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مقدمه :  

سد ر یم ریبفرستت، به ما د غامیخواهد پ یعشق م یاست، که وقت نیهم یبرا دیپر از سر و صداست، شا یزندگ نیا

 یلی. عشق خرییو متغ گانهیحس ب کی است،یحس دن نیرسد. عشق متفاوت تر یبه قلبمان م یاشتباه غامیکه پ ای

 یدهد. گاه یکوبد و خبر از عشق م یم نهیس یوار بر قفسه  وانهیقلب، خود را د بهیغر کی دنیبا د یگاه به،یعج

عشق از اون نوع  نیکند. ا یعشق را زمزمه م یشود و نوا یباعث تپش قلب م ییبا نگاه آشنا یکردن نگاه یتالق

 نیا یعشق وجود دارد که تومعشوقه پنهان کرده است. انواع  یموها یدرد را ال به ال یکه نسخه  ستیپزشک ها

که تمام حجم دل عاشق را معشوق اشغال کرده است  یشود. وقت یم یقاط گرید کیبا  شانیها غامیپ یگاه یشلوغ

عشق را اشتباه  غامیکه پ یفهم یم هوی ،یعاشق شد یشوخ یکه شوخ یوقت د،یده یو سرود دوستت دارم را سر م

 غامیدارد. پ نشیدر آست یسرنوشت هنوز ترفند ها نیلب شکسته، اما اق کیو  یمون ی. اون وقت تو میکرد افتیدر

به آدم مد  یعشق واقع غامیپ دنیرس اهویهمه ه نیا یکننده. تو جیمبهم و گ یرسا و واضح است و گاه یعشق گاه

 یکند. وقت افتیعشق را، درست در غامیکه در نگاه اول قلب، پ ادیم شی. به ندرت پیآخر خوش شانس یعنینظر 

شود. یعاشق منفجر م یغم، حسرت، در زندگ ،یاز رنگ، شاد ییرسد، بمب ها یعشق به قلب آدم م غامیپ

 ادیبه  تاری/ که واسه هر شبم دارم / بزن گ یتلخ یقصه  نیغم دارم / تب دستاشو کم دارم / بخون ا تارکهیگ بزن

با غصه هم دم کرد. / منو شیاون که خود خواه ادیپر از غم کرد / به  امویاون / که دن

بنام خدا
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. عاشق فصل بهار بودم. فصل دیوز یم میمال مینس هی. میخورد یم یبستن م،یبا بچه ها نشسته بود قیآالچ داخل

چشماش سرخ شده بودند. د،یدماغش رو باال کش ای. دریو عاشق یتازگ

فصل متنفرممم نی: از ا ایدر

تابستان رو بگو که جهنمم ،یخوب نی: بهار به ا شراره

شم یمن که دارم خفه م ینه برا ه،یفصل خوب ،یندار یکه آلرژ یتو ی: برا ایدر

هستند یفصال عال یهمه  -

: به جز تابستون که گرمه شراره

سر هم زد. شیچند تا عطسه پ ایدر

ارهیم ی: به جز بهار که آلرژ ایدر

!؟یتو چرا ساکت نایم -

گفتن ندارم یبرا یزی: چون چ نایم

.دیدماغش رو باال کشدوباره  ایدر

شده؟! یزیچ -

نشده. یزی: نه چ نایم

دعوات شده! اری: نکنه با کام شراره

: نه، فقط خسته ام، سر دردم. نایم

خونه. میبهتر بر -

: موافقم ایدر

که  می: تازه آمد شراره
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 خونه می. پس برشهیهم که داره خفه م ایدر ست،یحالش رو به راه ن نایم -

رو خوردم و بلند شدم. خونه هامون از هم فاصله  یقاشق بستن نیزود تر بلند شد، منم آخر نای. ماخم کرد شراره

که عمه اش از  یکرده بود، درست از وقت رییبود که تغ یچند وقت نای. ممیکرد یاز هم خداحافظ نیهم یداشت، برا

چون  میآمد ینم رونیفصل بهار ب یتو ادیگفت. کال ما ز یهم نم یزیدونم چش شده بود، چ یفرانسه آمده بود. نم

در رو باز  دی. با کلدمیکردم تا به خونه رس یرو ادهیهم پ ی. سه تا خط واحد عوض کردم. کمشدیحالش بد م ایدر

 نیکرد. گل ها با ا یام رو نوازش م ینیب یبهار یگل ها یکوچولو اما پر از گل، گذاشتم. بو اطیکردم و قدم به ح

 رقص نیا دنیشد. انگار ستاره ها از د یتر م بایرقص ز نیرفت، ا یم یکی. هوا که رو به تارندیرقص یم با،یز مینس

عوض کردم. کفش ها رو داخل خونه  یرو فرش ییرو با دمپا میشدن. داخل راهرو کفش ها یباشکوه، درخشان تر م

 تاب هم دستش بود.ک هیبود و  تهمبل نشس یکفش ها گذاشتم. وارد هال شدم. بابا، رو ی هیبق شیشون پ

 سالم -

 نگاه کرد بهم

 سالم. کی: عل بابا

 یام رو آزار داد، وا ینیب یخورشت سبز یبود. بو ستادهیتشنه بودم، به آشپزخونه رفتم. مامان کنار اجاق گاز ا چون

 غذا متنفر بودم. نیکه چقدر از ا

 سالم -

 و خوردم. ختمیر وانیب داخل لرو برداشتم و از داخل پارچ، آ وانیفقط سر تکون داد. ل مامان

 یخسته نباش -

 خونه ایبعد زودتر ب ی: دفه  مامان

 چشم -

 .نییآمد پا یداشت از پله ها م دم،یرو د ایآشپزخونه به سمت پله ها رفتم، که صوف از

 ؟یبود ی: چه عجب! تا االن کدوم گور ایصوف



 عشق غامیپ

 
6 

 

 رو مچ کردم دستم

 بودم. رونیبا دوستام ب -

 کارا نیا یبدبخت درس بخون به جا ،یگرد یخوب با دوستات ول م: چه غلطا،  ایصوف

 رو کف دستم فشار دادم. انگشتانم

 خونم تو نگران نباش یدرس رو هم م -

 زد. یپوزخند

 یگشنه بخواب دیبا یمنو درست کرده، اخه طفلک یمورد عالقه  ی: مامان جوون غذا ایصوف

 یگشنه بخواب دیبا یدرست کرده، اخه طفلکمن رو  یمورد عالقه  ی: مامان جوون غذا ایصوف

 خوردم یزیچ هی رونیبا دوستام ب -

 دیچشم سف یدختره  یکرد جایب یلی: خ ایصوف

 . از پله ها باال رفتمرونیرو با حرص فرستادم ب نفسم

 ؟یریم یمگه من اجازه دادم که دار یی: هو ایصوف

 نکن یل یاعصابم ل یرو -

 ره؟: مگه االغ هم اعصاب دا ایصوف

 یدونم بهتره از خودت بپرس ینم -

 کنم. یم تیاالغ. االن حال یگیبه من م دی: چشم سف ایصوف

 دیکش ادیفر

 مامان ااای: مامان ماماان ب ایصوف

 چکار کنم؟! مامان با عجله آمد سمت مون نیمن از دست ا ایخدا
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 شده؟! یچ ه؟ی: چ مامان

 االغ گهیادب به من م یب نی: ا ایصوف

 شم به من نگاه کردبا خ مامان

 یادب شد یپرو و ب یلیخ دای: جد مامان

 نگفتم االغ ایمن به صوف -

 من دروغگو هستم!! یعنی:  ایصوف

 کن ی: غزال زود از خواهرت عذر خواه مامان

 با غرور بهم نگاه کرد ایصوف

 چه خبره؟؟ نجای: ا بابا

 کرده یادب یبازم غزال ب ست،ین یزی: چ مامان

 دونم یاالغ اعصاب داره من گفتم نم دیپرس ای. صوفستمیمن مقصر ن -

 نکن. زود از خواهر طلب بخشش کن ی: بلبل زبون مامان

 کنم ینم -

 : رو حرف من حرف نزن، دختر پروو مامان

 : شورانگیز، شلوغش نکن. غزال برو اتاقت بابا

 .به بزرگتر از خودش احترام بزاره رهیبگ ادیبشه تا  هیکنه الاقل تنب ینم یکرد، عذر خواه نی: غزال به من توه ایصوف

 . حاال هم از جلو چشمم دور شویایب رونیاز اتاقت ب ییبه جز خوردن غذا و دستشو یهفته حق ندار کی:  مامان

 یسرعت از پله ها رفتم باال، در رو باز کردم، وارد اتاق شدم، در رو قفل کردم. سرم رو تکون دادم تا اشک هام رو با

 بهش گفتم میمستق ریشدم، من غ هیبه جرم کار نکرده تنب شهیتخت ولو شدم، مثل هم ینخورند. رو گونه ام سر
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بود که مامان من رو  دمیفهم گهیبگه اما من نتونم!! د منخواد به  یم یتونه هر چ یاالغ، که حقش بود، چطو اون م

 ستین وونیح ایواهر داره اما مثل صوفهم خ ایهم که دشمن بود. در ایطرف بود، صوف یدوست نداره. حاال بابا ب

بالشت مرحم اشک ها و  نیتخت پناهگاهم بود، ا نیبود که احساس آرامش داشتم، ا ییاتاق تنها جا نیخواهرش. ا

مدت درس بخونم، تازه با  نیا یتونم تو یدوستام محروم شدم. اما خوب م داریهفته از د کی یالک یبود. الک میارازه

نکور رو ک دیبالشت نزارم. با یخوردم تا امشب گرسنه سر رو یبستن هیدر ارتباط باشم. باز خوبه  هم با بچه ها یگوش

ه نشدم. بچه تر ک ایخونه برم تا قاتل صوف نیاز ا دیبا منقبول بشم،  گهیشهر د هیخوب  یرشته  هیبزنم تا  یعال

 یرو به شارژ زدم، رو یرو عوض کردم. گوش میبلند شدم و لباس ها دم،یکش یرابطه مون با هم بهتر بود. آه میبود

 ارچه شیکیبرق کنار تختم بود. دو تا گپ داخل تلگرام داشتم،  زیبود که پر نجایمثبت ا ینکته  دم،یتخت دراز کش

 هشت نفره. داخل گپ چهار نفر فرستادم. یکینفر و اون 

 در اتاق هفته حبسم هیشدم،  هیاحمق تنب ایسالم بچه ها باز من بخاطر اون صوف -

 خواد؟ یاز جونت م یچ ایصوف نیبابا ا ی: ا ایدر

 اون من رو  ایکشم  یمن اون رو م ایدونم، اخر  ینم -

 یشیخالص م ایصوف نیدانشگاه از دست ا گهیشهر د هی یریخدا م دی: به ام ایدر

 ستن؟ین ی هیبق دوارم،یام -

 : انگار نه ایدر

 یفعال با یاوک -

 یا: مراقب خودت باش ب ایدر

 ی: مراقب خودت باش با ایدر

 اش. یو یبود، رفتم پ نیآنال الیدان رون،یگپ آمدم ب از

 سالم -

 ؟یسالم عشق نازم خوب کی: عل الیدان
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 یلیاره خ ایبا وجود صوف -

 : باز چکار کرده؟ الیدان

 حوصله ندارم الیخیب -

 یشیحت ماز دستش را میازدواج کن ی: قربونت بشم من، ناراحت نباش. وقت الیدان

 م؟یکن یازدواج م یپس ک -

 خانم کوچولو یبزرگ بش دی: اول تو با الیدان

 دلم برات تنگ شده -

 میبا هم وقت بگذرون ایفردا رو ب شتر،ی: دل من ب الیدان

 اتاقم حبسم یشدم، فعال تو هیتنب -

 خونه تون میآ ی: اشکال نداره، فردا شب، شام م الیدان

 آخ جوون، پس منتظرم -

 ارزش نداره، بهش توجه نکن. ایحرص نخور، اون صوف گهی: عشقم د لایدان

 چشم عشقم -

 برم دی: من با الیدان

 باشه برو، مراقب خودت باش -

 نره دوستت دارم، شب خوش ادتی:  الیدان

 .ینیدوستت دارم شب خوش، ستاره بچ -

دن خونه مون. رفتار خاله باهام بهتر از آم یم نایا الیبود که فرداشب دان یعال یلیگذاشتم. خ زیم یرو، رو یگوش

خاله حس کرده که من قرار عروس بشم،  دمیدونم شا یتر بود. نم زیرفتارش محبت آم ایمامانم بود. البته خاله با صوف
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 یترسم که خاله نخواد من عروسش بشم، وقت ی. مگهیدر هر صورت مادر شوهر د اد،یازم خوشش نم نیهم یبرا

 الیمن با دان ل،یتعط یافکار منف دم،یکش ینشون نده. نفس یواکنش خوب م،یعاشق هم شد الیبفهم، من و دان

. بهتر بود بخوابم تا فردا سر حال باشم. چراغ ها رو کنیباز م میرو برا یشاد یدرها یشم، زندگ یخوشبخت م

 خوابم برد...... الیبستم، با فکر کردن به دان ماموخاموش کردم. چش

. اول رفتم نمیرو بب الیخوب بود، چون قرار بود دان یلیروز خ هیشدم، امروز  داریاز خواب ب ،یپر از شاد یحس با

 هیبلوز زرد و  هیلباسام گشتم. تا باالخره  نیب یبپوشم؟؟ کل یو بعد سرم رو داخل کمد بردم. حاال چ ییدستشو

تخت گذاشتم تا که  ی. لباس ها رو، روزرد بود ی خانواده یعاشق رنگ ها الیانتخاب کردم، چون دان یشلوار ارغوان

 نیبود، قبال از ا یاخم کرد، معلوم بود که هنوز از دستم عصب دیبعدا بپوشم... سمت آشپزخونه رفتم. مامان تا منو د

م، اتاق یخوردم و برگشتم تو ریعادت کرده بودم، چند لقمه نون و پن گهیشدم اما د یمامانم ناراحت م یتفاوت ها یب

از  یکی ،یکاف نیهم یرو دار الیدوستت نداره، تو دان یبدرک که کس د،یکش یم ادیاعماق وجودم فر از یحس هی

 یکردم. عادت داشتم با آهنگ خارج یام گذاشتم و آهنگ پل یگوش یام رو برداشتم. هدفون رو یدرس یکتاب ها

ه ب یدفون رو برداشتم. نگاهرو قطع کردم، ه نگکتاب رو بستم. آه ،یو خستگ یدرس بخونم... با احساس گرسنگ

با با یبه خودم.. رفتم داخل آشپزخونه، ا وولیخوندم، بابا ا یانداختم، پنچ ساعت کامل داشتم درس م یواریساعت د

رو باز کردم ، دو تا تخم مرغ برداشتم.  خچالی. در ایصوف یمورد عالقه  یبازم غذا م،ینهار خورشت بادمجون داشت

گذاشتم. رفتم سمت پله ها،  ینیو تخم مرغ ها رو شکستم. بعد از پختن، با نون داخل س مختیروغن ر اهیتابهداخل م

 .نیزم یمنو هول دادم، افتادم رو هویبهش توجه نکردم اما  دم،یکش ینفس دم،یرو د ایصوف

 ییمگه کور ییهوو -

 .دمتیند ،یارزش یب یلی: نه، تو خ ایصوف

 یبدجنس یلیخ -

 لند شدمب نیزم یزد. از رو یپوزخند

 بلند شدم. نیزم یزد. از رو یپوزخند

 تا حاال  دمیسنگ دل تر از تو ند -

 ؟یکرد ی: غزال باز چه غلط مامان
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 گند زد به فرش ن،ی: کور بود، خورد زم ایصوف

 !؟یهست یقدر دست و پا جلفت نی: از دست تو، چرا ا مامان

 خوام بگم بچه است اما همسن خر مشت قربونه ی: م ایصوف

 حرف بزنم؟ دهیکشم؟! چرا مجال نم یرو نم ایصوف نیرا اچ من

 رونیب یایاز اتاقت ب یمهمونه، تو هم حق ندار نجای: امشب خواهرم ا مامان

 اما مامان.. -

 وسط حرفم دیپر ایصوف

 درضمن رو حرف مامان، حرف نزن م،ی: اما و اگه ندار ایصوف

 ام. به فرش خونه ی: گمشو برو داخل اتاقت، گند زد مامان

برام ابرو باال انداخت، بغضم رو نگه داشتم به سرعت خودم رو به اتاقم رسوندم، در رو بستم، پشت در نشستم.  ایصوف

درس  ششیپ ادیب دیبا طونیرو بسته، ش طونیدست ش ایصوف نیگونه هام سر خوردن. ا یآروم آروم اشکام رو

گند زد به  ایامشب داشتم اما صوف یبرا یذوق، چه ماساژش دادم. دلم گرفت یکرد، کم یبخونه. مچ دستم درد م

 و دمیمحروم شدم. چند تا نفس کش الیدان دنیاز د یالک یبلند شدم، اشکام رو پاک کردم. الک نیزم ی. از رویهمچ

 وارد اتاق شد. ایتخت نشستم. به لباسم نگاه کردم. در اتاق باز شد و صوف یرو

 رونیبرو ب -

 ات بر باد رفتنقشه  ،ی: اخه طفلک ایصوف

 تو؟! یگیم یچ -

 !یکن یدلبر الیدان یتو برا دم،یمن اجازه م ی: فکر کرد ایصوف

 تخت بلند شدم یتخت بود نگاه کرد. برشون داشت. از رو یلباسم که رو به

 به لباسام دست نزن ییهوو -
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 احمق جوون یکن یدلبر یخواستیم نای: با ا ایصوف

 د، هولش دادمو لگد کر نیزم یرو انداخت رو لباس

 شعور؟یب یکنیچکار م -

 رو که درسته ی: کار ایصوف

 رونیاز اتاقم بروو ب -

وست. از ت شتریخاله ب شینفر من هستم، ارزش من پ هیبشه اون  یکیاگه قرار باشه مال  الیجوجه، دان نی: بب ایصوف

 نه تو المیدان قیمن ال

 دمیو کش رو گرفتم ایبا تمام توان دست صوف دم،یحرص نفس کش با

 : ولم کن ایصوف

 اتاق رو باز کردم در

 رونیبرووو ب -

 چارهیبدبخت، ب هیتو فقط  ،یاش ندار یدر زندگ یجا چیمال من است، تو ه الیباز دان یهم کن ی: هر کار ایصوف

 بازنده هی ،یهست

گونه هام از هم سبقت  یوفرود اومدن ر یاحمق. اشکام برا شعور،یدر اتاق رو قفل کردم. ب رون،یاز اتاق ب انداختمش

 ایبا دن الیبه دان دنیرس یمن برا ره،یرو از من بگ الیتونه دان یکس نم چیه شعور،یگرفتن. کنار لباسام نشستم. ب یم

ر هم متنفره، تنف ایاز صوف الی! دان؟یبده چ حیرو به من ترج ایصوف ال،یاما اگه دان ست،ین یکه عدد ایجنگم، صوف یم

فکر کنم، لباس ها رو  یمنف یزایبه چ دی. تند تند سرم رو به چپ و راست تکون دادم. من نبااز پله ها عشقه یکی

چرا  ه؟من رو دوست ندار یبالشت خفه کردم، اخه چرا کس یهام رو تو هیگر یتخت ولو شدم. صدا یبرداشتم، رو

طرفه. اما هنوز هم سوزش  یب دایکنه؟ بابام هم که جد یم یدشمن برام؟! چرا مامانم باهام بد رفتار هیخواهرم مثل 

کتک خورده  ادیکنم. از مامانم ز یدعوا کردم تا از حق خودم دفاع کنم رو حس م ایبا صوف یرو که وقت یا یلیاون س

 هیرقدر گ نیتحمل نداشتم. ا گهیبرم. د رونیخونه ب نیاز ا دیرو زد. من با منبار بود که بابام  نیبودم اما اون روز اول

 الخره خوابم برد.......کردم تا با
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رو به رو شدم، تعجب  الیکنه، چشمام رو باز کردم و با نگاه دان ینفر داره، موهام رو نوازش م کیکه  نیاحساس ا با

 نم؟یب یکردم، نکنه دارم خواب م

 !یشد داری: عشقم ساعت خواب! چه عجب ب الیدان

 تخت نشستم یرو یداخل اتاقم بود. فور الیدان یجد یجد وا

 ؟یکن یجا چکار م نیتو ا -

 نمتی: آمدم بب الیدان

 تخت هولش دادم. یرو از

 و برامون دردسر نشده. ینجایتو ا دهینفهم یتا کس رونیبرو ب -

 جا نیمن آمدم ا دوننی: نگران نباش، همه م الیدان

 وااا  -

 کنم یم فی: واال، االن برات تعر الیدان

 زد یسرفه  تک

صبر  یآمدم خونه تون هر چ یاخه دلم برات تنگ شده بود، وقت نمت،یمشب قرار بب: خوشحال بودم که ا الیدان

 نشد. یکردم ازت خبر

 غزال کجاست؟! -

 : داخل اتاقش خاله

 ن؟ییپا ادیچرا نم -

 شده هی: آخه تنب ایصوف

 به آب داده؟! یدختر، چه دسته گل نی: باز ا مامان
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 فرش یرو ختهیدفه غذا رو ر نی: ا خاله

 رو نداره. یکار چیعرضه ه گه،ید هیدست و پا چلفت:  ایصوف

 مبل بلند شدم ی. از رویشد هیکرده و تو، جاش تنب یکار هی ایدونستم که باز صوف یگرفته بود، خوب م حرصم

 ؟یری: کجا م ایصوف

 غزال شیپ -

 شده هی: اون تنب ایصوف

 تونم برم باال یمن که م ن،ییپا ادیتونه ب یغزال نم -

بهت زل  ی قهی. چند دقیخواب، ناز شده بود یص نگاهم کرد، منم لبخند زدم و آمدم داخل اتاقت، توبا حر ایصوف

 کردم دارتیزدم، بعد هم که ب

 عاشقتم که -

 که شتری: من ب الیدان

 زدم لبخند

 گرفته شد ایپس حال صوف -

 : اره بدجور الیدان

 افتادم ایصوف یحرفا ادی هوی

 ال؟یدان -

 : جانم الیدان

 ؟یمتنفر ایو از صوفت -

 .هیبدجنس و عقده ا یلی: اره، خ الیدان
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 ازش متنفر نباش -

 ؟یشد ای: تو چرا طرفدار صوف الیدان

 یخوام عاشقش بش یفقط نم ستم،یطرفدارش ن -

 دیخند

 : مگه من مغز خر خوردم؟ الیدان

 عشقه یاز پله ها یکیآخه نفرت،  -

 کرده بودم بغض

 وم!از کجا معل یعاشقش شد دیشا -

 خورده؟ ی: تو سرت جا الیدان

 نه -

 ونجهیگل کلم دارم چرا برم سمت  ی!! آخه من وقتیگی: پس چرا چرت و پرت م الیدان

 از من دوست داره. شتریاز من خوشگل تره، تازه خاله اون رو ب ایخوب صوف -

 دیموهام کش یدست ال م،یستادیا نهیرو به رو آ نه،یرو گرفت و منو برد سمت آ دستم

 موها راز شب رو پنهان کردن نی: ا الیدان

 دیچشمام کش یرو دست

 نگاه سبز هستم نی: من طلسم ا الیدان

 دیلبم کش یرو دست

 از لب هات نگم بهتره گهیکه د ی: وا الیدان

 قلبش. یهم ذوق کردم. من رو برگردوند سمت خودش، دستم رو گرفت و گذاشت رو دم،یخجالت کش هم
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 ادیقلبم گوش کن، که اسم تو رو فر یقلب جا دادم، به ندا نیرو به من داده و من تو را در ا قلب نی: خدا ا الیدان

 .زندیم

 رو پشت گوشم برد میموها

 فکر کنم؟ گهید یتو رو دارم به ک ی. اخه وقتیدار ی: تو در وجودم جا الیدان

 نگو یزیچ گهیافتم، د یاالن پس م الیدان ییوا -

 دیگونه ام کش یرو دست

 من قربونت برم، چه سرخ شده. ی: اله الیدان

 در آغوشش دیشدم، منو کش یآب م داشتم

 دوستت دارم یلی: خ الیدان

 دوستت دارم یلیخ یلیمن خ -

 آمد سراغم یآمدم. دوباره افکار منف رونیآغوشش ب از

 !؟یاما اگه خاله منو نخواد چ -

 ی هیبق الیخیخوام، ب ی: مهم من هستم، که تو رو م الیدان

 نداره ییبا کاربرد در انگار آشنا نیوارد اتاق شد. ا ایدر باز شد و صوف هویزدم،  لبخند

 افتاده؟! ی: اتفاق الیدان

 : نه ایصوف

 !؟یدر رو باز کرد یمدل نی: پس چرا ا الیدان

 ؟ی: چه مدل ایصوف

 : بدون در زدن و اجازه گرفتن الیدان
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 : خوب اتاق خواهرمه ایصوف

 ا؟ی: صوف الیدان

 : جانم ایوفص

 ا؟ی: صوف الیدان

 : جانمم ایصوف

 .ختیصداش ر یتو یبر سر، چه ناز خاک

 .ی گهیحاال چه اتاق خواهرت بود چه هر کس د ر،یدر بزن و اجازه بگ ی: قبل از وارد شدن به هر اتاق الیدان 

 تونه. یکه م الیبهش بگم اما دان یزینتونم چ دمیلجش گرفت. با خشم بهم نگاه کرد. من شا ایصوف

 شام حاضره میبر ایجان، ب الی: دان ایصوف

 میبر ای: غزال ب الیدان

 شده.  هیاون تنب اد،یتونه ب ی: غرال نم ایصوف

 یروزیکه با پ ایبهم لبخند زد و با صوف الی. دانتیخاص یانگار که من زبون ندارم جلبک ب زنه،یمن حرف م یجا

تخت نشستم و با  ی. روادیعشوه و ناز م الیدان یبرا زیسر م ین کلنکبت. اال یرفت. دختره  رونیکرد، ب ینگاهم م

که متعلق به منه.  الیکن، مهم قلب دان یو دلبر ادیب وهخواد عش یضربه گرفتم. بزار هر چه قدر که م نیزم یپام رو

ود تعجب غذا دستش ب ینیکه س الیدان دنیدر زدن آمد، رفتم و در رو باز کردم، از د ی. صدادمیکش قیعم ینفس

 کردم

 نگاه کردن، برو کنار ی: به جا الیدان

 تخت گذاشت یرا رو ینیوارد اتاق شد و س الیجلو در رفتم کنار، دان از

 شام بخور ایب ؟یکن ی: چرا نگاه م الیدان

 تخت نشستم. یرو
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 عاشقتم که یدون یم -

 دونم که ی: اره م الیدان

جات متنفرم بودم، اما  یخودش خورشت فسنجون. من کال از خورشت یآورده بود و برا یمن ماکارون یزدم. برا لبخند

 دوست داشت. الیخواستم به خوردن فسنجون عادت کنم اخه دان یکم کم م

 ؟یآورد یمنم فسنجون م یبرا -

 !ی: تو که دوست ندار الیدان

 یخوب تو دوست دار -

 یبخور یرو که دوست ندار یغذا یستی: مجبور ن الیدان

 زدم لبخند

 موندم. یعالقه داره. وگرنه گرسنه م یباز خوبه، خاله به ماکارون -

 کنه؟ یرفتار م یمدل نیچرا باهات ا کنمی: اصال خاله رو درک نم الیدان

 الشیخیعادت کردم. ب گهیدونم، بچه تر که بودم، رفتارش بهتر بود اما د ینم -

 خوردم  یتکون داد. تند تند غذا م سر

 هاا یریگ یبخور، دنبالت که نکردن، دل درد م: غزال آروم تر  الیدان

 گرسنه هستم خوب -

 ؟ی: مگه نهار نخورد الیدان

 خوردم. ریتا حاال، فقط چند تا لقمه نون و پن ینه، از صبح -

 تعجب نگاهم کرد. با

 : چرا؟!!! الیدان
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و من گرسنه موندم و  شد نیپخش زم ایخودم تخم مرغ پختم، که به لطف صوف یچون نهار رو دوست نداشتم. برا -

 شدم. هیتنب

 گفت تیعصبان با

 ارمیدختر م نیسر ا یبال هی: آخرش من  الیدان

 .گهیعشقم خودت رو ناراحت نکن. من عادت کردم د الیخیب -

 الیرو دارم، با داشتن دان الینگفت، آروم تر از قبل به خوردن ادامه دادم. چه خوبه که دان یزیو چ دیبلند کش ینفس

 خوشمزه تر شده بود. الیرو دارم. غذا صد برابر در کنار دان ایل دنانگار ک

 ؟یشد ری: س الیدان

 اره -

 رو ببرم ینی: خوب من س الیدان

 دوباره باال؟ یایم -

 امیب دیشا م،یدونم، اگه نرفت ی: نم الیدان

 رو برداشت ینیزد و س یبوسه  یام به آروم یشانیپ یلبخند زدم. رو بهش

 یش، عشقم، خوب بخواب: شب خو الیدان

 بایمراقب خودت باش، شبت ز -

 چشمک زد بهم

 نره دوستت دارم ادتی:  الیدان

 منم دوستت دارم -
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هم  ایمنو فراموش نکرد و در کنارم بود. تازه صوف الیخوشحال بودم که امشب دان یلیرفت. خ رونیاز اتاق ب ینیس با

م رفت میآهنگ ها ستی. داخل لدمیتخت پر یو برداشتم، روام ر یو حالش گرفته شد. گوش وارید یدربست رفت تو

 کردم. یو پل دایآهنگ شاد پ هیو 

 کردم. یآهنگ انتخاب و پل هیرفتم،  میآهنگ ها ستیل داخل

ه / تو چ نگیزیام ی/ گرمو پاکو ناز و خاص نگیزیام شهی/ تفاوتت احساس م یاوک نگیزیام نگیزیام نگیزیام واو

 گنیزیام  نگیزیعالقه دارم / واو ام نمونی/ من به حسه ب نگیزیام یعشقه موندگار هیتو  / نگیزیام یدار یآرامش

ون برام رابطه م ی/ تو متفاوت قرارهی/ باز دوباره دلم واست ب نگیزیام نگیزیعالقه دارم / واو ام نمونی/ من به حسه ب

/  نگیزیام شهی/ تفاوتت احساس م وونهید یامیبرام دن یدلت چقدر مهربونه / تو متفاوت دونهیم یحرف نداره / ک

 سه/ من به ح نگیزیام ایخوابو رو هیتو ی/ حت نگیزیام ادیتو  شهیهم یمون ی/ م نگیزیام ایبا کل دن یفرق دار

م / باز دوباره دل نگیزیام نگیزیعالقه دارم / واو ام نمونی/ من به حسه ب نگیزیام نگیزیعالقه دارم / واو ام نمونیب

 یامیبرام دن یدلت چقدر مهربونه / تو متفاوت دونهیم یبرام رابطه مون حرف نداره / ک ی/ تو متفاوت ارهقریواست ب

 هویمن دلو  یایشد دن یچ یدینگاه / د هیدمت بگو چرا شدم عاشقت با یفوق العاده / تا د نگیزی/ واو ام وونهید

تو / من به  یفوق العاده ا یوا یمن وا یایدن یشد یدیبه خدا / د یدونه ا هی یکیدادم به تو  هویدادم به تو / دلو 

/ باز  نگیزیام نگیزیعالقه دارم / واو ام نمونی/ من به حسه ب نگیزیام  نگیزیعالقه دارم / واو ام نمونیحسه ب

برام  یدلت چقدر مهربونه / تو متفاوت دونهیم یبرام رابطه مون حرف نداره / ک ی/ تو متفاوت قرارهیدوباره دلم واست ب

 نی. )حسنگیزیعالقه دارم / ام نمونیعالقه دارم / من به حس ب نمونی/ من به حسه ب یه یه ی/ ه وونهید یامیدن

گوش  گهیاهنگ د هیخواستم  یدادم، م یتخت تکون م یکردم ، خودم رو تو ی(. با آهنگ زمزمه منگیزی: ام یته

 یبا ترس رو یدر با شدت باز شد، فور هوویشارژ.  جان. زدمش به یتو روحت گوش یخاموش شد، ا لمیبدم که موبا

 تخت نشستم

 رونیبرو ب ؟یات اشتباه گرفت لهیباز تو، اتاق من رو با طو -

 . دیسمتم و موهام رو گرفت و کش آمد

 یاخ اخ دردم گرفت ولم کن روان -

 سمت خودتت؟ یدیاون رو کش یبه چه حق ر،یفاصله بگ الی: بهت گفتم از دان ایصوف

 میحق عشق، ما دوتا عاشق هم هستبه  -
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 دستش چنگ زدم، موهام رو ول کرد. به

 دارم، اخه زحمتات هدر رفت یجا الیدل دان یتو ،یعشوه و ناز چیلجت گرفته! بدون ه هیچ -

 اون مال منه یازش دور بش دی: با ایصوف

 نهیبیعاشق من است تورو اصال نم الیلحظه ازم جدا نشد، دان هی ،یدیخودت که امشب د -

 رو دور گردنم حلقه کرد و فشار داد دستاش

 کشمت یکشمت غزال م یم یریفاصله نگ الی: اگه از دان ایصوف

 .ییرها یکردم برا یتونستم نفس بکشم. تقال م ینم

 : از سر راهم گمشو کنار ایصوف

 بود. ییدختر روان نیرو برداشت. پشت سر هم سرفه زدم. ا دستاش

 شمی.... جدا نمم..ن... از... عش...قم -

 جدا کنم. یشم تو رو از زندگ ی: پس من مجبور م ایصوف

 سمت در رفت

 خواهر کوچولو. یخواب به خواب بر دوارمی: ام ایصوف

کرد، من  یخواست من رو بکشه. گردنم درد م یم یجد یداره، جد یمشکل روان ماره،یب ای. صوفرونیاتاق رفت ب از

تخت بلند  یکس حق نداشت، ما دو تا رو از هم جدا کنه. از رو جینگذرم، ه الیحاضر بودم جونم رو بدم اما از دان

و بالشت رو بغل کردم،  دمیتخت دراز کش یقفل کنم. رو روهمش در اتاق  دیبه بعد با نیشدم و در رو قفل کردم. از ا

صبور باشم و خوب درس  دیاخونه خالص کنم، ب نیزود تر خودم رو از شر ا دیندارم، با تیخونه امن نیا یتو گهیمن د

فس . چند تا ندمیترس ایبار از صوف نیاول یشهر برم. امشب برا نیقبول بشم و از ا یعال یبخونم تا کنکور با نمره 

 پهلو به اون پهلو شدم تا باالخره خوابم برد...... نیقدر از ا نیچشمام رو بستم، ا دم،یکش

نگاه کردم  یواری. به ساعت دامدیبه بدنم دادم. هنوز خوابم م یسچشمام رو باز کردم، کش و قو دم،یکش ی ازهیخم

رفتم.. بعد هم داخل آشپزخونه رفتم  ییتخت بلند شدم و به دستشو یبود. از رو یکاف گهیساعت هشت بود. خواب د
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 هی حسابدار بود، مامان هم یشرکت واردات هی یانگار خونه نبود، خوب معلومه، چون شنبه بود. بابام تو ی، کس

 یداشت و دانشگاه نم یامتحان یهم حتما خواب بود، آخه فرجه  ووونهید یایلباس داشت. صوف یکوچولو  یدیتول

رو برداشتم و به سمت اتاق رفتم. در  وانی. لختمیر یرفت. نون، خامه و عسل خوردم. داخل فالکس آب جوش و چا

و ر یتیسکویب یب ها رو، رو به رو ام گذاشتم. جعبه قرارش دادم. کتا نیزم یرو برداشت و رو بالشترو قفل کردم. 

. هدفون رو، دمیخواب نیزم یگذاشتم، دمر رو نیزم یبود رو، کنار فالکس رو دهیبرام خر الیدان شیکه چند روز پ

که در طول سال درس خونده  نی. با ادمخون یبه طور فشرده درس م دیکردم. با یرو پل کیگوشم گذاشتم و موز یرو

بول بشم. ق یدوست داشتم معمار یلیقبول بشم، خ یعال یرشته  هیبخونم تا  ستیبا یم شتریا بازم با دقت ببودم ام

 هیساعت،  کیرشته عالقه مند شده بودم. کتاب رو برداشتم و شروع کردم، هر  نیبود، منم به ا یمعمار الیچون دان

دادم، چشمام رو  یانجام م یدم، حرکات نرمشخور یم تیسکویو ب یچا دادم،یبه خودم م ی قهیده دق حیزنگ تفر

مامان به نفعم شده بود...  هیتنب نیکردم. ا یدادم و دوباره شروع به خوندن م یبستم، به گوشم استراحت م یم

تموم کرده بود.  یچا کس. فالدمیکش ی ازهیاخه خسته شده بودم، خم دم،یساعت چهار بود که از خوندن دست کش

اق رو رفتم، در ات رونیرو به دست گرفتم و از اتاق ب وانیشتم. هدفون رو برداشتم. فالکس و لندا گهیهم د تیسکویب

پخت.  یکرد. انگار با من لج کرده بود که همش خورشت م یسرخ م هیقفل کردم، رفتم آشپزخونه، مامان داشت بام

 رو شستم. فالکسو  وانینکرد. ل یاصال بهم توجه

 یخسته نباش -

دوست  ایروز مامان من رو مثل صوف هی شهیم یعنیرفتم.  رونیه باال انداختم و از آشپزخونه بنگفت. شون یزیچ

و در  دمیکش یداره؟ آه یاخه مگه چ ای! صوفکنهیباهام رفتار م یمدل نیچه کار کردم که ا دونمیداشته باشه؟؟! نم

 اتاق رو باز کردم.

 !؟یکن یداخل اتاقت که درش رو قفل م یپنهون کرد یزی: چ ایصوف

 گنج با ارزش هیاره،  -

 ؟ی: به حرفام فکر کرد ایصوف

 خواستم وارد اتاق بشم که دستم رو گرفت یندارم، م جوابشو

 ولم کن -

 ینیبیبد م ینر رونیب الیدان یندارم، اگه از زندگ یغزال من باهات شوخ نیی: ب ایصوف
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 دستم رو ول کن -

 : تو هم عشقم رو ول کن ایصوف

 گذرم. یمن است و منم ازش نمعشق  الیدان -

 رمی: پس منم مجبورم جونت رو بگ ایصوف

 شم. یجدا نم الیانجام بده. اما من از دان یدوست دار یهر کار -

 دیاتاق و در رو قفل کردم. به در کوب یتو دمیپاش، دستم رو رها کرد، منم پر یرو دمیرو کوب میپا 

 کنممم یجدات م ی: منم از زندگ ایصوف

با خواهرش  ایتخت نشستم. در یکرد. رو یملت خواهر دارند منم خواهرم دارم. دستم درد م دم،ینفس کشتا  چند

 یففط دو سال از من بزرگ تره. اون وقت م ایدارند. صوف گرید کیبا  یخوب یداره، اما رابطه  یده سال اختالف سن

کردم.  یبه گذشت از عشقم فکر م دیبود شا برام یبخواد من رو بکشه. خدا، خودت نجاتم بده. اگه حاال خواهر خو

دم خو یبرا دیگذره. حاال من با شکمم گرسنه چه کنم؟؟ با یبگذرم اون از من نم الیتازه اگه من، به فرض محال از دان

 یعنیبذاره زنده بمونم و من رو نکشه.  اینمردم،  البته اگه صوف یاتاقم بزارم. تا از گرسنگ یبخرم و تو زایچ یسر هی

 ......دمیکش یهست؟؟! آه یدبخت تر از من هم کسب

 روز بعد :  شیش

 یکه کس شیشدن، بعد هم کنکور. چند روز پ یدرس خونده بودم، از فردا امتحاناتم شروع م یچند روز حساب نیا

به بدنم دادم،  ی. کش و قوسرممینم یسفارش دادم، تا از گرسنگ زیم زیچ یمحل، کل یخونه نبود، زنگ زدم سوپر

 میهشت سالم بود که آمد ریبخ ادشیبود، بهتر بود اتاق، رو جمع و جور کنم.  یامروز درس خوندن کاف یواسه  گهید

ونه خ نیوارد ا یبود، وقت ایتیخونه کبر نیهم نداشت، از ا اطیمون دوبلکس نبود، تازه ح یقبل یخونه، خونه  نیبه ا

رق ب زیهم پر یرنگش بود، تازه کل دیبزرگ سف یواری، کمد داتاق نیمثبت ا یاتاق دلم رو برد. نکته  نیا م،یشد

 ی شده بود. طبقه لیتشک یو صورت دیسف یرنگ ها بیاتاقم، از ترک لیداشت، فقط پنچره نداشت. دکور و رنگ وسا

 هال و اتاق مامان و بابا، حموم، ن،ییپا یاتاق اضافه هم بود. طبقه  هیو  ییدستشو ا،یباال، به جز اتاق من، اتاق صوف

هوا بخورم و قدم بزنم. از پله ها رفتم  اطیبرم داخل ح فتمگر میآشپزخونه بود. بعد از جمع و جور کردن، اتاقم، تصم

 یچهارده سالگ یتو کباریخواست ازشون سر بخورم، اما  یدلم م شهیبودند. هم زینرده ها هوس انگ نیچقدر ا ن،ییپا
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که از اون روز به بعد فقط  دیرم، مامان چنان گوشم رو گرفت و کشو سر بخو نمینرده ها بش یخواستم رو یکه م

تازه، نوازش کننده  یگل ها فوق العاده خوشبو بود. هوا یبو دم،یکش قینفس عم هیشدم.  اطیحسرت خوردم. وارد ح

دم گل دست زدم، چه نرم و نازک بود. درست مثل دل آ ی. به گلبرگ هادمیهم کش گهیروحم بود. چند تا نفس د ی

 ام زنگ خورد، شراره بود. یعاشق. گوش

 زمیسالم عز -

 ؟یسالم، خوب کی: عل شراره

 ؟یممنون تو خوب -

 رون؟یب میبر یای: ممنون، م شراره

 بدم یآتو دست کس خوامیام تموم شد، فعال نم هیمن تازه امروز تنب -

 بابا ی: ا شراره

 برو ایو در نایخوب با م -

 هم کار داشت اینگم رو نداد، درکه کال جواب، ز نای: م شراره

 خوب رونیبا فرهود برو ب -

 رونیخواستم دخترونه برم ب ی: م شراره

 برو رونیحاال عاشقانه ب -

 کنم یکار رو م نی: هم شراره

 نمتیب یخوبه، فردا م -

 ی: پس، فعال با شراره

 یمراقب خودت باش با -
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 ،نمشونینگ شده بود، اما خوشحال بودم، که قرار فردا ببدوستام ت یشلوارم چپوندم. دلم برا بیرو داخل ج یگوش

. دمیکش یکنه. نفس یبا خشم و نفرت نگاهم م رهیراست م رهیچپ م دم،یکش یدادم، آه یم ایآتو دست صوف دینبا

 یخوب یدخترها یلیو شراره دوست شدم. خ ایدر نا،یبودم که با م رستانیکوچولو اما با صفا بود. اول دب اطیح

نامزد کرده بودند. قرار  یدیشون بود، قبل از ع هیپسر همسا یعاشق تک تک شون بودم. شراره دلداده هستند. 

که عاشق فرهود  شدیم یسال کیهم هنوز معلوم نبود. فقط پنچ ماه با هم دوست بودند، البته شراره  یعقد و عروس

 ...نایهم عاشق بودند، م ایو در نایشده بود. م

 باغچه چالت کنم نیخل همدا ه؟ی: نظرت چ ایصوف

 جا خوردم و برگشتم سمتش ایصوف یصدا دنیافکارم غرق بودم با شن یتو چون

 یترس ی: چه خوبه که ازم م ایصوف

 .نیجا خوردم هم دمیصدات رو شن هویبود  ی گهید یترسم، فقط فکرم جا ینم -

 ی: اما بهتره بترس ایصوف

 زدم یپوزخند

 سمتر یاما من ازت نم یهست الیهو -

 کوتاه نکردم ایدست بکش تا دستتو از دن الیاز دان ر،یبگ ی: حرفام رو جد ایصوف

 از کنارش رد شدم ،یروان نیاز دست ا اوفف

 هستم ی: ساده از کنار حرفام رد نشو، من جد ایصوف

من رو  ممکنه یعنی. گهیداشت. پاک خل شده بود. هنوز هم داره چرت و پرت م ازیبود به دکتر ن یدختر روان نیا

 .......دمیکش ی. نفسشدمیبکشه؟؟ منم انگار داشتم، خل م

 بعد :  یهفته  سه

 میخالص شد ی: باالخره از دوران دانش آموز شراره

 میسالم کن ییبه دوران دانشجو دیکم کم با قا،ی: دق ایدر
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 میقشنگ بخون دیمونده رو با یچند روز باق نیا -

 زد وگرنه االن دهنمون صاف بودد شیاب ها رو آت: خدا پدر مغول رو رحمت کنه، کت شراره

 تنبل -

 : خر خون شراره

 زبون درآوردم براشون

 تو حالت خوبه؟ نای: م ایدر

 : اره نایم

 یگینم یزیو چ یچرا ساکت -

 کنه باز!! ی: حتما سرت درد م شراره

 ندارم که بگم یزی: چ نایم

 شده بگو یزیاگه چ م،یما با هم دوست نای: م ایدر

 میکمک کن میبتون دی: اره شا رهشرا

 میگوش بد میتون یبه حرفات که م م،یکمکت کن میدرضمن نتون -

 یشی: تاره با حرف زدن سبک م شراره

 گفتن ندارم. یبرا یزیبچه ها، اما چ ی: مرس نایم

 یعوض شد یول -

 ی: آروم و کم حرف شد شراره

 یناراحت یزی: انگار از چ ایدر

 .دین نباشنشده، نگرا یزی: چ نایم
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 .میما در کنارت هست یحرف بزن ی: اگه خواست ایدر

 میهست شهی: اره هم شراره

 یرومون حساب کن یتون یم -

 لبخند زد بهمون

 : ممنون بچه ها نایم

 کاکائو ام رو خوردم. ریاز ش یمقدار

 خبر؟ هی ی: راست ایدر

 چه خبر؟ -

 : بختم باز شد ایدر

 ؟یعنی:  شراره

 صحبت کنه. یا خانواده اش در مورد خواستگار: قرار کاوه ب ایدر

 هوورااا -

 : اخ جووون  شراره

 زمیعز ی: خوشبخت بش نایم

 : ممنون بچه ها قسمت شما ها هم ایدر

 دنیدوتا ترش نیا دم،ی: من که پر شراره

 پرم یتموم بشه منم م الیدرس دان -

 کشت ما رو با درسش الیدان نی: ا ایدر

 تا درسمون تموم بشه میما قصد ازدواج ندار گنی: اصوال دخترا م شراره
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 برعکس شده انی: حاال جر نایم

 کردم اخم

 خوو دیچکار عشقم دار -

 ادا ام رو درآورد شراره

 مسخره -

 : دوست پسرت خل و چله شراره

 داشت یچه ربط -

 یفقط گفتم که بدون ،یچی: ه شراره

 یاصفهان زندگ ایدر ی. عمومیدور هم جمع شد وونهیت دمش هیبود. کال  ووونهیشراره هم د نیتکون دادم، ا سر

 کم کم دلش رو به کاوه باخت. ایدر راز،یکه کاوه آمد ش یوقت کرد،یم

 ی. تازه فرهود هم که تا درس تموم نشه با شراره ازدواج نمایدر یخاستگار رهیکاوه هم درس تموم شده که داره م -

 کنه

 میکرد یم یشوخ میاشت! ما دی: غزال تو االن ناراحت شد ایدر

 که  یجنبه نبود ی: ب شراره

 بگم یزیچ هینه ناراحت نشدم، فقط خواستم  -

 ووونهی: د شراره

 اهیروت س گهیم گیبه د گید -

 درآورد. زبون

 زبون دراز -
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 : زبون کوتاه شراره

 .دمیخند

 !؟یچ اری: تو و کام ایدر

 نگاه کرد. ایبه در نایم

 ؟یرو ما دو تا چ ی: چ نایم

 ازدواج و ... ،ی: خاستگار رارهش

 ستین ی: خبر نایم

 .دیعقب تر هست الیاز غزال و دان اری: تو و کام شراره

 نبود. یشگیهم ینایاون م نایم نیا یول دونمینگفت. حس کردم ناراحت شد. نم یزیتکون داد و چ سر

 گهی: خوب بهتره من برم د نایم

 ندادم یمنم بهتره برم، تا بهونه دست کس -

 گهید میبر ی: پس همگ ایرد

 می: اره بر شراره

سمت خونه هامون.  میو هر کدوم رفت میکرد یخداحافظ گهی. از همدمیرو پرداخت کرد زیصورت حساب م یدونگ

 .......میریشاپ تا جشن بگ یکاف میآمد نیهم یبرا میامتحان رو داده بود نیامروز آخر

 روز بعد :  سه

فردا  ایبودم، آخه هنوز امتحان داشت، البته فکر کنم، امروز  دهیرو ند الیکه دان شد یم یروز نیبودم، چند کالفه

ام زنگ خورد، برش داشتم.  یدادم که گوش یکرد، دلم بدجور هواش رو کرده بود. داشتم پاهام رو تکون م یتموم م

 بود. الیآخ جووون دان

 سالم عشقم -
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 زمیسالم عز کی: عل الیدان

 ؟یخوب -

 !؟یتو خوب ی: مرس الیدان

 ستمیبدک ن -

 عشقم!؟ ی: چرا ناراحت الیدان

 یدلم برات تنگ شده. اما تو امتحان دار -

 گردش میدنبالت بر امی: فدات بشم من، زنگ زدم بگم آماده شو ب الیدان

 ؟یمگه تموم کرد -

 بود شی: اره امروز آخر الیدان

 آخ جوون، پس من برم آماده بشم -

 اونجام گهیساعت د می: برو عشقم، تا ن الیدان

 . مراقب خودت باش زمیباشه عز -

 رونیب ای: تک زدم ب الیدان

 چشم -

 نمتیب یم ،ی: فعال با الیدان

 نمتیب یم -

 نیا ست،یخوب ن نیسر کمد و دنبال لباس گشتم. ا دمیبپوشم؟؟ پر یحاال چ ییتخت پرت کردم. وا یرو، رو یگوش

، رنگ یخیشلوار  هیخوبه.  نیزدم، آهان ا یرنگ رو دوست نداره، بشکن نیا ده،یرو صد بار د نیرنگش رفته، ا یکی

ن اما م اد،یاالن م ییبود رو انتخاب کردم. تند تند لباس عوض کردم، وا الیدان ییکه همرنگ چشما یتوس یبا مانتو

رژ قرمز رنگ هم به  هیبرداشتم. موهام رو با کش باال بستم.  یشال طوس هی. کشو ام رو باز کردم، ستمیهنوز آماده ن
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 ور فیک یآمده. فور الیدان یعنی نیام زنگ خورد، البته تک بود، ا یکردن، نداشتم. گوش شیآرا یلبم زدم. وقت برا

 .رونیبه دست، از اتاق رفتم ب یبرداشتم و گوش

 !؟ی: باز کجا شال و کاله کرد ایصوف

 توجه بهش، کفش پام کردم، اخم کرد بدون

 ام هابا تو  یی: هو ایصوف

 با ژست خاص نیپسر داخل ماش پیبودم؟. خوشت یکه کجا بودم؟ با ک گمیم یزیچ هیحاال بعدا  اط،یح یتو دمیپر

 رو باز کردم و سوار شدم نیقربونش بشم. با لبخند در ماش یخودش نشسته بود، اله

 سالم عشقم -

 خانمم. میکرد کی: تازه که سالم و عل الیدان

 ارهیم یخوب سالم، سالمت -

 زد لبخند

 ؟یقلبم، خوب ی: سالم بر ملکه  الیدان

 شدم یعال دمیخوب بودم تو رو د -

 م؟ی: حاال کجا بر الیدان

 ؟یهر جا که خودت دوس دار -

 که بانو امر کند.  ی: نه، هر جا الیدان

 فکر کردم. یکم

 حافظ کرده یدلم هوا ه،یحافظ میبر -

 : چشم بانو الیدان
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 دمیرو کش شهیش نیهم یدوست داشتم. هوا گرم شده بود برا ی گهیاز هر شاعر د شتریزدم. حافظ رو ب لبخند

 .نییپا

 ؟ینکرد شی: چه عجب آرا الیدان

 کنم شیآرا یخوب فرصت نبود، تازه تو هم که دوست ندار -

 .یندار یازین ییایمی. به اون مواد شیمون ی: خوب خودت مثل قرص ماه م الیدان

 دیلبم کش یت رودس م،یستادیچراغ قرمز ا پشت

 !یزن یخودت، قشنگ هستند چرا قرمز م یصورت یلبا ی: وقت الیدان

 نیسر هم کباریکردن بود. تازه  شیپسر. با دستمال رژم رو پاک کردم. مخالف آرا نیا دهیم یریچه گ اوووففف

کردم. باالخره  یمن شیبودم آرا الیبا دان ییبا هم دعوا مون شد خفن. از اون روز من کوتاه آمدم، وقتا شیآرا

 .میندو فاتحه خو می. کنار قبر حافظ نشستدمیکش قی. نفس عممیشد ادهیپ نیرو پارک کرد. از ماش نیماش م،یدیرس

 حافظ تکه -

 شاعرا خوبن ی: همه  الیدان

 ؟یرو دوست دار یتو سعد -

 : من طرفدار سهراب هستم الیدان

 یفقط حافظ م یاهل شعر نبودم، گاه ادیو خونده بودم. زسهراب ر یمدرسه شعرها یباال انداختم، فقط تو شونه

 خوندم.حافظ و فال و شاخه نبات و غزل.

 خوندم. حافظ و فال و شاخه نبات و غزل. یفقط حافظ م یگاه

 عشقم! میقدم بزن یکم می: بر الیدان

 میاره بر -
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دفن شده، پر از گل و  یفابا ص ی. خوش به حال حافظ چه جامیقدم زد هیحافظ یرو گرفت و در محوطه  دستم

 خودش ها. یکنه واسه  یدرخت، عشق م

 یخسته درس ها نباش ی: راست الیدان

 البته از من هنوز غولش مونده ،یتشکر، تو هم خسته نباش -

 . دستم رو نوازش کرددیخند الیبه خودم گرفتم. دان دنیترس ی افهیق

 .یشیما موفق مو حت یاز تو بترسه، تو باهوش دی: آقا غوله با الیدان

 ممنون -

 حرف بزنم. الیکرده بود، االن وقتش بود با دان ریذهن رو درگ یوقت بود که مسئله  یلیزد. خ لبخند

 ال؟یدان -

 : جانم الیدان

 !شه؟یم یدانشگاه قبول بشم، چ گهیشهر د هیمن اگه  گمیم -

 بشه ستیقرار ن یزی: چ الیدان

 من برم دانشگاه؟! یذار ینم یعنی -

 و بهم نگاه کرد. ادستیا

 دارم؟! ی: به نظرت من مشکل روان الیدان

 نه، چطور مگه؟! -

 دانشگاه؟ یبزارم که تو بر دی: پس چرا نبا الیدان

 یدیم ریگ یآخه گاه ،ینذار دیخوب گفتم، شا -

 .دیکش ینفس



 عشق غامیپ

 
34 

 

 یبشه، اگه گاه خوام صورت مثل ماهت خراب یچون نم دمیم ریکردنت گ شیغزال جان، من به آرا نی: بب الیدان

 خوام. یرو برات م زایچ نیکه عاشقتم و بهتر نهیا یبرا گم،یم یزیچ

 کرد. یمکث

 همرات امیو م رمیگ یم یمنم انتقال ،ی. هر کجا که قبول بشرمیگ یتو رو نم شرفتیپ ی: من جلو الیدان

 یآخ جووون پس، چه عال -

 ی ووونهید یلی: خ الیدان

 یستیعاشق ن یعنی یاشنب وونهیاما د یاگه عاشق باش -

 : قانع شدم الیدان

 ی هیتونم کنکور بدم و انتخاب رشته کنم. از حافظ یراحت م الیمسئله هم حل شد، با خ نیجان ا یزدم. ا لبخند

 میشد نیو سوار ماش رونیب میرفت

 !م؟ی: خوب حاال کجا بر الیدان

 مینسر بز هیبه اونم  شهیناراحت م یسعد م،یحافظ آمد شیحاال که پ -

 : چشم بانو الیدان

 !.؟یو عاشق نباش یباش یرازیش شهیبودم، شهر عاشق ها، مگه م رازیزد. من عاشق ش یچشمک

 !یهم عالقه دار ی: پس به سعد الیدان

هم دنبال  یحافظ رو خارج از کتاب درس یخوندم. اما شعرها یدرس یکتاب ها یاغلب شاعران رو تو یمن شعر ها -

 خود داره. یظ که جاکنم. تازه فال حاف یم

 شناسنیم شیفال ها یملت، حافظ رو به واسطه  شتری: ب الیدان

 اره خوب. -
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 یسعد سر قبر می..نشستمیشد ادهیپ نیاز ماش م،یدیهست که تا حاال فال حافظ نگرفته باشه؟!.. رس یمگه کس اصال

 میو فاتحه خوند

 : غزال الیدان

 جانم -

 باغ ارم؟ می: بر الیدان

 میاره بر - 

. پر از انواع گل ها و درخت ها بود. سرو ناز که دیرس یبه گرد پاش نم یبایز یتو ایدن یجا جیارم که تک بود، ه باغ

قدم زدن  یعنیباغ ارم  یبهشت.. قدم زدن تو یعنی با،یز عتیدر کنار اون طب یرازیخود داره. خوردن فالوده ش یجا

 ستادمیمنم ا ستاد،یا هوی الیبود؟؟!. دان ایآ ایدن یقشنگ تر از باغ ارم تو یدر باغ بهشت، جا

 شده؟! یزیچ -

 جعبه مقابلم گرفت هی الیدان

 ه؟یچ نیا -

 بازش کن ری: بگ الیدان

 هوا یتو دمیشکل بود. پر یگردنبند ستاره  هیدستش جعبه رو گرفتم و باز کردم،  از

 چه نازه ییوا -

 : قابل تو رو نداره. قشنگه! مورد پسنده؟ الیدان

 دستت درد نکنه ،یلیاره خ -

 : برگرد بندازم گردنت الیدان

 باشه -



 عشق غامیپ

 
36 

 

 زییپا یرو دادم دستش و برگشتم. حاال به چه مناسب کادو گرفته؟؟ نکنه سالگرد عشقمونه؟؟ نه اون که تو گردنبند

 بود. پس چه خبره؟. برگشتم سمتش

 مبارک باشه اد،ی: بهت م الیدان

 ممنون. -

 دمیگردنبند کش یرو دست

 !ه؟یاال مناسبتش چح -

ت واسه ا دمیرو د نیا نیتریپشت و هوی دیخواد. رفته بودم پاساژ خر ی: کادو دادن به عشقت که مناسبت نم الیدان

 دمیخر

 قلبم یممنون. پادشاه  یلیخ -

 رو در آغوشش رها کردم. خودم

و عشق.  تیر از آرامش، امنپ یچند وجب جمع شده بود. آغوش نیدر هم ایرو در آغوشش رها کردم، انگار دن خودم

 دیگونه ام کش یاز آغوشش جدا شدم. دست رو

 میبهتره بر گهی: د الیدان

 میباشه بر -

 روز فوق العاده بود.  هی. امروز میرفت نیدر دست هم به سمت ماش دست

 بگم کجا بودم؟! -

 ی: بگو با من بود الیدان

 یراحت نیبه هم -

 اومدن با من مگه جرمه؟ نروی: من پسر خاله ات هستم، ب الیدان

 نه -
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 ی: پس بگو با من بود الیدان

 باشه -

 الی. چه بد بود که داشتم از دانکشهینقشه م ،یجد یدفه جد نیکشتن من، ا یو برا شهیدق مرگ م ایکه صوف ییوا

 .دمیکش یآه شدم،یجدا م

 شده؟ یزی: چ الیدان

 نه -

 !؟یدی: پس چرا آه کش الیدان

 شمیم خوب دارم از تو جدا -

 باهات در ارتباطم. یاون طرف ترم. تازه با گوش ابونیدو تا خ رم،ی: سفر قندهار که نم الیدان

 شهیاما خوب، دلم باز تنگ م دونم،یم -

 فرشته ام شهی: دل منم تنگ م الیدان

ود. ب بهم خوش گذشته یکوتاه کل میتا نیهم یخوب بود، تو یلیخ الیدر کنار دان یزد، لبخند زدم. زندگ لبخند

. میدیکادو بخرم... به غذاب کده رس هی الیدان یکادو فوق العاده بود. منم بهتره برا نیا دم،یگردنبندم کش یدست رو

 شدن. زونیبه جهنم برگردم، لبام آو دیدوباره با

 شهیها تموم م ییجدا نیتمام ا ینکن، به زود یجور نی: ا الیدان

 رسه؟یم ،یبه زود نیا یپس ک -

 ستم زدبه د ی بوسه

 زمان خودش رو داره یزی: صبر کن، هر چ الیدان

 دمیکش ینفس

 داخل!؟ یبر یایباشه، نم -
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 برم، کار دارم دی: نه با دانبال

 مراقب خودت باش -

 هم ناراحت نباش گهی: تو هم مراقب خودت باش، د الیدان

روز فوق العاده رو در  هیو رفت.  شدم، براش دست تکون دادم، برام بوق زد ادهیپ نیو از ماش دمیاش رو بوس گونه

گذر کردم.  اطیفوق العاده بود. از ح شهیهم الیبا دان یو عشق. همراه یکرده بودم، پر از شاد یسپر الیکنار دان

 عوض کردم. ییرو با دمپا میکفش ها

 ؟ی: کجا بود مامان

 بودم الیسالم، با دان -

 : چرا با اون؟ مامان

 رونیب میخوب، زنگ زد، با هم رفت -

 نرو رونینشو، ب یمیصم الیبا دان ادی: ز مامان

 پسر خاله ام هست خو الیدان -

 ادیشما دوتا به وجود ب نیوقت ب هی یحس خوامی: باشه، اما نم مامان

 مورد کم بود. هی نیهم

 یاون رو عاشق خودت کن ای یبش الیعاشق دان ی: حق ندار مامان

 رو کف دستم فشار دادم انگشتم

 ؟یدیف هام رو فهم: حر مامان

 تکون دادم. سر

 دمی: جوابت رو نشن مامان
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 دمیبله فهم -

 . حاال هم برو اتاقتدوارمی: ام مامان

 یکه من عاشق ک رهیگیم میوارد اتاق شدم. مامان حق نداشت من رو از عاشق شدن منع کنه. قلبم تصم تیعصبان با

 ی! براالیعاشق دان ایصوف دونهیمامان م یعنین دادم. تخت نشستم، تند تند پام رو تکو ینشم. رو یبشم و عاشق ک

. در ستین ایآسون نیبه ا الیبه دان دنیکم بود حاال مامان هم اضافه شد. انگار رس ایبه من هشدار داد! صوف نیهم

 گاو سرش رو انداخت نیع ایرفت در اتاق رو قفل کنم، صوف ادمیاتاق با شدت باز شد. سرم رو آوردم باال، باز من 

 و آمد داخل نییپا

 باز تو!! -

 !؟؟یبود الی: با دان ایصوف

 تخت بلند شدم. یرو از

 اره، با عشقم بودم. به تو چه -

 !ریمگه بهت نگفتم ازش فاصله بگ ی: عوض ایصوف

 ؟؟یفهمیچرا نم شمیمنم بهت گفتم از عشقم جدا نم -

 نگاهم کرد. مشکوک

 !؟یدی: نکنه باهاش خواب ایصوف

 واقعا رد داده بود.. دیسوت کش سرم

 !!یدی: پس خواب ایصوف

 الیمن و دان ی. نه براشهیتوست که رابطه هات به تخت ختم م یخفه شوو. اون برا -

 قدم زدن. یکرد عصب شروع

 اتاق خودت قدم بزن یبرو تو -
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 به قاتل شدن!!؟ یمجبورم کن یخواهی: چرا م ایصوف

 شمممینمجدا  الیمن از دان ،یچه قاتل نش یچه قاتل بش -

 شمممیجدا نم الی. من از دانیچه قاتل نش یچه قاتل بش -

 یبش دی: با ایصوف

 .رونیبابا دست از سرم بردار و بروو ب یا -

 رسمی: به حسابت م ایصوف

 دیتخت، خودش رو انداخت روم، موهام رو گرفت و کش یسمتم، هولم داد، افتادم رو آمد

 ییولم کن روان -

 مکنیرو م تی: موها ایصوف

 که در باز شد و مامان وارد اتاق شد میامدیاز خجالت هم درم میداشت یی. دو تادمیموهاش رو گرفتم و کش منم

 چه خبره؟؟ نجای: ا مامان

 میهم رو ول کرد یمامان موها یصدا دنیشن با

 ؟یکنیچکار م ی: غزال دار مامان

 از روم بلند شد. ایهم وارد اتاق شد، صوف بابام

 !؟یچه وضع نیچه خبره؟! اشده؟  ی: چ بابا

 کرده یکار هی: باز غزال  مامان

 بهم حمله کرد. ایوارد اتاقم شده و مثل وحش ایمن!!! صوف -

 : مودب باش غزال مامان

 بود؟ یجور نیمامان من چراا ا نیا شدم،یم وونهیداشتم د یییوا
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 !؟یچرا به غزال حمله کرد ای: صوف بابا

 شده یآتش ایکه صوف کرده یکار هی: حتما غزال  مامان

 حرف بزنه اما نگذاشتم خواستیم ایحرصم گرفت. صوف یا

 بودم بهم حمله کرد رونیب الیچون گفتم با دان -

 نگاه کرد. ایبا تعجب به صوف بابا،

 گهی: غزال داره دروغ م ایصوف

 : پس تو راستشو بگو بابا

 منم دینداره، بعد هم موهام رو کش یه تو ربطچون نگرانش بودم، غزال گفت ب یکجا بود دمی: من ازش پرس ایصوف

 .دمیموهاش رو کش

 .گفتیقشنگ داشت دروغ م چه

 بازم غزال مقصره. یدی: بفرما د مامان

 حق داشته. ایمقصر غزال بوده و صوف گهیمن رو بکشه بازم مامان م ایاگه صوف یعنی دم،یکش ینفس

 دیداره. بهم احترام بزار یخصوص میحر ی: هر کس بابا

 غزال دخالت کنه، اون بزرگتره یکارها یتو دیبا ای: وااا صوف امانم

 در ارتباطه! یبدونم خواهرم با ک دی: جامعه پر از گرگه، با ایصوف

 بود؟  یک گهید نیمن، ا یخدا

 ستیبودم، اون پسر خاله ام هست باهاش بودن جرم ن الیمن با دان -

 اد؟ینم رونیب: منم دختر خاله اش هستم. پس چرا با من  ایصوف

 تره یمیچون با من صم -
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 گهی: بسه د بابا

 .میبابا نگاه کرد به

 نرو. رونیباهاش ب ادیکم تر کنه، ز الیات رو با دان یمیغزال تو هم صم ،یحق دخالت ندار ای: صوف بابا

 مراقب غزال باشه. دیبا یکی: اما بابا،  ایصوف

 مگه خودم چالقم؟! -

 : کم نه ایصوف

 .دیهم دخالت نکن یکار ها یکه گفتم تو نیهم ه،ی: کاف بابا

 چشم بابا -

 : باشه ایصوف

 .دیکن ی: حاال با هم روبوس بابا

 با خشم نگاهم کرد. ایصوف

 دیهمه رو بغل کن د،ی: زود باش بابا

 کردی. داشت خفه ام مدیدستش رو باز کرد، من رو در آغوش کش ا،یرفتم سمت صوف دم،یکش ینفس

 سمت من ادیو م خورهیم زیاز دستت ل یزودبه  الی: دان ایصوف

 . رهام کرد. کمرم درد گرفته بوددیام رو بوس گونه

 میبهتر بر گهی: خوب د بابا

. خودم رفتیم ادمی دینبا گهیدر رو قفل کردم. د دم،یبلند کش ی. نفسرونیرفتند ب ییتکون داد و سه تا یسر مامان

 ستیبا یم ایصوف نیبود. اصال ا امدهین یماغم در آمد. به من خوشامروز از د یخوش یعنیتخت پرت کردم.  یرو، رو

 نیا اینه. ک تیشکا دیبه جرم تقل ایبره دادگاه از صوف دیابود آفتاب پرست، البته بنده خدا آفتاب پرست ب یاسمش م

در  شد البته ریختم به خ یکردم، بازم خوبه بابا آمد همچ یری. عجب گ سایوا فتیمن ش یبگه برو جا ایکه به صوف
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 که یماه الیمکافات دارد. اخه مگه دان یکل الیمن به دان دنیقصه سر دراز دارد. رس نیا گفتیبهم م یحس هیظاهر. 

که انجام  یهر کار ای. صوفشهیخراب نم یباد چیدارم که با ه الیمحکم در قلب دان یاز دستم سر بخوره؟؟ من خونه 

 ما دوتا امکان نداره....... یی. جدامیهست سهم هم الیاست. من و دان دهیفا یبده، ب

 روز بعد : دو

 یبرا دیکرد، با یو شارژ تموم م شدیخاموش م یهم که خراب شده بود ه یلعنت یگوش نیام سر رفته بود، ا حوصله

رو بخرم. البته بعد از امتحان کنکور به عنوان کادو. حس درس خوندن رو هم نداشتم، کسل بودم،  دشیجد هیخودم 

البته  ،رونیتا باهاش برم ب الیدم. بهتره زنگ بزنم به دانیکش ی ازهیخم امد،ینکرده بودم اما خوابم م یکه کار نیا اب

 ممنوع شده. در اتاق زده شد. الیبگم با دوستام بودم چون رفتن با دان دیبا

 : در رو باز کن کارت دارم ایصوف

 ندادم یخواد؟ جواب یم یچ گهید نیا

 باز کن مهمه ،یشنو یصدام رو م ،یدارینم بدو ی: م ایصوف

 کرده بود. یشیخندان رو به رو شدم. چه آرا یتخت بلند شدم و در رو باز کردم و با دفتر نقاش ی. از رواوووففف

 !؟یکن یکه در اتاقت رو قفل م یترسیقدر از من م نی: ا ایصوف

 ندارم، فقط عادت کردم در رو ففل کنم. یمن از تو ترس -

 باال انداخت شونه

 بود؟ یخوب حاال کار مهمت چ -

 .یخوش گذرون رمی: من دارم با عشقم م ایصوف

 کردم تعجب

 عشقت!!!! -

 زد. یشده! لبخند نیعاشق ا یکدوم خر ستین معلوم
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 عشق و حال رمیجون دارم م الی: اره، با دان ایصوف

 گفت؟! یاالن چ نیا

 ال؟ی! کدوم دانالیدان -

 عاشقته یکه توهم زد یهمون گه،ید خودمون الی: دان ایصوف

 صورتم بشکن زد. یجلو ایبرق سه فاز بهم وصل کردن. خشکم زد. صوف انگار

 : زنگ زده به مامان و اجازه گرفته که من رو ببره مهمونی ایصوف

 کرد. یکار رو نم نیا الیدان گفت،یدروغ م داشت

 .یشیخل تر م یفکر نکن، خل هست یادی: خوب من برم، تو هم با توهمت خوش باش. فقط ز ایصوف

کرد. در اتاق رو بستم و  ینم انتیبه من خ الیتونستم باور کنم، نه نه امکان نداشت دان یزد و رفت. نم یچشمک

تا  دم،یمال منه، اون عاشق منه. چند تا نفس کش الیدان گه،یدروغ م ایصوف دیشا ؟یپشت در نشستم. آخه چطور

ام رو برداشتم، روشنش  یغزال. از جام بلند شدم، رفتم، گوش ایردم. به خودت ب. اشکام رو پاک کارمینفس کم ن

م، و چشمام رو باز و بسته کرد دمیکش ینه!؟ نفس ای گهیراست م ایبفهمم صوف دیزنگ بزنم. با الیبه دان دیکردم. با

 زنگ زدم. چند تا بوق خورد، تا برداشت.

 ؟ییسالم کجا -

 ه با منهاالن بهت گفتم ک نی: هم ایصوف

 قلبم فرو کردن. یانگار خنجر تو ایصوف یصدا دنیشن با

 !یشده سکته کرد ی: الوو چ ایصوف

 .دیچیگوشم پ یخنده اش تو یصدا

 شد. یدید شهیمال م الی: بهت گفتم که دان ایصوف

 ؟یاش رو جواب داد یت.. و، تو چرا گوش -
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 .رهیبگ ی: چون عشقم رفته برام بستن ایصوف

 .دیکش ریت قلبم

 : لطف کن مزاحم ما نشو. ایصوف

 کرد. یعرق کرده بودم، مغزم هنگ. مکث دستم

 . آخه با عشقم هستم.امیمن ممکن شب ن ی: راست ایصوف

. الیدان ییوا الی. دانمیدیدروغ بوددد. من داشتم کابوس م نیرو قطع کرد. وا رفته بودم. نه نه ا یو گوش دیخند

 یراحت نیکار رو کرد؟ چطور تونست به هم نیباهام ا الیفه کردم. چرا دانبالشت خ یهام رو تو هیهق هق گر یصدا

قلبش هستم؟ قرارمون که ازدواج بود! پس  یملکه  منهم؟ مگه منو دوست نداشت؟ مگه نگفت  یرو زهیبر ایبا صوف

 ایز صوفا گفتیکه م الیاگه اون رو دوست داشت پس چرا قلب من رو عاشق کرد؟ دان ا؟یشد؟ چرا رفت با صوف یچ

ه کرده؟ ب یدر حقم نامرد الیباورم کنم که دان یکنه؟ آخه چطور یشد؟ چطور تونست با من باز یچ هویمتنفره! پس 

 ....دیکش یم ریخدااا، سرم درد گرفته بود. قلبم ت ییوا ؟ی گهید یعشقم شد مال کس یراحت نیهم

ه . بیشده بود متالش امی. انگار دندیچرخ یسرم مسوخت. اتاق دور  یگلو ام درد گرفته بود چشمام م ادیز ی هیازگر

 ایصوف یعنی دم،یکش یشده بود. آه هینصفه شب بود. فکر کنم آب، بدنم به کل تخل یساعت نگاه کردم دو 

قبل از ساعت هشت خونه باشم، اما  ستیبا یقلبم پا گذاشت، من م ی!! چه راحت روالهیهنوز با دان ایبرگشته!؟ 

 یمن ممنوع بود، اما برا یبرا الیتونست، عشق دان یم ایبرم اما صوف رونیب الیبا دان دین نبامختار بود. م ایصوف

 یم دیا. بدمی. دلم بدجور گرفته بود. چند تا نفس بلند کشیرحم یچه سرنوشت ب ،یعدالت یب یایآزاد. چه دن ایصوف

 ایاتاق صوف یرفتم. رو به رو رونیز اتاق باز  تخت جدا شدم. ا یحال ینه. با ب ایآمده  نمیتا بب ایصوف اقرفتم ات

مونده باشه؟ آب دهنم رو قورت دادم  الیدان ش،یپ ایممکن امشب صوف یعنی شدم؟یوارد اتاق م دیبا یعنی ستادم،یا

. دامیداشت از پله ها باال م یانگار کس دمیشن یاصد هویدر گذاشتم، که  ی رهیدستگ یدست رو د،یو با شک و ترد

 دیمن رو د ایار گذاشتم، اما قبل از ورود به اتاقم، صوفپا به فر یفور

 !!یداری: تو هنوز ب ایصوف

 زد. یپوزخند

 برد. یخوابت نم یآخه طفلک ،یداریخوب معلومه که ب ،ی: چه سوال مسخره  ایصوف
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 دست از سرم بردارر -

در کنار من چقدر شاد و  الیدان ینیبود تا بب یام بود. جات خال یشب زندگ نیامشب بهتر یدون ی: م ایصوف

 به هر دوتامون خوش گذشت یخوشبخت بود. کل

خواستم شکستنم رو  ینم ند،یاشکم رو بب ایخواستم صوف یندادم، نم ختنیر یچشمام حلقه زد اما اجازه  یتو اشک

 مانع شد ای. وارد اتاق شدم، تا خواستم در رو ببندم، صوفندیبب

 نشو الیدان ی. مانع خوشبخترونیما بکش ب یامشب نبود. پس پا تو از زندگ اگه عاشق تو بود با من الی: دان ایصوف

 زد یپوزخند

و رفت. در رو بستم،  دیهوس. راهش رو کش دیخواد، حسش به من عشقه، اما به ترحم شا یمن رو م الی: دان ایصوف

مشت  واریکنه. به د یم بازقدر راحت با قلب نیحق نداشت من رو خورده کنه. ا الیافتادم. دان نیزم یپشت در، رو

بلند  یاما نا نییخ کرده بودم، انگار فشارم افتاده بود پایشدم،  یم ووونهی. از هر دوتا تون متنفرم. داشتم ددمیکوب

 یب نییچون فشارم افتاده بود پا ایبود، که خواب برد  ادیز ی هیدونم از گر یشدن نداشتم. خودم رو مچاله کردم، نم

 ادی. ادمبه بدنم د یاولش تار بود. کش و قوس دمیگردنم درد گرفته بود. چشمام رو باز کردم. د هوش شده بودم....

بلند شدم. از داخل  نیزم یبخشمت. از رو یوقت نم چیه الیچشم حلقه زد. دان یافتادم دوباره اشک تو شبید

بود  جور کوفته شده بود.. بهتردوش گرفتم، بدنم بد هیو بعد هم  ییبرداشتم و خوردم، رفتم دستشو تیسکویکشو ب

و کم تر به  شدیمونده بود تا کنکور. تازه با درس خوندن فکرم منحرف م یباق گهیدرس بخون همش چند روز د

 فکرم متمرکز شدیتخت نشستم و کتاب دستم گرفتم، حس اهنگ نداشتم. نم یکردم. رو یفکر م الیدان انتیخ

 الیام زنگ خورد، دان یقلبم.. گوش یی. عشقم با خواهرم بود. وادمید ینم روزا رو نیا مردمی. اووووفف، کاش مشدینم

ام فرستاد، کنجکاو  یزنگ زد اما جوابشو ندادم. پ یچند بار زنه؟یهنوز به من زنگ م شهین چطور روش میبود، آخه ا

 فرستاده. یچ نمیرفتم تا بب الیدان یو یداخل پ نیهم یبودم، برا

 ؟یدیچرا جواب نم ؟ییکجا زمی: سالم عز الیدان

 ندارم که بخواد بشکنه یقلب گهی. دزمیعز گهیم هنوز

 خونمیدارم درس م -

 : تو حالت خوبه؟! الیدان
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 یپرس یکه م یبرام گذاشت یمگه حال و احوال اخه

 هستم یعال -

 ستیشده، تو حالت خوب ن یزیچ کنمی: اما من حس م الیدان

 .دیدیخند شمیهر هر به ر یی. دوتایاز پشت بهم خنجر زد ایبا صوف .ی. نابودم کردیکرد انتیشده تو بهم خ اره

 .دیدیخند شمیهرهر به ر ییدوتا ،یاز پشت بهم خنجر زد ایبا صوف ،ینابودم کرد ،یکرد انتیشده، تو بهم خ اره

 درس دارم  ستین یزیچ -

 دنبالت امیم گهیساعت د می: تا ن الیدان

 .دیکش یپرو بود، خجالت هم نم چقدر

 رمیتا ازش اجازه بگ ستیخونه ن یکس امیتونم ب ینم -

 و جواب دادم دیکش یزد. آه زنگ

 بله -

 آماده باش. یعنیدنبالت  امیم گمیم ی: وقت الیدان

د، بو ایبا صوف شبی. دیگفته زک نیقزو یبه سنگ پا یچکار کنم؟ از پرو نیکرد. لجم گرفت، من از دست ا قطع

کرده بود. چرا من نکنم؟  شیهفت قلم آرا ایصوف شبی. دستادمیا نهیآ یبه رو امشب با من، چه خوش اشتهاست. رو

بم رژ ل یداشتم به صورتم زدم. حت یرنگ مشک ملواز یکردن، هر چ شیبده. شروع کردم به آرا ریفقط بلده به من گ

ام تک  یشزدم. به گو یترسناک شده بودم. پوزخند کمیرنگ، تنم کردم.  یمشک یبود. لباس ها یهم رنگ مشک

 راحت و بدون الیتونستم با خ یم نیهم یخونه نبود، برا یمحکم باش غزال. از شانس خودم کس دم،یکش یزد. نفس

مامانم، منم درس رو بهونه کردم و  یاز دوستا یکی یخونه  ینیرفته بودند شب نش ییا. سه ترونیبرم ب حیتوض

 شهیمثل هم شرفیرو باز کردم و سوار شدم. ب نی.. در ماشنرم.. ایهم مهم نبود. من برم  یکس ینرفتم، البته برا

 جذاب بود. به صورتم نگاه کرد، اخم کرد.

 ؟یکرد شیهمه آرا نی: چرا ا الیدان
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 کند، بغض یجون م نهیس یحرکت کرد. قلبم داشت تو نینگاه کردم. ماش رونیبه ب شهیبهش ندادم، از ش یجواب

 یخالص بشم. صدا یبغض لعنت نیدهنم رو قورت دادم، تا بلکه از شر ا آب یگلو ام خونه کرده بود، چند بار یتو

 .دیرس یاش به گوشم م یعصب ینفس ها

 شده؟ یچ یبگ یخواه ی: نم الیدان

پرت شده بودم  یجلو ی شهیترمز، اگه کمربند نبسته بودم از ش یزد رو هویهم لحن صداش گوش نواز بود.  هنوز

 .رونیب

 ؟یکن یگمثل آدم رانند یتون ینم -

 نمیب ی: آدم نم الیدان

 هم فشار دادم. یرو، رو میحرص دندان ها از

 منو برسون خونه، برو با همون آدمه. -

 ؟یش یکردم، چرا ناراحت م ی: غزال، شوخ الیدان

 ندارم. یمن با تو شوخ -

 ؟یهست ی: تو چته امروز ؟ چرا ناراحت و عصب الیدان

 خوام برم خونه یدارم و مهستم، فقط کار  یهم عال یلیخ ،یچیه -

 ؟ی: چه کار الیدان

 یخوام با دوستم برم مهمون یم -

 کرد. اخم

 ؟ی: دوستت کدوم دوستت؟ کدوم مهمون الیدان

 . من رو برسون خونهیشناس یاز دوستام، تو نم یکی -

 نکن، مثل آدم جواب بده ی: غزال من رو کفر الیدان
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 نمیب یآدم نم -

 .دیپر از حرص کش به اون در. چند تا نفس نیا

 ؟یکن یمن رو کالفه م یچرا دار ؟یدی: چرا جواب سر باال م الیدان

 همه سوال، بغضم گرفته بود. نیشده بودم از ا خسته

 : غزال... الیدان

 یدست از سرم بردار، تو که از ما بهترون دار ار،یاسم من رو ن -

 تو؟ یگیم ی: چ الیدان

 !؟یطلب کار هم هست ،یکرد انتیخ -

 !!!انتی: خ الیاند

 ....رتیغ یب هیتو  ،یرحم یب یلیخ ،ینامرد یلیخ ،یکرد انتیاره، تو به من خ -

 : خفه شووووو الیدان

 گونه هام سر خوردن یاشکام رو د،یخشکم زد. بغضم ترک د،یسرم کش الیکه دان یادیفر با

. شدم ادهیپ نیام سر خوردن. از ماشگونه ه یاشکام رو د،یخشکم زد، بغضم ترک د،یسرم کش الیکه دان یادیفر با

 نزده نبود، که زد. ادیفقط سرم فر

  سای: غزال وا الیدان

 و دستم رو گرفت دیرو تند تر کردم، اما بهم رس سرعتم

 سایوا گمی: بهت م الیدان

 .رونیب دمیرو از دستش کش دستم

 خوام برم، دست از سرم بردار، ولم کن یم -
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 دیبازو ام رو گرفت و کش محکم

 شو. نی: برو سوار ماش الیدان

 ولممم کن -

 .یبر ییزارم تنها جا یوقت شب نم نینکش، ا غی: ج الیدان

 رو باز کرد. یجلو در

 : سوار شو الیدان

 بلد زور بگه و دستور بده. اخم کردم. فقط

 شمیدستم رو ول کن، خودم سوار م -

جلو هم  یازش دارم صندل یدل خوش یلیبست. خرو محکم  ییعقب نشستم. در جلو یرو رها کرد. منم صندل دستم

ر گونه ام س یدل شکسته بودم. اشکام رو یکالفه بودم، به احتمال قو دمیبودم نه ناراحت بودم، شا ی. عصبنمیبش

عقب  یشد، او هم صندل نیال سوار ماشیتا دان دیطول کش ی قهیبد بود. چند دق یلیخوردن. حال قلبم خ یم

 نشست.

 یاما خودت مقصر بود دمیکش یم ادیسرت فر دی: نبا الیدان

 .دمیکوب یبهش حمله کردم، با تمام توان بهش مشت م هوویدونم چرا اما  ینم

 ازت متنفرمممم ؟یییکرد انتیچرا بهم خ ؟ییچرا دوستم ندار ؟ییچرا دلم رو شکست -

 رو گرفت. به چشمام نگاه کرد دستم

 .یبگو فقط نگو ازم متنفر یخواه یم ی، هر چبزن یخواه یم ی: آروم باش آروم، هر چ الیدان

 ها مون به گوش دنینفس کش یمون بر قرار بود. فقط صدا نی. دلم بدجور شکسته بود. سکوت بدمیرو کش دستم

 زد ی. تک سرفه دیرس یم

 شده؟ یچ یبگ شهی. می: االن که آروم شد الیدان
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 دمیکش یشده! آه یپرسه که چ یداره از من م باز

 ات برم یاز زندگخوام  یم -

 ؟یچ ی: کجا؟ برا الیدان

 رمیمن م یکه تو خوشبخت باش نیا یبوده به جز عشق. واسه  یو حست بهم هر چ یدوستم ندار گهیدونم د یم -

 !؟یکن یبلغور م یدار یچ یفهمیم جی. هستی: انگار تو حالت خوش ن الیدان

 ؟یبود ایبا صوف شبیتو د -

 از دوستاش یکی یپارت یدباگو یمهمون می: اره، رفت الیدان

 ؟یچرا بهم نگفت -

 رم؟یازت اجازه بگ ستیبا یم یرفتن به پارت یبرا یعنی:  الیدان

 ؟یریازم اجازه بگ دینه، مگه من گفتم با -

 ؟ی: پس چ الیدان

 سوختن. ی. چشمام مدمیرو باال کش دماغم

 تو هم با عشقت خوش باش رمیمن م -

 !یکن یزر زر م یخورده؟ چرا دار یغزال، تو سرت جا یی: وا الیدان

 شدم یم وونهیداشتم د گهی. ددیفهمیمن رو نم یحرفا الیدان ای دمیفهم یرو نم الیدان یمن حرفا ای

 نکن هیگر گه،ی: بسه د الیدان

 رمیاشکام رو بگ ختنیر یتونم جلو یقلبم پر از درد، نم -

 دیکش ینفس

 بودم!!!؟ یپارت ایکه من با صوف ی: االن تو ناراحت الیدان
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 ناراحت باشم! دینبا -

 بود. یمهمون هی: نه، فقط  الیدان

 !؟یشیتو ناراحت نم ،یخبر از تو، برم پارت یتو، ب یاز دوستا یکیاگه منم با  -

 یکار رو ندار نی: تو حق ا الیدان

 یپس تو هم ندار -

 .دیحرص نفس کش با

 ایبا صوف یدار یگفت یبهم م دیبا یبودم، اگه عاشقم بوداگه واسه ات مهم  گمیفقط م ر،یازم اجازه بگ گمیمن نم -

 .یگردیو ساعت دو برم رونیب یریم

 .دمیکه دستم رو کش رهیدستم رو بگ خواستمیم

 به من دست نزن -

 ؟یکنیم تیچرا خودت رو اذ ؟یکنیمسئله کوچک رو بزرگ م نی: چرا ا الیدان

 فهمه!؟ یچرا درد من رو نم نیا ییوا

م از یخواست یو م ی. اگه دوستم نداشتکنمیم هیفقط دارم گر شبیله کوچک من خورد شدم، از دمسئ نیهم یبرا -

 .یکه نابودم کن نینه ا یبهم بگ یتونست یم ،یجدا بش

 رو دوست ندارم ی: غزال بفهم من جز تو کس الیدان

 زدم یپوزخند ناخودآگاه

 !!یو ساعت دو برگرد یپارت یبر ایکه با صوف یو اجازه گرفت یبه مامانم زنگ زد نیهم یبرا -

 من قول دادم مراقبش باشم. رم،ی: خودش گفت از خاله اجازه بگ الیدان

 من قول دادم مراقبش باشم رم،ی: خودش گفت از خاله اجازه بگ الیدان
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 کرد یمکث

  ون؟ریباهاش برم ب دیمن نبا دیچون شما دو تا با هم مشکل دار یعنیدختر خاله ام هست.  ای: صوف الیدان

 حرف رو نزدم نیمن ا -

 ؟ی: پس چ الیدان

 !؟یتو من رو دوست دار -

 !؟یفهمی: اره دوستت دارمم، چرا نم الیدان

خبر داشته باشم  دیپس من به عنوان معشوقه ات با ،یاگه تو عاشق من هست گمیحرفام رو، من م یفهمیتو چرا نم -

 .یرفته پارت ایکه عشقم با صوف

 قدر مهم باشه! نیا کردم ی: فکر نم الیدان

 شدم. یاگه مهم نبود که من داغون نم -

 .دیبلند کش ی. نفسدیموهاش کش یال یدست کالفه

 بود، جواب دادم ایام زنگ خورد. صوف یاتاقم نشسته بودم که گوش یتو روزی: د الیدان

 سالم -

 ؟ی: سالم خوب ایصوف

 شده؟ یزیچ ؟یممنون تو خوب -

 دارم یخواهش هی: نه، فقط راستش ازت  ایصوف

 کنم یگوش م -

 گرفته یپارت یخارج، امشب گود با رهیم شهیهم یاز دوستام داره برا یکی:  ایصوف

 خوب!! -
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 که برم دهیکنم، اجازه نم یبه مامان اصرار م ی: هر چ ایصوف

 برو سر اصل مطلب -

 ؟یایبا من ب شهی: م ایصوف

 کرد. یمکث

 رو ندارم یجز تو کس ا،یامشب برم، لطفا باهام ب دی: من با ایصوف

 تونم یشرمنده اما کار دارم، نم -

 ی: باشه اشکال نداره با ایصوف

اما بازم دختر خاله ام بود.  اد،یکرد. حس کردم صداش بغض داشت، انگار دلش شکست. درسته ازش خوشم نم قطع

 ام فرستادم. یپ نیهم یدلم براش سوخت، برا

 ؟دهیخاله اجازه م ام،یاالن اگه من ب -

 ی: اره اگه تو باش ایصوف

 میزود برگرد دیفقط با ام،یباشه، پس م -

 .میگردیبرم یازت ممنونم. هر وقت بگ یی: وا ایصوف

 پس حله یاوک -

 !یریاز مامان اجازه ام رو بگ یزنگ بزن شهی: فقط م ایصوف

 زنمیباشه االن زنگ م -

 ممنون یخوب یلیآماده بشم. خ رمی: منم م ایصوف

 خوشحال شده. زنگ زدم به خاله، چند تا بوق خورد تا جواب داد یلیه خبود ک معلوم

 ؟یسالم خاله جون خوب -
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 شده!! یزیچ ؟ی: سالم تو خوب خاله

 رمیرو بگ ایصوف یراستش زنگ زدم که اجازه  -

 ؟ی: در چه مورد خاله

 !میبر ییدوتا دیگرفته، اگه شما اجازه بده یمهمون هیامشب دوستش  -

 کرد یمکث

 دمیاجازه م یمراقبش باش ی: اگه قول بد خاله

 دمیقول م -

 : حله، خوش بگذره، به مامان و بابات سالم برسون خاله

 دیچشم، ممنون، شما هم سالم برسون -

اما خوب هم راه دور بود و هم گذر زمان رو  میقرار بود زود برگرد ا،یکردم. لباس عوض کردم و رفتم دنبال صوف قطع

 حس نکردم.

 ه کردنگا بهم

 بود نی: کل ماجرا هم الیدان

 که چه خنگم من ییگولم زده!! وا اینکرد و صوف انتیبهم خ یعنی

 کردم. مهم باشه ی: اگه بهت نگفتم چون فکر نم الیدان

م خوب باها ایصوف گفت،یبهم م دیهم مقصر بود با الیخودم رو هالک کردم، البته دان یالک یپس الک دم،یکش یآه

 کرد. دستم رو گرفت، بهم نگاه کردم ریرو درگ کرد و ذهنم یباز

 رو جز تو دوست ندارم ی: جن خانم، من کس الیدان

 جن!!!!!!! -
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 نگاه کن. نهی: اره، خودت داخل آ الیدان

ز ترس ا نهیجن اگه من رو بب چارهیچه ترسناک شده بودم، ب یییبرداشتم و به خودم نگاه کردم، وا نهیآ فمیداخل ک از

 پخش شده بود. شمیتمام آرا! کنهیسکته م

 !یچه ترسناک شد یدی: د الیدان

 تکون دادم سر

 صورتت رو پاک کن دمی: االن بهت دستمال م الیدان

 خودم مرطوب دارم شه،ینم ایمعمول نیبا ا -

 ی: اوک الیدان

سته ب هیبسته دستمال مرطوب و  هی شهیهام، هم فیک یبرداشتم. داخل همه  فمیک یدستمال رو از تو بسته

 اش خارج شده بود یام از حالت جن افهیبود، صورتم رو پاک کردم. ق یدستمال عاد

 اش خارج شده بود. یام از حالت جن افهیرو پاک کردم، ق صورتم

 .شدمیم وونهیداشتم د ،یدوستم ندار گهید ،یکرد انتیبهم خ ایمن فکر کردم تو با صوف -

 !ا؟یبا صوف یکنم؟ اونم چ نتایبهت خ دیآخه من چرا با ،یخر یلی: خ الیدان

 یبراش بستن یبهت زنگ زدم رفته بود یوقت ،یپارت یباهاش رفت یکه به من بگ نیبدون ا دمیفهم یخوب وقت -

 .دیبود به ذهنم رس یفکر منف یات خاموش بود، هر چ یبعدش گوش یوقت ،یریبگ

 دیکش ینفس

 .یعشق من هست گانهیتوست، تو  یقلب من فقط جا نی: ا الیدان

 قلبش گذاشت یرو، رو سرم

 ؟یچرا بهم اعتماد ندار زنه،یم ادیفقط اسم تو رو فر نیضربان گوش کن، بب نی: به ا الیدان

 رو برداشتم. سرم
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 کرد. یفکر م یجور نیمن بود هم یجا یمن به تو اعتماد دارم اما هر کس -

 وم کرد و خاموش شد.ام شارژ تم یگوش دم،یکرده منم رفتم براش خر ی: گفت هوس بستن الیدان

 دیموجود ناشناخته است که با هی ایمثل روباه مکار، اما روباه گناه داره. صوف ایخوام بگم صوف یم دم،یکش ینفس

 کشف بشه.

 عادت یحس از رو هینه  ی. تو عشقشمیانگار دوباره عاشقت م کنم،یچشما نگاه م نی: هر وقت که به ا الیدان

 کنم. یتونم زندگ یمعاشقت هستم، بدون تو ن یلیخ -

خورد. لبام هوس لمس لباش رو داشت،  یشد، نفسش به صورتم م رهیدستاش گرفت و به چشمام خ ونیرو م صورتم

رابطه مون وجود داشت که  یخط قرمز تو یسر هیشد. لبخند زدم،  ادهیپ نیازم فاصله گرفت و از ماش الیدان هویاما 

 .شدمیعاشقش م روزیاز د شتریبود، که هر روز ب نیهم یبرا م،یشد ینماما ازش رد  میرفت یتا مرزش م یگاه دیشا

 جلو نشست. یصندل الیدان

 جلو یصندل نیبش ایب ستم،ین یخانم خوشگله، من راننده تاکس ی: آها الیدان

 .دیدرد گرفت. خند یجلو نشستم، البته پام کم یرد شدم و صندل یتکون دادم، از وسط دوتا صندل سر

 !یامدیاز در م وونهید : خوب الیدان

 بهتر بود. یجور نیا -

 تنبل ی: ا الیدان

 امیب یهوس کردم از وسط دوتا صندل هویفقط  ستم،یتنبل ن -

 : اهان الیدان

 .دیکش ینفس

 دراوردن لج من، خودت رو مثل عروس مرده درست نکن یبرا گهی: درضمن د الیدان

 اراحتم و عزادار قلبم شکسته ام هستمخواستم نشون بدم که ن یلج تو نبود، فقط م یبرا -
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 .دیکش یآه

 کردم مهم باشه. ی: من رو ببخش، که بهت نگفتم، آخه فکر نم الیدان

 تو هم من رو ببخش که بهت شک کردم. -

 اخم کرد هوویزد، اما  لبخند

 ؟یپارت یقرار بود بر یامشب با ک نمی: بگو بب الیدان

 دمیخند

 بدم خواستم حرصت یفقط م چکس،یبا ه -

 .دیرو گرفت و کش دماغم

 ی ووونهید یلی: خ الیدان

 چون عاشقم -

 سرم انداخت. یرو، رو شالم

وقت از دوست داشتنت دست  جیبود، ه یو خواه یقلبم هست ینگو دوستت ندارم. تو ملکه  گهید ی: خانم الیدان

 مطمئن باش نویکشم. ا ینم

 .یمنم تا ابد دوستت دارم. تو تک شاه قلبم هست -

 .دیام رو بوس یشونیپ

 خونه!! یمن رو برسون شهیحاال م -

 میشام بخور میبر ای: اول ب الیدان

 .شهیبرام دردسر م ستمیمن ن ننیو بب انینه، االن اگه ب -

 ی: خوب بگو با من بود الیدان
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 آمدن با تو، فعال ممنوعه رونیب شه،ینم -

 : وا چرا؟! الیدان

 دونم ینم -

 خونه می: باشه پس بر الیدان

 یاوک -

م به عشق دینبا گهیگول خوردم، د یشده بودم، به راحت ایدست صوف ی چهیبودم، باز ییکه از دست خودم عص ییوا

 بهش لبخند زدم. م،یدی. رسمیعاشق هم هست الیشک کنم، من و دان

 دوستت دارم -

 شتری: من ب الیدان

 مراقب خودت باش -

 شتری: تو ب الیدان

 شدم ادهیپ نیچشمک زدم و از ماش بهش

 حسود خانم ی: راست الیدان

 جانم -

 . عاشقتم بدجوردهیتو معنا نم یام ب ی: زندگ الیدان

 منم عاشقتم -

. دمیخند یزدم و از تهه دل م یچرخ م اطی. وسط حدمیکش قیعم یشدم و نفس اطیبوق زد و رفت. وارد ح برام

خنده شون به  ی. صدادنیخندیوشحال شده بودند، ممن خ یشب فوق العاده بود. انگار گل ها هم از شاد هیامشب 

 .دیرس یگوشم م
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. من شاد بودم، کائنات هم با من شاد بود. داخل اتاقم رفتم. لباس عوض دیرس یخنده هاشون به گوشم م یصدا

 کردم. یرو پل الیرو برداشتم، آهنگ خودم و دان یکردم. گوش

/ شب  دمیکه صبح تا شبو د ونهینازشو / دو تا د یرد / اون چشاکه بامه / عقل و هوش منو ب گذرهیچند ساله م االن

برم از کنارت / چه ساده  تونمینگاهت / نم هیبا  ی/ چه ساده دل منو برد میجیبا هم رو تخت تا فردا صبح دوباره گ

/ جوره /  خوبه یابرا چه زندگ ی/ رو ونهی/ واسه دو تا د دهبو میکه خواست یجوره / هرچ میکه خواست یهرچ میدید

ما  هیرو شب یشکیه ایدن میبا هم شهیخوبه / هم یابرا چه زندگ ی/ رو ونهیبوده واسه دو تا د میکه خواست یهرچ

تو  یگیبم م یدیتو اشتباهن / تو بغل من لم م ستنمیکه شاد ن ییبدون که مهمه واسم / اونا یکه بخند نی/ ا دیند

 چیه هیواقع نای/ ا میبیغر بیعج میعشق و حال هم هینفره زد / پادو  یحرفا شهیبغلتم / هوا دو نفره س از بس م

ها  تیپس واسه موفق مینیشیرو رواله / هرجا عشق باشه روبراهه روبراهه / م مونی/زندگ ستین یمج یکدوم اج

 یردکتو / تو که سورپراز  یتو دار ونهید نیتهش تو ا ات دمی/ قول م نیم کن هم ونهیجشن / تو با چشمات د رمیگیم

برم از کنارت /  تونمینگاهت /نم هیبا  ی/ چه ساده دل منو برد ادتهیروزو  نیهم گذرهیمنو با عشقت / هر سالم که م

خوبه /  یابرا چه زندگ ی/ رو ونهیبوده واسه دو تا د میکه خواست یجوره / هرچ میکه خواست یهرچ میدیچه ساده د

ره نف هی ییجا چیه میکه قول داد ینفر قو هیبا هم /  مینفر هی/ ما  هونیبوده واسه دو تا د میکه خواست یجوره / هرچ

 /  مینر

 میدی/ به هم پاس م میکنینم ی/ نقش باز میکنینم ی/ لج باز میکن یبحث نم یزیچ چیبا هم / سر ه میکنیقهر نم ما

/ خبرا  میکنیدل نم میدیدل م یوقت میپرینم کیجمعمون جمعه /  ف تایی دو ما٬/ سرمون گرمه میکنینم یتک باز

/ اگه راهم سخت باشه عقب  میشیعوض نم میودمونقدما بلند تر / خود خود خ شهیم یموثق هدفا مشخص / داره ه

/ االن چند ساله  میپشت هم شب و روز باش می/ ما قول داد میهمو دوست دار میگی/ به همه م میشی/ برنده م میرینم

/ شب با هم رو تخت تا  دمیکه صبح تا شبو د ونهینازشو / دو تا د یون چشاکه بامه / عقل و هوش منو برد ا گذرهیم

جمعمون جمعه.)  تایی دو ما٬/ سرمون گرمه میشب و روز باش میو چه ساده / آره قول داد میجیدوباره گ صبحفردا 

 (.میبا هم شهیباند : هم 25

 نگاه کردم ایبه صوف ستادمیدر باز شد. ا هویدادم، که  یخوندم و قر م یاهنگ بلند بلند م با

 کوکه؟ فتیک هی: چ ایصوف

 قر بده. ایتو هم ب -

 تکون دادم سر
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 یکن هیگر دیالبته تو با -

 .یشد ووونهید ،ی: من!!! انگار بعد از اون شکست عشق ایصوف

 نخوردم یمن که شکست -

 !!میبا هم بود الیرفته من و دان ادتی: انگار  ایصوف

 نرفته. ادمینه  -

 ند نگاهش کردمپوزخ با

 .یپارت یدلش برات سوخت و باهات آمده گودبا نیهم یداره، برا یمهربون یلیقلب خ الیدان -

 آروم به شونه اش زدم ی ضربه

 یطفلک ،یاشتباه برداشت کرد یعشق یاما تو که گدا -

 گرفته بود با خشم بهم نگاه کرد. حرصش

 من رو دوست داره الی: دان ایصوف

 قلبش هستم یاما من ملکه  ،یه اش هستتو فقط دختر خال -

 هم فشار داد یرو مچ کرد. با خشم دندان هاش رو، رو دستاش

 .شمیکنم خودم ملکه م یم رونیهستم، تو رو ب ای: اگه من صوف ایصوف

 .هنیب یرو نم یبه جز من کس الیبفهم دان چارهیب ،یشیعشق، اما بدون موفق نم ییبرو تالش کن، برو باز گدا -

ام  باخته بود. گونه ایداشت، صوف فیک یلیس نیدردم گرفت اما لبخند زدم، ا رونیزد و از اتاق رفت ب یلیهم سب هوی

رو  یشاد نیتونست ا یهم نم یزیچ چیتخت. من امشب خوشحال بودم و ه یرو دمیسرخ شده اما مهم نبود. پر

و  دمیکش ی. نفسشهیهم کور م مونحسودا. چشم میشیسهم قلبم بود. ما با هم خوشبخت م الیخراب کنه. دان

 چشمام رو بستم......
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که با تالش  نیمونده بود. با ا یتا کنکور باق گهیخوندم، فقط چهار روز د یبودم و درس م دهیدمر خواب نیزم یرو

 یبود، خوب باالخره امتحان سرنوشت ساز زندگ یاسترس داشتم، که عاد یکم هیفراوان درس خونده بودم، اما بازم 

 ام فرستاده بود. یچهار نفره، پ گپداخل  نایام اومد. برش داشتم، م یپ میگوش یبود. برا ام

 هست؟ ی: سالم کس نایم

 ؟یسالم خانوم، خوب -

 ؟ی: ممنون تو خوب نایم

 !دی: سالم دوستان گل، من خوبم شما هم که خوب شراره

 بله -

 !؟دیکن یچه کار م دی: اهوم. دار نایم

 درس -

 : اهنگ شراره

 ک؟یکنیپارک پ م،یکه بر دیهست هیپا ی: عصر نایم

 : سالم چه خبره؟! ایدر

 ام، برو بخون ی: همش چند دونه پ شراره

 من که هستم -

 ام هی: منم چهار پا شراره

 ام هیمن پا ولی: ا ایدر

 م؟یحاال کدوم پارک بر -

 یشگی: همون پارک هم نایم
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 ؟ی: چه ساعت ایدر

 : پنچ  نایم

 !اره؟یم یچ ی: ک شراره

 با من هی: ساالد الو ایدر

 انداز با من ری: ز نایم

 نوشابه و نون با من -

 هم با من ی: تخمه و چا شراره

 یبا نمتونیب یم گهی: پس تا سه ساعت د نایم

 فعال -

از امروز. کتاب ها رو جمع  نمیا شبیرفتن با دوستان صفا دارد. اون از د رونیرو کنارم گذاشتم. آخ جوون ب یگوش

 خودم یچند دست، لباس برا هیبرم  دیشدم. سر، داخل کمدم کردم، با یآماده م دیدوش گرفتم، کم کم با هیردم. ک

 هیبستم،  ی. موهام رو گوجه دمیپوش یروشن با شلوار مشک یمانتو قهوه  هیشدن.  یمیلباس هام قد یبخرم، همه 

 یمرده شده بودم. خنده ام گرفت. با خوشحالافتادم که شکل عروس  شبید ادیرنگ هم به لبم زدم.  یرژ صورت

 .رونیرفتم از اتاق ب

 ؟یری: کجا م مامان

 پارک رمیم ایو در نایبا شراره، م -

 : الزم نکرده برو داخل اتاقت. مامان

 رفتم وا

 اما مامان من به بچه ها قول دادم -

 اتاقت. یحرف من حرف نزن، برو تو ی: رو مامان
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 مامان.... -

 موسط حرف دیپر

 که گفتم نیهم رون،یب یبر دمی: من اجازه نم مامان

 خدا من االن چکار کنم؟؟! ییوا

 شده؟ ی: چ بابا

 ذاره یاما مامان نم رون،یخوام برم ب یمن م -

 بمونه خونه تا درس بخونه دی: با مامان

 براش خوبه. یهوا خور ی: اما کم بابا

 بره پارک. دیهوا بخور، حتما که نبا اطی: خوب بره داخل ح مامان

 رونیهم با دوستاش رفته ب ایاما صوف -

 نکن برو داخل اتاقتت ی: اون از تو بزرگتر، غزال منو کفر مامان

برم داخل اتاق زار بزنم از  خواستمیم دم،یکش یبکوبم، آه واریسرم رو به د خواستیلجم گرفته بود، دلم م بدجور

 مامان نیدست ا

 یبر یتون ی: م بابا

 لبم نشست یلبخند رو هوی

 زنهیم یگند هیدختر رو لوس نکن، آخر  نیقدر ا نی: ا مامان

 بزرگ شده. گهی. غزال دشهینم یزی: چ بابا

 نگاه کرد بهم

 گهیخوب برو د ی: مگه قرار ندار بابا
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 زدم ینیریش لبخند

 ممنون بابا -

 نیگرفتم و آدرس پارک رو دادم، ب یزده بود. مهربون تر شده بود، تاکس یلیبهم س یرفتم. از وقت رونیب یخوشحال با

 دم،یکش یجهنم خالص بشم. نفس نیمونده تا از ا گهید ی. کمدمیهم خر یچینوشابه و نون ساندو یراه، از سوپر

. عطر گل ها و دیبخش یم یبه آدم یجون تازه  عتیرو حساب کردم و وارد پارک شدم. طب هی. کرادمیباالخره رس

کرد. بچه ها  یبرقرار م یخاص یسبز با چشمام هارمون عتیطب نیبودم. ا عتیطبدرخت ها، مست کننده بود. عاشق 

 رفتم سمتشون دم،یرو د

 سالم دوستان -

 !؟ییمعلوم هست کجا چی: درد و سالم ه شراره

 ییای: فکر کردم نم نایم

 : قرارمون ساعت پنچ بود هاا!! ایدر

 انداز نشستم ریز یرو

 انداز نشستم ریز یرو

 د؟یکن ینفر؟؟! چرا حمله م هیچند نفر به  -

 ؟یآمد ری: چرا د شراره

 داد یمامان خانم بهم اجازه نم -

 بود؟ ختهیکرم ر ای: باز اون صوف نایم

 رونیب یبر دیداده بود که نبا ریبود، مامانم گ رونینه، با دوستاش ب -

 ؟یشد که آمد ی: پس چ ایدر

 ؟ی: نکنه فرار کرد شراره
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 کرد. یونیو پا در م دینه، بابام سر رس ییوا -

 : چه خوب نایم

 ده؟یم ریقدر بهت گ نی: مامانت چرا ا شراره

 به منم بگو یکرد دایاگه جوابشو پ -

 : حاال باز خوبه، بابات طرف توست نایم

 رهیگ یطرف من رو م یاره گاه -

 کنهیشک م ی: اما آدم گاه ایدر

 !؟یبه چ -

 یخودشون نباش یتو بچه  دیکه شا نی: به ا ایدر

 تعجب نگاهش کردم با

 ایدر ایکوتاه ب -

 هستم؟؟! یمنم سر راه یعنی ده،یم ریداره، االن مامانم به منم چپ و راست گ ی: واا چه ربط نایم

 باشه یداد. اون بچه سر راه ریبه بچه اش گ یشه که هر مادر ی!! نمیزد یتوهم خرک ا،ی: در شراره

 دستاشو باال برد. ایدر

 دیحمله نکن م،یتسلبابا  می: تسل ایدر

 : پس چرت و پرت نگو شراره

 : چشم ایدر

 میدور هم باش میچرت و پرت آمد الیخی: آقا ب نایم

 گرسنه ام هستم. میها رو بخور هیالو نیای: ب شراره
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 شکمو -

 ؟یشی: تو چرا چاق نم ایدر

 کنهیهم اضافه نم لویک میاما ن خوره،ی: صد برابر ما م نایم

 کنمیاضافه م لویدو ک خورمی: حاال من آب م ایدر

 شماها، خوب من ژنم خوبه دیچه حسود هست یی: وا شراره

 ژنت نیبا ا یری: بم ایدر

 ام گرفته بود خنده

 : تعارف نکن راحت باش بخند شراره

 . انگار در کنارمیشد هیمشغول خوردن الو دن،یخند ی. بعد از کلدنیمن، بچه هام خند یاز خنده  دم،یبلند خند بلند

 .شدیطعم غذا صد برابر خوشمزه تر م م،یکه دوستشون دار یسانک

 حالت خوب شد!! هویشد  یتو چ نایم ی: راست شراره

 : حالم خوب بود نایم

 ؟یمدت قاط زده بود هیپس چرا  -

 بود که خوب حل شد. یدوراه هی نیفکر کنم، ب یداشتم کم ازیفقط ن ست،ین یزی: چ نایم

 ؟ی: چه دوراه ایدر

 که حل شد نهیمهم ا الش،یخی: ب نایم

 خداروشکر که حل شد. -

 ؟یهست ی: االن اوک ایدر

 : اره نایم
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 !د؟یکنکور که آماده هست ی: برا شراره

 اره -

 !شهیکنکور برگذار نم م،ی: مثال اگه نباش ایدر

 بود ینکته خوب -

 میشیخالص م یاز استرس و سردرگم گهی: چهار روز د شراره

 میخواب یراحت م الی: اهوم. با خ ایدر

 .دیکش یسبزه ها م یدست رو نایم

 !نایم -

 : جانم نایم

 یدل پسر خاله رو بقاپ یسبزه ها رو به هم بباف دیبدره که با زدهیاون س -

 زدم یچشمک

 دمیرو قاپ هی: من که دل پسر همسا شراره

 دمیما دل قاپ ی: همه  ایدر

 اهوم -

 ه.باف یسبزه م ایصوف یداره برا دمی: شا شراره

 شهیحرفا باز نم نی: بخت اون با ا نایم

 اخالقش کار کنه یرو دیبا ای: صوف ایدر

 : ذاتش خرابه شراره

 بود یرو مامان لوس کرده، بچه که بود دختر خوب ای. صوفستینه از ذاتش ن -
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 خوبن یبچگ ی: همه تو ایدر

 دیخواهرم بش الیخیب -

 یکه طرفدارش شهیباورم نم یی: وا نایم

 خراب بشه یدورهم نیا ا،یخوام بخاطر صوف یاما نم ستم،ین -

 خودمون رو عشقه ا،یصوف الیخیب یگی: راست م ایدر

 یسلف می: بچه ها بر نایم

 .میدرآورد یباز ووونهیو د دمیخند ی. کلمیمختلف گرفت یدر انواع و اقسام ژست ها م،یسر تکون داد یهمگ

 میقول بد هی دیای: بچه ها ب نایم

 ؟یل: چه قو شراره

 میرو فراموش نکن گریهمد یطیشرا چیوقت تحت ه چیکه ه نی: ا نایم

 میکن ی: معلوم که فراموش نم ایدر

 دوتا دستش رو به دو طرف باز کرد نایم

 دو تا دستش رو به دو طرف باز کرد. نایم

 میو قول بد رمیهم رو بگ ی: دست ها نایم

 .میداد لیتشک رهیاد هیو  میرو گرفت گرید کی یو دست ها میتکون داد سر

 .دیمن گفتم شماها هم تکرار کن ی: هر چ نایم

 باشه بگو -

 میاگه از هم دور بود ی، حت میرو فراموش نکن گریوقت همد جیه م،یده ی: ما چهار نفر قول م نایم

 .میانداز نشست ریز ی. با لبخند رومیرو تکرار کرد نایم یحرفا
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 !؟میباهم دوست شد یچطور ادتونهی -

 غزال شدم. ی: من که در نگاه اول جذب رنگ چشما ایدر

 و غزال دوست شدم ای: منم که داخل کالس با در نایم

 باهاتون دوست شدم حی: منم که زنگ تفر شراره

 اش بخاطر وفا، تفاهم و تفاوت هامون بود یداریمقدمه بود، اما پا یب دیما چهار تا شا یدوست -

 ستیابد یدوست نیتر، ا کیهر به هم نزداز خوا م،ی: چهار ساله که دوست نایم

 نداره، مهم قلب هامون است. کی: راه دور، راه نزد شراره

 دوستتون دارم. یلیگلم خ ی: خواهرا ایدر

 .میرو بغل کرد گریهمد ییتا چهار

 .میو اون همه خاطره رو فراموش نکن میهم باش ادیبه  م،ی: اگه از هم جدا شد نایم

 تر هستند. کیه به هم نزددوستا از خانواد یگاه -

 : درست مثل ما چهار نفر شراره

 شده؟ یزیباشه، چ ریخ نای: م ایدر

 : چطور مگه؟؟ نایم

 !یزن یحرف م یمدل هی: آخه  ایدر

 حرفا نیا یمونده، از االن زود برا یباق یادیز میتا ی: بابا هنوز تا انتخاب رشته و جواب قبول شراره

 .میش یهم غافل نم ادیاز  م،یدانشگاه بر یتازه هر جا -

 شنی: تازه بچه هامون با هم دوست م ایدر

 باهم ازدواج هم کردن دیشا ی: حت شراره
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 بشه نیبهشون تلق یزیچ دیاین رند،یبگ میتصم دی: خودشون با نایم

 موافقم -

 شهینم ی: ازدواج که اجبار ایدر

 و اجبار نیباشه با عشق و عالقه. نه تلق یدلبخواه دی: ازدواج با نایم

 مثل ما دلباخته بشن. دیبچه هامون هم با قا،یدق -

 گهی: خوب دوستان گل، من برم د شراره

 طور نیمنم هم -

 : اما هنوز که زوده نایم

 حوصله دردسر ندارم رونم،یب یاالن هم قاچاق نیمن هم -

 هوا خونه باشم.  یکیقبل از تار دی: فرهود هم دستور داده با شراره

 خونه مون انیامشب م نایبرم چون کاوه ا دیا: منم ب ایدر

 میبر یپس همگ ی: اوک نایم

 دیرو در آغوش گرفت و بوس ایدر نا،یم م،یرو جمع کرد لیبلند شدم، وسا نیزم یرو از

 با محبت قیدوستت دارم رف یلیگرفتم، خ ادی: من از تو محبت رو  نایم

 .دیو بوس دیآغوش کششراره رو در  نا،ینگاه کرد. م نایبه م یچیبا گ ایدر

 شجاع قیدوست دارم رف ،یبهم تقلب رسوند شهی: ممنون که هم نایم

 دیآمد سمتم و من رو در آغوش گرفت و بوس نایهم متعجب شده بود، م شراره

 .یقو قیگرفتم. دوستت دارم رف ادی: غزال من ازت استقامت رو  نایم

 خورده؟ یسرت جا نای: م شراره
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 !یستادیآفتاب ا ریز ادیز دمی: شا ایدر

 : نه من حالم کامال خوبه نایم

 حرفا!! نی: پس ا ایدر

 رو بگم. زایچ نیبهتون ا دی: حس کردم با نایم

 اما هنوز زوده -

 میشهر قبول شد هی ییچهارتا دی: تازه از کجا معلوم، شا ایدر

 گهی: راست م شراره

 رد دل.هر وقت دل گفت زد تا که بعدا نشه د د،ی: حرف دل رو با نایم

 خوره. یبشه به درد نم اتیحرف رو تا داغ زد وگرنه ب دیاره با -

 : پس دوباره بغل ایدر

 هر م،یکرد یبا یبا گرید کیخنده هامون گوش آسون رو کر کرده بود. با  ی. صدامیدر آغوش هم فرو رفت ییتا چهار

زدنش، دل شوره به دلم انداخته بود.  شده بود. مدل نگاهش، حرف بیعج نایسمت خونه هامون. رفتار م میکدوم رفت

مون بود،  یخوشحال نیا ،یشاد نیا ،یدورهم نیا مروز،مهم ا الش،یخیقراره رخ بده. اما ب یاتفاق هیکردم  یحس م

بودند. چهار تا دوست،  کتریکه از خانواده هم بهم نزد یداشتم و عاشق تک تکشون بودم. دوستا یخوب ییمن دوستا

در کنار هم. از خانواده که  شهیهم م،یهم باش ی. قرار بود ساق دوش هایتا خواهر، جدا نشدن چهار ق،یچهار تا رف

 و عشق شانسم خوب بود......... یاما در دوست اوردم،ین سشان

رو  ی. با چشم بسته، گوشزنهیزنگ م یه شه،یهم نم الیخی! بیسر صبح یک گهید نیخدا ا ایام زنگ خورد،  یگوش

 دمیکش ی ازهیبرداشتم، خم

 بلهه -

 پارک ای: غزال زود ب ایدر

 خواب رو از سرم پروند. ا،یدر یآشفته  یصدا
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 !یشده ؟ چه خبره سر صبح یچ -

 پارک ملت زود باش ای: ب ایدر

 آخ... -

وقت صبح، پارک چه  نیبود، ا میو ن شیساعت ش دم،یپر نییتخت پا یشده؟ از رو یچ یعنیخدا  ایکرد،  قطع

 ام زنگ خورد یخبره؟؟ دوباره گوش

 بله -

 ؟یداری: ب الیدان

 کرد دارمییزنگ زد  ایدر -

 دنبالت امیپس آماده باش دارم م ،ی: اوک الیدان

 چه خبره؟؟! -

 دونم، کاوه بهم زنگ زد. گفت با تو برم پارک ی: نم الیدان

 شمیاهان، االن آماده م -

 یبا ی: اوک الیدان

. دیمشت مشت آب به صورتم زدم، تا خواب از سرم پر ،ییدستشورو قطع کردم. اوووف چه خبره؟؟! رفتم  یگوش

زنگ خورد. نه به اون که  می. گوشدمیکش ی ازهیخواستم تا ساعت ده بخوابم. خم یلباس عوض کردم، مثال امروز م

 شراره بود. ربا نی. ازننیزنگ م ینه به االن که ه زنه،یزنگ نم یکس کباری یسال

 بله -

 ؟یی: کجاا شراره

 برم پارک شمیه ، دارم آماده مخون -

 پس زود باش ی: اوک شراره
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 ...یم -

 دم،یذاره من حرفم رو کامل بزنم؟! چه خبر شده آخه؟! سرک کش ینم یبابا چشونه؟ چرا امروز کس یکرد. ا قطع

د، اما وپام کردم، بابا سر کار ب اطی. کفشام رو برداشتم و داخل حنیینبود، پرسون پرسون از پله ها رفتم پاا یکس

 ،رونیب رمیموقع از خونه دارم م نیبفهم که من ا یسک دیبود. نبا کاریهم که ب ایرفت، صوف یمامان ساعت هشت م

 آمد سمتم، سوار شدم الیدان نیبدم. ماش حیرو توض یدونم چ یآخه نم

 سالم -

 سالم کی: عل الیدان

 دمیکش ی ازهیحرکت کرد. خم نیماش

 اد؟ی: خوابت م الیدان

 ه شدتاره ب -

 شده؟ یوقت صبح چ نیا یعنی:  الیدان

 .زنهیدونم، اما دلم شور م ینم -

 دمیکش یآه

 نگفت؟! یزیکاوه چ -

 نگفت؟ یزیچ ای: فقط گفت با تو برم پارک ملت، در الیدان

 نه، فقط گفت زود برم پارک -

 شده؟!! یچ یعنیبابا  یا

 باشه؟ یممکن سرکار گمی: م الیدان

 تعجب نگاهش کردم. با

 ممکنه!؟ یعنی -
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 دونم، اما اخه اول صبح، پارک چه خبره؟! ی: نم الیدان

 زننیدلم رخت چنگ م یدارند تو ییوا -

 !؟مینر یخواه ی: م الیدان

 بود. یجور هی ایدر ینه، صدا -

کردن، استرس داشتم، لبم رو  داریکنم، من رو از خواب نازم ب یباشه، خفه شون م یاگه سرکار یعنیتکون داد.  سر

 کرده بودم. ریدندونام اس نیب

 : پوست لبت کنده شد بسه الیدان

 استرس دارم. ست،یدست خودم ن -

 آروم باش م،یرس ی: االن م الیدان

ا کردم، ت یم یمانتو ام باز یلبم شدم و با گوشه  الیخی. بدادیآزارم م یخبر یب نیدونستم چه خبره و ا ینم اوووف،

 میشدم. وارد پارک شد ادهیپ نیماشفورا از  م،یدیکه باالخره رس نیا

 بچه ها کجان؟! -

 اون ور باشن دیها شا قیسمت آالچ میبر ایدونم، ب ی: نم الیدان

 میباشه بر -

 شدم. یم وونهیبودم و داشتم د دهیداشتم، ترس استرس

 میبر ای: اون طرف هستند ب الیدان

 سمتشون میفت. ردمیاشاره کرد، نگاه کردم. بچه ها رو د الیکه دان یسمت به

 سالم چه خبره؟! -

 کردم. یم هیآغوشم و گر یخودش رو انداخت تو ایدر
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 شده؟ دق کردم خوب یخدا چ ای -

 : رفت شراره

 کجا؟ ؟ی: ک الیدان

 رفتت نایم نا،ی: م ایدر

 مرده بود!!!! نایم یعنیشدم.  شوک

 مرده بود!!!! نایم یعنیشدم.  شوک

 : کجا رفته؟؟! الیدان

 : فرانسه شراره

 دمیکش یآسودگ یاز رو ینفس

 افتاده ینکرده اتفاف یفکر کردم خدا کردمیخدا، داشتم سکته م ییوا -

 : کاش مرده بود. اریکام

 ارری: کام ایدر

 بود؟؟!!! یقدر عصب نی. چرا ادیکوب زیم یمشت رو اریکام

 ره؟یبه شما هم نگفت که داره م یعنی:  فرهود

 هن گهیام مشترک د ی: جز همون پ شراره

 ام!!؟ یکدوم پ -

 رو چک کن تی: گوش شراره

 ام داشتم. یپ نایدر اوردم. از طرف م فمیرو از داخل ک یگوش
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دلم از االن  رم،ی. من دارم مدیوقت فراموش نکن جیمن رو ه د،یشاد باش شهیهم دوارمی: سالم دوستان گلم ام نایم

 . خداحافظ مینیرو بب گریبازم همد دوارمیبراتون تنگ شده، ام

 ام رو خوندم. یپ یبار دو

 خواد بره!!؟ یم نایکه م یتو هم خبر نداشت اریکام یعنی -

 زد. یپوزخند

 ما میچه خنگ هست ییی: وا شراره

 : چطور مگه؟! کاوه

 دادیو رفتن م یخداحافظ یبود، حرفاش بو یجور هی نایرفتار م روزی: د شراره

 میممکن از هم جدا بش م،یکه قرار دانشگاه بر زنه یحرف م یاون مدل ن،یا یواسه  م،یما فکر کرد -

 رفته؟! ی: با ک الیدان

 : با عمه اش ایدر

 داشته یلیدل هی: حتما  الیدان

 قایدق -

 خبر از من و دوستاش بزاره بره!!! یتمام قول هاش پا بذاره؟؟ ب یداشت، که رو یلی: آخه چه دل اریکام

ازه شد انگار ت یباورم نم یییکرده بود. وا ییوفا یب نایبود، اما م نایبود، البته حق هم داشت، عاشق م یعصب یلیخ

 افتاده. یگرفتم که چه اتفاق یداشتم م

 آروم باش اری: کام فرهود

 می. ما عاشق هم بودمیقول و قرار داشت یکل م،یقرار بود ازدواج کن نایآروم باشم؟؟ من و م ی: چطور اریکام

 زد یپوزخند
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 .دیمن خط کش یرفت و رو یبه راحت نایبودم، م : البته من عاشقش اریکام

 شهیحل نم یزیکه چ دنیکش ادی: با فر الیدان

رفت بدون  ییی. وایعمر عاشق هیبه  ،یگند زد به سه سال نامزد نایم شم،یم وونهی: پس چکار کنم؟؟ دارم د اریکام

 مثل آب خوردن از من گذشت. ،یحیتوض جیه

بگذرم، من بدون  الیتونم از دان ینگاه کردم، من نم الیشده بودم، به دان جی؟؟! گکار رو کرده بود نیچرا ا نایم آخه

باعث شد از عشقش بگذره و خط  یرفت؟، چ هویبود، اما پس چرا  اریعاشق کام نایکنم، م یتونم زندگ ینم الیدان

 فرانسه ارزشش رو داره؟! یعنی ؟یهمچ یبکشه رو

 عنت به منل نا،ی: لعنت به عشق، لعنت به م اریکام

 گذاشته و رفت تیبا عصبان اریکام

 : فرهود برو دنبالش شراره

 داره ازین یبه تنها هیعصب اری: االن کام فرهود

 تنها باشه دی: غرورش شکسته، با کاوه

 !؟یچ ارهیسر خودش ب ییاما اگه بال -

 شهینم یزی: نگران نباش چ الیدان

 رینگقدر آب غوره  نیا ایدر گه،یبسه د یی: وا شراره

 رمیاشکام رو بگ یتونم جلو ینم ست،ی: دست خودم ن ایدر

 رو گرفتم. ایدر دست

 آروم باش زمیعز -

 رهیگیم شیتونم، قلبم داره آت ی: نم ایدر

 شه یحل نم یزیکردن چ هیشوک هستم، اما با گر یکنم، منم هنوز تو یدرک م -
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 .ترکهیسرم داره م یی: وا شراره

 می: پس بهتر بر فرهود

 می: اره بر شراره

 می: عشقم بسه، پاشو بر کاوه

هامون  نیدستم رو گرفت، هر کدوم به سمت ماش الیدان م،یها بلند شد مکتین ی. از رودیدماغش رو باال کش ایدر

 کرد ی. سوار شدم. سرم درد ممیرفت

 ینگفت؟! چرا ب یبه کس یزیچرا رفت؟! چرا چ نایطور شد؟! م نیکرد. آخه چطور ا یشدم. سرم درد م نیماش سوار

 چیشدم. هنوز هم گ یرفت. داشتم کم کم خل م یذهنم رژه م یسوال تو یکل ییخبر رفت؟! اون که عاشق بود؟! وا

بودند.  یعشق و ازدواج راض نیرابطه ، به ا نیعاشق هم بودند، خانواده هاشون هم به ا یاز بچگ نایو م اریبودم. کام

بشه و بره؟!  زیهمه چ الیخ یب هوی نایم دیگشتن. پس چرا با یخونه هم مدنبال  یقرار بود امسال ازدواج کنن، حت

 !؟؟یهر رابطه ا یدستش، خط بکشه رو ریمداد بگ هی دیچرا با

 !؟؟ی: خوب الیدان

 تونم خوب باشم! یبه نظرت م -

 ! آروم باشیش یم ی: چرا عصب الیدان

 سرم دوستش بودم. ریشده! خ یزیچ هی دم،یفهم یم دیبا -

 یستی: مقصر تو ن لایدان

 !دمیچه خنگم من. چطور نفهم ییوا ییوا -

 !یخودت رو سرزنش نکن یشه الک ی: م الیدان

ه هم ک روزیکرد. د یرفتار م بیقرار بود، سکوت کرده بود، کال عج یکرده بود، ب رییعمه اش آمده بود تغ یاز وقت -

 .ییوا ییبود. وا یمدل هیکال 

 ؟؟یار: الو الوو صدام رو د الیدان
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 و ربطش دادم به دانشگاه دمیکرد اما من نفهم یم یداشت خداحافظ روزید -

 : غزااال الیدان

رو ول کرد و با عمه اش  زیشده؟ که همه چ یچ یعنیداشته که رفته،  یلیدل هیبود، پس حتما  اریعاشق کام نایم -

 رفت فرانسه. هوی

 ابی: غزال غزال من رو در الیدان

 هستم. یوستت بدخاک بر سرم، چه د -

 دستم رو گرفت و تکونم دادم.  الیدان

 : غزال غزال الیدان

 نگاه کردم بهش

 ترسم، تو حالت خوبه؟ ی: دارم کم کم م الیدان

 تکون دادم سر

 !یآروم باش شهی: م الیدان

 .دمیکش ینفس

 آرومم -

گفت، پس خودت رو  یبهتون م دیخواست شما ها بفهم یاگه م ست،ین یبود، مقصر هم کس نایانتخاب م نی: ا الیدان

 مقصر ندون

 .هیکردم، تا بفهمم مشکلش چ یم یپا فشار شتریب د،یاما با -

 شد. میحر نیشه وارد ا یکه نم یخودش رو داره، با پا فشار یشخص میحر ی: هر کس الیدان

 !؟؟یخبر بره چ یو ب ! اگه اونم ترکم کنه؟؟یمن رو بزاره بره چ الینگاه کردم، اگه دان الی. به داندمیکش یآه



 عشق غامیپ

 
81 

 

 ؟یکن ینگاهم م یمدل نیشده! چرا ا ی: چ الیدان

 با من ازدواج کن -

 خورد جا

 : جان!!!!! الیدان

 که نگفتم. یبیعج زی! چ؟یقدر تعجب کرد نیچرا ا -

 ..یعنی: خوب... تو... که...  الیدان

 اش بامزه شده بود. افهیام گرفته بود آخه ق خنده

 !؟یگذاشت : من رو سر کار الیدان

 ازدواج دادم. شنهادیبهت پ یجد ینه، جد -

 !!؟یچ یعنیپشنهاد  نیپس االن ا م،یازدواج کن گهی: من و تو که قرار دو ساله د الیدان

 پس صبر چرا!!؟ میخوام دوسال صبر کنم، ما عاشق هم هست یمن نم -

 دیکش ینفس

 می: غزال ما قبال حرف هامون رو زد الیدان

 د، االن، االن استقبال، قبال بو - 

 کرده! رییتغ ی: چرا؟ مگه چ الیدان

 میترسم که بهم نرس یصبرم تموم شده، من م -

 ؟ی: تو چرا به من اعتماد ندار الیدان

 . درکم کن. بهم حق بده که بترسمستین یاعتبار ایدن نیبخدا اعتماد دارم، اما به ا -

 رو گرفت دستم
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 شه ینم نایو م اریتو رو شوکه کرده، اما من و تو رابطه مون مثل کام نایرفتن م یهوی زم،یدونم عز ی: م الیدان

 ؟یتو مگه از فردا خبر دار -

 : نه، ندارم الیدان

 کردم یمکث

 کردم یمکث

 !یبا من ازدواج کن یخواه ینم ،یچون دوستم ندار دمیشا -

 شده بود کالفه

 ؟؟ی: چکار کنم که عشقم رو باور کن الیدان

 نباهام ازدواج ک -

 ندارم یچیشه، من ه یکه نم یهوی: آخه  الیدان

 خوام؟ یم یمگه من جز تو، چ -

 ؟یمخارج زندگ یبرا میاریاز کجا پول ب م؟یکن یکجا زندگ م،ی: االن ما دوتا ازدواج کرد الیدان

 مکث کردم یکم

 خوام یمهم ن یجشن عروس م،یکن یشهر اجازه م نییکوچولو پا یخونه  هی م،یکن یکار م ییخوب دوتا -

 ؟ی: پس درس و دانشگاه چ الیدان

 بسمه، تو اما درس ات رو ادامه بده. پلمید نیمن هم -

 دیکش قیتا نفس عم چند

رو بسازم،  یزندگ نیتو بهتر یخوام برا یشه! من م یم یجور نیآخه دختر خوب مگه ا ،ی: انگار کال رد داد الیدان

 آرزو و برنامه دارم. یکل
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 .دمیکش یآه

 !ده؟یپول دختر م یو ب کاریپسر ب هیتازه مگه بابات به :  الیدان

 دمیزد. چند تا نفس کش یتند رفته بودم، اما دلم شور م یدرست بود، من کم الیدان یها حرف

 میکن یازدواج م گهیبشه، دوسال د یرابطه مون رسم ،یخاستگار ایخوب پس فعال ب -

 پشنهادت بهتره نی: ا الیدان

 ایامشب ب نیپس هم -

 دیندخ

 شه یمقدمه نم یکه ب ییهویگاز. دختر خوب  یرو ی: باز که پاتو گذاشت الیدان

 !؟یپس ک -

 .یخاستگار امی: تو اول امتحان کنکور رو بده، بعد از انتخاب رشته م الیدان

 دمیکش ینفس

 باشه قبول -

 زد لبخند

 !!ی: االن آروم الیدان

 اره -

 صبحانه می: پس بر الیدان

 ادیون خونه. خوابم منه، من رو برس -

 رمیگ یپس برات سمبوسه م ی: اوک الیدان

 زمیباشه عز -
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 د،یسر راه برام سمبوسه خر الیبودم! دان ستادهیا نیماش یبودم که ک دهیاصال نفهم م،یزد و دوباره راه افتاد لبخند

 که به خونه برسم، خوردمش... نیقبل از ا

 ی: مراقب خودت باش، خوب بخواب الیدان

 ون عشقم تو هم مراقب خودت باشممن -

کرد.  یرد شدم، سرم درد م اطیبرام بوق زد و رفت. از ح دم،یکش ی ازهیشدم. خم ادهیپ نیچشمک زدم، از ماش بهم

رو خوندم. آخه چرا سر بسه و  نایام م یتخت ولو شدم. دوباره پ یمانتوم رو باز کردم، رو یوارد اتاقم شدم. دکمه ها

رفتنش رو نگفته، آخه چطور تونست از  لیفرستاده، دل هک یام یپ یتو یکرد؟! حت یاحافظازمون خد میمستق ریغ

. با شال سرم رو بستم. حال نداشتم برم از داخل آشپزخونه مسکن دیترک یسرم داشت م ییعشقش بگذره؟ وا

کرد.  یام م وونهید سر درد داشت نیچشمام رو بستم اما ا ؟یبود که کرد یچه کار نیاخه ا ،یوا نایم یبردارم. وا

 یرفتم و قرص م یم دیتخت بلند شدم، با یشد. از رو یشدم. اما دردش کم نم یبه اون پهلو م پهلو نیاز ا یه

 قرص برداشتم و خوردم نتیخوردم. مانتوم رو درآوردم، به آشپزخونه رفتم و از داخل کاب

 ؟یبر یخواه یوقت صبح کجا م نی: ا ایصوف

 جا جیه -

 ؟یبا عشق من، قرار صبحانه دار : نکنه ایصوف

 شو الیخ یکنه، ب یسرم درد م ا،یصوف ییوا -

 که دستم رو گرفت رون،یخواستم از آشپزخونه برم ب یم

 ؟یدار یبرنم الی: تو چرا دست از سر دان ایصوف

 رونیب دمیرو از دستش کش دستم

 شه یباالخره مال من م الی: دان ایصوف

 باش الیخ نیبرو سنار بده آش به هم -
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 ایکنه  یکه دق م ییام. وا یخاستگار ادیقرار ب الیخبر نداره که دان چارهیداشت. ب یدختر واقعا مشکل روان نیا

 سرم گذاشتم. کم یفکر کنم، چشمام رو بستم، بالشت رو یزیخوام به چ ینم گهیسرم، د ییشه. وا یقاتل م دمیشا

 کم قرص اثر کرد و خوابم برد......

 غزم داغ کردم یی: وا شراره

 سخت تر باشند. دیکردم شا یبودند، فکر م یخوب یسوال ها -

 دیخوندن، مغز من که پوک یبه جا ی: انگار کتاب ها رو خورد شراره

 هم سخت نبودند. ادیگم که آسون بودند، اما ز ینم -

 لسوسکیبه تو خانم ف نی: آفر شراره

 مسخره -

 : اسم شوهرت اصغره شراره

 دی. خندکردم یدهن کج بهش

 ؟یچرا ساکت ای: در شراره

 گهیامتحان بود د هیبگم!  ی: چ ایدر

 !ا؟یحالت خوبه در -

 : اره خوبم ایدر

 ؟یشما ها چ اد،یدنبالم نم ی: من که کس شراره

 : کاوه کار داره ایدر

 میبر دیایپس با من ب اد،یم الیدان -

 ی: اوک شراره
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 دیکش یآه ایدر

 ستیخال نایم ی: چقدر جا ایدر

 الیخ ی: ب رارهش

 دوستمون بود هاا نای!! مالیخ یب یچ یعنی:  ایدر

 : اما االن رفته شراره

 !!میفراموشش کن دیچون رفته با یعنی:  ایدر

 رو نگفتم نی: من ا شراره

 بچه ها لطفا -

 رو؟ نایم یغزال تو هم فراموش کرد یشده تو چ نایم الیخ ی: شراره که ب ایدر

 خوام خودم رو آزار بدم. یم، فقط با فکر کردن بهش نم: من فراموشش نکرد شراره

 رفتن رو انتخاب کرد. نایرو فراموش نکردم، اما م نایمنم م -

 دیکش یآه ایدر

 رو نایقبول کن رفتن م ای: در شراره

 امیتونم از فکرش درب یدونم رفته، اما نم ی: م ایدر

 قدر خودت رو عذاب نده. نیا -

 .دیکش ینفس

 هر جا که باشه هنوز هم دوست ماست نای: م شراره

 میبا فکر کردن بهش خودمون رو عذاب بد دینبا م،یرفتن رو قبول کن نیا دیاون رفته و ما با -

 دی: چه خوبه که هست ایدر
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 ام زنگ خورد. ی. گوشمیدر آغوش هم فرو رفت ییتا سه

 آمد الیدان ه،یابراز عشق کاف -

 می: پس بر شراره

 .میو سوار شد الیدان نیسمت ماش میرفت

 گل ی: سالم بر دخترا الیدان

 : سالم شراره

 سالم کی: عل ایدر

 سالم عشقم -

 روباه؟! ای ری: ش الیدان

 ریش -

 : هر دو شراره

 ری: ش ایدر

 دخترا دی: موفق باش الیدان

 ممنون -

 دی: سالمت باش ایدر

 : تشکر شراره

 میمزاحم شما شد دی: ببخش ایدر

 .ستیکه ن بهیغر الیکه، دان میستی: مزاحم ن شراره

 دیشماها مراحم -
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 هویخواستم  یم ،یخاستگار ادیبعد از انتخاب رشته ب الیچشمک زد. هنوز بهشون نگفته بودم که قرار دان شراره

 ایسخت نبودن. در ادیشه، سوال ها ز یکردم که رتبه ام باال م یبود. حس م یسورپرایز شون کنم. امروز روز خوب

ود گرد باد آمده ب هیمثل  نایم یبوده. انگار عمه  دهید بیآس شتریب نیهم یداشت، برا نایبا م یتر یمیصم یرابطه ا

م باشه. دل یکه گرفته راض یهر کجا که هست خوشبخت و از تصمیم نایم دوارمیرو با خودش برداشت و برد. ام نایو م

 براش تنگ شده بود.........

از حسادت دق کرده بود،  ایخوشحال بودم، البته صوف یلیشده بود، خ یام عالفردا روز انتخاب رشته بود، رتبه  پس

بخونه که بهش عالقه نداره. از بس حرص خورده  یآخه رتبه اش کم شده بود و مجبور شد بره دانشگاه آزاد، رشته 

گفت ن یزینه انگار، چ گفت اما مامان انگار کیو بهم تبر شدخوشحال  دیرتبه ام رو د یبود تب خال زده بود. بابا وقت

شده  نییرتبه اش پا زشیرو خوند. ناراحت بود که من رتبه ام باال شده اما دختر عز یشود، ناراحت یاما از نگاهش م

 یگوششدم.  یخونه خالص م نیکم کم داشتم از ا گهیبود. د یمورد عالقه ام حتم یبود. تهران قبول شدن در رشته 

 ام زنگ خورد

 سالم عشقم -

 !؟یدلم خوب زی: سالم عز لایدان

 ؟یو خوب نبود! تو خوب دیتو رو شن یشه صدا یمگه م -

 شدم یتو عال یصدا دنی: خوب بودم اما با شن الیدان

 زدم لبخند

 ؟یکن یچه کار م ی: دار الیدان

 نمیبب لمیخواستم برم ف یم ،یچیه -

 ی: آهان، آماده شو که شام مهمون من هست الیدان

 آخ جوون -

 مکرد مکث

 امیاما ممکن مامان اجازه نده که من ب -
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 بابا چرا اجازه نده!! ی: ا الیدان

 .دهیم ریگ یالک یدونم. گاه ینم -

 اجازه داد یدید هووی: حاال بهش بگو،  الیدان

 دمیام م یکنم. اما اگه اجازه نداد بهت پ یرو م مونیباشه تمام سع -

 اونجام گهیساعت د کی، تا برو آماده شو ده،یدونم که اجازه م ی: م الیدان

 چشم عشقم فعال -

 فعال نمتیب ی: م الیدان

 رو قطع کردم. یگوش

 یحاال لباس چ دم،یکش یبرم شام. نفس الیاز هفت خان رستم رد بشم تا بتونم با دان دیرو قطع کردم. با یگوش

 یراب یبار روسر نی. ادمیپوش یخیشلوار  هیبا  یمانتو پست هیبودم.  دهیخر دیچند دست لباس جد هیبپوشم؟؟! 

 رونیرو برداشتم از اتاق ب فیکال ممنوعه بود. ک هکردن ک شیانتخاب کردم، موهام رو با کش باال بستم، آرا دنیپوش

 رو به رو شدم ایرفتم، که با صوف

 ؟یری: کجا م ایصوف

 به چته فضول! -

 رهیم رونیوقت شب داره ب نیغزال ا اای: مامان ب ایصوف

 برات. یبشو شغل مناسب یبرو جارچ گمیم ایصوف -

 : کجا؟ مامان

 رمیم رونیشام ب الیبا دان -

 برو داخل اتاقت ،ی: غلط کرد مامان

 شده؟ یدفه چ نی: ا بابا
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 برن. رونیشام ب یبرا الیخواد با دان ی: پرو خانوم م ایصوف

 یریفاصله بگ الی: قرار بود از دان مامان

 تونم که رابطه ام رو باهاش قطع کنم ینم م،یبا هم بود یاون پسر خاله ام هست، ما از بچگ -

 .ید یجوابم رو م یدار یکه واستاد یقدر پرو شد نی: ا مامان

 گذرونه  یوقت م الیو چهار ساعته داره با دان ستی: ب ایصوف

 دمشیو چهار ساعت!! چند ماه که ند ستیکدوم ب -

 : بسه، غزال برو داخل اتاقت. مامان

 کشم یمامان خودم رو م نیز دست امن آخرش ا ییوا

 رونیب یوقت شب بهتر نر نیاما ا ر،یاز پسر خاله ات فاصله بگ هویکه  میگ ی: نم بابا

 برو اتاقت قا،ی: دق ایصوف

 ابرو باال انداخت. برام

 شتونم ساعت نه باها یباشه. اون وقت من نم یپارت یتو الیتونه تا ساعت دو شب با دان یم ایپس چه طور صوف -

 برم رستوران!!

 !؟یکدوم پارت ی: پارت بابا

 شده بود یکرده بودم. بابا عصب یخبر نداشت، دهن لق یپارت انیبابا از جر ییوا یا

 خونه چه خبره؟ نیا یمعلومه تو جی: ه بابا

 الینادوستش دعوت بود، چون تنها نباشه با د یپارت یگودبا شیچند ماه پ ایکه نشده، صوف یزی: آروم باش، چ مامان

 رفت

 با خشم به من نگاه کرد. آب دهنم رو قورت دادم. ایصوف
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 یبر یتون ی: غزال م بابا

 بودم دهیخواستم لبخند بزنم اما ترس یم

 !؟ید یدختر پر و بال م نیقدر به ا نی: چرا ا مامان

 یبر یتون یگفتم م ؟ی: غزال کر شد بابا

من، خوب من که کف دستم رو بو  یهمش هم به خاطر دهن لقاالن دعوا شده،  ییرفتم، وا رونیعجله از خونه ب با

 نیبود. سوار ماش الیبرام بوق زد، دان نیکشه. ماش یخبر نداره. مامان من رو م یپارت انینکرده بودم که بابا از جر

 شدم

 ده؟یشده؟! چرا رنگت پر یچ ؟ی: خوب الیدان

 گند زدم، بدجور -

 !ی: چرا؟ مگه چکار کرد الیدان

ابام نگو ب ،یبره پارت الیبا دان یاجازه داد ایمنم گفتم، پس چرا به صوف رونیب امیداد باهات شام ب یاجازه نممامان  -

 .یرفته پارت ایخبر نداشت صوف

 دمیفهم یم دینبود، باالخره عمو با ی: اشکال نداره، کارت که عمد الیدان

 دیشن یاره اما کاش از زبون من نم -

 شه ینم یزی: نگران نباش چ الیدان

 کنه یمامان من رو خفه م -

 دعوات کنه یفقط کم دیکنه شا ی: نم الیدان

 ایتونه بدجنس باشه، تازه از اون صوف یچقدر م یدونست گاه یشناخت، نم یمامانم رو نم الیدان دم،یکش ینفس

 .ادیامشب به مالقاتم م لیهم خبر نداشت، کارم امشب تموم بود، عزرائ تهیعفر

 الیخ یقدر نگران نباش، ب نیعشقم ا: بسه  الیدان
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 باشه -

 کردم و لبخند زدم یسع

 باش الیخ یلبخند بزن ، شاد و ب شهیعشقم هم نی: آفر الیدان

 بادا باد. یلذت ببر، بعدش هر چ الیخوش باش، در کنار دان الیتکون دادم. بهش فکر نکن، امشب رو با دان سر

 رو پارک کرد. نیماش الینکن. دان بادا باد. از االن فکر بعدا رو یهر چ بعدش

 شو ادهیپ م،یدی: خوب رس الیدان

 نیچون جا نبود، ماش م،یدیتا به رستوران رس میقدم زد یدستم رو گرفت، کم الیشدم، دان ادهیپ نیلبخند از ماش با

ان از رنگ شد، رنگ دکور، رستور یکالم پخش م یب کیموز هی م،یدورتر پارک کرده بود. وارد رستوران شد یرو کم

 میدو نفر نشست زیم هیشلوغ بود. سر  یلیشده بود. خ لیتشک یو شکالت یقهوه  یها

 رزرو کرده بودم. زی: خوب شد از قبل م الیدان

 .ادین رمونیگ زیشلوغه، ممکن بود م یلیاره، خ -

 آمد منو ها رو سمتمون گرفت گارسون

 .دی: سالم خوش آمد گارسون

 میها رو گرفت منو

 سالم ممنون:  الیدان

 ممنون -

 م؟؟یبخور ی: چ الیدان

 دهیجلو کباب کوب -

 .یماست، نوشابه، سبز ده،ی: دو پرس جلو کباب کوب الیدان
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 که دستش بود سفارش ها رو نوشت و رفت یبرگه  یرو گارسون

 خوشت اومده؟؟ نجای: از ا الیدان

 هیقشنگ ییاره جا -

 ؟ی: فردا انتخاب رشته دار الیدان

 داستنه، پس فر -

 ی: آهان. موفق باش الیدان

 ممنون -

 شد. یباشم نم الیخ یخواستم ب یم یبود، هر چ ریهنوز هم درگ فکرم

 : غزال؟ الیدان

 جانم -

 نیفقط ممکن دعوات کنن هم ،یقدر نگران نباش نیشه ا ی: م الیدان

 ستمین انینگران اون جر -

 ؟ی: پس چ الیدان

 انتخاب رشته دارم خو -

 !یهست یپس نگران چ یقبول بش یتون یم یهر شهر یتو یتبه ات باال شده، هر رشته : تو ر الیدان

 دونم اما بازم استرس دارم یم -

 گهید ی ووونهی: د الیدان

 چون عاشقم -

 دستاش گرفت. ونیرو م دستم
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 عشقمون حرف بزنم. یخوام با مامانم درباره  ی: خانوم عاشق، من فردا م الیدان

 دلم آب شد. یکردم، قند تو ذوق

 یقربونت بشم، چه سرخ شد ی: اله الیدان

 خوشحالم یلیهم خ دم،یهم خجالت کش -

 : منم خوشحالم، عشقم الیدان

 شد، دستم رو از دستش جدا کردم. یدلم خال یتو هوی

 شد؟ ی: باز چ الیدان

 !؟یاگه خاله من رو نخواد چ -

 جنگم یم ایتو با دنبه دست اوردن  یگم من برا ی: قبال گفتم، بازم م الیدان

 دمیکش ینفس

 کنه. یم ینباش، عشق ما دوتا همه رو راض یزی: عشقم نگران چ الیدان

 تونم. یمن بدون تو نم -

 میش یتونم، ما با هم خوشبخت م ی: منم نم الیدان

 نخواد؟ ایدن نیاگه ا یحت ،یدر کنارم باش ید یقول م -

 دم ی: اره قول م الیدان

 زدم. لبخند

 یمن هست یبهم اعتماد کن، تو تنها عشق زندگ:  الیدان

 عشق اعتماد دارم. نیمن به تو، به ا -
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ر راه هموا نیدونستم، که ا یشدم، اما خوب م یم کینزد یآروم گرفت، من داشتم به خوشبخت الیدان یبا حرفا قلبم

 اقیگرسنه هستم. با اشت که چه قدر دمیغدا که به مشام خورد، تازه فهم ی. گارسون سفارش ها رو اورد، بوستین

 فراوان مشغول خوردن شدم.

 : خوشمزه است الیدان

 اره  -

 : نوش جونت الیدان

 نوش جون تو هم -

شه ک ینقشه م یشه، کل یقاتل من م یبه احتمال قو ،یخواستگار ایخواد ب یم الیبفهمه، دان ایکه صوف یوقت ییوا

از نوشابه ام رو خوردم.  یمقدار دم،یکش ینرم. آه ایاز دن خدا کنه آخرش حسرت به دل ال،یمن و دان ییجدا یبرا

کرد. منم که از پس تنها غذا خورده بودم، به سکوت عادت  یدر کل عادت داشت وقت غذا خوردن سکوت م الیدان

شد! خداکنه خاله و  یبا خبر م الیمن و دان نیخاله از عشق ب یفردا جد یعنیدلم آشوب بود،  یکرده بودم، فقط تو

. ستندیعشق موافق ن نیمن با ا یکه خانواده  دونمیموافقت کنند. چون خوب م الیوهر خاله، با عشق من و دانش

 ایاگه صوف یگذشتم، حت ینم الیاز دان یمتیق چیبودم و نگران بودم، من به ه دهیجنگ در راه بود، من از االن ترس

 شد. یقاتل من م

 افتادم. اریمکا ادی هویشد.  یقاتل من م ایاگه صوف یحت

 ال؟یدان -

 : جانم الیدان

 حالش بهتر شده! ؟یخبر دار اریاز کام -

 ادیکنار م نای: اره حالش خوبه، داره کم کم با رفتن م الیدان

 رفته؟ نایچرا م دیآخرش فهم -

 مینداشت یفقط گفته ما هم خبر نای: نه، مامان م الیدان
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 ه اش با عمه اش رفتهخبر از خانواد یب یحت نایگفت که م ایاره، در -

 کرد یدختر هم عجب کار نی: ا الیدان

 داشته یلیدل هیاره اما حتما  -

 یهمه چ یاون قدر مهم بود، که خط زده رو لشی: دل الیدان

هم رفته  یخونه  یمامان هاشون هم چند بار یتر بود، حت کینزد نایم یبه خونه  ایدر یتکون دادم. خونه  سر

 بودند.

 که کرده مطمئن بوده یحتما از کار ناینباش، م : نگران الیدان

 رفتنش رو لیگفت دل یکاش، به ما هم م یاره، اما ا -

 شه یروز باالخره مشخص م هیمونه.  یوقت پشت ابر نم جی: ماه ه الیدان

 وقت پشیمون نشه چیه دوارمیام -

 شاد و خوشبخت باشه دوارمی: منم ام الیدان

 زدم. لبخند

 میون که تموم شد، پاشو بر: خوب غذام الیدان

 میباشه بر -

رفت صورت  الیدان م،یبلند شد زیخواست برم خونه، اما مجبور بودم که برم. از سر م یخونه آشوب بود، دلم نم االن

 الیمونده بود، تا از شر اون خونه خالص بشم. دان گهید ینشستم. کم نیحساب رو پرداخت کنه، منم رفتم داخل ماش

 .شد نیسوار ماش

 ما یخونه  میبر ایب یخواه یگم م ی: م الیدان

 با مامانم رو به رو بشم. دیباالخره که با زم،ینه عز -

 کردم مکث
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 شه فقط ممکن دعوام کنن. ینم یزیتازه چ -

 عشقم ی: هر طور راحت الیدان

سمت  میبعد رفتو  میدور دور کرد ابونایخ یتو یکشه. کم یانتظارم رو م لیدونستم عزرائ یزدم، خوب م لبخند

 خونه.

 کنه یرو اوک یگم زنگ بزنه قرار خواستگار ی: فردا که با مامان حرف زدم، م الیدان

 دمیکش یزد. نفس لبخند

 خدا دیبه ام -

 شن یناز م یلیمن و تو خ ی: بچه ها الیدان

 میهم بشن. هر دوتامون خوشگل دیبا -

 و اندازه نداره دوستت دارم، عشق من به تو حد تینها ی: غزال ب الیدان

 اندازه عاشقت هستم یمن ب -

 به عذاب کده. میدی. باالخره رسدیدستم رو گرفت و بوس الیدان

 میندار یازیرفت و آمد به اجازه ن ی. برایش یمال خودم م یدار گهی: د الیدان

 اهوم -

 داشتم یحس بد هیدونم چرا اما  ینم

 : دوست دارم الیدان

 منم دوستت دارم -

داخل هال  یشدم. بهم لبخند زد، برام بوق زد و رفت. وارد خونه شدم. کس ادهیپ نیو از ماش دمیو بوساش ر گونه

 و داخل اتاقم شدم. اما قبل از قفل کردن در اتاق، مامان وارد اتاق شد دمیکش یآسودگ یاز رو ینبود، نفس
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 سالم -

 یکنیم ینیکه خبر چ دهیرس یکارت به جا گهید دهیور پر ی: دختره  مامان

 دونستم... یمن نم -

 چشمم حلقه زد یاشک تو د،یدهنم ماس یکه بهم زد، حرف تو یلیس با

 کنم ی: آدمت م مامان

 نکنم هیسر هم زد. تمام تالشم رو کردم تا گر شیپ یلیتا س چند

 کن ینیخبر چ ی: باز جرات دار مامان

 .دیرو گرفت و کش گوشم

 ؟یدیفهم یکن ینم یدهن لق گهی: د مامان

 یلبم خون م یگونه ام سر خوردن، از گوشه  یرفت. اشکام رو رونیرو تکون دادم. گوشم رو ول کرد و از اتاق ب رمس

حم ر یب یلیکرد، مامانم خ یلبم گذاشتم، گونه هام سرخ شده بودند. گوشم درد م ی. دستمال برداشتم و رودهیچک

ت بالش یهام رو تو هیبالشت رو بغل کردم و هق هق گر ،تخت ولو شدم یشده بودم، رو هیبود، به جرم کار نکرده تنب

، سوخت یشد آخه مگه من چه کار کرده بودم! از مامانم متنفر بودم، قلبم م یداشت تموم م گهیخفه کردم. تحملم د

 کردم تا خواب برد..... هیقدر گر نیا

رم ک ستادم،یا ی نهیآ یبودم. جلو دهینت قرار داشتم. لباس پوش یکاف یروز انتخاب رشته بود، با بچه ها تو امروز،

 رفتم، مامان و بابام سر کار بودند. رونیرژ قرمز رنگ هم به لبم زدم. از اتاق ب هیبشه،  دهیدور لبم پوش یزدم تا کبود

 کجا؟ یی: هو ایصوف

 توجه بهش کفش پام کردم  یب دم،یکش یقیعم نفس

 !ید یچرا جوابم رو نم ؟ی: کر شد ایصوف

 خواد!!! در رو باز کردم. دستم رو گرفت یاز جون من م یچ نیبابا ا یا
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 خواد! ی: انگار باز دلت کتک م ایصوف

 دمیرو کش دستم

 ؟یقرار دار الی: نکنه با دان ایصوف

 داره! اره قرار دارم به تو چه! یبابا به تو چه ربط یا -

 یپرو شد یلی: خ ایصوف

 رو از تو به ارث بردم یپرو -

 گوشم. اما دستش رو گرفتم و هولش دادم ی، که بزنه تورو اورد باال دستش

 اشتباه رو تکرار نکن نیا گهید -

رده بودم خو یلیازش س کباریرو نداشتم،  یکی نیتحمل ا گهید دم،یرفتم. تند تند نفس کش رونیعجله از خونه ب با

ز قبل بهتر شده بود، چه خوب بود نت رو دادم. هوا ا یگرفتم و آدرس کاف یدادم. تاکس یاجازه رو نم نیبهش ا گهید

دم. نت ش یرو حساب کردم. وارد کاف یتاکس ی هیکننده بود. کرا ووونهیگرما د نیشد. ا یکه تابستون داشت تموم م

 نشسته بود یصندل یرو ایو رفتم سمتش، در دمیسوزن انداختن نبود. شراره رو د یخدا، چه شلوغ بود، جا ییوا

 سالم -

 : چه عجب شراره

 سرعت نی: خاک بر سر ا ایدر

 نهییسرعت پا نیهم یخوب شلوغه برا -

 : کالفه شدم ایدر

 : غز نزن، عجله کن شراره

 : باشه، صبر کن ایدر

 مشکوک نگاهم کرد، نگاهم رو ازش گرفتم. شراره
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 شده؟ ی: صورتت چ شراره

 یجیه -

 : دروغ نگو شراره

 گم یشلوغه، بعدا بهت م نجایاالن ا -

 : باشه شراره

 بلند شد. یصندل یاز رو ایرد

 : کار من تموم شد ایدر

 تو؟ ای نمی: من بش شراره

 نیتو بش -

 .نمیبود حاال که تعارف کرده، من بش ینشست. خوب اون زود تر از من آمده بود، نامرد یصندل یرو شراره

 سالم ی: راست ایدر

 زدم لبخند

 !؟یسالم خوب کیعل -

 !؟ی: ممنون تو خوب ایدر

 اره تشکر -

 شده؟ ی: صورتت چ ایدر

 شه یگم االن نم یبعدا بهت م -

پام درد گرفته  گهینفهمم کتک خوردم، اما موفق نشده بودم. د یکرده بودم که کس شیسرم آرا ریتکون داد. خ سر

 بود. خسته شده بودم



 عشق غامیپ

 
101 

 

 تموم شد شی: آخ شراره

خاب تا رو انت ینتخاب داشتم اما فقط سوارد کردم. درست صدتا ا یکی یکینشستم. کد ها رو  یصندل یلبخند رو با

 زده بودم. رازیشهرها رو به جز ش یکردم. همه 

 خوب کار منم تموم شد -

 می: پس بر شراره

 میآمد رونیب مینت رو حساب کرد یبلند شدم. پول کاف یصندل یتکون دادم، از رو سر

 خان هم تموم شد نی: ا ایدر

 ندهمو یجواب قبول یعنی: فقط خان اخر  شراره

 دانشگاه یبه سو شیپ -

 دمیخند

 پارک؟ میبر دی: موافق شراره

 : اره ایدر

 ام هیپارک رفتن پا یبرا شهیمن که هم -

 .میها نشست مکتین یپارک کوچولو بود. رو هینت،  یتر از کاف نییپا یکم

 شده؟! ی: خوب بگو چ شراره

 کتکت زده؟! ی: ک ایدر

 دهشعور بو یب ای: حتما کار اون صوف شراره

 ؟یگ ینم ایصوف نیبه ا یچی: تو چرا ه ایدر

 : از پس احمقه شراره
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 کنه ینم دایجرات پ گهیدهنش، د یبزنه تو کباری:  ایدر

 ؟یبگ یزیچ یخواه ی: نم شراره

 به جفتشون رفتم یغره ا چشم

 دیده یمگه شما دو تا اجازه حرف زدن به من م -

 : خوب حرص مون گرفته ایدر

 ارمولک حق نداشت تو رو بزنهم ای: اون صوف شراره

 نبود ایکار صوف -

 تعجب نگاهم کردن  با

 بود!! ی: پس کار ک شراره

 مامانم -

 صدا گفتن : مامانت! کیهم  با

 اره مامانم -

 اره مامانم -

 : واا چرا؟! شراره

م ه بودم از خجالتکرد یدونه، مامانم هم چون دهن لق یدونستم که بابام نم یو نم یرفته پارت ایمن گفتم که صوف -

 دراومد

 یدونست یبابا خوب تو که نم ی: ا ایدر

 تو یدار ی: عجب مامان شراره

 .دمیکش آه
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 به جرم کار نکرده از مامانم کتک خوردم ی: منم چند بار ایدر

 که از مامانش کتک نخورده باشه؟ یبچه  می: مگه دار شراره

 به ناحق رنج آوره ی هینه، اما تنب -

 و از اون خونه خالص یش یخدا تهران قبول م دیبه ام لش،ایخ ی: ب ایدر

 شم یاره خالص م -

 : خوش به حاتون شراره

 چه طور مگه؟؟ -

 دانشگاه یزارم بر ینم ،یقبول نش رازی: فرهود گفته اگه ش شراره

 گفت! ی: بابات چ ایدر

 فرهود بگه ی: گفت هر چ شراره

 دانشگاه.  یبا یان وگرنه بااصفه ای رازیش ای: کاوه هم به من گفت،  ایدر

 گهید یزینه چ یمهم قبول -

 نگفت؟ یزیبه تو چ الی: دان شراره

 همرات امیمنم م یگفت هر جا قبول بش -

 جان خوش به حالت ی: ا شراره

بود؟؟ ممکن بود  یعکس العمل خاله چ یعنیقرار با خاله حرف بزنه،  الیافتاد که امروز دان ادمی هویزدم،  لبخند

 شراره آمد. یگوش یکرد؟؟ صدا یمن رو به عنوان عروسش قبول م یعنیشه و مخالفت کنه!؟ ب یعصب

 ه؟ی: ک ایدر

 : فرهود، با اجازه شراره
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 الیبره، من و دان شیپ یبه خوب زیداشتم، خداکنه همه چ یبیازمون فاصله گرفت، حس عج یرو برداشت و کم یگوش

 مدیکش یزد. نفس ی. دلم شور ممیباهم خوشبخت بش

 برم دی: بچه ها من با شراره

 شده؟ ی: چ ایدر

 خونه مون انیدارن م نای: فرهود ا شراره

 میپس بر یاوک -

 ... وارد خونه شدم.می. هر کدوم به سمت خونه هامون رفتمیها بلند شد مکتین یرو از

 ؟ی: کجا بود مامان

 انتخاب رشته ینت برا یکاف -

 یرو زده باش رازیفقط ش دوارمی: ام مامان

 چطور مگه؟ -

 ستیهم در کار ن یدانشگاه  ،یقبول نش رازی: چون اگه ش مامان

خونه بمونم، دانشگاه راه فرار  نیا یتو ستیحاضر ن گهیهم د رمیرو مشت کردم، رفتم سمت پله ها، من اگه بم دستم

به خاله  الیا االن دانت یعنیرو برداشتم.  یتحت ولو شدم، گوش یجهنم است. لباس هام رو عوض کردم، رو نیمن از ا

 ام دادم. یپ الیکردم، به دان ی. داشتم دق مدمیکش ینزنم!؟ با زبونم، لبم رو تر کردم، نفس ایگفته!! بهش زنگ بزنم 

 ؟یخوب زمیسالم عز -

 مدت دق مرگ شدم. نیا یو تو دیطول کش ی قهیدق چند

 ؟ی: سالم عشقم، ممنون تو خوب الیدان

 ؟یتشکر، کجا بود -

 یی: دستشو الیدان
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 زدم. لبخند

 : چه خبر؟ انتخاب رشته خوب بود! الیدان

 اره خوب بود ،یسالمت -

 ؟یکن ی: چه کار م الیدان

 ؟یکن یتخت ولو، تو چه کار م یرو کار،یب -

 : منم مثل تو الیدان

 بپرسم؟ یبابا خوب برو سر اصل مطلب. من االن چه طور یا

 ی: راست الیدان

 جانم -

 نگفتم یزیبه مامانم چ: من هنوز  الیدان

 چرا!!! -

 با هر دوتا شون حرف بزنم ادی: صبر کردم شب بشه، بابام ب الیدان

 ال؟یآهان، دان -

 : جانم الیدان

 زنه یمن دلم شور م -

 : آخه چرا عشقم؟ الیدان

 ستیدونم، دست خودم ن ینم -

 کنم. یازت دل نم یصورت چینباش، من در ه یزینگران چ ،یقلبم هست ی: غزال تو تک ستاره  الیدان

 کشم یوقت از عشقت دست نم چیتک شاه قلبم، منم ه -
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 دمیبا مامان و بابام حرف زدم بهت خبر م ی: وقت الیدان

 باشه منتظرم، من قلبم رو دادم به دستت، مراقب خودت و قلب من باش. -

 : چشم، تو هم مراقب باش فعال الیدان

 خداحافظ -

 الیبود. من بدجور به دان یحسم عاد دمیدونم شا یداشتم. نم یبیحس و حال عج هی. دمیکش قیتا نفس عم چند

دور  الیتا که از فکر و خ نمیبب لمیگرفتم، برم ف میکه از دستش بدم. تصم دمیترس یم نیهم یوابسته بودم و برا

 بمونم......

کردم، بدجور  یداشتم دق م ،یام ینه پ ینشده بود، نه زنگ یهنوز خبر الیروز کامل گذشته بود، اما از دان کی

داد، سردرگم و  یشده، بهش چند بار زنگ زدم اما جواب نم یزیکردم چ یداد، حس م یبودم، دلم گواه بد م دهیترس

و خودم ر لمیبود. با کتاب و ف یبد درد یخبر ی. بفتر یذهنم رژه م یسوال تو یدلم نبود، کل ینگران بودم. دل تو

م، کرد یفکر م الیتخت نشسته بودم و داشتم به دان یشست.. رو یوار رخت م ووونهیدلم دکردم اما بازم  یسرگرم م

 بلند شد، برش داشتم، از میام گوش یپ یام شده بود. صدا یصدف زیت یدندون ها نیب ریرنگم اس یلب نازک و صورت

 جانی. با استرس و شوق و همدیکش یقی. نفس بلند و عمتپدیبود. حس کردم قلبم تند تر از قبل داره م الیانطرف د

 ام رو باز کردم. یپ

. اون وقته که نیبهم برس شهیوقت نم چیکه ه ه،یجور هی طیشرا یول ،یرو دوست دار یکیوقتا  ی: بعض الیدان

دردارو  ی.همه ییخودت تنها ی.حاضر یش تیخودت اذ ی. حاضریسردش ی. خودت رو کم کم دور کنیمجبور

 نیدوست ندارم.گفتن ا گهیخوامت.د ینم گهید یبهش بگ ینشه. مجبور تیاذ یارکه دوسش د ی.تا اونیتحمل کن

ت دونه.فقط به ینم نارویاز ا چکدومیطرف مقابلت. ه ی.ولرهیگ یسخته.قلبت از گفتنش درد م یلیحرفا واسه ادم خ

. کاش تسیفت نمعر یب رهیکه م یاون شهی. هممیدیفهم ی. کاش می. تنهام گذاشتیقلبم رو شکست گهینامرد.م گهیم

 موندنه. ازوقتا رفتن بهتر  ی. بعضمیدیفهم یم

م ه گهیام د یپ هی. دمیکش شممیمثل ابر اهیس یموها ییدست ال ی! با کالفه گ؟؟یچ یعنیام  یپ نیشدم ا چیگ

 فرستاده بود.

که  میما هست مقصر دیزنه، شا یبدجور به آدم ضربه م یبگم!! فقط عشق گاه دیبا یدونم چ ی: سالم غزال نم الیدان

فرسته؛ غزال عشقمون رو  یم یاشتباه غامیعشق مقصره که پ دمیشا ای م؛یکن یم افتیعشق رو اشتباه در غامیپ
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دم که برگردم و همه  یاما قول م رمیدارم م منفراموش کن. غزال من رو ببخش. غزال من رو فراموش نکن. غزال 

رو از نو بساز. غزال دوباره عاشق بشو؛ غزال  تی. غزال زندگشد ینم یطور نیبدم. غزال کاش ا حیرو برات توض زیچ

 .دارید دیگم به ام یگم خداحافظ بلکه م یلطفا خوشبخت بشو؛ غزال نم

 ،دمیرو به شلوارم مال یپاک کردن صفحه، گوش ی. برادیرو چش میرنگم، طعم شور اشک ها دیسف یگوش ی صفحه

انگار که پرت شده بود در استخر  د،یکش یم ریجمد شده بود. قلبم ترگام من یرو خوندم. خون تو شیام ها یدوبار پ

زه. م یب یشوخ هیبود،  یشوخ هیفقط  نیشدم. ا بلندتخت  یامکان نداشت، از رو نیسردم شده بود، نه نه ا خ،یپر از 

لم خوب نبود. اش خاموش بود. حا یبره. بهش زنگ زدم اما گوش یتونه جا ینرفته بود. اون بدون من نم ییجا الیدان

دم دستم آمد رو  یخاله. بدون توجه هر چ یبرم خونه  دیاتاقش منتظر منه. با یتو الیدونم االن، حتما دان یم

 رفتم. رونیاز اتاق ب شونی. با حال پردمیپوش

 وقت شب کجا؟! نی: ا مامان

 توجه بهش رفتم سمت در یب

 : غزال با توام مامان

 یداره به من م یکل الیبود، االن دان یشوخ هیفقط  نی. ادمیدو یخاله م یبا سرعت به سمت خونه  رون،یب زدم

م از قلب یترس ی! نمیکن یکه با من م یچه شوخ نیبهش بگه آخه پسر لوس ا ستین یکیکنم.  یخنده، خفه اش م

 یدق مرگ مبه مردن زد، بعد که دختر داشت  وپسر خودش ر اد،ینم ادمیافته؟. مثل اون رمانه که اسمش رو  یکار ب

رسم که قلبم رو  یخواد من رو سورپرایز کنه. اما حسابش رو م یهم م الیپسره آمد و سورپرایزش کرد. دان هویشد، 

رو فشار دادم. در  فونیزنگ مربع شکل آ یدر پ یزدم. پ ی. نفس نفس مدمیخاله رس یدهنم. به خونه  یاورد تو

توجه بهشون  یبودند، ب ستادهی. خاله و شوهر خاله وسط هال اباز شد. وارد خونه شدم یبا مکث گرن یشکالت یآهن

مت رو به س رهیدستگ دم،یسرد در گذاشتم و چند تا نفس کش یفلز ی رهیدستگ ی. دست روالیرفتم سمت اتاق دان

 باز شد، با لبخند وارد اتاق شدم. یکیت یخم کردم و در با صدا نییپا

سرم  یرو خیسطل آب  هینبود. انگار که  یخبر الیرو به رو شدم. از دان یلبخند وارد اتاق شدم، اما با اتاق خال با

سرم، پاهام تحمل وزنم  یشد، با پتک زده بودند تو یدلم خال یام درآمده بود؛ تو نهیکردن؛ انگار که قلبم از س یخال

هنم د ید، طعم گس تو. جنگل چشمام از آب شور پر شده بوفتمین نیزم یگرفتم تا بر رو واریرو نداشتن، دست به د

سمت چپ اتاق رفتم و با مکث درش رو باز  یرنگ، گوشه  یقهوه  یواریلرزون به سمت کمد د یبا پاها د؛یچیپ

ار افتادم. قر نیزم یرفته بود!! دست به کمد سر خوردم و رو الیدان یعنیبود،  یاز هر گونه لباس یو خال انیکردم، عر
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هوه ق زیدهنم گذاشتم و فشار دادم. نگاهم به م ییانتها یدندون ها نی!! زبونم رو بنبود! واقعا رفته بود! ییما که جدا

رو برداشتم  زیم یسفت بلند شدم؛ عطر جا مونده رو نیزم یپر از عطر و ادوکلن بود، افتاد؛ از رو یکه روز یرنگ ی

دستم  یرنگ رو تو اهیس یاتاق رفتم؛ رو تخت یاسپرت گوشه  یدر هوا پخشش کردم، به سمت تخت تک نفره 

شده  یشد. ذهنم انگار خال یاز گلو ام خارج نم یبزنم اما صدا ادیخواستم فر یولو شدم. م نیزم یمچاله کردم و رو

گه یعشقم بود حاال د یکه مدع یاون رفته بود، اون د؛یچرخ یرحم مثل چرخ و فلک دور سرم م یاتاق ب نیبود. ا

. ونریکنده شدم و خودم رو از اتاق پرت کردم ب نیشدم، از زم یداشتم خفه م نبود؛ قلبم رو تنها گذاشته بود. انگار

بودند؛ لب هام خشک شده بودن، با زبونم ترشون  ستادهیخاله و شوهر خاله هنوز وسط هال ا دم؛یچند تا نفس کش

 بود. یکردم. خاله صورتش اشک

 رفته لیتحل یصدا با

 کجاستت!!؟ -

 : رفت پسرم رفت خاله

 مبل رو گرفتم و فشار دادم یاش بلند شد، دسته  هیهق گر هق

 رو فراموش کن، از اول شروع کن یداشت الیکه به دان یرو شروع کن، هر حس دیجد یزندگ هیخاله :  شوهر

شد  یشد، آخه مگه بدون او م لیبه هق هق تبد میقه قه ها هویاما  دم،یشوهر خاله نگاه کردم و بلند بلند خند به

 بود!!؟ یبدون او چه شکل یال زندگکرد!! اص یزندگ

 یشاد داشته باش یزندگ هیبود که تو  الیدان یخواسته  نیخاله : آروم باش، ا شوهر

 شدم یرفتم، داشتم خفه م یخونه م نیاز ا دی. بازدیمهمون لبم شد، چه خونسرد حرف م یپوزخند

 : ما رو ببخش خاله

سوختن آرزوها! صورتم با  یتکه تکه شدن قلبم! برا ی! برارفتن او ی! برایچ یزدم. بخشش برا رونیخونه ب از

ود ب کینزد ینداشتم، چند بار دنیزد. توان دو یبه صورتم م یلیرحمانه س یشد؛ باد هم ب یشست و شو م میاشکا

 م؛دیشده بود. باالخره به خونه رس یتنم جار یرو ق،متر ها فاصله داشتم، بارون عر لویبخورم، انگار با خونه ک نیزم

داغون بود، انگار با  یلیگذاشتم، حالم خ اطیرو فشار دادم، در باز شد، قدم به داخل ح فونیشکل آ ی رهیزنگ دا
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 دبود، مثل حال قلبم، اصال مگه من قلب هم داشتم؟!! وار یرفتن او، ستاره ها هم از آسمون فرار کرده بودند؛ هوا ابر

 هال شدم

 ؟یبود ی: کدوم قبرستون مامان

 ؟یوقت شب بدون اجازه کجا رفت نیا : ایصوف

 دستم رو گرفت و فشار داد مامان

 !؟یمثل آدم بگو کجا بود ی: تا کتک نخورد مامان

راست هال  یداشت و گوشه  یدیسف یرنگ که خط ها یرفتم سمت گلدون آب رون،یب دمیرو از دستش کش دستم

 بود و نسبتا بزرگ بود ستادهیا

 .یدوس دار یلیگلدون رو خ نیا -

 و شکست نیزم یگلدون لگد زدم و افتاد رو به

 !یریبم ی: انگار هوس کرد مامان

 بود، برش داشتم زیم یرو ستالیگلدون از جنس کر هیزدم،  یپوزخند

 اورده. یرو هم دوستت از دب نیا -

 و شکست نیزم یرو انداختمش

 چه خبره؟! نجای: ا بابا

 : غزال هار شده ایصوف

 !؟یکن یچکار م یاراحمق د ی: دختره  مامان

 داخل آشپزخونه رفتم

 خوام جهازت رو ناقص کنم یم -
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 .نیزم یظرف دم دستم آمد، انداختم رو یچ هر

 ی: انگار هوس مردن کرد مامان

 وووونهی: بسه د ایصوف

 بازوهام رو گرفت بابام

 : غزال دخترم آروم باش بابا

 .رمیون رو فراموش کن، غزال من دارم مغزال عشقم ،یقلبم هست یدوستت دارم، غزال تو ملکه  غزال

 دمیکش ادیفر

 خفههه شوو خفه شو -

 مامانم قرار گرفتم یرهام کرد، چاقو رو برداشتم. رو به رو بابام

 من هوس مرگ کردم، من رو بکش و خالص کن خودت رو -

 با ترس نگاهم کرد مامان

 !یتو هم آدم . اصال مگهیهست یرحم و نامرد یمامان ب یلیازت متنفرمم تو خ -

 .نیزم یرو پرت کردم رو زیم یرو بشقاب

 شده وونهیبکن، غزال د یکار هی: بابا  ایصوف

 زنگ بزن اورژانس. غزال آروم باش. چاقو رو بده به من ای: صوف بابا

مطلق و سکوت  یاهیس غ،یج یدرد، خون، صدا هی ن،یزم یرفت. افتادم رو یم چیشدم، سرم گ یخفه م داشتم

 سرد.....

 تیخال یک جا یآواره باشم / رفت نیزم یرو یا هیکه مثل سا یباشم / رفت ارهیس نیا کیتار ی مهیکه من در ن یفتر

ندارد  یسوزم اما آتش عشق تو خاموش ی/ م یاز عذاب انتظارم حس نکرد یزیو چ ی/ رفت یرا در کنارم حس نکرد

من در  ی/ تو در طلوع تازه ا نمیزن زم نیتنهاتر ینکمرا باور  دیندارد / با یاما داغ چشمانت فراموش رمیم ی/ م
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باورم کن /  رمیدر کو یتو مثل تک درخت یباورم کن / من ب رمیاس یدلتنگ یتو در شب ها ی/ من ب نمیغروب آخر

مرا باور  دیباورم کن باورم کن / با رم،یخواهم بم یشمعم که م نیتو / من آخر یبایتو و ز الدیمن در جشن م یبایز

/ با من بمان با من بخوان افسانه  یتنها که باش یام را حس کن یتو هم دلتنگ دی/ شا یمن با توام هر جا که باش یکن

 یباورم کن / من ب رمیاس یدلتنگ یتو در شب ها یرا / من ب تییبایز نیمن بب یرا / با من بمان در چشم ها تیتنها

 رمیخوام بم یشمعم که م نیتو / من آخر یبایتو و ز شنجمن در  یبایباورم کن / ز رمیدر کو یتو مثل تک درخت

 باورم کن/..

 هیذهنم فقط  یبودم!! تو یشب !! کدوم ماه!! کدوم سال!! کدوم روز!! من ک ایروز گذشته بود!! اصال االن روز بود  چند

 حس یتاق انگارا نیکنه؟! اما به ا یاصال تو ذهن من چه کار م ؟یدونستم ک یحضور داشت، که نم یپسر چشم طوس

تم دونس یکردم، اما نم یاتاق سبز رنگ بودم. شکمم درد م هی یقبال تو نجا،یداشتم! برام آشنا بود! تازه آمده بودم ا

سرم آمده  یی!! چه بالادینم ادمی یزینگاه کردم. من چرا چ وارید یرنگ رو یشکل، صورت یچرا؟! به ساعت پروانه 

 رفت، نییتاک؛ حس کردم در اتاق باز شد، دو سمت تخت پا کیتاک ت کیقشنگ بود، ت یلیساعت خ یبود؟ صدا

 سمت چپ نشسته بودند. یکیسمت راست و اون  یکیتخت،  یدو نفر رو یعنی

 حالت بهتره؟ ی: غزال آبج یسمت راست دختر

 اسم آشنا بود!! نیاسم من غزال بود!! انگار که بود!! حسم به ا یعنی

 بگو یزیچ هی : غزال تورو خدا یسمت چپ دختر

 اش آمد. هیگر یصدا

 نکن، ممکن حالش بد تر بشه. هیگر ای: در یسمت راست دختر

 شناختم یدوتا رو م نیبود!! انگار ا ایدر یاسم دختر سمت چپ پس

 .رهیگیم شیجگرم آت نمیب یغزال رو م یمدل نیا یشراره، وقت ست،ی:  دست خودم ن ایدر

 تاک. کیاک تت کیهم شراره بود. ت یلیاسم اون خ پس

 ؟یشنو یما رو م ی: صدا شراره

  ؟یشناس ی: اصال ما رو م ایدر
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! هیدونستم اسمش چ یکه نم یحس هیتاک. شراره دستم رو لمس کرد،  کیتاک ت کیبودم. ت جیکه نبودم، فقط گ کر

 بهم منتقل شد.

 نشون بده یعکس العمل هی: غزال تورو خدا  ایدر

بد بود. نگاهم رو از  یلیانگار حالم خ امد،یم ایدر هیگر یو آمد داشت. صداذهنم رفت  یمبهم تو ریتصو یسر هی

 زانوهام گذاشتم یشکمم جمع کردم، دستم رو دور پاهام حلقه زدم، سرم رو، رو یساعت گرفتم، پاهام رو تو

 بد!! ایکارش خوب بود  نی: االن ا شراره

 : فکر کنم خوب. ایدر

 ه.رو لعنت کن الی: خدا اون دان شراره

وقت ترکت  چیغزال ه ،یقلبم هست ی. غزال دوستت دارم، غزال تو تک ستاره دمیاز جا پر ال،یاسم دان دنیشن با

 یم غیبا تمام توان ج دم،یکش غی.  شروع کردم به جرمیکنم. غزال عشقمون رو فراموش کن، غزال من دارم م ینم

 . دمیکش

 شد؟ یخدا چ ای:  ایدر

 کردن. قیبهم تزر یزیچ هی دم،یکش یم ادیفت، هنوز داشتم فراتاق شد، بابام من رو گر در

 : دخترم آروم باش بابا

 ینم غیج گهی. دختیر ی. بابام داشت اشک مدیصورتم چک یاشک رو یکم شد، چند قطره  غامیج یکم صدا کم

 آروم آروم پلکام بسته شدن......... دم،یکش

 کنه. ینفر داره، موهام رو نوازش م هیکردم،  حس

 شه!!؟ ی: بابا، حال غزال خوب م ایوفص

 شهی: اره. کم کم خوب م بابا

 بشه! یبستر مارستانیت دیشده و با وونهیغزال د یعنی:  ایصوف
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 فرستم ینم ییشه. من دخترم رو جا یحالش بد شده که خوب م کمی: غزال فقط  بابا

 شهیبشه زودتر خوب م ی: اما بابا، دکتر گفت بستر ایصوف

 میمراقبش باش دیشد، پس خودمون هم با یجور نیماست که ا ریغلط کرد. همش تقص: دکتر  بابا

 بودم ی: خواهر بد ایصوف

 شه یحل نم یزیبودم؛ اما با سرزنش کردن خودمون چ ی: منم پدر بد بابا

 !!؟می: پس چکار کن ایصوف

 تا حالش خوب بشه.  میکمکش کن م،یمراقب غزال باش دی: با بابا

 شه؟یب مخو یعنی:  ایصوف

 جنگه. یم ،ی. دختر من قوشهی: ممکن زمان ببره اما اره خوب م بابا

 .دمیکش ی ازهیخم

 شه یم داری: انگار داره ب ایصوف

ال نگران بود؛ اص ایصوف یبود که صدا بینداشت؛ عج ی دهیخواستم پلکام رو باز کنم، اما خسته بودم و تالشم فا یم

 .امدیبهش نم

 !!یداری: غزال دخترم ب بابا

 حال بودم. ینشون ندادم. خسته و ب یالعمل عکس

 .میکن دارشیممکن با حرف زدن ب م،ی: بهتر بر بابا

 : باشه... ایصوف

 ......دمینشن یصدا گهید
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 همیالاقل نصفه و ن ای امد؛یکاش نم یآمده بود؛ اما ا ادمی زیساعت گوش نواز بود، همه چ یتاک صدا کیتاک ت کیت

 نیکه ب زیاتفاق برام ممکن نبود؛ آخه چرا رفت؟ همه چ نیبرام عذاب آور بود؛ هضم ا یلیخ الیرفتن دان امد؛یم ادمی

هوام رو داشت، غذا برام داخل  یلیبابام خ دم،یکش یشد که ترکم کردم!! آه یرفت؛ پس چ یم شیما دوتا خوب پ

ا . امدیکش یداخل اتاق سرک م یهم گاه ایکنه، صوف زیبشه تا مهرش لبر یزیچ هی ستیبا یآورد، انگار م یاتاق م

البته فقط در مقابل من. درد شکمم هم کم تر شده  گهیعاطفه بود د ینبود، ب یاز مامانم که کال خبر امد،یداخل نم

حل شد.. پاهام رو داخل  هیزده بود که با چند تا بخ بیچاقو بهم آس ن،یآشپزخانه خوردم زم یکه تو یوقت بود؛

عطر  یبو هیآمده بودند. اما نه  ایتاک. در اتاق باز شد، انگار بازم شراره و در کیتتاک  کیشکمم جمع کردم؛ ت

سته د هیتعجب کردم. رو تخت کنارم نشستم.  دنشیبود، از د اری. به شخص نگاه کردم، کامدیمتفاوت به مشامم رس

 گل نرگس به طرفم گرفت

 دمیررو خ نایا نیهم یبرا یدوست دار یدونستم چه گل ی: نم اریکام

 نگفتم، گل ها رو کنارم گذاشت. یزیچ

 !!یشناس ی: من رو که م اریکام

 تکون دادم سر

 .یعشقت رو داشت ضربه خورد یکه ادعا یگفتن که حالت بده، تو هم از کس ای: شراره و در اریکام

 دمیکش آه

 یکش یم یدونم که چ یکنم، م ی: خوب درکت م اریکام

 دیکش ینفس

 هوی. اما ختمیر یاشک م یگاه یرفت، قلبم ترک خورد و غرورم له شد. داغون شده بودم، حت نایکه م ی: وقت اریکام

 .شمیدارم داغون م نجایمشغول عشق و حال اون وقت من ا ایاون سر دن نایبه خودم گفتم االن م

 زد. یتلخ لبخند

غصه نخورم و فراموشش  گهیگرفتم د می: به خودم گفتم رفت که رفت خدا رفتگان همه رو رحمت کنه. تصم اریکام

 ام رو بسازم یکنم، دوباره زندگ
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 گل نرگس دوست داشت نا،یم -

 منظورم شد یتعجب نگاهم کرد، اما انگار که متوجه  با

 بره اما ممکنه. یگرفتم، سخته زمان م می: نگفتم فراموشش کردم گفتم تصم اریکام

 دستش گرفت یرو تو دستم

بهت  نهیبرگرده اگه تو رو نابود شده بب یگرده. تازه وقت یبر نم الیغصه خوردن، دان : با نابود کردن خودت، با اریکام

 رو از اول بساز که اگه برگشت حسرت بخور که چرا از دستت داده. یکنه، پس زندگ ینگاه نم

 رو ازش گرفتم. دستم رو رها کرد. نگاهم

 و حالت خوب بشه. یایبه خودت ب دوارمی: ام اریکام

 یمعنا نداشت. صدا الیبدون دان یتاک. زندگ کیتاک ت کیگل نرگس دوست داشت. ت نایتاک. م کیتاک ت کیت

 جدا شده بود....... نهیرفته بود. قلب اون ترک خورده بود اما قلب من از س اریکام یعنی نیبسته شدن در آمد، ا

تونسته بود با خود کنار  اریکام کردم، یبه حرف هاش فکر م یگذشته بود، گاه اریاز آمدن کام یکنم، دو روز فکر

 الیبدون دان دیمنم با دیرو فراموش کنم. شا الیدان دیمنم با دیرو فراموش کنه، شا نایکرد، م یم یداشت سع اد،یب

وقت بود که  یلیگرفته بودم، موهام چسپ ناک شده بودن. خ یگند یبو م،یکش ی. آهرمیبگ ادیکردن رو  یزندگ

تخت بلند شدم. از داخل  یو هم شپش؛ از رو رمیگ یبرم، هم زخم بستر م شیروال پ نیاحموم نرفته بودم، اگه با 

. برخورد قطرات آب با ستادمیدوش آب ا ریکمد، حوله ام رو برداشتم... داخل حموم شدم، لباس هام رو درآوردم و ز

 یرنگ رو یآب یخط ها با دیسف یها یحس طراوت.. به کاش ،یداد. حس تازگ یرو بهم انتقال م یبدنم، حس خوب

چشمام گود افتاده بود، گونه  ریرو پاک کردم؛ چه عوض شده بودم، ز ی نهیآ یشدم... با دست بخار رو رهیخ وارید

رنگم  یمشک یموها ییبود. دست ال هزرد رنگ شد دم،یالغر شده بودم و پوست سف یهام فرو رفته بودن. حساب

 ی. غزال موهات تداعیها رو کوتاه کن شمیابر نیوقت ا چیه یندار . عزال من عاشق موهات هستم، غزال حقدمیکش

کنار  غیت یصدا ها خالص بشم؟! بسته  نیاز شر ا یآسمون شب هستن. سرم رو تند تند تکون دادم، آخه چطور

 یرو رها کردم. دورم رو غیاز بسته در آوردم... ت غیت هیزدم.  یو پوزخند تمزد. برش داش یبهم چشمک م ی نهیآ

موهام انداختم. از  یکوچولو هم رو یحوله  هیبود. با پوزخند، حوله رو تنم کردم،  ختهیمو و البته خون، ر ن،یزم

 .ختیر یم نیزم یرفتم. قطرات خونم رو رونیحموم ب
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 شده؟! ی: چ ایصوف

 رو گرفت. دستم

 .ارمیرو ب هیاول یکمک ها یجا بمونم تا من برم جعبه  نی: هم ایصوف

 غیداشتم موهام رو با ت یسوخت، وقت یم یتخت نشستم. دستم کم یکردم و رفت. وارد اتاقم شدم رورو رها  دستم

 وارد اتاق شد و کنارم نشست و دستم رو گرفت و پانسمان کرد. ای. صوفدیزدم، حواسم نبود و دستم بر یم

 .یش ی: خوب تموم شد، زود خوب م ایصوف

 ود.عوض شده ب ای. صوفامدینم یبهش نگران اصال

 ؟یکمکت کنم تا موهات رو خشک کن یخواه ی: م ایصوف

 .دیکش غیو ج دیتخت پر یموهام برداشتم، از رو یکه حوله رو از رو نیهم

 ؟؟ی: تو با خودت چه کار کرد ایصوف

 اتاق باز شد و بابام وارد اتاق شد در

 ش... ی: چ بابا

 همه تعجب داشت!! نیا کوتاه شدن موهام یعنیحرفش نصفه موند.  یمن ادامه  دنید با

 اریب یچیبرو ق ای: صوف بابا

 کرد. یهنوز با تعجب نگاهم م ایصوف

 گهیبرو د ؟یستادی: چرا ا بابا

با  ایقدر شوکه شدن نداشت که!!. صوف نیا گهیسر تکون داد و رفت، درسته به موهام گنده زده بودم اما د ایصوف

رم نشست. مشغول سروسامان دادن به موهام شد. بعد از اتمام رو گرفت و پشت س یچیبه اتاق برگشت، بابا ق یچیق

 . ستادیکارش مقابلم ا

 ادیبهش م ی: قربون دختر خوشگلم که هر مدل مو بابا
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 ی: خوشگل شد ایصوف

 نگفتم، فقط به بابام لبخند زدم. یزیچ

 تا غزال استراحت کند. می: خوب بر بابا

خوام، بهم  یازت کمک م یزندگ نیا یادامه  یمن برا ایرفتند. خدا رونیاز اتاق ب ییسر تکون داد و دوتا ایصوف

ق افتم. من عاش ینم الیدان ییحرفا ادیموهام  دنیبا د گهیشروع دوباره بفرست. د ینشونه برا هیفرصت دوباره بده، 

 یرده بودم، نفسعضو از بدنم رو جدا ک هیبودند، انگار که  دهیزانو هام رس کیرنگم تا نزد یمشک یموهام بودم، موها

 .دمیکش

 دنیوارد اتاق شدن. با د ای... در اتاق باز شد، شراره و دردمیکش یعضو از بدنم رو جدا کرده بودم. نفس هیکه  انگار

 مو کوتاه کرده بودم هاا. شراره کنارم نشست هیبابا همش  یمن تعجب کردن، ا

 ادی: مو کوتاه بهت م شراره

 ه جذاب تر شده: خواهر خوشگلم با مو کوتا ایدر

 حرفا نیتعجب حاال هم ا اول

 یداد یبو گند م یلیحموم، خ یکه رفت ی: خوب کرد شراره

 : ا شراره ایدر

 ! مگه دروغ گفتم؟هی: خوب چ شراره

 : از دست تو ایدر

 گفت که حالت بهتره شده! یم ی: کام شراره

 شده بودن. زونیبغض کرده بود لب هاش آو ایتکون دادم. در سر

 باز شروع نکن ایدر یی: وا شراره

 گونه هاش سر خوردن یرو ایدر یاشک ها اما
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 یریآب غور بگ یفقط بلد -

 !؟یزن یبا هم گفتن : مگه تو حرف م ییتا دو

 الل نبودم. ادمهیکه  یتا اون جا -

 من قربونت برم ی: اله ایدر

 دیام رو بوس گونه

 ی: تو که ما رو دق مرگ کرد شراره

 !؟یزد ی: چرا حرف نم ایدر

 یشو یو دردت بزرگ است ناخودآگاه الل م یخور یم نیسهمگ یکه ضربه  یوقت -

 بال رو سرت آورده نیرو که ا ی: خدا لعنت کنه کس شراره

 نکن نینفر -

 : تو االن حالت خوب شده؟ ایدر

 شم. یوقت اون غزال سابق نم جیه گهیاما د شمیباالخره خوب م -

 د رفتم و حوله ام رو از تنم در آوردم.تخت بلند شدم، به سمت کم یرو از

 کن ای: واا غزال ح ایدر

 جووون اندام رو ی: ا شراره

 زتی: خاک بر سر ه ایدر

 : به من چه! غزال لخت شد شراره

 کن ای: خوب بشه تو ح ایدر

 تخت نشستم. ی. دوباره رودمیپوش لباس
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 قصه بگم؟ هی -

 : اره بگو ایدر

 .دمیکش ینفس

 اش یشانزده سالگ یکه عاشق شده. تو دیپانزده سالش بود فهم یدختر بود که وقت هیود. ناب یکیبود  یکی -

شد. اون دوتا قرار گذاشتن تا ابد باهم باشند. دختر  یرنگ یپر از پروانه ها ایمعشوقه اش بهش ابزار عشق کرد. دن

 یپسر رفت و رو هویسال شد،  جدهیکه دختر ه یقتخوب بود اما و زیکرد. همه چ میبه پسر تقد یقلبش رو دو دست

 .یخال ی نهیس هیتمام قول ها پا گذاشت. االن اون دختر مونده و 

 رمیبرات بم ی: اله ایدر

 رو در آغوشش گرفت. من

 خبر خوب برات دارم هی:  شراره

 آمدم رونیب ایآغوش در از

 !!یچه خبر -

 : بزار من بگم ایدر

 : باشه تو بگو شراره

 شده؟؟ یچ -

 یدیآرزو ات رس: به  ایدر

 !؟؟یعنی -

 یقبول شد ی: تهران معمار ایدر

 خدا. یاز نشونه  نمیلبم نشست. ا یرو لبخند

 عمران. اریقبول شد. منم ور دل  ینقشه کش ار،یشهر  ای: در شراره
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 شروع کن و خوشبخت بشو دیجد یزندگ هی: برو  ایدر

 : فقط ما رو فراموش نکن شراره

. غزال ما با هم خوشبخت کنمیوقت ترکت نم جی. غزال من هامیمنم همرات م یل بشهر جا که دانشگاه، قبو غزال

 . غزال عشقمون رو فراموش کن.رمی. غزال دوستت دارم. غزال من دارم ممیش یم

 دادم یگوشام گذاشتم. سرم رو تند تند تکون م یرو دست

 : غزال حالت خوبه!؟ شراره

 باز حالش بد شد. ی: وا ایدر

 سرلک رو صدا بزن یرو آقا: تو ب شراره

 دمیکش قیتا نفس عم چند

 ستین یازین -

 .دمیتخت دراز کش یرو

 ؟ی: تو خوب شراره

 تکون دادم. سر

 : بابات رو صدا بزنم؟ ایدر

 نه -

 م؟ی: کنارت بمون شراره

 نه -

 می: خوب بهتر بر ایدر

 می: باشه بر شراره



 عشق غامیپ

 
121 

 

شم. چه قدر عذاب آور  یشم؛ اره کم کم خوب م یخوب مبسته شدن در آمد. رفته بودند.  یرو بستم. صدا چشمام

 حال حرف زدن نداشتم...... گهیکه دوستشون داشتم، د یبود، با کسان

ثبت نامه کرده بودم  ریوقت رفتنم بود؛ چون د گهید ندم؛یچ یتخت گذاشته بودم و داخلش لباس م یرو، رو ساکم

طبقه به مدت  شیساختمان ش هیچهارم  یطبقه  یواحد تو هیبابام برام  نیهم یخوابگاه پر شده بود؛ برا تیظرف

راحت تر بودم؛  یجور نیرو نداشتم، ا یشلوغ یچهار سال رهن کرده بود؛ بهتر خوابگاه جا نداشت، اصال حوصله 

رو شروع کنم؛  دیجد یزندگ هیتا فراموش کنم،  رمیکنم؛ م یشهر پر از خاطره رو ترک م نیدارم ا رم،یدارم م گهید

 در اتاق زده شد دم؛یکش یر از همه، آهدو

 داخل ایب -

 وارد اتاق شد. ایصوف

 !یکرد دایپ ییچه عجب، تو باالخره با کاربرد در آشنا -

 ؟یخواه ی: کمک م ایصوف

 نه -

 : حالت خوبه؟ ایصوف

 نگاهش کردم. یحالت خاص با

 !؟یاالن تو نگران من هست یعنی -

 تر شد کیو بهم نزد دیکش ینفس

 باور کن که نگرانت هستم : ایصوف

داره!!  ی دهیگفت؛ آخه نوش دارو بعد از مرگ سهراب چه فا یم ینگاهش از نگران ینگاه کردم، رنگ قهوه  بهش

 بود. ستادهیگفت، اما هنوز داخل اتاق ا ینم یزیشلوارم رو داخل ساک قرار دادم؛ چ

 یتو عاشق نبود -

 دستم گرفتم. یو دستاش رو تو نگفت. رفتم سمتش یزیرو حس کردم، اما چ نگاهش
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خواستم تو انتخاب  یرو که من م یزایانتخاب من بود. مثل همیشه چ الیچون دان ،یگذاشت الیدان یتو دست رو -

 .یکرد یم

 زدم یپوزخند

 کرد، چون انتخابم، مال تو هم نشد یفرق م شهیبار با هم نیاما ا -

 رو رها کردم، بهش پشت کردم. دستش

 دقت کن. تیرو شروع کنم، تو هم در انتخاب ها دیجد یزندگ هیتا  رمیمن دارم م -

 ؟یشه من رو ببخش ی: م ایصوف

تخت ولو شدم. اشک  یرو رون،یاز اتاق رفت ب ایزد. صوف یببر به گلو ام چنگ م ینگفتم، بغض مثل پنجه  یزیچ

 یدرسام بهم کمک م یتو ما،ین قدذاتش بد نبود، او ایخوب بود؛ صوف ایمن و صوف یگونه ام روان شد. رابطه  یرو

ما  نیکه مامان آشکارا ب یکرد. اما از وقت یدفاع م زمکرد، ا یم تمیاذ یاگه کس د،یخواب یبغلم م یشبا تو یکرد، گاه

و رابطه مون  میاز هم دور شد ایچشم. من و صوف یشد و من خار تو یسوگل ایکه صوف یدوتا فرق گذاشت، از وقت

رابطه مون  د،یکش ریشمش ایصوف میعاشق هم شد الیمن و دان یاز وقت نم،یب یکنم م یم خراب شد، حاال که فکر

ضربه رو مامان زد و  نیاول ا،یمن و صوف یخراب شدن رابطه  یخواهر، دشمن شد. برا یبه جا ایو صوف شدداغون تر 

 یلیخ یبلند شدم. واسه  تخت ی. اشکام رو پاک کردم. از رودمیکش یقینفس عم ال؛یضربه رو عشقم به دان نیآخر

 بود. در اتاق زده شد. رید زایچ

 بفرما داخل -

 وارد اتاق شد. بابام

 تموم شد، تو کارت تموم شد؟ نیماش سی: کار سرو بابا

 مونده گهید کمی ،یخسته نباش -

 خوبه!! م،یحرکت کن گهیساعت د کی: تا  بابا

 هیاره عال -
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 برم یچمدون رو م نی: من ا بابا

 برم یشه، خودم م یزحمت م -

مدت بدجور هوام رو داشت؛  نیا یرفت. چه مهربون شده بود، تو رونیلبخند زد. چمدون رو برداشت و از اتاق ب بهم

 یبود، که نم یبودم، انگار بدجور ازم عصب دهیمدت اصال مامان رو ند نیا یهم بود. تو نیریبود اما ش رید نکهیبا ا

 یرو شروع کنم. نفس دیجد یزندگ هیرفتم تا  یداشتم م منبرام مهم نبود،  هگیالبته د نه،یرو بب ختمیخواست ر

 هی د،یجد یزندگ هیگذاشتم؛  فمیبود رو، داخل ک دهیگفتم برام خر ایرو که به در یدر ساک رو بستم. لنزا دم،یکش

 تدوست یلیخ زمیق عزشد، مرهم دردام، مرهم راز هام، اتا یاتاقم تنگ م ی... دلم برادیجد ی افهیق هی د،یشهر جد

 یتو رو برام پر نم یجا یاتاق چیکنم و بدون ه یوقت تو رو فراموش نم چیاما ه گهیاتاق د هیبه  رمیدارم، اره دارم م

ا از آدم ه یبرد، اون وقت بعض یخوابم نم یبالشتم رو داخل چمدونم گذاشته بودم، آخه بدون بالشت یکنه. من حت

 رفتم. رونیو ساک به دست از اتاق ب دمیلباس پوش دم،یکش یکنن. آه یآغوش عوض م یچ نیع

گذاشتم، به نرده ها چشمک زدم و  نیزم یکردند؛ ساک رو، رو یم یرفتم، نرده ها بهم دهن کج رونیاتاق ب از

 هویپسر جذاب  هیو کمر درد گرفت؛ االن اگه رمان بود،  نیزم ینرده و ازش سر خوردم، پرت شدم رو ینشستم رو

ون چ دمشیکه تا حاال ند یپسر عمو نیگفت ا یبغلش، بعد بابام م یافتادم تو یشد و من م یخونه سبز موسط هال 

 شد. اما شانس ندارم که. یپسر دوستش م نکهیا ایخارج بوده 

 شده!؟ ی: چ ایصوف

 رو سمتم دراز کرد، دستش رو گرفتم و بلند شدم. با ذوق گفتم دستش

 داد حال یلیاز نرده ها سر خوردم، خ -

 خنده. ریزد ز هوویبا دهن باز نگاهم کرد و  ایصوف

 تو هم امتحان کن میبر ایب -

 الیخ ی: ب ایصوف

 .میو از پله ها باال رفت دمیرو کش دستش

 ایکوتاه ب ووونهی: د ایصوف
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 نگاه کردم بهش

 ستمیهم ن وونهیپس د ستمیمن عاشق ن -

 نیزم یرو میو افتاد میسر خورد ییوتاپشت سرم نشست. د ایتکون داد. اول من نشستم، صوف سر

 : آخه آخه کمرم به فنا رفت ایصوف

 کمر منم درد گرفت، اما حال داد و خوش گذشت -

 : بله بله ایصوف

 خنده ریز میزد ییدوتا

 : چه خبره دخترا؟ بابا

 یخوش -

 ی: شاد ایصوف

 دیخوش و شاد باش شهی: هم بابا

!! دیشد شا یمامانم تنگ م یبرا دیدونم شا یشد. اما نم یتنگ م ایو صوفبابام  یدلم برا م،یبلند شد نیزم یرو از

 بابام ساک رو برداشت

 دیکن یزارم، شما ها خداحافظ یم نیرو داخل ماش نی: تا ا بابا

 دستم رو گرفت ایتکون دادم. صوف سر

رابطه مون خراب شد، االن  شد که یدونم چ یبودم، بهتر بگم اصال خواهر نبودم، نم یدونم که خواهر بد ی: م ایصوف

 ازیخوشبخت بشو و بدون هر وقت به من ن ،یکن یرو شروع م دیجد یزندگ هی یجبران، اما تو دار یبرا رهیهم د

 من هستم. یداشت

 لبخند زدم. بهش
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خواهر  هی شهیداد. تو هم بدون هم رییشه گذشته رو تغ یکه بود گذشت. نم ینبودم، اما هر چ یمنم خواهر خوب -

 .یدار

 خودم بغلش کردم نیهم یداره، برا دیخواد من رو بغل کنن اما ترد یکردم م یزد، حس م لبخند

 شه ی: دلم برات تنگ م ایصوف

 طور نیدل منم هم -

 آغوشش جدا شدم از

 امیجا باش، االن م نی: هم ایصوف

 باشه -

من  یگم جا یکنم، به بابام م یظداخل آشپزخونه. مامان داخل اتاقش بود، امکان نداشت برم باهاش خداحاف رفت

 بود، آمد سمتم  مویشربت آب ل وانیل هی د،یقرآن جلد سف هیکه داخلش  ینیس هیبا  ایکنه. صوف یازش خداحافظ

 کرد. یشه مسافر رو راه ی: بدون آب و قرآن که نم ایصوف

 زدم لبخند

 .میبر میتون یم گهید ی: خوب اگه آماده  بابا

 میباشه بر -

 ستادیتعجب کردم. مقابلم ا دنشیشدن در آمد، مامان سمتمون آمد، از دبسته  یصدا

 .یکه انتظار شو ندار دهیرخ م یاتفاقات ره،ینم شیپ میخواه یکه ما م یاون جور یزندگ ی: گاه مامان

 کرد مکث

 .یمن رو درک کن یبتون دمیشا یروز هی. یموفق بش دوارمی: ام مامان

 د زدم. در آغوشش فرو رفتمکردم لبخند بزنم، اما پوزخن یسع
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خوام قلبم  یچون م یقشیبخشمت نه چون ال ی. مشمیرحم و سنگ دل نم یاما مثل تو ب شم،یمادر م یروز هیمنم  -

 پاک بشه.

 وانیو از شربت داخل ل دمیرد شدم، قرآن رو بوس ینیس ریکرد. از ز ینگاهم م یآغوشش جدا شدم. مدل خاص از

بابام  نیکردم. سوار ماش یخداحافظ اطیردم، خداحافظ خونه جوون، از گل ها، درختا و حخوردم. گذرا به خونه نگاه ک

 شدم.

 : مراقب خودت باش ایصوف

 طور نیتو هم هم -

و کاوه رفتند  ایدر روزیکردم، چون د یبا بچه ها خداحافظ روزیدست تکون دادم... د ایصوف یحرکت کرد، برا نیماش

 اصفهان.

 که مزاحم شدم دیفتم، ببخشر یخودم با اتوبوس م -

 مونم یمن تهران کنارت م یافت ینه مزاحم. تازه تا جا ب ی: تو دخترم هست بابا

 دمیکش ی ازهیهوام رو داشت؛ خم یمدل نیارزش داشت که بابام ا یلیزدم. برام خ لبخند

 ادهی: بخواب، تا تهران راه ز بابا

 نامعلوم...... یراه یرفتم. به سو یم دیجد یزندگ هی یتکون دادم، چشمام رو بستم. من داشتم به سو سر

 سال بعد :  کی

 خوندم. ینشسته بودم و داشتم درس م مکتین یدانشگاه رو یمحوطه  داخل

 !!یباز تو کتاب به دست ی: وا گلسا

 رو از کتاب گرفتم و به گلسا نگاه کردم. نگاهم

 سالم، اره -

 نشست کنارم
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 ؟یخون یمهمش درس  ،یش ی: تو خسته نم گلسا

 نه -

 .دیحرص نفس کش با

 میبر ایب ست،یبا بچه ها دورهم ی: عصر گلسا

 نه-

 : اوفف، چرا؟! گلسا

 درس بخونم. دیامتحاناته با کینزد -

 .شهیشب هزار شب نم هی م،یبر ایبار رو ب نیا ،ی: تو که دائم درحال درس خوندن هست گلسا

 حوصله ندارم الیخ یب -

 یهست یرازی: واقعا که دختر ش گلسا

 زدم لبخند

 یهست وونهید شتری: البته ب گلسا

 ستمیهستن، منم جز اون آدم ها ن وونهیعاشق د یآدم ها -

 اون خونه نمون.  یقدر تو نیخوب، ا یریگ یم ی: افسردگ گلسا

 هستم یراض طمیمن از شرا -

 شمیم ی: من از دست تو، آخرش روان گلسا

 بلند شدم مکتین یگذاشتم، از رو فمیرو داخل ک کتاب

 : کجا؟ گلسا

 خونه -
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 م؟یبر یایب شهیم یچ ،یلجباز یلی: غزال خ گلسا

 به من داده!! یریبابا چه گ یا

 آمدم. دیآدرس و ساعت رو بفرست شا -

 : عاشقم که گلسا

 ینوک مداد دیپرا هینمره ام الف شده بود، بابام برام  یشدم، چون ترم قبل نیدست تکون دادم... سوار ماش براش

آشنا بشم. فقط  ایدوست  د،یجد یدوست نبودم، اصال حوصله نداشتم با آدم ها یدانشگاه با کس ی... تودیکادو خر

و سبزه رنگ بود،  دهیقدش بلند و صورتش کش بود، یزدم. دختر خوب و خوشگل یباهاش حرف م یگلسا بود که گاه

 هیروشن بود.  یت. رنگ چشماش هم قهوه داش یقلم ینیبا ب یغنچه  یو لخت بود، لب ها ییموهاش هم خرما

 شکل گلسا بود، فقط سایبا گلسا آمده بود دانشگاه. پر سایپر یداشت، چند بار سایخواهر کوچک تر هم به اسم پر

ساختمان رو  نیشدم. ا ادهیپارک کردم، پ نگ،یرو داخل پارک نیکوتاه تر بود. .. ماش دشو ق یرنگ چشماش مشک

که غذا  یسن باال و مهربون هم داشت، گاه داریسرا هینداشت؛  یکار به کس یوم بود، کسدوست داشتم، ساکت و آر

سوخته و  یقهوه  یرنگ، مانتو یمشک فیدر واحدم رو باز کردم، وارد شدم. ک دی. با کلاوردمیاو هم م یپختم برا یم

آب  وانیزخونه رفتم و چند تا لکردم. داخل آشپ زونیرنگ کنار در، آو یقهوه  یجا لباس یام، رو، رو یمقنعه مشک

دادم. خونه ام رو  هیاپن گذاشتم و بهشون تک یتشنه بودم، هوا هم که گرم شده بود. دستام رو، رو یلیخوردم، خ

، که رفت یخونه آمدم چند روز اول بابام کنارم موند؛ اما وقت نیبه ا یتک خوابه. وقت و یخونه نقل هیدوست داشتم، 

کم کم عادت کردم. به لطف گوگل  ینکرده بودم، اولش سخت بود؛ ول یا بودم اما تنها زندگتنه شهیمن هم دم؛یترس

 یو بهم سر م امدنیم یهر از گاه ایهم کردم. بابام و صوف یگند کار یگرفتم، البته چند بار ادیرو  یجون، آشپز

 یکتابخونه و گاه یگاه، چند باررفتم، به جز دانش ینم یجا ادیآمد. ز شونیبود که مامان هم همرا یدیزدن، فقط ع

 یعنیدعوتم کرده بود اما من نرفته بودم،  یدورهم نیگلسا به ا یرفتم. تا حاال چند بار یم دیهم در صورت لزوم خر

 بهش فکر یتنها نرفته بود، نصف وجود من رو هم با خودش برده بود. هنوز هم گاه الی!. دان؟؟؟رفتم یم دیبار با نیا

رفت اما  رشیفتنش رو هنوز هم درک نکرده بودم و برام سوال بود که چرا رفت؛ صداش رفت، تصور لیکردم، دل یم

 یمن رو تو یدر آوردم. کس م. رفتم داخل اتاقم. لنزها رو از داخل چشمادمیکش یخاطراتش نرفت که نرفت. آه

و کوتاه کرده بودم، راحت تر موهام ر یچشم بود. از وقت یتو یلنز مشک شهیبود. هم دهیسبز ند یتهران با چشم ها

 یموهام مثل سابق بلند بشن. چشمام بدون لنز داشتن نفس م گهیخواستم د یشونه زدن و شست شو، نم یبودم برا

 .ردمبه خودم نگاه ک نهیآ ی. تودنیکش
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 یدختر چشم درشت سبز و مو مشک هی؛ من  نهیآ یدختر تو نیبودم با ا بیبه خودم نگاه کردم؛ چه غر نهیآ یتو

بود  رونیوقتش رو با دوستاش ب شتریکه ب یبودم؛ همون دختر دیسرخ و سف یضیقد بلند، صورت ب ،یشمیلخت و ابر

 که نمیب یرو م یداشت؛ اما امروز دختر دیو ام ودشد، اما قلبش زنده ب یم تیدرسته اذ د؛یخند یزد و م یو لبخند م

که در اصل مرده اما  یرنگ شده. دختر دیحاال سف رنگش یصورت یصورتش الغر از رنگ و رو رفته، اون لب ها

اتاقم تنگ شده بود.  یتخت ولو شدم. دلم برا یرو دم،یکش یو قلب شکسته. آه گرانیاز د یکنه، فرار یم یزندگ

 هیرنگ،  یمشک یتخت تک نفره  هیکرد.  یرو برام پر نم یکیاون  یاتاق رو هم دوست داشتم؛ اما جا نیدرست ا

 اطیح نجایرنگ کوچولو کنار تخت؛ ا یمشک زیم هی ،یمشک یچهار کشو یشیآرا زیم هیرنگ،  دیسف یواریکمد د

بودم و گل رز داخلش  هگلدون هم داخل تراس گذاشت هیبودم،  دهیخر یچند تا گلدون آپارتمان نیهم ینداشت، برا

از  ایاگه بهم بد گذشت  رمیوب مخ ؟یبرم دورهم یعنیهم داخل اتاقم داشتم...  یکاشته بودم ؛ چند تا کاکتوس فانتز

رو برداشتم، گلسا برام آدرس و ساعت رو فرستاده  یگوش ؛یراحت نیخونه، به هم امیو م شمیپا م امد،یجو خوشم ن

 ام دادم یبود، بهش پ

 سالم -

 زمیسالم عز کی: عل گلسا

 امیامروز م ادیمن به احتمال ز -

 زنگ زد. جواب دادم بهم

 !!یگفت ی: جد گلسا

 هار -

 شده؟ یزی: چ گلسا

 نه، چطور مگه؟! -

 تعجب کردم نیهم یبرا ،ی: اخه تا حاال صد بار دعوتت کردم اما قبول نکرد گلسا

 امیگرفتم که ب میتصم هویاهان،  -

 نمتیب یپس م ،ی: خوب کرد گلسا
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 فعال نمتیب یم -

 .ی: با گلسا

 یدلش برا دیکرد! شا یاهام ارتباط برقرار مبود که ب دهیدر من د یدونم گلسا چ یخوشحال شده بود، نم انگار

 دیبا کیتراف یعنیکه تهران  یزنده ها بشم. از اونجا یسوخت! در هر صورت قرار بود من امروز قاط یام م ییتنها

بودم؛ سر  دهیسوال رو از خودم نپرس نیبود که ا توق یلیبپوشم؟ خ یحاال چ د؛یزود تر راه افتاد تا سر وقت رس

 یال آبو ش رهیت یبا شلوار قهوه  رهیت ی... مانتو آبدمیپوش یم رهیت شتریباس رنگ روشن داشتم اما بکمدم رفتم. ل

هم به صورتم زدم؛ لنز ها رو داخل چشمم گذاشتم. خوشگل شده بودم؛  میمال شیآرا هیبرداشتم؛ لباس عوض کردم. 

 یشدم و به سو نیرفتم؛ سوار ماش رونیبرو برداشتم؛ از خونه  فمیو ک چیشد. سو یچشمام تنگ م یبرا دلم یگاه

... شدم ادهیپ نیپارک کردم و از ماش دم،یبود، باالخره رس یکیپر تراف ریدور نبود، اما مس ادیمقصد حرکت کردم؛ ز

 پسر آمد هی یزنگ در رو زدم، صدا

 !ه؟ی: ک

 سالم من غزالم، دوست گلسا -

 باز شد در

 : بفرما داخل

مورد نظر  یدر آسانسور چسبونده بودند که خراب است. به طبقه  یبرگه، رو هیفتم؛ چون شدم. از پله ها باال ر وارد

 در واحد رو زدم. در باز شد دم،یرس

 زمیسالم عز یی: وا گلسا

 سالم -

 یآمد ی: خوب کرد گلسا

 زدم. لبخند

 داخل؟ یای: چرا نم گلسا
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 یستادیچون دم در ا -

نداشت و شلوغ و پلوغ  ی لهیپسر است، وس هی یدم. معلوم بود که خونه و از جلو در رفت کنار، وارد خونه ش دیخند

 بود.

 از غزال، باالخره آمد نمی: خوب ا گلسا

 ی: خوش آمد سایپر

 بود، نشستم. بایکنار فر یخال یجا هیزدم،  لبخند

 ؟یشناس ی: دخترا که م گلسا

 اره -

 کردالغر اندام اشاره  یپوست برنزه  ،یپسر چشم مشک هیبه  گلسا

 باستیداداش فر دیفرش شونی: ا گلسا

 خوشبختم -

 طور نی: منم هم دیفرش

 !یشناس ی: سهند رو هم که م گلسا

 .امدیبود ازش خوشم نم یدانشگاهم بود، چون رنگ چشماش طوس یتکون دادم. سهند همکالس سر

 تنش بود اشاره کرد ینشسته بودو لباس مشک دیپسر که کنار فرش هیبه  سایپر

 دهیهم ام شونیا : سایپر

 خوشبختم -

 داشت. یو سرد یسر تکون دادم. نگاه قهوه  برام

 !؟؟یبار آمد نیشده ا یچ م،یدی: چه عجب ما شما رو د سهند
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 کردم. دایپ یوقت خال -

 !!یکه وقت ندار یکن یم یساز یغن ومی: اوران سهند

 !یکه وقت ندار یکن یم یساز یغن ومی: اوران سهند

 نگاه کردم بهش

 گهیکار د هیه، ن -

 ؟ی: چه کار سهند

 فرستم، قبرستون یام رو م یزندگ یفضول ها -

 سهند هم با خشم نگاهم کرد. دن،یها خند بچه

 یکن یم یخر خون ی: بهتر بگ سهند

 : سهند مودب باش گلسا

 که غزال خر خونه. میدون ی: همه مون م سهند

 نیخونم تا ا ینکنم، درس م الیخونم تا فکر و خ یم نگفتم، بزار همه بگن من خرخون هستم، اما من درس یزیچ

 بشه و من حسش نکنم. یزود تر ط یکوفت یزندگ

 ؟ی: ناراحت شد گلسا

 دم ینم تیمگس اهم زیو زینه، به و -

 لبخند زد. گلسا

 م؟یبر دیایزده؛ م یحراج کای: بچه ها آخر هفته مزون ال هاله

 اره یی: وا گلسا

 !!امیبزنه و من ن یجحرا یمزون شهی: مگه م بایفر
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 غزال؟ یای: تو هم م سایپر

 دونم، حاال تا اون روز ینم -

 د؟یزن یحرف م ی: دخترا درباره چ دیفرش

 : فضول رو بردن جهنم. بایفر

 ی: همه زدن تو کار فضول کش سایپر

 اریرو ب تارتیبرو گ دی: ام دیفرش

 حوصله ندارم ال،یخ ی: ب دیام

 گهی: پاشو برو د گلسا

 صدات تنگ شده ی: دلمون برا سایپر

 پنچه طال گهی: پاشو د دیفرش

 رنگ یقهوه  یالغر و چشما یبا صورت ک،یقد کوتاه، کمر بار بایو از سر جاش بلند شد و رفت. فر دیکش یآه دیام

اشه. بچه تر ب دیفرش امدیداشت، به نظر م یمشک یقد بلند توپول صورت گرد و چشما با،یبرعکس فر دیبود، فرش

دانشگاه سالم و  یتو یگاه بایبود. با هاله و فر گلخوش یلیدختر روس ها، خ نیا نیع یآب یبور بود با چشم ها هاله

زد  یتک سرفه  دیقشنگ بود. ام تارشیرنگش آمد و سر جاش نشست، چقدر گ یمشک تاریبا گ دیداشتم. ام یکیعل

 و شروع به نواختن و خوندن کرد. دیکش یو نفس

 شوای/ دارم  یگم که فقط بدون یرو م نی/ ا شمیپ یستیدونم چند روزه ن یشد / نم یجور نیا شد که یدونم چ ینم

/ از  دنبال تو بگردم دیبا ی/ تا ک رمیدوبارت / تو کوچه ها خسته بشم بم دنیبه عشق د یشم / تا ک یم وونهید واشی

 تدنیبشه / قرار نبود د سیقرار ن یچ / قرار نبود هر شهب سیمن خ ی/ قرار نبود چشما رمیسراغت رو بگ دیبا یک

/ چشمامو  یبه زود امیاما م رمیم یاخر / گفت یها هیثان ادیم ادتیتموم بشه /  یجور نیآرزوم بشه / قرار نبود که ا

ز اولش / ا یو برنگرد ی/ قرار نبود منتظرت بمونم / قرار نبود بر یاشکمو / چشمامو وا کردمو رفته بود ینیبستم نب

بشه  ستیقرار ن یبشه / قرار نبود هر چ سیمن خ ی/ قرار نبود چشما ی/ آخرشم کار خودت رو کرد ینبودکنار من 

 : قرار نبود(. یسچیطل رضایآرزوم بشه / )عل دنتی/ قرار نبود د
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 ؟یکن یم هیگر ی: غزال دار گلسا

 سوخت یبود. چشمام م سیخ دم،یگونه ام کش یرو دست

 : حالت خوبه؟! بایفر

 ند شدمجام بل از

 کجاست؟ ییدستشو -

 متیو در رو بستم. مشت مشت آب به صورتم زدم. لنزام اذ ییبه سمت راست اشاره کرد. رفتم داخل دستشو سایپر

 امدم رونیب ییبه صورتم زدم و از دستشو یلیکردن، چند تا س یم

 شد؟ ی: غزال چ هاله

 یچیه -

 !یعشقت افتاد ادی: حتما  سهند

 ندارم ینه، من عشق -

 اشک ها ! نی: پس ا هندس

 .ادیهستم، زود اشکم درم یاحساسات یلیمن خ -

 ؟ی: االن خوب گلسا

 اره -

 زور لبخند زدم. به

 نیبش ای: ب سایپر

 برم دینه من با -

 : چرا؟ بایفر
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 !هوی: چت شده  سهند

 تهران ادیکار دارم، ممکن بابام ب -

 یخداحافظ ی: اوک هاله

 لبخند زدم. رفتم سمت در. بهشون

 ؟یخوب ی: مطمئن گلسا

 اره ممنون -

 برسونمت؟ یخواه ی: م دیفرش

 دارم نینه خودم ماش -

 زنگ بزن یدی: رس گلسا

 نگاه کردم. دیتکون دادم، در رو باز کردم، به ام سر

 یدار یقشنگ یصدا - 

هام رو در آوردم . لنز شدمیشدم. داشتم کور م نیکردم. سوار ماش یط ونیدر م یکی. پله ها رو رونیخونه زدم ب از

کنم اما دست خودم نبود.  هیگر ستیبا ی. نمدمیکش قیشم. چند تا نفس عم یچشمام قرمز شده بودن. آخرش کور م

او هم دلش شکسته بود. به سمت خونه حرکت  دیاغم دار بود. ش دیام یاشکم در امد. صدا یچطور دمیاصال نفهم

 کردم.......

 ماه بعد :  دو

گذرونده بودم؛ فصل امتحانات رو، انگار باز هم قرار بود نمره الف  ینات خالص شده بودم؛ عالاز شر امتحا باالخره

بود، جواب  ایام زنگ خورد، صوف ی... گوشدادیم فیو حموم آب سرد ک یهوا، بستن نیا یبشم، هوا گرم شده بود، تو

 دادم.

 سالم -
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 ؟یخوب زمی: سالم عز ایصوف

 !؟زمیعز یممنون تو خوب -

 ی: من که عال ایصوف

 چه خبره؟ -

 ری: خبر خ ایصوف

 خوب!! -

 : من عروس شدم ایصوف

 رفتم، خواهرم، بدون خبر به من، ازدواج کرده بود. دلم گرفته وا

 : الو غزال ایصوف

 بودم من بیغر چه

 ؟یصدام رو دار ؟ی: غزال هست ایصوف

 اره -

 : حالت خوبه؟ ایصوف

 یاره، خوشبخت بش -

 زمی: ممنون عز ایصوف

 بود؟ یعروس یک -

 !!ی: کدوم عروس ایصوف

 گهید تیعروس -

 : واا من که هنوز عروس نشدم ایصوف
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 کردم تعجب

 !!!یکه عروس شد یخودت االن گفت -

 .دیخند

 ی. تازه آخر هفته خاستگارشمیبود که دارم عروس م نی: منظورم ا ایصوف

 .دمینفس کش قیعم

 یتو که من رو دق داد -

 : چراا؟؟ ایصوف

 دلم گرفت یفکر کردم بدون خبر من ازدواج کرد ،یعروس شد یتگف -

 زمیعز یخر یلی: خ ایصوف

 زمیبه من عز یلطف دار -

 !یایم ی: خواهش. جمعه مراسمه تو ک ایصوف

 پنچشنبه -

 ای: زود تر ب ایصوف

 هنوز امتحان دارم.  -

 برم، منتظرت هستم.  دی: اهان. من با ایصوف

 یباش با. مراقب خودت زمیباشه عز -

 ی: تو هم، با ایصوف

خواهرم  یی. وادمیتخت پر یاز رو هویدق مرگم کرد.  ست؛یحرف زدن بلد ن ایصوف نیگذاشتم. ا زیم یرو، رو یگوش

 اما راز،یبرنگشته بودم ش گهیامده بودم تهران، د یبراش خوشحال بودم. از وقت دم،یکل کش شد،یداشت عروس م
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گفتم که هنوز امتحان  ایبه صوف نیهم یبرا راز،یخواست برم ش یال دلم نمشکست؛ اص یطلسم داشت م نیانگار ا

داد.  یام م یزد و پ یبهم زنگ م یهر از گاه ایباشم بهتره. صوف رازیش یتر یکم میدارم، حاال که مجبورم برم، تا

 دیمن که لباس ندارم؛ با ییوا یفرق کرده بود... ا زایاز چ یلیخ ال،یداد. با رفتن دان یجواب م یو دوست یانگار دور

کردم. االن  یم دیدانشگاه به خونه خر ریمس نیب یاز مغازه ها یندارم. گاه ییاما من که با تهران آشنا د،یخربرم 

ودم من اخرش ب یعنیوقت زشت نباشه! سر درگم شده بودم.  هیبهش زنگ بزنم!  یعنیگلسا افتادم،  ادیچکار کنم؟؟ 

 ادیکه حله؛ اگه باهام ن ادیباهام م ایبه گلسا زنگ بزنم.  رمندارم. مجبو ییشهر آشنا نیا ساله، تهرانم اما هنوز با کی

 گلسا رو گرفتم. یرو برداشتم و شماره  یکنم؛ گوش یم یفکر هیهم 

 : سالم خانوم گلسا

 ؟یسالم خوب کیعل -

 شده؟ یزیچ ؟ی: ممنون تو خوب گلسا

 دارم یزحمت هیراستش برات  -

 دمیدوست رسد، رحمته، بگو گوش م: هر چه از  گلسا

 ستمیرو بلد ن یلباس بخرم اما خوب جا دیخواهرمه. با یآخر هفته خاستگار -

 فرستم. یدنبالم، آدرس رو برات م ایب گهیساعت د کی:  گلسا

 که مزاحمت شدم دیممنون ببخش -

 دمیمن عاشق خر ه،یچه حرف نی: ا گلسا

 ممنون ،یاوک -

 : فعال گلسا

و  زدیسبزه گره م ایصوف یافتادم.  اون روز داشت برا نایم ادی اریاخت یبود؛ چه راحت قبول کرد. ب ی هیدختر پا چه

 باز شده بود؛ لباس عوض کردم. گلسا ادرس رو برام فرستاد.. ایحاال بخت صوف
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حرکت  مقصد یشدم و به سو نیرفتم؛ سوار ماش رونیرو برداشتم و از خونه ب چیآدرس رو برام فرستاد، سو گلسا

 نیمم اکنم؛ تا بفه یم یاطالعات ی هیرو تخل ایصوف راز،یبرگشتم ش ینداشت؛ وقت کیبود، اما تراف یدور ریکردم، مس

اون روز  ادیکنه؛ حتما  یداره ازدواج م ایکه صوف بفهمن ایشراره و در یو از کجا آمده؟! وقت یخواهر شوهر گرام ک

ت تا گذش ی قهیبود؛ چند دق یو به گلسا تک زدم. چه ساختمان بلند ستادمیساختمان ا یافتند؛ جلو یپارک م یتو

 نشست یصندل یرو سایدر عقب باز شد و پر

 : سالم سایپر

 ؟یسالم خوب کیعل -

 ؟ی: ممنون، تو خوب سایپر

 خوبم -

 اشکال که نداره؟ ام،یاما من چون حوصله ام سر رفته بود، همراتون م ،یدونم با گلسا قرار دار ی: م سایپر

 یخوب کرد ،یهم عال یلیخ -

 جلو نشست یصندل گلسا

 اما گوش نداد. ایهم گفتم ن سایشد، به پر رید دی: ببخش گلسا

 خواهش، خوب شد که آمد -

 رو، روشن کردم نیبهم لبخند زد؛ ماش سایپر

 م؟؟یخوب کجا بر -

 دم ی: تو حرکت کن، من آدرس م گلسا

 چه بزرگ بود؛ م؛ی. وارد پاساژ شدمیشد ادهیپ نی. از ماشمیدیصد رستکون دادم و راه افتادم. در سکوت به مق سر

 سوم یطبقه  می: بر گلسا
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ر . گلسا با لبخند رفت سمت پسمیسمت چپ سالن بود؛ داخل رفت یلباس مجلس یمغازه  هی. میباال رفت یپله برق با

رو هم در آغوش پسر ف سای؟! پرپسر داشت نیبا ا یگلسا چه نسبت یعنیفروشنده و در آغوشش گرفت. تعجب کردم، 

 رفت؛ گلسا به من اشاره کرد.

 کنم دوستم غزال یم ی: معرف گلسا

 سمتم آمد و دستش رو، سمتم دراز کرد. فروشنده

 هستم نامزده گلسا انی: منم شا

 لبخند، دستم رو داخل دستش گذاشتم با

 خوشبختم -

 منم هست ی: البته پسر عمه  سایپر

 خواهر شوهر ی: بهتر بگ انیشا

 دم یم حی: پسر عمه رو ترج سایپر

 تکون داد. سر

 ورا نی: خب، دخترا چه عجب از ا انیشا

 میغزال لباس بخر یبرا می: آمد گلسا

 دیبفرما انتخاب کن د،ی: خوش آمد انیشا

 .یهم که ورزش کلیه ،یبود. قد بلند، رنگ پوست سبزه، چشم درشت مشک یتکون دادم. پسر با نمک سر

 خوبه. نیا نیب ایال ب: غز سایپر

 سایکنار پر رفتم

 کدوم؟ -



 عشق غامیپ

 
141 

 

 نگاه کردم. سایگرد شده به پر یقرمز رنگ کوتاه اشاره کرد. با چشما یلباس دو کلته  هی به

 هستند؟ ی: خانواده ات مذهب سایپر

 ادینه ز -

 : خوب پس؟! سایپر

 یمراسم خاستگار ست،یکه ن یعروس -

 .ستیلباس مناسب ن نی: اهان. پس ا سایپر

 یلباس نگاه م سای. من و پرمیمدل لباس اصال با هم جور نبود نیهم بود من و ا ی. تازه عروسدیخوبه که فهم چه

 یراجب گلسا م یدونستم که گلسا نامزده داره! البته من چ یکردن. من نم یخوش و بش م انیو گلسا و شا میکرد

 کرد. جلبو رنگ نظرم ر یکت و شلوار مشک هیرو بدونم!!؟.  نیدونم که ا

 سایپر -

 : جانم سایپر

 لباس اشاره کردم به

 چه طوره؟! نیا -

 نگاه کرد بهش

 رنگه رهیساده و ت یلی: خ سایپر

 است یدر سادگ یاما قشنگ -

 که. رهیگ یرنگ م نی: دل آدم با ا سایپر

 نگاه کرد انیبه گلسا و شا سایپر

 لباس، نه الو ترکوندن دیخر میآمد ،ی: گلسا خواهر سایپر
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 دو تا به ما دو تا نگاه کردن و آمدن سمتمون اون

 حاال لباس انتخاب شد؟ د،ی: ببخش انیشا

 کت و شلوار رو انتخاب کرده نی: غزال ا سایپر

 هم دارم ی گهید ی: مدل ها انیشا

 مدل دلم رو برده نیاما ا دم،ید -

 رنگ روشن تر انتخاب کن هینه ختم.  ی: بابا مجلس خاستگار گلسا

 داره؟ یچه رنگ ها : سایپر

 یکه بخواه ی: هر رنگ انیشا

 یلجن ای یشمیمثال  -

 یلجن ای یشمیمثال  -

 روشن؟ ای رهیت یشمی:  انیشا

 رهیت -

 رنگ دارم. نیاز ا زی: دو سا انیشا

 دو لباس رو سمتم گرفت هر

 یراحت تر یکیبا کدوم  نی: بب انیشا

 ها رو گرفتم لباس

 ممنون، اتاق پرو کجاست؟ -

 : سمت چپ اخر مغازه گلسا
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کوچک تر رو  زیکردم، لنز ها و لباس هام رو دراوردم، سا زونیتکون دادم، رفتم داخل اتاق. لباس ها رو آو سر

ر اش گرد بود. د قهیو  دیکتش هفت بود و رنگ تاپش سف ی قهی. امدیتنم بود؛ به رنگ چشم هام هم م تیف دم،یپوش

 اتاق زده شد

 ؟یدی: پوش گلسا

 اره -

 مینی: باز کن، بب سایپر

 باشه، صبر کن -

 از سر تا پام رو رصد کردن سایهام رو داخل چشم گذاشتم و در رو باز کردم. گلسا و پر لنز

 .یچه خوشگل شد ،یریبم یی:وا سایپر

 تو دوختنش. یانگار برا اد،ی: چه بهت م گلسا

 زدم لبخند

 میبر یرو م نیهم انی: شا گلسا

 ی: اوک انیشا

 آمدم. رونیو لباس عوض کردم؛ از اتاق پرو برو بستم  در

 خوب حساب ما چه قدر شد؟ -

 : قابل نداره انیشا

 : مهمون ما باش گلسا

 رو بگو متیق زم،یعز یمرس -

 کرد؛ یبه گلسا نگاه م انیگرفتم. شا انیرو سمت شا کارت
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 است. 0200رمز هم  ر،یبگ -

 کارت رو از دستم گرفت انیشا

 هنر ادتی فی: تخف سایپر

 زد و کارت رو بهم داد. لبخند

 عشقم یبا م،ی: خوب ما بر گلسا

 عروسکم ی: مراقب خودت باش، با انیشا

 : فعال پسر عمه سایپر

 ییدختر دا نمتیب ی: م انیشا

 ممنون، خداحافظ -

 : خواهش، خداحافظ انیشا

 الیمدن دل ها بود؛ انگار دل من و دانالبته مهم به هم آ امدن،یبه هم م انیگلسا و شا م،یآمد رونیاز مغازه ب ییتا سه

 بود. امدهیبه هم ن

 ؟یخواه یم یزیچ گهی: د گلسا

 اره، صندل، عطر و چند کادو -

 پنچم یطبقه  می: بر گلسا

به اسم عطر  یعطر فروش یمغازه  هیداخل  میپاساژ رو از حفظ بود؛ رفت نیا یتکون دادم. گلسا کل مغازه ها سر

عطر قرمز رنگ فوق  ی شهیش هیبود؛ به انتخاب گلسا  بیبرام عج نیسردم شد و ا واردش شدم، یسرد، که وقت

ز ا ی. مشکدمیرنگ خر یجفت صندل پاشنه بلند مشک هیاول و من  یطبقه  میبعد هم رفت دم؛یالعاده خوش بو خر

کردن؛ منم به  یم دیخودشان خر یهم برا سایگلسا و پر امد؛یم یبود که به هر رنگ و مدل لباس یاون دسته رنگ ها

کل، ش یتوپ سیو شراره، سرو ایدر یکنم... برا دایمناسب پ یکادو هیبچه ها  یکردم تا برا یمغازه ها نگاه م نیتریو

اما هنوز  سا؛یساعت اسپرت به انتخاب پر هینام هم  یشوهر خواهر ب یبرا ،یفانتز یچیفرهود و کاوه، جا سو یبرا
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 یپشه بند رو یتو اطیداخل ح ایافتادم که با صوف یاون شب ها ادی هوی بخرم! یچ ایصوف یدونستم که برا ینم

که  یاز اون ستاره ها نیهم یبرا ؛چشمک زن یرنگ، با ستاره ها رهیآسمون ت ریهم، ز یبرا میبافت یتخت، قصه م

 .دمیخر ایصوف یدرخشن، برا یم ،یکن یچراغ رو خاموش م یچسپوندن و وقت یم واریسقف و د یرو

 وم کردممن تم -

 می: پس بر گلسا

 دونستم چکار کنم؟ یبدون شماها نم د،یممنون که همرام بود -

 : من که حوصله ام سر رفته بود سایپر

 کنم دیخودم خر ی: منم که آمده بودم برا گلسا

 .دمیخند

 اما بازم ممنون -

 : خانم ممنون، شام مهمون تو سایپر

 اره، گرسنه هستم ی: وا گلسا

 یاوک -

 .میشد نیشما سوار

 د؟یخوب کجا سراغ دار یفالفل -

 : فالفل!! گلسا

 هاا یسی: خس سایپر

 میتصم هویپول خرج کرده بودم؛  یخوردم. امروز کل یفالفل م شتریکه آمده بودم تهران ب لیتکون دادم، اون اوا سر

 .ستادمیا یفروش تزایپ هی ی. جلویهم درآمد داشتم و هم سرگرم یجور نیکنم، ا دایخودم کار پ یگرفتم برا

 مگه فالفل هم داره نجای: ا سایپر
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 تزایپ میرینه، م -

 هو؟ی: چطو شد  گلسا

 کردم تزایهوس پ -

 ونطیش یلیخ سایرو گذروندم. پر یشب دخترونه و عال هی. یفروش تزایداخل پ میو رفت میشد نیاز ماش ییتا سه

و بالشت رو بغلم گرفتم، از االن استرس  دمیت خوابتخ یها رو کنار کمد گذاشتم؛ لباس عوض کردم و رو دیبود...خر

 کردم فراموش کنم دوباره یرو که سع یزایتمام چ  دمیترس یگرفته بودم؛ برگشتن به شهر خاطرات ترسناک بود؛ م

 نم؛یتونستم هر دوتاشون رو بب ی. مرازیبرگشته بود ش ایو شراره تنگ شده بود، در ایدر یبرام مرور بشن؛ دلم برا

 رو بستم........... چشمام

 :  یخاستگار شب

خوشحال بودم؛  ایصوف یبود؛ برا یبه خودم انداختم؛ خوشگل شده بودم؛ امروز روز مهم نه،یآ ینگاه رو تو نیآخر

هم کرد؛ نامرد ب یبزرگتر بود و رشته اش فرق م ایدانشگاه با هم آشنا شده بودن؛ البته طاها از صوف یو طاها تو ایصوف

عاشق شده بود. برگشتن  ایموجود معلوم بود، که صوف داز شواه ش؛ینیب ین نداد و گفت خودت معکسش رو نشو

افتادم؛ هنوز هم دل تنگش بودم. مامان  یم الیدان ادیاز قبل  شتریکرده بود؛ ب یدلم رو خال یتو رازیدوباره ام به ش

 رفتارش بهتر از قبل شده بود. در اتاق زده شد

 داخل ایب -

 اتاق آمد. داخل ایصوف

 به به عروس خانم -

 ؟ی: به به خواهر عروس، چه خوشگل شد ایصوف

 یتو هم خوشگل شد -

 اد؟ی: لباسم بهم م ایصوف

 .یبا گلها آب یمشک یروسر هیو  یرنگ با شلوار مشک یدقت بهش نگاه کردم؛ سارافون آب با
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 .ادیبهت م یاره، آب -

 زد لبخند

 استفاده کرد. یاز رنگ آب دیبا ،یعاطف یاقرار ه یخوندم که برا یجا هیتازه  -

 : چه جالب ایصوف

  نمیکنجکاوم، طاها رو بب -

 .شینیب یم گهید کمی:  ایصوف

 دیکش یقیعم نفس

 : استرس دارم ایصوف

 که ستین یزیباش، چ لکسیو ر الیخیب -

 ؟ی: اگه خانواده اش من رو پسند نکن چ ایصوف

 اش حله هیتو رو، پس بق دیکه پسند اری -

 بابا آمد یصدا

 مهمونا آمدن نییپا دیای: دخترا ب بابا

 یوا ی: ا ایصوف

 لبخند زدم به شونه اش با

 عروس خانم میبر ایآروم باش، ب -

مبل  یداخل آشپزخونه رفت، منم داخل هال رفتم؛ سالم دادم و رو ایصوف ن،ییپا میرفت ییو دوتا دیکش ینفس

طاها هم که خوش پوش و  ،یچشم قهوه  یساله  50حدودا  یآقا هی ،یساله، چشم مشک 45خانم حدودا  هینشستم؛ 

 یچا ینیبا س ای. بهش لبخند زدم؛ صوفردروشن، صورت گرد و پوست سبزه. با محبت بهم نگاه ک یچشم قهوه  با،یز

 است؛یصوف یتعارف کرد، مشخص بود که طاها هم دلباخته  یهمه چا یسالم داد، جلو یوارد هال شد و به آروم
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 یتخت تو یشوهر... رو یرفت خونه  یداشت م یجد یجد ایبودند. صوف یراض یوصلت انگار نیانواده ها هم از اخ

ا خبر، ب یاما رفت ب م،یبود یو تو فکر عروس مینرفته بود، االن نامزد کرده بود الیبودم؛ اگه دان دهیاتاق دراز کش

!! کاش یحس دار ووونهید نیتو هنوز هم به ا یعنی ،یشده تکرار یزندگ نیتو ا یمن؛ ب یرو دیخط کش ینامرد

 عادت نشده. چند ضربه به در خورد یدور نیتا ا یبرگرد

 داخل ایب -

 وارد اتاق شد ایصوف

 داخل؟ امی؟بیداری: ب ایصوف

 ایاره ب -

 تخت کنارم نشست یرو آمد

 ه؟یطاها چ ی: نظرت درباره  ایصوف

 زدم چشمک

 ییاله ی. خوشبخت بشپیق، خوش تنظرم مثبته، پسر خوشگل، خوش اخال -

 جوون. ی: ممنون آبج ایصوف

 زد لبخند

 قلبم خونه کرد یدادم و برام مهم نبود، اما کم کم تو ینم تیاصال بهش اهم لیاون اوا یدون ی: م ایصوف

 یکرد دایرو پ یخوشحالم که عشق واقع -

 من عاشقش نبودم یگفت یکردم، تو راست م تتیاذ الیدان انیکه سر جر دی: ببخش ایصوف

 زدم یتلخ لبخند

 ؟یکن ی: هنوز بهش فکر م ایصوف
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نفر  هیرود و  ینفر م هی شهیشن؟ هم یوقت دونفر هم زمان خارج نم چیدونفره، ه یرابطه  هیاز  ا،یصوف یدون یم -

 موند. یمرتب کردن خاطرات م یمدت ها برا

 ناراحتت کردم دی: ببخش ایصوف

 داره دیبگه اما ترد یزیواد چخ یکردم، م ی. حس مدمیکش یآه

 حرفت رو بزن ایصوف -

 یخواستم بگم چه خوب شد که امشب کنارم بود ی: م ایصوف

 رو بگو لطفا یحرف اصل -

 ...شی: خوب راستش چند ماه پ ایصوف

 کرد سکوت

 !؟یچ شیچند ماه پ -

 دیکش ینفس

 برگشته... الی: دان ایصوف

 برگشته... الی: دان ایصوف

صله فقط چند کوچه با من فا یعنیاو برگشته بود؟!  یعنیقلبم تپش گرفته بود و نفسم تند شده بود؛  دم،یجا پر از

 داشت؟!

 : غزال آروم باش ایصوف

 برگشته بود!! الیواقعا دان یعنی

 : غزال من غلط کردم ایصوف

 خبر آمد. یخبر رفت و ب یب
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 ؟ی: غزال خوب ایصوف

 رو باز و بسته کردم. چشمام

 شون!! االن خونه -

 : نه ایصوف

 پس کجاست؟! -

 دونم ی: نم ایصوف

 گفتم تیعصبان با

 برگشته  یاما خودت که گفت -

 تا من حرفم رو کامل کنم ،ی: تو که اجازه نداد ایصوف

 دمیکش یآه

 خوب، بگو -

 کیشته برگ الیکه گفت دان دمیزد، شن یداشت با مامان حرف م یوقت نجایخاله آمده بود ا ش،ی: چند ماه پ ایصوف

 روز مونده بعد هم رفته.

 کجا؟؟ -

 دونم ی: نم ایصوف

 کالفه شده بودم. د،یکش یم ریدرد گرفته بود، قلب ت سرم

 : حالت خوبه؟ ایصوف

 یتنهام بزار شهیم -

 ستی: بزار کنارت بمونم، انگار حالت خوب ن ایصوف
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 خوام بخوابم یخوبم، م -

 خت بلند شد.ت یسر تکون داد و از رو دم؛یتخت دراز کش یرو

 شب خوش ،ی: خوب بخواب ایصوف

 شب خوش -

ت، کاش گف یرفتنش رو بهم م لیفقط دل الیرفت؛ بالشتم رو بغل کردم؛ کاش دان رونینگاهم کرد و از اتاق ب دیترد با

اب رابطه خر نیا هویرو بگه. حقم بدونم که چرا  ییجدا نیا لیزد، اصال مال من نباشه اما دل یو باهام حرف م امدیم

ختم شد؟ چرا  ییآرزو ها رو چال کرد؟ چرا قرار وصال به جدا تمامرو به باد داد؟  ایشد که اون همه رو یشد؟ آخه چ

پر شده بود؛ لعنت به من، لعنت به عشق، لعنت به تو، لعنت به هر چه که من  الیقلبم تنها موند؟ دوباره ذهنم از دان

کرد. اگه  یم ووونهیچرا ها داشت من رو د نیگونه ام رو پاک کردم. ا یشده، رو ختهیر یتو انداخت. اشک ها ادیرو 

م ا نهیس واری. قلبم خودش رو به در و دمیکرد یو به اسم بچه هامون فکر م میخوب داشت یزندگ هیبود االن  الیدان

ر خب یب هوی ،یحقم نبودم بعد از چند سال عاشق ؛یمعرفت فرار یب هی. اره من هنوز هم عاشق بودم عاشق دیکوب یم

 قلبم تنها بشه.

ن و بارو یترسم کنارم نباش ی/ م رهیعشقه تو م یداره پا میدونم جوون ی/ م رهیعشقت بم یدلم پا یروز هی)گمونم 

 هیدلم تو ی/ نگفت رهینم ادمیخاطراته تو  گهید ی/ نگفت رهیم بگ هیتو گر یب ادیم یروز هی یترسم / نگفت یم رهیبگ

 هیگر چشات ادیبرنگردم / که امشب دوباره به  گهیداده بودم د لاومد سر من / که قو یچ ینگفت / رهیبم دیبا ییتنها

 گهیتو بذارم / سرم رو د یشونه  یسرم رو رو شهیم یامشب چ هیتو دردم /  یب گهینداره د یکردم / که انگار تموم

 گهیاومد سر من که قول داده بودم د یبره روزگارم / چ ادمیبخوابم که  یجور هیشونه هات بر ندارم /  یاز رو

 شهیم یامشب چ هیتو دردم /  یب گهینداره د یکردم / که انگار تموم هیچشات گر ادیبرنگردم / که امشب دوباره به 

بره روزگارم /.  ادمیبخوابم که  یجور هیشونه هات بر ندارم /  یاز رو گهیتو بذارم / سرم رو د یشونه  یسرم رو رو

 گمونم(........ : ی)رضا صادق

 سالم بر دوستان خل و چل -

 ؟یکرد ریسالم چرا د یی: وا ایدر

 دیرو در آغوش کش من
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 دلم برات تنگ شده بود -

 بغلم ایپا ب زیغزال گر یی: وا شراره

 لبخند شراره رو در آغوش گرفتم. با

 تو هم تنگ شده بود یدلم برا -

 تنگ نشه یخواست ی: پ ن پ م شراره

 نشستم. مکتین یو روتکون دادم  سر

 دوستان؟ دیخوب خوب -

 بد بود شهیتو مگه م دنی: با د ایدر

 یمثل گل قال ی: عال شراره

 خوش گذشت؟ شبی: د ایدر

 بود یجاتون خال -

 دیهم پر ای: صوف ایدر

 بود؟ ی: حاال مغز خر خورده چه شکل شراره

 اسم داره هاا چارهیب -

 !ه؟ی: اسمش چ ایدر

 طاها -

 بشه ایخواد شوهر صوف یظر من که مغز خر خورده م: از ن شراره

 یو خواهر عال یدختر خوب هیشده  ست،یسابق ن ایاون صوف گهید ایصوف -

 : چه خوب ایدر
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 ی: حاال هر چ شراره

 زدم. شراره زد به شونه ام لبخند

 مکه یحاج یحاج ی: خب رفت شراره

 دارم یاحساس خفگ نجایا -

 برگردم ی: اله ایدر

 لعنت بشه، که دلت رو شکسته الیاون دان یه: ال شراره

 نکن نینفر -

 ؟ی: تو هنوز هم عاشق شراره

 دمیکش یآه

 شما ها! دیش یخوب چه خبرا؟ عروس نم -

 ستیاول بهار هنوز مشخص ن دیآخر تابستان شا دی: من شا ایدر

 .شهیمشخص م خیبعد از سالش تار م،ی: ما هم فعال عزا دار عمه خانم هست شراره

 هر دوتاتون دیشبخت بشخو -

 : ممنون عشقم ایدر

 طور نی: تو هم شراره

 کن دایرو پ یکی: عمرت رو هدر نده،  ایدر

 رفته، فراموشش کن الی: دان شراره

 زدم یتلخ لبخند

 گذره؟ی: تهران خوش م ایدر
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 گذره یبد نم یا -

 : زود اعتراف کن شراره

 تعجب نگاهش کردم با

 ؟یبه چ -

 یه به ما کردک یانتی: به خ شراره

 تکون دادم سر

 .میستین یمیصم ادیبا دو نفر دوست شدم، اما ز -

 : اسماشون؟ ایدر

 ؟یشما ها چ سا،یگلسا و خواهرش پر -

 نفر به اسم سوگل هی: من با  شراره

 بایو فر هی: من با ارغوان و هد ایدر

 ستمیخائن ن یخوب پس من به تنها -

 دوم غزال اخر هم من ای: اول در شراره

 تهران؟ یگرد یبر م ی: ک ایدر

 امروز -

 با تعجب گفتن امروز!!! ییدوتا

 اره -

 قدر زود! نیچرا ا یی: وا ایدر

 شهر رو ندارم نیتحمل ا -
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 تنها موندم رازیمنم در ش ؛یشد یشد؛ تو هم تهران یاصفهان ای: در شراره

 من شیتهران پ ایخوب ب -

 دهیاما فرهود اجازه نم شدی: کاش م شراره

 دستش گذاشتم یرو تدس

 ایالاقل اصفهان ب یاینم رازی: ش ایدر

 ایباشه تو هم تهران ب -

 : حتما ایدر

 گذاشتم زیم یکادو، رو رو یرفتم. جعبه ها یم دیبا گهیساعت نگاه کردم د به

 ن؟یچ نای: ا شراره

  یادگاریچند تا  -

 عشقم ممنون یی: وا ایدر

 یجان مرس ی: ا شراره

 دمیکشرو در آغوش  گریهمد

 برم دیبا گهیخوب د -

 ؟یزود نی: به هم ایدر

 گردم تهران یاره، گفتم که دارم برم -

 : مراقب خودت باش شراره

 دیحتما، شما دوتا هم مراقب خودتون باش -
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خونه نبود، تمام اون ستاره ها رو به  ایصوف یبلند شدم، بعد از بوسه و بغل ازشون جدا شدم. وقت کتینم یرو از

نه؟ ک یم دایپ یاون ستاره ها چه حس دنیدونم شب که بشه با د ینه؟ نم ایدونم االن برگشته  یدم، نمسقف چسپون

م بگ دمیزشت شده بود. رفت، خجالت کش الیدان ونشهر بد نیچقدر ا دم؛ی. آه کششهیدونم که خوشحال م یفقط م

زاره فراموشش کنم؛ خاطرات  یدلم نم م؛یبگم نامرد، گند زده به تمام باورها ومدیمن هنوز هم دوستش دارم. دلم ن

من  ییتنها دیگو یداشتنش برسد؛ عقل هم که م یایبه رو یحت میزاره دست ها یزارند نفس بکشم؛ قسمت نم ینم

که فراموش  شدیخورد آب از آب. کاش م یتکان نم ایدر در یزیآب را بر وانیل نکهیدهد مثل ا یقلبش را تکان نم

 قلبم خاموش بشه........ یقت توکه آتش عش شدی. کاش میبش

 ماه بعد :  کی

شروع کرد به تکون خوردن و صدا دادن؛ وا  هوی نمیخونه ام، اما ماش یکنم برا دیرفتم خر یبودم و م نمیماش سوار

 صورتم یشدم؛ تا در کاپوت رو باز کردم بخار تو ادهیپ نیکردم. از ماش تیهدا ابونیرو به کنار خ نیچش شد؟ ماش

 نیزدم؛ دوباره سوار ماش یضربه م یدر پ یپ کیبه الست کنم؟چکار  دیبابا االن با یجوش اورده بود. ا نمیاشخورد؛ م

 برداشتم. به گلسا چند فمیرو از داخل ک یگوش رم؛یشدم و استارت زدم؛ اما روشن نشد. بهتر بود با گلسا تماس بگ

 زنگ زدم تا جواب داد. یبار

 ه؟ی: ک گلسا

 ودخواب آلود ب صداش

 ؟یهنوز خواب -

 بودم داریوقت ب ریتا د شبی: د گلسا

 .دیکش ی ازهیخم

 ؟یبهم بد یدار رگاهیتعم یجوش اورده، شماره  ابونیخ یتو نمیآهان، من ماش -

 دی: زنگ بزن به ام گلسا

 کردم تعجب

 !! چرا به اون؟دیام -
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 گهیداره د رگاهی: خوب اون تعم گلسا

 .یخودت بهش زنگ بزن شهیآهان، م -

 : باشه. ادرس رو بفرست گلسا

 ممنون یاوک -

 : فعال گلسا

وانت  هیگرفت که  یکم کم داشت خوابم م گهیداره... د رگاهیرو براش فرستادم. پس جناب خوش صدا، تعم آدرس

 شدم. ادهیپ نیاز داخل ماش ستاد،یا نمیماش یرنگ جلو یآب

 : سالم، خانم سرلک؟

 بله خودم هستم -

کردن؛ انگار آدم  ینگاهم م یمدل هیهوا؛ ملت  یرفتم رو یکمیرو بوکسل کردن،  نمیماش نشستم ؛ نیماش داخل

 بود. ینسبتا بزرگ یجا دیام ی رگاهی. تعمدمیپر نییپا نی. از ماشمیدیبودند....باالخره رس دهید ییفضا

 : سالم غزال خانم دیفرش

 دیسالم آقا فرش -

 خواب بوده اشتباه گفته داره!!! حتما چون رگاهیتعم دیکه گفت ام گلسا

 طول بکشه یممکن چند ساعت ن،ی: برو داخل دفتر بش دیفرش

 ممنون یاوک -

 رنگ نشستم. یقهوه  یها یصندل یداخل دفتر، رو رفتم

 : سالم 

 بود دیکه ام نیبلند کردم، ا سر
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 سالم کیعل -

 ی: تو دوست گلسا دیام

 بمونم نجایا هشیدرست م نیتونم تا ماش یگفت م دیاره، غزالم، فرش -

 نشست. پس گلسا درست گفته بود. یصندل یرو زیتکون داد و پشت م سر

 ارن؟یبگم برات ب یخور یم یزی: چ دیام

 نه ممنون -

 ؟یکن ی: تعارف م دیام

 ندارم لیم یزینه، چ -

 نشد!! داتیپ گهیو د ی: انگار اون روز بهت خوش نگذشت که رفت دیام

 جمعتون یتو امیحوصله و وقت ندارم اما بازم م ادین زاما م د،یدار یاتفاقا جمع خوب -

 ؟یخورد ی: تو شکست عشق دیام

 نگاهش کردم. یو سوال یمقدمه اش جا خوردم. تعجب یسوال ب از

 یشکست خورد دیو حالت دگرگون شد، منم فکر کردم شا یختی: آخه اون روز با اون آهنگ اشک ر دیام

 لو دادم خودم رو. یدادم ، به راحت یروز من چه سوت اون

 ؟یپس تو هم شکست خورد -

 خورده؟! یخونه شکست عشق یآهنگ م ی: مگه هر کس دیام

 .شهیخوانده م رهیم شه،یبا مامان و باباش دعواش م ایخوره  یم یشکست عشق یهر کس دایواال جد -

 خونم یتو جمع دوستام م ی: آهان. اما من فقط گاه دیام

 یدار یقشنگ یصدا -
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 نامرد بوده یلیکه دلت رو شکسته خ یون، پسر: ممن دیام

 یبش الیخیب شهیم -

رو  دیجد یرابطه  هیداره،  انیجر یخودت نباش زندگ یقدر تو نیکنم، اما ا یغزال من درک م یدون ی: م دیام

 شروع کن

 ؟یرو فراموش کن یقبل یرو شروع کنم؛ تو تونست دیرو تموم کنم تا بتونم جد یقبل دیاول با -

 کنم یم یمن دارم سع : دیام

 طور نیمنم هم -

 درست شد نتی: ماش دیفرش

 یزود نیبه هم -

 نداشت ادیز ی: مشکل دیفرش

 اهان  -

 بلند شدم یصندل یرو از

 خب حساب ما چقدر شد؟ -

 : مهمون ما باش دیفرش

 تشکر -

 گرفتم دیرو سمت فرش کارت

 دفه رو مهمون باش نیبعد حساب کن ا ی: دفه  دیام

 ستمیراحت ن یجور نیا اما من -

 م؟یریرو بگ ینداشت. پول چ یکار نتی: آخه ماش دیفرش
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 باشه پس -

 گذاشتم. فمیک یرو تو کارت

 برم گهیخوب من د -

 کارت مقابلم گرفت. هی دیام

 ریخراب شد تماس بگ نتی: هر وقت ماش دیام

 رو گرفتم کارت

 ممنون. -

 و بعد هم رفتم خونه........ دیشدم؛ اول رفتم خر نیم؛ سوار ماشکرد یدست دادم و ازشون خداحافظ دیو فرش دیام به

 ماه بعد : هفت

کالس ها هم خلوت  ی هیبود و بق یخال یعموم یبود؛ کالس ها دیع کیچهار هم شروع شده بود؛ اما چون نزد ترم

ز اعتماد کرد؛ البته ا بهش شدیبود؛ م یدوست مهربون و دختر خوب هیتر شده بود؛  یمیبودند... رابطه ام با گلسا صم

بچه ها حضور داشتم،  یدورهم یاوقات تو یرو مرور کنم... بعض یزیخواستم چ یبهش نگفتم؛ نم یزیگذشته ام چ

خوند...  یشاد م یهم گاه دیندم؛ ام یخوند؛ البته حواسم بود که مثل قبل سوت یزد و م یم تاریگ دیهم ام یگاه

 دمید یکار کنم، منم قبول کردم اما وقت انیشا شیبهم پشنهاد داد که برم پگردم،  یدنبال کار م د،یفهم یگلسا وقت

 ریکار شدم و گفتم که اون موقع جوگ الیخ یاش خلوته و چندان فروش نداره و مجبور به منم حقوق بده؛ ب ازهکه مغ

عصابم بود اما باالخره ا یو رو دادیبهم نخ م ادیماه شاغل بودم... سهند ز کیشده بودم و حس کار کردن ندارم، فقط 

و طاها بود؛ منم  ایمراسم عقد صوف شی... دو ماه پشتدوست شد و دست از سر کچل من بردا ینیدختر ترم پا هیبا 

خوشحال بود، طاها  یلیخ ایبود؛ صوف یعقد جمع و جور، اما فوق العاده  راز،یدوباره مجبور شدم که برگردم به ش

 یتخت تو یهم رو ایمن و صوف د،یخواب ایاتاق صوف یخونه، طاها رفت تو میتبود. شب عقد که برگش یپسر مهربون

خواد من رو خفه  ی. فقط حس کردم طاها دلش ممیبا ستاره ها قصه گفت دم،یسرد خواب یآسمون با هوا ریز اطیح

 ینگاهم م ینیگبودمشون شکسته تر شده بودند؛ خاله با حالت غم دهیکه د یبار نیکنه... خاله و شوهر خاله، از آخر

 یاز سوال ها، جواب یاش گذشت؟ انگار بعض وادهچرا از خان گهیخواست د یمن رو نم الیکرد. برام سوال بود که دان
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 نشسته یصندل یرفت. بابا هم خوشحال بود..... رو یلبش کنار نم یابرا بود و لبخند از رو ینداشت... مامانم که رو

 بود. ایام بلند شد، برش داشتم؛ در یزنگ گوش یزدم که صدا یبودم و موهام رو شانه م

 ییایسالم در -

 ؟یخوب لیسه ی: سالم ستاره  ایدر

 چه خبرا؟ ؟یممنون تو خوب -

 اهل محل خبر دارم دسته اول یآها ی: آها ایدر

 دمیخند

 خونه! یشده؟ کبکت خروس م یچ -

 شمی: دارم عروس م ایدر

 داشت. جانیه صداش

 نشده یاما هنوز که خبر یشیس معرو یاالن چند سال دار -

 شمیعروس م یجد یجد نیو هفت فرورد ستی: ب ایدر

 دمیکش غیج هوویتعجب کردم اما  اول

 گوشم پاره شد؛ چته!!! ی: زهرمار، پرده  ایدر

 خونه بخت آخ جوون یریم یخوشحالم تو دار یلیخ ییوا ییوا -

 .دمیکش غیج دوباره

 عروس خانم هم باشکن فکر گوش  یتر خوشحال واشی:  ایدر

 اصفهانه؟ یعروس -

 : اره ایدر
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 چه خوشحالم من ییاز طرف من به کاوه هم تبربک بگو، وا -

 اصفهان یایدو هفته زودتر ب یکی دیغزال با گم،ی: باشه م ایدر

 چراا؟؟ -

 یایزودتر ب دیبا ،یعروس و داماد قیرف ،یسرت ساق دوش عروس ری: محض ارا، خ ایدر

 چشم عروس خانم -

 : خوب عشقم من برم به شراره خبر بدم ایدر

 دلم زیبرو عز -

 ی: بوس بوس با ایدر

 یبوس با -

بود، فقط هنوز شراره مونده بود که  یعال نیو ا دیرس یباالخره داشت به کاوه م ایکه چقدر خوشحال بودم، در ییوا

که بهش  یعروس بهار بود، همون فصل ای. درخرمیم انیدونستم که لباسم جوره، از شا یبه فرهود برسه. از االن م

 که چه شود.......... ییداشت؛ وا تیحساس

 هیبود و  دیسف یبرجسته  یبا گلها یصورت ریاش حر یزیشکل که روم ی رهیدا زیسر م یصندل یتاالر رو داخل

 یم یو چا ینیریداشت، نشسته بودم؛ ش دیرز سرخ و رز سف ،یرز آب یکه داخلش گلها کیگلدون از جنس سرام

از  ایدر ین بدجور گرسنه بودم. چشمایهم ینخورده بودم، برا یزیچ گهید ر،یش وانیل هیبه جز  یخوردم؛ از صبح

سکو سمت چپ سالن  هی یعروس و داماد که رو گاهیجا یگل خنده رو کاشته بود، تو شیلب ها یو رو زیلبر یشاد

 یعده وسط داشتند م هیته بود قسمت مردونه. خورد، نشسته بود. کاوه هم رف یقرار داشت و چهار تا پله م

عده هم مثل من  هیکردن،  یعده هم داشتند باهم پچ پچ م هیگرفتند،  یم یسلف یتک ایعده با عروس  هی دن،یرقص

مسافر خونه، اما  ایخواستم برم هتل  یبود که آمده بودم اصفهان، م یهفته  کیخوردن...  یم وهیو م ینیریو ش یچا

 ریزد که چرا د رسرش غ یکل ایآمد و در شیعمو اش شدم؛ شراره دو روز پ ینداد و من ساکن خونه اجازه  ایدر

 یو از خستگ میدیرو چ ایهم حامله بود، من و شراره جهاز در ایکه کاوه خواهر نداشت و خواهر در یاز اونجا ؟یآمد

 .یلن غذاخورتاالر سه سالن داشت، سالن مردونه، سالن زنونه و سا نی... امیهالک شد
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 تو! یخور ی: غزال چقدر م شراره

 گرسنه هستم خوو -

 ارنیشام م گهی: چند ساعت د شراره

 کنم یم یخوب من دارم ته بند -

 رقص ای: بسه پاشو ب شراره

 امیباشه االن م -

ود. شده ب یکم رنگ بلند و دو کلته سنگ دوز یرقص. لباسم آب یرو هم خوردم و رفتم وسط برا یآخر چا ی جرعه

با رنگ  شمیکنم به پا داشتم. آرا یکردم دارم سقوط م یپر رنگ پاشنه بلند که هر لحظه حس م یآب یکفش ها

 داشت. یچشمام هارمون

 ا؟یدر شیپ می: بر شراره

 میاره بر -

 .ایسمت در میرفت ییدوتا

 عروس خانم یخوب -

 سوزن یچشمام دارن م یی: وا ایدر

 ؟؟یگرفت یموقع عروس نیچرا ا یدار تی: آخه تو که به بهار حساس شراره

 : زن عمو جان دستور داد ایدر

 یدیبه عشقت رس نکهیمهم ا ال،یببخ -

 : اونکه بله ایدر

 رقص می: پاشو بر شراره
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 می: باشه بر ایدر

کمر... زمان شام خوشمزه  یکردن قرها یرقص جانانه و خال هیرقص... بعد از  میرفت ییسه تا م،یرو گرفت ایدر دست

 یبود... رو سیبودن داخل سالن، شام سروسرو یزن و مرد قاط ؛یداخل سالن غذاخور میرفت نیهم یبرا د؛یسر

 نشستم و مشغول خوردن شدم. یصندل

 : سالم اریکام

 ام رو قورت دادم لقمه

 سالم کیعل -

 کنارم اشاره کرد. یصندل به

 نم؟ی: بش اریکام

 اره -

 راحت به بشقاب غذا حمله کنم اما شانس ندارم که الیخواستم با خ ینشست، مثال م یصندل یرو

 ؟ی: چه خبرا؟ خوب اریکام

 ؟یخوبم تو خوب ،یسالمت -

 هاا ی: ممنون، خوشگل شد اریکام

 زدم لبخند

 ننیب یچشمات خوشگل م -

 ی: الغر شد اریکام

 یبه جاش تو چاق تر شد -

 یدختر تهرون گذره؟ی: تهران خوش م اریکام
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 ستیبدک ن -

 گردم تهران یدارم بر م گهی: منم درس تموم شد، د اریکام

 چه خوب -

 ؟ی: شماره ات رو عوض کرد اریکام

 اره -

 درآورد و به من نگاه کرد شویگوش اریکام

- 0913...... 

 : تک زدم اریکام

 کنمیم ویس رمیبعد م ستین شمیام پ یاالن گوش -

 دنیو کاوه به هم رس ای: چه قشنگه که در اریکام

 ستین ییعاشق ها که جدا یاقبت همه اره، ع -

د، بو یبودم، چهره اش مردونه تر شده بود، قبال الغر مردن دهیرو ند اریکه کام شدیم یدو سال کیتکون داد. نزد سر

 اما االن چاق شده بود.

 ؟یدوست پسر دار ؟یکن ی: خوب چه م اریکام

 زد چشمک

 ستین یام خبر یزندگ یخونم، از پسر تو یفقط درس م -

 ادیطرفت نم یکس گهیپس فردا که سنت باال رفت د یاالن جوون ؟یتنها بمون یخواه یم ی: تا ک اریکام

 ام راحتم یبا تنها -
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 یرو بساز. غزال خودت رو الک ندهیرو دوس نداره، گذشته رو رها کن و آ ییتنها چکسی: دروغ نگو دختر، ه اریکام

 نابود نکن

عروس و داماد، من  یخونه  میرقص و بعد هم رفت کمی میزد... بعد از شام، رفتن یحرف گهیهم د ارینگفتم. کام یزیچ

خوشش  یکل ای. درمیکرد نییکوچک تز یرو با گل رز و شمع ها ایدر یخونه  میآمد شگاهیو شراره صبح قبل از آرا

رو داره.  نایم یدلش هوا ایشد. مشخص بود که در یمحس  الیو دان نایم یخال ییجا بیآمد و تشکر کرد. اما عج

افتاده بود. اگه صد سال هم بگذره بازم  الیدان ادیکجاست! کاوه هم انگار  ستیکه االن معلوم ن یساق دوش سوم

 ..........شهیحس م یگاه یافراد هی یخال یجا

 ستی: چه عجب تو کتاب دستت ن گلسا

 حس درس خوندن ندارم -

 ؟یدورهم یای: امروز که م گلسا

 دیدونم شا ینم -

 کنه بخاطر اونه یسهند فکر م یای: اگه ن لساگ

 دمیکش ینفس

 !امیب دیپس با -

 : اره گلسا

کرد. من دوست  یم یل یاعصابم ل یرو یداده بود و حساب ریبا دوست دخترش بهم زده بود؛ دوباره به من گ سهند

 ....نم؟یبب دیرو با یپسر نخوام ک

 خوش گذشت؟ ی: عروس بایفر

 بود یاره جاتون خال -

 : عکس نشون بده هاله

 همش چند تا گرفتم که داخل لب تاپ هستند. -
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 ادیم یسوختگ ی: بو سهند

 گازه؟ یرو یزی: مگه چ سایپر

 که ادی: نه، بو نم دیام

 زد. یپوزخند سهند

 کنن اما هنوز خودش مجرده ی: منظورم به غزال بود، دوستاش دارند ازدواج م سهند

 خوب میردما هم مج ،ی هیچه حرف نی: ا هاله

 ینه سوختگ یترش ی: بعدم اون بو ایفرب

 .دهیم یسوختگ یشده و بو گیته د گهیشما ها که هست؛ دوم غزال د یزندگ یتو ی: اول دوست پسر، نامزد سهند

 به من؟ یکرد لهیتو چرا پ -

 یدپرس شد ،یپوسیم ییتو تنها یسوزه بدبخت دار ی: دلم برات م سهند

 : سهند مودب باش گلسا

 ییتو کار چرت و پرت گو یخوام باهات دوست بشم، زد ینم چون -

 دوست بشو اد،یبدبخت که ازت خوشش م دیام نی: بابا الاقل با ا سهند

 : سهند!! دیام

 گم؟یمگه دروغ م ،یکش یم ادی: زهرمار چرا فر سهند

 بلند شد دیفرش

 به سرت بخوره یهوا هی رونیب می: پاشو سهند بر دیفرش

 بلند شدم میجا از

 بهتر من برم -
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 بره دیبا گهید یکی: تو کجا؟  گلسا

 که رفته یباش یبه فکر اون یخواه یم یزنم آدم بده هستم؟ تا ک ی: چون حرف حق م سهند

 !!دیببخش -

 !!یکه عاشق یانکار کن یخواه یم یعنی:  سهند

 ستمیمن عاشق ن -

 ستیات ن یزندگ یتو یکه پسر یدار یزیچ یمشکل دمی: شا سهند

 : بسه سهند خجالت بکش دیام

 خواست گردنش رو بشکنم ی. دلم مستادیآمد و مقابلم ا سهند

 چراا؟ ستین یات پسر یزندگ یاما تو شناسمتی: االن دو ساله که م سهند

 ستیکه ن یدون یاز کجا م -

 باال انداخت  ابرو

 هست؟ یعنی:  سهند

 بگم یزیام به تو چ یخصوص یکه از زندگ نمیبینم یلیدل -

 ستی: پس ن سهند

 دمیحرص نفس کش با

 : هست گلسا

 گلسا نگاه کردم به

 م؟ی: پس چرا ما خبر ندار ایفرب

 : خوب من که خبر دارم گلسا
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 م؟یشد بهیما غر گهی: حاال د سایپر

 نگفتم یزینبود چ یجد یزینه، چون هنوز چ -

 مگه داره؟ یو شوخ ی: رابطه جد سهند

 معلوم که فرق نداره یو اون نیبا ا قهیتو که دم دق یبرا -

 داشته باشه. ی! البته اگه وجود خارجیکن یجناب رو به ما هم معرف نیا شهی: حاال م سهند

 بگم؟؟ یچ االن

 چرا که نشه. شهی: اره م گلسا

 ارم؟یب ی! من دوست پسر از کدوم قبرگهیم یگلسا داره چ نیا

 دروغ. ای یگیراست م مینیبیم نده،یپس هفته آ ،ی: چه عال سهند

 دهنش. یبا مشت بکوبم تو شدیپوزخند مسخره هم زد، کاش م هی

 خوب من برم -

 : کجا مشکل که حل شد دیفرش

 کار دارم -

 ؟ی: با جناب مجهول قرار دار سهند

 به تو چه آخه -

 .رونیب ایگلسا اشاره کردم که ب به

 ییفعال با -

 کنم تیهمرا رونی: صبر کن منم تا ب گلسا

 رونیب میرفتتکون دادم با گلسا  سر
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 ه؟؟ی: چ گلسا

 میفاصله گرفت فونیگرفتم از آ دستشو

 من دوست پسرم کجا بود!! یچرا چرت و پرت گفت -

 یاری: خوب چکار کنم؟ خواستم جلو سهند کم ن گلسا

 االن که بد تر شد -

 گهید میکن یم یکار هی یهفته وقت دار هی:  گلسا

 دمیکش قیتا نفس عم چند

 بچه ها شک نکردن تو هم نگران نباش.: خوب من برم تا  گلسا

چشم رو هم کور  میزد میابرو رو درست کن میآمد رم؟؟یبه سرم بگ یخدا من االن چه گل یکرد و رفت. ا بوسم

. شمیم وونهیدارم د ییسهند با من لج کرده؟ وا نیچرا ا ارم؟یدوست پسرم از کجا ب ندهیآ ی. اخه من تا هفته میکرد

 کنم......... دایپ یچاره  هی دیسمت خونه؛ با شدم و رفتم نیسوار ماش

 رو به دست گلسا دادم. کیک بشقاب

 لسوسک؟یخانم ف م،یکن یاالن چه غلط -

 به من چه؟ یعرضه  ی: تو ب گلسا

 وا گلسا -

 نگاه کرد. بهم

 یکدوم رو انتخاب نکرد چیکردم اما تو ه یمدت چند تا پسر بهت معرف نیا ی! توگمی: مگه دروغ م گلسا

 رد.ک یرو گرفت و برد به عنوان دوست پسر معرف یکه دست هر االغ شهینم لم،ینه ف یواقع یزندگ نیدلم، ا زیعز -

 یدوست پسر جور کن دیتو تا فردا عصر با م؟ی: پس چکار کن گلسا
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 خوام یها اعتماد کرد. من دردسر نم بهیبه غر یطور نیهم شهینم -

 کن یرو ببر و معرف انیشا ای: خوب ب گلسا

 دمیکش ینفس

 !!یتو واقعا رد داد نکهینه، مثل ا -

 رو خورد کشیاز ک یمقدار

 با من قهر کرده سای: پر گلسا

 نگفتم با تو چرا قهره؟؟ یزیام چ یالیدوست پسر خ یبا من قهره، چون من بهش درباره  -

 نگفتم یزی: چون منم بهش چ گلسا

 شمیم عیفردا ضا -

 طور نی: منم هم گلسا

 .دمیکش یآه

 خواد؟؟ یاز جون من م یسهند چ نیا -

 خواد باهات دوست بشه ی: م گلسا

 خوام یاما من نم -

 کنه عیخواد تو رو ضا ی: خوب اونم چون لجش گرفته م گلسا

 چه خوش شانسم من -

 یروز وقت دار هی: هنوز  گلسا

 .دمیکش ینفس

 من برم آب بخورم -
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 اریمنم ب ی: برا گلسا

گلسا  یام بلند شد. آب خوردم و برا یگوش یبل بلند شدم و رفتم داخل آشپزخونه؛ صدام یتکون دادم، از رو سر

 آب اوردم. وانیل هیهم 

 بود؟ یک -

 ه؟یک اری: کام گلسا

 از دوستام یکی -

 مبل نشستم، مشکوک نگاهم کرد یرو

 : دوستت!!! گلسا

 اره دوستم -

 ه؟یدردت چ گهیپس د ی: تو که دوست پسر دار گلسا

 ه دوست پسردوست ن -

 ؟یباهاش آشنا شد ی: چطور گلسا

 پمونهیاک یاز بچه ها یکی اریکام -

 !!!پتونی: اک گلسا

 من و ار،یو کام نایو کاوه، شراره و فرهود، م ایاره، در -

 کردم مکث

 : تو و ؟ گلسا

 من و پسر خاله ام -

 : پسر خاله ات!! گلسا
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 نگاه کردم بهش

 ؟یکن یمن رو تکرار م یحرفها یتو چرا ه -

 کنم. ی: چون درکت نم گلسا

 نیفقط هم ستیمیدوست قد هی اریکام ست،یدرک ن یبرا یزیچ -

 یگی: اره تو راست م گلسا

 مبل بلند شد. یرو از

 کجا؟ -

 : خونه گلسا

 چرا؟ -

 خسته شدم گهیغزال، من د یدون ی: م گلسا

 ؟یاز چ -

 : از رفتار تو گلسا

 گفت؟ یم یداشت چ نیکردم، ا تعجبم

 ته تو؟چ -

 هستم؟ یتو چ ی: من برا گلسا

 یخوب معلومه دوستم هست -

 دونم یاز تو نم یزی: پس من چرا چ گلسا

 شمیمتوجه نم -

 دونم یتو نم یدرباره  یزیاما من چ ،یمن خبر دار ی: تو از تمام زندگ گلسا
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 مبل بلند شدم یرو از

 ستین یمن که خبر یزندگ یتو -

 یاما تو ،یهست یرازیدختر ش نکهیچرا با ا ؟یگیات نم یعشق یاز زندگ یزیا چچشمات لنزه؟ چر ی: چرا تو گلسا

 ؟یکنیچرا مبهم رفتار م ؟یدپرس بود یهم برگشت یو وقت رازیش یفقط دوبار رفت یمدت که تهران نیا

 زد یپوزخند

 راهنما هستم هیمن فقط برات  ستمیمن دوست تو ن یدون ی: م گلسا

 گلسا... -

 وسط حرفم دیپر

 ات خوش باش. یتو هم با تنها رمیباشه پس من م ،یتنها باش یخواه یتونم، تو م ینم گهی: بفهم غزال من د اگلس

انداخت و رفت سمت در، بالشت رو  یرو برداشت بهم نگاه فشیسرش انداخت، ک یشالش رو رو د،یاش رو پوش مانتو

 سمتمآخش بلند شد و برگشت  یکمرش، صدا یبرداشتم و پرت کردم؛ خورد تو

 ی: چته وحش گلسا

 گونه ام یرو ختیر اشکم

 میداشت یخوب یباهم رابطه  میدارم؛ بچه که بود ایخواهر بزرگتر از خودم به اسم صوف هیمن غزالم، غزال سرلک  -

 شدیمن شدم خار اون شد گل، درس خوندن باعث م افته؛یفاصله ب ایمن و صوف نیمامانم باعث شد که ب یاما رفتار ها

 کنم. درست مثل االن الیر فکر و خکه کم ت

 دمیاشکام خند ونیم

 میام، قرار بود با هم ازدواج کن یشد تمام زندگ الیپسر خاله ام شدم، دان یقلبم عاشق شد، دلباخته  نکهیتا ا -

 و صورتم رو پاک کردم دمیرو باال کش دماغم
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 الیموهام رو کوتاه کردم، تا فراموش کنم دانام شد. من لنز گذاشتم،  یپ هیخبر رفت و سهم من فقط  یب هویاما  -

 اون شهر خاطره دارم یچون هر گوشه  رمینم رازیش گهیرو، د

 دمیکش ادیفر

رو دوس نداره  یدوستش نداره، عشقش ترکش کرده، تنها یدختر بدبخت که کس هیام؟ من  یمن ک یدیحاال فهم -

 ررریسراغ من رو نگ هم گهیحاال هم بروو زود تر برو د ،ییاما محکوم به تنها

 . گلسا کنارم نشستنیزم یو افتادم رو دیکش ریت قلبم

 کنارم نشست، دستم رو گرفت گلسا

 : ت..و.. حالت.. خوبه؟ گلسا

 دمیکش یدر پ یپ قیشونه اش گذاشتم، چند تا نفس عم یرو، رو سرم

 دکتر؟ میبر یخواه ی: م گلسا

 نه -

 !هو؟ی: چت شد  گلسا

 هدیگذشته آزارم م ادی -

 منه ری: همش تقص گلسا

 ؟یاریبرام آب ب یبر شهیم -

 ارمی: االن.. االن م گلسا

ب رو آ وانیمبل نشستم. حالم بهتر شده بود؛ گلسا ل یبلند شدم رو نیزم یشد و رفت داخل آشپزخونه، منم از رو پا

 به دستم داد، آب خوردم.

 ؟ی: االن خوب گلسا

 اره -
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 شهیدونستم که حالت بد م ی: من رو ببخش، غلط کردم، نم گلسا

 الیخیب -

 بار بلند شد. نیچند یام برا یگوش یصدا

 ات خودش رو خفه کرد ی: گوش گلسا

 و بهش زنگ زدم دمیکش یخواستم جواب بدم قطع شد، ده بار زنگ زده بود. نفس یبود تا م اریداشتم، کام برش

دوستم  گهید یخواه ینم ؟یس چرا اصال شماره دادپ یاگه قرار بود جوابم رو ند ؟؟ییمعلوم هست کجا چی: ه اریکام

 ؟یچونیپ یچرا م گهیراحت بگو د یباش

 تند بود ششیگفت، چه آت ادیحرفاش رو با فر تمام

شده بد  یبهت زنگ زدم. حاال چ یزنگ زد دمیشدم د داریخواب بودم، االن ب ؟یریقدر تند م نیچرا ا واشیترمز،  -

 اخالق؟

 آمد. یم شینفس ها یبرقرار شد و فقط صدا سکوت

 نمت؟یتونم بب یکردم، م یمن اعصابم خورده؛ سر تو خال دی: ببخش اریکام

 و کجا؟ ؟یاره ک ست،یمهم ن -

 : پارک خوبه؟ اریکام

 امیاره، ساعت و آدرس رو بفرست تا ب -

 زدم ادیکه فر دی: ممنون، بازم ببخش اریکام

 یاشکال نداره، فعال با -

 ی: با اریکام

 ع کردم.رو قط یگوش
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 شده؟ یزی: چ گلسا

 نه -

 کردم تتیکه اذ دی: ببخش گلسا

 .کننیم یامروز همه عذر خواه -

 ناست؟یهنوز با م اری: کام گلسا

 خبر با عمه اش رفت خارج از کشور یروز ب هی نایمن رو ترک کنه، م الیدان نکهینه، چند ماه قبل از ا -

 : اهان گلسا

 .دمیکش ینفس

 کنه ینقش دوست پسرت رو باز ادیبگو ب اریکام نیبه هم گمی: م گلسا

 زشته الیخیب -

 .شهیکه نم یزی. همش چند ساعته چمیبش عیمن و تو فردا ضا نکهی: زشت ا گلسا

 بدتره؟؟ یکیبشم؟؟! کدوم  عیسهند ضا یجلو ایبگم  اریباال انداختم. به کام ابرو

 کنه، باالخره چند ساله که دوستت. یبول مبهش مشکلت رو بگو، اونم ق ست،یبه فکر کردن ن یازی: ن گلسا

 ام آمد. یام پ یگوش یبرا

 پارک فرهنگ ایب گهی: دو ساعت د اریکام

 نمتیب یباشه پس م -

 ؟ی: باهاش قرار گذاشت گلسا

 اون با من قرار گذاشت -

 : کجا؟ گلسا
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 پارک گهیدوساعت د -

 مبل بلند شد یرو از

 آماده شو می: پاشو بر گلسا

 دهاز االن زو -

 .یتهرانه، تو هم دختر نجای: ا گلسا

 ؟یعنیخوب  -

 آماد شدن. رید ی. دختر مساوکیتراف ی: تهران مساو گلسا

 ایم ببگ اریبه کام یگشت. چطور یلباسام م نیداخل اتاقم، گلسا ب میمبل بلند شدم و رفت یتکون دادم و از رو سر

 دمیکش ینفسدوست پسر من شو؟ اون دوست عشق سابقم و عشق دوستم است. 

 سوال؟ هی:  گلسا

 بپرس -

 ؟ی: تو هنوزم عاشق گلسا

 یمن فقط به دنبال جواب م دمیکرده. شا ریرفتنشه که من رو درگ لیاز عشق، دل شتریب دیدونم، شا یراستش نم -

 گردم.

 ؟یتنها بمون یخواه یم ی: غزال، تا ک گلسا

 کنه. یرهام نم یتنها نیه، اهم که ترکم کن یباوفاست، هر کس یدونم، انگار تنها ینم -

 کرد یزندگ شهیکه نم یجور نی: اما ا گلسا

 ده؟یعذابم م یاز تنها شتریب یچ یدونیم -

 ؟ی: چ گلسا
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 پرسم، اون خودش من رو انتخاب کرد پس چرا رهام کرد. یاز خودم م نکهیا -

 رو قبول کن. نیرفته، ا گهیاون د ،یایدرب یو از تنها یبساز تویزندگ دیقدر خودت رو عذاب نده، تو با نی: ا گلسا

 .دمیکش یآه

 دمیکش یآه

 ؟یچشمات چه رنگ ی: راست گلسا

 که لنز داخل چشمامه؟ یدیتو از کجا فهم -

 شهیمشخص م یآفتاب ریز ی: سادس، وقت گلسا

 چه جالب -

 چشمات!!؟ یچه رنگ ی: نگفت گلسا

 .ینیب یاالن خودت م -

 ل جعبه اش گذاشتم؛ به گلسا نگاه کردم.رو از داخل چشمم دراوردم و داخ لنزام

 چه خوش رنگ چشمات یی: وا گلسا

 زدم یتلخ لبخند

 ؟یکن یرو پنهون م بایز یرنگ چشما نی: آخه چرا ا گلسا

 .دمیکش یآه

 ذارم. یداخل چشمام م یلنز مشک نیهم ینگاه سبز هستم، برا نیگفت که من طلسم ا یبهم م شهیهم الیدان -

 .ستین گهید الیدان ،یدیخودت رو آزار م ی: تو فقط دار گلسا

 اما صداش، حرفاش، خاطراتش که هست -

 ؟یفراموشش کن یکن ینم ی: چرا سع گلسا
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ار چک گهی. درمینم رازیذارم، ش یکنم، لنز م یدادم تا بتونم اون رو فراموش کنم، موهام رو کوتاه م رییخودم رو تغ -

 ؟یفراموش یکنم برا

 فقط خودت ر،یسخت نگ یادی. زیشیفقط نابود م یجور نیتو ا شه،یت که اون فراموش نم: با عوض کردن خود گلسا

 باش.

 دیفراموش نشد. شا الیدادم اما دان رییسخت گرفته بودم. من خودم رو تغ یادیگفت، من ز یگلسا راست م دمیشا

 رو امتحان کنم! ی گهیراه د هی دیبا

 ات رو از نو بساز یابطه شروع کن، دوباره عاشق شو، زندگر هی ،یمجرد بمون یتون ی: تا ابد که نم گلسا

 اعتماد کنم یبه کس یراحت نیتونم به هم ینم -

 شروع کرد. یجا هیباالخره از  دیو اعتمادت نابود شده. اما با یدونم شکست خورد ی: م گلسا

 کنم. یبشه، اون وقت منم شروع م دایبذار راه پ -

 ادیکه دنبال تو نمراه  یدنبالش بر دی: تو با گلسا

 .دمیکش یقیعم نفس

 وحبس نش یتنها ینکن. تو یخودت رو محکوم به تنها ،یمهربون ،یناز ،ینابودگر، تو خوشگل ییتنها نی: ا گلسا

 رو گرفتم. دستش

 کنم. یفکر م زایچ هیراه و شروع و بق یاول بذار مشکل فردا حل بشه، بعدا برا -

 میکنه، تا فردا بدبخت نش یبگو نقش دوست پسرت رو باز اریکام نیهمبه  گمیاما من بازم م ،ی: اوک گلسا

 تکون دادم. سر

 شهیم یچ نمیحاال بب -

 یه سرم یمانتو هیو رو شدن لباس هام توسط گلسا باالخره به انتخاب خودم  ریز ی... بعد از کلدیحرص نفس کش با

 سرم انداختم. یرو هم رو یشال آب دم؛یپوش یبا شلوار کرم
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 گهید میب برخو -

 یرو فراموش کرد شی: آرا گلسا

 و رژ لب زدم کرم

 ن؟ی: فقط هم گلسا

 خوب اره -

 به خودت برس کمیسر قرار  یریم ی: بابا دار گلسا

 نیپارک هم رمیفقط با دوستم م رم،یقرار عاشقانه که نم -

 دمیکرد، خودم رو عقب کش یصورتم خال یتا لپش رو پر از باد کرد و تو دو

 ؟یکن یمچکار  -

 کنم یم ی: حرصم رو سرت خال گلسا

 رنگم رو برداشتم. یآب فمیتخته اش کم بود. ک هیگلسا هم  نیباال انداختم. ا ابرو

 میبر -

 می: باشه بر گلسا

 و راه افتادم. میشد نیاپن برداشتم... سوار ماش یرو از رو چیسو رون،یب میاتاق رفت از

 نداد. شیچشمام رو نما نیا فیلنز نذار، ح گهید ی: راست گلسا

 حاال فکرام رو کنم -

 حرص سر تکون داد. با

 یشیخوشگلتر م یخور یحرص م یوقت -

 خواد بزنمت ی: دلم م گلسا
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 کنم، آروم باش یم یدارم رانندگ -

 یخورد یکه به فکر جونم هستم، وگرنه کتک م ی: شانس اورد گلسا

 به فکر جونت باش نیآفر -

 مشت زد به بازو ام با

 ؟یزن یخ چرا ما -

 یبا بالشت من رو زد نکهیا لیرو زدم به دل نی: ا گلسا

زد. مثال قرار نبود من رو بزنه!!... اول گلسا رو رسوندم خونه اش و بعد  ییلبخند سر تکون دادم؛ لبخند دندون نما با

 رفتم سمت پارک.

 زنگ زدم. اریشدم. به کام ادهیرو پارک کردم و پ نیماش

 ؟ییا: سالم کج اریکام

 ؟ییمن پارکم تو کجا -

 نشستم یحوض سنگ کی: من نزد اریکام

 امیاالن م ،یاوک -

 هیدرخت بود نشسته بود و  یکه شکل کنده  یصندل یرو اریکام ،یرو قطع کردم و رفتم سمت حوض سنگ یگوش

 هم رو به رو اش بود. با لبخند رفتم سمتش یشکل چوب یمثلث زیم

 سالم بداخالق -

 رو سمتم دراز کرد، دستم رو داخل دستش گذاشتم شد، دستش بلند

 سالم کی: عل اریکام

 بود زیم یرو تزایپ ینشستم..دو تا جعبه  یصندل یلبخند زدم، رو به رو اش رو بهش
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 ؟یدیخر تزایپ -

 میآزاد شام بخور ی: اره گفتم در فضا اریکام

 ساعت هفت ها -

 شهی: خوب باالخره شب حساب م اریکام

 .یاوک -

 بود. ختهیزده بود، موهاش بهم ر یشکم پیت

 کرده!؟ تیعصب یچ نمیخوب بداخالق بگو بب -

 زدم؟ ادیکه سرت فر ی: تو هنوز هم ناراحت اریکام

 ستمینه، ن -

 اول حرف؟ ای: اول غذا  اریکام

 فرق نداره -

 ریکنه، بابام هم گ یم یچپ و راست بهم دختر معرف یمامانم ه دم،یروز خوش ند هیبرگشتم تهران  ی: از وقت اریکام

از  گهیشدم د یگذاشته، روان یفرداشب قرار خاستگار یبابام برا یداده که با دختر همکارش ازدواج کنم. حت

 دستشون

 ؟یتا اخر عمرت مجرد بمون یخواه یتو م اریکام -

 اعتماد کنم. یراحت نیتونم به هم یازدواج کرد، نم شهیکه نم یطور نی: نه، اما هم اریکام

 میشروع کن یجا هیاز  دیرفته اما با نیا دو تا شکست خوردم اعتمادمون از بم -

 خوام ی: من فعال زن نم اریکام

 رو پسند کرد یکیدلت  دیشا یحاال برو خاستگار -
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 دلم پسند کرد بسه کباری: همون  اریکام

 نزن. در حرکته پس درجا یعادت کرد، زندگ یبه تنها شهیتنها موند، نم شهیکه هم شهینم -

 باال انداخت ابرو

 نیآفر یزن یتازه م ی: حرفا اریکام

 مسخره ام نکن -

 کنم نه تو یم حتینص شهیکنم اما من هم ی: مسخره نم اریکام

 حاال برعکس شده اشکال نداره -

 قسمت حرص آور ماجرا کجاست؟ یدون ی: م اریکام

 کجاست؟ -

 نداشت. اقتیل نایاما م رسهیکه نم نایم یبه پا گهیکنه م یم یکه بهم معرف ی: مامانم هر دختر اریکام

 .دیکش یآه

توسط مامان و بابام که  یبودم راحت تر بودم، درست اون شهر پر از خاطره بود اما از عذاب دائم رازیش ی: وقت اریکام

 خالص بودم.

 ریخودت خونه بگ یخوب برا -

 فکر هستم نیهم ی: تو اریکام

 .دمیکش ینفس

 افسرده و تنها موند. شهیتا ابد که نم میشروع کن دیداره، با انیجر یاما زندگ میطرد شد لیون دلما بد ییهر دوتا -

 ات؟ یزندگ یآمده تو ی: کس اریکام

 نه، چطور مگه؟ -
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 یزنی: آخه متفاوت حرف م اریکام

 برم دیجد یزندگ هیخوام فراموشش کنم و به سمت  یم ال،یمن فقط خسته شدم از دان -

نفر وقتم پر  هیزدم تو کار دوست دختر، هر روز با  نیهم یرو فراموش کنم، برا نایکردم که م یسع : منم اریکام

 دخترا شدم. الیخیامدم تهران ب یاما از وقت کردمیم

 نه تعارف نکن بفرما دنبال دوست دختر -

 .دمیکش یپسر، آه نی. چه پرو بود ادیخند

اما قبول  یمن خودم رو عوض کردم تو سرت رو گرم کرد م،یکرد انتخاب یفراموش یرو برا یراه هیهر کدوم ما  -

 کن که راه هر دوتامون اشتباه بود.

 رو مقابلم گذاشت. تزایپ یتکون داد. جعبه  سر

 ؟ی: گوشت و قارچ، دوست دار اریکام

 اره -

 : پس بخور تا سرد تر نشده اریکام

 یاوک -

ا کن؟ نه باب ینقش دوست پسرم رو باز ایبهش بگم ب یعنی. میجعبه رو باز کردم و در سکوت مشغول خوردن شد در

 خودش کم دردسر نداره. الیخیب

 شده؟ یزیچ ،یفکر ی: تو اریکام

 نه -

 باال انداخت ابرو

 داده من بهش گفتم که دوست پسر دارم ریگ بیپسره هست که بهم عج هیراستش  -

 : خوب! اریکام
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 کنم، االن من موندم و حوض پر حنا یم معرفبعد قرار شد فردا دوست پسرم رو به دوستا -

 اش گرفته بود خنده

 راحت باش و بخند -

 ؟یگفت یدروغ شاخ دار نی: آخه چرا همچ اریکام

 چاه یخواستم خودم رو از چاله نجات بدم که افتادم تو یم -

 ؟یچکار کن یخواه ی: االن م اریکام

 شمیم عیضا یفردا اساس ،یچیه -

 تکون داد.رو به چپ و راست  سرش

 ام؟یمن فردا به عنوان دوست پسرت ب یخواه یم گمی: م اریکام

 چرا که نه یخواه یاگه م -

 امیپس، فردا من همرات م ،ی: اوک اریکام

خوشحال بودم که  یلیخونه هامون، خ میهر کدوم رفت تزا،یخودش پشنهاد داد...بعد از خوردن پ ولیزدم؛ ا لبخند

 ..بشم.... عیضا ستیفردا قرار ن

 شیپ میدنبالم، تا با هم بر ادیب اریقرار بود کام م؛یامروز خراب بشه و لو بر دمیترس یبود اما استرس داشتم، م بیعج

 یعنی نیام تک زنگ خورد، ا یقبول کرده و قرار دوست پسرم باشه. گوش اریدوستام؛ به گلسا نگفته بودم که کام

 شدم اریکام نیسوار ماش ن،ییپا فتما راز پله ه دم؛یکش قیآمده، چند تا نفس عم اریکام

 سالم -

 ؟یسالم، خوب کی: عل اریکام

 ؟یممنون تو خوب -

 تکون داد سر
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 ؟ی: چرا لنز گذاشت اریکام

 دنید یآمدم تهران همه من رو با رنگ چشم مشک یاز وقت -

 : خوب چرا؟ اریکام

 رنگ چشمام رو عوض کردم. الیندا یفراموش یمنم برا یبا دخترا قرار گذاشت نایم یفراموش یتو برا -

 تکون داد سر

 میهست وونهی: واقعا که ما دو تا د اریکام

 موافقم -

 زد. لبخند

 : آدرس رو بگو اریکام

 دستم رو گرفت، اریکام م،یدیبودم، درد گرفته بود...رس دهیکش مینییلب پا یآدرس رو دادم، از بس دندون رو بهش

 بهش نگاه کردم

 .رهیم شیخوب پ یه باش، همه چ: استرس نداشت اریکام

. اول من وارد هال شدم و نگاها می. زنگ رو زدم و وارد خونه شدمیشد ادهیپ نیو از ماش دمیزدم، نفس کش لبخند

 هم ی هیگلسا برق زد، بق یوارد هال شد، چشما اریگلسا ناراحت بود، تا سهند خواست حرف بزنه کام دیسمتم چرخ

 تعجب کردن

 ؟یکن ینم ی: معرف سهند

 و دستم رو گرفت ستادیکنارم ا اریبزنم، کام یمن حرف نکهیاز ا قبل

 شماها خوشبختم ییهستم، دوست غزال از آشنا اری: من کام اریکام

 گوشم اورد. کیگلسا سرش رو نزد م،یو کنار گلسا نشست میشد. رفت عیلبخند زد و سهند ضا گلسا

 ؟یچرا بهم نگفت یریبم ی: اله گلسا
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 یپرایز شخواستم سور -

 نشون ندادم یعکس العمل ادیبازوم بشکون گرفت دردم گرفت اما ز از

 می: چه خوب، ما با شما آشنا شد بایفر

 .میتعجب کرد نیهم یاز شما به ما نگفته بود، برا یزی: غزال چ هاله

 تر بشه و بعد بگم یخواستم رابطه مون جد یخوب گفتم که م -

 ریمون آشنا بشه حاال چه زود چه د: باالخره که قرار بود باها دیفرش

 د؟یبا هم آشنا شد ی: کجا و ک سهند

 به تو چه فضول! اخه

 میاما چند ماه که دوست شد میشناس یهست که همرو م ی: من و غزال چند سال اریکام

 !یغزال هم آشنا شده باش یبا عشق قبل دی: اهان، پس تو حتما با سهند

 م.شده بود یبهم نگاه کرد. عصب اریکام

 یدون ینم یزی: پس چ سهند

 : سهند!! دیام

 میزن یحرف م میخوب دار ه؟ی: چ سهند

 من عشق اخرش هستم نکهیعشق اول غزال بوده؛ مهم ا یکه ک ستی: مهم ن اریکام

 .واریزدم. سهند دربست د لبخند

 یمراقب باش قاشق نش ،یعاشق یلی: انگار خ سهند

 با لبخند بهم نگاه کرد. اریکام

 مونهیم اسیکه مثل برگ گل  یعاشق غزال نشد؟ دختر شهیمگه م : اریکام
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چش بود!!! نگاه به ساعت  نیزد. وا ا یدار یگلسا زد به دستم، بهش نگاه کردم، لبخند معن دم،یخجالت کش یکم

 بردم اریگوش کام کیکردم و سرم رو نزد

 میبر گهیبهتر د -

 نگاه کرد و سر تکون داد بهم

 میبر دیبا گهی: خوب ما که د اریکام

 !یزود نی: به هم بایفر

 میبر دیکار داره با ییجا اریکام -

 : اما هنوز من سوال دارم سهند

 مشونینیب یکنن دوباره م ی: فرار که نم گلسا

 .میمبل بلند شد یاز رو اریسه نقطه. من و کام یکشم!! پسره  یسهند رو نم نیچرا ا من

 دیدر کنار هم خوشبخت بش دوارمی. امتی: خوشحال شدم از آشنا دیام

 : ممنون اریکام

 میشد نی.. سوار ماشمیکرد یو خداحافظ میبچه ها دست داد یلبخند بهش نگاه کردم. با همه  با

 تموم شد شیآخ -

 ده؟یم ریکه بهت گ ی: سهند همون پسره  اریکام

 وارهید یاره، اما االن دربست تو -

 ستادیساختمان ا ی... جلومیرد..در سکوت به سمت مقصد حرکت کدمیخند ییتا دو

 م؟یایزود ب یچرا گفت ی: راست اریکام

 یخواستگار یبر ایخوب تو امشب ب -
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 غزال الیخی: ب اریکام

عشق  یواهخ یبه بابات بگو که خودت م یبعد که برگشت ،یامشب به احترام بابات پاشو برو خواستگار اریکام نیبب -

 .یزبسا یزندگ هیو باهاش  یکن دایپ تویزندگ

 ده؟ی: به نظرت به حرفم گوش م اریکام

 .کنهیمعلوم که گوش م ،یو با آرامش حرف بزن یبهش احترام بزار یوقت -

 . در رو باز کردمدیکش یقیعم نفس

 بابت امروز ممنون -

 که نکردم، مراقب خودت باش ی: کار اریکام

 طور نیتو هم -

 اریلطف کام نیا دیکردم. با دایشدن نجات پ عیبود، از ضا یخوب شدم، برام بوق زده و رفت. امروز روز ادهیپ نیماش از

 رو جبران کنم.....

نشستم، شونه رو برداشتم و به شونه زدن  یصندل یآمدم، وارد اتاق شدم و رو رونیرو تنم کردم و از حموم ب حوله

دلم  ییجورا هیه بودن و موهام رو کوتاه نکرده بودم، بلند شد گهید ایصوف یموهام مشغول شدم. از زمان نامزد

ام بلند شد. برش  یگوش یکه کوتاهشون کنم، تازه قرار بود من بشم همون غزال چشم سبز، مو بلند. صدا امدینم

 بود اریداشتم کام

 ؟یسالم خوب -

 ؟ییکجا ؟یسالم تو خوب کی: عل اریکام

 ممنون، خونه -

 کافه؟ یایب یتون ی: م اریکام

 شده؟ یزیچ -
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 م باهات حرف بزنمخوا ی: م اریکام

 باشه، کدوم کافه؟ -

 : سه دو چهار اریکام

 اونجام گهید کساعتیباشه تا  -

 یبا ی: اوک اریکام

 یبا -

شده بود!! شونه باال انداختم و موهام رو با سشوار خشک کردم و با کش جمع کردم؛ لباس  یزیچ یعنیکردم.  قطع

رو  نیکافه حرکت کردم...ماش یشدم به سو نیسوار ماش رون،یرو برداشتم از خونه رفتم ب چیو سو فیتنم کردم، ک

 اهنریو پ یدو نفره نشسته بود، شلوار قهوه  زیم هی رس اریشدم. وارد کافه شدم، خلوت بود، کام ادهیپارک کردم و پ

 نشستم یصندل یبود. با لبخند رفتم و رو دهیپوش یخاکستر

 ی: خوش آمد اریکام

 ممنون -

 آمد گارسون

 د؟یدار لیم یچ : گارسون

 منو نگاه کردم به

 یشکالت کیمن که قهوه فرانسه با ک -

 یشکالت کی: پس دو تا قهوه فرانسه، دو تا ک اریکام

 سفارش ها رو نوشت و رفت. گارسون

 خوب چه خبرا؟ -

 چاه ی: از چاله درآمدم، شرجه زدم تو اریکام
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 ؟یچ یعنی -

امش امدم فقط به احتر خوامیاجبار رو نم نیبه بابام گفتم که من ا میبعد که برگشت ،یرفتم خواستگار شبی: د اریکام

 کنم. یخوام با عشقم زندگ یو من م

 خوب -

 یخوام با عشقم زندگ یکنم گفتم م دایام رو پ یخوام عشق زندگ یبگم م یدادم به جا یسوت گهید یچی: ه اریکام

 کنم

 .دمیخند

 : کوفت نخند اریکام

 خوب -

کنم و ففط تا آخر هفته وقت دارم  یعشقم رو ببرم به خانواده ام معرف دیمن االن با نکهیوب ا: زهرمار، خ اریکام

 با اون دختر همکار بابام ازدواج کنم. دیوگرنه با

 چرا دروغ شاخ دار گفتم! یگیاون وقت به من م -

 : من به حرف تو گوش دادم اریکام

 از تعجب گرد شد. چشمام

 !!!!یکه عشق دار بگو یمن بهت گفتم برو الک -

 گارسون سفارش ها رو اورد.  دم؛یتکون داد؛ با حرص نفس کش سر

 ؟یچکار کن یخواه یخوب االن م -

 : دنبال دوست دختر بگردم. اریکام

 .دیاالن وقت جبران بود، اما چه زود وقتش رس انگار

 عشقت شمیمن م -
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 ؟یبهم کمک کن یخواه ی: چون بهت کمک کردم م اریکام

 کننیدوستت هستم و دوستا به هم کمک م نه، چون -

 افتادم یزیچ ادی هویو قهوه ام رو خوردم،  کیاز ک یبهم لبخند زد، مقدار اریکام

 اریکام -

 : بله اریکام

 شناسن که یمامان و بابات من رو م -

 ؟یهست یکه تو ک ادشونیکجا  دنتیدو بار د یکی: همش  اریکام

 ؟یه اون وقت چباش ادشونیبر فرض محال که من رو  -

 صورتش رو کج و کوله کرد یکم

 دوست بشم؟ نایتونم با دوست م یمن نم یعنی ،یچی: ه اریکام

 !!!یبش یتون یم -

 دیقهوه رو سر کش فنجون

 دنبال دوست دختر میبرگرد ایب ال،یخی: اصال ب اریکام

 خوب حاال ناراحت نشو -

 بشهتو دردسر  یخوام برا ی: ناراحت نشدم، فقط نم اریکام

 دمیکش یباال انداختم و نفس شونه

 .میکنیم یمدت نقش باز هیفقط  شهیکه نم یزیچ -

 ها یدار یری: تو هم خود درگ اریکام

 زدم. لبخند
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 : پس جمعه قرار خوش بگذره اریکام

 .شهیم هیبد باز یباز نیگفت ا یم یحس هیهم بگذره!! خدا به دادمون برسه.  یتکون دادم. چه خوش سر

 .الیخیب یترس یاگه م ست،ین یاجبار یخواه یغزال اگه نم نیبب:  اریکام

 .ستین یخوام که کنارت باشم اجبار یخودم م دم،ینترس -

 رو گرفت دستم

 ی: ممنون که هست اریکام

 با ارزشه.......... یخطرناکه اما دوست یباز نیگفت ا یداد؛ حسم م یلبخند زدم؛ دلم گواه بد م بهش

 یاسترس داشتم، م تینها یشده بود؛ ب ریدندون هام اس نیب نمییم فرو کرده بودم؛ لب پادست یهام رو، تو ناخن

 تموم بشه. یو خوش یخدا کنه امشب به خوب زدیدلم شور م ار،یکام یاز عکس العمل مامان و بابا دمیترس

 !!؟یآروم باش شهی: م اریکام

 آرومم. -

 ی: کامال مشخصه، کم مونده از ترس سکته کن اریکام

 ستیخوب چکار کنم؟ دست خودم ن -

 رمیگ یاسترس م یجور نی: خوب منم ا اریکام

 .دمیکش قیتا نفس عم چند

 .نیهم میخور یشام م هیبشه! فقط  یزیکه چ ستی: قرار ن اریکام

 شامه!!! هیدونم فقط  یم -

 .ستین یاجبار یخواه یمنصرف شدن، اما اگه نم یبرا رهید نکهیغزال با ا نی: بب اریکام

 استرس دارم کمیمن منصرف نشدم فقط  -
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 قرار نبود بشه. یزیکنم که آروم باشم، چ یسع دیلبخند زد، کف دستم سوراخ شده بود، با بهم

 از اول رژ بزن. ایرو پاک کن  ییرژ لب باال ای:  اریکام

 رو برداشتم و رژ لبم رو پاک کردم و بعد دوباره رژ زدم دستمال

 االن خوب شد؟ -

 انداخت ینگاه بهم

 : اره اریکام

 ستادیا نیزدم، ماش لبخند

 ؟یآماده  م،یدی: خوب رس اریکام

 میاره بر -

به نگهبان با سر سالم  م،یگذشت تا در باز شد، وارد شد ی هیزنگ در رو زد، چند ثان اریکام م،یشد ادهیپ نیماش از

از  م؛یدیمورد نظر رس یش شد. به طبقه پخ یمیچهار رو فشار داد، آهنگ مال یشماره  م،یوارد آسانسور شد م،یداد

 ی. در باز شد و چهره دیگرفت چند ضربه به در کوب رودستم  م،یستادیواحد ا ی. رو به رومیآسانسور خارج شد

 شد انیبود نما نیکه اسمش نسر اریمامان کام

 سالم  -

 : سالم مامان اریکام

 سالم کی: عل نینسر

 مبل نشسته بود یرو اریکام یبابا ،میدر رفت کنار، وارد خونه شد یجلو از

 سالم -

 سالم بفرما کی: عل یمرتض

 خانم با دقت زل زده بود به من نیدهنم بود. نسر ی. قلبم تومیمبل دو نفر نشست یرو
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 دم؟ید ی: من تو رو قبال جا نینسر

 شناخت. یدید اینگاه کردم، با نگاهم بهش گفتم، ب اریکام به

 ناستیم یمیقد ی: غزال از دوستا اریکام

 کرد؟! یاالن چرا من رو معرف نیکردم، ا کپ

 !!!نای: دوست م نینسر

 : اره. اریکام

 کرد. یزیاخم ر نینسر

 رابطه خبر دارند؟ نی: خانواده شما از ا یمرتض

 بگم؟! دیبا یمن چ االن

 یرو بهتون معرفمن مجبور شدم غزال  دیعجله داشت یلیرابطه خبر نداره، چون شما خ نیاز ا ی: هنوز کس اریکام

 کنم

 مگه قرار بود تا ابد پنهون بمونه؟ ؟یچ یعنی:  نینسر

 .یتر بشه و بعد به خانواده ها معرف یجد یکم میخواست ی: نه مامان جان، اما چون رابطه مون تازه است، م اریکام

 که میندار یجد ریو غ ی: جد نینسر

 یو بعد ولش کن یبگذرون دختر چند روز وقت نیبا ا یخواست ی: حتما بازم م یمرتض

 ستین گهید ی: نه، غزال مثل دخترا اریکام

 دوارمی: ام یمرتض

 الل شده بودم. رسما

 رسه ینم نایم ی: خوشگله اما به پا نینسر
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 دیکش ینفس بلند اریکام

 ست؟یگرسنه هستم، شام آماده ن یلی: مامان من خ اریکام

 پسرم ارمی: االن م نینسر

 مت آشپزخونه. منم بلند شدمبلند شد و رفت س مامانش

 : کجا؟ اریکام

 کمک مامانت -

 لبخند زد، وارد آشپزخونه شدم بهم

 انجام بدم دیهست بگ یاگه کار -

 انداخت. یسر تا پام نگاه به

 ساالد درست کن نی: بش نینسر

 پوست گرفتم اریآب خوردم و بعد نشستم و خ وانیل هیتکون دادم، اما اول  سر

 ؟یآشنا شد اریم: کجا با کا نینسر

 مونیجمع دوست یتو -

 یهست نایم یبرا ی: واقعا چه دوست خوب نینسر

 امد سمتم هوی

رو دوست  نایهنوز م اریسمت خودت، اما بدون کام یدیرو کش اریکام یدونم چطور یدختر جون نم نی: بب نینسر

 نداشت و رفت. اقتیل نایداره، اما خوب م

منظورش از عذاب  اریکام دمیآب دهنم قورت دادم، حاال فهم رون،یرستادم بفاصله گرفت، نفس حبس شدم رو ف ازم

 .شدمیم ییخانواده بشم وگرنه روان نیعروس ا ستیبود!! حاال خوبه من قرار ن یدائم چ
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نشستم. با  زیسر م یصندل یرو اریکنار کام م؛یدیشام رو چ زیخانم م نیاز درست کردن ساالد، همراه با نسر بعد

 بهم نگاه کرد اریکام یان مشغول خوردن شدم، بابااسترس فراو

 : از خودت بگو یمرتض

 دهنم رو قورت دادم، تا خواستم حرف بزنم آب

 د؟یبدون دیهست که بخواه ی گهید زیتهران. چ یمعمار یرشته  یساله دانشجو21: غزال سرلک  اریکام

 ؟یزنی: مگه خودش زبون نداره که تو جاش حرف م نینسر

 گفته زبون نداره! ی: ک اریکام

 حرف بزنه؟ یذار ی: پس چرا نم نینسر

 نگاهم جمع شده بود. یتو یغلط کردم خاص هیگفتم؟  یم دیبا یبهم نگاه کرد. االن من چ اریکام

 شهیدرسم تموم م گهید میو ن کسالی -

 د؟یبا هم ازدواج کن دیخواه یم ی: ک یمرتض

 میازدواج با هم حرف نزد یراستش هنوز درباره  -

 د؟یازدواج کن ستیمگه قرار ن ؟یچ یعنی:  نینسر

 غزال هنوز درس داره ا،یزود نی: چرا قرار است اما نه به ا اریکام

 بشه. یماجرا جد نی: بهتر هر چه زودتر ا یمرتض

 خواد یزمان م کمیفقط  ست،ین ی: االن هم شوخ اریکام

 ؟یدختر رو دوس ندار نیمگه ا ؟یچ ی: زمان برا نینسر

 بشقابش پرت کرد. یشده بود، قاشق رو تو یعصب اریکام

 میاز حسمون مطمئن تر بش دیازدواج اول با ی: من غزال رو دوس دارم، اما برا اریکام
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 ؟یرو دوست دار نایکه هنوز م ی: پس قبول دار نینسر

 .نیزم یافتاد رو یبلند شد و صندل یصندل یاز رو تیعصبان با

 ی دهیخواست با اون دختر ترش یکردم، چون دلم نم یه، اگه غزال رو بهتون معرفرفت نای: بسه مامان بسه. م اریکام

 ازدواج کنم. دیکن یم یکه شما معرف یاحمق یبا اون دخترا ایهمکار بابا 

رو برداشتم، رفتم از  فمیبگم، ک یزیچ نکهیبلند شدم. بدون ا یصندل یکرد و رفت سمت در، از رو یمن نگاه به

نشسته بود، سوار  نیداخل ماش اریرفتم. کام نییبود امشب، تند تند از پله ها پا یجب شبع ییوا رون،یخونه ب

 فرمون گذاشته بود. یشدم. سرش رو، رو نیماش

 اریکام -

 شروع کرد به ضربه زدن به فرمون. هوی

 کشم؟یکه دارم عذاب م کننیرو پس بدم؟ چرا درک نم نایتاوان رفتن م دی: چرا من با اریکام

 .دمیه کرد از ترس به در چسپنگا بهم

 ترکم کرد؟ چراااا؟ نایداشتم؟ چرا م یبه جز عاشق ی: چراااا؟ آخه مگه من چه گناه اریکام

 هوی. آب دهنم رو قورت دادم، امدینفس هاش م یگردنش باد کرده بود، چشماش درشت و سرخ شده بودن، صدا رگ

نفسش  داد؛یگفت، بازوم رو فشار م یاز غم و خشم مباهاش چشم تو چشم شدم، نگاهش  د،یبازوم رو گرفت و کش

 خورد. یصورتم م یتو

 دست...م...درد...گرفت -

ند ها بل کیگوش خراش الست یصدا هویکرد.  ی. بازوم درد مدمیکش قیکرد و ازم فاصله گرفت. چند تا نفس عم ولم

لرزون کمربند رو بستم.  ییدستابودم و با  دهیچسپ یحرکت کرد. از ترس به صندل یادیبا سرعت ز نیشد و ماش

 یوقت ادمه،یکه  یهم نداشتم، از وقت دنیکش غیاز ترس توان ج دادن،یبهمون چراغ م امدنیکه از مقابل م ینایماش

ه رفته بود ک ادشیداشت و  یقصد خودکش اریکردم. انگار کام یم هیکرد از ترس گر یم یکه بابام با سرعت رانندگ

 .میشد یشاخ تو شاخ م امدیکه از جلو م نیماش هیبا  میهستم؛ داشت نیماش یمن تو
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فرمون و به سمت راست  یکه دست انداختم تو میشد یشاخ تو شاخ م امد،یکه از رو به رو م نیماش هیبا  میداشت

 یخوب شد کمربند بسته بودم وگرنه االن تو ستاد؛یا یبه طرز وحشتناک نیترمز، ماش یهم زد رو اریچرخوندم، کام

 دمیکش ادیبه فرمون برخورد کرد. کمربند رو باز کردم و فر اریرت شده بودم، سر کامپ شهیش

 .یکرد یم ادهیقبلش من رو پ ،یکن یخودکش یخواه یاحمق تو که م -

 دنی*ن*ه اش مشت کوبیکردم به س* شروع

که قلبمون تاوان  رفت. بدرک الیرفت، بدرک که دان نایبه درک که م ،یداد یهر دو تامون رو به کشتن م یداشت -

 عشق رو پس داد.

 رو گرفتت دستام

 ه*ر*ز*ه من رو نابود... ینایتاوان پس بدم؟؟ اون م دی: من چرا با اریکام

 .دمیزدم. بهم نگاه کرد. با حرص نفس کش یلیو بهش س دمیکش رونیرو از دستش ب دستم

 ؟ی: االن چرا من رو زد اریکام

د، اش زخم شده بو یشونیپ د؛یکش یقیالعمل خودآگاه نبود؛ نفس بلند و عمعکس  کیچرا زده بودمش؟؟ انگار  واقعا

 و به سمتش گرفتم. دمیکش رونیب یدستمال کاغذ هیاز داخل جعبه، 

 پاکش کن ریبگ اد،یات داره خون م یشونیاز پ -

 رو از دستم گرفت و خون رو پاک کرد. دستمال

 هاا یدار ینی: دست سنگ اریکام

 .دمیکش خجالت

 دست خودم نبود اما حقت بود نکهیابا  -

 حقم بود. دی: اره، شا اریکام

 دمیکش ینفس
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و خودت ر یکه بخواه شهینم لیدل نیاما ا ،یکشیشکل عذاب م نیبه بدتر یاالن درک کردم که دار اریکام نیبب -

 !!یبکش

 بودم یخواستم خودم رو بکشم که، فقط عصب ی: نم اریکام

 نگاه کرد. بهم

 .یکه جون هر دوتامون رو نجات داد : ممنون اریکام

 یبه کشتنمون بد یخواست یممنون که م -

 کردم اما دست خودم نبود یرو ادی: ز اریکام

که من حالم  یتو باعث شد ار،یب ادتیرو  یزنیرو که به من م یبه تحمل، حرفا یاما مجبور یعذاب یدونم تو یم -

 .یه حق دارکه البت یهمه داغون نیخوب بشه؛ بعد االن خودت ا

 وسط، انگار من اون رو ترک کردم نه اون من رو! ادیم نایاسم م شهیکه م ی: هر چ اریکام

 .دیکش یآه

 .خوامیبابت امشب ممنون و عذر م م،ی: بگذر اریکام

 ستیو تشکر ن یبه عذر خواه یازینکردم، ن یکار -

 گمیرو بهشون م قتیو حق رمی: م اریکام

 .میکن یو تمومش م دمیباهم ادامه م میع کردرو باهم شرو یباز نینه، ا -

 یخوام تو هم عذاب بکش ی: نم اریکام

 کوستین دیهر چه از دوست رس -

 زدم. چشمک

 ی: ممنون که هست اریکام
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 .رمینه با آژانس م ایخوب من رو برسون خونه  -

 رسونمت ی: خودم م اریکام

 !ا؟؟یکجا؟ به اون دن -

 زد یتلخ لبخند

 بودم اما االن حالم خوبه یع عصب: اون موق اریکام

 ستادیساختمان ا یباال انداختم و کمربند رو بستم... جلو شونه

 : مراقب خودت باش دوست خوبم اریکام

 تو هم مراقب خودت باش شب خوش -

ود هم ب یکی. اگه دمی. اما بهش حق مشدیخطرناک م شدیم یعصب یوقت اریشدم، کام ادهیپ نیلبخند زد، از ماش بهم

 یزندگ هیسوخت. اون هم حق  اریکام ی. دلم براختیر یکرد منم روانم بهم م یرو برام زمزمه م الیدائم اسم دان که

 نایزمزمه کنه. م اریکام یرو برا نایچپ و راست اسم م دیانب گهیاما د ناستیم ینرمال رو داشت. اره مامانش خاله 

 براش تکرارش کنن........ یه نکهیا فراموشش کنه نه اریاجازه بدن که کام دیرفته بود؛ با

 بعد : یهفته  کی

ت رو به دس وانیل هیرفتم؛  رونیبه دست از آشپزخونه ب وانیل ختم،یگذاشتم، داخلشون قهوه ر زیم یها رو، رو وانیل

 مبل نشستم. یگلسا دادم و رو

 : خوب چه خبرا از اون جگر؟ گلسا

 تعجب بهش نگاه کردم با

 کدوم جگر!! -

 یمیقد قیرف ار،یمون کام: ه گلسا

 زد چشمک
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 کن ایواا گلسا ح -

 : نترس به عشقتون نظر ندارم گلسا

 سرش یتو دمیبالشت کوب با

 ؟یزن ی: آخ چرا م گلسا

 یقدر چرت و پرت نگ نیسر جاش و ا ادیتا مغزت ب -

 گفتم؟ ی: وا مگه چ گلسا

 دوسته هیمن فقط  یبرا رایدوم کام گه؛یجگر نم گهیکه نامزد داره، به پسرا د یاول دختر -

 . لبخند زدم و از قهوه ام خوردم.دیکش یحرص نفس با

 چه خبر؟ ی: نگفت گلسا

 اریمن شدم دوست دختر کام نکهیبه جز ا ست،ین یخبر -

 هم که تموم شد انیکه دوست پسر تو بود! اون جر اری: کام گلسا

 شروع شد. دیجد انیجر هیاره، اما  -

 .دیمشت به بازو ام کوب با

 آخ، چته؟ -

 !!یدیبه من م ریبه د ری: چرا خبر ها رو د گلسا

 آمد شیخوب فرصتش االن پ -

 شده؟ یچ نمیکن بب فی: زود تعر گلسا

 هام رو کج و کوله کردم. لب



 عشق غامیپ

 
204 

 

من  نیهم یخواد، برا ینم یزن اجبار اریاما کام رن،یخوان براش زن بگ یم اریکام یمطلب، مامان و بابا یخالصه  -

 کنم. یم یشده به خانواده اش رو باز یدوست دختر معرففعال نقش 

 دمیو من ترس دیکش غیج هوی

 زهرمار چه مرگته؟ -

 ؟یاالن به من بگ دیرو با یمهم نیخبر به ا شعوری: ب گلسا

 ها ستیهم مهم ن نیهمچ -

 ولیا یاری: تو االن نامزد کام گلسا

 آروم باش ست،یکه ن یگلسا جان نقشه است، واقع -

 شهیم یجد یشوخ یشوخ یزیهر چ : گلسا

 .دیچشم غوره رفتم. گلسا خند بهش

 کوفت پرو -

 مروی: عاشقتم ن گلسا

 دمیکش یبلند نفس

 گفتن! یتو چ دنی: خوب مامان و باباش با د گلسا

 خواستن خفه ام کنن. یفقط با محبت م ،یچیه -

 : واا چرا؟؟ گلسا

 داده بود به خانواده من و ازدواج مون ریباباش هم گ کردیم نایم نایمامانش چپ و راست م -

 بود یبابا پس شب گند ی: ا گلسا

 مزخرف بود ییلیخ -
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 ادامه داره؟ یباز نیا ی: حاال تا ک گلسا

 همش چند ماه دیدونم اما شا ینم -

 ؟ی: خوب بعدش چ گلسا

 ینخودچ -

 دمیپرس ی: جد گلسا

 .میزنیو بهم م میتفاهم نداشت میگ یدونم، م یخوب نم -

 تکون داد. رس

 ؟یشیعروس م یتو ک -

 میتو فکر رفتن هست شتریب ست،یمشخص ن قشی: هنوز زمان دق گلسا

 به کجا؟ -

 : آلمان گلسا

 اونجا چرا؟؟ -

 .میکن یآلمان زندگ می: هر دوتامون دوست دار گلسا

 یاهان به سالمت -

 هنوز میکار دار یرفت، کل شهیهم نم یآسون نی: ممنون اما به هم گلسا

 نگران نباش شهیحل م یهمه چ -

 لبخند زد بهم

 : تو هم نگران نباش گلسا

 نیهم دمیترس کمی. فقط ستمین -
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 : چرا ترس؟ گلسا

 دونم ینم -

شونه اش گذاشتم. چه خوب بود که گلسا  یزد. سرم رو، رو ینیریدستم گذاشت و بهم لبخند ش یرو، رو دستش

 کنارم بود.

 خوشگله هاا ی: ول گلسا

 ؟یک -

 اریکام گهی: قصاب محله ،خوب معلوم د گلسا

 زدم لبخند

 : تک فرزنده؟ گلسا

 اهوم -

 ؟ی: تهران گلسا

االنم که ساکن  راز،یدانشگاه برگشت ش یبا خانواده اش امدن تهران و دوباره برا یاما از بچگ ه،یرازینه، در اصل ش -

 تهرانه

 : آهان گلسا

 ،یورزش کلیپوست برنزه، قد بلند، صورت گرد، ه ،ی، مو مشکروشن یهمون پسر چشم قهوه  ،یمیقد قیرف اریکام

 ادیبرام بود. فقط خدا به فر یدوست عال هیشده بود؛ اما االن  یمعرف نایکه به عنوان پسر خاله و عشق م یپسر

 رفت؛ اون وقت االن ما چهار تا ینم الیدان کاشرفت  ینم نایخانواده بشه. کاش م نیبرسه که قرار عروس ا یدختر

 ........یزندگ یآ یزندگ م؛یکرد یم یخوشبخت زندگ

 ماه بعد : چهار

 رو برداشتم. یبسته، گوش یو با حرص و چشمام ها دمیکش ی ازهیخواب ناز بودم، خم یام بلند شد؛ تو یگوش یصدا
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 بله -

 معرفت ی: زهرمار نامرد ب ایصوف

 زده چشمام رو باز کردم. وحشت

 شده؟ یچ -

 !!؟یکن یکار نیهمچ یخفه ات کنم، چطور تونستخواد  ی: دلم م ایصوف

 شده؟ قلبم آمد تو حلقم یخدا چ ای

 شده؟ یمثل آدم بگو چ ایصوف -

 ؟ینگفت یزیچرا به ما چ یو باهاش خونه گرفت یکن یازدواج م اریبا کام ی: تو که دار ایصوف

 گفت؟یداشت م یچ نیتخت نشستم، ا یرو

 رو بهمون گفت یزنگ زد و همچ اریکام یبابا ه؛یصبناراحت و ع یلی: بابا از دستت خ ایصوف

 کرده بودم کپ

 ؟ینگفت یزی: چرا چ ایصوف

!! چند بار بهش زنگ زدم دارهیچرا برنم نیرو گرفتم؛ ا اریکام یرو قطع کردم، رسما بدبخت شده بودم، شماره  یگوش

 .دیچیگوشم پ یخواب آلودش تو یتا صدا

 : هوم اریکام

 زدم ادیفر

 اریکام -

 شده؟ یخدا چ ای:  اریمکا

 لیزلزله و س ،یبدتر از سونام یزیچ هی -
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 تو حالت خوبه؟ ؟یچ یعنی:  اریکام 

 نمتیبب یفور دیبا -

 : باشه کجا؟ اریکام

 ییهر جا ابون،یقبرستون، پارک، خ -

 سه دو چهار یکافه  ای: غزال آروم باش و ب اریکام

 باشه -

 بود ایام زنگ خورد، در یش. گودمیرو قطع کردم، چند تا نفس کش یگوش

 سالم -

 ...یزیمعرفت چرا چ ی: ب ایدر

به سرم  یتخت. االن من چه گل یرو پرت کردم رو یگوش گه؟یبا خبر شد د ایدر یرو قطع کردم، چطور یگوش

 در کمد یپرت شدم و خوردم تو هویخواستم برم سمت کمد که  یتخت بلند شدم و م یاز رو رم؟؟یبگ

 آخ آخ دماغم -

ه کرد ریمالفه گ ی! به پشت سرم نگاه کردم. پام تونی. من چرا خوردم زمدمینابود شد، با دستم دماغم رو مال غمدما

خورد اما  یام زنگ م یخود دارن. گوش یکه جا ی هیبود، بق یکه قاط ایبدم؟؟ صوف یجواب بابام رو چ ییبود، وا

 دم،یکش ادیفر دم،یداخل کمد لباس برداشتم و پوش بلند شدم، از نیزم یجرات جواب دادن بهش رو نداشتم؛ از رو

بدم؟  یکنم؟ جواب بابام رو چ یمن االن چه غلط یینداشتم، وا یرانندگ یکنم. اصال حوصله  یخفه ات م اریکام

درد گرفته بود. بعد از اون شب  یرفتم، سرم کم نییو به آژانس زنگ زدم. از پله ها پا دمیکش یچکار کنم؟ نفس

داده  ریمن و ازدواج مون گ یباباش طبق معمول به خانواده  نا،یا اریکام یهم رفته بودم خونه  گهیار دب ومزخرف، د

 انیمنم به اسم م گهیکردم، واال د یرو به آرامش دعوت م اریمنم با نگاهم کام کرد،یم نایم نایم یبود؛ مامانش هم ه

بهم  یلیلبام لبخند بود و خ یبودم رو اریکه با کام یقتاکرده بودم. سوار آژانس شدم و آدرس رو گفتم. و دایپ یآلرژ

 یهم حالش رو م اریگفت و کام یسهند متلک م م؛یکرد یبچه ها شرکت م یهم تو دورهم یگذشت، گاه یخوش م

 نایو خوشنود بود؛ شراره ا یاش راض یاز زندگ ایمهمون نگاهش بود. در یخاص یشاد هیهم فرق کرده و  دیگرفت. ام
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 اریگذشته با کام یعقب افتاد. هفته  یفرهود افتاد و مرد، باز عروس ییکردن دا نییرو تع یعروس خیتار که نیهم

 نیخواست مستقل بشه اما انگار خانواده اش بد برداشت کرده بودند. ماش یآخه م م،یخونه براش گرفت هیو  میرفت

همه من و  نجایا گهیو وارد کافه شدم. د دمیکش قیشدم؛ چند تا نفس عم ادهیرو حساب کردم و پ هیکرا ستاد،یا

منو رو از حفظ بودم.  گهینشستم. گارسون آمد منو رو به سمتم گرفت، د یشگیهم زی. سر مشناختنیرو م اریکام

 بدون نگاه کردن به منو.

 منو رو از حفظ بودم، بدون نگاه کردن به منو. گهیآمد، منو رو به سمتم گرفت، د گارسون

  یشکالت یهات چاکلت، ترافل و بستن ،یشکالت کیترک، ک یهوه آب، ق وانیل هی -

دستام؛ االن چه کنم؟  یگذاشتم و سرم رو، رو زیم یبا تعجب سفارش ها رو نوشت و رفت. دستام رو، رو گارسون

 یی. واامدیکنه. اشکم داشت درم ینبود! بابام ازم سوپ درست م یخود یشد؟؟ دلشوره هام ب یجور نیآخه چرا ا

 ییوا

 : چه خبره؟ اریکام

 نشست. یصندل یسرم رو بلند کردم و بهش نگاه کردم. رو ار،ینگران کام یصدا دنیشن با

 شده؟ ی: چ اریکام

 بدبخت شدم -

 : چرا؟ اریکام

 میکن یازدواج م میو دار میبابات به بابام زنگ زد و گفته ما خونه گرفت -

 باز موند دهنش

 االن چکار کنم؟ -

 نداشتم: من خبر  اریکام

 شه؟یم یاالن چ -

 !یگفت یرو م قتی: خوب حق اریکام



 عشق غامیپ

 
210 

 

 گفتم؟ یگفتم؟ از کجا م یم یچطور -

با لذت  ار،یکام زیتعجب آم یو بعد در مقابل نگاه ها دمیآب رو سر کش وانیسفارش ها رو آورد. اول ل گارسون

 مشغول خوردن شدم.

 که یریگ یهمه!! دل درد م نی: ا اریکام

 شهینم یزیبدنم. چ شکالت الزم شده -

 .دیکش یم ریسرم ت یتکون داد. وا سر

 ...نی: بب اریکام

 بود نیچه خشمگ ایصوف یاگه بدون اریکام ییوا -

 : غزال... اریکام

 زننیزنگ م یه ده،یو شراره هم رس ایبه گوش در یحت -

 : بزار... اریکام

 بهشون بگم؟ یام رو بدم، آخه چ یتونم جواب گوش یاز ترس نم -

 قهوه رو برداشت و ازش خوردم ونفنج

 : دوستت دارم اریکام

گفت؟؟ حتما گفته دوست دارم، من اشتباه دوستت دارم  ی. االن چاریصورت کام یشد تو دیدهنم پاش یمحتوا

 با دستمال صورتش رو پاک کرد. دم؛یشن

 ؟یرو دوست دار یچ یگفت یم یشد، داشت یهوی د،یببخش -

 .دیکش ینفس

 بودم یادیز یبا دخترا نا،یبعد از رفتن م رازیب من شخو نی: بب اریکام
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 !یحرف رو زد نیبار ا نیدونم چند یم -

 ادته؟یرو  ایدر ی: شب عروس اریکام

 منم بفهمم یحرف بزن یجور هی شهیخوب اره، م -

 گذاشت. زیم یداد و دستاش رو، رو هیتک یبه صندل اریکام

اصال خودم دو تا  ایبخاطر عشق مردن،  تیدردناکه، رومئو و ژول حس هیقصه هاست و  یعشق فقط تو نی: بب اریکام

 ؟یقبول دار ست؛یبه جز درد و رنج ن یزیپس عشق چ م،یاز عشق ضربه خورد

 رو به چپ و راست تکون دادم سرم

 داره. انیجر یاما زندگ م،یبا حرفت موافقم، اره ما ضربه خورد یتا حدود -

 .میدوباره عاشق بش نکهیا ایکه رفتند،  میباش یمنتظر اونا میتون ینم من و تو که تا ابد قا،ی: دق اریکام

 م؟یتا ابد تنها بمون م؟یچکار کن دیاما پس با -

 : نه اریکام

 ؟یپس چ -

که  نویو دوستش داشته باشه. ا ادیباشه که باهاش آرامش داشته باشه، ازش خوشش ب یبا کس دیآدم با نی: بب اریکام

 ؟یقبول دار

 تونه باشه یدوست داشتن م ستیال که عشق ناره، حا -

 حس قشنگه. هیتوهم دردناک اما دوست داشتن  هی: عشق  اریکام

 یاصل مطلب رو بگ شهیم -

 .دیکش یبلند نفس

 و دوستت دارم ادیکالم من ازت خوشم م هی:  اریکام
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 کردم. ینگاه م اریدادم. مثل بز به کام هیتک یدهنم رو قورت دادم و به صندل آب

 م؟یو در کنار هم آرامش، پس چرا باهم نباش میمدت از حسم مطمئن شدم. من و تو به هم حس دار نیا ی: تو اریامک

 کردم دنیبلند شدم با سرعت شروع به دو یصندل یکردم نفس کم آوردم، از رو حس

 ،رمیدارم کجا مدونستم  یکردم. نم دنیبلند شدم، با سرعت شروع به دو یصندل یکردم نفس کم آوردم، از رو حس

: چه جالب منم عاشق  الی(.) داناریپسر خاله و عشقم کام کنمیم ی: بچه ها معرف نایخواستم فرار کنم.)م یفقط م

رو دوس داره(. اون  نایهنوز م اری: کامنی(.) نسرستام ه یتک دونه عشق زندگ نای: م اریدختر خاله ام شدم(.)کام

پس  ستیمگه دوستم ن اریکام اد؟یدوستت دارم ازت خوشم م گهیبه من ماالن  یروزا، اون حرفا، اون عشق. چطور

گذاشتم؛ آب دهنم رو قورت دادم؛ اون  وارید یکنه؟ به نفس نفس افتاده بودم؛ دستم رو، رو یخواد باهام باز یچرا م

 میوشلرزون گ یپارک نشستم. با دستا یتو یخال مکتین نیاول یرو ابون؛یپارک بود؛ رفتم اون ور خ هی ابونیطرف خ

 گلسا رو گرفتم یرو برداشتم و شماره 

 : سالم خانم گلسا

 گ..ل..سا -

 شده؟ یخدا چ ای:  گلسا

 شمیپ ایب -

 ؟یی: کجا گلسا

 پارک  -

 : کدوم پارک؟ گلسا

 اطراف نگاه کردم به

 پارک الله. کنار بوفه خوشمزه. -

 امی: االن م گلسا
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گفت دوستم داره؟  اریغا بود، تو ذهنم پر از صدا. آخه چرا کامقلبم غو یدستم فشار دادم. تو یرو، تو یگوش

 قیکنه؟ چشمام رو بستم، چند تا نفس عم یخواد با من باز یم اریکام یعنی! ناستیکه هنوز عاشق م یاریکام

 ....دمیکش

 : غزال؟ گلسا

 بغل گلسا ینداختم توبلند شدم و خودم رو ا مکتین ینگران گلسا، چشمام رو باز کردم و از رو یصدا دنیشن با

 شده؟ ی: چ گلسا

 .میها نشست مکتین یکرد. از آغوشش جدا شدم و رو نوازشم

 : خوب بگو گلسا

 بهم ابراز عالقه کرد اریکام -

 دیکش یفیخف غیج

 یعال نکهی: ا گلسا

 نگاه کردم بهش

 ؟یکجاش عال -

 !؟یبد زیچ نیدوستت داره مگه ا اری: کام گلسا

 الیو دوست دان ناستیعشق م اریرفته، کام ادتیانگار  -

 دیمجرد هست اریکو؟ اونا رفتن، تو و کام الیکو؟ دان نای: االن م گلسا

 که دوستم هست اریاما کام ستندیباشه اونا ن -

 شده لیتبد یعشق یبه رابطه  یبهتر، رابطه دوست گهی: خوب د گلسا

 دمیکش یبلند نفس
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 ؟ی: مشکل تو چ گلسا

 نگاهم کرد مشکوک

 ؟یالینکنه تو هنوز عاشق دان:  گلسا

 شهیرفتنش م لیدل ریذهنم دگ یمن مرده، فقط گاه یبرا گهید الینه، عشق دان -

 ؟یدیفرصت نم هی اری: پس چرا به کام گلسا

 ترسم یم -

 ؟ی: از چ گلسا

 نایعشقش به م -

 !کردیبود که به تو ابراز عالقه نم نای: اگه عاشق م گلسا

 رو؟!! نایش کرده باشه مفرامو اریممکن بود کام یعنی

 : چشمات رو ببند گلسا

 نگاهش کرد یسوال

 : ببند گلسا

 تکون دادم و چشمام رو بستم سر

 ؟یدار یچه حس یاریکه با کام یفکر کن وقتا نی: به ا گلسا

کردم. لبخند  یفکر نم یزیکنارم بود؛ حس آرامش داشتم، شاد بودم؛ به چ اریکام یحرف گلسا عمل کردم، وقت به

 لبم نشست و چشمام رو باز کردم. یرو

 ی: پس تو هم بهش حس دار گلسا

 نگاهش کردم. یو سوال یتعجب
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 .یبهش حس دار یعنیپس  یلبخند زد یبهش فکر کرد ی: وقت گلسا

 رو گرفت دستم

 یهست یغزال تو قو ،یکه دوباره بخور شهینم لیدل نیاما ا یشکست خورد کباری: دختر خوب نترس، تو  گلسا

 دمیکش یقیزد. نفس عم ینیریخند شلب بهم

 االن چکار کنم؟ -

 تو دلت بهش بگو یقرار بزار، باهاش حرف بزن، هر چ اری: با کام گلسا

 کردم. بغلش

 گلسا جون یممنون که هست -

 *و*س*م کرد. ب*و*س*ش کردم.ب

 مزاحم تو هم شدم دیببخش -

 هنیماش یتو انی. خوب من برم. شازمیعز ی هیچه حرف نی: ا گلسا

 باشه برو بهش سالم برسون -

 : حتما گلسا

 بلند شد بهم لبخند زد و رفت. مکتین یرو از

 اریمو به کا دمیکش قیرو، رو به رو ام گرفتم، چند تا نفس عم یبلند شد؛ بهم لبخند زد و رفت. گوش مکتین یرو از

 ام دادم. یپ

 .میتا باهم حرف بزن ایب یخواستبوفه خوشمزه هستم، اگه  کینزد مکتیپارک الله، ن یسالم من تو -

شده بود امروز!  ی. عجب روزفمیک یرو انداختم تو یام داده بودن، اما باز نکردم و گوش یبهم پ ایشراره و صوف ا،یدر

 یعنی نیا ایداشتم اما آ یآرامش و حس خوشبخت اریبره؛ اره من در کنار کام شیپ یجور نیا یباز نیقرار نبود ا
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زدن؛ چشمام رو بستم  یدلم رخت چنگ م یدونستم. تو ینمرو  لشیبه دلم افتاده بود که دل یدوست داشتن؟! ترس

 د.در سکوت کنارم نشسته بو اریکنارم نشست؛ چشمام رو باز کردم؛ کام یکس نکهیدادم... با حس ا هیتک مکتیو به ن

 فرار کردم هویبود،  یآن ممیتصم -

 دمی: بهت حق م اریکام

 دیکش ینفس

 یاما انگار هنوز هم عاشق یرو فراموش کرد الیکردم دان یکر م: ف اریکام

 وقته که بهش فکر نکردم یلیمن مرده، خ یبرا الیعشق دان -

 فرارت؟ لی: پس دل اریکام

 بود یآن میتصم هیگفتم که  -

 ؟ی: تو هم من رو دوس دار اریکام

 دونم بود. یجوابش نم دمینه بود، شاهم اره و هم  دیسوال چندان هم آسون نبود، شا نینگفتم، جواب ا یزیچ

 ؟یکن یپس چرا من رو رد م یرو فراموش کرد الی: حاال که دان اریکام

 رو ندارم گهید یضربه  هیخوام دوباره تکرار بشه، تحمل  یشکست خوردم نم کباریمن  -

 شکست دوباره است؟ هیبا من بودن  یکن ی: چرا فکر م اریکام

 یوس داررو د نایچون تو هنوز هم م -

 کردم. ی: اگه اون رو دوست داشتم، اگه از حسم نسبت به تو مطمئن نبودم که بهت ابراز عالقه نم اریکام

 .یرو دوس دار نایداره که تو م نانیاما مامانت هنوز اطم -

 .یقلبم جا باز کرد یتو تو ست؛ین نایم یبرا ییجا گهیقلبم د یدونم که تو یقلب منه، من هم م نی: ا اریکام

 نگاه کرد بهم
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 : غزال با من ازدواج کن اریکام

 دمیکش یبلند نفس

 باهات ازدواج کنم؟ یهوی یاالن چطور ،یدوست بود هی شهیمن هم یتو برا -

 جلو میری: خوب کم کم م اریکام

 ها اما سخته برام اعتماد دیببخش -

 .یتون یمنم سخت بود، اما بهت اعتماد کردم، تو هم م ی: برا اریکام

 ؟یواقعا من رو دوس دار تو -

 نگاه کرد و دستم رو گرفت بهم

 هم خواهم داشت. بهم اعتماد کن شهی: به حسم شک نکن، غزال من دوستت دارم و هم اریکام

 اونا رفتن یدوست شد؛ وقت الیشد؛ بعد با دان یبه عنوان عشق دوستم بهم معرف یپسر روز نینگاه کردم. ا بهش

 دوست من شد و االن نیبهتر

 ؟ی: غزال دوستم دار اریامک

 تکون دادم نییرو به سمت پا سرم

 یکه دوستم دار یبا زبونت بگ دیقبوله اما بعدا با نی: فعال هم اریکام

 افتادم. یزیچ هی ادی هوی دم؛یخجالت کش یکمی ن،ییرو انداختم پا سرم

 اریکام ییوا -

 شد؟ ی: چ اریکام

 م؟یبد یرو چ ی هیجواب بق -
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ه ک میگیرو م قتی. به دوستامون هم حقیمن که خبر دارند، خانواده تو هم با خبر شدن اما اشتباه یه : خانواد اریکام

 شد یجد یشوخ یشوخ

 قبول کنن؟ توننیاونا م -

 ی هینه بق می: مهم ما هست اریکام

 شم؟یخوشبخت م -

 اره می: اگه با هم تالش کن اریکام

از  یشروع تازه ک هی یاعتماد کنم؛ برا دیبا دیجد یزندگ هیشروع  یدلم هنوز ترس بود؛ اما برا یلبخند زد. تو بهم

 یپس م م؛یشناس یدرد رو هم م م؛یهر دو عاشق بود م؛یهر دو شکست خورد م؛یبهتر! ما با هم آشنا هست اریکام

ونه تمیشم / صداش دنیارو برداره / کسى جز من نمی ت...) یه جورى عاشقمیکن یو زندگ میبا هم خوشبخت بش میتون

/ تو رو آروم نگه داره /  یه جورى عاشقت میشم/ نتونى از دلم رد شى / نمیذارم که یه لحظه / رو تصمیمت مردد 

شى/ میشه هنوزم با یکى خوش بود / این حسو با تو تجربه کردم / هرچى که با تو هس همش خوبه / دنبالِ غیر از تو  

ى خوبى رو میفهمى / میبینى عاشقت شدم صافى / هوامو دارى / من از تو میگم چون دلت پاکه / تو معنمیگردمن

 الدیچونکه دل رحمى/تو باشى زندگى خوبه/ ،نباشى زندگى سخته/ خیالم راحتِ با تو / دلم همیشه  خوشبخته.() م

 = عاشقت شدم(...... ییبابا

 ماه بعد :  سه

م فوق العاده بود. به خانواده ا اریبسته بشم؛ کام کردم که بتونم دوباره اعتماد کنم؛ دوباره بتونم دل یفکر نم اصال

نه اون خو اریدر کار نبود و کام یرابطه و اصال قرار ازدواج هیشروع  یبرا میفقط بهم فرصت داد اریگفتم که من و کام

و  ایو در ای. به صوفیخاستگار ادیب اریکام م،یاز حسمون مطمئن شد هک یخودش گرفته بود؛ قرار بود وقت یرو برا

رد. ک یشده. بابام اولش باهام قهر بود اما کم کم آشت یجد هویبود اما  یباز هیاولش فقط  انیکه جر میشراره هم گفت

گذاشتن  همرو  یمحضر در جمع خانواده و دوستان ازدواج کردن، پول عروس یتو شیپ یسه هفته  انیگلسا و شا

خوان برن ماه عسل خارج از  یو به جاش م رهیبگ یوسخواد عر یگفت که نم هویهم  ایرفتن به آلمان. صوف یبرا

بهش گفته بد  یکیفرهود،  ییمراسم دا یتو ایبود، گو یکشور؛ همه فاز خارج رفتن گرفته بودند. شراره هم عصب

هم در کمال  دیتا آروم شده. ام میداد شیدل دار یکل ایشده؛ من و در یناراحت و عصب نمیقدم، عروس شوم، ا

کرد و روانش آمد سر جاش... امتحاناتم تموم شده  دایدختر پ هیدوست شده بود!! سهند هم باالخره  سایتعجب با پر
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 ریفرق کرده بود؛ دلگ رازیبار فاز ش نیدانشگاه. ا یبا یداشتم و بعدش با گهیترم د هیفقط  راز،یو برگشته بودم ش

خواست  ی. اما هنوز هم دلم نمدادیم یتازگ یمرگ بو یبو یو مرور خاطرات نداشت؛ بانشاط شده بود؛ به جا نبود

 کنم..... یشهر زندگ نیا یتو

 عالم لباس هیحلقم بود.  یام، بدجور استرس داشتم، قلبم تو یخاستگار انیو خانواده اش ب اریقرار بود، کام امشب

نشده بودم. و من هنوز آماده  امدنیم گهیدونستم کدوم رو انتخاب کنم. چند ساعت د یبودم و نم ختهیدورم ر

شال  ره،یت یشلوار آب هیروشن،  یسارافون آب هیها،  سانبوه لبا نی. از بدمیکش قیچشمام رو بستم و چند تا نفس عم

هم به صورتم زدم؛ خوشگل شده بودم؛ اما  میمال شیآرا هیبود.  یعاشق رنگ آب اریرنگ انتخاب کردم؛ کام یسرمه 

و  کنهیوقت من رو به عنوان عروس خانواده قبول نم چیخانم ه نیدونستم که نسر یدلم آشوب بود؛ خوب م یتو

و دست از  شدیمن آشنا م یبا خانواده  د،یرس یباالخره به آرزو اش م یاما خوب آقا مرتض ناست،یبا م همدلش هنوز 

 داشت.. چند ضربه به در خورد. یسر کچل من بر م

 داخل ایب -

 باز شد در

 آمدن مهمونا ن،ییپا ای: غزال ب ایصوف

 باشه -

 داخل آشپزخونه شدم. رون،یو از اتاق رفتم ب دمیکش یبه خودم انداختم؛ نفس نهیآ ینگاه رو تو نیآخر

 گذاشتم، بردار ببر ینیداخل س ی: فنجون چا ایصوف

  یمرس -

 تو، وارد هال شدم دیبه ام یرو برداشتم، اله ینیلبخند زد. س بهم

 سالم -

مکث کردم. بهم  یکم اریتعارف کردم، فقط مقابل کام یهمه چا یزدم؛ جلو ینجو ی. لبخند بدیسمتم چرخ نگاها

 بود. نیگذاشتم و کنار بابام نشستم. جو سنگ زیم یرو، رو یخال ینیچشمک زد. س
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با هم آشنا  دیدوتا که از قبل حرفاشون زدم و قرارشون رو گذاشتن، انگار فقط االن خانواده ها با نی: خوب ا نینسر

 بشن.

 چپ چپ به مامانش نگاه کرد. رایکام

 کننیخودشون رو انتخاب م یزندگ کی: زمونه عوض شده، االن جوونا خودشون شر مامان

 ره؟یبگ میتصم تونهیبهتر از خودشون م یخودشونه، ک ی: خوب زندگ ایصوف

حرف  زایچ ی هیبقو  هیمهر ،یعقد و عروس یما هم درباره  زننیو غزال حرفاشون رو م اری: خوب بهتره تا کام یمرتض

 میبزن

 مگه هنوز هم حرف دارن با هم؟ نای: ا نینسر

 کن ییرو به اتاقت راهنما اری: غزال، کام بابا

 ا،یاتاق صوف میمبل بلند شدم اتاق خودم که بازار شام بود پس بهتر بود بر یبود، از رو یو دستور یاش عصب جمله

 د اتاق شدم.و بعد هم من وار اریدر اتاق رو باز کردم اول کام

هم که چندان مرتب  ای. اتاق صوفمیتخت نشست یو بعد هم من وارد اتاق شدم. رو اریاتاق رو باز کردم اول کام در

 نبود؛ اما از اتاق من بهتر بود.

 باشه! گهیشکل د هیکردم اتاقت  ی: فکر م اریکام

 ستیاتاق من ن نجایا -

 نگاه کرد. یسوال بهم

 ستیهم چندان جمع و جور ن نجایکه البته ا ای، اوردمت اتاق صوفچون اتاقم بازار شام بود -

 دی: آهان، پس دوتاتون شلخته هست اریکام

 نه، فقط امروز اتاقامون بازار شامه. -

 گفت که االن اون ببرون جنگ شده. یبهم م یحس هیلبخند سر تکون داد،  با
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 : غزال! اریکام

 بله -

 ؟ی: چرا ناراحت اریکام

 نگرانم که خانواده ها االن باهم دعواشون بشه. تم،سیناراحت ن -

 شهینم یزی: نگران نباش، چ اریکام

 کنم یم یسع -

 اتاقت؟ می: بر اریکام

 نه ییوا -

 دیخند

 کوفته -

 تکون داد. بهم نگاه کرد. سر

 : غزال؟ اریکام

 بله -

 ؟ی: دوستم دار اریکام

  که منم مطمئن شده بودم، وقت ابراز بود.از حسش مطمئن شد و بهم ابراز عالقه کرد، حاال اریکام

 .یکه فکرش رو کن یزیاز هر چ شتریاره دوستت دارم ب -

 لبخند زد و دستم رو گرفت بهم

 خوشبختت کنم دمی: قول م اریکام

 دمیمنم قول م -
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 گهید می: خوب بر اریکام

 که میندار یبه قول مامانت حرف م،یاره بر -

 تو رو رهیپذ ینم بها نده، کم کم مماما یبه حرف ها ادی: ز اریکام

 دمیکش ینفس

 دوارمیام -

 .می: فقط خودمون دو تا مهم هست اریکام

 نقش دارند مونیاما خانواده هامون هم در زندگ -

رو دوست داره اما من تو رو دوست  نایکنم، بازم اون م یمنم هر کار ناست،ی: درسته، اما مامانم هنوز تو فکر م اریکام

 مهمه. نیدارم و ا

 منم دوستت دارم. -

 .دیموهام کش یال دست

 خودم، بدجور بهت وابسته شدم ی: خانم اریکام

 یدلشوره ها ب نیشدم و ا یخوشبخت م اریام به صدا درآمده بود. من با کام یخجالت لبخند زدم. زنگ خوشبخت با

 یو خانواده اش، تو اریبعد از رفتن کامکرد....  یخانم هم باالخره من رو به عنوان عروسش قبول م نیبود، نسر یخود

 خورد. در اتاق زده شد. یانداخت و بابام حرص م یخانم چپ و راست متلک م نیتختم ولو شدم. نسر یاتاق رو

 بفرما -

 تخت نشستم، آمد و کنارم نشست. یباز شد و بابام وارد اتاق شد، رو در

 شلوغه نجایکه ا دیببخش -

 : اشکال نداره بابا

 انداخت یهنگا بهم
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 ؟یرو دوست دار اری: کام بابا

 تکون دادم سر

 که یدون یخوان م یتو رو نم اریکام یاما دخترم خانواده  باستی: دوست داشتن ز بابا

 دونم یاره م -

 : پس!! بابا

 .امیتونم باهاش کنار ب یم -

 .یاریاما ممکن کم ب یگی: سخته، االن م بابا

 یزیبا هر چ شهیخورده پس م وندیدالمون بهم پ اریه بشم اما شدم، من و کامبتونم دلباخت یکردم روز یفکر نم -

 کنار آمد.

 ریرو بگ میتصم نیاما بازم فکر کن و درست تر ،یهست یدونم قو ی: م بابا

 زدم لبخند

 یکه هوام رو دار ییممنون بابا -

که من  دوارمیبرات کم گذاشتم و ام دونم در گذشته یاز بچه هاش است، م تیاش مراقب و حما فهیپدر وظ هی:  بابا

 یباش دهیرو بخش

 یزیاز همون اول چ اریکام یکه درباره  دیشما من رو ببخش دیکرد تمیحما شهیقربونت برم من، شما که هم یاله -

 نگفتم

 گونه ام کاشت. یرو یو بوسه  دیسرم کش یرو دست

 یخوشبخت بش دوارمی: ام بابا

 ییممنون بابا -

 سمت در رفت
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 : شب خوش بابا

 ریشب بخ -

 شلوغ پلوغ یلیاتاق رو جمع و جور کنم. خ دیام بود. فردا با یحام شهیرفت؛ درسته کنارم نبود اما هم رونیاتاق ب از

 بود. چشمام رو بستم.........

 ؟ینگفت یزیغزال چرا زود تر به ما چ یری: بم شراره

 د بهتون گفتم کهش یجد یبود؛ وقت یباز هیشراره گفتم که اولش فقط  ییوا -

 یخوشبخت بش اریدر کنار کام دوارمیام ،یرابطه شروع کرد هی: خوب شد که  ایدر

 زمیممنون عز -

 فقط من مجرد موندم. دیهمتون ازدواج کرد یعنی:  شراره

 یکن ینگران نباش، تو هم ازدواج م -

 واقعا بد قدم هستم دمی: شا شراره

 گهی: زر نزن د ایدر

 یبد تیاهم دیتو که نبا گهیم یهر چ یهر ک -

 عقد هم نکردم. یازدواج کنم اما هنوز حت شی: خسته شدم بخدا، من قرار بود دوسال پ شراره

 دیکش یآه

 ترسم از فرهود زده بشم یکم کم م ده،یطول کش یادیهم ز ینامزد نیداره، ا یزمان یزی: هر چ شراره

 !یشد وونهیواا انگار واقعا د -

 ه؟یحرفا چ نی: ا ایدر

 فرهود ازم دل زده بشه. دمیشا زنه،یبه سرم م الیفکر و خ ی: کل شراره
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 یکرد یقاط یدکتر برو، حساب هیشراره  -

 طول کشده. ادیحق دارم بترسم ز ده،یم ریشده، چپ و راست بهم گ یجور هی: آخه رفتارش  شراره

 رهینم نیاز ب ایآسون نی: عشق به هم ایدر

 بچه هم داشتم یودم ممکن بود حت: االن اگه ازدواج کرده ب شراره

 االن بچه داره! اینه که در -

 ست؟ین یاز بچه خبر ای: در شراره

 : هنوز نه، اما بعد از اتمام درسم ممکن بهش فکر کنم ایدر

 خواد یمن دلم خاله شدن م م،یممکن ندار -

 بده ریگ ای: خوب برو به صوف ایدر

 !یاما تو االن چند ساله ازدواج کردسقف،  هی ریخوان برن ز یبابا اونا تازه م -

 مادر بشم ستیخوام خاله بشم حاال که قرار ن ی: منم م شراره

 .یشیو هم بچه دار م یکن یبابا شراره نگران نباش، هم ازدواج م یا -

 یچافته، هم یکارش جا م یمن هنوز درس دارم، کاوه تازه داره تو م،یبچه حرف نزد ی: من و کاوه هنوز درباره  ایدر

 به نوبت

 تکون دادم از قهوه ام خوردم سر

 : غزال؟ شراره

 بله -

 ؟یشد اریعاشق کام یدیفهم ی: ک شراره
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ر به بودن باهاش فک یبهم گفت دوستم داره وقت یشد؛ اما وقت یک دمیبلکه دوستش دارم؛ نفهم ستمیعاشقش ن -

 قلبم بهش حس دارم و دوستش دارم. یتو دمیکردم؛ د

 بهت گفتم؟ اریم: پس اول کا شراره

 اره -

 ؟ی: خانواده اش چ شراره

 ناستینداره، اما مامانش هنوز تو فکر م یباباش که مشکل -

 که رفته نایبابا، م ی: ا ایدر

 گهی: خوب خاله ش د شراره

 طرفدار پسرش باشه دیبا اریاما مادر کام ناستی: خاله م ایدر

 ستیحاال که ن -

 ؟یشینم تی: اذ شراره

 ؟یاز چ -

 !!ناست؟یهنوز به فکر م اریمامان کام نکهی: ا هشرار

 نه چرا بشم؟! -

 بوده!! نایعاشق م یروز اری: خوب کام شراره

 من هستم. اریقلب کام یو تو اریقلب من کام یبودم، اما از اون روزا گذشته، االن تو الیعاشق دان یمنم روز -

 .دیلذت ببر شماست ازش یزندگ نیا ستن،ین گهیاون دوتا د قا،ی: دق ایدر

 زدم لبخند

 یدوست فرار هیدوسته برام اما  هیهنوز هم  نایدرضمن م -
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 یدوست فرار هی: اره  ایدر

 ستین ادشیعشق و حال اصال ماها رو  یفرانسه پ یتو نای: االن م شراره

 افته یما هم م ادیدر حال عشق و حال باشه اما  دی: شا ایدر

 : از کجا معلوم؟  شراره

 م: از حس ایدر

واج ازد اریکه من دارم با کام دیبه گوشش رس یعنی!! یکدوم قبر ستیمعلوم ن الیمشخصه اما دان نایم یخوب جا باز

 گفتن. کیتلفن تبر یبهم پا یازدواج کل نیکنم؟! خاله و شوهر خاله که خوشحال بودن از ا یم

 هست؟ یک ی: حاال عروس شراره

 تابستون یاما آخرا ستیمشخص ن قایدق -

 : پس اول درس و بعد شوهر ایدر

 ازدواج کنه. ایزدم. شراره هنوز هم ناراحت بود که البته حق هم داشت، شراره قرار بود قبل از در لبخند

 راز؟یش ای دیکن یتهران زندگ یخواه ی: م شراره

 تهران -

 تنهااا ی: من ماندم تنها شراره

 تهران. دیبر ایصفهان ا دیایب ایبا فرهود حرف بزن  یستی: اصال هم تنها ن ایدر

 .میزنیحرف م میکن ی: تو اول بذار من باهاش ازدواج کنم، بعد راجب کجا زندگ شراره

 خدا هممون رو خوشبخت کنه -

 نی: آم ایدر

 خدا دی: به ام شراره
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 ......یایم یکه دار یمرس یخوشبخت یبا دوستام، آها یها، هم صحبت یدورهم نیا یدلم تنگ شده بود برا چقدر

 ماه بعد : دو

؛ خواست یم زییپا یتو یدلش عروس شهیهم نایداده بود؛ چرا؟ چون م ریگ زییبه پا یزمان عروس یخانم برا نینسر

ام  یعروس یبرا ی. کلمیانتخاب کرد یعروس یرو برا وریهفت شهر اریبود. اما من و کام ادمیرو خوب  نیمنم ا

مشترکمون باشه؛ چون  یخودش گرفته بود؛ قرار شد خونه  یبرا اریکه کام یو استرس داشتم؛ همون خونه  جانیه

هم ماه  ایخواهرش، چون خاله شده بود، صوف شیپ شیهم رفته بود ک ایتهران، در ادیفرهود به شراره اجازه نداد ب

خفه  نایخانم هم که من رو با م نینسر نم؛یجهازم رو بچ یکاراش، مجبور شدم به تنها ریعسل بود و گلسا هم درگ

کرد، دکور خونه رو  یبود رنگ مبل فالن انتخاب م نایگفت؛ اگه م یم نایاز م یزیراست سر هر چ وده بود، چپ کر

 بود لباس نایاگه م نا،یدرست مثل م ادیبدش م اریاما کام یدوست دار مهیتو خورشت ق د،یچ یم یاون مدل یمدل نیا

 یبدنم خارش م امد،یاسمش که م ،ده شده بودمز نایم گه،یحرف د یکرد و کل یعروسش رو فالن مدل انتخاب م

خواست با  یدلم م ی!!! گاهدهینکش مارستانیحرفا، به ت نیمادر و ا نیچطور کارش با ا اریگرفت؛ من موندم کام

نم خا نیتو نسر یمادر، من فقط برا یسر خودم.. به من نگ یتو ای نیسر نسر یبکوبم تو یزیچ یآباژور ،یگلدون

ت گف یم یه اری. کامیلینشم خ یروان نینسر نیتونست من رو مادر صدا کنه؛ من از دست ا یود مب نایهستم. اگه م

به تحمل. باباش هم که  ییدوتا میکنه، مجبور ینده، مهم من هستم که دوستت دارم، مامانم باالخره قبولت م تیاهم

 انیا.. ششدیم لنتیسا انشکاش مام نت؛لیسا یکال رفته بود رو یزمان عروس نییبا خانواده ام و تع ییبعد از آشنا

 ی. انگارسایپر یهم قرار بود بره خاستگار دیاقامتشون رو درست کنه. ام یدوستش آلمان تا کارها شیرفته بود پ

تونستم  یهم نم یاعصاب بود. با استرس عروس یبدجور دلش رو برده بود.. امتحانات ترم آخر سخت و رو سایپر

 بود..... یهم کار سخت شدناشتم، عروس هم کار د یدرس بخونم؛ کل

 ماه بعد : پنچ

 کمیام بود،  یامشب شب عروس دم؛یکش یلبم م ینشسته بودم؛ استرس داشتم و دندون رو نهیآ یجلو یصندل یرو

 نیهم یبرا اد،ینفرم همرام ب هیفقط اجازه داده بود  شگریطور. آرا نیهم جانمیبودم، دلشوره هم داشتم، ه دهیترس

 شگاهیآرا هیبچه ها هم رفتن  ی هیافتاد و بق رهکردم و قرعه به اسم شرا یبچه ها دعوا نشه؛ قرعه کش نیچون ب

 کرد. یم ییکنار من. رنگ چشمام بدجور خودنما نجایاما االن همشون آمده بودند ا گه،ید

 غزال، رژ لبت که پاک شد. یی: وا شراره

 استرس دارم ستیدست خودم ن -
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 کردم یام همش عرق م یم، منم شب عروسکن ی: درکت م ایدر

 تهیشب زندگ نیباش، امشب بهتر الیخی: ب گلسا

 تکون دادم. سر

 برات رژ بزنم ای: ب ایصوف

 یاوک -

 شب خاص. هیآروم باشم، امشب شب من بود.  دیمن با دم،یکش قیلب برام زد. چند تا نفس عم رژ

 : بچه ها داماد امد سایپر

 شد. شتریاسترسم ب خت؛یقلبم ر هوی

 : پاشو عروس خانم که عشقت آمد گلسا

 شده بودم یبه خودم نگاه کردم. عال ی نهیآ یبلند شدم، تو یصندل یرو از

 چشم سبز یفرشته  هی ی: شد ایصوف

 ی: فوق العاده شد ایدر

 و خوشگل یعروس عال هی:  شراره

 لبخند زدم. بهشون

لته دوک دی. لباسم سفدیشب رس نیروس تنم کردم، باالخره او لباس ع دمیلبخند زدم. باالخره به آرزوم رس بهشون

به پا  یپاشنه بلند تور دیسف یرنگ داشت، بود. کفش ها یکرم یپف دار که تور ها یشده با دامن یسنگ دوز ی

ام اصال  یشلوغ اونم تو شب عروس شیاز آرا بود، میمال شمیموهام بود. آرا یرنگ هم رو یتاج نقر مین هیداشتم، 

 اریحلقم کنه. کام یخواد اتو مو رو تو یکردم، چند بار حس کردم که م یامر و نه شگریبه آرا یکل امد؛ینم خوشم

رنگ جذاب شده بود؛ داشت  یمشک ونیبراق با اون پاپ یاون کت و شلوار مشک یشد، تو شگاهیوارد سالون آرا

 .ستادیا اریمن و کام نیب لساسمتم که گ امدیم
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 .یعروس رو ببر یتونینمکه  یطور نی: هم گلسا

 چکار کنم؟ دی: پس با اریکام

 : باج بده تا عروس رو بهت بدم گلسا

 : باج؟؟! اریکام

 : اره گلسا

 شده بود، منم خنده ام گرفته بود. یبامزه  اریکام ی افهیق ستادن؛یا اریمن و کام نیدخترا هم کنار گلسا ب ی هیبق

 کنم. یبعدا حساب م دمیندارم، اما قول م یزیگل و خوشگل من االن چ ی: دخترا اریکام

 به هم نگاه کردن. دخترا

 هاا رهی: بعدا حسابت باال تر م گلسا

 : اشکال نداره اریکام

 .یعروس رو ببر یتون ی: خوب باشه، پس فعال م ایدر

م ه چشرو طرفم گرفت؛ دسته گل رو از دستش گرفتم. ب دیآمد سمتم و دسته گل رز سف اریرفتن کنار، کام دخترا

 که گلسا مانع شد رهیخواست دستم رو بگ یصورتم، م ینگاه کرد و تور رو انداختم رو

 : اول عقد گلسا

دار هم بر لمیف ن،ییپا میرفت شگاهیآرا ی. در کنار هم از پله هااریام گرفت، گلسا شده بود عامل ضد حال به کام خنده

رو دامنم  یصندل ین پف دار هم دردسر بود، کل فضاشدم. دام نیگرفت، با کمک گلسا سوار ماش یم لمیازمون ف

خواست.  یم یدلم لباس عروس دامن پف شهیهم دم،رو، اما شکل پرنسس ها شده بو دمید یجلو یگرفتم بود حت

 خنده. ریمن زد ز دنیشد با د نیسوار ماش اریکام

 یبامزه شد یلی: خوشگله خ اریکام
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 ینفس اریعقب نشستند. کام یهم صندل ایگلسا و شراره و صوفبهش زدم.  ییچشمک زد، لبخند دندون نما بهم

 .دیرس یضربان قلبم به گوشم م یو حرکت کرد. صدا دیکش

 : ضبط رو، روشن کن ایصوف

 : چشم اریکام

 یه یی. سه تایل یل اریاعصاب کام یو رو کردیآهنگ عوض م یامد و ه یدو صندل نیرو روشن کرد، گلسا ب ضبط

واقعا امشب شب  یعنی. دمیخند یم زیر زیخورد منم ر یهم حرص م اریکردن و کام یم غیج غیو ج دنیرقص یم

ر مادر شوه الیخیخانم ب نیامشب نسر نه!! خداکنایم یحت ای اد؟؟یب الیممکن بود امشب دان یعنیام بود!!  یعروس

شد و در  ادهیپ اریعد هم کامشدن و ب ادهیاول دخترا پ م،یدیکرد... به تاالر رس یبشه. دلشوره داشت خفه ام م یباز

 شدم. ادهیپ نیسمت من رو باز کرد و کمکم کرد تا از ماش

 .رینشو، دستش رو هم نگ کینزد ادی: در کنارش قدم بزن اما بهش ز گلسا

 با حرص سر تکون داد.  اریکام

 شده گشت ارشاد واسمون نمی: ا اریکام

فرش قرمز قدم  ی. روارهیرو درب اریخواد حرص کام یم دونستم گلسا از عمد ینگفتم و فقط لبخند زدم. م یزیچ

وارد سالون  ارم،یجرات نکردم سرم رو باال ب نیهم یرنگ دنبالمه، برا ینگاه طوس هیکردم  یهمش حس م م،یزد

به لبم داشتم؛ از اون دو تا پله  خندلب شد،یپخش م یآهنگ شاد امد؛یو دست زدن م دمیکش غیج یصدا م،یشد

ن من مبل رو دام یبود، چون کل فضا دهیمبل چسپ یبه دسته  اریکام چارهیب م،یمبل دو نفر نشست یباال، رو میرفت

. گذاشته بود شیرو به نما اریاز من و کام یقشنگ ریرو به رو ام نگاه کردم، چه تصو ینقره  ی نهیگرفته بود؛ به آ

 هیهم مثال حجاب گذاشتن، عاقد که  داخل سالن یوقت آمدن عاقد بود؛ خانم ها یعنی نیا شدآهنگ قطع  یصدا

 هیشدم؛ قدم به  یم اریمن رسما زن کام گهید ی قهیمن نشست. تا چند دق کینزد یصندل یسال بود، رو انیمرد م

 ین چکار مم ادیب الیذهنم شکل گرفته بود، اگه االن دان یتو یگذاشتم، قلبم تپش گرفته بود، سوال یم گهید یایدن

 یچکار م اریکام ادیب نایاگه م رم؟یم الیو با دان شمیم اریکام الیخیب ای گم؟یبله م اریبه کامکنم؟ در مقابل چشماش 

 کنه؟
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 ریگلسا که گفت عروس خانم ز یصدا دنیبا شن مونه؟یکنار من م ای رهیم نایکنه؟ با م یچکار م اریکام ادیب نایم اگه

 سبز رنگ یجعبه  هی اریگفتن جواب بود، کام فکر هستم و االن وقت یوقت تو یلیکه خ دمیخواد، فهم یم یلفظ

 و به ملت نشون داد. دمن جعبه رو گرفت، درش رو باز کر یسمتم گرفت، که گلسا جا

  قهیبه داماد خوش سل ولی: ا گلسا

 یپارچه  ایداد. شراره و در ایاما خوب گلسا در جعبه رو بست و به دست صوف نمیرو بب سیخواست سرو یدلم م منم

 .دیساب یتر بود قند م کیچون کوچ سایسرم گرفته بودند و پر یرو دیسف

 یجواب بد شهیم گهیاالن د ،یرو هم گرفت یلفظ ریز ،یگالب رو که آورد ،یدی: عروس خانم گل رو که چ عاقد

 دمیکش یدهنم رو قورت دادم، نفس آب

 جمع یبزرگا یبا اجازه  -

 کردم. یمکث

 بله -

 یرو یتور، رو باال زد، بوسه  اریاونم جواب بله رو داد، کام د،یهم پرس ارید از کامها بلند شد؛ عاق غیدست و ج یصدا

 مقابل ما کریدفتر غول پ هی. عاقد هم میام کاشت، گلسا حلقه ها رو سمتمون گرفت، حلقه دست هم کرد یشونیپ

 یرقص و صدا یط براوس ختنیاز رفتن عاقد، ملت ر بعد... میکرد یگفت امضا م یرو که م یدوتا گرفت و هر جا

 دستم رو گرفت اریبلند شد. کام کیموز

 یمال خودم شد گهی: د اریکام

 بودم. گلسا امد سمتمون اریمتعلق به کام گهیزدم، اره من د لبخند

 اومد نی: باز ا اریکام

 : آقا داماد پاشو برو گلسا

 : کجا برم؟ اریکام

 : قسمت مردونه پاشو گلسا
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 جا، جام خوبه نیهم بابا چرا برم؟ ی: ا اریکام

 .کشنیتو خجالت م یخوان برقصن جلو ی: ملت م گلسا

 که وسط بودند انداخت یبه جمع ینگاه هی اریکام

 کشن!! یکه چقدر هم خجالت م یی: وا اریکام

 به شوهرت بگو یزیچ هی: غزال  گلسا

 نامزدم بود. شیپ ی قهیشوهر، تا چند دق شوهرم

 : خوب باشه من رفتم اریکام

 انداخت، بلند شد و رفت. ینگاه بهم

 !یوسط، خودت هم ماندگار شد یاریغزال رو ب ی: رفت ایصوف

 کردم یم رونی: خوب داشتم شوهر خواهرت رو ب گلسا

 وسط میغزال پاشو بر ،ی: خوب کرد ایصوف

 میباشه بر -

پاهام به شدت در عذاب  به پا داشتم، خیکفش، م یوسط، اصال حس ناز کردن نداشتم، انگار به جا میرفت ییتا سه

 یرفتم رو د،یکردم.. وقت شام که رس یحس نم یدادم و درد یقر م الیخیبودن؛ اما کم کم به درد عادت کردم و ب

 هم آمد داخل سالون و کنارم نشست. اریمبل نشستم کام

 ی: خسته نباش اریکام

 یسالمت باش -

 : غزال؟ اریکام

 جانم -
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 ؟ی: تو خوشحال اریکام

 ؟یستیه تو ناره، مگ -

 : معلومه که هستم اریکام

 ؟یدیپس چرا پرس -

 !یکنم ناراحت ی: آخه حس م اریکام

 دمیرقص یها هم کل خیم نیبه خاطر کفشام پام در عذابه، با ا کمی -

 مگه پات همرات نبود؟ ،یکفش بخر ی: خوب دختر گل تو که رفت اریکام

 کردم یدهن کج براش

 دمیمدل خوشم آمد، خر نیاز ا -

 عروس خل و چل گنینکن االن م یجور نی: دهنت رو ا اریکام

 آخش بلند نشه. یهم فشار داد که صدا یپاش، از درد لباش رو، رو یتو دمیکفشم رو کوب یلبخند پاشنه  با

 تخته اش کمه هیداماد  گنینکن، االن م یجور نیلباتو ا -

 تخته اش کمه هیداماد  گنینکن، االن م یجور نیلباتو ا -

 نکن یطونیقدر ش نی: ا اریمکا

 سر تکون دادم. د؛یهمراه با چشمک زدم؛ با نگاهش برام خط و نشون کش ییدندون نما لبخند

 : خوب عروس و داماد گل االن وقت کادوست گلسا

 : مگه وقت شام نبود؟ اریکام

 : اول مراسم کادو و بعد شام گلسا

 .دیکش یبا حرص نفس اریکام
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 شده؟ یچ -

 گشنمه خوب!: من  اریکام

 زدم لبخند

 تحمل کن شکمو ی قهیچند دق -

رو دستش گرفت و ملت  کروفونیبه دماغش انداخت و سر تکون داد؛ البته منم گرسنه بودم بدجور، گلسا م ینیچ

 ساعت هیشکل و  دیگردنبند خورش هیمامانم بهم  م؛یستادیهم ا اریمن و کام گاه،یسمت جا امدنیکادو دادن م یبرا

ن و ست به شکل ماه به م مین هی اریکام یداد؛ مامان و بابا دوکا اریپول به من و کام ونیلیکادو داد، بابام ده م اریبه کام

 یآمده بود؛ وقت رشیساعت گ یکل اریهم پول، امشب کام ی هیطال و ساعت بق کینزد یدوستا ار،یساعت به کام هی

هم  نایم یخاله قرمز بود. از مامان و بابا یچشما م،دیآن ازشون خجالت کش هیخاله و شوهر خاله آمدن سمتمون 

 انتیحس خجالت و خ نیرو گرفتم؛ ا نایم یبه دوستم سراغم آمد، حس کردم که جا انتیو حس خ دمیخجالت کش

 فکر نکرده بودم که شب نیتا حاال به ا د،ی.. بعد از کادو دادن، زمان شام رسدمیکش یحال قلبم رو بد کرده بود، نفس

به همه دست بدن و لبخند بزنن، دو ساعت سرپا باشن، شام رو هر  دیبا شه،یدهن عروس و داماد صاف م یعروس

معدن ، عروس شدن مقام دوم رو  یفکر کنم بعد از کار تو رن،یبردار گفت بخورن، با همه عکس بگ لمیکه ف یطور

بخاطر حال خراب قلبم. نوبت به رقص دو بردار و هم  لمیف ی. بعد از شام که کوفتم شد، هم بخاطر زر زرهارهیگ یم

و  میاهنگ مال هیوسط، چراغا خاموش شد و رقص نور روشن،  میرفت اریمن و کام امد؛یمن خواب م ماا د،ینفره رس

 نگاه کنم. اریکام یتونستم به چشما یدونم چرا اما نم یهم پخش شد. نم کیرمانت

 ؟ی: غزال تو خوب اریکام

 اره، فقط خسته ام -

 .دیبه سمت خودش کش شتریب رو من

 رقص خواب آوره نیا -

 .دمیکش ی ازهیخم

 . تحمل کن.شهیمجلسه، داره تموم م یآخرا گهی: خانم خواب آلود، د اریکام
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 اریامبه ک یکیهمه نزد نیا م،یاز هم فاصله گرفت اریمن و کام دم؛یکش یتکون دادم. آهنگ باالخره تموم شد، نفس سر

با مهمونا بود، زبون و دستم خشک شد، دهنم کج شد از بس که لبخند زدم.  یخداحافظبود. حاال وقت  رینفس گ

خودشون شدن، آخ جوون  یها نیها هم سوار ماش هبچ م؛یشد نیسوار ماش اریتموم شده بود؛ با کام یعروس گهید

م؛ داد یتکون مبردم و  رونیب شهیبود، دسته گلم رو از ش یقسمت عروس نیبهتر نیاالن وقت عروس کشون بود؛ ا

 یاجرا م یشیحرکات نما گهید یها نیماش د،یرس یبچه ها به گوش م دنیکش غیج یاهنگ هم بلند بود، صدا یصدا

چه . بمیدیکرد. انگار سوار الک پشت شده بودم.. باالخره به خونه رس یحرکت م نییسرعت پا باما  نیکردن اما ماش

 می.. وارد آسانسور شدمیدش ادهیپ نیها برامون بوق زدن و رفتن. از ماش

 خونه می: باالخره آمد اریکام

 اهوم -

چند تا سبد گل  هیخواست.  یدر رو باز کرد، اول من وارد شدم، چقدر دلم خواب م اریکام م،یآسانسور خارج شد از

 سبد گل الله رو برداشتم. یرو ادداشتیداخل هال بود. رفتم طرفشون، 

 تم.سبد گل الله رو برداش یرو ادداشتی

 جون یآبج ،یکن یخوشبخت و شاد زندگ دوارمی: ام ایدر

 سبد گل رز قرمز رو برداشتم یرو ادداشتیزدم،  لبخند

 برات گل سفارش داد منم سفارش دادم؛ شاد و خوشبخت باش. ایدر دمی: د شراره

 نداشت. یادداشتیبود، گل مورد عالقه ام، اما  اسی یبودند. سبد آخر گل ها وونهیمنم د یدوستا نی. ادمیخند

 ه؟یها از طرف ک اسی نی: ا اریکام

 افتاده. دینداره، شا ادداشتی -

امشب بود و از  الیقلب غوغا بر پا شده بود. پس دان یتو ه؟یها از طرف ک اسی نیدونست که ا یقلبم خوب م اما

 ازدواجم خبر داشت!!

 .ستین یادداشتی: گشتم  اریکام
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 نیهم حس کرده بود که ا اریدونستم که مهمه، انگار کام یاما خوب م ستیمهم ن الیخیکه ب یعنیباال انداختم،  شونه

 .الهیسبد گل از طرف دان

 .رونیانداخت ب دیزشتن، با یلیگل ها خ نی: اما ا اریکام

 دمیکش ی.. آهرونیسبد گل رو برداشت، رفت سمت پنچره و سبد رو از پنجره پرت کرد ب تیعصبان با

 گلها خوشت امد؟! نیتو از ا: اما انگار  اریکام

 گل مورد عالقه ام است اس،یخوب  -

*د، خودم رو یرو گرفت، با خشونت ل*ب*ه*ا*م رو ب*و*س* میو آمد سمتم، بازو ها دیکش یخشم نفس با

 عقب و هولش دادم دمیکش

 ؟یاریدرم یباز یچرا وحش -

 !وونم؟یمن ح یبگ یخواه یم یعنی:  اریکام

سمت خودش، با دست به  دیواستم برم سمت اتاق که دستم رو گرفت و کشخ یم دم،یکش یحرص نفس با

 دمی*ن*ه اش کوبیس*

 به من دست نزن -

 .یشیبه تو حق منه، تو مال من م یکینزد ،ی: تو زن من هست اریکام

 لطفا دست از سرم بردار اریکام -

 خواد یجونت رو م الیخواد؟ دلت دان یدلت من رو نم هی: چ اریکام

 وخفه شو -

 شده بودم یعصب

 !یوقت بله گفتن مکث کرد یداشت دیام الیچون هنوز به آمدن دان ،یتاب بود یب یعروس ی: تمام مدت تو اریکام

 شدمیم یداشتم از دستش روان یوا یوا
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 مراقب حرفات باش. یگیم یدار یبسه حواست باشه چ اریبسه کام -

 یکن یباهام باز نایمثل م دمی: تو مراقب کارات باش بهت اجازه نم اریکام

 دمیکوب نیزم یرو، محکم رو پام

 خوره، بسه بسه. یبهم م نایو م الیحالم از اسم دان گهید نایمن غزالم نه م -

 دمیکش ادیفر

 ه.رفت الیرفته دان نایتحمل کردم، م یهر چ گهیبسه د ،یو تهمت بزن یکن نیکه به من توه یندار یحق چیتو ه -

 سمتم، رفتم عقب آمدم

 من نشوو کیدنز -

 شد؟! ییسبد گل دلت هوا دنیبا د ؟یرو دوست دار الی: تو هنوز دان اریکام

لو و نیزم یاتاق و در رو بستم، پشت در رو یبا سرعت رفتم تو ن،یزم یرو برداشتم و پرت کردم رو زیم یرو گلدون

بسته  یگونه ام روان شد. صدا یام بلند نشه. باران اشک رو هیگر یتا صدا اوردمیلبم فشار م یشدم، با دندون رو

هق هقم بلند  یتخت پرت کردم، صدا یشدم و خودم رو دبلن نیزم یرفته بود، از رو اریکام یعنی نیشدن در آمد ا

، ام یزندگ یگند زده شد تو یراحت نیام به اشک و آه ختم شد. به هم یبود، اما شب شاد زندگ یشد. قرار خوشبخت

 یایجورا هی ادیز ی هی. از گریامدیام نم یو عروس یفرستاد یو برام گل نم یبودکاش مرده  الیازت متنفرم دان

 ...دمش هوشیب

روبه رو  اریسوخت اما بازشون کردم و با کام یچشمام م نکهیکنه، با ا یداره موهام رو نوازش م یکردم کس حس

 تخت نشستم. یو رو دمیشدم، سرم رو عقب کش

 ند رفتمت یادیخوام، ز ی: من عذر م اریکام

 ختیگونه ام ر یرو اشک

 خوام ی: غزال لطفا من رو ببخش من عذر م اریکام

 خوام تنها باشم یم رون،یب یبر شهیم -
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 کردم. ینکن، من که عذر خواه یجور نی: غزال ا اریکام

 .یحل بشه؟ تو قلب من رو شکست یگلدون که با عذر خواه ای یشکست وانیمگه ل -

 ؟یبخش: چکار کنم من رو ب اریکام

 یچشمام نشوند یاما اشک تو یاریلبام ب یقرار بود لبخند رو ،یتو که کارات رو کرد -

 دمیرو باال کش دماغم

 کنه!؟ یم یهاش داره ازم عذر خواه نیخوشحال باشم که شوهرم بخاطر توه یخواه یم -

 دیکش ینفس

 حق بده کمی: به هم  اریکام

 بدم؟ یچه حق -

 دنیلبخندت رو، با د یوقت دم،یرو موقع بله گفتن د دتیترد یخرابه، وقت یعروس یحالت تو دمید ی: وقت اریکام

 شدم ی. خوب حالم بد شد و عصبدمیاون سبد گل د

 رونیب یچته؟ بعدم اون سبد گل رو که انداخت یگفت یخوب م ؟؟یزبون مگه ندار -

 یر بار دروغ گفتاما تو ه ؟یحالت خوبه؟ خوشحال دم؛یازت پرس یعروس یهمه تو نی: ا اریکام

 .دمیکش ینفس

 ینداشتم برا دیآمد سراغم، ترد انتیحس خ دمیخاله ات رو د یوقت دم،یازش خجالت کش دمیخاله ام رو د یوقت -

 و گلسا هم سر بله گفتن مکث کردن. ایبود، در یبله گفتن فقط مکث کردم که عاد

 گونه ام رو پاک کردم یرو اشک

 مونیگشب زند نیاول یتو یتو گند زد -

 میاز اول شروع کن ای: من غلط کردم، ب اریکام
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سبد گل ارزش  هیمگه  ایبوده؟ تازه اگه هم از طرف اون بوده! اما آ الیاصال از کجا معلوم که اون گل ها از طرف دان -

 شکستن قلب من رو داشت؟!

 شرم زده بهم نگاه کرد. د،یکش ینفس

 ندارم که بزنم یحرف گهید دی: جز ببخش اریکام

 میقرار بود خوشبخت بش -

 کنن. یزن و شوهرا دعوا م یهمه  م،یدعوا کرد هیما فقط  م،یتون ی: هنوز هم م اریکام

 .یاما تو به من شک دار -

 : من شکر بخورم اریکام

  شبتید یاما حرفا -

 بودم زر مفت زدم یمن عصب شبی: د اریکام

 خوام. یاروم منرمال و  یزندگ هیمن دوستت دارم، من با تو  اریکام -

ناراحتت نکنم، عروسک  گهید دمیخوام، قول م یرو م ی: آخه خره منم دوستت دارم، من با تو خوشبخت اریکام

 قشنگم

 سرش رو به سمت چپ خم کرد، مظلومانه نگاهم کرد. دم،یکش یآه

 !؟؟ی: االن آشت اریکام

 اره -

است، من  یازش کرد. به قول معروف دعوا نمک زندگرو باز کرد، خودم رو در آغوشش رها کردم. موهام رو نو دستاش

 آمدم. رونی. از آغوشش بمیکرد ینمک پاش مونیشب اول زندگ یهم تو اریو کام

 صورت ترسناک رو ندارم نیتحمل ا گهی: حاال پاشو برو صورتت رو پاک کن که د اریکام

 ترسناک!!!؟ -
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 بنداز نهیبه آ ینگاه هی:  اریکام

صورتم  یو خط چشمم رو ملیخدا شکل جن شده بودم، ر ییوا ستادم،یا نهیآ یو جلوتخت بلند شدم  یرو از

حموم برم. هنوز هم لباس  هی دیبود، رژلبم دور دهنم پخش شده بود؛ انگار به موهام برق وصل کرده بودند، با ختهیر

 عروس تنم بود، رفتم سمت کمد، حوله ام رو برداشتم

 !اریکام -

 : جانم اریکام

 ؟یلباسم رو باز کن پیز شهیم -

 نییپا دیلباسم رو کش پیتخت بلند شد، پشت بهش کردم، ز یرو از

 رونیب یبر شهیحاال م -

 : چرا؟ اریکام

 ارمیخوام لباسم رو درب یم -

تخت رها کردم، وارد حموم  یرفت، لباسم رو دراوردم و رو رونیبا لبخند از اتاق ب زد،یبرق م طنتینگاهش ش یتو

 تخت نشسته بود یرو یبا لباس راحت اریامدم، کام رونیحوله به تنم کردم، از حموم ب ،یدوش حساب هی شدم... بعد از

 من لبخند زد دنیبا د

 باشه تی: آف اریکام

 یممنون سالمت باش -

 : لباست رو داخل کمد گذاشتم اریکام

 یمرس -

 : خواهش اریکام
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آغوشش، به  یافتادم تو د،یاما دستم رو گرفت و کشسمت کمد رفتم،  دم،ینگاه کرد، ازش خجالت کش رهیخ بهم

 چشمام نگاه کرد.

 : خانم خوشگله اجازه؟! اریکام

 رو باز و بسته کردم........ چشمام

 ماه بعد : چهار

 ایخونه، برام گل و  امدیم اریکه کام یگاه م؛یباهم دعوا نکرد گهیفوق العاده بود؛ بعد از اون شب د اریام با کام یزندگ

کرد، قشنگ معلوم بود که دوستم  یخوشحالم م تینهایو ب اوردیم کالیمثل خرس، شکالت، کارت موز یهاکادو 

اما  میکرد؛ منم که عاشقش شده بودم، درسته بد شروع کرد یابراز عشقش نسبت به من م یبرا یداره و هر کار

 یدادم و رو یحرصم م یفت و حسابگر یم رادیا یزیخانم هم اولش از هر چ نینسر م،یداد یادامه م میداشت یعال

هم از دست گلسا  ایخوب بود. صوف اوردیرو نم نایکه اسم م نیکرد؛ اما کم کم بهتر شده بود، هم یم یل یاعصابم ل

 یکرده و اگه نگران خراب شدن عروس یام نخود هر آش یگفت که گلسا خودش رو شب عروس یبود و م دهش یعصب

 انیدردسر درست نکرده بود. گلسا و شا یشب عروس ایکرد. بازم خوبه که صوف یم زونیگلسا رو آو سیمن نبود از گ

هم دعوت  اریمن و کام یجا افتادن برا یرفتند آلمان، دلم براشون تنگ شده بود. قرار بود وقت شیپ یهم دو هفته 

شراره هم باز  یعروس ن؛شدیآماده م یعروس ینامزد کرده بودند و برا شیهم دو ماه پ دیو ام ساینامه بفرستند؛ پر

حرف  یو کل مونمیعقب افتاده بود و آشفته شده بود، توهم زده بود که من شوم هستم و آرزو به دل عروس شدن م

 ایام زنگ خورد، برش داشتم، در یتا آروم بشه؛ طفلک گناه داشت... گوش میداد یاش م یهم دلدار ایمن و در گه،ید

 بود

 ییایسالم در -

 ؟یم غزالم خوبسال کی: عل ایدر

 ؟یتو چ یمن که عال -

 ی: منم که پرتقال ایدر

 چه خبرا؟! -

 خبر توپ دارم برات هی:  ایدر
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 شده؟  یچ -

 یشیخاله م ی: دار ایدر

 اما صوف... -

 دمیپریم نییو باال و پا دمیبلند کش غیییج هیگرفتم منظورش رو،  هوی

 : آخ گوشم ایدر

 شده؟ ی: غزال چ اریکام

 نگاه کردم. اریکام ی دهیترس ی افهیق و به ستادمیا

 آخ جوون شمیمن دارم خاله م -

 .دمیکش غیج دوباره

 ادامه بده دنتیکش غیکنم تو به ج یغزال گوشم، قطع م یی: وا ایدر

 دمیپر یم نییرو گرفتم و باال و پا اریکام ییمبل پرت کردم، دستا یرو رو یرو قطع کرد. گوش یگوش

 : آروم باش غزال اریکام

 یلیخوشحالم خ ییلیخ -

 ستادمی. ادیخند اریکام

 بگو کیبرو زنگ بزن و به کاوه تبر -

 : چرا به کاوه؟؟! اریکام

 !؟یپس به ک -

 : به عطا اریکام

 هم دوچاره اشتباه شده بود!! اریپس کام دم،یخند
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 اینه صوف شه،یداره مادر م ایدر -

 زد و ابرو باال انداخت. لبخند

 : اهان اریکام

 ل نشستممب یرو

 ارمی: من برم برات آب ب اریکام

 یمرس -

 یخبر کم نیا دنیاما ممکن شراره با شن شدم،یمن داشتم خاله م شد،یداشت مادر م ایخوشحال بودم، در یلیخ

 یشراره گاه یاالن شراره اگه ازدواج کرده بود مادر شده بود، دلم برا ذاره،یم ایدر یناراحت بشه، آخه خودش رو جا

 کرد...... یبرخورد م شرارهرحمانه با  یب یلیسرنوشت هم خ نیونم حق داشت، اسوخت ا یم

 ماه بعد : کی

 کیشراره، تازه  چارهیاعصابم بود، ب یها رو هیگر یصدا نیداشته باشه، ا قتیحق زایچ نیا شد،یهم باورم نم هنوز

 یخوابوند تو یکیت شراره حمله ور شد و مادر فرهود به سم هویو حاال...  یهفته بود که عقد کرده بود، البته پنهان

 گوش شراره.

 توستت که پسر مثل دسته گلم پر پر شد. ریآشغال همش تقص یفرهود : دختره  مادر

رفت،  رونیو از هال ب دیچند تا خانم، مادر فرهود رو از شراره جدا کردن. شراره دو زد،یو شراره رو م دیکش یم ادیفر

 کرد. کنارش نشستم، بهم نگاه کرد. یم هیزانو زده بودم و گر نیزم ی. شراره رورونیمنم از جام پا شدم و رفتم ب

 بختم اهیچه س ینیب ی: م شراره

 تو که نبود ریتقص زمیعز -

ازش  دمیاون همه مرگ د یاالن زنده بود، اگه من وقت شدمیفرهود نم ی: چرا مقصر منم، اگه من وارد زندگ شراره

 بود.گرفتم االن زنده  یفاصله م

 شراره لطفا چرت و پرت نگو -
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 کردم تا باهام عقد کنه، غزال من فرهود رو کشتم ی: کاش بهش اصرار نم شراره

 آغوشم انداخت. نوازشش کردم. یرو تو خودش

 یستین یزیتو مقصر چ ،یخواست یبا فرهود م یزندگ هیتو فقط  -

 نشد المیخیب یبختبد ی هیرو بچشم، اما سا یخواستم طعم خوشبخت ی: تازه م شراره

 به قلبم انداخت. شیهاش آت هیهق گر هق

 برات آب اوردم ایب زمی: شراره عز ایدر

 .دینفس سر کش هیگرفت و  ایرو از دست در وانیاز آغوشم جدا شد و ل شراره

 شهیدرست م زیباالخره هم چ -

 شهیمن که فقط داره خراب م ی: زندگ شراره

 م درست شد، صبور باشمن هم داغون بود اما کم ک یزندگ -

 شدم. وهیهفته است که عقد کردم اون وقت االن ب کیمن همش  یی: وا شراره

 : آخ ایدر

 نگاه کردم ایبه در نگران

 شده؟ یچ -

 کرد، پسرم لگد زد هیخاله شراره گر نی: از بس ا ایدر

 ین و شراره رو گرفت رودست م ایلبش نشست؛ منم لبخند زدم. در یرو زیلبخند ر هیاون همه اشک  ونیم شراره

 شکمش گذاشت

 : ممکن بازم لگد بزنه ایدر
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 نیبود، اما گل پسرمون لگد مگد نزد که نزد. هم ایدر یشکم برآمده  یو سکوت دستمون رو جانیدر ه ی قهیدق کی

 که من دستم رو برداشتم.

 حسش کردم ی: وا شراره

 که من دستم رو برداشتم لگد زد نیدست من بود تکون نخورد هم یتا وقت یدار یلوس یچه بچه  -

 لبخند زدند. ایقهر اخم کردم، شراره و در ینشونه  به

 .دی: به به خوشم باشه، داداش گلم پر پر شده اون وقت شما سه تا بگو بخند راه انداختفرنوش

 .میبه فرنوش نگاه کرد ییتا سه

 رونیاز خونه مون ب دیگم ش دی: پاش فرنوش

 فرنوش خانم مودب باش -

 است ییایح یبهتر از ب یادب ی: ب فرنوش

 حواست رو جمع کن دیکن نیحق نداره  نه به من و نه دوستام توه ی: من زن فرهودم کس شراره

 یو باعث مرگش شد ی: اخرش خودت رو به فرهود انداخت فرنوش

 به شراره نداره یربط چیمرگ فرهود ه ه؟یچه حرف نیا -

 بوده نی: قسمت فرهود ا ایدر

 میمرگش ناراحت هست یهم برا ما -

 : از کرکر و خنده هاتون مشخصه فرنوش

 ی: کدوم خنده!!؟ فرنوش توهم زد شراره

 ام! اول بزار کفن فرهود خشک بشه بعد افسار پاره کن وونهیمن د یعنی:  فرنوش

 که افسار داشته باشم؟ ونمی: مگه من ح شراره
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 !!یآدم ینکنه فکر کرد ی: پس چ فرنوش

 خواست بره سمت فرنوش که دستش رو گرفتم. یم شراره

 آروم باش -

 .یما رو نابود کرد یدهات ی: دختره  فرنوش

 اما خودت رو کنترل کن ی: فرنوش خانم درست داغ دار هست ایدر

 زخمش یرو زینه نمک ر یفرهود باش ادگاریمراقب  دیخجالت بکش برادرت فوت کرده االن با -

 ادگاری هینه مزاحمه  هی: شراره فقط  فرنوش

 داره یحد یزیهر چ گه،ی: بسه د ایدر

 احترام فوت برادرت رو نگه دار ،یاحترام ما رو ندار -

 دختره نیبود ا یبرام چشم و ابرو امد و رفت. چه احمق فرنوش

 احمق ی دهی: ترش شراره

 آروم باش الشیببخ -

 .........میدیرو در آغوش کش گریهمد ییتا سه

 ماه بعد : سه

 گذاشتم. اریو بشقاب رو، مقابله کام دمیشقاب برنج کشب داخل

 یخانم ی: مرس اریکام

 ییخواهش آقا -

 .میلبخند زدم، بهم چشمک زد، در سکوت مشغول خوردن غذا شد بهش

 رن؟؟یم یک نایا ایصوف ی: راست اریکام
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 کاراشون هستند. ریفعال درگ گه،یتا دو ماه د دیدونم، اما شا ینم -

 رنیها همه دارن م گمیم: اهان،  اریکام

 گلسا شیخواد بره پ یهم م سایهم درخواست اقامت دادن، پر نایا سایاهوم، پر -

 م؟یما هم بر یخواه ی: اگه م اریکام

 جا راحت ترم نیمن هم م؟ینه بابا، کجا بر -

 زد. لبخند

 خواد؟ یاما نکنه تو دلت خارج م -

 : نوچ اریکام

رفتند به کانادا، ملت  یو کم کم داشتن م شدیه بودند و کاراشون داشت جور مو عطا هم درخواست اقامت داد ایصوف

فاز خارج رفتن گرفته بودند؛ انگار اونجا چه خبره؟!! حال شراره از قبل بهتر شده بود؛ با مرگ فرهود کنار آمده بود، 

کرده بودند و قرار بود برن  هم ماه قبل ازدواج دیو ام سایفرهود آرامش نداشت. پر یاز دست خانواده  چارهیاما ب

 میگفت یبراش خوشحال بودم. نامرد هر چ یلیخ امد؛یم ایهم ماه بعد پسرش به دن ایآلمان. در انیگلسا و شا شیپ

 .میکرد یتا تولد بچه صبر م دیاسم پسرت رو بگو، نگفت که نگفت. با

 : غزال؟ اریکام

 جانم -

 م؟یما هم بچه دار بش ه؟ی: نظرت چ اریکام

 بشقاب رها کردم. یخواستم داخل دهنم بزارم رو، تو یرو که م یقاشق

 ست؟یاما االن زود ن -

 م؟یبه بچه دار شدن فکر کن میشد ریپ یوقت یخواه ی: کجا زوده!! نکنه م اریکام

 نه -
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 م؟یدرباره اش فکر کن ای: پس ب اریکام

کردم  یشده بود؛ اما حس م ییم دلم هوامن شد،یداشت مادر م ایهم در یزدم، من بچه دوست داشتم، از وقت لبخند

 سال هم از ازدواجمون نگذشته بود. کیاالن زوده؛ آخه هنوز 

 خواد یتا بچه م شی: من دلم ش اریکام

 از تعجب باز موند. دهنم

 !!!بالهیوال میمگه ت -

 خوب؟ من بچه دوست دارم هی: چ اریکام

 تا!!! شیش گهیمنم دوست دارم اما نه د -

 چند تا؟: پس  اریکام

 دوتا ای یکی -

 تا!!! شی. آخه چه خبره؟؟! شارینه مثل کام گهیباال انداخت، منم بچه دوست داشتم اما د ابرو

 : من پسر دوست دارم اریکام

 منم دختر -

 تا بچه، سه تا دختر ، سه تا پسر شیش ،ی: پس مساو اریکام

 پسر کیدختر ،  کی ،یمساو -

 : دو تا کمه اریکام

 ادهیهم ز لبایوال میت -

 خوام یم ادیز ی: من بچه  اریکام

 اررریکام -
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 : جانمم اریکام

 یلوس یلیخ -

 .ی: تو هم ملوس اریکام

 دمیحرص نفس کش با

 .میرو بزرگ کن یاول میتون یم نی. اول ببمیکن یفکر م ی هیآمد، به بق ایکه به دن یحاال اول -

 شتریب یحت نیتا ششم یدوم ،یاول م،یتون ی: معلومه که م اریکام

ه هم نیا یبشه خونه مون!! آخه چطور بالیوال میبشر ول کن نبود، فکر کنم آخرش ت نیا دم،یکش یحرص نفس با

ه حاال چه با دوتا بچه چ می. البته در کنار هم شاد باشستین یخواد که منطق یرو م یزیدلش چ م؟یکن تیبچه رو ترب

 بود.......... مونیتا بچه؛ مهم خوشبخت شیبا ش

 ماه بعد : کی

و پوستش نرم بود،  دادیگل م یکوچولو و ناز بود، اما زشت هم بود؛ بو یلیآ*غ*و*ش*م خواب بود؛ خ یتو ایدر پسر

هنوز  شعوریب یایدر نیو خالص، خاله شدن هم قشنگ بود؛ اما ا بایعشق ز کیبا نمک، حاصل  یپسر کوچولو هی

کنم به وقتش،  یم ین بده، دلمون رو آب کنه، اما منم تالفخواست عذابمو یگفت، قشنگ م یاسم بچه رو بهمون نم

 بچه دار شدن فکر کنم. یدرباره  یخواستم به طور جد یم ،ینازناز نیا دنیبا د

 نوبت منه گهی: بسه د شراره

 من تازه بغلش کردم که -

 : تازه!!! االن دوساعته! شراره

 !!!نجایا میکه آمد ستیوااا ما هنور دوساعت هم ن -

 بچه رو بده به من گهی: واال، لوس نشو د رهشرا

 هاا شهیم داریباشه آروم باش، بچه خوابه ب -
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 : پس بچه رو بده به من شراره

 و بچه رو در آ*غ*و*ش شراره گذاشتم. دمیکش ینفس

 .گهیاسمش رو بگو د ایدر -

 .دیصبر کن ی: نوچ، هنوز زوده کم ایدر

 حرص درآر شده بود. دایهم جد ایدر نیفرستادم. ا رونیحرص نفسم رو ب با

 : شراره، بچه رو بده به من اریکام

 تازه گرفتمش دمی: نم شراره

 بسته، بدش به من میتا نی: هم اریکام

 دمینم دمی: نم شراره

 به خودم دیبچه ام رو بده د،یکن یدعوا م دی: حاال که دار کاوه

 : تو ساکت، شراره بچه رو بده به من اریکام

 دمیبا اخمت بترسم نم ستمین : من غزال شراره

 بودند. وونهیدوتا د نیبا خشم به شراره نگاه کرد؛ شراره هم براش زبون درآورد؛ ا اریکام

 الاقل تو بگو گهیلوسه اسم بچه رو نم ایدر نیکاوه ا -

 : اول شراره بچه رو بده به من، بعد اسم بچه رو کاوه بگه اریکام

 بابا یا -

 شهیم داری. بدینکن تشی: پسرم گناه داره اذ ایدر

 دیوا رس دی: تا به من رس اریکام

 : شراره پسرم رو بده. ایدر
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شراره زبون  یبرا اریداد، کام اریهم بچه رو به کام ایسپرد، در ایتکون داد و بچه رو به آ*غ*و*ش در یسر شراره

 از من. شتریب یبچه بود، حت واقعا عاشق اریکام د،یباریکرد. از چشماش عشق م یدرآورد، با ذوق به بچه نگاه م

 کاوه گهیاسم رو بگو د -

 : حدس بزن ایدر

 !!یفلفل ای ی: فسقل شراره

 نگاه کرد ایبه در کاوه

 نکن. تشونیاذ ای: در کاوه

 حرص دادنشون دهی: خوب حال م ایدر

 کوفتت -

 : زهرمار پرو شراره

 با خنده بهمون نگاه کرد ایدر

 استی: اسم گل پسرم پو ایدر

 انج یا -

 لبخند زد. شراره

 !!ی: باالخره کار خودت رو انجام داد شراره

 : کدوم کار؟ ایدر

 سر.. نایرفته با م ادتی:  شراره

 .دمیکش یساکت شد. به من نگاه کرد. نفس هوی

 غزال دی: ببخش شراره
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 د؟؟یببخش یگیچرا م -

 زدم لبخند

بچه اش  یرو، رو ایاسم پو ایهم دعوا کردن و امروز دربا  ایسر اسم پو ایو در نایپارک، م یاون روز تو ریبخ ادشی -

 گذاشت.

قول و قرارمون هستم. درسته االن  ینداشتم، من هنوز هم پا نایبا م یمشکل چیو شراره بهم لبخند زدن، من ه ایدر

رو  ارینداره. نگاه کام یمن که ضرر یبرا استیاون سر دن نایم ست،یمن ن بیرق ایدشمن  نایاما م ارم،یمن زن کام

 هی ایبچه رو گرفت. پو ایکرد، در دنیکش غیشد و شروع به ج داریب ایحس کردم بهش نگاه کردم، بهم لبخند زد. پو

از بچه دار شدن  ایپو یها غیج دنیخواست، کال از شن یو دلت فرار م شدیکه گوش آدم کر م دیکش یم ییغایج

 وحشتناک هم هست...... یبایو ز یبچه عالوه بر ناز میریگ یم جهیمنصرف شدم. پس نت

 ماه بعد : دو

البته سر تعداد بچه ها با هم دعوام شد و  میکه بچه دار بش میگرفت میبچه حرف زده بودم، تصم یدرباره  اریکام با

 ایخوشگل تر از قبل شده بود، صوف ایفرستاد، پو یرو م ایپو یهر روز برام عکس ها ایدر دم؛یآخرش به تفاهم نرس

ند نبودم و ازش چ یمیصم ایبا صوف ادیز نکهیکانادا، با ا هرفتن ب یبستند، برا یکم داشتن بار سفر مهم کم  نایا

مبل  یشدم، در هر صورت اون خواهرم بود... داخل هال رو یکنم، اما بازم دل تنگش م یم یکه دور زندگ هیسال

مبل بلند  یزنگ در آمد، از رو یبود، صدا هم داخل اتاق اریکردم و کام ینگاه م ونیزیاز تلو الینشسته بودم و سر

 تعجب کردم، در رو باز کردم یکم دنشیدر نگاه کردم، شراره بود، از د یشدم و به سمت در رفتم، از چشم

 سال... -

 .ختیر هویاش بلند شد، قلبم  هیگر یاز اتمام حرفم، شراره خودش رو در آ*غ*و*ش*م رها کرد و صدا قبل

 شده؟ یچ -

 از آ*غ*و*ش*م جداش کردمنگفت،  یزیچ

 داخل ایب -
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مبل نشسته  یرنگش که دم در بود. افتاد، برش داشتم و در رو بستم. شراره رو یخونه شد، چشمم به چمدون آب وارد

 کنارش نشستم. خت،یر یبود و اشک م

 شده؟! یجون چ یآبج -

 آمد سمتمون اریاتاق باز شد و کام در

 شده؟! یزی: چ اریکام

 گهینم یزیدونم، چ ینم -

 افتاده؟! ی: شراره اتفاق اریکام

 بدبختم؟ نقدری: چرا من ا شراره

 مبل نشست. یرو اریکام

 نکن هیگر زمیعز -

 !یشده؟ که بدبخت شد ی: خوب بگو چ اریکام

 تحمل ندارم، کاش مرده بودم. گهی: طرد شدم از سمت خانواده ام، د شراره

 هم تعجب کرده بود. نگاه کردم، او اریبه کام یچیکردم، با گ هنگ

 ام جهنم شده یکه زندگ ییتونم وا ینم گهی: د شراره

 شده؟ یکه چ یبد حیتوض شهیم -

از  یضربه  نیکردم که چن یوقت فکر نم چیخودمم اضافه شدن، ه یفرهود کم بود که خانواده  ی: خانواده  شراره

 خودم بخورم یسمت خانواده 

 دهنش رو قورت داد، صداش گرفته بود. آب

 ارمی: االن برات آب م اریکام
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آب رو مقابل شراره گرفت،  وانیل اریآوردم تا اشکاشو پاک کنه. کام یشراره دستمال کاغذ یشد و رفت، منم برا بلند

 .دیآب رو گرفت و سر کش وانیشراره ل

 یآدم هیبا  یم، اونم چازدواج کن دیخانواده ام، بابام گفت که با یزیآبرور ی هیام چون بد قدمم، ما وهی: چون ب شراره

 کردم. یخواستند به زور شوهرم بدن، منم خودکش یبابامه و چند تا بچه داره. منم مخالفت کردم اما م یکه جا

 .دیرو باال کش دماغش

 االن حالت خوبه؟! -

خونه  یتو ییمن جا گهیبودم که بابام چمدون رو آورد و گفت د مارستانیب یکاش مرده بودم، تو ی: اره، اما ا شراره

 .ستمیدخترش ن گهیاش ندارم و د

 حرف رو بهش بزنه؟؟ نیاش بلند شد، در آ*غ*و*ش گرفتمش. آخه چطور باباش تونست ا هیهق گر هق

ترکم نکنه باهاش  نکهیخواستم با فرهود خوشبخت بشم از ترس ا یکردم؟ من فقط م ی: مگه من چه گناه شراره

 شدم. وهیمن عروس نشده ب رفت و شهیهم یعقد کردم، اما برا یپنهون

 آروم باش زمیعز -

 بدبختم؟ نقدریآروم باشم؟؟ چرا من ا ی: آخه چطور شراره

 تو بدنوشته. یمقصر سرنوشته که برا ،یندار یاما تو گناه ،یشد تیدونم سخته و اذ یم -

خانواده ام  ،یحمر یهمه ب نیا ونیم دمید یهم ندارم. وقت یجرات خودکش گهید یتحمل ندارم، حت گهی: د شراره

 .ستیطمع ن یسالم گرگ ب دمیزود فهم یلیباهام مهربون شدن خوشحال شدم اما خ

 اش بلند شد. هیگر یصدا

 یحق شراره نبود؛ آخه او هم حق خوشبخت یهمه بدبخت نیا داد،یهاش عذابم م هیاش بلند شد؛ گر هیگر یصدا

 .امدیداشت. کم کم داشت اشک منم در م

 شراره بسهبسه  یی: وا اریکام

 نگاه کردم. یعصب ارهیتعجب به کام با
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 !؟یزن یم ادیچرا فر -

 کردم یاما انگار اشتباه فکر م یحرفا باش نیتر از ا یکردم تو قو ی: من فکر م اریکام

 مبل بلند شد. یرو از

 رونیمن برو ب ی: پاشو از خونه  اریکام

 ؟یگیم یدار یچ اریواا کام -

 تعجب بهش نگاه کردم. با

 شراره هست یخونه  نجایا -

 ستتی: نه ن اریکام

 رمی..نجا االن مینداشتم ک..ه.. برم.. آمدم ا یمزاحم شدم م.. ن.. چ.. و... ن جا دی: بب..خش.. شراره

 گونه اش سر خورد. یاز رو اشک

 تو چته؟! اریکام ،یرینم ییتو جا رینخ -

 .ستین فیآدم ضع یبرا ییما جا یخونه  ی: تو اریکام

 رررایکام -

 و دیشناسم. انگار فقط خودش ضربه د یدختر رو نم نیبود اما ا یشناختم قو یکه من م ی! شراره ؟ی: هان چ اریکام

 شکست خورده!

 شراره دوست ماست -

 نه فیدختر ضع نی: شراره اره اما ا اریکام

 دمیرو فهم اریشراره نگاه کردم، قصد کام به

 .میاز نو شروع کرد دم،یاما جنگ میضربه خورد یدگزن نیهم از ا اریشراره، من و کام نیبب -
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 یهم هست یقو یبایات رو بساز تو عالوه بر ز یاز اول شروع کن و زندگ ،یو زار هیگر ی: به جا اریکام

 لبخند زد. شراره

 میما کنارت هست -

 : ممنون چه خوبه که شماها رو دارم. شراره

 دمیاش رو بوس گونه

 بمونم؟؟! نجایتونم ا ی: االن م شراره

 اره یاشک و آه بش الیخیو ب یباش یقو ی: اگه قول بد اریکام

 دمی: قول م شراره

 نی: آفر اریکام

 اتاق ما استراحت کن تا من اون اتاق رو برات آماده کنم. یبرو تو زمیحاال پاشو عز -

 مبل بلند شد یرو از

 : ممنون شراره

 کردمنگاه  اریلبخند زد و رفت سمت اتاق. به کام بهمون

 اریکام یمرس -

 : شراره عالوه بر دوست تو دوست منم هست اریکام

 زدم لبخند

 میو هواش رو داشته باش میکمکش کن دی: با اریکام

 داره ازیاون االن به ما ن قایدق -
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خواست با فرهود خوشبخت بشه،  یشراره فقط م ،یاریهمه بدب نیشراره سوخت، حقش نبود ا یبرا یحساب دلم

که مثل شراره  یخواستند، دختر یم یو مذهب یدختر چادر هیپسرشون  یبودند و برا یفرهود مذهب یخانواده 

 یداد، شراره برا رییشد و خودش رو تغ رنبود، اما فرهود عاشق شراره شده بود، شراره هم به خاطر فرهود با حجاب ت

ته هف هیبا فرهود عقد کرد اما  یباش و پنهونبا یبدون اجازه  یباز یپول و پارت یفرهود رو از دست نده، با کم نکهیا

دادن، االن  یفرهود آزارش م یشد، بعد هم که خانواده  وهیعروس نشده ب یبعد فرهود تصادف کرد و مرد و شراره 

ازه، از نو بس شویکمکش کنم تا زندگ دیشراره رو تنها بزارم، با دیخودش طردش کرده بودند. من نبا ی ادههم که خانو

 هم بود....... اریشراره رو داشت. شراره دوست کام ییهم هوا اریکه کام چه خوبه

 ماه بعد : چهار

 بهم نگاه کرد. اقیآمدم. شراره با اشت رونیب ییدستشو از

 شد؟ ی: خوب چ شراره

 دمیکش یآه

 بود یبازم منف -

 : اشکال نداره شراره

 مبل نشستم. یزده رو غم

 بعد ی، دفه : غزال بزرگش نکن اشکال نداره شراره

 خواد یمن دلم بچه م شه،یآخه هر دفه نم -

 صبور باش ،یشی: خوب بچه دار م شراره

 زنه یدلم شور م -

 : واا چرا؟ شراره

 ! ؟؟یداشته باشم اون وقت چ یزیچ یاگه مشکل -

 ؟ی: واا غزال خل شد شراره
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 .زنهیفکر به سرم م یکل ستیدست خودم ن -

 هاا یشیخل تر م ی، خل هستخود نکن یقدر فکر ب نی: ا شراره

 ادینوه ام قرار ب یپرسه پس ک یم یه م،یبچه دار بش میگرفت میکه ما تصم دهیفهم یاز وقت نینسر -

 !!دیدار یچه عجله  ست،یده سال که ن د،یکه ازدواج کرد کسالی: فقط  شراره

 رفته.کرده دست گ دایپ یزیچ هیاز همون اول با من مشکل داشت، االن هم  نینسر نیا -

 گهیالبته مادرشوهر د یدار ی: چه مادرشوهر حرص درآر شراره

اگه  دمیترس یزد، م یبه سرم م الیفکر و خ یشده بود، کل یچک منف یب یناراحت بودم که جواب ب دم،یکش ینفس

 میدیکابوس م یشبا حت یبعض اره،یسرم هوو ب اریمن بچه دار نشم کام

 !؟یی: کجا شراره

 فکر یتو -

 ؟یقدر نگران نی! چرا ایندار یباش تو که سن الیخیب وونهی: د شراره

 باشم الیخیکنم ب یم یدونم اما سع ینم -

 دوست خوشگلم نی: آفر شراره

 یکل دنیرو شن انیجر ایدر یکرد، وقت یم یلبخند زدم. گونه ام رو ب*و*س کرد، شراره هنوز هم با ما زندگ بهش

 نیکرده بود، اول دایهفته بود که کار پ کیشراره تازه  ا،یدر شیهان پرفت اصف یدو هفته  هیناراحت شد و شراره 

 و میهمه جوره هواش رو داشت اریشده بود. من و کام قبلاش بهتر از  هیمستقل شدن برداشته بود. روح یقدم رو، برا

وش هم اشک در آغ ایفرودگاه، من و صوف یتو یو عطا هم ماه قبل رفتند کانادا کل ای. صوفمیکرد یساپورتش م

م فرستاد. دل یو عکس م زدیم لیمیبهم ا یعکس برام فرستاد از خونه اش و شهر کانادا. گلسا هم گاه روزید م،یختیر

 ی. من دلم بچه ممیبهشون نداد یاما ما جواب قطع شونیپ میبراش تنگ شده بود، گلسا گفت که تابستون بر

 یووقتا ت شتریبود ب یبستند. بودن شراره در کنارم عال یهم داشتن بار سفر م دیو ام سایخواست نه مسافرت. پر

س تر هم ملو ایو دوستم کنارمه، پو ستمین نهاهم خوشحال بود که من ت اریکام م،یو پاساژ ولو بود نمایپارک، کافه، س

 کنه،یم تیشده و اذ طونیش یلیگفت خ یم ایخواست بخورمش تپل مپل شده بود و در یاز قبل شده بود، دلم م
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باشه، فقط باشه،  یکه من عاشق دختر بودم اما پسر هم خوب بود، اصال هر چ ییخواست، وا یقدر دلم مادر شدن مچ

 یداده بودم اونم از خدا خواسته رو نی! آتو دست نسرزد؟؟یقدر دلم شور م نیمن چرا ا ییواسالم و صالح باشه. 

 دارم........ یمشکل هیکردم  یل شده بودم و حس مفرستاده بود منم خ یمنف یکرد، از بس انرژ یم یل یاعصابم ل

 ماه بعد : چهار

 دادم. هیتک واریگذاشتم و به د وارید ینخورم؛ دستم رو، رو نیکه زم نیا ینتونستم تحمل کنم برا گهید

 !؟ی: غزال خوب شراره

 نتونستم بگم. یزیچ نیهم یراه گلو ام رو بسته بود؛ برا بغض

 نیداخل ماش میبر ای: ب شراره

اشکام  لی. سد شکسته شد و سشدمیشدم، نفسم گرفته بود، داشتم خفه م نیرو گرفت، با کمکش سوار ماش دستم

 صورتم روان شد. یرو

 : غزال آروم باش شراره

 !؟؟یآروم باش چطور یآخه چطور -

 یبش میتسل دیکه نبا یزود نی: به هم شراره

 گفت یحسم درست م یدیدلشور هام درست بود د یدید -

 گهیدکتر د هی میریکه نشده! م ایاما آخر دن ،ی: باشه درست حدس زد شراره

 کنه؟ یهم م یمگه فرق -

 اره دی: خوب شا شراره

 مشخصه زینکن همچ یباف الیخ -

 دیتون یذهنم اکو شد ) شما نم یدکتر تو یشراره آمد، هنوز هم باورش برام سخت بود، حرفا دنینفس کش یصدا

 بلند شد. میها هیمن چکار کنم؟! هق هق گر ای.( خدادیندار یباردار شما توان د،یحامله بش
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 یهمچ شهیحل م گهیدکتر د هی میری: غزال م شراره

 بگم؟ اریبه کام یچطور -

 بعد بهش بگو م،یاول بزار خودمون مطمئن بش ،یبگ یزیخواد به اون چ ی: فعال نم شراره

 گفت؟! یدکتر چ یدیمگه نشن -

 میچند تا دکتر بر دیمطمئن شد، با شهیکتر که نمد هی: با حرف  شراره

 .میریهم م گهید ینداره اما باشه دکترا ی دهیدونم فا یم نکهیبا ا -

 نگران نباش یشی: تو مادر م شراره

 از مونیزندگ شهیخبر داغون م نیا دنیبا شن اریخدا کنه حرف شراره درست باشه و من مادر بشم، کام د،یکش یآه

 .شمیعاشق بچه است و منم بچه دار  نم اریپاشه، کام یهم م

 قدر حرص نخور نینکن ا خودیب الی: فکر و خ شراره

 رهیگ یتونم قلبم آروم نم ینم -

 کنه!! یبهت شک م اریحال زارت که کام نیبا ا ،یبتون دی: با شراره

 به سمتم گرفت دستمال

 اشکات رو پاک کن ری: بگ شراره

 صورتم پاک کردم. یز رورو گرفتم و اشک هام رو ا دستمال

 شهیحل م زیباش همچ الیخی: ب شراره

ر دخت هیکابوس زشت بود، کاش مادر بشم، مادر  هیفقط  زایچ نیا یبود؛ کاش همه  یراحت نیکاش به هم دم،یکش آه

سرت اش حک رم،یبغلم بگ یکاله به سر تو رم،یبغلم بگ یپسر مهربون و با نمک، قند عسل تو هیمادر  ایناز و خوشگل 

 به دل نمونم......
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 ماه بعد : دو

دم، گرفته بو یبه کل افسردگ شدم،یجواب دادن من مشکل داشتم و مادر نم هیهمشون  میدکتر رفت نیشراره چند با

 یقدر حرص نخورم اما من نم نیداد که آروم باشم و ا یبهم تذکر م یناراحت و حواس پرت شده بودم، شراره ه

به حال  اریام از هم بپاشه. کام یقرار زندگ یزود بهکردم  یرفته بود، حس م نیآرزوهام از بو  اهامیتونستم، تمام رو

 میه بودآمد ایتولد پو یرفتار کنم.... برا شیجلو یکردم که عاد یتمام تالشم رو م نکهیخرابم انگار شک کرده بود با ا

 ه؛شنگران و ناراحت با ایخواستم در یود نمب ایدونستم، چون تولد پو یاز مشکل من نم یزیچ ایاصفهان، البته در

برگشتم تهران به  یگرفتم وقت میمنم تصم اد،یتونه ب یکرد و گفت که نم یهم چون کار داشت عذر خواه اریکام

 رو بدونه. قتی. اما حقش بود حقاوردیسرم هوو م دمیداد شا یطالقم م دیدونم شا یرو بگم. نم زیهمچ اریکام

 ای: غزال پاشو ب شراره

 امیاالن م -

لوغ رفتم. خونه نسبتا ش رونیلبم کاشتم و از اتاق ب یلبخند رو هی دم،یکش قیتکون داد و رفت، چند تا نفس عم سر

وشحال خ یکل ایتونست چند قدم راه بره و در یتازه م ایافراد هم بزرگسال بودند، مثال تولد بچه بود!! پو شتریبود، ب

سازه!؟ من که  یحس و حال رو تجربه کنم؟؟! آخه چرا سرنوشت با من نم نیا ،یخوشحال نیمنم ا شدیم یبود، چ

 شدیفکر نکنم اما نم یزیباشم و به چ الیخیروز خوش، ب نیا یسراغم آمد، قرار بود تو یخوشبخت بودم چرا بدبخت

 دلم خون بود.

 بود؛ ذهنم مشغول بود.دلم خون  شدیفکر نکنم، اما نم یزیباشم و به چ الیخیروز خوش، ب نیا یبود تو قرار

 ؟ی: غزال خوب ایدر

 نگاه کردم. بهش

 کنه. یسرم درد م کمیفقط  زم،یاره عز -

 ارم؟یبرات قرص ب یخواه ی: م ایدر

 شمیکم کم خوب م گهیقرص خوردم، د -

 شونه اش گذاشتم. یرو دست
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 من خوبم نگران نباش -

 شده یزیچ هیدونم که  ینکن، م اهی: من رو س ایدر

 نگران نباش ستین یزیچ -

 دیکن یاز من پنهون م دیرو دار یزیچ هی: غزال تو و شراره  ایدر

 استیامروز تولد پو ا،یکوتاه ب -

 یکنم ناراحت ی: من دوست نه بلکه خواهرتم، حس م ایدر

 بعد یبزار برا ست،یحرفا ن نیاما االن وقت ا گهیباشه حست درست م -

 امده؟ین اریکام نیهم یدعوات شده؟ برا اری: نکنه با کام ایدر

 یاز تولد لذت ببر دیاالن با ست،یبعدم گفتم که االن وقتش ن امد،ینه بابا دعوا کجا بود! واقعا کار داشت که ن -

 .یرو بگ زیبهم همه چ دی: بعد از رفتن مهمونا با ایدر

 زمیچشم عز -

که  یشده بود، روز اول یناز و خوردن یلینگاه کردم، خ ایتکون داد، بهش لبخند زدم، رفت سمت مهمونا؛ به پو سر

 ایدر یبغلم اون قدر فشارش دادم و بوسش کردم، که بچه باال آورد و کل یگرفتمش تو دم،یرو د ایپو یآمدم وقت

و بانمک بود،  طونیپسر ش هی ایو مادر بشم. پو رمیبچه ام تولد بگ یتونستم برا یکاش منم م یدعوام کرد. ا

 دیو خوش مزه بود. امروز رو با نیریش یخوراک هیداشت.  دیو پوست سف یمشک یاروشن و موه یقهوه  یچشمها

مهربون.... بعد از  یخاله  هیبود و من  ایآشوب قلبم باشم. امروز روز پو الیخیب دیشاد باشم چون دوستم شاده، با

 اتاق و لباس عوض کردم. یرفتن مهمونا، رفتم تو ومراسم  انیپا

 شده؟! یبگو چ نیبش ای: ب ایدر

 دمیترس یوا -

 تخت نشست. یرو ایرو قلبم گذاشتم، در دست
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 : کوفتت، بگو چته؟! ایدر

 باشه، آروم باش. -

 تخت کنارش نشستم. یرو

 کن فیتعر ای: پس مثل ادم ب ایدر

 از حرف زدن، شراره وارد اتاق شد. قبل

 : دم روباه هم آمد ایدر

 ؟یپری: وااا چرا به من م شراره

 !د؟یزنی! چرا شما دوتا مشکوک مه؟یچ انی: جر ایدر

 تخت ولو شد. یرو شراره

 .میبهت بگ یزیگناهم، غزال نخواست چ ی: من ب شراره

 بود ایخوب تولد پو -

 .دی: االن که تولد تموم شد پس حرف بزن ایدر

 .دمیکش یآه

 شمیمن مادر نم -

 !؟یچ یعنی:  ایدر

 تونم مادر بشم یمشکل دارم و نم -

 شدگرد  ایدر یچشما

 تونه مادر بشه. یدکتر، اونم گفت که غزال نم می: رفت شراره

 بود نی! موضوع ایدیحاال فهم -
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 گونه ام روان شد. بهم نگاه کرد یمن رو در آ*غ*و*ش*ش گرفت. اشک رو ایدر

 نکن، آروم باش هیقربونت برم گر ی: اله ایدر

 خوادیتونم، من دلم بچه م ینم -

 نشون داد؟ یواکنش چه د،یفهم یوقت اری: کام ایدر

 : اون که هنوز خبر نداره شراره

 رمیگ ی: بهتره. من از دکتر خودم برات وقت م ایدر

 میچند دکتر رفت شیتهران پ ینداره، تو دهی: فا شراره

 نهیدکتر بهتر نیهم داره، ا یلی: خ ایدر

 .دمیکش ینفس

 اریتو و کام یبچه  شهیم یکیسرپرست هست،  یب یهمه بچه  نیا ،ی: تازه بر فرض محال هم اگه بچه دار نش ایدر

 .هی: فکر خوب شراره

 یهم خالص یو نه ماه باردار مانی: تازه از درد زا ایدر

 زدم. لبخند

 !؟یقبول نکنه چ اریاما اگه کام -

 نگران نباش یشیم یکنه، خوشبخت یتو رو دوست داره پس قبول م اری: کام ایدر

 .دمیکش یآسودگ یاز رو ینفس

 م آب بخورم.من بر -

 ی: اوک ایدر

 اریمنم ب ی: برا شراره
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 اریمنم ب ی: برا شراره

 باشه تنبل خانم -

دلم قرص شده بود، درسته هنوز از  یکم ایدر یرفتم. با حرفا رونیبهم چشمک زد، بهش لبخند زدم و از اتاق ب شراره

ادر تونم م یهمه بچه، من م نیود بشه؛ اناب ستیام قرار ن یدونستم که زندگ یاما م دم،یترس یم اریعکس العمل کام

 خواستم وارد اتاق بشم که  یآب برداشتم؛ م وانیل هیشراره هم  یچند تاشون بشم؛ آب خوردم و برا

 یرو راحت جلوه داد زیهمه چ یلی: خ شراره

 !؟یهست ی: شراره تو کدوم طرف ایدر

 یدیم یواه دیبهش ام ی: دار شراره

 !؟یواه دی: کجاش ام ایدر

 .یکن یم دوارشیام یاما تو دار شهیگفتند که غزال مادر نم نانی: دکترا با اطم ارهشر

 و مادر بشه. ارهیبچه ب هیتونه از پرورشگاه  ی: خوب اگه حامله هم نشه باز م ایدر

 !؟یکن ینگاه م انیطرف جر هیبه  ی: تو چرا دار شراره

 : مگه چند طرفه؟! ایدر

 داره یقشن هیوسط  نیهم ا اری: کام شراره

 : مگه من گفتم نداره؟! ایدر

 بشه یپرورشگاه یبچه  هیقبول نکنه که پدر  اری: ممکن کام شراره

 : واا چرا؟! ایدر

 ستیخودش ن ی: چون اون بچه، بچه  شراره

 داره؟ تازه ثواب هم داره. ی: چه فرق ایدر
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خواد  یمرد، قطعا دلش م اریاما کام م،ینک یمادر میتون یراحت م میباش، ما دختر هست نیجان واقع ب ای: در شراره

 ستیبده که از خودش ن یرو به بچه  لشینخواد فام دیبچه اش از خون خوش باشه، شا

 کنه. یم یعاشق غزاله، براش هر کار اریکام د،یشا یگیم ی: خودت هم دار ایدر

 نیبه نظرت اون نسر ؟یچ اریمکا یکنه اما خانواده  یهر کار دیبلکه دوستش داره، اره شا ستی: عاشقش ن شراره

 کنن؟!  یخوشبخت زندگ اریغزال و کام دهیاجازه م کنه؟یرو به عنوان نوه قبول م یبچه پرورشگاه هی تهیعفر

 .ینیبدب یلیتر هم بود. تو خ نیخوش ب شهیتو درسته باشه اما م یحرفا دی: شا ایدر

 نده دیبه غزال ام ایدر نم،ی: من واقع ب شراره

 میکنارش باش دیداره، با ازیشراره، غزال االن به ما ن لایخی: ب ایدر

 یمتی: اما نه به هر ق شراره

 حرفا نزن نیغزال از ا ی: جلو ایدر

ن سر خورد میاشک ها ،ییدستشو یرفتم تو نیهم ینداشتم، برا دنیتحمل شن گهیحبس شد، د نهیس یتو نفسم

بهم زدن  یهم حتما برا نیخودش باشه، نسر یدر بچه دوست داره پ یگفت هر مرد یگونه هام، شراره درست م یرو

 یقو دی!!!. چندتا مشت آب به صورتم زدم، من بارهیزن بگ اریکام یممکن برا یکنه، حت یم یما هر کار یرابطه 

م پر از آب کرد وانیل هیرفتم؛ دوباره وارد آشپزخونه شدم و  رونیب ییروم بود. از دستشو شیپ یسخت یباشم. روزها

 اتاق یشتم توو برگ

 سر چشمه؟! ی: چه عجب، رفته بود شراره

 بعد رفتم آشپزخونه یینه، اول رفتم دستشو -

 رو از دستم گرفت وانیل

 خوابم ی: من امشب کنار شما دو تا م ایدر

 .رونیکاوه، تا ما رو ننداخته از خونه ب شیبرو پ الیخی: ب شراره

 .دیخند ایدر
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 خوابم یم نجایا کنه، من ینم رونتونی: نترس ب ایدر

 باشه بخواب -

ها  یدوتا رو داشتم، با تمام سخت نی. چه خوب بود که امیجامون تنگ بود اما جا شد کمیتخت،  یرو میرفت ییتا سه

فته ر یکرد، وقت یاش فرق م یگرفت.. شراره هم مثل من بدبخت بود فقط نوع بدبخت یدر کنار دوستام قلبم آروم م

 اریکام یباهاش بد برخورد کردن، حت یلیخودش خ ی وادهفرهود و خان یفرهود، خانواده  سالگرد یبرا رازیش میبود

 یخونه مون مامان حساب میهم رفت یشراره سوخت. وقت یبرا تینها یبا شوهر فرنوش دعوا اش شد. اون روز دلم ب

بود، حال بابام بهتر بود و از شده  نیرفته بود کانادا، مامان حالش گرفته بود و غمگ ایصوف یدمغ بود انگار از وقت

 انیتنها شده بودن، بهشون پشنهاد دادم که ب یمامان و بابام حساب چارهیخوشحال شده بود. ب یما حساب آمدن

م، چشمام رو بست امد،یخوابم م دم،یکش یکنن. نفس یاونا هم گفتند به پشنهادم فکر م ،یزندگ یادامه  یتهران برا

 خسته بودم......... یلیخ

 .یگفت یتونم حامله بشم، تو درست م یکه واقعا م شهیباورم نم ییوا -

 تونه برات خطرناک باشه! یم یکه گفت اگه حامله بش یدی: غزال شن ایدر

 نباشه. دیاما خطرناکه، شا شمیگفت م نیا شمیگفتند نم یها م یاز کجا معلوم؟ قبل -

 .یاریاز همون پرورشگاه، بچه ب یبر ی: بهتر ایدر

 خودش بشه یتونه پدر بچه  یم اریکاماما  -

 که اونم خطر داره یبچه دار بش یتا بتون یریبگ ییغذا میرژ یدارو بخور یکل دی: غزال تند نرو، تو با ایدر

 شده؟؟ یاالن چ یزدیتو که قبال امیدوارانه حرف م -

 : من فقط نگرانتم ایدر

 شهیداره حل م زینباش همه چ -

 رو بگو زیهمه چ کنارته، بهش اری: کام ایدر

 گمیبرگردم تهران بهش م -



 عشق غامیپ

 
269 

 

 .یکن ی: خوب م ایدر

 ترسم. یم کمیفقط  -

 آزمون باشه هی تونهیم نی: ترس نداره که، ا ایدر

 آزمون؟؟ -

 اری: اره، آزمون عشق تو و کام ایدر

 دمیترس شتریحرفت ب نیواال با ا -

 : چرا؟! ایدر

 شد یدلم خال یدونم اما تو ینم -

 ام گذاشت شونه یرو دست

 خواهرم یشیتو خوشبخت م شه،یحل م یباش غزال، همچ الیخی: ب ایدر

 لبخند زدم. بهش

 یچه خوبه که هست -

 یستیهستم تو تنها ن شهی: هم ایدر

 ممنون -

 از واجباته. یلبخند زد، داشتن دوست در زندگ بهم

 گردم یمن فردا برم -

 یحرف بزن اریبا کام تا زود تر یخوام بگم بمون، اما بهتر بر ی: م ایدر

 خوام یزمان م کمیاما نه بالفاصله،  زنمیحرف م -

 مونهی: شراره اصفهان م ایدر
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 چرا؟! -

 یحرف بزن اریو با کام ییایبا خودت کنار ب ی: تا تو بتون ایدر

 اهان -

 : البته فقط چهار روز ایدر

 مدت هم خوبه نیهم -

 یدارو مصرف م دیتونستم مادر بشم اما با یبم آروم شده بود؛ من مقل ایامروز دکتر در یبا حرف ها د،یام بوس گونه

 یحق داره پدر بچه  اریدادم، البته گفت که برام خطرناکه و بهتر اصال بچه دار نشم، اما کام یبه خرج م یکردم و صبر

 کرد...... یم ینیقلبم سنگ یبدجور رو ربا نی. اگمیرو م یهمه چ اریخودش باشه؛ به کام

ودم، بود اما مجبور به گفتن ب دهینگفته بودم، قلبم ترس اریبه کام یزیبود که برگشته بودم تهران، اما هنوز چروز  سه

 هشیبگم. ساعت کند تر از هم اریرو به کام زیگرفتم که امشب همه چ میتصم نیهم یگشت؛ برا یفردا شراره برم

ره بود؟ هم شرا یک یعنیررم. زنگ در به صدا آمد؛ به ض ایساعت به نفع بود  یکند نیدونستم ا یکرد، نم یحرکت م

 انجیا ن،یشخص پشت در تعجب کردم، وا ا دنینگاه کردم و از د یداشتن. رفتم سمت در، از چشم دیکل اریو هم کام

 کنه؟؟! در رو باز کردم یچکار م

 !؟یکن یچکار م نجایتو ا -

 داخل؟! امیتونم ب یسوم م ؟ی: اول سالم دوم خوب سهند

 کردم یعجب نگاهش مت با

 قدر هم تعجب نداره ها نیمن ا دنی: د سهند

 !یدر خونه ام هست یبودمت اره اما تو جلو دهید ییجا یابونیخ یاگه تو -

 داخل؟ امیب شهی: باهات کار دارم. م سهند

 تکون دادم و از جلو در رفتم کنار، آمد داخل سر

 خوب بگو -
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 که آمدم خونه ات ستین بیعج ادیهستم پس ز یمیدوست قد هی: من  سهند

 تا دوست!! یهست یمیحرص درآر قد هی شتریواال تو ب -

 زد. یتلخ لبخند

 کردم ینم تتیدوست بودم، کاش اذ هی: کاش برات  سهند

 سر اصل مطلب!  یبر شهیم -

 نگاهش کردم. یپاکت سمتم گرفت، سوال هی

 تا بگم ریرو بگ نی: ا سهند

 رو از دستش گرفت پاکت

 خوب!! -

 منه ریاالنت تقص طیکنم شرا یچون حس م امیب دیبار منصرف شدم اما آخرش گفتم با نی: چند سهند

 ط؟یکدوم شرا -

 بودم. اری: گلسا قبل از رفتن به آلمان بهم گفت که من باعث ازدواج تو و کام سهند

 زد یتلخ لبخند

 ناراحت شدم که خودم باعث از دست دادن تو شدم. یلی: خ سهند

 میعاشق هم هست اریاما من و کام یازدواج شد نیباعث ا ییجورا هیتو  دیخوب شا -

 زد یپوزخند

 نه اریتو اره اما کام دی: شا سهند

 شمیمتوجه نم -

 یشیاطرافت نم یها فیکث یکه متوجه  یچشم سبزه ساده، اون قدر پاک و معصوم هست ی: دختر کوچولو سهند
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 ؟یگیم یدار یسهند حواست هست که چ -

 .دیکش ینفس

 که چه خبره یشیپاکت رو باز کن اون وقت متوجه م نیمن رفتم ا ی: وقت سهند

 سمت در، در رو باز کرد، برگشت به سمتم رفت

که  دیگفتم که عاشقت هستم، ببخش یبهت م گه،ینفر د هیباهات و سوق دادنت سمت  یلجباز ی: کاش به جا سهند

 .یرو انتخاب کن یادم اشتباه هیباعث شدم 

 سهند عاشق من بود!!! یعنیحرفاش بودم،  چیدر رو بست. گ رون،یب رفت

خواد باهام دوست بشه اما  یدونستم، م یسهند عاشق من بود!!! م یعنیحرفاش بودم،  چیدر رو بست؛ گ رون،یب رفت

 رها زیم یرنگ نگاه کردم. رفتم داخل آشپزخونه، پاکت رو، رو اهی! به پاکت س؟یچ یعنیحرفاش  نیعشق رو نه؛! ا

کردم تا خنک  یفوت م یکردم و داخل چا یم اهنشستم، به پاکت نگ یصندل یرو ختمیداخل فنجون ر یکردم، چا

کردم؟!! چرا ترس به دلم افتاده بود؟!!  یکردم؟!! چرا بازش نم یداخل پاکت بود؟!! چرا دست دست م یچ یعنیبشه، 

و پاکت رو باز کردم، چند تا  دمیکش یهمه رنگ!!! نفس نیا اه؟یفنجون شدم و پاکت رو برداشت، حاال چرا س الیخ یب

ه ن ییوا د،یکش ریعکس ها هنگ کردم و قلبم ت دنیآوردم، با د رونیبود، از داخل پاکت عکس ها رو ب شعکس داخل

گونه ام رو پاک کردم  یشده رو ختهیچشمام جمع شده بود، چشمام رو بستم، اشک ر یامکان نداشت، اشک تو نیا

 نایم دم،یکش یکنه، آه داغونم یجور نیکردم چند تا دونه عکس ا یوقت فکر نم چیرو باز کردم، هو چشمام 

رش عکس ها کنا نیا یتو اریکه کام یینایعاشقش بود، همون م اریکه کام یینای! همون منا؟یبرگشته بود. اما کدوم م

. نفس حبس شده ام رو ییبایز ریه تصوشاپ، چ یکاف یبا عشقش تو اریکه دوستم بود!!! کام یینایهمون م ایبود 

. تند تند نفس دمیبا تمام وجودم کش غیج هی ن،یزم یبرداشتم و پرت کردم رو رو یفنجون چا رون،یفرستادم ب

گاز رو، روشن کردم و دونه دونه  یبلند شدم، به سمت اجاق گاز رفتم، شعله  یصندل یاز رو دم،یکش یم قیعم

رو جمع  ونفنج یشکسته شده  یعکس ها، تکه ها یون نگاه کردم. بعد از نابودعکس ها رو سوزندم و به سوختنش

انداختم و  وانیمشت قند هم داخل ل هی ختمیر ییچا وانیخودم داخل ل یکردم، داخل سطل زباله انداختم. دوباره برا

ذهنم  یتو یدم. صداسوختن لذت بر نیگرفت، اما از ا شیداغون بود و زبون و گلو ام آت یچا دم،یهم زدم و سر کش

 بود(........ تهبرگش اریبرگشته بود؛ عشق کام نایاکو شد، )م
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نگفتم، بهتر بود  یزیمشکلم چ یراجب عکس ها و درباره  اریکردم، به کام یآشپزخونه داشتم غذا درست م یتو

 بسته شدن در آمد. یفعال سکوت کنم. صدا

 !؟ی: غزال خونه  شراره

 آشپزخونه ام یاره، تو -

 آشپزخونه  یتو دآم

 ؟ی: سالم خوب شراره

 منم بوسش کردم د،یام رو بوس گونه

 خوش گذشت؟ ایدر یخونه  -

 : اره خوب بود. شراره

 ؟یخور یم یچا -

 : اره شراره

 زیم ینشستم. فنجون ها رو، رو یصندل یمقابل شراره رو ختم،یر یچا ینشست، داخل فنجون ها یصندل یرو

 گذاشتم

 .یدار یچا شهیهم ادی: خوشم م شراره

 هستم یخوب من عاشق چا -

 بود؟ یعکس العملش چ ؟یگفت اری: به کام شراره

 نگاه کردم بهش

 برگشته. نایم یخبر دار -

 نکرد، اما جا خورد. تعجب
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 خودمون؟! ینای: م شراره

 !!ی. پس خبر داشتیاریمتعجب ها رو درب یادا ،یستیاصال بلد ن -

 گفتبهم  ای: بعد از رفتنت در شراره

 .دمیکوب زیم یرو، رو دستام

 د؟یچراا بهم نگفت -

 که نشده یزی: غزال آروم باش، چ شراره

 نشده ییزینشده چ یزیچ -

 نزن ادی: فر شراره

 بودم یعصب یلیخ رون،یآشپزخونه زدم ب از

 : غزال شراره

 زهرمار -

 زد غیپرت کردم. شراره ج نیزم یبرداشتم و رو زیم یرو، از رو گلدون

 وخفه ش -

 ؟یکن یم یجور نی: چرا ا شراره

 د؟یچرا بهم نگفت -

نگران و ناراحت  شتریب مینخواست یچون ناراحت بود ست،یچون حالت خوب ن میگفت فعال بهت نگ ای: در شراره

 .یبش

 .دیگونه ام چک یمبل ولو شدم، دستام رو مشت کردم، چند قطره اشک رو یرو

  ؟یدی: تو از کجا فهم شراره
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 برگشته؟ یک -

 شهیم ی: چند هفته  شراره

 بده. حیتوض دیکه با دمینگاه کردم. فهم بهش

اونجا بوده و  ایمامان در رون،یباباش انداختش ب یرفته خونه شون وقت نایم ایگو ده،یهم از مامانش شن ای: در شراره

دعوا  نایبا م یهم کل ایدر ا،یزنگ زده به در نایرو از مامانش گرفته. م ایدر یشماره  نایخونه شون بعد م برهیرو م نایم

 ن.یهم ست،یدوستمون ن گهیکرده و گفته که د

 ازدواج کردم؟ اریخبر داره من با کام نایم -

 بهش گفته ای: اره، در شراره

 قرار گذاشته بود!! اریخبر داشت اما بازم با کام پس

 ؟یتو از کجا باخبر شد ی: نگفت شراره

 ستیمهم ن -

 خبر داره؟ نایماز آمدن  اری: کام شراره

 !!ذارهیقرار م نایمن بود که با م یتکون دادم، نه خبر نداره، اونم عمه  سر

 ؟ی: تو خوب شراره

 اره -

 دکتر؟ میبر یخواه ی: م شراره

 یند یاز مشکل من خبر نداره حواست باشه سوت اریکام -

 ؟ی: مگه قرار نبود بهش بگ شراره

 گمیم دیوقتش رس ست،یاالن وقتش ن -
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 مبل بلند شدم یرو از

 : کجا؟ شراره

 اتاقم -

برگشته بود، خانواده اش طردش کرده  نایتخت ولو. حال قلبم خراب بود، م یفاصله گرفتم، وارد اتاق شدم رو ازش

 یبودم اما عشقش نبودم، من مادر نم اریاش بود، من زن کام وونهیهم د نیهم که عاشقش بود، نسر اریبودند، کام

 نایاگه م ؟یاگه من رو ترک کنه چ دم،ینفس کش د. تند تننایسمت م رفتیهم م اریکام شد،یکه م نایشدم اما م

ام  یزندگ ؟یبخونه چ نایاز من و وصال با م ییاز جدا اریگوش کام یتو نیاگه نسر ؟یبشه چ اریکام یمعشوقه پنهون

هشتم ب دیام رو از دست بدم؟ نبا یگزند دی. سرم درد گرفته بود. من نباشدمیم یرفته بود. داشتم روان یرو به نابود

 بودم. در اتاق باز شد اریکنم! من عاشق کام یفکر هی دیبشه. با لیتبد جهنمبه 

 داخل؟ امی: ب شراره

 یتو که امد -

 دیتخت کنارم دراز کش یرو

 ؟ی: از دستم ناراحت شراره

 نه -

 دمیرو فهم نایم انی: من تازه جر شراره

 ستیمهم ن -

 ه؟: تو چت شد شراره

 یچیه -

 !یشد یمدل هی: اما  شراره

 ؟یچه مدل -
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 یترسناک و سرد شد ییجورا هی:  شراره

 زدم یپوزخند

 ؟یات چکار کن یبا زندگ یخواه یتو م -

 ستمیخودم با یپا یکنم رو یم ی: فعال که دارم سع شراره

 ؟یازدواج کن یخواه ینم -

 : واا غزال تو حالت خوبه؟ شراره

 اره خوبم -

 ؟یگ یس چرا چرت و پرت م: پ شراره

 ازدواج تو کجاش چرت و پرته؟ -

 ام یزندگ یتو امدهین یازدواج کنم؟ هنوز کس ی: با ک شراره

 نگاه کردم بهش

 ازدواج کن اریبا کام ایب -

 خنده ریبا تعجب نگاهم کرد و بعد زد ز اول

 بود یباحال یخدا چه شوخ یی: وا شراره

 دمیکش یقیعم نفس

 تمهس یمن کامال جد -

 و بهم نگاه کرد. دیدست کش دنیخند از

 ی: انگار تو واقعا رد داد شراره
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پدر  اریباهاش ازدواج کن اون وقت هم کام ایخودش باشه، تو ب یحق داره پدر بچه  اریو کام شمیمن مادر نم نیبب -

 یرو شروع کن دیجد یزندگ هی یتون ی. بعد هم مشمیو هم من مادر م شهیم

 کرد یگاه مپلک زدن بهم ن بدون

تونم  ینم بهیآدم غر هیام رو نجات بده، من به  یکن و زندگ یدر حقم دوست ایمن دوستت هستم، شراره لطفا ب -

 اعتماد کنم

 تخت بلند شد. یرو از

 ستی: تو حالت خوش ن شراره

 رو گرفتم دستش

 فهمهینم یزیهم چ یدارم، تازه کس ازیلطفا بهش فکر کن شراره من به کمکت ن -

 کنه یقبول نم اری: به احتمال صفر من قبول کنم اما کام هشرار

 کنه یاون هم قبول م یتو قبول کن زنمیمن باهاش حرف م -

 حرف زد شدیهوا که نم ی: غزال اول آروم باش، بعد فکر کن رو شراره

 .یریگ یبعد هم طالق م یکن یازدواج م اریفکرام رو کردم، تو با کام -

 ؟یراحت نی: به هم شراره

 لطفا یراحت نیاره به هم -

 فکر کنم دی: با شراره

 فکر کن، بعد جواب مثبت رو بده یتا شب وقت دار -

باهم ازدواج کنن  اریبود؛ اگه شراره و کام نیرفت. تنها راهم هم رونیسر تکون داد، دستش رو رها کردم از اتاق ب برام

 مه،فهینم یزیازدواج چ نیهم از ا یبچه بده، کس هی اریتونه به کام یشراره م ست،ین نایم یبرا ییجا گهیاون وقت د
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 یدلم شور م کمیام رو نجات بدم.  یزندگ دیخطرناکه. من با نایاما م ستیپس خطرناک ن اریشراره دوسته من و کام

 کردم....... یم یعشق هر کار نیحفظ کردن ا یبودم و برا اریزد. من عاشق کام

 یبرا خت؛یر یدلم هور کنهیبهم گفت که قبول م یدونم چرا اما وقت یج کنه، نمازدوا اریقبول کرد تا با کام شراره

 هیمن آسون باشه؟ اره شراره دوستم بود اما بازم قلبم  یقبول کنه زن شوهر بشه؟ که برا یکدوم زن آسونه که کس

 یکه تو یدوست ینه حرف بزنم، شراره رفته بود خو دواجشاز یدرباره  اریشده بود.. امشب قرار بود با کام یجور

 یمبل نشسته بود و ت یشام خورده بود و رو اریحرف بزنم.. کام اریکرده بود، تا من راحت تر با کام دایمحل کارش پ

 زیم یرو، رو ینیرفتم. آب دهنم رو قورت دادم، س رونیرو برداشتم و از آشپزخونه ب یچا ینیکرد، س ینگاه م یو

 تم.نشس اریمبل کنار کام یگذاشتم و رو

 یبفرما چا -

 : ممنون اریکام

 لبخند زدم، حاال از کجا شروع کنم؟ بهش

 شده؟ یزی: غزال چ اریکام

 چطور مگه؟ -

 !یشد یمدل هیدونم اما  ی: نم اریکام

 ؟یتو من رو دوست دار -

 نگاه کرد بهم

 : معلومه که اره اریکام

 ؟یبچه هم دوست دار -

 : اره اریکام

 دمیلبم کش یرو زبون

 چه خبره؟ ه؟یچ انی: غزال جر اریکام
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 بچه دار بشم؟ میگرفت میتصم ادتهی -

 گذشته. میاالن چند ماه از اون تصم ادمه،ی: اره  اریکام

 نگران شدم و رفتم دکتر نیهم یخوب منم برا -

 شم؟یبچه دار م می: نکنه دار اریکام

 دمیکش یقیهم کرده بود، دلم گرفت، نفس بلند و عم یذوق چه

 گرفتم یچند تا دکتر رفتم و جواب منف شم،ینم من بچه دار -

 نگاه کردم. بهش

 منم حق دارم مادر بشم. یپدر بش یاما تو حق دار -

 . معلوم بود که جا خورده و ناراحته.ستادمیا اریکام یمبل بلند شدم. رو به رو یرو از

 خوام که یم نیهم یبرا ،یدونم که عاشق بچه هست یم -

 دمیکش یکردم، نفس مکث

 یازدواج کن -

 نگاه کرد رهیمبل بلند شد و بهم خ یرو از

 ؟یگیم یدار ی: تو چ اریکام

 میپدر و مادر بش میتون یاما ما م شم،یمن بچه دار نم -

 مادر بچه ام باشه یکه هر کس شهیغزال اره من بچه دوست دارم اما نم نی: بب اریکام

 دیموهام کش ییال دست

 طر بچه، من از تو بگذرم!!که بخا ستی: تازه قرار ن اریکام

 مادر بچه مون باشه! یهر کس ایمنم نگفتم از من بگذر  -
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 ؟ی: پس چ اریکام

 خوب با شراره ازدواج کن -

 قدم رفت عقب چند

 ؟یشد وونهی: شراره؟؟؟ تو د اریکام

 ستیکه ن بهیت، غردوس هیشراره  شه،یازدواج خبر دار نم نیهم از ا یکس یکن یتو با شراره ازدواج م ار،یکام نیبب -

 ؟ی: به شراره هم گفت اریکام

 اره -

 : قبول کرد!!!؟ اریکام

 اره -

 هال شروع به قدم زدن کرد، معلوم بود که کالفه است. یتو

 به جز منه. یمادر بچه مون کس فهمهینم یکنه، کس ینم انتیشراره دوستمونه بهمون خ -

 که شهی: آخه نم اریکام

بچه  میگیآمد، م ایبچه هم که به دن زنم،یم یشراره حامله شد من خودم رو به حاملگ یوقت شه،یخوب هم م شهیم -

 منه. ی

 ؟یرو هم کرد ی: فکر همه چ اریکام

 خوب اره -

 تونم فکر کنم؟ ی: من که م اریکام

 البته -
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 یاالن چ یعنیداره.  ازین یبه تنها اریمبل نشستم. حس کردم کام یاتاق، منم رو یسر تکون داد و رفت تو برام

من موفق  دم،یکش قیبه قلبم افتاده بود؟ چند تا نفس عم دیچرا ترد دم؟یمن دارم کار درست رو انجام م شه؟یم

 یم یبه خوب زیهمه چ ده،یبچه م هیشراره به ما  شه،ینم مونیوارد زندگ نای. مدمیام رو نجات م یمن زندگ شم،یم

خواست بهم لبخند بزنه؛  یدوباره م یزندگ شه؛یجهنم نم یگ. زنددمیرو از دست نم اری. من کامشهیگذره و حل م

 .......دمیکش یقیحق من بود. نفس عم یخوشبخت

 ماه بعد :  چهار

 بود؛ یزشت و زننده ا یهوو ام شده بود، هوو چه کلمه  گهیکرده بود، شراره عالوه بر دوستم حاال د رییام تغ یزندگ

ار وقتش رو سر ک شتریب اریهر سه مون بهتر بود؛ کام یبرا یجور نیبود اگرفته  دیجد یخونه  هیشراره  یبرا اریکام

 یشراره بود، جمعه هم مال خودش بود و با دوستاش وقت م شیپزوج هم  یمن، روزها شیپ امدیفرد م یبود، روز ها

 بعد از دیشابگم اما منصرف شدم؛  ایخواست الاقل به در یکس، دلم م چیازدواج خبر نداشت ه نیاز ا یگذروند. کس

 المحخوش دیدونم با یمن و شراره کم رنگ شده بود، نم یگفتم. رابطه  یرو م قتیحق ایامدن بچه فقط به در ایبه دن

 گهیاون قدر سرش شلوغ است که د ارینشده بود. دلم قرص بود که کام یخبر گهیهم د نایناراحت!! از م ایبودم  یم

رفتم گ میتونست حرف بزنه. تصم یم یشده بود. چند کلمه  طونیگ و شبزر یهم حساب ای. پوستین نایم یبرا ییجا

خواست، منم  یم ادیز یبچه  اریدکتر تا درمان بشم؛ درسته شراره قرار بود بهم بچه بده اما خوب کام شیو رفتم پ

م، کرد یدارو مصرف م نیهم یمون باشه. برا یزندگ یتو شهیخواست شراره هم یخواستم مادر بشم، دلم نم یم

 رایاز قبل حواسم به خودم بود، کام شتریمراقب خودم بودم و ب یکردم و حساب یگرفته بودم، ورزش م ییغذا میرژ

کرد؛  یمهربون باهام برخورد م اورد،یخونه برام کادو گل و شکالت م امدیازدواجمون هر وقت م لیاوا اونهم مثل 

کردم و  یهاا لباساشو بغل م وونهیموند، من مثل د یره مشرا شیپ اریکه کام لیمنم خوشحال و شاد بودم. اون اوا

م؛ کرد یبا خودم کنار آمده بودم و داشتم عادت م اماکرد  یم تمیهنوز هم بودنش با شراره اذ نکهیکردم، با ا یم هیگر

ز هم مال من هنو اری. کامنیرخ بده، شراره فقط قرار بود من رو مادر کنه هم یشراره دوستم بود و قرار نبود اتفاق بد

 بود. ایام زنگ خورد، برش داشتم، صوف یوقت از دستش بدم... گوش چیبود و قرار نبود ه

 ؟یخوب زمیسالم عز -

 ؟یتو خوب یجون، من عال ی: سالم آبج ایصوف

 گذره؟ یمنم خوبم، چه خبرا؟ کانادا خوش م -

 دارم برات یخبر عال هی ه،یشهر قشنگ و خوب یلی: اره خ ایصوف
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 ؟یچه خبر -

 یشیخاله م ی: تو دار ایصوف

 شد یگونه ام جار یو اشک رو دمیبلند کش غیج هی

 !یو به فکر گوشم هست یدیکش غی: خوبه باز کم تر از من ج ایصوف

 برات خوشحالم یلیخ -

 ؟یکن یم هی: چرا گر ایصوف

 یو مادر بش یرو قرار درک کن بایحس ز نیخوبه که ا -

 ؟ی: غزال خوب ایصوف

 هیاشکم از خوشحال اره خوبم، -

 یتو هم زودتر مادر بش دوارمیام زدلم،ی: عز ایصوف

 شمیکم کم منم مادر م -

 ؟یکلک نکنه خبر نمی: بب ایصوف

 بچه دار شدن. یبرا میگرفت ممیهنوز نه، تازه تصم -

 زمانش مناسبه گهی: خوبه، االن د ایصوف

 پسر؟! ایبچه ات دختره  -

 کنم دختره یماما حس  ست،ی: هنوز مشخص ن ایصوف

 باشه سالم باشه یهر چ -

 : اهوم ایصوف

 یبا یپس با شه،یم ادیتماس راه دوره خرجت ز گهیخوب د -
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 جون مراقب خودت باش یآبج یبا ی: با ایصوف

 طور به شوهر خواهر سالم برسون نیتو هم -

 یسالم برسون با اری: تو هم به کام ایصوف

 یبا -

 ییو من براش خوشحال بودم، خدا دیچش یمادر شدن رو م نیریطعم ش هم داشت ایرو قطع کردم. صوف یگوش

 یکه چقدر دلم گرفته بود، اشک رو ییخودم بشم؟ وا یحس رو تجربه کنم؟ منم مادر بچه  نیا یروز هیمنم  شهیم

 گونه هام روان شد......

 ماه بعد : سه

وع کردم به نفس نفس زدن، چه خوشحال بودم و چشمام رو باز کردم؛ شر دمیکش غیج ن،ییپرتگاه پرت شدم پا هی از

نگاهم  ،دمیکش یقیبود، نفس عم ینشسته بودم، چه خواب ترسناک یصندل یآشپزخونه رو یپرتگاه تو ییکه به جا

 ایخونه  امدیم رید اریکه کام شدیمدت م هینبود،  یرخب اریداد؛ اما هنوز از کام یبه ساعت افتاد، دوازده رو نشون م

 یاز رو تیکرده بود، با عصبان خیحرفا!!! شام  نیدارم و ا یگفت کار دارم، اضافه کار یهمش هم م امد،یماصال ن نکهیا

در آمد، پس  یکردم. صدا یغذا رو برداشتم و محتواشون رو داخل سطل زباله خال یبلند شدم و ظرف ها یصندل

 پرت کردم. نگیس یاورد، بشقاب ها رو تو فیجناب پر کار تشر خرهباال

 ؟یداری: غزال تو هنوز ب اریامک

 متعجبش نگاه کردم ی افهیق به

 شدم داریمنتظرت بودم، خوابم برد االن ب زیسر م یمورد عالقه ات رو درست کردم، وقت یبرات غذا -

 دیکارم طول کش دی: ببخش اریکام

 چون سطل زباله االن غذا ها رو خورد ،یخورده باش یزیچ دوارمیام -

 خوردم چیو: اره ساند اریکام

 اهان -



 عشق غامیپ

 
285 

 

 : خوب من برم بخوابم اریکام

 !اریکام -

 : بله اریکام

 گفت جانم!!! یم قبال

 یسر حال یادیز -

 : سر حالم!!؟ اریکام

 !بهیعج یحجم سرحال نیساعت سر کار بوده، ا نیکه تا ا یکس یاره، برا -

 .دیکش ینفس

 آمدم خونه نیهم یوقت شده بود برا رید گهیشدم د ردایهم که ب یکردم که خوابم برد، وقت ی: داشتم کار م اریکام

 یمنم که دراز مخمل یگوشا

 ؟یکن یم یمنو بازپرس یشده دار یباشه غزال، چ ری: خ اریکام

 شده؟ یچ هووینبود که،  یها خبر یوقت کارها، اضافه کار رید نیاز ا شیماه پ نیتا چند -

 داشتم اما االن دوتا دارم. یکوفت یزندگ هیمن فقط  ش،یماه پ نی: تا چند اریکام

که  یدار یاون وقت چه بهانه  نمیسرکار، تا بب رمیاگه مشکل منم که م ره،یکه سر کار م یگور به گور یاون شراره  -

 !!؟؟یاریب

 داد. یدروغ م یشده بود، منم کالفه بودم، حرفاش بو یعصب

 !!؟یشراره دوست بود االن شده گور به گور روزی: تا د اریکام

 !!یگفت ینم یکوفت یکه با من دار یبه زندگ روزیتا د -

 قدم رفتم عقب. هیو آمد سمتم،  دیکش ینفس
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 !ه؟یرفتارات چ نیا لیدل ه؟ی: غزال مشکل تو چ اریکام

 !!یگ یبهم دروغ م یکه دار دونمیمن م اریکام شم،یکه خر فرض م رهیگ یحرصم م -

 .دیکوب زیم یرو دستشو

 : بسه اریکام

 نیزم یبرداشتم و پرت کردم رو زیم یرو وانیل

 ترسم ینزن من ازت نم ادیسر من فر -

 گهیاه بسه د ی: خسته ام کرد اریکام

 رونیآشپزخونه رفت ب از

 کجا؟ -

 یکه تو نباش یی: جا اریکام

 یآمد ششیکه االن از پ یهمون شیهمون شراره جونت، پ شیاره برو برو پ -

شده بود؟  یجور نیام ا یگونه ام روان کرد. چرا زندگ یک رو، روگوش خراش در، اش یرو محکم بست، صدا در

 یراست م دیشا ؛یداد شیفرار یرو نگه دار اریکام نکهیا یشراره؟ خاک بر سرت غزال به جا شیواقعا رفت پ یعنی

 یصندل یاتاق رفتم و رو یتو بودم؟قدر حساس شده  نیچرا من ا ؛یگفت، خوب سخته اداره کردن دوتا زندگ

رم . مغزم آالرمیبم اریخواد بدون کام یترسناک بود؛ دلم م اریاتاق بدون کام نیچکار کنم؟ چقدر ا دیم. من بانشست

ونه خ نیا یتو دیدعوا کنم. با اریحق ندارم با کام گهیاتفاق رخ بده. د نیبزارم ا دیداد. نبا یرو م ایاز دست دادن کام

تا زود تر از دستش خالص بشم،  شهیشراره بچه دار نم نی. چرا انره گهید یباشه تا دنبال آرامش جا شتهآرامش دا

 راهنیاز پ یکیبلند شدم و از داخل کمد  یصندل یدوست هوو نما رو. از رو نیخوام نه ا یمن همون دوستم رو م

 نیا .سخت بود یلیبرام خ اریاز کام یدور تم؛بغلم گرف یرو تو راهنیو پ دمیتخت دراز کش یبرداشتم. رو اریکام یها

 خواب برم..... یرو بو کردم و چشمام رو بستم تا به مهمون راهنیپ قیعم ار،یسرد بود بدون کام یلیتخت خ

 ماه بعد :  دو
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گذروند،  یباهام وقت م امدیوقت هم م ریاگه د ای امدیرفتار داده بود؛ سر وقت م رییتغ اریاون شب، کام یاز دعوا بعد

کردم و با مهر و محبت باهاش  ینم چشیسوال پ گهیشام و گردش، منم د یراب میرفت رونیباهم ب یتازه چند بار

 ینشه و کنارم بمونه، نم یبراش باشم، تا ازم فرار نیرکردم بهت یم یبود، سع شمیکه پ ییکردم؛ وقتا یرفتار م

 اریکامدور  ی شهیحصار ش هی شدیخراب بشه. کاش م یزیبازم چ ره،یم شیخوب پ یخواستم حاال که داره همه چ

آخر  یه هاما نیتا ا ایصوف شیبشه.. مامان و بابام رفته بودند کانادا پ کیهوس نکن به عشقم نزد یتا کس دمیکش یم

کار رو اورد، منم قبول نکردم و  یبهونه  اریاما چون کام میرو کنارش باشن، بابام گفت که ما هم همراشون بر یاربارد

بدون  یفقط سفر خارج از کشور کم بود، اونم چ ریواگ ریهاگ نیا یتو م؛یایب انمیبعد از زا ای مانیزمان زا دیگفتم شا

مورد عالقه اش رو درست کردم،  یغذا نیهم یو براش نهار ببرم، برا اریداشتم برم شرکت کام می!... امروز تصماریکام

رو به رو ام ماتم برد،  ریوتص دنیشدم؛ اما با د ادهیپ نی.. شاد و خندان از ماشدمیبه خودم رس یزدم و حساب پیت

و پشت سرشون  مشد نی!!! سوار ماشادیکه گفته بود چون کار داره نهار نم اریشدن. کام نیسوار ماش اریشراره و کام

رو پارک کردم، آمده بودند رستوران،  نیمنم با فاصله ازشون ماش ستاد،یا نیراه افتادم البته با فاصله، باالخره ماش

چشمم حلقه زد، دستم رو  یشدن و رفتند داخل رستوران. اشک تو ادهیپ نیهم از ماشدست در دست  ییدوتا

زنگ زدم. چند بار زنگ زدم تا باالخره  اریو به کام برداشتمرو  یگوش دم،یکش قیمشت کردم و چند تا نفس عم

 برداشت.

 سالم -

 یفعال با رمیگ یمهم هستم بعدا باهات تماس م یجلسه  هی یمن االن تو زم،ی: سالم عز اریکام

دلم بدجور شکسته بودم. در  دم،یرو پرت کردم با مشت به فرمون کوب یگونه ام شد، گوش یکرد. اشکم روان رو قطع

 قیشدم و در رو بستم، نفس عم مونیاما پش رمیبشم و برم حالشون رو بگ ادهیخواستم پ یرو باز کردم، م نیماش

تموم کنم. دلم  دیرو با یباز نینداشتم، ا تحمل گهیدروغ گفت؟ د زدم، چرا آخه بهم یبه فرمون ضربه م دم،یکش

 یطاقت نداشتم. آخه چرا گولم م گهیچرا آخه دروغ چرااا؟؟!!! د ییبا شراره  یگفت یم یبدجور گرفته بود. خوب لعنت

 یشحال هم مشدم اما خو یگفت با شراره است ناراحت م یشکنه؟ اره اگه م یزنه؟! مگه دوستم نداره؟ چرا دلم رو م

کرد. شراره تو که دوستم  یخواد که گولم بزنه؛ حرصم گرفته بود که احمق فرضم م یو نم گهیبهم دروغ نم هشدم ک

فقط مال من بود. اون  اریکنم، کام یکار هی دینبود، من با هیچرا؟! اشکام رو پاک کردم، االن وقت گر گهیتو د یهست

 فقط عاشق من بود.

/ بگو که عاشق  یروز تو عاشق من هی/ و  یشیم بهیروز غر هی/  یکن یخودت ازم دل م / یکن یم میی)خودت هوا

/ به  یبده / به من بگو که با من ینشکنه / دلم رو دلدار رهیکه دلم / آروم بگ یزیچ هیمنه / بگو  شی/ بگو دلت پ یمن
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 میینشکنه / خودت هوا رهیآروم بگکه دلم  یزی/ بگو چ نهم شی/ بگو دلت پ یشکن یمن بگو غرورمو / به خاطرم نم

جوره /  دلت هر روز  هی/ هر لحظه  یروز تو عاشق من هیو /  یشیم بهیروز غر هی/   یکن ی/ خودت ازم دل م یکن یم

که  یزیچ هیمنه / بگو  شی/ بگو دلت پ ی/ بگو که عاشق من یو تنهام بزار یداره / دلشوره دارم نکنه بر یاحساس هی

بگو  / یشکنی/ به من بگو غرورمو به خاطرم نم یبده / به من بگو که با من یشکنه / دلم رو دلدارن رهیدلم آروم بگ

 (......ی: بگو که عاشق من ییآسرا دونینشکنه/.()فر رهیکه دلم آروم بگ یزیمنه / بگو چ شیدلت پ

 بعد : یهفته  کی

. اون دمیکش ینم گهیرو تموم کنم، د انیجر نیخواستم باهاش حرف بزنم، تا ا یشراره رو دعوت کرده بودم؛ م امروز

مورد عالقه اش رو درست کرده بودم، شراره  کیک د،یفهم یکرد؛ عذابم رو م یدر هر صورت دوستم بود درکم م

 یروزها شد؛یتمام و کمال مال من م یار به زودیکام شد،یحل م یخونه رو داشت، امروز همه چ نیا دیهنوز هم کل

 شراره آمد. یعنی نیبسته شدن در آمد، ا یگشت. صدا یخوب بر م

 : سالم شراره

 لبخند زدم بهش

 نیبش ایسالم ب -

 ختمیداخل فنجون ها ر ینشست. چا یصندل ینگاه کرد و رو زیم به

 شده؟ یزی: چ شراره

 نه چطور مگه؟ -

 نشستم. یصندل یگذاشتم و رو زیم یها رو، رو فنجون

 !!یدرست کرد یتوت فرنگ کی: آخه ک شراره

 یخوب چون تو دوست دار -

 زد لبخند

 چه خبرا؟ ؟یخوب -
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 تو چه خبرا؟ یسالمت ؟ی: ممنون تو خوب شراره

 ندارن؟ ازینفر جهت کار ن هیمحل کارت به  یتو -

 : چطور مگه؟ شراره

 گردمیآخه دارم دنبال کار م -

 پرسم ی: فکر نکنم اما بازم م شراره

 . منم گفتم کار کنم تا راحت تر بشهشهیم تیغه، داره اذشلو یادیسرش ز اریکه کام یدون یخوبه، م -

 سر تکون داد. برام

 تو درست کردم یبخور، برا یخور یچرا نم -

 برداشت کیبرش ک هیزد،  لبخند

 ؟یخور ی: خودت چرا نم شراره

 دوست ندارم یرفته من توت فرنگ ادتهیواا شراره!!  -

 مویاز چا یداره. مقدار دیترد کیخوردن ک یکردم شراره برا یحس مدونم چرا اما  یزد، نم ییلبخند دندون نما بهم

 خوردم.

 شراره؟ -

 : بله شراره

 باهات حرف بزنم. یزیچ هی یخوام درباره  یم -

 کنم؟ ی: گوش م شراره

تا من مادر بشم. بخاطر  یتو قبول کرد یازدواج کن اریازت خواستم با کام یوقت ،یخوب هست یلیدوست خ هیتو  -

 زت ممنونما نیا
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 نگفت  یزیچ

 یخوام که تمومش کن یاما االن ازت م -

 رو؟ ی: چ شراره

 شروع کن دیجد یزندگ هیجدا شو  اریاز کام -

 تعجب بهم زل زد. با

 !!!!؟ی: چ شراره

طالقت رو  یتون یاما خوب االن م یریو بعد طالق بگ یبچه به ما بد هیاره خوب قرار بود  ؟یکن یچرا تعجب م -

 یریبگ

 تو هستم؟ یشب باز مهیمن عروسک خ ی: تو فکر کرد ارهشر

 !ه؟یمنظورت چ -

 شمیجدا نم اری: من از کام شراره

 ؟یچ یعنی -

 بهت بگه اما بهتر خودم بگم من حامله هستم. اری: قرار بود کام شراره

 ام رو حفظ کردم. یشدم، اما خونسرد یهم عصب یکردم، کم هنگ

 افتاد عقب یالقت چند ماهمبارک باشه. پس ط یچه خبر خوب -

 جدا بشم اریاز کام ستیغزال من قرار ن نی: بب شراره

 .یشیآمدن بچه جدا م ایاما بعد از به دن یخوب اره االن حامله  -

 بلند شد یصندل یرو از

 ازش جدا بشم ستیوقت قرار ن چیمن ه یفهمی: چرا نم شراره
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 بلند شدم منم

 ؟یگیم یچ یتو دار -

 یدیشنکه  نی: هم شراره

 میداشت یقرار هیما  -

 دمم ی: من بچه ام رو به تو نم شراره

 جدا شو اریخوامش، فقط از کام یباشه، باشه، بچه ات مال خودت، من نم -

 ی: تو که باهوش بود شراره

 ؟یخوب که چ -

 !!م؟یعاشق هم هست اریکه من و کام یدی: پس چطور نفهم شراره

 دیکش ریت قلبم

 .رونیبرو ب اریو کاممن  یشراره از زندگ -

 .یعاشقانه هست یرابطه  هینه من، تو نفر سومم  یتو رونیبره ب دیکه با ی: اون شراره

 خفه شوو -

 خفه شوو -

 .مونهیپنهون نم قتیحق نی: با خفه شدن من، ا شراره

 !یتو که دوستم هست ؟یکار رو کن نیبا من ا یتون یچطور م -

 یتا عذاب نکش رون،یبرو ب یزندگ نیاز ا مگی: چون دوست هستم دارم بهت م شراره

 با تو. ادیب کنهیمن رو ول نم اریکام یگیتو دروغ م -
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 دیتو با شهیتو نداره، سرش با من و بچه هامون گرم م یهم برا یطالقت نده، اما دوستت هم نداره، وقت دی: شا شراره

 .یتنها باش یزندگ نیا یتو

 خفهه شووو -

 هوع گرفته بودم.حالت ت د،یکش یم ریت قلبم

 به تو بچه بدم ازدواج کردم!؟ نکهیا یفقط برا اریمن با کام ی: تو فکر کرد شراره

 ؟یازدواج کرد یچ یپس برا -

 .میقبول کرد م،یباهام ازدواج کن یگفت یوقت نیهم یعالقه داشتم، اونم به من عالقه داشت برا اری: من به کام شراره

 خفه شو حرفا دروغه، نهه بسه نینه نه ا -

 گوشام گذاشتم. شراره آمد سمتم و دستام رو گرفت یرو، رو دستام

 میعاشق هم هست اریرو گوش کن. من و کام قتیحق ن،یرو بب قتی: حق شراره

 عاشق منه. ارینه کام -

 بوده. یساده از سر تنها نیتلق هیوقت عاشقت نبود، فقط حسش به تو  چی: ه شراره

 چشمم حلقه زد. یتو اشک

 ناستی. عشقش مستیعاشق تو هم نپس  -

 .دیاما عشق من جد شهیمال قرن ها پ نای: عشق م شراره

 ؟یتو که عاشق فرهود بود -

 مرده باشم. هیتونم تا آخر عمر عاشق  یمن که نم ست،ین گهی: فرهود مرده، د شراره

 یاش شد یاما عامل خراب یام باش یزندگ وندیتو قرار بود باعث پ -

 بچه ام رو بدم به تو؟ دیمن با یمتیچه ق: آخه به  شراره
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 و رفاقت. یدوست متیبه ق -

 !؟یکرد یکار رو م نیا ی: خودت بود شراره

 .شدمیهم نم یزندگ هی یدادم اما عامل خراب یبچه ام رو نم دیاره شا -

 رفت. رونیدختر همون شراره دوستم باشه. از آشپزخونه ب نیا شهیزد، باورم نم یپوزخند

 صبر کن -

 ستادمیمقابلش ا ستاد،یا

 ؟یخودت رو بساز یمن زندگ یبا خراب کردن زندگ یتون یتو نم -

 . سازمیکه فعال دارم م ینیبی: م شراره

 یپست یلیخ -

تو  رایکام رون،یبرو ب یزندگ نیاز ا م،یما عاشق هم هست ،یندار اریکام یزندگ یتو ییجا چیغزال تو ه نی: بب شراره

 خواد. یرو نم

 زد یگونه اش گذاشت و پوزخند یگوشش، دست رو ریندم زخوابو یکی

 .شهیعوض نم قتیحق نی: با زدن من ا شراره

 شهیم ییباعث مرگ و جدا یاریبه بار م یخراب یشیکه م یوارد هر زندگ ی، بدقدم یتو شوم گفتنیهمه راست م -

 : خفه شوو شراره

 میدستایهال ا یگوشه  یوارید نهیآ یو رو به رو دیگوشم اما دستش رو گرفتم و کش یبرد باال که بزنه تو دستشو

 .یبدبخت هی. تو نیات رو بب یو شوم یبد قدم ،یزالو هست هیکه مثل  نیبه خودت نگاه کن، بب -

 نهیآ یو من هول داد تو چوندیرو پ دستم

 .نیبب وتیفالک و بدبخت ،یمادر بش یتون یکه نم نیبب یستیکه زن ن نی: تو به خودت نگاه کن. بب شراره
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 فاصله گرفتم نهیدادم و از آ هولش

ن ها رو. مطمئ یاستفاده کنم و خراب کنم زندگ گرانید یکه از خوشبخت ستمیانگل هم ن هیاما  شمیاره من مادر نم -

 .کشهیخجالت م یمادر نیاز داشتن چن یباش بچه ات روز

 خشم بهم نگاه کرد و رفت سمت در با

 وت یجا ادیم گهید یکیمن فردا  یجا یکنه، امروز تو آمد یکنه بازم م انتیخ ارکبیکه  یرو بدون کس نیشراره ا -

 نگاه کرد. بهم

 .میشیبا بچه هامون خوشبخت م اری!! من و کامیکه بگ یدار یچ یرو نگ نای: ا شراره

 دمیبهت قول م یشیوقت خوشبخت نم چیام نابود شد فردا نوبت توست. تو ه یو زندگ ختمیامروز من اشک ر -

 زانو زدم. نیزم یرفت و در رو محکم بست. با رفتن شراره رو رونیخشم نگاهم کرد و از در ب با

شراره و  یعنی ییوا ییام رو نابود کرده بودم، وا یخودم زندگ یزانو زدم، من با دست ها نیزم یرفتن شراره رو با

ام. شراره  یبودم، من گند زده بودم به زندگاز قبل عاشق هم بودند؟؟!! با هم رابطه داشتن!؟ من چقدر ساده  اریکام

 نداشتم. سردم شده بود. در خونه باز شد. یکنم اما اشک هیخواست گر یدوست. دلم م هیکفتار بود نه  هی

 شده؟ یغزال چ یی: وا اریکام

 زانو زد و دستم رو گرفت. کنارم

 : تو حالت خوبه؟ اریکام

 .دمیرو کش دستم

 به من دست نزن -

 بلند شدم. نیزم یرو از

 شده؟ ی: چ اریکام

 *ن*ه اشیس* یتو دمیدست کوب با
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 ؟یکه با شراره قبل از ازدواج رابطه داشت یچراا بهم نگفت -

 : نداشتم اریکام

 !؟یاما قبل از ازدواج بهش عالقه داشت -

از آب پر  که انویآب گرفتم، ل ریش ریبرداشتم، ز وانیل هیآشپزخونه رفتم،  یبله؛ تو یعنیسکوت  نیکرد و ا سکوت

 .دمینفس سر کش هیشد، 

 به... زمی: غزال عز اریکام

 کار موند. مهین اریپرت کردم. حرف کام نیزم یرو، رو وانیل

 که شراره حامله است؟!! یچرا بهم نگفت -

 .دیکش ینفس

 فرصت مناسب بهت بگم. هیخواستم سر  ی: م اریکام

 امد! ایبچه به دن یقرار بود باشه؟ وقت یاون فرصت مناسب ک قایدق -

 زمی: نه، عز اریکام

 زممیبه من نگو عز -

 : باشه آروم باش اریکام

 من آروممم -

 کرد، تند تند نفس یبا تعجب نگاهم م اری. کامنیزم یافتاد رو ز،یم یرو یتمام محتوا دم،یرو گرفتم و کش یزیم رو

 .دمیکش

 : غزال.... اریکام

 یاز شراره جدا بش دیبا -
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 حامله است : اون اریکام

 آمدن بچه طالقش بده ایبعد از به دن -

 .میبهتر بعدا باهم حرف بزن ،یهست ی: غزال تو االن عصب اریکام

 خوام حرف بزنم یمن االن م -

 .ی: بهتر اول آروم بش اریکام

 .دمیکش قیآب رو باز کردم، آب به صورتم زدم. چند تا نفس عم ریش

 من االن آرومم -

 .دهیه بچه اش رو به تو نم: غزال، شرار اریکام

 شراره مال خودش یبچه رو از مادرش جدا کنم. بچه  هیخواستم  یدونم، من اشتباه کردم که م یم -

 : پس االن داستان حله؟! اریکام

 !؟؟یدیتو شراره رو طالق م -

 نه یعنیسکوت  نیو سکوت کرد ا دیکش ینفس

 ؟یاز من جدا بش یخواه یپس م -

 : نه اریکام

 !؟؟ییپس چ -

 : من تورو دوس دارم اریکام

 ؟یاون رو هم دوست دار -

 آدمه. گهیشراره که د شهیخونه اش، بهش دلبسته م ارهیگل م هی: آدم  اریکام

 !یشراره خبر داره که تو معشوقه دار -
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 کرد تعجب

 : معشوقه!!! اریکام

 ؟یزاری. شراره خبر داره باهاش قرار مگمیرو م نایم -

 ؟: کدوم قرار اریکام

 !!ینگذاشت یبرگشته و باهاش قرار یخبر ندار یبگ یخواه یم یعنی -

 رو به چپ و راست تکون داد. سرش

 گذره. یم داریاز اون د یچند ماه دمش،یدوبار د یکیتازه آمده بود تهران،  ی: آهان، وقت اریکام

 !!مدیکش یام رو به نابود یسو تفاهم زندگ هیمن به خاطر  یعنیگذاشتم،  زیم یرو دست

 بده. رییرو تغ یزیچ ستیمن مرده. برگشتنش قرار ن یبرا نای: قبال هم بهت گفتم که عشق م اریکام

 خودم بودم. یچشم حلقه زد. من عامل نابود یتو اشک

 ؟یچکار کن یخواه یاالن م -

 میدهیمون ادامه م ی: مثل قبل به زندگ اریکام

 ادیخوشم نم شمیم خر فرض نکهیتونم، تحمل ندارم، از ا ینم گهیمن د -

 نگو یجور نی: غزال ا اریکام

 با شراره، االن هم که بچه یوقت گذرون یرستوان با شراره، اضافه کار یمگه دروغه!! قرار کار -

 .شهیتکرار نم گهیکه بهت دروغ گفتم. د دیببخش زم،ی: باشه عز اریکام

 شد. کینزد بهم

 میکن یزندگ یوبدر کنار هم به خ ییچهار تا میتون ی: ما م اریکام

 زدم یپوزخند
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 .یمن وقت ندار یبرا گهیتو د ار،یخودت رو گول نزن کام -

 آ*غ*و*ش*ش یتو دیرو کش من

 کنم. یوقت تو رو ترک نم چی: من ه اریکام

 .دیموهام کش ییال دست

 و از آغوشش جدا شدم. دمیکش ی. آهدیموهام کش ییال دست

 .یستیلق به من نمتع گهی. تو دستیمال من ن گهیآغوش د نیا -

 کنارتم، من مال تو هستم. شهینگو، من هم یجور نی: غزال ا اریکام

 زدم. یلبخند

 یآغوش سرد. چرا م هیاما  یریگیاما تلخ و دروغ. من رو در آغوشش م یزنیاما کمرنگ، باهام حرف م یاره هست -

 ؟یبا اجبار من رو دوست بدار یخواه

 .ستیاجبار ن نی: ا اریکام

 .یباور ندار یزنیرو که م یت هم حرفخود یحت -

 .دیکش ینفس

 شده؟ یچ هوینبود پس االن  ی: تا االن که مشکل اریکام

 نفر تالش کنم. کیدو نفر  یرابطه  هی یکه برا ستمین یاون آدم گهیمن د -

 !؟یبگ یچ یخواه ی: غزال تو م اریکام

 رو سمتش گرفتم. دستم

 یریدست من رو بگ و یشراره و بچه ات رو رها کن یتون یم -

 .دمیچشمام نگاه کرد. دستم رو عقب کش به
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 .یتون ینم -

 : غزال... اریکام

 بود؟ یتوهم احساس هیفقط  ای یبا عالقه با من ازدواج کرد ؟یتو اصال من رو دوست داشت -

 : غزال به حسم شک نکن من دوست دارم اریکام

 ؟یاز شراره بگذر یتون یپس چرا نم -

 اره و بچه مون هم دوست دارم.: چون شر اریکام

 .ستیدو تا بهار ن یسال جا کی یاما تو -

 میدر کنار هم خوشبخت بش میتون یم ییباور کن چهار تا زم،ی: غزال عز اریکام

 .نیفصل کوتاه و دروغ هیفصلش رو داشته باشم. اون  هیتونم از کتاب مورد عالقه ام فقط  ینم گهیاما من د -

 ؟یچ یعنیحرف  نی: ا اریکام

 اصال نباش ایکامل مال من باش  ای یعنی -

 کرد. یتعجب نگاهم م با

 .یاستراحت کن یبهتر بر ،یگیم یچ یکه دار یفهم ینم یو ناراحت ی: تو االن عصب اریکام

 اندازه حالم خوب نبوده. نیوقت به ا جیه -

 .دیموهاش کش ونیدست م کالفه

 گهیغلط د ممیتصم هی: بازم  اریکام

 که گرفتم یمیتصم نیت تردرس نیا -

 ؟یاز من بگذر یتون ی: م اریکام

 تو بودنه. ینخ وحشتناک تر از ب نیگذشتن آسون تر از به نخ وصل بودنه. ترس پاره شدن ا -



 عشق غامیپ

 
300 

 

 که برم؟! یخواه ی: واقعا ازم م اریکام

 کن. یراحت با شراره و بچه ات زندگ الیبرو با خ ،یاره برو، تو آزاد -

 تمومه. یهمچ گهیبرم، د رونیدر ب نیمن از ا : غزال اگه اریکام

 خوام عذاب بکشم. ینم نیاز ا شتریوقته که تموم شده. لطفا برو ب یلیخ -

 نوشت. ینم ییقسمت ما جدا ی: کاش سرنوشت تو اریکام

 .میخودمون هست ییجدا نیمقصر ا ست،ین ریدست تقد ییجدا نیا -

 یشد می: قبول کن که زود تسل اریکام

 .موندمیکنارت م دم،ید یذره عشق تو چشمات نسبت به خودم م هیفقط  یفهمیذره م هیشب فقط اگه ام -

 دمیکش یآه

 .دمیجنگ یدونستم بازنده هستم اما برات م یم نکهیبا ا ،یکه هنوز هم عاشقم دمیفهمیاگه امشب م -

 که دوستت دارم یدون ی: م اریکام

 .یدونم که دوستم داشت یم -

 نگاه کردم بهش

 برو لطفا اریامک -

در  وار خودش رو به وونهی. قلبم دنمیرفت. چشمام رو بستم تا رفتنش رو نب رونیبهم انداخت و از آشپزخونه ب ینگاه

 بسته شدن در آمد. ی. صدادیکوب یم واریو د

رد د ینعیدونستم بودنش  یخواستم بگم که نرو اما م یرفت. م اریزانو زدم. کام نیزم یبسته شدن در آمد. رو یصدا

ست.  یگریدونستم قلبش و ذهنش مال د یخواستم بگم نرو اما م یهر دوتامون. رفت اره رفت م یعذاب برا یعنی

ام.  خونه یتو دهیچیذهنم صدات پ ی. خاطراتت تورمیاون رفت و من قرار بم رمیمتاسفم که نتونستم جلو راهشو بگ

 لشیدل دیداشت شا دیترد رفتیداشت م یوقت ؟یترک بکن اون رو یچرا نتونست ؟یدل بکن یباز نیاز ا یچرا نتونست
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تو رو داره  یجدامون کنه از هم. قلبم هوا یزیچ یسادگ نیکردم به ا یچشمش نداشت. فکر نم یبود که تو یعشق

خواسم بگم  یعمر از احساسم ضربه خوردم. رفت م هیست. دوباره شکسته قلبم  گهید یهوا یتو سرتاما انگار تو 

 . رفتگهید یکیدست  یشده بود. احساس من واسه تو بود اما تو قلبت رو داد ریاس گهید یجا هین قلبش نرو اما او

 نیخودم ا ییکنم، من با دستا رزنشرو به جز خودم س یتونستم کس ی.. نمرید یلیبود خ ریخواستم بگم نرو اما د

 یدوست یاما پا دمیو شراره رو د اریکام نیب تیمیخونه ام راه دادم، صم یرو نابود کردم. من شراره رو تو یزندگ

سوال، سکوت کردم و گند زدم. من راه رو براشون باز کردم، من، فقط  یچند تا عکس به جا دنیگذاشتم، من با د

آب رو باز کردم، به صورتم آب زدم، چند تا  ریبلند شدم. حالت تهوع داشتم، ش نیزم یوفقط من مقصر هستم. از ر

نبود. قلبم انگار  میاتاق رفتم، انگار مرده بودم اما چون داغ بودم حال یآب رو بستم.. تو ری. شدمیکش قینفس عم

 یکی یکینشستم.  نیزم یروآوردم،  رونیعکس رو از داخل کمد ب یسرد شده بود. آلبوم ها یهوا بدجور زد،ینم

رو برداشتم.  مونیعکس عروس کردم. یپرت م نیزم یکردم و رو یو نگاه م اوردمیم رونیرو از آلبوم ب یعکس ها

داشت؟ گفت شک نکن به حسم.  قتیلبخند و برق چشما حق نیتوهم بود؟ ا هیفقط  ایواقعا دوستم داشت؟  یعنی

رو به دست گرفتم.  مونیچرا موندم تنها؟ عکس دسته جمع پساحساس من واسه تو بود، من که عاشقت بودم 

 یرفت الیرو پاره پوره کرده بودم. آخ دان ی هیبود، بق الیاز دانتنها عکسم  نیهم حضور داشت. ا الیکه دان یعکس

من بود!. به عکس خودمون  ریرفتن تو هم تقص دیشا ؟یداده بود ی گهید ینکنه تو هم دل به کس ،یحرف چیبدون ه

 خطر حسمن تو رو  نایبود! م گهیمدل د هی یاالن زندگ دیشا یکاش بود یرفت یکاش نم نایتا نگاه کردم. اخ م چهار

 یشراره چ ؟یخنجر شد هویشده  یچ یشراره تو که دوستم بود ی... وایکردم، حس درست بود اما خطر تو نبود

ه ام رو. لعنت ب یمن که خودم نابود کردم زندگ هلعنت به من که گند زدم. لعنت ب ؟یهمه چ یرو یشده که پا گذاشت

اون همه عکس  ونیرو برداشتم. م یاشکم رو پاک کردم، گوشبرام.  یفقط تو موند ایدر ییوا ایمن که ساده بودم. در

تونم از  یکنم، اما من نم یکه فراموشت م گمی. رفت چه خونسرد رفت، دارم به خودم دروغ مدمیدراز کش نیزم یرو

من رو دوست نداشت. رفت خواستم بگم نرو  گهیداشت، انگار که د یبهت دست بردارم. چه آغوش سرد نفکر کرد

گوشم  یتو ایشاد در یرو گرفتم. چند تا بوق خورد تا صدا ایدر یقلبش داشت. شماره  یرو تو یجز من کساما اون 

 .دیچیپ

 .یکردم که خودت زنگ زد یداشتم بهت فکر م ،ی: سالم غزال جون ایدر

 یکردم که خودت زنگ زد یداشتم بهت فکر م ،ی: سالم غزال جون ایدر

 کرده. ناراحتم، دوستم اونجا حسم نجایا من

 ؟یدی: الو غزال چرا جواب نم ایدر
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 ایدر -

 شده؟ یزی: جانم چ ایدر

 ایدر -

 شده؟ چرا صدات گرفته؟ ی: غزال چ ایدر

 احمقم هیخرم، من  یلیمن خ -

 چه خبره؟ ؟یگیم یدار ی: تو چ ایدر

 ام رو نابود کردم یخودم زندگ ییمن با دستا -

 ردم خوب.شده؟ دق ک یکه چ نمی: غزال درست بگو بب ایدر

 برگشته نایم دمیکردم که فهم یمن هنوز داشتم حامله نشدنم رو درک م -

 چه ربطش به تو! نای: خوب، برگشت م ایدر

 بوده. اریخراب کنه، خوب اون عشق سابق کام مویآمده زندگ نایمنه احمق فکر کردم م -

 کنه. یو خراب نمتو ر یزندگ ناینداره. م اریبه کام یربط چیه نای: غزال، برگشتن م ایدر

 رید یلیخ دمیفهم ریرو د نیا -

 !!رری: د ایدر

 باهم رابطه دارند. اریو کام نایمن فکر کردم م -

 شماها نداره. یبه زندگ یکار نای! میشد وونهیغزال د یی: وا ایدر

 خراب کردم. مویام خراب شد. خودم زندگ یحرفا، زندگ نیا یبرا رهید -

 ؟یکردغزال بگو چکار  یی: وا ایدر
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رو از دست ندم ازش  اریکام نکهیا یشدم برا یبرگشته احساس خطر کردم، من مادر نم نایم نکهیا دنیمن با فهم -

 خواستم که با شراره ازدواج کنه.

 .دمیکش یتمام سرعت حرف زده بودم، نفس بلند با

 شمرده تر بگو گهید کباری ؟ی: تو چه کار کرد ایدر

و  دهیبچه م هی. شراره به من دمیرو نجات م میزندگ یجور نیاج کردن. من فکر کردم او شراره با هم ازدو اریکام -

 .شمیمن مادر م

 .دمیشنیرو م ایدر ینفس ها یصدا

 ایدر -

 : من االن هنگم ایدر

شراره  یام خطر داره اما خطر واقع یزندگ یبرا نایکردم م یدونستم، فکر م یام م یزندگ یرو عامل خراب نایمن م -

 بود.

 باهم ازدواج کنن؟ یو شراره خواست اری: غزال تو واقعا از کام ایدر

 کارم باعث شد عشقشون پر رنگ تر بشه نیاره و ا -

 ا؟؟ی: عشقشون؟! عشق ک ایدر

 .دمیخند

 و شراره اریعشق کام -

 !؟ییی: چ ایدر

 بشن کیبه هم نزد شتریبه هم عالقه داشتن و پشنهاد من باعث شد ب اریشراره و کام -

 : هاان!! ایدر

 منم اولش شوکه شدم. ،یخوب حق هم دار ؟یتعجب کرد -
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 !یکنیم یشوخ ی: غزال بگو که دار ایدر

 چشمم. یاشک رو یمن است. شوخ یقلب شکسته  یبه من بود. شوخ اریعشق کام یههه شوخ ،یشوخ -

 برات رمیبم ی: اله ایدر

 .دمیکش ینفس

 خدانکنه -

 ؟یچه کار کن یخواه ی: االن م ایدر

 عذاب. یعنیگفتم که برو، اونم رفت چون عاشق شراره بود، بودنش در کنار من  اریبه کام -

 ییوا ؟یچ یعنی شم،یدارم خل م ییوا یی: وا ایدر

 شراره، اونم شراره رو انتخاب کرد. رفت ایمن  ایگفتم  -

 رفت؟؟! یراحت نی: به هم ایدر

 دیتموم شد و با یعنیتموم شد  ارهیتوش تا چند ماه دوم ب زمیتموم شد آب بر یرابطه مون که شامپو نبود وقت -

 رفت.

 . معلوم بود که بدجور شوکه شده.امدیم ایدر یعصب ینفس ها یصدا

و  خوام نفر سوم باشم ی. منم رفتم. نه چون شراره گفت فقط چون نمرونیبکشم ب شونیشراره گفت پام رو از زندگ -

 عذاب بکشم.

 ییآخه شراره چطور تونست؟ وا شهیباورم نم یی: وا ایدر

 اون دوست بود. دیاما شا دمیدیرو دشمن م نایمن فکر کردم شراره دوستمه اما دشمن بود، م -

 تهران امی: غزال من م ایدر

 تهران امی: غزال من م ایدر
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 بشه؟ یکه چ یایم -

 رو درست کنم یزیبتونم چ دی: شا ایدر

 شهیکه خراب شده درست نم یزیچ -

 .رونیب دیتو کش یاشتباهش شد، شراره هم عاقل شد و پاشو از زندگ یمتوجه  اریکام دیکجا معلوم شا : از ایدر

 ستیباشم که مال من ن یزندگ یخوام تو یوقت عاشق من نبود اما عاشق شراره هست، من نم چیه اریکام -

 دوباره درست بشه تونهیرابطه م نی: ا ایدر

رابطه درست بشه اما  نیا دیاما کمرنگه ، اره شا شهیتا گرم شه ، گرم م نزیزیروش آبحوش م شهیکه سرد م یچا -

 نه رنگش و نه طعمش. شهیمثل اولش نم

 توست یزندگ نی! ارفتیقدر راحت م نیا دینبا اری: کام ایدر

من و  .ستین گهیمن بود اما االن د یخواد. زندگ یماندن است که شهامت و عشق م نیاما ا اده،یرفتن بهونه ز یبرا -

 .میما بش گهید ستیقرار ن اریکام

خدا هنوز  ییتو رو خراب کنه؟ وا یشراره رو چه کار بکنه چطور تونست زندگ نیخدا بگم ا رم،یبرات بم ی: اله ایدر

 تونم باور کنم. ینم

 زدم. یتلخ لبخند

 ایدر -

 : جانم ایدر

زش جدا بشه، خوش به حال شراره که قرار تونه ا یهمه دوستش داره که نم نیا اریخوش به حال شراره که کام -

 دلتنگ و تنها بمونه. ستین

 : لعنت به شراره، ایدر

 ام. یزندگ یبگو لعنت به من، که خودم گند زدم تو -
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 کنم. یم زونیشراره رو آو سیاز گ کشم،یرو م اریمن اون کام ،یستی: غزال تو تنها مقصر ن ایدر

 ایدر -

 .رهیگیم شیآت گرمیبا غم صدام نکن که ج یجور نی: جانم فدات بشم، ا ایدر

 نشم داریب گهیبخوابم و د خوامیمن خسته ام م -

 هاا. یوقت حماقت نکن هیهاا،  ینکن یتو؟ غزال کار احمقانه  یگیم ی: چ ایدر

 درسته یوقته کردم، االن وقت کارها یلیمن حماقتامون خ -

 اروم باش.تهران لطفا تو فقط  امیافتم م ی: من االن راه م ایدر

 بود. دهیداشت صداش، انگار ترس بغض

 وقته که آرومم یلیمن خ -

 امیقربونت بشم من دارم م ی: اله ایدر

 دوستش داره یلیبگو که خاله خ ایبه پو ایدر -

 : غزال توروخدا ایدر

 یشاد و خوب باش شهیهم دوارمیام ،یخداروشکر که تو خوشبخت شد -

 هاا ینکن ی: غزال لطفا غزال کار ایدر

 ایدوست دن نیدوستت دارم بهتر یلیخ -

 امی: غزال صبر کن تا من ب ایدر

 مراقب خودت باش -

 : غزال.. ایدر
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 نیزم یخورد. از رو یپشت سر هم زنگ م یحرف زدن نداشتم، خسته بودم. گوش ینا گهیرو قطع کردم. د یگوش

 ایمالفه هاست. ب نیا یهست، هنوز عطرت رو شادیدور و برم، تمام خونه تو رو  یعکسا نیبلند شدم. خسته ام از ا

 عشق رو بهش داد. اما نه شهیرابطه نمرده م نیبرگرد تا ا ایکشش داد ب یبرگرد نگو ک ایچشمام ب سیبرگرد هنوز خ

 هیل مث گه،ید یکیخواد جونش رو بده اما تو اونجا تو بغل  یم نجایا یکی. ستیمن ن یقلبت جا یتو یبرنگرد وقت

خونه پر از  نیاز من، ا یقرارم، دلشوره دارم حاال که دور یتو من چه ب یب دم،یاز خوابت پر هویرام ب یخواب بود

 گهید یرو با کس اتیکردم اما تو رو یم یخاطرات بسوزم. من با تو زندگ نی. رفت من قرار تو تب اتخاطره اس

 کمیرفتم.  رونیداشت!! از اتاق ب ی دهیکه دوستم نداشت چه فا ی. رفت خواستم بگم نرو اما موندن با کسیدیدیم

 دهنم یتکه شکالت تو هیو  رداشتمجعبه شکالت رو ب نتیرفت، وارد آشپزخونه شدم، از داخل کاب یم چیسرم گ

رفتن تو ماندن من. رفت خواستم بگم نرو اما اون عشق من رو  نمونیخاطرات تلخ فاصله ب نیریگذاشتم؛ شکالت ش

با من. رفت چه تلخ  موندی. کاش دوستم داشت و مبارهیمن داره بارون م یفت و از چشمافروخته بود. ر گهید یبه کس

 ضربه نیتونستم تنها باشم، ا ینم گهیرو نداشتم، من د یزندگ نیتحمل ا گهیرفت چه سرد رفت چه راحت. من د

 ختمیم و قرص ها رو راپن گذاشت یکاسه رو هیبود برداشتم،  نتیکاب یقرص تو یقلبم. هر چ یبود برا نیسنگ یلیخ

تونم ادامه بدم، من  ینم گهیاپن گذاشتم. د یرو وانیبرداشتم و با ل خچالیآب رو از داخل  ی شهیداخل کاسه، ش

 یچون ندارم کس رمیقصه ها بود. دارم م یگفت عشق واسه ما فقط تو یراست م اریبدم. کام انیپا یزندگ نیبه ا دیبا

 ا،یدن نیرحم ا یچه ب رمیتک و تنها، من دارم م رمیقلب شکسته دارم، من دارم مچون  رمیدارم م ا،یدن نیا یرو تو

تو اونجا با  ا،یدن نیا یگم شدم تو رمیرفتم، من دارم م یمن نم یهنوز نفس داشتم، اگه مال من بود یرفت یاگه نم

چه  رمیبردم. دارم مکاسه  یگونه ام رو پاک کردم. دست تو یآب سرد. اشک رو وانیبا قرص و ل نجایمن ا ارتی

. مشت پر از قرص رو از داخل ختمیر وانیو خسته. آب داخل ل دیکس چه ناام یسوت و کوره خونه. چه تنها چه ب

اگه سوار جت هم بود به  ایبه من سر زده بود؟؟! در یبود که دم مرگ یک یعنیزنگ در آمد  یآوردم. صدا رونیکاسه ب

 دمیکش ی. نفسشدیزنگ مانع م یخواستم قرص ها رو بخورم اما صدا یتم. م. شونه باال انداخدیرس ینم ایزود نیا

 و حالت تهوع داشتم. در رفتیم چیسرم گ ه؟یپشت در ک نمیکردم. رفتم سمت در بزار بب یکاسه خال یدستم رو تو

 شخص پشت در ماتم برد. دنیرو باز کردم. از د

 من افتادم از پا چرا؟ وفا حاال که یحاال چرا؟ ب یجانم به قربانت ول یآمد -

 و سه سال بعد :  ستیب
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ساعت تا ساکت  یرو دمیبه بدنم دادم، با دست کوب یکش و قوس دم،یکش ی ازهیزنگ ساعت بلند شد، خم یصدا

م؛ برداشت یپاتخت یام رو از رو یتخت نشستم و گوش یچشمام برداشتم، رو یشکلم رو از رو یشد؛ چشم بند گربه 

 ام داشتم. یپ ایام رو باز کردم، از طرف پرصبح بود. تلگر 9ساعت 

 .میاونجا هست گهیساعت د میچون ما تا ن یباش داریب دوارمی: ام ایپر

 نیبپوشم؟ هم یچ ییوا دم؛یپر نییتخت پا ی. از روانیاالن که م یی. وادیام خواب به کل از سرم پر یپ نیخوندن ا با

 یزود نیبه ا نایخراب بشه ا ایپو نیگشتم، خدا کنه ماش یباس هم متو کمد دنبال ل دم،یپر یم نییکه باال و پا یجور

داخل، در اتاق باز شد و  ادیمثل االغ م زنهیخوب اون که در نم هن استیپر یعنی ییچند ضربه به در خورد وا ان،ین

 مامان وارد اتاق شد.

 سالم -

 ؟یداری: سالم دختر گلم ب مامان

 گردم یخواب دنبال لباس م ینه خوابم و تو -

 ؟یپریم نییحاال چرا مثل کانگروها باال و پا طون،یش ی: ا مامان

 دارم ییچون دستشو -

 : خوب برو  مامان

 انتخاب نکردم. دنیپوش یاما من هنوز لباس برا ان،یم نایا ایاالن پر -

 کنم یمن برات لباس انتخاب م یی: تو برو دستشو مامان

 بود.پشنهاد  نیبهتر نیتحمل نداشتم و ا گهید

 یاوک -

ود. بعد از ب ییدستشو نیاختراع بشر هم نیدرد گرفته بودم. بهتر هیکل ،ییدستشو یتو دمیپر رون،یب دمیاتاق دو از

. داخل اتاق شدم، مامان دمیترک یداشتم م ییآمدم، چشمام باز شد وا رونیب ییمربوطه از دستشو یانجام کارها

 تخت گذاشته بود. یچند دست لباس رو
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 رو انتخاب کن. یکی نشونیبرات چند تا لباس انتخاب کردم خودت از ب:  مامان

 دمیمامان رو بوس ی گونه

 ایمادر دن نیممنون بهتر -

 باشم. ایمادر دن نیکنم بهتر یسع دیرو دارم، با ایدختر دن نیبهتر ی: وقت مامان

 زدم. لبخند

 : خوب من برم تو هم اماده شو مامان

 یباشه مامان -

تخت نگاه کردم. حاال کدوم رو بپوشم؟ مانتو سبز  یرو یرفت. به لباس ها رونیو از اتاق ب دیام کشموه ییال دست

شد.  ام بلند یکه زنگ گوش زدمیرو انتخاب کردم. داشتم موهام رو شونه م یو شال بسته  یشمیبا شلوار سبز  یلجن

 بود ایرو برداشتم پر یگوش

 سالم -

 !؟که یاماده  می: ما راه افتاد ایپر

 اره  -

 نمتیب یپس م نی: آفر ایپر

بستم؛ لباس هام رو عوض کردم؛ جلو  یشونه زدن شدم با کش موهام رو گوچه  الیخیکردم. ب دیتخت پر یرو یگوش

 ام زنگ خورد یکردم؛ رژ لب رو برداشتم که به لبم بزنم، گوش یم شینشستم و تند تند آرا نهیآ

 بله -

 رونیب ایب می: دم در هست ایپر

 داخل ایتو ب -

 ؟یستی: نکنه اماده ن ایپر



 عشق غامیپ

 
310 

 

 آماده ام -

 ای: پس ب ایپر

 باشه -

 رفتم. رونیسرم انداختم، از اتاق ب یبلند شدم، شال رو، رو یصندل یرو قطع کردم رژ زدم، از رو یگوش

 عجله؟ نی: کجا با ا بابا

 پشت در منتظره ایپر -

 داخل ادیب یگفتی: خوب م بابا

 دیشناس یرو م ایخودتون که پر -

 خنده سر تکون داد. با

 دی: مراقب خودتون باش بابا

 چشم -

 پام کردم کفش

 یبا یمامان جون بابا جون با -

 : خداهمرات مامان

 : خداحافظ بابا

 رفتم.. رونیخونه ب از

 شدم نیرو باز کرد و سوار ماش نیسمتش رفتم، در ماش دم،یرو د ایپو نیرفتم.. ماش رونیخونه ب از

 سالم -

 : چه عجب!! ایپر
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 سالم کی: عل ایپو

 ؟یخانم ی: خوب ایبرد

 د؟یتشکر شما ها خوب -

 راه افتاد. ایسر تکون دادن. پو ییتا سه

 ؟یپس چرا دو ساعت لفتش داد یآماده  ی: تو که گفت ایپر

 .دیطول کش قهیهمش پنچ دق -

 دنی: کال خانما اماده هم که باشن بازم لفتش م ایبرد

 یطرفدار یمرس -

 بهش اخم کردم. د،یخند

 شنیکنن خوشگل تر م ی: دخترا خوشگل اخم که م ایبرد

 وونهید -

 چشمک زد بهم

 د؟یپارک جد هی ای یهمون پارک هفته قبل می: بر ایپو

 یهمون قبل -

 قشنگ بود ی: اره هفته قبل ایپر

 : منم با جمع موافقم ایبرد

 پارک هاله. یبه سو شی: پس پ ایپو

 یخوش م یلیپارک، کوه، جاده چالوس و ... خ میرفت یال برد. با بچه ها آخر هفته ها مرو با نیسرعت ماش ایپو

 .ایهفته برد هی اوردیم نیماش ایهفته پو هیگذشت. 
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 : خاله و عمو خوب بودن؟! ایپر

 اره، بهتون سالم هم رسوندن -

 : سالمت باشن ایپو

 و عمو کاوه خوب هستند؟ ایخاله در -

 اونجا یایگفت ازت گله کنم که چرا نم : اره، فقط مامان ایپر

 ییایاونجا بودم تو نم شیواا من که سه روز پ -

 خونه تون بودم که شی: منم چهار روز پ ایپر

 !امدیکه ن ایاما پو -

 امی: منم سر فرصت م ایپو

 خونه تون امیخوام ب ی: منم م ایبرد

 کنم دوست پسرم رو!! یم ین بابا معرفات کنم؟ بگم ماما یخونه مون من به چه عنوان معرف یایتو ب -

 ه؟ی: خوب اره مگه چ ایبرد

 اایوا برد -

 به عنوان دوست من ا،یمن که رفتم تو هم ب کباری: حاال  ایپو

 یراحت دوست دختر، دوست پسرت رو به خانواده ات معرف شدیهم مثل خارج بود م نجایکاش ا یول ،ی: اوک ایبرد

 یکن

 ستیخبرا ن نیو از ا نرایا نجای: فعال که ا ایپو

 : اهوم ایبرد
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ال رو دوست داشتم. ک ی. باد بهاردمیکش قیباد خنک به صورتم خورد، چند تا نفس عم دم،یکش نییرو پا شهیش یکم

 استفاده کنه. یضد آلرژ یداشت؛ مجبور بود قرص و اسپر تیبه بهار حساس ایعاشق فصل بهار بودم. اما پر

 بشه؟فصل تموم  نیقرار ا ی: ک ایپر

 گهیماه د کی:  ایبرد

 شهی: تو که باز دماغت داره قرمز م ایپو

 رو هنوز استفاده نکردم ی: قرصم رو خوردم، اما اسپر ایپر

 ووونه؟یچرا د -

 کنم. یبعد اسپر ام،یب رونی: گفتم بذار از خونه ب ایپر

 : خوب تا حالت بد نشده، استفاده کن ایبرد

 : باشه ایپر

به فصل بهار  ایهم مثل خاله در ایکرد. پر یاش اسپر ینیآورد و داخل ب رونیرو ب یاسپر رو باز کرد و فشیک در

نداشت.. باالخره به پارک مورد نظر  تیحساس ای. اما پوشدیحالش بد م دیرس یفصل م نیداشت، تا ا تیحساس

 .میشد ادهیپ نی. از ماشمیدیرس

 .میبردار نیرو از داخل ماش لیو بعد وسا میکن دایجا پ می: بر ایپو

 پارک دنبال جا یتو میو رفت میتکون داد سر

 : اونجا خوبه؟ ایپر

 بود. یخوب یی. جامیاشاره کرد نگاه کرد ایکه پر یجا به

 ستی: بد ن ایبرد

 سر تکون دادم منم

 .میاریب لیوسا میپس بر ی: اوک ایپو
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 میمون یمنتظر م نجایا ایمن و پر -

 سر تکون دادن و رفتن. ایو پو ایبرد

 حالت بهتر شد؟ -

 : اره بهترم ایپر

 خداروشکر -

 بردم یفصل لذت م نینداشتم اون وقت منم مثل شماها از ا تی: کاش حساس ایپر

 شدن تیاذ یالبته با کم یلذت ببر یتون یحاال هم م -

 : اهوم ایپر

 : اهوم ایپر

فصل  نیتونست بدون دارو با ا یکه نم سوخت یم ایپر یداشتن؛ دلم برا یبهش آلرژ ایلیبود، اما خ یبایفصل ز بهار

 ایبرعکس خاله در ایبهتر شده بود، پر یلیبود؛ البته االن خ دهیکارش به آمپول و سرم هم رس یگاه یسر کنه، حت

 راندازیبه دست آمدن، با کمک هم ز لیوسا ایو پو ای. برددیکش یفصل بهار رو دوست داشت، اما خوب عذاب هم م

 .میو نشست میگذاشت راندازیز یرو، رو لیوسا ی هیبق م،یسکو انداخت یرو

 یباز می: اول صبحانه بعد هم بر ایپو

خاص  یخوردن صبحانه صفا عتیباز و طب یفضا ی. تومیخورد یکره و چا ر،یمخالفت نکرد؛ نون، مربا، پن یکس

 خودش رو داشت.

 : عشقم ایبرد

 جانم -

 ؟یی: کجا ایبرد

 جا نیهم -



 عشق غامیپ

 
315 

 

 نمت؟یب ی: پس چرا من نم ایبرد

 ؟یچ یعنیوااا  -

 اری: حرصش رو درن ایپو

 ه؟یچ انی: جر ایپر

 نگاه کردم ایو پو ایبه برد یسوال

 یبه ک یک ستیبا درختا ست کرده. مشخص ن دهی: خوب رفته سبز پوش ایبرد

 بالشت رو پرت کردم سمتش. گه،یم یچ ایگرفتم برد تازه

 یلوس ییلیخ -

 !گمی: مگه دروغ م ایبرد

 شمام ست کردممن با چ -

 ی: اما شکل درخت کاج شد ایبرد

 خنده ریچشم غوره رفتم؛ زد ز ایبرد به

 زهرمار -

 یباز میبر دیدعوا پاش ی: به جا ایپو

 ؟ی: چه باز ایپر

 : هم توپ آوردم و هم منج ایپو

 بالیوال میبر -

 : نه منچ ایبرد

 : منج ایپر
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 و بعد هم منج که دعوامون نشه بالی: اول وال ایپو

 موافقم -

 ی: اوک ایپر

شده بودم،  یحرفه  ییدوران دانشجو یکرد، منم تو یم یباز بالیوال یحرفه  ایبرد م؛یانداز بلند شد ریز یرو از

 خوب نبود. شیچندان باز ایبدک نبود اما پر ایپو یباز

 ؟یبا ک ی: ک ایبرد

 : دخترا با دخترا، پسرا با پسرا ایپر

  ؟یمگه گشت ارشاد -

 باهم. ایو پو ایو غزل باهم، پر: من  ایبرد

 .دیهست ی: نه شما دوتا حرفه  ایپر

 ایو پر ایبرد ا،یپس من و پو -

رو  یباز ایدو سه گفتن برد کی. با میستادیدر کار نبود. سر جاهامون ا ی. چون مخالفتمیبه هم نگاه کرد ییتا چهار

 ایکرد و برد یم یبد باز ایپر م؛یداشت یترشیب ازیامت ایمن و پو م،یکردن بود یغرق باز یحساب م؛یشروع کرد

ورد بهم برخ ایپو هویخواستم مهارش کنم که  یزد من م رآبشا هی ایبرد م،یبود یباز یآخرا گهیحرصش گرفته بود. د

 و آخ م بلند شد. بچه ها دورم حلقه زدن. نیزم یکرد، من افتاد رو

 که نشده؟ تیزیچ ؟ی: خوب ایپو

 ستین میزیکنه، چ یپام درد م کمی -

 من حواسم نبود. دی: ببخش ایپو

 .یستیمقصر تو ن -
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اق مانتوم رو باال زدم. س نیآست ینشستم؛ کم راندازیز یبلند شدم، رو نیزم یدستم رو گرفت، کمکم کرد از رو ایبرد

 حالش بد شد، ازمون فاصله گرفت دمیتا دستم رو د ایدستم زخم شده بود. پو

 لش بد شد.باشه حا ایحواست به پو ایپر -

ام پ یکم د،یزخمم دستمال کش یکرد و رو سیرو با آب خ یکنارم زانو زد، دستمال کاغذ ایبرد ا،یرفت سمت پو ایپر

 .شدیهوش م یب دید یداشت، سنش که کم تر بود خون م اینسبت به خون فوب ایسوخت. پو

 ؟ی: خوب ایبرد

 ستین یزیاره، چ -

 شده بود. یخون یمانتو ام کم نیآست

 آب رو بهم بده یربط -

 بشه. زیتا تم ختمیمانتو آب ر نیآست یرو بهم داد. رو یبطر ایبرد

 الیخی: ب ایبرد

 خون رو پاک کنم دیبا شه،یبد م ایحال پو -

 ایرسه سال بزرگتر بود و پ کیاز من نزد ای. پومیبا هم بزرگ شده بود یاز بچگ ایو پو ایابرو باال انداخت؛ من و پر ایبرد

 شتریاز ما سه تا بزرگ تر بود ب ایبود، چون پو ایدوست پو ایدو ماه ازم بزرگ تر بود. برد ایتر بود. برد کیسه ماه کوچ

بود که دوست و البته  یماه شیآشنا شده بودم و ش ایکه با برد شدیم یسال کی. میداد یاوقات به حرفاش گوش م

 .میعاشق هم بود

 ای. پرمیهم بود یاما دلداده  میکرد یبا هم کل کل م یگاه م؛یبودبود که دوست و البته عاشق هم شده  یماه شیش

 سمتمون آمدن. ایو پو

 ؟ی: خوب ایپر

 ستین یزیاره چ -

 خوام ی: من بازم معذرت م ایپو
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 تو نبود ریتقص اد،یم شیجان اتفاق بود پ ایپو -

 لبخند زد. بهم

 ؟یادامه باز می: بر ایپر

 .دیشما که در هر صورت بازنده شد -

 بود یشما قو می: خوب ت ایرپ

 براش کردم. یکج دهن

 بسه بالیوال م،یکن ی: بهتر منچ باز ایپو

 : من با نهار راحت تر هستم ایبرد

 منم گرسنه هستم یی: وا ایپر

 دمیشکمم کش یرو دست

 طور نیمنم هم -

 رمینهار بگ می: پس بر ایپو

 امیمن نم -

 : منم حسش رو ندارم ایبرد

 میریم ای: پس من و پر ایپو

 م؟یبخر ی: چ ایپر

 : جونه کباب ایبرد

 دهیمنم که کباب کوب -

 ی: اوک ایپو



 عشق غامیپ

 
319 

 

 نهار.. دنیخر یرفتن برا ایرو برداشت و همراه با پو فشیک ایپر

 : غزل ایبرد

 جانم -

 : شماره تلفن خونه تون رو بده ایبرد

 چکار؟ یخواه یم -

 خوام بدم مامانم ی: م ایبرد

 چرا به مامانت؟ -

 به سرت هم ضربه خورده!؟ یافتاد ی: وااا غزل وقت ایبرد

 نه، فقط دستم زخم شد -

 ؟ی: پس چرا خنگ شد ایبرد

 زدم. ایبرد یبه بازو مشت

 من باهات قهرم -

 : چراا؟؟ ایبرد

 خنگ. پس من قهرمم. یگیاالن هم م یاول که بهم درخت کاج گفت -

 دمیخنده هاش رو شن یکردم. صدا ایبه برد پشت

 غزل:  ایبرد

 رو ندادم جوابش

 : عشقم ایبرد

 نگفتم، با لبخند آمد رو به رو ام نشست. یزیچ بازم
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 میکن ی: آشت ایبرد

 نه یچون تو پرو و لوس -

 خنده سر تکون داد. با

 یخوام زنم بش ی: عشق نازم. م ایبرد

 که از تعجب گرد شده بود، نگاهش کردم. یچشما با

 زنت بشم!! -

 وقت وصاله. گهی. حاال دمیکرد دایاز هم شناخت پ م،یمدت که با هم دوست بود نیا ی: خوب اره، تو ایبرد

 لبم نشست. یرو لبخند

 .میکن نییرو تع یو قرار خواستگار میبابات رو بده. که زنگ بزن لیموبا ایخونه تون  ی: االن شماره  ایبرد

 .دمیخجالت کش یکمیدلم آب شد و  یقند تو کوه

 ؟یشی: حاال زن م ایبرد

 ؟یزنیم یاگه من زنت بشم من رو با چ -

 زد. ییدون نما لبخند

 سرت یتو بمیکو ی: با گلدون م ایبرد

 رو گرد کردم. چشمام

 شمیاگه بشم کشته م شهیپس نم -

 زن شو مونس و همدمم شو ای: حاال ب ایبرد

 شمیشم نه نم ینه نم -
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 یم وونهیازدواج کنم، قلبم رو د ایرار بود با بردق نکهیخوشحال بودم، فکر ا یلی. خدمیخنده منم خند ریزد ز ایبرد

 کرد.

 که دوستت دارم یدون یخانم، م وونهی: د ایبرد

 که من عاشقتم یدون یعاقل آقا تو هم م -

اندام، پوست سبزه، مو  یصورت گرد، قد بلند، ورزش ،یپسر چشم مشک نیچشمک زد، بهش لبخند زدم. من ا بهم

 دوست داشتم. یلیرو خ یقهوه 

 نگاهت شدم یسبز نیا ینگاه جادو نیاول ی: من تو ایردب

 ینگاه جذبت شدم اما تو حرصم رو درآورد نیاول یمنم تو -

 ییدخترا ی هی: خوب فکر کردم مثل بق ایبرد

 براش درآوردم. زبون

 کنم یزبونت رو کوتاه م نی: من ا ایبرد

 کنم یمنم بربر نگاهت م -

 یاری: تو کم نم ایبرد

 داختم.باال ان ابرو

 نوچ -

 ادشیبود.  ایمهمون پو ایدانشگاه ام آشنا شدم، برد یهمکالس ایتولد دوست پر یتو ایسر تکون داد. من با برد برام

 خوردم اون روز یچه حرص ریبخ

 نهار بسازن؟ ای رنیرفتند نهار بگ نای: ا ایبرد

 حتما رستوران شلوغه. -

 .شهیقار و قور شکمم داره بلند م ی: صدا ایبرد
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 بخور یشکالت ،یکیک هیخوب  -

 تونم غذا بخورم یاون وقت نم گهی: د ایبرد

 گهید انیپس تحمل کن االن م -

 گهید انیپس تحمل کن االن م -

رار ق یمن واقع یعنیبراش غذا درست کنم.  دیمن با یه میشکمو بود، بعدا که ازدواج کن یلیخ ایتکون داد، برد سر

ندارن، مامان و بابام من رو دوستت  یازدواج مشکل نیدونم که خانواده ام با ا یازدواج کنم؟ خوب م ایبود با برد

 خورد. یوول م یه ایآل. برد دهیا یزندگ هی یعنی ایگذارند. ازدواج با برد یاحترام م میها میداشتن و به تصم

 ؟یدار ییدستشو -

 : نه ایبرد

 ؟یخور یتکون م یپس چرا ه -

 : چون گرسنه هستم ایبرد

 ایبرد نیخوردن، ا یداشتن تکون م ییخورد اصوال آدم ها دستشو یوول م یه شدیزدم، چه بامزه گرسنه م لبخند

 مدلش فرق داشت.

 میکن یمنچ باز ایب -

 بشه؟ ی: که چ ایبرد

 پرت بشه یحواست کم -

 ی: اوک ایبرد

 ایدو دور من برنده شدم. برد م،یکرد ی. سه دور بازمیکردن شد یقرار دادم و مشغول باز نیزم یرو، رو یباز صفحه

 گرسنه و کالفه بود، منم حوصله ام سر رفته بود.

 یخوام نه باز ی: من غذا م ایبرد
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 بهشون بزنم. یزنگ هیبهتره  شم،یمنم دارم کم کم نگران م -

 لفتش دادن. یلیخ گهی: اره بزن، د ایبرد

 رو گرفتم ایپو یام رو برداشتم، شماره  یگوش

 انیم: نزنگ دارن  ایبرد

 سکو بلند شدم. یاشاره کرد، نگاه کردم. از رو ایکه برد یسمت به

 شماها؟ دیچه عجب کجا -

 : رستوران غوغا بود غوغا ایپر

 گهید ییجا هی دیرفت ی: خوب م ایبرد

 میالاقل، نگران شد دیزد یزنگ م هی -

 دیکش یطول م شتریب گه،ید یجا هی میبر میخواست ی: اگه م ایپر

 نوبت یبود خودمون تو نیماش یتو ای: گوش ایپو

 گرفت ایغذا ها رو از دست پو ایبرد

 غذا میحرف، بر الیخی: ب ایبرد

 شدمیاگه مجبور م دی. من اصال اهل خوردن مرغ و تخم مرغ نبودم، شامیسکو نشست یرو ییزدم، چهارتا لبخند

اهل خوردن گوشت  شتریکرد. ب یدرست م ایکه پو یجوجه کباب ها یاونم چ دیخوردم البته شا یجوجه کباب م

بد غذا بودم...  یلی. کال خامدینداشتم. از خورشت ها هم خوشم نم یخوب ی ونهیجات هم م وهیو م جاتیبودم، با سبز

 بعد از خوردن نهار

 د؟یخونه موافق می: بر ایپر

 شهی: تو انگار داره حالت بد م ایبرد

 قای: دق ایپر
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 میکه بر می: پس کم کم جمع کن ایپو

 یاوک -

 .میشد نیو سوار ماش میگذاشت نیداخل صدوق عقب ماش م،یرو جمع کرد لیوسا

 الاقل االن بزار ،ی: وقت آمدن که آهنگ نگذاشت ایبرد

 دور دور می: اره آهنگ بزار و بر ایپر

 هم نباشه نیفقط قشنگ باشه، غمگ -

 ی: اوک ایپو

 سرعت رو هم ببر باال -

 : باشه ایپو

 رد؛ چند تا آهنگ جلو رفت.ضبط رو، روشن ک ایپو

 اهنگ قشنگه. نی: ا ایپو

چشمات  ی/ تو یبیعج یجادو هی/  ارهیکم م یداره / دلم ه ییرایپخش شد. ) نگات گ نیماش یفضا یتو کیموز

دل منو / قلب  یبریم یتون یدلم/ م مارهی/ به تو ب زمیکن عز یکار هیدلداره دلم / باهات کار داره دلم /  ی/ شد یدار

که /  ینجوریآخه ا دمیکه / ند ی/ آخه انقده خوشگل مواز جا دل کنهیبه قربون اون چشمات که / م یمنو / ا عاقل

از جا  کنهیبه قربون اون چشمات که / م یدل منو / قلب عاقل منو / ا یبریم یتونی/ م خوامیکه م یدرست همونجور

 / کشهیفکرتم منو م ی/حت خوامیکه م یهمونجورکه / درست  ینجوریآخه ا دمیکه /ند یدلمو / آخه انقده خوشگل

/  دل منو یبریم یتونی/ م ایقد دن خوامتی/ م یلعنت یآخه / بد خوشگل ستیخوابو از چشمام / دست من ن رهیگیم

که  ینجوریآخه ا دمیکه /ند یاز جا دلمو / آخه انقده خوشگل کنهیبه قربون اون چشمات که / م یقلب عاقل منو / ا

از  کنهیبه قربون اون چشمات که / م ی/ ا منودل منو / قلب عاقل  یبریم یتونی/ م خوامیکه م یجور/ درست همون

 که  یکه / درست همونجور ینجوریآخه ا دمیکه / ند یجا دلمو / آخه انقده خوشگل

 دل منو(.... یبریم یتون ی: م یعسگر دی.()حمخوامیم
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 رو باز کردم، وارد هال شدم در

 د؟یجامامان و بابا ک -

 : آشپزخونه مامان

 بود. ستادهینشسته بود و مامان کنار اجاق گاز ا زیپشت م یصندل یسمت آشپرخونه. بابا رو رفتم

 سالم -

 سالم کی: عل بابا

 زمی: سالم عز مامان

 د؟یکن یچه م -

 نمیب ی: تدارک عصرونه م مامان

 خورم یم ی: چا بابا

 بابا نوش جونت ،یمامان خسته نباش -

 دخترم یسالمت باش : مامان

 : خوش گذشته؟ بابا

 بود یاره عال -

 ؟ی: نهار خورد مامان

 خوردم. دهیکباب کوب یجاتون خال -

 : نوش جونت بابا

 ممنون -

 عصرونه ای: برو لباس عوض کن ب مامان
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 خوردم یم امیبعدا م رمیاالن س -

 : پس برو استراحت کن  بابا

 چشم فعال -

و  یتاپ صورت هی. وارد اتاق شدم. لباس هام رو با دمیکش ی ازهیو به سمت اتاقم رفتم. خممامان و بابا لبخند زدم  به

 رو دستم گرفتم. یتخت و گوش یرو دمیعوض کردم. پر دیشلوار سف

 !؟یدیرس -

 تا جواب داد دیطول کش ی قهیچند دق ا،یبرد یبرا فرستادم

 : سالم اره ایبرد

 ؟یجواب داد ریچرا د -

 بودم ییو: چون دستش ایبرد

 آهان -

 ی: آخرش شماره رو نداد ایبرد

 بابام رو یشماره  فرستم،یرفت االن م ادمی ییوا -

 ی: اوک ایبرد

 فرستادم ایبرد یبابام رو برا ی شماره

 یزمان خواستگار نییتع یبرا زننیفردا زنگ م یو به احتمال قو گمیتو به خانواده ام م ی: من امشب درباره  ایبرد

 بر کن تا من به خانواده ام خبر بدمص کمی ییوا -

 : خوب امشب تو هم بگو ایبرد

 سرعت!! نیبه هم -
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 ؟یبا من ازدواج کن یخواه ی: غرل نکنه تو نم ایبرد

 !؟ییروان هیچه حرف نیا -

 !یدار دی: پس چرا ترد ایبرد

 ندارم دیترد -

 ؟یبه خانواده ات از من بگ یخواه ی: پس چرا نم ایبرد

 گفت شهینم یهویسرعت و  نیبه ا گمیوام بگم؟ فقط مخ یگفته نم یک -

 ؟یخواه ی: چقدر زمان م ایبرد

 دونم ینم -

 !؟یخواه یکنم من رو نم ی: غزل چرا حس م ایبرد

 سخته خوب کمیاما من دخترم  زایچ نیبرات راحت گفتن ا یتو پسر نیبب ،یهست ییچون روان -

 ریچند ماه غ نیا یسر بسته به مامانم گفتم، اما تو اصال تو یزایچ هیاز حسم به تو مطمئن شدم  ی: من از وقت ایبرد

 !!ینگفت یزیهم به خانواده ات چ میمستق

 ؟یچرا به حسم شک کرد -

 که شک کنم یشی: خودت باعث م ایبرد

 گردن من؟!! یبه حست، اما انداخت یشده؟ نکنه تو شک کرد تیزیچ هیتو  ایمگه من چه کردم؟ برد -

 ترسم از دستت بدم یم نیهم یقبول من تند رفتم، من دوستت دارم برا: باشه  ایبرد

 از دستت برم ستیمنم دوستت دارم و قرار ن -

 زمیدونم عز ی: م ایبرد

 دمیو بهت خبر م زنمیمن فردا با خانواده ام حرف م -
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 حرف بزن یهر وقت آماده بود ستین ی: اجبار ایبرد

 خوام هر چه زودتر به تو برسم. یتر، من مبگم هر چه زودتر به دیباالخره که با -

 طور عشقم نی: منم هم ایبرد

 برو استراحت کن شمیخوب مزاحم نم -

 زمیعز ی: تو مراحم ایبرد

 نره دوستت دارم فعال ادتی -

 ینره با ادتیتو هم  رهینم ادمی:  ایبرد

ته اما دلباخ امیتونستم کنار ب ینماخالق هاش  یرو دوست دارم، با بعض ایگذاشتم. من برد یپاتخت یرو، رو یگوش

رد. ک یل یبرخورد اول ل یاعصابم تو یرو نکهیکردم. با ا افتیعشق رو از چشماش در غامینگاه پ نیاول یاش بودم، تو

 اما نه چندان دور. بایز یبه گذشته  دیذهنم پر کش ی. پرنده دمیکش یاما بعدا بهم عشقش رو ثابت کرد. نفس

 سال قبل : کیبک )زمان گذشته(  فلش

؛ من بود یو همکالس ایدوست پر یکردم، امشب تولد شاد یم شیبودم؛ داشتم آرا ستادهیا نهیآ یاتاق رو به رو یتو

 ی. اسمم رو مسخره میرباع ای دهیگفت قص یغزل م یبه من به جا شهیآخه هم امد،یخوشم نم یاز شاد ادیمن ز

 هیهر صورت امشب منم تولدش دعوت بودم.  ر. دامدیوشم نمهم وجود داشت که ازش خ ی گهید لیکرد، البته دال

 یمشک یرنگ هم پام بود. موها دیسف یگرد تن کرده بودم، جوراب شلوار قهیزانو،  یرنگ ساتن تا رو یلباس مشک

 زیچ نیع ایدر اتاق باز شد، پر هویبا رنگ چشمام ست بود؛ رژلب رو برداشتم.  شمیکرده بودم. آرا یام رو با اتو شالق

 .شدوارد اتاق 

 !؟یتو هنوز آماده نشد یی: وا ایپر

 آماده ام -

 منتظره ایپو م،ی: پس بدو بر ایپر

 باشه عجول خانم صبر کن. -
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 رو برداشتم. فمیسرم انداختم، ک یشال رو، رو دم،ی. مانتو رو پوشدمیلبم کش یرو رژلب

 یدیقدر لفتش م نیچرا ا یی: وا ایپر

 رنگ رو به پا کردم یپاشنه بلند مشک یاو کفش ه دمیکش یحرص نفس با

 : زود باش ایپر

 میآماده ام بر ییوا -

 : چه عجب ایپر

داشت با بابام حرف  ای. پوشدیکتک الزم م یگاه ایپر نیا م؛یرفت رونیاز اتاق ب یینگاهش کردم و دوتا یچشم هی

 ما سکوت کرد، بابام هم بهمون نگاه کرد. دنیبا د ای. پوزدیم

 خوشگل هم آمدن یس ها: پرنس بابا

 زدم لبخند

 دخترا می: خوب بر ایپو

 جان مراقبشون باش ای: پو بابا

 : چشم عمو ایپو

 دی: مراقب خودتون باش مامان

 چشم مامان جون -

 : حتما ایپر

 راحت التونی: خ ایپو

 عقب نشست. یکنار من صندل ای. پرمیشد نیسوار ماش میو رفت میکرد یخداحافظ ازشون

 گرفتم یراننده تاکس: حس  ایپو
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 که غزل رو تنها بزارم ی: توقع ندار ایپر

 : نه ایپو

 ود.دوستم ب نیتنها دوست و بهتر ایکنارم بود؛ پر شهینشست؛ هم یجلو نم یوقت صندل چیلبخند زدم؛ ه ایپر به

 اد؟یهم م ای: امشب برد ایپو

 ؟ی: جد ایپر

 اونم گفت اره ارمیهمراه ب هیتونم  یزنگ زد دعوتم کرد منم گفتم م یشاد ی: اره، وقت ایپو

 ه؟یک ایبرد -

 ای: دوست پو ایپر

 کردم اخم

 دوست خبر ندارم؟ نیچرا من از ا -

 : چون تازه باهاش دوست شدم ایپو

 آهان -

 ؟ی: االن قهر ایپو

 نه  -

 همسن ماست ای: برد ایپر

 ؟یجد -

 : اره ایپر

 مون سه ساله ها یت سندرضمن همش تفاو ست،یکه به سن و سال ن ی: دوست ایپو

 نمیرو بب ایبرد نیمشتاق شدم ا -
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 ینیبی: امشب م ایپر

 دق کرده یاریهمراه  ب یخواه یم یبهش گفت یوقت یحتما شاد -

 : چرا دق؟ ایپو

 : چون فکر کرده همراهت دختره ایپر

 . منامدیش خوشم نمبود که من از یلیاز دال گهید یکی نیچسپوند و ا یخودش رو م ایبه پو بیعج ی. شاددمیخند

 من دوست یهمکالس یبا شاد ایپر یدونم چطور ینم م،ینبود یاما همکالس میخوند یدانشگاه درس م هی یتو ایو پر

در کنار هم و باهم  یما سه تا از بچگ نیهم یبرا ،مامانم بود، عمو کاوه دوست بابام یمیدوست صم ایشد!! خاله در

 ....میبزرگ شده بود

 کردم. زونیآو ی. مانتو و شالم رو به جا لباسیبه مهمون میدیرس باالخره

 کی: ساده اما ش ایپو

 لبخند بهش نگاه کردم با

 دخترا چارهیساده اما جذاب، ب -

 : غلط کردن پسرا ایپو

 یشلوار مشک هیهاش رو تا آرنج باال زده بود، با  نیکه آست دیسف راهنیپ هیزرد رنگ و  شرتیت هی ای. پودمیخند

 نوازش. یکرد برا یم صیلختش هم که آدم رو حر یبود. موها دهیرنگ پوش

 ؟یکن ینگاهم م یمدل نی: چرا ا ایپو

 ؟یچه مدل -

 رهیخواد موش بگ یکه م یگربه  نی: ع ایپو

 نگاهش کردم یچشم هی

 من گربه ام؟ یعنی -
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 ملوس چشم سبز یشیپ هی: اره  ایپو

 رو در ایآمد سمتمون و پر یشاد دم؛یموهام کش یبود، دست ال وونهیهم د ایپو نیو سر تکون دادم، ا دمیکش ینفس

 .دیآ*غ*و*ش کش

 زمیعز ی: خوش آمد یشاد

 : ممنون تولدت مبارک ایپر

 عسلم ی: مرس یشاد

 قی. به لب هاش هم ژل تزریبود، دماغش هم که عمل یصداش تو دماغ امد،یاصال خوشم نم یلحن حرف زدن شاد از

 کرد، بهش لبخند زدم.به من نگاه  یکرده بود. شاد

 تولدت مبارک -

 : ممنون یشاد

 ی: تولدت مبارک شاد ایپو

شده  زونیآو ایبه پو شهیم زونیکه از درخت آو یمونیم نیع ا،یب*غ*ل* پو یبا لبخند خودش رو انداخت تو یشاد

 بود.

 ؟ی: چرا اخم کرد ایپر

 !یدوست شد یشاد نیآدم قطع بود با ا یعنی -

 نکن ی: حسود ایپر

 دهیچسپ ایبه پو یداره؟ نگاه چطور یهم حسود مونیمگه م -

 کنه یبرخورد م یمی: خوب مدلشه، با همه صم ایپر

 مدلش نیبخور تو سرش ا -

 حسود خانم. ی: تو عشق خودم ایپر
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ل بزرگ شدم، مث ایبا پو یحسود خانم؟! من که از بچگ گهیم ایپر نیا گمیم یزیچرا من هر چ دم،یکش یحرص نفس با

 !زونه؟یقدر آو نیدختره چرا ا نی. اشمینم زونیبهش آو یشاد

 جمع حسود خانم یتو میبر ای: ب ایپر

 گرفتم. ایمقابل صورت پر دیتهد یاشاره ام رو به نشونه  انگشت

 یدون یحسود خانم، خودت م یبه من بگ گهید کباری -

 خشم غزل یوا ی: وا ایپر

 کوفته -

 دیخند

 میبر ای: ب ایپر

 میباشه بر -

ود؛ ب دهیشده داشت، پوش یهفت سنگ دوز ی قهیزانو که  یرنگ تا رو ییلباس طال هی ایپر ،ی هیبق شیپ میترف

اما  شدیهم دوست م گرانیشدم که با د یبود، ناراحت نم یدختر خوشگل ایموهاش رو هم فر درشت کرده بود؛ پر

. متر پارچه هم نبود کیبود. لباسش  دهیشپورنگ باال زانو  یزرشک یلباس دو کلته  هیهم شد دوستت!!!  یآخه شاد

 یدانشگاه هم آمده بودند. شاد یهم از بچه ها یچند نفر هیجمع دختر بودند،  شتریکه ب میبود ینفر ستیحدودا ب

 به چند تا دختر اشاره کرد.

 و نگار تای: دوستام انوشه، ب یشاد

 من غزلم -

 خوشبختم  ا،ی: منم پر ایپر

 گرفت که اونا هم بگن خوشبختن!! ی، انگار زبونشون درد مسه تا سر تکون دادن اون

 ؟یدیاز کجا خر ،یخوش رنگ یچه لنز ها یی: وا انوشه
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 خودمه یرنگ چشما ستیلنز ن -

 تو چشمات سبزه؟ یعنی:  تایب

 اره ،ینیب یطور که م نیهم -

 رنگ نیچشم به ا دم،ی: من که ند نگار

 داره یبار نیاول یزیهر چ -

  انداخت.ابرو باال برام

 ؟یکه عمل نکرد یبگ یخواه یات رو هم م ینی: ب انوشه

 !ینگو که عمل نکرد گهیتو د ای: پر نگار

 مینداشت یعمل جراح چیه اینه من و نه پر -

 خود داره. ییکه جا یترسم جراح ی: من که از آمپول هم م ایپر

هم مثل خودش  یشاد یبگن. دوستا یملبود که بهمون دماغ ع یعاد ایمن و پر یبهم نگاه کردن. برا ییتا سه

 چندش بودند.

 ارهیب یهمراه  هیقرار بود  ای: پو یشاد

 ادی: آدرس داده خودش قرار ب ایپر

عا از جمعمشون فاصله گرفتم. واق دیبودم. با گفتن ببخش ایبا برد داریاخم کرد. خنده ام گرفته بود، کنجکاو د یشاد

 حوصله شون رو نداشتم.

دونه سمبوسه برداشتم و گاز زدم، به  هیها رفتم، چه گرسنه بودم،  یخوراک زین رو نداشتم، سمت محوصله شو واقعا

 یایب یخواه یداشت، خوب اگه م یهم چه ناز ایبرد نیتند رو دوست داشتم؛ ا یبه چه تند و خوشمزه بود، غذا ها

 هستم خوب! دارتیکنجکاو د ا،یزودتر ب

 ؟ی: چرا رفت ایپر
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 م، آمدم غذا بخورمچون گرسنه بود -

 : آهان ایپر

 گفت حسود خانم. یو دوستاش رو نداشتم باز بهم م یاگه گفته بودم حوصله شاد االن

 اد؟ینم ایبرد نیچرا ا -

 .ادیبراش آدرس فرستاده کم کم م ای: پو ایپر

 ازش بگو کمی -

 با شعور و مهربون ت،یپسر جذاب، خوش صحبت، باادب، با شخص هی:  ایپر

 کردم نگاه بهش

 ش؟یدیمگه چند بار د -

 : دو بار ایپر

 ؟یهمه اطالعات کسب کرد نیا داریدو تا د یاون وقت تو -

 : اهوم ایپر

 نگاهش کردم مشکوک

 ینکنه عاشقش شد نمیبب -

 عاشقشم!!!؟ یعنیکنم  فیتعر یمگه من از هر پسر وونه،ی: واا د ایپر

 خوب نه -

 : پس؟ ایپر

 گفتم یزیچ هی یطور نیهم -

 گهید ی وونهی: د ایپر
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 کمیگشت  یم یبا شاد یاز وقت ایپر نیازش رو خوردم، ا یآب پرتقال رو برداشتم و مقدار وانیباال انداختم و ل شونه

 یز قحطا کنهیفکر م نهیمن رو بب یاسنک برداشتم، هر کس هیرو کم کنم.  یشاد نیشر ا دیرفتار داده بود، با رییتغ

 بخورم. یزیغول آماده شدن هستم وقت نکردم چمش یآمدم!! خوب حق دارم از صب

 : غزل؟! ایپر

 بهش نگاه کنم یبدون

 بله -

 آشنا شو ای: برگرد و با دوست پو ایپر

 چشمام کرده بود. ریشب رو اس یاهیرنگ، چشم تو چشم شدم، انگار س ینگاه مشک هیو با  برگشتم

 : غزل ایپر

 نگاه کردم ایچشم گرفتم به پر یاون نگاه مشک از

 استیبرد شونی: ا ایپر

 دهنم رو قورت دادم و دوباره به پسره نگاه کردم. آب

 خوشبختم -

نگاهش کرده بودم اما  عیضا یکمی دم،یچرخ زیبه اسنک گاز زدم. به سمت م یتکون داد، انگار الل بود. عصب سر

سمبوسه  هید؛ دوباره نگاهش خوشم آمد، واقعا که جذاب بو یاهیکنم. اما از س یتکرار نم گهیاشکال نداره د

 برداشتم.

 بود اما انگار نه یبرات کاف ی: فکر کردم با چشمات که من رو خورد ایبرد

 نگاهش کردم یبرزخ

 شه؟یات حساب م یمدل نگاه هم جز دلبر نی: ا ایبرد

 ؟یدلبر -
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 قیعم یچشم، نگاه ها یلنز تو ظ،یغل شی: آرا ایبرد

 کرد یمکث

 گهینفر د هیمن اثر نداره بفرما دنبال  یهات رو یدلبر نی: اما ا ایبرد

وام ازش که من بخ هیاحمق انگار ک یکه لجم گرفته بود، پسره  یییبهش نگاه کنم، ازش فاصله گرفتم، وا نکهیا بدون

 کنم؟؟ یدلبر

 ؟یخوریحرص م ی: غزل چته؟ چرا دار ایپر

 االغه یپسره  نیو مهربون هم تیبا ادب با شخص -

 است؟یبرد : االغه!! منظورت ایپر

 ؟یدیرو باشخصیت د یپسر، پرو، اعتماد به سقف و از خود راض نیچطور ا -

 باز مونده بود ایپر دهن

 دشیدوست جد نیبا ا ایخاک بر سر پو -

حرف نزده بود، من  یمدل نیبا من ا یپسر چیو دستام رو شستم، تا حاال ه ییدستشو یجدا شدم و رفتم تو ایپر از

احمق فکر کرده  دن،یکنم! انگار کمبود پسر آمده بود! اشاره کنم صد نفر برام جون م یلبرد مونیم ییبخوام از تو

بدجور از  ظ؛یغل گهیمن م شیکه به آرا دهیند ظیغل شیاش آرا یآمدم، انگار تو زندگ رونیب ییاز دستشو ه؟؟یک

 دستش لجم گرفته بود.

 : غزل عرفان

 و برگشتم و به عرفان نگاه کردم ستادمیا

 بله -

 !نمتیبب نجایکردم ا ی: فکر نم عرفان

 چطور مگه؟ -
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 ستیبا هم خوب ن یتو و شاد ی: آخه رابطه  عرفان

 امیپر یمن همراه  -

 : اهان عرفان

 زد. لبخند

 تونم باهات حرف بزنم ی: م عرفان

 که! یزن یحرف م یاالنم دار -

 بهت بگم یزیچ هیخوام  ی: م عرفان

 بگو -

 عرفان یاز صدا قبل

 شده غزل یزیچ : ایپو

 شده غزل؟ یزی: چ ایپو

 کرده بود. ینگاه کردم، چه اخم ایرو از عرفان گرفتم به پو نگاهم

 شما؟ م،یزنیباهم حرف م می: دار عرفان

 ادمستیا نشونیب نیهم یبرا شه؛یبه عرفان نگاه کرد، که من حس کردم االن عرفان شلوار الزم م یبا چنان اخم ایپو

 دانشگاه ام یرفان همکالسع ا،یبرادر پر ایپو -

 ای: خوشبختم آقا پو عرفان

 توجه به عرفان به من نگاه کرد یب ایپو

 ست؟یکه ن ی: مشکل ایپو

 میزن یبا هم حرف م مینه، فقط دار -
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 کنه. یم وونهیسر تکون داد و ازمون فاصله گرفت، جذبه اش آدم رو د ایپو

 ؟یاش کرد یمعرف ای: چرا داداش پر عرفان

 اش کنم؟!! یمعرف یچ خوب، پس -

 : دوست پسرت عرفان

 خوردم جا

 دوست پسرم!!! -

 آمد که من رو بخوره ،یزنیبا من حرف م یدار دی: خوب اره، تا د عرفان

 اکتفا کردم. یام گرفته بود. اما به لبخند خنده

 نیدوسته هم هیفقط  ای. پویفکر کرده تو مزاحمم شد ،یرتیکوچولو غ هی ایپو -

 اخت.باال اند ابرو

 ؟یبگ یخواست یم یخوب چ -

 زد یسرفه  تک

 اد،یازت خوشم م ییجورا هی ،یکن یکه سبک و جلف رفتار دمیند ،یهست یو با وقار بایغزل تو دختر ز نی: بب عرفان

 بدم. ییو آشنا یخوام بهت درخواست دوست یم نیهم یبرا

که  ییهمون جا ستادم،یا یخارج لمیف هی دونم چرا اما حس کردم االن وسط یلبم پر رنگ تر شد، نم یرو لبخند

 داده. یزن پشنهاد دوست گریمرد به باز گریباز

 ندارم. یخوام؛ حس و حال دوست یاما من فعال دوست پسر نم ،یهست یتو پسر فوق العاده جنتلمن نکهیبا ا -

رو بهت گفتم  شانسم رو باهات امتحان کنم. در هر صورت خوشحالم که حرف دلم شدی: چه بد، کاش م عرفان

 یهمکالس

 یهمکالس یکن دایرو پ یقشیو ال قتیرو که ال یکس دوارمیام -
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کرد.  یداشتم اما امروز مدلش فرق م ادیاز سمت پسرا ز یبهم لبخند زد و ازم فاصله گرفت. درخواست دوست عرفان

 و بدون سماجت بود. کیساده و ش

 گفت؟ یم ی: عرفان بهت چ ایپر

 اد.د یپشنهاد دوست یچیه -

 کرد ذوق

 ؟یگفت یتو چ ی: جد ایپر

 !یدون یتو جوابم رو نم یعنی -

 .دیکش یحرص نفس با

 یترش ی: خاک برسرت آخرش م ایپر

 شدم؟  یباهاش دوست م دیاما من دلم باهاش نبود پس چرا با هینگران من نباش، عرفان پسر خوب -

 یشروع کن ییجا هیاز  دی: خوب باالخره با ایپر

 کنم. یع مبه وقتش شرو -

 تکون داد. سر

 ؟یزد ایبرد یبود که درباره  یاون چه حرفا ی: راست ایپر

 بود قتیحق -

  هیکه پسر خوب ای: برد ایپر

 االغه  هی ایبرد -

 ؟یبهت گفته که جوش آورد ی: مگه چ ایپر

 ولش کن  -
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 باال انداخت شونه

 : اوووف باشه ایپر

 برم نجاتش بدم. دینداشت، دلم براش سوخت، با یفرارراه  ایانداخته بود و پو ریرو گ ایپو ،یشاد

 : کجا؟ ایپر

 بدم ییرها والیداداشت رو از دست ه -

 من چشماش برق زد دنیبا د ایرفتم، پو سمتشون

 باهات کار دارم یایب شهیجان م ایپو -

 غزل جان میزنیحرف م می: دار یشاد

 که، اما کارش دارم یکن یمنم نگفتم که گل لگد م -

 سرخ شد تیاز عصبان یشاد

 : خوب بگو یشاد

 زمیعز یخصوص -

 امدیخونش در نم یزد یم کارد

 جان یفعال شاد ،یچکارم دار نمیبب می: بر ایپو

 میفاصله گرفت یشاد از

 کرد یام م یداشت روان ،یبده که آمد رتی: خدا خ ایپو

 گفت؟یم یمگه چ -

 : چرت و پرت ایپو

 !؟یدوست پسرش باش یخواه یکه نم یکن ینم شیچرا حال -
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 انگار نه انگار گمیم میمستق ریغ ی!! هر چشهی: مگه حرف حال ایپو

 گفت میمستق دیجور افراد با نیبه ا -

 تکون داد سر

 اون پسره چکارت داشت الیخی: من رو ب ایپو

 عرفان!! -

 : اره همون ایپو

 که شدیداشت از اخمت، شلوار الزم م چارهیب -

 حمت شده: خوب فکر کردم مزا ایپو

 : خوب فکر کردم مزاحمت شده ایپو

 .هیعرفان پسر خوب م،یزد یحرف م مینه، فقط داشت -

 گفت؟ یم ی: حاال چ ایپو

 ستیرابطه ام باهاش خوب ن یدعوت شدم وقت یتعجب کرده بود که من چرا تولد شاد -

 کردم مکث

 هم داد یتازه بهم درخواست دوست -

 نه برقرار کردن.عاشقا وندیبا هم پ ا،یپو یها ابرو

 ؟ی: پشنهاد دوست ایپو

 اره، حاال اخم نکن -

 ؟یجواب داد ی: تو چ ایپو

 گفتم نه ،یشگیهمون جواب هم -
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 ایبه من  یبودم، اگه پسر ایپو یو جذبه  رتیلباش نشست، سر تکون دادم، عاشق غ یباز شد، گل لبخند رو اخمش

 داد. یقورتش م ایکرد، پو یچپ نگاه م ایپر

 ؟یچکار کن یبا شاد یهخوا یم -

 دهیتونم تحملش کنم، تازه عطرش بو حشر کش م یجوره نم چیدونم، ه ی: نم ایپو

 دمیخند

 تعجب داره. یجا ،یبو حشر کش ند ،یعطر بزن تریو سه ل یحموم نر یخوب وقت -

 زنن یرفتن به حموم، عطر و ادکلن م یمد شده به جا دای: انگار جد ایپو

 تکون دادم. سر

 کن دایپ یراه هیغزل :  ایپو

 فکر کردم یکم

 یخوب بگو دوست دختر دار -

 : دوست دخترم کجا بود؟ ایپو

 دروغ بگو خوب -

 !؟یاگه گفت بهم نشونش بده چ ،یشناس ینم ی: تو انگار شاد ایپو

 نبود. دیبع زیچ چیه یشاد نیا از

 کار دارم ای: خوب اگه حرفاتون تموم شد، من با پو یشاد

 رو گرفتم. ایزدم، و دست پو به سرم یفکر هی

 میزن یحرف م میهنوز دار -

 هم قفل شده بود نگاه کرد یما دوتا که تو ییبه دستا یشاد
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 نداره؟ یکه تموم هیچه حرف نی: ا یشاد

 به گردنم دادم یقر

 افتاد یحرف بزن یباهاش خصوص یخواه یو م یریگ یگرم م ایخوش ندارم با پو چیجون ه یشاد نیبب -

 بار پلک زد چند یشاد

 یاوک یشیعشقم م زونیآخرت باشه آو یدفه  -

 : عشقت!!! یشاد

 شو ایپو الیخیاهوم، حاال هم بفرما از تولدت لذت ببر و ب -

خواد خفه ام کنه، اخم کرد و رفت، اخش  یشدم؛ حس کردم م کینزد ایبه پو شترینگاه کرد، ب ایبه من و پو رتیح با

 چندش یدلم خنک شد دختره 

 ؟یهست یک گهیبابا تو د : ایپو

 فاصله گرفتم یرو رها کردم و کم ایپو دست

 شرش کم شد -

 دمیترک یداشتم از خنده م یی: وا ایپو

 چراا؟ -

 ؟یکرد یم ی: لحن حرف زدنت بامزه بود، حاال چرا گردنت رو اون جور ایپو

 یطور نیدونم، هم ینم -

مع ج ایالبته حقش بود؛ دلم خنک شد. چند تا دختر دور بردرسما نابود شد که  یبا لبخند سر تکون داد. شاد ایپو

 شده بودند.

 رو هم نجات بده ای: برو برد ایپو
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 چرا من؟! -

 ی: چون تو جذبه دار ایپو

 !ینه که تو ندار -

 ی: خوب تو فرق دار ایپو

 نگفتم یزیچ

 من امانته شی: برو پسر مردم گناه داره، پ ایپو

 خاک بر سر امدیم یانوشه چه عشوه  ا،یسمت برد ناچار سر تکون دادم و رفتم به

 ایبرد -

 به من نگاه کرد ایساکت شدن و برد دخترا

 یایچند لحظه ب شهیم -

 میزن یحرف م می: دار انوشه

 خوب، کارش دارم -

 لبخند به لب آمد سمتم ایبرد

 حاال نوبت منه یشد ریو اون پسره س ایاز پو ه؟ی: چ ایبرد

 بشه؟؟ یکی واریبا د زنم یرو نم نیمن ا چرا

 شمی: من خام تو نم ایبرد

 ها یشیچالق م نیزم یخور یتند نرو م ادیز -

 ی: حسادت نکن چشم لنز ایبرد

 استیکه دوست پو فیح ییوا ییوا
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 گهید ایجان ب ای: برد انوشه

 گفت آمدم سمتت ایچون پو -

 زدم یپوزخند

 و لذت ببراما انگار نه، پس بفرما بر یعذاب یفکر کرد، تو ایپو -

 ابرو باال انداختم. براش

 من اثر نکرده یرو اتیکه دلبر یکن یدق م یدونم دار ی: م ایبرد

 سر تا پاشو نگاه کردم از

 کنم برات. یکه بخوام دلبر یستیچندان برام مهم ن -

 ریخودت رو دست باال نگ ادی: ز ایبرد

 یپریمن که سرجام تو باال باال م -

 ایو پر ایسمت پوبهش زدم و رفتم  یپوزخند

ه. افتاد لیانگار از دماغ ف ه؟یفکر کرده ک یمغرور، از خودراض یپسره  ا،یو پر ایبهش زدم و رفتم سمت پو یپوزخند

 خاک بر سر، سه نقطه. یپسره 

 شد؟ ی: چ ایپو

 گذرهیبود، داره بهش خوش م یهم عال یلیحال دوستت خ -

 دیخند ایپو

 بهش خوش بگذره ی هیبق یقر ها انوشه و یبا عشوه ها دمیالبته با -

 دختر رو بردن ی: خاک برسرشون آبرو هرچ ایپر

 ستیمدل پسرا ن نیاز ا ای: برد ایپو
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 بله کامال مشخصه!! -

 ستیکنه اما دختر باز ن طنتیش یگاه دی: شا ایپو

 دمیکش یحرص نفس با

 رقص یوسط برا میاصال به من چه، بر -

 می: اره بر ایپر

چرا خفه اش  رم؟؟یگ ینم نویسه نقطه، چرا من حال ا یکردم. پسره  یم یحرصم رو خال یزیچ هیبا  دیبا باالخره

همه پسر  نیبرخورد نکرده بود، ا یجور نیبا من ا یپسر چیحلقش؟ تا حاال ه یرفتم تو یکردم؟ جفت پا نم ینم

درست جذاب بود اما  اید. بردکرده بو یریدرگ بیکنم؟ ذهنم رو عج یچلغوز دلبر نیاز ا دیآخه من چرا با نجاستیا

دونم  یمرقص، ن یوسط بودن برا ایشتریباشم. ب الشیخیکردم ب یسع دم،یکش یافتاده بود؛ نفس لیاز دماغ ف یلیخ

 بغلش. یافتادم تو شترینفر البته ب هیشد که خوردم به  یچ هوی

 من... دیببخش -

کرد. ازش جدا شدم و از جمع فاصله  ینگاهم م چه خوش شانسم من، با پوزخند یعنیسکوت کردم.  ایبرد دنید با

. امروز روز خوش امدیبودم و ازشون خوشم م دهیکفشا رو تازه خر نیبابا ا یگرفتم. پاشنه کفشم شکسته بود، ا

 من بود. یشانس

 هاته؟! یاز دلبر یبغل پسرا هم نوع ی: افتادن تو ایبرد

 جوش آورده بودم، با خشم نگاهش کردم. ییوا

 دمیترس ییوا ییا: و ایبرد

 پوزخند از سر تا پاشو نگاه کردم با

 کنم؟ یازت دلبر یدوست دار یلیخ -

 شدم کیبهش نزد یکم

 .یخور یبه من نم ،یاما ارزشش رو ندار -
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 بگه، که یزیخواست چ یشد، دستش رو مشت کرد و م یعصب

 شده؟ یزی: غزل چ ایپو

 پاشنه کفشم شکست -

 : چرا؟! ایپو

 دونم ینم -

 گذاشتم و کفش هام رو درآوردم. با غم نگاه کردم ایپو یشونه  یرو دست

 درستس کرد. یبشه موقع دیدارم شا نیماش ی: اشکال نداره چسپ تو ایپو

 برق زد چشمام

 واقعا!!؟ -

 .میکن یم یتالش هی: اره، حاال  ایپو

 زدم لبخند

 ممنون -

 شده؟ ی: چ ایپر

 ستین یزیپاشنه کفشم شکسته، چ -

 امیالن م: من ا ایپو

 یاوک -

 کجا رفت؟! ای: پو ایپر

 تا کفشم رو درست کنه اره،یچسپ ب -

 : آهان ایپر
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است،  یاش قطع شده بود اما مشخص بود هنوز هم عصب یعصب ینفس ها یبود، صدا ستادهیهنوز کنارمون ا ایبرد

 کرده بود. نیجا کرده بود و بهم توه یکرده بودم اما حقش بود؛ اون، من رو قضاوت ب رشیاره تحق

 ایپر -

 : جانم ایپر

 منم لنز بذارم هینظرت چ -

 تعجب نگاهم کرد با

 !؟یپنهون کن یخواه یرو م یقشنگ نی! رنگ چشم به ایشد ووونهی: د ایپر

 بذارم یخوام لنز آب یچشمام لنزه منم م یکنن سبز یخوب همه فکر م -

 عشقم ی: رد داد ایپر

رو  زشیو اشتباه قضاوت کرده. نگاه تعجب آم ستیفهمونم که چشمام لنز نب ایخواستم به برد یزدم، فقط م لبخند

امد تا با چسپ پاشنه  ایشده بود؟ پو ایبرد ریحس کردم و بهش نگاه کردم و ابرو باال انداختم. چرا من ذهنم درگ

 تم.تولد مسخره رو نداش نیا یحوصله  گهیدکه  ییکفشم رو درست کنه اما چندان موفق نبود. از اون جا

 خونه رمیمن م -

 پاشنه! هی ی: بخاطر خراب ایپر

 کنه یسرم درد م یکم -

 رسونمت ی: من م ایبرد

 تعجب نگاهش کردم با

 شمیممنون مزاحم نم -

 میری: همه باهم م ایپو

 : اما هنوز زوده ایپر
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 باش تا من برم غزل رو برسونم ایمراقب پر ای: خوب پس، برد ایپو

 : نرو بمون ایپر

 ستین حالم خوب نباور ک -

 می: بر ایپو

س ح هیشده بودم انگار  یحال هیرفتم.  ایپو ینگاه کردم و همراه  ایبه برد دم،یرو بوس ایپر یتکون دادم، گونه  سر

رنگش رژ  یو اون نگاه مشک ایذهنم برد یدونستم که چم شده. تو یکرده بود. نم دایپ انیرگام جر یتو دیجد

 ...رفتیم

 حال :  زمان

 گهیبودم؛ اون هم عاشق من بود؛ پس د ایحرف بزنم، من عاشق برد ایبرد یوقتش بود که با مامان و بابام درباره  امروز

دونم که مامان و بابام  یرفتم، م رونیاز اتاق ب دم،یکش یقیوجود نداشت، وقت وصال بود. نفس عم دیترد یبرا ییجا

 نشسته بودند. زیها سر م یصندل یرو مکنن. وارد آشپزخونه شدم. مامان و بابا یدرکم م

 سالم. -

 بهم نگاه کردن ییتا دو

 زمی: سالم عز مامان

 ؟یدی: سالم گل دخترم خوب خواب بابا

 اره -

 ارمیب یبرات چا نی: بش مامان

 ارم؟یب ییداخل هال، من براتون چا دیبر ییدوتا شهیم -

 یخودم وقت م یبرا کمی یجور نیرفتن سمت هال، اها بلند شدن و  یصندل یو بابا به هم نگاه کردن و از رو مامان

دونم که مامان و بابام روشن فکر  یگذاشتم؛ م ینیس یفنجون ها رو، تو ختم،یداخل فنجون ها ر یچا دم؛یخر

 به دست ینیو س دمیکش ینفس کنن،یدرک م ،رو که دارم یشدن، عشق یناراحت نم ایمن و برد یهستن و از دوست
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 یگذاشتم رو به روشون رو زیم یرو رو ینیمبل دو نفره کنار هم نشسته بودند، س یو بابا روهال. مامان  یرفتم تو

 مبل سه نفره نشستم.

 شده؟ یزی: چ مامان

 باهاتون حرف بزنم یزیچ هی یخوام درباره  یم -

 .می: بگو، بگوش هست بابا

 بودند. بهم زل زده یی. دوتادمیکش یبهشون بگم؟ از کجا شروع کنم؟ نفس یچطور االن

 ما... یعنیماه قبل من  شیقبل، نه نه ش کسالیما... نه نه، خوب  یعنیراستش من،  -

 سکوت دستش رو باال آورد و من ساکت شدم یبه نشونه  بابا

 : آروم باش چند تا نفس بکش و شمرده و با آرامش حرفت رو بزن. بابا

 گفتم هویو  دمیتا نفس کش چند

 کنم یمن دارم ازدواج م -

 ؟ییییی: چ انمام

 .دیچیکل خونه پ یمامان تو ادیفر یصدا

 نه نه اشتباه گفتم خوب هول شدم -

 شده؟ یچ نمی: غزل درست بگو بب بابا

 من عاشق شدم -

 مامان کنارم نشست ن،ییسرم رو انداختم پا دم،یکش ینفس

 من یدختر کوچولو ،یقدر زود بزرگ شد نیا یعنی:  مامان

 اشک حلقه زده بود. بابا هم کنارم نشست.نگاهش  ینگاه کردم، تو بهش
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 !ه؟ی: حاال اون پسر خوشبخت ک مامان

 استیدوست پو استیاسمش برد -

 .یکه بهمون بگ دی: پس باالخره وقتش رس بابا

 نگاهش کردم یسوال ؟یچ یعنیحرف بابا  نیا

خواستم  اینداره، منم از پو یبد و قصد هیپسر خوب ایو برد یدوست شد ایبهم گفت که با برد شیچند ماه پ ای: پو بابا

 که مراقبت باشه

نگو از  میکه ننه و بابامون نفهمن دوست پسر دار ایب واشیبرو  واشیدرد نکنه با دهن لق بودنش، ما رو بگو  ایپو دست

 دیموهام کش یقبل خبر داشتن!! بابا دست رو

 .باستیحس گنگه اما ز هی نکهی: عشق با ا بابا

 زدم لبخند

 رو هماهنگ کنه یکه باباش زنگ بزن و قرار خواستگار ایون رو دادم به بردشماره ت -

 .ینیعشق رو نب نیغمگ یوقت چهره  چیه دوارمی: ام مامان

 دمیمامان و بابام رو بوس یباشه؟!!! گونه  دهیمامانم ممکن درد عشق کش یعنی. ختیگونه اش ر یرو اشک

 من برم اتاقم  -

 : برو دخترم بابا

روبه رو بشم  ی گهید یکردم با واکنش یتخت ولو شدم، فکر م یشدم، لبخند زدم. رفتم سمت اتاق.. رو مبل یرو از

 انیعشق جر شهیخونه هم نیا یرفت. مامان و بابام عاشق هم بودند، تو شیآروم پ زیو سخت تر باشه اما همه چ

 ام دادم. یپ ایام رو برداشتم. به برد ی. گوشباشهمامانم از عشق ضربه خورده  دیداشت، اما امروز حس کردم که شا

 سالم عشقم -

 زمی: سالم عز ایبرد
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 ؟یخوب -

 شدم. یعال دمیام تو رو د ی: خوب بودم، پ ایبرد

 شدم. یعال دمیام تو رو د ی: خوب بودم، پ ایبرد

 خبر. هی -

 : بگو ایبرد

 تو حرف زدم یمن با خانواده ام درباره  -

 : واقعا!! ایبرد

 اره -

 شده؟ یخوب چ : ایبرد

 بابام از قبل خبر داشت ،یچیه -

 : خبر داشت!!!! ایبرد

 درباره ات به بابام گفته بود ایاره، پو -

 ایبه پو ولی: ا ایبرد

 اره کار من رو آسون تر کرد -

 . باهاشون حرف بزنمادی: منم منتظرم تا بابام از سر کار ب ایبرد

 یموفق باش ،یاوک -

 زمیعز ی: سالمت باش ایبرد

 .شمیمزاحمت نم -

 عشقم. ی: مراحم ایبرد
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 نره دوستت دارم ادتی -

 ینره. فعال با ادتی: تو هم  ایبرد

  یبا -

 ای. به پودنیو مقدمات به هم رس یهم قرار شد با خانواده اش حرف بزنه، بعد هم مراسم خواستگار ایبرد ن،یاز ا نمیا

 ام دادم یپ

 سالم دهن لق -

 : دهن لق؟! سالم ایپو

 ؟یکن یچرا با من هماهنگ نم ،یکن یم یره دهن لق، تو که دهن لقا -

 شده؟! ی: درست بگو چ ایپو

 .یکه به بابام گفت یچرا به من نگفت یبه بابام گفت ایمن و برد یتو که از رابطه  گمیدلم، دارم م زیعز -

 باشه، بهتره انیخوب گفتم عمو در جر ،یگیرو م نی: آهان ا ایپو

 ؟یکار من راحت تر شد، اما چرا به من نگفت ،یابام گفتبه ب یخوب کرد -

 یمراقب شتریب یجور نیا یدونم گفتم ندون ی: نم ایپو

 گهید ی ووونهید -

 که من به عمو گفتم؟ یدی: حاال تو از کجا فهم ایپو

 .دهیبه مامان و بابام گفتم، بابام هم گفت که خبر داشته و از تو شن ایبرد یامروز درباره  -

 !یگفت ایبرد ی: آهان، پس باالخره درباره  ایپو

 .یزمان خواستگار یهماهنگ یاره خوب، چون قرار بود باباش زنگ بزنه به بابام برا -

 ی: خوشبخت بش ایپو



 عشق غامیپ

 
355 

 

 عشق ناتمام نمونه. یقصه  نیو ا میبا هم باش ایمن و برد یممنون که باعث شد یطور، راست نیتو هم -

 نکردم. ی: من که کار ایپو

 .دمیکش یمن فقط درد عشق رو م دیامروز خوشبخت نبودم، شا دیمن شا ،یگه تو نبودا -

 برم کارم دارم. دی. من بایشی. اگه ناراحت نمی: خوشحالم که خوشبخت ایپو

 ی. باینه چرا ناراحت بشم، برو موفق باش -

 ی: با ایپو

مراقب  زانیممکن بود، از م شد،یراحت م المیاون وقت خ دونهیدونستم بابام م یاگه من م گهیراست م ایپو دیشا

ت اون وق ه؟یدونستم ک یرو شکست، کاش م ایکه دل پو یبود، خاک بر سر اون دختر یعال ایپو نی. اشدیبودن کم م

 رو بگم. انیجر ایبه پر دیکردم؟ با یخفه اش م

 جون یسالم گل پر -

 ؟ی: سالم خوب ایپر

 ؟یمن که توپ توپم، تو خوب -

 شه چه خبره؟با ری: خ ایپر

 ؟یایتو هم م -

 : کجا؟ ایپر

 ام یخواستگار -

 ات!! ی: خواستگار ایپر

 چه حواس پرتم من. دم،یخند

 ام یخواستگار ادیقرار ب ایبرد -
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 : اهان، مبارک باشه. ایپر

 !؟؟ییایم -

 چکار کنم؟ امی: من آخه ب ایپر

 یخوب تو خواهرم -

 رتم.مراسما کنا ی هیبق ی: شب توست نه من، تو ایپر

 زمیعز یاوک -

 اد؟یم ی: حاال ک ایپر

 دونم یهنوز نم -

 : اهان ایپر

 ها یدیمن رفتم و تو ترش -

 کنم یوقت ازدواج نم چی: من ه ایپر

 چرا؟؟! -

 دوست ندارم ازدواج کنم یطور نی: هم ایپر

 اجازه!؟ یباال خونه رو داد -

 : اره پول الزم بودم ایپر

 ی وونهیجدا که د -

 حموم فعال رمیمن دارم م ،یلطف دار : ممنون ایپر

 یباشه، با تیآف -

 ی: با ایپر
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گفت، بذار عاشق بشه، اون وقت  یرو نم لشیخواد ازدواج کنه اما دل یگفت که نم یهم رد داده بود، همش م ایپر نیا

 ایسمت برد عشق رو از غامینگاه پ نی. من که با اولدهیآمدن خبر نم یتونه ازدواج نکنه. عشق که برا یم نمیبب

 و تنها عشقم بود....... نیاول ایکردم، برد افتیدر

 بک :  فلش

احمق، جمعمون چهار نفر شده  یبعد از اون شب تولد شاد زدم؛یتخت نشسته بودم، داشتم به ناخن هام الک م یرو

بود، اصال  یمغرور و از خودراض یلیخ اد،یما حضور داشت، اصال ازش خوشم نم یها یدورهم یهم تو ایبود، برد

 یبود؛ قلبم سردرگم شده بودم؛ نم یروز هم عاد هیروز بد،  هیروز باهام خوب ، هیمعلوم نبود با خودش چند؟! چند؟! 

کرده بودم.  دایپ یداشتم، فکر کنم بهش آلرژ یبیحس و حال عج هیدر کنارم بود  ایکه برد ییدونم چرا اما وقتا

 بود؟؟! یک یعنیاس بود. ام زنگ خورد، برش داشتم، شماره ناشن یگوش

 دیبله بفرما -

 نمتیبب دی: با ایبرد

 ؟ییتو ایبرد -

 پارک ای: اره منم، زود ب ایبرد

 شده؟ یچ -

 ؟یفهم یم یآمد ی: وقت ایبرد

 !ام؟یکجا ب -

 : پارک الله ایبرد

 افتم یاالن راه م یاوک -

 ای: زود ب ایبرد
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. تخت بلند شدم یاست. از رو گانهیانگار ب یسالم و خداحافظبا  ایبرد نیشده بود؟ ا یچ یعنیرو قطع کرد،  یگوش

 ؟یاگه سرکار باشم چ ؟یباشه چ یمهم زینشستم. اگه چ یصندل یبرم؟! رو دیمن االن با یعنیلباس عوض کردم، 

 رفتم؛ رونیدق نکنم. از اتاق ب یکردم، بهتر بود برم تا از کنجکاو ویشماره اش رو س

 یظمامان و بابا فعال خداحاف -

 .زدیدونم چرا اما دلم شور م یبود، نم یتاکس ستگاهیرفتم، سر کوچه مون ا رونیجواب نموندم و از خونه ب منتظر

 گرفتم و آدرس رو گفتم.. نیماش

 رو یکجاست؟! گوش ایشدم، داخل پارک رفتم، خوب من االن پارک بودم، برد ادهیرو حساب کردم و پ یتاکس هیکرا

 رو گرفتم. ایبرد یشماره  در آوردم و فمیاز داخل ک

 !؟ییکجا -

 ؟یی: تو کجا ایبرد

 پارک یمن تو -

 رنگ یبوفه آب کینزد مکتین ای: ب ایبرد

 یاوک -

 و حس کردم دمیچرخ یپارک ول م یسردرگم تو ی قهی. چند دقردمیرنگ بگ یآب یدنبال بوفه  دیکرد. حاال با قطع

د. ش دایفکر کنم که چشمم به بوفه افتاد؛ اخ جوون پ ایبرد کردن کار یخواستم برم خونه و به تالف یسرکارم، م

 سمتش رفتم مکت،ین کینزد زدیکه داشت قدم م دمیرو د ایاطراف رو نگاه کردم و برد یها مکتین

 سالم -

 نگاه کرد. بهم

 نجا؟یا یبود که من رو کشوند یخوب بگو کارت چ -

 د؟یشما دوتا با هم رابطه دار ؟یای: تو عاشق پو ایبرد

 کرد؟ یداشت بلغور م یچ نیتعجب نگاهش کردم، ا با
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 ؟یگیم یدار یمعلومه که تو چ چیه -

 !د؟؟یعاشق هم هست ایاست. تو و پو ریخ ایجوابش بله  دم،یسوال ساده پرس هی:  ایبرد

 نه -

 ؟یگیدروغ م ی: دار ایبرد

 رو درشت کردم. چشمام

 !؟ی گهیهر کوفت د ایکراک  شه،یگل، ش ؟یدیکش یزیتو چ -

 دیموهاش کش یتو دست

 ؟ییایگفت تو با پو ی: پس چرا شاد ایبرد

 ؟یگیرو م انیاهان اون جر -

 ان؟ی: کدوم جر ایبرد

 تا دست از سرش برداره. میمنم بهش گفتم ما عاشق هم هست ا،یداده بود به پو ریگ یچون شاد -

 !ن؟ی: هم ایبرد

 خوب اره -

 لبش نشست. یرو لبخند

 به تو چه؟! اینبودن من با پو ایو چه؟! بودن به ت زایچ نیاصال ا -

 تر شد کینزد بهم

 : من دوستت دارم ایبرد

 از تعجب باز موند. دهنم

 ؟ی: چرا تعجب کرد ایبرد
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 .دیچشمم چک یکه اشک از گوشه  ییتا اونجا دن،یکردم به خند شروع

 : تو حالت خوبه؟ ایبرد

 ت خوبه؟تو حال ایاز تو بپرسم! برد دیسوال رو من با نیا -

 هستم ی: من عال ایبرد

 ؟یگیپس چرا چرت و پرت م -

 کجاش چرت و پرت؟! نی: من دوستت دارم و ا ایبرد

 دمیکش ینفس

 .دمیکش ینفس

 ؟یکه من رو دوست دار یدیرس جهینت نیبه ا هویاون وقت چطور  -

 : از همون شب تولد ازت خوشم آمد ایبرد

 ؟یکن یم تشیاذ ادیکه خوشت ب یاز کس شهیتو هم -

 دونم چم شده بود. رفتارم دست خودم نبود ی: باور کن نم ایبرد

 بود؟!! یپس دست ک -

 دوباره شروع کرد. شهیاما م م،ی: غزل باشه قبول، خوب شروع نکرد ایبرد

 پرهیکه بگذره اثرش م کمی ،یکش یکه م یهمه اثر اون مواد نایا ا،یبرد -

 .کج کردم که برم، اما جلو راهم رو گرفت راه

 رمیفقط اس ستم،ی: من معتاد ن ایبرد

 !؟؟ریاس -

 ات شدم. ینگاه سبز جادو نیا ری: اره من اس ایبرد
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 و نگاهم رو ازش گرفتم دمیکش ی. آهمیشد رهیهم خ یبه چشم ها ی هیثان

 دوستت دارم؟ یکن ی: چرا باور نم ایبرد

 زبون لبم رو تر کردم. با

 ستیچون قابل باور ن -

 کن من دوستت دارمم: اما باور  ایبرد

 به کل رد داده بود. ایبرد نی. ادمیکش یقیعم نفس

 برم دیمن با -

 یدونم که تو هم دوستم دار ی: غزل م ایبرد

 حاکم شد. نمونمیسکوت ب ی هینگاهش کردم، چند ثان متعجب

 .یهم دار بیدونستم علم غ ینم -

 زد لبخند

 ؟ی: پس تو هم من رو دوستم دار ایبرد

 نه -

 کرد. یمکث کوتاه تعجب با

 : نه!! ایبرد

 تکون دادم و از کنارش رد شدم. سر

 : اما من دوستت دارم، غزل دوستتت دارم ایبرد

 یسح هیگرفت،  یم شیرفتم، قلبم داشت آت رونیتوجه بهش، از پارک ب ی. اما من بدیکش یم ادیداشت فر بایتقر

اون  یمن رو دوست داشت؟ من چ یواقع ایبرد یعنی دم،ستایگونه هام روان شده بود. ا یاشک رو اریاخت یداشتم، ب
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اما نه اون داره  ا،یبرد شیخواست برم پ یم دلمشده بودم؟ اصال حالم خوب نبود،  یجور هیرو دوست داشتم؟ چرا 

 ی چهینره؟!! من باز ادشیکنه، از کجا معلوم امروز از عشق بگه و فردا  یخواد باهام باز یم ندازه،یمن رو دست م

 دیست، من االن با یابزار عالقه اش هم الک نیکنه و عذابم بده، ا تیخواد من رو اذ یم شهیهم ایبرد شم،یش نمدست

 فکر نکنم.... یچیو به ه خونهبرم 

ذهنم اکو شد. من دوستت دارم،  یتو ایتخت ولو شدم، حرف برد یاتاق شدم و بدون عوض کردن لباسام رو وارد

م، حس بش نیا میتسل دیحرفا بها بدم، من نبا نیبه ا دیسرم رو تکون دادم، من نبا زدم یغزل دوستت دارم. پوزخند

 دی. منم نباشهیدارم اون وقت شاه عذابم م حسبهش  یجورا هیبو ببره که منم  ایحسم فقط مال خودمه، اگه برد

همه  دم،یکش قینفس عمحس به وجود آمده وحشت داشتم. چند تا  نی. از اامیاز فکرش درب دیخودم رو ببازم. من با

تخت بلند شدم و در کمد رو باز کردم، حوله ام رو  یداشتم، از رو ازیحموم ن هیاالن فقط به  شد،یدرست م زیچ

آب داغ و سرد رو باز  ریکردم؛ ش زنیپشت در آو زهیرو درآوردم و وارد حموم شدم. حوله رو به آو امبرداشتم، لباس

آمدم.  رونیحوله ام رو تن کردم و از حموم ب ،یدوش حساب هی.... بعد از تادمسیدوش ا ریکردم، آب که ولرم شد، ز

خودم انداختم، بالشتم رو بغل  یرو، رو پتو دم،یتخت دراز کش ینداشتم، با همون حوله رو دن،یلباس پوش یحوصله 

 .....رمیدرد بگ و اصال هم مهم نبود که بعدا قرار سر دیچسپ یم تینها یکردم. چشمام رو بستم، االن خواب ب

فکر کردم دارم  دم،یکش ی ازهیرو به رو شدم، خم ایپو یرو صورتم، چشمم رو باز کرد و با چهره  یزیاحساس چ با

 دوباره چشمام رو بستم نیهم یبرا نمیب یخواب م

 ؟ی: غزل خواب ایپو

 اتاقم بود!! دوباره چشام رو باز کردم یتو ایپو یجد یعنی

 ؟یهست یتو واقع -

 دیخند

 توهم هستم هی: نه من  ایپو

 پس برو بزار بخوابم توهم جان -

 : غزل پاشو کارت دارم ایپو

 !؟یچکارم دار یوسط خواب من آمد -
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 تعجب نگاهم کرد با

 !؟یکه خواب یکن یتو االن فکر م یعنی:  ایپو

 بودم دهیند یواضح نیاما تا حاال خواب به ا دارم،یپ ن پ ب -

 .دیو کشدسته از موهام رو گرفت  هی

 ؟یکن یآخ دردم گرفت چکار م -

 سن؟ی: چرا موهات خ ایپو

 چون حموم بودم -

 خوابه؟ یم سیخ یبا موها یکدوم عاقل ووونهی: آخه د ایپو

 مثل من، برو بزار بخوابم ی وونهید هی یخودت که گفت -

 گهیغزل پاشو د ی: وا ایپو

 به بدنم دادم یو قوسبودم. کش  داریخواب نبود و من ب ایپو نیا نکهیمثل ا نه

 : حوله حموم تنته؟؟! ایپو

 نداشتم دنیخوب اره، حس لباس پوش -

 تخت بلند شد. یرو از

 تو هم لباس بپوش ارمیب ییبرات چا ارمی: تا من م ایپو

 کارت رو بگو الیخیب -

 : پاشو تنبل خانم پاشو ایپو
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نداشت؛ در کمد رو  یبود و مشکل یمن که لباس یتخت بلند شدم. آخه حوله  یرفت، لبخند زدم از رو رونیاتاق ب از

ر س دمیخواب یم سیخ یبود، هر وقت با موها یسرم درد گرفته بود که عاد ی.کمدمیباز کردم لباس برداشتم و پوش

 . در اتاق زده شددمیموهام کش ی. دست توشدمیدرد م

 داخل ایب -

 من لبخند زد دنیوارد اتاق شد. با د یچا ینیبا س ایاتاق باز شد و پو در

 دختر گل نی: آفر ایپو

 رو برداشتم. ینشست، فنجون چا کنارم

 ممنون -

 : خواهش ایپو

 دمیام رو نوش یاز چا ی جرعه

 ؟یچکارم دار یراست -

  ؟یاریو هوش داری: االن ب ایپو

 اره بگو -

 باهات حرف بزنم ایبرد یخوام درباره  ی: م ایپو

 بابا گل کم بود سبزه هم آمد یا

 دمیم گوش -

 ؟یرو دوست دار ای: تو برد ایپو

 نگفتم یزیباال انداختم و چ شونه

 دوستت داره ایبرد ه،یدونم پسر خوب یشناسم اما م یرو م ایکه برد ی: درسته زمان کم ایپو
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 اما من باورش ندارم -

 !؟ی: دوستش دار ایپو

  دمیکش ینفس

 که تا حاال نبودم میجور هیکس نداشتم،  چیبهش دارم که تا حاال به ه یحس هی -

 دیکش یآه

 : پس عاشق شدنت مبارک ایپو

 شهیختم نم یخوب یداستان به جاها نیکنم ا یحس م ا،یترسم پو یمن م -

 شده گهید یمعشوقه ات مال کس ینیدرد داره بب ،یباخت ینترس، اگه بترس ی: غزل اگه عاشق ایپو

 عاشق شده بود!!! ایپو یعنیخوردم،  جا

 ؟یتو عاشق -

 زد یتلخ ندلبخ

 شد یگریعشقم مال د نیهم یاز اعتراف، برا دمی: اره عاشقم اما ترس ایپو

 شد. زیغم به قلبم وار یکل

 برات رمیبم یاله -

 وونهی: خدانکنه د ایپو

 خوب برو بهش بگو -

 .گرستی: اون قلبش با د ایپو

 دیکش یآه

 .الشیخی: ب ایپو
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 انداخت ینگاه بهم

جلو  یبر ینترس نکهیا ای یداستان ناتمام بمونه و درد عشق بکش نیا یبترس ای. یریبگ میتصم دی: تو االن با ایپو 

 .یداستان عشق رو به اتمام برسون

 نگفتم یزیچ

 بکن زود نکش کنار مثل من اشتباه نکن یتالش هی: برو باهاش حرف بزن،  ایپو

 یاز رو ایرو از دست داده بود. پو ایل پومث یگرفت، خاک بر سر اون دختره که پسر یم شیداشت آت ایاز غم پو قلبم

 تخت بلند شد

 .ریدرست بگ میتصم هیفکراتو بکن و  نیتو هم بش گه،ی: خوب من برم د ایپو

 ایممنون پو -

 زد و سمت در رفت. لبخند

 بشه نشیگزیجا بایعشق ز هیاون دختره فراموش بشه  دوارمیام -

 مونهیعشق اول م شهی: عشق اول هم ایپو

 رفت. رونیز کرد و برو با در

 ایا بردب دیسخته؛ من با یلیخ یبه عشقت نرس یسوخت، عاشق باش ایپو یبرا یرفت. دلم کل رونیرو باز کرد و ب در

رو گرفتم، چند بار زنگ زدم اما برنداشت. مثال قهر کرده، آخه مگه  ایبرد یام رو برداشتم و شماره  یحرف بزنم، گوش

 ام فرستادم ی! براش پ؟یدختر

 همون پارک الله فعال شب خوش. ایب 9خوام باهات حرف بزنم، فردا ساعت  یم ایسالم برد -

قرص سر درد خوردم، آخه  هیقرص رو برداشتم،  یجعبه  ز،یم یکنار تخت گذاشتم، از کشو زیم یرو، رو یگوش

 کرد... یبدجور سرم درد م
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 دیپس شا اد،یودم اما انگار قصد نداشت که بب اینشسته بودم و منتظر برد مکتین یگذشته بود، رو 9از  ساعت

 مکتین یجا تموم بشه، از رو نیداستان قرار بود هم نیبردارم اما انگار ا یقدم هیخواستم  یحرفاش دروغ بود، من م

 خواستم برم یبلند شدم و م

 : غزل صبر کن ایبرد

 باالخره آمده بود االن خوب منم لج کنم و برم!! بهش نگاه کردم پس

 ؟یدیعت رو دسا -

 وقته که آمدم  یلی: خ ایبرد

 !دمت؟یپس چرا من ند -

 کردم ی: داشتم از پشت درخت نگاهت م ایبرد

 دمیکش یبود. نفس وونهید یجد یجد نمیا

 که؟! ادتتی ،یزد یحرفا هی روزید -

 ؟یقدر به من شک دار نی: چرا ا ایبرد

 !؟یکرد یباور م یبهت ابراز عالقه کنه تو بود هوی تسیکه اصال باهات خوب ن یآدم هیمن،  یخودت رو بذار جا -

 نشست، منم نشستم کتینم یرو

 نیهم یقلبم توان نداشت. برا گهینگفتم اما د یزیبهت چ نیهم یبرا ،یرابطه دار ایکردم تو با پو ی: من فکر م ایبرد

 کنم. یاگه نبود بهش بزار عالقه م یچیگفتم بذار ازش بپرسم اگه عاشق بود که ه

 ؟یکه فکر کنم ازم متنفر یکرد یرفتار م یچرا جور -

 خواستم عشقت رو انکار کنم، تازه دست خودمم نبود یم یایکردم با پو ی: چون فکر م ایبرد

 شده بودم ایچکار کنم؟! من عاشق برد دیاالن با دم،یکش ینفس

 ؟یکن ی: چرا باورم نم ایبرد
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 ترسم یم -

 : من ترسناکم؟ ایبرد

 ترسم یعشق م نیاز ا از تو که نه، -

 !؟ی: دوستم دار ایبرد

 اره دوستت دارم -

 برق زد. چشماش

 میازدواج کن میبر ایکه عشق هست پس نترس، ب ی: وقت ایبرد

 جا خوردم و هم خنده ام گرفته بود هم

 !!یزود نیبه ا -

 پس صبر چرا؟! یهر دو عاشق هست ی: وقت ایبرد

 .میارتباط برقرار کن شتریحس ب نیبا ا نکهیا یابر میخواه یشناخت هم م یبرا یمیتا هی -

 رو به چپ و راست تکون داد سرش

 ست یاالن وقت شناخت و عاشق میهم بود تیتا به االن ما دوتا در حال اذ یگی: راست م ایبرد

 یبعد یسراغ قدم ها میبعد بر میقدم اول بردار قایدق -

 دوستت دارم یلی: من خ ایبرد

 دم.رو با زبون تر کر لبم

 منم دوستت دارم -

 طرف و اون طرف نگاه کرد نیبه ا ایبرد

 ؟یهست یمنتظر کس -
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 : اره ایبرد

 کردم تعجب

 !؟یمنتظر ک -

 : گشت ارشاد ایبرد

 گرد شد چشمام

 گشت ارشاد!! چرا؟؟ -

 شهیم دایشون پ یجور وقتا سر و کله  نی: خوب معموال ا ایبرد

 نگاهش کردم تیعصبان با

 ؟یچند تا دختر ابراز عالقه کرد مگه تا حاال به -

. ینگاه دلم رو برد هینشدم، تو با  یدختر چیدوست دختر نداشتم چون دروغه اما تا حاال عاشق ه گمی: نم ایبرد

 کنه یچشمات جادو م

 !یتو جادو ندار ینه که چشما -

 میشد رهینگاه هم خ یکرد. همون شب تولد که تو یجادو م ینگاه مشک نیالحق که ا م،یشد رهیهم خ ییچشما به

 خواستم قبول کنم. نگاهم رو ازش گرفت، دستش رو سمتم گرفت یدلم رفت اما نم

 هستم  ای: سالم من برد ایبرد

 دستش گذاشتم یرو تو دستم

 سالم منم غزل هستم -

 دستم زد یرو ی بوسه

 بایز ی: خوشبختم بانو ایبرد
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 منم خوشبختم -

 شهیم ختهیبرنامه ر ندهیآ یو برا شهی: از امروز رابطه مون شروع م ایبرد

ده ش افتیعشق در غامیدوستم داشت منم دوستش داشتم، حاال که پ ایبترسم، برد دینبا گهیتکون دادم، من د سر

 بود....... یبود وقت عاشق

 حال : زمان

شتم، استرس دا جانیه د،یشب رس نیام بود، باالخره ا یبودم، امشب شب خواستگار ستادهیا نهیآ یاتاق جلو یتو

دونم چش شده  یبود، نم امدهیهم باشه اما خوب اون ن ایخواست امشب پر یبودم؛ دلم م دهیهم ترس یکمیهم بود، 

 یرو بافته بودم، شال آب میموها دم،یکش یبود!. نفس هرفتار داده بود. انگار افسرده شد رییبود که تغ یبود چند ماه

 دهیرنگ پوش یرنگ با بلوز سرمه  یشلوار خاکستر هیرم انداختم؛ ، س یبود رو، رو یخاکستر یتوپ یرنگ که توپ

کردم که  شیفکر کنن چون زشتم، آرا ایبرد یخواستم مامان و بابا ینکرده بودم، نم شیبودم، امشب اصال آرا

 هیکردم، ممکن امشب  یحاال چه زشت چه خوشگل. همش حس م نن،یمو بب یخواستم خود واقع یخوشگل بشم، م

. در اتاق دمیکش قیداد. چشمام رو بستم و چند تا نفس عم یبد رخ بده، دست خودم نبود اما دلم گواه بد ماتفاق 

 زده شد؛ چشمام رو باز کرد.

 بفرما داخل -

 باز شد و مامان وارد اتاق شد. با لبخند آمد سمتم در

 دخترم ی: چه ناز شد مامان

 نهیبیممنون چشماتون ناز م -

 ام گذاشتشونه  یدست رو مامان

 روزیآغوش گرفتمت، انگار د یبود که تو روزید نیانگار هم ؛یشد و تو بزرگ شد یسال ها سپر نی: چه زود ا مامان

 مامان یبهم گفت ای یبود که چند قدم راه رفت

 چشمش حلقه زد. یتو اشک

 ست هنوز که عروس نشدم یقربونت بشم مامان جون، تازه امشب خواستگار یاله -
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 .یشیس هم م: عرو مامان

 زدم لبخند

 لطفا خوشحال باش نه ناراحت -

 ابرا هستم یرو ی: من که از خوشحال مامان

 پس چرا اشک و بغض؟! -

 یکن یدخترت حال امشب من رو درک م یشب خواستگار ی: مادر که شد مامان

 مامان کاشتم. یگونه  یرو ی*و*س*ه ب

 .یباش روزیهر روز خوشبخت تر و شاد تر از د دوارمی: ام مامان

 یممنون مامان جوون -

 زد، از استرس دستام عرق کرده بودند. ینیریلبخند ش بهم

 ؟ی: غزل خوب مامان

 استرس دارم کمیاره خوبم، فقط  -

 !ه؟یاسترس چ نیا لی: دل مامان

 ادیاز من خوششون ن ایبرد یترسم مامان و بابا یم -

 !ادیختر خوشگل من خوششون ن: واا مگه مامان و باباش عقلشون کمه؟؟! از د مامان

 زدم لبخند

 دخترم ینی: تو بهتر مامان

 امیمامان دن نیمن دختر بهتر -

 *د.یگونه ام ب*و*س* مامان
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مامان -

: جانم مامان

بود؟ یشما چطور یشب خواستگار -

کرد. لبش رو با زبونش تر کرد. رییتغ نگاهش

شب جالب بود هی:  مامان

آهان -

اش چه خبر بوده؟! یشب خواستگار یعنیصداش هم فرق کرد؟  یشده؟ حت یمدل نیچرا ا مامانم

نییپا میبر ایب ی: خوب اگه آماده  مامان

آماده ام -

می: پس بر مامان

میبر -

 ،میوارد آشپزخونه شد ییرفتم. دوتا رونیمامان از اتاق ب یانداختم و به همراه  ی نهیآ ینگاه رو به خودم تو نیآخر

لبخند زد دیگذاشت، ما رو که د یم ینین داخل سبابا داشت فنجو

د؟یده یم ییافتخاره آشنا ،ییبایز یها یدی: به به چه ل بابا

.شدیم طونیش یبابا هم گاه نیا دم،یو مامان خند من

دم شده، فنجون ها هم آماده است ی: چا بابا

ییممنون بابا -

: خواهش گل دخترم بابا

؟یخواه یآب م وانیل هی:  مامان
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 .دمیازش رو نوش یآب به دستم داد، جرعه  وانیل هیتکون دادم، دل شور گرفته بودم. مامان  سر

 رهیم شیخوب پ زی: گل دخترم آروم باش. همه چ بابا

آمد،  فونیآ یخوردم که صدا یخود باشه. داشتم آب م ینشه و احساس من ب یزیبودم که چ دوارمیزدم، ام لبخند

 دیکمرم کش یکردم به سرفه زدن. مامان دست روحلقم و شروع  یتو دیآب پر

 ؟ی: غزل خوب مامان

 اره خوبم -

 آب خوردم. قلبم طپش گرفته بود گهید یزدم. مقدار یآشپزخونه بود. تک سرفه  یتو فونیدر رو باز کرد، آ بابا

 بود پیخوشت ایکه برد فونیآ ی: از تو بابا

 .دمیخجالت کش یکمی

 میستادیا انجی. زشته امی: خوب بر مامان

 می: بر بابا

ل سبد گ هی ایرفتم. برد رونیو از آشپزخونه ب دمیبابا رفت بعد هم مامانم داخل هال رفت، منم چند تا نفس کش اول

 شده بود. پیلبخند زد. چه خوشت دنمیرز دستش بود. با د

شده بودند و سکوت کرده  هریاما مامان و باباهامون به هم خ امد؛یرز هم م یخوش گل ها یشده بود؛ بو پیخوشت چه

 دونست که چه ینگاه کردم، شونه باال انداخت. او هم نم یسوال ایچشون بود؟ به برد نایبودند، وا چه خبر شده بود؟ ا

 بود. زدهانگار خشکشون  یحاکم بود. چهار نفر یخبره؟! جو بد

 شهیباورم نم یی: وا مامان

 من ثابت موند. یرو ایبرد یباالخره سکوت رو شکست. نگاه بابا مامانم

 : غزال!! ایبرد یبابا

 زدم لبخند
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 سالم من غزل هستم -

 یجور نیکرد، چرا ا یهم با دهن باز به من نگاه م ایاسم من شده بود، مامان برد یاشتباه متوجه  ایبرد یبابا حتما

 میمن رو پشتشون قا یجور هی ستاد،یمن ا یو مامانم هم کنار بابام و جلو ستادیمن ا یکردند؟!؟ بابام جلو ینگاهم م

 !ه؟یچ انیکردن. واا جر

 : شما دوتا با هم... ایبرد مامان

 رها کرد!؟؟ مهیحرفش رو نصف و ن چرا

 چه خبره؟! دیبگ شهی: م ایبرد

 به مامانم نگاه کرد. ایبرد یچه خبر بود!!! بابا نجایبود، ا دهیپرس یخوب سوال

 ر خاله.: پارسال دوست امسال آشنا دخت ایبرد یبابا

 هم جا خورده بود. ایبرد شه؟یمگه م م؟یمامانم بود!!!! مگه دار یپسر خاله  ایبرد یبابا یعنیکردم،  هنگ

 !؟؟یدختر رو انتخاب کرد نیا ینبود که تو رفت گهید یخاک یکره  نیا یدختر رو یعنی:  ایبرد مامان

 نشه. یبشه و عاشق ک یشق کتونم به قلبم برنامه بدم که عا ی: من عاشق غزلم، تازه نم ایبرد

 : غزال کجاست؟! ایبرد یبابا

 وجود داره. یغزال نام هیگفته، اما انگار  یاسم من رو اشتباه میبود؟! اول فکر کرد یغزال ک نیا

 : واقعا غزال کجاست؟! ایبرد مامان

 اریاسم غزال رو به زبونت ن گه،ی: شراره تو د مامان

 !!یریگ ید مخانم : چرا؟! نکنه وجدان در شراره

 !؟یرفته باهاش چکار کرد ادتیتو! انگار  ای: من  مامان

 زد و به بابام اشاره کرد. یپوزخند ایبرد مامان
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 یخانم : تو هم که هممون کار رو کرد شراره

 ستمینکن، من مثل تو آشغال ن سهی: من رو با خودت مقا مامان

 مامانم رو هول داد ا،یبرد مامان

 خفه شو نایمخانم : خفه شو  شراره

 : خودت خفه شو شراره مامان

 زد یپوزخند

 یتلخه؟! تو شوهرت دوستت رو دزد قتیحق هی: چ مامان

 یدوستت رو دزد یخانم : تو هم معشوقه  شراره

 یخبر ندار یزی: خفه شو تو از چ مامان

 یخانم : تو هم خبر ندار شراره

 آوردم. یحرفا سر درنم نیچه خبره بود؟ از ا نجایا

 یکار هست انتیخ هی: من خوب هم خبر دارم که تو  مامان

 !یکرد تو بود انتیما اول خ نیکه ب یرفته اون ادتیخانم : انگار  شراره

 میکار هست انتیخ یما به نوع ی: همه  بابا

 باال تره اریشراره و کام انتی: اره اما دوز خ مامان

 غزال کجاست؟ د،ی: جواب من رو بده اریکام آقا

 سوال! نیا دنیپرس یشده برا رید یکن ینم : فکر بابا

 اریکام یلفتش داد یو سه سال ستیب هی:  مامان

 بود؟؟! یغزال ک نیا
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 شده بود. شتریبود؟؟! دل شور ام ب یغزال ک نیا

 ست. گهید زیچ هیما  یفهمم. اما االن مسئله  یکنم کم تر م یفکر م یشده؟ هر چ یدونم که چ ی: من نم ایبرد

 .یدختره ازدواج کن نیمن عمرا بزارم تو با ا خانم : شراره

 نکرده بودم یاما چرا؟ من که کار اد،یمعلوم بود که شراره خانم از من بدش م قشنگ

 : مامان من غزل رو دوس دارم ایبرد

 یکن یخانم : تو غلط م شراره

 شراره خانم مگه من چکار کردم؟! -

 .دیکش ینگاه کرد و آه ایبود؟! بابام به من و برد یچ همه تنفرش از من نیا لیخشم بهم نگاه کرد، دل با

 تکرار شد انیدوباره اون جر شهیباورم نم یی: وا بابا

 شده؟! یبابا چ -

 رونیب دیما بر ی: از خونه  مامان

 .ستمیبودن ن نجایخانم : من چندان مشتاق ا شراره

 رمینم ییجا رمی: من تا جواب سوالم رو نگ اریکام آقا

 اری: کامخانم  شراره

 : غزال کجاست؟! اریکام آقا

 : سوالت جواب نداره بابا

 .یکرد یرو هم م زایچ نیفکر ا دیبا یکرد یم انتیخ یداشت ی: وقت مامان

 نگاه کرد اریبه شراره خانم و آقا کام مامانم

 .دیغزال رو خراب کرد ی: شما دوتا زندگ مامان
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 ؟یکرد اش رو گلستان یزندگ ؟یخانم : تو چکار کرد شراره

 دوستم شوهرش رو بدزدم ی: من نرفتم تو خونه  مامان

 خانم : غزال خودش از من خواست که با شوهرش ازدواج کنم شراره

. تو یتو به غزال خنجر زد ،یخراب کن یزندگ هی ،یوونیح هی یدونست ینم یکرد تو آدم ی: چون اون فکر م مامان

 .یکرد ینامرد

 .دیبنفش کش غیج هیخانم  شراره

سالها تاوان گناهم رو پس  نیتمام ا ی. من تویکوفت یزندگ نیغزال از ا نیخسته شدم از ا گهیخانم : بسه د رارهش

 دادم

 خانم به مامانم نگاه کرد شراره

ام رو  یسالها هر وقت زنگ در به صدا آمد حس کردم غزال پشت در، غزال آمده که زندگ نیا یخانم : تو شراره

 پچ پچ کرد فکر کردم غزال. اریزنگ خورد و کام اریکام یخراب کنه، هر وقت گوش

 دیکش یآه

 مهیام خ یزندگ یغزال رو ی هیمدام سا ،یسال مدام ترس، مدام نگران ستیب دیکن یخانم : شماها درک نم شراره

 !دمم؟؟یکش یکه من چ دیدون یسال ها جهنم شده بود. شما چه م نیا یام تو یزده بود. زندگ

 رو پاک کرد. گونه اش یرو اشک

 .دیاون غزال رو محکوم کن دیبر د،یمن رو همش محکوم کن نکهیا یخانم : به جا شراره

 زد یشخندین

 ست. گهینفر د هیست اما بچه اش از  گهید یکیخانم : که شوهرش  شراره

 شراره خفه شو یی: هو بابا

 است انیشواهد که ع گم،یخانم : مگه دارم دروغ م شراره
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 خانم حمله ور شد سمت شراره بابام

 : گفتم خفه شوو بابا

 معشوقه اش شده یاما مادر بچه  ارهیخانم : غزال هنوز هم زن کام شراره

 خفه ات کنم؟! ای یشی: خفه م بابا

 .دیدست بابام رو گرفت و کش اریاز عکس العمل شراره خانم، آقا کام قبل

 غزال من رو رها کرد ی: پس چون تو برگشت اریکام آقا

 نه اون به تو یکرد انتیتو به غزال خ : بابا

 من اشاره کرد به

 : قشنگ معلوم اریکام آقا

 یکن نیبه غزال توه یتو حق ندار ،یدون ینم یچی: تو ه بابا

 : پس بگو تا بدونم اریکام آقا

 ازت گذشت هم عاشقت بود. یوقت یاحمق بود. حت ییبه تو وفادار بود، غزال عاشق تو شهی: غزال هم بابا

 فروخت. یرفتم. اگه دوستم داشت من رو به تو نم ی: اگه عاشقم بود، نم اریکام آقا

 فروخت یرفتم، اگه دوستم داشت من رو به تو نم ی: اگه عاشقم بود نم اریکام آقا

 .یرفت چون تو اون رو فروخت ی: غزال رفت چون تو عاشقش نبود بابا

 فروشنده بود! یک نی! ببستادهیاالن کنارت ا یک نی: نگاه کن بب مامان

 و آمد سمتم. دیکش یآه اریکام آقا

دو  ریاس یخودم افتادم که روز ادیدختر چشم سبز،  هیبهم گفت که عاشق شده، اونم عاشق  ایبرد ی: وقت اریکام آقا

 جفت چشم سبر شده بودم.
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 دهنم رو قورت دادم. آب

 نبود. گهید یکه بچه اش از کسدوست داشت  اریحرفا بهانه است، غزال اگه کام نیخانم : ا شراره

 : شراره جان خفه شووو بابا

 دروغ بود حرفش؟؟! ییعنی. شهیگفت بچه دار نم یغزال که م نم،ی: صبر کن بب اریکام آقا

 : نه مامان

 : پس االن.... اریکام آقا

 دیخبر ندار یزی: گفتم که شما ها از چ بابا

 .می: پس بگو تا با خبر بش اریکام آقا

! د؟شیم یرتیبراش غ اریزدن و آقا کام یم نهیبود که مامان و بابام سنگش رو به س یغزال ک نیخبر بود؟ اچه  نجایا

 هیغزال ک یکرده!! بابام عاشق غزال بوده؟؟! بچه  انتیدوست بوده اما بهش خ اریشراره خانم با زن آقا کام یعنی

م تر کردم ک یفکر م یهر چ ایودم. انگار منم مثل بردشده ب جیگهم داره؟ به کل  گهید یبچه  هیبابام  یعنی! گه؟؟ید

 بود! یبه ک یدونستم ک یشده بود. اصال نم ی. چه خر تو خردمیفهم یم

 بود. قتی: انگار وقت گفتن حق بابا

 الی: دان مامان

 مامانم پر از غم بود یصدا

 یمدل نیالبته نه ا شدیگفته م قتیحق یروز هی دی: باالخره با بابا

 ؟یامان شما چه کار کرد: م ایبرد

 خانم : من فقط عاشق شده بودم شراره

 ؟یبابا شما چ د؟یدوستتون رو خراب کرد ی: شما زندگ ایبرد

 یکه به جواب سواالت برس شهیصبر کن نوبت تو هم م ای: برد بابا
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 !!دامیترسناک م قتیحق نیشده بود. چرا به نظرم ا یدلم خال یکرد. تو یبا غم به من نگاه م مامانم

 ؟ی: خوب حرف بزن چرا الل شد اریکام آقا

 بزارم وسط دیکه با میدر دست دار ی: هر کدوم از ما پازل بابا

 گذاشت وسط یخانم : کاش غزال هم بود که پازل هاشو م شراره

 غزال دست منه ی: نگران نباش، پازل ها بابا

 زد. یپوزخند اریکام آقا

 : شراره شروع کن بابا

 !!خانم : من! شراره

 : اره تو مامان

 بگم؟ یخانم : من چ شراره

 رهیسوال ازت داره، شروع کن به گفتن تا جواب هاش رو بگ یسر هی ای: برد بابا

 ؟یبگو که چطور خنجر زد ؟یدوستت رو خراب کرد یزندگ ی: اره بگو که چطور مامان

 یو شد یهست الین هم که کنار داناال ؟یشد دایپ هوی ؟یشد بیغ هوی یکه چطور یگیخانم : چرا اول تو نم شراره

 مهربون تر از مادر! ی هیدا

 : االن نوبت پازل توست. بابا

 دیسوزناک کش یآه مامانم

 .رسهی: نوبت پازل منم م مامان

 .دیکش یقینگاه کرد. نفس عم ایخانم به برد شراره
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 یبابام به مامانم سرکوفت م ادمهی یتچشم بود، از وق یآمدم که دختر خار تو ایبه دن یخانواده  یخانم : من تو شراره

جرم بود،  زیدختر همه چ یما برا یخونه  یمامان و بابام هر دو از من متنفر بودند. تو ؟یآورد ایزد که چرا دختر به دن

خونه شون مشکل داشت اما از من  یکردم، غزال هم تو دایپ آرامشبا شما سه تا آشنا شدم در کنارتون  یوقت

 خوشبخت تر بود

 سکوت کرد ی هیانث

من  یخوشبخت یکردم فرهود برا یآشنا شده بودم، حس م گهید یایانگار با دن دمیفرهود رو د یخانم : وقت شراره

دوست داشتم برم دانشگاه و  م،یخواست ی. اما من و فرهود هم رو مامدیفرهود از من خوششون نم یآمده، خانواده 

 خواست. یم دنن منم دلم عروس شو غزال ازدواج کرد ایدر یخوشبخت بشم، وقت

 دیکش یآه

اده با خانو یبا فرهود بهتر از زندگ یدوستش نداره، اما زندگ گهیداد که د یقلبم بهم هشدار م نکهیخانم : با ا شراره

دختر تازه  هیشدم  هویاما  شمیکردم خوشبخت م یازدواج کردم، چون فکر م یبا فرهود پنهون نیهم یام بود. برا

 یرو جمع کردم و به خونه  لمیوسا نیهم یخودم هم جا نداشتم. برا یخونه  یتو یحت گهید وه،یب یعقد کرده 

 غزال رفتم

 گونه اش رو پاک کرد یو اشک رو دیکش یکرد نفس مکث

 یکرده بودم و کم کم پ دایحس پ اریغزال راحت بودم اما به کام یخونه  یرفتم، تو یکاش نم یخانم : اما ا شراره

غزال خراب  یخواست زندگ یکنم و مستقل بشم چون نم یخواستم ازشون جدا زندگ یعاشقش شدم، مبردم که 

ازدواج  اریاز من خواست تا با کام شدینم داربود. غزال چون بچه  دهید ییخواب ها مونیبشه اما انگار سرنوشت برا

و با  چشمیرو م یطعم خوشبخت یکنم و چند وقت یکنم، هم خوشحال شدم و هم نگران. با خودم گفتم ازدواج م

که  دمیهم من رو دوست داره، فهم اریکه کام دمیفهم میازدواج کرد یکنم که عاشقشم. اما وقت یم یزندگ یکس

ط وس نیوقت بگذرونه. ا شتریگفت که با من ب یبه غزال دروغ م اریازش جدا بشم، کام امبخو یسخت اگه روز میبرا

 .میدیشک یعذاب م میهم من و هم غزال داشت

 کرد پلکاش هاش رو باز و بسته کرد. سکوت

 کرد، پلکاش هاش رو باز و بسته کرد. سکوت
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 یرو م اریتونم از بچه ام جدا بشم. من هم کام یخود زدم و نم یکه حرف ب دمیحامله شدم، فهم یخانم : وقت شراره

 بهش گفتم که برو نیهم یاز همه غزال در عذاب بود برا شتریوسط ب نیخواستم و هم بچه ام رو، ا

 !؟ی: تو چکار کرد اریکام آقا

 کرد یم دیرو کرد که با یگفتم غزال هم کار یم دیرو گفتم که با یزیخانم : چ شراره

 اما غزال بازم در حقت وفا کرد ،یکرد ی: تو در حق غزال نامرد مامان

 ؟یکار رو کرد نیچطور ا ییشراره وا یی: وا اریکام آقا

 نیزم یرو دیبخانم پاشو کو شراره

تونستم از بچه و  یتونستم بدون پدر بچه ام رو بزرگ کنم و نه م یکردم؟؟ من نه م یخانم : پس چکار م شراره

 شوهرم بگذرم.

 ؟ی: پس چرا تا حاال بهم نگفت اریکام آقا

 بشه؟ یگفتم که چ یخانم : م شراره

 افتیاز طرف تو در یعشق گهی، غزال رفت چون داز شوهرش جدا نشه یاز بچه اش و زن ی: غزال هم رفت تا مادر بابا

 نکرد.

 : غزال کجاستت؟! اریکام آقا

 .دیکش یم ادیفر تیعصبان با

 هستم!! یزندگ هی ی: پس من حاصل خراب ایبرد

 ستین یجور نیخانم : نه پسرم ا شراره

 د؟یخراب کن ینفر رو به راحت هی یزندگ دیشما ها چطور تونست ه؟؟ی: پس جور ایبرد

 می: غزال خودش خواست که ما ازدواج کن اریکام آقا

 دیکن ی: اما نخواست که در حقش نامرد ایبرد
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 ست؟یکه مادرت ن یبزرگ بش یکس شیپ ای ؟یپدر بزرگ بش یب یخانم : تو دوست داشت شراره

 ستادیخواست بره سمت در که بابام جلوش ا یو سردرگم بود، م یعصب د،یپر از حرص کش ینفس ایبرد

 کجا؟ : بابا

 بمونم نجایتحمل ندارم که ا گهی: من د ایبرد

 یبدون دیهست که تو با یزیچ هی. تازه یباش دیتا آخرش هم با ی: از اولش بود بابا

 رو؟ ی: چ ایبرد

 گذاشت ایبرد یشونه  یدست رو بابام

 : صبور باش بابا

 خانواده یرو درباره  قتیحق نیکه انگاهش بود. سخت بود براش  یتو یو به من نگاه کرد، چه غم دیکش یآه ایبرد

 !؟دیفهمیم دیبا ایبود که برد یچ یعنی زد؟یحرف م یزیاما بابام از چه چ د،یاش فهم

 حاال نوبت توست اری: کام بابا

 : چرا من؟! خودت شروع کن. اریکام آقا

 .ادیدستم ز یو پازل ها ستی: داستان من طوالن بابا

 .دیکش یسر تکون داد و نفس اریکام آقا

 یازدواج راض نیازدواج کنم، منم دوستش داشتم و از ا نایخواست من با م یمامانم دلش م ادمهی ی: از وقت اریکام آقا

 قرار و کم یفرق کرد، ب نایآمد، رفتار م نایم یکه عمه  یاما از وقت رفتیم شیخوب پ نایمن و م نیب زیبودم. همه چ

 گذاشت و رفت. هوویحرف شده بود، بعد هم که 

 انداخت. یکرد به مامانم نگاه سکوت

شب  نکهیکردم، تا ا یداغون شدم، اما سر خودم رو با دخترا گرم م یفهمیداغون شدم، م یرفت ی: وقت اریکام آقا

 .دیدرخش یم یشده بود، مثل ستاره  بایچه ز ییوا دمیغزال رو د ا،یدر یعروس
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 بابام نگاه کرد. به

که  ایدر یبدجور عاشقت بود رفتن تو غزال رو نابود کرده بود. اما شب عروس غزال ال،یدان یدونی: م اریکام آقا

بودمش. اولش من و غزال فقط نقش دو زوج رو  دهیکه د یبار نیبهتر شده بود نسبت به آخر یلیحالش خ دمش،ید

 .شد رشیشد؟ که دلم اس یک ایشد؟  یچ دمیاما نفهم م،یکرد یم یباز

 من نگاه کرد به

 دردام شده بود. انگار جنگل چشماش قلبم رو جادو کرده بود. ینگاهش مرهم رو یانگار سبز:  اریکام آقا

 .دیکش ینفس

شد. انگار  مونی. اما کم کم طوفان وارد زندگدمیچش یرو داشتم م ی: با غزال ازدواج کردم و طعم خوشبخت اریکام آقا

ر بشه و ازم خواست تا با شراره ازدواج کنم. از تونه ماد یغزال بهم گفت که نم هویچشم خورده بود.  مونیخوشبخت

اما عاشقش نبودم. به درخواست غزال با شراره ازدواج کردم  امد،یمن از شراره خوشم م امد،یپشنهادش چندان بدم ن

 و کم کم دل به شراره دادم اما غزال رو هم دوست داشتم.

 دیکش یکرد و نفس مکث

تونستم شراره و بچه ام رو رها کنم،  ینفر رو انتخاب کنم من نه نم هیو شراره اون  نی: غزال ازم خواست ب اریکام آقا

رد اما قبول نک میکن یباهم زندگ یچهار تا ایبهش گفتم ب نیهم یبچه رو از مادرش جدا کنم. برا هیتونستم  ینه نم

 من رو پس زد و گفت که برم.

 کرد یکوتاه مکث

 کرد. یکوتاه مکث

هم  یکس چیشانس دوباره به رابطه مون بده. اما نبود، ه هیاما دوباره برگشتم که از غزال بخوام : منم رفتم  اریکام آقا

ام تم یازش نبود. حت یچیه گهید وارید ینامه رو هیبه جز  ن،یزم یازش خبر نداشت، انگار آب شده بود رفته بود تو

 عکسامون رو هم با خودش برده بود.

دلش داشت که هر  یچند دسته مبل تو دمیشا ایبش مثل هتل پنچ ستاره بود هم، قل اریآقا کام نیکرد، ا سکوت

ه گفت ب یکه مامانم از عشق م یدرد یعنینشست، اول مامانم بعد غزال بعدشم شراره خانم.  یبه دلش م امدیم یکس
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 مکن بود بابامم یعنیکه انگار شکل من بود.  یالغز نم،یخواست غزال رو بب یدلم م یلیربط داشت!!. خ اریآقا کام

 شده بودم. جیغزال االن کجا بود!!؟ به کل گ نیهنوز هم عاشق غزال باشه!! اصال ا

 .میغزال رو جمع کرد لیو وسا میخونه ات گذاشت یاون نامه رو تو نای: من و م بابا

 شماها بود!! شیمدت پ نی: پس غزال تمام ا اریکام آقا

 ما بود شی: اره پ مامان

 قرار ادامه داشته باشه؟ یباز نیا یکجاست؟ تا ک: االن  اریکام آقا

 شهیهم تموم م یباز نیگفته بشه ا قتیکه کل حق ی: وقت بابا

 گفتم هویدونم چرا  ینم

 تونه؟ ادیهنوز هم متن اون نامه رو  -

 زد. یبه من نگاه کرد و برام سر تکون داد. شراره خانم پوزخند اریکام آقا

 ه.نباش ادشیخانم : فکر کن  شراره

 نیخواستم با غزال حرف بزنم، ا یگرفتم برگردم خونه. م میدونم چه مدت گذشته بود، که تصم ی: نم اریکام آقا

زال برگشتم خونه، از غ یخواستم. وقت یرو نم یفیبالتکل نیکرد. ا یم دایادامه پ ای شدیبه کل تموم م دیبا ایرابطه 

 وارید یپاکت نامه رو هیهال و آشپزخونه بود.  یها تو نلدوو گ یظرف ها یشکسته  ینبود، هنوز هم تکه ها یخبر

 مبل نشستم. یبود. برش داشتم و رو مونیعکس عروس یخال یجا

 ای یدونم خوشحال ینم ستم،یات ن یزندگ یتو گهیمن د یعنی یخون ینامه رو م نیا یدار یوقت ار،ی) سالم کام

 یبرا یخواستم انتخاب دوم باشم. تو من رو انتخاب نکرد یشد. من نم یم دیکه شد انگار با یناراحت! اما هر چ

. دیتا شما سه تا در کنار هم خوشبخت بش تممنم رف ،یداد حی. تو شراره رو به من ترجیهم از دستم داد نیهم

 با من نکهیچون برام آسون تر بود نسبت به ا ،ی. من انتخاب کردم تا تو با شراره باشیکن ینم دامیدنبالم نگرد چون پ

رات من ب یزندگ نیا ینگاهتو تحمل کنم. تو یدروغاتو، سرد گهیتونستم د ی. من نمیاما در فکر شراره باش یباش

 ی. من رفتم بدون اعتراضی. من عشق رو با تو شناختم، اما تو اصال عشق رو نشناختیهوس بودم اما تو برام نفس بود

 چیمن ه اریداد و اشک رو در چشم ها حبس کرد. کام دور شد بغض رو قورت دیبا یبه پشت سرم. گاه یبدون نگاه
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 هی من یبرا شهی. به شراره بگو اون همیطالقم بد یابیغ یبتون دیشا یاما اگه تو خواست رمیگ یوقت ازت طالق نم

 دائم بهشون نکهیا یعکس هامون رو با خودم بردم نه برا اریبدجور بهم خنجر زده. کام نکهیمونه با ا یم یدوست باق

سرنوشت ما رو دوباره سر راه هم قرار داد البته  دیشا اریعروس رقصان آتش ها شوند. کام نکهیا یاه کنم بلکه برانگ

 ...(.دیشا

نامه  اریکه کام یهمون روز یمون حضور داشت، هر سال تو یاش در زندگ هیسا شهیخانم : غزال رفت اما هم شراره

 .شدیمتن نامه تکرار م نیکرده بود ا دایرو پ

 دیکش یسوزناک یآه

وجود داشت. غزال رفت اما  دنشیحباب بود که هر لحظه احتمال ترک هیمثل  اریمن و کام یخانم : زندگ شراره

 بود. شهیهم

. غزال انگار بدجور شراره خانم دیسالها چقدر عذاب کش نیتمام ا یشراره خانم سوخت، بنده خدا تو یآن دلم برا هی

 یمامانش م یچشماش حلقه زده بود انگار او هم دلش برا ینگاه کردم. اشک تو ایرو مجازات کرده بود. به برد

 سوخت.

 : من واقعا عاشق غزال بودم اریکام آقا

 ادهیقلب تو مثل هتله توش رفت و آمد ز اریکام یدون ی: م مامان

 ماندگار هستن. شهیره هم. غزال و شرایو رفت یکه آمد یقلبم مثل هتل باشه، اما فقط تو بود دی: اره شا اریکام آقا

 متعلق به غزال و اون قسمت کوچک تر متعلق به من شهیهم اریقسمت قلب کام هیخانم :  شراره

 .دیخند یعصب

سالها حضور نداشت اما من باهاش در رقابت بودم، غزال  نیا یکه غزال تو نجاستیمسخره ا یخانم : نکته  شراره

 .شدیرفته بود اما هر لحظه حس م

 دیکش قیعم آه

 .دیکش قیعم یآه
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 .یبود بیبود اما تو باهاش رق قی: غزال با تو رف مامان

 !؟؟یچ یعنی یحباب یزندگ یکن یتو درک نم نایخانم : م شراره

 برات کم گذاشتم!؟ یزیسالها چ نیا یمگه من تو ،یگیم یجور نی: شراره چرا ا اریکام آقا

 .یقلب من بکش یترس رو تو ،یببر نیاز بغزال رو  ی هیسا یخانم : نه، اما تو نتونست شراره

 شه؟؟یما عوض م نیب یزیچ ادیاگه غزال ب یکن ی: تو فکر م اریکام آقا

 !!؟شهیعوض نم یعنیخانم :  شراره

 .یرو انتخاب کرد یزندگ نی: خودت ا مامان

 خانم : چون عاشق شده بودم. شراره

 کرد. یخاب مخواست همون سالها قبل غزال رو انت یم اری: اگه کام بابا

 : چون من بودم غزال انتخاب نشد. ایبرد

 نگاه کردن. ایبه برد همه

 رفت یغزال م یچه نبود ی: چه تو بود مامان

 نداشت که کنارش بمونه. یلیعاشقش نبود دل اریکام ی: وقت بابا

 خواست چکار؟ یمن رو م گهیکرده بود، د دای: غزال تو رو پ اریکام آقا

 اررریکام: باز شروع نکن  بابا

 شده بود. رهیخ اریبه آقا کام تیبا عصبان بابام

 پازل هام رو بذارم وسط دی: االن من با مامان

 مامانم نگاه کردم. بهم لبخند زد به

 کنه. یکامل م الیقسمت از داستانم رو، دان هی: البته  مامان
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 ؟یگیخانم : چرا خودت کامل نم شراره

 .الهیط به داناز داستان مربو یبخش هی: چون  مامان

 .دیکش یبه بابام نگاه کرد، بابام بهش لبخند زد و مامانم نفس مامانم

خاله من رو عروس  ادمهی یاز وقت شد،یشده بود و توسط خانواده ام کنترل م یزیبرنامه ر شهیمن هم ی: زندگ مامان

ه ک دمیکردم، اما کم کم فهم یمبا لباس عروس تصور  ایرو یکردم، خودم رو تو ی. بچه که بودم ذوق مزدیگلم صدا م

خوب بود و من قبول کردم که  زیازدواج کنم. همه چ شعاشقش بشم و باها دیهم جز برنامه است و من با اریکام

 ارمیعاشق کام

 نگاه کرد اریآقا کام به

 یورفت ر مامانت یکم کم عروس گلم گفتنا گه،ید یزینه چ یمن بود ی: اما عاشقت نبودم، تو فقط پسر خاله  مامان

 هک ادتهیحرفا رو بهت گفتم  نیا یام بود یزندگ یاز برنامه  یتونستم بکنم تو جز ینم یکار چیاعصابم، اما ه

 سر تکون داد. اریکام آقا

خسته و  نکهیقلبم حرف زدم، از ا یبار جرات کردم و با عمه ام از ناگفته ها نیاول یعمه ام آمد، برا ی: وقت مامان

رو  اریکنم، اگه کام ی. عمه ام هم پشنهاد داد که باهاش برم فرانسه و بدون برنامه زندگیندگز نیشدم از ا یعاص

 و سردرگم بودم، آخرش هم با عمه ام رفتم. بودممن دو دل شده  نیهم یدوست ندارم ازش جدا بشم، برا

 کرد. یکوتاه مکث

 یرو درک کردم، بدون برنامه زندگ ی، آزادرو تجربه کردم یدیجد یزایبود، چ یفرانسه عال یام تو ی: زندگ مامان

دوستام و خانواده ام تنگ  یدلم برا یروال بود فقط گاه یرو ی. زندگمیرستوران کوچولو باز کرد هیکردم، با عمه ام 

 ..شدیم

 شراره خانم نگاه کرد به

 مونیم، اما هر دفه پشخواستم بهتون زنگ بزن یکردم، چند بار م یخاطرات با شما بودن رو مرور م شهی: هم مامان

 ام بود. یاتفاق زندگ نیام با شما سه تا بهتر ی. دوستشدمیم

 گونه اش رو پاک کرد. یشده، رو دیلغز اشک
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بود  ضیمر یعنیشد  ضیعمه ام مر هویبود، اما  یفرانسه عال یام تو یرو نداشت، زندگ ی: عمه ام جز من کس مامان

 ماه زنده موند و بعد فوت کرد. شیو مصرف کردن. اما فقط ش. شروع کرد به دارمیدفه متوجه شد هیاما 

 سکوت کرد. ی هیو ثان دیکش یآه

م کرد یندارند. اما اصال فکر نم یدونستم مامان و بابام باهام برخورد خوب یم ران،ی: منم مجبور شدم برگردم ا مامان

 یکتکاشون جون م ریکوچه ز یکن بود تونبود مم ایکوچه کتکم بزنن. اگه مامان در یخونه راهم ندن و تو یکه تو

منم  د،یکش غیسرم ج ییرو گرفتم، بهش زنگ زدم، اما کل ایدر یزدم. از خاله زهرا شماره  یم خیاز سرما  ایدادم 

 نیهم یبرا شدمیبمونم، انگار داشتم خفه م رازیش یتونستم تو یقطع کردم چون معلوم بود که آتشش تنده. نم

 ایدن یجا نیهتل بهتر نیهم یدادن. برا یخونه بخرم، به دختر مجرد هم خونه اجازه نم دیرس یآمدم تهران، پولم نم

 یکنم. تو پاساژ داشتم م دیخودم خر یگرفتم برم برا میدونم چند وقت گذشته بود که تصم یبود. نم یزندگ یبرا

 گشتم که

 ؟یخودت نایم یی: وا الیدان

 جور خوشحال شدمبد الیدان دنیطرف صدا نگاه کردم، از د به

 !؟ییتو الیدان -

 آمد. کمینزد

 کجا؟ نجای: اره، تو کجا؟ ا الیدان

 هست که برگشتم یچند ماه -

 .ی: خوش آمد الیدان

 اطراف نگاه کرد به

 شاپ پاساژ یکاف میبر ایب یندار ی: اگه کار الیدان

 میبر ستین یتر از من کس کاریب -

 .میهم نشست یروبه رو زیسر م یصندل یر حس آرامش گرفتم. روبدجو بهیهمه غر نیا ونیآشنا م هی دنید از
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 خبرا؟ ؟چهیخوب خوب -

 تو چه خبرا؟ خبرایب ؟ی: ممنون تو خوب الیدان

 غزال حالش خوبه؟ ؟یاز بچه ها خبر دار ،یمرس -

 غزال حالش خوبه؟ ،ی. از بچه ها خبر داریمرس -

 ؟ی: تو خبر ندار الیدان

 ؟یاز چ -

 یمعلوم که خبر ندار یو نبود: خوب اره ت الیدان

 دمیآن ترس هی

 شده؟ یچ -

 : من از غزال جدا شدم الیدان

 کردم هنگ

 چرااا؟! -

 باال انداخت شونه

 ؟ی. تو چرا رفتستیطوالن لشی: دل الیدان

 خواستم. یبدون برنامه م یزندگ هیرو دوست نداشتم  اریچون کام -

 زد لبخند

 غزال از تو؟! ای یتو جدا شد -

 خبر رفتم. یب هوی: منم مثل تو  الیدان

 آهان -
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 با غزال ازدواج کرد اریکام ی: راست الیدان

 باز موند. دهنم

 ؟یچه طور -

 .گهیدونم ازدواج کردن د ی: نم الیدان

 آهان -

 نداشتم که بگم. یزیچ

 ؟یکن یم ی: کجا زندگ الیدان

 هتل -

 ؟یریگ ی: چرا خونه نم الیدان

 دنیتر مجرد هم خونه نمندارم، به دخ دیچون پول خر -

 بعد از خوردن قهوه بود که ادمهیرد و بدل شد اما  نمونیبب ایچ گهید ستین ادمی

 بدم؟ بیپشنهاد عج هی:  الیدان

 ست، بگو بیعجا ی هیبر پا یفعال زندگ -

 کن یمن زندگ یخونه  ای: ب الیدان

 سکوت کردم ی هیثان چند

 سرکارم. شتریهتر از هتله. منم بمن ب یندارم فقط خونه  ی: منظور بد الیدان

 کنم یو قبول م دمیم بیجواب عج هیمنم پس  -

 راحت قبول کردم تعجب کرده. نکهیکردم از ا حس

 گذاشته ریکردن روم تاث یکه فرانسه زندگ یچند سال -
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 و بودم کهبودم. فقط کنجکا دهیند یریکه خ یکنم. از خود یآشنا زندگ هیزد. چه خوب بود که قرار بود با  لبخند

دونستم که غزال و  یغزال رو ترک کرده بودم؟!. خوب م ال،یبا غزال ازدواج کرد؟! چرا دان اریبدونم چطور شد کام

ل بهتر از هت یلیخ الیدان یخونه  یتو یبود... زندگ بیجبرام ع ییجدا نیا نیهم یبود، برا یعشقشون واقع الیدان

ردم ک یحس م ار،یکام دنید میگرفتم، بر میچند روز گذشته بود که تصمدونم  ی.. نمامدیخونه نم ادیز الیبود، دان

فقط  ست،ین ادمیرو  اتییجز ادیبدم. بهش زنگ زدم و باهاش قرار گذاشتم ز حیرو براش توض زایچ یسر هی دیبا

 سر قرار آمد. ریبا تاخ اریکافه و کام هی مرفت

 نجا؟یتو ا شهی: باورم نم اریکام

 نگفت!. یزیمدن من چخاله بهت از آ یعنی -

 .یکردم با من قرار بذار یاما فکر نم رون،یو بابات هم انداختت ب ی: چرا گفت که آمد اریکام

 باهات حرف بزنم دیحس کردم با -

 : من با غزال ازدواج کردم اریکام

 کنم یم یخوشبخت یدونم و براتون آرزو یم -

 : ممنون اریکام

رفتم  زدم و ایدلم رو به در نیهم یبرا ،یبرنامه و اجبار بود هیدم تو برام فقط وقت عاشقت نبو چیمن ه اریکام نیبب -

 یاگه باعث شدم عذاب بکش دیمتفاوت و بدون برنامه رو تجربه کنم ببخش یزندگ هیتا 

 دایمن غزال رو پ یتازه خوب شد که رفت ،یعادت و اجبار بود هیمنم تو  ی: منم چندان عاشقت نبودم، برا اریکام

 م، االن هم باهاش خوشبختمکرد

 زدم لبخند

 پس خوبه پسر خاله -

 برم کار دارم دی: من با اریکام

 دنتیخوشحال شدم از د یاوک -
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 نگاه کرد اریسکوت کرد به آقا کام مامانم

 کنم؟! یچه م ایدارم! کجا ساکنم  ازین یزیکه به چ یدیازم نپرس یحت یمعرفت یب ییلی: خ مامان

خواستم بهت کمک کنم ممکن بود غزال ناراحت  یهم بودم، اگه م ریشوکه بودم، تازه دلگ دنتید : خوب از اریکام آقا

 شدیم

 غزال برات مهم بود ی: چه قدر هم که ناراحت مامان

 خراب شد. زیهمه چ هوویاما  ی: من و غزال خوشبخت بود اریکام آقا

 زد یپوزخند

 یکرده بود دایرو پ الی: تازه تو که دان اریکام آقا

سرم  ییشهر پر از گرگ چه بال نیا یسر راهم قرار گرفت. وگرنه معلوم نبود تو الی: اره خوشحالم که دان مامان

 .امدیم

 رو داد اریازدواج با کام شنهادیخانم : غزال با آمدن تو احساس خطر کرد و به من پ شراره

 ی: اما من خطر نبودم تو بود مامان

 خانم : باز شروع شد. شراره

 که در حق معرفت به خرج داد. یاونم دوست یکرد ی: تو به دوستت نامرد نماما

 تیدر ها به روم بسته شدن اما غزال در رو باز کرد من رو حما یخانم : اره اره، همه من رو طرد کردن. همه  شراره

 ییکردم. راحت شد انتیکرد اما من خ

 . دیکش ادیفر

غزال رو ترک کرد و غزال  هوی الیکه دان ستیگناه، اصال مهم ن یخانم : فقط من گناه کارم شما همه ب شراره

 عاشق من شد. فقط من مقصرم فقط من. اریکام ایداغون شد.  اریرفت و کام نایم ایشد.  یمارستانیت

 شده بود. یخانم بدجور عصب شراره
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: آروم باش شراره تند نره مامان

شما!!؟ ای رمین تند م! مد؟یمن آرامش گذاشت یخانم : مگه شما برا شراره

شما!!؟ ای رمی! من تند مد؟یمن آرامش گذاشت یخانم : مگه شما برا شراره

شراره، قصه ما مثل بردن دست توسط کاغذه. یدون ی: م بابا

!؟یچ یعنیخانم :  شراره

چرا؟ یدون یم شتره،یدردش ب برهیدست با کاغذ م یدردش کمتر. اما وقت برهیدست آدم با چاقو م ی: وقت بابا

اما کار کاغذ نه دنیخانم : چون کار چاقو بر شراره

.شتریهم دردش ب نیهم یبرا میما از کاغذ توقع بردن ندار قای: دق بابا

نگاه کرد اریآقا کام به

اون چاقوست و تو اون کاغذه اری: کام بابا

. ادیبه چشم م شتریتو ب انتیخ نیهم یرو داشت اما از سمت تو رو نه. برا اریاز سمت کام انتی: غزال توقع خ مامان

هم مثل تو کاغذه. الیدان

خائن هستم شهیمن هم یعنیواقعا  ی: مرس اریکام آقا

تو  ،ینگفت یزیبه غزال چ نایبا م دارتیاز د ،یتو عاشق شراره شد ،یتو به غزال دروغ گفت ،یکرد انتی: تو هم خ بابا

.یغزال رو ترک کرد

احساس خطر کنن، من ترکش نکردم اون ترکم کرد نایغزال از آمدن م خواستم ی: من نم اریکام آقا

یکرد انتیقبول کن که خ یقبول کن که اشتباه کرد اری: بهونه ن مامان

!!!.یو خائن هست یکه اشتباه کرد یقبول کن یخواه یهمه سال گذشته اما تو هنوز نم نی: ا بابا

و سر تکون داد. دیکش ینفس اریکام آقا
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 کردم. انتی: باشه منم اشتباه کردم که به غزال دروغ گفتم و دلش رو شکستم و بهش خ اریکام آقا

 .کنهیهمه کار کرده اون وقت با اکراه و لحن طلب کارانه اشتباهاش رو قبول م نیپرو بود، ا اریآقا کام نیا چقدر

 دهیمن رس ی: انگار وقت پازل ها بابا

 .یچرا غزال رو ترک کرد یکه داشت یبدونم تو با اون همه عشقکنجکاو م تا  یخانم : من که حساب شراره

 من چون عاشقش بودم ترکش کردم. ست،ین یعشق یب لیبه دل شهی: ترک کردم هم بابا

 یگیمن از عشقت به غزال م یکه جلو یپرو یلی: خ اریکام آقا

 .دیبلند کش ینفس بابام

 کنم. یم فی: من برم آب بخورم بعد براتون تعر بابا

 اریمنم ب یخانم : برا ارهشر

 ارمیهمه تون م ی: باشه، برا بابا

 یزیخواستم به چ ینم گهیداشتم، دهنم خشک شده بود، د ینزده بودم اما بدجور حس تشنگ یحرف نکهیبا ا من

آب  وانیپر از ل ینیس هیپازل کامل بشه. بابام با  نیخواستم گوش کنم تا ا یشدم، فقط م یتر م چیفکر کنم، چون گ

 آب گلو ام رو تازه کرد. یشد. سرد یخال ینیس ی هیتشنه بودند که در کم تر چند ثان یسمتمون آمد. انگار همگ

 خانم : خوب شروع کن شراره

 .دیکش یبه جمع نگاه کرد و نفس بابام

 یم م، دلازش دوسال بزرگ تر بودم نکهیکنم و مراقبش باشم با ا یخواست با غزال باز یدلم م شهیهم ی: از بچگ بابا

زال که به غ یحس نیا دمیبزرگ تر شدم فهم یکرد. وقت یم یکه با غزال بد رفتار یرو خفه کنم وقت ایخواست صوف

 بهشت شده بود امیاونم دوستم داره انگار دن دمیفهم یفرشته بود، وقت هیمن  یدارم اسمش عشقه، غزال برا

 زد. لبخند
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ام  یچشماش عادت کرده بودم، غزال تمام زندگ دنیش بخوابم، به دصدا دنی: عادت کرده بودم، هر شب با شن بابا

 نداشت. انیام جر یشده بود، بدون اون انگار زندگ

 .دیرو نوش وانیاز آب ل ی گهید ی جرعه

من  لیآسون تر و راحت تر از دل نایم لیگفتم، اما خوب دل نیبه شجاعتش آفر ار،یکام شیپ نای: بعد از رفتن م بابا

 رو بگم اما هر دفه نشده بود. من.. قتیبار تالش کرده بودم که به غزال حق نیبود، چند

 رفتنت رو بگو. لیبرو همون گذشته، دل ال،یدان ییخانم : وا شراره

 .میکن یم یدگی: صبور باش به اون داستان هم رس بابا

 نسبت به غزال بگه. قشی: فعال بذار آقا از عشق عم اریکام آقا

 زد. یشخندین

 تر از عشق تو به غزاله قیبه غزال هم پاک تر و هم عم الی: عشق دان مامان

 !؟یکن یتو چرا حسادت نم نایخانم : م شراره

 رفاقت، رقابت کنم! ی: مگه من مثل تو هستم که با دوستم، به جا مامان

 !؟یندازیبه من متلک م شهیخانم : دلت خنک م شراره

 : اره مامان

 .دیکش یخانم با حرص نفس شراره

 بابا جون ادامه بده -

 گذاشت. زیم یآب رو، رو یخال وانیکنجکاو بودم تا داستان رو بفهمم، بابام ل بدجور

تم خواس یم گهیزدم و رفتم تا با غزال حرف بزنم، د ایدلم رو به در گهیچند ماه گذشته بود که د ست،ین ادمی:  بابا

 یم یکمیداشتم و  یبیحس عج هیرو بدونه،  زیهمه چرو بگم و قلبم رو آروم کنم. غزال هم حق داشت  زیهمه چ
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. اما دمیترس ی. از روبه رو شدن با غزال مستادمیا لغزا ی. دم در خونه کباریهم  ونیش کباری. اما مرگ دمیترس

 خواستم برم که در باز شد. یو م شدمیم دیداشتم ناام گهیرو کنار گذاشتم و چند بار زنگ رو فشار دادم د دیترد

 ی هیکه اصال شب یدختر با تعجب بهم زل زد، دختر هیخواستم برم که در باز شد؛  یشدم و م یم دیاشتم ناامد گهید

 اهیچشماش کبود و س ریقدر سرد نبود، غزال من ز نیسبزش درخشش داشت ا یغزال من نبود، غزال من چشما

 همه الغر نبود. نیامن  النزده بود. غز رونینبود، غزال من صورتش تپل بود استخون گونه اش ب

و بعد از مرگ سهراب  یوفا حاال که من افتادم از پا چرا؟ نوشدارو یحاال چرا؟ ب یجانم به قربانت ول ی: آمد غزال

 سنگدل... یآمد

 بسته شد، اما قبل از افتادن گرفتمش. چشماش

 غزال، غزال  -

 نیو بلندش کردم؛ با سرعت سمت ماش پاهاش انداختم ریدست ز دم،یدادم اما چشماش رو باز نکرد؛ ترس تکونش

بودم،  دهیشدم و با سرعت حرکت کردم. بدجور ترس نیخوابوندمش. سوار ماش نیعقب ماش یصندل یو رو دمیدو

با  زنگ زدم و نایبه م مارستانیب دمیشد، فقط رس یکه چ ستین ادمیخوب  گهیسرش آمده بود؟ د ییچه بال هویآخه 

 آمد. نایم نکهیزدم تا ا یقدم م مارستانیب یوراهر یدکتر حرف زدم. کالفه تو

 شده؟ ی: چ نایم

 بوده یغش کرد. دکتر گفت شوک عصب هوی -

 : االن حالش خوبه؟! نایم

 اره فکر کنم -

 خبر دادم. تو راهست ای: به در نایم

 آمد ایدر یدونم چقدر زمان گذشت که صدا ینم م،ینشسته بود اطیح یتکون دادم. تو سر

 نای: م ایدر
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 نیگوشم. دستش بدجور سنگ یتو دیکوب یکی کیش یلیمن سمتم آمد و خ دنیبا د ایبلند شدم. در مکتین یرو از

 بود

 !!ای: در کاوه

 حقشه نایاز ا شتری: ب ایدر

 یاروم باش شهی: م نایم

 .نایتو گوش م دیهم کوب یکی ایدر

 سهم تو نمی: ا ایدر

 نیزم یرو دیکوب پاشو

 : غزال کجاست؟ ایدر

هم  کاوه م،ینشست مکتین یهم رو نایرفت من و م ایکه کدوم اتاق بود. در ستین ادمیتاق غزال رو گفتم االن ا بهش

چند ساعت گذشت  ای قهیدونم چند دق ینه. نم ایباهاش حرف زدم  ادینم ادمیبودم،  ستادهیگوشه ا هیساکت و آروم 

 بلند شدم مکتین یآمد، از رو ایکه در

 : حالش خوب بود!! نایم

 : خواب بود. ایدر

 بوده یشوک عصب هینشده فقط  شیزینگران نباش چ -

 زدیبه من حمله کرد و با مشت بهم ضربه م ایدر هوی

اتاقش  یساعت ها تو د،یکش مارستانیتوستت، غزال بعد از رفتن تو نابود شد، کارش به ت ریهمش تقص ی: عوض ایدر

 یغزال رو نابود کرد یتو زندگ شد،یم ییاسم تو عص دنی. با شنزدیزل م واریو به د نشستیم

 رو گرفت ایدر ییدستا کاوه

 آروم باش زمی: عز کاوه
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 شدم ولو مکتین یبه من نگفته بود!؟ رو یشده بود؟ پس چرا کس یمارستانیغزال بعد از رفتن من ت شد،ینم باورم

 ییزد غزال گند یبا آمدنت به زندگ یبا رفتن بهمون شوک وارد کرد نایتو م ای:  ایدر

 آرام بخش بزنن هیبگم بهت  میبر ای: ب کاوه

 : کار من از آرامش بخش گذشته. ایدر

 اروم باش االن که هم غزال خوبه و هم بچه اش ایدر -

 !؟یحامله  ی: بچه!!! ک ایدر

 من!! خوب معلوم غزال -

 کنارم نشست. مکتین یشوک زده رو ایدر

 !ا؟یشد در ی: چ نایم

فت فقط دکتر من بهش گ شه،یبار تهران رفت دکتر اما دکترا گفتن بچه دار نم نیغزال چند ،یبیعج ییای: چه دن ایدر

خواست  اریو از شراره و کام دیترس نایدارو مصرف کرد تا بتونه مادر بشه اما با آمدن م یغزال هم کل شه،یبچه دار م

 و غزال رو ترک کردکرد  انتیهم بهش خ اریمبتونه پدر بشه کا اریکه باهم ازدواج کنن تا کام

 دیخند

 ...شهی: اما االن خودش داره مادر م ایدر

 غزال حامله بود از من!!!!! ی: چ اریکام آقا

 ؟؟ی: پس از ک مامان

 که من حامله بودم، غزال هم حامله بود!!! یهمون زمان یعنیخانم :  شراره

 : اره مامان

 : پس چرا رفتتت؟ چرا ترکم کرد؟! اریکام آقا
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 پس چرا رفت و سکوت کرد؟؟! اره،ی: اگه پدر بچه اش کام خانم شراره

 غزاله یبچه  یبابا اریشراره! معلوم که کام ی: باز زر زد بابا

 بچه خبر ندارم؟ نی: غزال کجاستتت؟؟ چرا من از ا اریکام آقا

 داستان رو بگه یادامه  الیخفه شو تا دان قهیخانم : دو دق شراره

 : شراره!! اریکام آقا

 خانم : زهرمار ساکت باش. شراره

مده آ شیو کجاست؟! االن سوال پ یبود که غزال ک نی. تا االن سوال ادیابرو باال انداخت با حرص نفس کش اریکام آقا

 شده بود. ی! عجب آشوب بازار؟یبچه اش کجاست و ک

 ادامه بده الی: دان مامان

 .دیکش ینفس بابام

 .دیکش ینفس بابام

 سرم داغ شد ایدر یحرف ها دنی: با شن بابا

 با شراره ازدواج کرد!؟ اریو کام دیبا آمدن من ترس یکه چ یعنی:  نایم

 یریرو ازش بگ اریکام یتو بخواه دی: خوب غزال ترس ایدر

 من برگشتم؟ دونهی: مگه غزال م نایم

 : معلومه که اره ایدر

 : از کجا؟! نایم

 ه از کجا؟!دونه اما نگفته ک یدونم، شراره گفت که م ی: نم ایدر

 : ممکن خاله ام بهش گفته باشه نایم
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هندوستان نکنه، خواسته که اون دوتا باهم ازدواج  ادی لشیف اریبا آمدن تو، کام نکهیاما غزال از ترس ا دی: شا ایدر

 کردن انتیکنن و بعد هم که خ

 !؟یچ یعنی:  نایم

کنه اما انگار  یخواست خودکش یکنه، آخه م یظبه من زنگ زد که ازم خداحاف دم،یرو فهم انی: منم تازه جر ایدر

 دهیبه موقع سر رس الیدان

 بلند شدم یعصب مکتین یرو از

 : کجا؟! ایدر

 رو بکشم اریخوام برم کام یم -

 االن کجاست؟ یدون ی: مگه م نایم

 ادیتا ب نمیشیدم خونه م رمینه اما م -

 خود نرو یب ادی: نم ایدر

شد. فقط چون غزال  یکه چ ستین ادمی قیدق گهیقدر بد بود.. د نیحال غزال ا نیهم یبودم، پس برا یعصب بدجور

ه از دوستاش ک یکی یقرار بود بگه که اونجا خونه  ایمن، البته در یخونه  ادیخواست بره خونه شون، قرار شد ب ینم

که سه تا خواب داشت... بود  نیخونه ام ا یهتل. خوب میهم رفت نایفکر کنم. من و م یزیچ نیهمچ هیرفته مسافرت، 

گفته بود که غزال خوابه و  ایبردارم. در لهیخواستم وس یدم خونه، م میرفته بود نایگذشته بود که با م یچند روز

 سمت اتاقم که رفتمیوارد خونه شد. داشتم م شهیم

 : چه عجب صاحب خونه برگشت به خونه اش غزال

 غزال کپ کردم یصدا دنیشن از

 توست. یخونه  نجایقدر احمقم که نفهمم ا نیا یدفکر کر هی: چ غزال

 !ی: غزال تو که خواب بود ایدر

 ؟یبهم رکب زد ایچرا در گهی: تو د غزال
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 : غزال... ایدر

 : ساکت. غزال

 دمیکش یپشتم به غزال بود، دل نداشتم بهش نگاه کنم. ازش خجالت م هنوز

 الی: دان غزال

گشتم، چشماش پر از اشک بود از غمش بغضم گرفت. سمتم آمد دستش دهنم رو قورت دادم و به سمت غزال بر آب

 رو برد باال اما نزد

 بزن که حقم بزن -

 تکون داد سر

 من رو ببر هتل ای: در غزال

 توست یخونه  نجایا یریجا نم چینه، تو ه -

 خوام یرو نم یرو که تو صاحب خونه اش باش ی: من خونه  غزال

 بمونجا  نیغزال لطفا لج نکن هم -

 اری: اسم من رو به زبونت ن غزال

 : غزال آروم باش ایدر

ر خب یب هوویام اما  یخواستگار ادیبا من چکار کرده؟ قرار بود ب الیرفته دان ادتیآروم باشم؟؟؟ انگار  ی: چطور غزال

 گذاشت و رفتت

 مجبور بودم مجبور -

 ؟یرفت لیدل یاما چرا ب یمجبور بود میگیم ،یدوستم نداشت میگی: باشه م غزال

 خوام بگم یتونستم بگم، اما االن م یداشتم اما نم لیدل -



 عشق غامیپ

 
403 

 

 بدونم. ستین یازین گهید یخواد بگ ی: نم غزال

 بدم حیغزالم بذار برات توض -

 .ستمی: من غزال تو ن غزال

 .دیکوب ی*ن*ه ام میتند مشت به س* تند

 فکر کردم؟ یتو چرا رفت نکهیا چند سال به دم؟یکش یمن چ یدون یم چیمعرفت ه ی: سنگدل ب غزال

 ب*غ*ل*م یتو دمشی. دستاش رو گرفتم و کشزدیو کتکم م دیکش یم ادیفر سرم

 : ولم کن  غزال

 تنگ شده بود. بیآ*غ*و*ش*ش، عطر تنش عج یدستام رو محکم تر کردم. دلم برا حصار

 .هزنی: خفهه شوو، چه قشنگ هم داره از ابرازش عشقش به زن من حرف م اریکام آقا

 از کوره در رفتم هویدونم چرا اما  ینم

 حواست کجا بود؟ یرهاش کرد یافتاده که غزال زنتون بوده، وقت ادتونیتازه  -

 زنمیحرف م الی: تو دخالت نکن. من دارم با دان اریکام آقا

 ادم.. یلیشما خ -

 کردم یمکث

اگه شراره خانم براتون مهم بود  د،یکرد یش نمبهتون بدم. اگه غزال براتون مهم بود که ول یدونم چه لقب ینم یحت -

 .یحرف بزن یو الک یبش یعصب ی. شما فقط بلددیکش یسالها زجر نم نیا یکه تو

 از رفتار باباش. ایمن  یدونم از حرفا یبود حاال نم ینگاه کردم؛ اونم عصب ایبرد به

 یکن یاعصاب همه رو خورد م یچون دار ،یبهتر ساکت باش اریخانم : کام شراره

 : شراره تو چت شده؟! اریکام آقا
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 .یاما تو انگار قاط زد یچیخانم : من ه شراره

 داستانت رو بگو یحرف بسه بابا جون ادامه  -

 یزیخواستم به چ ی. نمزدیدونم چرا اما حالم اصال خوب نبود دلم شور م یشده بودم، سرم درد گرفته بود، نم یعصب

 فکر کنم. مامانم دستم رو گرفت

 : غزل حالت خوبه؟! مانما

 اره خوبم فقط خسته شدم -

 بعد. یداستان باشه برا ی هیبق ،ی: خوب اگه خسته  مامان

 رو بدونم زیخوام زود تر همه چ ینه نه م -

 نگاه کردم اریآقا کام به

 وسط حرفش نپره یکس گهیلطفا د -

 اد؟ی: تو چرا از من بدت م اریکام آفا

غزال برات مهم نبود اما  یکرد انتیخ یچون وقت ،یاما هنوز هم ادعا دار ،یاشتباه کردهمه کار  نیا نکهیچون با ا -

 ادامه بدم؟! ایبسه  یرو مقصر جلوه بد گرانید یخواه یو م یاما قبول ندار یمهم شد. چون مقصر هویاالن 

م و بهم لبخند آرا . بابام دستم رو گرفتدمیلبش گفت که نشن ریز یزی. چدیکش ینگاهم کرد و آه یحالت خاص با

 زد. یبخش

 : آروم باش دخترم بابا

 کردم لبخند بزنم اما نشد. یسع

 .پرهیوسط حرفت نم یکس گهیادامه بده د الیخانم : دان شراره

 .پرهیوسط حرفت نم یکس گهیادامه بده د الیخانم : دان شراره

 نگاه کرد. اریآقا کامدماغش گذاشت به  ی. شراره خانم انگشت اشاره اش رو، رودیکش ینفس بابام
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 بود و اشک سیخ شیبغلم اروم گرفت کم کم حصار دستام رو باز کردم. شونه ام از اشک ها یکه غزال تو ی: وقت بابا

 گونه ام روان بود. یمن هم رو یها

 یخوام به حرفام گوش کن یفقط م یخوام من رو ببخش ینم -

 چرا... الی: دان نایم

 موند.... غزال حرفش نصفه کاره دنید با

 به مامانم نگاه کرد. بابام

 قسمت رو خودت ادامه بده. نیا یخواه یو م ادتی: اگه  بابا

 به بابام نگاه کرد، سر تکون داد. مامان

وارد خونه  نیهم یکرده بود برا ریاما د ایبودم قرار بود زود ب الیبودم و منتظر دان ستادهی: پشت در خونه ا مامان

 شدم

 چرا... الیدان -

کردم االن غزال بهم حمله کنه و بدجور کتکم بزنم اما فقط با  ی. فکر ممیغزال ماتم برد. پس لو رفته بود دنید با

اش خراب  یسراغم آمد از خودم متنفر شدم که باعث شده بودم زندگ یشد. حس دلتنگ رهیبهم خ نیغمگ ینگاه

شمام چ رتیبغلم کرد. با ح هوویجان کنم اما  وشن یگوش یتو هیبشه. سمتم آمد چشمام رو بستم و منتظر بودم که 

چشمم اشک  یکمرش گذاشتم و از گوشه  یآغوشش بودم. کم کم دستام رو، رو یحرکت تو یرو باز کردم و ب

 . از غزال خودم رو جدا کردم.دیچک

اور هم رفتم. ب نیمه یعالقه ندارم برا اریخراب کنم من اصال به کام تویخواستم زندگ یمن متاسفم، اما بخدا من نم -

 تو برنگشتم. یزندگ ینابود یکن برا

 شده رید گهید نکهیدونم با ا ی: باشه باشه آروم باش، م غزال

 یشد ینبود اما باعث نابود یتو نابود تین دی: شا ایدر

 ستیمن ن یزندگ یباعث نابود نای: م غزال
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 بچه تنها هیکرد االن تو با  یازدواج نم اریبا کام وقت شراره چیبودم، اون وقت ه امدهیدونم که هستم اگه من ن یم -

 .ینبود

 ترسم باعث شد. یعنیمن عجله کنم.  ی: تو فقط باعث شد غزال

 .دیکش یآه

 یکه تو امد دمیفهم یخواست، وقت یتا بچه دلش م شیش شهیعاشق بچه بود هم اریشدم و کام ی: من مادر نم غزال

خانم بفهمه که من مادر  نینسر یدونستم وقت یدوست داشتم. خوب م ام یو زندگ اریخطر کردم، من کام یاحسا

 هی ای بهیغر هی ییازدواج کنه تا پا اریکام امن خواستم که شراره ب ر،یخونه که زن بگ یم اریگوش کام ریز شمینم

 اعتماد کردم  یام باز نشه. من به دوست یعشق سابق به زندگ

 زد یپوزخند

 ردمهم ضربه خو ی: از دوست غزال

 خطرم یگفتم که من ب یکاش بهت م شتیپ امدمیکاش م -

 تموم شده یهمه چ گهیاالن د الیخ ی: ب غزال

 بخاطر بچه رفته سمت شراره اری. کامیشیمادر م یاالن تو هم دار ،یریات رو پس بگ یزندگ یتون ی: اما تو م ایدر

 کنم ینم یزیچ ی لهی، من بچه ام رو وسرفت چون که عاشقم نبود، رفت چون دلباخته شده بود اری: کام غزال

 دیشکمش کش یرو دست

 وقت. چیبدونه ه یزیاز بچه ام چ دیوقت نبا چیه اریبچه فقط مال منه فقط من. کام نی: ا غزال

 میما هواتو دار یندار اریبه کام یازی: تو ن الیدان

 حرف از هوا داشتن نزن ی: تو که اهل فرار غزال

 و فرار کردم اما االن تا آخرش باهاتم. دمیروز ترس هی: اره  الیدان

 انداخت. ینگاه الیبه دان غزال
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 ندارم یازیآخرشه، من به تو ن نجای: ا غزال

 دارم. ازی: اما من بهت ن الیدان

 سمت غزال آمد. الیدان

 لطفا بهم گوش کن گمیرو م زی: غزال برات همه چ الیدان

 .ایرفت سمت در غزال

رو  نایم یگذاشت و رفت اما حق ندار هویخبر  یچون ب ،یازش دلخور باش یو حق دار یقهر نایدونم با م ی: م غزال

 .یو باهاش قهر کن یمن بدون یزندگ یمقصر نابود

 ود.نب نیتو ا یزندگ طیاالن شرا شتیپ امدیم یپنهان کار یکه برگشت، به جا یوقت ایرفت  ینم نای: اگه م ایدر

 هنوز هم دوست ماست. نایگذشت. م گهیبود د ی: هر چ غزال

 نگاه کردم دلم براش تنگ شده بود ایدر به

 کردم؟ چقدر دلم برات تنگ شده بود؟ هیچند روز گر یدون ی؟؟می: چراا رفت ایدر

 من حرف بزنم. یذار ی. نمیکش یم غیو ج یزنیکتک م یتو همش دار -

 میکن ی: حرف بزن گوش م غزال

 .دمیکش ینفس

رو  یدیجد یخواستم رها بشم و زندگ یرو دوست نداشتم، م اریامه و اجبار، من کاممن خسته شده بودم، از برن -

 یو بدون خداحافظ یواشکی نیهم یرفتن. برا یمردد بشه قلبم برا دمیترس ینداشتم، م یتجربه کنم، دل خداحافظ

 رفتم.

 میکرد یما کمکت م یخر، اگه حرف دلت رو به ما زده بود یلیخ نایم یخر ییلی: خ ایدر

 تو هم ببخش. دمی. من بخشالیکه کمتر از دان نایجرم و گناه م ا،یدر ای: کوتاه ب غزال

 ...دیبغلش کش یمن رو تو ایدر
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 به بابام نگاه کرد. لبخند زد. مامان

اش داد. کاش من رو هم ببخشه با  یهم آشت ایرو قبول کرد تازه با در نای: چقدر قلب غزال پاک بود، چه راحت م بابا

 . غزال بهم نگاه کرد.ستمیببخشش ن نیا قیدونم من ال یم نکهیا

 . غزال بهم نگاه کردستمیبخشش ن نیا قیمن ال دونمیم نکهیمن رو هم ببخشه با ا کاش

 دمی: گوش م غزال

 شدم و لبخند زدم خوشحال

 تا برات بگم نیبش ایپس ب -

 دیخر میبه رسم قد میبر نای: من و م ایدر

 دینه شما دوتا هم باش -

 کنم یدق م یکه من دارم از فضول یی: وا نایم

 میمبل ها نشست یرو ییچهار تا دم،یخند

 کنمیو کبودت م اهیقانع کننده نباش، س لتی: فقط بگم اگه دل ایدر

 یم لیبزن با کمال م یخواست یهستم هر چ ارتینه! اما من در اخت ایفرار قانع کننده هست  یبرا لمیدونم دل ینم -

 .میریپذ

 .دمیکش یسر تکون داد، به غزال نگاه کردم و نفس ایدر

 گرفتم با مامان و میتصم نیهم یمنم موافق بودم، برا م،یداده بود که با هم ازدواج کن ریغزال گ نا،یبعد از رفتن م -

سخت باشه. شب شده بود،  دیشا یکردن خاله کم یدونستم راض یبابام حرف بزنم و به غزال خبر بدم. اما خوب م

 شستممبل ن یهال نشسته بودند. رفتم و رو یو مادرم توپدر 

 ارمیم ی: االن برات چا مادر

 خوام با دو تاتون حرف بزنم یم نینه مامان بش -
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 بهم نگاه کردند. آب دهنم رو قورت دادم ییروزنامه رو کنار گذاشت و دوتا پدر

 من عاشق شدم -

 لبخند زد. مادرم

 !ن؟ی! خانواده اش که؟ی: اسمش چ پدر

 دشیشناس یم -

 ؟یشد ای: عاشق صوف مادر

 کردم اخم

 نه، من عاشق غزال شدم -

 مبل بلند شد یشوک زده بهم نگاه کردن. پدر از رو دوتاشون

 ی: بهتر فراموشش کن پدر

 باهاش ازدواج کنم دیچرا؟! من عاشقش هستم و با -

 غزال رو فراموش کن شهیپسرم نم شهی: نم مادر

 وست دارمچرا؟؟! من غزال رو د -

 ...نتونینکنه ب نمی: بب پدر

 خدا مرگم بده یی: وا مادر

 کنم. یعشقم باز یپدر من معلوم که نه، من غلط بکنم با آبرو -

 : پس فراموشش کن پدر

 خوام باهاش ازدواج کنم یکنم من م ینم -

 .ختیر یاشک م مادرم
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 کنم. یبا هم فرار م دیاگه شماها اجازه نده -

 شهینم الی: بفهم دان پدر

 دیبگ لیدل شه؟یچراا نم -

کردم، باالخره  یمخالفت رو درک نم نیبود. منم کالفه شده بودم. ا یهال شروع به قدم زدن کرد و عصب یتو پدرم

 .ستادیا

 : چون غزال خواهرته پدر

 خنده ریز زدم

 .ستیر من ن. غزال خواهلیکه نشد دل نیغزال رو خواهرم بدونم اما ا دیگفت یم یدرسته شما از بچگ -

 دی: تو و غزال، خواهر و برادر هست پدر

 کردم هنگ

 !شهیمگه م ؟یییآخه چطور -

 مبل بلند شدم یو نگران بود. از رو یمادر آمد، پدر عصب دنیآه کش یصدا

 تونم، برادر، دختر خاله ام باشم؟ یچه خبره؟! من چطور م نجایا دیبگ -

 داد. یارور م مخم

 میگرفت یجلوت رو م دیبا یکرد یبرخورد م یمیصم ادیبا غزال ز یاز بچگ یوقت م،ی: مقصر خودمون هست پدر

 !دیجواب سوال من رو بده -

 چه خبره؟! نجایتونستم درک کنم ا یاعصابم بود. نم یمادرم رو یها هیهق گر هق

 ستی: داستانش طوالن پدر

 میاما وقت دار -
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 یکردم از من خنگ تر کس یتم، کالفه بودم و حس ممبل نشس یمبل نشست و به من نگاه کرد، منم رو یرو پدر

 .ستین

داده بودند، من  ریخانواده هامون هم بهمون گ م،یشدیبود که با فروغ ازدواج کرده بودم اما بچه دار نم ی: سه سال پدر

 .میگرفت میتصم هی نیهم یام باز بشه برا یبه زندگ یگریزن د یخواستم پا یفروغ رو دوست داشتم و نم

 ؟یمیتصم چه -

 .میشد یهم مادر و پدر م شدیمون حفظ م یهم زندگ یجور نی. امیو بزرگ کن میاریبچه از پرورشگاه ب هی:  پدر

 بودم!!؟ یمن بچه پرورشگاه یعنیبرد  ماتم

 برادر غزالم؟؟! یوسط من چه طور نیا -

 خفه شو تا بگم قهی: دو دق پدر

 رو بستم. دهنم

 آمد. : تو نگاه اول از تو خوشمان پدر

 ات انگار جادو مون کرد یطوس یاون چشما یبانمک بود یلی: خ مادر

 مادرم نگاه کردم، چشماش سرخ شده بودند. به

 رو نگرفت یبه جز تو چشم کس ی: تو پسرم بود مادر

 حرفش رو بزنه یامونش نداد تا ادامه  هیگر

 م،یاز دو تا بچه رو نداشت ینگه دار یتوان مالاما ما  ،یخواهر سه ماه هم داشت هیوسط بود تو  نیا یمشکل هی:  پدر

. اما فروغ افسرده شده بود و به جز تو به میشد التیخیب نیهم ی. برامیتو رو از خواهرت جدا کن امدیدلمون هم نم

 کرد. یفکر نم یکس

نهاد بهم پش دیفرش نکهیچه کار کنم؟ تا ا دیدونستم با یکرد، منم ناراحت بودم. اما نم یفکر نم یجز تو به کس به

 یدختر داشتن اما توان مال هیقبولش کنه، درسته  یگرفت به فرزند میغزال تصم دنیبعد از د نه،یداد، غزال رو بب
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 یتو و غزال از هم جدا م نکهیبا ا یجور نیا نا،یا دیفرش مالو غزال  یتو مال ما شد نیهم یرو هم داشتن. برا یدوم

 .دیشد یاما در کنار هم بزرگ م دیشد

عشقم خواهرم بود!!!  یعنیحس شده بود و سرم داغ،  یکرده بودند. بدنم ب یتنم خال یآب سرد رو یبشکه  هی انگار

 .دیچرخ ی. انگار هال داشت دور سرم مدمیفهم یبد خاله رو با غزال م یرفتارها لیتازه دل

 : پسرمم مادر

 نگاهش کردم یچیگ با

 .ستیته بشه اما انگار سرنوشت دست ما نوقت بهت گف چیقرار نبود ه قتیحق نی: ا پدر

م با تونست یبودم، نم ریانداختم و در سکوت به اتاقم پناه بردم. با خودم درگ یمبل بلند شدم، بهشون نگاه یرو از

گفتن که خواهرته.  یبه غزال بگم که من برادرشم!!! غزال عشقم بود، اما االن م یآخه چطور ام،یکنار ب قتیحق نیا

و شوک زده  چیدونم چند ساعت گذشت که من گ ی. نمدمکرده بو ریو آسمون گ نیزم نیب شدم،یم یداشتم روان

ار بود، ک نیبهتر نیفرار کنم، چون ا نکهیگرفتم، ا میتصم هیزل زده بودم. باالخره  واریتخت نشسته بودم و به د یرو

خواستم  یعشق غزال، من زمان م یراموشف یخواستم برا یفرار از غزال، فرار از خودم، فرار از عشق؛ من زمان م

رو جمع کردم. از  لمیحالم بد بود. وسا یلیکردن خودم؛ خ دایپ یخواستم برا یغزال، من زمان م دنیخواهر د یابر

 رفتم. رونیاتاق ب

 : کجا پسرم؟ مادر

 کنم. دایکه بتونم خودم رو پ ییجا -

 پدرم نگاه کردم به

 که خودم بهش بگم یفهمم تا روزراز رو ب نیا دیوقت غزال نبا چیه -

 سر تکون داد پدر

 .دمی: قول م پدر

 !؟ینر شهی: حاال نم مادر
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 برم دیخواهرم. با دمیشدم که تازه فهم یمن عاشق دختر -

 .ختیر یاشک م مادر

 خداحافظ -

 دیداشتم. با ازین ییام رو خاموش کردم، به تنها ی. به غزال اس ام اس زدم و گوشردمیمیداشتم م رون،یخونه زدم ب از

براش خوشحال شدم که  یلیکه غزال رفته دانشگاه تهران خ دمیکردم. بعد از چند ماه برگشتم خونه و فهم یفکر م

ه، کن یکه داره ازدواج م دمیرو بگم اما فهم قتیحق غزالگرفته بودم به  میتصم اد؛یتونسته با رفتن من کنار ب

امروز باالخره  نکهیبازم سکوت کردم، تا ا نیهم یراب بشه براخ دشیجد یزندگ قتیحق نینخواستم با گفتن ا

 رو بگم.. قتیحق دیوقتش رس

ند مبل بل یبود از رو نییکردن. غزال سرش پا یبا دهن باز نگاهم م ایو در نایکردم به اون سه تا نگاه کردم. م سکوت

 شد و رفت سمت اتاقش.

 : جل الخالق!!!!! ایدر

 !!!!یغزال تو االن برادر یعنی:  نایم

 تکون دادم سر

 : من که هنگ کردم ایدر

 قانع کننده بود؟! لمیحاال دل -

 : بدجور ایدر

 مبل بلند شدم یو از رو دمیکش ینفس

 : کجا؟! نایم

 غزال شیپ -
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تخت نشسته بود و زانوهاش رو  یچند ضربه به در زدم، در رو باز کردم. غزال رو ستادم،یتکون داد؛ دم در اتاق ا سر

تخت نشستم. سرش رو از  یزانوهاش گذاشته بود. وارد اتاق شدم و در رو بستم، رو یرده بود، سرش رو، روبغل ک

 زانو هاش برداشت و بهم نگاه کرد. مژه هاش تر بود. یرو

 من مجبور بودم به رفتن. -

 دیگونه اش کش یرو دست

 یمن چ یدون یمت سوال بود؟ مذهنم رفتنت عال یچند سال تو یدون یچند سال گذشته؟ م یدون ی: م غزال

 دم؟یکش

 .یخواهرم هست نکهیبهم وارد شد. من عاشقت بود سخت بود قبول ا یبیتونستم بمونم. شوک عج ینم -

 .یبهم بگ یتونست ی: اما م غزال

 گفتم؟! یبه تو م یبودم، چطور امدهیموضوع کنار ن نیتونستم، تا خودم با ا ینم -

 .دیکش قیتا نفس عم چند

 اره سخت باورش کنار آمدن باهاش:  غزال

 دیکش یآه

دخترش  ایصوف شهیاو هم یبرا دم،یبرام سوال بود که مامانم چرا رفتارش با من فرق داره اما االن فهم شهی: هم غزال

 بود نه من.

 منه ریتقص یمن رو بخشش همه چ -

 .میاشتباه عشق هست غامیپ یما قربان ،یستی: تو مقصر ن غزال

 زدم یلبخند

 ستمیعاشقت ن گهیتونم تو رو قبول کنم، چون د ی: من امروز راحت م لغزا

 دیکش یآه
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کرد، من دارم مادر  یوفا یب اریکرد، کام انتی. شراره بهم خستیممکن ن ریو غ بیعج یزیمن چ یبرا گهی: د غزال

 .یوسط تو هم برادرم شد نیا شم،یم

 دستش گذاشتم یرو دست

 کنم. یترکت نم گهیتا آخرش باهاتم، د -

 زد یلبخند

 االن تنها باشم شهی: م غزال

 البته -

 رفتم... رونیتخت بلند شدم و از اتاق ب یرو از

 ایشوهر عمه ام بود!!؟ به برد اریآقا کام یعنیعمه دارم؟؟!  هیمن  یعنیماتمون برده بود، االن  یسکوت کرد. همگ بابام

 داد. یمامانم بود!!! مخم ارورر م یه پسر شوهر عمه ام و پسر پسر خال اینگاه کردم، االن برد

 خواهرته!!؟ یجد یخانم : غزال جد شراره

 : اره  بابا

نگفت. سکوت حاکم شده بود، انگار همه هنگ کرده بودند. االن  یزیبگه اما چ یزیخانم دهنش رو باز کرد چ شراره

پسر عمه هم دارم!!! عجب  ای؟! من دختر نگفته بود یزیعمه ام بهم چ یوقت درباره  چیعمه ام کجا بود؟؟! چرا بابام ه

 م؟یباش لیبا هم فام ایکرد، من و برد یفکرش رو م یشده بود؛ ک یاوضاع

 : غزال کجاست؟! اریکام آقا

 پرسه!! یسوال رو م نیهم یه شهیخسته نم اریآقا کام نیا

 پازل دستش داره الی: هنوز دان مامان

 وسط یپازل هات رو بذار یهمه  شهی: م اریکام آقا

 میرو هضم کن انیجر نیخانم : اول بذار ا شراره
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 نگران نباش شهی: هضم م مامان

 کجاست؟ ایخانم : االن در شراره

 : خونه شون مامان

 !!استیپسر در ایهمون دوست برد اینکنه پو نمیخانم : بب شراره

 سر تکون داد. مامانم

 .استیسر دربرام آشناست پس پ ایپو نیا گمیخدا همش م یخانم : ا شراره

 داره ایدختر هم به اسم پر هی:  مامان

 و خوشبخت شدن. دنیبود، بهم رس یو کاوه عشقشون درست و واقع ایماها فقط در نیخانم : از ب شراره

 قای: دق مامان

غزال، غزال بود االن شده بود عمه ام.  شیپ ی قهیتا چند دق بیبودم تا بدونم عمه ام کجاست؟ چه عج کنجکاو

 به من انداخت یانم نگاهشراره خ

 شد. ندگانیعشق آ ریخانم : اشتباه عشق گذشتگان دامن گ شراره

 ! با تعجب نگاهش کردم بهم لبخند زد.؟یچ یعنیشراره خانم  یجمله  نیا

 داستان رقم بخور نیا انیتا پا دهیوقتش رس گهی: انگار د مامان

 شهینم یزیچ نای: نگران نباش م بابا

 بود!!! دهیبود که مامانم ترس ید، مگه آخر داستان چز یلبخند تلخ مامان

 جو رو ندارم. نیتحمل ا گهیچون من د دیادامه ده شهیم الی: آقا دان ایبرد

 و سر تکون داد. دیکش یآه بابام
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اما  ،دیدرخش یدوباره نور به چشماش برگشته بود، نگاه سبزش م شه،یخوشحال بود که داره مادر م یلی: غزال خ بابا

رو  یخطر داشت، غزال قبول نکرد و گفت حاظر هر خطر یازش خواست که بچه رو سقط کنه، اخه براش باردار دکتر

بچه بزرگتر  یتنفس استفاده کنه. هر چ یژن برایقرار شد استراحت مطلق داشته باشه و از ماسک اکس ره،یبپذ

اونم  شدم،یاوضاع من داشتم عاشق م نیا ی. اما مصمم بود که بچه رو نگه داره. توشدیحال غزال بدتر م شدیم

 غزال ازم خواست برم اتاقش. نکهیگفت، تا ا ینم یزیاما سکوت کرده بودم و چ نا،یعاشق م

 شده؟! یزیچ -

 : اره غزال

 !؟یچ -

 موضوع مهم رو بهت بگم هیخوام  ی: م غزال

 گهیبگو د یجون به لبم کرد -

 ادیخواستگار ب نایم ی: امشب قرار برا غزال

 کرد. یداشت ازدواج م یراحت نیبه هم نایم یعنیوردم، خ جا

 خودش خبر داره! -

 : معلوم که خبر داره غزال

 !ه؟یپسره ک نی! اصال ااد؟یبراش خواستگار ب یچرا اجازه داد -

 ازدواج کنه. دیمجرد بمونه باالخره با دیتا اخر عمرش که نبا نای: وااا چته تو؟! خوب م غزال

 !ه؟یپسره ک -

 پسر خوب و مهربون هی : غزال

 خشم دستم رو مشت کرده بودم. از

 : چته تو؟! غزال
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 ییچیه -

 وارد اتاق شد. بهش نگاه کردم ناینگفت و سر تکون دادم، م یزیچ

 خانم نایمبارک باشه م -

 : ممنون نایم

 حرصم گرفته بود،  بدجور

 : برو کت و شلوار بپوش غزال

 چرا؟! -

 دای: چون داره خواستگار م غزال

 یاوک -

پسره رو خفه کن، مقصر خودمم  نیبزن ا گهیم طونهیاتاقم و با خشم لباس عوض کردم. ش یتکون دادم و رفتم تو سر

زنگ در آمد. چند تا  یاون که من رو دوست نداره، صدا دهیابراز عالقه کنم، البته چه فا نایباست زود تر به م یم

 پسر کوچولو دست کاوه رفتم سمتشون. هی دنیبودند. با د نایا ایرفتم، در رونی. از اتاق بدمیکش قینفس عم

 !!استیپو نیا -

 : اره کاوه

. میبه اتاق غزال رفت یهم آمده بودند. همگ نایا ایبود که در یجد یلیرو بغل کردم. چه بامزه بود. پس داستان خ ایپو

رنگ  یسارافون سرمه  هی نای. منمیرو بب داماد نیرو بغل کرد. کنجکاو بودم تا ا ایکنار تخت غزال نشستم. غزال پو

 .امدیم یلیبود که بهش خ دیپوش

 می: خوب شروع کن غزال

 میهر دو تعجب کرد نایو م من

 !!امدنی: هنوز که ن نایم
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 می: ما که آمد ایدر

 و کاوه نگاه کردم. ایچه خبر بود؟! به در نجایا

 .میتا ما هم متوجه بش دیبگ یجور هی شهیم -

 خنده. ریزدن ز یینگاه کرد و دوتا ایبه در غزال

 خبر ندارن!! انیدوتا از جر نینکنه ا نمی: بب کاوه

 ان؟؟ی: کدوم جر نایم

 داماد. یخانواده  شی: چون من استراحت مطلق دارم، خانواده عروس آمدن پ غزال

 !؟یبه چ ینگرفتم که چ بازم

 ارمیب یدخترم پاشو چا نای: م ایدر

 دوتا عاشق هم باشن؟! نیکه ا : اصال از کجا معلوم کاوه

 : از نگاه و رفتارشون غزال

 عاشق هم شدن نایو م الی: قشنگ معلومه که دان ایدر

 هاا. خوامیمن عروس تنبل نم اریب ییپاشو چا نایم یی: وا غزال

 ماه کردشدم و به غزال نگ انیجر یرفت. کم کم متوجه  رونیبا تعجب به غزال نگاه کرد، بلند شد و از اتاق ب نایم

 نه؟! ای ی: گرفت غزال

 !؟یاز کجا از حسم با خبر شد -

 شناسمی: من تو رو خوب م غزال

 هیبه جمع انداخت و آمد سمتم.  ینگاه هیوارد اتاق شد،  یچا ینیبا س نایزدم. واقعا که غزال تک بود.. م لبخند

 نشست. ایرو گرفت. کنار در ینیهم س ی هیفنجون برداشتم و بهش چشمک زدم. مقابل بق
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 میدخترتون رو برد م،ی: نون و کباب آورد غزال

 بهتون میدیدختر نم تونی: نون و کباب ارزون ایدر

 میدخترتون رو برد میطال آورد سی: سرو غزال

 بهتون میدیدختر نم تونیطال ارزون سی: سرو ایدر

 میدخترتون رو برد می: ترشک و آلو، ظرف زردآلو آورد غزال

 بهتون میدیدختر نم تونیظرف زرد آلو ارزون: ترشک و آلو  ایدر

 میدخترتون رو برد میآورد یدامن گل گل ی: پارچه مخمل غزال

 بهتون میدینم دخترتونیارزون یو دامن گل گل ی: پارچه مخمل ایدر

 دیبنداز یدخترتون رو ترش میآورد ی: دبه ترش غزال

 بهتون میدیمال پسرتون دختر نم ی: دبه ترش ایدر

 بهتون دمیخترتون مال خودتون گل پسرم رو نم: د غزال

خنده شو گرفته بود باالخره  ی! کاوه که معلوم بود به زور جلوا؟یشده بودند آ ونهیکردن!! د یم نیدوتا چرا همچ نیا

 خنده. ریز میزد یکاوه همگ یخنده. با خنده  ریزد ز

 باشه؟ یک ی: خوب خنده بسه، مراسم عقد و عروس غزال

 میرسیبه تفاهم م الیمن و دان نیب: اول ب نایم

 .ینرس ی: غلط کرد ایدر

 واقعا ی: مرس نایم

 سکوت کرد به مامانم نگاه کرد. بابام
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.. هفته بعدش هم شهیهم گفت که دوباره داره مادر م ای. فقط اون شب درستین ادمیماجرا رو  ی هی: وجدانم بق بابا

خوشحال بود. اما حالش اصال خوب  یلی...غزال خمیهم ازدواج کردو با  میخونه گرفت یجشن کوچولو تو هی نایمن و م

 ...هصحبت کن یتونست به راحت ینم یحت یآخر ینبود. ماه ها

 شده بود. نی. چهره اش غمگدیکش یقیعم ینفس بابام

به  پلدختر سالم و ت هیداشت اما  یسخت مانیشده بود.. زا یبستر مارستانی: چون حال غزال بد تر شده بود، ب بابا

 نایو مثل پر نرم بود. اما حال غزال خوب نبود. به هوش که آمده بود من و م دیآورده بود، دخترش مثل پنبه سف ایدن

 . غزال بهمون نگاه کرد.میستادیکنار تختش ا نای. من و مزدیدلم شور م بیدونم چرا اما عج یاتاقش، نم میرفت

 نازه یلی: دخترت خ نایم

 مثل خودت ملوسه -

 .دیلبش کش یبود که بتونه لبخند بزنه. زبون رو یال تر از اونح یب

 درخواست دارم هی... ازت.... الی: دا...ن غزال

 تو جون بخواه -

 ی: قول... بده.... از بچه ام مراقبت... کن غزال

 مراقبش هستم. یکه خوب بش یچشم تا وقت -

 .دیکش ینفس

. ...دیدخترم... نامه نوشتم.... وقتش که... رس یپاکت است... برا هی. .. کنار تخت...ینیپا یاتاق.... کشو ی: تو غزال

 .دیبهش... بده

 .زدیحرف م دهیبر دهیبر

 باش. یدخترم... هم مادر....خوب ی.... لطفا برای... بودیخوب قی.... من که.... رفیبرا نای: م غزال

 حرفا رو نی: نزن ا نایم



 عشق غامیپ

 
422 

 

 مچاله شده بود گونه اش روان شد. قلبم یرو نایم یها اشک

 که ستین یزیچ یشیغزال تو خوب م -

 یدخترم...هم.. پدر خوب ی.... برای... بودیدوست.....، پسر خاله،... عشق و برادر....خوب هی... ت..و... برام الی: دان غزال

 باش.

 داد یگلوام اجازه حرف زدن نم یتو بغض

 .دینکن تی.... اذ.... دخترم رو.دیبچه دار..... شد ی: لطفا.... وقت غزال

 .دیکش ینفس

 .دی... من..... باشی: مراقب....خودتان.... و غزل عاشقانه  غزال

 لبش محو نشد... یکرد. چشماش بسته شد اما لبخند از رو یلبش نشست و بهم نگاه یرو لبخند

من. غزل،  یه . غزل عاشقاندیمن باش یهنگ کرده بودم، مراقب غزل عاشقانه  خت،یر یسکوت کرد و اشک م بابام

 به من بود. اریآقا کام یغزل. نگاه

 : پس غزل دختر من و غزال. اریکام آقا

 نامیو م الینه نه من دختر دان -

 بابام نگاه کردم به

 ست. گهیغزل د هیبگو که من دختر تو هستم، بگو که اون غزل  -

 رو گرفت دستام

  ی: آروم باش، معلوم که تو دختر من هست بابا

 کرد یمکث

 ی: اما دختر غزال هم هست اباب
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 ایردب یعنیافتاد اونم هنگ کرده بود،  اینگاهم به برد زد،یامکان نداشت. قلب تند تند م نی. نه ادمیرو کش دستام

 بردارم بود!!!

 .شدمیداشتم خل م ییبرادرم بود!!! وا ایبرد یعنی

 یدختر غزال دمیفهم دمتیخانم : همون اول که د شراره

 زمیختر عز: د اریکام آقا

 آمد، عقب رفتم. سمتم

 ییستیتو پدر من ن -

کردم، چطور  یفرار م یزندگ نیداشتم از خودم از ا دم،یدو یزدم. با تمام سرعت م رونیو از خونه ب دمیکش ادیفر

خوب  داداشم!؟؟؟ سرم درد گرفته بود، حالم اصال ای!! چطور قبول کنم بردستن؟یباور کنم مامان و بابام، مامان و بابام ن

 ایپاهام توان نداشت، دم خونه خاله در گهیپدرم بود!!! د دمکه به شدت ازش متنفرم بو یاون مرد یعنینبود، 

 ختیر یاز چشمم م اریاخت یخونه، اشکام ب یتو دمیزنگ گذاشتم و فشار دادم، در باز شد. دو ی. دستم روستادمیا

 شده؟! ی: غزل چ ایدر خاله

 زانو زدم. نیزم یرو

 شده؟! ی: خاک بر سرم چ ایرد خاله

 غزل چه خبره؟! یی: وا ایپر

 شده؟! ی: چ ایپو

 کنارم زانو زده بودند. ییتا سه

 !!؟یکن یحال چه کار م نیبا ا نجایات نبود!! پس ا ی: مگه امشب خواستگار ایپر

 !؟یتو که دوست خوبش بود یرو نگفت قتیخاله چراا چرااا بهم حق -

 !زم؟یعز رو قتی: کدوم حق ایدر خاله
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 دمیصورتم کش یرو دست

 !؟ییغزال بهم نگفت یچراا درباره  -

 .دیچیهال پ یتو ادمیفر یصدا

 !ه؟ی: غزال ک ایپو

 !؟یشناسی: تو غزال رو از کجا م ایدر خاله

 دونم. یرو م زیمن همه چ -

 جا خورد. ایدر خاله

 !ه؟؟یچ انی: جر ایپو

 بهت گفت؟! الی: دان ایدر خاله

 !؟؟ی!! تو چراا نگفتیتو که وفادار بود یتو که راست گو بود ایخاله دراره بهم گفت.  -

 قولم بزنم. ریتونستم ز یمن قول داده بودم به غزال، من نم ،ی: قرار نبود بدون ایدر خاله

 و شراره ست خالهه من... خاله... اریپسر کام ایخالهه برد -

 ام بلند شد. هیهق گر هق

 ...یعنی:  ایدر خاله

 کرد مکث

 خدا گذشته تکرار شد. یی: وا ایدر خاله

 !ه؟؟یچ انی: دق کردم جر ایپر

 پسر شراره است! ایبرد یعنی:  ایدر خاله

 چه خبره؟؟! نجایشراره است، ا ای: اره اسم مامان برد ایپو
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 نگاه کردم ایپو به

 داداشمه ایبرد نکهیدروغ شکل گرفته، خبر ا هی هیمن بر پا یزندگ نکهیخبر ا -

 هاااا:  ایپر

 کپ کرده بودم. ایپر

 !؟یچ یعنی:  ایپو

 اریپارچ آب ب هیبرو  ای: پر ایدر خاله

 انداخت و بلند شد و رفت ینگاه یچیبا گ ایپر

 !د؟یچرا بهم نگفت -

 !شدیات حس م یزندگ یتو یخال یجا یدونست ی! اگه میشدیهمه خوشبخت نم نیکه ا یدونست ی: اگه م ایدر خاله

 رو هضم کنم!!؟ زایچ نیا یبلند شد و رفت تا در رو باز کنه. چطور همه  اینگ آمد. خاله درز یزدم. صدا یپوزخند

 : غزل دخترم مامان

 بلند شدم نیزم یرو از

 یدروغگو هیتو  ستم،یمن دختر تو ن -

 : غزل آروم باش بابا

 هواست! یام رو یزندگ یدروغ بوده! وقت هیام  یزندگ یچطور آروم باشمم!! وقت -

 یمن هست یتو زندگ یاما غزل تو دختر من هست ،یحق دار یگیکه م ی: باشه هر چ مامان

 ستمین یچیعامل مرگ، من ه هیاجبارم،  هیمن فقط  -

 نگو. یجور نی: ا بابا

 .دیدروغ بنا کرد ی هیمن رو بر پا یراست گو باشه،! اون وقت خودتون زندگ دیآدم با دیگفت یم شهیشما هم -
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 : آب آوردم ایپر

 بلند شد. ایبنفش پر غیافتاد و ج ینیو س ایدست پر یتو ینیس ریرو زدم ز مدست

 : غزل!!! بابا

 خشم بهش نگاه کردم با

 اما تو هم تمومش کن می: باشه قبول ما اشتباه کرد ایدر خاله

 شما منو؟! ایفهمم  یمن شما ها رو نم ییوا ییوا -

 ه؟ی: االن مشکل تو چ ایدر خاله

 غ بزرگ کردن؟!چرا من رو با درو -

 !یو پدر نامردت بزرگ بش یدست نامادر ریز ؟یکن یزندگ اریبا شراره و کام یبر یخواست یم ی: پس چ ایدر خاله

 نهه -

 !؟ی: پس چ ایدر خاله

 شدممممیدونستم االن عاشق داداشم نم یام رو بدونم. اگه م یزندگ قتیمن حق داشتم حق -

 .دمیکش غیتمام توان ج با

 .یدیو فهم یبهت گفت، تازه بزرگ شد شدیکه نم یبچه بود یوقت:  ایدر خاله

 .ایگرفته بود از دست خاله در حرصم

 که درست بود. میرو کرد یاما ما کار یو ناراحت باش یعصب یغزل تو حق دار نی: بب مامان

 جات بودم یروز هیمنم  یدار یدونم االن چه حال ی: م بابا

 دمیبلند کش ینفس



 عشق غامیپ

 
427 

 

دارم، باعث  ینامادر هیدارم  یعوض یبابا هی دمیاما من فهم ،یهست یبچه پرورشگاه یدیفقط فهم !!! تویجام بود -

 .رهیشدم مادرم بم

 ییستی: تو باعث مرگ غزال ن بابا

 االن زنده بود اوردینم ایهستم اگه من رو به دن -

 یندگز شتریب یبود. تو باعث شدغزال دق کرده  ی. اگه تو نبودیغزال بود یاتفاق زندگ نی: تو قشنگ تر ایدر خاله

 کنه.

 گونه ام پاک کرد. یرو از رو اشک

 یتو آمد ینور از چشماش رفت اما وقت شهیمادر نم دیفهم یاز همه عاشق بچه بود. وقت شتری: غزال ب ایدر خاله

 کرده. داینگاهش درخشش پ

 .دمیکش یرو بستم و نفس چشمام

 : غزال عاشقت بود. ایدر خاله

 نداشت که تو رو نگه داره. یلیدل گهیل جز عشق د: غزا الیدان

 .یما هست یخواست، تو غزل عاشقانه  ی: اون با تمام عشقش تو رو م نایم

 گفتن نداشتم. یبرا یزیچ

 !ه؟یچ انیبدونم جر شهیکنم اما م یدخالت م دی: ببخش ایپر

 نگاه کردم ایرو باز کردم به پر چشمام

 داداشته؟!!؟ ایبرد ی: چطور ایپر

 زدم. یوزخندپ

 کرد. انتینامرد، چون دوست مامانم بهش خ هیچون بابام  -

 تر شده بود. چیانگار گ ایپر
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 عاشق شدم و عشقم خواهرم شد. یکنم، منم روز یدرک م یکش یم یچ یدونم دار ی: غزل باور کن م الیدان

 ام نگاه کردم. ییبهتر بگم به دا ایبابا  به

دروغ  هی ی هیام بر پا یام!! عشقم شده داداشم!! مامانم مرده!! کل زندگ ییده دامشکل ندارم که! بابام ش هیمن  -

 بود!! کدوم آخه هضم کنم؟!

 .دمیکش یآه

 !د؟یگفت یرو به من م قتیحق ایآ امدینم شیاگه امشب پ -

 بگه اما من مانع شدم. یسالگ 18خواست بهت بعد از تولد  یم الی: دان نایم

 چراا!!؟ -

 رو انیجر یو بعد بفهم یخواستم بزرگ تر بش یم ،یز بچه بود: چون هنو نایم

 زدم. یپوزخند

 یمن رو از دست بد ،یدیترس یم یچون بچه نداشت دیشا -

 : غزل ایدر خاله

 .دیکش ادیسرم فر تیعصبان با

 .یباهاش حرف بزن یحق ندار یجور نیکرده، ا یفداکار یتو کل یبرا نای: م ایدر خاله

 ساکت ای: در نایم

 ندونه؟؟ یزیشما دوتا چ یچرا از فداکار دهیرو فهم زی: چرا ساکت باشم؟؟؟ غزل که همه چ ایدر الهخ

 اای: در الیدان

 !د؟یاز من پنهون کن دیخواه یرو م یشده؟! باز چ یباز چ -

 ....گمی: االن بهت م ایدر خاله
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 گذاشت. ایدهن خاله در یدست رو نایم

 ای: ساکت در الیدان

 رو پس زد. نایمدست  ایدر خاله

 بدونه دی: غزل با ایدر خاله

 همه دروغ نیکه هست رو بگو، خسته شدم از ا یهر چ -

 یگرفت بچه اش رو سقط کنه. دوباره وقت میتصم هویحامله شد، خوشحال بود اما  نای: سه سالت بود که م ایدر خاله

 روال رو تکرار کرد. نیپنج سالت بود هم

 کرد یمکث

 وقت بچه دار بشه چینتونه ه گهیر هم تصمیم گرفت عمل کنه تا د: در آخ ایدر خاله

 نگاه کرد بهم

 چرا؟! یدون ی: م ایدر خاله

 نگاهش کردم و سر تکون دادم یجیگ با

 .یخواست فقط تو بچه اش باش یکه اگه بچه دار بشه، محبتش به تو کم بشه، چون م دیترس ی: چون م ایدر خاله

 برام تکون داد یسر

خواستن نه بچه  یدوتا فقط تو رو م نیدوست داره پدر بشه. اما ا یدوست داره مادر بشه، هر مرد ی: هر زن ایدر خاله

 رو ی گهید ی

 .دیچرخ یاضافه شد؛ هال داشت دور سرم م نمیکم بود، ا یکردم. هضم اتفاقات قبل یزده نگاهشون م مات

 !؟یفداکار نیعذاب وجدان داشته باشم بابت ا دین با! االد؟ینخواست گهید یتشکر کنم که جز من بچه  دیاالن با -

 تشکر و عذاب وجدان نزدم یحرفا رو برا نی: ا ایدر خاله
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 !؟یکن شتریمن رو ب یفکر یریدرگ یخواست ی! م؟یپس چرا گفت -

 . یچرت و پرت بهشون بگ یمادر و پدرت هستن و تو حق ندار نایو م الیدان ی: گفتم تا بدون ایدر خاله

 دم؛یکش قینفس عمتا  چند

 یهست یو شاد یخوشبخت لی: غزل تو فقط دل الیدان

 !!دیاما اگه من نبود شما بچه داشت -

 بود. یو عال یکاف یکه تو بود نی: من حوصله بچه اضافه نداشتم، هم نایم

 نگاه کردم ایزدم. به پر یتلخ لبخند

 من برم اتاقت چند ساعت تنها باشم؟ -

 : معلوم که اره، برو ایپر

 .ایرفتم سمت اتاق پر یم داشتم

 : غزل صبر کن نایم

 ستادمیا

 بشنوم یزیخوام فعال چ ینم گهید -

 پاکت نامه رو مقابلم گرفت هی

 مامانته. ی: نامه  نایم

ام وارونه  یزندگ هویو در رو بستم. پشت در نشستم. آخه چرا  ایرو از دستش گرفتم و رفتم داخل اتاق پر پاکت

ام به کل عوض شد؛ اشک هام رو پاک کردم؛  یشبه زندگ هیشد؟؟!،  یمدل نیا هویت بودم چرا شد؟؟! من که خوشبخ

 آغوشم گرفتم؛ به پاکت یرو تو ایشکل پر یبتخت نشستم. بالشت قل یبلند شدم و رو نیزم یاز رو دم؛یکش یآه

آوردم  رونیو باز کردم؛ نامه رو برنگ ر دینامه رو نخونده بود. پاکت سف نیقبل از من ا ینگاه کردم، معلوم بود که کس

 دمیکش قیو بهش نگاه کردم. چشمام رو باز و بسته کردم، چند تا نفس عم
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 داشت. یرو باز کردم، چه دست خط قشنگ نامه

همه  نایو م الیدان ،یدون یرو م قتیحق یدونم که االن همه  یحالت خوب باشه، م دوارمی: سالم. دختر گلم ام غزال

دونم  یخودت، خوب م یبرا یشد یدونم خانم یدونم االن چند سالت شده؟ اما م یکردن. نم فیرتع تیرو برا زیچ

 نیاما بدون من بهتر ،یاالن ازم دلخور باش دی. دختر گلم شایکن یم یخوشبخت زندگ نایو م الیکه در کنار دان

 یخواستم عشق در زندگ یم که خوشبختت کنن، یبزرگ بش یخواستم تو در کنار آدم ها یانتخابم رو کردم، من م

 اریقرار بدم، کام یزیچ ی لهیخواستم تو رو وس یچون نم شمینگفتم که دارم مادر م اریباشه، من به کام یات جار

 ،یبدون عشق رو تجربه کن یزندگ ،یداشته باش میپدر نصف و ن هیخواستم تو  یانتخاب خودش رو کرده بود، من نم

 یپدر برا نیبهتر الیمادر و دان نیبهتر نایدونم که م یخوام، خوب م یها رو م نیرتو بهت یبرا رمیحاال که قرار بم

 افتیدر الیو دان نایرو که از م یبلد نباشه، اما تو اون عشق یشراره مادر ایباشه  یپدر بد اریتوست. نه که کام

داشتم تو هم داشته  یدگزن یرو که من تو یخواستم اون حس ینم ،یکرد ینم افتیدر اریاز شراره و کام ،یکنیم

هم  نیهم یچشم بودم برا یخار تو شهی. من همیدرست من فرزند خونده بودم اما تو هم دختر هوو هست ،یباش

. هشیصد تا بچه هم داشته باشن بازم مهرشون به تو کم نم نایو م الیدونم اگه دان ی. میشخواستم تو نور چشم با

 ،یدکر بایز میرو برا ایدن یدم آخر نیمن افتاده، ممنون که ا یکه برا یهست یاتفاق نیمن تو بهتر یغزل عاشقانه 

 دیبه هر حال اون پدرته شا ار،یکامبرو دنبال  یغزلم اگر خواست ،یبهم داد یزندگ یبرا زهیو انگ ایممنون که رو

 یرو م قتیال که حق. غزلم حایبا اونا هم آشنا بش یبخواه دیشا یبرادر هم دار ایتازه تو خواهر  ش،ینیبب یبخواه

کمم ش یاز من مادره، من فقط نه ماه تو رو تو شتریتو ب یبرا ناینکنه. م رییتغ نایو م الیوقت حست به دان هی یدون

 یو مراقب م تیازمون حما ده،یکه به ما عشق م یسالهاست که مراقب توست، دخترم، مادر اون نایمحمل کردم اما 

پدر است، پس  تیبرا اریاز کام شتریب الیست، پس اون مادرت. غزلم دانه نایاما م ستمیکنه، ببخش که من ن

و  اریاز کام یحت ای الیو دان نایم ا،یاز در یمن بدون یدرباره  یخواست یرو که م یزیقدرشون رو بدون. غزلم هر چ

که  یتتنها نباشم، وق گهی. تا من با تو دنمیتر بب بایرو ز ایتا من با تو دن یام شد یشراره بپرس. دخترم تو وارد زندگ

 دیغزلم شا دم،یرو تا آخر د امی. من اون قدر زنده موندم که با تو روستین یهست ک یک ستیمهم ن گهید یتو هست

 یدخترم نم ،یو خوشحالم که تو شاد نمیبیهستم، بزرگ شدنت رو م شهینداشته باشم اما هم یکیزیمن حضور ف

شده باشه؛  بتیعشق نص یبایز دوارمیرحم ام یو هم ب باستیون عشق هم زنه! اما بد ای یدونم عشق رو تجربه کرد

 ..ستین نکهیهست با ا شهیکه هم یدوستت دارم. از طرف غزال مادر تینها یدخترم ب

اشک مانع از درست  یخواستم نامه رو بخونم اما هاله  یدوباره م ختم،ی*ن*ه ام فشردم و اشک ریرو به س* نامه

 یو مشت به تشک تخت م دمیکش یم ادیداشتم فر گهیهام بلند تر شد و د هیگر یکم کم صدا .شدیواژه ها م دنید
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تخت با حالت ترس  یداخل اتاق، چشمام رو باز کردم رو یکردم تا خوابم برد... حس کردم کس هی. اون قدر گردمیکوب

 نشستم.

 : نترس نترس منم ایپو

 قلبم گذاشتم. چراغ رو، روشن کرد. یرو دست

 خواستم بترسونمت یفقط آمده بودم بهت سر بزنم، نم د،ی: ببخش ایپو

 .دمیکش یقیعم نفس

 چرا؟! یکن یمثل دزدا رفت و آمد م -

 آهسته رفت و آمد کردم نیهم یکنم برا دارتیخواستم ب ی: نم ایپو

 نگفتم یزیتکون دادم و چ سر

 : االن حالت خوبه؟! ایپو

 زدم یپوزخند

 یام عال یاره عال -

 اشاره کردتخت  به

 !!نم؟یتونم بش ی: م ایپو

 نیبش ایب دم،یتخت رو که نخر -

 تخت کنارم نشست یرو

اتاق اما مامانم اجازه نداد. گفت  یتو انیخواستن ب یم نایو خاله م الیعمو دان ،یکرد یم هیگر یداشت ی: وقت ایپو

 کنه و راحت بشه. هیخودش رو تخل دیبذار

 داشتم. ازین ینهاو ت هیخوب کرد، من واقعا به گر -
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 دمیکش یآه

 !؟ی! بهش زنگ زد؟یخبر دار ایاز برد -

 : نه ایپو

 شدم یعصب

 !!!؟یکه از حال دوستت خبر ندار یهست یتو چطور دوست -

 تعجب نگاهم کرد با

 مامانم بودم. نشد بهش زنگ بزنم یحرفا یوقت شده بود بعدم شوکه  ری: د ایپو

 اون؟! ایترم  ری! من درگا؟؟یحال برد ایدتر رو باز و بسته کردم. حال من ب چشمام

 رمیگ ی: بذار هوا روشن بشه باهاش تماس م ایپو

داره!!!  یاالن داداشم چه حال یعنی یی!! وابره؟یپناه م یبه ک ایبرد ارم،یرو داشتم که بهش پناه ب ایخاله در من

 شد داداشم!!!. ایبرد یراحت نیبه هم یعنیداداشم!!! 

 !؟ین قهر: االن با م ایپو

 نه -

 ؟ی: گرسنه  ایپو

 رونیتخت بلند شد و از اتاق ب یاز رو ایشکمم دعوا شده بود. پو یانگار تو امد،یاز شکمم م یتکون دادم. صدا سر

 رفت.

 یراب اد،یمامانش کنار ب انتیاون سخت تر بود که با خ یسوخت، برا یم شتریب ایبرد یرفت؛ دلم برا رونیاتاق ب از

داداشم شده  ایبرد یجد یاالن جد یعنیباباش رو هضم کنه؛  انتیو خ یرحم یوحشتناک بود که باونم دردناک و 

داره، حس کردم به قلبم وصله،  ییبا قلبم آشنا ردمحس ک دم،یرو د ایکه برد یاز همون شب دم،یکش یبود!!!! نفس

کرده بود،  رییها تغ تیاالن هو که بهش داشتم خواهرانه بود، اما من عاشقانه برداشت کردم؛ یزدم، حس یپوزخند

که قرار بود پدر شوهرم باشه، االن پدرم، مادر  یام، عشقم شده داداشم. کس ییام، مامانم شده زن دا ییبابام شده دا
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شده بود؛ چند تا نفس  یعجب روزگار دم؛یموهام کش ییمخم داغ کرده بود؛ دست ال ییام. وا یشده نامادر وهرمش

ن اال دی!! شاشدیگذشته تکرار نم دیعشق!! شا هیاالن داداشم، داداش بود نه  دیشا یش بودمامان کا دم،یکش قیعم

 ینیس هیوارد اتاق شد.  ای. در اتاق باز شد و پومیبود فتادهین ریباتالق گ نیا یاالن تو دیسر جاش بود، شا زیهمه چ

 تخت نشست. یدستش بود، رو

 تزایپ ولیا -

 .یگرسنه باش یبش داریب دیگفتم شابرات سفارش دادم،  شبی: د ایپو

 لبخند زدم بهش

 ممنون -

 : خواهش ایپو

 رو برداشتم؛ مشغول خوردن شدم. تزایبرش از پ هی

 دی: ببخش ایپو

 کردم تعجب

 بابت!!!؟ -

 شدم ایتو با برد ی: من باعث رابطه  ایپو

 .میردک افتیفقط نوع عشق رو اشتباه در م،یوقته به هم وصل هست یلیخ ایمن و برد -

 !یکرد یزدم تو درخواست عشقش رو قبول نم یاگه من اون روز باهات حرف نم دی: شا ایپو

 قرار بود بشه شد. یهر چ ا،یپو الیخیب -

 !؟یدار ی: االن چه حس ایپو

 باال انداختم شونه

 شدم. ریزده اس خی ییایدر هی یمعلق شدم. انگار تو نیآسمون و زم نیانگار ب ،یحس یحس ب هی -
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 !؟یکن یچه کار م یخواه یات م ییو زن دا یی: با دا ایپو

 زدم. یپوزخند

 مامان و بابام بودن که ش،یساعت پ نیتا چند -

 زد لبخند

 و حست همونه!! یباهاشون ندار ی: پس مشکل ایپو

 دونم. ینم -

 از نوشابه ام رو خوردم. یمقدار

 دم که چقدر دوستت دارند.اما من شاه ستن،یات ن یواقع یدونم مامان و بابا ی: م ایپو

 زبون لبم رو تر کردم و سر تکون دادم. با

 .ینکن یانصاف یوقت ب هیرو ندارم اما غزل، در مورد خاله و عمو  یزیچ ی: من قصد دخالت تو ایپو

 کنم. یبه جز فکر کردن نم یمن در حال حاضر کار -

 زد. لبخند

 .ی: خوب من برم تا تو استراحت کن ایپو

 ایممنون پو -

 نکردم ی: خواهش، اما من که کار ایپو

 رو هم ببر ینیلطفا س -

 !ینخورد یزی: اما تو که چ ایپو

 شدم ریس ه،یقدر کاف نیهم -

 رو برداشت. ینیتکون داد و س سر



 عشق غامیپ

 
436 

 

 .یخوب بخواب ر،ی: شب بخ ایپو

 طور نیشب خوش، تو هم -

م، تونم فرار کن یبالشت گذاشتم. من نم ی. سرم رودمیکش قیرفت. چند تا نفس عم رونیبه دست از اتاق ب ینیس

و شراره پدر و مادر داداشم  اریمامان و بابام هستن. کام نا،یو م الی. دانامدمیباهاش کنار م شد،یمسئله حل م دیبا

تم؛ انداخ یبود نه عشقم، نامه رو برداشتم و بهش نگاه شم. اون داداامیبا حسم نسبت به بردبا کنار ب دیهستن. با

 ایپر یرنگ از لباس ها یقهوه  یو مانتو یشلوار مشک هی. چشمام رو بستم خسته بودم خسته...... مدیکش یآه

 رفتم. رونیاز اتاق ب دم؛یانتخاب کردم و پوش

 : غزل کجا؟! ایدر خاله

 خونه رمیسالم خاله، م -

 لبخند زد بهم

 یکن یم ی: خوب کار ایدر خاله

 رسونمت یمن م ایکاوه : ب عمو

 شمی، اما مزاحم نمممنون عمو -

 رسونم یسرکار، سر راهم تو رو هم م رمیدخترم، من دارم م یکاوه : مراحم عمو

 مقابلم گرفت. ریلقمه نون و پن هی ایدر خاله

 راه بخور یرو هم تو نی: ا ایدر خاله

 ممنون خاله -

خونه مون بود.  کینزد نایا ایپر یشدم. خونه  نیرفتم و سوار ماش رونیبهم لبخند زد، با عمو از خونه ب ایدر خاله

 .ستادیا نیرو خوردم. ماش رینون و پن یلقمه 

 رو انیجر یدیبهم گفت که فهم ایکاوه : در عمو
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 کردن فیرو برام تعر زیهمه چ شبیبله د -

 نایشد، حالش اصال خوب نبود، م یبستر مارستانیب یتو الیکه غزال فوت کرد، دان یغزل، وقت یدون یکاوه : م عمو

گرفت و حالش خوب  یجون تازه  الیقرار داد، دان الیآغوش دان یتو رو تو ایکه در یکرد، اما وقت یم یتاب یبهم 

 .یشد الیدان یبرا یشد، تو جون دوباره 

 انداخت. ینگاه بهم

 برات کم نگذاشتن. یزیسالها چ نیا یاما تو ستنیمادر و پدر تو ن نایو م الیکاوه : درسته دان عمو

 لبخند زدم عمو کاوه به

 ممنون -

 گفتن بهش نداشتم. یبرا یزیشدم، چ ادهیپ نیماش از

 کاوه : مراقب خودت باش عمو

 طور نیچشم، شما هم -

تونم تا ابد پنهون بشم و فرار کنم،  یو به زنگ نگاه کردم، نم دمیلبخند زد، بوق زد و رفت. چند تا نفس کش بهم

 زنگ گذاشتم و فشار دادم. یمن. دستم رو یواده من، خان یمن، زندگ یجاست. خونه  نیهم قتیحق

 نایو وارد خونه شدم. م دمیکش یگذشت و در باز شد. نفس هیزنگ گذاشتم و فشار دادم. چند ثان یرو، رو دستم

 سمتم دیدو

 دخترم ی: وا نایم

عکس  چیم، هبود ستادهیحرکت ا یکرد، اما من ب یداد و تند تند بوسم م یبغلم، فشارم م یرو انداخت تو خودش

 از من جدا شد. نایزده بودم، م خیدادم، انگار  ینشون نم یالعمل

 ی: خوشحالم که برگشت نایم

 بمونم. ایخاله در یتونستم خونه  یتا ابد که نم -
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 یبش تیتو اذ میخواست یما نم م،ی: دخترم ما رو ببخش که زود تر بهت نگفت نایم

 .ستمیاالن هم چندان راحت ن -

 به من نچسبه. نایگرفت که مثل م یخودش رو م یداشت جلو یرو حس کردم، بهش نگاه کردم. انگار الیدان نگاه

 !؟ی: االن بهتر الیدان

 ام، توپ توپ یاره عال -

 !؟یغزال رو خوند ی: نامه  نایم

 مامانم رو خوندم یاره نامه  -

 گفتم. دیمامانم رو با تاک ی کلمه

 بگو که هنوز من مادرت هستم. نکرده! رییتغ یزی: غزل بگو که چ نایم

 نکرده؟! رییتغ یزیچ یکن یواقعا فکر م -

 کردن. هیگر یدوتاشون سرخ سرخ بود؛ معلوم بود که کل یچشما خت؛یگونه اش ر یرو اشک

 کرده. رییام تغ یزندگ یمن وارونه شده، همه  یایدن -

 .ی: اما تو هنوز دختر ما هست الیدان

 .دستاش گرفت یدستام رو تو نایم

 .یمن هست یتو زندگ ،یاما تو دخترم هست اوردمین ای: اره، من تو رو به دن نایم

 رو از دستاش جدا کردم. دستام

 مامانم شیخوام برم پ یمن م -

 برمتی: باشه خودم م الیدان

 خوام تنها برم ینه م -
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 .میایهمرات ب الیدان ای. بذار من شهی: تنها که نم نایم

 باشمم خواممم تنهااا یگفتم م -

 نزن غی: باشه ج الیدان

 کاغذ دستش سمتم آمد؛ کاغذ رو گرفتم و سمت در رفتم هیگذشت و با  هیسمت اپن رفت، چند ثان دم؛یکش ینفس

 : غزل مراقب خودت باش نایم

 !!؟هیچ انیشده و جر یکه چ دمیفهم یرفتم؛ انگار هنوز داغ بودم، انگار تازه داشتم م رونینگفتم و از خونه ب یزیچ

مغزم  خیگرفتم؛ مقصد رو گفتم.  نیسر کوچه ماش ستگاهیداره!!. از ا قتیکابوس حق نیبردم که ا یم یتازه داشتم پ

 هیم ا یشده بودم. انگار خوشبخت بهیام غر یبا تمام افراد زندگ رو مغز به کار افتاده بود. انگا شدیتازه داشت آب م

 د،شیم شتریکردم و سر دردم ب یفکر م یه دم،یرس ینم یو به جاکردم  یفکر م یبود. ه دهیحباب بود که حاال ترک

 کردن،با پرس و جو  دم،ی... باالخره به مقصد رسزدیگفتن مادرمه، م یکه م یغزال، غزال دنید ینبضم داشت برا

 یاما عرق هم م کردمیاحساس سرما م نکهیبا ا شد،یجون تر م یپاهام ب شدم،یتر م کینزد یکردم، هر چ داشیپ

 شدم. رهیرنگ خ یسنگ مشک ی. به متن حک شده بر روستادمیسر سنگ قبر ا ی. باالختمیر

نداشتم کنار سنگ قبر زانو  ستادنیتوان ا گهیدلم(. د نیسوزد ا یباورم، تا ابد م شهی)ناگهان رفت از کنارم هرگز نم

 زدم.

 گنیم ،یتو مادرم گنیم ،یمن ساخت رو با اهاتیرو ،یمن باخت یرو برا اتیتو دن ،یتو بخاطر من از خودت گذشت -

 مادر شدم. یمن ب

 داغ شد. میاز اشک ها صورتم

 !!یاالن زنده بود یکرد ی! اگه من رو سقط م؟یمن کرد ی! چرا خودت رو فدا؟؟یآورد ایچرااا من رو به دن -

 تپش گرفته بود. قلبم

ام رو پس پاشو اشک ،یهست شهیکه هم یتمگه نگف زم،یریدارم اشک م نیچه بزرگ شدم، پاشو بب نیمامان پاشو بب -

 پاک کن.

 سنگ قبر گذاشتم. یرو دست
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 و کیقدر تار نیچرا ا ایدن نیکن. مامان ا داریکابوس ب نیدروغه!! مامان پاشو من رو از ا نایا یمامان پاشو بگو همه  -

 رحمه؟؟! یب

 هام بلند شد هیهق گر هق

 مامااان مامان -

 سکوت سرد زدم،یصورتم م یتو یلیس دم،یکوب یمشت به سنگ قبر م دن،یکش ادیزدن و فر غیکردم به ج شروع

 من شکسته شده بود. یها ونیش یقبرستون با صدا

 خودش بود. یمادر بچه  نایاالن م یمن رو با خودت برده بود ای یبود اوردهین ایاگه من رو به دن -

ت سوخ یبودم صدام گرفته بود، گلو ام م دهیکش ادیاز بس فر زد،یهام نبض م قهیتر شده بود، شق دیدردم شد سر

 حالم بد بود. 

 نامه ست. هیفقط  یادگاریاز تو  ،یاسیمامان تو مثل گل  -

قدم که برداشتم  هیکرد،  یقلبم درد م رفت،یم جیچشمم تار شده بود. سرم داشت گ یبلند شدم، جلو نیزم یرو از

 محض... یکیخون و تار یو سرخ دیچیسرم پ یتو یدردسنگ قبر،  یکرده و افتادم رو ریگ یزیچ هیپام به 

پلکام  یرو یلویصد ک یشده بود، انگار وزنه  نیکرد، گلو ام خشک شده بود، پلکام سنگ یبدجور درد م سرم

 بودند، با تالش دهنم رو باز کردم، با زبون لب هام رو تر کردم دهیگذاشته بودند. لبام مثل چسب به هم چسب

 ؟یغزل صدام رو دار ؟یش آمد: غزل به هو ایپو

 آب -

بهم  ایسرم رو باال گرفتم و آب خوردم. چشمام رو باز کردم، پو ینه؟! لبم تر شد کم ای دیدونم صدام رو شن ینم

 لبخند زد

 خوش خواب! ی: خوب ایپو

 من کجام؟! -

 مارستانی: ب ایپو
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 سرم آمده؟! ییمگه چه بال -

 گفت یکرد و با نگران تعجب

 شده؟! یکه چ ستین ادتی یعنی:  ایپو

 خوردم. نیبهشت زهرا زم یافتاد که تو ادمیکردم به فکر کردن و  شروع

 نجا؟یآمدم ا یزد. پس من چه طور یقبرستون که پرنده پر نم یآمدم، اما تو ادمی -

 بهشت زهرا، منم آمدم دنبالت. یرفت ی: عمو باهام تماس گرفت و گفت که تو تنها ایپو

 آهان -

 اه کردماتاق نگ به

 مامان و بابام کجان؟! -

 یاتاق بغل ی: تو ایپو

 کنن؟! یاونجا چکار م -

 شیبود اما االن رفت پ نجایاز حال رفت، عمو تا االن ا دید یبا سر خون مارستانیتخت ب یتو رو، رو ی: خاله وقت ایپو

 خاله

 حالش خوبه؟! -

 افت فشار بوده هی: اره خوبه فقط  ایپو

 .دمیکش ینفس

 شد؟! یجور نیشد که ا یچ : ایپو

 سرم درد گرفت ن،یزم یکرد و افتادم رو ریگ یزیرفت پام به چ یم جیسرم گ -

 ات شکسته یشونی: پ ایپو
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 زدم یجون یلبخند ب دم،یام کش یشونیپانسمان پ یرو دست

 ممنون -

 : چرا؟! ایپو

 قبرستون دنبالم یو آمد یکه به حرف بابام گوش داد -

، باز من یچشما دنیام. در اتاق باز شد و بابام وارد اتاق شد با د ینیشاره اش رو زد به نوک بلبخند سر انگشت ا با

 دستم رو گرفت د؛یسمتم دو

 دخترم یقربونت بشم خوب یی: اله الیدان

 خوبم بابا جون خوبم -

 گونه ام زد. یرو ی. بوسه دمیگونه اش کش یگونه اش سر خورد. دست رو یرو اشک

 به؟!حال مامانم خو -

 ادی: اره سرمش تاره تموم شد، االن م بابا

 زدم. لبخند

 !!ایپو -

 : جانم ایپو

 حالش خوبه!؟ ؟یزنگ زد ایبه برد -

 : چند بار زنگ زدم اما برنداشت ایپو

 برو دم خونه شون نگرانشم -

 رمی: باشه م ایپو

 ممنون -
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 : خواهش ایپو

 دهیرو نم ایجواب پو نیهم یبرا دیشا. ری: نگران نباش حالش خوبه، فقط با خودش درگ بابا

 دوارمیام -

 ی: بهتر استراحت کن بابا

 برم خونه خوامیمن م -

 خونه میری: اول بذار سرمت تموم بشه بعد م بابا

 باشه -

 اشک دنمیو مامانم وارد اتاق شدن. مامانم با د ایشده بود. در اتاق باز شد و خاله در یسرم نگاه کردم، نصفش خال به

 سمتم آمد. و ختیر

 !؟ی: دخترم خوب مامان

 اروم باش حالش خوبه نای: م بابا

 !؟یخوبم تو خوب -

 منم خوبم. ی: تو خوب باش مامان

 هاا ی: خوب ما رو ترسوند ایدر خاله

 دیببخش -

 بهم لبخند زد خاله

فقط  یبش تیاذخوام تو  یمن نم ،یهم ندارم که بدون یو اصرار یدون یدونم من رو مامانت نم ی: غزل م مامان

 مراقب خودت باش.

 رو گرفتم. دستش
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 ریمن فقط درگ د،ی. شما کنارم بوددیو دو سال ازم مراقبت کرد ستیکه ب دیشما بود نیدرسته غزال مادرمه اما ا -

 .دیبودم وگرنه شما مامان من هست

 کرد. یم هیو گر دیآغوش کش یرو تو من

 یکن یم هیچرا گر نایم ی: وا ایدر خاله

 ا شدجد ازم

 : خوب خوشحالم مامان

 هیگر ی: پس بخند به جا ایدر خاله

 لبخند زد. مامانم

 بودم. شوکه شده بودم. ریدرگ کمیکردم من فقط  تتونیاگه اذ دیببخش -

 میکن یدرکت م ستین یبه غذر خواه ازی: ن بابا

 شوک دار بود قتیحق نیا ی: حق داشت مامان

 تموم شد یو خوش یانگار به خوب ی: خوب همه چ ایدر خاله

 تازه شروع شد دمیشا -

 داره. یشروع هی یانی: هر پا ایپو

 یشکفت یغنچه بود یگل گفت یآ ی: گل گفت ایدر خاله

م ام هنوز ه یبود، زندگ دهیحباب نترک نیزدم. با عشق به مامان  بابام نگاه کردم من خوشبخت بودم انگار ا لبخند

 دیبا شدم،یو شراره رو به رو م اریبا کام دیبودم هنوز با ای، فقط نگران بردبود بایز یروال بود. هنوز هم زندگ یرو

 چشم هام رو بستم.... نیهم یبرا امدی. خواب مدمیکش قیعم فس. چند تا نشدیتموم م دیبا انیجر نیا زدمیحرف م

 بعد : یهفته  دو
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 انگار دن،یچرخ یا همه مثل پروانه دورم مکوچولو خورده بودم، ام یضربه  هیفقط  نکهیآمده بودم خونه، با ا یوقت از

برو خونه تون  گمیهم م یکه کال خونه مون پالس شده بود، هر چ ایجنگ برگشتم؛ پر دونیکه ترکش خوردم و از م

 لرزن. به یها م شهیانگار که زلزله آمده، ش دایاما جد کرد، یچند شبه از دستش خواب ندارم، قبال خروپف نم ره،ینم

درخشه و شادن،  ینه کنارت باشه بهتره!!!. مامان و بابام دوباره نگاهشون م گهیخواهرتون بردار ببر م گمیهم م ایپو

باهاش  یباربودم، چند  ایآورده بود. با ماجرا کنار آمده بودم، فقط نگران برد شیانگار اون ضربه عقلم رو سر جا

به  ازیام فرستاد که حالش خوبه و ن یتا باالخره پ ام براش فرستادم، یاز صدتا پ شتریتماس گرفتم اما برنداشت، ب

 م،ینیبرو ب گریهم د دیهفته وقت داره و بعد با هیداره منم به خواسته اش احترام گذاشتم و بهش گفتم  ییفکر و تنها

 ف بزنه،آمده بود دم خونه تا با من حر اریکام یاز طرف من، قبول کرد. چند بار اناونم با اصرار فراو میحرف بزن دیبا

 زنمیخونه اش و باهاش حرف م رمیاما بابام راهش نداده بود داخل، اخرش خودم بهش گفتم که هر وقت آماده بودم، م

صورتم باال و  یجلو یداستان مونده بود. دست ی هیبخش داستان حل شده بود اما هنوز بق هیشد و رفت.  یاونم راض

 شد نییپا

 !ه؟یچ -

 !؟یی: کجا ایپر

 فکر یتو -

 !؟یکن یهمه فکر م نیا یشی: خسته نم ایرپ

 ؟یهمه خونه ما پالس نیا ینوچ. تو خسته نشد -

 : نوچ ایپر

 دمیکش ینفس

 ایپر -

 : بنال  ایپر

 ابراز عالقه یمرس -

 نگاه کرد بهم
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 : جووونم ایپر

 .دیلباهاش رو غنچه کرد، وو، رو کش یام گرفت با حالت بامزه  خنده

 نه تون؟!خو یبر یخواه یم یک گمیم -

 هستم. نجایمن حاال حاال ا ،ی: وقت گل ن ایپر

 دنتیاوففف خسته شدم از د -

 اقتیل ی: وااا ب ایپر

 !م؟یکن یکار هی ای. باقتیواال با ل -

 : چه کار؟! ایپر

 مینیرو نب گریمدت هم همد هیبرو خونه تون  -

 سرم یتو دینگاهم کرد با بالشت کوب یچشم هی

 یعنی: خاک بر سرت  ایپر

 تخت بلند شدم ی. سر تکون دادم از رودمیخند

 : کجا؟! ایپر

 خونه آق شجاع -

 امی: تنها نرو منم م ایپر

 چرخوندم چشم

 حموم رمیم -

 باز شد شین

 !!امی: منم ب ایپر
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 واا معلوم که نه -

 : چراا؟؟! ایپر

 تعجب نگاهش کردم با

 حموم!! یایبا من ب یخواه یم یتو جد -

 حموم؟!! میرفت یبا هم م ایرفته بچگ ادتیتازه  ستم،یر که ن: خوب دخترم، پس ایپر

 .میاون زمان بچه بود -

 رو از داخل کمد برداشتم حوله

 من نرو ی: نرو ب ایپر

 دمیخند

 انتخاب کن یرونیتو برام لباس ب امیخل و چل تا من م -

 : چرا؟!! ایپر

 رونیخوام برم ب یم -

 !؟دیخر میری: اخ جوون، م ایپر

 رونیب رمیم این دارم با بردنوچ، م -

 نگاهم کرد. زیانگ تعجب

 شد!! دای: مگه پ ایپر

 گم نشده بود که -

 باال انداخت ابرو

 : آهان ایپر
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 ایچگب ریبخ ادشینبود؛  دیبع یزیچ چیه ایپر نیدر رو قفل کردم. از ا اطیاحت یحموم، برا یتکون دادم و رفتم تو سر

 یبچگ یایجلوش لباس عوض کنم. دن یحت دمیکش ی. اما االن خجالت ممیحموم ول بود یتو یمثل اردک ه ییدوتا

ار از هم فر میتون ینم گهیباهاش حرف بزنم. ما د واستمخ یپارک قرار داشتم. م ایبا برد یبود. عصر یباحال ییایدن

 شدیه من مینقش داشت هم یزندگ ی. ما دو تا تومیامدیکنار م قتیحق نیبا ا دیو با میباالخره خواهر و برادر بود م،یکن

 حسمکه بود،  یدارم!؟؟ فقط هر چ یدر حال حاضر چه حس ایدونستم به برد یفرار کرد. نم شدیفراموش کرد و نه م

 آمدم. رونیگنگ بود!!... از حموم ب

 : چه عجب!! ایپر

 و شلوار سبز. یشمیتخت نگاه کردم.  مانتو  یرو یکردم. به لباس ها یدهن کج براش

 اایپر -

 ستین یازیاما ن یتشکر کن یخواه یدونم م ی: م ایپر

 که شمیرو بپوشم شکل درخت م نایپارک ا رمیمن دارم م -

 . موهام رو بستمدمیرو برداشتم و پوش یخیو شلوار  یبراش بوس فرستادم، از داخل کمد مانتو آب ند،یبرچ لب

 موهات رو خشک کن یخور ی: سرما م ایپر

 درخت سبز شدهمثل  ایوقت ندارم االن برد -

 رو برداشتم فمیسر انداختم ک یتکون داد. شالم رو، رو سر

 یمن رفتم با -

 ی: مراقب خودت باش با ایپر

 رفتم رونیاتاق ب از

 : غزل کجا؟! بابا

 قرار دارم ایبا برد -
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 : آهان بابا

 بابام نگاه کردم به

 : حرفت رو بزن بابا

 د؟یندار یمشکل ایشما و مامان که با برد -

 : معلومه که نه. اباب

 زدم لبخند

 یفعال با -

 : مراقب خودت باش بابا

 چشم -

 .ایبرد یبه سو شیرفتم، پ رونیخونه ب از

استرس داشتم،  یکردم الغر تر شده. کم یحس م دمش،ی. از دور دمیقرار داشت یشگیهم ییپارک، همون جا دمیرس

کوت نشستم. س مکتین ی. کنارش رودیکش یقیو عم بلند یتر رفتم، انگار حضورم رو حس کرده بود که نفس کینزد

 یتنگ شده بود. قبال چه حرف ایبرد یدونستم دلم برا یبگم؟! فقط م یچ دیدونستم با یبر قرار بود، نم نمونیب

دونم چه مدت گذشته بود که  یهر دوتامون مهر سکوت زده بودند، نم یلب ها یگفتن! اما االن انگار رو یبرا میداشت

و آب دهنم رو  دمیکش یسکوت. نفس نیخسته شده بودم از ا گهیاما د م؛یسکوت کنار هم نشسته بود در ییدوتا

 قورت دادم.

 خوب حالت خوبه؟! -

 .دیکش یقینگفت و نفس عم یزیچ

 دلم برات تنگ شده بود. یداداش -

 که گفتنش برام سخت بود؛ اما گفتم. یگفتم، کلمه  دیرو با تاک یداداش
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 !؟یرفتیحت پذ: انگار را ایبرد

 .ستیچندان هم راحت ن -

 : غزل داغونم، داغون. ایبرد

 امیکنم، با مسئله کنار ب یم یمنم داغونم، اما دارم سع -

 من سخت تر ی: برا ایبرد

 من آسمونه!! من مادرم مرده ها. یبرا یعنیآهان،  -

 من خائن هستند ی: تو فقط مادرت مرده، اما مامان و بابا ایبرد

 مادر آسونه!! هیمرگ  درک یعنی -

 ماجرا نیکنار آمدن با ا ستیمنم راحت ن یاما برا ست،ی: نه آسمون ن ایبرد

 .دمیکش یقیعم نفس

 ! م؟؟یکن یبحث م میکدوم داغون تر هست نکهیسر ا میاالن من و تو دار -

 !م؟یکن یچکار م میدونم دار ی: خودمم نم ایبرد

 نگاه کردم. بهش

 یتو یکه حت میدیرو فهم یزایرو به اون رو شد، ما چ نیتو در عرض چند ساعت از امن و  یزندگ ایبرد نیبب -

 .میدید یهم نم مونیکابوس ها

 دمیکش یآه

 .میندار یچاره  گهیبه جز قبول کردن د یعنی م،یقبول کن دیبرامون نوشته، ما هم با یجور نیاما سرنوشت ا -

 باال انداخت. شونه

 !؟یو ببخشبابامون ر یتون ی: تو م ایبرد



 عشق غامیپ

 
451 

 

 زد یپوزخند

 : بابامون!!! ایبرد

 نه دمیاره شا دیدونم شا ینم -

 تونم ی: اما من نم ایبرد

 !؟یاز خانواده ات بگذر یراحت نیبه هم یخواه یم یعنی -

 هتل ها شدم ی: فعال که گذشتم و آواره  ایبرد

 !؟ایکنم برد یدرکت نم -

 کنم. یو درک نمراحت بودن تو، ر نیآرامش رو، ا نی: منم ا ایبرد

 بکشم؟ از خونه فرار کنم؟ حرص بخورم! خانواده ام رو آزار بدم! غیچکار کنم؟ ج یخواه یپس م -

 نگفت یزیچ

بزرگ شدم، اره  ششونیکه پ ستندین ییدروغه بوده، مامان و بابام اونا هیام  یعوض شد، زندگ هویام  یاره زندگ -

 کردم. یمنم قاط

 کردم یمکث

 تونم از خانواده ام بگذرم. یمن نم شه،یدرست نم یزیچ تیبا عصبان شه،یحل نم یزیرار کردن چبا ف ایاما برد -

 مادر و پدر خائنم رو ببخشم؟؟ یخواه یازم م ی: چطور ایبرد

 با مسئله ایفرار، کنار ب ییخوام، فقط به جا یرو ازت نم نیا -

دادشم بود، اون داداشم  ای. با خودم تکرار کردم، بردرنگش تنگ شده بود ینگاه قهوه  یبهم نگاه کرد، دلم برا ایبرد

 بلند شدم. مکتین یاز رو هویکه  رهیخواست دستم رو بگ یبود. م

 خونه تون میخوب پاشو بر -
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 تعجب نگاهم کرد. با

 ما!! ی: خونه  ایبرد

االن  اشتباه کردن هی شیو چند سال پ ستیچون ب شهینم لیمامان و بابات. دل شیخونه تون. پ یبرگرد دیاره، تو با -

 مجازات بشن.

 ستادیبلند شد و مقابلم ا مکتین یرو از

 !؟یببخش یتون یم ی: من رو چ ایبرد

 چرا تو رو؟! -

 .یکرد یم ی: اگه من نبودم تو االن کنار مامان و بابات زندگ ایبرد

 دمیکش ینفس

من باعث مرگ مامانم شدم، من باعث تا ابد  شتره،ی! گناه من بمیخودمون دو تا دنبال گناه کار باش نیاگه قرار ب -

 ام شدم. ییمادر نشدن زن دا

 .یستیتو که مقصر ن ی: اما تو که خبر نداشت ایبرد

 .یستین یزی!!؟ تو هم مقصر چیپس چرا تو مقصر باش ستمیاگه من مقصر ن -

 .دیکش ینفس

 تونم درکشون کنم یتونم مامان و بابام رو ببخشم، نم یگردم خونه من نم ی: من برنم ایبرد

. همون بود ممونیتصم طیهمون شرا یتو میاونا بود ییاگه ما هم جا دیشا م،یاونا رو قضاوت کن میتون یمن و تو نم -

 .یو دو سال زندگ ستیب یرو یاشتباه خط بزن هیبه خاطر  یتون ینم

 دیکش قیتا نفس عم چند

 !م؟یبر یبا تاکس ای یآورد نیماش -

 آوردم نی: ماش ایبرد
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 میپس بزن بر -

 انداخت و سر تکون داد. ینگاه بهم

که به سرم خورده بود مغزم رو جا  ی. انگار ضربه نشیسمت ماش میرفت ییانداخت و سر تکون داد. دو تا ینگاه بهم

 یم قلبم گوش یراه رو برم، به ندا نیا دیدونستم که با یغلطه؟!! فقط م ایدونستم راهم درسته  یبه جا کرده بود، نم

 دایکش پ یادیز گهید شد،یتموم م دیبا گهیماجرا د نیبودم. ا دهچند وقت عاقل تر و بزرگ تر ش نیا یادم، انگار تود

 نجایآمده بودم ا یچند بار م،یدی... رسزدمیو باهاشون حرف م شدمیرو به رو م اریبا شراره و کام دیکرده بود، من با

ه با بابام باش هک یخونه مرد نیا یکردم تو یوقت فکر نم چیبودم، هوقت داخل خونه نرفته  چیالبته فقط تا دم در، ه

. به دمیکش قیشدم و چند تا نفس عم ادهیپ نیبود. از ماش یدیچیپ یایکنه. چه دن یام هست زندگ یکه نامادر یزن

 بود ینگاه کردم. انگار عصب ایبرد

کردن. اره  تتیدادن، ازت مراقبت کردن، حما که بهت عشق یدر خانواده ات قرار دارند. کسا نیآروم باش، پشت ا -

 کردن اما خانواده ات هستند. انتیبهت دروغ گفتن، خ

 زد. یجون یلبخند ب بهم

 تونم با حرفات مخالفت کنم؟! ی: چرا نم ایبرد

 زنمیچون دارم با قلبم حرف م -

 یدار یبای: پس قلب ز ایبرد

 زدم لبخند

 میولش کنقب دیاتفاقات افتاده، پس با نیا میچه نخواه میما چه بخواه م،یباش یتا ابد فرار میتون یما نم ایبرد نیبب -

 .میمون ادامه بد یبه زندگ طیشرا نیو طبق ا

 ایردب یمن آسون بود که برا یداره. مگه برا دینبود، اما معلوم بود که هنوز هم ترد یعصب گهی. ددیکش یقیعم نفس

 آسون باشه!!!. دستم رو مقابلش گرفتم.

 !؟یبهم اعتماد دار -

 دستم گذاشت ینگاه کرد، مکث کرد، دستش رو تو بهم



 عشق غامیپ

 
454 

 

 از همه شتری: ب ایبرد

گذشت و در باز شد، دست در دست هم  ی هیو زنگ رو زد. چند ثان دیکش یزدم. به زنگ اشاره کردم. نفس لبخند

 چشماش جمع شده بود. ی. شراره خانم سمتمون آمد. اشک تومیوارد خونه شد

 !ینم : پسرم برگشتخا شراره

دونستم که دلش  یبغل مامانش فرو رفت؛ خوب م یتو ایرو رها کردم به شراره خانم اشاره کردم. برد ایبرد دست

 آمد و به من نگاه کرد رونیب ایداشت. شراره خانم از آغوش برد ازیاهرم ن هیفقط به  ایتنگ، انگار برد

 یخانم : ممنون که پسرم رو برگردوند شراره

و بعد به من نگاه کرد. قدم هاش رو به سمت من برداشت،  ایبه سمتمون آمد، اول به برد اریلبخند زدم. آقا کام بهش

 .ستادیبشه، سر جاش ا کیبهم نزد اریخواستم کام یمنم چند قدم عقب رفتم، دست خودم نبود اما نم

 !؟یکن یازم فرار م ی: چرا دار اریکام آقا

 نبودم!! نجایبودم که االن ا یاگه فرار -

 : پس بذار بغلت کنم. اریکام آقا

 تونم ینم -

 : غزل من باباتم اریکام آقا

 یستیبابا دارم که اون شما ن هیمن فقط  -

 بابا صداش کنم!. یحت ایرو بابام بدونم  اریخورد، برام سخت بود بخوام کام جا

قط عاشق شده بودم، من فقط داشتم به خواستم مامانت رو آزار بدم، من ف یوقت نم چیخانم : غزل من ه شراره

 ام رو از دست بدم. یخواستم زندگ یکردم، نم یعادت م یخوشبخت

 گونه اش سر خورد. یرو اشک

 تونم شما رو قضاوت کنم یاون زمان هم نبودم، من نم ستم،یشما ن ییمن جا -
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 دمیکش ینفس

 .دیو دوست مامانم هست ایشما مامان برد -

 !!؟؟یبخشیم خانم : پس من رو شراره

 .دیببخش که اونم شما رو ببخش دیببخشم، غزال با دیکه با ستمین یمن کس -

 نکردم. یخانم بغض کرده بود. آمد سمتم و دستم رو گرفت منم اعتراض شراره

 .باستیهم مثل غزال ز رتتیخانم : نه تنها صورتت بلکه س شراره

 زدم لبخند

 ست؟ین یمشکل گهی: پس د اریکام آقا

 ه کردمنگا بهش

 ...اریآقا کام -

 وسط حرفم دیپر

 !!؟ من بابات هستم.اریآقا کام یگ ی: چرا م اریکام آقا

 .الیمن اسمش دان یبابا ،یهست ایبرد یتونم بابا صداتون بزنم، شما فقط بابا ینم -

 .دیکش یبلند نفس

 فکر کنم. دنتیبه بخش میتون یتونم قضاوتت کنم و نه درکت، اما م یمن نه م -

 !؟یتون یپس چرا من رو نم یدی: تو که راحت شراره رو بخش اریکام آقا

 .دیمن هست یولوژیشراره خانم فقط دوست مامانم بود، اما شما پدر ب -

 نگفت. یزیچ
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شما رو هم جز  یروز دیمن خودم خانواده دارم اما شا نکهیداداشم؛ با ا یداداشم هست، شما ها هم خانواده  ایبرد -

 م.خانواده ام بدون

 دمیکش ینفس

 برم دیخوب من با -

 خوام ازت جدا باشم بذار برات جبران کنم. ینم گهی: غزل قبول من بد کردم اما د اریکام آقا

 نگاه کردم بهش

 .دیام هست یازتون جدا بشم. چه بخوام چه نخوام تو زندگ ستیجبران وجود نداره، منم قرار ن یبرا یزیچ -

 رسونمت ی: م ایبرد

 کنم یرو ادهیم پخوا ینه م -

 : پس مراقب خودت باش ایبرد

 لبخند زدم بهش

 تو هم مراقب خودت باش -

هر درد  ییخواستم، انگار زمان دوا ی. هنوز زود بود، من زمان مدمیکش قیزدم. تند تند نفس عم رونیخونه شون ب از

 داشت.... دیز تردهنو اریآقا کام دنیبخش یبود اما برا دهیبود. قلبم شراره خانم رو بخش یو مشکل

 آخر. پارت

 

 ماه بعد :  کی

 .ختمیر یسنگ م یکردم و رو یسنگ قبر نشسته بودم، داشتم گل پر پر م کنار

 کنم. فیاما بازم دوست دارم که برات تعر ،یخبر دار زیدونم که خودت از همه چ یمامان جون م -
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 دمیسنگ کش یرو دست

اله شراره خانم، خ گمینم گهیاز خجالتش درآمد. د ید، البته قبلش به خوبکر یبا خاله شراره آشت ایباالخره خاله در -

 یتو خال یشراره بهتره، االن سه تا دوست در کنار هم هستند فقط جا

 دمیکش یآه

 تونم بهش به چشم بابام نگاه کنم. یدونم چرا نم ینم اره،یاما هنوز برام کام دمیرو بخش اریکام نکهیبا ا -

 باال انداختم شونه

 .استیپدر دن نیبهتر الیچون دان دمیشا -

 کردم یمکث

 یم یو خاله شراره زندگ اریدونم اگه با کام ینم ،یمن گرفت یزندگ یرو برا میتصم نیمامان جون ازت ممنونم که ا -

 االن نبودم. یدونم به خوشبخت یاما م شهیم یکردم چ

 زدم لبخند

 بهش ندارم. گهید یبرادر، عشق هیو دوست دارم اما به عنوان ر ایهم کنار آمدم، برد ایبا حسم نسبت به برد -

 دمیکش ینفس

برداشت کردم،  یجور نیعالقه داره، از نگاهش و حالت رفتارش ا ایبه برد ایکنم که پر یحس م یراستش مامان -

؛ سش گذشتهعالقه داشته، اما بخاطر من از ح ایبه برد شیوقت پ یلیاز خ ایپر دیکه شا گهیبهم م یحس هیالبته 

عاشقش بود طالق گرفته، دوباره آمد  ایهم که پو یرباز شده. اون دخت ایپر یداداشم شده، راه برا ایاالنم که برد

ه و کن یشو شروع م یداره از نو زندگ ایو بهش اعتماد نداره. پو ستیعاشقش ن گهید ایو زر زر کرده اما پو ایسمت پو

 ته. بازم خوب دوباره خام اون دختره نشده!!عشق باز گذاش یدر قلبش رو بر رو دایجد

 برداشتم و شروع به پر پر کردم. بغضم گرفته بود گهیشاخه گل د هی

 بایمامان خوب و خوشگلم دلم برات تنگ شده، من تقر ،یکن یو تو گوش م زنمیدردناک که فقط من حرف م یلیخ -

 .یامان کاش زنده بودتو هستم، م یو کپ دمیدونم، عکساتو د یرو راجب تو م زیهمه چ



 عشق غامیپ

 
458 

 

 گونه ام رو پاک کردم. یو اشک روان شده رو دمیکش یآه

 .شهیات حس م یخال ییروزا بدجور جا نیاما ا یاز اولش نبود نکهیبا ا -

 سنگ گذاشتم. یپلکام رو باز و بسته کردم، دست رو دم،یکش قیتا نفس عم چند

 !نم؟یتونم بش ی: م ایبرد

 نگاه کردم ایرو باال آوردم و به برد سرم

 اهوم. -

 کنار قبر نشست. ایبرد

 !نجام؟یمن ا یدیاز کجا فهم -

 بهم گفت الی: عمو دان ایبرد

 اهان -

 .دیسنگ قبر کش یرو دست

 : مزاحم خلوتت که نشدم؟! ایبرد

 نه -

 دستم گذاشت یدست رو ایگل رو هم پر پر کردم. برد یشاخه  نیآخر

 تون باشم.دختر یبرا یداداش خوب دمی: قول م ایبرد

 لبخند زدم. ایبرد به

 کردم. یحسادت م ایبه پر یمن گاه -

 : چرا؟! ایبرد

 برادر داشت اما من نداشتم. هیچون اون  -
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زد لبخند

کردم یهر کدوم از دوستام که خواهر داشتن حسادت م ای ای: منم به پو ایبرد

.میدیدوتامون به آرزو مون رس یهویاالن  -

.یقابل تصور ری: اره به طرز غ ایبرد

دیکش ینفس

م؟ی: بر ایبرد

اره -

دونستم االن  یبشه؟ فقط م یچ ندهیدونم قرار بود آ ی. نممی. دست در دست هم حرکت کردمیبلند شد نیزم یرو از

دفه درسته.... نیا دونمیکه خوب م یغامیعشق، پ غامیدر انتظار پ ،یخوشبختم و راض

.انیپا

رزازپور هی: مهد سندهینو


