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  ـــــمیَالَرح َالَرحمٰـــــِن الّله ِبســـــِم

  •دارید شوق رمان•

  Parimah66: سندهینو 

 : تگرام در یاصل کانال نکیل

@shogh_didar   

 :است گرفته قرار سیخ یآوا تیسا در رمان نیا

http://ava-khis.ir/ 

 7/3/99:  شروع

 :رمان خالصه

 پنهان طنتیش و غرور جنس از نقاب کی پشت رو ش هدخترون فیلط احساسات داستان دختر

 .کرده

 شروع تازه اونجا که کنه یم برخورد پسر هی به دیکن ینم هم رو فکرش یحت که جا هی در تایُبن

 ...ماجراست

 

 

 

 

 1_پارت#

 ! زهیریم داره یــــــــــــیوا
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 :گفتم یم مخود با و دادمیم فش هیبق به دمییپا یم رو اونطرفم نطرفیا که نطوریهم

 . هستند زنانه ییدستشو صف یتو مردا ی همه چرا بابا یا -

 . نداشتم فکرهارو نیا فرصت من یول

 . ختیر یم داشت

 !! کنند؟ یم نگاه تعجب با همه چرا فقط

 . شدند وونهید حتما کن، ولشون

 . هام شونه یرو زد سرم پشت پسر

 ! برگشتم

 . هییهولو چه ییوو

 :گفتم تیصبانع با و اومدم خودم به

 . بکش رو دستت د،یزنیم دست من به چرا گهید دیهست ما صف یتو آقا-

 . گرفت تعجب رنگ آخرم  جمله با بود شده جمع اولم غیج از که صورتش

 ! وا

 گفتم؟ یچ مگه

*** 

 !شدما راحت شیآخ

 ...آق کن ول متعجب، یها نگاه بازهم

 ! ؟یچ

  ؟!مردونه ییدستشو

 حال یک و کجاست زنونه مردونه ییدستشو بدونه کجا از بیغر شهر یتو آدم گید آره

 . کنه نگاه تابلوها به داره
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 ! بخدا واال

 .رفتم کنار هولوعه پسر اون تمسخر پر نگاه ریز از حالتم یتو یرییتغ چیه بدون

 

 2_پارت#

 :گفت حرص با بازهم بشرا

 باراد و نیامیبن اگر یندو یم! ؟ییدستشو یرفت مرد عالمه کی نیب آخه سرت، تو خاک تایبن-

 ! شه؟ یم یچ بدونند

 :گفتم و حرص و اطیاحت با

 !نبود؟ عمد از که بگم یزبون چه با من. فهمند ینم یش خفه تو اگ جان بشرا. سیه-

 : گفت تیعصبان با

  هستند؟؟ اونجا چرا مرد همه اون یدینفهم تو یعنی-

 :گفتم یکالفگ با

 !دونستم؟یچم من هوف!شو ساکت و کن ول توروخدا-

 :گفت حرص و یمسخرگ با

 . یبود خنگ تولد بدو از تو-

 . رفت هیبق سمت به و دیکوب نیزم به محکم رو پاهاش بعد و

 . افتادم راه سرش پشت هم من و انداختم باال رو هام شونه

 . فتمیب پس بود کینزد دمید ک یزیچ با کدفعهی

 . کرد نگاهم و داد باال رو ابروش کردم که نگاهش

 . بود خوشگل یلیخ مصبال

 . ادیز ن یول بود دیسف بایتقر روشن،صورتش یلیخ یآب یها چشم
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 ییبایز یلیخ شیر ته و بود داده باال یقشنگ یلیخ حالت با بود بلند یکم که رو موهاش

 . داشت

 : گفتم لبخند با نیامیبن به رو و دینکش هم هیثان دو ب کردنم نگاه

 . ریبخ دنیرس داداش سالم-

 :گفت حرص با

 . یمرس-

 .کردم یکار حتما کردنش نگاه اون با دمیترس راستش

 

 3_پارت#

 . هیعصب نجوریا اون که کردم کار چه که کردم یم هیتجز داشتم نجوریهم

 :کردم نگاه بهش نیامیبن هیحرص اما مهربون یصدا با

 . دارم کارت ایب قهیدق دو جان تایبن-

 :گفتم ترس با

 ؟؟ینداشت من با یرکا تو مگه مامان زهیچ-

 ! اره بگو اره بگو

 . کنم کار داشتم دوست که بود یزمان تنها موقع اون راستش

 :گفت یطانیش هم مامانم

 . نداشتم تو با یکار من نه ،یزد توهم-

 . زد یطانیش لبخند هی بعد و

 : گفتم و دمیکش رو نیامیبن شرت یت رفتم و کردم نگاهش حرص با

 ! خوشگلم داداش جانم-
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 :گفت خنده اب

 کور نکنم دعوات تا یکن یم یکار و یکن یم خر رو من هات حرف نیا با یکرد فکر اگر-

 . یخوند

 :گفتم خرکننده یلحن با

 کار چه حاال قبول؟. خوردم گه اصال من َاه. تو بالنسبت زه،یچ نه آم خر، بالنسبت داداش-

 مگه؟؟؟ کردم

 : گفت تیجد با

 گهیم من ب داره باشه همراهمون سفر یتو و ادیب ما اب قراره ک هانیک دوستم تایبن-

 .بوده مردونه ییدستشو صف داخل خواهرت

 : گفتم ترس با

 . که نشده یزیچ ،یزنیم داد چرا-

 ! یُبن-

 . دیکش رو من پشت از یکی که سمتش به دمیدو شدم آزاد که انگار بشرا یصدا با

 :گفتم حرص با

 . کن ولم االغ نیامیبن-

 :گفت یالسو حالت با

 جانم؟؟-

 :گفتم و کردم هل

 . کن ول و کن عفو مرا لطفا خوشگله نیامیبن زهیچ-

 :گفت خنده با

 . شد حاال-
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 . کرد ولم و

 .افتاد هولو هانیک یعبارت ب ای خوشگله پسر اون به چشمم رفتم تا

 

 4_پارت#

 . برگردوند رو روش و گفت ییپرو لب ریز که دادم تکون هیچ یمعنا ب رو سرم

 . یکنیم داداشم به رو گزارشم که یخووددت پرو کثافت، شعوریب

 ها؟؟؟

 هست؟؟؟ همسفر ما با اوون

 !خدا

 . یکن یتون یم یتالف اتفاقا تایبن نه

 . شدم شارژ فکر نیا با

*** 

 

 :دیپرس بابام

 م؟؟؟یبر کجا دیبد نظر ها بچه خب-

 : گفتم یشاد با

 . گن یم یچ اونا نمیبب نیامیبن به بزنگم بزار دونم ینم-

 . بودند نیماش هی داخل هانیک و باراد و نیامیبن آخه

 . گهید نیماش هی داخل بشرا و بابام و مامانم و من

 . شد یرانندگ مشغول و گفت ی خب یلیخ هم بابام
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 . نیامیبن یگوش به زدم زنگ و برداشتم رو میگوش

 بوق کی

 بوق دو

 بوق سه

 الو-

 . دمیپر جا از متر کی باراد بلند یصدا با

 :گفتم حرص با

  ؟یزن یم داد چرا گوسفند-

 . بود بلند ظبط یصدا خب ،یدهن بد یلیخ بخدا-

 :گفتم یکالفگ با

 !کنه؟یم کار چه تو دست یِبن یگوش یراست. کن کمش خب. دونم یم-

 : گفت خنده با

 . بگو رو کارت. فضول چه تو به-

 :گفتم یخنگ با

 ! دم؟یزنگ یچ یبرا من سا،یوا-

 :گفت یم که بود باراد یصدا ونورا از

  وونهید -

 :گفت یم که بود بشرا یصدا هم نوریا از و

 .میبر کجا میریبگ میتصم نکهیا یبرا احمق -
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 5_پارت#

 :گفتم یجیگ با

  م؟یبر کجا نمیبب زدم زنگ آها-

 :گفت قاطع یلیخ

 . دونمینم من-

 :گفتم خنگ گفتم یم بهش داشتم که یییصدا با

 . بپرس اونا از هسنتد، هم گهید نفر دو تو جز اسکل-

 :گفت حرص با

 . گمیم االن بزار. ادب یب نمتیب یم ک من-

 :زد داد بعد و

 . هانیک. یبن-

 :گفتم تیعصبان با

 . شدم کر کوفت-

 .میبر کجا دادندیم شنهادیپ ک ومدیم بحثشون یصدا

 :زدم غیج نیهم واسه شه یم تموم شارژم کنه دایپ ادامه دمید

 . شدا تموم شارژم .َاه-

 :گفت خنده با

 . هیحافظ میبر خب. گهید یسیخس-

 . میبود رازیش ما دیزد حدس درست! بله

 :گفتم حرص با
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 ...عم سیخس-

 :گفتم نهیآ تو از بابا نگاه با

 ! یخودت َام-

 :گفت خنده با باربد

 ! خداحافظ-

 . کردم قطع یخداحافظ بدون و گرفت حرصم خندش از

 :گفت یکنجکاو با مامانم

 ؟!گفت یچ-

 :گفتم مامانم جواب در

 . هیحافظ میبر گفت-

 . داد تکون یسر

 :گفت جانیه با بشرا

 !یُبن-

 :گفتم جانیباه اون جانیه از منم

 بله؟-

 

 6_پارت#

 :گفت یقبل لحن همون با بازهم

 ! گمایم-

 :گفتم و شدم یحرص نباریا
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 . بگو ها-

 :گفت باز شین با

 . یچیه-

 :گفتم و سرش فرق دمیکوب و برداشتم رو کنارم ی کوله و گرفت حرصم

  ؟یکن یم مسخره رو من عنتر-

 طرف کرد رو روش بود، شده سرخ که من افهیق به توجه بدون و زد نما دندون لبخند هی

 :گفت کرد یم نگاه رونیب به که همونطور و نیماش شهیش

 . بزار احترام ترت بزرگ به-

 . رفت غره چشم بهم بود ماجرا شاهد ک مامانم و اوردم در اداشو

 ! هوف

*** 

 :گفتم یراحت احساس با

 . شد تخت منگاهمینش شیآخ-

 . گرفت رو گوشم و سرم یتو زد پشت از نفر کی کدفعهی

 خنده با که اومد باراد همون ای دست صاحب یصدا شد یم چوندهیپ گوشم که نطوریهم

 :گفت یم

 . کردم غلط بگو.  ؟ید یم فحش من به ؟یکن یم یدراز زبون من یبرا-

 :گفتم غیج با

 . رو المصب نکش یآ.. یکرد غلط باش. باش! گوشم باراد، یآ یآ-

 :گفت خنده با

 . کردم غلط بگو-
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 :گفتم حرص با

 . کرده غلط آخ-

 . اوردم جوش گهید دنیخند یم بهم داشتند که هانیک و نیامیبن دنید با

 :گفتم یبلند غیج با

 . کمک نیایب نیخند یم چرا ها بزغاله-

 .کردند یم نگاه بهمون  باتعجب همه رهگذرا

 

 7_پارت#

 .کرد ولم بالخره

 به تا شدم دورتر هیبق از یکم فرستادن فاتحه از بعد و میرفت یرازیش حافظ مقبره سمت به

 . بزنم زنگ شنیآ دوستم

 . بوق کی

 :اومد جانشیه از پر یصدا

 . خره یُبن بر سالام-

 :گفتم نجایه با خودش مثل منم

 ؟؟؟یبود دهیخواب یگوش رو. سالم-

 :گفت و دیخند

 ؟؟یشد مزاحمم یداشت کارم چه بگو حاال. کوفت-

 :گفتم درار حرص یلحن با

 . خواد ینم دلت انگار اما ا،یب باهاشون توهم رازیش ادیب خواد یم عمم بگم زدم زنگ یچیه-

 :گفت کنه خر رو من داشت یسع که یلحن و یمونیپش با



  13 

 
 

 ! جونم تاینب ِام-

 :گفتم خنده با

 ! ه؟یچ-

 :گفت کرد یم هیگر داشت سرش ریخ مثال که یحالت با

 . نمیبب رازرویش شده که بارهم کی خواد یم دلم امیب خوام یم منم-

 :گفتم خنده با

 ! بابا باش-

 : گفت داد با

  ست؟؟ین پر نشونیماش نمیبب سایوا-

 :مگفت کردم یم دور گوشم از رو یگوش که یدرحال

 . هستند جدا باهم پسرعمم و دخترعمم نه-

 :گفت ذوق با

 . کنم صادر اجازه برم من یاوک آها-

 :گفتم جانیه با

 !فعال برو-

 :گفت خنده با

 خداحافظ ماچ،-

 . دیشن رو یزیچ هی گوشم برگردم اومدم تا

 :گفت یم یمهربون با داشت هانیک

 خداحافظ ببوس هم ارویوان من طرف از. رمیگ یم هم یسوغات برات چشم من، برم قربونت-

 .  زمیعز
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 سراغم به که یفکر خاطر به هم اون شکست، وجودم یتو یزیچ هی لحظه هی فقط لحظه هی

 . اومد

 ! بود یچ واسه دونم ینم اما

 . شد دود شنیآ دنید یبرا میخوش تمام خود به خود

*** 

 :گفتم یظاهر تیمظلوم با

 . توروخدا. نمیبب نجارویا یدست عیصنا برم خوام یم من بابا-

 :گفت و زد یلبخند

 میبزن خونش کتاب به سر هی میبر هم مامانت و من تا د،یبر پسرا با بشرا و تو باش خب-

 :گفتم جانیه با

 .گهید دیایب ها بچه باش،! هورا-

 

 8_پارت#

 

 . رفتم هیبق سمت به انایک خواهرم با یخداحافظ از بعد

 یدختر چیه به که یمن. دیکش یم خودش سمت به رو من بیعج دختر نیا کردم، نگاه تایبن به

 .کنم کیکوچ رو انمیاطراف بخوام نکهیا نه یول بودم مغرور. کردم ینم نگاه

 . دیسف گرد صورت

  متناسب، یها لب و یآب یها چشم با

 . دهینکش خودش سمت رو من شیخوشگل خاطر به بودم مطمئن اما! بود خوشگل یلیخ

 . میرفت یدست عیصنا طرف به ها جوون ما تایبن اصرار به
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 . زد یسوت و شد رد کنارم از دختره هی کدفعهی

 :گفت و کنارم اومد و برگشت

 ! بدم؟ شماره خوشگله یه-

 . خوردم تاسف جامعمون وضع به هزارم بار یبرا من و

 ر؟یحق نقدریا هم دختر آخه

 کردم ش سهیمقا تایبن با ناخودآگاه

 . کجا گرد ابونیخ نیا و کجا تایبن خاص یوممعص شدم، مونیپش اما

 :گفت تیعصبان با یفور و کناذم اومد نیامیبن

 . برو بفرما ؟یباش یک شما خانوم-

 رفت کشدار، شیا هی گفتن با هم دختره

 هاش دست که نجوریهم هم باراد بخرن، یزیچ تا رفتن و دیکش رو نیامیبن دست اومد بشرا

 . کرد یم نگاه ها یدست عیناص به بود، تایبن یها دست یتو

 :گفتم خودم با لحظه هی اما چرا دونم ینم

 بودم؟ من باراد یجا به شد یم یچ-

 . باشه گهید نفر کی به متعلق دیشا اون زدم، پس افکاررو نیا اما

 . ندادم تیاهم بهش اما شد گرفته دلم کدفعهی

*** 

 . بودند کرده اجاره تازه که میبود یا خونه داخل 

 . بودم ها اون شرمنده اقعاو من

 . بابا-

 .اومدم رونیب فکر از تایبن بلند یصدا با
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 9_پارت#

 

 :گفت یتر آروم یصدا با جوابش در تایبن یبابا

 ! بگو جانم. دختر تر واشی-

 :گفت ششین کردن باز با

 . ادیم همراهشون هم شنیآ ان،یب خوان یم که نایا عمه-

 :گفت و زد یلبخند هم باباش

 . هام چشم جفت یرو قدمش. داروشکرخ خب-

 . رفت بشرا  و خودش اتاق سمت به و دیکوب بهم یخوشحال یرو از رو هاش دست تایبن

 . رفتم نیامیبن و باراد و خودم اتاق سمت به و دادم تکون ش بچگونه رفتار یرو از یسر

* 

 . میکن یباز حکم تا مینشست بشرا، ادیز یاصرارها به شام از بعد

 . هم با هم تایبن و بشرا و میباش اری باهم باراد و من شد قرار

 . بود اون دعوت برنده گروه ناهار، و شام یبرا فردا باخت یم ک یگروه و

 . شدند هشت ها اون و هفت  ما دست پونزده از بعد

 . کردن تقلب مطمئنم هم یکی نیا

 . دمیفهم بشرا هیضا رفتار از رو نیا

 .نکرد قبول و نداد پس نم زوگامیا مثل دیکرد تقلب دمیفهم گفتم که هم یموقع یحت تایبن اما

 :گفت و تایبن سر تو زد خرابش اعصاب اون با باراد اخرشم
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 . کنمیم ادم تورو یکی من-

 :گفت دییتاک با بود کنارمون مترسک مثل که هم نیامیبن

 . میکنیم-

 من یغذا یتو عمد از هک تارویبن بلند یمو اون اگر البته بود، یخوب شب رفته هم یرو

 . میریبگ دهیناد بودرو انداخته

* 

 ! دنگ

 خدا ای

  گه؟ید بود یچ نیا

 رو گهید دونفر اون ادیفر کردم یسع و رفت یم یبندر تند تند که قلبم یرو گزاشتم رو دستم

 . رمیبگ دهیناد

 . بزنم دید رو اطراف کردم وقت تازه

 . بود زده خشکش نیامیبن و باراد یادهایفر اثر در قابلمه سر دوتا با که دمید تارویبن

 ...و اومد خودش به کنم یم نگاهش دید تا

 

 10_پارت#

 

 :گفت بلند یصدا با و اومد خودش به کنم یم نگاهش دید تا

 ! کاظم یبن قمر ای-

 . دنبالش منم کرد، فرار و

 . اندازه یم باال ابرو من واسه و نشسته باباش کنار دمید رونیب زدم اتاق در از تا
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 . شدن مشت حرص شدت از هام دست

  خواب، یبرا بودم حساس یلیخ آخه

 .رفتن سمتش به و نکردن ینامرد بودند دهیرس من به تازه که باراد و نیامیبن اما

 . بود شده داریب خواب از تازه که بشرا پشت رفت غیج با

 کرد بلند بشرا سر پشت از رو اون یا حرفه کامال حرکت هی با باراد اما شد الیخیب که نیامیبن

 . دوشش رو انداخت و

 .کمرش یتو زد یم پا و دست با یه هم تایبن

 . کرد ولش باراد گرفت باراد کمر از تایبن که یگاز از بعد باالخره

 

*** 

 

 . رفتم اتاقم سمت به کرمم ختنیر از بعد

 . زدم زنگ شنیآ به تا برداشتم رو میگوش و تخت یرو نشستم

 . بوق کی

 . بوق دو

 . بوق سه

 . بوق چهار

 :گفت غیج با

 . االغ سالم-

 :زدم غیج خودش مثل منم

  شترمرغ؟ یچطور-
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 :گفت و دیخند

 ؟یداشت کارم جانم. خرمگس خوبم-

 :گفتم یانرژ با

 ! ؟یایم یک. آره-

 شونیراض زور به. شدنیم یراض ایآر و بابام مامان مگه یول. گهید میحرکت 12 ساعت-

 کردم

 خورد بدردت جا هی تیلجباز نیا ن؟یینجایا هم شب 12 ینی اها-

 یسوراخ 9 گهیم گید به گهید-

 هات المثال ضرب نیا با گمشو برو-

 :گف خنده با

 بخاااد دلتم-

 :گفتم کردمو خنده تک هی منم

 .خادینم که نجاسیا مشکل-

 شوریب-

 :گفتم یسرخوش با

 . حق ای ،یشد مزاحمم-

 کردم قطع و بزنه حرف شتریب نزاشتم
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 . نکردم یمعرف درست رو خودم من یراست

 . سالمه نوزده و مهراد تایبن. هستم تایبن من
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 . یپرستار رشته یدانشجو

 . خواهر هی و دارم داداش دوتا

 . سالشه چهار و ستیب نیامیبن

 . سه و ستیب باراد

 . ستیب هم بشرا

 . دار خونه و سالشه چهل که پروانه مامانم

 . هست بانک سیرئ و سالشه پنج و چهل که محمد هم بابام

 . خوبه هم مونیمال وضع

 ! بگم؟ یچ گهید

 . دیفهم یم ادامه در رو شیبق بسه خب

 . خوندم یم هم یاهنگ لب ریز کردم یم صاف موهامو داشتم که نطوریهم

 . پارک لونا میبر تا میشد یم آماده میداشت

 . یشهرباز عاشق که منم

 . ها کشو تو نمیبچ بودم نکرده وقت که کردم نگاه ییها لباس به و چمدونم سمت رفتم

 . یمشک هاش خط و بود ییُاخرا زرد اصل در که برداشتم چارخونه کیتون هی نشونیب از

 . کوتاه نه و بود بلند نه که چسبون یخی نیج شلوار هی با

 . یمشک شال هی با

 . شال ریز زاشتمگ ازاد رو بود کمرم ریز وجب هی تا که هم رو موهام

 . زدم یکالباس رژ هی و کردم مرتب رو امیچتر

 . بودن فر و بلند خودشون آخه نداشتن ملیر به ازین هام مژه
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 و کردم دست رو دمیسف ساعت

 . دهنم یتو انداختم و برداشتم فمیک داخل از هم یینعنا آدامس هی

 . باراد از ریغ بودن آماده همه رونیب رفتم یوقت

 . کردم لیتحل و هیتجز رو پشیت و کردم نگاه هانیک به هیانث چند هیتو

 ایباد نیا از نه. داد یم نشون رو شیعال کلیه و بود دیسف که مردونه قهی بلند نیآست لباس هی

 . الغر نه بود

 . بود دهیپوش هم پررنگ یاب نیج شلوار

 . بود دستش هم یمشک مارک ساعت هی

 . بود خوب یلیخ یلعنت

 . هام یباز زیه نیا با خودم سر تو زدم یکی تفکراتم تو

 .اومد هم باراد قهیدق پنج از بعد

 

 12_پارت#

 . میکرد حرکت مقصد طرف به نیامیبن نیماش با هانیک و بشرا و نیامیبن و باراد و من

 میبر دنیرس یم ده ساعت که نایا عمم و بابام و مامان  با میاومد اونجا از یوقت شد  قرار

 . بعثت پارک

*** 

 *قشنگ عروسک*

 ... *دهیپوش قرمز من* 

 . نرفته آبرومون نیا از شتریب آالرمش نیا با تا رو میگوش دادم جواب یزود

 . کرد یم نگاهم خنده با که افتاد هانیک به نگاهم لحظه هی
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 و شدم جذابش خنده الیخیب فورا اما

 .چسبوندم گوشم به رو یگوش

 .ُبن ُبن ــــربـــــــــــــ سلـــــــــــــام-

 .لطفا خفه-

 :گفت خنده با

 رن؟یگ یم پاچه خانوم شدهیچ-

 : گفتم

 . رفت آبروم میگوش مسخره آالرم با و میشهرباز االن من-

 :گفت بود شده شتریب شدتش که یا خنده با

 من؟؟؟ قشنگ عروسک-

 :گفتم حرص با

 . آره. کوفت-

 :گفت و دیخند

 . میدیرس ما اخه شما؟ دیایم یک بگم خواستم یخیب حاال-

 واقعا؟؟-

 د؟یآ یم یک. آره-

 . بار بار. کن صبر دونم ینم-

 :گفت و سمتم برگشت یوحشتناک غره چشم با باراد

 !شده؟یچ. مرض و بار بار-
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 :گفتم و زدم نما دندون لبخند هی

 . دنیرس که گفت و زد زنگ شنیآ آخه خونه؟؟ میر یم یک-

 . شد باز ششین دبارا آوردم رو شنیآ اسم تا

 ! وا

 . دهیند یزهایچ حق به

  شه؟ شل ششین دختر هی اسم با باراد

 !  بایغر بایعج

 :اومد یگوش پشت از شنیآ داد یصدا

 . الـــــــــــــــــــــــــو-

 :گفتم حرص با

 .تر واشی یریبگ مرض-

 : گفت و دیخند

 . رفت شارژم ؟یرفت کجا-

 :گفتم مشکوک

  چرا؟ هپروت تو یرفت گهید بگو باراد.. کن صبر یچیه آها-

 :گفت و کرد هل

 رو آدرسش که یرستوران به زنم یم زنگ االن من خب آها. ؟؟یگفت یچ.  یچیه... ـیه ها؟-

 . میریبگ لیتحو غذاهارو بعد و هیبق دنبال میبر بعد دمیم سفارش غذا گرفتم دوستم از

 :گفتم فود فست خوردن از ذوق با

 ! که؟ یدیشن شنیآ... یاوک-
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 :گفت خنده با

 . نایایب زود خب. آره-

 :گفتم خنده با خودش مثل منم

 . بوس بوس. فعال. باشه-

 :وفت و دیخند

 . فعال. لپت رو-

 .شلوارم بیج یتو گزاشتم رو میگوش و کردم قطع رو ارتباط خنده با

 . یچیه ای داشتم کوله ای رم،یبگ دست فیک نداشتم عادت کال

 نیا تو انگار و کرد یم نگاه آسمون به یجذاب یلیخ لبخند با داشت که ردمک هانیک به نگاه هی

 . نبود ایدن

 ؟!کنه یم فکر یچ به داره یعنی

 زنش؟؟ به

 ا؟یوان بچش به

 . گرفت دلم

 . نکن چسناله تایبن شو خفه اه

 ! نه ای داره زن داشتم شک هیحافظ تو تلفنش اون از بعد راستش

 . ببوسه خودش طرف از رو یا بچه هی خواست یم اون از و رفت یم نفر  هی صدقه قربون آخه

 .بود گرفته دلم هنوز

 .بودم کرده گم رو یزیچ هی انگار و چرا دونم ینم 
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 . کردم یم فکر تایبن به یقیعم لبخند با بودم زده زل آسمون به که جور همون

 کنم یم نجوریا چرا من نمیبب سایوا

 . امیب رونیب افکار نیا از تا دادم تکون رو سرم

 . کردم نگاه بهش

 . کرد یم ترم وونهید هرلحظه معصومش چهره

 فکر ادیز هست یچ دمینفهم تا کرد یم رشد داشت وجودم تو که یزیچ به خواستم ینم اما

 . کنم

 . میکرد حرکت خونه سمت به داد شام یبرا تزایپ سفارش زد زنگ باراد نکهیا از بعد

 . نداشت کم یزیچ ییبایز از که ییالیو خونه هی

 دورتادورش و بود ترمه حالت که باغچه دوتا که بود فرش سنگ میشد یم اطیح وارد یوقت

 . داشت قرار دوطرفش هر بود شده کار یکاش با

 . بود شده کاشته رز و بنفشه یها گل داخلش

 در سه استخر هی راست سمت و داشت وجود درخت تا سه ها باغچه از اونورتر متر هی

 . متره سه عمقش که بودم دهیشن نیامیبن از و بود چهار

 ک بود متر هی حدود ارتفاع با باغچه هاش بغل چه و جلو چه و پشت چه هم خونه دور

 .  بود شده ینقاش قهیسل با اطیح یها وارید و داشت ییبایز یها گل

 . میکرد یم عبور پله پنج از دیبا هم یا قهوه دیسف خونه به شدن وارد یبرا

 ...و کرد باز رو نیماش در یمکث چیه بدون تایبن میشد وارد یوقت
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 ور حمله دختر دوتا سمت به و کرد باز رو نیماش در یمکث چیه بدون تایبن میشد وارد یوقت

 . شد
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 . کنم سالم تا رفتم نیامیبن عمه سمت به و کردم کوتاه ی خنده هی

 . میرفت ها نیماش سمت به مهه با یپرس احوال و سالم از بعد

 پارس پژو هی که میشد اریسام نیماش سوار(تایبن پسرعمه)اریسام و نیامیبن و باراد و من

 . بود دیسف

 . رفتن مهراد یاقا همراه تایبن ی دخترعمه سوگل و  تایبن دوست شنیآ و بشرا و تایبن

 .خودشون نیماش با شوهرش با مهرادهم یاقا خواهر

***  

 . مینشست یفروش یبستن هی کینزد جا هی میدیرس بعثت پارک به یوقت

 . کردم یم نگاه اطراف به ذوق با

 ! بودما دیبد دیند که نه

 !نه

 . امیب رازیش به شده که هم بار هی بود آرزوم یبچگ از فقط

 . گهید یجاها و شمال و اصفهان میرفت یم شهیهم

 :گفت خنده با نیامیبن

  یُبن یه-

 . برگشتم سمتش به نیامیبن یصدا با

 :گفتم و زدم ثیخب لبخند هی

 یِبن جانم-

 :گفت و کرد نگام حرص با

 . شد فیح... بخرما یبستن برات خوام یم بگم خواستم. درد-

 :گفتم عیضا یلیخ یلحن با
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 . جونـــــــــــــــــم نیامیبن-

  زدم پلک سرهم پشت بعد و

 .ومدیم رحم به دلش مقابلم طرف مکرد یم نکارویا تا میسبزآب یها چشم با شهیهم

 . دادم یم خودم دست کار یروز هی باراد قول به

 :گفت اخم و خنده با

 .نکن نگام ینجوریا. خب یلیخ-
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 : گفتم خنده با

 . گهید بخر باش زود-

 . رفت یفروش یبستن سمت به و کرد نثارم ییپرو

 رفتن پسرا همه بود ادیز تعداد چون

 . برامون ارنیب هارو یبستن تا

 !آخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 !ســــــــــــــــــــــــــــرم

 . ور اون انداختم و کردم بلند  و برداشتم سرم یرو از بشرارو یپا خراب یاعصاب با

* 

 :زد داد بازهم بشرا

 !تایبنـــــــــــــــ-

 :گفتم آلود خواب یها چشم و غرغر با



  28 

 
 

 . بخوابم ینزاشت شبید. مرض یا ردد یا-

 :گفت خنده با

 . شاهچراغ میبر میخوا یم. شو بلند شو بلند چه من به-

 . نشستم سرجام خیس شاهچراغ اسم با

 ! ولیا

* 

 اون میبر تا دادم نشون هیبق به دست با و دمید مردهارو رونیب میاومد که شاهچراغ در از

 . سمت

 . شاهچراغ کینزد پارک هی میبر که شد قرار همه دادن نظر چندتا از بعد

 .رنیبگ دهیکوب پرس چند تا رفتن(شوهرعمم) یامکیس یاقا و بابام و مینشست و میرفت ما

 .زدن ینم غذا به دست زنا میرفتیم که مسافرت بود، نیهم شهیهم کال

 ...که ارمیب در تا اومدم بودم اوردهیدرن هنوز که رو چادرم
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 احساس سرم پشت نفررو هی حضور که ارمیب در اومدم بودم، اوردهین در نوزه که رو چادرم

 . کردم

 . کردم یم حس چادرهم یرو از یحت رو هاش نفس یگرما و دیکش یم یقیعم یها نفس

 :خورد گوشم به هانیک یآشنا یصدا بالفاصله

 . ارین در رو چادرت-

 . کرد کیکوچ مکث کی

 . بزنم حرف من نداد اجازه اما
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 :گفت خودش و

 .یشیم تر بایز و تر بینج چادر با-

 .نندازم رونیب رو موهام نپوشم چادر اگر یحت دادم قول خودم به که بود لحظه همون

 .نشست دلم به یلیخ حرفش آخه

 . خورم یم گه البته

 ! :/هاهاها

 . اریوسام نیامیبن و باراد سمت رفت و شد دور عیسر بزنم یحرف من بزاره نکهیا بدون

 . کنم نگاه هاش چشم به لحظه اون خواست یم دلم یلیخ

 .تــــــــــــایبن سرت تو خــــــــــــــــــاک

 !خـــــــــــــــــــــاک

  ــــــــــه؟یچ ها حرف نیا ــــــــــــزیه ی دختره اخه

***  

 . کردم فکر یلیخ شبید

 . دمیرس کیکوچ جهینت هی به تنها اما

 . شدم عاشق من

 . کرد وونهید رو من نجابتش که شدم یدختر عاشق آراد هانیک من

 . مهراد تایبن عاشق

 . ده یم ارامش بهم هم اسمش یحت

 . رفت ضعف براش دلم دمشید چادر با یوقت امروز

 سمت به کنه یم باتریز و تر بینج رو اون که گفتم بهش دنشیپوش چادر از نکهیا از بعد

 .رفتم اریسام و نیامیبن و باراد
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 . کنارم اومد یفور اریسام نشستم تا

 :گفت و زد چشمک هی

 !ـــــــــــه؟یخبر کلک-

 : گفتم و کردم دور خودم از رو اون خنده با

 .کوفته یا-

 :گفت و کرد خنده هی اونم

 .ــــــــــنمیبب بگو عیسر تند زود-

 . کردم کج اریسام مخالف سمت به رو سرم یخاص حالت با و نییپا انداختم رو سرم

 :گفتم و دمیکش لبم کنج به یدست شصتم انگشت با

 . شدم عاشقش. معصومه یلیخ. اوهوم-

 :گفت پشت از نفر  هی کدفعهی

 من؟ خواهر رو یزار یم دست گهید حاال هانیک اقا. روشن چشمم-

 . برگشتم سمتش به باراد یصدا با

 :گفتم ترس با

 . بخدا ستین یکن یم فکر تو که طور اون باراد-

 : گفت یعصب یا چهره با

 . ارهیب هم تورو گفتم نیامیبن به کردم اشتباه! . هان؟یک یگ یم یچ-

 :گفتم و کردم نگاش ناباور



  31 

 
 

 . ستین هوس حسم بخدا... نیهم شدم، عاشق... فقط من.... من اما-

 . شد منفجر گوشم خندش شدت از دفعه کی

 . بود کرده سگاهیا رو من شعوریب

 انداخت رو دستاش اومد خنده با دمیپوش رو کفشم تا. شدم بلند جا از و کردم نگاش حرص با

 :گفت و شونم رو

 . بشه دامادمون بخواد که تو از بهتر یک تازه. گهید نشو ناراحت-

 :گفتم و دمیخند باالخره منم

 .باشه داشته دوستم خداکنه. داره به نه باره به نه حاال-
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 :گفت یا انهبچگ یلیخ ذوق هی با

 آراد پسر و کوچولو آراد خانم بشه بچتونم. مهراد َاند آراد. هانیک َاند تایبن یـــــــــیوا-

 . کوچولو

 .سرش یتو زد محکم خنده با اریسام

 . بگو چرت کمتر باراد-

 . دیخند دوباره از و

 . دیشد بود گرفته خندم منم

 . کردم نگاه تایبن به

 ؟!ادیم خوشم نقدریا بشر نیا از چرا من

 . کنه یم نگاه رو من داره هم اون دمید

 . ابرهام رو کردم حس نگاه هی بخاطر
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 .اومدم خودم به نیامیبن یصدا با

 :گفت خنده با

 . شماها دیگ یم یچ-

 :گفت و کرد ذوق دوباره از باراد

 ! شدهیچ یبفهم اگه یبن-

 . بود لبق حالت به هاش چشم که افتادم یا یموجیا ادی لحظه همون من و

 . اون با زد ینم مو

 :گفت یکنجکاو با بود گزاشته ریتاث روش باراد ذوق انگار که هم نیامیبن

 !شــــــــــــــــده؟یچ-

 . نگه فهموندم بهش هام چشم با من که کرد من به نگاه هی باراد

 : فتگ نیامیبن به رو و کرد یطانیش خنده هی االغ باراد اما بود، تر یتعصب نیامیبن آخه

 . شده عاشق یکی جمع نیا تو-

 .کرد نگاه رو من میمستق و
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 :گفت دار کهیت و کرد نگاه من به نیامیبن

 ه؟؟؟.... ر.... آ-

 :گفتم و چرخوندم مخالف طرف به رو سرم یفور و کردم بهش کوتاه نگاه هی منم

 آره-

 . کردم نگاه جمعمون به دوباره از
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 :گفت نیامیبن

  ؟.خوشبخت دختر نیا هست یک-

 . ندادم بهش اجازه که بزنه یحرف اومد باراد

 : گفتم استرس با خودم و

 . نیامیبن زهیچ-

 :گفت خنده با

 ز؟؟یچ-

 :گفتم یقبل استرس با

 ... گهید زیچ-

 :گفت خنده و یکالفگ با

 مارو؟ یگرفت-

 :گفتم بودم گرفته خودم دست از که یحرص با

 . گم یم بهت اونور میبر ایب قهیدق دو نه نه-

 . بود تر دور ها خونواده از متر ستیب حدود که میرفت درخت هی سمت به

 . آورد یم در شکلک نیامیبن پشت از یه اریسام

 . گرفته رو من ی قهی که آورد یدرم رو نیامیبن یادا که بود نیا شیکی مثال

 . کرد یم نگاه من به و بود کرده زیر رو هاش چشم باراد

 :گفت و اوردین طاقن نیامیبن

 !نه؟ ای یگیم هانیک-

 :گفتم استرس با
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. وونشمید نه نه. عاشقشم اصال نه. دارم دوسش یلیخ. ستین هوس حسم بخدا نیامیبن نیبب-

 .گهید دله اما بود یکم مدت دونم یم

 : گفت من استرس از خنده با

 ! خب بگو درست هانیک-

 :گفتم کهیت کهیت

 ...عاشق... من.... من-

 :گفت و حرفم وسط دیپر باراد

 . هست تایبن-

 .کرد تر راحت رو کارم حرفش نیا با باراد

 .کردم نگاه نیامیبن به

 .کرد ینیشبیپ شد ینم زرویچ چیه

 .یتفاوت یب بعد شوق بعد تیعصبان اول

 .کردم نگاه بهش تعجب با

 کدفعه؟ی شدیچ

 .جلو اومد

 . صورتم سمت کرد دراز رو دستاش

 .نکردم جادیا حالتم تو یرییتغ اما بستم رو هام چشم

 منم و کنم باز رو هام چشم شد باعث اون توسط شدنم بغل و سرم پشت به دستش نشستن  با

 .هاش شونه دور بندازم رو دستام
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 . نگفتن یزیچ باراد و نیامیبن که شد ینم باورم

 . میرفت هیبق سمت به ها بچه کردن یخوشحال ابراز یکل از بعد

 . بودم خوشحال یلیخ هم خودم

 . بودم رفته انگار رو راه نصف

 . اوردن غذاهارو و اومدن مردا هم لحظه همون

 . کمکم به ادیب تا گفتم اریسام به و کردم جدا اندازه به رو مصرف بار کی ی سفره

  شه، بلند خواست اریسام

 :گفت من به یطونیش نگاه مین با و تایبن سمت کرد رو بود، ماجرا شاهد که باراد اما

 دختر پاشو یُبن-

 : گفت آرامش با و برگردوند ما سمت رو روش زد یم حرف دخترا با داشت که تایبن

 کنم؟ چکار-

 :گفت و باال انداخت ابرو هی باراد

 بندازه رو سفره تا هانیک به کن کمک-

 . کرد اکتفا باشه گفتن به آورد یدرنم سر باراد یکارا نیا از که تایبن

 .اومد من سمت به و کرد مرتب رو سرش یرو چادر شد بلند شجا از یوقت

  و کردم نگاه باراد به خنده با

 . سرش یتو زد محکم ارهمیسام

*** 

 .میدیچ و میبرداشت سبد داخل از هارو ظرف شنیآ و من هان،یک با سفره انداختن از بعد
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 . میکرد حرکت نهخو سمت به و میکرد جمع رو لیوسا ناهار، از بعد ساعت دو

 . بشه تموم سفر نیا نداشتم دوست

 . میگشت یبرم گهید روز هفت اما

 . ازاالن بود گرفته دلم

 . هیعاد نیا و وضعم خل منم البته

*** 

 :گفت گرم یلحن با بابا،

 . هست نیامیبن و باراد مثل من یبرا هانیک ؟.آراد یآقا هیحرف چه نیا-

 ( هانیک یبابا)-

  ؟!!دیایب شماهم هیچ نظرتون اصال. داره جا ما سر یرو هانیک. نجوریا دینگ-

 ( هانیک یبابا)-

 که کارروهم. نیینجایا روز شیش د،یایب که فرداهم شما. میگرد یبرم گهید روز هفت که ما-

 ده یم انجام هارو کار معاون ن،یهست سییر شما ماشاال

 ( هانیک یبابا)-

 . میهست خبرتون منتظر. چشم-

 ( هانیک یبابا)-

 . شما نگهدار خدا-

 :دمیپرس یکنجکاو با بابام از
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 بود؟ هانیک پدر آراد یآقا-

 :گفت مهربون

 . انیب فردا احتماال اوناهم. آره-

 . گفتم ییآها

 رو بابام یصدا که آشپزخونه به بودم اومده آب خوردن یبرا من و بود شب نصف االن

 . دمیشن یاتفاق

 . رفتم اطیح تسم به و نبرد خوابم کردم هرکار

 . بود تاب هی ساختمون پشت

 . شد یحالت چه دیشن رو شنیآ اسم تا اونشب که کردم فکر باراد رفتار به و نشستم تاب یرو

 . سوگل به گاهشیب و گاه یها نگاه به کردم، فکر نیامیبن به

 

 . دکر رییتغ کل به ال،یفر رستانم،یدب دوران دوست دنید با که یاریسام ار،یسام به یحت

 .شد مرد پا هی الیفر دنید از بعد اما بود گذرون خوش یهوا به سر پسر هی اون دنید از قبل

 داداشم زن قراره و شده عاشق داد یم نشون اخالقاش با که یسوگل. کردم فکر سوگل به

 . بشه

 . زدم حیمل لبخند هی و دادم هیتک تاب ریزنج به روو سرم

 ! رفت هانیک سمت به فکرم هوی

 . گرفت اوج لبخندم دارمونید نیاول یادآوری با

 :اومد سرم پشت از ییصدا کدفعهی

 !؟یشد وونهید-
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 . شدم اطراف متوجه تازه هانیک یصدا با

 . بودم دهینشن هم رو پاهاش یصدا یحت من و بود روم روبه درست

 :گفت لبخند با و کرد اشاره کنارم به و کترینزد اومد

 ؟!هست؟ اجازه-

 : گفتم لبخند با  و تاب ی گوشه به دمیبچس

 البته-

 :گفت و دیخند و نشست

 . رهینم ادمی رو اول روز چوقتیه-

 . کرد نگاه صورتم به بعد و

 :گفت و دیخند بلند بلند که کردم نگاه بهش حرص با

 .حاال نخور حرص-

 . دمیخند همراهش منم و دیخند

 ! شد یا خنده تو خنده چه

 : گفت یکنجکاو با

 ؟؟یکرد یم فکر یچ به-

 :گفتم لبخند با

 . جمعمون یها عاشق به-

 . دیپر رنگش هوی
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 ! شد؟یچ

 :گفت لکنت با

 ....من... که یدیفهم تو...تـ-

 :گفتم خنده و تعجب با

 . کردم یم فکر شنیآ و اریسام و سوگل و باراد و نیامیبن عشق به داشتم! داشت یربط چه-

 .دمیشن رو قشیعم نفس یصدا

 !وا
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  شد؟؟یچ کدفعهی 

 ! بشم الیخیب کردم یسع

  شد؟ یم مگه اما

 .ذهنم به اومد یزیچ

 : گفتم آروم ییصدا و  مکث با

 !ــــــــــــزهیچ.... آم-

 :دادم ادامه یپنهان بغض با  و کردم قالب هم یتو رو دستام

 ؟!؟یدار رو زنت عکس-

 . شد گرد هیثان صدم کی عرض در هاش چشم

 :گفت تعجب با
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 ؟!زنم؟-

 :گفتم بود شده دتریشد که یبغض با

 .دمیشن یاتفاق من دا،یببخش البته...ال.  یزد حرف باهاش هیحافظ تو که یهمون. گهید آره-

 . شدم موفق هم ییجورا هی و کنم یمخف رو صدام بغض کردم یسع

  شد، طونیش کدفعهی هاش چشم و گفت اها هی

 . برگشت اولش حالت به زود اما

 :گفت بخندل با

 . شرمنده ستین خوب لباسش اما دارم-

 زد محو طونیش لبخند هی هم بعد

 . شد یم شتریب لحظه هر داشت بغضم

 ! چرا؟ دونستم ینم

 . روش بود میتیریغ چه

 . داره دوستش یلیخ حتما

 . خورد سر هام چشم از اشک قطره هی بخوام نکهیا بدون

 !دیند اون اما
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 :گفتم و کردم یمصنوع یا خنده

 . نده خب! سیخس-
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 . ندادم تیاهم اما بود شده دورگه صدام

 :گفت و کرد یکوتاه خنده

 ! شد؟ ینجوریا چرا صدات-

 :کردم هول

 . خوردم سرما کنم فکر. زهیچ آم-

 . اون به برسه چه نشد باورم خودمم

 . بود یخودت خر یمعن به که انداخت بهم نگاه هی

 . نگفت یزیچ اما

 :گفت بعد قهیدق ده حدود

 ! عاشقه؟ هم اریسام یگفت یراست-

 :گفتم لبخند با

 . آره-

 . اومد کش لبخندم بعد

 :گفت دیترد با

 ؟!تو؟ عاشق-

 :گفتم و رفتم غره چشم بهش

 . انیم هم گهید بهم یلیخ. هست الیفر دوستم عاشق اون! میبرادر خواهر مثل ما. بابا نه-

 ! شد شاد

 :گفت لبخند با

 .که خوبه. آها-
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 :گفتم باز شین با خودش مثل منم

 !اوهوم-
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 . نگفت یزیچ هم اون  نگفتم، یزیچ من گهید

 . برد خوابم اما شد،یچ دونم ینم که میبود زده زل رو روبه به هردومون سکوت یتو

 

*** 

 . کردم فکر حرفم به شد سکوت یوقت

 . دمینخند اما گرفت خندم

 . باشه داشته هم لخت عکس بخواد که نداشتم یزن من

 . بود خواهرم هست، زنم کرد یم فکر تایبن که هم یاون

 . زدم محو لبخند کی آخر و رمیبگ رو خودم جلو نتونستم

 . باشه دهیند که کردم نگاه تایبن به فورا

 یتو که کردم نگاه صورتش به بعد شد، راحت المیخ اول برده خوابش نکهیا دنید با اما

 . شد یم تر معصوم خواب

 . شدم عاشقش چقدر کم مدت نیهم یتو دونست یم خدا

 و باراد اعتماد از ینجوریا نکهیا به فکر با اما اتاقش یتو ببرمش و کنم بلندش خواستم اول

  کردم، استفاده سو خودم به نیامیبن

 .شدم مونیپش هستند، اتاق یتو هم گهید دختر تا سه نکهیا و
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 . شدم مونیپش هستند، اتاق یتو هم گهید دختر تا سه نکهیا و

 . کردم نگاه صورتش به 

 . داشتم دوستش اندازه از شیب

 . دادم یم براش جونمم یعنی

 :گفت یم آهنگش یتو که افتادم یمختار انیپو اهنگ ادی لحظه کی

 . شد عشقم زود یچطور کم مدت نیهم یتو-

 . بود کرده اشاره من حال به واقعا

 . گید هست دل خب اما بود یکم مدت

 . بهش شدم کینزد آروم

 . کردم نگاه موهاش به

 . بود یعال موهاش هیلخت

 ! یهع

 . شدم زیه چه من

 . نبود حواسش هم من شیپ و کنه سر یزیچ بود رفته ادشی

 . نشه معذب که نگفتم یزیچ هم من و

 . زدم هاش شونه یرو

 . بخوره سرما هنکیا از دمیترس یم خب اما کنم دارشیب خواست ینم دلم
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 . بود پوشونده رو شونش و بود ربع سه نیآست لباسش

 . خورد تکون هی

 .بود خسته یادیز نکهیا مثل اما
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 . بود خسته یادیز نکهیا مثل اما

 . نشد داریب چون

 . شونش به زدم آروم من هم دیشا

 . کردم تکرار رو کارم دوباره از

 :گفتم و

 .خانوم تایبن!تایبن-

 . دیپر جا از رافو

 :گفت چون برد یم سر به  خواب یتو هنوز انگار

 . گهید بخوابم بزار ؟یکن تیاذ رو من یاومد باز تو باراد-

 :گفتم و دادم قورت رو خندم

 . برده خوابت تاب یرو تو و میا خونه پشت االن. هستم هانیک من خانوم تایبن-

  تو؟ گم یم بهش دبع و گم یم خانوم تایبن کردم، ینم درک رو خودم

 . داد تکون طرف اون طرف نیا به رو سرش

 . کرد بسته و باز بار چند رو هاش پلک
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 :گفت و

 . نیشد تیاذ و بودم خواب اگر. شرمندم من. یوا یهع-

 . رفتم بهش یا غره چشم

 :گفتم و

 .شدم تیاذ که معلومه-

 :دادم ادامه و دادم ولوم صدام به

 . تختت از رونیب یایب یشب نصف یکن یم غلط یکن ترلکن رو خوابت یتون ینم که تو-

 ! دیترس

 . بردم یم لذت کارم نیا از من یول

 . گهید بودم ضیمر

 . کنم تشیاذ که برام بود یلذت چه دونم ینم

 .کرد نازک یچشم پشت دید رو خندم یوقت
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 :گفتم طونتیش با

 . کردنت تیاذ داره یحال چه یدون ینم-

 :گفت حرص با

 . آراد یاقا بودم غذات یال بلند یمو اون هیتالف منتظر اتفاقا-

 . شد چندشم شیادآوری با دوباره از
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 :گفتم حرص با

 !؟یارین ادمی یه شه یم-

 :گفت و کرد نگاهم مرموزانه

 . داره شرط-

 :گفتم یدفاع حالت با

 ...بلند یمو هی یبرا نداره ارزش باشه سخت اگر نیبب-

 :گفت عجله اب و حرفم وسط دیپر

 . بگم من بزار. خب یلیخ-

 :گفتم خنده با

 ! بگو-

 :گفت و دیخند هم اون

 . چکسیه بدون. خودت و خودم. رستوران یبر یم رو من فرداشب-

 نیا زاشت؟ یم هم شرط سرش که عذابمه باعث و سخته من یبرا نیا کرد یم فکر واقعا

 . رونیب میبر تنها عشقم و خودم که بود ارزوم

 . اوردمین خودم یرو به رو میلخوشحا

 : دمیپرس رفته باال یابروها با و

 ؟!تنها خودمون چرا-

 :گفت و شد هول

 که گفتن بهم. باختم من بعدش و میبست شرط سوگل و بشرا و شنیآ و من...زهیچ...یدونیم-

 و تو منظورشون البته. رستوران برم باهاشون و کنم انتخاب نجارویا یپسرها از یکی دیبا

 . ندارم یسیرودروا باهاشون ک نیامیبن و باراد اخه بود اریامس
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 . بود کرده انتخاب رو من و نداشت یسیرودروا هم من با ک شدم خوشحال یلیخ

 :گفتم و دمیخند

 .ستین یزیچ که نیا باشه. خوب دختر بکش نفس-
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 :گفت و کرد نگاهم ذوق با

 واقعا؟-

 : گفتم خنده با

 . خانوم اره-

 :گفت قبل ذوق اب

 ! جون آخ-

 :گفتم و کردم نگاه گونش بچه یرفتارها به خنده با

 . گفتم یم اول از خودم یش یم خوشحال نجوریا دونستم یم اگر-

 .دیپر نییپا و باال به و دیخند

 . دیکش سرش به یدست دیترد با و برداشت دنیپر نییپا باال از دست کدفعهی

 . خونه سمت زد میج عیسر بلند یوا هی گفتن با و کرد ونورا و نوریا رو هاش دست خورده هی

 . کردم حرکت اروم اروم منم و زدم قهقه

 . شد حیمل یلبخند به لیتبد امشب به فکر با هام قهقه

 ؟یعنی میبرس هم به شد یم
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 باشه؟؟ داشته دوسم رو من شد یم

 . گرفت درد قلبم هم باشه نداشته دوستم نکهیا به فکر با

 . ستادمیا سرجام اومد درخت پشت از که ییصدا با

 .رونیب بودم ومدهین پشت اون از هنوز
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 . دمیترس یم سن سال شیش و ستیب با من و بهم شد یم تر کینزد صدا یه

 ! باشه؟ تونست یم یک صبح چهار ساعت اما بودم ترسو که نه

 ! خونه؟ پشت اونم

 . رفت تایبن که خداروشکر

 . رونیب دیپر ها درخت یال البه از والیه مثل زیچ هی کدفعهی

 :گفت و.هام شونه یرو انداخت رو خودش یادیز سرعت با

 ! پخ-

 . زدمیم پلک تند تند فقط من 

 :گفت ترس با و جلوم اومد والیه یاقا همون

 . نیامیبن منم! ؟یشدیچ هانیک-

 . هست نیامیبن گه یم راست دمید کردم که دقت

 ! وسط؟ نیا گه یم یچ والیه اسکل اخه بگه من به ستین یکی

 :گفت لبخند با و بجنبم خودم به اومدم تا و برداشتم یریدرگ خود از دست
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 . یمرد که یمرس. کن ولش هارو نیا هانیک- 

 :گفتم بهت حالت با

 ؟!هان؟-

 :گفت و شد تر قیعم خندش

 ! یمرد یلیخ گم یم-

 :گفتم و دمیخند منم

 ؟!کردم؟ کار چه مگه هم بعد! یمرس!! چرا؟ خب-
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 :گفت لبخند با

 دیشا بود تو یجا یهرکس. ینکرد بغل بودرو عشقت که تارویبن باراد، و من خاطر به خب-

 . کرد یم هم یا گهید کار

 . سپردم یفراموش به رو دنمیترس هیقض و زدم لبخند هی

 : گفتم و ش شونه یرو گزاشتم رو دستم

 نکارویا تایبن به پاکم عشق یبرا بلکه باراد، خاطر به نه و تو خاطر ب نه دیشا من نیامیبن-

 .که ببرم سوال ریز رو میعاشق تونم ینم من. نکردم

 :گفت خنده با و سرم یتو زد

 . دیآ یم بهم یلیخ بخدا هانیک یول. زنن یم حرف یفلسف اقا. اوهو-

 . کردم یم نگاه نیبود تاب یرو که شما به یه ها درخت پشت از من

 . ستین رتیغ یب نیامیبن دونستم یم من
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 . رو شدناش یرتیغ بودم دهیند کم منم و بود یرتیغ یادیز اتفاقا

 . کنم انتیخ پاکم عشق به نه و باراد و اون اعتماد به نه دینبا من و داشت اعتماد من به اما

 :گفتم و دمیخند

 . ها  ره یم هرز یلیخ دستت یبن-

 :گفت و دیخند اونم

 .ارهی با ینیهمنش از-

 .گرفت رو دهنش یجلو عیسر بعد
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 :گفتم و کردم نگاهش خنده با

 . گفت یم ییزایچ هی تاهمیشد؟بنیچ-

 :گفت و شد الیخیب هم نیامیبن

 د؟؟یفهم یم کجا از اون گفت؟ یچ تایبن اما. میدوست باهم فعال و دونه یم اونم و عاشقم آره-

 :گفتم خنده با

 . بود برده عشقتون به یپ دوتاتون یها نگاه از. ها نیا و یعاشق تو که گفت-

 :گفت حرص با

 . یزیت نقدریا که تایبن کنم سرت تو خاک-

 :گفتم و شکمش یتو زدم واشی مشت با یشوخ به

 . بحرفا درست من عشق با یهو-
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 :گفت و کرد زیر رو چشماش

 نیکرد ازدواج تهروق. دارم دوست خودمه، خواهر که االن بعدشم ؟یهو عشقت؟ جانم؟-

 . یکن دعوام یتون یم

 .میبخواب میبر میگرفت میتصم و میدیخند باهم

 :/ بود یبزرگ میتصم واقعا

 . بودم نگرفته میتصم بزرگ و خوب نجوریا حال به تا

 . رمیبگ یمیتصم چه نکهیا یتو موندم یم من وگرنه بود، هم نیامیبن شد خوب

 .بگه عشقش از رامب مناسب وقت هی تو نیامیبن شد قرار اما
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 . میبر رستوران به هانیک با تا شدم یم اماده داشتم

 . یمشک نیج شلوار هی و دمیپوش رو بنفشم یهود

 یتو هیلباس چوب به و کردم اتو رو بود زانوم ریز وجب هی تا شیبلند که رو میمشک یمانتو

 . کردم زیاو اتاق

 . کردم جمع باال سمت به کش هی با رو اون و موهام سراغ رفتم

 . خواستم ینم رو نیا من و شد یم معلوم شال ریز از بودنش، بلند لیدل به موهام

 :گفتم خودم با اما

 . ولش امروزرو هی -

 و. برداشتم بودرو شده دهیپاش روش یابرنگ حالت به بنفش و بود یمشک رنگ که رو شالم

 .انداختم تخت یرو
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 . زدم یکالباس رژ هی

 . نداشتم یخاص شیارا به ازین گهید

 . دمیپوش هم رو شالم دمیپوش که رو مانتوم

 . کنم حجاب افهیق و پیت نیا با تونستم ینم راستش

 . گزاشتم ازاد رو امیچتر پس

 . شد باز در که بود ننشسته در رهیدستگ یرو دستم هنوز رفتم که در سمت به

 . داخل انداختن رو خودشون چل تا سه

 گفتن یم یزیچی کدوم هر

 :گفت طونیش و انداخت باال ابرو شنیآ

 . رونیب بره من با خواد یم انگار. زده هم یپیت چه-

 ! د؟یدار رو سقفش به اعتماد

 :گفت نداشت اون از یکم دست که یلحن با هم بشرا

 . یخوشگل هم کم شیارا با. گهید یخودم خواهر-

 :گفت یظاهر حسادت با هم سوگل

 . شیا. گمشو، برو-

 :گفت خنده با بعد و

  بدم؟ شماره خانم-

 . رفتم در سمت به و زدم پس اونارو خنده با

 ...به چشمم که کردم باز رو در
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 . افتاد هانیک به چشمم که کردم باز دررو

 . بشر نیا بود پیخوشت چه

 . خر تایبن شکنیرودرو چشمات ،یه یه

 . اصال شد ینم

 ! خاک یا

 . شدما زیه چه منم

 . بگم دیبزار حاال

 چپش سمت  هم داخل رهیدا دو هی حالت به دیسف طرح هی که یمشک دیسف جذب شرتیت هی

 . بود

 . بود یمشک که یسمت یعنی

 . جذب یمشک نیج شلوار با 

 . یمشک مارک ساعت با

 . رو پیت جون

 . تایبن کوفت

 ! کوفــــــــــــــــــت

 . بود ختهیر شیشونیپ یرو موهاشو از تار رچها ای سه اندازه باال بود داده که رو موهاش

 . اومد یم هم فاصله متر چهار یعنی نجایا تا یحت هم عطرش یبو

 . دمیکش قیعم نفس هی ناخودآگاه

 . شد ریسراز وجودم یتو ینیریش حس 
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 . کنه یم نگاه رو من داره هم اون دمید افتاد هاش چشم به که نگاهم

 . زدم دید رو اطراف و اومدم خودم به فورا

 !نبود یکس خداروشکر
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 :گفت و شد کینزد بهم لبخند با

 .بخشم یم رو امشب.رونایب یانداخت رو موهات هست حواسم یول یشد خوشگل-

 . گرفت م خنده لحنش نیا از

 :گفتم خنده و خجالت با

 . یشد خوشگل توهم! یمرس-

 . کردم نجوریا تنوع یبرا امشب هم خودم. باش

 . دیخند اون و کردم باز ور شمین من

 . انداختم دستم یتو ساعت به ینگاه

 ! بود هشت ساعت

 . اومد در زنگ یصدا همزمان اوردم باال که رو سرم

 ! باشه؟ تونست یم یک

 ! نبودند؟ خونه همه مگه

 . بود فکر یتو که انداختم هانیک به ینگاه جیگ و یسوال حالت با

 . انداخت باال رو هاش رواب و زد هوا یتو بشکن هی موقع همون
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 :گفت لبخند با

 . هستند من یبابا مامان-

 . کـــــــــــــه نبود حواسم یوا یا

 . گنینم یزیچ من یبابا مامان حاال

 بره تنها پسرمون با خواد یم که هست یسرخود دختر چه نگن هانیک یبابا مامان اما

 رون؟یب
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 . کردم نگاه هانیک به استرس با

 . جلوتر اومد ذره کی

 . آورد جلوتر رو اون و دیکش شالم به یدست

 . ادیز یلیخ نه اما

 ! نشست دلم به کارش نیا چقدر

 :گفت خنده با

 ! هستند؟ خوره خور لولو من یبابا مامان مگه استرس؟ چرا-

 . گرفت خندم ش هیتشب از

 :گفتم خنده با

  .رونیب رهیم داره تنها پسرشون با دختر هی اما نه-

 . بود ربط یب یلیخ ها نیا از جدا یول

 . باشن داشته یمشکل که بود دختر هانیک انگار
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 :گفت تیجد با

 خب؟-

 :گفتم و چرخوندم کاسه یتو رو هام چشم

 ! م؟یسرخود دختر من گندینم بعدش-

 . رفت یا غره چشم

 :گفت خنده با

 .که ینکرد شرع خالف. بکنند فکررو نیا چرا دخترجون-

 :گفتم خنده با هم من و انداختم باال ور هام شونه

 دونمینم-

 .کرد نثارم یا وونهید و دیخند
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 . ییرایپذ به اومدند آشپزخونه و اتاق از هیبق و میرفت در سمت به باهم

 . شد اف اف الیخیب و دیدو در سمت به عیسر داشت که یاسترس خاطر به مامانم

 . اومد یم نجاهمیا ات ها بزرگ هیپرس احوال و سالم یصدا

 . سمت اون میرفت و میدیپوش رو کفشامون جوونا ما

 . شد گرد هام چشم دمید رو هانیک مامان تا

 . داشت رو العمل عکس نیهم دید رو من تا هم اون

 . بودند کرده تعجب ماها رفتار از هیبق وسط نیا
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 . کرد بغل رو من و سمتم دیدو فورا مامانش

 :گفت تعجب با که دمیشن رودختر هی یناآشنا یصدا

  کهو؟ی شدیچ-

 . کردم حلقه دورش رو دستام و زدم یلبخند هیبق به توجه یب من اما

 . اومد سمتم به باباش

 :گفت لبخند با و محترمانه یلیخ

 و خانوم دختر نیهمچ یمادر و پدر نیهمچ راستش. دنتید از خوشحالم. خانوم تایبن سالم-

 . هست برازندشون یخوشگل

 : گفتم و زدم یلبخند هاش فیتعر به

 .دیدار لطف ؟شما!دیهست خوب. سالم-

 :گفت قبل لبخند با

 . قتهیحق ستین لطف. خوبم دخترم، یمرس-

 . گرفتم فاصله هانیک مادر آغوش از ذره کی و زدم یلبخند

 :گفت هانیک مادر روبه اما لبخند با پدرش دوباره از

 د؟یشناس یم رو خانوم تایبن شما خانم-

 :گفت شوق اشک با مادرش

 ...که هیهمون دختر نیا-
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 :گفت شوق اشک با مادرش
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 بودم کرده گم ارویوان یوقت پارسال که هست یهمون تایبن یعنیکه، هست یهمون دختره نیا-

 پول نبود همراهم پول من چون بود، کرده که یکیکوچ تصادف بعداز و رو اون کرد، دایپ

 . داد رو سرش هیبخ

 . کرد یم نگاه رو من جور کی هرکس

 . لبخند و نیتحس با بابام مامان

 . خوند اون در شد یم رو قیتشو که ینگاه و بخش ارامش لبخند با نیامیبن و باراد

 . تشکر و یناباور با هانیک پدر

 . زیآم نیتحس لبخند و تعجب با هانیک

 من به بود اشک پراز که گشرن خوش یها چشم با و بود واستاده هانیک کنار که یدختر و

 . کرد یم نگاه

 . کرد بغلم محکم و رسوند من به رو خودش

 :گفت هیگر با

 .نبود کنارم االن من ی بچه ینبود تو اگر! یخوب چه تو دختر. من فداتشم-

 . کرد یم نگاه رو من تشکر با هم اون. برام نبود اشنا که افتاد یمرد به نگاهم

 . داشتند هارو حالت نیهم هم هیبق 

 . شد یم تکرار سرم یتو صحنه هی و صدا هی که بودم من نیا اما

 (( هانیک یصدا هیحافظ تو)ببوس ارویوان من طرف از)

 گهید دختر هی کنار در هانیک ی صحنه

 بود؟ زنش همون نیا یعنی

 . نبود فکرها نیا فرصت االن

 :گفتم لبخند با و کردم حلقه دورش رو دستام
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 . کرد یم کاررو نیهم بود من یجا به هم یهرکس. زمیعز هیحرف چه نیا-

 . هست نیهم تیواقع در اما م،یکرد شلوغ یادیز ما که دیکن فکر نیا به دیشا

 داره؟ رو خودش یاعضا از یدور طاقت یا خانواده کدوم
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 میرفت خونه سمت به ها حرف نیا از بعد

 . شد جلب ونا به همه توجه که خودش سر یتو زد محکم هانیک

 :گفت دونستم ینم رو اسمش هم هنوز که یدختر اون

 ! هان؟یک شدیچ-

 . اون به کردم یحسود بازهم

 . کردم یم گناه داشتم من بود زنش دختر نیا اگر اما

 ! رون؟یب ادیب من با اون، وجود با دیبا هانیک چرا اصال

 :اومد حرف به خنده با هانیک

 . ورانرست میبر تایبن و من بود قرار-

 . انداخت هانیک به معنادار نگاه هی و زد نیریش لبخند هی دختره اون

 . دمینفهم رو شیمعن من اما

 . زد اون به دییتا یمعنا به یلبخند که دیفهم هانیک ییگو

 . داشت هانیک پدر به شباهت یلیخ نام یب دختر

 . بود پسرعموش ای پسرعمه هانیک دیشا
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 . یهرچ

 . بشند خوشبخت انشااهلل

 . شدم بلند مبل یرو از کرد هانیک که یا اشاره با

 . بود افتاده بهش چشمم تازه من که میشد هانیک نیماش سوار یخداحافظ از بعد

*** 

 . اومد سمتون به ها نگاه همه میشد وارد که یزمان

 .داد یم صدا شدنش باز محض به که بود در یباال زیچ هی آخه
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 . میرفت بود گوشه که یا دونفره زیم سمت به

 . عقب دیکش برام رو یصندل هانیک

 . نشستم یصندل یرو تشکر هی با

 . میخوا یم یزیچ چه که دیپرس ما از و اومد گارسون قهیدق چند از بعد

 :گفت تیجد با هانیم،کیبود کرده انتخاب و میبود خونده منورو قبل از نکهیا به توجه با

 . یمشک نوشابه دو و سزار ساالد هی و گوشت تزایپ دوتا-

 :گفت خنده با هانیک رفت، گارسون تا

 . یزیچ هی یراست-

 :گفتم یکنجکاو با

 ؟!؟یچ-
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 :گفت و انداخت باال رو ابروهاش

 ... انایک و من-

 : گفتم یسوال حالت با

 !انا؟؟یک-

 :گفت هاش لب یرو ی خنده همون با

 . بود ایوان دخترش که ینیهم آره-

 . کردم ضبغ ادشی با بازهم

 . ما با نباشند و تهران برن خوان یم بگه خواست یم حتما

 :گفتم خنده با بغضم به توجه یب اما

 خب؟ آره آها-

 :گفت باز شین با

 . هست شوهرش بود همراهمون که یپسر رهام و میبرادر خواهر انایک و من-

 .دیخند صدا یب بعد و
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 . داد دست بهم گهید باهم تیعصبان و ذوق ،یشاد حرص، حس

 . کنم یخال بدبختم بالشت سر رو میشاد اخرشب کردم یسع

 . گفتمیم یزیچ هی دیبا هم االن

 . نکنه خراب زرویچ همه هام چشم یتو هیشاد تا گفتمیم
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 :گفتم حرص با

 !؟یچــــــــــــــــــــــــــ-

 :گفت و دهنش یرو گزاشت رو دستش خنده با

 ! سیه-

 :داد ادامه و انداخت باال یا شونه یالیخیب با و

 . میبرادر و خواهر انایک و من. یدیشن که نیهم-

 :گفت ،یمکث چیه یب و دیکش سرش پشت به یدست

 . نداره وجود یا یلخت عکس چیه و ندارم زن من میریگ یم جهینت و-

 . کرد نگاه رو من مرموزانه و دیخند طونیش

 :گفتم حرص با

  ؟؟یکن یم سگاهیا رو من-

 :گفت یسرخوش با

 . که داره یحال چه یدون ینم-

 . کردم نگاهش یشتریب حرص با

 . برگشتند سمتمون به هم مونییرو روبه زیم دو که گرفت شدت یقدر به ش خنده دفعه نیا

 :گفت خنده با قبل مثل ها اون نگاه الیخیب هانیک اما

 . ها شه یم خشک رتیش. حاال نخور حرص-

 :مگفت شده قفل یها دندون با

 . ندارم بچه من-

 :گفت و دیخند بازهم
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 . شه یم چروک پوستت خب-

 . شدم خوردن حرص الیخیب

 ! باشم؟؟ ناراحت بازهم چرا نداشت اری هانیک که حاال

 .دمیخند باهاش بار نیا

 

 43_پارت#

 

 . میرفت نیماش سمت به غذاها خوردن از بعد

 . داشتم یسبک احساس

 ! چرا دونستم یم

 . رهیگ یم سرچشمه هست هانیک خواهر انایک که بود نیا دنیفهم از یسبک نیا که دونسم یم

*** 

 . میبود نشسته سکوت در نیماش یتو

 . برد پخش سمت رو دستش هانیک

 :دیچیپ نیماش در مهرزادگان لیسه یصدا همزمان

 

 

 تره ماه هم ماه از صورتت

 برهیم غم من قلب از هات خنده

 خودتو ینیبب یستین من یجا
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 تو به دونمینم اصال بگم یچ

 ( کرد نگاه رو من لبخند با و سمتم برگشت هانیک قسمت نیا)

 نیهم دارم دوست دارم دوست من

 نیبگ کرده یعاشق من مثل یک

 تو یها نفس از هام نفس من

 تو یجا نیتر امن من قلب

 

 پروانه دلم یباش شمع تو

 حالته هر تو تورو داره دوست

 اچتهیدر دلم ییتو ایدر

 

 کنهیم مهربونم که یدار یچ نگات تو

 کنهیم کم خودم از خودش مجذوب و من

 دمیم دست از دلمو کنترل نگات تو

 دمیم مست یآهو دوتا اون به امویدن

 

 (مست یآهو_مهرزادگان لیسه)

 

 . خونه میدیرس بعد ساعت مین حدود

 . نبود خونه چکسیه
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 . دیخواب ینم جمع نیا تو کس چیه مین و دوازده ساعت 

 :اومد هم هانیک یصدا کردم روشن هارو چراغ یوقت و رفتم زیپر سمت به

 پس؟ هستند کجا هیبق-
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 :گفتم یجیگ با و انداختم باال ندوستن یمعن به رو شونم منم

 . نگفتن یزیچ هم من به. دونم ینم-

 . خورد زنگ هانیک یگوش لحظه همون

 . گزاشت گوشش کنار رو یگوش

 :گفت ینگران با

 ؟!شماها نییکجا. نیامیبن سالم-

 ( نیامیبن)-

 :گفت لبخند با

 میایم االن ماهم خب. آها-

 ( نیامیبن)-

 :گفت یکالفگ با

 ندونم؟؟ نمیا. گید یگیم کجا دونمیم. باش-

 ( نیامیبن)-

 :گفت و دیخند
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 . خداحافظ. باش-

 :گفت و کرد نگاه لبخند با من به

 . قرآن دروازه میبر دیبا-

 

 *دبع روز 4*

 

 . میرفت جاها یلیخ روز چهار نیا تو

 ....و دیجمش تخت و لیوک بازار مثل

 . خواست ینم دلم من و میگشت یبرم گهید روز دو

 . نداشت یاشکال نمیب یم رو هانیک بازهم که شدم یم مطمئن اگر اما

 .شدم َهَول یلیخ دمید رو هانیک یوقت از کردم که دقت
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 . اومدم خودم به اتاق در یصدا با

 :گفتم یخستگ با

 بله؟-

 :اومد نیامیبن شاد یصدا

 ام؟یب تونم یم. منم تایبن-

 . نشستم صاف و کردم جور و جمع رو خودم و زدم یلبخند
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 :گفتم لبخند با

 . ایب آره-

 . بست اروم سرش پشت دررو و داخل اومد

 . نشست کنارم و تخت یرو اومد

 . گرفت هاش دست با رو مدستا دوتا و برگردوند سمتم رو روش

 ! کردم تعجب

 . بود بیعج یادیز رفتارها نیا

 :دمیپرس یاروم یصدا با

 ؟؟یبن شده یزیچ-

 . نگفت یزیچ

 :گفت یناراحت با قهیدق دو از بعد

 ...اما یبش ناراحت دستم از دیشا تایبن-

 :گفتم تعجب با

 ؟یچ اما-

 :گفت کرده هل

 . بگم بهت که ودمنب مطمئن یزیچ از هنوز من تایبن نیبب-

 . اومد سر صبرم

 :گفتم تند حالت با ذره کی

 . گهید بگو! عه-

 :گفت و دیخند
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 ...که گم یم االن و گفتم یم زودتر دیبا من-
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 :گفت و دیخند

 . میدوست باهم االن و میهست هم عاشق سوگل و من که گم یم االن و گفتم یم زودتر دیبا من-

 . گفت تند یلیخ رو یاخر کهیت نیا

 :گفتم یبلند یصدا با

 ! ؟یچـــــــــــــــــــــــ-

 . شد خفه صدام و گرفت دهنم یجلو رو دستاش

 :گفت خنده با که کردم تقال

 .  گم ینم بهت گهید یچیه یبد صدا اگر اما دارم یبرم-

 . دادم تکون باشه عالمت به رو سرم

 :گفتم یکنجکاو با و آروم ندفعهیا

 . یگفت یم یداشت خب-

 :گفت و کرد صاف رو صداش یمصنوع سرفه هی با

 شوهرش من ها یباز تو داشتم دوست شهیهم ادتهی. شدم سوگل عاشق میبچگ همون از-

 باشم؟؟

 . دادم تکون دییتا یمعن به رو سرم لبخند با منم و کرد کوتاه خنده هی

 :داد ادامه خنده همون با

 . داشتم بود که هرجا رو هواش شهیهم-
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 . نمیبب رو سوگل تا دنبالت مدرستون در اومدم یم رفتم، یم دانشگاه که لیاوا ادیم دمای

 . نیبود ییراهنما سوگل و تو اونموقع

 پشتم اریسام دمینفهم که بودم شده عکسش محو نقدریا بودم اتاقم یتو که بار کی پارسال

 . هست

 دوست عاشق هم خودش چون کنه یم درکم گفت بعدش اما گوشم یتو زد اول ، دیفهم اریسام

 .هست تو

 قرار و دیفهم یم باراد و اریسام و هانیک و تو رو موضوع نیا االن. گهید بود نیهم خالصه

 (.بشرا و شنیآ) بگه هم دوتا اون به سوگل شده
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 :گفتم لبخند با

 ؟!یکن ینم صحبت مامان با چرا. دیآ یم بهم یلیخ. خوشحالم برات قدر چه یدون ینم! یبن-

 . فشرد هاش دست نیب سفت و کشوند خودش سمت رو من فمیتعر نیا خاطر به نیامیبن

 :گفت حالت همون در بعد،

 به مامان میبرگرد میخواست که پسفردا ای فردا و دیکن صحبت باهاش بشرا ای تو که گفتم اتفاقا-

 . یخواستگار واسه بزنه زنگ عمه

 . دمیخند شدم یم له هاش دست نیب داشتم که همونجور

 :گفتم خنده با

 من؟ برادر یرفت هم یخواستگار تا. او-

 . شد بلند جا از و کرد ولم باالخره

 :گفت و دیکش رو هام گونه بود هاش لب مهمون که یا خنده با و زد زانو روم روبه
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 ؟یبزن باال نیآست داداشت خان یبرا ید یم افتخار حاال خانوم طونیش-

 :گفتم و اوردم در هارو رنسسپ یادا ابرو و چشم با

 . سرورم لیم کمال با-

 . رفت در سمت به خنده با

 :گفت باخنده و گزاشت اش قهیشق یرو رو هاش انگشت دوتا

 . زن باال نیآست خانم بدرود گرید یدرود تا-

 : زدم غیج خنده با

 !نیامیبن-
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 . میگشت یبرم که نیا از منبود ناراحت من و میبود نجایا که بود یآخر روز امروز،

 . میدار آمد و رفت باهم ونیم در روز کی حداقل ای هرروز بازهم دونستم یم چون

 . داشتم شوق هرروز

 . تایبن دنید یبرا شوق هی

 : اومد ذهنم یتو کلمه هی

 [دارید شوق]

 . آورد لبم یرو یلبخند اسم نیا

 . کردم فکر بودنمون باهم یروزها به
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 . فتادم ا ستین همسرم و هست من خواهر انایک دیفهم تایبن که یروز ادی

 . اومد هام لب یرو به لبخند بازهم

 . شد باز یآروم به در که بودم افکار نیهم در

 . نبود بسته کامال بود هم یرو در

 :اومد ذوق با ایوان بچگونه یصدا پشتش

 . دیخل میبل یبش آماده گفته مامانم جون، ییدا-

 :گفتم خنده با و کردم شبلند نیزم یرو از

 ؟؟یدار دوست دیخر-

 :گفت و دیکوب گهید بهم محکم رو هاش دست

 . دمیخل عاشق آله-

 :گفتم که کرد نگاهم خودش به مخصوص ذوق با

 بخره؟ برات ییدا یخواست یهرچ و یکن دیخر ییدا با هیچ نظرت-

 :گفت و کرد نگاهم یشتریب ذوق با

 .ییدا با دیخل جون آخ-
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 . کردم انتخاب رو هام لباس ایوان کمک با

 . رهیت یآب جذب شرت یت هی

 . برام کرد انتخاب رنگ همون به جذب شلوار هی 
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 . بود یعال ش قهیسل یلیخ اما بود بچه که نیا با

 . گهید منه خواهر بچه

 ! د؟یدار رو سقف به اعتماد

 . داد دستم به روهم میمشک ساعت

 . رفتم اتاق یتو حمام تسم به و تخت یرو گزاشتمش

 . داشت قرار نهیآ ییروشو یباال

 . دادم باال کج حالت به موهامو و برداشتم ییروشو کنار کمد از رو ژل

 اماده داشتن و بودن اومده که دمید رو نیامیبن و اریسام و باراد اومدم رونیب اونجا از یوقت

 شدند یم

 . بود رفته اهمیوان

 :گفت یباز مسخره با اریسام

 ؟؟یشیم شوهرم اقا-

 یتو انداختم محکم خنده با و برداشتم شدن خم هی با بودرو افتاده تخت یرو که یبالشت

 . سرش

 :گفتم دخترونه عشوه با

 ! کن ایح. توسرت خاک-

 به تامون چهار هر و کردم یخال خودم یرو رو عطرم منم شدند اماده اونا یوقت و میدیخند

 .میرفت در سمت
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 .افتاد تایبن به چشمم شدم ییرایپذ وارد تا



  73 

 
 

 . نشست لبم یرو یلبخند پشیت دنید از 

 . بود شده خوشگل هم یلیخ

 . پسر آقا کن شیدرو رو نگاهت

 . دارما یریخوددرگ

 .بود پاهاش مچ تا که یمشک باز جلو مانتو هی

 .دبو بلند که کردم ذوق مانتوش یبرا بازهم اما بود نود یآب نیج شلوارش درسته

 . بست نقش هام لب یرو یا زده ذوق لبخند

 . بود سرش یرو نازک دیسف شال هی

 . نداشت یمشکل و بود یکالباس بود زده که یرژ اما بود رونیب هم هاش یچتر

 .نداشت یشیآرا چیه گهید

 .کرده کار چه که دمید ینم رو پشتش 

 . میرفت در سمت به شدند بلند جاشون از همه که نیا از بعد 

 . ستاره پاساژ سمت به بودند رفته زودتر ها رگبز

 . فارس جیخل طرف به میبر میخواست یم انایک و تایبن اصرار به ما اما

 . من نیماش با ایوان و تایبن و انایک و رهام و باراد و من شد قرار

 . برن نیامیبن نیماش با اریسام و نیامیبن و سوگل و شنیآ و بشرا 

 .کرد یپل رو گاهن بود جلو  که باراد
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 :کرد یپل رو اهنگ بود جلو که باراد
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  من به دیگه نه نگو نه

  من قلب میگیره كه

  میشم آروم تو با

 تو به میدم دلمو من

  تو قلب پیشه باشه

  پیشم بمونى تا

  ازت تا كه همونى تو

  وسط میاد حرفى یه

  میلرزه من دل

  من كنار بودنت واسه

  بدم جونمم اگه

  ارزه مى خدا به

  نیست خودم دست

  ببین میبینم رو تو

 نیست دلم تو دل

  دنیارو این گشتم

  نیست هم تو مثل

  ببین من چشم توى

  نیست كم تو عشق

  بگم كى به
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 شدم تو عاشق چقدر كه

  خودتم و میمیرم تو بى

  میدونى خوب و این

 فقط میگیره آروم تو با من دل

 ازت كند دل نمیشه

  نمیدونى نگو

  نیست خودم دست

  ببین میبینم رو تو

 نیست دلم تو دل

  دنیارو این گشتم

  نیست هم تو مثل

  ببین من چشم توى

 نیست كم تو عشق

 (ستین خودم دست_مهرزادگان لیسه)

 . بود تایبن به چشمم مدت تمام

 . دیدزد یم رو نگاهش کردم یم نگاهش تا بود نیماش نهیآ یرو روبه

 :گفت لب ریز و پهلوم به زد حکمم باراد هم آخرا نیا

 . شعوریب رو خواهرم یخورد-

 .نرفتم رو از من اما
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 52_پارت#

 . میدیرس جیخل به باالخره

 .اومدند رونیب نیماش از همه کردم پارک نگیپارک تو رو نیماش نکهیا از بعد

 :گفت و گرفت رو انایک و ایوان دست رهام میرفت که یبرق پله سمت به

 . میریم جدا ما-

 . باهم اریسام و نیامیبن

 . رفتند یسمت به باهم سوگل و شنیآ و باراد و

 :گفت تعجب با تایبن اما بود ما گزاشتن تنها قصدشون دمیفهم من

 رفت؟ ادشونی مارو-

 :گفتم و دمیخند

 . باشه ینجوریا پشونیاک خواستن فقط نه-

 . انداخت باال شونه فقط ربطم یب حرف برابر در تایبن

 . اوردمین خودم یرو هب منم

 . دیکش و گرفت رو دستم

 . داشتند یمجلس یها لباس که برد یا یفروش لباس سمت به

 :گفت که کردم نگاه بهش تعجب با

 .ترن مقدم ها خانوم اول. نکن نگام ینجوریا-

 :گفتم و دمیخند

 . داخل دییبفرما. چشم-

 . کرد ول و دستم و دیخند اونم
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 .مغازه داخل میرفت هم ی شونه به شونه

 

 53_پارت#

 . اومد خوشش دوتاش از تایبن آورد لباس چندتا فروشنده نکهیا از بعد

 . برداره رو شیکی تا کنه پرو رهیم که گفت

 . دیفهم رو زشیسا تایبن به نگاه هی با بود زیه یلیخ مرد هی که هم فروشنده

 . دستش داد هارو لباس

 . نبود ردنمگ رگ و شده مشت یها دست به حواسش چکسیه

 . رفت پرو اتاق سمت به تایبن

 . فروشنده سمت کردم رو رفت تایبن تا

 :گفتم تیعصبان با

 تا گفتم من. خودته یپا خونت یکن نگاهش چپ. داره صاحب. منه عشقه دختر نیا آقا نیبب-

 . یدان خود حاال یبدون رو خودت حد

 :گفت ترس با فروشنده

 . نداشتم رو یرکا نیهمچ قصد محترم یآقا دیببخش-

 . گرفتم ازش رو نگاهم تیعصبان با

 . شدم یم یرتیغ ینجوریا بود بار نیاول راستش

 . بود بیعج حس نیا برام

 . بودم نکرده تجربه رو عشق االن تا چون

*** 

 . کردم نگاه نهیآ تو رو خودم
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 . بود پاهام مچ تا که یا نقره شب لباس هی

 . نبود باز اما بود هفت قهی

 . داشت یگشاد حالت بعدش به اون از بود تنگ مشکم تا

 . بود یعال نداشتم شکم که یمن یبرا

 . بودن الغر نیع در هیعال اندامم گفتن یم بهم همه شهیهم

 . اومد یم بهم یلیخ

 . بدم نشون هم هانیک به تا کردم باز رو پرو اتاق در

 اطرافش متوجه که بود کرف تو نقدریا و بود گرفته ضرب نیزم یرو پاهاش با تیعصبان با

 . کردم باز رو در من دینفهم و نشد

 .برگردوند رو صورتش زدم صداش که یدوم بار با
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 . دیند رو من بودم آورده رونیب در نیب از رو سرم فقط چون

 . اومد سمتم به و کرد پر رو فاصله قدم هشت هفت، همون

 . بست رو هیبق کردن نگاه راه در، یجلو اومدنش با

 . رفتم عقب به ذره هی و اومدم کنار در پشت از هم من

 . کرد هنگ قهیدق چند تا افتاد بهم چشمش تا

 . اومده خوشش که بخونم تونستم یم هاش چشم یتو از و کرد یم نگاهم بهت با

 . دادم تکون صورتش یجلو بار چند رو دستم

 . اومد خودش به

 :گفت یجذاب لبخند با



  79 

 
 

 هم رو ینفت یآب لباس اون اما خوشگله و دهیپوش میرینگ نظر در رو شنداشت نیآست اگر-

 . بپوش

 :گفتم و زدم یلبخند منم

 . رونیب برو فقط. باش-

 :گفت یطونیش حالت با و داد باال رو ابروهاش

 بمونم؟ شهینم حاال-

 :زد لب و گرفت فاصله عیسر که زدم صدا رو اسمش غیج با

 . رفتم باش آروم سیه-

 . بستم رو در من و میدیخند دوتامون

 .کردم نگاه نهیآ تو خودم به کردم عوض ینفت یآب لباس با رو یا نقره لباس یوقت

 

 55_پارت#

 . اومد یم بهم یلیخ

 . اندازه از شیب

 . بود گذاشته شینما به رو اندامم و بود تنم اندازه قایدق

 . خورد یم یا نقره کمربند هی و بود زانوم تا که ینفت یآب لباس هی

 . بود ربع سه نیآست

 . شدیم درست رنگ کرم هیشلوار جوراب هی با اونم که بود شیکوتاه فقط مشکلش

 . ندادم نشون هانیک به رو لباس نیا گهید

 . نبود همراهم یشلوار جوراب چون

 . رفتم هانیک سمت به و کردم باز رو در خودم یها لباس دنیپوش از بعد
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 :گفت دبع و کرد نگاه بهم تعجب با

 نم؟یبب امیب ینگفت چرا-

 :گفتم شرم ذره هی با

 . نشه معلوم پاهام تا بپوشم نداشتم یزیچ و بود کوتاه لباسم آخه-

 . زد لبخند هی

 . داشت یمعن لبخندش نیا

 . یچ یعنی دمینفهم من اما

 . داد ینم تمسخر یمعن اما

 :گفت مهربون یلبخند با

 ؟یکن یم انتخاب رو کدوم حاال. یکرد خوب. ستین یمشکل-
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 :گفتم و زدم یلبخند

 . اومد یم بهم هردوتاش-

 . باشه بهتر یدوم کنم فکر اما

 :گفت هست یچ واسه دمینفهم که یلبخند با و کرد فکر ذره هی

 . بردار رو نیا. یاوک-

 اونجا از کرد حساب خودش زور و ضرب هزار به هانیک رو پولش که لباس دیخر از بعد

 . میومدا رونیب

 تکون رو سرش لبخند با فروشنده و زد فروشنده به هانیک که بود یچشمک ریدرگ ذهنم من

 . داد
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 ؟یچ یعنی یتلگراف یکارها نیا

 . کنار به نایا اصال

 . که بخورن رو گهیهمد خواستن یم نایا شیپ قهیدق چند تا

 :گفت لبخند با من به رو هانیک

 و هست یفروش کفش که رو روبه مغازه تو برو همتو میبخور تا بخرم یزیچ هی رمیم من-

 .امیب من تا کن انتخاب رو کفشت

 :گفتم لبخند با خودش مثل و دادم تکون رو سرم

 . یمرس باشه-

 :گفت و گزاشت شینما به رو هاش دندون

 . اینر ییجا. خواهش-

 :گفتم و دمیخند

 . بابا باشه-

 . کردم نگاه ها کفش به نیتریو پشت از و نرفتم مغازه داخل رفت، هانیک یوقت

 .اومد هانیک ساعت ربع از بعد
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 . زد برق هام چشم بود دستش که یبهشت در خی دوتا دنید با

 . داد دست رو وانیل خنده با که شد متوجه اونم انگار

 . میشد وارد و میرفت یفروش کفش مغازه سمت به بهشت در خی خوردن از بعد

 . دمید بودم دهیخر که بود یسلبا رنگ به که کفش هی

 . نبود بلند پاشنه و داشت یعروسک حالت
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 . بود تخت تهشون هام کفش همه و بودم متنفر بلند پاشنه کفش از یبچگ از ادیم ادمی

 رو شیا نقره رنگ که دیپرس فروشنده از و اومد خوشش دادم نشون هانیک به که رو کفش

 ! نه ای دارند

 . ادیم لباسم به شتریب یا رهنق رنگ که بود معتقد آخه

 . گهیم راست دمید کردم فکر که کمی

 یبدبخت هزار به ندفعهیا رو پولش آورد واسم رو هشت و یس زیسا فروشنده که نیا از بعد

 . کردم حساب خودم

 . بود دلخور دستم از یانگار هانیک اما

 :گفتم خنده با و رفتم سمتش به

 . آقاعه یآها-

 :گفت و گشتبر سمتم به خنده با

 . خانومه بله-

 :گفتم و گرفت شدت خندم

 ازم؟ یدلخور-
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 . زد زل هام چشم یتو و سمتم برگشت

 :گفت یخاص حالت با

 . شمینم دلخور تو از چوقتیه وقته چیه کن فرو گوشت هیتو نویا وقت، چیه من-

 . گرفتم هاش چشم از رو نگاهم

 . نگاهش ریز شدم یم ذوب داشتم
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 . نبود زیه نگاهش

 . داشت داشت،محبت گرما

 . دمشیفهم ینم که داشت یزیچ هی و

 . کردم ینم درک

 . شد یجور هی قلبم

 . خورد تکون

 :کردم زمزمه آروم و انداختم نییپا رو سرم و زدم یخجول لبخند ا

 . خداروشکر-

 . ختمیر هام چشم هیتو رو داشتم که یمحبت تمام و آوردم باال رو سرم و

 . گرفت ازم رو نگاهش یحیمل بخندل با اونم

 . میرفت نگیپارک سمت به اقواممون و هانیک و من یبرا لباس دست چند دیخر از بعد

 . بود یا یعال شبه رفته هم یرو

 . بود کرده ریدرگ ذهنمو یزیچ هی

 !کردندیم ونگاه من یطانیش لبخند با اومدند که ها بچه چرا که بود نیا اونم

 .دونستم ینم من که ونستندد یم یزیچ هی انگار
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 . تهران به میگشت یبرم که بود یروز امروز

 . بود گرفته دلم االن از

 . شدیم تنگ بودم هانیک با که ییروزها یبرا دلم
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 . دنشید یبرا داشتم یشوق هی

 . زد جرقه ذهنم هیتو اسم هی و

 (دارید شوق)

 . زدم زنگ الیفر به و شدم فکرها نیا الهیخیب

 . بوق هی

 . بوق دو

 . بوق سه

 . بوق چهار

 :دیچیپ گوشم یتو الیفر جانیه و شور از پر یصدا

 . خودم عخش بر سالم-

 :گفتم خنده با

 !؟یخوب. کوفت-

 :گفت و دیخند اونم

 . یستین خوب تو انگار اما خوبم من-

 :گفتم تعجب با

 !چطور؟! وا-

 :گفت یناراحت با

 . گشنته اخه-

 . رفتارهاش نیا از بودم کرده تعجب

 ! ؟یگیم رو نیا یچ یبرا-
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 :گفت یجد

 . یخورد رو سالمت آخه-

 :گفتم من و میدیخند بلند گهیهمد با

 ؟!؟ییکجا. وونهید-

 :گفت یجواب حاضر با

 .ام خونه. یخودت-

 :گفتم درار حرص یلحن با

 . خوشبگذره. آها-

 :گفت شده یحرص

 بگذره؟؟ خوش یگیم من به بعد مسافرت دیریم شنیآ با شعوریب یا-

 :گفتم خنده با

 . نگفتم بهت رونیب یبر هاش دوست و فرهاد با یخوا یم یبود گفته نکهیا یبرا بخدا-

 :گفت مسخره یلحن با

 . بگذره خوش بهتون انشااهلل. قیرف دونم یم-

 :گفتم و دمیخند

 . یفر میایم امروز. قربونت-

 :گفت شده شاد

 واقعا؟؟ عه. ینش-

 . انداختم باال خودم یبرا ابرو

 . حاال دید یم اون انگار
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 :گفتم شاد یکم و گرفته یکم

 . آره-

 :گفت ذوق با

 .بزار فردا واسه قرار هی شده تنگ شنیآ و تو یبرا دلم. خوب چه-
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 ! هیک کرد اشاره و اتاق یتو اومد شنیآ نیح نیهم در

 :گفتم بلند

 . الهیفر-

 ! شد باز شدت با در هوی که

 . دمید رو اریسام و برگردوندم در طرف به رو سرم شده گرد یها چشم با

 . اومد دستم کار حسابه من که میبود شوک یتو ما ی هردو هیثان پنج

 . اومده و دهیشن رو اسمش و شده یم رد داشته هم اریسام الیفر بودم گفته بلند چون

 . دیخند یم زیر من مثل که بود دهیفهم هم شنیآ یانگار

 :گفت یجیگ با بود خط شتپ که الیفر

  شد؟یچ-

 . نه گفت ابروهاش با اونم اما بره که کردم اشاره اریسام به هام ابرو با

 :گفتم الیفر به حرص با

 . زنمیم زنگ واست من رونیب بره بزمجه نیا جونم الیفر-

 . کردم قطع و ندادم بهش زدن حرف ی اجازه و
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 :گفتیم و کرد یم اشاره خودش به یجیگ با یه بود جیگ که کردم اریسام به ینگاه

 !بزمجه؟-

 . بود آورده وجود به یدار خنده حالت

 .میرفت آشپزخونه سمت به هم ما اریسام کردن رونیب از بعد

 .بود ختهیر واسم هانیک مامان که بودم دوخته یریش به رو نگاهم

 .بودم گرفته قرار یسیرودروا هیتو اما رو ریش نداشتم دوست

 :گفت یم و زدیم چشمک یه انگار هم رهیش نیا

 . ایش یم هانیک ننه شرمنده ینخور منو-

 .زدن زل من به همه دمید که کردم بلند رو سرم اومدم

 : گفتم تعجب با

 شده؟یچ-

 . شد گوجه دوتا اندازه هام چشم که خنده ریز زدن همه کدفعهی

 نا؟یا چشونه! وا

 :گفت دهیبر دهیبر هاش خنده نیب سوگل

 . یکرد یم نگاه والیه به یداشت انگار. یبود زده زل ریش وانیل به قشنگ یلیخ تایبن یوا-

 . شد تموم هاشون خنده نکهیا از بعد

 :گفتم یحرص 

 . خورم یم و دارم دوست رو رمیش من ؟!گفته یک رمینخ-

 .دندیخند حرکتم نیا به همه که گرفتم رو دماغم کردم بلند رو وانیل و

 . شدم افتضاحش طعم الیخیب و دمیکش سر رو  ریش
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 :گفتم لکسیر یلیخ

 .کنم جمع رو چمدونم رمیم من-
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 . زدم ش شونه یرو و کردم دراز باراد سمت به رو دستم

 :گفت لبخند با و سمتم برگشت

 . جانم-

 :گفتم جانیه با

 . کن یپل رو آهنگ-

 :کرد یپل رو اهنگ هانیک بجنبونه دست خواست باراد تا

 عشقو همه اون من هیچشما از ینخواند ینموند من با

 چشمو تا دو اون عشقم هیرو یبست رحمیب  یرفت یگذاشت راحت

 من نبودم مهم واست انگار یاوردیم حرف حرفم یرو رفتن دم نیا

 تو واسه بودم  یک

 شدن تنها واسه قلبم ستین آماده ستین ساده

 خودم با منو یبذار تنها  یکن عاشق هیشوخ مگه

 ادیز  یلیخ اون داره دوستم گفتم  یه خودم با

 ادیم سرش یروز هی ترسهیم که  یچ هر از آدم

 تو به بگم شدیم کاش و نهیهم من حال

 یکرد غلط بگم یکرد بد که بگم
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 مونهینم جور هی ایدن وونهید دل نیا با

 یکرد تر چشامو یکرد بد

 دارم دلشوره دوبارم  یرفت

 رمزایم هم رو چشامو یاشک هیپلکا با شبا

 بارمیم آروم بارون مثل ندارم آروم

 یکجا تو آخه آخه یکجا

 یکجا تو ترسمیم یجدا از من آره دمیترسیم عشق از

 تو به بگم شدیم کاش و نهیهم من حال

 یکرد غلط بگم یکرد بد که بگم

 مونهینم جور هی ایدن وونهید دل نیا با

 یکرد تر چشامو یکرد بد

 وت به بگم شدیم کاش و نهیهم من حال

 یکرد غلط بگم ،یکرد بد که بگم

 مونهینم جور هی ایدن وونهید دل نیا با

 یکرد تر چشامو یکرد بد

 (ستین ساده_سارن)

 . میبود هانیک نیماش با بشرا و هانیک و باراد و من و میبود برگشت راه تو

 . بود برده خوابش بشرا

 .شد داریب اهنگ یصدا با اما
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 62_پارت#

 . میکن استراحت تا میستادیا پارک هی یتو ونجاهم و شهرضا به میدیرس

 . میبگرد تا میرفت ها جوون ما میبود دهیخر راه یتو که یناهار خوردن از بعد

 . بود آفتاب خب اما بود یعال هوا

 . مشیگزاشت هیبق کنار و بود خواب که هم ایمان

 .مینشست دورش تا دور و میرفت پارک وسط حوض هی سمت به

 . میدیخند یم و میگفت یم میداشت

 . بخرن پسیچ و یبستن برن نیامیبن و رهام و اریسام و باراد و هانیک تا شد قرار

 . اومدند پسر تا چهار لحظه همون

 :گفتیم یه شونیکی و انداختند یم کهیت یه

 بدم؟ شماره خوشگله خانم-

 . کرد یم اشاره من به و

 .رفت یم هم یتو اخماش شدنش کیزدن با  که دمید دور از رو هانیک قهیدق پنج از بعد

 :گفت بلند و شد تر کینزد خورده هی

 . گفتم بهتون االن از. خودتونه گردن خونتون بره هرز نایا رو نگاهتون-

 . دیکش و گرفت رو هانیک دست ترس با انایک

 :گفت ترس همون با

 .رنیم و شنیم خسته خودشون. داداش کن ولشون-
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 . شد باز هم از  شدش مشت یها دست هانیک و ندرفت اونا باالخره

 .  آب به دست رفتن که گفت دمیپرس که هانیک از و بودند ومدهین هنوز تا چهار اون

 . میکرد حرکت تهران سمت به بازهم ساعت کی از بعد

 . زدم رو آهنگ و شدم خم خودم ندفعهیا

 :شد یپل آهنگ

Gözümde yaş kalmadı 

 Dinmez mi bu ağrı  

Yar ben hiç sensizliği  

Bilmez miyim sandın  

Kimseler el uzatıp  

Etmez mi bi yardım  

Nasıl bir ayrılık hiç 

 Sönmez mi bu yangın 

 Ah sensiz olmaz  

Evim sensiz harabe 

 Ah sensiz olmaz  

Gönül yalnız biçare 

 Ah sensiz olmaz  

Ömür senden ibaret  

Ah sensiz olmaz  
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Dört yanım virane 

 Ahsen Almaz Ah Sensiz Olmaz  

 ( آهنگ ترجمه)

  درد نیا شهینم ساکت نمونده یاشک چشمام تو

 بمونم تونمینم تو بدون من یکرد فکر تو

 کردینم کمکم کردمیم داراز دست یکس اگربه یکرد فکر 

  شهینم خاموش آتشش که هییجدا جور چه نیا 

 شهینم تو بدونه که اخ

 س خرابه هی تو بدون خونم 

 شهینم تو بدونه که اخ 

  تنهاست ی چارهیب هی قلبم 

 شهینم تو بدون که اخ تو از شده عبارت عمرم شهینم تو بدونه که اخ

 س رانهیو طرفم چهار 

(ah sensiz olmaz)  

 . خوندم یم نجوریهم باهاش لب ریز و داشتم دوست رو آهنگ نیا

 . رفتم خواب به آهنگ چند به دادن گوش از بعد

 . میبود دهیرس گهید که شدم داریب یوقت

 . بودم دهیخواب چقدر هوف

 . بود گرفته دلمم داشتم الیفر دنید یبرا که یشاد کنار در و میبود تهران اول تازه

 . رازیش شهر یبرا شدیم تنگ دلم
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 . شدم عاشق دمیفهم اونجا که یشهر

 . شدم عاشق من اره

 . نبود یمناسب یجا اولمون دارید که یکس عاشق

 .هانیک جز ستین یکس اون و شدم عاشق که کردم اعتراف خودم به و دمیفهم باالخره

 

 64_پارت#

 . کرد یم نگاهم نهیآ یتو از داشت آوردم باال که رو سرم

 . نموند جواب یب که زدم بهش لبخند هی

 . کردم نگاه اطراف به و دمیدزد عیسر رو نگاهم

 . کرد یم نگاه رو من داشت هنوز اون اما

 . کنم ازاد رو شدم حبس نفس درست تونستم و گرفت رو نگاهش که خداروشکر

 :برگشتم سمتش به باراد یصدا با

 ! ؟!تو ییکجا. کنم یم صدات دارم دوساعته خره تایبن-

 :گفتم تعجب با

 واقعا؟-

 :گفت خنده با

 . بخدا اره-

 :گفتم و اوردمین خودم یرو به

 ؟یخوا یم یلفظ ریز. گهید بگو خب-

 :گفت و کرد نازک یچشم پشت
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 . بگم بزار رینخ-

 . بخنده اونم شد باعث که میدیخند اش دخترونه حرکت نیا از هانیک هم و من هم

 :گفت شد تموم اش خنده یوقت

 . حیتفر میبر ها جوون ما ها پنجشنبه هفته هر که میگرفت میتصم ها پسر ما که بگم خواستم یم-

 :کردم انیب ذوق با رو ذهنم یتو اومد که یزیچ نیاول و دز یبرق هام چشم

 م؟یاریب اونم. یچ الیفر-

 :گفت لبخند با

 . شهیم حساب پمونیاک از یجزئ اونم. یچ پس آره-

 .دادم هیتک میصندل به دوتا اون ی خنده الیخیب و کوبوندم بهم یخوشحال با رو دستام

 

 65_پارت#

 . کردم نگاه روم روبه به

 . هستم خونمون یجلو االن که شدینم ورمبا واقعا

 . مینداشت دیکل و میبود دهیرس هیبق از زودتر ما

 . بود سادهیوا کنارمون انیب باباش و مامان نکهیا یبرا هم و ما یبرا هم هم، هانیک

 . رو خونمون دمیم حیتوض بعدا انشاهلل ندارم حیتوض حوصله االن

 . میکرد یخداحافظ هیقب از اومدند نایا مامانم نکهیا از بعد

 . تخت یرو شدم ولو و رفتم اتاقم یتو راست هی

 و یاسی درشت یها گل که ییها یوارید کاغذ با دیسف ،تختیاسی و دیسف بیترک با اتاق هی

 .بود دیسف نشیزم و داشت بنفش

 . یاسی و دیسف سطل و بود دیسف درش که بود اتاقم یتو حمام و ییدستشو هی
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 به که داشت کشو دوتا و بود دیسف تختم کنار زیم و داشتم هم دیسف رنگ به یوارید کمد هی

 . بود یاسی رنگ

 . بود بنفش باالش و بود دیسف هم تراس یرو پرده

 بود دستم هم یگوش بودم دهیکش دراز که همونجور برداشتم، فمیک یتو از رو میگوش یخستگ با

 . باال بودمش گرفته و

 . بود خودش یها عکس که زدم یم دید رو هانیک لیپروفا تلگرام یتو داشتم

 . برداشتم نیامیبن یگوش از رو شمارش اوندفعه

 . شد باز یبد یصدا با در کردم زوم عکسش یرو که نیهم

 ییخودنما صفحه یرو هانیک عکس و تخت یرو افتاد دستم از یگوش و کردم هل که

 . کرد یم

 .نییپا شدم پرت تخت یرو از هم خودم

 

 66_پارت#

 .کردم نگاه باراد به شده گرد یها چشم با

 هی و یگوش تو هست یچ بفهمه دور فاصله اون از داشت یسع و بود یگوش به چشمش هی 

 . کردم یم نگاهش منگال مثل که بود یمن به هم چشمش

 . شد گشادتر من یها چشم و شد باز بناگوش تا ششین که زد یلبخند هی بشم بلند اومدم تا

 :گفت دلبخن همون با

 . اوردم رو چمدونت برات- 

 . رفت و دیکوب بهم رو در ذوق با و اتاق گوشه گذاشت و

 :زدم غیج حرص  با بعدش و زدم پلک سرهم پشت بار چند

 . صدبار نیا بهم نکوب رو در باراد-
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 ! خرش سر تو خاک

 . روشنه میگوش اومد ادمی کدفعهی

 . پهلوم تو رفت الک سر که تخت یرو دمیپر

 :زدم غیج مبازه

 . کن جمع سفر از قبل گفتم صدبار رو هات الک نیا بشرا-

 . کردم خاموش رو میگوش و برداشتم تخت یرو از هارو الک

 . خوردم حرص چهشقدر من امشب

 .بخوابم رمیبگ نشده یا گهید زیچ تا گرفتم میتصم

 

 67_پارت# 

 !نبود خونه چکسیه شدم داریب که صبح

 روز چند نیا چون میدعوت ظهر و نایا هانیک ی خونه رفته که تگف زدم زنگ که مامانم به

 . بودند ما دعوت رو

 . کنن جبران خواستند یم

 . نمشیبب قراره که کردم یم ذوق خر مثل داشتم خب اما نبودم جبران به یراض درسته

 . داد یم نشون رو ازدهی که کردم نگاه ساعت  به فورا

 . سرکار بابا و دبودن اونجا بشرا و مامانم مطمئنا

 . دانشگاه هم باراد و نیامیبن 

 . داشت گهید سال کی باراد و بود آخر سال نیامیبن

 : گفتم بلند و خودم صورت یتو دمیکوب دست با

 . یکنیم فکر یچ به یدار اسکل-
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 .رفتم اتاق سمت به یا هسته اتیعمل انجام از بعد و ییدستشو سمت دمیدو

 . یا هسته اتیعمل! جون

 . خودم سر یتو زدم دونه هی خودم افکار یتو

 . بود مردونه قهی که برداشتم نیج رنگ به لباس هی

 . رونم از باالتر یکم تا

 . بود روش بزرگ قلب هی که دمیپوش  دیسف لباس هی هم رشیز و

 . دمیپوش هم رو اون و برداشتم رو نودم نیج شلوار

 . کش داخل  رفت بود شده بلند چون هم رو  هام یچتر و کردم جمع باال سمت به رو موهام

 . تمام و زدم یکالباس رژ هی

 . کردم سرم و برداشتم هم رو رنگم خوش زرد شال

 .کردم دست زرد د،یسف دستبند هی با هم رنگم دیسف ساعت

 

 68_پارت#

 . اومد خونه زنگ یصدا. کردم یخال خودم یرو رو عطرم که یزمان

 . زدم رو فونیآ و نکردم سرم شال هستند باراد ای نیامیبن نکهیا فکر با

 .کردم باز رو کوچه در رفتم دیترد با نشد خونه وارد یکس اما کردم صبر قهیدق پنج

 . کردم نگاه روم روبه به تعجب با

 . دمید روم روبه رو هانیک 

 . اوردمین خودم یرو  به اما دمیترس

 . جلوش بودم یروسر یب ساعت چند اوندفعه من چون بشم الیخیب کردم یسع هم رو موهام
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 :گفتم یگرم به و رفتم کنار در یجلو از بالخره

 ؟یکنیم کار چه نجایا ؟یخوب سالم-

 ! بودما شده راحت باهاش یلیخ دایجد

 :گفت و زد یلبخند

 . میبر یا اماده اگر. تو دنبال اومدم-

 :گفتم و دادم تکون رو سرم

 . روبپوشم شالم کن صبر-

 . داد تکون یسر لبخند با

 . رفتیم یبندر خودش یبرا داشت قلبم

 . کنم سر رو شالم تا خونه تو رفتم منم و نشست اطیح داخل یسنت یصندل یرو  هم اون

 ...که دهنم یتو چپوندم تیسکوئیب دوتا شالم کردن سر از بعد

 

 69_پارت#

 . دمیشن ها یکینزد نیا از رو هانیک یصدا 

 . شه با حواسم من تا زد در به بار چند مردونه تژس با زدیم حرف یگوش با که همونجور

 :گفت یکالفگ با

 .باراد چشم-

 ( باراد)-

 :گفت حرص با

 .دمیفهم و یگفت صدبار باشه بابا-
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 ( باراد)-

 :گفت خنده با

 . خداحافظ کنم یم خواهش-

 . کرد قطع رو یگوش و

 :گفت یشرمندگ با

 . بردارم لمیف یدیس هی باراد یبرا خواستم یم آخه داخل اومدم که شرمنده-

 :گفتم و زدم یلبخند

 !هیحرف چه نیا بابا نه-

 . میرفت در سمت به باهم و اومد قهیدق چهار سه، از بعد

 . دمیپوش رو رنگم یمشک استار آل یها کفش

 . کرد پا رو رنگش یمشک اسپرت یها کفش هم اون و

 . اونجا بود دهیچیپ یخاص یبو هی. شدم بود پورشه هی که نشیماش سوار

 . بود هانیک عطر کردم که دقت

 ...کنم باز اومدم تا و بستم لذت با رو هام چشم

 

 70_پارت#

 . شد باز نیماش در

 :گفتم و کردم هل

 .یاومد خوش-

 :گفت و دیخند یبلند یصدا با
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 . یمرس-

 . دمیکش یم خجالت هم بود گرفته م خنده هم

 . بودم پررو من اما

 :گفتم نفس به اعتماد با

 . بگم آمد خوش هم خودشون نهیماش به هارو ادم ورود دارم عادت من-

 :گفت و دیخند بازهم

 . یمرس گفتم که منم. بابا باشه-

 . دیخند باز و

 :شد پخش  نیماش یفضا هیتو اهنگ که بودم خودم حال و حس یتو

 

 دونهیم منو حال عاشقه یکس هر

  وونهید بگن بهم ایدن کل بذار

 وونهید بگن بهم

  کارم دهیکش جنون به بگن همه اربذ

  دارم کار تو با من ایدن کار شه تموم

 دارم کار تو با

  و شدم عاشق یبدجور

  منو که مرگم روزا نیا

 کنارت کشهینم

  گهیم من قلب تپش
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  گهید سال هزار یحت

 کنارت خوشه دلم

  دردسرم دنبال نفرم صد تو با من

 خبرم یب خودم از کنمیم فکر که تو به

  رمیگیم دستاتو رمیم دست از یوقت

 رمیمیم یخوش از یکنیم فکر که من به

 رمیمیم یخوش از یکنیم فکر که من به

  دلم کار شد تو عشق دلم یوا دلم یوا

 دلم چارهیب یطفل جهیگ تو عشق از دلم

  دلم ذارهینم تنهات دلم داره دوس تورو

 دلم باره نیآخر شهینم وابسته گهید

  و شدم عاشق یبدجور

  منو که مرگم روزا نیا

 کنارت کشهینم

  گهیم من قلب تپش

  گهید سال هزار یحت

 کنارت خوشه دلم

  دردسرم دنبال نفرم صد تو با من

 خبرم یب خودم از کنمیم فکر که تو به

  رمیگیم دستاتو رمیم دست از یوقت
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 رمیمیم یخوش از یکنیم فکر که من به

  رمیمیم یخوش از یکنیم فکر که من به

  دردسرم دنبال نفرم صد تو با من

 خبرم یب خودم از کنمیم فکر که تو به

  رمیگیم دستاتو رمیم دست از یوقت

 رمیمیم یخوش از یکنیم فکر که من به

  رمیمیم یخوش از یکنیم فکر که من به

 ( رمیمیم یخوش از_جهانبخش بابک)

 .میدیرس خونشون به بعد قهیدق ستیب حدود

 

 71_پارت#

 . بود بزرگتر ما ی ازخونه بایتقر خونشون

 . بود دیسف قصر هی انگار

 . بود خوشگل یلیخ

 . بود گهید زیچ هی نیا اما نداشت یکم دست درسته ما خونه

 . بود اومده بند زبونم انگار اصال

 . کرد یم ییخودنما شتریب اطشونیح یتو آبشار و یسرسبز بود که هم روز

 بود معلوم که داشت قرار اطشونیح آخر النس هی و بود موج حالت به آبشار طرف هردو

 . هست گهید یها ورزش و استخر یبرا

 دیپر یبن یبن گفتن با کیکوچ موجود هی شد باز که در و میکرد عبور ادیز و پهن یها پله از

 ! بغلم یتو
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 . بود ایمان کردم دقت که خوب

 . زدم زانو روش روبه و کردم جدا پاهام دور از رو هاش دست منم

 . کرد ینیریش خنده هی که کردم لپاش به بوس هی و کردم لشبغ

 . شد معلوم هم گونش یرو چال خندش همراه به

 . شدیم ناز یلیخ

 .اومد سرمون یباال از خنده یصدا که دمشیبوس باز ذوق با

 

 72_پارت#

 . میرفت داخل به یپرس احوال و سالم از بعد

 . گفتم کم بگم شیقشنگ از یهرچ 

 . من دمیبد دیند چه

 . خورد یم چیمارپ صورت به پله هی که بود بزرگ سالن هی

 . بود طبقه سه خونشون کنم فکر

 . دید شدیم داشت قرار باال که هارو پله هیبق نییپا نیا از آخه

 . بود بزرگشون آشپزخونه گوشه نفره چهار و ستیب یخور ناهار زیم هی

 . بود دیسف هم خونشون ونیدکوراس کل

 . دیسف ونیدکوراس با بزرگ خونه هی. دیکن تجسم خودتون دمینم حیتوض ادیز

 . دینکش هم قهیدق کی به کردنم نگاه

 :اومدم خودم به هانیک یبابا مهربون یصدا با

 . انایک اتاق تو بزار برو رو لباست دخترم-
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 . میرفت ها پله سمت به انایک با همراه اروم چشم هی گفتن با زدم یلبخند

 . نداشت رخدمتکا خونشون

 و باشه شوهرش یزندگ زن داره دوست خودش بود گفته هانیک مامان دمیفهم که اونجور

 . بده انجام خودش رو کارهاش

 .اومد خوشم قدر چه و داشتم دوست رو تفکر طرز نیا

 

 73_پارت# 

 ( بعد ماه کی)

 و اشتمبرد میورزش شلوار بیج داخل از رو یگوش دم،یدو یم اطیح یتو داشتم که نجوریهم

 :کردم یپل رو یشاد آهنگ

  ماستا تو میریزي هارو قیمه چرا پسر كجایي

     تودلیمي تودلیمي

 میدي دلو میدي دلو

  دلیمي تو تودلیمي

 میدي دلو میدي بگو

  تو مني اس دلبر

  بریزو تاسي یه تو بیا

 تو بري خواستي كه هرجا میتوني بعد بده منو شیش جفت

  فیست بي بي عكساي ببینه كسي نمیخوام فیكت فالوراي اون با پیجت تو از كن پاك

  میدي دلو میدي بگو تودلیمي دلیمي تو

  میریم جلو هارو مرحله این باهم میریم یكي یكي
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  بلدي چیو همه كه تو عملي دماغ خوشگل

 نزني چشم تو منو بپا عسلي چشم كوچولوي

  دلیمي تو دلیمي تو

 میدي دلو میدي دلو

  ميدلی تو دلیمي تو

  میدي دلو میدي بگو

 چشات عاشقت شدم

  نگات خاص چقدر اخ

  برات دلمو میدم من كني تر لب میدوني

  تازگیا شدي مغرور بیا بیا بیا بدو

  كیا واس میكني تب تو تو واس میمیرم من

  دلم میریزه یهو میبینمت

  بهم میریزم كه نكني اخم

  برم روزه یه نمیشه نباشي ساحل شناي و تو منو

  خفن اكیپ یه باشي تو

  كفن تو همه دیدي كه تو

  ناب حال یه باشیمو تو منو

  صفحم تو بشه پست سلفیه

  دلیمي تو دلیمي تو

  میدي دلو میدي دلو
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  دلیمي تو دلیمي تو

 میدي دلو میدي بگو

  دلیمي تو دلیمي تو

  میدي دلو میدي دلو

  دلیمي تو دلیمي تو

 میدي دلو میدي بگو

 (کیف_بند انیما)

 . نفر هی به خوردم کدفعهی که کنم مکث اهنگ انیپا با اومدم

 . کردم هل هانیک دنید با

 . گرفت رو کمرم که افتمیب خواستم یم

 . زدیم تند تند قلبم

 ...که کرد یم نگاه من به زدن پلک بدون هم اون

 

 74_پارت#

 . شد باز شدت با خونه در 

 . دمید شده گرد یها چشم با رو نیامیبن

 :گفتم شده هل و اومدم رونیب هانیک بغل از رافو

 . مامان کمک رمیم من. زهیچ ام-

 . گذشتم هانیک و نیامیبن کنار از فورا و

 . دانشگاه رفتم یم دیبا فردا
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 . بودم نکرده یکار چیه و بود جمعه امروز

 . دارم کار یکل دمیفهم ساده حساب هی با

 . اتاقم کردن مرتب_1

 . خوندن درس_2

 . مامانم به کمک_3

 .بودن نایا هانیک و میداشت مهمون امروز که بگم دیبا مامانم، به کمک گفتم

 .ذوق من!اهوی

 کمک زشیچ دونم ینم کردن درست یتو نیامیبن به تا ما خونه ادیب خواست یم زودتر هانیک

 . کنه

 :گفتم یم داشتم خب

 . رفتن دیخر_4

 . شنیآ از هام جزوه گرفتن_5

 . تخت یرو انداختم رو میگوش و هدفونم و اتاقم سمت رفتم میمستق

 .برداشتم کمد داخل از رو حولم و کردم باز رو موهام کش رفتم یم ور لباسم با که نجوریهم

 

 75_پارت#

 . بود ازدهی ساعت اومدم رونیب حمام از یوقت

 در حوله یتو از رو موهام کردنشون عوض از بعد و رفتم هام لباس کمد سمت به عیسر

 . بشه خشک خودش تا ختمیر دورم و وردما

 . زدم دید یقد نهیآ یتو از رو خودم

 . گشادم یمشک ینخ شلوار داخل بودمش زده که رنگ خوش زرد شرت یت هی
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 . رفتم در طرف به و دمیپوش رو بود دیسف برجسته پشمالو خرگوش هی که رو میروفرش ییدمپا

 .داخل دیپر گنده خرس هی کردم روباز در تا

 . دمید رو ارادب

 . اتاق داخل اومد سرعت با نفر هی دمید که رفتم کنار تعجب با

 . بود نیامیبن

 . دیکش یم دخترا نیا مثل رو باراد یموها داشت

 . دادم سر اش دخترونه حرکت نیا از یبلند ی خنده

 . اومد کنارم از مردونه خنده یصدا

 . دمید رو هانیک که برگشتم

 . دیخند یم بود و داده هیتک اتاق در به یخونسرد با و بغلش ریز بود زده رو هاش دست

 . اومدم خودم به فورا اما شدم هاش خنده جذب لحظه هی واسه

 ما لب یرو خنده به تیعصبان با داشتن که بود شده تموم جنگشون انگار هم نیامیبن و باراد

 . کردندیم نگاه

 :گفت حرص با نیامیبن

 !؟داشت خنده ما یدعوا یکجا-

 :گفتم اورد یم در شتریب اونارو حرص که خنده از پر یلحن با منم

 .یدیکش یم رو باراد یموها دخترا مثل چجور یدیند یبن یوا-

 

 76_پارت#

 

 :گفت داشت کردنش پنهان در یسع که یا خنده با
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 . زهرمار-

 . میدیخند ماهم

 شرت یت هی با و یروسر یب و هانیک یجلو راحتم نقدریا طور چه من که بهیعج براتون حتما

 . جلوشم

 . باشه زیه و چرون چشم که کنم حجاب یکس یجلو فقط گرفتم میتصم من که بگم دیبا خب

 . بده دست بهش یبد حس که کنم یکار کردن حجاب و کردن سر شال با یالک خوام ینم

 . منه خود اعتقاد نیا اما ادیب بنظر مسخره یلیخ دیشا

 چشم من و بوده چرون چشم نگاه از موندن امان در یراب حجاب نظرم به هم اول از

 . نمیب ینم هانیک در یا یچرون

 . نزدم عطر اومد ادمی منم رونیب رفتن یوقت

 . گرفتم دوش باهاش برداشتم یشیآرا زیم یرو از رو عطرام از یکی

 . داخل اومد یکی رونیب برم اومدم تا بازم

 . بود بشرا ندفعهیا

 و کنارم نشست خودشم و تخت یرو نشوند زور به رو من اومد و ستب رو در باز شین با

 :گفت

 . کن فیتعر. خبرا چه-

 . شد پوکر مثل قایدق من شکل

  کنم؟ فیتعر رو یچ. یگیم هیچ پرتا و چرت نیا بشرا-

 . اومد شیگوش یصدا لحظه همون

 بعدش و کرد زمزمه رو یزیچ هی کرد باز که رو شیگوش قفل که اومد ام یپ هی براش انگار

 .کرد یم پیتا رو یزیچ هی داشت

 : گفت مشکوک
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 . میبر شو بلند تایبن-

 . بود مشکوک یلیخ

 . هردومون میرفت در سمت به نگفتم، یزیچ اما

 ....کردم باز رو در نکهیا محض به

 

 77_پارت#

 :شد پخش بایز یلیخ اهنگ هی 

 بسه من واسه قلبت ته جا وجب هی

 وصله تچشا به بد وابسته دل نیا

 آنن برنیم دلو عسلن چشمات دوتا

 دارن چشات یحال هی من با زننیم حرف اصال

 جنگهیم باهام دلت یول قشنگه صورتت تو

 تنگه یک دل ینیبیم خودت یش دور ازم روز دو

 یآشت یآشت گهید دمیچ ستاره بغل بغل

 مینداشت هم با حرفا نیا از یقهر باهام نگو

 خوامیم خوبتو م یشد بد م یخود انقدر تو با

 امیم تو به تنها همه نیا از کمه دلبر مگه

 ننیب ینم انگار تو شیپ منو نشو بهتر ایب

 اصال ترم راحت یطور نیا باش یمعمول ایب

 جنگهیم باهام دلت یول قشنگه صورتت تو
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 تنگه یک دل ینیبیم خودت یش دور ازم روز دو

 یآشت یآشت گهید دمیچ ستاره بغل بغل

 مینداشت هم با حرفا نیا از یقهر باهام نگو

 جنگهیم باهام دلت یول قشنگه صورتت تو

 تنگه یک دل ینیبیم خودت یش دور ازم روز دو

 یآشت یآشت گهید دمیچ ستاره بغل بغل

 مینداشت هم با حرفا نیا از یقهر باهام نگو

 بسه من واسه قلبت ته جا وجب هی

 وصله چشات به بد وابسته دل نیا

 (یآشت_یلطف محمد)

 و کردم یم نگاه شده نیتزئ ی خونه به داشتم باز یدهن و تعجب با بشه تموم آهنگ که یوقت ات

 . خوند یم رو اهنگ نیا تاریگ با داشت که یهانیک

 اومد طرفم به و مبل یرو گزاشت رو تاریگ هانیک که بودم نشده خارج اول شوک از هنوز

 . زد زانو جلوم و

 و بشیج داخل برد رو هاش دست که گرفت صورت ییجا سوم شوک و بود نجایا دوم شوک

 . جلوم گرفت حلقه هی

 . بودم جیگ

 :اومدم خودم به صداش با

 خودت فقط شدن، خبردار من شدن عاشق از همه بگم، بهت یجور چه دیبا دونستم ینم-

 عاشقت اول روز از. تایبن عاشقتم من آره. عاشقتم که بگم خوام یم بهت االن که یبود مونده

 من اما نه ای یدار اعتقاد اول نگاه در عشق به دونم ینم. دونستم ینم خودم که یدرحال مشد

 خانوادت ی اجازه با و خانوادت یجلو تورو خوام یم هم حاال و شدم عاشقت اول نگاه در

 ؟یکن یم ازدواج من با قلبم ی ملکه تا،یبن. کنم یخواستگار
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 78_پارت# 

 . بود مونده وا دهنم

 .بودن دهنم یجلو هام دست و ختمیر یم اشک ادیز شوق از

 . دیکوب یم تند تند نجوریهم قلبم

 . بردارم ازش چشم تونستم ینم یحت

 .بودم شده زیسوپرا یلیخ

 . کنم فیتوص رو حسم تونم ینم اصال

 . اومد تولد شعر خوندن یصدا لحظه همون

 . شدینم بازتر نیا از هام چشم

 . تولدمه روز خرداد هشت امروز که اومد ادمی

 . واقعا بگم یچ دونستم ینم

 . بودم شده الل انگار

 به رو و هیگر ریز بزنم یخوشحال شدت از که بود نیا بدم انجام تونستم که یکار تنها فقط

 :بگم هانیک

 . کنم یم قبول اره کنم َیم قبول. دمینم دستش از حاال و بودم فرصت نیا منتظر. کنم یم قبول-

 . رفتم فرو نفر هی آغوش یتو کدفعهی که زدم یم ور حرفام هیگر با

 . هست باراد که دمیفهم عطرش یبو از

 :گفت آروم گوشم کنار

 . یدیرس دلت مراد به که خوشحالم کهیکوچ یآج-

 :گفتم اروم خودش مثل منم و کردم بغلش محکم
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 ؟یدونست یم تو-

 

 79_پارت#

 :گفت کردم حسش که یلبخند با

 شه؟یم هوم؟. نه ای شده عاشق میآج نفهمم شهیم مگه-

 . زدم یلبخند و اومدم رونیب آغوشش یتو از خجالت با

 . کرد بوس رو گونم خنده با

 . نمیبب رو هانیک تونستم تازه همهمه یکل از بعد

 . بود داده هیتک راهرو داخل وارید به یخاص یلیخ لبخند با

 . جلو اومد لبخند با کنم یم نگاهش دید یوقت

 عشق شها چشم یتو

 محبت

 داشتن دوست

 یمهربون

 . زمیبر هام چشم داخل رو دلم راز تا کرد یم وادار هم رو من و زدیم موج نایا ی همه

 :گفت ذوق با و شکست رو سکوت

 . دهنم یتو ینزد که ،ینگفت یزیچ که شهینم باورم-

 :گفتم آرامش با

 هوم؟. عاشقتم خودم یوقت بگم یچ-

 . باشم روراست باهاش خواستم یم گهید
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 :گفت یناباور با

 ؟یگفت یچ تو... تـ-

 :گفتم و کردم یا خنده

 . عاشقتم منم که گفتم-

 . دیخند یسرخوش با

 .برگردن سمتمون به همه شد باعث کارش نیا

 

 80_پارت#

 . آشپزخونه سمت به رفتم و گفتم دیببخش هی خجالت با که کردن نگاه بهمون لبخند با همه

 :گفت طنتیش با و شد وارد مامانم

 زودتر دیبا یتر کیکوچ همشون از که تو پدرسوخته. کنه شوهر خواد یم که هم دخترم-

 بخت؟ خونه یبر

 :گفتم یمصنوع اعتراض با و زدم بازوش به اروم یمشت و دمیخند بلند

 !مامان عه-

 :گفت و کرد نگاه بهم لبخند با

 .دهیورپر ی دختره گمیم راست هیچ-

 :گفتم جالتخ یب و کردم باز رو شمین

 . دلبرم که کنم کار چه-

 . زدم پلک سرهم پشت و کردم اضافه حرکاتم به ناز هم ذره هی و

 :گفت و سرم یتو زد محکم

 . کن ایح دیسف چشم-
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 :گفتم و اوردم در ته تا رو زبونم

 د؟یترش بشرا کردم شوهر من یدید ننه یا-

 :گفت خنده با مامانم

 . ومدنین تمیخواستگار هنوز اسکل-

 :گفتم نفس به اعتماد با

 . انیم اونم-

 :گفت حرص با

 . آشپزخونه از رونیب برو تا،یبن-

 . رفتم رونیب خانومانه یلیخ هاش گونه از محکم بوس از بعد و دمیخند

 .بودم شیپ قهیدق چند دختر اون انگار نه انگار

 

 81_ پارت#

 :گفت یفور و کرد باز خودش کنار برام جا هانیک مامان شدم ییرایپذ وارد تا

 . نجایا ایب گلم عروس-

 :گفت خنده همون با هانیک یبابا و دنیخند حرکتش نیا از همه

 . نشده یزیچ که هنوز جان خانم-

 :گفت عجله با مامانش

 گفته؟ یک-

 :داد ادامه و من یبابا سمت برگشت بعد

 هانیک درسته. یخواستگار میایب گهید روز سه یعنی هفته آخر نیموافق مهراد یآقا-

 . میبر شیپ رسوم و رسم اساس بر میخوا یم خب اما کرد یخواستگار
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 . بود هل هانیک و من از شتریب که هانیک مامان

 :گفت و زد یلبخند بابام

 . خودتونه خونه دیایب. هیحرف چه نیا-

 :گفت و زد غیج ایوان ها بحث نیا اتمام از بعد

 . هستا تایبن خاله تولد-

 :گفت خنده با ایوان به رو بغل، یتو گرفت رو ونا و کرد بلندش هانیک

 . گهید یبگ دیبا ییزندا. هیچ خاله-

 . واقعا بود پررو یلیخ

 . شدم یم سرخ داشتم

 . دنیخند همه دمید

 .کرد نگاه من به میمستق هیبق به توجه یب اون اما

 

 82_پارت#

 . اتاقمه یتو نفر هی دمید شدم داریب خواب از که صبح

 یزیچ هی دنبال کتابخونه یتو هام کتاب نیب داشت که بود مامانم کردم گاهن که دقت با

 . گشت یم

 . دمینفهم کردم نگاه هاش دست به دقت با قدر هرچه

 .خواب به زدم رو خودم برگردوند سمتم به رو صورتش تا

 . نبودم هم مطمئن خب اما زدم یم ییحدسا هی

 . رفتم کتابخونم متس به نیپاورچ نیپاورچ اتاق از خروجش محض به

 . رمان کتاب تا سه جز به ستین یچیه دمید کردم نگاه که رو رمانام قفسه تو
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 . اومد دستم یچ همه

 . بخونه خودش تا بود برداشته رو رمانم یها کتاب باز مامانم

 :زدم غیج

 ! مـــــــــــــــــامـــــــــــــان-

 :گفت فورا مامانم و شد باز شدت با در

 چته؟. غویج غیج ی خترهد. مرض-

 . مادرانه یها محبت نیا یبرا دادم یم جون من یعنی

 : گفتم حرص با

 ! ؟یبرداشت رو من یها رمان باز تو-

 :داد موضوع رییتغ یفور

 . ها تهیخواستگار هفته اخر یناسالمت. یبخر یزیچ هی یبر دیبا بشو اماده برو باش زود-

 :فتمگ شوق با و بردم ادی از رو رمان گهید

 ؟!یییجد-

 

 83_پارت#

 :گفت و رفت یا غره چشم

 . خواستگارشه نیاول انگار گهیم نیهمچ. درد-

 :گفتم و اومدم گردن هی

 . داره فرق نیا-

 :گفت خنده با و شوخ یلحن با
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 . سرت تو خاک-

 . رفت و بست رو در بعد و

 .انداختم تخت رو صاف رو خودم باز شین با برداشتم رو تختم کیکوچ بالشت الیخیب من اما

 . حاال رمینم یخوش از

 . شد باز در که کردم یم نگاه سقف به یباف ایرو یکل با داشتم و بود بغلم یتو بالشت

 . دمید رو نیامیبن که نشستم تخت یرو خیس

 :گفتم کرده هل

 . داداش جانم-

 :گفت لبخند با

 باشه؟ بزنم حرف یجد باهات کلمه دو خوام یم تایبن-

 :گفتم و رفتم یا غره چشم

 . ستاین لهیطو نجایا یول. باشه-

 :گفت و کرد یا خنده

 بزنم؟ حرف دارم اجازه حاال. بابا باشه-

 :گفتم تیجد با

 . کنم فکر بزار دونم ینم-

 . چوندیپ و گرفت رو گوشم

 :گفتم داد با

 . هباش گمیم فکر یب یداداشم چون بگم ادامه در خواستم یم. رو ادامش بگم بزار خب یآ یآ-

 . داد هل رو سرم کرد یم ول رو گوشم که همونجور
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 :گفت خنده با

 .یشینم آدم تو-

 

 84_پارت#

 :گفتم خنده با

 . بفرما جانم خب-

 :گفت و شد یجد اونم

 درسته؟ میخوا یم رو تیخوب همه ما که یدون یم خوب خودتم تا،یبن نیبب-

 :گفتم دادمو تکون یسر

 . اوهوم-

 :گفت یجد یلبخند با

 یزیچ هانیک عاشقانه یها نگاه به باراد و من ینیب یم اگر که بگم خواستم یم تایبن خب-

 ... پس میدار هردوتون به که هیاعتماد بخاطر میگ ینم

 :گفتم و کردم قطع رو حرفش

 از چوقتیه باش مطمئن که بگم دیبا حرفت ادامه در و دونم یم نارویا همه. داداش دونم یم-

 . بهم میستین محرم هنوز ما بعدشم. شد خواهدن سواستفاده اعتمادتون

 :گفت و سرم تو زد محکم

 . دهیند شوهر ی دختره میستین محرم یچ یعنی. شعوریب بکش خجالت-

 :گفتم لجاجت با

 داداش عه-

 :گفت خنده با
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 . دیخر میبر بشرا و باراد با شو اماده برو. داداش و درد-

 :گفتم و دمیکوب بهم رو دستام

 . دیخر جون آخ-

 .رونیب رفت و داد تکون تاسف یمعن به خنده با یسر

 

 85_پارت#

 . اتاق داخل ییدستشو رفتم

 . رفتم یشیآرا زیم سمت به صورتم و دست به زدن آب از بعد

 . کردم صاف آروم آروم رو موهام و برداشتم رو م شونه

 . بود لخت یلیخ

  .یکرد نهیکرات تو گفتن یم بهم انیاطراف شهیهم که یجور

 . داشتم یلخت و صاف یموها یبچگ از من دونستن یم هم همشون خب اما

 . برداشتم رو میمشک ساده مو کش کردن شونه از بعد و شدم فکرها نیا الیخیب

 ور کی صورت به رو بودن شده بلند حاال که رو امیچتر و کردم جمع باال سمت به رو موهام

 . زدم

 . بخورم یزیچ تا رونیب رفتم

 . آورد در رو شییدمپا مامانم دمید که نییپا اومدم یا سرسره صورت به ها لهپ یرو از

 . آشپزخونه سمت کردم حمله

 . بودم گرفته یمرخص رو امروز

 . نداشتم رو دانشگاه حال و حس واقعا

 . رفتم یم فردا از خب اما
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 . بود خوب دانشگاه زیچ هی فقط

 .آمد و رفت یبرا بودم راحت و میبود نشگاهدا کی تو نیامیبن و باراد با که بود نیا نمیا

 

 86_پارت#

 . اتاقم داخل رفتم کاکائو ریش و یشکالت کیک برداشتن از بعد

 . بپوشم لباس تا شدم بلند شدنش تموم از بعد

 . بود ریس یتونیز ست هی لباسم

 . رشیز هم دیسف تاپ هی و

 . کردم مرتب باز رو موهام و برداشتم هم رو دمیسف شال

*** 

 دیگ یم زارم یم یهرچ یرو دست که من. برام دیکن انتخاب یزیچ هی. شدم خسته نیامیبن آخ-

 . دیکن یم نیهمچ که خواستگارمه نیاول انگار. نه

 . شماها نه منه یخواستگار یناسالمت بعدشم

 : گفت خنده با باراد

 . دومادمون بشه یراستک راست قراره نیا. داره فرق نیا اسکل-

 . گفتم یهوف یگحوصل یب با

 : گفت و سرم تو زد بشرا

 . هوف و درد-

 . رهیبگ تارو سه اون چشم که شد دایپ مناسب لباس هی گشتن یکل از بعد باالخره

 . میخورد رونیب رو ناهار

 .کردن نگاه به کرد شروع خودش و گرفت ازم کارویپالست مامانم میبرگشت که یوقت
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 . داشتم استرس بحشص از و دیرس یخواستگار روز

 . نشستم و سرم زد داد بشرا آخرش که استرس از دادم یم جر رو خودم داشتم

 . سرکار که باباهم و دانشگاه نیامیبن و باراد و بود خواهرش تنها خونه که مامانم

 . میبود خونه بشرا و من فقط

 . بود سپرده ما به کارارو کل مامانم

 . دمیچرخ یم خودم ورد کار یب من و دیکش یم جارو بشرا

 داد رو دستکش و اشپزخونه سمت برد رو مردم یم استرس از داشتم باز که من دنید با بشرا

 :گفت و دستم

 . بشور هارو ظرف سایوا-

 . ادیم بدم کار نیا از قدر چه دونست یم خدا

 . شمایم عروس دارم من مثال عه

 کنم؟ کار دیبا چرا

 . نکنم انیب نارویا دادم حیترج اما

 . کنه نصفم بزنه بود ممکن و بود یقاط بشرا

 . شستم یم ظرف و خوندمیم لب ریز روییرضا گرشا از ایدر اهنگ

 من نکهیا یبرا بودن شده جمع انگار آشپزخونه یها ظرف ی همه ماشاهلل هزار ماشاهلل هزار

 . بشورمشون

 :گفتم و بشقاب هی سر رو دمیکش رو دستم
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 دفعه یزاشت یم. که بشم تیاذ من یبزار یدار دوست رو من که حاال شهینم لیدل زمیعز-

 . شستمت یم بعد

 . آورد خودم به رو من گوشم کنار یبلند ی خنده یصدا

 زدم؟ یم حرف بشقاب با منگال مثل داشتم من یعنی

 . بزنه گاز رو خچالی بود مونده کم که کردم نگاه بشرا به

 :گفت اومد بند ش خنده یکم که بعد

 . که بزنه حرف بشقاب با برسه عشقش به قراره که هرکس شهینم لیدل زمیعز بگم دیبا منم-

 .دیخند بازم بعد و
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 . رفتم یم راه استرس با اتاق تو داشتم

 . کردم برانداز یقد نهیآ یجلو رو خودم صدم بار یبرا

 . بشم مطمئن بودنم خوب از خواستم یم اما بودم شده خوب

 همون کت و بود یصورت رنگ به که شلوارم یتو بودم زده که ادهس دیسف شرت یت هی

 . بودم دهیپوش هم رو شلوار

 . بود اسپرت بایتقر لباسم

 . دمیپوش رو رنگارنگم کوتاه ساق جوراب کفش، یجا به

 کمرم یگود تا شیبلند هم باز اما بود شده بسته باال نکهیا با و بودم کرده جمع باال رو  موهام

 . بود

 . ختمیر ور هی صورت به رو موهام یجلو

 . کردم یخال خودم یرو هم رو عطرم
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 . نبود شال به یازین

 . نبود بهیغر یکس و بودم راحت اونا با

 . کنم یم یراحت احساس هم زود چه

 . رونیب دمیپر زنگ یصدا با

 .دندیخند یم من دهیپر رنگ افهیق به داشتن حاال و بودن شده اماده همشون
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 . ختمیر یم ییچا داشتم و بودم آشپزخونه تو

 . شدم بابام کردن صدا منتظر ختمیر که یوقت

 . زد سرم به یطانیش فکر هی فاصله نیا تو

 . زنیر یم زیچ چندتا دوماد ییچا یتو بودم دهید

 . گهید کنم یم اختراع یزیچ هی خودم خب اما زنیر یم که هست یچ دونستم ینم

 . کردم اضافه کم یلیخ و برداشتم رو شنیآو و فلفل و نیدارچ و نمک

 .رهیبگ رنگ عیضا یلیخ ییچا خواستم ینم

 . عنش ی مزه از بودم مطمئن اما

 . کرد صدام بابام باالخره

 . زدم یطانیش یلبخند

 . برداره رو ساز خودم معجون اون شونیکی نکنه تا داشتم استرس هیبق یجلو رفتنم بار هر با

 . دمیکش قیعم نفس هی دمیرس که هانیک به

 . برداشت رو فنجون مشکوکانه یلیخ
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 . نشستم باراد کنار رفتم یحرف چیه یب اما بود گرفته م خنده

 . زد بهم چشمک هی نشستم تا که دیفهم انگار باراد

 .بشه جذابش صورت یفدا شنیآ انشاهلل
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 . افتاد هانیک به هام چشم که خوردن یم ییچا داشتند همه یبیعج سکوت یتو

 . گفت ینم یزیچ و بود شده قرمز

 . بود خودش

 یا مزه بد زیچ شییچا یتو دوماد اگر ها خانواده از یبعض یمیقد یها رسوم و رسم یتو

 . عروسه عاشق واقعا یعنی نگه یزیچ عروس به عشقش خاطر به و باشه

 . کنن یم نگاه من به دارن همه دمید که زدم یینما دندون لبخند

 . مشد هل

 :گفتم و کردم جور و جمع رو خودم یفور

 جانم؟-

 :گفت و کرد یمصلحت سرفه هی بابام

 . کن ییراهنما اتاقت به رو هانیک دخترم-

 ! اخدای

 . بکنه رو ییچا اون هیتالف و ارهیب رمیگ اتاق تو که االنه

 . کردم حرکت اتاقم سمت به و افتادم راه هانیک از جلوتر استرس از پر یلبخند با

 ...کردم باز که رو در
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 یجلو هانیک و بزنم غیج بخوام شد باعث که افتاد یزیچ به نگاهم کردم باز که رو در

 . رهیبگ رو دهنم

 کرد؟ یم کار چه من اتاق یتو سوسک

 ! نداشت هم مورچه یحت خونمون ما

 . بود باز که کردم نگاه تراس در به

 . زدم پس رو هانیک دست و کردم زیر رو هام چشم

 . گهید شدم یم خفه داشتم

 کنار ییجا قایدق انداخت رو اون یشیآرا زیم یرو بالشت برداشتن با هانیک و اتاق یتو میرفت

 . سوسک

 . کردم یم جدا تنش از رو سرش سوسک یرو بود افتاده اگر

 . روش نزد عمد از مطمئنم البته

 . کرد حرکت تراس طرف به عیسر سوسکه

 . تاقا از رونیب رفت

 . برگشتم هانیک سمت به و دمیکش یراحت نفس

 :گفت حرص با کدفعهی

 ؟یکش ینم خجالت تو-

 . گزاشتم جا یزیچ یریز لباس دیشا که کردم نگاه اطرافم به تعجب با و شد گرد هام چشم

 . نبود یزیچ اما

 :دمیپرس تعجب با

 بکشم؟ خجالت چرا-
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 :گفت و کرد نگاهم غضب با

 بکشم؟ خجالت چرا یگیم بعد یختیر مخلفات یکل من ییچا تو دهیورپر-

 :گفتم و گرفت خودش به یطونیش رنگ نگاهم

 . بشم مطمئن خودم به عشقت از خواستم یم فقط. نبود یزیچ که نیا-

 : گفت و زد یلبخند

 کنم؟ ثابت بهت یجور چه. وونتمید اصال عاشقتم،. دارم دوستت من. من عشقه-

 :گفتم و اوردمین خودم یرو به ماا دمیکش خجالت یکم

 به نکردن انتیخ با خوام یم من. یبفهمون بهم یگفتار صورت به رو عشقت خوام ینم من-

 . نه ای یدار دوستم که بشه ثابت بهم یدیم انجام که ییها کار و قیحقا گفتن و من

 :گفت ینگران با و نشست تخت یرو

 ارمیب ریگ تنها تورو بتونم که اومده شیپ برام تیموقع یلیخ من نشده؟ ثابت بهت هنوز. تایبن-

 . نکردم نکارویا نبوده هوس تو به حسم چون اما ،...و

 . گفت یم درست داشت

 . نکرد یکار اون و میبود تنها باهم یلیخ ما

 :گفتم و دمیکش خجالت یکم

 . گفتم یکل. بگم رو نیا خواستم ینم من... من-

 :گفت و زد یمهربون لبخند

 . ستین یزیچ دلت تو و ییایر یب تو. زمیعز مدون یم-

 :گفت که زدم یلبخند
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 خب اما یگفت روز اون رو جوابت. یباش راحت باهام مثبته جوابت اگر خواد یم دلم. تایبن-

 ؟!یمطمئن جوابت از و ه؟یچ جوابت. پرسم یم بازم

 : گفتم باز شین با

 . مطمئنم ادیز یلیخ و مثبته جوابم-

 . عشق از شد پر هاش چشم

 . محبت

 . یمهربون

 . داشتم دوست رو هاش چشم

 . بود آرامشم هیما شهیهم مختلفش یحالتا نیا با

 :گفت کدفعهی که میبر در سمت به باهم میخواست

 . کن صبر-

 :داد ادامه که برگردم خواستم

 .ببند هم رو هات چشم و سایوا نجایهم. برنگرد نه-
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 . دادم انجام رو گفت که یکار اما زده رو حرف نیا چرا بفهمم که شدم کنجکاو

 . کردم حس گردنم پوست یرو رو ریزنج مثل یزیچ هی هیسرد قهیدق چند از بعد

 . کارش نیا به زدم یلبخند

 بود؟ مناسبت چه به اما

 . گرفتم هام دست یتو رو گردنبند پالک و کردم باز و هام چشم

 . بود شده هک نیالت به اسمم پالکش یرو
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 . شدم عاشقش

 . داشتم دوستش و بود خوشگل یلیخ

 :گفت خودش برگشتنم محض به که هیمناسبت چه یبرا بپرسم و کنم تشکر که برگشتم

 یتو خودتم و بدمش بهت نشد وقت بهت کردم اعتراف که روز اون. تولدته ی هیهد نیا-

 . ینبود تولدت عالم

 . کردم اعتراف عشقم هب محکم یلیخ اول بار یبرا و زدم یزیتشکرآم لبخند

 :هام لب با هم و هام چشم با هم

 . یهست که یمرس. عاشقتم هانیک-

 :گفت و داره نگه یمخف نتونست رو شد جمع شوق از هاش چشم داخل که یاشک

 . شکرت ایخدا. یکرد اعتراف باالخره. شم فدات-

 . رونیب میرفت قهیدق پنج از بعد

 باال سمت به داشت که میدید ها پله یرو رو نیامیبن هک میاومد یم نییپا ها پله از میداشت

 .اومد یم
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 :گفت طنتیش با دید مارو تا

 .شما نیکرد رید قدر چه-

 :گفت عیسر هانیک

 . میبود سوسک هی ریدرگ قهیدق ده تو جان به-

 :گفت بلند نیامیبن

 ! ســـــــــــــــــــــــوســــــــــــک؟-
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 :گفتم یآروم به

 . تر واشی. بابا واشی. سیه-

 :گفت خنده با نیامیبن

 . میبر دیایب حاال خب-

 . دنیپرس رو نظرم بازهم دونستن یم رو نظرم نکهیا با همه نییپا میرفت یوقت

 :گفت ذوق با من یجا به هانیک و نییپا انداختم رو سرم

 . مثبته نظرش-

 . کنه فتعار ینیریش تا شد بلند انایک و کردن یخوشحال ابراز همه

 :گفت لبخند با و کرد اشاره نفره دو مبل هی به هانیک مامان

 . میبخون تیمحرم غهیص براتون تا دینیبش هم کنار نجایا دوتا شما-

 . بودن کرده صحبت زیچ همه ی درباره مینبود ما یوقت انگار

 . شیازما یبرا میبر فردا که گفتند چون

 :گفتم و کردم یونیپادرم من هک بود وسط یعروس و عقد زمان و هیمهر بحث

 . دارم یخواهش هی-

 . کردن نگاه بهم همه

 :دادم ادامه

 .کنم انتخاب خودم رو هیمهر شهیم اگر-
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 . من سمت اومد نگاهشون
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 :گفتم لبخند با و کردم یمصلحت یا سرفه

 . خوام یم قرمز رز گل شاخه تا هفت هیمهر من- 

 :گفتن باهم همه

 ؟ تا هفت چرا حاال-

 :گفتم مکث و خجالت یکم با

 عشق نشونه که قرمز رز گل شاخه تا هفت من و. هست سال هفت هانیک و من یسن فاصله-

 . خوام یم هست

 . کردن یم نگاه بهم افتخار با بلکه نداشتن مشکل تنها نه خودم ی خانواده

 . زدم یلبخند نگاهاشون جواب در

 . داشتن مشکل هیقض نیا با انگار هانیک خود و هانیک ی خانواده اما

 رز گل شاخه و  سکه یمقدار دیبا و هست یکم هیمهر یلیخ گل شاخه هفت گفتن یم یه

 . یبخوا یشتریب

 . بکنم رو نکاریا خواستم ینم من اما

 شد؟یم نمونیب عشق نیگزیجا شدنمون جدا از بعد پول مگه

 . کنم نییتع رو م هیمهر بخوام من که میبش جدا گهید هم از نبود قرار اصال ما

 ! دارم؟ رو خودش که یوقت کار چه خوام یم هیمهر مینش که هم جدا

 . انکار من از بشه شتریب که اصرار اونا از حاال

 .بشه شتریب خواستم ینم گهید. باشه سکه هفت و گل شاخه هفت هیمهر شد قرار بالخره
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 . شد ادیز ههمهم خوند نمونیب هانیک یبابا که یا غهیص از بعد
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 . بودم خوشحال یلیخ

 . خودمه یبرا هانیک دونستم یم گهید حاال

 . بمونن شام یبرا شد قرار

 :گفت ذوق با انایک دفعه نیا

 شد؟ یک عقد روز- 

 :گفت یمکث چیه بدون فورا هانیک

 رو عقد دیبگ که وارده یصورت در اعتراضات. باشه گهید هفته دو عقدم روز خوام یم من-

 . میریبگ زودتر

 . دنیخند یم داشتنش عجله نیا از هم هیبق و بود مونده باز ییپرو همه نیا از دهنم من

 هفته دو یبرا افتاد عقد و بزنه حرفش یرو یحرف نتونست یکس که داشت عجله یجور

 . گهید

 :گفت بچگونه یلحن و جانیه با و جلو اومد ایوان

 م؟ییزندا یشد یراستک راست گهید االن-

 :گفتم و دمیکش سرش به یدست و دمیخند

 . گلم آره-

 . پاهام یرو نشست اومد خنده با

 .دمیبوس رو بود افتاده چال که دنیخند موقع رو هاش گونه
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 . شگاهیآزما میبر هشت تا شدم داریب هفت ساعت

 . دانشگاه برسونه رو من هانیک شد قرار هم اونور از
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 . بود کالسم ده ساعت

 . دمیپوش هم چسبون ینفت یآب نیج شلوار هی و برداشتم رو بازم جلو رنگ یکمش مانتو عیسر

 . بود ساده دیسف شرت یت هی مانتوم ریز

 . فرستادم باال به ریموگ هی با رو جلوش و کردم سیگ رو موهام

 . کردم یخال خودم یرو عطر کل و کردم سر مقنعه هی

 . دمیپوش رو رنگمرنگا یها جوراب دستم به میمشک ساعت بستن از بعد

 :زدم داد

 کجاست؟ میگوش مامان خدا یوا-

 :گفت و کرد نگام بد مامانم

 !دختر بدونم کجا از من-

 :گفتم زده ذوق دنیرس گنج به که ییکسا نیع

 !کردم داشیپ آها-

 . خورد تک هی برداشتم رو میگوش نکهیا محض به

 . بود هانیک

 . بود اومده پس

 پا هم رو میمشک اسپرت یها کفش بشرا و بابام مامان با یظخداحاف از بعد و رونیب رفتم

 . کردم

 . برنداشتم رو دانشگاهم فیک که افتاد ادمی اما

 .دستم به داد عیسر اومد بشرا خود
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 . دمید رو هانیک نیماش کردم باز تا و در سمت دمیدو

 . پمونیخوشت یآقا جون

 . گذاشتم بغلم داخل رو فیک نشستم یوقت و کردم باز رو نیماش در

 :اومد هانیک جانیپره یصدا بستم رو در تا

 ! سالم کیعل-

 : گفتم خنده وبا سمتش برگشتم

 . رفت ادمی کردم عجله دیببخش-

 :گفت یمهربون لحن با

 . زمیعز فداسرت-

 :گفتم ییپرو با و کنار گزاشتم رو خجالت و زدم یلبخند

 .ایگرکیج یببر رو من شیازما از بعد دیبا هانیک-

 :گفت و دیخند

 . چشم-

 :گفتم ذوق با

 . بال یب-

 :گفت و کرد یا خنده

 . مونه یم ایرو کی مثل. میرس یم بهم میدار شهینم باورم تایبن-

 :گفتم نفس به اعتماد با

 . میهم یبرا ما چون شه باورت عقشم-

 .زدم غیج که دیکش رو م گونه خنده با
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 99_پارت#

 . خودش مطب رفت و رسوند خونه به رو من هانیک یگرکیج به نرفت و شیآزما دادن از بعد

 . هم رو امروز الیخیب چ،یه گهید که دانشگاه

 . دادم تکون براشون رو هام دست و دمید دور از رو نیامیبن و باراد

 . سمتشون دمیدو

 :گفتم لبخند با

 . سالم-

 :گفت تعجب با نیامیبن

 ؟یسرحال نقدریا جور چه یداد خون تازه تو دختر-

 :گفتم و دادم تکون ناز با رو گردنم

 . خوردم گریج یکل یگرکیج رو من برد آقامون-

 . سرم تو زد محکم پشت از یکی

 . اومد در آخم یصدا

 :گفت حرص و خنده با که اومد سوگل یصدا

 آقاتون؟؟؟-

 : گفتم و شد باز خود به خود شمین

 . آقامون آره-

 :گفت خنده با باراد

 . دختر بکش خجالت. یُبن زشته-
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 :گفتم و دمیورچ لب

 . نوموخوام-

 :گفت ور اون از شنیآ

 .انگار یا بچه هنوز که کنم سرت تو خاک-

 

 100_پارت#

 :گفتم یمصنوع بغض با

 . کثافت خودت سر تو-

 . میکرد نگاه بهم و میدیخند همه

 . یخوش همه نیا واسه کردم خداروشکر

 . بود من یبرا هانیک

 . نداشتم دادنش دست از واسه یا ینگران گهید

 :شامل که میبود پیاک هی دانشگاه داخل کال

 . شدیم اریسام و الیفر شن،یآ سوگل، ن،یامیبن باراد، من،

 . بودن ترم هم که نیامیبن و اریسام

 . باهم هم دخترا ما

 . نداشت یترم هم که بود باراد فقط

 :گفتم داد با

 ! ها بچه ییوا_

 :گفت کالفه نیامیبن
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 ! ان؟ه-

 :گفت کرد نثارم لب ریز که یکوفت با سوگول

 . بله-

 :دادند ادامه بیترت به و

 ! ه؟یچ-

 ! بنال-

 ...و-

 . دادناشون جواب نیا با کردن م شرمنده اصال

 :گفتم حرص با

 . رستوران شام یبرا میبر بگم هم هانیک به شب که بگم خواستم یم-

 :گفت خنده با باراد

 .یکن یم هانیک هانیک یه و میینجایا داداشات ما خوبه باز-

 101_پارت#

 :گفتم و دمیخند منم

 خوادیم دلم-

 : گفت حرص با نیامیبن

 . بخدا ییپرو یلیخ-

 . پاهاش ساق یتو زدم محکم یحرص

 :گفتم غیج با

 کن جمع رو عشقت نیا ایب سوگول! عه-
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 :گفت و دیخند سوگول

 . یاریم پسر اسم یه و یکن یم نگاه هاش چشم تو. گهید گهیم راس داره خب-

 :گفتم حرص با

 . گهید نامزدمه گفت شهیم پسره نیا بابا-

 . کالسمون سمت میرفت کلکل یکل از بعد

 . وارید به خورد که کردم باز ها یآمازون نیا مثل رو در

 . وارید به بخوره تا رفت یم تر عقب دیبا در کردم حساب یهرچ اما

 بود؟ پشت اون یکس یعنی

 . دمید رو انیرا که کردم نگاه در پشت هب استرس با

 . بود دانشگاه پسر نیخوشگلتر و نیپولدارتر از یکی

 . اومد ینم خوشم ازش چیه من اما

 . خواست یم فقط زیچ هی یبرا دخترارو همه

 .بود ادیز یادیز دختراش دوست آمار  

 

 دارید_ شوق#

 102_پارت#

 

 . شد مه خنک بلکه نسوخت تنها نه دلم که بگم خالصه

 . چندش ی پسره! شیا

 : گفتم یظاهر هینگران با و کردم باز رو شمین
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 نشده؟ که تونیزیچ انیرا آقا یوا-

 :بود دیبع ازش که زد یمهربون یلبخند

 . نشده یزیچ رادمهر خانم نه-

 : گفتم بود بدتر فحش صدتا از که یلبخند با

 . خداروشکر خب اها-

 کرد؟ نیهمچ چرا نیا

 بند رو انداخت یم و شست یم ور ادم که قبال

 . اْلجالب جَل

 . شدم زایچ نیا به کردن فکر الیخیب

 . نشستم سوگل کنار یصندل یرو رفتم

 :گفت کننده خر یلحن با سوگل

 ! تایبن-

 : گفتم تعجب با

 ! جان-

 : گفت من و من با

 ... زهیچ نیبب-

 . بود دودل نجوریهم و چوندیپ یم هم یتو رو دستاش

 :گفتم صبرانه یب

 ؟!زه؟یچ. گهید بگو عه-

 :گفت استرس با
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 خب؟ هیقطع ازدواج یبرا ممونیتصم نیامیبن و من. تایبن نیبب-

 :گفتم جانیه با

 خب؟-

 :داد ادامه ذوق با اونم

 .یبزن حرف پدرمادرت با توهم که بزنم حرف تو با من که گفت نیامیبن-

 

 103_پارت#

 :گفتم جانیه با

 . جونم داداش زن باشه-

 :گفت و دیدخن

 . تو یریبگ درد-

 :گفتم اعتراض با

 . کن یخوب و ایب ننه یا. افتاده لج من با نشده داداشم زن هنوز نینیب یم آها-

 :گفت و دیخند بلندتر

 . مگه یداد قورت بلندگو. مرض-

 . گفت یم راس

 .کردن یم نگام داشتن همه کردم که دقت

 :گفتم و کردم باز رو شمین

 !باشد خودمان یزندگ در زه،سرمانیچ... شـ در سرمان

 . گرفت رو من نفر هی افتم یب بود کینزد بشم بلند جام از اومدم تا و
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 . بود نیامیبن کردم که نگاه

 . شدن خفه نیامیبن کار با اما رفتن شیپ خنده مرز تا حسود تا سه دو

 :گفتم جانیه با

 ؟یِبن یکنیم کار چه نجایا تو- 

 :گفت تیجد با

 . باهات داشتم کار-

 . شدم یجد منم

 .برو تو. امیم االن بصبر-

 :گفت پوکر حالت با نیامیبن

 پس؟ یچ کالست-

 :گفتم حرص با

 .ادیب خواد ینم یانگار و ومدهین استاد که ینیب یم-

 

 104_پارت#

 . کردن یم نگاه نجوریهم داداشمه نیامیبن دوستن ینم که ییاونا

 . دراد شونها چشم تا کنن نگاه قدر نیا بزار اصال

 . سادیوا سلف کنار دانشگاه اطیح تو

 :کرد شروع یجد کامال یلحن با

 ! هست انیرا پسره نیا تایبن نیبب-

 :گفتم یکنجکاو با
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 خب؟-

 :گفت پوکر

 باشه؟. نزن حرف باهاش اصال-

 :گفتم خودش مثل یحالت با

 خودم دارم؟ اون لع کار چه من بعدشم ؟یبگ رو نیا که یکشوند رو من راه همه نیا نیامیبن-

 . یناسالمت دارم نامزد

 :گفت و دیکش موهاش یتو یدست کالفه

 خب؟ نپرس یسوال-

 :گفتم تعجب با

 ... یبن! وا-

 :زد داد یعصب

 . نپرس یزیچ گهید گفتم تایبن-

 .اخدای

 بود؟ شده ،یچ یعنی

 . بود رشیدرگ ذهنم هنوز اما شدم الیخیب بایتقر

 ...که کالسمون سمت رفتم یم داشتم

 

 105_پارت#

 :اومد سرم پشت از نیامیبن یصدا که کالسمون سمت رفتم یم داشتم

 . گفتم خودت یبرا خدا به. بودم یعصب. زدم داد سرت دیببخش تایبن-

 :گفتم مهربون برگردونم صورت نکهیا بدون
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 . داداش دونم یم-

 :گفت یخوشحال با

 . سرکالسم برم من خب-

 . دنیدو کردم شروع سین سالن تو یکس دمید منم و کالسش سمت دیدو

 . استادا نیا کار نبود معلوم

 . باشه سرکالس داشت امکان

 :اومد هم استاد یصدا کردم باز تا رو کالس در

 ر؟یتاخ-

 .نهیبب رو صورتم تا جلوش رفتم

 : گفتم ییپررو با

 و. دیاورد فیتشر سرکالس که ستین هم قهیدق پنج شما بندم یم شرط من اما دیببخش. سالم-

 ر؟یتاخ قهیدق یس با شما ای بشم بازپرس دیبا رمیتاخ قهیدق پنج با من

 :گفت تحکم با

 . یکنیم استفاده تیمتر صد زبون اون از آخرته بار. سرجات نیبش مهراد-

 . دادم ینم جواب دیپرس یم که یسوال هر کالس آخر تا اون لج از هم من و

 :دیپرس کالس آخر که

 ؟یدینم جواب چرا بدونم شهیم-

 :نوشتم برگه یرو تمام ییپرو با

 .نکنم استفاده زبونم از دیگفت خودتون-

 

 106_پارت#
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 :گفت تیعصبان با

 ... درازت زبون از گفتم. نکن استفاده زبونت از نگفتم من-

 . شد خفه و گهیم چرت داره یلیخ دیفهم تازه

 . هبش خارج کالس از و بکوبه رو در حرص با شد باعث که زدم یپوزخند

 :اومد سرم پشت از نفر هی یصدا که میکرد حرکت سلف سمت به ها بچه با

 خانوم تایبن-

 . هست انیرا دمید برگردوندم سمتش به که رو

 :دادم جواب سرد

 بله-

 :داد ادامه نفس به اعتماد با اما باخت رو خودش یکم

 بزنم؟ حرف باهاتون یخصوص قهیدق دو شهیم-

 :گفتم رک یلیخ

 . رینخ-

 حرف اون با و ارمیب حرف برادرم حرف رو تونستم ینم من اما جوابم، نیا از وردخ جا

 . بزنم

 . افتادم راه ها بچه از جلوتر اون به توجه یب

 :گفت خنده با و سرم تو زد محکم سوگل

 . یکرد عن همه یجلو رو مردم بچه چرا-

 :گفتم و دمیخند

 .ها رهیم هرز ادیز دستت توهم. بود حقش-
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 107_پارت#

 . کردم یم نگاه خودم به نهیآ یتو داشتم

 بودم؟ من واقعا نیا

 بود؟ مینامزد شب واقعا امشب یعنی

 . دمیپرس یم سوال خودم از داشتم نجوریهم و شدینم باورم

 . رفت شدم وونهید! ایب

 : کردم نگاه خودم به گهید بار کی

 . بودن شده هام چشم شدن باتریز باعث چشم خط و ملیر

 . بودم زده هم قرمز رژلب هی

 . بودم شده خوشگل یلیخ شیآرا ذره هی نیهم با

 . کردم نگاه لباسم به

 . یقیقا قهی و بود بلند نیآست لباس هی

 . بود یدیسف نازک پارچه و داشت یبند مدل

 . ومدیم بهم و بود خوشگل یلیخ بودن ساده نیع در لباسم

 .کردم پا هم رو دمیسف یعروسک یها کفش

 . کردم خودم رو شمیآرا

 . خواست ینم یخاص شیآرا صورتمم و بودم بلد شیآرا خودم. نبود شگاهیآرا به یازین

 . بود پدربزرگش یبرا که یباغ میبر بعدم و هیآتل میبر تا دنبالم ادیب هانیک بود قرار

 .بود ینامزد جشن یبرا مناسب و بود خوشگل یلیخ اونجا، رفتم شیپ دوروز
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 108_پارت#

 . موند وا تعجب از دهنم روم روبه ی نظرهم دنید با

 ! بابا جون

 . میبود ستادهیا باغ اول و بود هانیک یها دست یتو هام دست

 . بود شده خوشگل اندازه از شیب یلیخ

 دهید که بود یبناتیتز و دکور نیبهتر جز بگم تونمیم اما بود ساده ینامزد مراسم هی نکهیا با

 . بودم

 انجام رو نکاریا من با همزمان هم اون که برگردوندم هانیک طرف به رو صورتم لبخند با

 . داد

 . دادم عشق از پر یلبخند با رو جوابش که زد روم به یلبخند

 . بودند دعوت ایلیخ

 . بود کم بایتقر یمادر و یپدر خانواده یتو تعدادمون ما آخه بودند نایا هانیک طرف از شتریب

 :گفت و اومد سمتمون به خالم

 خودم عروس کاش شدا، فیح اما. ازدواجتون جشن انشاهلل. خاله زیعز یشد خوشگل هچ-

 . یشدیم

 . گفتم آخ هی هانیک دست فشار با

 . نکنه کارت چه بگم خدا خاله یا

 ؟یبگ نجوریا دیبا هم هانیک یجلو آخه

 

 109_پارت#

 .شد اش متوجه تازه خالم که کرد یمصلحت یا سرفه هانیک
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 . شد دیسف هانیک سرخ رنگ از رنگش

 : گفت عجله و هل با

 . دیبش خوشبخت هم کنار انشاهلل بهت گمیم کیتبر جان؟ هانیک یخوب ز،سالمیچ-

 :گفت دهیم تکون رو سرش و کنه یم نگاهش فقط هانیک دید تا

 نداشتم یقصد خدا به زدما رو حرف اون ینجوریهم من پسرم، هانیک-

 :گفت و زد زور به یلبخند هم هانیک

 . شما از یمرس. جان خاله هبل-

 . زد میج فورا و داد تکون یسر هم پونه خاله

 :گفت یفور که هانیک سمت برگشتم

 ! شو سیه-

 . دیخند که برگردوندم رو صورتم ناز با

*** 

 (بود شده خونده عقد خطبه تازه)دادمیم جواب هیبق کیتبر به داشتم

 . شد دهیکش هانیک توسط دستم کدفعهی

 . برد پرو اقات سمت رو من

 :گفت و سمتم اومد

 ... اهم اهم باالخره

 ....که کرد باز بناگوش تا رو ششین

 

 110_پارت#
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 :گفتم ترس با و عقب دمیپر قدم دو

 . نه نه-

 .اومد جلو یمهربون با و زد یبلند قهقه

 . یکارکن چه یخوا یم مونیعروس شب تو بوسس هی خدا به عشقم نفسم، تا،یبن-

 . شدم سرخ کالمش طنتیش از

 : زدم غیج و

 ...هایک-

 ....چون بدم ادامه حرفم به نتونستم

 . شد باز در که بود نگذشته هم هیثان کی هنوز

 . دمید انارویک که زدم زل روم روبه به خجالت و وحشت با

 :گفت طونیش

 . عاعاعاعا بعد، شه خشک دفتر یپا یامضا دیبزار-

 :گفت پررو یلیخ برم قربونش که هم هانیک

 . نشدنش خشک با چه امضا شدن خشک با چه شده، زنم که نهیا مهم-

 :گفت و دیخند انایک

 . تو بخور رو من حاال-

 . رونیب رفت و

 . شد باز هم باز در بشه کینزد خواست هانیک تا

 :گفت طنتیش با انایک

 .هردوتون مخ تو خاک-
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 111_پارت#

 :گفت حرص با هانیک

 . رونیب برو انایک-

 :گفت و زد یا قهقه

 . دینکن یکار اما رمیم باشه-

 :گفت و فشرد یرو رو هاش چشم هم هانیک

 . برو تو باشه-

 :گفت بلند نفر هی که جلو اورد رو سرش بازهم در شدن بسته با

 ؟یکن ینم یکار ینگفت مگه برسر خاک هانهیک-

 :گفتم پرو یلیخ و کنار گزاشتم رو خجالت منم ندفعهیا

. اوردن لکا لک ارویوان انگار که بدبخت دوتا ما به یدیم ریگ و یگیم نیهمچ َاو-

 . رو هم میکن یم بوس میدار تازه ما. گهید دیکرد نجوریهم شماهم  خب

 . بود باز غار مثل هردوشون دهن

 که یدختر نیا کجا کنه بوسش نامزدش گزاشت ینم شیپ قهیدق ستیب تا که یدختر اون آخه

 . کجا زدیم حرف( استغفراهلل) از داشت االن

 :گفتم و کردم باز رو شمین یباز عیضا با

 خب؟ هیچ-

 . دندیخند یم بلند هردوشون که بودم هیضا یلیخ نکهیا مثل

 کردم کینزد هانیک به رو خودم که بود گرفته حرصم امیباز پرو و خودم یکارا از یجور

 ...و
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 112_پارت#

 . دمیکش محکم رو دستش 

 (؟اهم اهم ن،یکرد فکر هیچ هاها)

 . جمع سمت میرفت انایک از زودتر و در سمت بردمش

 . بود گرفته م خنده ریاخ اتفاقات ادی با

 . کرد یم نگاه من به خنده با داشت کردم نگاه که هانیک به

 . نجاشیا تا بود گذشته ش خو بهم یلیخ بود، یشب عجب

 . کردم تعجب خودم عقد جشن یتو اونم انیرا دنید با

 ؟یچ یعنی

 بود؟ شده دعوت کجا از اون

 :گفتم تعجب با هانیک به رو

 ؟یکرد دعوت نویا تو-

 :دیپرس یسوال حالت با

 ؟!؟یک-

 :گفتم یکالفگ با

 گمیم رو انیرا نیهم-

 . بشر نیا خنگه چه

 . هست یکس به منظورم دیفهم یم کجا از. داشت حق البته بدبخت

 :گفت یکنجکاو با
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 ش؟یشناس یم کجا از تو آره-

 :گفتم ترس با

 دوستته؟. دانشگاهمونه یتو-

 . بکشمش خواست یم دلم داد که یجواب با

 چطور؟ آره-

 .میکن یم چیپ سوال رو هم که ماهم دنیم قلوه و دل شونینامزد شب مردم یعنی

 

 113_پارت#

 . میبش معلوم ما تا بود کم نور تا چند فقط و کردند خاموش نورهارو همه وسط میرفت تا

 . کنار رفتند همه

 . گذاشتم هاش شونه یرو رو دستام منم و کرد حلقه کمرم دور رو دستاش هانیک

 :زدند رو یرستم نیام از تو با یوونگید آهنگ

 روبرومه آرومه،چشمات امونیدن

 معصــومه نقدیا تو مثل چشماش یک

 رمیگیم دستتو دوتا رمیدلگ که ییوقتا

 رمیمیم چشمات واسه چون م زنده من

 

 یخون یم چشمام تو از

 یآسون به عشُق تب

 یدونیم بهتر همه از دردامو
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  خوام یم تو با فقط

 چشمام یهوا شه یبارون

 روزام نیا روشن ِی نقطه تنها ییتو

 

 باتو یوونگید هیخوب حال

 هاتو یوونگید دارم دوست چقد 

 شهیهم نهیهم تا دو ما حال

 شه ینم وونهید ما مثل یشکیه

 

 خوبه تو کنار یزندگ آره

 کوبهیم من دِل و حالم خوبه 

 بباره شهیهم آسمون دیبا

 داره یوونگید یعاشق آره 

 

 دارم دارم دوست

 سپارم یم تو دل به دُل

 تنها بودم تنها

 دارم دلم تو رو تو حاال
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 هم مِث عاشق تا دو

 آزار یب ِی وونهید تا دو

 لیدل یخوبه،ب حالشون

 ماریب تا دو وونهید تا دو

 

 باتو یوونگید هیخوب حال

 هاتو یوونگید دارم دوست چقد 

 شهیهم نهیهم تا دو ما حال

 شه ینم وونهید ما مثل یشکیه

 

 خوبه تو کنار یزندگ آره

 کوبه یم من دِل و حالم خوبه 

 بباره شهیهم آسمون دیبا

 داره یوونگید یعاشق آره 

 

 شهیهم نهیهم تا دو ما حال

 خوبه تو کنار یزندگ آره

 کوبه یم من دِل و حالم خوبه

 بباره شهیهم آسمون دیبا

 ... یعاشق آره 
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 ( یوونگید_یرستم نیام)

 . مینشست سرجامون میرفت آهنگ شدن تموم از بعد

 !ما میبود فعال عجب

*** 

 . میکرد حرکت میپدر خونه سمت به هانیک با مراسم، شدن تموم از بعد

 :گفت خنده وبا کمینزد اومد انایک خونه در میدیرس یوقت

 . یرقص یم خوشگل چه کثافت-

 . سرم تو دیکوب رو دستش که کنم باز دهن خواستم و دادم تکون رو گردنم یکم

 .شعوریب یریبگ سقف به اعتماد که نگفتم-

 

 114_پارت#

 :گفتم یساختگ بغض با

 . اریب در یباز خواهرشوهر بعد بگذره عقدمون از خورده هی ما بزار-

 :گفت طونیش

 از بعد ساعت چند من اما دیکن بوس رو هم دیتون یم عقدتون از بعد بالفاصله شما طور چه-

 شوهر؟ خواهر بشم تونمینم عقدتون

 . شدم خفه کلمه هیواقع یمعنا به

 . کنه لعنتش خدا

 . بود گرفته م خنده

 . پهلوش یتو دمیکوب دستام با اومد که هانیک زیر خنده یصدا

 :زد داد 
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 !آخ-

 :گفتم حرص با

 حقته-

 :گفت و شد گرد هااش چشم

 !تایبن عه-

 :گفتم و دمیخند

 . درد-

 . میشد خونه وارد یخداحافظ از بعد خالصه

 . هانیک بغل یتو انداختم و اوردم بالشت هی

 . ارمیم برات االن هم تشک. نیزم یرو بخواب تو خب-

 : زد داد بلند

 ؟یچــــــــــــــــــــ-

 :گفتم اخم با

 .گرفتن درد گوشام درد-

 

 115_پارت#

 :فتگ اعتراض با

 . باش تر احساس با خورده هی تایبن عه-

 :گفتم و کنارش رفتم باز شین با و زدم یلبخند

 خب؟ باال من نییپا تو جونم یهانیک-



  156 

 
 

 :گفت یتخس با

 . یبخواب خودم کنار خوام یم خوام، ینم-

 . خب گفت یم راست کردم که فکر

 .مون خونه اومد چرا اصال میبخواب هم کنار میخواست ینم اگر

 . اومد ینم شیپ یمشکل و بود دونفره تمتخ

 . بودم رفته بغلش تو چندبار مگه آخه بودم، معذب

 . بود دهیکش دراز تخت یرو که رفتم هانیک سمت به و کردم قفل رو در اول 

 . کشوند خودش سمت رو من و دورم کرد حلقه عیسر رو دستش تخت ی لبه نشستم تا

 . تخت یرو کامل افتمیب منم شد باعث بود دهیکش دراز اون چون

 :گفت لبخند با

 . کن نگاه هام چشم یتو تایبن-

 . کردم نگاه هاش چشم به خجالت با

 . زدیم داد داشت نگاهش یتو از یعاشق حس

 . من یها چشم یتو حس مثل درست

 .بردم ادی از رو خجالتم قهیدق ده از بعد

 

 116_پارت#

 . نشیس به ندمچسبو رو سرم و کردم حلقه کمرش دور رو دستام

 .آغوشش داشت یخوب حس چه

 .زدیم تند تند قلبش
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 . بود مشترکمون ی نقطه 

 . رفت یلیو یلیق دلم که زد یا بوسه رو سرم یرو

 . گهید م جنبه یب

 : دمیپرس رو بود ذهنم یتو که یسوال قهیدق چند از بعد

 هان؟یک-

 :گفت محبت با

 . دلم جان-

 . شد منتقل بهم جوابش نیا با ینیریش حس

 ؟یندار برادر ای خواهر انایک از ریغ تو گمیم. عشقم سالمت-

 :گفت لبخند با

 . دارم چرا-

 . کردم تعجب

 ؟یجد-

 :گفت و دیکش یآه

 . دمشیند تاحاال اما آره-

 :گفتم متعجب

 ؟یچ یعنی-

 ! دیخند

 . گمیم برات فردا بخواب گلم یچیه-

 . گفتم یچشم لبخند با
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 صبر فردا تا نکهیا جز به نداشتم یا چاره خب اما بود شده موضوع نیا ریدرگ یلیخ ذهنم

 . کنم

 . بود بسته هاش چشم نمشیبب تا بردم باال رو سرم یوقت و کرد قفل پاهاش نیب رو پاهام

 .برد خوابم و شد گرم هام پلک منم

 

 117_پارت#

 . نبود هانیک شدم داریب که صبح

 . رفتم ونهآشپزخ سمت به صورتم و دست به یآب زدن از بعد

 . زنن یم حرف باهم دارن و نشستن یناهارخور زیم یرو نیامیبن و باراد و هانیک دمید

 . کنه یم گل کرمم خدا ی شهیهم که منم

 . برداشتم بودم، دهیخر تازه که رو دمیجد خط و اتاقم یتو رفتم طنتیش با

 . گرفتم رو نیامیبن  شماره م،یگوش رو انداختمش

 :گفت تیجد با

 سالم الو-

 :گفتم یا گرفته یصدا با

 ؟یخوب نیامیبن سالم-

 شما؟ ،یمرس-

 :گفتم زدم یم غیج و کردمیم هیگر داشتم انگار که ییصدا با

 . سوگلم من ؟!یشناس ینم رو من گهید تو ننیامیبن-

 :گفت و شد هول

 . یکن یم هیگر چرا شده؟یچ عشقم سوگل-
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 ! بودا خر چه

 :گفتم یعیطب بغض با

 . ام حامله ازت من نیامیبن-

 :گفت بلند

 داد؟ حال بهت قدر نیا یعنی م،یرفت شیپ بوسه تا فقط که ما! ؟یچ-

 . کنم تشیاذ بازم داشتم الیخ اما دمیخند یم تونستم یم اگر

 :گفت بغض حالت همون با

 .ام حامله تو از من که دونم یم فقط. دیشا ن،یامیبن دونم ینم-

 

 118_پارت#

 :زد داد بلند

 تو؟ یگیم یدار یچ سوگل؟ یچ یعنی-

 . کنم کنترل رو خودم نتونستم گهید

 . خنده ریز زدم یگوش پشت از 

 :گفت بلند بعدش اما بود بهت یتو اول

 ... کشمت یم تایبن-

 ! ابلفضل ای

 . تخت یرو نشستم و کردم قفل رو اتاق در فورا

 :گفت تیعصبان با

 . نرفتن کرمات نیا زهنو. ها بوده تینامزد شب مثال شبید کرمک ی دختره-
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 :گفتم خنده با

 هانیک راه در گذاشتم هم رو نصفش تازه من رن،یم یم کرماش کنه شوهر یهرک مگه! وا-

 . کنم فدا

 :اومد اونور از هانیک اعتراض یصدا

  ؟!یدار من به کار چه عه-

 (. دید یم منو انگار حاال)دراوردم رو زبونم

 . هست بازم نمیهم ینخوا. هست که نهیهم-

 . رفتن اونا کردن کلکل یکل از بعد باالخره

 . شد نییپا باال در ی دسته بعد و خورد در به تقه چند

 .نشد باز بود قفل چون اما

 

 119_پارت#

 :گفتم ترس با

 ه؟یک-

 :گفت خنده با هانیک

 . کن باز رو در هانیک منم تایبن-

 . داخل اومد که کردم باز رو در رفتم ذوق با

 .نشوند پاهاش یرو هم رو من و تخت یرو نشست خودش و کرد لقف رو در فورا

 :گفت و فشرد نشیس به رو سرم

 . یخودم مال شهینم باورم-

 . زد یم حرف شیناباور از یه و دیبوس یم یه رو سرم
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 . بود احساس با چه بشر نیا

 . شدنم آروم ی واسه بود آرامش منبع

 . بردم یم ادی از کل به رو طنتیش و داشتم آرامش حس کنارش

 . شد زده اتاق در که جلو بردم رو سرم و کردم حلقه گردنش دور خود به خود هام دست

 ( کنن؟ بوس رو هم نایا زارم یم من نیکرد فکر هیچ هاهاها)

 . دمید رو باراد کردم باز رو در یوقت

 :گفت و چرخوند اتاق دور تا دور وارانه مشکوک رو نگاهش

 ا؟یعوض نیکرد یم کار چه-

 :گفتم و سرش تو دمیکوب محکم

 هستن؟ هول تو مثل همه مگه درد،-

 

 120_پارت#

 :گفت معترض

 .دیترک سرم ادب یب-

 .دمیخند

 .ستنین خودت مثل همه یبفهم خواستم-

 : گفت یالک یبغض با

 . یزیچ نه دارم زن نه هنوز من بابا-

 :گفت و دیخند هانیک

 پس؟ هیچ شنیآ-
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 :گفت مظلوم

 . تسین که زنم بابا-

 :گفت طونیش هانیک

 ...که هرحال به-

 :گفت و کرد عوض رو حرف فورا باراد

 رون؟یب نیبر نیخواست ینم شما مگه که بگم اومدم-

 ! گفتا یم راست عه

 . هانیک سمت رفتم و کردم رونیب رو باراد زور به

 :گفت و دیپاش روو به یلبخند

 . یباش راحت تا رونیب رمیم منم- 

 :گفتم باز شین با و زدم شعورش و درک نیا به یلبخند

 . میندار حرفارو نیا تو و من عشقم، بمون حاال-

 :گفت و هام چشم تو زد زل میمستق و تخت یرو نشست الیخیب یلیخ اونم

 .باش راحت زم،یعز یگیم راست-

 

 121_پارت#

 . بود پررو یلیخ گهید نیا شییخدا

 باز جلو مانتو هی با رو لباسام اتاقه یتو اون که انگار نه انگار اون از پروتر منم خب اما

 . کردم عوض دیسف

 . دمیپوش هم کمرنگ یصورت شرتیت هی مانتو ریز

 ؟!کردم هانیک یجلو نکارارویا من دیکن یم فکر شما  االن خب، خب
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 . رطوبت از شمیم خفه دارم و اتاقمم حمام یتو االن من بابا، نه

 . رونیب رفتم و کردم پا هم رو نودم پاچه یمشک شلوار

 بود گرفته باراد از که یلباس و کرد یم مرتب رو شبشید یها لباس داشت که دمید رو هانیک

 . دیپوش یم رو

 . داشتت یاندام چه ییوو

 . زیه ی دختره کن شیدرو رو هات چشم تایبن سرت تو خاک

 :گفت خنده با دید رو من تا

 ؟یزد زل یچ به-

 : گفتم جیگ

 .یچیه یچیه ها؟-

 

 122_رتپا#

 . دیپوش رو لباسش و اونور کرد رو روش طونیش

 . موهام کردن صاف به کردم شروع و شدم یچرون چشم الیخیب منم

 . ختمیر دورم آزادانه رو موهام کل و دادم انجام زیر یلیخ بافت هی فرق صورت به رو جلوش

 ! کردم نگاه هانیک پیت به و کردم سر هم رو میصورت شال

 . یمشک نیج شلوار هی با جذب دیسف شرت یت

 . میبود کرده ست بایتقر

 . میکرد دست رو بودن داده بهمون هیهد عنوان به شبید که یست ساعت هردومون

 . میرفت در سمت به باهم و کردم یخال خودم یرو رو عطرم

 :گفت خنده با مامانم
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 . مینیبب رو خلشون ِیرو لحظه هی ما تا اومدند عاشقمون کالغ دوتا عجب چه به به-

 :گفتم اعتراض و خنده با

 . مامان عه-

 :گفت و دیخند

 . رونیب دیبر و دیبخور رو کیک نیا دیایب حاالهم هست، که نهیهم-

 . بود یخوب یروزا چه

 برام؟ باشه تونست یم نیا از بهتر یچ ،یمیصم و گرم یا خانواده و هانیک داشتن

 

 123_پارت#

 

 *بعد ماه رچها *                            

 

 :گفت داد با هانیک

 ! تایبن-

 .دمیپر جا از صداش با

 . دهید رو شاهکارم نکنه ییوا

 . نایا انایک ی خونه  مبل سمت دمیدو و شدم بلند

 . نییپا ادیم ها پله از داره دمید

 . افتاد یاتفاقات چه ماه چند نیا یتو که بگم من ادیم ها پله از نیا تا خب

 . ما مثل درست هستن نامزد سوگل و نیامیبن االن نکهیا اول خب
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 . هستن دوست باهم فعال االن و دارن دوست رو هم داشنگاهشون یتو پسر هی با که هم بشرا

 . میفهم یم انایک و سوگل و شنیآ و من فقط رو موضوع نیا البته

 . گفتم هم هانیک به و کردم یلق دهن من شما ی اجازه با اما

 ! کنم؟ یکار یمخف النا از دهیم یمعن چه خب

 . دونست یم هم بشرا خود رو نیا

 . گفتم یم داشتم الیخیب خب

 ...کرد اعتراف شنیآ به عشقش از همه یجلو که هم باراد

 موند؟ یک گهید خب خب

 !اریسام آها

 عمه با گهید دوهفته شهیم که هانیک و من یعروس از بعد یبرا قراره هم اریسام نکهیا خب

 . بزنه حرف

 که گفت رونیب میرفت یوقت خودش گفته طبق هانیک هم ینامزد شب از بعد صبح روز همون

 . کنه یم یزندگ خارج اومده ایدن به یوقت از که داره گهید برادر کی

 .دونه ینم هم خودش که گفت رو لشیدل

 

 124_پارت#

 

 . دهیرس بهم هانیک و کردم فکر ادیز که دمیفهم یکس توسط شدنم ته و سر با

 :گفت اخم با که زدم یغیج

 . زیر کرم ی دختره درد-

 :گفتم التماس با
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 . نیزم بزارم هانیک-

 :گفت خنده با

 . کردم غلط بگو-

 :گفتم یتخس با

 . گمینم-

 . شد وارد( اریسام و سوگل مامان)عمم و شد باز در کدفعهی

 . دهنش یجلو گزاشت رو دستش و دیکش ینیه من تیوضع دنید با

 . بودم رفتهگ تهوع حالت گهید

 :گفت ترس با عمم

 . رو بچه کن ولش هانیک. سرم، به خاک-

 :گفت حرص با هانیک

 رو میکار یها لباس روزید کرده، کنسل رو من یمارایب یها نوبت کل دیگ یم که یا بچه نیهم-

 ... و سوزونده

 :گفت بامزه یلحن و تعجب با عمم

 . ادیدرب جونش تا دار نگهش نجوریهم ،یکن یم یکار خوب خب-

 :گفتم غیج و اعتراض با

 !عمه عه-

 

 125_پارت#

 :گفت خنده با

 . یکن تشیاذ عجوزه توعه چقدر خب، داره حق خدا بنده عمه، و درد-
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 . رونیب رفت و بهم دیکوب رو در

 . هیگر ریز بزنم حرص شدت از خواست یم دلم

 . دیخند یم همش هم یعوض هانیک نیا

  مگگرفت یم تهوع حالت داشتم گهید

 . نداشت دوست رو من چکسیه چرا آقا

 !مثال حاال

 رو شیشونیپ و نیزم گزاشت درست رو من فورا هانیک چون کردم فکر بلند نکهیا مثل

 : میشونیپ به چسبوند

 هوم؟ نداشت؟ دوست تورو شهیم مگه-

 ...و کرد خم رو سرش باشه من از یحرف منتظر نکهیا بدون

 :/( دیکن شیدرو رو چشماتون زشته عه)

 :گفت و کرد جدا رو سرش

 کنم؟ بوست تونستم یمانع چیه بدون مین و ماه چها از بعد باالخره کنم باور یعنی-

 . میبود نشده یکار نیچن به موفق االن تا ما د،یشد متوجه درست بله

 دورمون باز یها چشم با رو همه م،یکرد نگاه اطرافمون به تا چون میشد ینم هم باز کاش اما

 .میدید
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 . کنم خفه رمیبگ رو هانیک نیا خواستم یم داشت جا تا یعنی

 . بودم نشده زده خجالت میزندگ تو شدت نیا به تاحاال
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 ما به مشیمستق نگاه با عیضا یلیخ که شونیکی میکن یم نگاه بهشون میدار ما دنید تا ناهمیا

 :گفت

 . نیباش راحت شما کورم، که من-

 . چرخوندند یم جا مهه رو سرشون هم هیبق

 بود؟ ناهمیا از تر عیضا

 ! یهع خدا یهع

 . دیخند یم هرهر داشت دنیکش خجالت یجا به هانیک دار، و ریگ نیا وسط

 . بجوم سالم سالم رو خرخرش داشتم دوست

 . شعوریب و پرو نقدریا هم آدم آخه

 . اتاقا سمت باال بردمش و دمیکش رو هانیک دست تند تند

 :داد و غیج کردم شروع مهمون اتاق یتو میرفت تا

 تو؟ یخند یم هرهر خجالت یجا به بعدشم کشم، یم تورو من هانیک-

 ...کنـ یکی رو ونتیدکوراس بزنم

 .شدم خفه کامال دهنم یرو دستش گزاشتن با
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 :دمینال

 . خستمه هانیک یوا-

 :گفت خنده با

 . کنم دایپ تواس خوشگل عروس لباس هی حتما دیبا نباشه حرف-
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 :گفتم یخستگ با

 . یبدتر دختر صدتا از که تو هانیک-

 . میبخر یزیچ کی و کنه ول تا گفتم نیهم یبرا حساسه ها حرف نیا یرو دونستم یم

 . کنه انتخاب ملکه یبرا لباس خواست یم انگار اون اما بود، خوشگل ها لباس همه

 :گفت عیسر

 . مید یم سفارش رو لباس و خونه میر یم شد نجوریا که حاال خب-

 . بود یخوب فکر

 . میبر دوستش مزون به که داد شنهادیپ دیفهم رو موضوع نیا تا مامانم

 شد؟یم آماده بود یعروس که گهید هفته تا خب اما بود خوب 

 شدینم دایپ گهید تر الیخیب ما از هوف

 ذوق با و شد گرد هام چشم دمید م،یشد یم رد کنارش از میداشت که یا مغازه یتو که یزیچ با

 . مغازه سمت دمیکش رو هانیک دست

 :گفتم یخوشحال با

 . خوام یم آلوچه من هانیک-

 :گفت خنده با

  مگه؟ یشد بچه-

 خورن؟ یم آلوچه ها بچه فقط مگه عه-

 .دیخر آلوچه از پر کیپالست کی و اومد کوتاه باالخره

 .شد باز بناگوش تا شمین

 .آلوچه داشتن بود یخوب حس چه ییوا
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 ادهیپ و گرفتم بغل رو هام آلوچه کنم هانیک به توجه نیکوچکتر نکهیا بدون خونه به میدیرس تا

 .شدم

 :گفت و شد شدنش بسته از مانع هانیک که ببندم رو نیماش در خواستم

 ؟یکن یم فراموش مارو گهید حاال خانما خانم-

 :گفتم تعجب با عمد از

 ؟یبود نجایا تو هانیک عه_

 :گفت خنده با

 .فروش آدم  ی دختره درد-
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 :گفتم ناز با

 !هانیک-

 . اومد رونیب خونه داخل از مامانم و شد باز خونه در بگه یزیچ خواست تا و دیخند

 :گفتم تعجب با

 مامان؟ یریم کجا-

 :گفت لبخند با

 حداقل هست نهات خونه، یتو برو تایبن همراه توهم هانیک دارم، دیخر چندتا بازار رمیم دارم-

 . دیباش هم کنار دوتاتون

 . شد باز بناگوشش تا هانیک شین هیثان کی عرض در

 . بشر نیا نداشت ایح ذره هی 



  171 

 
 

 بود شده پارک کوچه یتو که نشیماش سمت به ما از خنده با یخداحافظ از بعد هم مامانم

 . رفت

 . شد خونه وارد من از جلوتر پرو پرو هم هانیک

 . شدم وارد سرش پشت و نیزم یرو مدیکوب پا حرص با

 . شهیم دیسف سرم یموها ی همه که کنم یزندگ بخوام نیا با من

 . رو خودش کرد لش و مبل یرو رفت قشنگ یلیخ

 ؟یداد یم منم به یداد نیا به که ییرو از ذره هی شدیم یچ! ایخدا

 :گفت بلند هانیک

 . یمن از پروتر خودت تو-

  .بودم کرده فکر بلند! اوپس

 ! نیبب کن صبر نه؟ یگیم. رمیم یم کنم یم دق من آخرش

 :گفتم حرص با

 .زیپل خفه جان هانیک-

 :گفت خنده با

 . خونم کوزِت چشم-

 پاهام کنار از رو مامانم یفرش رو ییدمپا یآن میتصم کی در و کردم زیر رو هام چشم

 . سمتش انداختم و برداشتم

 یرو گلدون به خورد و گذشت سرش کنار از قشنگ یلیخ بودم شانس خوش که ییاونجا از

 ! زیم

 !کشتیم رو من مامانم
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 :گفتم غیج با

 . توعه ریتقص همش-

 :گفت شده گرد یها چشم با

 !چرا؟ من-

 :گفتم یتخس با

 .یداد یجاخال تو خب-

 :گفت اعتراض با

 .ایانداخت تو که دیببخش-

 :گفتم و زدم یلبخند

 .ها نشه تکرار بعد دفعه اما شمبخ یم باشه رو دفعه نیا-

 .سمتم اومد و دیخند

 . میکن استراحت هی هم بعدش میبکش جارو رو هست گلدون خورده که نجارویا ایب عشقم-

 .دمیفهم استراحت از رو منظورش

 .ومدین دلم اما ذوقش یتو بزنم خواستم یم

 نشده؟ نامزدش با شدن تنها به موفق هنوز ماه پنج چهار، از بعد یبدبخت پسر کدوم آخه

 .مورد نیا تو میبود بدبخت چه ما

 .برد اتاقم سمت به رو من و گرفت رو دستم هانیک ها خورده کردن جارو و کردن جمع از بعد

 ! سرم به خاک یهع
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 کنه؟ خفتم نکنه

 .سرم یتو زدم محکم دونه هی

 کنه؟ خفتت چرا خودشه صاحبت یوقت آخه

 !دادما رد منم

 :گفتم بلند

  ؟!ییکجا یجوان یه-

 :گفت خنگم، من که فهموند یم داشت که یحالت با و سمتم برگشت هانیک

 .بود تیسالگ ستیب تولد تازه تو ؟یزد یزیچ خوبه؟ حالت تایبن-

 .هرحال به. شیا-

 .دیخواب تخت یرو رفت و کرد باز رو اتاق در من به توجه بدون

 :گفت و تبرداش هاش چشم یرو از رو دستش که بودم سادهیوا همونجا

 .گهید ایب-

 :گفتم یجیگ با

 .امیم االن! ها؟-
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 .اومد در یصدا هانیک کنار بخوابم اومدم تا

 . کردن خراب مارو صحنه بازهم بله،

 .صلوات نده طالق رو من آخرش هانیک نیا
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 .خودشه دست مگه بده، طالق کنه یم غلط البته

 . گرفتم مضمن هیریدرگ خود منم

 .کردم باز رو در و کردم پرواز نفویآ سمت به

 . بخونه کتاب بره خواد یم خودشم اتاق یتو میبر ما گفت که بده مامانم به یاجر خدا

 من دست خوردن با شد یمساو که گفت یکشدار جون هانیک بست رو در و رفت مامانم تا

 . سرش یتو

 :گفت و دیبرچ لب ها بچه مثل هانیک

 هاست؟ دختر هیشب کجات تو هآخ کردم؟ خوش دل تو هیچ به من-

 :گفتم یلجباز با

 . بخواد دلتم هست، که نهیهم-

 :گفت خنده با

 . خواد ینم هم دلم که نجاسیا مشکل-

 :گفتم حرص با

 !قهرم اصال! یعوض-

 . زدم یغیج که کرد بغلم پشت از و دیخند

 :گفت طنتیش با

 .ادایم کدفعهی مامانت! سیه-

 :گفتم و دمیخند

 . دنبو حواسم اوه-

 م؟یکرد یم دیبا چکار االن ما خب

 شهیم کینزد نجوریهم داره هانیک دمید
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 . خورد زنگ شیگوش جلو اورد رو سرش تا

 .گهید وارید به بکوبه رو سرش خواست یم دلش

 :گفت لب ریز واشی

 رو مطب کل دمیم قول من م،یبش کینزد هم به یمانع چیه یب میتونست روز کی اگر خدا به-

 . بدم ینیریش

 !شدم پوکر

 هستند؟ گهید چندنفر مگه ماریب چهارتا و یمنش از ریغ به اونجا مطب، یگیم یدار هانیک-

 

 131_پارت#

 

 . شد شلوغ هروقت حاال

 .برداشت رو شیگوش اون و دمیخند

 :گفت جانیه با

 ! سالم-

 :گفت عیسر هانیک که گفت یچ خط پشت طرف اون دونم ینم

 .میایم االن باشه باشه-

 :گفت تند تند و دهیپر یرنگ با کرد قطع رو یگوش تا

 .میبر دیبا شو اماده زود تایبن-

 :گفتم ترس با

 کجا؟-

 : گفت یکالفگ با
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 . گمیم بهت راه یتو شو اماده تو-

 .دمیترس ادیز یلیخ نه که خورده کی راستش

 بود؟ شدهیچ یعنی

 :گفت هانیک اتاق از رونیب میبر میخواست و دمیپوش رو شالم و مانتو که یوقت

 باشه؟ نگو، مامانت به یزیچ تایبن-

 :گفتم یجیگ با

 .یترسون یم رو من یدار بفهمم، تا شدهیچ بگو خب اما گم،ینم یزیچ باشه-

 :گفت دهیلرز ییصدا با

 . نگو یزیچ مامانت به اما ستین یزیچ عشقم، نترس نه-

 :گفتم استرس با

 .باش-

 .میبزن دور میر یم خورده کی که گفتم و زدم صدا رو مامانم یعاد یلیخ

 :گفتم مینشست نیماش داخل تا

 . گهید بگو هانیک-

 :گفت آروم

 .یباش آروم بده قول اما گمیم بهت تایبن نیبب-

 :گفتم غیج با

 شده؟ یچ یگیم هانیک-

 :گفت و دیکش صورتش به یدست کالفه

 .هست عمل اتاق یتو االن و کرده یدیشد تصادف باراد-
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 . سادیوا زمان لحظه کی کردم احساس

 ؟ بود ممکن چطور آخه

 . نبود خودم دست کنترلشون شدند، ریسراز هام اشک

 . برگردوندم سمتش به رو سرم هانیک یها دست توسط خوردنم تکون با

 :گفت من به اما بود سرخ هاش چشم

 . که نشده یزیچ عشقم-

 . کنه آروم رو من کرد یسع اما بود سرخ هاش چشم

 .بود باراد میوخ حال از نشون نیا و بود سرخ اشه چشم

 :گفتم غیج با

 دیشا برسم، زودتر دیبا من مارستانه،یب تخت یرو داداشم باش، زود. هانیک کن حرکت-

 چقدر کشیکوچ خواهر بفهمه تونست دیشا سوخت، خواهرش کیکوچ قلب یبرا دلش

 .قهیدق چند نیهم یتو شده دلواپسش

 !شدم ساکت

 .فکر یتو رفتم و زدم لز رو روبه به

 ؟یچ رهیبم نکرده ییخدا اگر

 :گفتم بودم زده زل رو به رو به که همونجور

 ؟!هانیک-

 :گفت ینگران با
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 !دلم جان-

 : گفتم لرزون ییصدا با

 ! نه؟ نرفته که کما یتو-

 :گفتم و دادم ولوم صدام به دهینم جواب دمید تا

 ! توام با هانیک-

 :گفت مکث یکم با

 .خب میبرس کن رصب زمیعز-

 .میبرس تا نگفتم یزیچ گهید

 . دراومد هانیک یصدا که دمیدو و کردم باز رو نیماش در میدیرس نکهیا محض به

 .مارستانیب سمت به کردم پرواز اون به تیاهم یب من اما
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 .کردن یخال سرم یرو رو یخی آب پارچ انگار icu اسم دنیشن با

 .داد ینم بهم رو جلوم به کردن نگاه یبرا فرصت گهید هام اشک

 .انداختم بغلش یتو هیگر با رو خودم دمید دور از که رو نیامیبن و دمیدو icu سمت به

 .بود سرخ هاش چشم هم اون

 دم؟یم خانوادم یبرا هم رو جونم بودم نگفته مگه

 .هنوز هستم نجایا چرا پس

 :گفتم هیگر از گرفته ییصدا با
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 .نمشیبب برم خوام یم چطوره؟ حالش باراد ن،یامیبن-

 :گفت آروم یلحن با

 .شم فدات که شهینم-

 :گفتم هیگر و التماس با

 .توروخدا کن شونیراض تو-

 :گفت و گرفت بغلش یتو رو سرم

 . شهینم شیزیچ باش، آروم کن، صبر زمیعز-

 :گفتم لجاجت با

 .نمیبب رو داداشم خوام یم من خوام، ینم-

 سپرد هانیک به رو من شهیم شتریب گلوش یتو داره لحظه هر بود ممعلو که یبغض با نیامیبن

 . بشه باخبر اوضاعش از تا بزنه حرف باراد دکتر با رفت خودش و

 . مینشست یصندل یرو هانیک با

 :گفتم بغض با

 . هانیک-

 :گفت و انداخت صورتم به یبخش آرامش نگاه

 ! دلم جان-

 :گفتم یشتریب بغض با ردمک یم یباز راهنشیپ ی دکمه با که همونجور

 . خوام یم رو داداشم من-

 :گفت غم با

 . یدار استراحت به ازین االن بخواب، شینیب یم عشقم-

 :گفتم هیگر با
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 . نمیبب دیبا حتما نم،یبب رو باراد دیبا من نه-

 ها یصندل یرو هانیک آغوش یتو آخرش که کردم یقرار یب و گفتم رو جمله نیا نقدریا

 .برد خوابم
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 .کردم نگاه تایبن به گرفته ییگلو با

 یقرار یب نجوریا و هست درصد پنج فقط برگشتنش احتمال باراد که بود دهینفهم هنوز

 .کرد یم

 د؟یکش ته کدفعهی امونیخوشبخت که شدیچ یعنی

 .بود خوب حالش که باراد

 .میکرد یم رو مونیزندگ میداشت همه

 .بود کینزد مونیعروس

 .دنیرس یم عشقشون به داشتن اعاشق همه

 ! واقعا؟ شدیچ

 .دمیبوس بود، بغلم یتو که همونجور تارویبن سر

 .بود کرده تمام من حق در رو یبرادر واقعا باراد

 . دادم ینم اجازه من اما بجوشه خواست یم یه اشکم چشمه

 . وندسوز یم بدجور رو گلوم و اورد یم فشار بهم داشت بدجور بود گلوم یتو که یبغض 

 .شدم نیامیبن متوجه تازه

 .دمید یم رو هاش اشک یدوست سال ده نیا یتو که بود بار نیاول
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 .افتاد( شنیآ انا،بشرا،یک سوگل،)دخترا به نگاهم

 . بود داغون تایبن مثل هم بشرا

 . نداشتند یمناسب حال واقعا

 . کردم هنگا بهش و کردم جدا خودم از رو اون بغلم یتو تایبن سر خوردن تکون با

 .بود کرده پف هیگر و خواب بخاطر هاش چشم
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 . شدم یم تر قرار یب روز به روز من و بود گذشته تصادف از هفته کی

 اومد؟ یم داداشم سر ییبال نجوریا دیبا که بود یچ من گناه مگه

 .نداشتم هانیک از ریغ به رو چکسیه و زیچ چیه حوصله

 . بود شده دوست هی برام امزدن بر عالوه روزا نیا هانیک

 یخال ختنیر اشک با اون بغل یتو رو خودم و گفتم یم اون واسه رو دلم یها حرف ی همه

 . کردم یم

 . بود مسکن مثل برام بغلش

 . دهنده هیروح و بخش آرامش

 . گشت یبرم م داده دست از هیروح رفتم یم فرو بغلش یتو که هربار

 . میگفت یم امانمم به ماجرارو دیبا گهید امروز

 دیفهم دم،یفهم من که یروز همون بابام

 . شکست و شد خم کمرش هیثان کی عرض در چجور رهینم ادمی چوقتیه
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 اشکش قطره نیاول به غرور الیخیب آخر در و شد دهیبر دهیبر صداش چطور که رهینم ادمی

 . داد دنیبار اجازه

  .کرد شتریب رو دلم سوزش بابام یناگهان رییتغ نیا

 رییتغ کامال روز کی فاصله در تونه یم آدم کی یزندگ که کردم ینم رو فکرش چوقتیه

 .کنه

 .کرد یم آب رو یسنگ هر دل صداش یایقرار یب و دیچیپ مارستانیب یتو یزن غیج یصدا

 . دمید رو مامانم دور از کردم که دقت

 .دمید ینم نجوریا رو م خانواده و مردم یم کاش

 :گفت زجه با و جلو اومد یقرار یب یکل با مامانم

 ؟ اومد خوبم پسر سر به چه یدید ؟یدید شد؟یچ گلم دسته پسر یدید تایبن-

 هام اشک و بودم داده هیتک وارید به رو سرم من و داد یم ادامه سوز با داشت هنوز مامانم

 بودند انداخته راه مسابقه خودشون یبرا
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 !افتاد رادخت طرف به نگاهم بشرا غیج با

 .بود کرده غش شنیآ

 .شد یا خانواده چه

 .شنیآ یحت بودند، داغون همه

 شن؟یآ یحت گمیم چرا

 .بود اون عشق باراد هرحال به
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 .داشت حق اون

 . کرد بغلم و سمتم اومد مامانم زدند، سرم شنیآ به یوقت

 :گفت فشرد یم خودش به رو من که همونجور

 داره نگو داره، یخراب حال چه دخترم دمید هست، سردهاف چه دخترم دمید من، بشم قربونت-

 بشم فدات یاله. کنه یم پرپر رو خودش داداشش یبرا

 :گفتم هیگر با

 .شهیم خوب داداشم نکن، ناراحت رو خودت توهم. خدانکنه-

 .مامانم به برسه چه کردم ینم باور رو خودم حرف نیا خودمم

 . کردم حرکت مارستانیب نمازخونه سمت به و گفتم یا اجازه با و اومدم رونیب آغوشش از

 .خوندن نماز و کردن دعا بود شده کارم روزا نیا

 .افتاد وارید گوشه به نگاهم

 .بود کرده کز گوشه همون اومدم یم هروقت که بود دختر کی

 . بشم یمیصم و بزنم حرف باهاش داشتم میتصم

  .شدم الیخیب اما م،یشد یم بهتر هردومون دیشا نجوریا

 .بود گرفته آدم و عالم از دلم

 .نبود زهایچ نیا خانوادم و من حق

 .مارستانیب تخت یرو افتهیب تنمون از یا پاره که بشه، نجوریا که نبود مون حق
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 .گذشت ماه کی حدود
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 باردار و باراد اومدن در کما از خبر کرد، خوشحالمون یبدبخت همه نیا از بعد که یخبر

 .بود انایک ی دوباره شدن

 بود کینزد که هانیک بغل یتو دمیپر یجور اومد، در کما از باراد که یروز ره،ینم ادمی

 .میافتیب هردومون

 .بودم خوشحال یلیخ

 . شهیم خوب یزود به که بود نیا ی نشونه نیا و بود یعال حالش بایتقر

 .ختیر یم اشک ذوق شدت از شنیآ

 .بشر نیا دیکش یم یزجر چه

 لرزه به بدنم کردم، یم چکار من ومدیم هانیک سر بال نیا اگر که کنم یم فکر نیا به یوقت

 .افتادیم

 .زدیم حرف و کرد یم باز رو هاش چشم تازه باراد

 .بود زده بهش عمد از نفر کی میدیفهم که نجوریا

 :گفت یم تیعصبان با ش همه نیامیبن

 .هست یک نفهمم نکهیا مگر-

 میدیپرس یم ما که هم یهرچ ست،ین مطمئن اما داره شک نفر کی به گفت یم خودش

 .گفت ینم

 .دمیکش یم زبونش ریز از شده هرجور دیبا

 :گفتم ناز با بود کنارم که هانیک به

 هان؟یک-

 :گفت آرامش با

 !قشنگم جانم-

 : گفتم و زدم یلبخند
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 شده؟ خوب کامل گهید ماه کی تا باراد نظرت به. عشقم سالمت-

 :گفت و کرد نگاه بهم محبت با

 خوب کامال گهید ماه کی تا حتما شده خوب بایتقر ماه کی نیا تو اون اگر!  نه که چرا-

 .شهیم
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 .گذشت سال کی

 .گذشت بدش و خوب یها اتفاق ی همه با سال کی

 . میشد خوشبخت هم م،یشکست هم اون، در که یسال کی

 .بود کرده رییتغ زیچ همه سال کی نیا یتو

 ازدواج هم سوگل و نیامیبن و میگرفت ازدواجمون مناسبت به کیکوچ جشن کی هانیک و من

 .کردند

 شنیآ با االن و شد خوب خوبه کامال ماه دو بایتقر از بعد باراد که بود نیا تر مهم همه از و

 .هستند نامزد

 .شد دایپ هم تصادف مقصر

 حرف ادی به من هست اون سر ریز زیچ همه میدیفهم که روز همون ان،یرا جز نبود یکس

 .نشم کینزد بهش بود گفته که افتادم نیامیبن

 !بود زده یحرف نیهمچ چرا که دمیفهم االن

 .بود مخدر مواد قاچاق باند نیبزرگتر سییر انیرا پدر

 .نشده گرفتنش به موفق یکس هنوز

 .دیفهم رو جوابم زدم بهش که یمحکم یلیس با من اما عاشقمه، که کرد اعتراف انیرا
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 ببره، مرگ مرز تا رو نفر کی داداش نکهیا از بعد که باشه پرو تونه یم چقدر آدم کی آخه

 کنه؟ یخواستگار اون از

 دمیپر آشپزخونه از ذوق با و شدم خارج افکار نیا از دمیشن که رو در شدن باز یصدا

 .رونیب

 ...و گرفتم یانرژ دمید که رو هانیک سرحال افهیق
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 :رفتم سمتش به و گرفتم یانرژ دمید که شرو هانیک سرحال افهیق

 . ینباش خسته عشقم سالم-

 :گفت و کاشت هام لب یرو یا بوسه و کرد حلقه کمرم دور رو هاش دست

 بود؟ خسته و دید تورو شهیم مگه-

 : گفتم ذوق با و زدم یلبخند

 . هانیک-

 :گفت عشق با

 . خانومم جانم-

 :گفتم ذوق همون با

 ه؟یروز چه امروز یدون یم ،سالمت-

 ...که تولدمم ست،ین که تولدتم. ستین که ازدواجمون سالگرد-

 :گفت مکث یکم با

 هست-
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 . اومدند رونیب یباز شلوغ با اتاق یتو از و مبل پشت از همه زد رو حرف نیا تا

 :گفتم و بغلش یتو دمیپر غیج با

 . هانمیک مبارک تولدت-

 :فتگ و فشرد خودش به رو من محکم

 . تو یکن یم ریغافلگ رو من کارات با شهیهم-

 .دیخند بلند که سردادم یطانیش یا خنده

 :اومد باراد یصدا

 .نجاهایا میآدم ماهم-

 .کردند دییتا خنده با رو حرفش نیا همه

 :گفت و نرفت رو از هم هانیک

 دم؟یند چرا ا،یگ یم راست عه-

 :داد جواب خودش بعد

 نیا به هیثان کی رو نگاهم تونم ینم من که هست چشم تو و شگلخو نقدریا خانومم ماشاال-

 . بچرخونم طرف اون و طرف

 :گفت خنده با نیامیبن که شدم یم مرگ ذوق داشتم حرفش نیا با

 .دیسف چشم ببند رو شتین-
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 :گفتم و دمیخند

 چه تو به-
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 .دارم برات نکهیا یمعنا به اومد ییابرو و چشم

 .دیخند که کردم باز مه باز رو شمین

 .بردم اتاقمون سمت به و کشوندم رو هانیک دست

 .تخت یرو بودم گزاشته رو شیمشک شلوار و دیسف جذب شرت یت

 :گفتم و حمام یتو دادم هل رو اون

 . هست تخت یرو هم لباست ا،یباش اومده رونیب امیم من تا-

 :گفت بچگونه یلحن با

 ! یمامان چشم-

 .اتاق از رونیب رفتم و دمیخند اش هگون بچه لحن نیا به

 . دمید رو راه ته رو سوگول

 . برگردوند رو روش کردم که صداش و رفتم سمتش به

 .کردم نگاه شیاشک صورت به تعجب با

 :گفتم ترس با

 !؟.سوگول شدهیچ وا-

 :گفت کرده هل

 یچیه...ـیه-

 :گفتم تیعصبان با

 نه؟ ای شدهیچ یگیم سوگول-

 :گفت بغض با

 ...که گفتم-
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 :گفتم و بده ادامه نزاشتم

 . بگو باش زود-

 :کردن فیتعر به کرد شروع آروم ییصدا با

 بهم گهید آخه بود، عاشقم اون کنم فکر یعنی خب؟ میهم عاشق نیامیبن و من تا،یبن نیبب-

 رفت که روزید ندارم، وجود من گهید انگار ده،ینم تیاهم من به کنه، ینم عالقه ابراز

 .اومد جوون دختر کی یصدا برداشتم تا برداشتم من خورد، زنگ شیگوش ییدستشو

 زنگ اومد هروقت بگو عشقم به خب گفت ستین نیامیبن گفتم تا جون، یِبن سالم گفت ناز با

 .بهم بزنه

 ! زایچ نیا با شدم نابود من تایبن

 . شدیم گرد شتریب هرلحظه هام چشم

 :گفتم یناباور با

 ؟یکن ینم اشتباه ینمطمئ نداره، امکان نیا نه-

 

 141_پارت#

 

 :گفت بغض همون با

 .که ستین بار نیاول-

 :گفتم استرس با

 .یکن یم اشتباه دیشا سوگول-

 :گفت و گرفت سرش به رو هاش دست

 ...دونم ینم دونم ینم-
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 :گفتم یآروم به

 باشه؟ کنم، یم حلش برات من-

 :گفت تیمظلوم با

 ! باشه-

 .نکرد دییتاک نگم نیامیبن به یزیچ نکهیا به که داشت اعتماد بهم اونقدر

 .کردند نگاه بهم لبخند با همه که جمع سمت رفتم

 .هانیک کنار رفتم و زدم یلبخند منم

 : گفت فقط آخر در که گفتم گوشش یتو رو بود افتاده که یاتفاقات خالصه طور به

 بازهم خب اما ست،ین یآدم نیهمچ نیامیبن دونم یم من تا،یبن دارم اعتماد نیامیبن به من-

 .کنم یم یریگیپ برات

 .کاشتم هاش گونه یرو تشکر یمعنا به یا بوسه و زدم بهش یلبخند

 .دادم انتقال رو هانیک یها حرف هم سوگول به

 .بود شده تر راحت الشیخ هانیک نانیاطم نیا از سوگول

 .آشپزخونه فطر به کشوندم و گرفت رو هانیک دست خودم و نیامیبن شیپ فرستادم رو اون

 :گفتم دیترد با

 هان؟یک زه،یچ آم-

 :گفت ینگران با

 ؟ شده یزیچ-

 :گفتم هل با

 خب؟ امروز، ن،ییب فقط! نه نه-

 :گفت یکنجکاو با
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 خب؟-

 :گفتم باز شین با

 .هست تو تولد-

 :گفت مانند پوکر یحالت با اومد خودش به که بعد و زد زل بهم یجیگ با لحظه چند

 .شدهیچ حاال گفتم شعوریب-

 :گفتم کنم خرش نکهیا یبرا تعجب با

 !استغفراهلل پسر، استغفراهلل نشده؟ یزیچ یگیم و هست یا فرشته نیهمچ تولد ؟یچ یعنی! وا-
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 :گفت و دیخند

 ! یخودت-

 :گفتم نفس به اعتماد با

 . دونمیم-

 :گفت خنده با

 ! وونهید-

 .فشرد آغوشش یتو رو سرم کلمه نیا گفتن با

 اهنگ تا کرد اشاره رهام به و برداشت زیم یرو از چاقورو شد، که کیک دنیبر انزم

 . بزاره

 .دایشد بود گرفته م خنده پهالن حامد از دست دست اهنگ دنیشن با

 .بود بامزه یلیخ هم هانیک حرکات آخه
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 .وسط برم تا کرد اشاره من به

 .کرد یم نگاه یچشم ریز اومدم یم زیر قر هی تا اما

 .وسط ایب گفت چرا پس. خدا، اوف

 !خدا یا

 . زد صدام آشپزخونه یتو از مامان

 .رفتم مامانم سمت به و دمیبوس دوباره رو هانیک ی گونه

 :گفتم لبخند با

 !مامان؟ جانم-

 :گفت آرامش با

 .کنم صحبت باهات تا گفت من به هانیک نیبب تایبن-

 :گفتم یکنجکاو با

 ؟ی درباره-

 :داد ادامه خوشحال

 .شدنتون دار چهب-

 :گفتم اعتراض با

 . هنوز زوده! مامان! عه-

 :گفت کننده قانع یلحن با

 .دوسال شهیم ادیب ایدن به هم بچه تا گذره،یم ازدواجتون از سال کی بایتقر االن تا،یبن نیبب-

 :حرفش وسط دمیپر

 ...ـیچ خب-
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 :گفت و بدم ادامه حرفم به نزاشت

 .گفتم که نیهم-

 .گرفتم ودمخ به یپوکر افهیق

 ...کـ بگم زاشت ینم چرا

 دختر؟ تو ییکجا تایبن-

 .سمتش به رفتم و دراومدم فکر از شنیآ یصدا با

 :گفتم خنده با

 .هستم نجایهم-
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 . ها مشت پشت اون گزاشتم رو خودم یکادو کادوها، کردن باز موقع

 .بودند هانیک و من یها دوست اکثر آخه بود، یادیز یکادوها

 .دیرس من به نوبت شد تموم کردنشون باز که کادوها مهه

 .دادم ینم هانیک به بودرو متوسط ابعادش که رو جعبه اون و کردم یم ناز یهه

 .کرد باز رو جعبه در دادم بهش که ساعت چند از بعد باالخره

 .شد رو به رو نامه صورت به پاکت هی با اما نهیبب رو یبزرگ زیچ داشت انتظار

 .کرد بازش تعجب با و انداخت هشب ینگاه

 :زد داد بهت با بعد لحظه چند و کرد نگاه پاکت یمحتوا به یکم

 !نداره امکان نیا! نه-
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 :گفتم و انداختم باال رو ابروهام

 .داره که ینیب یم یدار-

 .چرخوند یم رو من نجوریهم و کرد بغلم هیبق به توجه بدون ذوق با

 :گفتم آروم گوشش یتو

 .ها شهیم بد حالم ناال هانیک-

 :گفتم ترس با

 .دیببخش یوا-

 دایپ مماس باهم لبامون و چرخوند یکم رو سرش ببوسم رو هاش گونه خواستم تا و دمیخند

 .کرد

 .انداخت جفتک خر هی شهیهم مثل هم باز خب اما

 :گفت طنتیش با نایک

 .ها ستین جاش نجایا اوه-

 :ددا ادامه و دیکوب بهم ذوق با رو دستاش بعدش

 !برگه؟ اون یتو بود یچ-

 :گفت ینشدن فیتوص یا یشاد با هانیک

 .!شمیم بابا دارم شه؟یم باورتون-
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 :زدن داد تعجب با همه

 ؟!؟یچ-
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 .کردم دل ته از یا خنده

 .روزها اون بود یخوب یروزها چه

 .ادیب شیپ بود قرار که یاتفاقات از غافل بودم، شاد

 .اومد یم سمتمون به که بود ها کیتبر لیس

 .نداشت یفیتوص چیه گرفتم که یا یانرژ

 .شدم ینم م خانواده بیعج یرفتارها از چکدومیه متوجه که بودم یخوش در غرق یجور

 .شدینم متوجه بود من یجا هم هرکس

 ؟ینباش اطرافت از غافل و یکن حس رو یخوشبخت نیا آخه

 شه؟یم مگه

 .شد عوض هانیک یرفتارها شب، اون از بعد

 .دیچرخ ینم برم و دور گهید

 :گفت یم شدیم خونه وارد تا فقط و

 جوره؟ چه حالش م بچه-

 م؟ بچه

 نبود؟ مون بچه مگه

 !د؟یپرس ینم رو من حال چرا اصال

 .بودن مونده جواب یب که گهید یچراها یلیخ و

 .دیچرخ در یتو دیکل که بودم غذا پختن درحال

 .رفتم در طرف به باشه خوب باهام نهایک دفعه نیا نکهیا دیام به یشاد با

 :گفتم ذوق با
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 ...نبا خسته سالم-

 .کردم قطع رو حرفم سرخش اریبس ی افهیق دنید با اما

 :گفت داد با

 .هرزه ی دختره یکن یم داغونم یدار. بسته انتیخ همه نیا بسته-

 :گفتم یناباور با

 !؟یگیم یچ - 

 . صورتم یتو انداخت یتف و داد نشون بهم رو عکس تا چند و زد یپوزخند

 ...بره خواست تا
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 .گرفتم رو پاهاش و زدم زانو جلوش رفتم هیگر با بره خواست تا

 : گفتم هیگر با

 . بده گوش هام حرف به بمون نرو، من جون دم،یم قسمت توروخدا، هانیک-

 شدت از که صورتم یتو زد عمد از کرد یم بلند که همونجور رو پاهاش تمام یرحم یب با

 . اومد خون دماغم از بودنش محکم

 . گرفت شدت م هیگر

 . شد رهیخ بهم و آورد نییپا رو سرش نداشت رو سابق یگرما که ییها چشم با

 .دیلرز سرما همه نیا از تنم

 . برنداشتم کردن التماس از دست اما

 :زدم زجه
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 . بده گوش هام حرف به توروخدا ،یشیم مونیپش هانیک-

 :گفت و کرد نگاه بهم یزیآم تمسخر دپوزخن با

 .دمینم گوش هرزه کی یها حرف به من-

 لرزوند رو تنم سردش نگاه با بازهم و

 :گفتم غیج با

 اون یدیرس تو تا. بندازم راه رو ام دانشگاه یکارها تا استادم شیپ بودم رفته فقط من هانیک-

 . بود شده کینزد من به

 . سوخت یم گلوم من و بود گزاشته هم یرو محکم رو هاش چشم غمیج شدت از

 . گزاشتم قلبم یرو رو دستم 

 . هست سم میقلب یماریب یبرا کارهاش نیا بود رفته ادشی انگار

 ! مطلق یاهیس و دادم سر بلند یا ناله کردم حس قلبم یتو که یدرد با

 :گفت داد با که دمیشن رو هانیک یصدا آخر ی لحظه فقط

 !تایبن-
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 بودم؟ کرده کار چه من

 .دمیکش موهام یرو رو هام دست یکالفگ با

 .بودم کرده شک بود تر پاک هم گل برگ از که خودم، عشق خودم، زن به من

 .هرزه بودم گفته بهش

 واقعا؟ چرا
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 گرفتم؟ میتصم زود نقدریا چرا

 چرا؟

 با تارهاشونرف اوناهم شد باعث و گفتم ش خانواده به هم تولدم روز که سوختم یم نیا از

 .بشه عوض تایبن

 .بود هاشون رفتار نیا ریدرگ تایبن ذهن روز اون چقدر

 .کردم یم لعنت رو خودم و ختمیر یم اشک

 :دمیپرس فورا اومد یم سمتمون به داشت که دکترش دنید با

 !چطوره؟ همسرم حال دکتر یآقا-

 :گفت بود هاش چشم ته که یغم با

 .بمونه مارستانیب و باشه ما نظر ریز دوماه حدود دیبا مادرش خب اما سالمه، بچه-

 بچه؟

 بچه؟ کدوم

 .نبود بچمون به حواسم روزها نیا اصال

 به که روزه سه االن که ییتایبن نکردم، باورش که ییبنبتا تا،یبن بود شده ذکرم و فکر تمام

 .نهیبب رو من خواد ینم و اومده هوش

 .زدیم چنگ و برد یم وفر قلبم یتو رو هاش دست داشت نفر کی انگار

 کردم؟ کار چه عشقم و خودم یزندگ با من

 .کردم ینم قضاوت زود چوقتیه که من

 کردم؟ قضاوت ینجوریا استادش به کینزد اون دنید با که بودم تایبن وونهید نقدریا یعنی

 .بودم شده منطق یب یلیخ دایجد من

 .بودم منطق یب تایبن مقابل در واقع در
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 و بودم کرده ادیز رو داغ ازیپ خرابم اعصاب لیدل به من دنیفهم باراد و نیامیبن که یروز

 با باراد و زد بهم رو عمرم یلیس نیتر دردناک نیامیبن بودم، گفته یتر اضافه یزهایچ هیبق به

 :گفت فقط تنفر

 .یستین هم کردن دعوا قیال یحت-

 .داشت درد

 .بود سخت

 .بودند تشنه خونم به هردوشون حاال و بودم دوست که بود ها سال باراد و نیامیبن با من

 بد که من گفتم، خودم با اما ارمیب روش به رو، نیامیبن خود مشکوک یرفتارها خواستم اول

 .نکنم تر خراب حرفم نیا با کردم، خراب رو هیقض

 .شناختم ینم رو خودم انگار اصال

 ؟!زدم؟ متته بهش چرا دادم، یم تامیبن یبرا جونمم که من

 .مینگفت بوده، من یانگار سهل بخاطر زایچ نیا نکهیا درباره یزیچ هیبق به هنوز

 .بود شده یاشتباه که میگفت فقط

 هانیک یجا هم یهرکس که گفتند هیبق به بودند، تشنه خونم به باراد و نیامیبن نکهیا نیع در

 .کرده یم رو کار نیهم بوده،

 .بودم شده شونیمردونگ نیا شرمنده یلیخ

 . برگشتم طرفش به تایبن دکتر یصدا با

  د؟یهست هانیک کدومتون-

 :گفتم استرس با و شدم بلند جا از
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 ! من-

 :گفت و کرد اشاره در به

 .دارند کار شما با خانوم تایبن-

 :گفت خنده با دکتر که کردم ذوق یجور و کردم تعجب یجور

 .دیباش مسلط خودتون به لطفا هانیک آقا-
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 .کردم پرواز بود داخلش تایبن که یاتاق سمت به و دمیخند یشاد با

 .دمید خودم یجلو تارویبن کردم باز رو در تا

 .بود در سمت به تختش اما جلو، یجلو که نه

 .انداختم هاش چشم به ینگاه استرس با

 بودم؟ ها چشم نیا ی وونهید نقدریا من چرا

 !د؟یلرز یم دلم هاش چشم به کردن نگاه هربار با چرا

 .بود عشق سواال نیا همه جواب

 .بود سواالت نیا جواب تایبن به من عشق

 .خوند داخلش از شدیم رو عشق اما داشت، سرما نگاهش

 :گفتم دهیلرز ییصدا با بار نیاول یبرا

 بنتا... ُبـ-

 .داد تکون بله یمعنا به رو سرش یحرف چیه بدون
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 :گفتم یمونیپش با

 ....ستمخوا ینم من بخدا-

 :گفت ییخو تند با

 بودم تو یجا منم کنم، یم درکت من باشه؟. روز اون الیخی؟ب!؟ینزن حرف ش درباره شهیم-

 .کردم یم ینجوریا

 دختر؟ نیا از تر پاک دل میداشت مگه

 .رفتم سمتش به یشرمندگ با و زدم روش به یلبخند

 .افتاد کبودش صورت به نگاهم

 . کنه عقط چ،یه که بشکنه رو دستم خدا

 .گهید خورد یم بهم خودم از حالم

 .دمیبوس رو هاش گونه و شدم خم سمتش به یشرمندگ و عشق با

 .شکمش یرو گزاشت و گرفت رو هام دست لبخند با

 :گفت گرفت یم سرچشمه ش یمادر حس از که یبیغر یاحساس با

 .یزندگ یبرا دمونیام نجاست،یا ما ی بچه هانیک-

 :گفتم و زدم یلبخند

 .کنم احساس رو یخوشبخت بودنت با یگزاشت که یمرس. ممنونم یلیخ ممنونم، ازت تایبن-

 :گفت و زد یلبخند متقابال هم اون

 نیا خاطر به فقط نمتیبب که نخواستم رو روز چند نیا یدید اگر هانیک ممنونم، تو از منم-

 .دارم وستتد هم هنوز من یبکش یبخوا هم رو من تو وگرنه تو، از بودم دلخور که بود

 .بود گرفته بغضم

 بود؟ تایبن که باشه مهربون تونست یم حد چه تا آدم هی
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 .دمیپرست یم رو دختر نیا من
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 .گذشت هاش یبد و ها یخوش تمام با هفته سه

 .کنه جدا ما از رو یخوشبخت تونست ینم زیچ چیه گهید روزها اون

 .میدیفهم رو نیامیبن مشکوک رفتار لیدل

 و. کنه ناراحت و حساس رو اون اول کردنش زیسوپرا یبرا خواسته یم و بوده سوگل دتول

 .اس حامله کرده اعالم که هست هفته کی سوگل هم االن

 بند مواقع یبعض زبونم که کنه یم خرجم احساسات یجور و هست مواظبم یجور هانیک

 .ادیم

 ازدواج از بعد هفته کی تدرس هم بشرا و گرفتند یکیکوچ یعروس جشن هم شنیآ و باراد

 .بود شینامزد جشن قبل هفته کی یعنی اونا،

 گه؟ید میداشت کم یچ

 .شد سقط انایک ی بچه که بود نیا اونم نبود، درست وسط نیا یزیچ هی آره

 .اورد دست به میکرد یم رو فکرش که اونچه از زودتر یلیخ رو دادش دست از ی  هیروح اما

 .شدم رهیخ ایدر به دلبخن با ا،یدر موج یصدا با

 .زدم یم قدم لبخند با و بود گوشم یتو هم ییرضا گرشا از ایدر آهنگ

 .دمید رو هانیک دور از

 .آغوشش به خوردم محکم و رسوندم بهش سرعت با رو خودم جانیه با

 .کرد حلقه دورم به رو هاش دست مردونه یا خنده با
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 تا من سر نبودا، شونه به شونه نمیچهم حاال)ش شونه به شونه و شدم جا جابه خورده کی

 .برداشتم قدم باهاش( بود هاش شونه

 :گفتم و کردم قطع رو آهنگ

 هان؟یک-

 :گفت عشق با

 هانیک جان-

 :گفتم تیمظلوم با

 ؟ یدیم انجامش کنم، یخواهش هی اگر-
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 :گفت لبخند با

 . من عشق بخواه جون تو-

 :گفت که کردم باز رو شمین

 .شد پرو نیا باز-

 :گفت اون و کردم یا خنده

 ؟یخواست یم یچ جانم-

 :گفتم لوس العاده فوق و کننده خر یلحن با

. میبمون شمال یتو یعنی نجا،یا هیبق از شتریب چندماه هی خواد یم دلم یلیخ من هان،یک نیبب-

 شه؟یم

 :گفت و سنگ تخت یرو گذاشت و کرد بلندم خنده با
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 خانومم؟ نشه چرا-

 :گفتم و دمیکوب بهم ور هام دست

 ! آخجون-

 :گفت و دیخند اونم

 . س بچگونه هنوز و نکرده رییتغ که هستم اخالقاتت نیا عاشق یعنی-

 :گفتم بود متنفر هانیک که یلحن با

 . ــــــــــــــــــــسمیعس هام اخالق نیا و منم-

 .بخوره حرص شتریب شد باعث که دمیکش رو سمیعس

 ؟یند حرص رو من روز کی تو شهیم تایبن-

 :گفتم و انداختم باال ابرو ییپرو با

 ! شهینم نچ-

 .داد ادامه من با زدن قدم به و کرد نثارم ییپرو

 . کردم یم فیتعر هانیک یبرا رو بودم رستانیدب که یسال شمال اردو ی خاطره داشتم یشاد با

 . کرد یم نگاه حرکاتم و من به دقت و لبخند با هم اون

 .شد گرد تعجب از هام چشم دختر کی ی چهره دنید با

 .نداشت امکان

 .کرد یم کار چه نجایا ن،یا

 .هوا رفت و شد دود خوبم حس تمام دنشید با

 .فشردم رو هانیک دست استرس با

 .هانیک.... کـ-
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 :گفت یپرسش حالت با

 شده؟یچ جانم-

 :گفتم لرز و ترس با

 !نیبب رو روت روبه-

 :گفت و چرخوند طرف اون و طرف نیا به رو سرش یکم

 خب؟-

 :گفتم استرس با

 م،یخطر در ما یعنی. هست انیرا خواهر ده،یسف شالش که هیمشک لباس دختر اون هانیک-

 همکار باباش و خواهرش و انیرا و مرده مادرشون گفت روز اون س،یپل که، نرفته ادتی

 .هستند

 :گفت بهت با

 ؟یکن ینم که اشتباه تایبن-

 :گفتم ترس با

 .مطمئنم من هستند، ما دنبال قطعا نایا هانیک مطمئنم، نه... نـ-

 .بود شده کالفه اونم

 افتاد؟ یم بد اتفاق هی کرد، یم رو بهمون یخوشبخشت تا چرا

 :گفت عجله با
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 دست توهم بگه، هیبق به تا رهام به زنم یم زنگ من تا م،یبر زودتر هرچه دیبا ما تایبن-

 .میبر زودتر بجنبون،

 :گفتم هل با

 .باشه باشه-

 .اومدند سمتمون به نیامیبن و باراد م،یدیرس هانیک پدربزرگ یالیو به یوقت

 گفت ترس با نیامیبن

 شده؟یچ ه؟یچ انیجر-

 :گفتم عیسر 

 یلیخ دم،ید رو انیرا خواهر من که میزد یم حرف و میزد یم قدم ساحل یتو میداشت ،یچیه-

 ما از ریغ یکس چه نفر کی اون و هست، نفر کی دنبال ودب معلوم و کرد یم نگاه اطراف به

 باشه؟ تونه یم

 :گفت تیعصبان با بود دهیشن ماجرارو و بود اومده که هم شنیآ

 . نرسه بهش دستم مگه-

 :گفت خنده با باراد

 .اورد سرم بالرو نیا داداشش ست،ین مقصر که اون خدا بنده عشقم،-
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 :گفت غیج با شنیآ

 .حاال یهرچ-

 .کردم نگاه سرخش صورت به خنده با
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 :گفت کردم یم نگاه بهش خنده با داشتم که من دنید با که بود یعصب یلیخ کنم فکر

 .ارایدرن یباز خواهرشوهر من یبرا توهم-

 :گفتم و شد محو صورتم یرو از یفور خنده

 . شد سگ نیا باز-

 .دمیخند باز و

 .داخل رفت و دیکوب پا حرص با

 نیب از میخوش تمام نجاستیا انیرا خواهر نکهیا به فکر با اما کردم، نگاه رفتنش به هخند با

 . رفت

 چرا؟ آخه

 ره؟یگ یم یبدبخت رو جاش م،یش یم کینزد بهش تا که هیشدن خوشبخت چه نیا ایخدا

 بوده؟ یچ ما گناه مگه

 م؟یکرد هم یا گهید کار یخوب از ریغ مگه

 ! م؟یخورد رو یسک مال ای میشکوند که رو یکس دل

 ! نشده چکدومیه نه

 بد؟ اتفاق همه نیا لیدل هیچ پس

 .کرد قانعم که گفت یزیچ زدم هانیک به هارو  حرف نیا یوقت

 .نبودم یشاک گهید

 :گفت اون

 نیا االن خدا که میبود خوب ما قطعا و هست، خوب یگرایباز یبرا سخت یها نقش شهیهم-

 .دهیم هل داره ما سمت به هارو درد

 .نداشتم رو توانش واقعا من اما
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 .کنم تحمل بودم مجبور

 .کرد یم نگرانم نیا و کردم یم اماده یهراتفاق یبرا رو خودم دیبا

 .کردم نگاه رو به رو به غم با

 . رفتم سمتش به دمید که رو شنیآ نگران ی چهره

 :گفتم خنده و غیج غیج با

 ! خوشگلم؟ شدهیچ-

 :گفت خنده با

 ! درد-

 :داد ادامه بود نیغمگ حاال و نداشت رو خنده لحن اون که ییصدا با شتگذ که یکم

 شه؟یم یچ آخرش نظرت به تایبن-
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 :گفتم یمسخرگ با

 .شهیم تمام اخرش ،یچیه-

 :گفت و سرم یتو دیکوب حرص با

 . مسخره نکبت-

 .گزاشتم شینما به رو هام دندون و دمیخند

 :گفت غیج با

 داره؟ افتخار-
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 : گفتم دیردت با

 .خب نه-

 :گفت خنده با

 شو سیه پس-

 .ندارنا اعصاب هم مردم وا

 .کردم جور نیا یبرا رو داداشم که بود خودم ریتقص اصال شیا

 .که نکردم جور من! نمیبب سایوا

 .وقتاها یبعض گمیم چرت منم اوف

 نه؟ مگه-

 .بود زده رو حرف نیا که کردم نگاه شنیآ به

 .نشدم متوجه هک بودم فکر یتو نقدریا

 : گفتم یالک اما

 .نه_

 :گفت غیج غیج با

 ؟!م؟ینشد ساخته هم یبرا باراد و من یعنی ؟!!؟یچ-

 .که دمیر یوا

 :گفتم یفور کنم، درستش اومدم

 .دیشد ساخته هم یبرا شما د،یاینم بهم شما شنیآ نیبب نه-

 : گفت ذوق با

 ؟یجد-
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 :گفتم ادیز ترس از

 .زده یاضاف زر دیاینم همب شما گفته یهرک بابا، آره-

 .دمیخند که داد تکون راست و چپ به رو گردنش نفس به اعتماد با

 .مایبود یالیخیب یها آدم عجب ماهم ییخدا

 .میدیخند یم و میگفت یم چرت میداشت و بود گوشمون کنار یبدبخت

 .هیگر ریز زدم بلند و گرفت بغضم که شدیچ دونم ینم خنده، وسط

 :گفت تعجب با شنیآ

 تا؟یبن-
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 :گفتم هیگر با

 .بد یلیخ بده، یلیخ حالم شنیآ-

 :گفت و کرد حلقه هام شونه دور رو هاش دست بغض با

 ؟!بده؟ چرا میآج برم؟حال قربونت چرا-

 :گفتم یم امیبدبخت از و شمردم یم رو هام انگشت دونه دونه کردم یم هیگر که نجوریهم

 .... کرد دمیتهد انیرا نکهیا دوم مارستان،یب تتخ یرو افتاد باراد نکهیا اول-

 :گفت بلند شنیآ گفتم رو جمله نیا تا

 کرده؟ دتیتهد یک ؟یچ-

 :گفتم هیگر با
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 . یعوض بگو تر واشی زهرمار،-

 :داد ادامه و گفت یشیا

 !بده حیتوض درست شده؟یچ تایبن-

 : گفتم و نییپا انداختم رو سرم

 نده،یآ ماه دو تا اگر گفت انیرا خونه، به گشتم یم رب دانشگاه از داشتم که یروز اون-

 .کشم یم رو شوهرت بودن، من با یبرا ینکن آماده رو خودت

 :دادم ادامه دار خش ییصدا با

 اما ره،یبم شوهرم خوام ینم و کنم انتیخ شوهرم به خوام ینم من ها؟ کنم کار چه من شنیآ-

 نظر از یکیاون و یروح نظر از شیکی ره،یم یم هانیک صورت دو هر در که دونم یم

 .یجسم

 .دیکش یم هام شونه به یدست و ختیر یم اشک من یپا به پا گهید هم شنیآ

 :گفت و زد یبشکن یزار و هیگر همه نیا ونیم کدفعهی

 !افتمی-

 :گفتم گرفته یصدا همون با

 رو؟ یچ-

 :گفت و کرد تر کینزد بهم رو خودش جانیه با

 .هگید یکن کار چه که ینیا-

 :گفتم و گرفتم جانیه اون جانیه از منم

 کار؟ چه خب-
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 :گفت متفکر یا چهره با

 خب؟ گه،ید کشور هی دیبر دیبا هانیک و تو ن،یبب-

 :گفتم کردم یم پاک لباسم نیآست با رو اشکم از سیخ صورت داشتم که جور همون

 خب؟-

 :گفت پوکر حالت با

 بفهمه؟ خواد یم کجا از انیرا بعد گه،ید ونجاا دیر یم جمالت، به-

 . کنه بیتعق مارو تا بفرسته رو چندنفر که نبود دیبع انیرا از اما بود، یخوب فکر

 :گفت که گفتم شنیآ به رو نیهم

 درسته؟ هان،یک هم یدار پاسپورت تو هم. دیبش مطمئن اول دیبا شما خب-

 :گفتم جانیه با

 . آره آره-

 :گفت یالیخیب با

 .مرگه تهش د،یفهم هم انیرا فوقش حاال گه،ید خب-

 : گفتم شده گرد یها چشم با

 شه؟یم یچ هانیک با شکمم یتو بچه شعوریب-

 .بهت یتو رفت کدفعهی اما بده، جواب خواست اول شنیآ

 :گفت ذوق با

 !خوبه چه تایبن-
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 : گفتم یکنجکاو با

 ؟!؟یچ-

 . بود شده زده جانیه

 .یشوهرت و بچه فکر به فقط و یدار رو بودن درما حس االن از تو نکهیا-

 و هانیک فقط و فقط نبودم، خودم مرگ نگران اصال من گه،یم راس کنم،یم دقت که حاال

 .بودم بود، نگزاشته ایدن نیا یتو پا هنوز که یا بچه

 .رو حس نیا داشتم دوست

 .داشتم دوست رو هانیک به خودم حس که همونجور درست

 دیبا من و هست من به کینزد یخوشبخت ستم،ین بدبخت من که دمیرس یم هجینت کی به داشتم

 .برم جلو مثبت افکار با

 بود، داده هیهد بهم خدا که ییها یخوشبخت به حواسم فقط ستم،ین و نبودم بدبخت من آره،

 .نبوده

 .بشه خوب زیچ همه قراره بعد به نیا از اما

 .نهیبب رو یخوش رنگ امیدن قراره

 مون سه هر یخوشحال یبرا دیبا و هست راه یتو که میدار بچه هی االن نهایک و من

 .میکن یهرکار
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 .خونه داخل میرفت و میشد بلند جامون از ساعت کی از بعد

 . اومد سمتم به دید رو من تا هانیک
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 :گفت تیجد با

 .نمیبب نجایا ایب تایبن-

 .بود ما به متعلق میبود نجایا که یروز چند نیا که رفت یاتاق سمت به خودش و

 :گفتم لبخند با و رفتم دنبالش

 جانم؟-

 :گفت یپرسش بست یم که همونجور رو در

 ؟یکرد هیگر تو-

 :گفتم کرده هل و نییپا انداختم رو سرم

 . اصال نه نه-

 :گفت حرص با

 .نگو دروغ من به تایبن-

 ادامه یمهربون با و نشست کنارم هم دشخو نشستم یوقت و کرد تیهدا تخت سمت به رو من

 :داد

 .شهیم درست زیچ همه ؟یکن یم ناراحت رو خودت چرا عشقم-

 :گفتم و گزاشتم هاش شونه یرو رو سرم لبخند با

 .شهیم یعال یلیخ یکن قبول اگر که داد شنهادیپ هی شنیآ آخه. ستمین ناراحت گهید و دونم یم-

 :گفت یکنجکاو با

 ؟!؟یشنهادیپ چه-

 :گفتم آرامش با و گرفتم دستام با رو ستاشد

 .بشه متوجه انیرا نکهیا بدون کشور، از خارج میبر ما که گفت اون-

 :گفت یشاد با قهیدق چند از بعد و رفت فرو فکر به یکم
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 .هیخوب فکر اوم-

 :گفتم زد رو حرف نیا تا

 م؟یبر کجا خب_

 :گفت بعد و گرفت ش خنده من ی عجله همه نیا از

 .یبگ تو هرجا-

 :گفتم ناز با

 .بکنم رو فکرهام بزار خب-

 .کاشت موهام یرو یا بوسه و فشرد آغوشش یتو رو من خنده با
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 :گفتم جانیه با

 هان؟یک گمیم-

 :گفت و اومد وجد به من جانیه از هم اون

 .بگو! هانیک جان-

 :گفتم باز شین با

 ه؟یترک میبر-

 :گفت لبخند با

 .یبگ تو هرجا که گفتم-

 :گفتم یم و دمیبوس یم رو هاش گونه یه ذوق با



  216 

 
 

 .شهینم باورم یعاشقتم،وا که خدا به-

 .دیخند یم یه هم اون

 فکر به من اونوقت م،یبر مون یبدبخت از فرار یبرا میخواست یم ما داشتما، یخوش دل چه

 .بودم گذشتنش خوش

 .دمید کنارم رو هانیک شدم، بلند خواب از که صبح

 .بود نشده داریب نوزه پس! اوه

 .کردم نگاه تخت کنار آب از پر وانیل به یطانیش یلبخند با

 .ختمیر هانیک یرو و کردم خم اونو حرکت هی با

 :گفتم غیج با

 .اومده لیس بدو هانیک-

 .نیزم افتاد سر با و کرد ریگ تخت به پاهاش که نییپا دیپر تخت از وحشت با چنان

 .شد پدر یب بچم که یآخ

 .گرفت بغل تو رو من و شد بلند جا از بجنبونم دست دماوم تا

 :زدم غیج

 .کنم فرار خوام یم کن ولم هانیک-

 .خنده ریز زد بلند حرفم نیا با

 :گفت هاش خنده ونیم

 ؟یکن فرار کنم ولت دیبا چرا ام تشنه خونت به خودم یوقت آخه بخدا، یاسکل یلیخ-

 :گفتم و خاروندم یخنگ با رو سرم

 .سانشیف چسان دختر اون با عمته اون اسکل یول ا،یگ یم راست اوم-

 .داشتم بشر نیا از یپر دل چه من که یوا
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 عشوه شوهرمه که هانیک یبرا نجوریا حال به تا من که اومد یم عشوه هانیک یجلو نیهمچ

 .بودم ومدهین

 .کنم خفش رمیبگ هام دست با خواست یم دلم

 . بکنم جا از رو موهاش

 .ارمیب در جا از هاش چشم تو نمبک رو هام ناخن

 . بپاشم نمک روش و کنم یزخم رو صورتش و

 :/(  شد خشن یلیخ گهید)

 !نهیبوز ی دختره
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 .کرد یم نگاه من به خنده و بهت با داشت که کردم نگاه هانیک به

 .کردم فکر بلند نکنه سرم، به خاک

 :گفت حالت همون با

 .اون از باشه پر دلت نقدریا کردم ینم فکر-

 .یریبم الل تایبن یا

 کرد؟ صحبت آروم دیبا ینگرفت ادی هنوز تو آخه

 :گفتم حرص با

 .زمان و نیزم از کن محو رو من خدا، هوف-

 :گفت خنده با

 .کردم ازدواج یمنگل چه با فهمم یم دارم تازه ییخدا یول. خدانکنه عه-
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 :زدم غیج خودم مخصوص لحن و غیج با

 ! ـــــــــــــانهـــــــــــیک-

 :گفت خنده با

 جانم-

 :شدم یحرص شتریب

 .جانم و درد-

 .شد زده در که میدیخند یم میداشت هردومون

 .اومد یم تیپاراز که بود انایک بازهم

 .کرد یم نگاه من به خنده با که بود افتاده مونینامزد شب ادی من مثل هم هانیک انگار

 :گفتم و دمیخند منم

 .میکرد ینم یکار ندفعهیا ما بخدا انیک-

 :گفت حرص با

 کم ازت یزیچ که یبزار الف هی ان،یک نگو گفتم بهت صدبار. مرض و انیک درد، و انیک-

 .شهینم

 .میدیخند یم بهش هانیک و من و خورد یم حرص اون

 :گفت خنده و تیعصبان با

 هستم؟ شما دلقک من مگه درد،-

 :گفتم جانیه با

 . سی-

 :تگف و رفت یا غره چشم

 .دیخر میبر میخوا یم دیبش اماده که بگم بودم اومده-
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 :گفتم غیج با

 .دیخر جون آخ-

 .سرجام نشستم ادم بچه مثل انایک و هانیک هیسف اندر عاقل نگاه با اما

 :گفتم و کردم عوض رو بحث یفور

 م؟یکن ست هانیک-
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 :گفت خنده با

 .میکن ست آره-

 .رونیب رفت و دیخند هم انایک

 :گفتم حرص با

 بدم؟ یسوت تو خواهر نیا یجلو دیبا همش من چرا هان،یک یوا-

 :گفت خنده با

 .یدیم یسوت کال تو چون-

 .برگردوندم رو و گفتم یشیا

 ییرو و با رو بود شده نوشته سه و ستیب یسیانگل به جلوش که یدیسف ست شرت یت دوتا

 .برداشتم هم رو نشیج

 .برداشتم رو میا سورمه شال خودم و داد دستم به هانیک یا سورمه یها شلوار

 .بردم نهیا یجلو و دمیکش رو هانیک دست شدنمون آماده از بعد
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 .میایم بهم هم قدر چه ،یدیافر یزیچ چه ایخدا به، به

 :گفتم و زدم یسوت زیه یپسرا نیا مثل

 !جون-

 .شدم خفه خوردم، هانیک توسط که یا یسر تو با

 .باشم خوش قهیدق ود زاره ینم

 :گفتم غیج با

 .شد خراب موهام خر هانیک-

 :گفت لکسیر یلیخ

 .بود حقت اصال بهتر،-

 :گفتم غیج با دوباره

 .گاو ،یا نهیبوز یلیخ-

 :گفت خنده با

 ....ـیگ یم درست شما نظرلطفتونه،-

 .زنه یم زر داره یچ دیفهم تازه انگار

 ما به دور از داشتند که هیبق سمت دمیدو و کردم باز محکم رو در که سمتم برداشت زیخ

 .کردند یم نگاه منگل دوتا

 ؟!خورد؟ یم شوهر و زن به ما یکجا ییخدا

 :زد داد رونیب اومد آشپزخونه از تا مامانم

 .باش شکمت یتو بچه فکر به ن،یبش دهیورپر-
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 بشرا که بودم شستهنن نم،هنوزیبش بشرا کنار رفتم و کردم نازک هانیک یبرا یچشم پشت

 :زد غیج

 خودمه شوهر یجا نجایا شوهرت، کنار برو باش زود من کنار نینش-

 .هانیک سمت به رفتم و کردم نگاه بهش تیعصبان با

 :گفت گوشم یتو آروم هانیک

 .ها مونه یم الغر بچم شهیم خشک رتیش االغ، نخور حرص_

 که هیبق دنید با اما دراوردم، حرص با رو زبونم و کردم نازک یچشم پشت دوم بار یبرا

 .افتادم خوردن گه به کردن، یم نگاه ما به دقت با داشتن

 من؟ همش چرا! ایخدا

 .اطیح یتو رفتم و دمیکش ها اون به توجه یب رو هانیک دست

 :زدم داد اونجا از

 ! م؟یبر دیاینم مگه -

 .بشه سوار مینزاشت هم رو یکس و میرفت هانیک نیماش با دوتا خودمون هانیک و من

 :کردم یپ درخشنده نایس از رو انگار نه انگار آهنگ و کردم وصل IUX کابل به رو میگوش

 

 ام وونهید واست من یدونیم انگار نه انگار

 جونم یتوو یانداخت خودت عشقم دردو نیا

 اتیدن توو اومدم یدونیم انگار نه انگار آره

 راتیگ یچشا اون از امون  چشاتم مست
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 برم شتیپ از ذارهینم دلم به یوا یا یوا یا

 دارم دوست یبدجور یدونیم

 خودم بازه لج ی وونهید خودم طنازه عشق

 ذارمیم پات به امویدن همه

 

 پسنده وونهید بنده تو به دل

 کنده گهید جا از دلو نیا هات خنده

 انتخابم تنها  نابم دلبره آره

 خرابم و مست من تو دست از نیبب

 

 برم شتیپ از ذارهینم دلم به یوا یا یوا یا

 دارم دوست یبدجور یدونیم

 خودم بازه لج ی وونهید خودم طنازه عشق

 ذارمیم پات به امویدن همه

 

 دلم به یوا یا یوا یا

 دلم به یوا یا یوا یا

 

 برم شتیپ از ذارهینم دلم به یوا یا یوا یا

 دارم دوست یبدجور یدونیم
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 مخود بازه لج ی  وونهید خودم طنازه عشق

 ذارمیم پات به امویدن همه

 

 (درخشنده نایس_انگار نه انگار)

 

 .میدیرس نظر مورد مکان به گهید اهنگ چندتا به دادن گوش از بعد

 نیامیبن که افتم یب بود کینزد و کرد ریگ یزیچ به پاهام که کردم باز رو نیماش در ذوق با

 .گرفتتم و رسوند بهم رو خودش عیسر
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 .دمید یم ونیتلوز داشتم و بودم نشسته مبل یرو

 . بود ماهم پنج گهید االن

 .دختر ای هست پسر بچه دمیفهم یم امروز

 .زدم یلبخند موضوع نیا به فکر با

 .هیترک به میاومد که شهیم دوماه حدود

 .میدار یشتریب آرامش هردوتامون

 .میدار اهر یتو که یا یگالب اون و خودمون جز به میستین یچیه فکر به گهید

 .دهیم عذاب رو هردومون ها وقت یبعض غربت حس اما

 برام دارمش و هست کنارم هانیک که نیهم من یول ،یباش دور خانواده از سخته هرحال به

 .داره ارزش ایدن کی
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 .رفتم هانیک استقبال به و شدم بلند جا از در یتو دیکل دنیچرخ یصدا با

 :گفتم جانیه با

 ! ینباش خسته سالم-

 :گفت خنده اب

 کوکه؟ فتیک شدهیچ. یمرس سالم-

 :گفتم غرغر با

 شه؟یم مشخص بچه تیجنس فردا یفهم ینم تو خبرن، یب زیچ همه از مردها گه،ید نهیهم-

 :گفت و دیخند خوردنم حرص به

 .باهات کردم یم یشوخ داشتم حاال، نخور حرص-

 :گفتم یساختگ بغض با

 .نکن ها یشوخ نیا از من با-

 .کردم ور اون سمت به رو صورتم یا عشوه یدخترها نیا مثل و

 به چه و من وگرنه کردم، رو نکاریا عمد از هم من و اومد یم بدش ها حرکت نیا از یلیخ

 .ها حرف نیا

 

 165_پارت#

 

 .شدم گفتن پرت و چرت الیخیب اومد، یم سمتمون به داشت که گارسون دنید با

 :گفت و دبر باال رو هاش دست دعا صورت به هانیک

 و کرد یمردونگ یلیخ ش، دفترچه تو بزار گارسون نیا یبرا ثواب صدتا هی یسفارش ایخدا-

 .بست تارویبن نیا دهن اومدنش با
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 بر دستم از خوردن حرص جز یکار اما بزنم، غیج رستوران وسط خواست یم دلم

 .اومد ینم

 :زد لب و انداخت باال ابرو طنتیش و خنده با

 .گلم بسوز-

 .برگردوندم رو ازش و رفتم بهش یا رهغ چشم

 . کرد یم نگاه بهمون خنده با داشت که بود شده ما یاداها متوجه گارسونه کنم فکر

 :گفت بلند هانیک که کردم باز بناگوش تا رو شمین

 .رو شهیاند تاالر در ببند-

 .یداد شوهر منم به ،یداد شوهر همه به! ایخدا

 خوبه؟ کجاش نیا آخه

 .آدم به نهیر یم همش

 .بکشم نشون و خط براش هام چشم با تونستم فقط

 .بود راه به ش خنده معمول طبق هم اون

 .بود گرفته م خنده خودمم

 .مینبود نرمال یشوهرها و زن هیشب ابدا و اصال ییخدا

 .نرمال گم یم دارم خوبه

 .میستین نرمال که ما

 .دارما لطف خودم به یلیخ منم

 .هستم خودم به دنیر درحال حالت همه در منم کنن، یم فیتعر خودشون از مردم

 .سمتشون شدم ور حمله داشتم که یاریو به توجه با ز،یم یرو داگ هات و تزایپ دنید با
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 :زدم داد بلند و زیم یرو گزاشتم رو بودم کرده درست ایالزان که رو ناهار

 .ــــــــــــــگهید ایب! هــــــــــــــــانیک! هــــــــــــــــــانیک-

 :گفت خنده با زدیم نفس نفس و اومد یم نییپا ها پله از که همونجور

 .خانم عجول اومدم-

 : گفتم و کردم باز رو شمین

 .!میدار یا خوشمزه زیچ چه نیبب ولش، نارویا-

 :گفت و دیخند

 .گهید ییشکمو-

 :گفتم یتخس با و دراوردم داشت جا تا رو زبونم

 .بخواد دلتم-

 :گفت من کردن منحرف و من دادن حرص یبرا خمار یها چشم و خنده با

 !خواد یم که معلومه-

 :گفتم دهیکش و سمتش به انداختم و برداشتم رو قاشق غیج با

 !ــــــــــهـــــــــــــــــــــــــــــانیک-

 :دیخند

 ! هانیک جون-

 : گفتم غیج با

 .مرض شعوریب درد،-
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 .ناهار خوردن به کرد عشرو گاو مثل و دیخند

 .خوردا یم قشنگ داشت خدا بنده حاال

 نرفته؟ یواقع شوهر و زن به مونیچیه ما دیکرد دقت یول

 .کردم خوردن غذا به شروع هم من و شدم کردن فکر الیخیب

 .بود فکر یتو که کردم نگاه هانیک به

 :گفتم یآروم به

 ؟یکن یم فکر یچ به هانیک-

 :گفت یپرت حواس با و شد اطراف متوجه تازه

 .بخور رو غذات ،یچیه یچیه! ها؟-

 : گفتم یلجباز با

 ؟یبگ یک به ینگ من به کنم، یم خواهش گه،ید بگو.شدهیچ! هانیک-

 ....گفت دیترد با و داد رونیب کالفه رو نفسش
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 :وگفت کرد فوت رونیب کالفه رو نفسش

 . زد زنگ باراد-

 :گفتم یکنجکاو با

 ! خب؟-

 :گفت استرس با



  228 

 
 

 . گرفته مارو سراغ انیرا که گفت-

 :گفتم زدنش حرف کهیت کهیت نیا از حرص با

 خب؟-

 :داد ادامه یکالفگ با

 . کنم یم داشونیپ یزود به گفته-

 :گفتم زدم داد انگار که یطور به بلند و حرص با

 .رو همش بگو, یدیم امار قطره قطره خب؟چرا-

 :گفت داشت زدنش فحر یبرا که یا ینگران و خنده با

 .میهست هیترک ما دهیفهم االن ره،یغ و ها فرودگاه یتو کرده، قیتحق یکل بعد-

 :گفتم داشتم که یکم دیام با

 ! م؟یهست شهر کدوم یتو ما که فهمه ینم-

 :گفت یخستگ با

 .فهمه یم-

 :گفتم نگران 

 .رو خونمون درسا فهمه یم زود یلیخ پس م،ییکجا ما بفهمه تونسته اگر هان؟یک یچ یعنی-

 :گفت من به رو و بشه الیخیب کرد یسع هانیک

 .گهید شهیم یزیچ هی نده، راه دلت به بد تو حاال-

 .زدم زل بود زده خی االن که جلومون یغذا به و گفتم مظلومانه یا باشه

 .شستنشون به کردم شروع و برداشتم هارو ظرف

 .نکنم فکر مسئله نیا به کردم یسع گهید منم
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 .ادیم شیپ هست ریخ یهرچ

 .میباش ادیم ایدن به ندهیآ در که یا بچه فکر به دیبا ما االن

 میحاملگ دوران یتو دینبا من و داره آرامش به ازین داره، اروم یزندگ کی به ازین اون

 .باشم داشته یاسترس

 .کردم رها بود مبل یرو که هانیک بغل یتو رو خودم ها ظرف شستن از بعد شهیهم مثل

 .کرد حلقه دورم رو هاش دست یحرف چیه بدون هم اون

 :گفتم ذوق با

 .هانیک-

 :گفت و دیخند

 !  جونم-

 :گفتم یشتریب جانیه با

 . هست یچ بچه تیجنس میبفهم گه،ید دکتر میبر شو آماده-

 :گفت ذوق با

 . میبر تا شو آماده توهم شو بلند-

 .میبش آماده تا میرفت و کردم بچگونه یذوق ذوقش، از منم
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 :گفت یترک زبون با قهیدق چند از بعد و کرد یمکث دکتر

 .دیهست پسر فرزند صاحب شما-

 بشه دختر اولمون بچه کردم یم فکر من



  230 

 
 

 .بود هم بهتر تازه نداشت، یفرق چیه اصال من یبرا شد، پسر اما

 . داشته تر بزرگ داداش دارن آرزو دخترها از یلیخ باالخره

 .نبود مشکل نیا اوردم یم دختر عدب دفعه اگر دیشا

 حلقه کمرم دور رو هاش دست یشاد از یا قهقه با که کردم نگاه هانیک به یشاد و ذوق با

 .کاشت هام لب یرو کوتاه یا بوسه و کرد

 .بود یخوب حس یلیخ

 . شدیم هم بهتر نیا از میزندگ کردند، یم ریدستگ رو انیرا اگر

 .کنم رکا چه دونستم ینم ادیز جانیه از

 .دادم یم خبر بهشون و گرفتم یم تک به تک رو همه شماره

 .گهید بودم دیبد دیند

 .دمییزا یم تا شیش قبل از دیبا انگار گمیم نیهمچ حاال

 .رفت شدم وونهید منم

 .گزاشت دهنش یجلو شو خفه یمعن به رو دستش دکتر که زدم یغیج و اومدم خودم به

 ه؟یمشکل. کنم یمعن جور نیا دارم دوست من اما ود،ب بودن ساکت به منظورش اون البته

 .دادما رد منم خدا، اوف

 از بعد و گرفت رو دستم آبروش شتریب نبردن یبرا و دیخند العملم عکس نیا به هانیک

 .رونیب میرفت دکتر از تشکر و یخداحافظ

 بود، تهنشس رستوران یصندل یرو که هانیک به رو و دادم یم تکون رو هام دست ذوق با یه

 :گفتم یم

 .میبفهم رو بچه تیجنس میتونست شهینم باورم هانیک-

 :گفت نبود، ییدعوا البته تیجد با هانیک که کردم تکرار رو کارم قدر نیا
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 .کشم یم رو بچه هم و خود هم زنم یم گهید دفعه گه،ید بسه تایبن-

 .شدم خفه یآسون به یلیخ

 .کردم شروع بازهم بعدش، و بود قهیدق ده مدت به فقط شدن خفه نیا اما

 آخه دوران، نیا یتو من یبرا لباس دیخر یکم میبود رفته رستوران به اومدن از قبل

 .بپوشم رو هام لباس ی همه تونستمینم داشت شکمم که یکم یبرآمد بخاطر
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 :گفتم و دمیکش شکمم به یدست رستوران از اومدنمون رونیب محض به

 !دایچسب چه! شیآخ-

 .شدیم نمایس که راست سمت دیکش رو دستم و کرد نثارم ییشکمو خنده با هانیک

 رونیب تازه که یدیجد لمیف میداشت و میبود نشسته هامون یصندل یرو بعد ساعت مین حدود

 .میکرد یم نگاه رو بود اومده

 لبخند با ها، لمیف نجوریا عاشق که منم داشت، یا عاشقانه و یکمد ژانر بود، جالب داستانش

 !بود یبد ضدحال شییخدا.نمونده الیپف از یزیچ دمید که الهایپف سمت بردم رو دستم

 اگر! بود یزیچ عجب! کردم نگاه هانیک یها دست یتو یالیپف ی جعبه به رچشمیز با

 .شد یم یعال بردارم یکیتار نیا یتو یواشکی تونستم یم

 خورده کی نشه متوجه هانیک نکهیا یبرا و الیپف سمت بردم رو هام دست حیمل یلبخند با

 الیپف مشت کی فاصله نیهم در.هاش شونه یرو گزاشتم رو سرم و دمیکش سمت به رو خودم

 .خودم یبرا ختمیر و برداشتم

 :گفت واشی گوشم یتو و اورد جلو رو سرش یکم هانیک

 کنم یم هتیتنب بعد دفعه از اما! بخشم یم خودم یبزرگوار به ،یچیه که رو بار نیا حاال-

 .پرست شکم ی دختره
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 .هست یشوخ هاش حرف نیا همه دونستم یم

 .دراوردم براش یزبون و دمیخند آروم

 .میشد خارج نمایس از و میشد بلند جا از لمیف شدن تموم از بعد

 زدم مسواک هی ادیز خواب شدت از منم م،یدیرس خونه به کوفته و خسته که بود ازدهی ساعت

 .رفتم خواب به هانیک بغل یتو زود و
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 .نبود کنارم هانیک شدم داریب که صبح

 .کنه ورزش معمول طبق تا اطیح یتو رفته حتما

 .رفتم اطیح سمت به و شدم بلند تخت یرو از لبخند با

 .نبود هانیک گشتم کجا هر

 !خب دیخر رفته حتما

 .ومدین موندم منتظر یهرچ اما

 هانیک اما گذشت، ساعت چهار گذشت، تساع سه گذشت، دوساعت، گذشت، ساعت کی

 .ومدین که ومدین

 .کرد ینم ولم و جونم به بود افتاده دلشوره

 .شدیم خونه وارد آروم داشت که افتاد هانیک به نگاهم در شدن باز با

 نشده متوجه و باشم نشده نگران نکهیا ای باشم خواب االن تا من داشت انتظار واقعا یعنی

 !باشم؟

 .بغلش یتو انداختم رو خودم و هیگر ریز زدم بلند آرومش و  خسته ی چهره دنید با

 :کرد یم زمزمه گوشم یتو و دیکش یم پشتم آروم رو هاش دست
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 .بخدا اومد شیپ برام کار دیببخش شم، فدات ستین یزیچ-

 :گفتم هیگر با

 ؟یچ مردت صاحب هیگوش اون-

 :گفت یشوخ با

 .بود کرده تموم شارژ هم یگوش خب اما هست، جلوت زنده که صاحبش-

 :گفتم و دمیخند هیگر وسط

 .زارم ینم ت زنده گهید دفعه ندارما، یشوخ تو با من درد،-

 :گفت و برد باال میتسل صورت به رو هاش دست خنده با

 !میتسل من-

 .دمیخند اون همراه و شدم یبدخلق الیخیب منم

 :گفتم ناز با

 !هانیک-

 :گفت و دیخند

 !؟یخوا یم یچ-

 :گفتم و کردم نازک یچشم پشت

 م؟یبخر یسمونیس میبر فردا-

 :گفت ذوق با

 .خدامه از من. نداره دنیپرس که نیا-
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 .ها باشه نجوریا دیبا شوهر

 .رفتم یم اتاق سمت به و دادم یم قر ذوق با

 .بودم خودم شیپ ساعت مین آدم اون که انگار نه انگار

 :گفتم یشاد با و زدم یبشکن

 !وهوه-

 .من ذوق و هانیک خنده از بود شده پر خونه

 .شد جمع هام چشم یتو اشک

 .بود یخوشحال از ،یناراحت از نکهیا نه

 کنه؟ حس رو یخوشبخت تونست یم چقدر آدم هی مگه

 .میباش داشته تر خوشبخت نیا از نکنم فکر

 .رفتم خواب به باشم ام گرسنه شکم فکر به نکهیا بدون خنده با

*** 

 .کردم نگاه تایبن به گرم، یدلبخن با

 .بردم یم ادی از رو خودم بودم باهاش یوقت بود، شده وجودم ی همه بود، شده جونم تایبن

 .دمیکش سرش یرو وارانه نوازش رو دستم و نشستم تخت یرو

 :کردم زمزمه و کاشتم هاش گونه یرو نرم یا بوسه

 !یخودم مال ابد تا-

 .نشستم بود دهیخواب تخت یرو که تایبن کنار دم،کر عوض رو هام لباس نکهیا از بعد

 .شدم میگوش سرگرم میکیاون دست با و گرفتم هام دست یتو رو هاش دست از دونه هی
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 .دمید تلگرام از رو یامیپ هی که افتاد صفحه یباال به نگاهم

 (r: )بود شده نوشته اسمش

 .بود انیرا اومد ذهنم به که یاسم نیتول

 :کردم اهنگ امشیپ یمحتوا به

 !کنم یم داتونیپ-

 دایپ رو من یدیآ چطور پس م،یبود کرده عوض رو شمارمون که ما اما، خودشه، شدم مطمئن

 !کرده؟
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 .کنم باهاش یکار هی بعدا تا کنار گزاشتم و دراوردم رو مکارتمیس فورا

 .بود بد براش خبرها نیا و بود حامله هرحال به بگم، تایبن به یزیچ فعال خواستم ینم

 .میکار اتاق یتو رفتم و شدم بلند جا از آروم

 .کردم روشن رو تابم لب و زیم پشت نشستم

 :صورت نیا به یامیپ لیمیا با

 .( اورده کجا از ستین معلوم کنم، یم داتونیپ گفته و داده امیپ انیرا)

 .فرستادم نیامیبن یبرا

 درست یزیچ ینجوریا وگرنه ارهیدرب رو مکارتشیس تا کردم یم قانع تارویبن جور کی دیبا

 .شدینم

 :گفت یم ترس با که اومد تایبن بلند یصدا

 !هانیک-
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 .نباشم و برم صبح مثل بازهم نکهیا از بود دهیترس

 .شد باز شدت با اتاق در تایبن شیپ برم که بشم بلند خواستم تا

 و کردم یکار نیهمچ چرا که کردم لعنت رو خودم هزاربار دمید که تارویبن دهیترس ی افهیق

 .شدم بلند کنارش از

*** 

 :گفت یناراحت با و دیکوب پا بازهم

 !هان؟ ارم،یدرب رو مکارتمیس دیبا چرا-

 :گفتم آروم یلحن با

 .بهتره باشه دورتر تو از یهرچ یگوش و یدار بچه هی االن تو که چون-

 . نگفت یزیچ گهید که شد قانع یانگار

 .آشپزخونه یتو رفت یم داشت که دنبالش تمرف و گفتم شکرت ایخدا هی
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 :گفتم دادم یم نشون باال داشتم رو خودم انگار که یلحن با

 ! تایبن-

 :گفت خنده با

 .عشقم بنال-

 :گفتم دوارانهیتهد و خنده با

 .رسم یم رو حسابت بعدا-

 :دادم ادامه نفس به اعتماد با و

 .کنم درست خودم رو شام خوام یم-
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 :گفت لرزون مثال ییصدا با و کرد دهیترس انگار که یجور رو شافیق

 .حاال ینکن مارستانمونیب یراه! خدا ای-

 :گفتم خنده با و دراوردم بچگونه رو زبونم

 .یبش مارستانیب یراه من یغذا با بخواد دلتم-

 :اورد زبون به خنده با رو زبونش سر بود افتاده دایجد که یا کلمه اونم

 .گامباشو_

 :گفتم صبرانه یب و دمیخند ش بامزه لحن هب

 .کنم درست غذارو زودتر خوام یم.گهید نیبش-

 :گفت خنده و تعجب با

 ره؟یگ یم جا،رو من ستادنیا مگه! وا-

 !شمینم نیا زبون فیحر که من

 از تزارویپ لیوسا و برگردوندم رو خنده با د،یتهد یمعنا به م اشاره انگشت دادن تکون با

 .زیم یرو گزاشتم و اوردم در زریفر و خچالی

*** 

 مشامم به یسوختگ یبو بود، بغلم یتو تایبن و میبود نشسته حال داخل مبل یرو که نجوریهم

 .فر سمت رفتم و کردم بلند فورا تارویبن د،یرس

 زده کمر به ها زن مثل رو هام دست ،یآشپز دستکش و شبندیپ با من د،یکن تصور شما حاال

 :گفتم یم و بودم

 !سوخت غذام-
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 .گرفت خندم هم خودم خنده از بود کرده غش آشپزخونه در که تایبن دنید با

 .امروز شد یروز عجب

 .شام نه و میخورد ناهار نه

 :گفتم خنده یها هیما ته با تایبن به رو

 .یزیچ ،یرستوران میبر تا کن عوض رو هات لباس برو-

 .رفت و گفت باال بلند چشم هی اونم

 .داشت شکمش یتو هم بچه هی و داشت شوهر انگار نه انگار

 !یهع یهع

* 

 :گفتم خنده با

 .ده ینم غذا بهش شوهرش گن یم ،یبرد رو آبرومون زشته تر، واشی تایبن-

 :گفت یمصنوع یبغض با

 .گهید ده ینم خب-

 :گفتم خنده و یدفاع یحالت با

 !نامرد-

 .داخل کرد من ی هغر چشم با که اورد رونیب نصفه تا رو زبونش

 !؟ییخدا دینیب یم رو جذبه جون

 :گفت خنده با تایبن

 .ختیر-
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 :گفتم یخنگ و تعجب با

 . ییدستشو برو خب!خت؟یر یچ وا_

 :گفت و زد قهقه

 فیتعر خودت ی جذبه از ذهنت یتو یدار معلومه قشنگ.گهید سقف! ـــــــــــــــــــــــجیگ-

 .یکن یم

 .دمیخند بعد و بازکردم رو شمین

* 

 .کردم نگاه خورد یم رو غذاش داشت که  هانیک به و هام چونه ریز گزاشتم رو دستم

 .کنه یم پنهون من از داره که هست یزیچ هی گفت یم بهم یحس هی

 : گفتم خودم به بعد اما

 .کنه ینم پنهون من از رو یزیچ که هانیک بابا نه-
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 .کرد گاهمن یپرسش حالت با و اورد باال رو سرش

 :گفت یآروم به و کرد باز زبون باالخره

 !شده؟ یزیچ-

 :گفتم و کردم هول

 !نه نه...نـ-

 .غذا خوردن به کرد شروع بازهم و کرد بهم ینگاه مشکوک

 .کردم شروع منم
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* 

 و کردم نگاه کرد یم صحبت شیگوش با داشت و بود آشپزخونه تراس یتو که هانیک به

 .سمتش به رفتم و برداشتم زیم یرو از ور دیسف ینلبک و ییچا فنجون

 .سادمیوا همونجا و شدم کنجکاو اومد رونیب هانیک دهن از که یا جمله با اما

 :گفت استرس با هانیک

 .بشه بد حالش بگم تایبن به دمیترس بهش، نگفتم نه-

 :گفت فورا هانیک اما گفت یچ یخط پشت اون دونم ینم

 .ها نشه بد حالش موقع هی رادبا بگو، شهینم شیزیچ یفهم یم اگر-

 :گفت کالفه جوابش در هم هانیک که گفت یزیچ باراد

 !کرده؟ دایپ رو جامون انیرا که بگم تایبن به جور چه من-

 .شد جادیا بلند ییصدا و افتاد دستم از ییچا فنجون

* 

 :گفت استرس با هانیک

 .نگفتم خودت حال یبرا خدا به-

 :گفتم ترس با

 خوام یم من!م؟یزیبر سرمون یتو یخاک چه کن، ول هارو نیا دونم، یم دونم یم هانیک-

 .باشه داشته آرامش م بچه

 :گفت یآروم به و دیکش سرم یرو  یدست

 .شهیم درست زیچ  همه باالخره شه،یم درست-

 . گفتم رلبیز یا خداکنه

 !میبود داریب هنوز
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 .میرفت خواب به گهید بهم آرامش دادن و زدن حرف یکل از بعد ساعت مین حدود
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 .کردم یم نگاه ونیتلوز به خوردم یم تخمه که نجوریهم و بودم نشسته مبل یرو

 .بودم شده نیسنگ و بود میحاملگ آخر یها ماه

 .زدم یغیج شد دهیکش دلم ریز که یریت با که کردم نگاه لمیف ی عاشقانه حساس یجا به دقت با

 !بود؟ وقتش نکنه

 : گفتم یم مسره پشت غیج با

 ! هــــــــــــــــــــــــانیک-

 .سمتم اومد وحشت با هانیک و شد باز بود خواب تو اون هانیک که یاتاق در

 :گفت ترس و شده گرد ییها چشم با

 !؟ شدهیچ-

 :گفتم درد با و ختمیر یم که یعرق با

 .وقتشه کنم فکر هان،یک رمیم یم درد از دارم-

 سر با و کرد ریگ فرش ی لبه به پاهاش ارهیب رو هام لباس اتاق تسم بره اومد تا و کرد هول

 .نیزم یرو افتاد

 .بود گرفته هم م خنده تیموقع نیا یتو حاال

 .شد شتریب دردم دمیخند تا

 .کرد بلندم جا از و کرد تنم رو پالتوم هوا بودن سرد لیدل به هانیک

 .کرد باز رو در و برداشت درویکل یدیکل جا یرو از
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 :زدم یم غر یه

 من؟ یبرا یحاملگ زوده نگفتم مگه هانیک هست، تو ریتقص هانیک بخشمت، ینم هانیک-

 .کنم ینم حاللت

 تاسف نبودم بردار دست هم تیوضع نیا یتو که من حال به و دیخند یم ترس با اونم

 .خورد یم

 .نشست فرمون پشت هم خودش و نیماش یتو گزاشت رو من

 .داد یم گاز و کرد یم یرانندگ ادیز سرعت با

 :گفتم داد با

 .شد سقط بچم تر واشی ینش لیذل هانیک-

 .دیخند ترس همراه به و داد تکون یسر

 !شدم هوشیب و زدم بلند یغیج که دیچیپ یدرد چنان دلم ریز که دینکش یطول
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 .کردم باز رو هام چشم شکمم یتو یدرد احساس با

 .مارستانمیب یچ یبرا اومد ادمی هیثان یس از بعد

 .دیچیپ شکمم یتو یادیز یلیخ درد که بشم بلند خواستم ذوق با

 .دمید کنارم تخت یرو بشرارو و کردم نگاه اطرافم به

 .هست فکرم به نقدریا که بشم فداش

 نکهیا نه یکن مراقبت من از تا یاومد رسرتیخ مثال تو گوسفند آخه بگه بهش ستین یکی

 .یبزار رو مرگت کپه
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 .شد گرد هام چشم عهدف کی

 شد؟یچ! ؟یچ! هان؟

 ؟یچ یعنی

 !ران؟یا ها اون و مینبود هیترک ما مگه

 :گفتم بلند

 !بشرا-

 :گفتم الیخیب من اما دیپر خواب از بد یلیخ خدا بنده

 ؟ینبود رانیا مگه ؟یکن یم کار چه نجایا تو-

 :گفت غره چشم با

 .میاومد مایهواپ با گه،ید میاومد ؟یبگ رو نیا که یکرد دارمیب-

 .برگردوند رو من از و بست رو هاش چشم بعد و

 :گفت یخنگ با و نشست صاف که دینکش یطول اما

 !یاومد بهوش تو عه_

 .کرد باز رو ششین که کردم نگاهش پوکر

 :گفتم غیج با

 کو؟ هانیک کو، م بچه بشرا-

 .شد وارد هانیک و شد باز در لحظه همون

 :گفت حسادت و یشوخ با بست یم رو در داشت که همونجور

 ! نامرد؟ ها گه؟ید شد اون با تیاولو! نه؟ هان،یک بعد ت بچه اول گهید حاال_

 : گفتم خنده با
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 .ارنیب رو بچم بگو نکن، چس رو خودت-

 :گفت و دیخند

 وگرنه ،یبش تیاذ خوام ینم و هست مهربونم دل از کشم یم یهرچ که فیح ف،یح-

 .برات اوردم ینم

 :گفتم و ختماندا باال ابرو

 .گهید محبوبم که کنم چه-
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 :گفت یمصنوع تیجد با و کرد یمصلحت یا سرفه

 .ارمشیب برم کن صبر ال،یخیب حاال-

 .رفت و بست رو در زبونش دراوردن و خنده با اونم و گفتم بهش یشعوریب یلیخ هی

 :گفت یم خنده با که اومد بشرا یصدا

 زن مثل هم هنوز ازدواجتون بعداز چندسال و بچه کی ردناو وجود با که سرتون تو خاک-

 .دیستین نرمال یشوهرها و

 :گفتم لبخند با من

 .میستین نرمال که ما نرمال، یگ یم یدار-

 :گفت و زد یا قهقه

 .یانکار چیه بدون شوهرت، و خودت به ینیر یم عاشقتما، یعنی-

 .دیخند که گفتم میچاکر هی

* 
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 :گفتم غیج با هزارم بار یبرا

 .یریگیج نقدریا تو که بشه قربونت ننه ییوا-

 :گفت و سرم یتو زد محکم هانیک بازهم و

 .مامان بگو ؟یگیم خودت به هیچ ننه-

 .کردم تکرار رو جمله اون بازهم و گفتم خوام ینم هی

 .بودم خوشحال یطوالن مدت هی از بعد دنشونید از قدر چه من و بودند اومده م خانواده همه

 :گفت خنده با باراد

 !د؟یگزاشت یچ رو بچه اسم نمیبب دیبگ حاال گه،ید بسه-

 :گفتم و کردم نگاه هانیک به لبخند با

 ! انیبرا-

* 

 .اومدند ما ی خونه به همه و شدم مرخص روز سه از بعد

 !کردند؟ ریدستگ هم رو خواهرش و انیرا که گفتم بهتون یراست

 .میبود راحت گهید

 .روزها اون داشت یخوب حس چه

 .کردم نگاه بهش دراومدم فکر از مامانم یصدا با
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 :گفت یمهربون با
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 .کرد ضعف بچه بده ریش انیبرا به ایب تایبن-

 :گفتم بودم تخت یرو که همونجور یخستگ با

 ام؟یب جور چه من گه،ید ارشیب خودت مامان-

 :گفت خنده با و صورتش یتو زد

 .ایگیم راست سرم، به خاک-

 .گرفتم مامانم از رو انیبرا یخستگ با و دمیدخن

 صورتش اما. داشت شباهت خودم یها چشم به یبیعج طرز به که کردم نگاه هاش چشم به

 .نداشت شباهت چکدوممونیه به کجاش چیه گهید

 . خدا یهع

 !هینیشیدلن و خوب حس چه شدن مادر ها نیا از جدا یول

* 

 :گفتم یوعمصن یا ناله با و نیزم نشستم هیگر با

 .کن جمعش ایب خودته شاهکار کرد، وونمید بردار رو پسرت ایب هانیک-

 :گفت شده گرد یها چشم با

 من؟ ی بچه شهیم کنه یم هیگر یوقت اما خودش، ی بچه شهیم خنده یم یوقت ؟ینیب یم ایخدا-

 :گفتم هیگر و خنده با

 .کن ساکت رو نیا ایب ، دونم ینم من_

 :گفت و داد تکون یسر خنده با

 .زن خرابتم که کنم کار چه_

 .بغلش یتو گزاشتم رو انیبرا یمهربون با و زدم قهقه لحنش از

* 
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 : گفتم غیج با

 .نکردم یکار چیه اد،یم بشرا خاله االن ریبگ آروم دهیورپر-

 .هیگر ریز زد شتریب

 .بره کن خالصم رو من ایخدا

 ! کجاست ستین معلوم هم هانیک نیا

 :گفتم غیج با انیبرا هیگر شدت شدن شتریب با

 .بچه کنم خفت ای یشیم ساکت-

 .شد رهیخ بهم کشیکوچ گرد یچشمها با و شد ساکت راحت یلیخ

 .رفت ضعف واسش دلم

 :گفتم خنده با و کردم بلند جا از رو اون قهقه با

 .مامان مرد شم فدات-
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 .شدم مشغول اتاق کردن زیتم به و دمیخند

 .نداشتم قبول من اما بعد، کن استراحت هی اول گفت یم هانیک یهرچ حاال

 .شدم یم تیاذ و بود گرفته خاک یلیخ

*** 

 .خورد زنگ( هانیک یبابا) بابا یگوش که میبود نشسته یناهارخور زیم یصندل یرو

 :گفت و کرد شیگوش به ینگاه تعجب با



  248 

 
 

 .زنه یم زنگ نجوریهم داره و هست روز چند هی هست، ناشناس-

 .نه ای شناسه یم نهیبب که کرد شماره به ینگاه هانیک

 :گفت بهت با دفعه کی

 !ان؟یک_

 :گفتم یسوال حالت با

 !ه؟یک انیک-

 با انایک چون هست یکس چه به هانیک منظور که بودند شده متوجه خودش خانواده انگار اما

 به ندازها از شیب یتعجب با پدرش و اشک با( هانیک مامان) مامان و شده گرد ییها چشم

 .کردند یم نگاه هانیک

 !شد؟یچ

 :گفتم آروم

 شده؟یچ-

 .گهیم بعدا که فهموند بهم سرش حرکت با هانیک فقط نگرفتم یجواب

 :گفت یم که اومد انایک یصدا اما. رفتم اتاق سمت به و اومد اتاقم از انیبرا ی هیگر یصدا

 ممکنه؟ طور چه-

 .کنم آروم رو انیبرا کردم یسع و شدم الیخیب

 .کردم یم بوسش و رفتم یم اش صدقه قربون نجوریهم

 .شد وارد هانیک و شد باز اتاق در

 :گفتم یکنجکاو با

 شده؟ یزیچ هانیک-

 :گفت یخوشحال با
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 .شده یخوب زیچ اما شده که یشدن-
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 :گفتم ذوق با

 !شده؟یچ-

 :گفت ینشدن وصف یذوق و جانیه با

 .ادیم داره انیک-

 : گفتم پوکر یحالت با

 خب؟ هیک انیک-

 :گفت صداش یتو ذوق همون با و دیخند

 .گهید کرد یم یزندگ خارج که برادرم-

 .دمیکوب بهم رو هام دست جانیه با و گفتم کشدار یآها هی

 :گفت حسادت با و کرد بهم ینگاه

 ته؟یعفر یخوشحال چرا تو- 

 :گفتم شه یم خر بودم مطمئن که یروش و صدام تو ناز اون با

 .یخوشحال تو نچو-

 :گفت خنده با

 .یخودت-

 :گفتم یجیگ با
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 ؟یچ ؟یک-

 :گفت خنده با

 .ذهنت یتو وونیح همون-

 زد من به کردن نگاه تعجب با از بعد و شد داریب خواب از انیبرا که زدم یغیج حرص با

 .هیگر ریز

 :گفت و دیخند هانیک

 .گلم کن درستش خودت حاال-

 :گفتم یمصنوع یا هیگر با

 !طالق فردا توعه، ریتقص همش هانیک-

 :زد داد اما هیشوخ دونست یم نکهیا با

 .نخور گه-

 :گفت تیجد با که کردم نگاه بهش شده گرد ییها چشم با

 ؟!یدیفهم ،یاریم رو طالق اسم هم یشوخ به یحت باشه آخرت بار-

 دییتا ینامع به رو سرم بغض با بود زده داد سرم و کرد یم دعوام که بود اول بار یبرا چون

 .شد بغضم متوجه انگار که دادم تکون

 .گزاشت تخت یرو و گرفت دستم از بود دهیخواب که رو انیبرا و سمتم اومد

 :گفت  یمهربون با و کرد بغلم محکم

 .بود داشتن دوست یرو از نشو، ناراحت وقت کی ست،ین قشنگ برام هم شیشوخ بخدا-
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 کردم، یم نگاه بهش خنده با داشتم و بودم داشته نگه باال نواو و بودم گرفته رو بغلش ریز

 پنج گهید االن صورتم، یتو بزنه کشیکوچ یها دست دوتا اون با کرد یسع و دیخند اونم

 .بود شده نازتر و تر خوشگل یلیخ و بود ماهش

 .رفت ضعف حرکتش نیا از دلم

 لذت ش بچه بودن نیریش نیا زا یمادر کدوم کرد، یم زده ذوق رو من بچه نیا یکارها کال

 !باشم؟ شیدوم من که بره ینم

 نگاه ما به خنده و عشق با و بود ستادهیا هانیک که افتاد خونه در چهارچوب به نگاهم

 :گفت و شد کینزد بهمون. کرد یم

 .غویج غیج ی ننه یا-

 :گفتم و کردم باز رو شمین خنده با

 .خب بود کرده خورد رو اعصابم-

 :گفت و دیبوس رو انیبرا یها هگون خنده با

 .من برم قربونش هست، خوشبو چقدر بچه نیا-

 :گفتم اخم با

 .شعوریب خدانکنه-

 :گفت و دیخند

 .مینبود تنها باهم وقته یلیخ که کن خواب رو انیبرا اول حاال خب-

 بود، شده تنگ میباش تنها باهم و باشم بغلش یتو قبل مثل آرامش با نکهیا یبرا دلم خودمم

 .کنم خواب رو انیبرا تا رفتم و گفتم کشدار یچشم

 رو کالفه هاِنیک تونستم تازه من و برد خوابش بود که یا یهزاربدبخت با بعد ساعت مین حدود

 .نمیبب

 اونم که کردم حلقه گردنش دور رو هام دست و رفتم سمتش به بود باز بناگوش تا که یشین با

 .کرد حلقه کمرم دور رو هاش دست
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 .....و اورد جلو رو سرش

 

 

* 

 داشت شعوریب کردم، نگاه بود کنارم که هانیک به و شدم داریب خواب از انیبرا یصدا با

 .دید یم رو پادشاه هفت خواب

 یتو و کردم جدا اش گهواره یتو از رو انیبرا بشه داریب هانیک نکهیا بدون صدا و سر یب

 .بود داریب اما شد آروم ساعت ربع از بعد. فشردم بغلم

 .دمیخواب خودم و سرجاش گزاشتم همونجا

* 

 

 

 باهاش داشت هانیک دم،ید رو انیبرا و هانیک و دمیپر جا از بچه کی بلند یها خنده یصدا با

 .دیخند یم هم انیبرا و اوردیم در شکلک براش و زد یم حرف

 که بود بخش لذت برام و بود نشسته دلم به صحنه نیا اونقدر ه،یقشنگ صحنه چه جانم، یا

 .کردم بغض

 

 184_پارت#

 

 :گفتم و زدم یلبخند

 باشم؟ ناراحت دستت از شهیم مگه آخه-
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 :گفت ناز با

 .خب نه-

 .رونیب میرفت و گفتم یدرد خنده با

 .گفتم کیتبر انایک و هانیک یبابا و مامان به رو انیک اومدن

 :گفت حسادت با بازهم هانیک

 چرا؟ ینگفت کیتبر من به-

 :مگفت و دمیخند

 !کیتبر-

 :گفت یناراحت با

 .خوره یم عمت درد به کیتبر نیا-

 :گفت خنده با بابام

 .هانیک آقا درنکنه دستت-

 :گفت شده گرد ییها چشم با هانیک

 .شرمنده-

 .گرفت ش خنده ما همراه خودش بعد و

 :گفتم یکنجکاو با

 ان؟یم یک ان؟یم جور چه انیک آقا حاال-

 :گفت ذوق با هانیک مامان

 .ادیم خودش که گفت بود فرودگاه تازه م بچه-

 :گفتم ییرو خوش با منم
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 .خداروشکر عه-

 شینما به رو هاش دندون دارم ذوق که یمواقع در که خودم مثل و زد یلبخند جوابم در

 .گزاشت

 .هیباحال مادرشوهر چه جون یوو

 .دمیبوس رو هاش گونه و رفتم سمتش به و شدم بلند و دمیخند

 :گفت یمصنوع چندش حالت با هانیک

 .خورد بهم حالم باو، دیکن جمع اه، اه-

 :گفتم خنده با

 .خب شدم کور حسادت از بگو-

 :گفت و دیخند

 .یستین بشو آدم تو. نداره دهیفا هم کنم کلکل تو با یهرچ من-
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 :گفت و افتاد من به نگاهش هانیک

 .قشنگم سالم-

 :گفتم و زدم یگرم لبخند

 .عشقم سالم-

 .من سمت اومد و گرفت بغل یتو رو انیبرا

 بود بلد که یمقدار همون یزبون نیریش با و کرد باز کامال رو هاش دست دید رو من تا انیبرا

 . اورد در خودش از یبیغر و بیعج یصداها
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 :گفتم ذوق با

 .نمیبب ایب قربونت به مامان ییوا_

 .دمیکش آغوشم یتو رو اون و

 .گفتم کم بگم داشتم چهب نیا به که یحس از یهرچ

 .داشتم هانیک به که یحس از بعد بود ایدن حس نیتر نیریش

 .سپردم گوش بهش و دمیکش دست انیبرا به کردن نگاه از هانیک یصدا با

 :گفت یخوشحال با هانیک

 .یاریم در بال یبشنو اگر که برات دارم زیسوپرا هی-

 :گفتم جانیه با

 !؟یچ یچ-

 .کرد یم نگاه هانیک به ش شده گرد یها چشم با داشت هم انیبرا

 :گفت یشتریب یشاد با بود اومده وجد به ما، العمل عکس نیا از انگار که هم هانیک

 ؟ هیچ نظرتون م،یباش رانیا رو مدت هی میبر ران،یا به رفتن یبرا گرفتم طیبل-

 :گفتم جانیه با

 نباشم؟ موافق شهیم مگه-

 . دیخند یم بلند بلند هم انیبرا

 :گفتم و دمیکش رو بود یتپل که رو هاش نهگو

 م؟یگیم یچ ما یدون یم مگه تو یفسقل آخه_
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 .دیخند بازهم

 .فداش به من آخ 

 :گفت و گرفت من دست از رو اون هانیک

 .میکن جمع هارو لیوسا میبر-

 :گفتم تعجب با

 !هست؟ یک یبرا طیبل مگه-

 :گفت یشاد با

 .گهید فردا-

 .کنم جمع هارو لیوسا تا رفتم و گفتم یجون آخ

* 

 .بود مناسب که هم لباسم و کردم سر رو شالم تهران فرودگاه یتو مایهواپ نشستن با

 . گرفتم هانیک از بود خواب که رو انیبرا

 .دمید خودمون یجلو رو خانواده کل م،یشد خارج که مایهواپ از

 .بودم دهیند رو خانوادم االن تا بود ماهش کی انیبرا که یوقت از

 نیاشکی بغل یتو رو خودم عیسر العاده فوق حرکت هی با و هانیک دست دادم رو انیبرا

 .گرفت رو نیاشکی پشت از باراد که نیزم به میبخور باهم میخواست یم. انداختم

 :گفتم بلند

 .داشم گرم دمت-

 :گفت و رفت یا غره چشم

 .یدار هم بچه هی االن سرت ریخ ؟یشد الت باز تو-
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 :گفتم یدلتنگ با و دمیخند الیخیب

 .بود شده تنگ براتون دلم چقدر-

 .ما ی خونه میبر تا میافتاد راه نایا باراد نیماش با مغل و بغل و بوس و ماچ یکل از بعد

 اس؟ حامله ماهه کی االن هم سوگل بودم گفته بهتون

 .هست که گم یم االن نگفتم اگر خب

 .قربونت به عمه یوو

 :گفت حسادت با چون کنم یم فکر یچ به بود دهیفهم شنیآ انگار

 . کنم یم محوت یزندگ از یبزار یفرق سوگل و من ی بچه نیب اگر شعور،یب یهو-

 . خورد یم حرص یه هم اون و میزد قهقه نیماش یتو همه

* 

 .خونه به میدیرس گذشت یشلوغ و کیتراف یتو که یساعت کی از بعد

 .قربون رو نماش ییوا

 من؟ گمیم یچ رفت، شدم خنگ

 ره؟یم قربونش یکس مگه هم خونه ینما

 .باسوادم سر تو خاک

 .کرد یم نگاه خونه به دقت با انیبرا

 .اورد یم زبون به رو ینامفهوم کلمات و زدیم بهم رو کوچولوش و تپل یها دست ذوق با
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 .خونه نیا یبرا بود شده تنگ دلم چقدر

 .افتاد اتاقم یجلو به نگاهم

 .کرد اعتراف من به عشقش به هانیک که ییجا قایدق

 .بود اونجا به هم اون نگاه

 :گفت کنم یم نگاه بهش دارم دید تا

 ؟ینیب یم رو مکان نیا ،یهع! کردما یغلط چه-

 .کرد اشاره اتاقم یجلو به که کردم نگاه بهش حرص با

 :داد ادامه خودش

 یسکو نیا. نمیبب هام چشم یلوج رو مرگ تو دنید با هرروز من شد باعث مکان نیا-

 .اورد سرم به بالها یلیخ اعتراف

 :گفتم و سرش تو زدم بود هام دست یتو انیبرا که همونجور غیج با

 .نکبت رهید یمونیپش واسه حاال-

 .دیخند یم بلند بلند که بود اومده خوشش انگار صدام حرص از

 .بود گرفته خندم هم خودم

 .میشد ینم ضعو هم بچه کی وجود با یحت ما

 جمع بگردم؟ دورت بشم، فدات عمرم، نفسم، عشقم، گن یم یه هیچ داشتم، دوست رو نیهم

 .بابا دیکن

 .هستم و بودم شد یم بدل و رد هانیک و خودم نیب فحش با که ییها حرف عاشق

 .هست عشق نشونه برام ها نیهم

 .بهتره ها رابطه شهبا شتریب ها فحش یهرچ که نهیا م دهیعق من اما باشه مزخرف دیشا

 .من به حاال نیند فحش ننتون جان
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 .گهید داره یاعتقادات هی هرکس خب

 .رفت شدم خل خدا، یا

 :گفت هم هانیک و گفتم بلند رو  جمله نیا

 .یبود گلم، یبود-

 :گفتم و دمیخند

 .داشتم برات وگرنه بشه شعوریب باباش مثل م بچه خوام ینم که فیح-
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 :گفت و دیکش رو مینیب و دیخند

 .یکن یم دیتهد رو من سوسکه خاله-

 :گفتم غیج با

 .عمته سوسکه خاله-

 :گفت و دیخند

 با اونده ایدن به انیبرا یوقت از. حداقل کن رحم خودت حنجره به یکن ینم رحم بچه گوش به-

 .شده رو روبه تو یها غیج

 .دمکر دییتا موارد نیا در رو حرفش بار نیاول یبرا خنده با

 .گفت یم راست

 :گفتم و دمیبوس رو انیبرا ی گونه

 .ییخدا من دارم یصبور بچه-

 .میشد اطرافمون متوجه تازه ما و دیخند هم هانیک
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 .دندیخند یم هانیک و من یها یباز چل به داشتند همه

 ها نیا سوژه میشد ا،یب

 :گفت و شد کینزد بهم هانیک مامان

 محبت یجا به تو از قبل شیزندگ سال شش و ستیب ونا ه،ینجوریا هانیک دونستم یم اگر-

 .کردم یم کلکل و دادم یم فحش بهش

 :گفتم خجالت هرگونه بدون و باز شین با و دمیخند

 .منه دست آقامون خواب رگ گهید-

 :گفت گوشم کنار و کرد بغلم محکم و دیخند

 .خوشگلم یپسرم یشاد باعث که یمرس-

 :گفتم و دمیبوس رو هاش گونه

 .دارم بهش که هیعشق از نیا-

 .رفت و گفت چشمک با یصددرصد

 .اتاقم به میببر هارو لیوسا تا رفتم و میشونیپ به زدم محکم رو هام دست  کف خنده با

 .نازم اتاق ییوا

 .گرفته یخاک چه جون

 داره؟ جون هم اتاق گرفتن خاک اسکل، تایبن

 .میبخند نده شفا رو من ایخدا

 :گفت یم داشت هک اومد هانیک بلند یصدا

 !نیآم-
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 :گفتم بود بدتر فحش صدتا از که یلبخند با

 .واال ستندین هم بشو آدم ها فرشته خب، آره-

 .خورد زنگ شیگوش بده جواب خواست تا

 :گفت جانیپره و بلند

 .انهیک-

 .ردک قطع بود، ما ی خونه ادرس دادن و باش و سالم اون در فقط که یکوتاه مکالمه از بعد

 :گفت میبزن یحرف ما نکهیا از قبل هانیک خود

 .بوده کشور از خارج چرا انیک مامان، یراست خواست، آدرس اد،یم داره-

 :گفت و کرد میبود همه که جمعمون به ینگاه هانیک مامان

 و مینداشت یا یآنچنان وضع ما اومد ایدن به یوقت انیک. بگم رو نیا هستند همه که االن بهتره-

 ما که یزمان هم طرف اون از بعد باشه، آرامش و رفاه یتو اون که میکن یکار میونستت ینم

 نیا شدند، ینم دار بچه و داشتند یا یعال یمال وضع که بود خانواده هی میبود مارستانیب یتو

 درقبال که کنن خواهش ما از تا اومدن دندیشن پرستارا از مارو یزندگ طیشرا یوقت دوتا

 بخاطر رو بچش یک آخه نکردم، قبول من. میبد اونا به رو انیک ماهم دن یم بهمون که یپول

 سرگرم انیک با و ما ی خونه ومدنیم روز هر کنم ینم قبول دنید یوقت کنه؟ یم رها گول

 .بود کرده عادت اونا به ما، از شتریب انیک که بود شده یجور. شدند یم

 اون به انیک دیشد یوابستگ که پدرشم و من اومد، ایدن به هانیک. شد ساله سه انیک یوقت

 م،یکرد قبول میبد هردورو خرج میتون ینم و میدار گهید بچه هی میدیفهم یوقت و میدید دورو

 یآقا کنم رها رو بچم شدم مجبور نکهیا از بعد ماه کی حدود نبود، وابسته ما به اصال انیک

 که کردن زیوار براش رو یپول ادهخانو نیا که گفت و برگشت سرکار از( هانیک پدر) آراد

 نگاه س پخمه نجوریا که هانیک به االن. میبد سامون و سر مونیزندگ به میتون یم اون با

 که میهست هانیک ونیمد ما و درآمد یبرا کرد یم کمک یسالگ ده از بچه نیا داینکن

 .شده یعال مونیزندگ
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 .میدیخند ماهم که گفت خنده با رو آخرش جمله

 هاش حرف اول نگاه در دیشا گه،یم درست دمید کردم فکر که هانیک مامان یاه حرف به

 .هست یمنطق کامال دیفهم شهیم هاش حرف به دیکن دقت یکم اما ادین نظر به یمنطق
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 .اومد اف اف یصدا کدفعهی. گفت یم یزیچ هی یهرکس

 .کرد باز رو در عیسر و شد بلند جا از فورا هانیک مامان

 .زدم شیدلتنگ نیا به یندلبخ

 .دیبوس و گرفت آغوش یتو رو اون ان،یک شدن وارد محض به

 .دیلرز انیک خود و هانیک مامان دلتنگ یها چشم و شیدلتنگ حجم نیا از بدنم

 .شد گرد هاش چشم تیجمع همه نیا دنید با انیک

 یپرس احوال باهامون داشت که ینیریش ی لهجه و ییرو خوش با و اومد خودش به عیسر اما

 .کرد

 .میهست یک ما کال ای و داره زن هانیک که دیفهم ینم کنم فکر

 :گفت کردن، یدلتنگ رفع و گرفت آغوش یتو رو هانیک و انایک و پدرش نکهیا از بعد چون

 .دیهست یک شماها بدونم شه یم دیببخش-

 :گفت و فشرد خودش به بودم کنارش که رو من و زد یلبخند هانیک

 .هستند خانوادش ناهمیا و منه زن لهخوشگ نیا-

 :گفت و زد هانیک به یلبخند متقابال انیک

 پسر؟ یگرفت زن یک تو-
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 :گفت و دیخند هانیک

 .ارین ادمی به رو تمیجاهل دوران ال،یخیب یهع-

 .کردم سوراخ رو هانیک یپهلو هام دست با من و دندیخند همه

 :گفت لبخند با و اورد سمتم به رو دستش انیک

 .داداش زن وشبختمخ-

 .گفتم نیهمچن هی و دادم دست باهاش و زدم یلبخند منم

 :گفت بود مامانم دست که انیبرا دنید با که بگه یزیچ خواست

 توعه؟ توله نیا هانیک-

 :گفت خنده با هم هانیک و دمیخند

 .اجازه با-

 فقط و بود لطمس یفارس زبان به یلیخ کرد، یم یزندگ کشور از خارج عمر هی نکهیا با انیک

 .داشت لهجه یکم
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 :گفت باز انیک و میدیخند

 .نیبب عمورو عشق بشم، فداش یوا-

 .گرفت مامان دست از رو انیبرا بعد و

 .دیخند یم انیبرا و انداخت یم نییپا باال رو اون نجوریهم

 :گفتم یکالفگ با هانیک به رو زهایچ نیا الیخیب من

 .شدم جیگ من هانیک-
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 :گفت ندهخ با

 چطور؟-

 .بردمش اتاق به هیبق سمت به اجازه با گفتن با و دمیکش رو دستش غره چشم با

 :گفتم اخم با

 یچیه ینگفت مگه ؟یشناخت رو شمارش اصال چطور ؟یشناخت رو داداشت چطور تو-

 ؟یدون ینم ش درباره

 :گفت باخنده

 اون و میارتباط در باهم انیک و من س  هفته هی حدود که بگم دیبا خب. شم فدات تر واشی-

 دهیفهم تازه هم خودش و گرفته کرده یم یزندگ باهاشون که یا خانواده اون از مارو شماره

 .ستین خانواده اون بچه که

 :گفتم یناراحت با

 شدم؟؟ بهیغر برات نقدریا یعنی ؟ینگفت من به چرا هفته هی نیا-

 :گفت و دیپر باال ابروهاش

 تو به کردم اشتباه منم و نگم یکس به که بود گفته انیک فقط ؟یزن یم هیچ ها حرف نیا-

 .نگفتم

 :گفتم باز شین با

 .بخشمت یم خودم یبزرگ به نداره، اشکال حاال-

 :گفت و کرد بغلم محکم و دیخند

 .فنچم یخودم وونهید-
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 .کردم یا خنده بود فشرده بهم هام دندون که جور همون

 .شد بلند جا از و کرد منثار یا وونهید بازهم

 جا از ارمیم باال دارم رو خوردم یهرچ نکهیا احساس با و بهم رودم و دل دنیچیپ با دفعه کی

 .دمیدو اتاقم ییدستشو سمت به و دمیپر

 :گفت یم داشت که ومدیم در پشت از هانیک یصدا

 !شده؟یچ-

 .نداشتم دادن جواب حال واقعا اما

 یرو رو، سرم م،یبود ستادهیا که همونجور و جلو اومد هانیک اومدم رونیب ییدستشو از تا

 .کرد بغلم و داد قرار اش نهیس

 :گفت ترس با

 هو؟ی یشدیچ-

 :گفتم بود هم خودم ترس از یناش که لرزون ییصدا با

 !دونم ینم-

 .برد رونیب اتاق از و دیکش رو دستم یحرف چیه بدون

 .نکرد نگاه بهم تعجب با زردم یرو و رنگ با هیبق

 :گفت شده گشاد یها چشم با مامانم

 !شده؟یچ-

 :گفتم یحال یب با

 .شد نجوریا کدفعهی دارم، تهوع حالت یلیخ-

 برد هانیک مامان سمت به رو نگاهش هم بعد و انداخت هانیک و من به ینگاه دیترد با مامانم

 .داشت رو تیوضع نیهم هم، همون قایدق که
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 ( وهاهاهای دونم، ینم من مثال حاال!)نا؟یا شد شونیچ! وا

 .کردند نگاه هانیک به اخم با همزمان هردو یکوتاه زمان یط در

 . ما میبود ییها لمیف چه

 :گفت گرد ییها چشم با هانیک

 !ن؟یکن یم نیهمچ چرا-

 :گفتم غیج با

 . زیسوپرا-

 :گفت جیگ هان،یک

 .خب دیبگ منم به-

 :گفت و سرش یتو زد محکم بود کنارش که باباش

 . نگفت یزیچ تو به اما دیفهم یم قبل از! اس املهح زنت-

 :گفت کشدار بناگوش، تا ششین کردن باز با، و داد حالت رییتغ هیثان صدم کی عرض در

 !د؟یگــــــــــــــــــــ یم یجـــــــــــــــــــــــد-

 

 189_پارت#

 

 لرزه به بدنم که کرد رو یکار هانیک دراومد زبونش از یخوشحال و غیج با انایک که یا بله با

 .کنم بغض خوبش کار نیا و یشاد شدت از شد باعث و افتاد

 خودشون به کنم فکر هم هیبق بلکه من، تنها نه که کرد سجده یجور کرد، سجده یجور

 .بود شده بزرگ گهید کشور هی فرهنگ با که یانیک یحت.دندیلرز

 :گفت مخود روبه جمع یجلو و روم روبه اومد شد، بلند که بعد
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 !قشنگم ماه ،یکن یم قشنگ رو میزندگ بودنت با که یمرس-

 .بودند شده ریسراز گهید هام اشک

*** 

 ♡بعد سال پنج♡

 

 :گفتم غیج با

 . شدا رید مهدکودکت ایب انیبرا-

 . اومد همراهم هم هانیک و رفتم اتاقش سمت به

 .میکرد نگاه بود باز که انیبرا اتاق در به تعجب با

 .دمیشن زدرو یم حرف انگار یکس با داشت که رو صداش و میرفت لوج واشی واشی

 :گفت احترام با و گرفت دست به رو تلفن یگوش

 !ریازدم یآقا سالم-

 مهدش؟ ریمد! ر؟یازدم یآقا

 .کردم نگاه بهش در نیب از تعجب با و نگفتم یزیچ

 .پخش یرو گذاشت خوبم شانس از صدارو

 :دیچیپ ریازدم یآقا یصدا

 .سرمپ سالم-

 :گفت یقبل ژست همون با انیبرا

 .کودک مهد ادینم امروز انیبرا ریازدم یآقا دیببخش-

 :اومد تلفن پشت از ریازدم یآقا یصدا بازهم
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 جان؟ انیبرا ییتو-

 :گفت یزرنگ حالت و لبخند با

 .جان ریازدم یآقا بابامم من نه-

 . افتاد لرزه به نیزم کنم فکر که  میشد نیزم پخش خنده از چنان هانیک و من گفت که رو نیا

 .باهوشه خودم مثل بچم

 !بابامم من نه

 .گرفت شدت خندم ش جمله یادآوری با بازهم

 یآقا با صحبت به شروع و گرفت انیبرا از رو یگوش و شد اتاقش وارد قهقه با هانیک

 .کرد ریازدم

 

 190_پارت

 و یعروسک یصدا اون با دخترحسودم باران، یصدا رمیبگ بغل رو انیبرا خواستم تا

 :اومد گونش بچه

 .یدار دوست من از شتریب ارویبرد و انیبرا تو گفتم اول از که من-

 :داد ادامه باحال یلحن با که بگم یزیچ خواستم

 .شنوا گوش کو اما-

 :گفتم آروم گوشش کنار و گرفتم بغلم یتو رو اون و دمیخند

 .عروسکم دارم دوست شتریب تورو اتفاقا من-

 دوست اندازه هی به رو هام بچه من وگرنه نزاره ریتاث شیروح یتو که بود نیا یبرا نیا البته

 .نبود یفرق نشونیب و داشتم

 :گفت نیریش یلحن با
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 .شمینم خر من نکن، خرم-

 .رفت باال ها پله از قهر حالت به بعد و

 . جان یا

 . دمیخند بلند

 .فتادا یاتفاقات چه سال پنج نیا یتو که بگم دیبزار خب

 چهار که ایبرد و باران نیهم هم جشینت و هستن دوقلو شکمم یتو ی  بچه میدیفهم نکهیا اول

 .هست سالشون

 و مهدکودک االن هست یدوم مهین نکهیا لیدل به و هست مشین و سال پنج که هم انیبرا

 .دیبود رشیمد با اش هوشمندانه العاده فوق مکالمه شاهد امروز

 شیعروس مراسم از بعد ما و کرد ازدواج یرانیا دختر هی با شیپ سال سه حدود هم انیک

 .هیترک به میبرگشت

 یشتریب آرامش باعث نجایا خب اما خانواده، و رانیا از کندن دل بود سخت دوباره از

 .شد یم برامون

 .میهست هیهمسا و اومدند هیترک به اناهمیآر همسرش و انیک

 .هیطونیش خودم مثل و وبخ دختر یلیخ شدم، جور یلیخ انایآر با

 شوند، ینم دار بچه کنند یم هرکار باراد و شنیآ و اومد ایدن به که هم سوگل و نیامیبن ی بچه

 شیپ نشونیب یبحث هیقض نیا یبرا چوقتیه و پرستند یم رو هم عاشقانه هنوز خب اما

 .ومدهین

 .االن زوده بچه گهیم که اناهمیآر

 .هست ییخبرا هی دونم یم که من

 .ده ینم پس نم شعوریب نیا

 .اومدم رونیب فکر از هانیک یصدا با
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 191_پارت

 :گفت خنده با

 ؟یخانوم یکن یم سفر کجا-

 :گفتم و دمیخند منم

 .خاطرات در-

 :گفت و کرد بغلم خنده همون با

 !گه؟ید من با خاطراتت به-

 :گفتم و انداختم باال ابرو یزرنگ با

 !گفته؟ یک نه،-

 :گفت و کرد نازک یچشم پشت دخترا مثل

 ! ؟یکرد یم فکر یچ به حاال میقد یها زن هم زن-

 :گفتم بودم بغلش یتو که همونجور باز شین با

 . کردم یم مرور رو ریاخ سال پنج داشتم ،یچیه.هست که نهیهم-

 .اومد اف اف یصدا بزنه یحرف خواست تا و دیخند

 .باشه تونست ینم یکس انایآر ای انیک از ریغ به

 .کردم باز رو در هست در پشت یک نکهیا دنیپرس ونبد پس

 .داخل ومدین یکس دمید

 .دمید روم روبه انارویآر اشک از پر صورت که در یجلو رفتم

 :گفتم تعجب با
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 ؟!!شدهیچ انایآر-

 .کنه هیگر بلند یصدا با و بندازه آغوشم یتو رو خودش که بود یکاف حرفم نیهم

 :گفتم و کردم حلقه دورش رو هام دست اون یها اشک از بغض و ترس با

 .کنم یم سکته ترس از دارم! لحظه هی نکن هیگر بشم قربونت! گهید شدهیچ بگو انایآر-

 . بود سیخ هاش اشک از هام شونه

 :گفت ترس با دید حالت نیا با انارویآر تا و کنارم اومد هانیک

 !انا؟یآر شدهیچ-

 . ختیر یم اشک فقط و گفت ینم یچیه اون اما

 .اومد حرف به انایآر االخرهب

 

 192_پارت

 : گفت هیگر با و کهیت کهیت

 ....من تایبن...ُبـ-

 :گفتم ترس با

 !؟یچ تو-

 :گفت خنده و غیج با و داد حالت رییتغ هیثان صدم کی عرض در

 .ام حامله-

 در کنم، خفش حرص از و بزنم غیج ذوق از خواست یم دلم که فقط شاهده خدا لحظه اون

 .بودم شده یصبع حد نیا

 .کرد جونمون نصفه کثافت

 .خنده ریز زد یزرت هانیک
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 .شد بسته دهنش من غره چشم با

 !د؟یداشت رو جذبه جون

 .گمیم پرت و چرت تیعصبان وسط هستم؟ هم یعصبان چه دیکن یم حال اصال

 :زدم غیج حرص با و اومدم خودم به باالخره

 ...ـیند ریخ ی دختره دارم برات-

 .میدار یخشن ننه چه نگن خداها بنده تا کردم مکث در یجلو باران و ایبرد و انیبرا دنید با

 .کردن عادت گهید نایا زنم، یم زر البته

 :گفتم غیج با هانیک به رو داشتند مهدکودک تاشون هرسه نکهیا آوردن ادی هی با

 .مهد ببر هارو بچه هانیک-

 که هم انیبرا و رنیم مهد و هستند یاول مهین باران و ایبراتون،برد کنم یم یادآوری بازهم

 .هست یدوم مهین

 .هست نشونیب فرق سال کی یاصل سن نظر از اما هستند همسن یکالس نظر از درواقع

 .کردم دعوت داخل به انارویآر و شدم خوردن حرص الیخیب گهید

 .سرکار رفت هم  خودش و مهد برد هارو بچه هم هانیک

 :گفتم جانیه با

 دونه؟ یم هم انیک-

 

 193_پارت

 . گفت ینچ و انداخت باال ابرو جانیه با

 . شدم بلند مبل یرو از و برداشتم رو کنارم کنترل و دمیخند

 :گفتم ها خواننده مثل و گرفتم دهنم جلوب کروفونیم مثل کنترل
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 . بتکون حاال تکون دو حاال تکون هی حاال. وسط ایب آها، آها-

 رو کمرش و رفتیم گردن رقص من همراه و ییرایپذ وسط بود اومده من مثل اناهمیآر

 . داد یم تکون

 :گفتم غیج با

 . بده قرش هوهو،. خوشگل یچ یچ دونم ینم بابا خوشگل ینار ینار-

 . داد یم ادامه رقصش به و زدیم غیج اونم

 . نداشت وجود ما از رتریجوگ ییخدا

 و برداشت رو شیگوش و مبل متس دیدو اومده ادشی یزیچ که انگار غیج و خنده با انایآر

 . کنارم اومد

 . کرد نگاه بهش ذوق با و آورد بامزه بچه هی از پیکل هی زد که رو رمزش

 : گفتم ذوق و خنده با

 . دمید رو نیا من عه-

 . کرد نگاهم پوکر

 . دمیخند یم نجوریهم منم. ذوقش تو بود خورده بد

 :گفت یمصنوع بغض با

 . عنتر ینیبب دیبا گهید باری ،یدید که یدید-

 : گفتم و گرفت شدت م خنده حرفش نیا با

 . بابا باش-

 . دنیرقص به میکرد شروع بازهم و دیخند اونم

 .میدیرقص یم کهیت هی و میبود زده هم آهنگ هی
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 194_پارت#

 

 حدود به نگاهم دادم یم تکون رو سرم و اونور و نوریا کردم یم تیهدا رو موهام که نجوریهم

 .افتاد اونورتر متر پنج

 نگاه بودند اونجا که و انیک و هانیک به ترس و شده گرد ییها چشم با و بودم واستاده سرجام

 .کردم

 :زد داد یباز اسکل با و گرفت رو من دست اومد اونور به نگاه بدون هم جیگ انایآر

 ...اون عقب دهی وسط، ایب هوهو، وسط، ایب-

 . بده امهاد نخواد تا افتادم راه دنبالش یفور

 !چرا؟ داشتم، آبرو انیک یجلو فقط من ایخدا

 !یهع

 .کنم خفه انارویآر خواست یم دلم

 .بده صبر بهم خودت ایخدا

 اونجا به ینگاه و دادند افتخار خانم انایآر باالخره که شدیم بلند سرم از دود داشت

 . ستندینگر

 ! ستند؟ینگر نگاه ؟یشد خل تا،یبن وا

 .شدم تر خل بودم خل

 : اومد هانیک پشت از انیبرا مبهوت یداص

 شد؟ وونهید عمو زن-

 :گفت غیج با انایآر دفعه کی

 .دهیورپر یخودت وونهید-
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 .کرد ازدواج انایآر با قایدق یدیام چه با انیک که کنم یم فکر نیا به دارم تازه

 :شد بلند گوشم کنار هان،یک پرخنده یصدا و

 .کردم ازدواج تو با من که یدیام همون با-

 .کردم فکر بلند بازهم اوپس،

 : زدم غیج

 !یعوض-

 .شد بلند شون خنده یصدا

 .کردم شونیهمراه منم

 

 198_پارت#

 

 :گفت خنده با انایآر

 .رو سقف به اعتماد-

 :داد ادامه من یادا آوردن در با بعد

 !مرض یا درد یا. خودم فقط نمونه مادر-

 .کردم نگاه خندونشون افهیق به بهت با

 .بدم نشون رو خودم ییجا یدکتر برم دیاب من

 .نداره دهیفا

 .کنم یم فکر بلند دایجد یلیخ

 .صلوات یهمگ عقلم شفا یبرا
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 .دیچیپ گوشم یتو هانیک بلند صلوات یصدل

 .کردم نگاه هانیک به حرص با

 !شدم؟ حواس یب نقدریا چرا من ،یچیه بدبخت اون حاال

 .کشمب غذارو تا گاز سمت به رفتم و دمیکوب پا

 

*** 

 ! غیجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ-

 .ستادمیا تخت یرو و دمیپر خواب از عیسر

 !بود؟ یچ گهید نیا

 :زد داد یتخس با که اومد ایبرد یصدا کردم دقت که یکم

 .دمینکش رو موهات باز تا اونور برو بهت، دمینم خودمه مال-

 !نه ییوا

 .نایا شد ندعواشو بازهم

 !یهع

 .نکردم توجه هم هانیک یخال یجا به و اومد نییپا تخت از

 سر و شبندیپ با ییرایپذ یتو که افتاد انیبرا و هانیک به نگاهم کردم باز رو اتاق در که نیهم

 .بودند رفته خواب به هم کنار یشکالت و یآرد یپا تا

 .رفت ضعف صحنه نیا دنید از دلم

 !بشم فداشون من یوا

 .شد بلند باران دوم غیج یصدا که بدم ادامه واستمخ



  277 

 
 

 یرو افتادم سر با و کرد ریگ فرش ی لبه به پاهام که باران اتاق سمت دمیدو سرعت با

 .ها کیسرام

 !آخ آخ

 .شدم نابود ننه

 195_پارت#

 

 :گفتم خنده با بودم واستاده در کنار که نجوریهم

 .کردم درست هم ناهار خب، دیموند یم-

 و کرد شوت رو بود دهیپوش تازه که رو هاش کفش تمام ییپرو با انایآر تعارفم نیاول نیهم با

 .خونه داخل اومد سرعت با

 :گفت تیجد با که کردم نگاه بهش شده گرد یها چشم با

 .داخل دییبفرما تون، همه دیکن یم نگاه رو من چرا-

 چیه بدون انداخت یم گهید هم یرو رو پاهاش که همونجور و نشست مبل یرو رفت بعد و

 :گفت یا یشوخ

 !د؟یدار یچ ناهار حاال-

 .بود گرفته مون خنده همه حرفش نیا با

 :گفتم  خودش مثل تیجد با و کردم نثارش ییپرو

 .ریپن و نون-

 :گفت بانمک یلحن و تعجب با و شد بلند جاش از فورا زدم رو حرف نیا تا

 .ستین کن ول نکشه یگرسنگ از مارو تا سیخس تایبن نیا که بلندشو بلندشو، انیک-

 :گفتم و دمیخند
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 .کردم درست یسبز قورمه_

 :گفت و انداخت بهم ینگاه شاد یا افهیق با

 !توروخد-

 :گفتم قهقه با

 .توروخدا-

 .کرد رها مبل یرو محکم رو خودش و گفت یجون

 .مکن آماده رو ناهار لیوسا تا آشپزخونه یتو رفتم و گفتم ییالشفا خنده ب هم من

 

 196_پارت#

 :شد بلند باران یعروسک یصدا ارمیب در کمد داخل از هارو ظرف خواستم تا

 !مامان-

 :گفتم لبخند با

 !مامان جان-

 :گفت پاچه دست و مشکوک

 !؟یدار دوست رو یرنگ چه-

 :گفتم شک با و انداختم باال ابرو

 .اهیس-

 .رونیب رفت و دیدو آها گفتن با و کرد هل

 !بچه نیا بود مشکوک چه

 .شدم کار مشغول دادم تکون ش بچگانه و مشکوکانه یرفتارها نیا از یسر



  279 

 
 

 .اومدند هم توله تا سه اون همراهش که زدم صدا رو هانیک زیم یرو لیوسا دنیچ یبرا

 .دارم هم خودم یها بچه به یلطف چه

 .آشپزخونه در اومدن انیک و انایآر که میکرد یم یهمکار باهم میداشت

 :گفت هاش لب یرو بخندل با انایآر

 .کنم کمکت بزار-

 :گفتم خودش مثل لبخند با و حواس یب

 ...یتو ی بچه اون مواظب تو گهید نه-

 :دادم ادامه شم ینم متوجه دمید یوقت و دوختم چشم بهش جیگ اومد که ییابرو و چشم با

 .باش شکمت-

 :گفت تعجب از شده گرد ییها چشم با انیک

 !بچه؟ کدوم! بچه؟-

 انایآر العمل عکس از ترس با و شدم الیخیب هست عیضا و دهیفا یب کردنش جمع دمید یوقت

 :گفتم یخوشحال از خنده و

 .مبارک شدنت پدر-

 

 197_پارت#

 :زد داد یخوشحال و تعجب با با و شده گرد ییها چشم با

 !شدنــــــــــم؟ پدر! ؟یچــــــــــــــــــــــــــــ-

 :گفتم باز شین با

 .شدنت پدر بله-

 :گفت انایآر به رو ینشدن وصف یشاد با
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 !؟یباردار تو! درسته؟ انایآر-

 .داد تکون ها بچه مثل رو سرش ذوق با

 .گفت کیتبر بهشون خنده با هم هانیک

 .افتاد اون به نگاهم باران غیج یصدا با

 .دندیکش یم داشتند رو باران یموها هردوتاشون ایبرد و انیبرا دمید

 .مظلومم دختر یبرا رمیبم یاله

 .شد بلند ایبرد و انیبرا آخ یصدا که بود نشده خارج دهنم از جمله نیا هنوز

 .دوتا اون شکم یتو بود زده نشیسنگ اما کیکوچ یها مشت با محکم خانم باران! بله

 !بود گرفته م خنده

 !اومدند ینم بهم اصال باران؟ اونم! مظلوم؟

 .خودم یرو رفته تشیمظلوم ماشاهلل ماشاهلل

 کرد شون هیتنب شهیهم مثل کنه تر محکم رو شونیبرادر خواهر ی رابطه نکهیا یبرا هم هانیک

 . نکنند دعوا گهید دفعه تا

 .گرفت نظر در رو مختلف زیچ هی هرکدوم یبرا البته

 .نداره رو یشهرباز به رفتن حق هفته کی تا که بود نیا باران یبرا

 .نداشت هفته کی تا رو نکرد یباز فور اس یپ حق هم انیبرا

 .بود محروم فود فست خوردن از هفته کی تا هم ایبرد و

 !آره آره! یهع

 .بود باز شکم خودم مثل هم ایبرد

 .بود گرفته م خنده هم من کرد یم دعوا اونارو هانیک

 !الشفا
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 .خودم فقط نمونه مادر

 199_پارت#

 . افتادم بازهم که بشم بلند خواستم

 .شدم یپاچلفت و دست چه

 . شد آراسته سبزه به زین یروان بودم وونهید

 .نداشتما خبر شدم شاعرم

 ! بگو چرت کمتر

 هانیک تا کنم خفه رو بچه دوتا یصدا نیا زودتر تا رفتم و شدم بلند جا از کردن فکر الیخیب

 .نشن داریب انیبرا و

 .اتاقش در یتو رفتم سر با که شد بلند یزمان باران سوم غیج

 .شدم که هم کور

 .است یشانس خوش یبس یروز امروز

 .شنیآ حلق تو میبند جمله

 !یهع

 !شنیآ گفتم

 .شده تنگ براش دلم

 .رهیبگ م هیگر افکارم و خودم یکارا نیا از بود کینزد گهید

 .بود گرفته هم م خنده

 .عاقلم چه نهیبب تا نبود یکس خداروشکر

 .شدم وارد و کردم باز رو اتاق در باالخره

 .هاش دست یتو هم باران یموها و بود سرش یباال ایبرد و نیزم یرو بود ادهافت باران



  282 

 
 

 .کردم نگاه ایبرد به شده گرد ییها چشم با

 :گفت یدستور باران، به رو من به توجه یب

 .کن سالم باش زود-

 :گفت یلجباز با باران

 .خوام ینم-

 .گرفت دمدر جاش به من که دیکش رو دختر نیا یموها نیهمچ شعوریب یایبرد

 .کردنم تیترب بچه نیا با رو من بکشه خدا

 :گفتم یمهربون با باران به رو و رفتم ایبرد به یا غره چشم

 .نمیبب بغلم ایب مامان شم فدات-

 آخر_پارت#

 .شکمم یتو زد مشت با محکم بغلم یتو ادیب نکهیا یجا به اما اومد سمتم به سرعت با

 .ننه شکمم آخ

 !دارم؟ من س بچه نمیا

 .کردم نگاه رفتنش به حرص با

 .آورد رونیب ته تا رو زبونش و گرفت گوشش پشت رو هاش دست دوتا ایبرد

 .ما ی بچه از نمیا ایب

 .کنم سکته بود کینزد روم روبه ی صحنه با که حال یتو رفتم دنبالشون به

 .شدینم قطع مبارک ازدواجتون سالگرد گفتن و غیج یصدا

 .دوختم چشم م وادهخان یاعضا تک تک ی چهره به

 .بود بخش زهیانگ برام بودنشون قدر چه
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 و کنارم اومد نداشت اتاق به ورودم از قبل لباس به یشباهت چیه که زیتم یلباس با هانیک

 :گفت آروم گوشم کنار

 .قشنگم مبارک ازدواجمون سالگرد-

 .دوختم چشم بهش ذوق با

 .مدیبوس رو ش گونه و انداختم گردنش دور رو هام دسات

 .نبود ازدواجمون سالگرد به حواسم اصال

 .بودم دهیفهم رو انیبرا و هانیک یها لباس بودن یکیک اون لیدل تازه

 .افتاد وضعم و سر به نگاهم

 .کردم نگاه خودم به باران اتاق یجلو یقد نهیآ یتو از و دمیکش یغیج

 کرده تن رو هانیک گشاد بافت ییرو روش که پاره لباس هی با دوز مامان پوره پاره شلوار هی

 .بودم

 .رفتم کنار شون پرخنده یها نگاه یجلو از و شدم عیضا یلبخند

 سالگرد روز هرسال که گفت رو یا جمله لبخند با و اومد هم هانیک شدم اتاق وارد که نیهم

 :اورد یم ادی به ازدواجمون

 من یهمتا یب دختر تاسم یمعن هیشب قایدق و میزندگ یتو یاومد تو! تایبن ،یهست که یمرس-

 .یشد من یتایبن ،یشد

 .عاشقتم وار وانهید بگم تونم یم فقط

 

 خدا نگاه از یچشمــ گوشه فقط

 همہ یخوشبخت براے

 ستیافڪ انسانها

 ♡… نمیڪم آرزو تانیبرا را نگاه ـنیا
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 8/9/1399: انیپا

 

 .دیکرد یراههم رو من که ییکسا از کنم یم تشکر و دیرس انیپا به هم رمان نیا باالخره

 جبران حتما بعد رمان در د،یببخش شما داشت یمشکل اگر و بود رمانم نیاول نیا نکهیا و

 ( عشق ی نگهدارنده. )شهیم

 .کردند یادیز یلیخ یها کمک من به که دوستانم از کنم یم تشکر یلیخ یلیخ

 .گرم واقعا دمشون

 . سپارم یم بزرگ یخدا به شمارو

 ♡حق پناه در♡

 

 

 


