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 ساحل

 کاربرنودهشتیا سفیدبرفی

 

 …جان اي

 وطنم ي ها خاك روي تونم مي دیگه ي دقیقه تاچند میشه باورم مگه حاال

 جوري بد دوري روز چند این خداییش كنم ماچش سیر دل یه ببینمو رو دیوونه سیناي اون بزنمو قدم

 .بود كرده كالفم

 شده تنگ خیلي بادمجونم كشك داداش مخصوصا باباو و مامان براي دلم

 شدم اول المپاد توي نیست كه كشك آخه د   میدن نشون العملي عكس چه ببینن منو وقتي دونم نمي

 بهت گه ومي میكنه بؽلم همیشه مثل بابا حتما

 سینا…دخترم آفرین گه مي هم مامان…گلم دختر كنم افتخارمي

 من به هوشت دیگه مني قلوي دو خواهر گه مي همیشه مثل هم بعد و میكنه بهم نگاه یه اسگال مثل هم

 جابیاد حالش تا گردنش پس میزنم یكي نمیارمو كم برم خودم قربونه كه باهوشي،منم قدر این رفته

 …دیگه نمیشه آدم خوب اما نكنه تكرار رو جمله این دیگه

 فرش تا بشن فرما تشریؾ من استقبال براي رودبار حتمااز كه بودند داده قول وسینا ومامان بابا

 . عمو ي خونه بریم هم با اونجا از و كنن پهن من ورود افتخار به سرخو

 رو اي هفته دو یكي تابستان هر بزرگ ومادر عمو زن و عمو

 .بودند بچه كه وقتي تا فقط وسهند سپیده ولي اومدن مي رودبار
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 ي خانه به سینا و من كه بود این دالیلش از یكي شاید

 بودیم(خوندن درس) زدن خر عاشق كه این نه بریم نداشتیم دوست كه این نه البته… رفتیم آنهانمي

 اونم نداشتین رفتن مهموني وقت كه شد اینجوري دیگه و نبودیم رفتن كالس كن ول تابستونم

 …روز چند!! !! چییییییییییییییییییي؟؟؟؟

 ولي شده خبر چه دونم نمي شورن مي رخت دلم توي دارن جور بد صبح از امروز…  ها عجیبه اما

 .نیست حكمت بي شستن رخت این چیه هر

 

 اولیه كارهاي انجام از بعد شدیمو خارج هواپیما از خسته تني با

 . رفتیم كننده استقبال جمعیت طرؾ به همراهامون و ها بچه با

 . نداختن مي گردنمون گل از گلوبندهایي یا دادن مي گل بهمون یا كردي مي نگاه كه طرؾ هر از

 … كنیم چكار اینو حاال بیداد دادو اي

 نزدیك بهمون خبرنگارها

 .كردن مختلؾ هاي سوال پرسیدن به وشروع شدن

 ؟مگه چي یعني دیدم نمي خانوادمو من بود عجیب ،ولي رفتم در نگارا خبر دست از مكافات هزار با

 حاال ولي بیاد اون نیان مامانم و بابا ،اگه داد قول كه شده گور به گور سیناي اون باشن نیومده میشه

 ؟؟؟؟ شده چي

 …عموبودند وزن عمو افتاد چشمم كه كسایي اولین به

  اومده رودبار به كه قبل سال تابستان از شون چهره

 . بود شده تر شكسته بودند

 كه این با میكنن اذیت منو عموي زن و عمو همه این كه سهنده و سپیده این تقصیر همش كه آخ آخ

 .نكنن اذیت عشقو مرغ تا دو این اینطوري كه بگیرم ازشون حالي یه اما ندیدمشون وقته خیلي

 نیستن مامانینا چرا اصال… ناراحتن چرا اینا… ببینم وایسا ئه

 بوسید كردو بؽلم رسوندو من به خودشو من دیدن با عمو

 كنترل خودشو داره كه شدم متوجه ولي

  انداخت راه بارونو بوس مراسم كردو بؽلم عموهم زن عمو از بعد. نتركه بؽضش تا میكنه

 اشكایي ي متوجه جداكرد ازخودش منوا وقتي ولي
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 سختي به كه هایي اشك شدم بود زده حلقه چشماش تو كه

 .نشه جاري هاش گونه بروي تا بود كرده كنترل

 :گفتم شوخي به

 . بود شده تنگ برام دلتون همه این یعني ایول عمو زن بابا

 باش خانومو)میشدم نگران داشتم كم كم بود مشكوك چیزي یه… كرد نگاه عمو به نگفتو هیچي امااون

 ( میشه نگران داره تازه میبره خواب خانومو ببره آب رو دنیا

 : پرسیدم بانگراني

 ؟ افتاده اتفاقي-

 :گفت داشت لرزشش كردن درپنهان سعي كه لرزان عموباصدایي

 ؟ مگه چطور نه -

 . ندارم هم پرسدنشو جرئت چرا نمیدونم اصال و نیومدن خانوادم چرا دانم نمي

 

 : وگفتم زدم لبخندي نشست من كنار عقب هم عمو زن شدیم ماشین سوار

 نشستین؟ عموچراعقب زن

 .عزیزم ترم راحت جا این-

 .نكن تنگ منم جاي جلو برو بیا ناراحتم من خوب بگما بهش چیزي یه میگه شیطونه

 داشت چیزیو گفتن قصد انگار بود نكرده حركت هنوز عمو

 : وپرسیدم دادم جرئت خود به. میكرد دست اون و دست این چرا دونم نمي ولي

 .هستن شما ي خونه وسینا بابا مامان عموجون -

 :داد جواب بؽض با عمو

 .تهرانن آره آره -

 فرودگاه؟ نیومدن چرا پس ئه -

 .كنن گیرت ؼافل خواستند مي آخه -

 : گفتم خنده با
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 اماده چیزایي چه براي باید خودمو میدونه حاالخدا نداره كه عقل پریدس ور سیناي این پیشنهاد حتما -

 . كنم

 گذاشتو ماشین فرمان روي سرشو عمو من حرؾ این با

 از خودمو كرد مي گریه زار زاز عمو از بدتر كردو بؽل منو عموهم زن…كرد گریه به شروع

 :گفتم س التما وبا كشیدم بیرون آؼوشش

 ؟ نزدم بدي حرؾ كه من شده چي افتاده اتفاقي چه -

 :گفت گریه با عمو

 …نیستند ما بین دیگه وسینا مادرت و پدرت-

 !!!!!؟؟ جاااااااااااااااااااان؟؟؟

 .كنین گیرم ؼافل تونستین نمي اي دیگه طور عمو بود دار خنده -

 … كاش اي ساحل بود دروغ كاش اي -

 از بدتر مادریم اقوام سینا مامانم بابام نبود چیزي كم شم مي جوري یه دارم شدم متوجه حرؾ این با

 ... بودمممممممممممممم عاشقش كه كسي همه

 كه شد پایین باال یكیشون دونم مي فقط بود شك شایدم نمیدونم بود چربیم بود شكرم و قند بود فشارم

 …نفهمم چیزي دیگه ببندمو چشمامو شد باعث

 

 .دیدم سرم باالي جوونیو پسرودختر كردم چشماموباز كه وقتي

 هستن فرشته ایناهم ؟؟حتما آره…  خانوادم پیش دنیا اون رفتم منم یعني خوشگلن قدر چه اینا جون آخ

 … دیگه

 داره شباهت من به دختره چرا میشیه من چشماي همرنگ چشماش چرا پسره این ببینم كن صبر اما

… 

 اتاق از سریع تا دو اون كه بودم خودم افكار توي هنوز

 .شدند خارج

 بالئي چه شدم متوجه تازه كه بود اونها شدن خارج بعداز اما

 اونها خروج با انگار… بكنم كنترلش تونستم نمي من ریختنو مي طوري همین اشكام...  آمده سرم به

 … كردم باور حقیقتو
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 شد باز و چرخید پاشنه روي در هم بعد و خورد در به ضربه چند

 دختر و پسر دو وآن بزرگ ومادر عمو وزن عمو

 میان در شدن وارد وسرخ گریان چشماني با هستن سهند و سپیده همون شدم مطمئن حاال كه جوان

 : گفتم گریه هق هق

 مردن طور چه... افتاد براشون اتفاقي چه -

 :گفت آمد درمي چاه ازته انگار كه صدایي با عمو

 حتي كه...اومد رودبار توي شدید ي زلزله یه تو رفتن از بعد -

 نذاشت زنده... هم رو نفر یك

 خاست بر نهادم از اه گاه خدا نا

 درآؼوش مرا كرد مي گریه كه حالي ودر شد نزدیك من به سپیده

 : گفت و گرفت

 .آوردیم بیمارستان از رو تو تازه نكن گریه خدا رو تو ساحل -

 ببریمت مجبورمیشیم بازهم بكني گریه طوري این اگه

 بیمارستان

 از خواست مي كه میزد گول بچه داشت انگار شم نمي آروم جوري این من دونست نمي چاره بي

 .سالم11 دختر یه من كه بود كرده فراموش انگار بترسونه منو دكتر

 ...ندارم كسیو هیچ دیگه كه وقتي نكنم گریه طوري چه -

 :گفت گریه با و كرد قطع حرفمو مادربزرگ

 ...داري هاشو بچه نسرینو عمه داري رو ما تو نداري رو كسي تو گفته كي -

 با آنها از بعد شدو خارج ازاتاق عمو زن كمك وبه كنه تموم شو جمله كه نداد اجازه گریه هق هق

 . رفتند بیرون ازاتاق هم بقیه عمو خواست
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 تونم مي كار چي كردن گریه ؼیر به من اما كنن مي دفن خاك ها خروار زیر دارن كسامو عزیزترین

 . بكنم

 كي به دونم نمي اما میشم داؼون دارم متنفرم چي همه از…  گار روز از…  خاك این از…خودم از

 .بگم

 باري هزار دو یه حاال تا بودم نگرفته سپیده اگه و نداشتم ایستادن حال كه بودم كرده گریه قدر اون

 …بودم افتاده

 :گفت سپیده به خطاب و شد نزدیك بهمون عمو

 ترسم مي بكنه استراحت كمي خونه بره ساحل بهتره -

 برسونه رو شما گفتم هم سهند به بشه تر بد هم این از حالش

 .منتظرتونه ماشین كنار االن

 وبه بود ایستاده ماشین كنار كه سهند طرؾ به سپیده كمك با

 ماشینو در سریع ما دیدن با سهند رفتیم بود شده خیره آسمان

 من كه این از بعد و نشست راننده جاي در جلو هم خودش و كرد باز

 .كرد حركت او شدیم سوار هم سپیده و

 بي با رسیدو ذهنم به فكري تیػ دیدن با ولي بزنم صورتم به آبي تا رفتم دستشویي به سپیده كمك به

 : گفتم سپیده به حالي

 . زنم مي آب صورتم به خودم من بیرون برو تو

 وقتي واوهم نكردم قبول من بماند كرد اصرار كه هرچه سپیده

 از شده بهتر حالم كه این گمان به دید را من اصرارهاي

 .رفت بیرون دستشویي

 مثل یكي اونم كني مي خودزیاد بي كاراي باشي شده امید نا دیگه وقتي ولي مسخرس كارم دونستم مي

 . گیرم مي تصمیم لحظه در همیشه كه من

 ...كردم قطع دستمو رگ برداشتمو تیؽو سریع سپیده رفتن از بعد

 وصداي نامفهومي صداهاي وفقط بودم كرده فراموش مكانو زمانو

 ... و شنیدم مي وداد جیػ
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 كه حالي قرمزدر باچشمایي رو سپیده كردم باز چشمامو وقتي

 : وگفتم زدم تلخي لبخند دیدم ، كرد مي نوازش دستمو

 ...نه وگر نخواست منو هم خدا كه این مثل

 :گفت نداشت خودم از كمي دست كه حالي در سپیده كنم تموم حرفمو نداد اجازه گریه

 طوري این نه... خودش پیش برد مي هم تورو ؟ چي نه وگر

 ؟ چي از میدوني میمردم هم من مردي مي تو اگه نیست هم

 وتو دادم گوش تو حرؾ به چرا كه ازاین وجدان عذاب از

 هوش تابه كردم دعا قدر چه فقط میدوني گذاشتم تنها رو

 شدیم وابسته تو به قدر چه روز چند این توي میدوني بیاي

 ...دوني مي

 تر آرام كه كمي... كنه تموم حرفشو كه نداد اجازه گریه هق هق

 : گفت و كرد پاك هاشو شداشك

 .نبود خودم دست متاسفم

 .بود گانه بچه خیلي كارم كردم بد منم داشت حق اونم شاید نگفتم چیزي زدمو تلخي لبخند

 دكتر به كردم فراموش اصال شدیم زدن حرؾ سرگرم ما -

 . اومدي هوش به كه بدم خبر

 كردو مي دروباز كه حالي ودر رفت در طرؾ به حرؾ وبااین

 :گفت شد مي خارج اتاق از

 گردم برمي االن همین من

 دكتر.  شدند اتاق وارد هم با دكتر و سپیده كه نكشید طولي

 : گفت و زد لبخندي

 .اومدي هوش به باالخره

 :داد ادامه كرد مي معاینه مرا كه حالي ودر
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 ولي نیستم كارها جور واین فضولي اهل من دخترم -

 تو زندگي ماجراي تمام بودي بستري جا این كه مدتي

 چیزهاي ولي دادي دست از رو خانوادت تو درسته فهمیدم

 جا این كه مدت این دوني مي آوردي دست به هم زیادیو

 مي تو اینخودكشي مصوب رو خودش چون نرفت خونه هم بار یك دختربیچاره این بودي بستري

 ي باخانواده هم عصرها میزد سر شما به شب و روزهرصبح چند این ؛توي هم پسرعموتون دونست

 دادي دست از رو خانوادت تو خواین مي ازخداچي دیگه شما میومد جا این به شما ي وعمه خودش

 باشنداگه نداشته هم رو همین ها بعضي ممكنه كه آوردي دست به دیگه خانوادگي گرم كانون یه ولي

 دیگه توهم بهتره پس نخواست طور این ولي ببره همراهخانوادت هم رو تو تونست مي میخواست خدا

 ونمي توئه سرنوشت این بشه دیگران نگراني و ناراحتي باعث كه نزني خودي بي كارهاي به دست

 .داد تؽییرش شه

 حرفاش نگذریم حق از ولي میزد فك هم خیلي و فضوله خیلي كه بود معلوم گفتش خالؾ بر كه این با

 … بود گذار تاثیر

 واز كنم خراب اونو خودم خود بي كارهاي با نباید من پس بود من وسرنوشت تقدیر این واقعا شاید

 . بكنم تالش داشت من براي كه آرزوهایي وتمام پدرم هاي خواسته تحقق براي باید بعد به این

 : گفت سپیده

 میشه؟ مرخص كي ساحل دكتر آقاي

 ایشون ولي منزل، ببریدشون تونید مي عصر امروز

 خیلي چون بخورند مقّوي ؼذاهاي حتما باید شدند ضعیؾ خیلي

 .رفته ازشون خون

 دكتر آقاي ممنون

 : گفت مي كه حالي در

 .بود ام وظیفه كنم مي خواهش

 .شد خارج اتاق از

 

 در به ضربه چند دكتر رفتن از بعد دقیقه چند

 كه حالي در شدو وارد سهند و چرخید پاشنه روي در و خورد
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 :گفت تلخي لبخند با میشد نزدیك ما به

 بالیي یه اگه كردي عمر نصفه رو ما كه تو ساحل... سالم

 .كردیم مي كار چه ما بود اومده سرت

 :گفت سپیده

 ي همه كردن؛من گلگي به بكن شروع وقت اون برسي بزار

 .بگي چیزي تو نیست الزم دیگه كردم رو ها گلگي

 . نكنه درد شما دست پس!  واقعا

 : گفتم بیحالي با

 سالم

 اشك كه حالي در باشن آورده یاد به چیزیو تازه كه هایي آدم مثل

 :گفت بود زده حلقه چشماش توي

 . گم مي تسلیت بهت

 . اومده سرم بالیي چه رفت مي یادم داشت تازه بگیره حال بلده فقط اینم ایشششششششششش

 :گفتم مي كه حالي در

 ممنون

 .نشه سرازیر مارگون آبشار مثل اشكام تا كشیدم عمیق نفس یه

 ونگران ناراحت همه ساحلودادي اومدن هوش خبربه

 .بود گریه خوراكشون چندروزفقط تواین وعزیزهم مامان بودن

 :گفت سپیده.  شدم نفر چند ناراحتي باعث كردمو چكار بكشه رخم به باید حتما اكبیري ي پسره

 . كنم مي و كار این االن همین ندادم خبر نه

 من درضمن ؛ بكني كارو این حضورا و خونه بري بهتره

 ساحل دكترگفت بودم دكتر پیش جا این بیام اینكه از قبل

 برو هم تو نیست نگراني جاي دیگه پس میشه مرخص عصر

 این من شدي خسته بیاخیلي بقیه با وعصر بكن استراحت كمي
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 .مونم مي جا

 :گفت بوسیدو مو گونه سپیده

 .برم من نداره اشكالي

 . كردم اذیتت خیلي من متاسفم چیز همه بخاطر

 : وگفت مرابوسید دوباره

 ؟ نداري كاري... نشنوم حرفو این دیگه امیدوارم

 خداحافظ ممنون نه

 :گفت گشود مي را اتاق در كه درحالي

 خداحافظ

 :داد سهندادامه به خطاب بعد

 هم دیگه ي دقیقه چند درضمن باش ساحل مراقب سهند

 .بخوره كامل ؼذاشو ساحل باشه حواست نهاره وقت

 ؛چشم باشه

 .شد خارج ازاتاق كرد مي خداحافظي دوباره كه حالي در

 

 ودرحالي شد بلند سهند.كرد وسالم شد اتاق وارد ؼذا سیني یك با پرستاري سپیده رفتن بعداز دقیقه چند

 :گفت گرفت مي پرستار از را ؼذا سیني كه

 ممنون

 خیلي ایشون دكترشونه، ي توصیه این بخورن رو ؼذا ي همه بشید مطمئن ولي كنم مي خواهش

 .شدن ضعیؾ

 . حتما چشم بله

 .دیگه خواهش یه فقط

 .بفرمایید

 :آوردگفت مي بیرون جیبش از رو وخودكاري كاؼذ كه درحالي

 . دارم دوست خیلي رو شما بازیهاي من آخه بدین امضابهم یه میشه اگه
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 به كردن امضا از بعد گرفتو ازش وكاؼذو وخودكار گذاشت تخت كنار میز روروي ؼذا سیني سهند

 . شد خارج اتاق از و كرد تشكر پرستارهم داد تحویل پرستار

 .داشت زیادي طرفداراي وفیلماش بود وتلوزیون سینما معروؾ بازیگراي از یكي سهند

 .بودم او سرسخت طرفداران از یكي بقیه مثل هم من البته

 بقیه مثل هم وعاشقیو عشق هاي چرافیلم كه این به راجع و كردند مي اومصاحبه با كه وقت هر البته

 پرسیدن مي كنه نمي بازي خوب هاخوبه فیلم ي

 : داد مي جواب شوخي اوبه

 . نشدم عاشق هنوز كه خاطراینه به شاید

 بود كرده بازي آنها اودر كه را هایي فیلم ام خانواده همراه كه وروزهایي خیال سهندازعالم باصداي

 :گفتم ضعیفي بااصداي و آمدم بیرون كردیم مي تماشا را

 .گفتید چیزي

 . نزن حرؾ رسمي من با هم همه این ضمن در...شد سرد ؼذا گفتم

 .زد حرؾ تو با كي اصال میگیره تحویل خودشم چه… پررو ي پسره

 .ندارم میل بخورم چیزي تونم نمي -

 ؟ میشم مواخذه من نخوري چیزي اگه دوني مي -

 …نمیشه كه زوري... بخورم تونم نمي آخه -

 .كرد نزدیك دهانم به و كرد پر ؼذا از قاشقو

 دستش از قاشقو خودم مخصوص ژست ویه حرصو با…  نمیشه حالیش حرؾ این انگار…  نخیر

 بود راه به هام سوتي همیشه كه اونجایي از ولي كنم كوفت ؼذا خودم دست با اقل حد كه كه گرفتم

 از آه افتادو دستم از قاشق شدو دردم باعث كردم وارد فشار بهش چون گرفتمو زخمیم دست با قاشقو

 .برخواست نهادم

 :گفت بانگراني سهند

 ؟ ساحل خوبي

 برداشتودر زمین ازروي قاشقو خوبه حالم من كه شد مطمئن ؛وقتي دادم تكان مثبت عالمت به را سرم

 رفت مي دستشویي طرؾ به كه حالي

 :گفت
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 .لجبازي خیلي

 بهم دادن ؼذا ومشؽول نشست من كنار صندلي وروي برگشت شسته قاشق با رامین ثانیه چند بعداز

 كه فهموندم بهش بااشاره گرفتم تهوع حالت دفعه یك كه بودم نخورده بیشتر ؼذا قاشق سه دو ؛ شد

 ي گوشه دستشویي كردوبه بلندم تخت روي از خودش كمك به شد متوجه تا نیست؛اونم خوب حالم

 :گفت میزد صورتم به آب كه حالي ودر رسوند اتاق

 خودتو خوب بعد به این از باید شدي طوري این خوردي ؼذا نخوردنه؛یكدفعه ؼذا روز چند این اثرات

 .كني تقویت

 . بودم جناب دستور منتظر گفتم لب زیر و دادم تكون سرمو مثبت عالمت به

 : داد ادامه

 داري؟ تهوع حالت هنوز یا شدي بهتر -

 .شدم بهتر كنم فكر -

 نداري؟ تهوع حالت دیگه ؟ شد رفع مطمئني -

 تختم طرؾ به بود گاهم تكیه او و میدادم تكان نه ي نشانه به را سرم كه درحالي هست گیریم چه ئه

 . كشیدم دراز آن روي اودوباره كمك وبه رفتم

 . نتونستم اما بخورم بده ؼذامم ي بقیه كرد سعي چه هر

 كنم؟ باز خوري مي كمپوت -

 . بخورم تونم نمي نه -

 . كني مي ضعؾ بري پیش طوري این اگه-

 .بخورم تونم نمي واقعا -

 . بكن استراحت كمي حداقل پس -

 : گفتم مي كه درحالي

 . ممنون چیز همه بخاطر

 . بستم چشمامو

 

 

 . كنم باز مو چشمام و بشم بیدار ناز خواب از كه شد باعث اطرافیانم زدن حرؾ صداي
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 متوجه كه وقتي كردند؛ مي تماشا ومرا بودند ایستاده تختم كنار هایشان خانواده وافراد عمه و عمو

 شروع ام بیدارشده كه شدند

 .كردند مي گله ازدستم بودم كرده من كه كاري این از هم هایشان وبعضي كردند، من بوسیدن به

 :گفت عمو به خطاب شد من منظور ي متوجه تا هم نیست؛او خوب حالم كه فهماندم سپیده به اشاره با

 .خونه ببریم ساحلو نیست بهتر داده انجام رو ترخیص كارهاي ي همه كه سهند بابا، -

 .بپوشه لباسشو ساحل كن توكمك بیرون میریم ما پس ، چرا -

 ام همیشگي اتاق بعد به این واز بودم آن در اول روز كه اتاقي به و شدم پیاده ماشین از سپیده كمك با

 :گفت سپیده.كشیدم دراز خواب تخت روي بردم،و پناه بود

 نداري؟ الزم چیزي -

 ممنون نه -

 .بكنم كمك مامان به میرم من پس -

 .شد خارج اتاق از حرؾ ان وبا

 .بود وشادي حالي خوش سراسر كه اي ،گذشته مروركردم را ام وگذشته رابستم چشمانم او بارفتن

 یك كه عزیزدرحالي آن، پ ی در و درخورد به ضربه چند كه بود نگذشته بیشتر اي دقیقه چند هنوز

 یك آن درون كه سیني

 .شد وارد بود، ل چنگا ویك سیب كمپوت از ظرؾ

 :گفت نشت مي تختم روي كه حالي ودر شد نزدیك من به

 بیارم من كه گفت داد من به اینوآورد بخوری ؼذا نتونستی شده بد حالت ظهر گفت ، سهنده سفارش -

 بخوري كه تو به بدم

 نه؛ یا خوري مي ببینم نمیندازي،حاال زمین رو من روي تو چون

 .انداختي زمین منو روي یعني نخوردي اگه باشه یادت

 . بخورم تونم نمي میگَم جدي.عزیز -

 .شد خارج اتاق واز بوسید مرا خوراندوبعد من به را كمپوت ي همه خواهش با عزیز

 گود چشمانش بود،زیر شده وپیرتر تر شكسته اول روز از قدر چه

 .رسید مي نظر به قبل از والؼرتر بود رفته
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 كمكم خودت خدایا ، ام شده چاره بي پیرزن این آزار باعث كه باشم پست تونم مي قدر چه من خدایا

 . بكن

@@@ 

 همراه حتي و نكردم پیدا را آنها مراسم در شركت جرأت من ولي شد وتمام رسید هم خانوادم چهلم

 تنها تا آمد من اتاق به رفتند آنها كه این از بعد هم سپیده همین بخاطر ، ماندم اتاقم ،ودر نرفتم هم آنها

 .نباشم

 : گفتم سپیده به

 نمیاري؟ من براي پاكن و مداد یه با سفید كاؼذ تا چند -

 :پرسید تعجب با

 چي؟ براي كاؼذ -

 . بكشم نقاشي خوام مي -

 بلدي؟ نقاشي مگه -

 . رفتم كالس ، آره -

 :شدگفت مي خارج اتاق از كه حالي ودر برخاست من حرؾ این با

 .میارم اآلن همین -

 داد من به را آنها و بازگشت بود دردستانش پاكن و مداد یك و كاؼذ تعدادي كه حالي در بعد كمي

 كشیدن به وشروع كردم ؛تشكر

 .بكشم خواهم مي چه بدانم كه این بدون كردم

 گرفته دست در را مداد فرمان كه دستم ي ماهرانه حركات و كشیدم مي كه تصویري به طوري سپیده

 انگار كه نگریست مي بود

 . است من كار كه كرد نمي باور هنوز

 .خودش به شبیه درست بودم روكشیده سینا تصویر كردم نگاه بهش ، اتمام از بعد

 تعجب وبا نگریست تصویر به سپیده.  بوسیدم تصویرو بود زده حلقه چشمام در اشك كه حالي در

 :گفت

 .نداره اصالًباتوفرقي داره توشباهت قدربه چه!سیناست؟ این -

 .زدم تلخي لبخند كردم مي پاك را هایم گونه روي اشكهاي كه حالي در
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 جدید سال شروع براي نویسي اسم و رفتن ومدرسه مدرسه از حرؾ خونه توي كه بود روزي چند

 .بود درمدرسه

 .شد ترمي داغ بحث این بودم جمع توي من كه وقتهایي مخصوصاً 

 .شدم تصویري كشیدن ومشؽول رفتم اتاقم به شام خوردن از بعد شب هر مثل هم امشب

 : گفت مي كه حالي در وسپیده خورد اتاقم در به ضربه چند بودكه نگذشته بیشتر اي دقیقه چند

 هست؟ اجازه

 :وگفت نشست شدوكنارم وارد

 .بكشي هم رو من تصویر باید ، نره یادت قولت -

 .كنم مي كارو همین هم االن همین من بخواي اگه-

 . ام آماده من واقعاًپس -

 :گفت كشیدم مي را تصویرش كه حالي در.  كردم كشیدن به شروع او حرؾ با

 .میَشن باز ومدارس ماست مهر اول دیگه روز چند دوني مي -

 . میدونم آره مگه طور چه-

 كرد نام ثبت رو هردومون رفت مدرسه به كه صبح امروز مامان-

 . نكنه درد دستش عمو زن كرد لطؾ -

 :گفت كردو نگاه بهم تعجب با لحظه یه

 مدرسه؟ میاي یعني -

 بیام؟ نباید خوب آره -

 .نیست امیدي بهت دیگه گفتم من بود خراب ت روحیه اونقدر مدت این توي آخه ولي… چرا چرا -

 بودو شدن مهندس كه سینا ارزوي كه بخونم درس اونقدر برسونم ارزوشون به خانوادمو خوام مي -

 . برسونم خواستشون به خواستن مي شدنمو موفق كه مامانمو بابا براورده

 قبوله؟ یعني -

 :وگفت بوسید مرا سپیده دادم تكان سري مثبت حالت به
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 ؟ قبول ، میریم باهم مدرسه وسایل خرید براي فردا پس-

 :گفتم بودم اش چهره تصویر ي ادامه كشیدن مشؽول كه درحالي

 .خودت گردن افته مي خرید زحمت ولي شرمنده-

 طوري ندارم،چه رو تو سایز كه من باشي باید هم تو حتماً  نمیشه ، ساحل زدي مخالؾ ساز كه باز ا   -

 .بخرم مدرسه براي لباس برات

 :گفتم میدادم نشانش را تصویرش كه حالي در

 .باشه یكي هامون اندازه كنم فكر

 :وگفت گرفت دستم از را كاؼذ ي ورقه

 . شده قشنگ خیلي محشري تو دختر

 :گفت خواست مي بر كه حالي در

 .بدم نشون بقیه به اینو میرم من-

 بازگشت دوباره كه بود نگذشته بیشتر اي ثانیه چند هنوز ، شد خارج اتاق از سریع حرؾ این وبا

 :وگفت

 . نره یادت فردا خرید قرار -

 .شد خارج اتاق از سریع دوباره حرؾ این وبا

 .رفتم فرو خواب به بعد دقیقه چند و كشیدم دراز تختم اوروي رفتن بعداز

 قبل روزهاي ومثل بازگشتم اتاقم به صورتم شستن از بعد و برخاستم خواب از زود همیشه مثل صبح

 به ضربه چند از بعد بزرگ مادر كه بود نگذشته آمدنم از بیشتر ای دقیقه چند ، شدم كشیدن مشؽول

 :گفت و شد اتاق وارد در

 . خانم سالم -

 ؟ خوبي عزیز سالم

 .داره گله یه ازت عزیز اما… گلم دختر ممنون -

 .كردم چیكار مگه عزیز نكنه خدا -

 صبحونه پایین نمیاي چرا اما میشي بلند خواب از زود صبح تو دونم مي كه من گلم دختر آخه -

 كنم؟ صدات بیام باید من حتما بخوري

 اومدم مي صورت این درؼیر نداشتم عزیزمیل-
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 میگم خانم كوكب به میرم هم من بزن صدا سهندو و سپیده برو تو شد طوري این كه حاال پس -

 بكنه اماده رو صبحونه

 و رفتم سهند اتاق سمت به او از كردوبعد بیدار را سپیده اول و شدم خارج اتاقم از عزیز رفتن از بعد

 :گفت او كه بودم نگفته چیزي من هنوز ولي زدم در به آهسته ي ضربه چند

 دقیقه دو یه بزار شده تمام فیلمم این برداري فیلم دیروز تازه بخوابم من بزار ت ننه جون جون، كوكب

 .بخوابم بیشتر

 وقته چند این ولي میزد حرؾ طوري این بود عادتش همیشه نشست لبم بر لبخندي سهند حرفهاي از

 شایدم ما،نمیدونم جز به اره همه با انگار ولي شده آدم كردم فكر بزنه حرؾ مدلي این دیگه بودم ندیده

 .دیگه میكرد مراعات

 و بود صبحانه چیدن مشؽول خانم كوكب كه رفتم خوري صبحانه میز سمت به حرفي هیچ بدون منم

 بماند خودش خیالت در سهند گذاشتم

 

 

 :گفت سپیده نشستم عزیز كنار و كردم اي اهسته سالم

 نیومد؟ سهند چرا پس

 .بخوابه بیشتر خواد مي میاد خوابش گفت گفتم رنگي كم لبخند با

 :گفت عزیز

 چسبه نمي اون بدون كه صبحونه اخه ، بزن صدا سهندو برو شم فدات اي سپیده-

 . هستیم چي اینجا ساحل منو پس عزیز ئه -

 داره خودشو جاي كي هر بزن صدا سهندو بدو بدو باز زبون دختر ا ي -

 اومدم دیگه ي دقیقه دو تا كنم چكار دیگه شمایي كه حاال بچشم اي -

 كه بود نكشیده طول بیشتر دقیقه دو وهنوز دوید سهند اتاق سمت به سرعت به حرفش از بعد و

 :عزیزپرسید. برگشت

 كو؟ سهند پس -

 خان سهند بگي باید نیس كه اینجا بیابونه تو كوه خانم عزیز -

 كه ادبه از دور اخه بشورم صورتمو بودم رفته من ضمن كجاس؟در
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 .بشیني نشسته صورت با متشخص خانم تا دو جلوي

 . كرد اشاره عزیز و منو به حرفش با و

 بدهد را ما جواب بتواند او كه این از قبل ولي كردیم سالم بودیم اوشده متوجه تازه كه ما او حرؾ با

 :گفت سپیده

 .دیگه نیسم خانم من حاال ، درمون بي درد اي ، مرض اي كوفت، اي

 :گفت میكشید را لپش كه حالي در و نشست سپیده كنار سهند

 قبول خودتم مطمئنم من نیستي كه اونو متشخص خانم گفتم من اما خانمي من ي كننده سفید چرا

 نه؟ مگه.داري

 كننده سفید گفت باز ببین عزیز ا ه

 بده مگه خوب ده

 : گفت لبخند با عزیز

 .كردین شروع دوباره كه شما

 .مقصره سهند كه میبینین

 .بكنم جون نوش صبحونه لقمه دو یه بزار مقصر دیوونه خل من سروري شما شماس با حق بله بله

 . جون ش نو نه بكني كوفت اي

 .نشست من كنار و شد بلند حرص با حرفش این از بعد و

 :گفت خیال بي بود طبیعي خیلي براش ها بحث این انگار كه عزیز

 خارج تنت از كارت خستگي شاید برو باهاشون هم تو دارن مدرسه خرید سپیده ساحلو امروز سهند

 . هست سرگرمیم بشه

 عالم خستگي دوبرابر كه اینطوري خرید برم فندقي مؽز ي كننده سفید این با دیوونم مگه عزیز

 .فرستي مي همراهشون مزاحم داري انگار ضمن در تنم تو میریزه

 :گفت حرص با سپیده

 تونم نمي میشن، جمع دورم مردم بازیگرم، سینمام، ي ستاره من بگي خواي مي مثال یعني چي؟ كه

 ها؟ ها ها برم عمومي جاهاي

 شد اینجوري كه االن باشه گفتم رو اینا كي من چاره بي منه دهان تو میزاره حرؾ داره ببین ئه ئه ئه

 .پایم صد صددر من
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 دنیاي از خودم قلبي خواست با بلكه مردگان دنیاي از نه بار این ولي بودم نقاشي كشیدن مشؽول

 گفت و شد اتاق وارد صدا سرو با سپیده كه بودم نكرده كامل را عزیز هنوزتصویر میكشیدم، زندگان

: 

 .ماست منتظر ماشین تو سهند نیستي اماده هنوز كه تو

 :گفتم بادرماندگي

 بكشي زحمتشو خودت نمیشه

 .منتظرتم ماشین كنار من ببینم پاشو نمیشه كه نه

 بازار به سهند ماشین با خواهي عذر از بعد و رفتم ها بچه سمت به و شدم اماده سریع سپیده رفتن با

 .رفتیم

 

 

 ، بود ؼلؽله بود مدرسه وسایل فروش مخصوص كه قسمت این بود مدارس گشایي باز نزدیك چون

 هیجان كه طوري بلندي نسبتا باصداي و شد سهند متوجه جواني دختر كه بودیم نرفته بیشتر قدم چند

 :گفت ذوق با بود هویدا ان از

 .نمیشه باورم خدا اي نیستید دانشور سهند شما اقا

 : گفت زدو لبخندي ناچار به سهند

 هستم خودم بله -

 میگشت كاؼذ و خودكار دنبال كیفش در شادي با كه حالي در نبود بنده خدارو دیگه كه جوتون دختر

 :گفت

 .بدید امضا یه من به كنین لطؾ میشه

 وجود به ازوضعیت كه سپیده و من امدند، طرفش شدنوبه سهند ي متوجه هم اطرافیان حال همین در

 حرص با سپیده شدیم خارج جمعیت میان از سرعت به میكردیم خفگي احساس و بودیم ناراحت امده

 :گفت

 همیشه اخه كنه كم منو روي كه نداد چهره تؽییر عمدا این مطمئنم من ببین سهند كنه چكارت خدا بگم

 .نشناستش كسي كه میرفت ور صورتش با قدر چه كه میدونه خدا بیرون میومدیم كه

 .كنیم چكار میگي حاال
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 خونه بریم بزار نرسه بهش دستم فقط ولي نمیدونم

 : گفتم بالبخندي

 چنده؟ سهند ي شماره میشي پیر نخور حرص همه این

 به را موبایلم و گرفتم شمارشو سریع هم من گفت را شماره بعد كردو نگاه من به تعجب با من باحرؾ

 : گفتم و دادم سپیده

 گیره فعال سهند معلومه كه طوري این اخه بریم ما نداره اشكال اگه بگو سهند به

 شد باعث و داد جواب سرعت به بود هم ویبره روي و بود گرفته دستش در را موبایلش سهند چون

 !فضول چه گفتم لب زیر و گرفت ام خنده ناگهاني اینحركت از ، بشود ساكت یكدفعه جمعیت

 :گفت سپیده

 بیاي همراهمون بتوني تو نكنم فكر خرید بریم خوایم مي ساحل منو سهند

… 

 دیگه بریم پس

… 

 خدافظ باشه

 و كرد خدافظي سپیده منو از سر با هم بعد و میكنه نگاه رو ما داره شدم متوجه و كردم نگاه سهند به

 .برداشت گوشش كنار از را تلفنش

 زد داد جوان دختران از یكي و شد بلند صداها سرو دوباره تماس قطع از بعد

ت ستاره…  داریم دوست ستاره  … داریم دوس 

 . كردند شروع همه او از بعد و

 شد نزدیك ما به سر پشت از سرعت به دختري رفتیم مي فروشي مانتو ي مؽازه سمت به كه حالي در

 :گفت سپیده به ورو

 بپرسم سوال یه میشه خانم ببخشید

 بفرمایید بله

 میكردید صحبت دانشور اقاي با االن شما بدونم خواستم مي راستش

 فهمیدید كجا از شما ولي بله
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 هم با كه دیدمم كردیددرضمن قطع باهمم و میزدید حرؾ تلفن با كردینو مي نگاه هم به داشتین اخه

 .اومدید

 میزدم حرؾ سهند با من میگین درس خوب بله

 باشم داشته ازتون خواهش یه میتونم پس

 بفرمایید میكنم خواهش

 بدید من به دانشورو اقاي ي شماره میشه

 گفتم من.  كرد نگاه من به درمانده سپیده

 باشه داشته دختر یه شمارشونو كه باشن نداشته دوس ایشون شاید محترم خانم

 داشته دختر یه شمارشونو ندارن دوست ولي خرید بیان دختر تا دو با دارن دوست چرا پس واقعا ئه

 باشه

 باشن داشته سهند با نسبتي یه دختر تا دو این شاید معلوم كجا از

 ها… خواهر…نامزد…دختر دوست مثال…  وقت اون نسبتي چه بپرسم میتونم

 : گفت بود امده ستوه به دختر این رفتار از انگار كه سپیده

 فضولي؟ مگه چه تو به اصال

 :گفت میبرد مؽازه طرؾ به كه حالي در و كشید مرا دست حرفش این با و

 .كرد مي جدا كلمو سهند وگرنه ندادم بهش شماره كرد رحم خدا -

 ؟ مگه چطور -

 

 

 یه تا همین بخاطر داد فامیلشون كل به نكردو نامردي اونم دوسم یه به بودم داده شمارشو بار یه آخه -

 كار فهمید بعدشم كرد، عوض خطشو رفت آخرشم نبود امان در گوشیش دست از چاره بي سهند هفته

 .زد نمي حرؾ باهام روز سه تا منه

 : گفتم بالبخند

 .بوده حقت -

 .داره مدرسه یونیفرم مؽازه این توي بریم ساحل ئه …چاره بي من بدي خیلي -
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 برامون تا گفتیم سایزمونو و كردیم سالم بود جووني پسر كه فروشنده به و شدیم مؽازه وارد هم با

 . بیاره مانتو

 از شدیم خارج مؽازه از كه وقتي. كرد حساب را اونا پول كردو دستي پیش سپیده مانتو انتخاب از بعد

 .گرفتم طرفش به و آوردم در كیفم از خودمرا پول سهم داشتم قبل از پول مقداري هنوز كه آنجایي

 چیه؟ این -

 چیه؟ دوني مي خودتم سپیده نزن چپ علي ي كوچه به خودتو -

 . میشه ناراحت قدر چه بفهمه بابا اگه دوني مي -

 .دینتم زیر میكنم احساس نیستم، راحت اینطوري كنم مي خواهش -

 .میگي داري چي دوني مي -

 :گفت ناراحتي با بعد

 .خودت با بابا جواب اما میگیرم پولو این من باشه -

 .ترم راحت اینطوري ممنون اما من با اون باشه -

 . شدیم افزار نوشت یه وارد

 سینا دوست حامد قبل سال كه افتاد خاطرات چه دفتر یه به چشمم دفعه یه مدرسه وسایل خرید از بعد

 و من براي دونه یه بودیم رفته مدرسه وسایل خرید براي افزار نوشت به سینا و اون همرا به وقتي ،

 كه خریدم نویس روان یه براش منم یادمه داد بهمون یادگاري عنوان به خریدو سینا براي هم دونه یه

 . بود شیك هم خیلي

 كله سرو توي میزدیم قدر چه و خوندیم مي درس موندیمو مي بیدار هم با صبح تا كه شبایي چه یادمه

 . مدرسه رفتیم مي كرده پؾ چشماي با صبح آخرشم هم ي

 پدرو بودچون ما ي خونه باشه خودش ي خونه كه این از بیشتر حامد كه بگم صددرصد تونم مي

 اونم البته …تهران بود اومده مادرشم كردو مي زندگي پدرش پیش اون بودنو شده جدا هم از مادرش

 .میزد سر مادرش به اوقات بعضي تابستونا

 اضافه دوتادفتر افزارو نوشت توي برگشتم اومد یادم چیزي یه دفعه یك كه شدم افزارخارج ازنوشت

 :گفت تعجب با سپیده.گرفتم

 چیه؟ براي دفتر همه این -

 : گفتم كمرنگي لبخند با

 . بنویسم داستان خوام مي -
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 :گفت تعجب با

 داستان؟

 مي نشدحاال دیگه زلزله از بعد ولي بشه چاپ بود قرار یكیش كه بودم نوشته داستان تا دو قبال ، اره -

 .بنویسمشون اول از خوام

 : گفت دادو جواب سریع اونم.  خورد زنگ تلفنش دفعه یه كه بگه چیزي خواست مي سپیده

 سالم

… 

 اومدیم باشه

… 

 چي؟ جلوي

… 

 .اومدیم بهت نزدیكیم اهان

. 

 :گفت تماسش قطع از بعد

 .جمعیت ازبین رفته در ،انگار منتظرمونه جلوتر كمي سهند -

 روي سهندسرشو. شدیم سوار دیدیمو ماشینو و رفتیم بود داده ادرس سهند كه جایي طرؾ به هم با

 . كرد سالم كردو بلند سرشو ما شدن سوار با بود گذاشته ماشین فرمون

 حوصله كه تو خوب مادرت خوب پدرت بگه بیاد نیست یكي آخه كالفس چقدر كه بود مشخص قشنگ

 ندادي؟ چهره تؽییر چرا پس نداري رو كارا اینجور

@@@ 

 :وگفت اومدو سپیده كه بودم اتاقم توي

 .ساحل داره كارت بابا

 

 .عمو كار اتاق رفتم شدمو بلند سریع منم

 :گفت زدو لبخندي بادیدنم عمو
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 .دخترم بشین بیا -

 .زد مي صدا طوري همین منو اونم افتادم بابام یاد نازي آخي

 و گذاشت جلوم آوردو در مدارك سري یه گاوصندوق توي از شدو بلند اون نشستم مي كه حالي در

 :گفت نشست مي كنارم كه حالي در

 اما دارم دوست قدر چه كه دوني مي خودتم دونم مي خودم هاي بچه مثل رو تو من ساحل ببین -

 عمو؟ آره اي ؼریبه ما با هنوز كنم مي احساس …گفتي سپیده به چیزایي یه شنیدم امروز

 . بكشه دیگه یكي منو جور خواستم نمي فقط من نگید اینطوري عمو نه -

 دیگم؟ كس من یعني -

 . كنم جمعش تونستم نمي بودمو زده زر یه معمول طبق …بگم چي دونستم نمي

 :گفت كردو اشاره بروش رو مدارك به دید منو سكوت كه عمو

 هم بدون كه یادته بودم شریك پدرت با نصؾ نصؾ منه به متعلق كه چي هر و شركت سهام نصؾ -

...  میشه تو مال حاال كه بود اون مال نصفش دارم كه چي هر همین خاطر به كردیم نمي كاري هیچ

 .بكشي زحمتشو باید تو كه مونده امضا تا چند فقط دادمو انجام الزمم كاراي ي همه

 . داد ادامه دوباره عمو كه كردم سكوت كمي بگم باید چي نمیدونستم

 رو خونه خواد مي و الزمه پول گفت خواهرم كه بوده پدریمون ي خونه دوني مي كه هم خونه این -

 دیدي…خریدم خودمون سهمشو نذاشتیمو داشتیم جا این از خاطره خیلي چون باباتم منو بفروشه

 ؟ تورو جور ما یا كشي مي مارو جور داري تو ،حاال توئه مال هم خونه این نصؾ

 میشه ناراحتیتون باعث خریدام پول كردن حساب دونستم مي چیه؟اگه ها حرؾ این آخه عمو -

 . كردم نمي اینكارو

 .مدیوني بهمون كه نكني فكر و كني زندگي آرامش راحتو خیال با كه گفتم رو اینا ، عزیزم نه-

 : گفتم بوسیدمو رو عمو ي گونه شدمو بلند

 .خوبین خیلي عمو ممنون -

 : گفت زدو لبخندي عمو

 كني برداشت اون از توني مي دیگه توش میریزم شركتو سود كردمو باز برات حساب یه راستي -

 .میریزم پول حسابت به خودم طرؾ از ماهانه خودمم البته…

 …نمي عمو آخه -

 :گفت كنمو تموم حرفمو نداد اجازه
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 .دیگه نداره آخه -

******************************************** 

 :گفت اتاقمو توي انداخت خودشو زدن در بدون سپیده كه میشدم آماده خواب براي داشتم

 جونییییییییییییییییییییي؟ ساحل -

 :گفتم تعجب باا

 خوبي؟ -

 .توپم خودم جون آره -

 .دیگه پالستیكي حتما ، ئه -

 .بدجنس -

 ؟ خواي مي چي ببینم بگو حاال -

 كني؟ تعریؾ برام بنویسي خواي مي كه داستانیو میشه ، ساحلي…فهم چیز ادم قربون اي -

 .میاد خوابم بابا نه -

 .كردم تعریؾ براش داستانو من شدو پیروز اون باخره اما… اصرار سپیده از انكارو من از

 . بود صبح 4 ساعت نزدیكاي دیگه شد تمام كه داستان

 :گفت باهیجان سپیده

 .بود معركه… معركه، -

 .بخوابیم حاال دیگه بسه…  ممنون -

 :گفت من حرؾ به توجه بي سپیده

 . كردم حال خیلي بود عشقي كه قسمتاییش اون با -

 . داد ادامه كردو مكثي وبعد

 دیوونن؟ عاشقا گن مي همه چرا ساحل راستي -

 

 مي بازي هم با داشتن عشق حسادتو دیوونگیو بار یه))گفت مي كه داشتیم ادبیات معلم یه راستش -

 میزاره چشم هم دیوونگي بشیم قایم بریم ما تا بزار چشم تو گه مي دیوونگي به حسادت ، كردند

 راحتي به ،دیوونگي میشه قایم سرخ گل ي بوته یه پشت میره هم عشق دیوارو پشت میره حسادت
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 هر دیوونگي اما میگه عشقو جاي بودنش حسود خاطر به حسادتم نه عشقو اما كنه مي پیدا حسادتو

 این با میگه دستشو میده چوب یه حسادت همین خاطر به نمیاد بیرون اون میزنه صدا عشقو چي

 كنه مي كارو این دیوونگیش خاطر به هم دیوونه بیاد بیرون اون تا سرخ گل ي بوته روي بزن چوب

 شده نابینا و ببینه تونه نمي دیگه كه حالي در میاد بیرون ناله آهو با عشق تكرار بار چند از بعد و

 میشمو تو راهنماي پس شدم تو شدن نابینا باعث من كه حاال گه مي فهمه مي اینو كه هم دیوونگي

 .میبرم رو تو خواستي كه هرجا

 دیوونن؟؟؟ عاشقا میگن كه همینه خاطر به پس!!!! جالببببببببببببببببببب چه -

 .دیگه آره كنم فكر -

 هستم؟ دیوونه منم بنظرت حاال پس -

 :گفتم تعجب با

 عاشقي؟؟؟ هم تو مگه ناقال -

 .كرد گرفتوسكوت گاز لبشو یكدفعه بود شده حرفش ي متوجه تازه كه سپیده

 : گفتم باشیطنت

 ها؟…عیبه شدن عاشق مگه اصال ؟ زدي بدي حرؾ مگه ، نداره عیب شده چي حاال مگه بابا -

 :بگه باشیطنت كه بود اون نوبت اینبار من حرفاي با

 !!!!!!عاشقي؟؟؟ خودتم نكنه ناقال -

 :گفتم ناراحتي با كشیدمو آهي

 .باشم تونم نمي نیستم كه این نه البته نیستم، دیگه اما بودم عاشق -

 :گفت دلسوزي با سپیده

 دادي؟ دست از زلزله توي اونم ،یعني متاسفم -

 .دادم تكون مثبت عالمت به سرمو بدمو فرو بؽضمو بتونم شاید تا كشیدم عمیقي نفس

 .بود بسته جونش به جونم كه ،كسي دادم دست از آرمانم من آره -

 (م زنده االن من چرا ولي بستس جونش به جونم گفتم مي بود دار خنده)

 داشتین؟؟؟ نسبتي هم ساحل،؟؟؟با شدین هم عاشق چطوري-

 :گفتم بپوشم خوابمو لباس تا شدم مي بلند كه حالي در

 .نیست بدنم توي جون دیگه كه بخوابم بزار دیگه بسه
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 .دونفرس كه تخ تتم…میخوابما اینجا منم -

 .میشدي جا بي تو وگرنه آقاجون عزیزو قبلي اتاق توي اومدم كه خوبه!!!!خوبه واال

 .جونم به بزن ؼر هي بخوابما كنارت خوام مي امشب یه -

 میشناسمش؟؟؟ من شدي كي عاشق نگفتي تو راستي -

 .طورم چه…بلهههههههههههههههههه -

 كیه؟ بگو ،حاال حد این تا

 !!!بخوابي خواستي مي كه تو -

 بگو؟ تو حاال -

 خاطر به كارگردانه دوسش،فرشاد باباي… بودن هم با دبیرستان از كه داره دوست یه سهند راستش -

 بده بازیگري تست یه بره كه كرد تشویق سهندم بودو كرده بازي زیادي هاي فیلم توي فرشادم همین

 فرشاد رفتوآمداي دیگه كه بود وقت اون میشه،از قبول زنه مي شانسش و میره سهندم شه قبول شاید

 شدمو گرفتار من كه بود آمدا رفتو همین توي… شد بهش من شدن وابسته باعث شدو زیاد خونمون به

 .شدم عاشق چاره بي من كه كن درستش و بیا حاال

 : گفتم زدمو لبخندي

 میكنه؟ بازي سهند با اكثرا كه امیریه فرشاد همون منظورت فرشاد از نكنه سپیده -

 .همونم با آره -

 كرده؟؟؟ دلبري اون فقط یا بردي اونو دل توهم چي اون حاال…سلیقه ایول بابا -

 لبخند نه كردم مي تعریؾ برات ناله و آه با االن كه بودم نبرده اونو دل   من آگه خره آخه ده -

 نیاز وقت به گفتم بزارم كالس كه این براي منم گفته چیزایي یه سهند به سربسته اونم آره…ژكوند

 . پشیمونم خر مثل االن اما كنم فكر خوام مي دارمو

 آخه؟ چرا -

 با ساعتي نیم یه میزنگه سهند ي بهونه به گاهي البته كنم فكر راحت من تا خونمون نمیاد دیگه آخه -

 .حرفیم مي هم

 چي؟؟؟؟؟ دیگه بابا نه -

 زن و سپیده منو بود نزدیك خونه به تقریبا مدرسه كه اونجایي از بودو مدرسه شروع مهرو اول روز

 عمو زن اما بریم ماشین با كرد اصرار سپیده قدر چه كه بماند البته رفتیم پیاده اونجابود مدیر كه عمو

 .كنیم روي پیاده باید نه گفت
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 زن از اجازه با یه گفتن با هم ما كردن سالم عمو زن با اومدنو جلو نفري چند مدرسه به باورودمون

 . نشستیم مدرسه توي ازنیمكتاي یكي روي شدیمو جدا عمو

 میرفت دیگه ي مدرسه یه دوستش بخاطر قبال هم سپیده چون شناختیم نمي رو كسي سپیده نه من نه

 بود اومده امسال عمو زن اصراراي بخاطر هم سپیده بودو رفته دیگه شهر یه به امسال اونم ولي

 .اینجا

 :گفت اومدو طرفمون به حالي خوش با دختر یه كه بود نگذشته بیشتر اي دقیقه چند هنوز

 !!!!!!؟؟؟؟. كني مي چیكار اینجا تو سپیدههههههههههههههه واي -

 :گفت كجي لبخند با شدو بلند سپده

 خوبي؟ شراره سالم -

 كني؟؟؟؟؟ مي چیكار اینجا تو ممنون -

 . دیگه مدرسه اومدم خوب -

 :گفت كردو اشاره من به بعد

 .ساحل عموم دختر -

 :گفت سپیده به رو دوباره بعد كردو سالم منم به اومدو جلو شراره

 .نیومدي كردم اصرار چي هر قبال كه من اینجا اومدي كردي ول گلبهارو شد چي -

 .اینجا اومدم دیگه منم شهرستان رفت گلي راستش -

 . صؾ سر رفتیم همه بود شده زده معمول از دیرتر كه صؾ زنگ خوردن با

 صحبت به كرد شروع عمو زن كردن اجرا برنامه دوتا یكي خوندنو قرآن ها بچه كه این از بعد

 .كردن

 .... گم مي تبریك بهتون رو تحصیلي جدید سال بچه سالم -

 :گفت بشنویم خودمون فقط كه طوري به صؾ آخر از ها بچه از یكي

 .تبریك نه داره تسلیت مدرسه اول روز خانم -

 : گفتم من خندیدنو ها بچه حرفش با

 .باشه آخرت ؼم ایشاهلل -

 …زد مي حرؾ چنان هم عمو زن
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 مدرسه برتراي به مدرسه اول روز من كه بدونید باشیدو آشنا من اخالق با همتون كنم فكر خوب -

 ساحل خانم.بدم هدیه مدرسه بهتریناي از دونفر به كه دارم افتخار امسالم دم مي هدیه مسابقات توي

 شما تشویقاي با… شطرنج ي مسابقه برتر نفر رحیمي نازنین خانم و ریاضي المپیاد برتر نفر دانشمند

 .بگیرن هاشونو هدیه بیان كه خوام مي ازشون

 كه من به تعجب با ها بعضي هنوز كه حالي در شد بلند زدن دست صداي دفعه یه عمو زن حرؾ با

 .كردند مي نگاه بگیرم هدیمو میرفتم داشتم

 از ولي داخل رفتم كردمو پیدا كالسمو باالخره من بود زده كالسش در نفر هر اسامي كه اونجایي از

 آخر نیمكت روي حرفي هیچ بدون منم بود خالي آخر نیمكت تا دو فقط بودم نفر آخرین كه اونجایي

 ي فاصله یه روي معلم میز.بود بروم رو درست معلم میز كه طوري به نشستم چپ سمت كالس

 اون اما ببینم اونو تونستم مي راحتي به من همین خاطر به داشتو قرار زمین از متري سانتي41 تقریبا

 . بود نشسته جلوم چاق دختر یه چون نه منو

 شده كالس هم باهاش حاال اما نمیاد خوشش شراره از بود تابلو خیلي سوخت سپده براي دلم خیلي اما

 .بود

 

 نداشتم درسي برنامه كه اونجایي از ولي بود دوم زنگ االن بودو رفته ها برنامه بخاطر كه اول زنگ

 . داریم درسي چه دونستم نمي

 نگاهي كوچكترین اینكه بدون اونم شدنو ساكت ها بچه ي همه كالس به جوون پسر یهه ورود با

 .نوشت روش رفتو برد وایت سمت به بندازه بهشون

 ((هندسه دبیر هستم كدایي))

 … حاال ولي هاس بچه از یكي برادر بودم كرده فكر بقیه مثل تقریبا منم بود گرفته خندم حركاتش از

 چاره بي نچ نچ…علیكي نه سالمي نه…نوشته رفته كه نداره زبون مگه آخه بود پررو خیلي خداییش

 …درسمون قراره این كه ما

 .اومد در صداش دفعه یه كه زدم مي زر ذهنم توي داشتم هنوز

 .كردین فراموش نگین بعدا كه نوشتم فامیلیمم هندسه دبیر هستم كدایي من سالم -

 آخي اما.باشیم داشته جووني این به دبیر كرد نمي باور هیچكي آخه بودن كرده كپ همه ها بچه

 …الهي …الهي…كردم قضاوت زود من بود ادب با چه بچم …نازي

 . شیریني خود به كردن شروع بودن اومده در بهت از تازه كه ها بچه از نفر چند

 تدریستونه؟ اول سال نكنه باشین دبیر خوره نمي بهتون اصال كدایي آقا -
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 . دوممه سال خانم نه -

 :گفت كردو باز را كالسي دفتر حرفش این با و

 .كنید معرفي خودتونو اول خوب

 هر كردنو خود معرفي به شروع هم ها بچه كرد اشاره راست نیمكتسمت اولین به دستش با بعد و

 .ها بچه از نفري چند جز به البته میومدن بیچاره كدایي براي خركیم ي عشوه تا چند یه كدوم

 . نذاشت بهشون سگم محل كردو كم همشونو روي هم كدایي این كه اومد خوشم اما

 با ولي كرد معرفي خودشو شیواس، اسمش دونستم مي حاال بودو من جلوي كه هم چاقه دختر باالخره

 :گفت بستو دفترو كدایي كه دیدم تعجب كمال

 .امروز داریم ؼایب دونفر كه این مثل -

 :گفتم شدمو بلند… بود ندیده منو انگار گرفت خندم

 .هستم دانشمند ساحل.نكردم معرفي خودمو من خوام مي عذر -

 سر المپیاد اول نفر كه افتخارمه باعث ضمن در نشدم شما ي متوجه من خواین مي عذر چرا شما -

 . باشه من كالس

 :گفت شیوا

 دونید؟ مي كجا از شما آقا

 :وگفت كرد اخمي كدایي

 .شنیدم صؾ سر -

 :گفت لب زیر شیوا

 .كه بزنیمون خواد نمي بابا باشه -

 

 .بود داده پیام یكي برداشتم گوشیمو. كرد خطي خط اعصابمو گوشیم صداي كه بخوابم خواستم مي

 .بود نوشته بود كي دونم نمي شناختم نمي رو شماره

 .وزد نمي بادي هیچ كه ي ا جاده در بودن قاصدك دلتنگ است سخت چه -

 . نمیشناختمش اما كردم نگاه شمارش به تعجب با

 . نوشت ؟كه شما بنویسم خواستم مي
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 سالم -

 . دادم جواب

 !!!!!!شما؟؟؟ -

 -ها واجبه سالم جواب!!! ؟؟؟؟ ندیدي سالم، گفتم -

 .بود گذاشته تعجب سوالو عالمت همه این كني كم رو براي اونم انگار گرفت خندم

 :دادم جواب

 !!!شما؟؟؟؟ حاال سالم خب -

 . بكنه دل دردو باهات خواد مي دلش كه دوست یه-

 .ندارم بقیه هاي ؼصه و دال دردو براي جایي دیگه دارم مشكل كافي ي اندازه به خودم من متاسفم -

 ببینمت نیست قرار چون…دختر یا پسري هستي كي تو كه كنه نمي فرقي برام من ، میكنم خواهش -

 .بشم سبك تا بكنم دل دردو باهات كمي خواد مي دلم فقط

 .دادم جواب زدمو پوزخندي

 .بشم سبك تا بزنم حرؾ یكي با باید خودم من متاسفم -

 .كن دل دردو من با هم تو خوب -

 خودتم بیا گفت مي اون كني دل دردو هام با خوام نمي گفتم مي بهش من.بود پررو بشر این كه الحق

 .بكن دل دردو من با

 .كشیدم دراز گذاشتمو كنارم گوشیو همین خاطر به بشم خیالش بي گرفتم تصمیم

 اما بشم خیالش بي خواستم مي شد بلند گوشیم جیػ جیػ دوباره كه بود نگذشته بیشتر اي دقیقه سه دو

 :بود نوشته. برداشتم گوشیمو دوباره بودم فضول كوچولو ریزه یه كه اونجایي از

 . مادر نه دارم پدر نه پویام من -

 میده؟؟؟؟ من تحویل بیوگرافي و میكنه خودشو كار باز این نده پیام میگم من كیه؟؟؟ دیگه این

 .فرستاد دوباره

 كه ثروتمم دارم دایي و خاله عمه گفتم ندارم كسو هیچ گفتن ندادن زن بهم خواستگاري رفتم امشب -

 بكنم خوشبخت دخترتونو میدم قول …بسه بكنم كار بخوام كه این بدون حتي زندگي امر یه اندازه به

 ((.نه))گفتن كالم یه امااونا
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 اما بكنه دل دردو باهام خواست مي دلم بودم كشیده رو مادري پدر بي درد منم سوخت حالش به دلم

 ؟ نه یا گه مي راست داره دونستم نمي

 دوستي؟؟؟ یا شدنشه سبك دلو دردو قصدش دونستم نمي

 قصدش تونست نمي پس پسر یا باشي دختر كنه نمي فرق بود نوشته كه كردم نگاه پیامش سومین به

 بزنم حرؾ باهاش پسر یه اسم به تونستم مي اصال.راسته حرفاش كه داد میشداحتمال پس باشه دوستي

 .نوشتم همین بخاطر نمیده جواب دیگه پسرم من بفهمه و باشه دوستي قصدش اگه اینطوري

 .سیناست منم اسم… متاسفم برات -

 آرامش بهم میشد باعث سینا اسم اما كردم انتخاب پسر اسم همه این بین داداشمو اسم چرا دونم نمي

 .بده

 كنم؟؟؟؟ چكار باید من گي مي تو -

 داشتي؟ دوستش -

 كیو؟ -

 !!!؟؟؟ دیگه خواستگارش رفتي كه دختري همون

 . بكنم ازدواج خواستم مي تنهاییم كردن پر براي شایدم …نه …دونم نمي -

 نه بخواد خودت براي رو تو كه بكني ازدواج كسي با باید تو كه كنم مي فكر من چیه؟ دوني مي -

 .پولت یا خانوادت

 بخاطر منو كه برسم كسي به تا كنم صبر خوام مي همین بخاطر رسیدم نتیجه این به خودمم راستش -

خودم  .بخواد خود 

 كاري…  بشم بیدار باید زود صبح فردا من راستي…باشه كار بهترین این كنم مي فكر آره -

 .بخیر شب!!!!نداري؟؟؟؟

 .حرفات از ممنون بخیر هم تو شب شب فردا تا بخواب برو باشه -

 .داد شبم فردا قول نیست كن ول این انگار بابا نه

 :گفت كه شدیم مي مدرسه حیاط وارد عمو زن همراه

 ندارید؟ فیزیك امروز ها بچه -

 پرسین؟ مي چي براي دارم فیزیك من امروز عمو زن چرا -

 فقط ما ي مدرسه توي كه فیزیك معلم ریاحي خانم اما نه یا كنه مي حالت خوش خبر این دونم نمي -

 .مدرسه نمیاد اول ي هفته كنه مي تدریس چهارمو سال
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 :گفت حالي خوش با سپیده

 !!!!نمیاد؟؟؟ چي براي حاال.…دارم فیزیك فردا پس منم!!!!گي؟؟؟؟؟ مي راست مامان واي -

 دیگه ي هفته یك براي اشتباهي اون بگیره بلیط فرستاده پسرشو خواهرشه ي خونه كه گفت بهم -

 بلیطو نمیزاره فهمه مي وقتي خواهرشم گرفته

 .بمونن میشن مجبور هم اونا كنن عوض

 .بده خبرا این از روز هر عاشقتم برم قربونت مامان -

 .خوره مي صؾ زنگ االن همین كالس توي بزارین كیفاتونو برین… خبه خبه -

*********** 

 سر با كه شدم دختري ي متوجه هم لحظه همان در و نشستم شدمو كالس وارد صؾ زنگ از بعد

 ها بچه به گرداني

 ؼایب دیروز كه دختریه همون این حتما پس.… بنشیند كجا دانست نمي و كند مي نگاه ها ونیمكت

 .بود

 سمت به شده گذاشته وسایل كدوم هر روي دید كردو نگاه نیمكتا ي همه به وقتي

 :گفت آمدو من طرؾ به كوتاهي مكث از بعد ولي رفت كالس ته خالي نیمكت تنها

 نشستید؟ تنها شما خوام مي عذر -

 .تنهام بله -

 . نمیده حال تنهایي آخه بشینم كنارت من میشه -

 :گفتم بود نشسته لبم ي رو حرفش از ناخدا كه لبخندي با

 . باش راحت البته -

 :گفت گذاشتو نیمكت ي رو كیفشو

 كاراي چون اینجا اومدم كه بارمه اولین حتي نمیشناسم مدرسه توي هم هیچكسیو.آیداس اسمم من -

 .داد انجام عموم پسر هم نامم ثبت

 :گفتم زدمو لبخندي

 .مدرسه میام باره دومین كه تفاوت این با جدیدم مدرسه این توي تو ،مثل ساحلم منم -

 :گفت شوخي به
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 كشي؟؟؟ مي رخم به مو نظمي بي داري نشده چي هي هنوز بد دوست اي

 . كردم مي شوخي داشتم نداشتم منظوري من كنم باور

 … كرده كر فلكو گوش جنبم من كن شوخي من با خواد مي دلت تا باش راحت نداره اشكالي -

 بیمارستان از داد نمي اجازه دكترم بود شده بد حالم جدیدا دارم قلبي بیماري من راستش

 ..شدم راحت بیمارستان شر از باالخره دیروز كه این تا بشم مرخص

 . بشي خوب تر زود امیدوارم متاسفم -

 :گفت او كردیم معرفي را خود كه این از بعد ولي كردیم قطع صحبتمونو هم ما معلم ورود با

 وگرنه آهسته فقط ولي بدید انجام دارید دوست كاري هر پس بدم درس جلسه اولین ندارم عادت من -

 . میدم درس

 .گرفتیم سر از صحبتمونو هم ما نگو كه كردن حالي چنان ها بچه حرفش با

 : گفت آیدا

 .خواهش یه ها شرمنده

 .باش راحت كنم مي خواهش -

 مدرسه بیام تونم نمي گاهي بیماریم بخاطر چون باشم داشته شمارتو تونم مي

 .بگیرم كمك ازت درسا توي كه باشم داشته شمارتو خوام مي همین خاطر به

 …191 كن داشت یاد باشي داشته نمیشه چرا عزیزم آره -

 خاموشه یا نیست دردسترس یا موبایل آخه بدي خونتونو ي شماره شه نمي موبایله ي شماره كه این -

 .نداره شارژ یا

 .گم مي بهت بعدا بپرسم بزار نیستم حفظ از شمارشونو ولي كنم مي زندگي عموم ي خونه من راستش

 جالب؟ چه -

 : پرسیدم تعجب با

 !!!؟؟؟ چي -

 .دونم نمي من و خبریه نكنه ناقال…  كني مي زندگي عموت ي خونه كه این -

 . بود كجا خبر با با نه -

 .نیاوردم خودم ي رو به ولي داد دست بهم خوب حس یه صممیتش همه این از
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 كني؟؟ مي چیكار اونجا تو نیست خبر اگه پس -

 .كردم تعریؾ خانوادمو مرگ براش مختصر طور به باالخره اصراراش با

 :گفت ناراحتي صداي با حرفام از بعد

 كه بودي شانس خوش اقل حد تو كنم مي فكر من ولي… ساحل گم مي تسلیت -

 .دیدم مو بابا مامان جاي به كردم باز چشم وقتي كه چي من اما مادرداشتي سالگیت 11تا

 :داد ادامه دید منو تعجب وقتي ولي كرد سكوت ایدا

 میشد عموم زن خالم یعني كردن خواهرازدواج تا دو با و بودن شریك هم با عموم بابامو-

 كه مامانم و خالم روز یه شدن مي خارج شهر از زیاد باید بودكه طوري عمو و بابا شؽل

 بابامو وقت همون ولي خرید برن كه میشن آماده عموم پسر آیدین و بوده باردار منو

 كننو مي قبول هم اونا رسونمتون مي خودم من میگه عموم میرسنو راه از عموم

 بخاطر ولي نبوده تنها دیگه بابام وجود با چون نمیره باهاشون دیگه آیدین البته میرن

 میمیرن جا در همشون میكننو وتصادؾ شه مي پرت حواسش لحظه یه زیادش خستگیه

 منو كننو مي عملش سریع بارداره مامانم كه فهمن مي وقتي آخه.بودم ماهه 1 وقت اون كه من جز به

 .میدن نجات

 :گفتم زدمو كمرنگي لبخند

 .میگیره گریم منم كه نكن بؽض حاال متاسفم -

 

 من تا بزاره پام پیش حل راه یه شاید تا بكنم صحبت مدرسه مشاور با زندگیم ي درباره داشتم تصمیم

 و شدم خارج كالس از تفریح زنگ خوردن از بعد همین خاطر به.بكنم سیر گذشته توي تر كم بتونم

 راحت خیال با تونستم مي نمیومد فیزیك معلم بعدم زنگ كه اونجایي واز رفتم مشاوره دفتر طرؾ به

 .بزنم حرفامو

 .شدم وارد زدمو در به ضربه چند… بود كتابخانه كنار دقیقا مشاوره دفتر

 زدو لبخندي متقابال هم محمدي خانم. نشستم صندلیها از یكي روي كردمو سالم كمرنگي لبخند با

 . داد منو پرسي احوال سالمو جواب

 :گفتم بیارموبعد دست به تمركزمو بتونم تا كردم مكث كمي
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 مشاوره ازتون خوام مي اصل در… بكنم صحبت باهاتون موضوعي مورد در اومدم راستش -

 .بگیرم

 :گفت شدو بلند صندلي روي از مهربون لبخندي با

 . خدمتم در من. بكنم كمكت بتونم امیدوارم -

 و نشت اخمي یه مهربونش صورت توي دفعه یه ولي بشینه من جلوي كه اومد حرفش این با و

 :كشید عمیق نفس یه بستو چشماشو

 :گفتم نگراني با

 .؟؟؟؟ محمدي خانم خوبه حالتون -

 :گفت نشستو روبرو برگردوندو جوونش مهربونو صورت به لبخندشو دوباره

 اخمام همین خاطر به كنه مي اذیت منو داره نشده ماهش دو هنوز بچه این چرا نمیدونم اما خوبم آره -

 .شد بد كم یه ،حالم هم توي رفت

 : گفتم لبخندي با

 خانم باشه مبارك -

 : گفت كردو تشكر زدو لبخندي

 بكني؟؟؟ صحبت خواستي مي چي به راجع گوشم به خوب

 خودكشیو و مرگش آرمانو به عشقم تا گرفته ام خانواده مرگ از كردم شروع بعد كردمو مكث كمي

 خندیدم مي گاهي ریختمو مي اشك گاهي بفهمم كه این بدون كه حالي در كردم تعریؾ رو همه و همه

 .ریزد مي اشك من با گاهي هم محمدي خانم كه نشدم متوجه حتي و

 واقعا معلقم هوا توي كاه پر یه مثل كردم مي احساس كردم مي سبكي احساس جمالتم پایان از بعد

 :گفتم كشیدمو اي آسوده نفس.… بودم آورده دست به نسبي آرامش یه انگار بودمو شده سبك

 .شد تمام -

 : گفت زدو تلخي لبخند محمدي خانم

 خیلي چون لیوانوببیني ي دیگه ي نیمه یه باید ولي دادي دست از رو چیزا خیلي تو شد تمام آره -

 دیگه چیزاي خیلي و ساختگیت خود و استقاللت عموت ي خانواده مثال آوردي دست به هم رو چیزا

 … كني پیدا دست بهشون آینده در ممكنه كه

 : داد ادامه لخندي با بعد
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 نمي بازم اما ندادم دست از مادرمو پدرو من كه تفاوت این با تو زندگي مثل چیزیه یه منم زندگي

 . بینمشون

 :داد ادامه لبخندي با خودش كه كردم نگاش تعجب با

 كسو هیچ اینجا اما تهران اومدم كارش خاطر كردموبه ازدواج داییم پسر با كردم تمام كه درسمو -

 این با بازم ولي.مو بچه دیگه ماه چند و دارم همسرمو االن ولي دادم ازدست رو ها خیلي منم نداریم

 چون خوشبختم دونم مي من كنم مي فكر مثبت حال هر به اما تنهام همسرم شؽل خاطر به اكثرا كه

 بخواي باید خودت ولي كنه مي فرق هم با تو منو موقعیت كه دونم مي البته ، باشم خوام مي خودم

 .جان ساحل

 سفیدو صورتشم بودو آبي چشماش نازي آخي…  زدم زل مهربونش ي چشما به زدمو كمرنگي لبخند

 (.شوهرش جون نوش) بود حال با خیلي رفته هم روي. خوشگل نازو بینیشم

 . بود جوون خیلي چون باشه كارش دوم یا اول سال خورد مي بهش

 . كردم پیدا آرامش باهاتون صحبت از اما چرا دونم نمي محمدي خانم ممنون -

 : گفت زدو لبخندي

 در سالمه چند من مگه جون دختر آخه بزني صدا اسممو دارم دوست دوما لطفت از ممنون اوال -

 باهاش زندگیم به راجع مدت این توي كه هستي نفري اولین هم تو و ندارم هیچكسو اینجا كه منم ضمن

 از كه وقتي ساعت، یه این صمیمیت ندارم دوست.بزني صدام محبوبه دارم دوس پس كردم صحبت

 . بره بین از بیرون رفتي اتاق

 مي صحبت باهاتون شؽلتون خاطر به كه هستن خیلیا كنم فكر ولي محمدي خانم دارین لطؾ شما -

 .بزنم صدا اسمتونو من شه نمي دلیل كه این كنن

 :گفت زدو ساختگي اخم یه با همرا كمرنگي لبخند

 پسراي دوست…  عشقشون چي؟؟؟؟ به راجع اما كنن مي صحبت باهام خیلیا درسته آره-

 ؟؟؟ چي تو اما رنگارنگشون

 كني؟؟؟ مي قبول منو دوستیه پیشنهاد خوب دختر حاال كني؟؟؟ مي مقایسه اونا با خودتونو تو

 : گفتم لبخندي با

 !!.نه؟؟ بگم دارم جرئت مگه -

 

 .داریم درس كدایي آقاي با كه جلسه دومین استو یكشنبه امروز
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 بودن بیرون كالس هاي بچه بیشتر تقریبا میزدیم حرؾ هم با داشتیم آیدا و من بود استراحت زنگ

 : گفتن خنده با شدنو داخل( نشست مي بروم رو كه چاقه دختر) شیوا سر پشت همشون دفعه یه ولي

 . دیگه بگو دادي دق رو ما كه تو شیدا -

 : گفت سرخوشي با شیدا

 . بیرون كشیدم محمدي خانم زبون زیر از ترفندي چه با دونید نمي خودمه كار گفتم دیدین -

 :گفت ها بچه از یكي دوباره

 !!!!؟؟؟؟ نه یا مجرده فهمیدي اسمشو دیگه بگو خوب -

 :گفت حالي خوش با

ش بزنین ها بچه -  . آیدینه اسمشم مجرده آره… قد 

 . كالسه با خودش مثل كه اسمشم جان اي

 كدایي آقاي درسته حاال نخندیدم كردمو كنترل خودمو ولي بود گرفته خندم ها بچه هاي حرؾ از

 .بودن آورده در شورشو دیگه هم دخترا اما بود قیافه خوش خوشتیپو

 :گفت زدو شیوا به چشمك یه فرزانه

 . وقتشه االن پس -

 همین او از تبعیت به هم بقیه كرد خارج اون از آرایشیشو لوازم رفتو كیفش طرؾ به حرفش این با و

 . كردن آرایش به شروع نشستنو هم دور و كاروكردن

 یكي خواست مي دلم بودو كرده گل جنسیم بد هم جورایي یه…بودم كرده تعجب خنده از بیشتر اینبار

 . .بودن شانس خوش خیلي خوب ولي ببیننشون ناظم یا عمو زن یا معلما از

 خوشم.  كرد چیكار میشه دقیقه هشت هفت توي مگه آخه بود مونده نصفه آرایششون همه ها چاره بي

 . پروندن مي چیز یه كدوم هر رفتنو نمي هم رو از ها بچه كه میومد

 .تیپشم عاشق من ها بچه واي -

 . داره سگ چشماش كه نمیدوني

 :گفت شیوا

 قدیم از آخه خوادم مي همه از بیشتر مطمئنم من اما ذوقم توي زد اول روز كه قدرم هر ها بچه -

 .لیلي بشكست مرا جام چرا میلي بود دیگرانش با اگر گفتن
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 ده)  كردم كنترل خودمو نشن متوجه ها بچه كه این براي ولي بشم منفجر خنده از خواستم مي كه آخ

 (. سقففففففففففففؾ به اعتماد بگه نبود یكي آخه

 :گفت خنده با آیدا

 بكني؟؟؟ كاري خواي نمي تو ساحل

 مثال؟

 !!كني؟؟؟ آرایش خواي نمي كه اینه منظورم میزني راه اون به خودتو چرا

 :گفتم لبخند با

 بكنم آرایش مدرسه توي بیام حاال میكردم مالیم آرایش یه مامانم اصرار به رفتم مي كه مهموني من -

 كني؟؟؟؟؟؟؟ خوشگل كدایي آقاي براي خواد مي دلت خودت نكنه ناقال اصال!!!؟؟؟

 :گفت شیطنت با آیدا

 .بكنم كارو این مدرسه توي خوام مي كنم نمي آرایش براش خونه توي من -

 :گفتم شدمو ماجرا متوجه تازه آیدا حرؾ این با

 هندسه دبیر همین پسرعموت، آیدین نكنه كدایي خانم آیدا… میشه جالب داره ماجرا تازه ببینم وایسا -

 . خودمونه ي

 :گفت خندیدو شیطنت با

 .فهمممممممممممم چیز آدم به آفرین -

 …با حتما هستي كدایي آقاي عموي دختر تو بفهمن دخترا اگه شود چه …واي… واي -

 :گفت كردو قطع حرفمو

 .نگه كسي به گفتم ایدینم به تازه بفهمن ها بچه نمیخوام من نسازیا اومدي ساحل ده -

 وقت؟؟ اون چرا -

 :گفت شیطنت با

 دماغ گنده آیدین این از البته… برام بكنه اونور اینور رو دونمره یكي تونه نمي وقت اون چون -

 . نیست خبري نمره از كه بخوني درس بهتره گفت مدرسه آوردم امروز وقتي چون بعیده

 : گفت عشو با بود كرده پیدا زدن حرؾ براي فرصتي كه شیوا. شدیم ساكت همه كدایي آقاي ورود با

 داریم؟؟؟؟؟ جدید آموز دانش شدین متوجه كدایي آقاي
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 :گفت خشك جدیو لحن یه با آیدین

 !!؟؟ باشه داشته مشكلي بیناییم نكنم فكر شدم متوجه بله-

 ضایع سیا داداش.)سوخت دلم آخي…داشت گناه بیچاره شنیدم شیوارو شدن خالي( پیس)صداي قشنگ

 (شد

 : گفتم آیدا روبه

 .عموت پسر دست كؾ توي بزاري نمیري بگم چیز یه -

 .باش مطمئن بگو نه -

 . میگیره پاچه چرا چشه عموت پسر این -

 به ریزه یه اگه باش داشته قبول ولي خوبه اخالقش همه این خونه واال… عمومو پسر میاد دلت آخي

 .میرن باال كولش ازسرو بده رو دخترا

 . كرد جا جابه كالس راست سمت به چپ سمت از و داد حركت میزشو آیدین

 :پرسید فرزانه

 ؟؟ كردین جا جابه صندلیتونو میز چرا آقا_ 

 .بشن مشخص كالس فضوالي خواستم مي -

 :داد ادامه دادو باال ابروشو تاي بعدیه

 كردم كارو این گم مي پرسیدین كه حاال ولي بینم نمي سوالتون به دادن جواب براي دلیلي كه این با -

 . باشم مسلط كالس به بهتر كه

 ها بچه از نفر چند شدم متوجه حتي بشن ضایع هم اونا ترسیدن مي چون نمیومد در صداش كس هیچ

 با)بپرونه اوناهم به چیزیم یه كدایي ترسیدن مي چون میكنن پاك آرایششونم نیمكت زیر دارن

 (جذبههههههههههه

 میزتون روي خودكار یه با همراه سفید ورقه یه كدوم هر شده تمام سواالتون اگه حاال خانوما خوب -

 . بزارید

 ملس شدنم ضایع من وگرنه نبود مهم برام كه منم چیه براي ورقه بپرسه نداشت جرئت كس هیچ

 :گفت آهسته آیدا…بود

 بگیره امتحان خواد مي نكنم ؼلط -

 :گفت كدایي به خطاب كردو بلند صداشو بعد
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 چي؟؟ براي ورقه كدایي آقاي -

 :گفت آیدا به شیطون نگاه یه با آیدین

 . بپرسین سوال نشد قرار دیگه -

 :گفت دستیش بؽل به آهسته بود جلومون كه شیوا

 .نپرسیدم من كرد رحم خدا آخیش -

 :گفت حرص با آیدا

 . رسم مي حسابشو خونه برم من -

 . برسه دادش به خدا پس آخ آخ -

 :گفت نوشت مي را سوالي برد وایت روي كه حالي در آیدین

 ولي میدم بهتون گذشته سال از تاسوال دو بسنجم كالستونو وسطح كدومتون هر سطح كه این براي -

 وقت بیشتر هم دقیقه پانزده خواد نمي سوال صورت بنویسید ورقه توي سوالو دوتا جواب فقط شما

 .ندارید

 وقتي ولي خواست بر هوا به ها بچه فریاد صداي و گرفت فرا را كالس اي همهمه آدین حرؾ با

 وقت اقل حدا تا بنویسند بلدند چه هر هم آنها شدند مجبور كند نمي آنها به اي توجه كوچكترین او دیدند

 . ندهند دست از را

 زده زل اش ورقه به كالفگي با آیدا ولي دادم جواب را سوال دو هر كه بود نگذشته بیشتر دقیقه شش

 : گفتم دادموآهسته كت حر طرفش به مو ورقه رسیدو ذهنم به فكري دفعه یه بود

 .كن عوض رو ها ورقه -

 نشسته نیمكت یه توي كه اونجایي از…  كنه مي ؼش االن گفتم كه شد مرگ ذوق چنان من حرؾ با

 . دادم هم رو اونا جواب من كردیمو عوض رو ها ورقه راحت بودیم

 شروع نشستو صندلیش روي و كرد جمع رو ها ورقه شدو بلند كدایي آقاي دقیقه پانزده پایان از بعد

 . كرد تصحیح به

 هایمان ورقه رسید ما به وقتي و كرد ها ورقه دادن به شروع اول نیمكت از ها ورقه تصحیح از بعد

 :گفت گذاشتو میز روي را

 .نفهمیدما نكنید فكر -

 .رفت هم این از بعد و

 :گفت لبخندي با آیدا
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 نوشته؟ چي من ي ورقه روي ببین -

 : گفتم كنجكاوي با

 !!!نوشته؟؟ چي -

 تم نامه شجره بهش مطمئنم انداختي راه دانشمند خانم با تو كه هایي پچ پچ این با محترم عموي دختر -

 هاتونو ورقه فهمیدم نیست مخملي منم گوشاي پشت درضمن عموتم پسر من كه این فقط نه گفتي

 به خواهشا هم تو كنم نمي كم نمره تو از بار این من شدیم حساب بي دیگه حاال اما كردین عوض

 .كني نمي قهر من با ندادم حسابي درستو سوالتو جواب من كه این خاطر

 .داشته ورش ترس حاال كه تو قهراي دست از كشه مي چي عمو پسر این گفتم خنده با -

 زیر منو دادكه تؽییر صندلیشو میزو جاي پس نویسه مي انشا من براي بكنه چیكارش خدا بگم اي -

 …باشه داشته نظر

 :گفت آیدین

 نیست جاش مدرسه توي كه كارهایي جاي به بهتره كنم فكر بود بد واقعا اشون نمره بعضیا ها بچه -

 .بكنید توجه درستون به بیشتر كم یه

 .بود آورده روشون به رو ها بچه كردن آرایش خالو توي بود زده درست…  گرفت خندم حرفش از

******* 

 :گفت آیدین استراحت زنگ خوردن با

 … دنبالت میام باش منتظرم ولي ندارم كالس آخر زنگ امروز من آیدا -

 دید كه وقتي ولي داده لو چیزو همه شد متوجه تازه انگار كرد سكوت لحظه یه رسید كه جا این به

 نگاهاي به اي توجه و شد خارج كالس از كش دختر لبخند یه و خداحافظي یه با كرد نمیشه كاریش

 .نكرد ها بچه باز ودهان متعجب

 به كردن شروع شدنو جمع ما میز دور اومدنو خودشون به تازه دخترا كه بود آیدین رفتن از بعد

 . آیدا كردن پیچ سوال

 ؟ چیكارته آیدا -

 داداشته؟ -

 سالشه؟ چند -

 …داره نظر زیر كسیو -

 :گفتم لبخند با شدمو بلند میداد تكون دست برام كالس ي پنجره پشت از كه سپیده دیدن با
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 .داره چیكارم سپیده ببینم برم منم كرد كاریش نمیشه دیگه داد آب بندو عموت پسر دیگه شرمنده -

 

 . ذاشتم مي سر پشت رو مدرسه خوبه روزاي طور همین بودو گذشته مدرسه از ماه سه

 قدرم چه هر داشتمو تن به سیاه لباس قبل مثل هنوزم ولي بودم آورده دست به قبلیمو ي روحیه تقریبا

 .آوردم نمي در سیاهامو لباس من كردن مي اصرار بقیه

 … بود خوبي دختر كه بس كردم مي حال خیلي باهاش بود كنارم در خوب دوست یه مثل آیدا

 به هنوزم البته بودیم شده صمیمي هم با خیلي و بود برقرار چنان هم( تلفني مزاحم)پویا با ارتباطم

 بردو مي خوابم من دیگه كه میدادیم پیام هم به قدر اون شبا از بعضي..... دختر یه نه پسر یه عنوان

 .دارم پویا از پیام تا چند دیدم مي شدم مي بلند كه صبح

 شد؟ چي سینا -

 !!دي؟؟؟ نمي جواب -

 ؟؟؟ نگفتم چیزي كه من -

 !!!!قهري؟؟؟؟ -

 ؟؟؟؟ خوابي نكنه -

 ببینتم نخواسته حتي و زده زنگ بهم نه حال به تا چرا كه بودم كرده تعجب ریزه یه بخواین راستشو

 حال خوش هم خیلي البته....زدم مي خیالي بي به خودمو بودم خیال بي زیاد كه اونجایي از خوب ولي

 چون ترسیدم مي هم جورایي یه البته…میشد رو دروؼم كنم صحبت باهاش بود قرار اگه چون بودما

 مي حالشو دادمو مي پیام بهش خودم داد نمي پیام بهم شب یه اگه و شدم مي وابسته بهش داشتم

 … شدم مي نگرانش جورایي یه چون پرسیدم

 فرستادیم مي هم به پیام تا دو یكي روز هر تقریبا بودمو شده صمیمي خیلي هم محبوبه با بین این

 بامشاور روز یه كردم نمي فكرشم وقت هیچ اخه گرفت مي خندم كارام از خودم اوقات گاهي…

 .بشم صمیمي همه این بخوام مدرسم

 بودیم شده صمیمي هم با قدر اون برم قربونش كه رو سپیده بودن نور عال نور كه هم عمو ي خانواده

 شرؾ پیشمون گاو خداییش…  هم اتاق توي رفتیم مي پایینو نداختیم مي سرمونو گاو نسبت بال كه

 به و بودم كرده تعریؾ براش هم رو پویا ي قضیه حتي من… خوابیدم مي هم پیش هم گاهي…داشت

 گفته بودمو كرده معرفي بهش سهند اسم به هم وسپیده دونه مي عموم پسر كه بودم گفته هم پویا خود

 …عمومه پسر بودم

 خونه بیاره تشریفاشو میومد یادش شب تازه نبودو خونه روز یه كشش دختر ي قیافه اون با كه سهندم

 …مصاحبه اون یا مصاحبه این یا بود برداري فیلم سر یا همش آخه… 
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 … داشتن دوس خودشون دختر مثل منوو بودنو نذاشته كم برام كه عزیزم و عمو زن و عمو

 …نشست نمي دلم به محبتاش چرا دونم نمي اما میزد سر من به خانوادش با گاهي هم عمه

******************************* 

 خونه گشتیم برمي هم با شراره و سپیده منو میشد خارج مدرسه از همه از بعد همیشه عمو زن چون.

. 

 .زد بوق سرمون پشت از سهند كه بودیم نشده دور مدرسه از بیشتر كمي هنوز

 .برسونمتون؟؟ دین مي افتخار خانوما -

 از دادو جوابمونو رویي خوش با اونم كردیم سالم بهش برگشتیمو طرفش به سه هر سهند حرؾ با

 اونجایي از شدو سوار خواسته خدا از هم شراره برسونه هم اونو كه بشه سوار خواست هم ه شرار

 .نكرد تعجب ست سپیده برادر سهند دونست مي كه

 جدا ه شرار از مسیر توي كه بعدوقتي روز چون نرسید پایان به جا این ماجرا كه بود این مهم اما

 :گفت سپیده شدیم

 .میشم مرگ دق شراره این دست از دارم -

 : گفتم تعجب با

 شده؟ چي مگه چرا -

 : گفت حرص با

 گفت برداشت نه گذاشت نه امروز كنه چكارش خدا بگم پررو ي دختره بشه خواستي مي چي هیچي -

 ولي كردن مسخرش نكردنو باور ها بچه اول…خونمون رسونده منو دیروزم منه برادر دانشمند سهند

 دوس مامانشو قدر چه دونن مي همه چون شد باورشون همه خورد مامانشوقسم جون كه این از بعد

 تا دو یكي كدوم هر دم نمي شماره من دیدن هم وقتي خواستن شماره پررو پررو هم ها بچه… داره

 امضا و بنویسه براشون رامین كه نوشتن ارجیؾ سري یه هم ورقه هر پشت منو دست دادن ورقه

 .بكنه

 :گفتم بود مشخص توش خنده از هایي رگه كه صدایي با بود گرفته خندم سپیده دار حرص حالت از

 !!!!خوري؟؟؟؟ مي حرص چرا تو حاال -

 رو برنامه این سال هر كنه امضا سهند بدم رو ها ورقه این كشم مي خجالت دیگه خودم جان به -

 ها بچه به زرتي و كردو گل گذاشتنش كالس خانم شراره نفهمید چیزي كسي كه امسال حاال…  دارم

 اخالق اون با كالسه بشي ماشینش سوار كه داره چي رو چشمو بي سهنده این دونم نمي من آخه گفت

 .سگیش
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 :گفتم خنده با

 .نكن ؼیبت من جوني جون عموي پسر سر پشت دختر هي -

 .بكه امضا سهند میدي رو ها ورقه این خودتم پس!!!!!نه؟؟؟؟ جونیت جون عموي پسر ئه -

 ورقه میاد ست ،خسته خونه میاد وقت دیر خودش كنه؟؟؟؟؟؟؟ مي گوش منو حرؾ اون بابا برو -

 .بكنه امضا

 مي قبول رو تو حرؾ سهند این دونم مي من… جونم ساحل…لل ساحلللللللللللللللللللللل…  خواهش-

 نه كنه مي امضا برگم سیصد دفتر یه وقت اون بیا براش خركي ي عشوه تا دو نكرد قبولم حاال كنه

 .ورقه تا دو این فقط

 .نیستا من با نه گفت اگه اما خوردي مخمو بابا باشه -

******************************** 

 مي گوشیم به هم نگاهي یه وسط این بودم درسام خوندن مشؽول بودمو نشسته تختم روي بودو شب

 .داد مي پیام شبا اكثرا چون نه یا داده پیام پویا ببینم نداختم

 :گفت شیطنت با اتاقم توي اومد پایینو انداخت سرشو خر مثل سپیده

 !!!!نداده؟؟؟؟؟ پیام جونم پویا -

 : گفتم كردمو اشاره در به

 ؟؟؟ چیه اون نظرت به

 :گفت اي مزه با حالت یه با

 . نبودي بلد آخي!!!!! درررررررررررررر؟؟؟؟؟ -

 پتوئه روته كه اینم تشك میگن بهش خوابیدي روش كه اینم گلم تخته اینم گفت كردو اشاره تختم به بعد

 …زیر كه اینم

 :گفتم كردمو قطع حرفشو

 .بزني در خواد نمي باشه بابا خوردي مخمو-

 :گفت كردو حلقه دورم دستشو نشستو كنارم اومد

 .جونممممممممممممممممممم ساحل -

 :گفتم لبخندي با

 خواي؟؟ مي چي ببینم بنال!!!!!! خداااااااااااا یا -
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 :گفت خنده با

 ؟؟ اومده سهند -

 :گفتم انداختمو باال هامو شونه خیالي بي با

 كنم؟؟؟؟؟؟؟؟ كار چي من گي مي اومده خوش اومده كه اومده -

 بكنه؟؟؟ امضا ببري رو ها ورقه نبود قرار مگه -

 :گفتم بكنم اذیتش یكمي كه این براي

 بینیا؟؟؟؟ مي خواب!!!!!!!!!!؟؟؟؟؟كي؟؟ من -

 :گفت حرص با

 .ل للللللللللللللللللللللللل ساحلللللللللللللللللللللل -

 فوقش نیست رنگي كه سیاهي از باالتر …بدیم بهش رو اینا بریم پاشو كردم ؼلط بابا باشه -

 .دیگه كنه مي بیرونمون

 مي فكر بري تنها خودت تو اگه اما فهمه مي چیو همه ببینه منو اگه نمیام كه من كنه، مي بیرونت-

 . گفتي ها بچه توبه كنه

 .نمیرم من اصال بگم بكنم ؼلط من -

 پیش نمیكنه امضا منه مال بفهمه اگه خودم جان به…خواهش بار، یه همین فقط من جونه ساحل -

 .دارم گناه من میاد دلت تو میشما پول یه ي سكه دوسام

 .كن امضا خودت خوب -

 گرفت رامین از امضا یه شراره دیروز یادته نمیشه خوب ده -

 . آره خوب -

 .دیگه دیدین شو امضا ها بچه همین خاطر به داد نشون ها بچه به رو امضا دیگه نداره خب -

 وقت اون گذاشتي مرگتو ي كپه راحت خودت میشه بلند تو گور از اینا ي همه كه شراره بمیري اي

 ناراحت روز یه شاده روز یه دارم من ئه عمو پسر اینم دونم نمي آخه بمیرم استرس از باید من اینجا

 .كنه مي خراب سرش رو رو خونه زیاد اعصاب از روز یه نداره اعصاب روز یه

 . شدم وارد سهند ي اجازه با زدمو در به ضربه دو یكي

 :گفت كردو نگاه بهم تعجب با سهند

 ؟؟ كردي گم من اتاق توي چیزیو وقت یه -
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 : گفتم تعجب با

 مگه؟؟؟ طور چه نه -

 ؟؟؟ داري كاري یه حتما پس… عجیبه خیلي اتاقم توي تو دیدن آخه -

 … میره راه اعصابم روي داره كم كم… این اتاق توي انداختي منو كه سپیده بمیري اي

 .داشتم خواهشي یه راستش -

 :گفت انداختو باال ابروشو یه

 .بفرما امر شما چیه خواهش -

 دوتا یكي كدوم هر خواسته خدا از هم ها بچه عمومي پسر تو گفتم كردمو بچگي امروز راستش -

 .بكشي زحمتشونو كني لطؾ میشه ولي اي خسته دونم ،مي كني امضا براشون دادن ورقه

 و نشستو میز پشت اتاقش صندلي روي شدو بلند بود نشسته روش االن تا كه تختش روي از لبخندي با

 . داد دستم كردو امضا دادم دستش كه رو هایي ورقه ي همه

 حتي نزاكت بي كردم مي نگاه بهش بودمو وایساده سرش باالي منگال مثل ها لحظه اون تموم در منم

 . زدم دید اتاقشو وایسادمو جور همون منم بشینم نكرد بهم خالیم خوشكو تعارؾ یه

 كتابخونه ،یه صندلي یه میزو چیزا،یه جور این از ژلو عطرو ،كلي قدي ي آینه یه نفرونه یه تخت یه

 .دیواري كمد یه و كتاب نه بود نامه فیلم پرش انگار كه اتاق، ي گوشه كوچولو ي

 كوچیك. بود كرده خودش عكساي از پر اتاقشو دیوار بود شیفته خود هم خیلي كه جایي اون از

 توي عكس جاش همه از خالصه… بیني… حلق… گوش… چشم… سرتاپا…متوسط…بزرگ…

 . بود اتاق

 :گفت تعجب با امضاكرد رو ها ورقه كه این از بعد

 !!!ننشستي؟؟؟ چرا وایسادي پا سر هنوز تو -

 . توئه اتاق ناسالمتي ببشینم من كه كردي مي تعارؾ باید تو كني نمي فكر كم یه -

 :گفت زدو ي لبخند

 . نشستي مي باید خودت تو جون عمو دختر نیستم تعارؾ اهل من -

 میكنه ؼلط معموال شیطونه كه اونجا از اما…  بگما بهش چیزي یه گه مي شیطونه!!!!!!!!!!!!!! پررو

 كه چه من به اصال بسوزه دماؼش تا نكنم تشكر ازش گرفتم تصمیم عوض در نگفتمو بهش چیزي منم

 . منه براي اینا مگه بكنم تشكر

 :گفت كه بیرون برم اتاق از كه پایین انداختم سرمو جوري همین
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 .ساحل -

 :گفتم طرفشو برگشتم دادمو باال ابروهامو از یكي

 .بله -

 !!آره؟؟؟ ست سپیده دوستاي براي ها ورقه این -

 !!!!بوده؟؟؟؟ فهمیده كجا از این كردم نگاه بهش تعجب با

 …راستش…خب…  خب -

 :گفت لبخند یه با

 . بود درست حدسم پس -

 . بود شراره كار بود نگفته ها بچه به سپیده ولي خوب آره -

 :گفت لبخندي با

 پسر من بگي ها بچه به بري خوره نمي بهت اصال چون نبوده تو كار بشم مطمئن خواستم مي فقط -

 .عموتم

 چمه من مگه داشت ربطي چه حرفش این اصال گفتم خودم وبا انداختم باال شونمو كردمو بهش نگاه یه

 !!!!!؟؟؟ خوره نمي بهم كه

 :گفت شیطنت با كردو بهم نگاه یه

 .بخیر شب بخوابي بري توني مي نمیشم مزاحمت دیگه -

 به آسمون مرؼاي كه بیارم سرش بالیي یه گه مي شیطونه كنه مي بیرون منو داره پررو ي پسره

 .كنن گریه حالش

 خارج اتاق از بكنم تشكر بگمو بخیر شب بهش كه این بدون بیارم در حرصشو كه این براي منم

 .میكرد بازي بسكتبال من مخ روي بودو شده پررو خیلي جدیدا این …شدم

 ورق منو درسي كتاباي از یكي داره و كشیده دراز تختم روي كه دیدم رو سپیده شدم كه اتاقم وارد

 . زنه مي

 :اومدوگفت طرفم به شدو بلند حالي خوش با دید منو تا

 ؟؟؟؟؟ كرد امضا شد چي بگو خوب خوب -

 : گفتم ساختگي ناراحتي با

 .ندارم حوصله م خسته گفت كنه، نمي امضا گفتم دیدي كني رویخ سنگ منو خواستي مي فقط-



 jafa-h.mihanblog.com 49نگاه محل دانلودرمانوبالگ 

 

 :گفت بود هویدا ش چهره در ناراحتي كه حالي در سیپده

 كردي؟ مي كار چي اتاقش توي وقت همه اون تو پس -

 زني مي رو حرفا این كشي نمي خجالت تو اصال!!!!!!!! …رقصیدم مي باهاش داشتم دیگه هیچي -

 . بكش خجالت ریزه یه كردم مي چیكار اونجا داري كار چه من به

 .كنم چكار گي مي حاال میشم آب ها بچه جلو خجالت از فردا خجالت گفتي آخ -

 : گفتم دادمو نشونش رو ها ورقه ي شده امضا طرؾ

 . بده ها بچه به رو اینا فردا ؟؟خوب بكني خواي مي ،چیكار كن چاره چم -

 :گفت كردو بؽلم حالي خوش با سپیده

 .میكنه قبول بگي تو اگه دونستم مي بره قربونت به سهند اون اي -

 :گفتم كشیدمو بیرون بؽلش از خودمو

 .داري كار چي چاره بي سهند به بزار مایه خودت از بابا كشتیم -

 رو سپیده از دادن جواب فرصت شدو بلند گوشیم اس ام اس زنگ صداي كه بود نداده جوابمو هنوز

 :گرفت

 .داشت برش انداختو گوشیم روي خودشو سپیده

 بزني؟؟؟؟ دست نباید دوني نمي شخصیه ي وسیله گوشي دختر هي -

 آخر وقت، اول ، وقت دم وقت بي وقتو من))نوشته... داده پیام بهت پویا ببین ئه… بابا خیال بي -

 بوسه آرم یه سپیده دوني نمي تازه(((خوبیییییییییي؟؟؟ سینا سالم.  یادتم به وقت همه خالصه ، وقت

 . پررو ي پسره فرستاده برات هم

 :گفتم گرفتمو دستش از گوشیو خنده با

 داري؟؟؟؟ كار چي من دوست به -

 پایان به شب آخراي باالخره شدو شروع اون منو بازي پیام دوباره دادم پویا پیام به من كه جوابي با

 .رسید

 .شد هم ع شرو تازه بلكه نرسید پایان به فقط نه سهند و امضا ماجراي اما
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 به را سهند خواستند مي عمو زن از كه بود ها بچه هاي خواست در از پر مدرسه پیشنهادات صندوق

 .بكند دعوت مدرسه

 كردند مي خواست در عمو زن از كه شد مي آموزاني دانش از پر مدرسه دفتر هم تفریح هاي زنگ

 سهند به راجع همش ها بچه داشتو عالمي خودش براي هم كالس ي ها زنگ بكند دعوت را سهند كه

 .زدند مي حرؾ

 یه براي كه بكنه صحبت سهند با زنعمو كه شد باعث مدرسه ناآرام جو و ها بچه هاي اصرار باالخره

 میاد مدرسه به صورتي در تنها كه گذاشت شرط نكردو نامردي سهندم ولي بیاد مدرسه به مصاحبه

 بودن كرده دعوا هم با تازه سهند و سپیده كه اونجایي از و بكنیم مصاحبه باهاش سپیده یا من یا كه

 :گفت سپیده

 .كنم نمي ؼلطي چین هم كه من -

 .بكنم مصاحبه سهند با كه كنم قبول شدم مجبور من كه شد طوري این و

 زنگ هست امامان از یكي والدت چون فردا كه كه كرد اعالم صبحگاه صؾ سر عمو زن بعد روز

 .كنیم مي دعوت مصاحبه یه براي هم سهند از و میگیریم مراسم یه آخر

 . بشه خراب سرمون روي مدرسه كه اآلنه گفتن من كه كشیدن جیؽي چنان ها بچه عمو زن حرؾ با

 : داد ادامه عمو زن

 دفتر بیاره هم نماینده و كالس ي نماینده دست بده بپرسه ایشون از داره دوست سوالي هر كي هر -

 .كالس بفرمایید هم حاال مدرسه

. 

*********************** 

 .شدند سالن كردن تمیز مشؽول داشتند ورزش كه هایي بچه اول زنگ از بعد روز

 ببینن بهتر سهندو بتونن بشیننو جلو تا رسوندن سالن به خودشونو دو با ها بچه آخر زنگ خوردن با

 . شد خلوت بكنیم فكرشو كه چیزي اون از تر سریع مدرسه حیاط همین بخاطر

 برم گفتن كردنو اعالم اسممو بلنگو توي كه رفتیم مي سالن طرؾ به هم با داشتیم هم سپیده و آیدا منو

 .مشاوره دفتر

 رو ها بچه سواالت كه بود ظرفي تزیین مشؽول رفتم،محبوبه مشاوره دفتر شدموبه جدا ها بچه از منم

 :گفت لبخند با من دیدن با بود داده قرار توش

 ؟؟؟ شده خوب -

 :گفتم برداشتمو ظرفو
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 . شده دیر كه بریم بدو ست معركه -

 :گفت محبوبه رفتیم سالن طرؾ به هم با من حرؾ با

 نكاره؟؟ رو ما وقت یه بیاد خواد مي كي تو عموي پسر این -

 :گفتم كردمو ساعتم به نگاهي

 . بشه پیداش دیگه ي دقیقه پنج یه تا كنم فكر…بابا نه -

 . كرد پارك اي گوشه ماشینشو شدو مدرسه وارد سهند كه بودم نكرده تمام حرفمو هنوز ولي

 . رفتیم سالن به هم با بعد كردو سالم لبخند با اومدو طرفمون به ما بادیدن

 !!!!!!!!برداشت؟؟؟ ترك مدرسه سالن كنم فكر كه زدن دستي كشیدنو جیؽي چنان سهند دیدن با دخترا

 براي كه شد سهند نوبت امروز مناسبت به ها بچه از یكي توسط شعر یه اجراي قرآنو خوندن از بعد

 .بره مصاحبه

 ها بچه بگیریم دستمون توي اونو كه این بدون كه طوري داشت قرار میز وسط درست میكروفون

 :گفتم آهسته. میشنیدن صدامونو

 كنیم؟؟؟؟ شروع -

 :گفت كنن ؼش مدرسمون دختراي از تا سه دو شد باعث كنم فكر كه لبخند یه با سهند

 .بفرمایید -

 . كنم شروع رو ها بچه سواالت من تا بگو خواي مي خودت چي هر اول پس نیسم وارد كه من -

 .كرد شروع ها بچه به رو لبخند با دادو تكون مثبت عالمت به سرشو سهند

 ترتیب رو برنامه این كه اونایي ي همه و عزیزان شما خدمت كنم مي عرض سالم… خدا نام به -

 . .... .باشم خدمتون در من كه دادن

 .كردم سواال پرسیدن به شروع سهند حرفاي از بعد

 رو اونا لبخند با میدادم سهند به رو اونا وقتي ولي بود هم شماره تا چند سواال بین آخه بود گرفته خندم

 .گردوند مي بر ظرؾ توي

 :گفتم برداشتو ظرؾ توي از رو ها ورقه از دیگه یكي

 ؟؟؟؟ رید نمي فرو نقشتون توي زیاد فیلما ي بقیه مثل عاشقانه فیلماي بازي براي چرا پرسیدن -

 :گفت لبخندي با سهند



 jafa-h.mihanblog.com 52نگاه محل دانلودرمانوبالگ 

 

 همیشه منم و شده پرسیده من از بارها سوال این كه دونن مي دیدن منو هاي مصاحبه كه اونایي -

 رو بعدي ي عاشقانه فیلم كه میدم قول شما به اینجا من اما نشدم عاشق هنوز چون شاید دادم جواب

 .كنم بازي خوب

 با من و ریحانه و عمو زن و… كرد پر سالنو فضاي كه بود جیػ سوتو دستو صداي سهند حرؾ با

 .بود نزده خونه توي حرفي هیچ چون كردیم مي نگاه بهش تعجب

 :گفت بود نشسته اول ردیؾ معلما ي بقیه مثل كه كدایي آقاي

 شدید؟؟؟ّ  عاشق كي بپرسم تونم مي -

 :گفت تعجب با سهند

 !!!پرسید؟؟؟ مي چي براي -

 نه؟؟ یا كردین عمل دادین دوستتون به كه قولي به ببینم خوام مي -

 .دادن مي گوش آیدین سهندو ي مكالمه به و بودو شده ساكت سالن ي همه

 :گفت سهند

 !!!!شم؟ نمي منظورتون ي متوجه -

 كردین عمل قولتون به ببینم خوام شید؟؟؟مي عاشق هم با كه بودین نداده قول دوستتون به شما مگه -

 ؟ نه یا

 :گفت هیجان ذوقو با سهند

 میگم؟؟؟ درست…كدایي آیدین!!!!! …آیدیني؟؟؟؟ تو نكنه-

 :گفت لبخند با آیدین

 ببینمت؟ مدرسه از بعد دارم دوست خیلي داري وقت اگه -

 .خدامه از كه من البته -

 

 :گفت سهند به شدوخطاب نزدیك ما به عمو زن كه بود مانده برنامه پایان به اي دقیقه چند هنوز

 از قبل و بده جواب سوالو این سریع هم تو ماشینت كنار بیاره ساحلو خودشو وسایل سپردم سپیده به -

 .میام بعد منم خونه برین ساحل و سپیده با زنگ

 عمو زن بعد دادو جواب مختصر طور به هم سوال آخرین و داد تكون مثبت عالمت به سرشو سهند

 در طرؾ به و شدیم بلند هم ما كنه گرم رو ها بچه سر جور یه بقوال تا كرد، صحبت به شروع
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 سالن در دم ناظم. كند همراهیش كه كرد اشاره هم آیدین به سهند حال همان ودر رفتیم سالن خروجي

 آیدا و سهند عموي دختر من دانست مي كه آنجایي از بشودولي خارج آن نتوانداز كسي تا بود ایستاده

 .راداد اجازه این است آیدین عموي دختر هم

 . ملوچ ملچ به كردن شروع كردنو بؽل رو همدیگه آیدین سهندو شدیم خارج در از كه این محض به

 :گفت سهند بود رفته كالس به كیفش آوردن براي هم او آیداكه آمدن با

 .بزنیم حرؾ هم با سیر دل یه بریم كجا حاال خوب -

 !!!یادته؟؟؟؟خوبه؟ رو مدرسه كنار پارك -

 .دارم زدن براي حرؾ خیلي كه بریم بدو بره یادم میشه مگه بابا آره -

 .شد آیدین ماشن سوار هم آیدا و شدیم سهند ماشین وارد سپیده منو

 :گفت سپیده شدن سوار محض به

 دیگه؟ چیه شدن عاشق هم با ي قضیه بمیره تن این سهند؟ من جونه -

 :گفت خنده با سهند

 عاشقش همه كه معلممون كه بودیم دبستان آخر سال یادمه بودیم هم با راهنماییو دبستانو آیدین منو -

 . كالس توي اومد ناراحت ي چهره یه با بود مهربون هم خیلي بودیمو

 رو ما اصرار كه آخرش رفت نمي بار زیر ولي بگه ناراحتیشو دلیل كردیم اصرا همه این ها بچه ما

 ما آقا))گفت برداشت نه گذاشتو نه آیدینم اون حرؾ با((فهمید مي چي عشق از شما آخه))گفت دید

 خواد مي تازشم بیاره عمویي زن نا من براي خواد مي و شده عاشق عمومونم تازه فهمیم مي هم خیلي

 .بیاره نامادري آیدا براي

 خنده زیر زدیم تا دو ما سهند حرؾ با

 .داد ادامه خنده با نداشت ما از كمي دست خودش كه سهندم.

 درد آخه بیاره عمویي زن نا برات عموت كه بشو راضي گفت آیدین به معلممون روز اون یادمه

 .سخته خیلي عشق

 :گفت كردو مردونه چهرشو آیدینم

 خنده چقدر كه آخ آخ.سخته عشق درد آخه كنه قبول گم مي هم آیدا به كنم مي قبول من آقا باشه -

 . داربود

 :گفت خنده همون با سپیده

 .دیگه كرد ازدواج عموش راستي شد چي -
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 بهش مظلومیتي چنان با آیدین آخه… بود نكرده ازدواج كه بودیم همكالس هم با تا دو ما كه وقتي تا -

 بود آیدا بخاطرآیدینو فقط ازدواجش آخه بود شده پشیمون چاره بي اون كه كن ازدواج برو بود گفته

 ..باشه سرشون باالي كسي كه این براي…

 :گفتم لبخندي با

 چیه؟ بشیم عاشق هم با ي قضیه این پس -

 گفتم منم بدیم قولي یه بهم بیا گفت بهم و كالسا پشت كشوندم گرفتو دستمو آیدین كالس از بعد یادمه -

 ؼصه معلم آقا و عمو مثل هم تو منو خوام نمي اخه بشیم عاشق هم با تا بدیم قول گفت اون قولي چه

 .بخوریم

 :گفت سپیده

 .حافظه بابا -

 ملكه دیگه كه كردیم مي تكرار خودمون براي قولو این همه این راهنمایي ي دوره توي یادمه -

 بود؟؟؟ كوچولو داشتم خاطرات دفتر یه بودم كه كوچیك یادته تازه بود شده ذهنمون

 خوب؟… آره آره -

 مي دفترمو بار یه مدت چند هر كه اونجایي از و بودم نوشته توش هم خاطره این دیگه نداره خب -

 .مونده یادم خونم

 :گفت گرفتو سهندو گوش باشه اومده یادش چیزي یه تازه انگار كه سپیده

 عاشق من ي اجازه بدون كشي نمي خجالت تو 1!!!نگفتي؟؟؟؟ من به كه شدي كي عاشق ببینم بگو -

 میشي؟؟؟؟

 :گفت خیالي بي با انداختو باال شونشو سهند

 .بگیرم اجازه ت از بود رفته یادم ببخشید آخ -

 …این بگو شدي عاشقش كه همون بره قربونت…  سپیده جون -

 اي قهوه سپیده جاي خودمو من كه كرد بهش اخمي چنان سهند كه بود نزده كامل حرفشو هنوز سپیده

 با طوري این بخاطرش كه داره دوست دخترو اون همه این سهند یعني نمیشد باورم اصال.… كردم

 ؟؟؟؟. كنه مي نگاه سپیده به ؼضب

 بفهمه كه بود كرده پیله رو راه طول تمام بره رو از كه نیست آدمایي ازاون سپیده كه اونجایي از ولي

 ؟؟؟ كیه دختر اون

 اصراراي سهندانگار ،اما بودم شده كنجكاو خیلي خودمم خدایي نزد،اما حرؾ كام تا الم سهند اما

 . دید نمي رو سپیده
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 .ایستادن ورودي در كنار كه دیدیم رو آیدا آیدینو كه شدیم پیاده رسیدنمون با

 پارك وارد راحت خیال با سهند خاطر همین به بود خلوت خیلي خیلي پارك بود ظهر كه اونجایي از

 . نشستیم تنومندي درخت سایه زیر هم با همگي و شد

 :پرسید سهند به خطاب آیدین

 زنن؟؟؟؟ مي لبخند دارن اینطوري كه كردي تعریؾ ها بچه براي رو گذشته ماجراي -

 :گفت لبخند با سهند

 .ماشین توي خورد مخمو…بدي صفر یه رو سپیده این باشه یادت اما كردم تعریؾ آره -

 كردم مي حالش به فكري یه بود آموزم دانش اگه ولي نیست ساخته دستم از كاري همچین شرمندتم -

 .كنه مي چیكار برات ببینم سپارم مي همكارم به االنم ،اما

 :گفت خنده با سپیده

 .ها ئه تو تقصیر همش ببین سهند -

 :گفت بالبخند سهند

 .گرفت زن باالخره آیدین؟؟؟؟عموت شد چي راستي -

 .شد خیال بي خوایم نمي دید وقتي بگیره زن خواس مي ما آرامش واسه چاره بي اون بابا نه -

 نكردي؟؟ فراموش منو كه شد چي نگفتي ناقال حاال -

 :گفت شیطنت با سهند

 مؽزم بایگاني از دیدمو تلوزیون توي فیلماتو كه كردم مي فراموشت داشتم كم كم چرا دروغ واال -

 .بیرون كشیدمت

 بایگاني؟؟؟؟ ي پرونده ماشدیم حاال دیگه نكنه درد دستت -

******** 

 :گفتم كردمو نگاه ساعتم به

 بزني؟؟ زنگ یه عمو زن به خواي نمي سهند -

 :گفت آورد مي در جیبش از موبایلشو كه حالي در سهند

 بزن زنگ خودت بیا… آوردم خودم با برداشتم هم رو شما كنه مي سرمو ،پوست مامان گفتي آخ آخ

 .گوشمونه بزرگمون تكه بزنیم زنگ سپیده منو اگه چون
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 :گفتم سپیده و آیدا به خطاب باشن راحت ها بچه كه این براي و گرفتم گوشیو بالبخند

 نمیاین؟ شما بزن زنگ عمو زن به میرم من -

 :گفت شدو بلند سپیده

 دیگه؟؟؟؟ سیاه نخود -

 :گفت شدو بلند خنده با آیدا

 .فهم چیز آدم قربون -

 :گفت آیدین

 .بزارم اسمتون جلوي بیست تا دو یكي باشه یادم -

… 

** ************************************************** 

 با منم… بودن گرفته سر از روابطشونو دوباره سهند آیدینو و بود گذشته تحصیلي سال از ماهي چند

 … اس ام اس با فقط البته داشتم عالمي خودم براي پویا

 جام از سریع آژانس اومدن با. بخونیم درس هم با تا برم آیدا ي خونه به آژانس با تا بودم شده آماده

 . كردم خداحافظي بقیه با شدمو بلند

 با آیدینم و میذارن آمبوالنس داخل دارن رو آیدا دیدم دفعه یه كه شدم پیاده ماشین از خونشون در دم

 . پرسه مي رو آیدا حال دقیقه به دم و ایستاده سرشون باالي استرس نگرانیو

 به رو. كرد حركت آمبوالنس چون بود شده دیر ولي رسوندم آمبوالنس به خودمو سریعم هاي قدم با

 :گفتم بارید مي ش كله سرو از نگراني كه آیدین

 …زدم حرؾ باهاش تازه كه من دفعه یه شد چي -

 :گفت كردو اشاره ماشینش كشیدوبه موهاش توي دستشو استرس با

  …گم مي بهت راه سوارشوتوي -

 

 : پرسیدم نگراني با كرد حركت به شروع آمبوالنس پشت آیدین شدنمون سوار با

 چطوره؟؟ آیدا وضعیت ؟؟؟ شد چي دیگه بگید -

 :گفت كردو پاك چشمشو ي گوشه سمج اشك قطره یه حالم همون در دادو تكون سرشو
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 …نمیشد طوري این بخرم قلبشو قرصاي رفت نمي یادم من اگه… بود من تقصیر همش -

 خنده مي و گه مي سهند با كه كسي… باشه كالس سر خشك هندسه معلم همون این شد نمي باورم

 خودم به بعد اما داره دوس رو آیدا نكنه گفتم لحظه یه …كنه مي گریه آیدا براي من جلوي واالن

 .میزد صدا داداش آدینو آیدا خونشون اومدم كه اول بار یادمه آخه میشه، مگه گفتم اومدمو

 از یكي روي در پشت منم…كردن منتقل ویژه مراقبتاي بخش به رو آیدا شدیم كه بیمارستان وارد

 روي داشت كم كم كه طوري به رفت مي رژه سرم باالي طوري همین آیدین اما نشستم ها صندلي

 . كرد مي سواري دوچرخه اعصابم

 :گفتم كردمو بهش نگاه یه

 حالش گفت كه ؟؟؟؟؟؟؟دكتر كنه مي درست چیزیو شما رفتن راه مگه آخه بشینین؟؟؟ خواین نمي

 . كردن بستریش ویژه مراقبتاي بخش توي بیشتر اطمینان براي فقط و خوبه

 اون از اما… نشست صندلي روي كنارم بردو فرو حالتش خوش موهاي توي دستشو من حرؾ با

 .دادم ادامه نمیارم كم زدن حرؾ توي من كه جایي

 ؟؟؟!!نداره علتي دیگه نگرانیتون پس بخش دن مي انتقالش دیگه ساعت چند تا گفت كه دكتر -

 تضاد مشكیش موهاي و صورتشو سفید پوست با كه مشكیش چشماي اون با كردو بلند سرشو آیدین

 :گفت كردو من به نگاه یه داني قدر سر از بود كرده ایجاد جالبي

 مي داري دل منو داري وقت اون باره مي روت سرو از نگراني استرسو خودت تو خوب دختر آخه -

 دي؟؟؟

 :گفت آیدین به خطاب و شد خارج اتاق از آیدا دكتر كه بدم جوابشو خواستم

 .دارم كارتون اتاقم بیاین میشه اگه -

 : گفت من به خطاب شدو بلند آیدین دكتر حرؾ با

 .گردم برمي االن همین -

 .شد روانه دكتر دنبال به حرفش از وبعد

 شبو من و خونه برگرده كه كریم راضي آدینو آیدا همراه به هزارمكافات با بخش به آیدا شدن منتقل با

 رو ما اصرار وقتي ولي كرد نمي قبول داشتم فردامدرسه من كه اونجایي از اون ولي باشم آیدا كنار

 لحن یه با آیدا وقتي ولي بمونم خوام مي خودمم كه گفت مي بازم ولي بمونم كردمن قبول باالخره دید

 :گفت بهش مخصوصي به

 كه؟ دوني مي نریم مدرسه هم با روزو یه من وساحلو تو كه نیست درست -

 . رفت خدافظي با نگفتو چیزي آدینم دیگه آیدا حرؾ با
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 : گفتم اون رفتن با

 بود؟ چي حرؾ اون به راجع منظورت بگو كنو اعتراؾ سریع تند زود -

 :گفت كمرنگي لبخند با آیدا

 سپیده و تو با كه شده باعث دیده سهندو دوباره وقتي از آیدین كه شدي متوجه خودتم كنم فكر -

 شما بین گفته ها بچه ي همه به رفته آیدینه ي مرده كشته كه شناسي مي رو شیوا اما بشه تر صمیمي

 . یه خبرایي یه تا دو

 :گفتم كردمو نگاه بهش تعجب با

 گي؟ نمي كه جدي

 . گم مي راست خودم جان به نه -

 :گفت كنه عوض بحثو كه این براي بعد و

 !!! خوبم قدر چه من كردي حال اما -

 :گفتم تعجب با

 چرا؟؟؟ -

 :گفت شیطنت با

 دوسم خیلي خدا انگار اما نگیره امتحان ازم آیدین فردا كه بزنم مریضي به خودمو خواستم مي -

 .بگم دروغ خواست نمي داشت

 روت پیوندقلب عمل یه تابستون این گفته دكتر حاال كشته منو پیشرفتت این آورین آورین بابا نه -

 .بپیچوني رو امتحانا قلبت این ي بهونه به نتوني دیگه كه میده انجام

 :گفت محزوني لبخند با آیدا

 . دم مي دوبله رو امتحانا ي همه من بشه خوب من قلب این بابا -

 :گفتم باشه اومده یادشون چیزي تازه كه كسایي مثل زدو كمرنگي لبخند

 .نزدم زنگ خونه به كه آخ -

 بودي موندگار شام هم وقتا بعضي تازه رفتي مي ما ي خونه از موقع این همیشه تو كه نشده دیر -

 .شه نمي نگرانت كسي بابا، نترس

 :گفتم آوردم مي در كیفم توي از گوشیمو كه رحالي د
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 معلم عموي پسر اون كه شب اون از اون بیار بروم هي حاال خوردما شام شما ي خونه شب یه من

 .میاري بروم هي كه خودت از اینم بخورم شام نذاشتن بابات با نمات

 :گفت خنده با

 كم كه توهم بده جواب بهشون طرفم كنن اذیت یكیو كه اینه عشقشون تا دو اون چه من به خوب -

 .دیگه خودته تقصیر خوب ماشاهلل نمیاري

 :گفتم لبخند با داشت پاسخ بي تماس و پیام تا سیزده كه گوشیم دیدن با

 .دادن پیام زنگیدنو همه این هم اینا نشدم متوجه بوده سایلنت گوشیم خوندس م فاتحه آیدا -

 جیؽي چنان من برداشتن با بود سپیده خورد زنگ موبایلم كه روبگیرم خونه ي شماره خواستم مي

 . شد كر گوشم كه كشید

 .بپرسم حالشو خوام مي آیدا بده گوشیو ندارم حرفي تو با من -

 كرد شروع آیدا،اونم به دادم گوشیو بدم جوابشو كه این بدون ها كمه تختش یه هم ما عموي دختر این

 .داند خدا بده حالش آیدا فهمیده كجا از اون كه این حاال ولي… زدن حرؾ به

 آخرش شنیدم رو سپیده ؼرؼراي كلي كه این از بعد منم داد من به گوشیو زد حرفاشو آیدا وقتي

 بهشون رو ماجرا و میده جواب آیدین و آیدایینا ي خونه زنن مي زنگ ندادم جواب من وقتي فهمیدم

 . نباشن من نگران كه این و گه مي

 .دادم قرار كیفم توي گذاشتمو سایلنت گوشیو چنان هم حرفام شدن تمام با

 :گفت آیدا

 .سفره توي االن اون میشه نگران نگه بابا به بودي گفته آیدین به كاش اي راستي -

 . بگه خواست نمي خودش…  كوچولو نباش نگران تو -

******************************************** 

 گرفتمو ماشین یه فقط من بود داده انجام ترخیصو كاراي ي همه ایدین خود قبل روز كه جایي اون از

 . خونمون رفتم خودمم كردمو پیاده خونشون دم رو آیدا

 مي خودمونم گفتم من اما دنبالتون میام خودم گفت من گرفتوبه تماس بیمارستان با آیدین صبح البته

 .بیایم تونیم

 تایم گوشیمو خواستم مي و انداختم تختم روي خودمو خونه رسیدم تا بودم خسته خیلي كه اونجایي از

 سایلنت گوشیم آخه شدم مواجه زنگ اسو ام اس سیل با دفعه یه ولي بخونم درسامو بكنه بیدارم كه كنم

 .بودم نشنیده صداشو بودو
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 .رسیدم پویا پیاماي به كه كردم مي باز یكي یكي رو پیاما

 !!!!!!خوبي؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ سالم -

 نداشت هم ربطي كه جاها گاهي حتي بود تعجب سوالو عالمت عشق انگار گرفت مي خندم كاراش از

 .ذاشت مي

 !!!!!! !!!نمیدي؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ جواب چرا سینا كجایي -

 -!!!یي؟؟؟؟؟� �قهرییي…سیناااااااااااااا آقا

 قهري؟ گفت مي دادم نمي جوابشو دقیقه یه تا بود بچه خیلي گرفت خندم

 .بود فرستاده دوباره

 كه بدان/ندیدي را من برگشتیو اگر/ یادگارت مانده اشك قطه دو/ شمارت لحظه شدم من رفتي تو -

 انتظارت در ام مرده

 .گرفته دلم بدجوري امشب كنم مي خواهش بده جواب سینا -

 تمام فهمیدم كه وقتي…  نداره كسیو فهمیدم كه وقتي… زیاد خیلي…خیلي…سوخت براش دلم

 …داره ؼصه عمرشو

 مي اون چون بدیم پیام شبا فقط بودیم گفته هم به چون ندادم اما بدم جوابشو داشتم دوست كه این با

 .كاره سر اون كه دونستم مي منم و نیستم خونه صبحا من دونست

*********************** 

 دفعه یه كه خواب براي بشم آماده خواستم مي حاال گذاشتمو كیفم توي رو فردا درسي هاي كتاب

 . شد بلند موبایلم پیام صداي

 شروع زدم صبح كه چرتي از بعد چون ندادم جوابشو كه كشیدم خجالت خودم از پویا اسم دیدن با

 رو پویا دیشب پیاماي رفتت یادم كامل اما كنم جبران امروزمو افتادگي عقب تا خوندن درس به كردم

 .بدم جواب

 .یادتم به همیشه پس هاست خاطره قانون به زدن لطمه بزرگ دوستان كردن فراموش-

 :دادم جواب

 نارفیقیم ما كني فكر بمیریم دارم آن از ترس/ رفیقیم ما دنیا به باشد ما عمر تا -

 .داد جواب
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 خاطرشیریني به را گذرد مي كه ؼمي تلخي/ فردا طلوع روشني ي بهانه به را ؼروب تاریكي -

 خاطر به فقط را معشوق به رسیدن رنج درد و وصال امید به را فراق سختي/آید مي كه هایي لحظه

 .هستم پذیرا عشق

 : فرستاد بدم جواب بده اجازه من به كه این بدون پویا

 ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ نه یا شدي عاشق حاال تا نگفتي سینا… عشق گفتم راستي -

 .بگم واقعیتو گرفتم تصمیم اما بنویسم چي دونستم نمي

 .بودم نشده كاش اي ولي شدم عاشق آره -

 …بدونم دارم دوست نداره اشكال اگه ؟ چرا -

 .گفت نمیشه اس با و طوالنیه ماجراش اما نداره كه اشكال -

 كه كسیو دارم دوس خیلي حاال گذره مي اس با ما ارتباط از وقته خیلي كه داري قبول خودت سینا -

 …بشنوم صداشو حداقل یا ببینم داده آرامش بهم همه این

 … كردم كپ دفعه یه پیام این خوندن با

 

 كنم كار چي بودم مونده اصال…زدن زنگ به كرد شروع كه بودم نیومده در پیامش شك از هنوز

 ؟؟؟.ندم جواب ، بدم جواب

 یه میكرد، فشاني جان داشت چنان هم موبایلم…خوره مي پسر به كجام دخترونم صداي این با من آخه

 …شدم پشیمون امادوباره بردارم بزار گفتم لحظه

 .بشه بیدار كه دادم تكونش و سپیده اتاق توي پریدم میزد زنگ هم سر پشت نبود كن ول كه هم پویا

 :گفت وحشت گیجیو با پریدو خواب از دفعه یه سپیده من تكوناي با

 .افتاده؟؟؟؟؟ اتفاقي چیه چیه -

 :گفتم استرس با

 .زنه مي زنگ داره پویا -

 :گفت انداختو تختش روي خودشو من حرؾ با

 .دیگه بده جواب خوب بگي اینو كه كردي بیدار منو -

 :گفتم حرص با

 .پویاااااااااااااااااا میگم چي فهمي مي زنه مي زنگ داره پویا میگم دارم خره -
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 با تقریبا شدو خیز نیم جاش توي باشه فهمیده حرفامو معني تازه كه ادمي مثل من هاي حرؾ با

 :گفت بلندي صداي

 كییییییییییییییییییي؟؟؟؟ -

 .اینجا ریزي مي رو همه االن…تر یواش دختر شو خفه -

 كني؟ كار چي خواي مي حاال -

 . بپرسم تو از میومدم دونستم مي اگه خره آخه-

 :گفتم كشیدمو راحت نفس یه شد قطع تلفنم زنگ صداي كه بود ما زدناي حرؾ بین

 .آخیییییییییییییییییییي -

 . میزنه زنگ بازم باش ؟؟؟مطمئن كني چیكار خواي حاالمي -

 .فرستاد پیام پویا كه بدم رو سپیده جواب خواستم مي

 نداري اعتماد بهم قدر این كني؟؟؟نكنه مي ناز دخترا مثل ي دار ؟؟؟چرا دي نمي جواب چرا سینا - -

 …فهممت نمي پویا فهممت بزني؟؟؟نمي حرؾ باهام كه

 :گفت سپیده

 چیز همه تقریبا تو ارتباطین در هم با ماهه چند دوني مي داره حقم خوب برخورده بهش خیلي انگار -

 … نگفتي بهش هیچي پیچوندیشو همیشه چي اون اما دوني مي اونو

 …االن كنم كار چي گه مي خوب -

 :گفت زدو بشكني سپیده

 .فهمیدمممممممممممممم -

 : گفتم حالي خوش با

 .كنم كار چي خب خب -

 . بحرفه باهاش سهند بده گوشیو -

 :گفتم حرص با حرفش با

 ؼیرتش ؟؟؟اگه چي شد اعتماد بي بهم نسبت ها؟؟؟ها؟؟؟؟؟اگه… بشه چي كه سهند ،بدم كیو آي -

 .ببرن هم با فكراتو خودتو شور مرده ، نه سپیده ؟؟؟؟نه چي شد گیر در پویا با رفت كرد قلمبه

 :گفت كردو نازك چشمي پشت سپیده
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 .كن خوبي و بیا حاال چه من به اصال -

 ؟؟ كنم چیكار بگو حاال كردم ؼلط من اصال دیگه نكن قهر خواهري،… خانم سپیده -

 :كردوگفت بهم نگاه یه سپیده

 . ها نشه تكرار دیگه -

 …دیگه بگو حاال چشم چشم -

 :گفت كردو مكث كمي سپیده

 مي فكر بگي بهش تلفن پشت اگه چون كني خواهي معذرت ازش ببینیشو بري كه اینه كار بهترین -

 . گذاشتي سركارش تمام مدت این كنه

 :گفتم حرص با

 …بابا برو چي دیگه -

 :گفت جانبي به حق ي قیافه با

 خوبه حاال… میرسه خدا رو تو نه رسه مي ذهنت به اي دیگه راه بگو خودت اصال …راحته تنها -

 . آوردي رتبه المپیاد چطور آك ت آكه مؽز این با تو دونم نمي اما بگم هم همینو تونستم من

 بودم ؼرق خودم فكراي توي زدم نمي حرفي هیچ كردمو مي نگاهش سكوت با طور همین

 /.كنم؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ چه خدا نرمممممممممم؟؟؟اي برممم؟؟؟؟؟؟؟

 :گفت دادو تكون صورتم جلو دستشو سپیده

ییییییییییییییییییییییي -  كجایي؟؟؟؟؟؟ یییییي ه 

 :گفتم كردمو بهش نگاهي یه

 خوبه؟؟؟ فردا براي -

 :گفت تعجب با

 ؟؟؟ چي -

 !!دیگه پویا با قرار -

 برییییییي؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ خواي مي راستي راستي زودي؟؟؟؟؟؟یعني همین به -

 :گفتم دادمو تكون مثبت عالمت به سرمو

 .سرقرار میرم خریدن كتاب ي بهونه به فردا… آره -
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 :گفتم كردمو مكث لحظه یه

 میاي؟ هم تو -

 مي دلم قدر چه دوني مي ،خودت بیام كه خدامه از من بخواي اگه البته… نیست بهتر بري تنها اگه -

 . بزنین حرفاتونو راحت كه باشین تنها بهتره مالقات اولین براي كنم فكر اما ببینمش خواد

 :گفتم كردمو بهش نگاه یه

 .برم خوام نمي كه خواستگاري -

 :گفت خنده با

 . میرسه اونجاشم به

 :گفتم كردمو بهش نگاه یه

 كردن؟؟؟ خوش تو چیه به دلشونو عمو زن و عمو دونم نمي من -

 … به معلومه -

 :گفتم همین خاطر به كنه نمي ول دیگه كرد شروع اگه دیدم

 بفرستم؟؟ چي پویا براي بگو حاال…،جواهر خانم اصال تو سپیده خیال بي -

 :گفت گرفتو دستم از گوشیمو سپیده

 …طور همین بودنمم جواهر نكن شك كه خانومیم توي -

 داد ادامه كردو مكثي بعد و

 ////((ببینیم؟؟؟؟ رو دیگه هم فردا موافقي))نوشتم براش -

 :گفت كه دادم تكون خوبه عالمت به سرمو

 !!!((كجا؟؟؟ و كي خدامه از كه من))  داد جواب پویا -

 از گفتمو بخیر شب سپیده به قرارمون زمان و بود دور خونه از تقریبا كه پارك یه آدرس فرستادن با

 .شدم خارج اتاقش

****************************************** 

 رسید تر زود كس هر بودیم گذاشته قرار پویا با كه اونجایي از رسوندمو پارك به خودمو آژانس با

 .رفتم فواره طرؾ به بشینه صندلي روي پارك وسط ي فواره كنار

 : دادم پیام بهش یانه اومده پویا بشم مطمئن كه این براي برسم كه این از قبل
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 رسیدي؟؟ پویا -

 :داد جواب

 .كني مي پیدام راحت بیاي خلوته ، نشستم فواره كنار آره -

 متوقؾ بود نشسته فواره كنار كه اي ساله هفت شیش بیستو پسرتقریبا دیدن با و رفتم فواره طرؾ به

 . شدم

 تا بود زده سرش به كه چیزایي بودنوبخاطر شده داده حالت باال به رو سادگي به كه سیاه سیاه موهاي

 یه با برنزه پوست یه با متناسب لب و بیني مهربونو عسلیه چشماي...میزد برق بگیره حالت موهاش

 مقایسه هاش با خودمو گاه خدا نا…بود شده جیگري خودش براي كه جین، شلوار یه و جذب تیشرت

 بین كه رنگش و میگیره جا توش زور به قاشق كه ؼنچه سپیده قول به لب یه با میشي چشماي كردم

 روشن درجه دو گفت میشه پوست   یه و خرمایي موهاي و متناسب بیني آمده، رفتو قرمزدر صورتیو

 البته بود مشخص شالم زیر از تقریبا سانت دو ي اندازه به و بود خرمایي كه ،موهامم برنزه از تر

 بود اومده بیرون روسریم زیر از ساده طور به طور همون…  باشم داده مدلي بهشون كه این بدون

 .كرد مي جذابم برابر صد خدابیامرزم مامان بقول كه

 كنار كه نبود بر دورو اون هم اي دیگه كس   خوب اما پویاس همون پسر این كه نبودم مطمئن هنوز

 یه با شد باعث كه گرفتم تماس موبایلش با خودشه بشم مطمئن كه این براي… باشه نشسته تنها فواره

 .هم توي بره اخماش شدم عث با كردمو قطعش سریع من اما بكنه نگاه گوشیش ي صفحه به لبخند

 بخونتش تونست مي راحت ادم بودو ساده پاكو خیلي انگار…  گرفت مي خندم صورتش حركات از

 .دفترباز یه مثل… 

 :گفتم ایستادمو پاش كنار رفتمو جلو

 .بگیرم وقتتونو لحظه چند تونم مي آقا سالم -

 :گفت تفاوتي بي لحن با انداختو بهم نگاه یه كردو بلند سرشو من حرؾ با

 .دارم قرار كسي با من خانم خوام مي عذر -

 

 

 :گفتم بكنم باز صحبتو سر كه این براي

 .داشتم سوال یه فقط -

 . میرسه االن همین دوستم چون سریع لطفا ولي بفرمایید -

 :گفتم بكنم چیني مقدمه كه این بدون
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 هستید؟؟؟؟ پویا شما -

 : گفت شدو خیره بهم عسلیش چشماي با بود خورده جا كه حالي در

 !!!!!!!!!!!!!!!میدونید؟؟؟؟؟؟؟؟؟ كجا از شما -

 . قرارداشتید من با امروز كه جایي اون از -

 :گفت زدو پوزخندي

 فرستاده؟؟؟؟؟؟؟؟ كي دیگه تورو…  جون دختر هست خودت كردن قالب براي هم دیگه هاي راه -

 كدومش؟؟؟؟؟؟؟؟ آره،…خالم ، داییم ، م عمه

 :گفت كه آوردم مي جوش داشتم دیگه

 . نشي مزاحمم و بري بكشیو راهتونو بهتره دارم قرار آقا یه با من اطالعت محض -

 با همین خاطر به بودم خودم ها بدبختي این ي همه مسبب كه كنم چه اما بیارم پایین فكشو خواستم مي

 :گفتم آرومي لحن

 آخه گفتم دروغ بهتون كه متاسفم… پسر یه نه بود دختر یه داشتید قرار باهاش شما كه اوني راستش -

 ازتون كه اومدم فقط بزنم،االنم حرؾ باهاتون یا ببینمتون باشه قرار كه كردم نمي هم فكرشو حتي

 . كنم خواهي عذر

 :گفت كردو نگام ناباوري با

 .كنم نمي باور من ؟؟؟؟ خانم هستید كي مسخرست؟؟؟؟شما -

 به بهت با گوشیش ي صفحه روي سینا اسم دیدن با گرفتم شو شماره آوردمو در كیفم توي از گوشیمو

 :گفت كردو نگاه من

 مدت این توي منو تو بگي دروغ نداشتي حق تو كردم مي دل دردو دختر یه با من ماه چند این یعني -

 نه؟؟؟؟؟؟ خندیدي مي ریشم به بودیوحتما كرده خودت ي مسخره

 :گفتم بود اون بلندو تقریبا صداي از گرفته نشئت كه حرصي با كردمو نگاش

 طرؾ كنه نمي فرق نگفتي خودت اول شب مگه دوما عمومیه مكان جا این بزن حرؾ یواش اوال -

 كه یادت …بده گوش دلم حرؾ به یكي خوام مي فقط من پسر یا باشه دختر مقابلت

 نمي قبول من اما بزنم حرؾ باهات كه كردي اصرار قدر چه كه باشه یادتم كنم هست؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟فكر

 مي قدم پیش دادن پیام براي خودت همیشه كه باشه یادتم كنم فكر.… شدم راضي باالخره تا كردم

 كه دعوا نه اومدم خواهي عذر براي االن كه باشه یادت كنم فكر كه این و دوبار یكي بجز البته شدي

 .بكنن نگاه بهمون همه
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 وقت اون. انداختم صندلي روي خودمو كشیدمو آسوده نفس یه بودمشون زده هم سر پشت كه حرفام با

 .شدم بود ایستاده سرپا هنوز كه پویا كنار ي هدیه و گل دسته ي متوجه تازه كه بود

 آورده چاره بي این آوردم مي گل خواهي عذر براي باید من حاال… من برسر خاك قشنگ یعني

 .میزنه داد من سر پررو بچه …نیست چاره بي هم اصال خداییش اما…

 :گفت نشستو كنارم عمیق نفس یه با باشه اومده خودش به تازه كه این مثل من حرفاي با هم پویا

 !!!!!!!!دختره یه سینا راستي راستي پس -

 :گفتم شدمو خیره عصلیش چشماي به…  زد حرؾ باهاش میشد تر راحت بود شده آروم كه حاال

 . آره متاسفم -

 :گفت برداره چشمام از و.نگاش كه این بدون

 آروم منو تونستي كه اینه مهم كنه نمي فرقي هیچ پسر چه دختر چه بینم مي كنم مي فكر كه حاال -

 . كني

 تا سه دو كنم فكر گیره مي تحویل خودشو قدرم چه بیارما سرش بالیي یه گه مي شیطونه پررو بچه

 .كرده باز خودش براي پپسي جعبه

 میشه پررو داره دیدم كه اونجایي از.  میزد رو حرفا این چشمامو توي بود زده زل پررو پررو

 .دوختم روبروم به گرفتمو چشماش از نگاهمو

 :گفت گرفتو طرفم به گلو دسته پویا

 اما بده بازیم كه شده پیدا یكي دوباره كردم فكر…  نبود خودم دست زدم داد سرت خوام مي معذرت -

 .بگي خودتو اصلي هویت و بكني اعتماد ؼریبه یه به نخواستي كه داشتي حق دیدم

 :گفت قشنگش بالبخند. كردم تشكر گل گرفتن با انداختمو بهش دلخور نگاه یه

 !!!!!!!!!!!؟؟؟؟؟؟؟؟ دیگه آشتي -

 :بگه كه شد باعث من سكوت

 ؟؟؟ خوان مي لفظي زیر خانم نكنه -

 :گفت گرفتو طرفم به رو اي شده پیچ كادو ي جعبه خنده با حرفش وبااین

 اگه دارم دوس اما كني كادوش بشي مجبور هم تو كنم فكر مردونس، كه شرمنده البته لفظي زیر اینم -

 .داري برش یادگاري بشه

 :گفتم كنم نگاه چشماش به كه این بدون
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 . باشیم بخشیده امیدوارم متاسفم واقعا -

 :گفت برگردوندمو گرفتو دستمو كه برم شدم بلند و

 رفته یادت انگار سوما تو نه من نه دیگه رفتي اگه دوما گلت دسته و ت هدیه بردن بدون كجا اوال

 ببینیم؟؟؟؟؟؟؟؟ همو شد قرار چي براي

 :گفت كه نشستم كنارش تعجب با

 .كردي مي یاد ازش ناامیدي با كه عشقي…  بگي عشقت از بود قرار -

 بده ادامه شد باعث كه نشستم جام سر دوباره و دادم تكون مثبت عالمت به سرمو حرفش با

 سیناس؟ همون ،نكنه دونما نمي اسمتو هنوز من -

 :گفتم نیمه نصفه لبخند یه با

 .ساحلم نه -

 .نداره خارجي وجود اصال شایدم یا پسره اون نه یا دختره اونم چي سهند راستي

 :گفتم بالخندي

 .ست سپیده اسمش دختره اونم -

 :گفت كه كردم مكث كمي

 ؟؟؟؟؟؟؟؟.بودم نشده عاشق كاش گفتي دیشب چرا نمیگي -

 :گفتم بؽض با

 .ندارم كنارم دیگه داشتم دوسش كه كسیو چون -

 : گفت تعجب با

 .…بود كي بودو طوري چه بدونم دارم دوست خیلي بگي كرد؟میشه ولت چرا؟؟؟؟ -

 

 :گفتم كشیدمو عمیقي نفس

 داري؟ حوصلشو -

 .بزنم حرؾ باهات بود قرار همین براي كنم فكر معلومه -

 .كردم زدموشروع لبخندي گذشته آوردن یاد به با و بستم چشمامو
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 مادریم ي خانواده شرط تنها ولي كنه مي خواستگاري ازش و بینه مي دانشگاه توي مادرمو پدرم -

 و كنه مي دل تهران از پدرم همینم بخاطر كنه زندگي جا اون مادرمو شهر بره پدرمم كه بوده این

 نزدیكاي خونه یه كه خواد مي پدرم از داشته دوس خیلي برادرشو كه جایي اون از و رودبار میره

 همسایه داییم ي خانواده با ما كه میشه اینطوري و كنه مي كارو همین اونم بخره اونا ي خونه

 فامیل دختراي داشتنو دوسش همه كه فامیل طبع شوخ خوشتیپو پسر ، بود داییم پسر آرمان…میشم

 :گفت اتاقمو توي اومد تنها روز یه شكوندن مي دست سرو براش

 …نه نگو كنم مي خواهش اما بدم پیشنهاد یه بهت خوام مي ساحل -

 :گفت پویا كه بودم نكرده تمام حرفمو هنوز

 آره؟ داد ازدواج پیشنهاد بهت حتما -

 :گفتم زدمو كمرنگي لبخند

 پخش خودمون استان سیماي و صدا كه هست همسران ي مسابقه:گفت بهم نداد ازدواج پیشنهاد نه -

 خندیدمو لحظه اون یادمه. كنم شركت مسابقه این توي خوام مي من خوب: گفت. خب گفتم. كنه مي

 همسران؟؟؟؟؟؟ ي مسابقه بري خواي مي كه بود كجا همسرت تو آخه: گفتم

 چیه؟ نظرت حاال میشه پیدا هم اون -

 : پرسیدم تعجب با

 .س مسابقه تو شركت چي؟منظورت به راجع -

 :گفت

 .بیاي همراهم همسرم عنوان به كني مي قبول تو كه اینه اصلیم منظور ولي هست كه اون -

 

 قصه داشتم كه آرمان بودمو من االن انگار …رفتن مي رژه چشمام جلوي ها صحنه اون تمام انگار))

 مي هم گاهي ریختمو مي اشك گاهي بودم شده خود بي خود از… كردم مي مرور براش عشقمونو ي

 .((میكردم تكرار رو همه مو به مو بودنو گرفته جون ذهنم توي هاي صحنه تمام دیگه حاال…خندیدم

 :گفتم بهش

 ؟؟.درآوردي كجات از همسرو این نمیگن كنم؟؟؟؟؟؟ كار چه بیام من دیوونه آخه -

 :گفت شیطنت با اونم

 . آوردم در اونجام از میگم -

 :گفت دید منو اخم وقتي بعد و
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 ي برنامه وتوي كنه درست چیزو همه خودش داده قول میكنه كار سیما صداو توي دوسام از یكي -

 .باشیم كننده شركت هاي گرو از یكي عضو هم ما بعدي

 .گي مي من به اومدي حاال كردي رو كارا ي همه خودت پس -

 :گفت و گرفت دستم از كتابمو نشستو برم رو دادو قرار مطالعه میز ي دیگه طرؾ كامپیوترو صندلي

 دیگه كن قبول نه نگو آرمانِ   جان -. 

 كنه؟؟ راضي رو بابا مامانو خواد مي كي اصال ؟؟؟؟ حله چیز همه بدم اكي من یعني -

 .منه دست عمو و خاله خوابه رگ كه دوني مي من با اونا بكن قبول تو -

 شیرین با آرمان این ولي باشه گفتم كنن نمي قبول مامانم و با با كردم مي فكر كه اونجایي از منم

 چه سینا داداشم كه خیر به یادش فقط بزنم قولم زیر نتونستم دیگه منم كردو راضي رو اونا زبونیاش

 .گذاشت سرم به سر قدر

 توي شركت براي كه روزي …بود كرده الزمو ي كارا ي همه دوستش گفت مي راست آرمان

 …داشت عالمي خودش براي رفتیم مسابقه

 ایستاده چپمون سمت متر 2 تقریبا ي فاصله با آقایون و راست سمت ،خانها بودیم زوج تا شش

 .بودیم كننده شركت زوج ترین جوون ما بودن،یادمه

 گروه هر از كنید معرفي خودتونو گفت كردو سالم بود برنامه مجري كه امیري خانم مسابقه شروع با

 اشاره بهم دقیقه هر آرمان رسید ما گروه به نوبت كه این تا میكرد معرفي خودشو زن بعد و مرد اول

 معرفي خودتو اول تو گه مي كه فهمیدم خوني بالب باالخره …میگه چي شدم نمي متوجه اما كرد مي

 . كن

 :گفت امیري خانم

 كنید معرفي خودتونو لطفا 4 ي شماره آقاي…كنید شروع پچو پچ بعد بشه شروع سواالت بزارید -

 :گفت كرده گل شیطنتش بود مشخص كه آرمان.

 .ترن مقدم خانما… نمیشه كه این امیري خانم -

 :دادوگفت بهم دستمال یه پویا شدم هام گونه روي اشكاي ي متوجه تازه رسیدم كه اینجا

 … كني اذیت خودتو خوام نمي ساحل كن بس -

 حتي… بدم ادامه كه خواستم مي من خواست نمي اونم اگه حاال چون دادم ادامه حرفش به توجه بدون

 .بدم دست از هم گذشتمو خاطرات از لحظه یه خواستم نمي

 :گفت زدو دست مجریه یادمه -
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 !!كنید؟ تشویقشون خواین نمي ها كننده شركت همسرنمونه این به احسنت

 :گفت شوخي به مرد هاي كننده شركت از یكي كردنو تشویقمون به شروع همه مجري باحرؾ

 .كني مي خانوم خانوم طوري این كه كردید ازدواج تازه كنم فكر -

 واسه كه این خاطر به مخصوصا خندیدن مي همه بامزش حرفاي و آرمان شوخ ي روحیه خاطر به

 …. داشت آماده جواب یه چي هر

 .آقایون بعد كردنو معرفي خودشونو خانما اول هم مانده باقي زوج دو ما از تقلید به

 مي جمع هم با ها امتیاز بعد دادنو مي جواب جدا آقایون و ها خانم كه بود سوال تا ده اول ي مرحله

 تاریخ جز به البته زمینه همه توي كه جایي اون از.كرد مي پیدا راه بعد ي مرحله به نفر سه شدو

 . نداد جواب درست بیشتر رو تا شش آرمان اما دادم جواب سوالو تا 11 هر داشتم مطالعه

 :گفت مجري

 . دادن جواب درست سواالتو ي همه چون ترن فعال خودتون از خیلي خانومتون كه این مثل -

 :گفت شوخي به آرمان

 كردم عرض قبال كه من ضمن در بده جواب كه دادم مي روحیه بهش دقیقه به دم من ندیدید مگه -

 .ترن مقدم خانما

 :گفت خنده با مجري

 .كردم فراموش خوام مي عذر بله -

… 

 هم كنار دونفر هر مرحله این توي و كردیم پیدا راه دوم ي مرحله به دیگه گروه دو و ما باالخره

 و جؽرافیا و بودم متنفر ازش من كه تاریخ بودن چهاردسته قسمت این سواالت…  بودیم ایستاده

 بلد سوالو اگر ما مجري توسط سوال خوندن از بعد مرحله این توي …مذهبي و عمومي اطالعات

 :گفت مجري..…بزنیم بزنن كنن فرصت بقیه كه این از قبل روبرومونو زنگ باید بودیم

 . بگید تحصیالتتونو كنیدو معرفي خودتونو دیگه بار یه براي حاال -

 :گفت مجري. كردیم معرفي خودمونو ما اول پس بودیم اول گروه داشتیم امتیازو بیشترین چون

 . دانشمند خانم نگفتید تحصیالتتونو

 تحسین قابل اطالعات این با واقعا: گفت مجري كردنو نگاه بهم تعجب با همه دبیرستان سوم گفتن با

 . هستین

 :گفت شیطنت با آرمان
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 .كشیده من به دیگه منه خانم -

 :گفت امیري خانم خندیدنو همه آرمان حرؾ با

 كردید؟؟ ازدواج ساله چند بپرسم تونم مي… رسید مي نظر به سالي سنو كم زوج -

 با آرمان.  نخندیم تا بودیم كرده كنترل مونو خود سختي به …كردیم نگاه هم به دو هر او حرؾ با

 :گفت نشه تبدیل خنده به كرد مي سعي كه ي لبخند

 .میشه سالي یه كنم فكر -

 . داد ادامه من به رو بعد

 ساحل؟؟؟ نیست طور این -

 :گفتم بودم كرده كنترل خودمو سختي به كه من

 .هست سالي یه كنم فكر بله بله -

 .شد شروع هم دوم ي مرحله مجري توضیحات با باالخره

 :گفت شیطنت وبا آهسته آرمان

 .خودت گردن افته مي جوابش زحمت اما دم مي فشار زنگو من خوندن سوالو تا

 :گفتم شوخي به

 …وقت یه نشي خسته -

 مسابقه بود جؽرافیا كه ما انتخاب با و بود ما با اول انتخابي موضوع داشتیم امتیازو بیشترین ما چون

 .شد شروع

 زنگ به حواسشو تمام چون زد مي روبرومنو زنگ سریع آرمان مجري توسط سوال هر خوندن با

 دلقك حال در كه بود این دلیلش هم اون و بكنه كارو این نتونست دوبار یكي البته بود كرده متمركز

 .بود بازي

 بودن داده درستم جواب و بودند زده زنگ تر زود قبل سوال كه رسید زوجي انتخاب به نوبت

 نمي در سر هیچي بودمو متنفر تاریخ از كه اونجایي از ولي كردن انتخاب تاریخو موضوع اونها…

 :گفتم آهسته. بود داده فشار زنگو آرمان چون بود شده دیر ولي نزنه زنگو بگم خواستم مي آوردم

 .نیستم بلد هم سوالو این نمیارم در سر تاریخ از من دوني مي كه تو

 سوال به سریع برگردیم خورده شكست اومدیم مسابقه اینجاي تا كه حاال خواست نمي دلش كه آرمان

 … داد جواب بهش انداختو نگاهي
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 :گفت بهم آهسته

 مي تاش 511 دادیم نمي جواب اگه داشت امتیاز 511 بود سوال آخرین چون كرد رحم بهمون خدا -

 . پرید

 :گفت شوخي به زدو دست مجري

 .دادید جواب شما سوالم یه باالخره -

 :گفت خوشي سر با آرمان

 .نبودم بلد رو سواال ي بقیه انگار میگید طوري یه نكنه درد شما دست -

 بودید؟؟؟ بلد -

 ترن؟؟؟ مقدم خانوما كه دونید مي بده جواب همسرم خواستم مي ولي آره كه معلومه -

 :گفت خنده با مجري

 البته صد -

** 

 كوچیك مربع تا42 كه بود مستطیل یه سوم ي مرحله كردیم پیدا راه سوم ي مرحله به سه زوج و ما

 حرؾ یك كدوممون هر باید اول. شد نوشته چي اون توي گفتیم مي باید ما كه داشت قرار داخلش

ِ   حرؾ هم آرمان و( آ) حرؾ من بشه روشن جدول توي باشه اگه تا كردیم مي انتخاب رو دلخواه

 :گفت خنده با مجري كرد انتخاب رو( س)

 .كردید انتخاب رو دیگه هم اسم اول كه جالبه -

 . بود جدول توي( ه) فقط شانسمون از كه كردن انتخاب رو( ه) و( ژ) حرؾ بعدم زوج

 :گفت مجري

 زنگ به دست صورت این ؼیر در بده فشار زنگو هست چي جدول توي متن شده متوجه كسي اگه -

 متوجه كسي حاال…  بكنه كمك دیگه زوج به اشتباهتون جواب ممكنه نباشید مطمئن اگه چون نبرید

 نه؟ یا شده

 :گفت آرمان كردیمو نگاه جدول توي ي پراكنده حرؾ سه به

 بفهمیم؟؟ ما كه فهمید مي چیزي حرؾ تا سه این از خودتون شما منِ   جان -

 :گفت آوردو باال دستشو توي ي ورقه لبخند با مجري

 .نوشته ورقه این توي چون فهمم مي من بله -
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 .خدا به داره ثواب بفهمیم هم ما ما، به برسونید رو ورقه این نیست زحمتي اگه پس -

 :گفت لبخند با امیري خانم

 بتونید اگه و پرسم مي سوال یه گروه هر از بزنید حدس نتونستید اگه اما… شرمندتونم دیگه اونو

 .بگه دیگه حرؾ یه تونه مي نفر هر بدید جواب

 هیچ بازم ولي بود شده مشخص كلمه یه فقط…  شد مشخص هم دیگه حرؾ چهار اون سواالي با

 :گفت مجري بزنیم حدسي بودیم نتونسته كدوم

 .حافظه هاي شعر از یكي اینم هست حافظ بزرگداشت امروز كه اونجایي از كنم مي دیگه راهنمایي یه

 هر من كه بیتیه همون كه این ؼافل دل اي دیدم كه شدیم خیره جدول به دیگه بار یه مجري حرؾ با

 . بود بلد اینو بودم خونده اینو كه بس آرمانم خود حتي…  خونم مي خونه توي گیره مي دلم وقت

 :گفتم كردمو نگاه كرد مي نگاه جدول به كنجكاوي با كه آرمان به

 آرمان آرمان -

 :گفت برگشتو طرفم به هیجان حالیو خوش با

 نوشته؟ چي فهمیدي -

 . خونم مي خونه توي همیشه من كه بیته همون بابااین -

 … كه كاش اي)) بیت همومن-

 :گفتم و بخونه تمام شعرو نذاشتم

 .همونه آره -

 . زد لبخندي اطمینان با شد مطمئن خودشم كه وقتي و كرد نگاه جدول به آرمان

 :گفت مجري

 . كردن پیدا رو جواب نكنه كنن مي پچ پچ هم با خوب یك زوج -

 فشار زنگو سریع آرمان كردیم مي احساس خودمون روي رو 2 زوج نگران هاي نگاه كه حالي در

 :گفت و داد

 كردي یایاري زمانه جور با/كردي سازگاري بخت كه كاش اي

 .شدیم برنده ما باالخره و شدو روشن جدول توي حروؾ ي همه شعر خونن با

 :گفت گرفتو باال بودیمو شده برنده كه رو ماشیني سوییچ گفتو تبریك بهمون لبخند با مجري



 jafa-h.mihanblog.com 75نگاه محل دانلودرمانوبالگ 

 

 .باشه مباركتون -

 :پرسید كه كردیم تشكر اون از حالي خوش با آرمانم منو

 كردید؟ ازدواج هم با وقته چند گفتید -

 :گفت بود شدن برنده ذوق از كه پرتي حواس با آرمان

 …ماهه یك -

 مرحله بود اومده یادش تازه كه امیري خانم نیاوردم خودم بروي اما بود گرفته خندم ارمان سوتي از

 :گفت گفتیم چي قبل ي

 . ساله یك گفتید دوم ي مرحله كنم فكر ولي -

 :گفت سرخوشي با آرمان

 .گذشت زود خیلي بودیم بخت خوش خیلي كه جایي اون از اما كردیم ازدواج ساله یك درسته بله -

 :گفت من به خطاب امیري خانم

 .دارین خوبي خیلي همسر گم مي تبریك بهتون -

 انگار شدم مي حال خوش هم جورایي یه اما گرفت مي خندم آوردن مي همسرو اسم تا چرا دونم نمي

 .دارم دوس آرمانو فامیل دختراي ي بقیه مثل منم بودم فهمیده مسابقه این توي

 .داد جواب امیري خانم به آرمان

 .نمیگیره تحویل رو ما ما، خانم این وگرنه كنید تعریؾ من از شما كه این جز به خانم -

 بشین؟ برنده كردین مي فكر هیچ اما …باشه طوري این كنم نمي فكر كه این با -

 .زنیم مي جا در اول ي مرحله همون گفتم مي من بابا نه -

 بشین؟ دوم كردین مي فكر چي شما گفت كردو 2 ي شماره زوج به رو

 ما با شانس انگار ولي بودیم ومده ا شدن برنده براي ما گفتن بود زیاد ادعاشون اونا كه اونجایي از

 . نبود یار

 .كردند تشكر زندگیشون توي همسراشون زحمات از تاشون دو هر بعدم

 :گفت بود داده گیر تا دو ما به حسابي انگار كه مجري

 بكنید؟ تشكر همدیگه زحمات از خواین نمي شما چي شما -

 :گفت شیطنت با آرمان
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 .كنم مي تشكر بلبلم گلو همسر زحماااااااااااااات تمام از جا همین از هم من -

 :گفت من به رو لبخندي با مجري

 چي؟ شما -

 :گفتم بدبختي هزار با كنم كنترل خودمو تونستم نمي اصال كه من

 .كرد همراهیم زندگي طول توي كه كنم مي تشكر آرمان از منم -

 :گفت بود شده پیچ سه حسابي كه مجري

 همسرم؟؟ نمیگید شما چرا آرمان، 1-

 .خندیدیم دومون هر مجري حرؾ با

 بزنه؟ نداره اي دیگه حرؾ كسي پایانه به رو وقت میگن بهم دارن كه جایي اون از -

 :گفت و بخندیم مون همه شد باعث كه گرفت باال دستشو اجازه حالت به آرمان

 بگم؟ چیزي یه من میشه -

 .بفرمایید البته

 .همسرم نه هست م عمه دختر ساحل راستش -

 .بگه كردم فكرنمي چون من حتي كردیم نگاه بهش تعجب با همه اون حرؾ با

 .گید نمي كه جدي -

 .هستم جدي كامال اتفاقا نه

 بدین؟ دست از ماشینو حرفتون این با ترسید نمي -

 :گفت شوخي به آرمان

 .ببندم مو عمه دختر بخت خوام نمي من نداره ارزش كه ماشین -

 :گفت كارگردان برنامه پایان با

 نمي اجازه هاتون خانواده اما دارین دوست رو دیگه هم كه هستین پسرایي دختر اون از شما نكنه -

 بگین؟ بهشون طوري این اومدین و دن

 :گفت شوخي به آرمان

 میدي خوام مي دخترتو جون عمه گم مي میرم خواستم وقت هر چشه؟خوب متریم یه زبون مگه -

 ببرم؟؟؟ بزور یا ببرم
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 خوششون آرمان از كه هم صحنه پشت هاي بچه از نفر سه دو حتي خندیدن مي همه آرمان حرفاي با

 .گرفتن شماره ازش بود اومده

 :گفت پویا كردم پاك داشتو جریان چنان هم كه گونمو روي هاي اشك رسیدم كه اینجا به

 .بودم عاشق گي مي كه نداشت دوس تورو آرمان پس -

 :گفتم زدمو تلخي لبخند

 .نه فهمیدم بعد روز اما طرفس یه عشقم كردم مي فكر اقل حد بود طوري این كاش اي

 بود كرده دعوت ما شدن برنده مناسبت به آرمانو ي خانواده مامانم مسابقه از بعد روز

 سه هر شدیم خسته كه بعد و كردیم بازي والیبال حیاط توي داداشم سینا آرمانو با كمي نهار از بعد

 مي خوابمون بود ظهرم و بودیم خسته سه هر كه اونجایي از. كشیدیم دراز حیاط توي تخت روي

 دست به دستم دفعه یه كه اتاقم توي برم شم بلند كه دادم حركت دستمو برد نمي خوابم من اما.  اومد

 سینا ولي بیداره اونم كه شدم متوجه وتازه كردم احساس خودشو خودمو دست لرزش خوردو آرمان

 … بود خواب

 . اتاقم توي رفتم سریع بندازم بهش نگاهي كه این بدون

 .بود داده پیام آرمان اومد گوشیم صداي كه كشیدم دراز تختم روي

 بود تو مهر پر دستان بخاطر نماند خیره كس هیچ روي به نگاهم كه بود تو زیباي روي خاطر به -

 خاطر به نكردم درك را باران پاكي كه بود تو پاك دل خاطر به نفشردم هم در را كس هیچ دست كه

 خاطر به فقط بود تو خود خاطر به و ننشست دلم روي ني هزار صداي حتي كه بود تو دلنشین صداي

 .تو

 تلنگر بهش حسابي حاال تا دیروز از احساساتم…  گوشیم به زدم زل لحظه یه پیامش متن خوندن با

 . بود ضربه آخرین این و بود خورده

 .فرستاد دوباره بدم بهش كه نداشتم جوابي

 این كه بس…لرزیدم سرما از كه بس شدم خسته.  گیرم آرام گرمت آؼوش در خواهم مي شدم خسته -

 تنها كه بس شدم خسته…خندد مي من به پاهایم زخم پیمودم هراسان را زندگي آور ترس راه كوره

 …بزن بوسه پیشانیمم بر و كن پاك را هایم گونه اشگ…دویدم

…  ببوسم را هایت شانه و بیاویزم گردنت به را دستهایم خواهم مي… كنم گریه تو با خواهم مي

 .…ایستادم انتظار چشم و تنها كه بس شدم خسته

 :گفتم پویا به كردم مي گریه كه حالي در

 .كلمه یه انداختن جا بدون خطشونو به خط یادمه پیاماش هنوز ولي گذشته سال یك از بیشتر االن -
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 : فرستاد پیام این از بعد یادمه

 …خوام مي رو تو من بگم بهت طوري چه عاشقتم من ساحل -

 .كشم مي خجالت: گفت بگي رو در رو حاضري فرستادم براش

 فرستادم

 .كنم باور كه بزن حرفي یه خجالت و تو

 كه این بدون آرمان شدو باز ضربه چند زدن با اتاقم در كه بود نگذشته پیامم از بیشتر دقیقه سه دو

 :گفت شدو اتاق وارد كنه نگاه بهم

 میاري؟ برام آب لیوان یه -

 تا شدم خارج اتاق از حرفي هیچ بدون كشیدم مي خجالت ازش جورایي یه خودمم كه اونجایي از

 چشماش روي هم وساعدشو كشیده دراز دیوار به رو تختم روي دیدم برگشتم وقتي بیارم آب براش

 :گفتم تعجب با داده من به پشتشو و گذاشته

 خواستي؟ نمي آب وضعیه؟؟مگه چه این آرمان -

 :گفت بود مونده حالت همون توي كه حالي در من حرؾ به توجه بدون آرمان

 عاشقتم دارم دوست من ساحل… بكنم كارو همین اومدم االن بگم بهت حضوري خواستي نمي مگه

 مي فهمي مي …مت …خوا…  مي …رو …تو …من بفهمي كه بگم زبوني چه به خوامت مي

 .خوام

 :گفتم لبخند با

 و تور منم بخواه خوب بابا باشه كني مي تكرار قدر این چرا حاال خواي مي منو كه چیبسم پفكو مگه -

 .خوام مي

 :گفت برگشتو طرفم به برداشتو چشماش روي از دستشو سریع آرمان من حرؾ با

 ؟!گي؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ مي جدي ساحل…  واقعا -

 :گفتم خنده با

 …جدي جدیه… آره -

 :گفت گذاشتو قلبش روي دستشو

 .نزدیك بیار گوشتو میده صدایي چه ببین كن گوش بیا -

 :گفتم خنده با
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 .انداختم تو روي خودمو من كه ببینه داخلو بیاد یكي كه مونده همین فقط -

 : داد جواب سرخوشي با

 ؟؟؟؟؟؟ داشتیم -

 :گفت گذاشتو قلبش ي رو گرفتو دستمو بعد و

 .عشقه صداي ؟؟؟؟؟ كني مي حس -

 :گفتم كشیدمو بیرون دستش زیر از دستمو لبخندي با

 .باشه خوب شاید بخور آبو این بیا كن كم صداشو خواهشا میشه منفجر قلبت رگاي تمام االن همین -

 :گفت ناراحتي با پویا

 نیستي؟ عاشق دیگه چرا پس بود خوب لحظاتتون ي همه كه شما -

 یادته؟ رودبارو ي زلزله -

 .دادم ادامه داد تكون مثبت عالمت به سرشو

 دادن دست از جونشونو همه بودن كه خانوادم ولي نبودم ایران من زد زلزله وقتي اونجام اهل من -

 .میشناختم اونجا كه كسي هر آرمانو حتي

 :گفتم كردمو خشك اشك از صورتمو دستمال با

 .كردم ناراحتت كه ببخش -

 :گفت آوردو باال سرشو بود كردن فكر حال در كه پویا

 .بشي ناراحت بگیو عشقت از كردم اصرار كه ببخش منو تو -

 :گفتم تلخي بالبخند

 .كنم عادت باید نیست مهم -

 میكني؟ زندگي تنها حاال -

 .میكنم زندگي عموم ي خانواده با االن دارم اقوام تهران نه -

 :گفتم كردمو نگاهي ساعتم به

 .برم دیگه من میشه دیر داره -

 ؟ برسونمت میدي اجازه -
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 .میرم تاكسي با ممنون

 .پاركه بیرون ماشینم ساحل كنم نمي تعارؾ من

 نیستم؟ مزاحمت مطمئني -

 . حرفیه چه این -

**** 

 :گفتم باالش مدل ماشین حركت با

 بگین؟ خواین نمي چیزي شما دایره روي ریختم چیزمو همه من -

 من دوما شدم ؼریبه االن یعني بودي نكرده استفاده شما از پیامات توي حاال تا… تو و نه شما اوال -

 .گفتم بهت چیزمو همه پیام با كه

 :گفتم خودش مثل زدمو لبخندي

 االن اما نمیشي ناراحت بودم مطمئن و نداشتم محدودیتي هیچ و پسرم یه من كردي مي فكر قبال اوال -

… 

 :گفت كردو قطع حرفمو

 بین از ماه همه این از بعد بینمون صمیمیت ندارم دوست نیستو كار در محدودیتي هیچ ساحل ببین -

 .میشم ناراحت بیشتر بدي قرارم مخاطب جمع ضمیر با اگه ضمن در بره

 داد ادامه كردو نگام لبخند با

 بود؟ چي دوما حاال كردم قطع حرفتو ببخش -

 :گفتم زدمو لبخندي

 .بشنوم زندگیت از خودت زبون از دارم دوست -

 :گفت بود نشسته صورتش روي ؼم ي هاله یه كه حالي در بعد كردو بهم نگاه یه

 یا خاله یا بمونم عمه ي خونه كه این سر اونا از بعد… دادم ازدست بودم بچه وقتي مادرمو پدرو من

 همش فهمیدم شدم كه بزرگ اما دارن دوسم همه چه گفتم مي بودم كه بچه…  بود دعوا عمو یا دایي

 شركت توي كار مشول خودمو درسم از بعد…  رسیده ارث به بهم بابام از كه هنگفتیه ارث خاطر به

 یه همین خاطر به…  پدریمه ي خونه بزرگي خاطر به كردم فكر…  تنهام خیلي دیدم ولي كردم بابام

 بود خوبي فكر بگیر زن گفتن بریام دورو تنهام بازم دیدم اما كردم زندگي اونجا رفتم گرفتمو سوییت

 خواهر كه این تا نشست نمي دلم به اما دخترخودشو یا كرد مي معرفي خودشو اقوام از یكي كس هر

 به چشمش كه پولدار هم بود خانم هم اومد خوشم ازش اما شدم عاشقش گم نمي دیدم دوستامو از یكي
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 كیه باباش نیست معلوم كه كسي به من: گفت بهم باباش خواستگاري رفتم اماوقتي نباشه من مال دنبال

 . دم نمي زن كیه مامانش

 به كه اقوامي با كي با اما كنم دل دردو بایكي خواست مي دلم بود گرفته خیلي دلم خونه برگشتم وقتي

 . بد سرم پشت بودنو خوب م رو جلو كه دوستام با یا خواستنم مي پول خاطر

 به زدنت حرؾ دادي جواب وقتي.  كنم دل دردو باهاش بود كي هر و یكي به بدم اس كه زد سرم به

 …كردي مي آرومم كه بود مهم این فقط پسر یا دختري نبود مهم برام ازت اومد خوشم نشست دلم

 بزنیم حرؾ هم با پیام با فقط بودم داده قول اول شب چون… كرد ارومم اتیش روي آب مثل حرفات

 …زدم زنگ دیشب نیاوردمو طاقت دیگه اما بزنم زنگ كردم نمي اصرار

*** 

 از كه این از قبل. داشت نگه خونه نزدیكاي تقریبا بودم داده بهش رو خونه آدرس كه جایي اون از

 :گفتم گذاشتمو داشپورت ي رو شو بقیه كردمو جدا گل دسته از گل شاخه یه بشم پیاده ماشین

 دروؼم بابت خواهي عذر براي منم من به دادیش كه اونجایي از اما خودته مال گل دسته كه این با -

 .دمش مي بهت

 

 و بودن نذاشته كم برام چیزي هم عمو ي خانواده ولي بودم خانوادم از دور كه بود تحویلي سال اولین

 .شدن مي محسوب خودم ي خانواده دیگه حاال

 تماس موبایلش با هم وهرچي بود نیومده هنوز سهند اما بودیم نشسته سین هفت ي سفره دور همه

 .بگه دقیقه به دم و بشه نگران عمو زن كه بود شده باعث این بودو خاموش میگرفتیم

 ، سال هر كه اون آخه ،…نیومده؟ هنوز باشه؟چرا افتاده اتفاقي براش كنه؟نكنه مي چیكار م بچه -

 .بود خونه تحویل سال موقع

 :گفت خیالي بي با سپیده

 .گذرونه مي خوش داره كي با میدونه خدا االن نیست بچه كه سهند قران، رو تو كن ولمون مامان -

 برنامه یه كه بود نكرده پایین باال بیشتر كانال تا سه دو هنوز كردو روشن تلوزیونو حال همین در و

 .بود برنامه اون توي مهمان عنوان به سهند كه شد بخش زنده ي

 :گفت سپیده

 اصال مجریه این با كنه مي هم اي چه چه و به به چه ببین…كشتي خودتو خانم، مامان پسرت اینم -

 .شده مجریه همین عاشق نكنم ؼلط مامان

 :گفت رفتو سپیده به اي ؼره چشم عمو زن
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 .میزنه حرؾ قشنگ قدر چه ببین بشم پسرم فداي -

 چي ،همه هنرمند پسرتو، …،فهمیدیم بابا باشه كن كنترل خودتو زحمت بي خانم مامان -

 .خوبه؟؟؟؟؟؟؟…تمام

 :گفت جانبي به حق ي قیافه با عمو زن

 نیست؟؟ مگه میزني كنایه چرا -

 :گفت اي كشیده لحن با سپیده

 .لعنت منكرش بر

 . گرفتم مي رو تو طرؾ كه باش منو كننده سفید گه مي تو به داره حق سهند اصال

 .میگه چي من به ببین بگوها زنت به چیزي یه بابا ئه -

 :گفت عزیز

 بدو سپیده كنید مي بحث جرو هم با دارین شما میشه تحویل سال دیگه ي دقیقه چند خبرتونه چه بابا -

 .بیار دوربینو برو مادر

 :گفت زدو پیشونیش به راستش دست با سپیده

 .رفت یادم كه آخ آخ -

 .بیاره دوربینو بره تا شد بلند سریع بعد و

 :برگشت كیك با رفتو اشپزخونه به سریع دوربین آوردن از بعد سپیده

 :گفتم تعجب با

 كسیه؟ تولد امشب

 . جدیده سال تولد امشب دیگه آره-

 :گفتم خنده با

 .شدیا شاعر پا بابا؟یه نه -

 :گفت عزیز

 . بود سپیده نوبت امسالم خریم مي كیك سال تحویل براي هرسال ما -

 :گفت جانبي به حق ي قیافه با سپیده
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 جور جمعو ریزه یه هم حاال …بزنیا زیرش نداري حق ، توئه نوبت هم دیگه سال باشما گفته -

 .بگیرم ناب عكس یه خوام مي بشینین

 در…  بگیم تبریك هم به همه عكس از بعد شد باعش و بود جدیدهمرا سال تحویل با عكس گرفتن

 . شد سكوتمون باعث تلوزیون از هم سهند صداي حال همین

 آرزو براشون رو ها بهترین و میگم تبریك ایران مردم تمام به جدیدو سال خودم ي نوبه به منم -

 من تا نخورن عیدم كیك و نزنن ها عیدي به دست خوام مي ازشون م خانواده به تبریك ضمن و میكنم

 .بیام

 :گفت سپیده

 حرؾ تلوزیون ي جلو رفته…  كرده خودش اسكول رو ملت یه ببین رو ما داداش خدا رو تو -

 . زنه مي شكمشو

 :گفت عزیز

 .بده سپیده -

 :گفت مظلومیت با سپیده

 رو؟ چي -

 :گفت عمو

 .برداشتي قرآن وسط از كه پولیه اون منظورش خانم جمعه خیلي حواسش من مامان -

 :گفت عمو زن

 .بیام منم بزارین نگفت سهند مگه سپیده؟؟؟؟؟؟؟ آره -

 . داره اي برنامه یه سال هر …پسرت این خودتو مامان ئه -

 .برسه سهندم تا بیا یخچالو توي بزار كیكو این…خوب دختر پاشو -

 . خوام مي كیك من ئه -

 :گفتم من

 .برمش مي خودم بگیر دوربینو این بیا اصال برسه سهندم بذار شكمو -

 گرفتي؟ مي فیلم داشتي تو نكنه -

 :گفتم خنده با

 …بزرگترا ي اجازه با -
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 نه؟؟؟ گیري مي منو حال حاال....  میكشمت ساحل كشمت مي -

 .بكنم ؼلط من -

 .گیري مي فیلم داري هنوز كه تو -

 :گفتم میزاشتم میز روي دوربینو كه حالي در خنده با

 .نیست جذاب تو خوردناي حرص ي اندازه به هیچي كن باور… شود چه فیلم این-

********************* 

 گوشیو ، عید تبریك و سالم از بعد بود آیدا… دادم جواب و داشتم برش بود كنارم كه موبایلم صداي با

 .گفتیم تبریك هم به عیدو كردمو پرسي احوال و سالم اونم با و آیدین به داد

 . گفتم تبریك اونم به عیدو گرفتمو تماس محبوبه با خودم تماس قطع از بعد

 بزنم حرؾ باهاش تونستم نمي عمویینا جلوي چون گذاشتم شب آخر براي رو پویا به تبریك اما

 .خاموشه گوشیش شدم متوجه و نشد ارسال كه دادم بهش تبریك پیام یه فقط…

 وابسته بهش جور بد وقته چند این توي آخه…كرده خاموش گوشیشو چرا كه شدم نگرانش لحظه یه

 از كه اونجایي از اما كردم مي صحبت روباهاش دقیقه 5 حداقل شب آخر باید حتما و بودم شده

 كه خرید رفتیم هم با هم بعد و كردم قبول نهار براي دعوتشو بار یه فقط ترسیدم مي زیادم وابستگي

 براي من انتخاب به شرتم تي یه خریدو برام قبلي ي مردونه ساعت جاي به ساعت یه و مانتو یه

 ...نكرد قبول اون اما باشه هدیه جور یه كه كنم حسابش خودم خواستم مي من البته …خودش

 جا یه قبال كنم مي حس بود آشنا برام خیلي كه میداد انجام حركتي یه یا میكرد رفتاري یه اوقات گاهي

 میدونه خدا ولي آشناس واقعا كردنش صحبت طرز حركاتشو دونم؟؟؟؟؟بعضي نمي كجا ولي دیدمش

 .داشته برم خیال من شایدم

************* 

 :گفت شدو خونه وارد همیشگیش شوق شورو با سهند

 …اي… باد پیروز نوروزتان …خانهههههههههههههه اهل بر درود -

 :گفت كردو قطع حرفشو عمو زن

 گي نمي… پیامي یه نه زنگي یه نه…میشن نگرانم گي نمي ؟؟؟؟ كنم كار چي تو دست از من آخه -

 .بودم شده مرگ دق االن تا من بود نكرده روشن تلوزیونو سپیده اگه

 :گفت بوسیدو رو عمو زن صورت سهند

 . رفت یادم ببخش برسم من بزار مامان آخه…مبارك عیدت برم خوشگلم مامان قربون -
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 :گفت سپیده به خطاب بعد گفتو تبریك منم و عمو به بعد و

 . برم خوشگلمم خواهر قربون -

 .داد ادامه سهند كه بگه چیزي یه خواست مي بود شده مرگ ذوق كه سپیده

 . بنزین كدوم با اما -

 . كنه پرت سهند سمت كوسنو و بشه خالي چاره بي ي سپیده باد شد باعث حرفش این با و

 در و نشست راستش سمت اومدو بودم نشسته چپش سمت من كه عزیز طرؾ به گرفتو كوسنو سهند

 :گفت كرد مي بوسه ؼرق صورتشو كه حالي

 شما تبریك كه اونجایي از ولي گفتم مي تبریك شما به باید اول دونم مي…  برم خودم عزیز قربون -

 . بگم تبریك بهشون طوري این باشن نداشته انتظار بقیه كه آخر گذاشتم بود ویژه

 .كرد اشاره سپیده به حرفش این با و

 :گفت و برداشت نه گذاشت نه هم سپیده

 ....دیگه چاپلوسي كنن جونت به جون -

 :گفت سپیده كه بپرونه چیزي یه خواست مي بود شده حرصي سپیده حرؾ از كه سهند

 …وایییییییییییییییییییي -

 :گفت نگراني با عمو زن

 ؟؟؟؟؟ شده چیزي سپیده؟؟؟؟؟؟؟؟ شد چي -

 :گفت كرد مي نگاه بودیم نشسته هم كنار كه نفر سه ما به كه حال همون در و داد تكون سرشو سپیده

 .همه شبیه همه این چشماتون چرا… هستید شبیه هم به همه این نفر سه شما چرا -

 :گفت بوسیدو دومونو هر پیشوني كردو نگاه بودیم نشسته طرفش دو كه سهند منو به عشق با عزیز

 …خیر به یادش -

 .داد ادامه عمو زن به رو و

 . دادم قولي چه بودن نیومده دنیا هام نوه از كدوم هیچ هنوز وقتي یادته -

 

 در فقط شانس البته كه بدین بهش هدیه یه شد شما چشماي مثل كدومشون هر چشم كه دادین قول آره -

 . زد رو سپیده و سینا سهندو ي خونه



 jafa-h.mihanblog.com 16نگاه محل دانلودرمانوبالگ 

 

 :گفت خنده با سپیده

 خریدید؟؟؟ چي براشون حاال -

 بود نوشته روش خودشون اسم اول كه گلوبند یه كدوم هر براي -

 :گفت من به خطاب لبخند با بعد و

 دارم نگه براش من داده كه داري؟؟سهند گلوبندو اون هنوز -

 .زنمه براي گه مي كرد اضافه لبخند با بعد و

 :گفتم دادمو عزیز به كردمو باز گلوبندو لبخندي با

 . دارمش منم آره-

 :گفت قاپیدو دستم از گلوبندو سهند

 .دارم اعتراض من تره خوشگل این نیست قبول.... ئهههههههههههههه -

 :گفت جانبي به حق ي قیافه با سپیده

 گردنبند برام نه عزیز كه منم اون بكنه اعتراض كسي اینجا قراره اگه …نیست وارد اعتراض -

 . بوسیده پیشونیمو نه و خریده

 :گفت و نشت كنارش بوسیدو رو سپیده پیشونیه لبخند با شدو بلند عزیز

 ...كني قهر میاد دلت خانومي …دردونمي عزیز كه تو -

 :گفتم خنده با

 ...بیشتره مشتریشون ها سیاه چشم اتفاقا خوشگله خیلي خودتم چشماي سپیده -

 : گفت شیطنت با

 ؟؟؟؟؟؟؟؟؟ من جون

 :گفت سهند

 .بكنه خواستگاري من از رو شد،تو نمي خر فرشاد این كه نبود طوري این اگه كننده سفید آخه -

 تحلیل و تجزیه سهندو حرؾ بود تونسته بقیه از تر زود كه عمو و شدند ساكت همه سهند حرؾ با

 :گفت بكنه

 .كرده خواستگاي سپیده از فرشاد مگه -
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 فرشادو ي قضیه شد مجبور هم آخر و نتونست بپیچونه رو ماجرا طوري یه كه كرد كاري هر سهند

 .میده جواب بهش دبیرستان از بعد گفته سپیده كه بگه و كنه تعریؾ

 رفته در دهانش از كه حرفي خاطر اونوبه تا بره سپیده ي صدقه قربون كلي شد مجبور شبم آخر

 .نگه عمویینا به چیزي فعال كه بود گرفته قول ازش سپیده ،چون ببخشه

 مي شادي با دارم طوري این كه منم این شد نمي باورم خودمم كه گذشت خوش بهم قدر اون شب اون

 ..بودن حال خوش رفتارم تؽییر از هم بقیه عزیزو حتي…  خندم

 . كردم برانداز آینه توي خودمو دیگه بار یه و اومدم اتاقم به شب آخر

 میومد اندامم به خیلي بود سپیده كار كه رنگش هم شال با بود خریده برام عمو زن كه شلواري تونیك

 .بود كرده جذاب چهرمو ارؼوانیش رنگ و

 . بود كرده كامل تیپمو داشت خواني هم لباس رنگ با نگینش و بود خریده برام سهندم كه انگشتري

 بیام كنمو عوض لباسامو كه كردن مجبورم باالخره امشب ولي بیارم در سیامو هاي لباس خواستم نمي

 نپوشیده رنگي لباس كه بود وقت خیلي چون بودم كرده تؽییر واقعا…  بگن نظرشونو خودشون تا

 .كرد مي توجه جلب چیز هر از بیشتر واین بودم

 ماشین سوییچ گذاشتمو كشوم توي بودو داده عیدي بهم قرآن الي از عادتش طبق عزیز كه پولي

 . میز روي هم عمو اهدایي

 خوشم…بخشیدن زندگي بهم دوباره كه این از…  بودم اونا كنار كه این از بودم حال خوش خیلي

 . كه میومد

 چشم توي بیشتر كه چیزي اون نه بودن كرده تهیه برام داشتمو احتیاج كه چیزیو اون راحت خیلي

 . باشه

 اونجایي از ولي نداشتیم نامه گواهي چون بكنیم استفاده تونستیم نمي ماشینامون از كه سپیده منو البته

 .كنیم اقدام نامه گواهي گرفتن براي دو هر امتحانا از بعد بود قرار بودیم بلد رانندگي دوتامون هر كه

 من ي هدیه گرفتن از كه اونا لبخند و بودم خریده براشون هم خودم كه هایي هدیه آوردن یاد بابه

 . زدم لبخندي خودمم بود لبشون روي

 به.كرد صحبت به شروع شب هر مثل زدو زنگ خودش كه بزنم زنگ پویا به تا برداشتم گوشیمو

 .دادم جواب شوخي

 .كردي ما از یادي عجب پویا آقا علیكم سالم -

 :گفت من از تقلید به هم پویا

 .كنین نمي ما از یادي نزنم زنگ من تا كه شما به عجب…خانم ساحل سالم علیك -
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 .دادم پیام بهت كه من گلگي به كردي شروع كه اول همین! عجب -

 .كردي باز رو گله باب اول تو آخه… من عزیز خودت به عجب -

 !عجب -

 .داد ادامه گفتو اي كشیده عجب من از تقلید به هم پویا و

 دیگه؟؟ نیست بس -

 :گفتم خنده با

 … مبارك عیدت -

 ... ما بدون سین هفت ي سفره سر گذشت خوش مبارك هم شما عید خانم ممنون -

 خالي شما جاي -

 ...ساحل -

 بگو؟ جانم -

 . نه نگو بگم بهت خوام مي چیزي یه -

 .بگو تو حاال باشه چي تا -

 بده قول اول تو --

 بگو اول تو خوب -

 .قول اول نه -

 .بگو حاال قبوله بابا باشه -

 

 .بود قطع نتم شد دیر شرمنده ها بچه

 

 

 

 . بخوریم هم با نهارو فردا بیا -

- 
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 …پویا

 

 .دادي قول تو نداره پویا -

 .گفتم كه من آخه -

 .ببیني منو ریخت نداري دوست گفتي تو آره -

- 

 .قبول باشه…میشي ناراحت چرا خوب ئه

 

 :گفت ذوق و شوق با

 . من جون -

 . چیزي یه فقط دیگه دادم قول میام آره -

 .بخواه جون ؟؟؟شما خانم چي -

 برم من نیست درست بیان م عمه ي خونه داره احتمال فردا چون بریم فردا پس بشه اگه فقط ممنون -

 .بیرون

 . فردا پس شمایي چون حاال باشه -

 

…………… 

************** 

 این كه سپیده به لي و بیام دیر عصرم ممكنه و دارم نهار قرار دوستام از یكي با كه گفتم عمو زن به

 .دارم قرار پویا با كه گفتم بود خراب نرفتن مسافرت خاطر به احوالش روزا

 گفت مي سهند البته مسافرت بریم تونستیم نمي داشت كار كه سهند خاطر به آخه داشت گناه خدایي اما

 .ده نمي دلم به مزه تو بدون گفت مي م عمو زن ولي برین شما

 خدا همین خاطر به منتظره كوچه سر قرارمون طبق پویا كه فهمیدم اومد گوشیم به كه پیامي با

 . شدم خارج خونه از سریع كردمو حافظي

 بود گذاشته پیشونیش روي راستشم دست و بود كشیده دراز روش بودو خوابونده ماشینو صندلي پویا

 بود كش دختر ژستاي اون از خالصه
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… 

 

 . كردم سالم زدمو شیشه به تقه چند رفتمو جلو

 . شم سوار تا كرد باز ماشینو در و كرد سالم بهم لبخند با شدو پیاده ماشین از پویا من صداي با

 :گفتم بهش لبخند با

 . كشته منو بازیات جنتلمن این -

 :گفت اي مسخره لحن با

 

 .هستم شما ي همه به مطعلق من كنم مي خواهش -

 :گفت كردو بهم نگاه یه

 …ساحل -

 

 من آخه گفتم ناسزا خودم به آرمان آوري یاد به با اما شد جوري یه دلم صداش لحن از لحظه یه

 .داشتم دوستش هنوزم

 : دادم جواب بخوام كه این بدون منم لطیفش و نرم لحن از

 . جانم -

 .دادم جواب ثانیه چند از بعد چون بود شده شكه من مثل انگار اونم

 

- 

 باشه؟؟؟؟… نپوش رو سیاها لباس اون دیگه میاد بهت خیلي رنگي لباس

 :گفتم كردوم نگاهش لبخند یه با

 .جناب چشم -

 

- 
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 چند یه بازار بریم اول بیا شدي كن گوش حرؾ همه این كه حاال خودمونیما اما.…بال بي چشمت

 .نبینم تنت رو ها سیاه اون دیگه كه بخرم برات رنگي لباس دست

 شما؟؟؟؟؟؟؟؟ شده چي حاال بودن خرید عشق زنا بوده تو بابا.… دستتتتتتتتتتت چند… اوه اوه -

 :گفت لبخند یه با

 فراموش منو وقت هیچ تا باشي داشته خاطره یه من با ازش پوشي مي كه چیزي هر خوام مي آخه -

 . نكني

 :گفتم دادمو باال ابرومو تاي یه لبخند با

 . بابا نه -

 :گفت خنده با

 . مونده دیگه ساعت یك نهارم تا نیار، نه ساحل دیگه بریم.… بابا آره -

 

 .شرط یه به -

 .قبوله باشه چي هر -

 واقعا؟؟؟ -

 . دادم قول آره -

 . دادیا قول -

 .ساحل قوله قولم -

 . بگي نه نباید بخرم برات خواستم اومدو خوشم كه اي مردونه چیز هر از پس -

- 

 …كه نشد ئه ئه

 

 .زیرش بزني نداري حق ببین دادیا قول -

- 

 … میزني چرا خوب باشه باشه

… 
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******************** 

 پویا. كردن مي نگاهمون همه كه میاوردیم در لباس هر خریدن سر بازي مسخره همه این بازار توي

 آورد نمي خودش روي به اصال ماشاهلل كه هم

… 

 

 سفیدو و سیاه رنگ به ریز زیاد نه و درشت زیاد نه هاي خونه چهار با شیك ي مردونه لباس یه من

 یه نیاوردو كم ماشاهلل اونم خریدم براش شیك مچي ساعت یه و كفش یه و سیاه جین یه با خاكستري

 من اگه البته خرید برام سفید تاپ یه و آسموني آبي ي دكلته یه و آبي جین یه با كمرنگ مانتوبنفش

 .بخره خواست مي طوري همین اون بسه كه كردم نمي اصرار

************* 

 . نشدیم متوجه ما و گذشته قدر چه.... اوههههههههههه دیدیم كردیم نگاه كه ساعت به

 گاري ساز پویا ي معده با سردم ؼذاي و بودن كرده تمام ؼذا یا بودن بسته یا هم رستورانها ي همه

 :گفتم خنده با. نداشت

 .موندیم نهار بي االن اما بودیما اومده نهار براي ما خدا رو تو ببین -

 :گفت پویا

 .بخوریم كنم درست چیزي یه اونجا بریم موافقي اگه هاست نزدیكي همین خونم -

 .گرفت فرا وجودمو تمام ترس لحظه یه حرفش با

 :گفت. بود شده من ي چهره ي متوجه كه اون اما

 !!!!!!!؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟.كنم جلب اعتمادتو نتونستم هنوز -

 :گفتم بودم شده دلخورش لحن ي متوجه كه من. دادو تكون سرشو بعد و

 . بده حق بهم خوب… پویا ببخش -

 

 :گفت تلخي لبخند با كردو بهم نگاه یه

 ...خودم جز به دم مي حق همه به همیشه من -

 :گفتم دلخورش و تلخ لحن دیدن با
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 . بریم نشو ناراحت پویا باشه -

 :گفت برگشتو طرفم به لبخند یه با

 

 .چاكرتم خوبي پویا؟؟؟؟؟؟؟خیلي جون -

******************* 

 :گفتم شدمو خونه وارد خنده با. بود گفته خودش كه طور همون…بود قشنگ و نقلي سوییت یه

 

 میخورین؟؟؟؟؟؟؟ چي من، با نهار خونه آقاي خوب -

 :گفت كرد مي نگاه منو كه حالي ودر داد تكیه آشپزخونه اپن به لبخندي با

 

 .نهار نه س عصرونه كه این -

 . خرید بریم نگي خواستي مي شد خودت تقصیر اینم خوب -

 :گفتم خنده با كردمو باز یخچالشو در اجازه با گفتن با بودم پررو خیلي كه اونجایي از

 . نیست چیزي مرغ تخم تا سه دو بجز كه اینجا -

 .اینجا ام نمي زیاد آخه -

 .بگه پاچه دست لحن یه با شد عث با كه.كردم نگاه بهش برگشتم تعجب با

 چون پدریم ي خونه میرم آم نمي اینجا دیگه جدیدا اما اینجا اومدم پدریم ي خونه از گفتم كه یادته -

 . نبوده خونه دلیل به تنهاییم فهمیدم

 :گفتم لبخند با من اما زد مي مشكوك كمي كه این با

 .اونجانبردي منو چرا حاال ناقال -

 : گفت برگشتو قبلش حالت به سریع اما شد هول كمي قبل ي دفعه مثل بازم

 خاطر به اونجا اما تري راحت تو حداقل بهتره اینجا گفتم هستن برمون دورو نفر چند اینجا آخه -

 .نباشي راحت شاید گفتم خلوتش ي محله و وسعتش

 :گفتم بالبخندي

 .كني مي درك كه ممنون -
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*************************** 

 فكر اول اومد موبایلم به اس ام اس یه كه بودم كتابي خوندن مشؽول بودمو كشیده دراز تختم روي

 .بود نوشته.بود آیدا ولي پویاست كردم

 گفته نمي بهم گفت داره دوسم كه كرد اعتراؾ آیدین باالخره میشم مرگ ذوق دارم ساحل وایییییي -

 .میزنم حرؾ بعدا بحرفم تونم نمي پیشمه آیدین اآلن ساحلي بشم فدات..... نزنه لطمه درسم به كه

 امتحانم آخرین یاد …بود حالي خوش ي گریه آره شد جاري چشمام از اشك قطره یه پیام این دیدن با

 مي اول همانا هم آیدا ي گریه و همانا شدنمون خارج اما شدیم خارج امتحانا سالن از آیدا با كه افتادم

 گریه اون كه شدتي اون با اما كنم مي گریه بینمت نمي دیگه و شده تمام مدرسه كه این بخاطر گفت

 :گفت خودش باالخره كه این تا ایه دیگه چیز یه قضیه و س بهانه اینا ي همه كه فهمیدم كرد مي

 برام بشه معلمم كه این قبل تا گفت مي داداش گفته مي بهش كه كسي به شده مند عالقه آیدین به -

 من تا كه این بودو بهم كالس سر حواسش تمام كه این و شد معلمم كه وقتي از اما بیشتر نه بود داداش

 احساس كاراش این با گفت مي…داد نمي بعدو درسه گرفتم یاد درسو كه كردم نمي تایید سر تكون با

 آیدین چرا كه بود ناراحت این از اما بشم خوشبخت باهاش تونم مي كه كسي دارم گاه تكیه یه كه كردم

 .نكشید طول زیاد انتظارش كه این مثل اما. ........كنه نمي حركتي

********** 

 سپیده كنم فكر كه در پشت فرد…  شدم خارج خیال فكرو از شد مي نزدیك اتاقم به كه پایي صداي با

 گفتم اما بدم جوابشو خواستم نمي... شده ادب با قدر چه سپیده این گفتم خودم با. زد در به تقه چند بود

 :گفتم همین خاطر به كنم رفتار خانومانه منم بزار شده آدم اون كه حاال

 .گلم تو بیا -

 . بكشم جیػ بود نزدیك در دم سهند دیدن با كرد باز درو بعد اما كرد مكث اي لحظه چند سپیده

 اما كرد نگاهم مات لحظه چند اول سهند بود بهتر نبود اگه اونم كه بود تنم خواب لباس یه تنها چون

 :گفت شد مي خارج اتاق از كه حالي در اومدو خودش به سریع بعد

 .منتظرتم بیرون -

 .بیرون رفتم كردمو عوض لباسامو سریع م بعد دادم خودم به دار آب فحش تا چند اول شدنش خارج با

 :گفت زدو لبخندشیطوني دیدنم با سهند

 .داخل بیا گفتي خودت ها شرمنده -

 بعدم كرد اي خودشوقهوه كنم فكر كه كردم بهش نگاه یه بیاره روم به كردم نمي فكر كه اونجایي از

 : گفتم
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 داشتي؟؟؟؟؟ چیكار بگو خیال بي حاال اي سپیده كردم فكر -

 

 داشتي؟؟؟؟؟ چیكار بگو خیال بي حاال اي سپیده كردم فكر -

 شده تمام امتحانا كه حاال گفت بكنم صحبت سپیده با تا خواست ازم زدو زنگ بهم تازه فرشاد راستش-

 .بدونم مدت همه این از بعد خودمو تكلیؾ خوام مي گفت… داده كنكورشم

 مي كه اونجایي از اما خواستگاریش بیاي فردا همین خداشه از سپیده بگو برو بیا بگم خواستم مي

 . نگفتم چیزي باره این در كشتم مي سپیده حرؾ این گفتن با دونستم

 ؟؟؟ میاد بر دستم از ي كار چي من حاال خوب -

 بگي بهم جوابشو صبح فردا و راحته خیلي تو با چون بزني حرؾ باهاش تو اومدم دیگه همینه خب -

 كرده دیوونم فرشاد چون

 توي خودو سریع اون رفتن از بعد…اتاقش توي بره اون گذاشتم و دادم تكون مثبت عالمت به سرمو

 :گفتم حالي باخوش انداختمو سپیده اتاق

 . نداري خبر خودت و زاییده قلو دو گاوت كه پاشو خوابي؟؟؟؟؟؟ مي شب سر مرؼي دخترمگه -

 :گفت پریدو خواب از سپیده من حرؾ با

 .افتاده ؟؟؟اتفاقي شده چي -

 افته؟؟؟ بي اتفاقي باید مگه نه -

 .دیگه باشه افتاده اتفاقي كه برن مي بكار وقتایي براي اینو… زایید گاومون گفتي خودت آخه -

 :گفتم مرموزي لخند با

 .خواستگاریت بیاد خواد مي شده خر فرشاد كه باالتر این از اتفاق -

 :گفت مرموزي لبخند با

 من؟؟؟؟؟؟؟ جون -

 .ماشاهلل كه نداري حیا -

 نه؟؟؟؟؟؟؟؟ یا گفتي راست خیال بي رو حیا -

 .نه یا هسي راضي توو ببینه بزنه حرؾ باهات خواسته سهند از زده زنگ بابا آره -

 .خدامه از كه من-
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 .بشم بیدار نخوام صبح كه بگم سهند به برم من خوب صد در صد كه اون -

 .برو صبح همون بري االن همین نداري حق نه -

 : گفتم تعجب با

 چرا؟؟؟؟؟ -

 . عجلمه من كنم مي فكر االن همین -

 :گفتم شیطنت با

 نیست؟؟ مگه خوب-

 همن در و شدم خارج رفتمو اتاق در طرؾ به سریع من كه كنه پرت طرفم به كه برداشت بالشتشو

 :گفت مي كه شنیدم صداشو حال

 .كردیا راضیم زور به بگو -

********************* 

 لباس كه بود خورده منو مخ هم سپیده… بود شده گذاشته شب شنبه پنج براي ي خواستگار قرار

 نامردي اونم نمیام گفتم ندارم حسابي درست اعصاب كه منم… بازار بیاي باهام باید حتما ندارمو

 :گفت اومدو در احساس در از نكردو

 .خواهرتم من ناسالمتي بدي قدر چه ببین نمیاي گي مي تو كه دارم خواهر تا چند من مگه -

 خودم خاطر واسه ریزشم یه البته بازار برم باهاش عصر كردم قبول طوریه این اوضاع دیدم كه منم

 وقتي و بازار ببرم خودم با بودمو خریده پویا با كه رو آسموني آبي ي دكلته خواستم مي چون بود

 زن چون ولي خریده برام پویا اینو كه دونست مي سپیده البته گرفتم سپیده عقد براي اینو بگم برگشتم

 از و اومد كجا از لباسه این نگن دفعه یه كه بگم طوري این خواستم مي دونستن نمي بقیه عموو

 .بودم نپوشیده هم لباسو این بودم نرفته مهماني مدت این توي كه هم اونجایي

**************************** 

 . گرفت آرایشي لوازم تكه چند و شیك دامن كت دست یه سپیده باالخره تا كردیم رو زیرو بازارو تمام

 طبق كه پسرشم گل و ،عمو دیدن مي فیلم داشتن تلوزیون جلوي عزیز و عمو زن خونه برگشتیم وقتي

 . نبودن خونه معمول

 عمو زن بگم خواستم من،مي ي دكلته از مخصوصا…  تعریؾ به كرد شروع لباسا دیدن با عمو زن

 همش هم سپیده این اما...دیگه شد نمي خوب اما پویاس كار ندارم ها سلیقه این از من كاري كجاي

 . آورد مي در شكلك برام ریختو مي كرم
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 .چطوریه خورشون تن ببینن تا بپوشیم رو ها لباس بریم كه كردن مجبورمون عزیز و عمو زن

 :گفت سپیده پوشیدیم كه رو ها لباس

 . نكشه طول بیشتر دقیقه ده دم مي قول میشي طور چه ببینم بكنم آرایشتم یه بیا بمیره تن این -

 . بیرون بریم بیا با با خیال بي -

 امروز كه آرایشي لوازم مارك این ببینم خوام مي كه كنم گل خوش رو تو خوام نمي نكن خوش دلتو -

 .چطوره گرفتم

.  داد انجام صورتم روي لباسم رنگ هم اي دقیقه ده آرایش یه خودش قول به نشوندو زور به بعد و

 :گفت خنده با ریختو هام شونه روي كردو باز موهامو

 بخورتت؟؟؟؟ بیاد كه كجاست پویا این شدي؟؟؟؟حاال لعبتي چه وایییییییي -

 ماشاال به كردن شروع ما دیدن با عمو زن عزیزو شدیم خارج اتاق از هم با زدمو بازوش به لبخند با

 …ترسم مي كه كن دود اسفند خوشگلم هاي نوه واسه خانم كوكب زد داد جا همون از عزیز و گفتن

 اون توي من دیدن با لحظه یه شد وارد وسهند شد باز سالن در كه بود نشده تمام عزیز حرؾ هنوز

 :گفت شوخي به عزیز كه شد چهرم مات لباس

 .پسر كن درویش چشماتو -

 : گفت رفت مي اتاقش طرؾ به كه حالي در انداختو پایین سرشو بود اومده خودش به تازه كه سهند

 .میرم زود بدم بهش چیزیو یه اومدم منتظره در دم دوستم زدم مي در وگرنه دونستم نمي شرمنده -

 چرا دیگه بگو اصال …خوره مي من چیه بدرد تو بودن شرمنده آخه… من برسر خاك گفتم لب زیر

 .بكنه آرایشت سپیده گذاشتي

 هم با سهند و سپیده ي خاله دختر الهام و خاله كه اتاقم توي برم پایین بیاد كه ازاین قبل تا خواستم مي

 در و دره دم سهند دوست اومد یادم كه اومدن در اي دره جهنم ازچه اینا گفتم لحظه یه. شدن داخل

 .بازه

 نمیاره كم سهند جلوي خركي عشوه از كه الهام… گفتم كم میاد بدم اینا از بگم چي هر كه آخ آخ

 .مني دادماد تو گه مي سهند به و میره راه مخم رو هي بدتر كه خالشم

 نمك شه نمي دیگه نداره را اما كنم خفش خواد مي دلم جور بد گه مي طوري این وقتي چرا دروغ

 .كرده محبت بهم خیلي آخه كنم احترامي بي عمو زن اقوام به نیست درست بشكوني دون نمك بخوریو

 :گفت عمو زن به خطاب سالم بدون و برداشت نه گذاشتو نه من دیدن با خاله
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 زاري مي چرا خونه تو داري جوون پسر تو ؟؟؟خواهر كنن نمي كه كارایي چه دخترا… وا وا وا -

 .بده جوالن خونت توي طوري این مادر پدرو بي این

 : .گفت الهام

 .میده اهمیت مادر پدرو بي یه به كي وگرنه دیگه بكنه بهش نگاه یه سهند كه بكنه كاري یه باید مامان-

 بدم جوابشونو كه بود رفته كجا متریم هفت زبون اون…  شد جمع چشمام توي اشك رفتارشون از

 .بودم شده الل اصال

 :گفت دلخوري با عمو زن

 .نداشتم انتظار ازتون اصال…  زنین مي دارین كه حرفاییه چه این -

 :گفت میشد بلند مبل روي از اعتراض ي نشانه به كه حالي در عزیز

 بگم بهتون چي دونستم مي وگرنه عروسمین ي زاده خواهر خواهرو كه حیؾ -

 یه كرد مي گریه داشت من مثل اونم اما بگه چیزي بخواد اونم شاید گفتم خودم با كردمو نگاه سپیده به

 اوج وقتي اما خوام نمي رو گریه این من بزنم داد خواستم مي… ترحمه روي از كردم فكر لحظه

 ..زدن حرؾ طوري این من با كه دلخوریه و ناراحتي از شدم متوجه دیدم ناراحتیشو

 با بود شندیده رو الهام و خاله هاي حرؾ ي همه انگار و میومد پایین ها پله از پاكت یه با كه سهند

 :گفت عصبانیت

 وقتي ندارین حق… بدین نسبت رو چیزایي چنین ساحل به ندارین حق ولي…درست مهمانین خاله -

 .دارین نگه حرمت باید كنین نمي ،فكر بشكنین رو خونه صاحب حرمت مایین ي خونه توي

 :گفت ارومي لحن یه با بیاره دست به سهندو دل خواست مي كه خاله

 .اینجا س روزه چند مهمون یه هم دختره این كدومه خونه صاحب خاله -

 :گفت آشكاري اخم با سهند

 مون همه كه هستیم ما این باشه مهمان كسي قراره اگه ضمن در ساحله اسمشم داره اسم دختره این -

 اینجا نفري چند ما ولي نفره یه خودش، نام به خونه این نصؾ چون ساحل ي خونه توي ریختیم

 .مهمانیم اینجا هم ما ي بقیه اونه اسم به هم خونه نصؾ كه بابا جز به كنم فكر كنیم مي زندگي

 هم سپیده… برد بود اتاقم كه باال ي طبقه به گرفت مي را دستم كه حالي در و آمد طرفم به بعد و

 به اونو بود آورده بیاد دستشو توي پاكت تازه كه سهند…  شد اتاق وارد رسوندو ما به خودشو سریع

 :گفت دادو سپیده

 .زنم مي زنگ بهت بعدا گفت سهند بگو كن خواهي عذر ازش و بده بهش اینو دره دم دوستم -
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 . شد خارج اتاق از دادو تكون سرشو سپیده

 شروع حرص برداشتموبا مرطوب دستمال یه و كردم جدا بودو سهند دستاي توي هنوز كه دستمم

 . ندادم اهمیت لباسمم به حتي دیگه و صورتم آرایش كردن پاك به كردم

 …آوردو صورتم طرؾ به دستشو اومدو طرفم به سهند

 حرص با كشیدو دستم زیر از مرطوبو آوردودستمال صورتم طرؾ به دستشو اومدو طرفم به سهند

 :گفت

 كني؟؟؟ مي كار چي -

 :گفتم عصبانیت با

 در به راه از رو شما وقت یه گرامتون ي خاله دختر قول به كه كنم مي پاك رو ها لعنتي این دارم -

 .نندازین بهم نگاه نیم یه نكنمو

 :گفت گرفتو دستمو عصبانیت با

 

- 

 این االن اگه كن باور…  دي مي گوش فكر بي آدم تا دو حرؾ به كه ضعیفي همه این یعني كه واقعا

 تو جاي من اگه… بوده درست حرفاشون ي همه كه میشه اثبات الهام و خاله به كني پاك آرایشارو

 حاال تا مطمئنم كه چندم هر البته نشستم مي پیششون پایین رفتم مي كردمو مي برابر آرایشموده بودم

 . .رفتن

 

 :گفتم اشك كردموبا نگاه بود آرامش منبع كه سهند ي چهره به

- 

 …این از سوزم مي این از دارم من…وسط بیارن بابامو مامان اسم نداشتن حق… نداشتن حق اونا

 

 .بكنم تمام حرفمو نداد اجازه گریه هق هق

 لحظه یه… بشم آروم تا كرد نوازش موهامو گذاشتو سینش روي سرمو مكث اي لحظه بدون سهند

 بیرونو بكشم آؼوشش از خودمو خواستم مي… اومد بند خود به خود م گریه همین خاطر به شده شكه

 آؼوش این به كردم مي احساس نیومد دلم چرا دونم نمي اما بزنم گوشش توي جانانه سیلي تا دوسه

 .بده دلداري بهم و بكنه آرومم كه كسي به دارم نیاز گرم
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 وارد تعجب با سپیده بعد شدو خارج اتاق از سریع اونم كشیدمو بیرون آؼوشش از خودمو پا شنیدن با

 :گفت بود شده دار خش كمي ازگریه كه صدایي با شدو

 .بیرون رفت طوري این بود چش بود شده جني چرا سهند این -

 .… دیگه بود چي كارت این بود كم آبت بود كم نونت بگو آخه شدم آب خجالت از حرفش با

 نباشه ناراحت خواستگاریشه كه امشب و كنم عوض حالشو كه این براي انداختمو سپیده به نگاه یه

 :گفتم

 كردي؟؟؟؟؟؟؟؟ گریه بخاطرم كه داري دوست منو همه این یعني خره -

 :گفت كردو بهم نگاه یه چپ چپ

 

- 

 .كنمم گریه برات نداري لیاقت اما… خودتیا خر هوییییییي

 

***************************** 

 

 مدارا قرار بودنو حال خوش همه. اتاقم توي بودم اومده من بودنو رفته خواستگارا تازه بود شب آخر

 یه و بگیرن هم با مراسماشونو ي همه خانوادم سال از بعد هفته دو بود قرار و بودن گذاشته هم رو

 :گفت بایستي در رو بدون فرشاد چون زندگیششون خونه سر برن راست

 .كنم زندگي تونم نمي سپیده بدون دیگه من -

 

- 

 به اصال خودش كه فرشادم… بود شده لبو بگو رو چاره بي ي سپیده ولي خندیدیم زحرفش ا هممون

 .زد مي دید رو سپیده چشمي زیر فقط آوردو نمي مبارك روي

 

 نویسي نامه فیلم فیلمو بحث بودو شده خارج ي خواستگار حالت از مراسم دیگه و بود مراسم آخراي

 .بود حرفا این و

. 



 jafa-h.mihanblog.com 111نگاه محل دانلودرمانوبالگ 

 

 

 :گفت بود نویس نامه فیلم هم كارگردان هم كه فرشاد باباي به خطاب سپیده

- 

 بهش راجع ونظرتونو بخونید داستاناشو شما شه مي…نویسه؟؟؟؟ مي رمان ساحلم كه دونستید مي

 .بگین

 

 .بكنم چاپ كمكش به داستانمو تا دو داره آشنایي امیري آقاي اگه تا گفته عمدا كه دونستم مي

 :گفت دادو باال ابروشو تاي یه امیري آقاي

 واقعااا؟؟؟ -

 :گفتم زدمو كمرنگي لبخند

 .خودم دل براي فقط اما نویسم مي چیزایي یه آره -

 :گفت لبخندي با

 

 . بخونم داستاناتو میشم حال خوش -

 .آوردم براش رمانمو تا دو رفتم خواسته خدا از حرفش این با كه منم

******************** 

 بهم اتاقمو توي اومد برداري فیلم سر بره كه این از قبل سهند كه بود خانوادم سال قبل روز دو یكي

 :گفت

 

 بزنیم حرفامونو كه برم باهاش منم بهتره و بزنه حرؾ باهام داستانم به راجع خواد مي فرشاد باباي -

. 

 .رفتم باهاش شدن حاضر از بعد شدمو بلند خواسته خدا از كه منم

 آقاي با منو كرد معرفي بقیه به منو كه این از بعد سهند بود شام بازار نبود كه برداري فیلم ي صحنه

 .رفت گریم براي گذاشتو تنها امیري

 :گفت معمول هاي پرسي احوال از بعد
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 از گذشته بزنم حرؾ زیاد ندارم وقت همین خاطر به میشه شروع برداري فیلم دیگه ي دقیقه چند -

 .نیستم هم چیني مقدمه اهل اون

 .باشین راحت كنم مي خواهش -

 .داشتم دوست بیشتر تو خنده و عشق داستان اما اومده خوشم داستانات از من راستش -

 نشه متوجه كسي كه تؽییر كمي با اما گذاشته خودم زندگي داستان روي كه بود اسمي خنده و عشق

 منو به مربوط داستان این كه دونستن مي داشتن اطالع زندگیم از كه سپیده و پویا اما خودمه زندگیه

 . آرمانه

 :داد ادامه گذاشو میز روي آچار ي ورقه از پر پوشه یه همراه به داستانامو

 .بشه فیلم و بره فراتر رمان یه از خنده و عشق دارم دوست -

 :گفت كردو اشاره میز روي پوشه به

 

 . نوشتم نامه فیلم صورت به اماداستانتو بود زیاد مشؽلم كه این با -

 نامه؟؟؟؟ فیلم-

 حذؾ جاهاشو بعضي بگم البته میده صدا بمب مثل بشه سینمایي فیلم یه داستان این اگه كن ،باور آره -

 .دادم تؽییر جاهاشم بعضي كردمو

 :داد ادامه كردو مكث كمي

 گي؟؟؟ مي چي حاال -

 :گفتم كردمو فكر كمي

 

 رو نامه فیلم میدین اجازه اما ببیننش همه و بشه نامه فیلم یه داستانش كه خداشه از باشه كسي هر-

 دادین؟؟ تؽییر داستانو قدر چه ببینم بخونم

 -:گفت دادو تكون مثبت عالمت به سرشو

 

 . دارم شرط یه فقط بدم بهتون تونم دیگه رمان یه چاپ قول تونم مي درضمن -

 …داد ادامه كه كردم نگاه بهش تعجب با
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 دوست همین خاطر به خوره مي خودت شخصیت به خیلي داستانت دختر كنم مي فكر چرا دونم نمي-

 .اونوقت شدي قبول اگه كه بدي گري بازي تست یه باید اول البته كني بازي نقششو خودت دارم

 :گفتم تعجب با. آوردم مي در شاخ تعجب از داشتم دیگه حاال

 .اول نقش چي بكنین؟؟؟؟؟؟اونم كار آماتور یه با ترسین نمي هستین معروؾ خیلي شما -

 :گفت لبخندي با

 یه از فیلمام توي همیشه من باشي كرده توجه اگه ضمن در گیرم مي تست یه ازت اول گفتم كه من -

 با درضمن باشي نفر یه اون تو فیلم این توي دارم دوست كنم مي استفاده باشه نشده چهره كه نفر

 .بیاي بر پسش از توني مي كه مطمئنه گفت اون كردم صحبت سهندم

 .بگم چي دونم نمي واال -

 باهامون توني مي باشم مطمئن خوام مي بعدش ولي میدم وقت بهت فرشاد و سپیده ازدواج تا ببین -

 . میدم انجام زود رو مقدماتي كاراي دارم آشنا چون ضمن در یانه كني همكاري

 : گفتم و دادم تكون مثبت عالمت به سرمو

 .ممنون حال هر به میدم خبرتون كنم مي فكرامو -

 . برداري فیلم سر برم منم كنم مي خواهش -

 : گفتم لبخندي با

 باشین موفق

********************** 

 فرشاد و سپیده ازدواج از قبل روز دو بود بازیگر یه خودشم كه سهند با مشورت از بعد باالخره

 از یكي عنوان به اومدم بیرون بلند سر ازش كه بازیگري تست یه دادن از بعد و كردم اعالم تصمیمو

 . شدم انتخاب خودم ي گذشته زندگي بازیگراي

************************ 

 . بشه منفجر صدا سرو از باغ كه االنه گفتم مي خودم با كه بود زیاد قدر اون جمعیت

 وقتي و نشم زمان گذر ي متوجه كه كه بود شده باعث پایكوبي و رقص و صدا جمعیتوسرو شلوؼي

 مي حافظي خدا باهاشون داشتیم و بودیم رسونده خونشون در دم تا فرشادو و سپیده كه اومدم خودم به

 بؽض صداي با و كرد بؽل منو اون بكنم حركتي من كه این از قبل ایستادم سپیده جلوي وقتي كردیم

 :گفت آلودي
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 . میشه تنگ برات دلم خیلي --

 :گفتم آلودي بؽض صداي و لبخند با

 .كنم مي پهن اینجا چترمو روز هر من نترس بشم خوشگلم آبجي قربون -

 :گفت لبخندي با

 .كنه خدا -

******** 

 آرمان یعني من مقابل نقش كه بود این جالب و گذروندم مي سهند با وقتمو اكثر برداري فیلم شروع با

 .كرد مي بازي سهند رو

 مي خوب دلیلشو خودم من البته كني مي بازي طبیعي گفت مي و بود راضي كارم از خیلي كارگردان

 .بودم بر از نقشمو چون دونستم

 یاشار از منظورم… بكنه اعتراؾ خود عشق به بود قرار یاشار كه رسید قسمتي به نوبت باالخره

 .بودم كرده عوض داستان توي اسمشو من كه بود آرمان همون

 مي بودو گذاشته چشماش روي ساعدشو بودو كشیده دراز تخت روي داستان یاشار همون یا سهند

 . بگه خواست

 .مت…خوا…  مي…خوامت مي من -

 روزهاي یاد با من افتادیم مي خنده به مون همه بكنه تكرار رو جمله این خواست مي تا میشد، مگه اما

 من كه بودیم چندم برداشت دونم نمي.  بگوید بود قرار كه متني خاطر به هم سهند و گذشته خوش

 :گفتم خنده با انداختمو تخت روي خودمو

 .ندارم ایستادن ي نا دیگه كه من نداره فایده -

 :گفت خنده با سهند

 .تونم نمي اصال من بكنه بازي قسمتو این جام به بیارید رو یكي من جون به -

 :گفت خنده با امیري آقاي

 .كنیم مي شروع رو برداري فیلم دوباره بكنید استراحت اي دقیقه چند یه -

 كردیم مي بحث فیلم پیرامون داشتیم بودیمو اتاق توي سهند منو فقط و بودند شده خارج اتاق از همه

 :گفت بالبخند شدیم او ي متوجه كه وقتي.میكنه برداري فیلم داره ها بچه از یكي كه این از ؼافل

 میگن؟؟؟؟؟؟؟؟ بهم چي عمو پسر عمو دختر -
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 :گفتم خواستم مي بر تخت روي ز ا كه حالي در

 .اي هللا یا تقي تق یه -

 . بعد ي دفعه ایشاهلل شرمنده -

 :گفت سهند

 بكني؟؟ خراب رو ما ي دونفره جمع قراره بعدم ي دفعه نكنه ئه ئه ئه

 داري؟؟؟؟ شك مگه البته صد -

**************************** 

 كالسام به كه كردن تنظیم طوري بكنمم بازي توشون من بود قرار كه هایي قسمت دانشگاه شروع با

 .نشه وارد لطمه

******************* 

 آیدا نه كه بود حیؾ خیلي ولي رفتم دانشگاه طرؾ به بود خریده برام عیدي براي عمو كه ماشیني با

 .سپیده نه بود همراهم

 ازدواج آیدین با نوروز عید در بود قرار و بود شده قبول تهران اطراؾ هاي شهرستان از دریكي آیدا

 .بكند

 .بود شده قبول تهران هاي دانشكده از دیگه یكي توي كه هم سپیده

 شلوغ كالس مهر اول وجود تقریبابا شدم داشتم ساعت اون كه كالسي وارد دانشكده محیط از گذشتم با

 .بود

 . كرد معرفي دریا را خود بود نشسته كنارم كه دختري…كردیم خود معرفي به استادشروع ورود با

 .كردم معرفي دانشمند ساحل خودمو منم ازاون بعد

 :گفت شیطوني صداي با كالس طرؾ اون از پسرا از یكي

 .شده طبیعي عوامل از پر كالس خبره چه اوه اوه -

 ولي طرفم آدمي طور چه با ببینم برگشتم سمتش به هم من و افتادند خنده به ها بچه ي همه او حرؾ با

 جو و كنه شاد رو همه خواد مي دلش كه یه هایي آدم دسته اون از شدم متوجه ش چهره دیدن با

 .صمیمي كالسو

 خاطر به بشم كنؾ دانشكده اول روز نداشتم دوست حال هر به خوب ولي نبودم تالفي اهل كه این با

 چون نكشید طول زیاد انتظارم اما بكنم تالفي خودش مثل شوخي یه كارشوبا منم گرفتم تصمیم همین

 . داد دستم رو بهونه این بود(شاهین)كه اسمش گفتن با اون
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 :گفتم خودش مثل شیطنت پر صداي یه با منم

 .شده جونور جكو از پر كالس خبره چه اوه اوه

 زدند استاد حتي ها بچه ي همه بود شده ادا مردونه صداي یه با خودش از تقلید به كه من حرؾ با

 .خنده زیر

 :گفت آوردو باال دستشو دریا

 .قد ش بزن كردم ،حال دختر بنازمت -

 :گفت مشتي داش لحن یه با خندید مي داشت خودشم كه شاهین

 دروؼؽؽؽؽؽؽؽؽؽؽؽؽؽؽػ؟ -

 :گفتم مشتي داش حالت یه با خودش مثل منم

 .كن باور…راستتتتتتتتتتتتتتتتت -

 

 زندگیم داستان به خودم تخیالت با من كه اي صحنه…میشد برداري فیلم كه بود اي صحنه آخرین

 توي اشك با و میره داستان پسر طرؾ به اشك با داستان دختر قسمت این توي…بودم كرده اضافه

 اساس بر هاش بعضي البته كه افتاده بینشون كه عاشقانه اتفاقات همه اون بعداز و میزنه زل چشماش

 …بمیرم كه وقتي تا دنیا ته تا باهاتم آخرش تا بود،میگه خودم تخیالت

 بگیریم رو دیگه هم دست كه كردیم درازمي هم طرؾ به دستامونو و ریختیم مي اشك دوباید هر حاال

 .میرسید پایان به فیلم صحنه همین توي كه

 و داره قرار جلوم آرمان كه كردم مي احساس واقعا ،چون احساساتم تمام با كردم مي گریه واقعا من

 .زده زل م چهره به آبیش چشماي اون با

 باهاش مردم اكثر شد پخش سینما توي فیلم كه ها بعد كه كردیم بازي واقعي چنان آخرو قسمت این

 .كردن مي گریه

******* 

 فرط از چشمامو بودمو نشسته ها مبل از یكي روي… شد تمام برداري فیلم باالخره شد نمي باورم

 در او دیدن با كردم باز چشمامو ساحل گفت مي كه سهند صداي با كه بودم گذاشته هم روي خستگي

 :گفتم گذاشتمو گوشیش دوربین روي دستمو گرفت مي فیلم ازم موبایلش با كه حالي

 اجازه؟؟؟ بدون كني مي چیكار -

 :گفت شیطنت با
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 /بگیرم؟؟؟ اجازه ازش باید عمومم دختر از گرفتن فیلم براي چیه؟؟؟نكنه -

 آقا؟؟؟؟؟؟؟؟ دونستي نمي مگه بگیري باید كه معلومه -

 .مونیم جامي گرنه و بخوریم فیلمو پایان كیك بریم بدو حاال تسلیم من بابا باشه -

*********************** 

 شده باعث این و شد مي پخش تبلیػ عنوان به تلوزیون توي فیلم از هایي صحنه كه بود روزي چند

 .باشم بازیگر من كردن نمي فكر اصال چون بكنند نگاه من به تعجب با ها بچه اكثر كه بود

 با كردمو سالم بودن نشسته بقیه پیش كه فرشاد و سپیده دیدن با. خونه برگشتم كه بود دانشگاه از بعد

 :گفتم خنده

 .كردید پهن اینجا چترتونو كه بازم -

 :گفت خنده با سپیده

 .بخواد دلتم -

 :گفت خنده با باشه اومده یادش چیزي تازه كه كسي مثل بعد

 برم باهاش كه كرد اصرار هام كالسي هم از یكي امروز تركونده فیلمتون ساحل دوني نمي واي -

 آخر ي صحنه با قدر چه دوني نمي نبود هم انداختن سوزن جاي بود خبر چه دوني نمي… سینما

 .كردین بازي باحال خیلي كردن گریه فیلمتون

 بگه فیلم هر از بعد داشت حق چاره بي سهند میمیرم دارم خستگي از گفتم نشستمو كنارش لبخندي با

 .بره بیرون تنم از كار خستگي كنم استراحت من بزارین

 :گفت خنده با عمو زن

 این…كرد بیدارش خواب از برداري فیلم از بعد روز چند تا میشه مگه جان ساحل گي مي راست آخ

 . میاد دستش بهونه یه كه هم برداري فیلم هر از بعد رنگینه نرشته خودش من پسر

 :گفت كشیدو پیشونیش روي نه كي پاك پیشونیش روي از شرمو عرق داره كه حالتي به دستشو سهند

 . كنید شطرنجي لطفا شدم آب خجالت از -

 :گفتم پیشونیشو رو زدم خنده با

 .نخور ؼصه عمو پسر میره یادت میشي بزرگ -

 :گفت بود گرفته انرژي ما شاد ي روحیه از كه عزیز

 .برین روزي چند یه حاال مسافرت برین نشد كه نوروز عید -



 jafa-h.mihanblog.com 111نگاه محل دانلودرمانوبالگ 

 

 داد ادامه خنده با بعد و

 یه سفر این توي خواست خدا هم بلكه بپیچونین رو دانشگاه كارو این روزي چند یه خودتون قول به -

 .بخوابه كمتر و بشه سبك خوابش بخوره سهند سر به سنگي

 : گفت عمو

 . بیام تونم نمي شركت كاراي بخاطر دونین مي كه منو اما خوبیه فكر -

 :گفت عمو زن

 . بكنم ول خدا امان به تونم نمي رو مدرسه كه منم -

 :گفت لبخند با بكنه استراحت بره شد مي بلند كه حالي در عزیم

 .پادردم این با نكنید حساب اصال كه من روي -

 :گفتم من كردیمو نگاه هم به خنده با

 .بده انصراؾ خواد نمي اي دیگه كس موندیم تا چهار خودمون فقط انگار -

 خانه كتاب براي خواست مي عمو زن چون رفتند بازار به هم با هم عمو زن و عمو عزیز، رفتن با

 .بخرد جدید كتاب چند اش مدرسه ي

 .بریم فرشاد ویالي به گرفتیم تصمیم آخرش و كردیم ریزي برنامه به شروع آنها رفتن از بعد

 :گفت سپیده

 . میاین ما ماشین با باشم،همه گفته -

 تنها هم با بیشتر زندگیشون اول داشتم دوست چون نكنه قبول كه كردم اشاره سهند به سپیده حرؾ با

 .باشن

 :گفت بود شده منظورم ي متوجه كه سهند

 .میایم هم با ساحل منو نكرده الزم خانم سپیده نه -

 :گفت فرشاد

 .تره راحت كه ماشین یه كاریه چه خوب-

 :گفتم من

 ماشاهللا كه هم سپیده خودتو وسایل هست كه سهندم وسایل میدارم بر لباس زیاد معموال من آخه-

 .نیستیم راحت بیایم ماشین یه با اگه…
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 .میارین بهانه دارین كنین قبول ولي حرفیه اینم-

 :گفت شیطنت و شوخي با سهند

 هست؟؟؟ ،مشكلي میاریم بهونه داریم جونم آره دید نتواند كه آن هر كورشود تا-

 :گفت خنده با سپیده

 .بدم بخوابو بدم بشینو بدم تو اصال باش راحت شما عزیزم نه-

 گرفتي؟؟؟؟؟؟ یاد المثل ضرب حاال تا كي ؟؟؟از بابااااااااااااااااااا؟؟؟ نه-

 .خوردي مي شیر مامانت پاهاي روي داشتي عالي جناب كه وقتي اون از-

 :گفتم شتافتمو سهند كمك به سپیده حرؾ با

 .سفیدكننده خانم سركار نداشتید تشریؾ دنیا این توي شما كه موقع اون-

 :گفت فرشاد به خطاب خنده با بده منو جواب كه این جاي به سپیده

 كننو مي دفاع هم از میانو در هم پشت طوري این شده چیزیشون یه امروز دوتا این خدا به فرشاد-

 .بیان خوان مي هم با كه مسافرتم تازه میرن همم ي صدقه قربون

 :گفت شیطنت با فرشاد

برو بزارنو قال راه وسط رو ما ندیدي اگه -  .رفتي كه د 

 :گفت سهند

 .نیستیم كارا این اهل تا دو ما نزارید قال رو ما سفید چشم تا دو شما جانم نترس-

 .كنیم تعریؾ ببینیمو ،حاال شمارن مي پاییز آخر رو جوجه-

 :گفت سهند. برن كه شدن بلند ها بچه اي دقیقه چند از بعد

 .بزارین قال رو تا دو ما بعد بشه شروع مسافرت بزارین-

 :گفت خنده با فرشاد

 .ندارم ایستادن ناي كه خونه برم بزار هم حاال.... بعد تا باشه شما نفع به صفر به یك حاال-

 :گفت شیطنت با سهند

 …و تعطیله شبه كه خبره؟؟؟؟امشب ،چه آره… اوه اوه-

 :گفتم زدموآهسته بهش سقلمه یه خند با



 jafa-h.mihanblog.com 111نگاه محل دانلودرمانوبالگ 

 

 /زني؟؟ مي كه چیه حرفا این -

 :گفت فرشاد به خطاب شد مي خجالت خداي ها موقع طور این كه چاره بي ي سپیده

 . منتظرتم در دم-

 . شد خارج خونه از كردو خداحافظي سریع بعد و

 :گفت خنده با برسونه سپیده به خودشو تا دوید مي كه حالي در فرشاد

 …گم نمي بهت چیزي ساحل جلوي نه؟؟؟؟؟؟حاال گیري مي رو ما حال -

 :گفتم خنده با اونا رفتن با

 نداره بست چفتو تو دهن-

 :گفت خنده با

 .بكنم تالفي طوري این گفتم منم بگیرن رو تا دو ما حال خواستن مي اولش از دیدي خودت كه تو-

 :گفتم خنده با

 .كردي تالفي هم واقعا -

 **********ا

 .كردیم حركت شمال طرؾ به عصر داشتیم كالس دوتامون هر سپیده منو صبح كه اونجایي از

 یه به چشمم دفعه یه راه توي.كردیم مي حركت اونها پشت هم ما و بودن ما جلوي فرشاد و سپیده

 كنارش و بود زده باال هم ماشینشو كاپوت بودو پوشیده محلي لباس كه جوون پسر یه كه افتاد ماشین

 :گفتم كه بشه رد كنارش از خواست مي سهند. بود كمك منتظر انگار و بود ایستاده

 .بربیاد ازدستمون كاري ،شاید دار نگه سهند-

 ي لهجه یه میشدبا مرگ ذوق داشت انگار كه جوون پسر… كرد توقؾ ماشین كنار سهند من حرؾ با

 :گفت ؼلیظ

 شد خراب ماشینم كه بگیرم الزمو ي وسیله تا چند شهر بودم رفته عروسیمه امشب برم قربونت آقا -

 .بكنه كمكم بیاد یكي كه ایستادم سرگردون اینجا من وقت اون هستن داماد منتظر روستا توي همه حاال

 :گفت سهند

 .نمیارم در سر چیزي تعمیرات از من راستش آقا-

 .كنه مي دق مادرم وگرنه برسون روستا تا ماشینمو این منو بیا حداقل برم باالت قدو قربون من آقا-
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 :گفتم من ولي بكند كمك نداشت قصد بودند جلوتر ما از كه فرشاد و سپیده بخاطر سهند

 . برسونیمش بیا داره گناه عروسیشه شب امشب سهند-

 .میشن ؟؟نگران چي ها بچه آخه-

 .ویال برین شما میایم تر دیر ما كه كنیم مي خبرشون گذاشتن چي براي موبایلو پس-

 :گفت داماد

 كه یكي از دریػ ولي وایسادم جا این كه ساعته دو نمیشدم شما مزاحم داشتم اي دیگه راه اگه بخدا آقا

 .…بكنه كمك من به بیاد

 :گفت سهند

 كنیم؟؟ چكار میگي -

 ؟؟؟؟؟ مرد یا بود زن لیلي میگي داري تازه تو گم مي دارم حاال تا صبح كه من-

 .. نباشید ما نگران میایم تر دیر ما گفتم گرفتمو تماس سپیده با حركت از قبل

 دو از بعد باالخره… رسیدیم نمي رفتیم مي هرچي ولي كردیم حركت به شروع مرد آدرس طبق

 . رسوندیم روستا به خودمونو نیم ساعتو

 

 رو ما شد موفق باالخره و میذاشت داماد مگه ولي بریم كنیمو خداحافظي خواستیم مي مرد رسوندن با

 رفتیم همراهش كردیمو قبول میشینیم اي دقیقه چند یه كردیم مي فكر كه هم ما… ببره خونش به

. 

 

 كردو معرفي مادرش به رو ما كردو تعریؾ براش چیزو همه بگه چیزي مادرش كه این از مردقبل

 :گفت

 مي اونجا كي تا من نبود معلوم وگرنه برسونه منو كرد راضي شوهرشو كه بده خیر خانم این به خدا-

 .موندم

 دست به زدن حرؾ فرصت كه ازاین قبل ولي نیستیم شوهر زنو ما كه بگیم خواستیم مي سهند منو

 .شدن خارج اتاق از خواهي عذر یه با هم اونها و كردن صدا مادرشو دامادو بیاریم

 محلي دو هر كه زنونه لباس دستم یه و مردونه لباس دست یه اومدو داماد مادر دوباره بعد دقیقه چند

 :گفت دادو ما دست به بودن
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 . بیارن عروسو كه هاس اآلن همین كه بیررون بیاین بپوشین -

 :گفت سهند

 .بریم باید ما خانم شرمنده-

 كمك من پسر به شما كه حاال گفت مي بود كالم یه حرفش… كرد مي گوش حرؾ خانومه مگه ولي

 .باشین عروسیشم توي باید كردین

 :گفت سهند خانومه رفتن از بعد

 .كردیما گیري عجب-

 . خدا به شرمنده بود من تقصیر همش

- 

 

 

 تازه عروسي توي گذره مي خوش هم ،خیلي باشیم خوش بیا خیال بي اصال… حرفیه چه این بابا نه

 داماد مثل چند هر باشیم خوش تونیم مي امشبو یه بازیگریمو ما كه رسه نمي هم جن عقل لباسا این با

 .ببینه رو ما زد نمي حدسشم حتي چون نشناخت ولي دید خودمونم لباس با رو ما كه

 

 . بود سپیده كردم نگاه ش صفحه به گوشیم زنگ با

 :گفت نگراني با

 نمیاین؟؟؟ ؟چرا شما خوبین -

 :گفت گرفتو دستم از گوشیو سهند

- 

 

 

 …سپیده سالم

 

-… 
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 نداره آفت بم بادمجون بابا آره-

-........ 

 .كنیم مي تعریؾ براتون اومدیم كه بعدا ،حاال جایي یه افتادیم گیر نه-

-.... 

 .پیچن سه خیلي هستیم پیششون كه اینایي ،آخه بیایم نتونیم شبم شاید نشین ن نگرا فقط-

-… 

 :گفت كردو نگاه من به خنده با بودسهند چي دونم نمي كه سپیده حرؾ با

 .چشم بكنم،چشم ؼلط من بابا نه -

-.......... 

 .خداحافظ باشه-

***************** 

 . نداشت اندازه كه بودیم شده بامزه محلي لباساي توي قدر این

 .خوردیم شام نشستیمو گونه جدا كدوم هر بود جدا مردونه و زنونه كه جایي اون از

 یه عروس دست به رسمشون طبق و برن خودشون ي خونه به خواستن مي داماد عروسو شب آخر

 .میشه بعدي داماد یا عروس اون افتاد كه كي هر دست و بكنه پرتاب جمعیت طرؾ به تا دادن سیب

 بختانه خوش اما بگیرن سیبو بتونن كه بودن كرده آماده خودشونو همه عروس توسط سیب پرتاب با

 . افتاد بودم ایستاده سینه به دست كه من هاي دست بین قشنگ سیب بختانه بد یا

 :گفت خنده با سهند زدنو دست همه اتفاق این با

 .افتادیم عروسي یه انگار عمو دختر -

 : گفتم اخمي با

 .عمو پسر بابا، نه -

 .گرفتش هوا توي ها پسر از یكي كه كردم ب پرتا را سیب بعد و

 :گفتن خنده با كشیدنو داد همه

 .شد مشخص دامادم-

 :گفتم عصبانیت با



 jafa-h.mihanblog.com 114نگاه محل دانلودرمانوبالگ 

 

 . باد خودم بر لعنت كه كردم خودم كن درستش و حاالبیا-

 :گفت خنده با داماد مادر

 .داره شوهر خودش جان ،ساحل خودتون براي گین مي چي-

 كه بكنبم خداحافظي كه بیرون بیایم اتاق از خواستیم مي و بودیم كرده عوض لباسامونو دومون هر

 .شدن اتاق وارد نفرونه دو پتوي و تشك یه با خواهرش و داماد مادر

 پتو كردو پهن زمین روي تشكو تمام چابكي با جوون دختر كه كردیم مي نگاه بهشون داشتیم تعجب با

 :گفت بعد و گذاشت كنارش هم رو

 .بكنید استراحت بفرمایید -

 :گفتیم كردیم مي نگاه بهشون تعجب با حاال تا كه سهند منو

 .بریم خوایم مي ما خانم ممنون-

 :گفت مادر

 .داره خطر وقته،رانندگي دیر و شبه آخر اآلن زارم مي من مگه-

 :گفتم نداره اي فایده رفتن براي ما اصرار بودم فهمیده ساعت چند این توي كه اونجایي از

 .بیارید من براي دیگه پتوي تشكو یه حداقل خوب -

 :گفت صورتشو توي زد دستش با

 بخوابید؟؟؟نكنه جدا خواین مي كه ایه صیؽه چه این آخه نیستین شوهر زنو شما مگه…بده خدامرگم-

 .شده دعواتون اینجا نكنه بودین خوب هم با اینجا اومدید كه شما ؟؟؟اصال كردید دعوا هم با

 :گفت سهند

 .نیستیم شوهر زنو ما رسوندن عرضتون به اشتباه اصال خانم -

 زنیم مي رو ها حرؾ این نخوابیم هم كنار كه این براي و گیم مي دروغ ما كرد مي فكر كه اون

 :گفت

 در دلش از و ببوس زنتو بیا آقا یاهللا بكنید آشتي هم جا همین بهتره شده دعواتون ما ي خونه كه حاال-

 .بیار

 و زن ما گفتیم مي هم چي هر حاال ولي زدیم زل هم به تعجب با دوتامون هر دفعه یك او حرؾ با

 .كردن نمي باور كه ها این نیستیم شهر

 :گفت من به خطاب كنه نمي حركتي سهند دید كه زن
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 .بكنه آشتي اون شاید ببوس شوهرتو اول تو جان،پس ساحل -

 :گفت بود ما گوي و گفت شاهد و. بود ایستاده ما كنار كه دخترش

 .نیست كن ول نبوسید همو شما تا باشه اومده دستتون مادرم اخالق كنم فكر-

 :گفت من به خطاب سهند داماد مادر هاي اصرار با

 ببخشید -

 . درآورد لرزه به قلبمو كه نشوند م گونه روي كوچولو ي بوسه یه و آورد جلو لبشو و

 :گفت سهند به خطاب كردو من ي انداخته گل صورت به نگاهي یه دادماد مادر

 خواد؟ مي ببخشید خانومتم بوسیدن-

 :داد ادامه من به خطاب بعد و

 .توئه نوبت جان ساحل حاال-

 .چسبوندم مي آمپر داشتم دیگه

 :گفتم

 .نیستیم شوهر زنو ما گم مي كه چیه؟؟؟؟من كارا این من مادر آخه -

 :گفت كردو اخمي

 نوبت حاال گذاشت پا زیر ؼرورشو چاره بي كني؟؟؟این مي ناز داري بوسیدتت شوهرت كه حاال-

 .توئه

 حس را لبهایم لرزش كه حالي در …نشاندم سهند ي گونه روي سریعي ي بوسه هم من او حرؾ با

 .كردم مي

 مي مگه آخه ولي شدم مي دیوونه داشتم…بودم كرده پیدا سهند به نسبت كه بود حسي چه این خدایا

 …سهند و باشم؟؟؟؟؟؟؟؟پویا داشته دوست هم با نفرو دو من كه شه

 :گفت بوسیدو مرا ي گونه مادر

 … بكنیدا قهر نبینم دیگه…شد حاال آفرین-

 .شد خارج اتاق از دخترش همراه به و كرد خاموش را المپ گفت مي بخیر شب كه حالي در بعد و

 نگاه كردم مي حس نگاهشو سنگیني هم تاریكي توي كه سهند به كشیدمو راحتي نفس اونها خروج با

 :گفتم خودم ذاتي خیالي بي كردموبا
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 .گذشته بوده چي هر بایستم تونم نمي هم دیگه ي دقیقه دو من سهند-

 :دادم ادامه نداختم مي تشك روي خودمو كه حالي در بعد و

 .بخوابم خوام مي كه من-

 مي بودو سرد خیلي هوا كه اونجایي از… ایستاد كنارش كردو بازش رفتو اتاق پنجره طرؾ به سهند

 :گفتم س خسته خیلي سهندم كه دونستم

 .بلرزي سرما از و بایستي پنجره لب توني نمي كه صبح تا بخواب بیا…سهند اي خسته دونم مي-

 شي؟؟؟ نمي ناراحت بخوابم كنارت اگه یعني-

 :گفتم بودم داده قرار تشك انتهاي و اون بالش از فاصله با بالشمو كه من

 .داریم فاصله هم با خیلي نیستي كه من كنار-

 .بلعیدم وجودم تمام با خوابو بستمو چشمامو حرفي هیچ بدون بعد و

 در.بودم خوابیده سهند بؽل توي قشنگ چون كردم وحشت لحظه یه شدم بیدار خواب از كه بود صبح

 .نشه بیدار كه كردم مي خدا خدا كردم مي جدا آؼوشش از خودمو آهسته كه حالي

 سر باالي و كردم درست سرم روي بودمو نیاورده در خستگي فرط از دیشب كه شالمو شدمو بلند

 .بكنیم حركت سریعتر چه هر تا بشه بیدار تا زدم صداش نشستمو سهند

 اونم و بودم نشسته سرش باالي چون ولي بكنم بیدارش شدم موفق باالخره بود كه زحمتي هر با

 برخورد لبم به لبش دفعه یك كه آورد باال سرشو نشدو من ي متوجه بود خواب مست هنوز چشماش

 كرد

 

 خودمونو شدیمو جدا هم از ها زده جن مثل بعد و شدیم خیره هم به دو هر لحظه یه حركتمون این با با

 .كردم پتو تشكو كردن جمع مشؽول خودمو هم من و…زدیم خیالي بي به

 اتاق وارد صبحانه پر سیني یه با داماد مادر كه بشیم خارج اتاق از خواستیم پتو تشكو كردن جمع با

 .شد

 :گفت لبخند با شدو اتاق وارد ؼذا سیني بردن براي مادر ، صبحانه خوردن از بعد

 كردین؟؟؟ آشتي هم با كه ایشاهلل-

 :گفتم فورا بكنیم ایجاد رمانتیك ي صحنه بكنه مجبورمون بارم این ترسیدم مي كه من

 … معلومه آره آره-
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 خندیدن به كرد شروع پایینو انداخت سرشو بود گرفته ش خنده حرفم كردن ادا ي نحوه از كه سهند

 :گفت كه مادر صداي با ولي

 .بشم مطمئن من كه ببوسید رو دیگه هم دیگه بار یه بیاین پس خوب-

 و شدم خارج اتاق از خداحافظي یه وبا بوسیدم مادرو ي گونه شدمو بلند سریع منم. كرد قطع شو خنده

 .نداشتم بر هم كیفمو حتي

 طرؾ به داماد خود و داماد خواهر و مادر همراه به سوؼات از پر هایي دست سهندبا بعد دقیقه چند

 :گفت شیطنت با دادو دستم به هم كیفمو گذاشتو ماشین توي رو ها سوؼاتي و اومد ماشین

 .رفت یادت اینو داشتي عجله بس از-

 .كردیم حركت شدیمو ماشین سوار خداحافظي از بعد

 :گفت خنده شیطنتو سهندبا شدیم دور آنجا از كه كمي

 رفتي؟؟؟ در تو اومد بوسه اسم تا امروز كه بود بد همه این دیشب ي بوسه یعني-

 فقط منم.بود كرده كم حسابي منو روي داشتو رو خیلي خداییش… بدم جوابشو چي دونستم نمي

 من ولي نبود بد دیشب ي بوسه دیدم مي كردم مي كه فكرشو چون نگفتم چیزي و كردم سكوت

 گفت نمي چیزي اون كه این با باشم پایبند پویا به باید كردم مي احساس چون كردم مي گناه احساس

 .كنه ابراز شو عالقه تا داره نیاز وقت به و داره دوسم كردم مي احساس ولي

************************************ 

 و اومدن طرفمون به خنده با ما دیدن با… بودن زدن قدم مشؽول سهند و سپیده رسیدیم ویال به وقتي

 :گفت شیطنت با فرشاد

 .گذاشتینا قال مارو خوب-

 :گفت برو مي ویال طرؾ به كه حالي در و گرفت سهندو دست فرشاد بعد و

 .بودین رفته كجا بیاببینم-

 :گفتم بود ماشین توي چمدونم چون

 بري؟؟؟ مي كجا سوییچو عاشق آهاي-

 :برگشتوگفت من طرؾ به خنده با فرشاد

 .شده عاشق دیوونه این فهمیدي هم تو ساحل… بمیرم آخي-

 نمي… شده عاشق كرده ؼلط بگم داشتم دوست چرا دونم نمي …شد فشرده قلبم چرا دونم نمي

 …دونم
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 :گفت سپیده

 عاشق منگل این كه نفهمیده شیرازي حافظ خواجه فقط دیگه حاال هاش پرتي حواس و كاراش این با-

 .شده

 :گفت سپیده به خطاب سهند

 شكمش توي راست ي روده یه این اصال…كني مي باور حرفشو كه آدمه شوهرت این نظرت به-

 .نیست

 اون بگو هست،راستشو كه شما شكم توي لي و نیست راست ي روده من شوهر شكم توي حاال باشه -

 .بود كي منظورت شدم عاشق گفتي مصاحبه براي مدرسه توي كه روز

 :گفت دویدو ویال طرؾ به بره در جواب زیر از كه این براي و انداخت باال ابروشو یه سهند

 .اونه با نهار رسید تر دیر كي هر-

****************************** 

 اي ولي… بود خانوادم ازمرگ بعد عمرم لحظات بهترین از بودیم شمال توي كه روزي چند

 …گشتم نمي بر وقت كاش،هیچ

 

 .بیمارستان پامون یه بودو خونه پامون یه ما بودو بد عزیز حال كه بود روزي سه دو

 اومده عزیز دیدن براي كه عصر از فرشادم و سپیده همین خاطر به خونه بودیم آورده عزیزو تازه

 .بودن نرفته بودن

 زدن حرؾ مشؽول سهند اتاق توي كه سهندو فرشادو بره كه شد بلند عمو زن شد چیده كه شام میز

 :گفتم شدمو بلند من كه بزنه صدا بودنو

 .میرم من عمو زن بشینید شما

 شنیدم خودمو اسم حرفاشون بین دفعه یه كه داخل برم بزنمو در خواستم مي رسیدم كه سهند اتاق در

 :گفت مي داشت فرشاد.فهمیدم نمي حرفاشونو معني ولي

 …فهمه مي ساحل خود آخرش باش ؟؟؟مطمئن چي ؟؟؟باالخره بكني كتمان حقیقتو خواي مي كي تا-

 :گفت سهند

 مي… خوره مي بدي ي ضربه بگم بهش اآلن اگه نیست،مطمئنم وقتش اآلن ولي بگم بهش خوام مي-

 .بشم خارج زندگیش از كم كم خوام
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 كارو این خودش براي بگو… بگو بهش واقعیتو ي همه برو ، بینه مي صدمه بیشتر طوري این ولي-

 كردي

 :داد ادامه كردو مكث كمي

 وگرنه بگي بهش بري بهتره سهند… من به لعنت…كردم كمكت كه بود من تقصیر همش اصال-

 …من

 به میاد باال ها پله از داره كه شدم سپیده ي متوجه رسیدكه مي حساس جاهاي به داشت حرفاشون

 :گفت كه هم سپیده جواب در و كردم صدا شام براي رو ها بچه زدمو در سریع همین خاطر

 . دنبالت بیام بشم مجبور من كه كردي معطل همه این چرا-

 :گفتم

 .داشتم كار اتاقم توي لحظه چند یه-

 خودشون روي به ولي شدن متوجه همه كه دوختم چشم سهند به متفكرم هاي نگاه با اونقدر شب تمام

 .آوردن نمي

********************* 

 مي كه بگه بهم خواست مي چي یعني… كردم مي فكر سهند به زدمو مي دور خیابونا توي هدؾ بي

 سهندو منظور هنوزم من ولي بود گذشته حرفاشون از روز سه تقریبا…بخورم ضربه من ممكنه گفت

 .بودم نفهمیده فرشادو

 ؟؟به نه یا هست خونه دونستم نمي دیدم پویا ي خونه جلوي خودمو كه زدم دور خیابونا توي قدر اون

 من اما.…س خونه توي كه شدم متوجه پرسي احوال سالمو از بعد زدمو بهش زنگي یه همین خاطر

 گفت مي كه بود وقت خیلي آخه…بكنم سوپرایزش خواستم مي چون هستم خونه در دم كه نگفتم

 بیام كنار سهند به نسبت حسم با بودم هنوزنتونسته چون.كردم نمي قبول من ولي ببینتم داره دوست

 .پویا از بهتر كسي وچه داشتم دل دردو به نیاز خوب ولي بود طور همین هم االن البته…

 شد خارج خونه از ساختمون اهالي از یكي هم حال همان در… رفتم در طرؾ شدموبه پیاده ماشین از

 .شدم خونه وارد كردمو استفاده فرصت از منم كه

 .شدم نمي آسانسور شكستوسوار مي هم با پاهام جفت كاش اي ولي…

 خریداز نایلون تا چند با خانم یه كه بدم فشار زنگو خواستم مي و بودم ایستاده پویا سوییت روبروي

 در دم خریدشو هاي نایلون من دیدن با ولي رفت پویا روبروي واحد طرؾ به شدو پیاده آسانسور

 :گفت كردو باهام گرم پرسي احوال و سالم یه كردو نگاه بهم لبخند یه با گذاشتو

 .دارید دانشمند آقاي با نسبتي چه شما بپرسم تونم مي ولي ها نباشه فضولي-
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 :گفتم كردمو نگاه بهش تعجب با

 .داریم نسبتي سهند منو كه میدونید كجا از شما-

 :گفت لبخندي با

 .دیگه دارید نسبتي باهاش حتما خونش در دم اومدید وقتي خوب-

 :گفتم كردمو نگاه پویا ي خونه در به تعجب با

 دانشمنده؟؟؟؟؟؟؟ آقاي ي خونه اینجا مگه-

 :گفت زدو خندي پوز زن

 باال همسایه از حاالدرسته… هستیم همسایه ما… بكنید سیاه رو ما خواد نمي دیگه شما خانم-

 سر گل كه دانشمند آقاي مخصوصا شناسیم مي كه هامونو كناري حداقل ولي نداریم خبر پایینیمون

 .هستن ساختمون سبد

 :داد ادامه كردو مكثي بعد و

 . بازیگرید هم شما نكنه هستید آشنا خیلي خودتونم نماند ناگفته البته-

 ها حرؾ این… بیوفتم جا همون بود مونده كم و كرد مي تؽییر بیشتر م چهره رنگ زن حرؾ هر با

 …من شدن بازیچه جز به میداد اي معني چه

 … فهم مي سهندو فرشادو روز اون حرفاي معني حاال

 زیر سرمو مدت این تمام یعني… پویاس همون من عموي پسر یعني…شه نمي باورم اصال خدا اي

 .نشدم هیچي ي متوجه بودمو كرده برؾ

 زد كردو بهم نگاهي نگراني با زن… نشستم زمین روي كم كم دادمو تكیه دیوار به شدو سست پاهام

 :گفت صورتشو توي

 باز درو بیان دانشمند آقاي زنم مي زنگ اآلن همین...نزدم بدي حرؾ كه من دفعه یه شدي چي خانم-

 .داخل برین كنن

 گفت مي كه سهند جواب در فشردو درو زنگ وقفه بي زن بكنم مخالفتي بتونم كه این از قبل

 كیه؟؟-

 :داد جواب سریع

 . دانشمند آقاي كنید باز -

 .بیاره قند آب برام تا رفت خونشون طرؾ به بكنه باز درو سهند كه این از قبل و
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 عجزو سهند خواست نمي دلم چون شدم بلند ایستادمو پاهام روي بختي بد هزار با در شدن باز با

 …خیلي…كرد بد بود چي هر ولي كرد كارو این چرا دونم نمي…ببینه ناتوانیمو

 

 بودو ایستاده در جلوي بودم خریده براش پویاس كردم مي فكر وقتي كه شطرنجي لباس همون با سهند

 .نداشتم اون از كمي دست منم البته كرد مي نگاه منو بهت با

 بود زده خشكمون ها گرفته برق مثل دوتامون هر

 ها پله از دو با بعد نشوندمو گونش روي محكم سیلي یه اومدمو خودم به لحظه یه توي فقط من ولي

 .نشدم آسانسورم منتظر حتي و رفتم پایین

 توجه من ولي زد مي صدا اسممو و اومد مي دنبالم به ها پله از دو با اونم كه شنیدم مي سهندو صداي

 پاك شدن مي جاري چشمام از باد برقو سرعت به كه هامو گونه روي هاي اشك فقط و كردم نمي اي

 .كردم مي

 . چرخوند خودش طرؾ به منو گرفتو ساعدمو سهند كه بودم پله آخرین تقریبا

 :زدم داد بود شده جوري این گریه خاطر به كه دارم خش صداي با

 .خواي مي دیگه سیلي یه یا كني مي ولم-

 :گفت كردو نزدیك بهم صورتشو

 …فقط بزن دیگه بار هزار-

 :زدم داد كردمو قطع حرفشو

 .برم خوام مي كنار شو گم.…نداري زدنم ارزش-

 :گفت ناتواني با

 …ببین لحظه یه… كن گوش حرفام به فقط -

 :گفتم كشیدمو بیرون دستش از ساعدمو

 .خیلي پستي خیلي

 التماساش به شدمو رد كنارش از باال سرعت یه با شدمو ماشینم سوار اي دیگه حرؾ هیچ بدون بعد و

 .نكردم اي توجه

****************** 
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 منم همین خاطر به…بیمارستان بردنش و شده بد دوباره عزیز حال شدم متوجه خونه رسیدم وقتي

 :گفتم نبینم سهندو ریخت امشب كه این خاطر به بیمارستانو رسوندم خودمو سریع

 .مونم مي اینجا امشب من-

 جسمي من خستگي ولي بكنم استراحت تاكمي خونه اومدم كردمو عوض عمه با خودمو جاي صبح

 تخت روي خودمو بكنم عوض لباسمو كه این بدون…بود خسته كه بود روحم اون بلكه نبود

 ....انداختم

*********** 

 آورده صبحانه برام كه خانومه كوكب كردم مي فكر كه اونجایي از… خورد اتاقم در به ضربه چند

 :گفتم

 .بفرمایید-

 :زدم داد شدمو بلند تختم روي از در چهارچوب توي سهند دیدن با ولي

 .ببینم ریختتو خوام نمي گمشو…بیرون برو -

 .میشد نزدیك بهم بیشتر لحظه هر نبودو بدهكار ها حرؾ این به گوشش سهند ولي

 … گوش فقط ،تو بزنم حرفامو بزار لحظه چند فقط… لحظه چند ساحل -

 :زدم داد گریه میون حرفاش به توجه بدون

 با اصال…ؼرورمو… خودمو… شكستي منو تو…دروؼگو بیرون برو… شیاد بیرون برو -

 خواي؟؟؟؟؟؟؟ مي جونم از چي حاال نبود كم كردي بازي احساساتم

 .بزنم حرؾ من بزار فقط تو ولي دونم مي رو اینا ي همه…دونم مي ساحل دونم مي-

 میگم؟؟؟؟؟؟؟ چي فهمي مي ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ فهمي مي بشنوم خوام نمي-

 .رم نمي نزنم حرفامو تا من ولي -

 :گفتم داشتم رو اتاق از شدن خارج قصد و داشتم برمي میز روي از كیفمو كه حالي در

 .بزن حرؾ دیوار درو با حاال -

 بودم نخورده چیزي هم دیروز از و داشتم كه شدیدي ضعؾ بخاطر…شدم خارج اتاق از سریع و

 .افتادم دادمو دست از تعادلمو كه بودم نرسیده پله اولین به هنوز

 :زدم داد كه بكنه بلندم تا اومد طرفم به دید وضعیت این توي منو كه سهند

 . نزن دست من به…كثافت كن ولم-
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 افتادو دستش از اومد مي ما طرؾ به داشت و بود عمو زن دست كه صبحانه ،سیني من حرؾ با

 داد به شباهت بي كه صدایي با بكنه بلند منو كرد مي سعي كه حالي در اومدو باال ها پله از سریع

 :گفت سهند به خطاب نبود

 بكني؟؟؟؟؟؟؟؟ خواستي مي ؼلطي چه… خواهرته جاي عموته دختر ساحل دیوونه

 :گفتم شدمو بلند گریه با

 فكر طوري اون حداقل.... بده انجام خواست مي رو شماس ذهن توي كه كاري این كاش اي عمو زن-

 برام برگشتي راه هیچ دیگه كه كرده باهام كاري عقلش با حاال ولي شه ؼریضه براساس كردم مي

 .نذاشته

 ها پله روي طور همون سهند كه حالي در …رفتم خروجي در طرؾ به ناتواني با حرفم از بعد

 .كرد مي نگاه سهند منو به بهت با هم عمو زن و بود من رفتن گر نظاره اشك با بودو نشسته

************* 

 به گرفتم تصمیم كه این تا كردم متر تهرانو خیابوناي هدؾ بي ساعتي دو یكي شدمو ماشین سوار

 .برم سپیده ي خونه

********** 

 :گفت نگراني با گرفته صداي سرخو چشماي اون با من دیدن درو كردن باز با سپیده

 .افتاده اتفاقي عزیز براي ؟؟؟؟؟؟؟؟؟نكنه شده چي-

 :گفتم گریه با انداختمو آؼوشش توي خودمو

 .شه مي تیكه تیكه داره كه منه قلب این ولي خوبه عزیز سپیده-

 در بود برداشته رو خونه تمام م گریه هق هق حالي در نشستمو ها مبل از یكي روي سپیده كمك با

 : نالیدم سپیده پي در پي هاي سوال جواب

 .سهنده همون پویا… سپیده -

 :گفت ناباوري و بهت با افتادو دستش از لیوان دفعه یه میومد طرفم به داشت قند آب لیوان با كه سپیده

 میگي؟؟؟؟؟؟؟ داري چي-

 در خودشم بیشترشو چند هر… حرفامون تا گرفته مالقاتامون از كردم تعریؾ براش چیزو همه

 ... بود كرده ازدواج كه آخریا این جز به بود جریان

 دلداریم كرد مي سعي دلسوز متعجبو نگاه یه بودو سهند دست از عصبانیت از پر كه نگاهي با سپیده

 …بود كرده باز سر دلم درد تازه انگار… داشت فایده مگه ولي بده
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 :گفتم دل ته از آهي با

 …خیلي بدبختم خیلي من گذشته دلسوزي دلداریو از من كار سپیده-

 :گفت آلودي بؽض صداي با سپیده

 اعصابت تا بخواب یكم بزن صورتت به آبي یه برو پاشو میزني كه حرفیه چه این ساحل بشم فدات-

 .بگیره آروم

********** 

 مي تعریؾ فرشاد براي رو ماجرا داشت تلفني كه شنیدم رو سپیده صداي شدم كه خواب اتاق وارد

 اما بكنه خواهي عذر ازمن بیاد كه بكنه صحبت سهند با كه گفت حتي و خواست مي كمك ازش و كرد

 .ندادم بهش فرصتو این من اما بكنه كارو این خواسته بارها سهند دونست نمي چاره بي

************ 

 .بره كه كردم راضیش من باالخره ولي بره خواست نمي خاطرمن به ولي داشت كالس عصر سپیده

 پوشیدمو بودو گذاشته برام سپیده كه هایي لباس از دست یه بودم نیاورده لباس باخودم كه این خاطر به

 . بشه خوب دردم سر بلكه تا ریختم خودم براي چایي استكان یه و آشپزخونه توي رفتم

 سالم من به خطاب كه فرشادو صداي اون پي در و شنیدمو درو صداي كه بودم چاي نوشیدن مشؽول

 پوشیده رو سپیده هاي لباس چون هستم سپیده من كه كرد مي فكر بود اون به پشتم من چون البته كرد

 .بودم

 ادامه حالم همون در و شدو خواب اتاق وارد اون دانشگاه رفته سپیده نیستمو سپیده من بگم خواستم تا

 :داد

 سهند كردم كمك كه بودم من این چون دونم مي مقصر سهند ساحلو ماجراي توي خودمو منم سپیده-

 نشون درد هم یه خودشو خواست مي و بود ساحل به كمك قصدش فقط اول سهند… بده چهره تؽییر

 باهاش من كه ها بعد ولي…نمیگفت چیزي شما از كدوم هیچ به اون چون بشه آروم ساحل تا بده

 :گفت مي بكنه قطع رو رابطه این كه میكردم صحبت

 ساحل، نه داد مي ادامه خودش خاطر به بعد به اون ،از سهند بودم مطمئن ولي… نشده وقتش هنوز

 ساحل ي دیوونه بگم اگه شه نمي باورت… باشه نداشته قبولش سهند عنوان به ساحل ترسید مي چون

 ترسید مي بگه چیزي بهش كه ترسید مي ولي بود اون حرؾ میشدیم تنها هم با وقت هر بودو شده

 …دیده رو صدمه بیشترین اآلن كنم مي فكر من ولي ببینه صدمه

 سكوت چنان هم من ولي بشوره صورتشو دستو تا شد شویي دست وارد شدو خارج اتاق از فرشاد

 :بشنوم حرفاشو ي ادامه تا بودم كرده
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 ي كاسه دو چشماش بود داؼون… سهند دیدن رفتم اینجا م بیا كه این از قبل نمیشه باورت سپیده-

 ساحل اگه قسم خدا به گفت مي بود كرده گریه كه بس نمیومد در اصال كه صداشم و بود شده خون

 براي منم كرد عزیزاش دادن دست از براي اون كه كاري ،همون زنم مي دستمو رگ منم نبخشه منو

 .كنم مي عزیزم دادن دست از

 :شنیدم رو آشپزخونه به سهند شدن نزدیك بعد و شویي دست در شدن بسته بازو صداي

 .ماست ي خونه ساحل نبود یادم اصال كه بودم ناراحت قدر خوابه؟؟آره؟اون كه ساحل سپیده آخ آخ -

 : میاد من صندلي طرؾ به داره شدم متوجه

 .ندادي هم منو سالم جواب امروز حتي تو… عزیزم بزرگه خدا ولي ناراحتي دونم مي خانومم -

 :گفتم شدمو بلند صندلي روي از كه بزاره م شونه روي دستشو خواست مي

 .سالم-

 اومدو خودش به سختي به ولي داد دست از تكلمشو قدرت تعجب از لحظه چند من دیدن با فرشاد

 :گفت

 . اي سپیده كردم مي فكر من واقعا… متاسفم…بگم طوري چه…من… واقعا-

 :گفتم دادمو تكون سرمو

 .دانشگاه رفته نیست خونه سپیده پوشیدم رو سپیده هاي لباس كه منم مقصر -

 :گفت فرشاد كه كردیم سكوت دو هر اي ثانیه چند

 بخشي؟؟؟؟ مي منو-

 چي؟؟؟ خاطر به -

 .سهنده با همكاري منظورم…نزن راه اون به خودتو لطفا پس شنیدي منو حرفاي ي همه كه تو-

 :گفتم و ببرم فرو همراهش بؽضمو تا كشیدم عمیقي نفس

 ولي كرد مي پیدا رو دیگه نفر یه كردین نمي كمكش شما اگه مطمئنا…نكردین كاري شما من نظر به-

 .نیست درستي راه این عموش دختر كردن آروم براي كه دونست مي باید داشتو عقل خودش اون

************** 

 سپیده هاي لباس نخوام كه بیارم همراهم لباس دست چند تا رفتم خونه به شدمو اماده بعد روز صبح

 .بپوشم رو

 : پرسیدم خانم كوكب از شدم كه خونه وارد
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 هست؟؟؟ خونه كسي -

 :گفت دادو تكون سرشو

 . هستن سهند آقا فقط -

 

 شانس از ولي. نشه حضورمن ي متوجه سهند تا رفتم باال ها پله از آهسته دادمو تكون سري حرفش با

 كاري براش هم حمام حتي بودو سرخ هنوز چشماش…شد خارج حمام از سهند لحظه همون بدم

 اتاقم به بدم بود، كرده دارش خش صداي با كه شو آهسته سالم جواب كه این بدون.......بود نكرده

 از داشت كه شدم سهند ي متوجه كه بشم خارج اتاق از خواستم و برداشتم لباس دست چند رفتمو

 . كرد مي نگاه منو در چارچوب

 :گفتم بكنم نگاه بهش كه این بدون و ایستادم روبروش

 .كنار برو-

 :گفت دارش خش صداي با

 .میري داري كه دوباره بموني اومدي كردم فكر-

 :گفتم بیارم باال سرمو كه این بدون

 .كنار برو در جلوي از

 :گفت حرص با

 .اتاقت كؾ به نه كن نگاه من به زني مي حرؾ وقتي-

 :گفتم كردمو بهش آلود ؼضب نگاه یه

 .كردم مي نگاه بهت وگرنه نداري ارزش هم اتاق كؾ ي اندازه كه برات متاسفم-

 .آوردم نمي خودم روي به ولي شنیدم مي كشید مي هم روي كه دندوناشو صداي

 :گفت گرفتو جلو رو خاطراته ي چه دفتر بود معلوم كه دفتر یه دادو بیرون حرص با نفسشو

 .ساحل كنم مي خواهش...صورتم تو بزن بیا نبخشیدي منو وقتم اون اگه ولي… بخون اینو-

 :گفتم حرفش به توجه بدون

 .كنار برو-

 .خورم نمي تكون جام از بخونیش كه ندادي قول نگرفتیشو تا -
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 : زدم داد

 . كنار ،برو خونم نمي… خونم نمي-

 ،به بیمارستانه تخت روي اآلن كه عزیز خاطر به… داري دوست كه كسي هر به رو تو ساحل-

 …سینا مادرتو پدرو خاطر

 :داد ادامه زدو زل چشمام توي

 .كنم مي خواهش… بخون دفترو ،این توئه منو گوي گفتو شاهد مطمئنم اآلن كه آرمان خاطر به-

 فهمیدن از بعد بار اولین براي… بكنم چیكار باید دونستم نمي… بود داده قسمم كسام ترین عزیز به

 ولي زدم مي زل چشماش به وقتي لرزید مي دلم هنوزم شد نمي باورم زدم زل چشماش توي واقعیت

 گفتم خودم با…نبود خودم دست… شد نمي ولي باشم متنفر ازش خواستم مي خواستم نمي اینو من

 … ندم بهش فرصت یه چرا

 بشم رد بتونم من تا كشید عقب كمي خودشو اونم…كشیدم دستش از دفترو بكنم نگاه بهش كه این بدون

. 

**************** 

 عمو زن و عمو عزیز شدن مرخص از قبل روز یك كه این تا موندم سپیده ي خونه رو روزي چند

 اگه ترسیدم مي و بودم عزیز نگران كه منم و خونه برگردم باهاشون كه كردن راضي منو اومدنو

 .برگشتم روز چند از بعد كردمو قبول باالخره بشه بد حالش دوباره بفهمه چیزي

 . در به زده زل و ایستاده ها پله باالي كه دیدم سهندو شدم كه خونه وارد

 .سرخ سرخ هنوز چشماشم و بودو ریش پر باشه،صورتش سهند همون این شد نمي باورم

 .باشه گریه كارش شب روزو هر كه آدمي مثل دقیقا

 نمي بر ازم چشم منو به بود زده زل طور همین بكنم فرار دستش از خوام مي كه این مثل من بادیدن

 .داشت

 اومد مي در چاه ته از انگار كه صدایي با و گرفت جلومو كه رفتم باال ها پله از سهند به توجه بدون

 :نالید

 خوندي؟؟؟؟ دفترو-

 .دادم تكون منفي عالمت به سرمو كردمو بهش نگاه نیم یه… گرفت دلم صداش لحن از چرا دونم نمي

 :گفت آلود بؽض صداي یه با رفت مي كنار جلوم از كه حالي در

 .دادي قول تو… نره یادت-
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 درش كیفم توي از انداختمو نگاهي بود كیفم توي هنوز كه سهند خاطرات دفتر به شدم كه اتاق وارد

 ........كردم خوندن به شروع كشیدمو دراز تخت روي لباسام كردن عوض از بعد و آوردم

 خیلي بنظرم آخه نبودم ها حرؾ این از بنویسمو خاطره بخوام كه بازیا سوسول این اهل وقت هیچ))

 مي دلم چرا دونم نمي ولي دفتر روي بیاري شب آخر روزتو تمام خاطرات بخواي كه میومد مسخره

 .بنویسم خاطراتمو تمام امشب از خواد

 آخه… بشم سبك اینطوري خوام مي و گرفته بدجور دلم كه باشه این خاطر به شایدم ولي دونم نمي

 .دیدم پدرمو اشك بار اولین براي امشب

 نمي چیزي بودنو ناراحت همه… شدم خونه سنگین جو ي متوجه كه بودم برگشته سركار از تازه

 .كرد مي پخش اخبار تلوزیونم و گفتن

 .كرد متوقفم ر اخبا ي گوینده صداي كه اتاقم برم شمو بلند خواستم مي خونه سنگین جو دیدن با

 …المپیاد اول نفر دانشمند ساحل خانم آفریرند افتخار ما براي ایراني جوانان دیگر بار-

 تا رفت شویي دست طرؾ به اشك پر هایي چشم با اخبار شنیدن با بابا كه شد چي دفعه یه دونم نمي

 .بزنه صورتش به آبي

 :گفت بارش اشك هاي چشم با شدو بلند مامانم

 .بود بد حالش بزنم عزیز به سر یه میرم-

 :گفتم برگردوندمو ریخت مي اشك آهسته آهسته كه سپیده طرؾ به نگاهمو

 خبره؟؟؟؟؟؟ چه اینجا سپیده-

 كه؟؟؟ دوني مي خودمونه عموي دختر همون كرد اعالم اخبار توي اآلن كه دانشمند ساحل-

 :گفتم.بود آشنا برام اسمش چرا فهمیدم حاال.كردم نگاه بهش تعجب با

 .كني مي گریه چرا حاال... خوبه كه این-

 .نمونده زنده كس هیچ و اومده زلزله رودبار امروز:گفت گریه با سپیده من حرؾ با

 بود رفته یادم كه داشتم مشؽولیت قدر اون ولي بودم شنیده رو زلزله خبر من شدم شكه لحظه یه

 .میكنند زندگي اونجا عموم ي خانواده

 نزدیك اقوام حال هر به خوب ولي نداشتیم چناني آن آمد رفتو درسته… گفتم مي باید چي دونستم نمي

 ... بودند
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 ساحل تا بود منتظر ولي بود كرده منتقل تهران به بودو كرده پیدا آوار زیر از رو ها جنازه پدر

 .بدیم انجام تدفینو مراسم بعد و برگرده

 خدا نا دید مي زارش حال اون با ساحلو كه كس هر بودو شده پا به ؼوؼایي قبرستون توي تدفین روز

 .گرفت مي ش گریه گاه

 خونه رسیدیم كه وقتي كردم كارو همین منم بكنه استراحت كه خونه ببرم ساحلو خواست ازم بابا

 كه بعد دقیقه چند… بكنم عوض لباسمو كه رفتم منم بزنه صورتش به آبي یه بردتا ،ساحلو سپیده

 .س بسته هم در و ایستاده دستشویي دم سپیده دیدم پایین برگشتم

 .اتاقش بره كنم كمكش بیرون بیاد ساحل منتظرم داد ؟؟جواب ایستادي اینجا چرا:گفتم تعجب با

 . باشه رفته حال از نكنه:گفتم نگراني با

 رو خونه تمام جیؽش صداي دفعه یه كه كرد باز رو دستشویي در نگراني با سپیده من حرؾ با

 .برداشت

 …بود كرده كشي خود ساحل شد نمي باورم

 كه اونجایي به رسیدم تا كردم رد بودو بیمارستان روزاي حال حسو ي درباره كه اي صفحه چند))

 ((بزنه جا پویا جاي خودشو بود گرفته تصمیم

 … بنویسم توش ساحل دربارهي فقط تا گذاشتم دفترو این انگار ولي چرا دونم نمي-

 توي و ساكته همش اآلن ولي زدن مي حرؾ ساحل شادي و سرزندگي از همیشه مامان و بابا عزیزو

 … خودشه

 كردن دل دردو با بتونه تا بشه پیدا ساحل براي صمیمي صحبت هم یه باید كه بود كرده توصیه دكتر

 كه اونقدري… نبود راحت كس هیچ با هنوز اون ولي بشه خارج سكوت و نشیني گوشه این از اون با

 .بكنه دل دردو باهاش راحت بتونه

 دردو باهاش بزنمو جا همدرد یه عنوان به خودمو كه این… رسید ذهنم به فكري یه لحظه یه امشب

 به پسر یه خودمو شدو عوض نظرم بعد ولي بزنم جا دختر یه خودمو داشتم تصمیم اول… بكنم دل

 پاكیش به ولي گرفت خندم اینكارش با میكرد معرفي پسر خودشو اونم ولي كردم معرفي پویا اسم

 نجاتش تنهایي ي پیله این از تا بكنم سعیمو تمام خواستم مي ولي.... چرا دونم نمي… كردم پیدا اعتماد

 ؟؟؟…خدا میشه یعني…بدم

 چه آره:گفت مي درونم از صداي یه…بود كرده كارو این من خاطر به سهند یعني شد نمي باورم))

 هزار اشاره یه با كه هست معروؾ مشهورو قدر اون خودش سهند… باشه داشته ممكنه اي دیگه دلیل

 ((بشن راست خمو جلوش دختر تا
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 بود نوشته چیزو همه سهندم این… كردم رد بود خودم ي درباره همش كه هم رو دیگه ي صفحه چند

 .پیامامونو حتي

 .بزنه حرؾ باهام تلفني خواست مي سهند كه رسیدم اونجایي به

 باالخره كه این تا نمیومد پیش موقعیتش ولي بزنم حرؾ ساحل با كه بودم فكر این توي اي هفته یه

 مي من و داد نمي جواب گرفتم مي تماس چي هر ولي كردم ایجاد موقعیتشو پیام یه فرستادن با امشب

 .كرده معرفي پسر خودشو كه اینه خاطره به دونستم

 . كرد مي دریػ من از اینو اون ولي صداشم محتاج و شدم عاشقش واقعا كردم مي احساس

 مي آتیش داشتم درون از… بزنم حرؾ باهاش بتونم تا زدم مي زنگ همینطور نبودمو كن ول منم

 .برم دیدنش براي اي بهونه چه به دونستم نمي من ولي بودیم خونه یه توي دومون هر چون گرفتم

 داشتم حالي خوش از… ببینمش حضوري بود خواسته ازم كه اومد پیام یه هام زنگ از بعد دقیقه چند

 كه گرفتم تصمیم اول.بزنم جا پویا جاي خودمو تونم مي طوري چه دونستم نمي ولي میشدم مرگ ذوق

 هیچ خواست نمي دلم چون شدم پشیمون بعد ولي بزنه جا پویا جاي خودشو كه بگم دوستام از یكي به

 .بشه كالم هم كسم ترین عزیز با كس

 :گفت فرشاد خواستم كمك ازش زدمو زنگ فرشاد به وقت همون

 دلم من ولي كني تموم چیزو همه اومدي كه جا همین تا و بري سهند ،یعني خودت عنوان به بهتره-

 ترسیدم مي… ببینم عزیزمو صمیمانه جو یه توي خواستم مي ماه چند از بعد كه اآلن حداقل اومد نمي

 بكنم گور گمو پویارو جوري یه بعد تا دادم ادامه همین خاطر به نشم بخشیده دروؼم خاطر به

 .بكنم قطع باهاش پویا عنوان به وارتباطمو

 .شناستت نمي كسي دیگه طوري این بده چهره تؽییر برو: گفت بهم شوخي به فرشاد

 كار به خودشم كه این مخصوصا بود خوبي فكر نظرم به ولي بود كرده شوخي فرشاد كه این با

 .داشت كامل تسلط چهره تؽییر گریمو

 .شد راضي تا كردم التماسش قدر چه دونه مي خدا اما

. 

........ 

....... 

......... 

 شك كه دادم تؽییر كمي یه صدامم …ساحل به برسه چه نشناخختم خودمو خودمم گریم از بعد

 .كرد مي شك هم ذره یك نكنم فكر م چهره این با البته.نكنه
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… 

 خارج مؽازه از هنوز ولي خریدمش كردمو پیدا شیك ي زنونه ساعت یه باالخره و گشتم بازارو تمام

 همون ست همین خاطر به …پسره یه اون كنم مي فكر كه كنم وانمود باید من اومد یادم كه بودم نشده

 .بدم بهش دیگه بار یه كه برداشتم ساعتم اون و گرفتم رو زنونه ساعت

… 

… 

 نكنه شك كه بدم نشون تفاوت بي خودمو بودم مجبور ولي… بود ؼوؼایي دلم توي دیدنش با قرار سر

 .بسوزم درون از خودم شد باعث كه كشیدم دادم سرش بار چند حتي…

 آرمان جاي من كاش اي كه كردم آرزو لحظه اون قدر چه شدو فشرده قلبم شنیدم آرمانو ماجراي وقتي

 .داشت دوست منو عاشقانه اینطوري ساحل و بودم

… 

… 

… 

 واحساس كردم مي سبكي آرامشو احساس بیشتر خوندم مي سهندو هاي نوشته از بیشتر كه چي هر))

 خوب ولي… داشتم دوست سهندو منم نبودم سنگ از كه من…كنه مي كش فرو عصبانیتم كردم مي

 احساس اینطور من گفت مي بهم حقیقتو میومدو اول همون از اگه…بود شده تموم گرون برام كارش

 بودمش بخشیده حاال كه این با… دارم دوست نفرو دو واحد آن در چرا كه كردم نمي وجدان عذاب

 اون یاد دفعه یك كه بزنم سهند به هامو حرؾ برم كه بستم دفترو…بودم شاكي دستش از خیلي ولي

 ببینم تا كردم باز دفترو دوباره همین خاطر به بودیم خوابیده اتاق یه توي سهند منو كه افتادم شبي

 :((رسیدم بهش زدم جلو كه صفحه چند… نه یا نوشته شب اون از چیزي

 به نگاهم دوباره بشیم ملحق فرشاد و سپیده به و برداریم تاوسایلمون شدیم اتاق وارد هم با وقتي-

 تا بگیرمشو بؽل توي خواست مي دلم… بود شده ماه تیكه یه مثل محلي لباس اون توي…افتاد ساحل

 مي فكر كه داماد مادر چون شد برآورده آرزوم كه نكشید طول زیاد انتظارم ولي… ببوسمش تونم مي

 .ببوسیم رو دیگه هم كه كرد مجبورمون قهریم هم با واآلن شوهریم زنو ما كرد

 لپ به وقتي ولي ایستاد قلبم كنم فكر لحظه یه گذاشتم ساحل ي اناخته گل ي گونه روي لبامو كه وقتي

 اون با ساحل وقتي ولي گرفت خندم زیاد خوشي از گاه خدا نا كردم نگاه ساحل ي انداخته گل هاي

 .ساحلمه من ي دنیا تمام كه كردم احساس بوسید مو گونه لرزونش لباي

… 
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 خاطر به نداشتم جرئتشو من ولي خوابید انداختو تشك روي خودشو ساحل داماد خواهر مادرو رفتن با

 . ایستادم پنجره كنار همین

 :گفت ساحل

 .بخواب بیا اي خسته دونم مي -

 : گفتم بهش

 ؟؟ شي نمي ناراحت بخوابم كنارت اگه -

 : داد جواب

 .داریم فاصله هم با نیستي كه من كنار -

 : گفتم دلم ي تو

 این به تو ي بوسه یه با من آخه…دختر كنم كنترل خودمو نتونم بخوابم كنارت اگه ترسم مي آخه-

 .بشه نباید كه بشه ي چیز و بدم دست از هم عقلمو ترسم مي بخوابم كنارت اگه حاال افتادم حال

 از كه شالش زیر از كه نازش موهاي و ش چهره به بودمو كشیده دراز كنارش كه بود ساعتي نیم

 .برد نمي خوابم ولي بودم زده زل بیاره در بود كرده فراموش خستگي فرط

 .بود قلبم دست كردم مي كاري هر حاال و گرفتم نمي فرمان عقلم از دیگه

 .نشوندم ش گونه روي بوسه یه بردمو ش گونه طرؾ به لبمو كردمو نزدیك بهش خودمو كم كم

 این:  گفتم شیطنتي پر لبخند با گذاشتمو م گونه روي دستمو رسیدم كه سهند ي نوشته ي اینجا به))

 ((سهند آقا كنم مي تالفي كارتم

 سرش سربه كمي داشتم قصد. رفتم سهند اتاق طرؾ به بستمو دفترو شدمو ها نوشته ي بقیه خیال بي

 بیادو خودش تا زدم در به آهسته ي ضربه چند همین خاطر به باشم كرده تالفي كمي حداقل كه بذارم

 .بكنه باز درو

 :سهندگفت

 . بفرمایید -

 .بكنه باز درو بیادو خودش تا نكردم حركتي هیچ من ولي
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 .شد خیره چشمام به شده مسخ هاي آدم مثل من بادیدن و كرد باز درو سهند

 حالت این از هم تا زدم گونش روي بود نوازش شبیه كنم فكر بیشتر كه كشیده یه كردمو بلند دستمو

 .بكنم داشتمو دروؼین ي پویا سهندو عشق بین كه اي گمي در سر تالفي من هم و بشه خارج تعجب

 :گفتم شدمو خیره چشماش به

 .ببخشمت بتونم بشمو خالي تا زدم اینو… كردي مدت این توي كه كاراییه این تالفي این -

 :گفت بؽض با

 .بزن خواستي كه تا چند هر ببخش منو فقط تو-

 :گفتم حرفش به توجه بدون

 . نایسته قلبت كه امیدوارم ولي بكنم تالفي خوام مي كه كردي هم اي دیگه كار یه-

 :گفت بود تركیده بؽضش كه سهند

 شده متوجه هام نوشته با كنم فكر… بكني قلبم جسممو روحو با توني مي داري دوست كه كاري هر-

 .توئه به متعلق من چیز همه كه باشي

 .كردم زمزمه گوشش كنار آهسته و بوسیدم بودم زده كتك كه جارو همون زدمو الودي بؽض لبخند

 .نشوندي م گونه روي من ي اجازه بدون شب اون كه اي بوسه اون تالفي اینم-

 اشكام تركیدو خودمم بؽض باالخره كردمو نگاه ریخت مي اشك ازشون طور همین كه چشماش به

 .شدن سرازیر

 :گفتم كردم مي پاك اشكاشو كه حالي ودر بردم صورتش طرؾ به راستمو دست

 …من دریاي ساحلتم…دریاست كنار هم باز ساحل باشه دور كه هم قدر چه هر دریا
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