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و مشتتت  وی کوبید ر  شستترو با تو گفتم که همین:"گفت و میز ر
 !میکنی ازدواج

شک شمام توی ا صومانه زد حلقه چ  سروش و من! بابا:" گفتم مع
 وجود هم ای طرفه یک ی عالقه حتی! نداریم هم به ای عالقه هیچ
 "دارید؟ اصرار انقدر چرا فهمم نمی اصال! نداره

و نتیج  و رفتی دلت دنبال بار یه:"گفت قاطعانه سره! دیدی هم ر  پ
رد تو  می تصتتمیم من دیگه دفعه این اما کرد ولت و اومد در آب از ز

 "!گیرم

 "!سروش جز هرکسی میکنم ازدواج بگین شما کی هر با من" _

شک هم دور اون.شم نمی تو خام هم زاری و گریه با دیگه"_  ریختی ا
تت توی منو و کردی حبس خودتو و ما کردی همراه حماق بار ا  این

و گوشتتت اون کنه می فرق و حرفات و تو گول دیگه.برد لولو ر  مین ر
 ".!نداره وجود تو برای سروش از بهتر هم کس هیچ.خورم

 "....بابا ولی"_

ندت کنم کمکت خوای خوای؟می می چی......  چی؟ ولی"_ و آی  ر
 "کنی؟ تباه
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سه"_ شه! بابا ب  گینب شما که ای دیگه کس هر یا سروش با من با
 "!میکنم ازدواج

شمامو ستم چ صابم به تا ب سلط اع شم م بانی با بابا! ب  اومد لوج مهر
وم. نبود خبری پی  لحظه چند عصتتبانیت از دیگه  موپیشتتونی آر

 "شین می خوشبخت هم با شما:" گفت و ب*و*سید

نه ازینکه قبل و" امیدوارم:" گفتم لب زیر گه حرف بتو نهب ای دی  به ز
 .رفتم اتاقم طرف

و خودم و انداختم ر و هام شقیقه و تختم ر شت با ر شردم انگ  دبای. ف
 بدبخت منو تا بود داده هم دست به دست چیز همه! میکردم کاری
 کرد؟؟؟ می موافقت ازدواج این با باید سروش چرا! کنه

و سروش ی شماره و برداشتم گوشیمو  !گرفتم ر

 "بفرمایید؟ الو؟"_

 "سروش سالم"_

 "تویی؟ میشا! سالم"_

 "ببینمت باید آره"_

 "کی؟ باشه"_

 "!دیگه ساعت یک"_

 "همیشگی؟ جای همون"_

 " !میبینمت! همیشگی جای همون"_

 "فعال باشه"_
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 هم ای دخترانه کمرنگ آرای . پوشیدم ای ساده مشکی شال و مانتو
صله زیاد! کردم شتم حو سم خودم به که ندا  خوب حال این با اما بر
 چشمام رنگ. بود پوستم سفید رنگ تضاد درست مشکی! بودم شده
 ای وهقه و درشت فر موهام. داشتم ای برگشته فر مژگان و بود مشکی
شتی کمی که بینی و ای قلوه لبهای. بود تیره  صورتم کیبتر بود، گو
و  مانچش که تفاوت این با مهراد، برادرم، مثل درست. بودند ساخته ر
 همدمم بهترین و بزرگتر من از دوسال مهراد. داشت ای قهوه رنگ او

 .بود

و ماشتتین ستتوچیچ! کندم دل آینه از . تمرف بیرون اتاق از و برداشتتتم ر
 "کجا؟:"پرسید دیدنم محض به مادرم

 "دارم قرار سروش با"_

 "بگذره خوش:" گفت و زد رضایت سر از لبخندی بابا

**** 

 هنوز ستتروش. کردم پارک همیشتتگی شتتا  کافی جلوی ماشتتینو
 .نشستم و کردم انتخاب میز یه. بود نیومده

 "دارین؟ میل چیزی:"گارسون

 "!!لطفا اسپرسو"_

 "!لطفا دوتا "_
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شه مثل آوردم باال سرمو سروش صدای شنیدن با  ماا خوشتیپ همی
  خوشرنگ عسلی چشمان و کشید مجعدش موهای به دستی! مغرور
و  .دوخت من به ر

 "سالم:"گفتم گرفته صدای با

 "!منتظرم من خب! سالم"_

 خوب خودتم بدی؟ تن ازدواج این به شتتدی راضتتی چرا؟چرا"_
 "نداریم هم به ای عالقه ما که میدونی

ون بعد تو:" گفت و زد پوزخندی سروش ضیه از  نیمیک فکر هنوزم ق
 "داره؟ وجود عشق که

 "!داره وجود که دارم یقین هنوزم من! داره وجود که معلومه"_

 "!نه دیگه! نه من اما"_

 "!!داریم تفاهم عالیه:"گفتم و کشیدم آهی

که تحمل مادرم چون کردم قبول ازدواجو این من ببین"_  منو این
 "!نداشت ببینه اونجوری

 "دارم خودمو شرایط ازدواج برای من اما! یکسانه شرایطمون"_

 "میکنم گوش:" گفت و انداخت باال ابروهاشو

سون شمون گار و سفار  ادامه بعد و بره تا کردم مکث ای لحظه. آورد ر
ثل ما:"دادم نه تا دو م ندگی همخو  تو کارای تو من نه.کنیم می ز

 داره خودشتتو زندگی هم کس هر و من کارای تو تو نه میکنم دخالت
 "قبوله؟
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 "!قبوله"_

 .نوشیدم قهوم از ای جرعه و زدم لبخندی

 "دارم شرط یه منم:" گفت و زد ای مرموزانه لبخند

 "چی؟:"پرسیدم لزران صدای با و خوردم یکه آشکاری طور به

وج یه که کنیم می تظاهر بقیه جلوی"_  "!بختیم خوش ز

 "!قبوله:" گفتم و کشیدم آسودگی سر از آهی

و اما نشی ناراحت امیدوارم"_  "!کرد حساب نمیشه تو حرف ر

 "میکنم ثابت بهت"_

 "جوری؟ چه"_

 "!کن صبر:" وگفتم کردم نگاه صفح  به. خورد زنگ گوشیم

 "الو؟"

 "سالم"_

 "بابا سالم"_

 "کجایی؟"_

 "!بیرون اومدم نامزدم با خب"_

 "نامزد؟؟"_

 "!!!سروش دیگه آره"_

 "میگذره؟ خوش"_

 "بابا گوشی لحظه یه! خیلی"_

و گوشی  "!!!عزیزم اومدم:" گفتم و دادم فاصله دهنم از کمی ر
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 "خدافظ برم باید من بابا"_

 "خدافظ بگذره خوش "_

و گوشی  "بود؟ چطور:" گفتم و زدم پوزخندی. کردم قطع ر

 "!بود عالی اما بگم اینو نمیکردم فکر هیچوقت"_

 "....بریم دیگه بهتره"_

زیزم:" کردم اضافه ای مسخره لحن با و  "!!!عززز

وی نمکی با چال شد باعث که زد زیبایی لبخند  زیر و هش ظاهر لپ  ر
 "!عزیزم:" کرد تکرار لب

ودتر خلی! میگذره زمان  از رپ زندگی و! کنیم می فکرشتتو که اونچه از ز
 !عجیبه و منتظرتنه غیر های اتفاق

و خودمو کردم باز که چشمامو  وتمبه و گیج! دیدم آرایشگاه صندلی ر
ل آیینه به  هک بفهمم تا دادم ستتامون ستترو افکارمو ستترعت به. زدم ز

 !کنم درک تا کشید طول ای لحظه و! میکنم چیکار اینجا

وز اگه. خوذد می تاب و پیچ آرایشگر دستهای الی موهام سیم ر  اب عرو
 برام هدیگ حاال اما!!! گرفتم می آرایشگر کار از ایراد تا هزار احتماال بود اون
شمامو! میکنه چیکار که نبود مهم ستم چ  کیهت صندلی به سرمو و ب
 .دادم

 "شد تموم کارتون خانم!! خانم"_

شمامو و دختری تا شدم خیره آینه به لحظه چند کردم، باز چ  از که ر
و بود شده خیره من به تعجب با آینه طرف اون  اب مادرم. شناختم ر
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بونی شک که حالی در و مهر شاش تو ا شم زیر بود، شده جمع چ  گو
 "!عزیزم دختر شدی العاده فوق:"گفت

 وشمخ خیلی آرایشگر کار از و! کردم تعجب دیدم که چیزی از راستی به
 !اومد

 رکوچکت من از هم سال سه که بچگیام همبازی و داییم دختر صبا،
نه ی چهره که لبخندی با بود ما عاده فوق و معصتتو باش ال و زی  ر

 باستول باید خوشگله خانم شو بلند:" گفت و اومد جلو بود، پوشونده
 "!بپوشی

و زیبایی بستتیار ی دکلته لباس صتتبا، کمک به  کرده خابانت مادر که ر
 !بود زیبا و شکوه با واقعا! پوشیدم بود،

شگر به چوبی میز به بار چند آرای شاءا: "  گفت و زد ضر  یلیخ.....!! ما
گل ماد این دل با!! شتتتدی ناز و خوشتت چاره دا کار بی  میکنی چی
 "امشب؟؟؟

 "ممنون:" گفتم و زدم مصنوعی لبخندی

شیم به شاره میخورد زنگ که گو و و کردم ا  جان باص:" گفتم صبا به ر
و گوشی اون میشه  "بدی؟ من به ر

 "حتما"_

و گوشی وی از ر  :داد دستم به و برداشت میز ر

 "بله؟"_

 سالم_
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 "توچه؟ پی  مهراد سالم"_

ودتر پایینیم االن ما آره_  .بیاین ز

و گوشتی ستریع و گفت اینو  با و برگشتتم مادر ستمت به. کرد قطع ر
ودت بهتره منتظرن در دم ستروش و مهراد:" گفتم ای گرفته صتدای  رز
 "بریم

**** 

شگاه های پله از  به دهز حیرت دقیقه چند سروش. رفتیم پایین آرای
و ماشین در و شد خیره من  ای :"گفتم خودم با. داشت نگه باز برام ر
 به ممن بره پی  اینجوری میکنه بازی نق  قشتتنگ چقدرم کلک
 "میندازه شک

شین سوار شه اومد، سمتم به مهراد شدم، ما شینو ی شی  پایین ما
بانی با!" خوشگلم داداش به سالم:" گفتم و کشیدم  و زد دیلبخن مهر
شگل خیلی:" گفت شا شدی خو شبخت! می  نهایت این! شو خو
زومه و دهن  و زد حلقه زیباش چشتتمای تو اشتتک!" آر  گفتن برای ر
باره و شتتد منصتترف بعد اما کرد، باز حرفی  نکهای از قبل و بستتت  دو
ست  چقدر بگم به  بتونم شین از دارم دو  مه سروش. شد دور ما
شین و شد سوار و ما شن ر و سی. کرد ر  در زیبا و بزرگ باغی در عرو

ج نزدیکی وم خیلی سروش شد می برگزار کر ... ما!!!....خوب:" گفت آر
 "!شدی خوشگل خیلی

وز یه نمیکردم فکر خب "_  "....تو ولی بگم بهت اینو ر

 "نه؟ مگه تیپم خوش خیلی من بگی میخوای"_
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 فکرشتتو که هستتتی چیزی اون از تر احمق بگم میخواستتتم!!! نه"_
 "میکردم

وی لبخند هاش ر عاوا جذابیت  که بود این حقیقت! ماستتید لب  ق
 تکراوا و سفید پیراهن ، مدادی نوک شلوار و کت بود، کننده خیره
 !بود برازندش واقعا بود زده که سفیدی و طوسی

 متنفری؟ ازم چرا_سروش

 "متنفری؟ من از چرا تو!!! سختیه سوال خب"_

وچی با  "همین نمیاد خوشم ازت فقط من:" داد جواب پرر

 "چرا؟ خب"_

 رجو ازین میکنه ریاستتت حس که مغروری زن یه تو میکنم حس"_
 "!!میخوره هم به حالم زنا

 قیش کله دماغ گنده مغرور آدم یه تو میکنم فکر منم راست  خب "_
 "!خودراضی از همینطور و

 "ممنون:" گفت ای بچگانه لحن با

 "!!رسیدیما داری؟ نگه ماشینو نمیخوای:" گفتم و زدم لبخندی

 اون در هک ای کلمه تنها! بود باشکوه. شدیم باغ وارد و پیاده ماشین از
 همونهام تک ک به کردن سالم از بعد! شکوه با! رسید ذهنم به لحظه

شهام موزیک بلند صدای. رفتیم جایگاهمون سمت به و گو  یم آزار ر
صال. داد شریفات همه این فهمیدم نمی ا سه ت سه بود؟ چی وا  ی وا
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 بدبختی دام تو خودشتتونو داشتتتن که پستتری و دختر کی؟
 !!مینداختن؟؟

 .نفهمیدم حرفشو صدا، سرو همه تون میون اما گفت چیزی سروش
 "شنوم نمی بگو تر بلند:" زدم داد

 "!بر*ق*صیم پاشو میگم:" گفت بلند صدای با

 "چرا؟ چی؟"_

 "پاشو! کنن می نگاهمون دارن همه نیست؟؟؟ حواست"_

 شتترو  ما و زدن حلقه دورمون همه. شتتدیم بلند هم با همزمان
صیدن به کردیم صیدیم که کمی! ر*ق*  ردک شرو  خواننده ر*ق*

 :شعر این خوندن به

 ....یاا بب*و*س عروسو داماد

 ...یاا بب*و*س عروسو داماد

 دوب:" گفتن می و دادن می هل سروشو پسرا کردن همراهی هم بقیه و
 می مصورت به نفساش که شد نزدیک اونقدر! جلو اومد سروش!" دیگه
سی با! خورد شتم و جلو بردم لپمو بدجن سه گذا  هب نرمی ی ب*و*
 !بزنه گونم

 هب شرو  و! برات دارم!!! شیطون عروس ای:" گفت لودگی با خواننده
 :کرد شعر این خواندن

 !...یاا بب*و*س دومادو... یاا عروس سر به گل حاال
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 شتتیطنت با ستتروش. آورد می در حرصتتمو داشتتت احمق مردک
بون با که انگار انداخت باال ابروشو تای یک و زد پوزخندی بونی بی ز  ز
 !دادی قول تو میگفت

خ خجالت از که حالی در وی و رفتم جلو بودم شده سر شنه ر  ی پا
و صورت  که بب*و*سم لپشو تا ایستادم پام  حرکت کی در و کشید ر

سید لبمو ناگهانی ست و سوت صدای! ب*و*  گوش به سو هر از د
 اون به توجه بی و کردم دور ازش خودمو ناراحت و عصتبی. رستید می

. ودمب عصبی و کالفه شب آخر تا. شدم صبا با ر*ق*صیدن مشغول
شین سوار باالخره که وقتی شیدم، راحتی نفس شدیم، ما  به رموس ک

 ستترعت با ستتروش. بستتتم چشتتمامو و دادم تکیه صتتندلی پشتتتی
 ردمک مچاله خودمو موش یه مثل ترس از. کرد می رانندگی وحشتناکی

 "مرگته؟ چه:"زدم داد و

و چرا:" گفت زنان نعره  "!بردی آبرومو کردی؟ اینکار

. زنمن حرفی میدادم ترجیح که بود شتده ترستناک و عصتبانی اونقدر
سیدیم جدیدمون ی خونه به وقتی چون شد ارامتر کنم فکر و ر  ارشآر
 !لرزیدن نمی دیگه دستهاش و بود اومده در انقباض حالت از

 "متاسفم:" گفتم ای گرفته صدای با

 "نیست مهم"_

 وت... تو! نبود خودم دستتت کن باور:" کنم توجیح کارمو کردم ستتع
و اون همه جلوی نباید  "!کردی می کار
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 "خیر به شب نیست مهم که گفتم"_

 "!خیر به شب"_

 کنانغرولند و انداختم باال شانه رفتم، می اتاقم طرف به که همونطور
 "چه؟؟؟؟ من به اصال:" گفتم

 !بیا میخوری اگه گرفتم پیتزا_ سروش

شتم،ک  زمین خودکارمو سی و گذا و ای پروژه و دادم بدنم به قو  هک ر
 اتاق از و گذاشتتتم کارم میز کشتتوی توی بود، زحمتم ماه 2 ی نتیجه
و پیتزا ی جعبه. رفتم بیرون  مشغول ولع با و کشیدم خودم طرف به ر
 !شدم خوردن

و پیتزا از تکه سه  از نم مثل شوهر دیگه:" گفت سروش خوردم، که ر
 "کنی؟ پیدا میخوای کجا

 !زدم لبخند و!" وح  باغ:"گفتم حاضرجوابی با

و کرد پرت پیتزامو مخصوصا  واسمح ببخشید آخ:"گفت بعد و زمین ر
 "!بودم  خریده خودم نشد چیزیم البته! نبود

و نوشتتابمو حرص با و یکی این:" گفتم و کردم خالی ستترش ر  هم ر
 "!!!نه؟؟؟ مگه! بودی  خریده خودت

 حمام متس به برداشتم، حولمو درآرم، حرصشو بیشتر اینکه برای بعد
 "!کنی صبر مجبوری! اشغاله فعال حموم ضمن در:" گفتم و رفتم

و کردنم حمام ستم می که اونجا تا ر  ومدما بیرون وقتی. دادم طول تون
فاوت بی منم!! نبود ازش اثری تاق به ت  رینبیشتتت با! رفتم خودم ا
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شیدم لباس ممکن سرعت  به اما بندازم پروژم به نگاهی تا رفتم و پو
 رمستت و افتاد لرزش به دستتتام. کردم پیدا پاره ورق تکه تا چند جاش
 اینطوری میخواست حتما بود خودش کار احمق ی پسره! رفت گیج
نه تالفی یه زیر زدم! ک وی خودمو و گر نده. کردم پرت تختم ر  و درمو
 ؟؟؟!دادم می استادم به باید جوابی چه حاال! بودم خسته

 و شدم حاضر فوری شدم، بیدار خواب از کرده پف چشمای با صبح
 بتونه سروش اینکه از قبل. رفتم پارکینگ طرف به نخورده صبحانه
صی العمل عکس شون خا شین بده ن و خودم ما شن ر و  به و کردم ر
شگاه سمت وزها این تمام در. افتادم راه به دان  یک با سروش و من ر

 ای ذره من آبروی!!! نه دیگه امروز اما میرفتیم دانشتتگاه به ماشتتین
شت اهمیت اون برای شو باید چرا من پس ندا ض  از ؟!میکردم مالح
و سروش ماشین آینه  دونب!! کرد می حرکت من سر پشت که دیدیم ر
 !دادم ادامه راهم به بدم نشون واکنشی اینکه

شگاه وارد :" مگفت حرص با لب زیر! رفتم کالس سمت به و شدم دان
 "!سروش کشمت می

 "منو؟؟؟"_

شتم صدا سمت به  چرا:" تگف و زد پوزخندی! بود لعنتی  خود برگ
 "میاد؟ دلت بکشی منو خوای می

 "بدم؟ چی استادو جواب من حاال! احمق شو خفه"_

 "!!خودته مشکل دیگه این"_
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 "......می"_

ستاد اومدن با شستم سرجام! موند ناتموم ما بحث ا  یلتحو وقت!! ن
 دهان زا یکی یکی ها نام! گرفت شدت قلبم تپ  شد، که ها پروژه
ستاد سم به. شد می خارج ا سید من ا شک دهنم! ر  و بود شده خ
وم! نداشتم زدن حرف قدرت  "بله؟:" گفتم و شدم بلند آر

 "پروژتون؟"_

 منظورمو که استتتاد نزدم حرفی و انداختم پایین ستترمو خجالت با
 با بود، فهمیده

 "نیمز می حرف بعدا بشین! خوب خیلی:" گفت باری سرزن  لحن

 روشس جلوی غرورم اینکه خاطر به ولی بود کرده گیر گلوم تو بغض
شکنه، شستم ن  با!!! شدم خیره به  عمیق نفرتی با کالس آخر تا و ن
 یمیصم دوست عسل دست! کشیدم راحتی نفس کالس شدن تموم

و سالم چهارده  بریم دهنش شرو  بعدی کالس تا بیا:" گفتم و گرفتم ر
 "!بخوریم چیزی یه بوفه

 "بریم باشه"_

و چیز همه بوفه توی  با .کردم تعریف عستتل برای خالصتته طور به ر
و آبمیوش لیوان عصبانیت وی کوبید ر  میز ر

ستاد به چیزو همه باید تو:" گفت و سره اون! گفتی می ا  سخرهم ی پ
 "کیه؟؟ کرده فکر

زششو! نریز هم به اعصابتو کن ول "_  "!نداره ار
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 "ریلکسی؟ چقدر نمیشه باورم"_

شه شرو  بعدی کالس اآلن ببین"_  حداقل دبای داریم تحقیق یه می
و یکی این  "بریم پاشو بدم تحویل ر

:" گفت و کرد اشتتاره میز به استتتاد. رفتیم کالس طرف عستتلبه با
و تحقیقاتتون وی بذارید ر  "!من میز ر

وی کارمو  جلو اومد عصتتبانیت با ستتروش یهو که گذاشتتتم میز ر
 "!دارم کارت بیرون بیا! تو هی:" وگفت

 "!خودت به هی:"زدم داد

 "!بیرون بیا گفتم بهت:"گفت و انداخت بهم غضبناکی نگاه

شت سیدیم اینکه محض به ، افتادم راه به سرش پ  لوتخ جای یه ر
فت یک! خب:" گ قدر کردم نمی فکر میگم تبر ود ان قام ز  یریبگ انت
 "شدی؟ سبک حاال

 "سروش؟ میگی داری چی:" پرسیدم متحیر و گیج

چه خیلی تو! بود مهم برام خیلی کار این! لعنتی"_  به وخودت! ای ب
 "نزن راه اون

 "بفهمم؟ منم بزنی حرف آدم مثل میشه"_

 "برداشتی؟ تحقیقمو چرا"_

 "...ک این من میگی؟ داری چی چی؟؟؟"_

! دمب ادامه حرفمو نتونم شد باعث زد صورتم به که محکمی سیلی
! گریه زیر زدم و ترکید بغضتتم! بگیرم خودمو جلوی نتونستتتم دیگه
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! نکنم خالی شتتانه دادم ترجیح و کالس ستتر برگشتتتم بود هرجوری
 کمی شد باعث این و ننداخت من به هم نگاهی نیم حتی سروش
و چیز همه! بشم تر سرحال  تیدس کردم تعریف عسل برای مو به مو ر

 "شده قرمز جاش! بشکنه دست :" گفت و کشید صورتم به

سل که افتاد یادم بان کالس ع سل:" گفتم داره ز شی امروز من! ع  نما
 "برسونم تورم راهم سر میتونم! آوردم

 "میشم ممنون نیست زحمتی اگه باشه"_

شین سوار ستارت هرچی اما شدیم ما شین و بود فایده بی زدم ا  ما
وشن ون.  شدیم پیاده ماشین از عسل و من. نشد ر  رفتهگ شدیدی بار
 !بود

و هی:" گفت عسل قا! اونجار  "!میاد داره غوله آ

شو شمم و کردم دنبال نگاه ست  آرش، با که افتاد سروش به چ  ،دو
 !اومدن می

 "چی؟ که خب:" گفتم تفاوت بی و انداختم باال شانه

 می اونوقت کنیم امتحان  بیا:" گفت و خندید شتتیطنت با عستتل
 "!!!حالجه مرده چند شق کله مغرور آقای این فهمیم

 "...درستی کار نمیکنم فکر... من ولی"_

 "!زند آقای:" زد داد و کنم تموم حرفمو من نداد مهلت حتی عسل اما

 "اومده؟ پی  مشکلی بله؟:" اومد طرفمون به متعجب سروش
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 به  نگاهی یه ممکنه! شتتده خراب میشتتا ماشتتین:" گفت عستتل
 "بندازین؟

 "میکنم خواه  بله"_

س نگرانی با بعد و انداخت من به نگاهی اومد طرفمون به آرش :" یدپر
 "شده؟ چی صورتت افتاده؟ اتفاقی

بع یک از بعد باالخره حرف این شنیدن با سروش  وتکاپ از سرشو ر
 !دوخت من به ملتمسشو نگاه و آورد بیرون

وم  "!دونستم نمی و اشتم حساسیت کرمی یه به:"گفتم آر

سید نظر به شده قانع آرش که میر شه ن شت شعور اونقدر اما با  که دا
باره و زد مهری پر لبخند سروش! نده ادامه بحثو ! ادد ادامه کارش به دو

وند می سرشو و کشید می آهی گهگاهی ! دبو شده دار خنده واقعا! خار
و و مینداخت تیکه به  ستترهم پشتتت هم آرش ! خندوند می مار

و بلند صدای با مخصوصا  دیر کالست جان عسل:" گفتم عسل به ر
 "نشه؟

 "!بود رفته یادم پاک میگی راست! وای"_

 میشتته مگه! نداره تعجبم جای:" گفت خندید می که حالی در آرش
 "باشه؟ جمع حواس  و ببینه منو خانومی

و آرش و خنده زیر زدیم همه سل به ر شین:" گفت ع  رت اونور کم یه ما
 "!برسونمتون بدین اجازه اگه پارکه

 "چی؟ تو پس! بریم؟:" گفت من به عسل
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 "!برسونمت بیا میگه راست_" آرش

 "!مونم می منتظر من برین شماها ممنون نه "_

 "فعال پس باشه"_

ل ناامیدی با ومن میگذشت آرش و عسل رفتن از ساعت نیم  زده ز
شو باالخره! سروش به بودم  موج صورت  تو خستگی کرد، بلند سر
 .بود شده جذاب چقدر من خدای! زد می

ون:" گفت و کرد آسمون به نگاهی  جر ممیزن زنگ! شدیدیه خیلی بار
 "رسونمت می خودم! ببره ماشینتو ثقیل

جازه بهم غرورم نابراین کنم قبول که داد نمی ا  کنم کرف! نه:"گفتم ب
 "!برم خونه تا جوری یه میتونم خودم

ش  صبی! بود طبیعی غیر خیلی واکن !" لجبازی تو چقدر:" زد فریاد ع
و کاپوت در محکم ست ر صمیم. ب شیمون اما بره که گرفت ت  و دش پ
باره  "!میرسونمت بریم:" گفت شمرده برگشت دو

و نه گفتن جرچت قاطع  لحن مقابل در شتم ر  ههمرا باهاش.  ندا
سوند خونه به منو حرفی کوچکترین بدون! شدم شینو اما ر  ارکپ ما
 "تو؟ نمیای:" پرسیدم نکرد

 "!متاسفم:" گفت من سوال به توجه بی

 "نیست مهم"_

 "نبوده تو کار میدونم که بدونی میخوام"_

 "تو؟ نمیای!!! خوب چه"_
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 ملموتح و میاد بدت ازم حد این تا اگه:"گفت و انداخت پایین سرشو
 "میگردم بر دیر! بذارم راحتت کم یه بهتره نداری

 "عالیه"_

 گشتتنم خیلی. کردم عوض لباستتامو و گرفتم دوش. شتتدم خونه وارد
 هک نبود مهم. خواست می خوشمزه خونگی غذای یه دلم و بود شده
. ورمبخ شام شب نیمه شدم می مجبور اگه حتی! بکشه طول چقدر
 تا:" مگفت خودم با کردم درست قیمه خورشت هم کمی داشتیم برنج
 "!میرسه هم سروش حتما شه آماده غذا وقتی

 برای بود، نشتتده ستتروش از خبری هنوز اما بود شتتب نیمه طرفای
 مه غذا کمی. شدم خوردن مشغول اشتها با و کشیدم غذا کمی خودم
شتم کنار سروش برای وی کوتاه ای جمله و گذا شت ورق یک ر  یاددا
 :نوشتم براش

وی غذات  !میزه ر

سته انقدر صله حتی که بودم خ  ور سروش برای شدن نگران ی حو
 گرم وابخ تخت کنم فکر تونستم می که چیزی تنها به! نداشتم هم
 شیرینی و عمیق خواب به بالفاصله. کشید می انتظارمو که بود نرمی و

ست. رفتم فرو  دایص با که بودم خوابیده ساعت چند دونم نمی در
 اب و بود سبک خیلی همیشه من خواب. پریدم خواب از در، شدن باز

 مانداخت نگاهی ستتاعتم به. پریدم می خواب از صتتدایی کوچکترین
 زدم یغلت بود، برگشته سروش حتما! بود صبح ی سه حدودا ساعت
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باره و  نهخو سروش حتی اگه نبود مهم حال هر به. بستم چشمامو دو
 مرگ کنه ناراحت منو کمی بود ممکن که چیزی تنها!!! نمیومد هم
 !!!!بود اون

 "میریم امروز ما! میگم من که همینی:" گفتم محکمی لحن با

 "!نمیریم جا هیچ ما! دارم کار کلی من نه"_

! یاب تو بارم یه اومدم کوتاه من همه این توچه مشتتکل دیگه این"_
 "نیست؟ مهم برات اصال من آبروی

 "!نمیریم ما شمال؟؟؟ چرا"_

 "!تنهایی میرم من ولی نیای میتونی تو!باشه"_

 و شتتوهرتم من:"گفت و کرد فرو موهاش الی بار چندین دستتتشتتو
 "!بری جایی نمیدم اجازه

! وهرش:" کردم تکرار لب زیر بار چند ها دیوونه مثل و آوردم در شکلکی
 "!شوهر

شنا خیلی نظرم به استم این:" گفتم عصتبانیت با و زدم پوزخندی  آ
 "!!میاد

 "!!!شوهر! شوهرتم من چیه؟! آره"_

و مهمونی این داییم!!! هستتتی که هرچی! خب خیلی"_  به فقط ر
 من به خواهی معذرت یه تو ضمن در! نریم اگه زشته گرفته، ما خاطر

 "!بدهکاری

 "ببخشید گفتم بار 100 قبال که من"_
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سیب کارات به که میدم وقت بهت ساعت دو فقط چیه میدونی"_  ر
 بدون یا تو با یا میرم شتتده هرجور من. میکنم جمع وستتایلتو من
 "!!تو

تاق  طرف به بمونم جواب منتظر اینکه بدون  نانک غرولند. رفتم ا
 "!احمق ی پسره:" گفتم

 هب کمد توی. چمدون  توی ریختم و کردم تا داشتتت لباس چی هر
. بود بعجی! کردم پیدا زیبا گیتار یه و نوت دفتر تا چند ریخت  هم
ستم نمی حاال تا شت برش! بزنه گیتار میتونه اونم که دون شغول و مدا  م

شته ساعتی یک اومدم که خودم به!!! شدم نواختن  جلهع با بود گذ
و گیتار  هم ور خودم وسایل تا رفتم خودم اتاق به ، گذاشتم یرجاش ر
ضر سرعت به و کنم جمع شیمو. شدم حا شتم گو  ی شماره ، بردا
 که ودب سروش ی مردانه صدای بعد و آمد بوقی صدای. گرفتم سروشو

 :پیچید گوشی در

 بله؟_

 "سالم"_

 !اخالق خوش خانوم سالم علیک! به به_

 "کجایی؟"_

 !سرت پشت_

 "شوخیه؟ وقت االن"_

 !!!میگم جدی_
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 .خورد شانم به پشت از دستی و شد قطع تلفن

 "اومدی؟؟ تو:" گفتم تعجب با

 "؟! اومدم که میبینی"_

 "هست؟ شدنت آدم به امیدی هنوز اینکه مثل! نه"_

 "حاضری؟"_

 من ماشتتین تو برو تو:" گفت بشتته جواب منتظر اینکه بدون بعد
و  "!میارم چمدونار

 .شدم سوار و رفتم ماشین سمت به مطیعانه

سته ستم کاراش تک تک و حرکات  تمام از!!! بود خ  که فهممب میتون
وز هک قولی خاطر به!میاد ستتفر این به داره اجبار به اینکه! خستتتس  ر

 قول  رزی راحتی به که نبود آدمی سروش اینکه و دادیم همدیگه به اول
نه طای! بز  خواب  داره کم کم کردم حس که بودیم جاده وستت

وم! میگیره  "!کنار بزن:" گفتم آر

 "اومده؟ پی  مشکلی:" پرسید نگرانی با

 "فرمون پشت میشینم من"_

 "چرا؟"_

 "!ای خسته تو "_

 "نگرانمی؟ چیه؟:" گفت و زد لبخندی

که "_ زو هنوز من! خودم نگران ولی نگرانم!  آره اون  نمیخوام! دارم آر
 "!شم مرگ جوون
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ومی، خیلی صتتدای با  لیخی:" گفت شتتنیدم ستتختی به که جوری آر
 "!خواهی خود

 "!بخندی بلدی دونستم نمی:" گفت و خندید اونم! خندیدم

 "!فهمیدی که حاال خب"_

باره و  خندی؟ می چی به خانو:" گفت شتتیطنت با! زدم لبخند دو
 "دلقکم؟ من مگه

 "چیه؟ حرفا این خدانکنه نه"_

 جون از دور:" دادم ادامه و دیدم چشتتماش تو رضتتایتو برق خندید،
 "!میخوره دردی یه به حداقل! دلقک

وم  !کردیم عوض جامونو ما و کنار زد ماشینو آر

سته صدای با  کردمن وقت! دار نگه دیدی بنزین پمپ:" گفت ای خ
 "!بخوابم کم یه میخوام من! کنم پُرش

 بنزین پمپ یه جلوتر کمی! افتادم راه به و گفتم اینو!" راحت خیالت"
ستادم شلوغ  صف توی و کردم پیدا شه نوبتمون تا ای  به گاهین! ب

 پف خرو حتی بود، خوابیده ها بچه مثل درستتت انداختم ستتروش
 پیاده ماشتتین از بنزین زدن برای و زدم محوی لبخند.کرد نمی هم
 زمان!! !افتاد جلویی ماشین ی راننده به چشمم ناگهانی طور به. شدم
ستن صدای! شد قفل و چیزی شک ونم از ر  چند برای و شنیدم در
و کشتتیدن نفس حتی لحظه  !بود اون! بود خودش! بردم یاد از هم ر
 بودهر هم قلبمو اون از مهمتر و ثروتم از نیمی که نامردی! لعنتی اون
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هایی! بود بال به فقط که چشتتم جا او حاال و!!! بودن پول دن ! این
 وزیر که صدایی با. شد جلب سمتم به رضا توجه من میل برخالف

 "!میشا:" زد فریاد بود، دنیا آواز ترین زیبا من برای

 یهتک ماشتتین کاپوت به تعادلم حفظ برای و رفت ستتیاهی چشتتمام
 "!خوبی؟! عزیزم سالم:"گفت و اومد جلوتر! کردم

سم از  من ایبر جذابیتی هیچ دیگه صدا این اینکه از کردم تعجب ح
شت، باغه صدای از تر تحمل قابل غیر برام ندا  زا! بود شده ها قور
سیدمت و کردم تعجب بود گرفته فرا وجودمو تمام که عمیقی نفرت ! ر

 دامها و زدم پوزخندی بعد!" شو خفه:" زدم فریاد نفرت از پر صدایی با
زوهات کاخ تو باید اآلن تو کنی؟؟ می چیکار اینجا:"دادم  تو !باشتتی آر
 "....یا کانادا لندن، ایتالیا،

وچی با  "نیمک صحبت بعدا بذار هستی عصبانی اآلن تو:" گفت پرر

 "...من نداره وجود بعدی بعدا؟؟"_

 "خبره؟ چه اینجا"_

 !شد حرفم ی ادامه از مانع سروش صدای

 حرف هم با کلمه دو داریم عشتتقم و من:" گفت وقاحت با رضتتا
بطی تو به! میزنیم  "داره؟ ر

و دهن  سروش  اون جای به من دفعه این اما بزنه حرفی تا بازکرد ر
 یدیم اجازه خودت به جور چه! داره که البته:" زدم فریاد عصبانیت با

 "!منه شوهر اون بزنی؟ حرف اینجوری باهاش
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 تبریک بهت! خوب:"گفت ستتروش به و کرد زشتتتی ی خنده رضتتا
 "نه؟؟؟ مگه! زدی؟ جیب به خوبی پول! خوشگله میگم

شم با سروش ستن تو مثل که همه:" گفت خ ضی نی  ی هیق و!" عو
و رضا زششو! بریم بیا:" گفتم و گرفتم دستشو! گرفت ر  "!دارهن ار

* 

 لبتها بودم بستتته آدمی همچین به دل چطور نمیدونم واقعا دونم نمی
شد اگه شو می سم شت ا سته هم هنوز سروش!! آدم گذا  من و بود خ

و زیادی مستتیر  می دمبو حوصتتله بی اینکه با.  بودم نکرده رانندگی ر
 حزفا نای از تر شعور با سروش بختانه خوش اما کنم رانندگی خواستم

 !افتاد راه به و فرمون پشت نشست خودش بود

صبانی ست بود کرده تعجب و بود خورده جا اما نبود ع ! نم مثل در
شتباه از اونم شاید  خودش با داشت حتما! بود خورده جا من بزرگ ا
 !فکری کوته ی سلیقه بد دختر عجب گفت می

 وتوسک این که بود اون باالخره و شد سپری سکوت در ای لحظه چند
بانی با. شکست  "!متاسفم...واقعا...  من:" گفت مهر

وی اشکهام ! ممتاسف من! نه:"گفتم آرامی به و شدند جاری هام گونه ر
 "!خودم برای

 !نکن گریه_

شتری شدت گریم ستوره یه این:" گفت. گرفت بی  گریه فتمگ بهت! د
 "!نکن
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 "کنم؟ گوش حرفت به باید چرا "_

 به بینم می وقتی میشتتم عصتتبانی!! شتتوهرتم من چون خوب "_
 "!میکنی گریه داری آشغال اون خاطر

 گریه نداری دوستتت چرا:" گفتم و زدم لبخندی! کردم پاک اشتتکامو
 "کنم؟

 "!!!کنم اذیتت نمیاد دلم دیگه اونجوری آخه:"گفت شیطنت با

 "!شوهر:" گفتم زیرلب و بستم چشمامو

شه! کنم فکر کلمه این مفهوم به کردم سعی و لمهک این وقتی همی  ر
. فتادما می پشتتت پر ستتیبیل با کنده شتتیکم مردای یاد شتتنیدم می

و کلمه ازین ذهنیم تصتتویر  خنده به و کردم مقایستته ستتروش با ر
! بودم مرده یه عمال من!!! کجا شوهر این و کجا شوهر اون س!افتادم
 حتی حاال ماا برسم زیبا عشقی به اینکه امید به کردم می زندگی همیشه

 بودم؟؟ زنده چی برای پس! نداشتتت وجود زندگیم در عشتتق ای ذره
 و خودم برای جهنمو این باید من و بود من زندگی این بد یا خوب
و چشمهام! کردم می بهشت به تبدیل سروش  یک سوی به گشودم ر
 که هرجور! میشتتدم موفق باید و بودم کرده پیدا راهمو! تازه هدف
شق وجود تمام با باید من! بود شده شدم سروش عا  می کاری و می
زه عشتتق من به هم اون که کردم  توی از! کردم شتترو  کارمو! بور

سک ست  دادم و ریختم قهوه لیوان یه براش فال شک طور به! د  اریآ
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:" پرستتید و انداخت باال حیرت با ابروهاشتتو ، خندید! کرد تعجب
 "ته؟کل تو شومی فکر چه بگو راستشو میخوای؟ چیزی بببینم

 یزیچ باید حتما! بدبینی تو چقدر:"گفتم و کردم ای خنده دل ته از
 "بدم؟؟؟ بهت قهوه لیوان یه تا بشه

 "نمیارم در سر کارات از هیچوقت:"گفت و کشید آهی

 .کردم سکوت و خندیدم رضایت با

 امتم باید که ستروشته این! همینه درستتشتم! آره کردم فکر خودم با
 هخند و نفستتگیر جذابیت اون با ستتروش! کنه پر منو ذهن و قلب
 عستتلی چشتتمان با و! مردون  غیرت و اخالق،غرور با! زیباش های
گاه! کنندش خیره ودتر. گرفت خندم افکارم از ناخودآ  که چیزی از ز
 !بودم شده عاشق  کردم می فکرشو

ل بهم تعجب با  "میخندی؟ چی به:" گفت و زد ز

 "!!!هیچی:"گفتم و انداختم باال شانه

وند کلشتتو و دستتتاشتتو کالفگی با ، خار  ای":گفت و برد آستتمون به ر
و بهد و!!!!" خدا  ادهپی ماشین از!" رسیدیم! شو پیاده:" داد ادامه من به ر

ستقبال برای همه تقریبا. شدیم سل حتی. بودن اومده ا  شمآر و ع
سر و صبا دایی، زن دایی،! شد ما تعجب باعث این بودنو اونجا  داییم پ

سانی ی بقیه هم خالم شوهر و پدر،مهراد،خاله مادر،! سهیل  بودن ک
 دختر لیال! لیال! دیگه نفر یک البته و بودن اومده ما از استقبال برای که
 به خودشتتو همیشتته یادمه که اونجایی تا و بود بابام دوستتتای از یکی
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سبوند، می سروش صال جمع این در اون بودن چ ! دنبو من نفع به ا
شون به  باید اما سر من دیگه حاال که دادم می ن شم هم  به و سرو

 !شه نزدیک همسرم به که دم نمی اجازه هیچکس

سید فکرم به چطور نمیدونم و ر ست! بکنم اینکار شو د  کممح سرو
شیدم خودم با و گرفتم  رسیاحوالپ و سالم خانواده افراد تک تک با. ک

 با دادن دستتت برای لیال. رستتیدیم لیال به اینکه تا کردیم مختصتتری
شو راست دست من اما آورد جلو دستشو سروش  دستام توی که سرو

وچی با لیال. فشردم محکمتر بود  باشه رستد کنم نمی فکر:" گفت پرر
 "!بدی دست چپت دست با

 که هباشتت درستتت اصتتال نمیکنم فکر من خانوم لیال:"گفتم طعنه با
و لیال، ی زده حیرت چشتتمان مقابل در و!" بدین دستتت  دایی به ر
سته ما! جون دایی:" گفتم  شونن بهمون اتاقمونو لطفا ممکنه! ایم خ

 "بدین؟

 و داشتتت زیبایی بستتیار ی منظره. بود ویال دوم ی طبقه در ما اتاق
و پنجرش سی دیوارها رنگ. شد می باز دریا به ر  میمالی و خوشرنگ یا

 ی نفره دو خواب تخت. داشتتت همخونی ها پرده با کامال که بود
وک  با زیبایی سی ر سط در یا  رنگ تابلوی. کرد می خودنمایی اتاق و
وغن بایی ر ح با هم زی لدان یک طر به پژمرده گل چند و گ و وی ر  ر
 .بود شده نصب دیوار به تخت
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و چمدونها سروش وی ر شت، زمین ر بونی با دایی گذا  هی:" گفت مهر
! نریخت برنامه کلی عصتتر برای ها بچه که کنین استتتراحت کمی

 "نیست؟ که گشنتون

ما جون دایی نه:" گفتم و زدم لبخندی ید شتت مای عارف که ما بفر  ت
 "!نداریم

سته با. رفت بیرون اتاق از دایی ! گرفت شدت قلبم تپ  در، شدن ب
 بود ردهک قفل ذهنم!  بودیم اتاق یه تو سروش با که بود باری اولین

 !نمیکرد کار و

 وضع لباس خوام می لطفا؟ بیرون بری میشتته:" گفتم دستتتپاچه
 "!کنم

خ شو شد، سر شرتی! رفت بیرون اتاق از و انداخت پایین سر  هب تی
 موهامو .پوشیدم ساده مشکی شلوار یک با مشکی_سرخابی رنگهای

عد!!! کردم آرای  هم کمی و زدم عطر کردم، باز  تونی می:" زدم داد ب
 اب! نبود ستتروش از خبری اما شتتدم منتظر ای دقیقه چند!" تو بیای

وی ستتروش! رفتم پایین ها پله از و شتتدم خارج اتاق از کنجکاوی  ر
و لیال صدای! بود کنارش هم لیال و بود نشسته راحتی مبل  که شنیدم ر
 "!بزن حرفی یه سروش:"گفت می عشوه با

شو سروش  کنم ینم فکر بگم؟ باید چی:" گفت و انداخت پایین سر
 "!باشه شما و من بین حرفی
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!" دارم دوستتتت من نزن حرف اینطوری من با عزیزم ستتروش_"لیال
شون باز دهانی با که دید منو سروش  هب سریع. بودم شده خیره به
شا:" زد فریاد سروش! رفتم اتاق سمت  راه دنبالم به و!" کن صبر می
 زدم و دمکر فرو بالشت تو سرمو! شدم اتاق داخل عصبانیت با!  افتاد
و دیگه نفر یه سروش اینکه! نبود انصاف این! گریه زیر ست ر  داشته دو

 با و شد اتاق وارد سراسیمه سروش! شد بلندتر هقم هق صدای! باشه
 "خوبه؟ حالت تو:" پرسید نگرانی

شید! ناراحتم نه"_  پی  نمیگردی بر چرا! زدم بهم خلوتتونو که ببخ
 "؟!جونت لیال

 "!ندارم زن اون به ای عالقه هیچ من! دیگه بسه:" زد فریاد

 "چه؟ من به چیه؟ میدونی اصال:" گفتم و زدم پوزخندی

 حستتودیت... تو که نکنه میگم! خب آره:"گفت و زد مرموزی لبخند
 "شده؟

 ارضتت افتادم ها گذشتتته یاد فقط.... من.... من! نه که معلومه! نه"_
تادم اونروز یاد فقط من... زدو گول منو همینطوری هم  خب... اف
 "!بیاد توام سر بال این نمیخوام... 

سوده بعد و سته خوبی به اینکه از آ ضیه بودم تون و ق ش ر  کنم، ونیالپو
 نم نگران تو نکرده الزم:" گفت دلخوری با. کشتتیدم راحتی نفس
 "!بدم تشخیص و بد و خوب که شدم بزرگ اونقدر من! باشی
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 ارب ضتمن در:" داد ادامه! نکردم توجهی بود حرف  در که ای طعنه به
شه آخرت سره اون خاطره به که با شته! میکنی گریه پ شتهگ ها گذ ! ذ
 "!کرد درست  نمیشه جوریم هیچ

ستهام و د وی ر شهام ر شتم گو شردم، و گذا سه:" زدم فریاد ف ! دیگه ب
 "!بشنوم چیزی خوام نمی دیگه

و بلندی آه هم زیر همون از اما بردم فرو پتو زیر ستترمو  ستتروش که ر
ید و حرف  و کشتت فت لب زیر که ر بون ی دختره:"میگ !" نفهم ز
 !شنیدم

شمامو سوختن گریه شدت از که چ ستم می  فرو عمیق خوابی به و ب
 .رفتم

 "!بلندشو!!! میشا"_

:" فتگ عسل بودن ایستاده سرم باالی عسل و صبا. کردم باز چشمامو
 "!دریا کنار رفتن همه! خانمی شو بیدار

 "چنده؟ ساعت"_

 "!شی  تقریبا"_

! قیهب پی  رفتیم. کردم عوض ستتریع خیلی لباستتامو و شتتدم بلند
ستم شینم سروش پی  میخوا  کنار مخان لیال! باطل خیال زهی اما ب

 نشم مزاحمشون که دیدم بهتر! بود کرده خوش جا بدجوری سروش
ضوح به رنگم اما ستام و بود پریده و س بین. بودن کرده یخ د  و لع
 انگار داد تحویلم خواهرانه لبخندی و فشرد دستمو صبا! نشستم صبا
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باره آرش! دونستتت می خوبی به ناراحتیمو دلیل  اب همیشتته، مثل دو
 !رسید راه از شیطنت

 و حرفاش با! بود نعمتی وجودش که الحق! نشتتستتت جمع وستتط
کاش مه جو و ه نده به ر خت خ ندا که با! ا مه یک حتی این  از کل

فاشتتم یده حر گاه بودم نفهم یدم می ناخودآ یدم که وقتی! خند  د
وم فایدس، بی جمع در حضورم ! یدببخش:" گفتم و شدم بلند جام از آر

 "بزنم قدم کمی میرم من

 !میام منم_صبا

 "باشم تنها کمی یه خوام می اما ببخشید"_

وی! شدم دور جمع از و گفتم اینو ل دریا به و نشستم شنها ر  آروم! زدم ز
وم شت جوش و جنب ی حوصله دیگه اونم! بود آر  مثل درست! ندا
 حتی نه و آرامشتتی نه لبخندی، نه! خاصتتی حس هیچ بدون! من
 !!!اشکی

 "!است خروج هنگام! اشک ای بجوش:" گفتم لب زیر

 هوا! کردم نگاه دریا به ستتاعتها!!! اشتتک قطره یک حتی از دریغ اما
ست بود، شده سرد خیلی  مچاله خودم تو و کردم جمع پاهامو و د
 که فتمر بقیه سمت و شدم بلند جا از اجبار به. بود فایده بی اما شدم
شون کردن گرم برای بزرگ آت  یک آرش کمک با حاال ست خود  در
 !بودن کرده
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باره و کردن استقبال ازم خوشرویی با  و سلع بین قبلیم، جای سر دو
 یکی ،کرد تعارف بهم چای با شتتیرینی ظرف یه پدر. نشتتستتتم صتتبا،
 سعی گیلود با که افتاد لیال به چشمم. شدم خوردن مشغول و برداشتم
و بزرگ شیرینی تیکه یه میکرد ور به ر  سروش .سروش دهن تو بذاره ز
شت کم کم هم سلیم دا شو و شد می ت  یقیعم بغض. میکرد باز دهن
عد و کرد گیر گلوم تو و چیزی ناگهانی خیلی طور به ب . آوردم ادی به ر

و زدم محکم وی شتتیرینی طوریکه لیال دستتت ر  اب همه. افتاد زمین ر
 و دز پوزخندی حرص با لیال. بودند شده خیره صحنه این به حیرت
 "وحشی؟؟؟ ی دختره چته:" گفت

 ندارچی شیرینی اون! باش زدنت حرف مواظب:" زدم داد عصبانیت با
 "!!!داره

 "شده؟ حسودیت نمیگی رک چرا چیه؟ مگه!!! باشه داشته خب"_

شته خب:" گفتم و خندیدم شه؟؟؟ دا شده حسودیم با  یخوامنم ولی ن
 "!داره حساسیت دارچین به اون!! بدم کشتن به سروشو

ست.... من...م... من:"گفت کنان پته تته و شد هول لیال !" منمیدون
 اما بودم یعصب. برگشتم ویال به و شدم بلند جام از اون به توجه بدون
ستم نمی وی. کنم گریه تون شیدم دراز تخت ر  می و اومد در صدای. ک

ستم شو عطر بوی تون  مخود به! بود شده داخل که کنم حس سرو
 !شم بلند که ندادم زحمت

 "!متاسفم_"سروش
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 "!دار نگه  خودت برای"_

 "!زشته منتظرن همه! بریم پاشو"_

 مهه جلوی معشتوقت و تو که یه کارایی زشتت:" گفتم و زدم پوزخند
 "!کنین می

 "ندارم معشوقه من"_

 "چیه؟ لیال پس! نکن هین تو من شعور به"_

 .ایستادم مقابل  و شدم بلند تخت از

صبی لحنی با  القهع هیچ من! میگم دارم که آخره ی دفعه:" گفت ع
 "!ندارم اون به ای

 "!معلومه"_

 "!میکنم ثابت بهت"_

 رسیدیم، قیهب پی  وقتی. کشوند خودش دنبال به منو و کشید دستمو
و جا تا کشید کنار کمی خودشو لیال  روشس اما! کنه باز سروش برای ر

 لیال".بشتتینم زنم پی  میخوام من باشتتین راحت! خانم لیال:" گفت
شتر و خورد جا ستم سروش کنار خجالت با! من اون از بی ش  آرش! ن

 "!!مرغا؟؟ قاطی ام شما! دیگه؟ بله:"گفت و کرد نمکی با ی خنده

وی نمک با چل دو و خندید سروش  .آمد پدید صورت  طرفین ر

قایون،:"  گفت و شتتد بلند آرش  دمیق یه بریم شتتین بلند خانوما آ
 !پوسید دلم که بزنیم

 "!میمونم من:"گفتم ای عذرخواهانه لحن با
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 "!مونیم می پیشت هم صبا و من پس_"عسل

 تایی سه یوقت!" راحتین هرطور:"گفتم و نکردم مخالفتی دیگه ایندفعه
وی که آرشو گیتار حوصله شدیم،بی تنها  شرو  و برداشتم بود، زمین ر
 ": خوندن و نواختن به کردم

 باد در شکسته من گلدون گل

 فریاد نکرده دلم تا بیا تو

 ده نمی بو شب دیگه بو شب گل

و بو شب گل کی  چیده شاخه از ر

 کمون رنگین پر آسمون ی گوشه

 مهتاب مثل تو تاریکی مث من

 نگذره تو زلف سر از باد اگه

 خواب جنگل تو میشم گم میرم من

 من ایوون ماه من گلدون گل

 آب از ماهی چون شدم تنها تو از

زو هر گل  بو و رنگ از رفته آر

ودخونه شدم من  مرداب یه دلم ر

 خورشید گل اما میشه آبی آسمون

و  گیره می دل  بید های شاخه ر

 مهتاب گل اما میشه مهتابی دره

 نمیره باال خواب های برکه از
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 میدی تکون دست که تو

 میدی جون ستاره به

 باغ گل از گل میشکفه

 میاد هم چشمات وقتی

 میاد کم ستاره دو

 داغ از شقایق سوزه می

ست شته چقدر نمیدونم در ست صدای با که بود گذ  ودمخ به زدن د
و! میشا ا ؟؟؟؟ ا   ا  _" آرش.اومدم  "!!!بودیا نکرده ر

 "!تمدونس نمی:" گفت و نشست پیشم شده گرد چشمای با سروش

رده  "!نمیدونی من به راجع هیچی تو:"گفتم آز

 تموم عاشتتقانتون های زمزمه اگه:"گفت جا همه از خبر بی ستتهیل
 "!ببینیم زدنتو گیتار دیگه دفعه یه نمیاد بدمون شده،

 شتتفک استتتعداد یه اینجا ما ولی! دارین لطف:" گفتم و زدم لبخندی
 "!داریم ام دیگه ی نشده

! نریمه بی ما فقط معلومه که اینطور!  به به:"گفت خنده با عستتل
 "هست؟ کی درخشان استعداد این حاال

 "!!!سروش"_

و عستتل ودتر چرا:"گفت و کرد ستتروش به ر ود نداده بروز ز  بودی؟؟ز
 "کن شرو  باش

 :کرد نواختن به شرو  قبل از تر حیرتزده سروش



                
 

 

39 

 زیرنورماه

 اشکام یاد به بازم

و از ریخت می که  هام گونه ر

 شبها بعضی هنوزم

 !ماه نور زیر شینم می

 دستات که بخیر یادش

وزی یه دستام سوی بود  ر

 عاقبت تو گفتی می

تیشم توی  سوزی می آ

وم میگیره دلم شبها هنوز  !میشینه آر

 !میگیره بغل عکستو قاب

 بیقرارم یه و نیستی آره

وم من نیستی وقتی  ندارم آر

 مینویسن باز خیسم چشمای

 نیستم هیچکی یاد تو جز

 میرم می دارم من و نیستی

 میشینم گوشه یه یادت به باز

وم میگیره دلم شبها هنوز  !میشینه آر

 !میگیره بغل عکستو قاب

 بیقرارم یه و نیستی آره

وم من نیستی وقتی  ندارم آر
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 مینویسن باز خیسم چشمای

 نیستم هیچکی یاد تو جز

 میرم می دارم من و نیستی

 میشینم گوشه یه یادت به باز

وم میگیره دلم شبها هنوز  !میشینه آر

وم  !میشینه آر

 مینویسن باز خیسم چشمای

 !...میرم می دارم من و نیستی

و گیتار چکید، چشم  ی گوشه از اشکی قطره وی ر  انداخت زمین ر
 !رفت و

 بخو ظهرم بود طوالنی راه! ببخشتتید:"گفتم غمگینی صتتدای با
 "!بخوابم میرم منم دیروقته دیگه! اس خسته! نکرد استراحت

 رفح هم با کم یه میخواد دلم نیستتتی خستتته زیاد اگه:"گفت مهراد
 "!بزنیم

 باهاش زدن حرف برای خیلی دلم! شتتدم خوشتتحال و خوردم جا
 "بزنیم؟ قدم کم یه موافقی! حتما:"گفتم! بود شده تنگ

 "!بریم آره"_

 لمد خیلی!!! داداشتتی:" گفتم و خندیدم! میزدیم قدر دریا کنار مهراد با
 "!!ببینمت نتونستم زیاد وقت چند این بود شده تنگ برات
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نه اون! همینطور منم"_  کاش! کوره و ستتوت خیلی تو بدون خو
 "!بودی

 "!بزرگتریا من از سالم دو مثال کنی؟؟؟ ازدواج نمیخوای تو"_

شو شو هنوز:" گفت و انداخت پایین سر  ونا هنوز یعنی! ندارم آمادگی
سی و ک ست ! نکردم پیدا خوام می که ر شب را باره خوام می ام  ی در

 "!بزنم حرف خودت

 "!کن شرو  خوب!! من؟؟؟:"گفتم تعجب با

 خیلی! بودم دوستتت ستتروش با پی  وقت خیلی از من راستتت "_
سم  تو از بهتر شنا  شماتچ تو کنی، ازدواج باهاش اینکه از قبل! می
فاوتی بی  سح همه که میکردی رفتار جوری بودی، غمگین بود، ت
 تو توی جدید حس یه اآلن ولی! دارن کار و ستتر مرده یه با کردن می
 وراستتتشتت میخوام برادرتم من! نگاهت توی جدید برق یه! کردم پیدا
 "شدی؟ سروش عاشق تو! بگی بهم

ضا میدونی تو:" گفتم و انداختم پایین سرمو شرم با  یکارچ من با ر
 زندگیم شتترایط با و کنم فراموشتت  که دادم قول خودم به من! کرد
ودتر خیلی! بیام کنار !!! ستتتمب دل به  میکردم، فکرشتتو که اونی از ز
 "!نداره دوست منو اون چون! شد بدتر هم قبل از حتی شرایطم ولی

 کشتتید، طول ماه 4 اگه رضتتا و تو ماجرای! بده حق به  کم یه"_
ضیه شید طول سال 3 زیبا و اون ی ق شو! ک  سال 3 اون میبینی؟ فرق
 اشتتتباهو راه ولی بوده عاشتتق ! بوده دختر اون دستتت ی بازیچه
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 ینا!! شتتده متنفر ازش کنه، فراموشتت  اینکه جای به کرده انتخاب
و غم این اون و! حستته یه تنفرم چون! بده  نمیکنه، فراموش هرگز ر
و همه! داره وجود واقعی عشتتق که کنه قبول تونه نمی  می ازیب مثل ر
 باید که وچیت این! شه عاشق بازم میتونه بشه کمک به  اگه ولی! بینه

 "!کنی کمک 

 "میام؟ بر پس  از من تو نظر به:" گفتم گریه با

 بکشتتی رنج خیلی ممکنه ستتختیه کار! دارم ایمان تو به من! آره"_
 کم ستد خودتو! میای بر پس  از تو ولی! بکشه طول خیلی ممکنه
 "!نگیر

 "!کردم پیدا راهمو واقعا حاال کنم فکر! مهراد ممنون"_

 مکک به یا کردی، تنهایی احساس وقت هر:"گفت و کرد پاک اشکامو
و میتونی همیشتته داشتتتی، نیاز  دم،می قول بهت! کنی حستتاب من ر
 "!تنهاس سروش برو ام حاال! نمیذارم تنهات وقت هیچ

 "!بخیر شب! ممنون واقعا"_

 در ونبد میزنه قدر بیرون داره سروش که فکر این با و شدم ویال داخل
 یم عوض لباساشو داشت و بود اتاق توی سروش. شدم اتاق وارد زدن
که بدون. کرد گاه  این نداختم پایین ستترمو کنم ن  ویت رفتم و ا

و ها بالشت از یکی! تخت و کردم پرت ر  .بستم چشمامو و زمین ر

 من نمیکنی فکر که تو:" گفت آمیزی شیطنت ی خنده با سروش
و بخوام  "هان؟ بخوابم زمین ر
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و میخوای تو یعنی چی؟"_  "بخوابی؟ تخت ر

و بالشتتت خت و برداشتتت ر ندا وی ا نارم! تخت ر  و کشتتید دراز ک
 "نداری؟؟؟ اعتماد بهم نکنه!ندارم کاریت! نترس:"گفت

 یه هی کی! نه که معلومه:" گفتم و ،خندیدم کشتتیدم عمیقی نفس
 "میکنه؟؟ اعتماد دلقک

 رفح باهات خوام می:" وگفت ستترم تو کوبید بالشتتتو شتتینطت با
 "!بزنم

 "!شنوم می"_

و چیزا اون چطور"_  "نفمیدی؟ من به راجع ر

و دارچین به حساسیتت"_  "!نیدمش مادرت از اتفاقی پی  وقت چند ر

 "گیتار؟ و"_

تاقت کمد تو خب،"_  حدس و دیدم گیتار یه و نوت دفتر تا چند ا
 "!باشی بلد باید که زدم

 "داری؟ دوستم:" پرسید و زد گیری نفس لبخند

ندان نه صتتتدای با یدی؟؟ چیزی:" گفتم محکمی چ  کشتت
 "نخوردی؟؟؟ که م*ش*ر*و*ب

 "مگه؟ چطور! نه"_

 "!میزنی گنده توهمای آخه:"گفتم و زدم پوزخندی

قاییخوشتیپی خوشگلی، این به من! عجیبه:" گفت و کشید آهی !!! ،آ
و دل نتونستم هنوز چطور  "!ببرم؟؟ تور
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 صفاتت ینا به باید کاذبم نفس به اعتماد:"گفتم و پشت  زدم محکم
 "!کنی اضافه

 "!!بگیری؟؟ آدمو حال بلدی فقط تو"_

ومی،جوری خیلی صدای با  ساسیا گیری حال تازه:"گفتم نشنوه که آر
قا نداری خبر تو و مونده  "!آ

شتو! بود حرفا این از تر تیز گوش  اینکه مثل ولی  چهار ، کرد لبغ بال
وی زانو  "چیه؟ منظورت:" گفت و نشست تخت ر

 پس میکنه ناراحتت که دونم می کن ول  اصتتال! راستتت !خب"_
 "!کن ول 

 "!بگو بدونم خوام می! نه"_

یه خب... به راجع کنجکاوم خیلی من خب"_  تو....  ی قضتت
 "!زیبا... زی...ام...و

 تتناراح که ببخشتتید کن ول :" گفتم! نشتتد عصتتبانی اما خورد جا
 "!کردم

 که تمدونس می! رسید وقت  باالخره:"گفت ناباوری و تعجب کمال در
وز  پس! بودم کرده آماده خودمو قبل از و! پرستتی می ازم ستتوالو این ر

 "کنم می تعریف برات

و تو یعنی جدا؟؟؟"_  "میکنی؟ اینکار

 خود ات ممکنه داستان این! بفهمه نباید ای دیگه هیچکس اما! آره"_
 "!بکشه طول صبح
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 "!ممنون"_

شکر به نیازی"_ ست ت شتم نیاز خودم نی  کمی تا مبزن حرف یکی با دا
 "!بشم سبک

 همین به:"گفتم اعتراض با. رفت در طرف به و شتتد بلند جاش از
ودی  "میری؟ داری کجا زدی؟ جا ز

 هقهو فالستتک یه میرم دارم دختر عجولی تو چقدر:" گفت و خندید
 "!نبره خوابمون داستان وسط که بیارم

 از رپ فالستتک یک و فنجان دو با بعد دقیقه چند و رفت بیرون در از
 .برگشت قهوه

و تخت، روی وم به ر  :کرد شرو  و نشست ر

وز یه! بود پی  ستتال چهار  واه و آب کردن عوض برای! تابستتتونی ر
ته یک گرفتیم تصتتمیم  تو .بریم لواستتون تو ویالمون به ای هف

 خیلی ظاهر به که کردن می زندگی ای خانواده ویالمون همستتایگی
 به ردخت تا ستته.بودن جمعیتی پر ی خانواده نستتبتا. بودن محترم
 عباس و قاستتم نامهای به پستتر تا دو و فریده و زیبا،فاطمه نامهای
شتن و زیبا من.دا ست ر سابی و در  بحص اونروز! اونروز تا بودم ندیده ح
 اومد مطرف به دختری برگشت راه توی اومدم، بیرون ویال از خرید برای

 نمی اصتتال من که حالی در کرد احوالپرستتی و ستتالم خوشتترویی با و
 "ید؟نشناخت:"پرسید دلخوری با دید سردمو حالت وقتی! شناختم 

 "!نیاوردم جا به میخوام معذرت نه"_
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 "!همسایتون دختر ام زیبا من"_

 "!داخل بیارید تشریف! ببخشید خانوم زیبا بله! اوه"_

 "!فعال برم باید ممنون نه"_

 "!سالمت به"_

 استتم  هک الحق! میکردم فکر زیبا به هم  برگشتتتم ویال به وقتی
شین دل ی چهره! بود فریبندش ظاهر ی برازنده ش زیبایی و ن  و تدا
سته! خاص معصومیت یک وز هر شدم جذب  ناخوا  زا ای بهانه به ر
 بچگی! بود ستتالم 18 فقط موقع اون! ببینم  تا بیرون زدم می ویال
 خیلی اونم! نیستتت تفاوت بی من به نستتبت اونم که دیدم می! کردم
و اینا ی همه من اما! کنه نزدیک من به خودشتتو کرد می ستتعی  به ر
شتم می عشق پای وز یه!شرمی بی و قیدی بی نه. ذا  همیشه مثل که ر

 "دارین؟ نامزد شما:"پرسیدم دیدم 

 "!نه!نه"_

 "باشم؟ داشته شمارتونو تونم می:"  گفتم و خندیدم

و من چون البته! نه چراکه! البته:"گفت و زد لبخنی سمش می شمار  نا
 مارموش هرکسی به که نیستم دختری من وگرنه میدم بهتون شمارمو
 "!بدما

شحالی از احمق من ست تو خو  می خودم با گنجیدم نمی خودم پو
 هک کستتی و حیا و حجب با! میخوام من که کستتیه همون این گفتم

ته یه بود قرار! داره دوستتتم  خاطر به ولی بمونیم لواستتون تو هف
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وحیه کردن عوض برای من اصترارهای  بعد و موندیم هفته دو مون ر
وزی چند! تهران برگشتتیم  دهش زیبا تاب بی خیلی من و گذشتت ر

عد باالخره. بودم جار کلی از ب  اس ام اس به  خودم با رفتن کلن
 :دادم

باره دارم دوست خیلی سالم  !ببینمتون دو

 سروش

 :داد جواب دقیقه چند از بعد

قا سالم  !دیدار مشتاق! سروش آ

شب  که تمگف به  بود کم خیلی سنم آوردم در بازی بچه خیلی اون
ست  سو همین که گفت هم اون! دارم دو سبت ح  از و داره من به ن

 نزدیک حالی خوش از که من!!! باشیم دوست هم با که خواست من
 قیموف ازدواج اینکه برای گفتم می خودم با همیشتته!! آرم در بال بود

 مدیگهه با تا باشم دوست نظرم مورد دختر با مدتها باید باشم داشته
 خیلی ام طبقاتی اختالف! بود کرده جور شرایطو ای زیبا و! بشیم آشنا
یاد  از باتقری که بودن پرجمعیت ی خانواده یه زیبا ی خانواده! بود ز
 ای دیگه چیز لواستتون توی کوچیکشتتون ی خونه جز به دنیا مال

 !نداشتن

ست هم با سالی سه شکی بودیم، دو شق بازی! بیرون رفتیم می یوا  عا
لدار های خانواده دخترای با و بود مهمونی  تقریبا منم! دوستتت پو

یا اون تو. بودم همراه  ها مهمونی توی هرشتتب یاد مهمون  با ز



wWw.JustRoman.iR  48 

 

 

 اینکه جای به احمق من و گشتتت می پولدار و خوشتتتیپ پستترای
سم  شنا ست همچین که کدم می افتخار بزنم بهم باهاش و ب  دو

 حتما! بود پارسال همین! شد شرو  ها زمزمه کم کم!!! دارم دختری
شگاه توی یادته ستن می همه تقریبا دان  همه! مهمی با زیبا و من دون
وز هر و گرفتم نادیده زدنو می سترش پشتت که حرفایی ی  از تربیشت ر

شدم مند عالقه به  دیروز سم اما! می سخورم ق  لسا سه این توی م
ست  آرش و مهراد شب یه! فهمی می که منظورمو! نکردم خطا پا از د
 ومهراد اس دیگه پسره یه با زیبا شنیده که گفت می آرش! پیشم اومدن
 "نداره عاقبت و آخر دوستی این! کن وا چشماتو سروش:"گفت می

 که چیزایی ی همه:"گفتم و زدم داد ستترشتتون عصتتبانیت با من اما
 "!تره پاک گلم برگ از اون!! مفته حرف میگن زیبا سر پشت

 و ریخت من و خودش برای قهوه کم یه رستتید که داستتتان اینجای
 "دیدی؟ عصبانی آرشو حاال تا تو:"پرسید

 "!کنمب هم تصورشو نمیتونم حتی بلکه ندیدم تنها نه:" گفتم

سف با شب ولی: گفت تا صبانیت با آرش اون س زد، داد سرم ع  تد
 مومت دوستتتیمون دیگه نزنم هم به زیبا با اگه گفت و گرفت و مهراد
شه  که مداد می امید خودم به ولی تنهایی و موندم من و رفتن اونها! می
 مدت همون توی! ندادم دست از عشقمو زندگیمو آدم ترین مهم من
ج زیبا برای پول کلی و طوریکه بودم کرده خر  هکرد شتتک مادرم پدر
 وخودشون کار ها زمزمه کم کم!!!! باشم شده معتاد من شاید که بودن
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 یکی !شدم بین واقع واقع در!نه که بدبین! شدم بدبین من و کردن
و زیبا ماهی دو سر یه اب هفته هر! کردم تعقیب یعنی! گرفتم نظر زیر ر  پ
 با حق که فهمیدم! بودم دیده مهمونیا توی اغلبشتتونو دیدم  می
به بوده مهراد و آرش  :قولی و

 !ویرانست بست پای از خانه این

 الموح کلمات  تک تک! ریخت تمساح اشک کلی! زدم بهم باهاش
وی تیغ مثل اشکاش قطره قطره! میزد هم به  به!اومد می فرود رگم ر

 مهراد و آرش ستتراغ رفتم! زدم هم به باهاش بیرحمانه زیبا خود قول
شون ضیه و کردم خواهی معذرت از و ق شون ر  همون ام اونا گفتم به
و کاری ستای که کردن ر  !کردن کمکم خیلی! میدادن انجام خوی دو
 "!شدم راحت زیبا شر از میکردم فکر لوح ساده من

 داوم بازم یعنی:" گفتم و کشتتیدم آهی! نوشتتید اش قهوه از ای جرعه
 "سراغت؟

صله بی های بچه این مثل تو میدونی:" گفت و خندید  مونی می حو
و قصه آخر اول همون دارن دوست که  نیومد من سراغ زیبا! بشنون ر

 "!مادرم و پدر سراغ رفت بلکه

و چرا چی؟؟:"گفتم تعجب با  "کرد؟ اینکار

 زا منظورم خوب داشتتتم رابطه باهاش من که بود گفته بهشتتون"_
و رابطه چارم مادر!! فهمی می که ر  حال و ضتتعیف قلب اون با بی

ض  ست پدرم! کنه سکته بود نزدیک مری  از ومن شب همون میخوا
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سیدن دادم به آرش و مهراد که بود اینجا! کنه بیرون خونه ست و ر  اندا
و ماجرا اصتتلی  ماسالت و خوردن قستتم کلی از بعد گفتن بابام برای ر
 هک بود ناراحت دستم از هنوز ولی! کرد باور حرفمونو باالخره اون کردن

ست دختری همچون یه با سال سه کاری مخفی با  همون! بودم دو
 و بره می رنج چیزی یه از شتتدت به مهراد فهمیدم که بود ها موقع

ضو  فهمیدم بوط مو سره اون و توچه به مر ضا پ  هب اینجا از ب خ!!!ر
 "!میدونی خودت دیگه که بعدشم

 "!نکردی فراموش  هنوزم تو:" گفتم لب زیر

 یه نبوده عشتتق حس اون فهمم می تازه من چرا راستتت ! چرا"_
 تونم نمی دیگه که اینه من مشکل! همین فقط بوده بچگانه حوس

 "!کنم اعتماد زنی هیچ به

 ناو! احمقم خودم فقط کردم می فکر من میدونی:"گفتم به  رک
ضا بنزین پمپ تو که موقع و ر  گی می خوت با البد کردم فکر دیدیم ر
 میبینم حاال ولی بوده شتتده کستتی چه عاشتتق احمقی دختر عجب
ضع  یدوارام خودم به شدی باعث بگم رک! ازمنه بدتر برابر صد تو و
 "!بشم

 "میکنی؟ فکر رضا به هنوز چی؟ تو:"گفت و خندید

ونم داره چیزی یه میکنم احستتاس واقع در! نه واقها! نه"_  جوونه در
 "تازه عشق یه شاید نمیدونم اسمشو درست! میزنه

 "!بشی کسی عاشق نمیتونی تو:"گفت تعجب با



                
 

 

51 

 زیرنورماه

هت من! نترس:"گفتم  نمی قولم زیر و نمیکنم خ*ی*ا*ن*ت ب
و حس این زنم  "!دارم می نگه خودم توی همیشه ر

 "!خوبه"_

 "!بخوابیم بهتره! دیره خیلی"_

شیدیم دراز هم کنار هردو ستن محض به و ک شمامون ب  خوابی به چ
 !رفتیم فرو شیرین و عمیق

 به! بود خواب هنوز ستتروش شتتدم، بیدار خواب از که صتتبح،وقتی
 "!نیمه و یازده! من خدای اوه:"گفتم و کردم نگاه ساعتم

و گذشته شب  به اما ودم،ب نخوابیده بیشتر ساعتی سه دو آوردم یاد به ر
 هنوز روشس رفتم می فرو شیرین خوابی در داشتم که وقتی داشتم یاد

 کمتر لیخی باید حساب این با کردم فکر!برد نمی خواب  و بود کالفه
شه خوابیده من از سامو سریع. کنم بیدارش نیومد دلم! با  وضع لبا

قه به و کردم مد نظر به. رفتم پایین ی طب یه میو  لیخی هم بق
 ملحق بهشتتون من وقتی چون باشتتن نبوده من از تر ستتحرخیز
 لندب بودن نشسته ناهارخوری میز دور صبحانه خوردن برای شدم،تازه

 "!بخیر صبح:" گفتم

 "!خواب ساعت! بخیر ام شما ظهر! به به_"  آرش

بانی با مادر  خیلی خودت انگار حاال! نکن اذیت مو بچه:"گفت مهر
ود  "!!شدی بیدار ز
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 تو اما! شتدا انتظار ازین بیشتر نباید که آرش از:"گفت خنده با سهیل
 "بودی؟ سحرخیز همیشه میشا؟ چی

 "!خوابیدم دیر کم یه دیشب"_

 "نکردی؟ صداش مگه نمیاد؟ چرا سروش پس جون بابا_"  پدر

شیدم چایم از ای جرعه ! نیننک بیدارش ام شما بهتره! نه:"گفتم و نو
 "!خوابیده دیر دیشب اس خسته خیلی

 معلوم:"گفت داشتتت کردن  مخفی در ستتعی که لبخندی با آرش
 "!!!میکردین چیکار دیروقت تا دیشب نیست

خ صورتم ، خندیدن همه  !انداختم پایین سرمو و شد سر

وی که همینطور کند دل خواب از باالخره هم سروش  کنارم صندلی ر
 "!!!!خرابه فکرت آی آی آی:"گفت آرش به نشست می

شق دیگه یکی دیگه بعله_"آرش شو و ع  از!!! رابهخ ما فکر میکنه، حال
وت و رنگ  "!ها گذشته خوش بهت دیشب معلومه ر

باره شد که جایی تا خجالت از شد بلند ها خنده صدای دو  وسرم می
 !زدم نشنیدن به خودمو و کردم فرو بشقاب تو

سل شو ع شم به سر ست از امان:"گفت و کرد نزدیک گو  آرش این د
 "!نمیداره بر کاراش این از دست ام اینجا

شو اینکه محض به آرش  ما ات خانما! خوب:"گفت کرد تموم صبحان
قایون و ام ها شما بزنیم، والیبال دست یه حیاط تو میریم آ  مادهآ ناهار
 "!کنین
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ا ؟؟؟:"گفت اعتراض با عسل ا   "!!شین خسته میترسم آخه ا 

ندایی و مادر بانی با مادر! رستتیدن دادمون به ز  خودش خاص مهر
ونین خوش برین ها شما!!! خواد نمی:"گفت  "!ما با غذا! بگذر

* 

شغول مردا سمتی رفتیم ما و شدن والیبال بازی م  تاب که حیاط از ق
شت شق بچگی از! دا  سه ما ویالی های تاب! بودم خوردن تاب عا
سل و صبا ، من بود، نفره وی ع ستیم تاب یه ر ش شحالیم و ن  ونخو
شتر شغ انقدر! بود نیومده ما با لیال که بود خاطر این به بی  حرف ولم
 .گذشت چطور زمان نفهمیدیم اصال که شدیم زدن

و ما که زندایی باصدای  !شدیم ویال وارد کرد می دعوت ناهار به ر

 بدی بوی چه آه:"گفت اغراق کمی با عستتل شتتدن وارد وحض به
 "!میاد

 "میده؟ بد بوی ما غذای دیگه حاال نکنه درد شما دست_"مادر

 الم بو این کنم فکر! بزنم حرفی همچین بکنم غلط من_"عستتل
قایونه  "!!!آ

 "کجاس؟ سروش پس:"گفتم تعجب با من و خندیدیم همه

 "!بگیره دوش رفته_"مهراد

قایون:"فتگ و گرفت جلوشو عسل که بشینه میز سر تا شد بلند آرش  آ
 "!نیست ناهار از خبری نگیرین دوش تا



wWw.JustRoman.iR  54 

 

 

عد و بگیرن دوش اول که کرد مجبورشتتون ترتیب این به و  اهارن ب
 !!!بخوریم

ستراحت هم کمی و زدیم حرف ، کردیم بازی شطرنج ناهار، از بعد  ا
باره ظهر از بعد.  کردیم  قرار کردیم درستتت آتی  و دریا کنار رفتیم دو
 یه نبچگیامو یاد به. کنن درست کباب جوجه برامون دایی و پدر شد
وی کنارش و کردیم درستتت شتتنی ی قلعه  انگشتتت با ها شتتن ر

 !!گرفتیم عکس هنریمون اثر از بعد! نوشتیم اسمامونو

شفته ای چهره با سروش  باید من:"گفت مقدمه بدون و اومد جلو آ
 "!تهران برگردم حاال همین

 "افتاده؟ اتفاقی:"پرسیدم نگرانی با

باره حال  مامان"_  "!شده بد دو

 "میام باهات منم"_

 "نیست خاصی چیز احتماال بمون جا همین تو!نه"_

 منم! ریب تنها وضعیت این تو نیست درست:"گفتم و کردم مخالفت
 "میام

ودتر پس باشه"_  "!بریم ز

و قضتتیه و کردم خواهی عذر همه از  با پدر. دادم توضتتیح براشتتون ر
ودتر بهتره:"گفت نگرانی و ما ولی برین ز  "نذارین خبر بی ر

 "حتما چشم"_
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شترین با سایلو ممکن سرعت بی  روشس. افتادیم راه و کردم جمع و
ود خیلی و کرد می حرکت باالیی ستترعت با  به .رستتیدیم تهران به ز

ستان سیدیم که بیمار شبختانه و نبوده جدی خطر دادن خبر ر  خو
شت ترخیص کارای! شده رفع شد انجام دا  وارس و مادر احتیاط با. می

شین وی هم خودم و کردم ما ش  عقب صندلی ر ستم پی ش  و درپ. ن
ستن جلو سروش ش  .رفتیم سروش مادر و پدر ی خونه طرف به و ن
 .دهش رفع خطر خوشبختانه که دادم خبر و زدم زنگ پدر به راه توی

و پریده رنگ با مادر  از هارم شتتما! مادرجون ببخشتتید:"گفت من به ر
سافرت  هتونب نباید( سروش پدر)عباس! کردیم نگرانتون انداختم، م
 "خوبه حالم من که بینین می! گفت می چیزی

! ادیند خبر ما به دیرم تازه! کردن درستتتی کار پدرجون اتفاقا:"گفتم
ش همیشته که ستفر! تره مهم شتما ستالمتی ایم؟ غریبه ما مگه  همی
 "!رفت

بانی با مادرجون  .ب*و*سید پیشونیمو و زد لبخندی مهر

* 

 "!!بریم دیگه بهتره میشا:"گفت سروش که بود شب آخرای

بونی و قلب خوش واقعا زن من شتتوهر مادر  زیاد خیلی که بود مهر
 ی عالقه کنم ازدواج ستتروش با اینکه از قبل حتی داشتتتم دوستتت 

بون زن این به زیادی  .داشتم مهر

 "بمونم؟ مادر پی  من نیست بهتر:"گفتم نگرانی با
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 حالم من که بینی می! مادرجون نه:"داد جواب سروش جای به مادر
 "!نذار تنها هم سروشو! عزیزم برس زندگیت به برو تو! خوبه

 .شدم همراه سروش با و گفتم چشمی مطیعانه

سیدیم، خونه به وقتی  می موج توش خستگی که صدایی با سروش ر
 و کردیمی گوش حرفمو باید! شدی خسته خیلی! ببخشید:"گفت زد

 "!موندی می همونجا

 "!نداشتم موندنو اونجا ی حوصله این از بیشتر خودمم! خیال بی"

 "!بخیر شب بخوابم میرم من"

 "!بخیر شب"

سید پایان به تغییری هیچ بدون هم اونشب وز یک و ر  دیگه تکراری ر
 !شد شرو 

* 

وز . گردن می بر دارن که گفت و زد زنگ شتتمال از مادر که بود جمعه ر
قب کردم خواه  تکشتتون تک از و زدم حرف همشتتون با  مرا

وزی چند! بیان احتیاط با و باشن خودشون  دمکر می حس که بود ر
سناکت حال عین در و شیرین تغییراتی کرده، تغییر کمی سروش ! ر
شتر سید، می خودش به بی بونتر ر شم و بود شده مهر ! یقترعم نگاها
 نای از من ترس اما!!! بود؟؟ عشق های نشانه همه اینها اینکه نه مگر
 شده؟ کسی چه عاشق سروش بار این که بود
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سپرتی تیپ با سروش شو که ا  بیرون اتاق از بود، کرده برابر ده جذابیت
ضای ادکلن  خوش بوی! اومد و خونه ف شمان ! بود کرده پر ر  زا چ

 "!من مهمون شام! شو حاضر:"گفت شادمانی با. میزد برق شادی

 دمخو به هم عطر کمی و شدم حاضر انداختم، باال ابروهامو تعجب با
 !زدم

 تیپ خوش چه! به:" گفت شیطنت با سروش رفتم بیرون که اتاق از
 "!شدی

 "!!!تو از خوشتیپتر نه"

 .رفتیم ماشین  طرف به هم با و کرد ای خنده

 ندلبخ که نبود ای لحظه! بودم  ندیده خوشتتحال انقدر حال به تا
وی  تورانرس به وقتی. خندید می و کرد می شوخی مدام! نباشه لباش ر

سیدیم شینو ، ر و در و اومد من طرف به بعد کرد پارک ما  گهن باز برام ر
 نوم و شدیم رستوران وارد. نداشتم سراغ ازش هرگز که رفتاری. داشت

و که میزی طرف به زر و صتندلی! برد بود، کرده ر  و یدکشت بیرون برام ر
و هم خودش وم به ر شتهایی. نشست ر شتم خوردن غذا به ا  ینا با ندا
 .خوردم غذا کمی اون هی اصرار با حال

 "نیست؟ خوب حالت:"پرسید نگرانی با

 هی بریم اگه کنم فکر!!! چرا دونم نمی دارم شتتوره دل کم یه ولی! چرا"
 "بهتره باز فضای

 "پارک؟ بریم خوای می"_
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! جون آخ:"گفتم و کشتتیدم کوتاهی جیغ خوشتتحالی از ها بچه مثل
 "!سواری تاب بریم

شینو که همونطور و خندید وشن ما شه:" گفت کرد می ر  آب! بابایی با
 "بخرم؟؟ برات خوای می نباتم

 .خندیدم خوشحالی با فقط نگفتم چیزی

و و بیاد تا نکردم صتتبر رستتیدیم که پارک به  ماشتین از! کنه باز برام در
 دست مدوید می زاچدالوصفی خوشحالی با که همینطور و بیرون پریدم
 !کشوندم خودم دنبال به هم اونو و گرفتم سروشو

 "!زمین میخوریم اآلم یواشتر:"گفت و کرد زیبایی ی خنده

شتری سرعت به حرف ، به توجه بدون وی و دویدم بی  تاب زا یکی ر
شستم ها شم. ن وی سرو شست کناریم تاب ر  پس:"مگفت اعتراض با ن
 "بده؟؟ هل منو کی

 "!نیستی؟ بلد مگه!! خانم تنبل خودت:"گفت خندیدو

 "!بدیم مسابقه بیا اصال! بلدم"

 "باشه"

 البج و گرفتیم می اوج بیشتر لحظه هر خوردن تاب به کردم شرو 
ساوی و همزمان طور به هردومون بود این ! رفتیم می جلو و عقب م

شو تاب سرعت  رمس دیگه من!آه:"گفت اومد، پایین و کرد کم خوردن
 "!بریم بیا! میره گیج داره

 "!بپرم میخوام من کنار برو پس! باشه"
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 "!میفتیا!! خطرناکه چی؟؟"

 "!میپرم من! نه:"گفتم لجاجت با

 "باشه"

! دمش پریدن ی بودم،آماده نشونده کرسی به حرفمو ازینکه خوشحال
یه گه که وقتی آخر های ثان یده دی نه کار بودم، پر قا  و کرد ای احم
ستاد تاب جلوی  تامون هردو البته و بغل  تو افتادم صاف منم!!!! ای

مه و بود خورده پیچ بدجوری پام!!!!!!! زمین خوردیم مخ با  ی ه
گاه پام درد از. بودن شده خاکی لباسام  !کردم گریه ناخودآ

 "خوبه؟ شد؟حالت چیزیت:"گفت باترس

 "جلو؟؟؟ اومدی چرا! توچه تقصیر:"گفتم و زدم شان  به مشتی

 "بیفتی ترسیدم"

 "!نیفتم شدی باعث که مرسی آهان"

! نشتتده چیزی که حاال:"گفت و پام مچ ماستتاژدادن به کرد شتترو 
 "بخشی؟ می منو!نکن گریه دیگه!!! ببخشید

 "!شرط یه به:"گفتم شیطنت با

 "چی؟"

 "!بخر بستنی برام"

ستنی ی مغازه طرف به ، شم بلند کرد کمکم شی ب  پارک ویت که فرو
 .شد تر ساکت کمی. خرید بستنی دوتا و رفتیم بود

 "شده؟ چیزی:"پرسیدم
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 "!بزنم حرف باهات خوام می راست "

 "!بزن خوب"

 "!میترسم"

 "ام؟؟ لولو من مگه:"گفتم و کردم طوالنی ای خنده

 "!ترسم نمی انقدر ام لولو از من راست "

 "!نکنه درد دستت:"گفتم ساختگی دلخوری با

شک شماش تو ا سم من:"گفت و زد حلقه چ شه مثل که میتر  همی
 چیزو همه امشتتب من حال این با اما! کنه داغونم که بگی چیزی
 "!دارم دوستت... من... من! میگم بهت

شک ای قطره و شد حبس نفسم  ای لحظه برای. چکید چشمم از ا
 خواه :"گفت و داد تکان محکم و گرفت هامو شتتانه. زد خشتتکم
 "!بگو چیزی یه میکنم

 گریه رزی زدم منم! کرد می گریه داشتتت که بود این از بیشتتتر تعجبم
و گذاشتم سرمو رفتم، فرو آغوش  در گریه هق هق ومیان  و سین  ر
یه به مه کردن گر هامو که همینطور دادم، ادا  کرد می نوازش مو

و:"گفت  "....چیزی یه خدا تور

شو نداد اجازه موبایل زنگ صدای ش  از! کنه تموم حرف  بیرون آغو
 .داد جواب و کرد نگاه گوشی  ی صفحه به اومدم،

 "بله؟"_

_ 

 "چی؟"_
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_ 

 "!باشه! باشه"_

_ 

 "!آره"_

ند این جز به مه چ گه چیز کل فت ای دی ما نگ  خیلی اش چهره ا
 .رسید می نظر به نگران

شکهاش اومدن پایین شدت کشید، درهم چهرشو شتر ا  نگارا شد، بی
 .رفت می کلنجار خودش با چیزی نگفتن یا گفتن سر بر

 "شده؟ چیزی:"پرسیدم ترس با

وم بدی قول باید ولی میگم"  "!باشی آر

 "!میدم قول"

 "!مهراد:"کرد زمزمه لب زیر و بست چشماشو

ستاد حرکت از قلبم ای لحظه برای بان کرد شرو  بعد و ای  لبمق ضر
 خودم به متعلق نبودم مطمئن دیگه که صدایی با رفت باال شدت به

 "!بزن حرف شده؟ چ :"پرسیدم باشه

 !کردم گریه و افتادم زدن نفس نفس به

وم میکنم خواه ! دادی قول تو:"گفت  "!باش آر

 !میکرد گریه هم او

و:"گفتم ملتمسانه  "!بگو!! بگو خدا تور

 "!کرده تصادف جاده تو:"گفت ای گرفته صدای با

 "خب؟"_
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 "!مرده.....جا در...د...د:"گفت کنان من من

 "!بود ای مزه بی شوخی:"گفتم و خندیدم گریه میان

 ادنی! کند نمی شتتوخی که فهمیدم من و کرد می گریه همچنان او اما
وی شکها! کرد نمی کار مغزم! شد خراب سرم ر  صورتم بر امان بی ا
 .مهراد مهراد!!!مهراد!نه! نه:"زدم نعره آشنایی نا صدای با!آمدن می فرود
وغه بگو  مهراد. باشتته مرده تونه نمی! نمرده من داداش ستتروش! در
وغه که بگو زندس من  "!در

ست کنارم سروش. زدم زار و افتادم زمین روی ش ستامو و ن  گرفت، د
وی گذاشتم سرمو  !نفهمیدم چیزی دیگه و سین  ر

مدم، که هوش به خت توی او تاق ت وی ستتروش بودم، خوابم ا  ر
شسته تخت کنار صندلی سی و بود ن شکی لبا  ری  ته. شتدا تن به م
شه شده الغرتر کیلو هشت حداقل اومد می نطر به و بود درآورده !!! با
. ترف می سیاهی چشمام و بود سنگین میکردم،سرم ضعف احساس

شید طول لحظه چند و اتفاقی تا ک  هنوز!!! ارمبی یاد به بود افتاده که ر
 در هدیگ همدمم بهترین صبورم، سنگ عزیزم، برادر نمیشد باورم هم
 گوش هب حتی که صتتدایی با! کشتتید نمی نفس دیگه! نبود دنیا این

وزه چند:"پرسیدم رسید نمی خودمم  "بیهوشم؟ که ر

 اومدی هوش به:"گفت و زد لبخندی کرد، بلند ستترشتتو ستتروش
و!عزیزم وزه 4! شکر خدار  "!افتادی بیهوش که ر

 "مهراد؟:"گفتم حیرت با
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شو وم و انداخت پایین سر  و شد خارج اتاق از سرعت به! کرد گریه آر
شت سو  از پر ظرفی با بعد دقایقی ست کنارم. برگ ش شقوق و ن  به ا
 "نمیخوام:"گفتم گرفت دهنم طرف

وزه 4 بخوری باید"_  "!!نخوردی چیزی آب جز به ر

 "!بمیرم خوام می"

 "!نزن حرفو این دیگه:" گفت عصبی

ور به قاشتتقو و  برو:"گفتم و خوردم قاشتتق چند. کرد فرو دهنم تو ز
 "!باشم تنها میخوام بیرون

شب شه اتاقم وارد ندادم اجازه هیچکس به شب تا اون سره. ب  ریهگ یک
با میکردم  اشتتکی دیگه که اونقدر زدم می حرف خوبم داداش عکس و

! کنهمی کمکم که بود داده قول اون! مرد می نباید اون.بود نمونده برام
 ! زد می قول  زیر نباید! نمیذاره تنهام که

وزها وز هر من و میگذشتند هم پی از ر !!! شدم می دیروز از تر افسرده ر
 هم دانشتتگاه به حتی من و بود گذشتتته مهراد مرگ از ماه شتت 
 !نداشتم مرده با فرقی بودم شده الغر اونقدر. نمیرفتم

 یتعصبان با سروش اونروز. بودم شده همه ناراحتی باعث هام رفتار با
 وت مثل مادرتم حتی! کن بس! میشتتا کن بس:"گفت و شتتد داخل
سی؟ می خودتو ببین! کن نگاه خودت به آینه تو! نمیکنه رفتار  شنا
و تو داشتتت دوستتت مهراد میکنی فکر! ای زنده تو!! شتتو بلند  این ر

 "ببینه؟ طوریی
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 "!بزاره تنها منو نداشت حق اون:" گفتم بغض با

 رفک داری؟ وجود خودت فقط میکنی فکر! خواهی خود خیلی تو"_
ست مهرادو تو فقط میکنی شتی؟ دو  اباتب و مامان به شده حاال تا دا
 "کنی؟ فکر

 میومد دهنم به به چی هر و بستتتم چشتتمامو شتتد، چی نفهمیدم
! وگمشتت زنی؟ می حرف اینطوری من با جراتی چه به تو! تو:"گفتم
 برو وبر!!! بودی مرده تو مهراد جای به کاش! ببینمت نمیخوام دیگه
 "!بمیر

و عصبانیت با شد، سرازیر اشکاش  !رفت و کوبید هم به در

 ستتروش به کردن فکر لحظه اون در که بودم حوصتتله بی قدر اون
 !بدم انجام بود ممکن که بود کاری آخرین

وز هر از تر کننده کسل هم اونروز  شد هک شب رسید، پایان به دیگری ر
باره  .خوابیدم و کردم گریه کمی دو

و مهراد  با رستتید می نظر به تر غمگین همیشتته از دیدم خواب در ر
 من به توجهی ولی کردم دراز طرف  به دستتتمو اومد، جلو ناراحتی
فت! نکرد ید! بودی داده قول من به تو:"گ با لت زیر ن  من !بزنی قو

 "!نگرانم

 "قولی؟ چه:"زدم داد

شفته من و رفت و نداد من سوال این به جوابی اون اما ش از تر آ  ههمی
 .شدم بیدار خواب از
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ود صبح سروش  تهبس و باز صدای از اینو من البته شد، خارج خانه از ز
وز از نیمی!!!!  فهمیدم در شدن و ر  هک قولی به راجع کردن فکر صرف ر
و قولم شتتدم موفق هم باالخره و کردم بودم، داده مهراد به  یاد به ر

و دریا کنار شتتمال، تو اونروز،!! بیارم  فتهگ نگرانی با مهراد آوردم یاد به ر
 کارت ممکنه! کنی کمک ستتروش به که بده قول! بده قول:"بود

و ولی! باشه سخت خیلی  "!بکن اینکار

 به  که میدم قول! میکنم ستتعیمو ی همه من:"خودم جواب و
 "!کنم کمک

 کردن کمک جای به من! شدم ناامید خودم از و و شدن سرازیر اشکام
 و بودم ناراحت! افتاد دوران به ستترم! بودم  رنجونده ستتروش به

! بودم زده به  بدی خیلی حرفای واقعا من داشتتتم وجدان عذاب
ما.خورد می هم به خودم از حالم گه ا  دستتت از خواستتتم نمی دی
و یکی این دوری تحمل! بدم   !،اصال نداشتم ر

 شماره و برداشتم تلفنو زدم، صورتم و دست به آبی و شدم بلند جام از
 .گرفتم مونو خونه ی

 "بله؟_"مادر

 "!منم مامان سالم"_

 .میکرد گریه خوشحالی از مادر

مان:"گفتم و ما یه خدا تور  خیلی من ببخ  منو! نکن گر
 "!خودخواهم
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 "!بیرون اومدی الکت از باالخره که خوشحالم نزن حرفو این"_

و که خوشحالم! خوشحالم منم"_  "!دارم شمار

 متونستت حداقل که بودم راضتی زدم، حرف پدر و مادر با ستاعتی یک
و وز هر عکس بر! کنم خوشتتحال اونار  آبی لباس و کردم آرای  کمی ر

شرنگی شیدم خو ست سبزی قورمه ناهار برای. پو  و میز و کردم در
شوره نبود سروش از خبری هنوز اما بود دو نزدیک ساعت! چیدم  دل
 اون راچ چی؟ میفتاد براش اتفاقی اگه! بود افتاده جونم به خوره مثل
فا و حر گه! زدم به  ر نه تصتتتادف ا گه! ک کار از!!! بمیره ا  خودم اف

 "!نکنه خدا:"گفتم بلند صدای با و شدم شرمنده

 اون شر از منو و اومد سروش ، شد باز در موقع همون بختانه خوش
 "داریم؟ مهمون:"پرسید سردی لحن با!! کرد راحت افکار

 "!بیا کن عوش لباساتو حاضره ناهار! نه"_

 سر شستن و شست دستاشو اومد، بیرون بعد دقایقی و رفت اتاق  به
 ربیشتتت قاشتتق چند خودم اما!  ریختم غذا پر بشتتقاب یه براش. میز

 !!!!بود کرده عادت گشنگی به معدم انگار. نخوردم

 "مرسی:"گفت جدی و خشک خیلی کرد تموم که غذاشو

 !!!رفت و

 گها منم شتتدم، می ناامید نباید اما! گریه زیر زدم همونجا و گرفت دلم
و حرفا اون کستتی  می برخورد باهاش اینا از تر بد خیلی زد می بهم ر
و ظرفا دادم، حق به  پس. کردم  میمتص ، رفتم اتاقم به و شستم ر
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 نقشتته مشتتغول خودمم و کنه استتتراحت تا نشتتم مزاحم  گرفتم
 .شدم کشیدن

عد قال آب لیوان یه با ظهر از ب تاق  به کیک برش یه و پرت . فتمر ا
 قبل ی دفعه از سردتر حتی بار این!" تو بیا:" داد جواب زدم در که وقتی
 بتعج شتدت از شتدم، که اتاق  وارد!!! لرزید بدنم تمام طوریکه یود

و دیوار تمام. آرم در شتتاخ بود نزدیک  عکستتهای با زیبای طرز به ر
 رفتار زا بیشتتتر و کرد گیر گلوم تو بغض!!! بود پوشتتونده عروستتیمون

و ستتینی. شتتدم شتترمنده خودم ی احمقانه  با و گذاشتتتم جلوش ر
 "بخشی؟ می منو!متاسفم:"گفتم غمگینی صدای

 "؟ام زنده هنوز که ناراحتی خیلی! حقیقت؟ گفتن خاطر چرا؟به"

شکام بار این سانه و شدند سرازیر ا  بودن خوب حالم من:"گفتم ملتم
 "!گم می دارم چی نفهمیدم

 "دارم کار من"

 .کنم ترک اتاقشو خواست ازم ، حرف  این با و

 تهکوف بدنم تمام. بود شده قرمز چشمام و کرد می درد شدت به سرم
 نیمه .بخوابم کردم سعی و بستم چشمامو. کرد می درد بدجوری و بود
 تهنگرف آتی  جا هیچ اما. بپرم خواب از شد باعث آت  گرمای شب
 این النهعاق واکن .!!! سوختم می تب توی که بودم م این بلکه بود،
شو موقع همون که بود شو رفتار وقتی اما بزنم، صدا سرو  یاد به سرد
صرف زدن  صدا از آوردم ستم می شدم، من  حالم بخوابم اگه که دون
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شه بهتر باره همین برای می  کنم فکر اما نمیدونم درست. خوابیدم دو
 ونستتتمت می. پریدم خواب از باز که بود نگذشتتته بیشتتتر ستتاعتی یک

ضعیتم که بفهمم ستم. بدتره خیلی قبل از و شو خوا  بزنم داص سرو
ما مد در صتتتدام ا مام! نمیو یاد و کردم جمع گلوم توی نیرومو ت  فر
 !سروش:زدم

ور به هم خودم اما  ناگهان! اون به برستته چه شتتنیدم می صتتدامو ز
سید ذهنم به فکری شب با بود هم بغل سروش و من اتاق ر  دچن م
به ور به. بود فایده بی کارم این ولی زدم دیوار به ضر  شدم ندبل جام از ز

تاق  در خودمو کشتتتان کشتتتان و ندم ا و در!! رستتو  و کردم باز ر
 "!سروش:"گفتم

 ونچ بود، بد خیلی حالم اینکه مثل اما کرد نگاهم قبل ستتردی به
 .پرید وضوح به رنگ  افتاد من به چشم  وقتی

*** 

 شب نتری طوالنی! بود شب نصفه هنوز شدم بیدار خواب از که وقتی
 ردمک حس.شه تموم هیچوقت شب این نبود قرار اینکه مثل! عمرم
وی دیدم کردم نگاه اطراف به که دقت با نیستتتم اتاقم توی  ختت ر

شتم گرما از. خوابیدم سروش ک دا  سرد هوای به واقعا شدم، می هال
شتم نیاز ستم نمی حتی شرایط اون در و دا شخیص تون  برام که بدم ت
وم خیلی!!! بده  در. هبش بیدار سروش خواستم نمی شدم بلند جام از آر

و بالکن ستیم می وقتی. کردم باز ر و خونه این خوا  یشترب من بخریم ر
شق چیزی هر از وی!!! بودم شده دلباز و بزرگ بالک این عا  زا یکی ر
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 فقط ماا بود سرد خیلی خیلی هوا. نشستم بالکن توی های صندلی
 فرستتا طاقت گرمای اون شتتر از کنه کمک تونستتت می هوا همین
 .بشم راحت

وی چیزی کردم حس. بردم می لذت ستتردی  وجود با هوا این از  ر
وی خودش و انداخت دورم پتویی سروش! افتاد ام شانه  از هدیگ یکی ر

 !!یشدنم دیده تغییری کوچکترین رفتارش در. نشست ها صندلی

 "!سرده هوا! تو برو:"گفت سردی لحن با

شه سرد قدرم چه هر:"گفتم بغض با ! ستنی تو رفتارای از تر سرد با
و سرما این میدم ترجیح  ثلم سدتری خیلی تو چون! کنم تحمل ر
 "!!!!آالسکا

 کن رفک بود، برعکس شتترایط کن فکر:"گفت و زد کمرنگی لبخند
و حرفا اون من  "کردی؟ می توچیکار اونقت! بودم زده تو به ر

 "!کشتمت می احتماال:"گفتم و خندیدم

و نمیتونم من اما:"گفت تاسف با و کشید آهی  "!بکشم تور

 "!!ببخ  پس:"گفتم شیطنت با

بونیمه با حال این با بخشیده منو که فهمیدم و زد مهری پر لبخند  ر
 "!!!داره شرط:"گفت

 "شرطی؟ چه"

ست  خب،:"گفت و خندید ستی! نکردم فکر به  راجع هنوز را  تو را
 "کنن؟؟ ازدواج هم با خوان می عسل و آرش میدونی
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 "میکنی؟ شوخی میگی؟؟؟ چی"

 "!میگم جدی نه"

 "!بیاد رب آرش پس از میتونه که عسله فقط! خوبه:"گفتم و خندیدم

 "بپرسم؟ سوالی یه"

 "!بپرس"

 "چی؟ یعنی میشا بدنم خواست می دلم همیشه"

 "!جاودان ماه یعنی میشا همین؟؟؟"

 "؟!میشا"

 "جانم؟"

 "!دارم دوستت"

و سرموگذاشتم  "!یادز خیلی!دارم دوستت منم:"کردم اعتراف و شونشو ر

 رت درخشنده ، بزرگتر امشب انگار درخشید، می آسمون توی ماه قرص
 !بود دیگری شب هر از تر زیبا و

 بامش:"گفت و دوخت صورتم به چشماشو خوشرنگ عسلی سروش
 جاودان ماه همیشتته برای تو خورم می قستتم ماه، نور زیر همینجا،

 "!منی

 "!ماه نور زیر:"کردم تکرار لب زیر

گار هم ماه! شتتدیم خیره آستتمان به ای لحظه برای دو هر  می ان
 !خندید

 !پایان


