
 
 

 

 

 
 

 

 
 
 
 



wWw.Roman4u.iR 2 

بارهکمی   بدانید : رمان فوریو در
 نهاده شده است. انیو عرضه محصوالت تلفن همراه بن دیبا هدف تول ویرمان فور 

 یفرهنگ کتابخوان یاعتال ریدر مس   زیهر چند ناچ یتالش دارد گام  ویفور  رمان
 کشورمان بردارد. یغن

و  تیحما ای یکمک مال چیبدون ه  ویرمان فور  تیذکر اس  ت وبس  ا انیش  ا
شت سو یبانیپ سات د یاز  س سازمان ها و مو  یمحتوا دیتول نهیدر زم گریادارات ، 

 .دباش یم تیتلفن همراه مشغول به فعال یبر رو یو اجتماع یمحصوالت فرهنگ
 wWw.Roman4u.ir  :  ویرمان فور  تیوبسا آدرس

 Roman4u@:  تیتلگرام سا کانال

 من یهست
 کایمل

 طراحی و صفحه آرایی: رمان فوریو

 wWw.Roman4u.iRآدرس سایت : 

  Roman4u@کانال تلگرام : 
 کتاب نزد رمان فوریو محفوظ استتمامی حقوق این 



 

 من یهست
 
 کایمل

 

 :تهیه شده در
یو  وب سایت رمان فور

 



 

 مقدمه
 یباسمه تعال

 
 من هستم، یتا وقت

 یندار ازین چکسیبه ه تو
 دوستت داشته باشد!

 شوند، یکه هرروز از کنارت رد م ییعوض تمام آدمها من
 عجله، با

 نندیتو را بب یآنکه حت یب
 به تو تنه هم بزنند، دیشا و

 دارم! دوستت
 یلک م تیکوچه تان دلم برا یتو یکاره  مهیساختمان ن یکارگرها یجا من

 زند...
 شناسند، یکه تو را نم ییهمه آنها یجا

 نند،یبیکه تو را م ییهمه آنها یجا
 نند،یب یهمه آنها که نم یجا

 همه دوستت دارم! یجا من
 کنندیم یزندگ ایدن نیا گریگوشه د کیکه  ییآنها یجا من

 دانند ینم و
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 یمتولد م نایکه ناب یکودک ی" دوستت دارم!من جایمن یای"تمام دن قایتو دق
 شود،

 !دنتید یگردانم برا یم چشم
 شود. یتنگ م تیدلم برا نیزم یرو یعوض تمام آدمها من

 تنها، یتنها من
 که دوستت ندارند، ییهمه آنها یجا

 پرستمت! یم
 "چکسی"ه

 تواند مثل من، ینم
 همه ساده، نیا

 کند... یوانگید یکس یبرا
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 من یهست
 یباسمه تعال

 
دستامو با کالفگی از توی موهام بیرون کشیدم فضای اتاق دلگیر بود احساس 
شره این حسه لعنتی خالص شم  میکردم اکسیژن کم دارم باید هرطور شده از 

 باید با خودم کلنجار میرفتم
چندمین بار توی گوشم اکو شدو توی همین حالت بودم که صدای مامان برای 

شدم بله ی ارومی گفتم و اتاقم رو  سره جام بلند  منو به خودم اورد بی رمق از 
شپز خونه طبق معمول کنار  ترک کردم و از پله ها ک پایین رفتم مامان رو توی ا

 گاز دیدم که درحال اشپزی کردن بود ..
صدا ست؟هزاربار  ست کجا ست حوا ت زدم دیگه مامان:دختر هیچ معلوم ه

 کم کم باجارو داشتم میومدم استقبالت
 النا:عذر میخوام مامانی حواسم نبود

مامان:این روزا حواستتت خیلی پرت شتتده ها حواستتت باشتته که این حواس 
شدی نمیان بگیرنت تا من  ستت نده دختر .مردم فکر میکنن خل  پرتیت کار د

 و باباتو از شردیوونه بازیات خالص کنن هاااااا..
صور کنم و از  این سته ت شه ترشیه در ب شی شد خودمو تو یه  حرف مامان باعث 

 تصور خودم بزنم زیر خنده..
شمای از حدقه بیرون زده ی مامان هم  شه من همانا و چ حاال خندیدنه غش غ

 همانا ..
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سره هم زده به  مامان:نوچ نوچ نوچ خدا رحم کنه ب من و بابات فکر کنم این پ
 �😱😱�?بگیره واااای راستی پسره!!سرش میخواد بیاد تورو 

مامان منو متعج   نا:داشتتتم همینرور غش غش میخندیدم ک این حرف  ال
کرد..یعنی چی؟کدوم پسره؟با دهن سه متر باز که چیزی از غار علی صدر کم 

سوال کردم شت از مامان  سرش؟کدوم  ��?ندا ..مامان؟؟؟؟؟؟؟؟؟کی زده ب
 پسره میخواد بیاد منو بگیره؟؟؟؟

ن:یادم رفت بهت بگم ،برای همین صدات زدم ک باهات حرف بزنم بهتره ماما
سن  شات و پدرت از راه بر بریم توی اتاقت تا حرف بزنیم چون االناس ک دادا

 و نتونیم دو کالم حرف خصوصی بزنیم......
 
 

 ادامه دارد....
 

ش  که همکاره پدرت  ضورت که بعد ازون  ضم به ح مامان:النام عزیزدلم عر
اقای صالحی که اومد خونه ی خودمون با خانوادش، پسرش اقا شروین همون 

تورو دیده و از تو خوشتتش اومده و از پدرش خواستتته ک با ما صتتحبت کنن و 
بار برای امر  یان ولی این باز ب یه شتتت  قرار بزارن و  باشتتی  گه تو راضتتی  ا

 �😉😉😉�?خیرررررر
م بدون که پدرت به حاال تک دختره خانواده ستتپهری اجازه میدن؟درضتتمن این

من گفت اگه النا هم قبول نکرد هیچ اشتتکالی نداره فقال الاقل بخاطره بابایی 



 9 من یهست

نده خدا هاهم ستتنگ رو ین نشتتن ا*ن*ا*ه دارن  که اون ب یان  بده ب اجازه 
 خ ،اقای صالحی خیلی اصرار کرده،زشته ..

شم ها  شحال با شد نه اینکه خو النا:با هرحرف مامان تپش قل*ب*م تند تر می
نه اصتتال اینم بگم که من تو زیبایی به گفته ی همه  فامیل و خانوادم هیچی کم 
ندارم..احتیاج به فکر کردن داشتتتم باید اول فکرامو میکردم ..من حستتی ب 
شروین نداشتم یه پسره لوس و بیمزه که سعی داشت اون ش  توجه همه رو با 

تشویق های حرفای مسخرش به خودش جل  کنه که حرفاش هم درنهایت به 
 الکیه پدرش ختم میشد..

 مامان:چیه دختر؟؟؟؟چرا تو فکر رفتی؟؟؟
النا:نمیدونم مامان واقعا گیج شتتدم من که هنوز ستتنی برای ازدواج ندارم مگه 
چندستتالمه؟یه دختره ستتاله ی دانشتتجو..از نمر خودم هنوز خیلی زوده و منم 

یاد یه جوره نچسبه عاشق رشتمم ومیخوام ادامش بدم از این پسره هم خوشم نم
به خودش  قابلمه تو صتتورتش ایش اه ..چرور  با پشتتتت  دلم میخواد بکوبم 

 جرئت داده بخواد بیاد خواستگاریه من!!!!!!النای سپهری طراح معرووف
خواستتتم ادامه بدم که مامان از بازوم یه نیشتتگون محکم گرفت که خیلیییی 

 جاش سوخت و اشک تو چشام جمع شد
ستم درد  ست بزنم که پیدا مامان:د نکنه من دخترمو اینرور تربیت کردم؟؟؟؟د

سر مردم بد نگو مادر ا*ن*ا*ه داره به نمر میاد ادم  سره پ شت  کردی؟؟؟؟؟پ
خوبی باشتته ..این نیشتتگونم گرفتم ک کمتر تو فکر بری ..من تا شتت  باید به 
بابات جواب بدم خوبیت نداره اون بنده خداهاهم این همه حیرونه مابشتتن 
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برم دیگه میزو بچینم این بابات و داداشتتات هم دیر کردن معلوم نیستتت  ..من
 کجا رفتن سه نفری که منو تورو نبردناااااا

النا:بله دیگه مامان خانوم فقال بلدی به من غربزنی اصتتال حواستتتت ب بابا 
هستتتتتتت؟؟؟؟؟؟؟؟نره ستترت هوو بیاره هاااااااا اونوقت نیای پیش من گریه 

یااا نداز مه دلش میخواد زن بگیره زاری راه ب با با اا من هییییچ دخالتی نمیکنم 
 �🙈🙈�?ولی  اخجون فقال خداکنه ازین مامان ساپورتیا باشه..

شت  شده بود البته حق هم دا صبانیت قرمز  صورتش از اع بااین حرفم مامان 
صبور و  سنگ  شق بابایی و ما و زندگیش بود  شه، مادرم دیوانه وار عا صبی  ع

بابا..باباهم عاشق مامان بود اما پر از ابهت و غرور مردونه بود همراه همیشگیه 
به خانم  و همین هم باعث میشتتتد کمتر از مامان جلوی ما ابراز عشتتق کنه 

 خونش..
مامان:من اخر تورووو مییییکشم النا با نقره ضعف من بازی میکنی دختر االن 

 ،،،،�😤😤😤😤😤😡�?نشونت میدم
 کنه یه هو صدای بابا از سالن پایین به گوش رسیدتا خواست مامان بهم حمله 

 خانوما؟؟؟؟؟؟؟؟ملینا؟؟؟؟؟؟؟النا:؟؟؟؟؟کجایین پس؟؟؟؟
مامان:ای وای بابات اومد اینبارو شانس اوردی دختر جون دفعه بعد تنها گیرت 

 بیارم کشته ای منو ک میشناسی چقدر رو بابات حساسم
 جانم اقا اومدم عزیزم..اومدم



 11 من یهست

ستم صبه ولی چیکار کنم دیگه کرم  النا:میدون مامان رو اینجور حرفا خیلی متع
درونم نمیزاشت ک نگم.. برای همین زدم بلند زیر خنده ...و مامان هم از اتاق 

 بیرون رفت..
 

النا:پشت سره مامان منم از اتاق خارج شدم قاروقوره شکمم دیگه داشت عالم 
صدای بابایی باعثو ادم رو باخبر میکرد..از پله ها دوتا دوتا میو  مدم پایین که 

 شد نگاه من به سمتش کشیده بشه 
بابا:به به وروجک خانمه من بابایی چندبار گفتم اینجوری نیا پایین از پله ها 

 خدای نکرده میخوری زمین چیزیت میشه اونوقت من ..
بابا تاخواستتت ادامه حرفش رو بزنه که مامان پرید وستتال حرفش      آقا تیام 

لم روشتتن!!من از رو میله ها هم مث دخترای ستتاله و نوجوون بیام چشتتم و د
پایین چیزی نیست حاال دخترت بیاد این ریختی پایین خداااای نکرده چیزیش 
سیدگی میکنم این  شما ر ساب  شه من بعدا به ح شه اقا بااااا شه؟؟؟؟؟؟باااا می
 روزا پروندت خیلی ستتنگین شتتده هاااا بیخبر با دوتا شتتاد شتتمشتتادت میری

 ��?بیرون و میایی و به بنده هم که توجه نمیکنی
بابا:ای خانم حسود من تو باز حسادتت گل کرد؟؟؟؟؟؟؟به دختر خودت هم 

 رحم نمیکنی؟؟؟؟؟من اینارو میخوام چه؟؟؟؟سوگولی من تویی
النا:اهم اهمممممم به نمر میاد اینجا خانواده نشتتستتته هااااااا این کاراتون و 

 �😋😋�?فعال منو دریابین که مردم از گرسنگی حرفاتون باشه برا بعد

 مامی جون فدای دستای طالییت برم من چه کردیییی امروز؟؟؟؟؟؟
 مامان:غذای مورد عالقتو پختم دختره قشنگممممممممممم 
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 �😜😜�?خورشته قییییمه
 النا:نعععععععععععع 

 مامان من ل  نمیزنم ب این غذااااااااا خیلی بدیییییییییی..
 همینرور حالم گندزده شد توش که دیدم اراد و اراز به جمع ما ملحق شدن

 النا:سالم داداشیای خلم ..عه فا ببخشید داداشیای گلم خوبین؟
 آراز:سالم خواهره منگلم دکترشدی ما خبر نداریم؟؟؟؟؟

 النا:نه دامپزشک شدم
را آراز:پس برو اون رفیقه خل و چلت چی بود اسمش؟؟؟؟؟؟؟؟اهان سارا،سا

 رو درمان کن عزیزه دلم
 آراد:بس کنین چقدر شماها به هم میپرین خجالت بکشین ادم باشین دیگه

آراز:باز خدای جذابیت و غرور حرف زد!!عاغا جان اگه ما ادم شتتیم که تو تنها 
 میمونی!!من برا خودت میگم

م همامان:ارااااز چقدر حرف میزنی مادر بلندشو برو دستاتو بشور بیا نهار بقیه 
 همینرور بدویین

 این الناهم اینقدر اون باال تو اتاق منو به حرف گرفت که نرسیدم میزو بچینم 
 

 ادامه دارد....
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با  با مان  ما به  ید  با یدونستتتم چجوری  پا بود نم به  غایی  آراد:تو دلم غو
ین  تن ا گرف برای ستتتر  قن  تا من مشتتت تر از  بیشتتت نا  ند او هرچ تم.. گف ی م

 بهترین موقعه االنه که همه هستیم..وصلت..مرمئنم..دیگه وقتشه 
 ببخشید بابا من میخواستم یه چیزی بگم ..

 بابا:بگو پسرم، چیشده؟
 اراز:به به شازده حرفم میزنه سره نهار پس!!

 بابا:اراز برادرتو اذیت نکن
 بگو اراد جان

اراد:بابا راستتتش نمیدونم چرور بگم ولی خ  باید بگم دیگه میدونین خ  
 هرحال باید بگم و..وقتشه دیگه به 

 اراد میخواست هنوز من من کنه که مامان حرفشو برید
مامان:ِد پسر جون ب ل*ب*مون کردی بگو چیشده؟؟؟؟؟مشکلی برات پیش 

 اومده؟؟؟؟؟
ستیتش من به یکی عالقه دارم و میخوام باهاش  ست...اما را اراد:نه نه اینرور نی

 ازدواج کنم................
شمایی به ساله و دهنی اندازه دهن قورباغه زل زدم عین وزغ تو  النا:با چ قده گو

چشتتتای اراد وااااااااااوووووو ارااااااده مررور ارادی که همه ی دخترا ارزوی یه 
نیم نگاهشو داشتن حاال عالاااقه منده؟؟؟؟؟؟؟؟هههههههههههههه نه امکان 

 نداره حتما اشتباه شده یا داره الکی میگه
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پسره خیلییی خوش هیکل و قد بلند و فوق العاده جذابه که ارادسال سنشه و یه 
ست  شتر دو شه میگه بعده باباتون ارادو خیلی بی ست..مامان همی شبیه بابا کال 

 داره اخه اخالقش وقیافش کپیه باباییه
اراد:بببببببه ببببببه اقا عاشتتق شتتده !پس بگووووو چرا اینقدر این اواخر کالفه و 

رور مرضشو اعتراف کنه!!عی  نداره داداش بزرگه عصبی بوووود نمیدونست چ
خودم میبندمت ب تخت و ترکت میدم نگرااان نباش دوای دردت پیش خودمه 
شیمون  ساعت فکر کنی به ونگ ونگه بچه و نق نقه زنت ازهمه چی پ روزی یه 

 میشی
 اراد:اراز چنددیقه دهنتو لرف کنی ببندی ممنون میشم..

ب بریز بده من االناس که از خوشتتحالی ستتکته کنم مامان:النا مادر یه لیوان ا
یه اون دختره  باالت بشتتتم من جیگرگوشتتتم ک قدو  قه  الهییییی تصتتتد

 خوشبخت؟؟؟؟؟؟؟؟کیه که دله پسره منو برده؟؟؟؟؟؟؟؟
النا:ای وااااای داداشی؟؟؟؟؟؟یه هو خبر عروسی میدی نمیگی ابجیت هیچی 

 نداره بپوشه؟؟؟؟؟؟؟
 ی مبارک باشه شادوماد،، کیه حاال فرد مورد نمرت؟بابا:ان شاء الله به سالمت

 اراد:بابا با اجازه شما آوا دختره عمه فرناز
النا:اخجووووووووونم بابا آوا که از خودمونه منم دیگه تنها نیستتتم یوووهوووو 
من ستتیر شتتدم دیگه نمیخورم باید برم حستتابی یه قری بریزم اینروری دیگه 

 �😍😍�?نمیشه ادامه داد
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و*س جانانه از لپ مامان بابا کردم و به اراد هم یه تبریک گفتم و راهی یه ب*
اتاقم شتتدم همینکه دره اتاقو بستتتم یه موزیک شتتاد گذاشتتتم و شتترو  کردم به 

 �😍😍😍😍😍�?ر*ق*صیددددنننننننن جلوی اینه ی قدیه اتاقم
 

 …دارم به عشق تو تسلال با چشمات به من نمر کن 
 تا سه بشمارو تو ب*غ*لم کندستاتو بذار توی دستام 

 …حرفی بیار روی لبهات بگو دوست دارم با همه حرفات
 چشماتو ببندو با لبهات یه ب*و*سه رو گونه مهمونم کن

   …جلوتر بگو مال منی فقال   اگه مال منی بیا یه قدم
 میخوام همه بدونن که تو فقال مال منیو میمونی تا ابد

   …بگو مال منی فقال جلوتر   اگه مال منی بیا یه قدم
 میخوام همه بدونن که تو فقال مال منیو میمونی تا ابد

… 
 …همین امش  که با من دست تو دستی   با من تو میر*ق*صی  امش  که

 بتو که عزیزم تا جون دارم تو مال من هستی  می خوام بگم
 …  قسم میخورم بجون ستاره به آسمونی که ماهو داره

 نداره  لنگه تودیگه  یا دنیاهرچی بخوام بگردم تو دن
   …جلوتر بگو مال منی فقال   اگه مال منی بیا یه قدم

 میخوام همه بدونن که تو فقال مال منیو میمونی تا ابد
 …جلوتر بگو مال منی فقال   اگه مال منی بیا یه قدم

 …میخوام همه بدونن که تو فقال مال منیو میمونی تا ابد
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کردم که خسته شدم تصمیم گرفتم چندساعتیو النا:اینقدر ر*ق*صیدم و شادی 

 بخوابم..
. 
. 
. 
. 

نمیدونم ساعتای چند بود ولی صدای زنگ گوشیم منو بیدار کرد و زهرمارمون 
 کرده هرچی خوابه شیرین هسته رو

گوشتتی رو با کالفگی از روی میز کناره تخت برداشتتتم جواب دادم و گوشتتیو 
دادم ه ..فقال نفس میکشیدم و گوش میگرفتم دره گوشم ..نگاهم نکردم ببینم کی

 ببینم کیه..
سی حرف نزد به اجبار گفتم اللی؟زبون نداری؟چیکارت  هرچی گوش دادم ک
کنم من االن؟ خبرمرگت شتتعور نداری یکی ازیوره خال حرف نمیزنه تو ازون 
یالمون بود ..الووووو  به هرچی خواب و خ ندزدی  وره خال حرف بزنی؟گ

رفتی؟؟زبونتو پیوند زدن؟؟الوووووو باتوام !!گوشمو الووووووو چرا خفه خون گ
تیز که کردم مث اینکه یکی داشتتت میخندید ریز ریز اونوره خال که اینکارش 
بیشتتتر عصتتبیم میکرد تااومدم دوتا فحش نثار عمه ی مبارکش کنم که یه هو 

 گوشی قرع شد



 17 من یهست

 مچندتا فحش قشنگگگگ زیر ل  بهش دادم و تا اومدم گوشیو سره جاش بزار
 که دیدم یکی پیام داد!پیامو باز کردم که دیدم متنش اینه

 با من اینگونه حرف نزن 
 من کودک درونم آنقدر ساده است 

 که ش  به صبح نرسیده 
 قبل از آنکه تو خواندن آغاز کنی 

 عاشق می شود 
 بگذار  

 این پیراهن ش  
 تا صبح 

 به جان من دوخته باشد ..!
دیگه کیه!!مزاحم نداشتتتیم ک پیدا کردیم ..بیخیال من النا:جلل خاااالق!!این 

 حوصله این مسخره بازیارو ندارم جوابشو ندم خودش بیخیال میشه..
شده بود ..خدایا مگه من  ساعته رو به روم چون اتاق تاریک  شامو دوختم به  چ
چندستتاعت خوابیدم؟بابا خدا پدره این مزاحمه رو بیامرزه بیدارم کرد فردا باید 

 رح تحویل استاد بدمکلی ط
 

النا:با بی حوصتتلگی از جام بلند شتتدم و رفتم اول یه دوش بگیرم تا حالم بیاد 
سامو عوض کردم یه  ساعتی از حموم اومدم بیرون و لبا سرجاش بعد از یه نیم 

 پیرهن عروسکی و با یه ساپورته گل گلی
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تا ک مرم موهامم که ازهمون بچگی مامانم نزاشتتته بود کوتاشتتون کنم حاال 
میرستتیدن شتتونه رو برداشتتتم و با مالیمت شتترو  کردم به شتتونه کردن موهای 
ستتیاهم..ستتیاهیه موهام مث ستتیاهیه حاله خیلی از ستتاعتاییه ک زندگیشتتون 
شمام برقی که تو  سبزش اومد جلوی چ شمای  ست مثل حاال ..چ میکنم..در

ست ستم ببینم..نگاهش باهام حرف میزد انگار میخوا اد د نگاهش بود رو میتون
بزنه ولی به ناچار ستتکوت کرده بود ..شتتونه های پهن مردونش دلمو بیشتتتر 
میلرزوند ..یاده اخرین بار که ستترش با بی رحمی داد زدم و ازش خواستتتم که 
فت حرفی  مه..هیچی نگ یاد های مختلف هنوز  نه  ها به ب یاد گه طرفم ن دی

ته دلم میگفت که این  حس همون نزد..نمیدونم چرا..نمیدونم ولی یه چیزی 
حسه عالقس دوست داشتنه ..هرچقدر هم که باهاش با تندی حرف میزدم اما 
اگه یه روز تو دانشگاه نمیدیدمش حال و روزم تیره و تار میشد..اما نه..من نباید 

 عاشق شم نه مرمئنم که اشتباه میکنم و آرمین هم نیتی نداره ..
ندی به روی ل  بله ای توی همین حال و هوا بودم که دیدم یکی در زد با لبخ

 گفتم که صدای مادرم از پشت در به گوش رسید
 مامان:اجازه هست؟

النا:اد که چقدر مادرمو دوستتت داشتتتم .فرشتتته ی زندگیم بود هیچی برام کم 
ستاش  شتم روی پاهاش و اونم با د سرمو میزا شته بود هروقت دلم میگرفت  نزا

اد..من خوشتتبخت بودم موهامو نوازش ماکرد و به تک تک حرفام گوش مید
خیلی خوشتتبخت ..پدرم هم هیچ چیزی برام کم نزاشتتته بود و من ازین بابت 
همیشه ازش ممنون بودم..همیشه خونه ی ما غرق در ارامش و شادی بود کمتر 



 19 من یهست

روزایی پیدا میشتتد که ازامش خونه بهم بریزه چون هم مدیر و هم معاون خونه 
مه چیو م با ستتعی میکردن ه با مان  ما ثل همیشتتته اروم کنن هیچوقت یعنی 

مد خیلی ستتریع  کدورتی هم پیش میو ما نمیگفتن.. به  مشتتکالت خونه رو 
 برطرف میشد..به هرحال من همیشه سره نمازم شکرگذاره خوشبختیم بودم..

 
 با صدایی نسبتا گرفته بفرماییدی گفتم 

..مادر همامان:به به میبینم که دختره نازم داره بعداز سه سالی موهاشو شونه میکن
 بگرد ببین کالغی چیزی توشون لونه نکرده؟

 النا:دیراومدین مامان توشون یه پرتقال پیدا کردم که خوردمش ههههههه
 مامان:وای از دسته تو دختر

حاال این حرفا به کنار ..فکراتو کردی مادر؟من امشتتت  باید به پدرت جواب 
 بدماااااا

سته همین اول نه  النا_من که گفتم همون اول نمرم چیه ..ولی حاال که بابا خوا
 نگیم عی  نداره بگین بیان ولی مامان من زنه این پسره خنک نمییییشماااا 

ش  از پنجره اتاقت  ش  تا  شوم  شو دختر انگاری نامه فدایت  مامان:خ  ن
 میندازه داخل..

فکر میکنم مور مورم میشتتته بااون النا:همینش کم مونده ایش اه اصتتال بهش 
 قیافش  راستی مامان درباره قضیه اوا شما و بابا راضی هستین؟

مامان:چرا نباشتتیم دخترم؟دختر به اون خانمی به اون ماهی دختر عمتون هم 
 که هست دیگه چی از این بهتر؟
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گاری چیزی نمیخوایین  خاستتت خ  قراره  ندارم ولی  که حرفی  نا:من ال
پرررره ها اقا اراد هم خودشو ریش ریش میکنه هاااا به هرحال بزارین؟دختره می
 از من گفتن بود

مامان:تو الزم نکرده منو نصیحت کنی نیم وجبی برو ب فکر ش  خاستگاریت 
 �😜😜😜�?باش

 النا:یه بالیی سرش بیارم مامانی که مرغای اسمون بحالش تخم بزارن
 ده عالقه ی ظهریت بزارم هااامامان:النا سعی نکن امش  هم برات از نهار مور

 النا:ههههههههه خیل خوب غلال خوردم ننه
مامان:من میرم پایین توهم بهتره موهاتو زود ببندی بیایی پایین.خواب که بودی 
اراز اومد بره بیرون خواست تورو هم ببره ولی من نزاشتم بیدارت کنه بچم تنها 

 رفت 
برم همش میخواد بره خرید منم  النا:خوب کردی ننه من همراه اون ییالق کجا

 همراش میبره نمر بدم
 شما برو من االن میام

 مامان سرشو به عالمته تایید تکون داد و از اتاق خارج شد
منم تصتتمیم گرفتم هرچه زودتر ستترم رو شتتونه بزنم و با اوا تماس بگیرم و یه 

 ل بدم..ویتبریک جانانه بگم و بعد هم برم سراغ طرح هایی که قرار بود فردا تح
شونه زدنه موهام که تموم شد به سمت گوشیم حرکت کردم..قفل صفحه رو که 

 باز کردم دیدم باز پیام دارم بازش کردم متنش این بود:
 دوستی میان دست هایمان



 21 من یهست

 از دوستی من و تو محکمترند
 و زالل تر

 و عمیق تر
 هر وقت من و تو دعوا میکنیم

 مو مشت هایمان را در هوا تکان میدهی
 دست هایمان همدیگر را در آغوش میگیرند

 ب*و*سه ای رد و بدل میکنند
 و بخاطر نادانی ما

 به هم چشمک میزنند
 النا:یا امام زاده بیژن!!

نه  نگ زد حرف نزد!نک که ز یده؟اون موقع هم  یام م به من پ یه هی  این کیی
 ساراست میخواد اذیتم کنه؟

 احم بشدت بیزار بودم برای همیناینبار خیلی اعصابم بهم ریخته بود من از مز
 تصمیم گرفتم که ....

 
 ادامه دارد

 

 �😤😤�?النا:اینبار باید میفهمیدم کیه که داره با اعصاب من بازی میکنه
 برای همین شمارش رو گرفتم..

 بوق اول،،بوق دوم،،بوق سوم،،بوق چهارم،،
 ِدبردار لعنتی حالیت کنم باکی طرفی
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 بوق پنجم،،و....
 نداد..کسی جواب 

 برای بار دوم تصمیم گرفتم که شمارش رو بگیرم..
 اینبار هم کسی جواب نداد

شم رو حفظ کنم  شم و ارام سعی کردم اروم با شمم تقریبا فروکش کرده بود  خ
 حاال که جواب نمیده..

 اما فکرم مشرول شد ..خدایا کی میتونه باشه..
تا اومدم برم تو فاز عاشقی و فکر عشقوالنه بزنه ب سرم بخاطره متنه پیامکاش 

 باز این وجدان جون پیداش شد 
ستی زنگ میزنن و پیام میدن میخوان  ست از بهزی وجدان:ببین اینا همش یه تل
شکل  شن ببرنت بدبخت همه میدونن دیگه تو مرزت معیوبه م شیوه بک به این 

 داری
 النا:تو دو دیقه خفه بشی من نمیگم اللی به جون خودم نمییییگم 

 وجدان:اره دیگه خودت خودتو دلداری بده 
اینبار دیگه زنگ نمیزنن کال میان از پنجره میبرنت نیمه شتت  منتمره حضتتوره 

 گرمشون باش
نه تو  خه بتوچه؟؟؟؟؟ ها ِد ا کار کنم  نا کاری میکنی بزنم خودمو و تورو  نا: ال

 چه ربری داره؟؟؟؟منو ش  میان میبرن به تو چیکار دارن اخه؟؟؟؟بگو بتو 



 23 من یهست

وجدان جونم خواستتتت بااون زبونه دراز تر از زبونه خودم که از من ارر برده 
فت  تاق و گ ید تو ا مث جن پر یدم اراز  که د بده  بود فکر کنم جوابمو 

 کووووش؟؟؟؟؟؟کجاست؟؟؟؟؟؟؟
گفتی ت همونی که بهش میبا دهن سسسسه متر باز پرسیدم کییییی؟؟؟؟؟؟گف

 ش  میان میبرنت ولی به اون کاری ندارن
النا:اراز حالت خوبه؟؟؟؟؟تو اصال کی اومدی من نفهمیدم؟؟؟؟؟مگه بیرون 

 نبودی؟؟؟؟؟؟
با یکی بلند بلند حرف میزدی و  اراز:بله که نمیفهمی من کی اومدم داشتتتی 

نت بر ی م یان  م بی  تی شتتت ف گ ی خردت �😡😡�?م نم  بز هان؟؟؟؟؟ یه  ک
 نم؟؟؟؟؟بفرستمت هوا که با برف سال دیگه بیایی پایین؟؟؟؟؟؟؟ک

 النا:تا چشمای قرمز و صورته عینه لبو شدش رو دیدم ترررررکیدم از خنده 
اما انگار اون اصتتال خندش نمیگرفت!!را گردنش متورم شتتده بود و با حرص 
ستش فرار کنم و بزنم به چاک که یه سعی کردم از د ست که بیاد طرف من   خوا
یک ستترخورد و محکممممم خوردم زمین  که از ستترام یه تی پام روی  هویی 
شد ولی اخرین چیزی که یادم میاد مهتابی های بیمارستان  ..دیگه نفهمیدم چی

 ���?بود ..
 

 مامان:النا؟عزیزدلم ؟بهتری؟
النا:ستترم به دستتتم وصتتل بود و با دردی که از ناحیه مچ پام تا زانوم احستتاس 

ناله ی ک به ستتمتم اومد و دستتتم رو گرفت تو میکردم  وتاهی کردم که پدرم 
 دستش
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 بابا: النابابا ،خیلی درد میکنه پات؟میخوای دکترو خبرکنم؟
ستم  سمت باال تکون دادم و همینکه خوا شونه ی مخالف بودن به  سرم رو به ن
نگاهم رو از چشتتمای نگران بابا بگیرم و به یه ستتمت دیگه بدوزم که متوجه 

شکی زل زده به من..دلم یک آن ریخت..برادره من تکیه  شدم اراز با شمای ا چ
گاه زندگیم حاال ستتعی داشتتت اشتتک تو چشتتماش رو مخفی کنه؟نه نباید 
شه..کارش که از عمد نبود..برای همین لبخنده  اینروری بخاطر من ناراحت با
مصنوعی به ل  زدم به هرسختی ای که بود و باشیرنت نگاهش رو دنبال کردم 

 ی گرفتمو کمی بردم باالو با لحن طلبکارانه ای گفتم:..صدا
اهای؟اقا؟تو خجالت نمیکشتتی وایستتادی روبه رو من ابروره میگیری؟شتترم 
گاه کن  ماد؟اه اه ن یا خیره ستترش دا نه  ید عروس ک با مان  ما نمیکنی؟تورو 
چشتتماشتتو خداوکیلی بیا برو ازجلوی چشتتمام اونور من شتتت  تا صتتبح 

 کاب*و*ستو میبینما
ست جوابمو بده .....د شو جمع و جور میکرد و میخوا شت خود یگه کم کم دا

 که پرستار اومد داخل اتاق..
شده فقال  سرمتون هم که تموم  سپهری حالتون میبینم که بهتره  ستار:خانم  پر

 شما مراق  پاتون باید خیلی باشید و تا یک ماهی پاتون توی گچ باید باشه
ه حاال توی گچ بود انداختم ..دلم غرق النا:با افستتوس نگاهی به پای نازنینم ک

 ماتم شد..حاال چروری بااین پا برم دانشگاه ..
 بابا:خیلی ممنون حتما ما مراقبشون هستیم..



 25 من یهست

شاء الله که  ستار:خواهش میکنم وظیفم بود ک بهتون اطال  بدم ..خ  ان  پر
 بهتر باشن ..

 بابا:انشاء الله
 ترک کردوپرستاربا لبخندی که به ل  داشت اتاق رو 

النا:داشتم هنوز تو دلم غصه میخوردم که متوجه شدم مامان داره برای چندمین 
 بارمیزنه به شونم 

 حواست کجاست؟صدامو میشنوی؟؟؟؟؟ مامان:النا النا؟
شده جدی جدی؟ سی اراز:مامان نکنه معیوب  صدا بزنم عک میخوایین دکترو 

 چیزی از سرش بگیرن؟
ینجاهم دست از این حرفات برنمیداری پسر؟تو مامان:  اراز؟زبونتو گاز بگیر ا

یاد  نگ بزن ب اون داداشتتتت بگو نمیخواد ب لت کنی برو ز خا الزم نکرده د
شی بابات  ش  بگو خونه بمونه..بچم زنگ زده بود ب گو ستان این وقت  بیمار
وقتی دیده بود خونه نیستتتیم نگران شتتده بود بابات اون موقع زنگ زدیم اومد 

گه االن ا یه دی ناهم ک مرخص شتتتده االن میریم کاف تازه ال کار؟ یاد چی راد ب
 خونه..برو پسرم

 اراز:ای بابا همیشه هرچی کاره سخته رو دوشه منه بدبخته!!
 ههههه شاعرم شدم تو این موقعیته بحرانی

 
 

 �🌹🌹🌹🌹😉😉�?ادامه دارد
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 .اراز:عج  گیری افتادیمااااا بزار برم رو حیاطه بیمارستان بهش زنگ بزنم.
 ای بابااااااا اینم که گوشیشو جواب نمیده

 باز بگیرمش..
 بوق اول..بوق دوم..

 اراد:الو اراز من دارم خودمو میرسونم
اراز:اییییییییی وای داداش نیا نییییا که به خاککککک ستتیاه نشتتستتتیم نیییییا که 

 دله دیدنشو نداریییییی 
ید بگو یده بگو عروستتی خوااااااااب به اوا ترشتت قدم ازین نحس  زنگ بزن  پا 

 �😭😭😭�?تر؟؟؟؟؟؟؟؟؟
اراد:ارااااز یعنی چی؟؟؟؟؟؟؟چیشتتده اونجا لعنتی؟؟؟؟؟؟؟النا چیزیش که 
شده  سره النا کم  شمت یه مو از  شمتتتتتت اراز مییییک شده؟؟؟؟؟؟؟؟؟میک ن

 �😡😡😡😡�?باشه
 اراز:     بی جنبه اه اه اه پستترهم اینقدر بی جنبه؟؟؟؟؟ما ازین شتتانستتا نداریم

نگران نباش عنترخانم ستتتالم و صتتحیحه فقال پاش یه کم خراش برداشتتته 
خراااش ها ..نکه شتتکستتته باشتته ..ههههه. مامان گفت زنگ بزنم بهت بگم 

 ولی خودمونیا�😂😂😂😂😂�?نیایی
شق کردی  ش ش ش سالمی؟؟؟؟؟؟؟حااال کردی کولی بازی رو؟؟؟؟؟؟نه ع

داشتتتم هعیییی تف تو تورو به موال؟؟؟؟؟؟کاش منم یه داداشتتی مثل خودم 
 ��?روزگار



 27 من یهست

قدر  ته کردم پشتتتت فرمون بیشتتتعووووور تو چرا این اراد:ارااااز من ستتتک
 مریییضی؟؟؟؟؟؟روانییییی؟؟؟

جدون ما یدونم این اوا ��?اراز:از تو بهترم کو مااااری من نم نه برجه زهره  عی
 ازکجای تو خوشش اومده بااین مقدار و میزانه هاریتت

بل زبونی کنی اراد:من تورو میبینم د یدوارم اون موقع هم همینجور بل گه!!ام ی
 ��?دیگه

ست برم الوگاس منو دیگه نبینی..برو  اراز:پ ن پ قراربوده من از همینجا یه را
 شیرررر برنج برووووو ههههههههه من دیگه قرع کنم برم پیش مامان اینا..بای

 اراد:خفه رواااانی..بای
 

سرت رفت یه ز ضم درکش کوووو من النا:مامان خوبه این پ نگ بزنه ها من مری
 احتیاج به کمپوته سی  و گالبی و گیالس و اناناس و ....دارم

 �😳😳😳�?مامان:

 بیا منم عصارمو بدم برات بگیرن بخوری بلکه فرجی شه حالت بهترشه مادر
 بابا:میخرم برا دخترم

مو  ی بود مزد  نا کی .. ل عده ا مش و ه هه  خری  ی م تو  نم  مان:اره او ما
یادته؟؟؟؟؟؟؟هی من میگفتم تیام من چیپس میخوام پفک میخوام قره قروت 
یه زبونی  قل  یه دونه بگیره الا میخوام و...میخریدی؟؟؟؟؟؟؟؟؟دررررریغ از 

 بزنیم
بابا:  خانم؟؟؟؟؟؟اون زمان من اصتتال  میگرفتم چروری بهت میدادم نصتتفه 

 ش ؟؟؟؟؟؟
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بتتش متتامتتان:تتتو روزه روزش هتتم نتتمتتیتتگتترفتتتتتی چتته بتترستتتته بتته شتتتت

☹️☹️☹️☹️ 
بابا:هههههه حاال تو ازون زمان اینا موندن تو دلت؟باز داری حستتادت میکنی 

 خانمم؟
 مامان:من حسووود نییییستم 

 بابا:اره مشخصه..
النا:ای بابا من کوووووفت و زهره مار بخورم پااااام پاااام درد میکنه شتتماهام 

 باشیم؟؟؟؟؟؟؟؟وقت گیراوردینااااااااا تا کی باید حیرونه اون زامبی 
 

 �🌹🌹🌹🌹🌹�?ادامه دارد
 

 اراز:اوه اوه دیر کردم البد االن کارای ترخیصش تموم شده و منتمره منن..
سریع برگشتم به داخل بیمارستان قدمامو تند تر کردم و وارد اتاقی شدم که النا 

 داخلش بود..
؟نمیبینی ایالنا:چه عجبی االنم نمیومدی دیگه ..البد زیرلفمی میخواستی تا بی

 پای منو؟؟؟؟؟؟الهیییی سنگ قبرتو با فشار مستقیمه فاضالب بشورم منننن
نزارم  مزارت  مای ستتتره  خر گردو الی  تا  من  باش .. ن حال  خوشتتت اراز:

 �😜😜�?نمیمیرم
بابا:بسه دیگه خجالت بکشین چقدر شما دوتا به هم میپرین تمومش کنین چه 

 وضعشه؟؟؟؟؟؟اینجا خونه خودمون نیست



 29 من یهست

 مااروم باش اقا االن فشارت میره باالمامان:ش
 راست میگه دیگه باباتون ،زشته

 النا:من عذر میخوام ولی خ  اذیت میکنه دیگه منم که بی اعصاب!!
 �😂😂�?اراز:اوهوم..خانمه بی اعصاب برم برات ویلچر بیارم؟؟؟؟؟؟؟

شدم..خداوکیلی دیگه دفعه  شدم که به لرفه توی پوک  اخجون راننده ویلچر ن
  ?د فرار نکن.. راستی چیشد ک خواستی فرار کنی؟؟؟بع

اهااااان یاددددم اومد..االن جلو مامان و بابا هیچی نمیگم ولی تو خونه باید 
 درست مثل ادم توضیح بدی

النا:اراز این حرفای اخریش رو اروم طوری که فقال خودم بشتتنوم گفت و رفت 
 بره سراغ ویلچر..

اراز با ویلچر اومد و منم به کمک مامان  یه مین بیشتتتر طول نکشتتید که اقا
نشتستتم روش وهمگی به ستمت درب خروجی بیمارستتان شترو  به حرکت 

 کردیم..
 ماشین رو بابا نزدیکای بیمارستان پارک کرده بود

 یه پرادوی نقره ایه جیگر
 وضع مالیمون شکره خدا خیلی توپ بود 

رو صتتندلی و باباهم  اراز دره عق  رو باز کرد و به کمک مامان منو نشتتوند
نشتتستتت پشتتت فرمون و مامان هم صتتندلیه جلو..اراز هم برگشتتت به ستتمت 

 بیمارستان که ویلچر رو پس بده و سریع بیاد..
 منم تصمیم گرفتم تا برگشتن اراز حرفی نزنم



wWw.Roman4u.iR  30 

 

شید که ارازهم به  صمیم رو گرفته بودن..طولی نک انگار بابا و مامان هم همین ت
 ما ملحق شد

 بابااراز:بریم 
 بابا:پس دادی ویلچرو؟

 اراز:بله بردم گذاشتم سره جاش 
 مامان:اراز راستی مادر به اراد زنگ زدی؟تونستی باهاش حرف بزنی؟

اراز:اره مامان هههههه جووووری باهاش حرف زدم که جرئت ندارم شتتبی بیام 
 خونه

 النا:درده پام کم ترشده بود و قابل تحمل
 ضبال ماشین رو روشن کنه..برای همین از بابا خواستم که 

 بابا؟
 بابا:جان بابا؟

 النا:میشه ضبال رو روشن کنی؟
 بابا:چرا که نه بابایی بفرما

صدای خواننده توی  ضبال  شت بابا روی یکی از کلیدای  شار دادن انگ النا:با ف
 فضای ماشین پیچید..

 
 
 

 ادامه دارد....



 31 من یهست

 

Slle  y  giir ,lle  y  giiR 
Slle  y  giir ,lle  y  giib 

Slle  y  giir ,lle  y  giib 
Slle  y  giir ,lle  y  giib 

 منو به خودم بیار
* 

Ri gSl gb yis iitg lS 
 بعضی وقت ها دوستش داری

* 
Ri gSl gb yis mil’S 

 بعضی وقت ها هم نه
* 

Ri gSl gb yis lggm lS Sygl yis mil’S  lm yis igS ei 
 ها هم نه و می ذاری و میری بعضی وقت ها بهش نیاز داری و بعضی وقت

* 
Ri gSl gb  g ,sby lS 

 بعضی وقت ها براش شتاب می کنیم
* 

Ri gSl gb  g e ii 
 بعضی وقت ها هم موفق نمیشیم
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* 
nS migbl’S   SSg,    y  g   l S wg lS ,g i bii  

 مشکلی نیست عزیزم،ما می تونیم خیلی آروم پیش بریم
* 

i sbg Syg   y Sy S  g Sis y lb bi gSylle Sy S  g   l’S mgly 
 چون لمس کردنمون چیزیه که نمی تونیم انکارش کنیم

* 
elm Syg   y Sy S yis  itg iy yis   wg  g eggi  iltg 

 و نحوه حرکاتت باعث میشه احساس زنده بودن بکنم
* 

ii g il 
 زود باش

* 
Slle  y  giir ,lle  y  giib 
Slle  y  giir ,lle  y  giib 

 به خودم بیار منو
* 

tis S,y Si ylmg lS 
 سعی داری پنهانش کنی

* 



 33 من یهست

n wli  yis mi 
 می دونم که این کار رو می کنی

* 
uygl  ii yis ,g iiy   lS lb  g Si  i g  lm egS yis 

 وقتی تمام اون چیزی که واقعا میخوای این باشه که بیام و به دستت بیارم
* 

tis  itg ll  iibg, 
 ایتو نزدیک تر می

* 
n eggi yis  ,g Syg 

 و من نفس کشیدنت رو احساس می کنم
* 

nS’b ilwg Syg  i,im mlb rrg ,b  ygl yis’,g  ,islm  g iy 
 وقتی تو پیشمی انگار دنیا ناپدید میشه)هیچی رو نمیبینم(

* 
i sbg Syg   y Sy S  g Sis y lb bi gSylle Sy S  g   l’S mgly 

iy yg y 
 ه چیزیه که نمی تونیم انکارش کنیم. اوه . آرهچون لمس کردن همدیگ

* 
elm Syg   y Sy S yis  itg iy yis   wg  g eggi  iltg bi  i g 

il 
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 و نحوه حرکاتت باعث میشه احساس زنده بودن بکنم . پس زود باش
* 

Slle  y  giir ,lle  y  giib 
Slle  y  giir ,lle  y  giib 
Slle  y  giir ,lle  y  giib 
Slle  y  giir ,lle  y  giib 

 منو به خودم بیار
* 

n b y yis   lSr n b y yis lggm 
 معتقدم که تو هم می خوایش، باور دارم که نیازش داری

* 
n   l Sgii  y yis, e  g iitg Syg   y lS Ss,lb  g il 

 می تونم از رو قیافت بگم که عشق چیزیه که منو به هیجان میاره
* 

n b y yis   lSr n b y yis lggm 
 معتقدم که تو هم می خوایش، باور دارم که نیازش داری

* 
n  lii mi  ii lS S wgb ،n  isim lgtg, mi yis  ,ile 

 من هرکاری الزم بشه می کنم، راست می گم
* 



 35 من یهست

i sbg Syg   y Sy S  g iitg lb bi gSylle Sy S  g   l’S eleyS iy 
li 

 ، چیزیه که مانع از جنگ بین ما میشهچون عشقی که بینمون وجود داری 
* 

n csbS   l’S egS glisey iy yis   wg  g eggi  iltg bi  i g il 
 من متوجه چیزی نمیشم.این تویی که باعث میشی احساس زنده بودن بکنم

* 
Slle  y  giir ,lle  y  giib 
Slle  y  giir ,lle  y  giib 

 هشیارم کن
* 

n b y yis   lSr n b y yis lggm 
 تو می خوای، فکر می کنم نیاز داری فکر می کنم

* 
n   l Sgii  y Syg   y il Syg iiiw il yis’,g e  g l Ss,l yis il 

 می تونم از قیافت بگم که به وجدت آوردم
* 

n b y yis   lSr n b y yis lggm 
 معتقدم که تو هم می خوایش، باور دارم که نیازش داری

* 
le yis y tg  y S lS S wgbr  g mil’S y tg Si   lS …igS’b egS lS il 
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 اگر به چیزی که از دست دادی برسی، مجبور نیستیم منتمر بمونیم، بزن بریم
* 

ngS lS il! 
hyyy 

 بزن بریم
* 

Slle  y  giir ,lle  y  giib 
 هوشیارم کن

 
 النا:همون بود همون اهنگه مورد عالقم که خیلی وقت ها گوشش میکردم

 امش میدادبهم ار
ش  مملوم  سیدیم دره خونه.کوچمون تو اون تاریکی  شید که ر خیلی طول نک
واقع شده بود تنهای تنها در سکوت مبهمی فرو رفته بود ..بابا ریموت دره خونه 

 رو زد و وارد حیات شدیم چراغ روشن خونه نشون میداد که اراد نخوابیده بود
 در مامان:اراز به خواهرت کمک کن پیاده شه ما

 اراز:بیا ابجی افلیجم وبال گردن ماهم دیگه شدی چیکارت کنیم اخه؟
 النا:تقصیرجنابعالیه خوابم گرفته اراز خستم چرت و پرت نگو زود تر بریم.

اراز وقتی که دید من حوصتتله ای ندارم دیگه بهم گیر نداد و تصتتمیم گرفت با 
 نهایت دقت کارشو کنه و تا داخل سالن همراهیم کنه



 37 من یهست

که رستتیدیم داخل اراد روی کاناپه ی جلوی تلوزیون درازکشتتیده بود با وقتی 
شت و وقتی پای من رو دید مثل فنر ازجاش  صدای ما به طرفمون برگ شنیدن 

 بلندشد
 اراد:النا چیشدی ابجی؟؟؟؟؟پات چیشده؟؟؟؟؟؟؟

 النا:سالم داداشی چیزی نیست نگران نباش 
یه خراش کوچی که فقال؟؟؟؟؟؟خراشتتش اراد:اراز تو پشتتتت تلفن نگفتی 

 اینه؟؟؟؟؟
 بزنم خراش خراشت کنم؟؟؟؟؟؟؟

 اراز:ایییی بابا به من چه اصال هرچی میشه سره منه بدبخت درمیارین 
 اه من میرم بخوابم ش  همگی خوش

 مامان:اراز مادر شام که هیچی..
 مامان تا خواست که ادامه ی حرفش رو بزنه که اراز گفت میل ندارم

 مامان:ولی اراز..
شترازین  ستراحت کنه اراد بابا توهم بی شده بزار بره ا سته  بابا:ولش کن خانم خ

 خواهرتو بازجویی نکن بزار بره استراحت کنه
 اراد:من؟من غلال کنم ابجی به این نازی کی دلش میاد اذیتش کنه اخه؟؟؟؟؟

 النا:داداش میگم انبار کنم برا سال دیگه قیمتا میره باال؟!
 اراد:چیارو؟؟؟؟

 ��?ا:همین هندونه هارو دیگهالن

اراد:هههه دیوونه فکر کردم عالوه براینکه پات چالق شتتتده مرزت هم ناقص 
 شده
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 النا:ن بابا ازین حرفام بلدی رو نمیکردی شیروووون؟
 باگفتن این حرفم دستم رفت طرف لپه اراد و محکمممم کشیدمش 

شد جاش اراد هم  سرررد  سم نبودا ولی  صال حوا شت خیره به جان خودم ا دا
خیره بهم نگاه میکرد ..اولین باری بود که لپشتتو میکشتتیدم اخه اراد خوشتتش 

 نمیومد کسی دست ب صورتش بزنه
اراد:النا؟؟؟؟؟؟؟دوتاشتتوخی کردم باز از خود بیخود شتتدی دختر؟؟؟؟؟بلند 

 شو بریم بلندشو زودتر
م ابا هالنا:خواستتم بلند شتم یه نگاه ب دور و برم کردم دیدم ععععععه مامان ب

رفتن بخوابن..امش  انگار هیچکس به فکر غذا نیست!از فاز غذا اومدم بیرون 
 و گفتم

 باشه داداشی بریم
 اراد بهم کمک کرد ک پله ها رو یکی یکی تا رسیدن به اتاقم طی کنم 

همینکه رسیدم کنار تختم یه تشکر مختصرکردم و اراد هم با یه لبخند و یه ش  
 بخیر اتاق رو ترک کرد

نم تصتتمیم گرفتم به چیزی فکر نکنم و فقال چشتتم هامو روی هم بزارم حتی م
حوصله نداشتم مانتویی که مامان موقع رفتن به بیمارستان تنم کرده بوده رو در 

 بیارم..االن دقت هم ک میکنم میبینم وااااای ساپورته گل گلیم!!
 بیخیال بابا 

 بگیرم بخوابم..
 



 39 من یهست

 
 �😉😉�?ادامه دارد

 
 نم ساعتای چند بود ولی با صدای زنگ گوشیم از جا پریدمالنا:نمیدو

صورتم کنار زدم و کش  شیم روی میز داره زنگ میخوره موهامو از  دیدم که گو
اوردم موبایلمو که سره جای همیشگیش روی میزه کناره تخت بود رو برداشتم 

 .نگاه به شمارش انداختم سارا بود..
 دیده من نیومدم زنگ زده پیگیرشه امروز صبح کالس داشتیم دانشگاه البد

 گوشیو جواب دادم و گرفتمش جلوی گوشم..
 سالم ساراییم خوبی؟

سارا:سالمو درررررد النا معلوم هست کدوم قبرستونی هستی؟؟؟؟؟وای استاد 
 اومد سره کالس نمیتونم حرف بزنم اس بده ببینم کجایی بای

 د حرف میزنهالنا:دهنم باز مونده بود وای که این دختر چقدر تن
 فقال ازبین حرفاش متوجه شدم که میگه اس بده

شماره بهم پیام داده بود  برای همین رفتم توی پیام هام یا خداااااااا باااااز همون 

 ✍بااین متن:
 

 و تو
 هر جا و هر کجای جهان که باشی

 باز به رویاهای من بازخواهی گشت
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 تو مرا ربوده، مرا کشته
 شانده ایمرا به خاکستر خواب ها ن

 هم از این روست که هر ش 
 تا سپیده دم بیدارم

 عشق همین است در سرزمین من
 من کشنده ی خواب های خویش را

 ️❤دوست می دارم
....... 

 داشتم روانی میشدم باید هرطورشده بفهمم این کیه
 اما االن وقتش نبود باید اول به سارا اس میدادم

ه ،ساراییم من نمیتونم تایه ماهی دانشگا برای همین شرو  کردم به نوشتنه پیامم
 بیام

 بعد از دو،مین جواب داد پیامش روسریع باز کردم.
 �😱😱😱�?سارا:

ستاد پناهی حذذذذفت میکنه ازهمین امروز که نیومدی  یعنی چی؟؟؟؟؟؟؟؟ا
ستترکالستتش خودتو حذف شتتده بدون بقیه استتتاد هارو شتتاید بشتته یه کاری 

 حاال برای چی؟؟؟؟؟چیشده مگه؟؟؟؟؟؟کردولی این،،،،بعید میدونم. 
 سریع جوابشو دادم:

 سارا من پام شکسته من چجوری بیام اخه؟؟؟؟؟؟
 طولی نکشید که جوابمو داد



 41 من یهست

 سارا:چیییییی؟؟؟؟؟چراااااااا؟؟؟؟؟؟؟؟؟
.... 

النا:حاله اینکه براش توضیح بدم رو االن نداشتم برای همین بهش اس دادم که 
 میدم فعالسارایی بعد برات توضیح 

 بازهم بعده یه مین جوابمو داد..
 سارا:باشه النا من عصرمیام پیشت کلی حرف بزنیم ..فعال

............... 
 

 النا:نگاهی به ساعت انداختم ساعتصبح بود
 کش و قوسی به خودم دادم 

و تصمیم گرفتم مانتوم رو دربیارم و لباسی هم که قبل از به بیمارستان رفتن تنم 
 م رو هم عوض کنم بعد هم یه ابی به دست و صورتم بزنم..کرده بود

به سختی بلندشدم و به سمت کمد کناره میزه ارایشم رفتم و یه بلیز راه راه پیدا 
.. بعد از لباس عوض کردنم کردم و پوشتتیدم ستتاپورتمم که همون گل گلیه بود

 هم صورتمم رو به هرسختی ک بود تو سرویسی که تو اتاقم بود شستم.
ام وقتی که میخواستم به خودم فشار بیارم و یه مسیر کوتاه رو طی کنم دردش پ

ستی برام بگیره تا بتونم کم کم خودم  شد باید به بابا میگفتم چوب د شرو  می
 جابه جاشم

سمت در رفتم دره  سختی به دیواره اتاق خودمو نزدیک کردم و به کمکش به  به 
 دم..............اتاق رو که باز کردم و مامانم رو صدا ز

 النا:ماماااان؟؟؟؟؟؟
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 مامان:جان مامان؟؟؟؟؟
 النا:میشه کمکم کنی بیام پایین؟؟؟؟

بااین حرف من مامان ستتریع پله هارو یکی یکی طی کرد و به ستتمت اتاق من 
 اومد تا چشمش به من افتاد که دم دره اتاق ایستادم اخم غلیمی کرد و گفت:

اق  خودت باشتتی؟؟؟؟چرا تااینجا تنهایی النا؟؟؟؟؟مگه دکتر نگفت باید مر
 اومدی؟؟چرا زودتر صدام نزدی مادر؟

النا:مامان ای بابا حاال که چیزی نشتتتده به بابا هم اتفاقا میخوام بگم چوب 
 دستی بگیره خودم دیگه بدون کمک شماها راه برم نمیشه که همش اینجوری

تموم  ارشمامان:بابات خودش به فکر بود صتتبحی که میرفت شتترکت گفت ک
 شه برات میگیره حتما ،شاید راحت تر باشی

 النا:الهی فداش بشم من بابایه منه دیگه
صن دیگه نرو تو اتاقت که مجبور بشی  مامان:حاال بیا کمکت کنم بریم پایین ا
از پله ها باال پایین شتتی اینروری خیلی اذیت میشتتی به اراز میگم تختت رو 

 بیاره پایین عزیزم
 اال حاال یه کاریش میکنم..النا:نمیدونم و

 
 النا:به کمک مامان پله هارو به ارومی طی کردم 

شمل جلوش  سالن و روی یکی از مبالی دو نفره که یه میزه خو سیدیم توی  ر
 بود نشستیم
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مامان:الهی من فدات شم مادر برات صبحانه مقوی االن میارم بخور پات زود 
 کی مادر؟خوب شه استخونات محکم شن تو چرا اینقدر پو

النا:     مامان شتتماهم حرفای ارازو میزنین؟من کجام پوکه؟؟؟؟؟دخترباید 

 ️☺ظریف باشه اتفاقا
 مامان:نه دیگه اینقدر ،من برم صبحانه بیارم

 النا:مامان راستی عصر سارا میاد پیشم 
 مامان:قدمش روی چشم دخترم

 النا:فدات شم مامانی
............... 

و بلندشد و رفت سمت اشپزخونه منم تصمیم گرفتم مامان دیگه چیزی نگفت 
تلوزیون رو روشن کنم و ببینم چی داره.. هی کانال عوض کردم تا رسیدم به یه 
کانالی که داشتتتت فیلم پخش میکرد به نمر فیلمش جال  میومدو تصتتمیم 

 گرفتم کانالو عوض نکنم دیگه
 ی پررررررر از چیزایهمینرور که غرقه فیلم بودم ،یک آن دیدم مامان با یه سین

 �😋😋😋😋😋😋😋😋�?خوشمزه و متنو  وارد سالن شد
النا:وااااااوووووووو ببین چه کرده ملینا خانم!!!!!!!!!!!اگه می دونستتتم یه همچین 
صبحانه های خوشمزه ای پام بشکنه انتمارمو میکشه که زودتر خودم این کارو 

 بخورمااااااامیکردم ولی مامان من همشو نمیتونم 
مامان:هههههه بستته دیگه اینقدر نمک نریز بچه ،صتتبحونتو بخور من برم تو 

 اشپزخونه به نهار برسم...
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یات توی ستتینی دقیق کردم.. به محتو گاهی  نا:ن  �😋😋😋😋😋😋😋�?ال
 چی می دیدم؟؟؟!!!

بالو،نون  بای ال با هویج،مر قال،پنیر،کره،عستتتل،مر شتتیر،اب هویج،اب پرت
 رو،حتی کله پاچه!!سنگک،سبزی،نیم

 اب از ل  و لوچه ی خودم که اویزون شده(و....)دلتون اب شد نه؟؟؟؟؟
تصمیم گرفتم اول لیوان شیرو سربکشم دیش  هم که شام نخوردم حساااابی 

 امروز باید تالفی میکردم و ....
ایییییینقدر خوردم که میتونستتتم باهاشتتونروز روزه بگیرم. دیگه جا نداشتتتم 

کیدم برای همین بعده خوردن و تموم شتدنه نصتفه بیشتتره ستینی ،داشتتم میپو
 ،سینی رو گذاشتم روی میز و به دیدن ادامه ی فیلم پرداختم....

 

 �😉😉�?️⬅️⬅️⬅️⬅️⬅ادامه دارد
 

 مشرول فیلم دیدن بودم که صدای گوشی مامان توجه منو به خودش جل  کرد 
 مامان سریع گوشیو برداشت و گرفتش جلوی گوشش

 ن:الو؟ماما
 بله بله

 باشه من خودمو میرسونم.فعال
 النا:گیج به مامان نگاه کردم

 کجا میرسونه خودشو یعنی؟
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 مامان قبل ازینکه من حرفی بزنم گفت
مث اینکه مریضتی که عمل کرده بدحاله زنگ زدن ستریع خودشتو برستونه به 

 بیمارستان اینو گفت و سریع رفت که لباساشو عوض کنه..
  بود..کارش حرف نداشتتت همیشتته به من میگفت که ارزو مامانم جراح قل

شگاه  شون قبول نمیکرده بره دان شه ولی باباتیام اون اوایل نامزدی شک  شته پز دا
ولی بعدا با اصتترارهای مکرر مامان و عمه فرناز که حاال عمه هم متخصتتص 

 اطفال هسته راضی شده ..
شیده بود شت خیلی زحمت ک ست دا شرلش رو خیلی دو باباهم تواین  مامان 

 راه بهش خیلی کمک کرده بود..
.................... 

مامان:النا خ  دیگه من برم مشتتخص هم نیستتت کی برمی گردم کاری بامن 
 نداری؟

النا:نه مامان جان فقال اگه میشتته از باال گوشتتیه منو بی زحمت بیارین خودم 
 دیگه شما برین نمیتونم...

سمتم اومد  سید و گفت االن میارم بااین حرفم مامان به  و اروم گونم رو ب*و*
 فداتشم

مامان سریع از پله ها باال رفت و طولی نکشید که گوشیمو داد به دستم و گفت 
 من برم دیرشد مراق  خودت باشی النا راه نیووووفتی بااین پات تو خونه هاااا 

 النا:باشه چشم شما نگران نباش
 مامان:باشه پس خداحافظ

 می جونمالنا:بسالمت ما
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حاال من موندم تنها توی خونه نگاهی به گوشتتیم ک توی دستتتم بود انداختم 
کلیدپاورش رو فشار دادم صفحش روشن شد دیدم تا تماس بی پاسن ویه پیام 

 دارم......
 

 �😳😳😳😳�?سریع رفتم توی لیست تماسهام دیدم همون شمارس
 تماومدم بیرون ازتوی لیست تماس و زدم روی پیامی که داش

 زمزمه وار خوندمش:
 خیلی نگرانت شدم امروز که ندیدمت ،،حالت خوبه؟!

......................................... 
خدایا یعنی کیه؟؟؟؟؟؟نگاه به ستتاعت کردم دیدم ستتاعتشتتده یادم افتاد االن 

 دیگه کالسمون توی دانشگاه تموم شده
 برای همین سریع با سارا تماس گرفتم

.. 
 ته؟؟؟؟سارا:بلتت

 النا:الو سارا؟؟؟؟؟میتونی همین االن بیایی خونه پیشم؟؟؟؟
 سارا:االن؟؟؟؟؟؟؟تازه کالس تعریل شده میخوام برم خونه خو گرسنمه!

النا:کارد بخوره به اون شتتیکمت تو بیا من نهارتو میدم. باید باهات حرف بزنم 
 االن تنهام تا بابا اینا هم بیان خیلیه هنوز..

 عزیزم االن خودمو میرسونمسارا:اوکی 
 النا:باشه فعال
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 سارا:فعال
 تصمیم گرفتم قبل از اومدن سارا ایفون رو بزنم که بیاد داخل

یه پایی خودمو به دیواره سالن رسوندم و به کمکش خودمو بکش بکش رسوندم 
 به ایفون.. المص  خونه که نیست تاالره 

تا رسیدم بالفاصله دستمو گذاشتم روی کلیدی که در رو باز میکردو فشار دادم 
 و برگشتم سره جام 

همینرور نشسته بودم که دیدم صدای در اومد!وا چقدر سارا زود اومد!!برگشتم 
 طرف در که دیتتتتتتتدم......!!!!!!!!!!!

 
 

 ادامه دارد.........
 

نه من  نه؟!نک یا  نا:خودش بود..!!!!! نه همش ال یدم!!نک ید داشتتتم خواب م
 خیاله؟!فقال خداکنه رویا باشه خداکنه همون خیال باشه..

شرو  به ریختن کرد تمام  شونیم  سردی از پی سرد عرق  سرده  شد  سرد  بدنم 
ستم حرف بزنم!اون اینجا چیکار  شد حتی نمیتون سترس  وجودم پراز ترس و ا

گاه ما!!گیر دادنش توی دانشتت به  میکرد؟؟؟؟؟؟توی خونه ی  حاال  بس نبود 
 خودش جرئت داده بیاد خونه؟؟؟؟؟؟؟

خدای خودت کمکم کن التماستتتت میکنم کم کم داشتتتم بی حال میشتتتدم 
 که.........
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 ازبون آرمین:

شیدم نیومد ..دیگه کم  صبحی هرچی منتمرش بودم نیومد هرچی انتمارشو ک
کم داشتتت اعصتتابم بهم می ریخت..برای همین تصتتمیم گرفتم برم ستتراغ 

 دوستش میدونستم که اون از همه چی باخبره
سارا اوایل فکرمیکرد من ادم  شگاه و پیداش کردم .. شتم تو حیاط دان باالخره گ
بدور از  یه روز منو  ندارم..برای همین  نا  به ال قه ای  بازیم و هیچ عال ه*و*س 
چشم النا کنار کشید و گفت النا خامه تو و اون شیرین زبونیات نمیشه النا هیچ 

ی به تو نداره پاتو از زندگیش بکش بیرون ه*و*س باز ..فکر کردی امارتو حستت
سه  شنا ست که تورو ن ستی دختری نی شگاه دو ندارم؟؟؟؟؟؟؟باکل دخترای دان
شت دیگه زیاده روی میکرد و به  شم نمیومد دا آرمین:از طرز حرف زدنش خو

ر ت دختمن توهین میکرد برای همین صتتدامو بردم باال و گفتم اره قبول دوستت
شنهاد نمیدادم اونا  شته بودن بعدم من به هیییچ دختری پی شتم اما مال گذ داااا
سیم میگرفتن و بعدم زنگ  سرای همکال شماره ی منو از پ شون بودن که  خود

 میزدن و التماسم میکردن
شته که خیلی خوشگلی؟؟؟؟؟؟چیه اقا؟؟؟؟؟؟اره  سارا:چیه نکنه هوا برت دا

؟؟؟؟؟؟؟اخره پولی همینو میخوای بگن خوشتتگلی همینو میخوای بشتتنوی
همه؟؟؟؟؟؟تو االن میخوای بگی ارزوی همه ی دخترایی؟؟؟؟؟؟خ  باش 

 ارزوی تک تکه دخترا باش ولی خیالتو راحت کنم ک النا به تو عالقه ای نداره
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آرمین:بااین حرفش انگار دنیارو ستترم خراب شتتد انگار تماااام داشتتته هامو به 
 یک باره از دست دادم..

 خواستم جوابشو بافریاد بدم ولی کلمات یاریم نمیکردن..
 فقال یه جمله تونستم به زبون بیارم

 سارا فقال شمارشو میخوام. بهم میدی؟
 سارا:من چرا باید همچین کاری کنم؟؟؟؟؟

ارمین:سارا خواهش میکنم.. اگه میخوای دیگه منو اطرافش نبینی خواهری کن 
یگی نمیخوادم؟مگه نمیگی عالقه ای بهم درحقم و شمارشو بهم بده ..مگه نم
 نداره؟باشه ..فقال بزار خودش بگه ..

 
ست  سته بود نمیتون سوخت انگاریه چیزی راه گلوش رو ب سارا:دلم به حالش 
شایدم  شت.. ست دا شایدم واقعا النارو دو مثل چنددیقه پیش داد و فریاد بزنه..

داشتتتم چیکار النا هم حستتی بهش داشتتت ولی به روی خودش نمیاوورد..من 
شق رو از هم دور میکردم؟اره حرفه آرمین منرقی  شتم دوتا عا میکردم؟؟؟؟دا
 بود باید بهش شمارشو میدادم مرمئن بودم اینروری برای هردوشون بهتره......

 باشه ارمین من شمارشو بهت میدم
 آرمین:

 بااین حرفش یک آن ته دلم لرزید خدایاشکرت واقعا ممنونم ..
نده خیلی بزرا و پهنی روی ل*ب*ا*م نشست احساس میکردم ناخوداگاه لبخ

 چشام برق میزنه....باصدایی که توش شادی موج میزد رو به سارا گفتم:
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شیمون  سارا ممنونم مرمئن باش ازینکه این کارو میکنی هیییچوقت پ ممنونم 
 نمیشی

 سارا:نمیدونم چرا ولی بهش اعتماد کردم .و شماره ی النا رو بهش دادم
........................ 

سم  سارا هرچی زودتر ازش بپر شماره دادن  ضیه ی  بهتره درجای مرور کردن ق
 که خبری از النا داره یا نه برای همین به سمتش رفتم..

 _سالم سارا خوبی؟
 _سالم خوبم چیزی شده؟؟

 _سارا تو خبری از النا نداری؟؟؟؟؟
 _نه هنوز نیومده منتمرشم دیرکرده

 هش کنم یه زنگ بهش بزنی؟_میشه خوا
 _من االن باید برم سره کالس نمیتونم

 _سارا خواهش میکنم
 _تو چرا خودت نمیزنی خ ؟؟؟؟؟

 _نمیتونم سارا االن نمیتونم ،بعدم من هنوز به النا نگفتم منم که بهش پیام میدم
 _تو داری بهش پیااام میدی و هنوزم نگفتی که کی هستی ارمین؟؟؟؟

 ال ازش بپرسی عالقه ای بهت داره یا نه بعدهم بکشی کنار؟مگه قرار نشد فق
 _اره گفتم ولی نتونستم ..بزار یه کم دیگه بگذره بهش میگم..

 _واقعاکه ارمین
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_ستتارا بعدا درباره این قضتتیه حرف میزنیم..فعال میشتته رفتی ستترکالس قبل 
 ازینکه استاد بیاد بهش زنگ بزنی؟نگرانشم..

 و میگم _باشه بعده کالس بهت نتیجش
_نه نه من نمیتونم طاقت بیارم تا کالستتت تموم شتته خودمم بااین استتترس 
نمیتونم برم ستترکالس شتتمارمو میدم بهت بعدازینکه ازش خبرگرفتی فورا بهم 

 اس بده
 _باشه شمارتو بگو...........

 
............................ 

 اززبون ارمین:
شدم و اون رفت  سارا جدا شین بعد ازینکه از  سریع خودمو به ما سره کالسش 

 رسوندم.یه جنسیسه البالویی داشتم
درش رو باز کردم و حرکت کردم نمیدونستتتم کجا میرم ولی یه حستتی ته دلم 
میگفت فقال برو ..چند دقیقه ای همینرور توی خیابون میچرخیدم که ناگهان 

 فکری به ذهنم رسید
 

 ادامه دارد
 

 از زبون ارمین:
 دره خونه ی الناتصمیم گرفتم برم 
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چندباری که دنبالش اومده بودم و اون متوجه نشتتده بود ادرس خونشتتونو یاد 
 گرفته بودم پس

پام رو به شتتدت روی پدال گاز فشتتار دادم و به ستتمت خونه ی النا حرکت 
 میکردم

 خدایا پس این سارا چرا خبر نداد؟؟؟؟؟
وم این قال صداشو بشناصال خودم تا میرسم زنگ میزنم به النا فقال یه الو بگه ف

 دله صاب مرده اروم بگیره دیگه چیزی ازخدا نمیخوام
 گوشیم رو از جیبم کشیدم بیرون و شمارش رو گرفتم..

 چندبار بوق خورد ولی دریغ از یه الو.
جواب نمیداد وای خدا جواب نمیداد یعنی چیشده؟؟؟؟؟اونکه همه ی کالس 

ه حذف میشه پس چرا نیومد هاش رو بااین استادش میومد میدونست غیبت کن
امروز؟؟؟؟اونکه درستتش خیلی براش مهم بود ..یه کم دیگه به این فکرایی که 
از توی سرم میگذشتن ادامه میدادم مرمئن بودم چنان تصادفی میکنم که تیکه 

 بزرگم گوشمه
 بازم شمارشو گرفتم اما جواب نمیداد 

 نداد.. بار شمارش رو پشت سره هم گرفتم اماباز هم کسی جواب
گه  یدم توی کوچشتتتون..دره بزر نا بودم..پیچ نه ی ال کای خو گه نزدی دی
ستتیاهرنگشتتون رو پیدا کردم و یه کم بعد از خونه ی النا ولی تقریبا روبه روش 

 ماشین رو پارک کردم .تصمیم گرفتم اینبار بهش پیام بدم



 53 من یهست

ستتریع رفتم توی پیام هام و براش نوشتتتم که خیلی نگرانت شتتتدم امروز که 
 دیدمت،،حالت خوبه؟! و ارسالش کردمن

شون رو طی میکردم  سیر اول تا اخره کوچ نمیدونم چقدر ولی همینرور هی م
..گوشیم رو که توی دستم بود رو صفحش رو روشن کردم اما خبری از جواب 
پیامم نبود..نگاهی به ساعت انداختم..لعنتییییی پس این سارا چه غلری میکنه 

دیقه بود که یه هو دیدم یکی پیام داد با خوشحالی :ت که هنوز جواب نداده ساع
شته  ست نو سارا سه فهمیدم که  شنا شمارش نا سریع بازش کردم ولی دیدم که 
بود که خیلی معذرت میخوام من یادم رفت که بهت ستتریع خبر بدم ..النا تا یه 

 ماهی نمیتونه بیاد..
 چشمام از حدقه زد بیرون وقتی که این پیام رو خوندم 

یع درجوابش نوشتم که چی؟؟؟؟؟چراا؟؟؟؟؟؟چیزیش شده؟؟؟؟که بعد سر
 از چند دیقه ای جواب داد متاسفانه پاش شکسته..

واااااااای خدا چی؟؟؟؟النای من؟؟؟؟؟چ ی ش د ه ؟؟؟؟؟؟پاش؟؟؟؟؟دیگه 
 هیچی جواب سارا رو ندادم انگار که روانی شده بودم...

 
شتم توی جیبم ..من حتما باید ال شیو گذا سگو شک ته نارو ببینم اما اونکه پاش 

البد نمیتونه بیاد از خونه بیرون و موندن من هم اینجا بی فایدس دیگه بهتره برم 
که برم  نا بودم و تصتتمیم گرفتم  یه فکری کنم..کالفه بودم اخره کوچه ی ال و 
سیدم  شین که ر ساعتای بودفکر کنم..به نزدیکای ما شین حاال دیگه  سراغ ما

ن باز شد!!!!!خودمو کشیدم پشت درختی که فاصله ی زیادی دیدم دره خونشو
 تا خونشون نداشت و مخفی شدم که ببینم کیه..
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بادقت نگاه کردم دیدم یه سانتافه مشکی  از دره خونشون اومد بیرون و رانندش 
خانم؟البد  نا نبود کی بود این  گه ال تک دختربود ..پس ا نا  خانم بود ..ال یه 

ن که اومد بیرون از حیاط خونشون، تا قبل از بسته شدن مادرشه دیییگه!! ماشی
در ،خودمو سریع رسوندم کامل به جلوی دره خونه و تو حیاطشون رو دید زدم 

 هیییچ ماشین دیگه ای بریره ماشین خود النا نبود!!یه مزداسفید رنگ
شین  ست چون نه ما شدم که النا تو خونه تنها شدم مرمئن  شحال  خیلی خو

سر کارن..مادرش برادراش بود  صه خ  این وقت روز همه  شخ و نه پدرش..م
هم که االن رفت ..برای همین تصمیم گرفتم که برم سمت دره خونشون و زنگ 
ایفون رو بزنم..اما دلم شتتور میزد..گفتم یه پنج دیقه ای منتمر میمونم اگه باز 

باره قدم میزدم که د  یدمخبری نشتتتد میرم میزنم..همینرور داشتتتم دیقه رو دو
 صدای زدن در اومد!!

 با تعج  تصمیم گرفتم برم سمت درشون!!وا برای چی این در باز شد؟؟؟؟
 ای خدا شکرت که خودت ردیف میکنی.. 

شون..یه حیاط بزرا و شیک  سرمو کردم توی حیاط در رو یه مقدار هل دادم و 
و پر از درخت و گل....دو دل بودم نمیدونستتتم کاری که میکنم درستتته یا نه 
ولی رفتم داخل حیاط یواش یواش از پشتتت درخت ها خودمو به دره اصتتلی 

 نزدیک کردم....
چشمام رو بستم و فقال از ته دل دعا کردم که النا تنها باشه..زدم به سیم اخر و 

 درو باز کردم........
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 ادامه دارد

 

صدای  سته بود روی مبل و با  ش از زبون آرمین:دیدمش خودش بود..النا تنها ن
 برگشت طرف من.. در

زل زده بود توی چشتتام..خدا این دختر منو روانی خودش کرده اگه یه روز این 
چشتتمارو نبینم اگه یه روز این نگاهو از دستتت بدم هیچی برام نمیمونه دیگه، 

 انگار همه چیو باختم..
سته بود پاش توی گچ بود  شک نگاهم رو ازش گرفتم و به پاش زل زدم اره پاش 

 ون این اتفاق برام میوفتاد کاش من....کاش من جای ا
نمیدونم چرا ولی هیچ حرکتی نمیکردم..ستتعی کردم به خودم بیام درستتت که 
لت میشتتته  حا ماش داره بی  یده وکم کم چشتت یدم رنگش پر گاش کردم د ن

 ..درومحکم به هم زدم و باقدم هایی بلند رفتم طرفش
..خیلی  ق میریختدستشو گرفتم توی دستام..خیلی سرد بود از پیشونیش عر

 ترسیده بود برای همین به حرف اومدم..
 _النا؟؟؟؟الناا؟؟؟؟؟حالت خوبه؟؟؟؟؟

 _با صدایی خیلی ضعیف گفت تو اینجا چیکار میکنی؟
_گفتم باید میدیدمت النا باید میدیدمت لعنتی همش تقصتتیره تو بود همش 

دارم این مدت تقصتتیرتو و اون غروره مستتخرته من میخوامت النا من دوستتت 
ستی؟؟تا کی میخوای به  شنوی؟؟اره خانمم؟همینو میخوا ستی ب همینو میخوا

 این بی محلی هات ادامه بدی؟؟؟؟تا کی؟؟؟؟
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 از زبون النا:

 آره درست میدیدم..ارمین بود..اما هیچ نایی برای حرف زدن نداشتم ..
فکر کنم اونم فهمیده بود حالم خوب نیستتت برای همین به ستترعت اومد به 
شماش نگران بود خیلی نگران حالش حاله خوبی  ستمو گرفت..چ سمتم و د

 نبود 
ستم بگم  ست زبون باز کرد و حالمو پرسید..فقال تون دید که حاله منم خوب نی

 اینجا چیکار میکنه
چشام خدای من باورم نمیشد  اینو که پرسیدم چشماش اشکی شد و زل زد تو

..شتترو  کرد به حرف زدن..از تمام حرفاش فقال شتتنیدم که گفت من دوستتت 
 دارم..

 شنیدم که گفت میخوامت
هنگ کرده بودم اصتتال نمیتونستتتم هیییچی بگم اما نمیدونم چرا دلم بی تاب 

 شد چرا سست شدم چرا....
 گرفت دید که من جواب نمیدم سرشو انداخت پایین نگاهشو ازم 

نه خدا نه نکنه بره نکنه حاال که من جوابی نمیدم بره و دیگه برنگرده توی همین 
 افکارخودم میگشتم که گفت

سارا  شن میکنه حاال دیگه میفهمم حق با  سکوتت همه چیو برای من رو _النا 
 بود میفهمم تو منو نمیخوای میفهمم 
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ن که زد  مت این حرفو  یار بگو نمیخوا به زبون ب با دستتتفقال بگو  گاه  م اخودا
باال اوردم....چیزی نگفت و ادامه داد داد بزن بگو من تورو  چونشتتو گرفتم و 
نمیخوام بگو لعنتی بگو چندبار منو میکشی؟؟خالصم کن این بار برای همیشه 
منو بکش چرا حرف نمیزنی؟؟؟؟چرا چیزی نمیگی؟؟چقدربسوزم من؟چقدر 

 میخوای منو غرق خودت کنی و نجاتم ندی؟؟؟؟
.................................................. 

 خواستم جوابش رو بدم که دیدم دره خونه باز شد و سارا اومد داخل
 با دیدن منمره پیشه چشمش،، چشماش چهارتاشد

 
 از زبون ارمین:

 هیچی نمیگفت هررررچی حرف زدم فقال نگام میکرد انگار گنگ شده بود 
شت و توی همون حال و هوا بودیم ک سمت در برگ صدای در اومد نگاهم به  ه 

 سارا رو دیدم اون اینجا چیکار میکرد؟؟؟!
اونم انگار با دیدن ما خیلی متعج  شتتد و گفت ارمین تو؟؟؟؟؟تو اینجا چه 

 غلری میکنی؟؟؟؟؟؟؟؟؟
_هیچی نگفتم حق بااون بود من اینجا چه غلری میکردم؟؟؟؟؟؟خونه ی کی 

خونه ی زخم دلم تا ابد؟؟؟ستتکوت النا بود؟؟؟؟خونه ی عشتتقم؟؟؟؟؟؟یا 
نشتتون میداد همه چیو مشتتخص میکرد نمیخواستتتم اذیتش کنم نمیخواستتتم 

 کالفش کنم ..حاال که اون منو نمیخواد من میتونم چه کار کنم؟؟؟؟؟؟؟
شدم  شدم و برای اخرین بار خیره  سره جام بلند برای همین هییییچی نگفتم از 

شک بریزم نخ ستم ا ستم اخرین نگاهشو به النا..نخوا ستم برض کنم..میخوا وا
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یادم بمونه یادم بمونه که اعتراف دلمو شتتنید و دم نزد نگفت بمون نگفت نرو 
نگفت ..هیچی نگفت..چون حرفی نداشت بزنه..چشماش..چشمای النا تمام 
شدم  شتم خفه می شتم دا شده بود نه دیگه طاقت ندا شکی  ستی من حاال ا ه

 چشمایی که یه عمر منو دیوونه ی خودش کرده بود..دلمو کندم دلمو کندم از 
رفتم ..رفتم به ستتمت در..ستتارا هم هنوز جلوی در ایستتتاده بود ..به ستتارا که 

 رسیدم گفتم فقال مراقبش باش..به تو میسپارمش
 ساراهم چیزی نگفت و منم از کنارش گذاشتم و رفتم بیرون ....

 
 از زبون النا:

شاش خوندم  فهمیدم از نگاهی که برای اخرین بار بهم انداخت فهمیدم..از چ
 که اینبار اگه بره رفتنش برای همیشست ولی

نه ،نه من نمیزارم منم میخوامش لعنتی منم میخوامش باید بهش بگم باید بگم 
 منم بهش عادت کردم منم بهش عالقه پیدا کردم منم ....

ر پیش گرفت اما تا خواستتتم بگم نگاهشتتو ازم جدا کرد و راه دره خروجی رو د
نباید میزاشتتم برای همین پشتت سترش به زحمت از ستره جام بلند شتدم پام 

 دردش خیلی شدید شده بود ولی برام مهم نبود 
اومدم صداش بزنم که رسید به سارا و بهش گفت مراقبم باشه و منو میسپاره به 
ست گفتم نرو  ضعیف منو که وقتی درو می ب صدای  سریع رفت وانگار  اون و 

د ..حاال من منه مررور منه خودخواه دستم رو پشت سرش باال گرفته بودم نشنی
به حالت التماس ولی اون ندید و رفت..انگار روح منم با خودش برد ..حاال 
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ضی که تو گلوم جا خوش کرده بود  سینم ،بر شده بود تو  دیگه نفسی که حبس 
 ه داد و زجهراهی به بیرون پیدا کرده بودن و به یک باره صتتدای ضتتعیف من ب

 تبدیل شد 
ببین  کامو  ببین اشتتت حالمو  ببین  نرو  خدا  نروووو تورو نه  اررررررمین 
هام بزاری؟؟؟؟عشتتق  یاد تن لت م یاد نگیریش؟؟؟؟د لت م دستتتمو؟؟؟د
گه برام مهم نبود شتتکستتتن غرورم  یاد؟؟زار زدنم االن دی لت م من؟؟؟؟؟د

و باهرحرفی که از  اعتراف دلم و.... هیییچی مهم نبود برام .همینرور داد میزدم
دهنم خارج میشد درعوضش هزارتا قرره ی اشک از چشام ،به زجه زدنم ادامه 
میدادم..ولی اون دیگه رفته بود ..به یک باره تعادلم رو از دستتت دادم و افتادم، 
افتادم روی زانوم و فقال زمزمه وار میگفتم نرو نرو نرو نرو.........ستتارا از اوله 

وک رفته بود و هیچی نمیشتتنید ولی با افتادن من به روی داد زدنم انگار تو شتت
 زمین پرید و منو بلند کرد و.............

 
 ادامه دارد.....

 
 از زبون ارمین:

دره خونه رو که بستتتم انگاری تماااامه وجوده خودم رو با خاک یکستتان کردم 
شه ولی حاال  ستم ..غرور و ابهت یه مرد همه چیز ش سیاه ن چی انگار به خاک 

مونده از این مرد؟؟؟؟؟دلی که شتتکستتت؟؟؟؟اشتتکی که ستتعی کردم بعد از 
مرا بابا دیگه از چشتتمم پایین نیاد؟؟؟؟؟من دیگه چی داشتتتم ..هیچی ..من 

 همه چیزمو باختم همین االن جوابه عالقم رو گرفتم..
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شینم گام  سمت ما سریع بیرون رفتم..و به  رسیدم به دره حیاط و بازش کردم و 
رو برداشتتتم..حالم از هرچی رابره ی عاشتتقانه بود بهم میخورد  های بزرگم

..من امروز برای همیشتته چشتتیدم مزه ی تلخه دوستتت داشتتتن رو مزه ی تلن 
 عشق رو چشیدم و برای همیشه سعی کردم که فراموشش کنم..

شن کردمو و حرکت  شین رو رو شتم پس ما سه اینجا موندن ندا دیگه دلیلی وا
راز خالم کستتیو نداشتتتم..با پستتر خالم هم رابره ی خیلی کردم ..من اینجا بری

 خوبی داشتم..پسره خیلی خوبی بود شود و مهربون
بعضی روزا تنهاکه بودم توی خونه میومد پیشم از دیروز زنگ زده بودکه امش  
نداشتتتم  حالی  گذرونیم..ولی من هییییچ حس و  یاد پیشتتم و خوش ب م

عد از دو ستته ستتاعت بی دلیل نمیخواستتتم خلوتم خراب شتته برای همین ب
 چرخیدن توی خیابونا سریع خودمو رسوندم خونه و بالفاصله بهش زنگ زدم 

 _الو رامین؟؟؟؟
فت ازهمون  به ارمین میگ لل خوبی؟؟)رامین  به داش امیره گللللل _ستتالااام 
بچگی امیر..و ارمین هم به اون که استتمش یه چی دیگه بود هم میگفت رامین 

) 
یستم اصال حوصله ندارم شرمندم بخدا زنگ زدم بگم صبح _نه داداش خوب ن

باید یه پروژه تحویل استتتاد بدم وقت زیادی هم ندارم میشتته فرداشتت  برنامه 
 بریزی؟

 _بیخود کردی من شبی دم خونتم حرف اضافم نباشه ....خدافظ
 _ببین رامین ....
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 ��?تاخواستم حرف بزنم که گوشیو قرع کرد..
 

 ادامه دارد
 

ست حالم  شقیه من چیزی نمیدون شق و عا ضیه ی ع خیلی بد بود..رامین از ق
چون خودم دلم نمیخواست کسیو تواینجور از مسائالی شخصیم راه بدم..البته 
رامین کسی نبود..پسرخاله و دوست صمیمم بود..ولی بهش چیزی نگفته بودم 

 ولی درعوضش اون همه چیو بهم میگفت......
یخته بود یه کم مرت  کنم تا حواستتم پرت شتته بلندشتتدم خونه رو که بهم ر

ته  مان گرف ما های  عا جا عوض شتتتده بود..د ندن این ..تصتتمیمم برای مو
ستگی  ستم ازینجا برم خارج پیش مامان..دیگه دلب ستم برم..میخوا بود..میخوا
اینجا نداشتم..مامان خارج بود یعنی بعد ازینکه پدرم فوت کرد مادرم نتونست 

مل کنه و برای همیشتته از اینجا رفت..خیلیم ستتعی کرد نبودش رو تو خونه تح
تازه  یدا کنم  جا ستتعی کرده بودم خودمو پ تازه این با خودش ببره ولی من  منم 

 اینجا خیره سرم عاشق شده بودم و میخواستم و....
شون فکر  ستم به سائل بزنم نمیخوا ست حرفی راجع به این م دیگه دلم نمیخوا

 کنم ..
ش  بود که دید ستم رامینه برای همین رفتم و درو ساعتای  م ایفونو زدن میدون

زدم..خودش بود اومد داخل ..منو ک دید زد زیر خنده و گفت چرا ستتبیالت 
تاد جونت نمرتو  مل کنی؟استت کا یه نتونستتتی پروژتو  شتتتل شتتتده؟؟؟؟؟چ

 نمیده؟؟؟؟؟خ  به درک
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ری داازین به بعد استتتادتون پروژه ازت خواستتت اول به اون بگو ک با من قرار 
 که اون کنسل کنه برنامشو نه من

ارمین:رامین منکه گفتم شتتبی حال و حوصتتله ندارم..بیخیال داداش شتتام هم 
هیچی نداریم زنگ بزن پیتزا ستتفارش بده رامین:اوکی امیرجوووووون تو جون 

 بخواه اخمم نکن بهت نمیاد

ش   ستش واقعا ام ارمین:یه نگاهی بهش انداختم که خودش همه چی اومد د
 الم خوش نبود..اما تصمیمم رو بهش خواستم که بگم..ح

 _رامین؟
 _جون؟

 _من میخوام ازایران برم
 _چییییییی؟؟؟؟؟؟کجا؟؟؟؟؟؟نکنه پیش خاله میخوای بری؟؟؟؟؟؟

 _اوهوم..
_امیر تو دیوونه شدی؟؟؟؟پس درس و دانشگات چی؟؟؟؟؟تو همونی نیستی 

ما باید یه دلیل محکمی که هرچی خاله اصتترار میکرد بیا قبول نمیکردی؟؟حت
 داشته باشی برای این کارت

 _دلیل خاصی ندارم..دلتنگه مامانم
 _اه بچه ننه نبودی ک تو!!

 _شدم
 _بیخود

 _جدی میگم
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 _نمیدونم واال چی تواون مرزت میگذره
 _هعیییییییییی روزگار

 _بیخیال زنگ بزنم شامو بیارن بعد حرف میزنیم....
 

 اززبون النا:
 ؟النا؟؟؟؟حالت خوبه؟؟؟؟صدامو میشنوی؟؟؟؟سارا:النا؟؟؟؟

النا:دیگه حرف نمیزدنم دیگه دادنمیزدم دیگه زجه نمیزدم..فقال به مستتیرروبه 
روم خیره شتتده بودم و انگار که هیچیم دستتت خودم دیگه نبود..رفت..مرمئن 
بودم ..برای همیشتته الناشتتو ترک کرد برای همیشتته وجودشتتو ازمن گرفت از 

 عشقش گرفت
ندگی زل زدم تو چشمای سارا که با نگرانی از نگاهم حال بدم رو خوند با درمو

برای همین خواستتت دل داریم بده که گفت النا رفت که رفت به درک که رفت 
سمت هم نبودین.. خ  دختر  شاید ق سرت ، بهتره توهم دل بکنی ازش  فدای 

سه خونه اونوقت من چ شو خودتو جمع کن دیگه..ممکنه هرآن یکی بر  یبلند
جوابشونو بدم؟؟؟؟بگم دخترتون برای اینکه نبردینش همراتون داره زار میزنه یا 

 پشت سره پسره مردم؟؟؟؟النا خواهری نترس نمیترشی من بهت قول میدم ..
النا:ستتارا میشتته کمکم کنی برم تو اتاقم و بعدشتتم تنهام بزاری؟؟میخوام تنها 

 باشم..
 میکنی؟نخیر من جایی نمیرم.سارا:دیگه رسمااااا داری منو بیرون 

 النا:خواهش میکنم سارا من حالم خوب نیست میخوام تنها باشم..لرفا
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ست میکنم  شربت در شه حاال که خودت نمیخوای میرم ولی قبلش یه  سارا:با
 بخوریم بعد میرم بابا مردم از گرسنگی و تشنگی....

 سارا این حرفو زد و راهیه اشپزخونه شد 
 

 �💟💟💟�?ادامه دارد
 

 اززبون سارا:
هاش بزارم حالش خوش نیستتتت عقل درستتتت و  من نمیتونم همینجوری تن
حسابیم که نداره،،،وای یه دفعه کار احمقانه ای به سرش نزنه!!!!!!!!!چیکار کنم 

 من؟؟؟؟؟؟
تا  له  تا قرص خواب اور بریزم حلللل ند یدم!!!!!!!توی شتتربتش چ هاااان فهم ا

 خش کار نمیکنه..چندروز خوابه و وقتیم بیدار شه م
 �😖😖�?ولی از کجا بیارم اخه؟؟؟؟؟

 وجدان:سارا؟
 _هان؟تو چی میگی این وسال؟

 _منگل واقعا نفهمیدی من االن برای چی پریدم وسال فکرت؟؟؟؟
 _نه بوخدا خو برا چی پریدی؟

 _بابا طرف ننش دکتره االن باید داروخونه داشته باشن اینجا!!!
سید؟؟؟؟؟؟؟خ  حاال از  _عععععععععه راااااس میگی!!چرا به فکر خودم نر

 کجا پیدا کنم؟؟؟؟؟؟
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 _سارا به خدا خودمو با کش دار میزنما
 _اهان اهان فهمیدم البد توی یخچالن دیگه!!!!

 برای همین به سرعت به سمت یخچال پریدم و درش رو باز کردم
 ععععععععه یا خداااااا چقدر قرص مرص و شربت مربت تو یخچالشونه!!!!

 تند مجبور شدم اسم قرصارو بخونم تا برسم به قرص خواب اور .... تند
 اهاااااان این هاش پیداش کردم..

خ  حاال پارچ اب ین هم که همین اینجاستتت و شتتربت هم اینهاش ..حله 
دیگه!!همه چیو که الزم بود روی میزه توی اشتتپزخونه ردیف کردم و دوتا لیوان 

 ت رو ریختم توی لیوان و هم زدم..هم ازتوی کابینت برداشتم اب و شرب
 فقال قرص مونده..خ  ولی چندتا بریزم داخلش؟؟ 

که اصتتال حرفشتتو  تام  نداره ستتته  که روی این اثر تام  مه دو که ک یکی 
نزن..اغاتامیریزم خیرشتتو ببینه..ولی نکنه مستتمومیت دارویی بگیره؟؟نه بابا 

 نمیگیره ..
 هم زدن کردم..پس هرتا قرص رو توی لیوان انداختم و شرو  به 

سارا بیا  صدای النا دراومد.. همینرور باافکار و وجدان خودم به جنگ بودم که 
 شربتتو بخور برو دیگه چیکارمیکنی؟

 _بتوچه به تو ربری داره؟؟؟؟تو ابرورتو بگیر کوچولو ..چه فوضولیاااااا
سینی راهیه  شربت و منم با  شدن تو شون حل  همینجور غرغر میکردم که هم
سالن شدم ..اد اد نگاه کن این طفل معصوم رو هنوز رو زمینه اصال حواسم 

 نبود بلندش کنماااااا 
 بیا خواهری بیا 
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 بیا ببرمت تو اتاقت ببخشید خ  من یادم رفت
 

 از زبون النا
سارا از پله ها باال رفتم و شار دادم و  با کمک  شو ف ستگیر سیدم به اتاقم ..د ر

واردشدم ..خیلی دلم گرفته بود اینقدر داد زده بودم که صدامم گرفته بود ..فقال 
احتیاج داشتتتم که تنها باشتتم که کستتی مزاحمم نشتته انگار که اروم شتتده بودم 
..مگه این چندقرره اشتتک چقدر وزن داشتتتن..اره راستتت میگن که گریه ادمو 

 ....اروم میکنه.
ستتارا منو با احتیاط روی تخت نشتتوند و خودش باز برگشتتت پایین که ستتینی 

 شربتو بیاره 
 طولی نکشید که وارد اتاق شد..

ستتتارا:به به ببین ستتتاراجون چه کرده همه رو دیوونه کرده بیا ،بیا بخور جون 
 بگیری

 _ممنون من میل ندارم
ش ستام  ست!حاال _چیو میل نداری؟؟؟؟؟؟؟من اوووون همه هم زدمش د ک

 میل نداری؟؟؟؟؟؟؟؟
 _مگه فقال مال منو هم زدی؟

_  نه چیزه خوب برا تو سفارشی هم زدم دیگه حاال تا نخوری به خدا نمیرم النا 
 قسم خوردم

 _سارا گفتم که میل ندارم از گلوم چیزی پایین نمیره
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 _از بینیت میره؟؟کاری نکن بریزمش تو سوراخای بینیتاااااااا
 ست بردار نیستی باشه بابا باشه میخورم _مثل اینکه تو د

 _افرین
 _سارا؟؟؟؟؟؟؟؟؟

 _چیه؟؟؟؟؟
 _چرا یه جوریه؟؟؟؟؟؟

 _چجوریه؟؟؟
 _یه طوریه!!!!!!!

 _چروریه؟؟؟؟
 _یه مزه ایه!!!

 _چه مزه ایه؟؟؟؟
 _زهرررررمااااار مگه من باتو شوخی دارم خ ؟؟؟؟؟میگم مزه یه چیزی میده

یار دیگه گیرت نمیاد ازین _نه نگران نباش خیلیم خوش مزستتت ناز ن ت بخور 
 شربتا

 _نه من دیگه نمیخورم
ستش دو طرف  شده بود!!برای همین با یه د صبی  سارا هم حاال ع بااین حرفم 
دهنم و با دست دیگش تماااام شربتو ریخت تو حلقم منه بدبخت هم نتونستم 

سه  شو بگیرم..نزدیک بود دو  ستم جلو خفه  بارکاری کنم هرچی زور زدم نتون
قه ای برطرف شتتتد  یه ده دی عده  که ب یارم  باال ب شتتم حس میکردم میخوام 

 خداروشکر
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شه؟؟ادمت میکنم من النا حاال ببین، خ   سرت با شه زور باال  سارا:باید همی
 ��?دیگه من برم توهم به خلوتت برس

شید و دوتا  سر ک شربتش رو تا تهش  سارا این حرف رو زد و خودش هم لیوان 
رو گذاشت داخل سینی و ازمن خدافمی کرد و باسینی رفت سالنه  لیوان خالی

 پایین که اول لیوانا رو بشوره بعدم بره دیگه باال نیاد....
 

 ادامه دارد
 

 اززبون ارمین
 اون ش  هم با رامین گذشت و من تصمیمم رو جدی گرفته بودم

 برای هم با مامان تماس گرفتم..
 _سالم مامان

 خوبی تو اقا؟_سالم عزیزدله مامان 
 _ممنون شما چروری؟

 _منم خوبم پسرم چخبرا؟چیشده یادی از ما کردی؟
 _مامان اتفاقا یه تصمیمی گرفتم که باهاتون تماس گرفتم

 _خیر باشه پسرم چه تصمیمی؟
 _من میخوام بیام پیش شما

 _چی؟؟؟؟؟؟؟یه بار دیگه تکرارکن؟؟؟؟
 _مامان من کارامو میکنم به زودی میام پیشتون
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رمین باورم نمیییییشتته قدمت روی جفت چشتتام عزیزه من،خدایاشتتکرت _ا
 شکرت که پسرم این اخرعمری میاد کنارم

 _ممنونم مامان ،من برم دیگه..فعال
 _بسالمت مادر

................................ 
 حرفام که با مامان تموم شد حالم به کل عوض شد

وم برای بابا بود و یه مادره مامان رو خیلی دوستتتت داشتتتم یه زنه همچی تم
 فداکارو دلسوز واسه من

باید امروز میرفتم کارای انصراف از دانشگاهو درست میکردم تو این مدتی که 
النا هم نمیتونستتت بیاد بهترین موقعیت بود..اصتتال دیگه نمیخواستتتم ببینمش 

شتم ..باید به خودم بقبولونم ک شو ندا شدن باها ما  هدیگه دل و جرئته رو به رو 
 نیمه ی گم شده ی هم نیستیم..

 باید قبول کنم که ما سهم هم نبودیم..
 باهمین افکار بلندشدم و لباسامو عوض کردم و از خونه زدم بیرون 

با دقت  به کوچمون انداختم..تاحاال اینقدر  از در که اومدم بیرون یه نگاهی 
جا  چه ی خیلی ارومی بود..دلم برای این گاهش نکرده بودم..کو نگ ن خیلی ت

 میشد ..بیخیال..بهتره برم به کارام برسم..
 دره ماشین رو باز کردم و سوار شدم و به طرف دانشگاه حرکت کردم..

جلوی دانشتگاه که رستیدم چشتمم به ستارا افتاد،اونم منو دید ولی من طوری 
 وانمود کردم که انگار ندیدمش
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مت درب ورودیه به ستتختی جایی برای پارک کردن ماشتتین پیدا کردم و به ستت
 دانشگاه حرکت کردم..

 
 از زبون النا

سارا بیرون رفته بعده یه  شدم که  سالن پایین مرمئن  شدن دره  سته  صدای ب با 
 چند دیقه ای که توی همون حالت نشسته بودم روی تخت

شده بود و پلکام کم   سنگین  سرم خیلی  نمیدونم چرا اینقدر خوابم گرفته بود 
 کم داشتن بسته میشدن

 رای همین تصمیم گرفتم که بخوابم روی تختمب
. 
. 
. 
. 
 . 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
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مامان:النا؟؟؟النایی؟خوشتتگله من؟خانمی بلندشتتو دیگه چقدر میخوابی از 
عصری خوابی هیچ میدونی ساعت چنده؟تو گرسنت نیست؟نهار که نخوردی 

 شام هم که هرچی اومدم صدات زدم حتی یه تکون هم نخوردی
 دختر الاقل یه چیزی بخور دیگه دارم کم کم نگرانت میشماالن دیگه پاشو 

 النا:مامان خوبم توروخدا بزار بخوابم
مامان:النا ستتاعت نصتتفه شتتبه دختر حالت خوبه؟؟؟؟؟بابا بلندشتتو برات یه 

 لیوان شیراوردم بخور بعد بخواب من اینروری نمیتونم برم بخوابم خ  دختر
 ل ندارم فقال میخوام بخوابم النا:ماماااان توروخدا ولم کن اصال می

 مامان:النا مرمئنی حالت خوبه؟
همه رو نگران کردی تو بچه ،مگه من نگفتم دیگه نری اتاقت؟راستی سارا زنگ 
زد تلفن خونه حالتو پرستتید مثل اینکه گوشتتیت هم جواب ندای هرچی زنگ 

 زده و اینم گفت که ظهری اومده پیشت و....
 سارا اوردت باال النا؟

 �😖😖�?النا:اره مامان خواااااهش میکنم بزار بخوابمممممم
 مامان:پس من خیالم راحت باشه که خوبی؟

 النا:اوهوم
 مامان:باشه پس منم برم بخوابم..ش  بخیر نازگلم

 

 اززبون ارمین
سارا گذشتم و وارد دانشگاه شدم و جایی که قرار بود کارامو  به سرعت از کنار 

 فتم انجام بدم رو در پیش گر
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 تا رسیدم دیدم اقای رضایی هم هست مسئول همون قسمت
 _سالم اقای رضایی صبحتون بخیر

 _به به سالم اقا ارمین شره دانشگاه ..صبح شماهم بخیر ،چیزی شده؟
 _راستش اقای رضایی میخوام انصراف بدم

 _به چه علت؟؟؟
 _دیگه عالقه ای به درس و دانشگاه ندارم دارم ازایران میرم

 پسر؟توکه درست هم خیلی خوب بود چرا دیگه عالقه نداری خ ؟ _مرئنی
_نمیدونم واال..به هرحال اگه میشتته همین امروز کارای انصتتراف منو درستتت 

 کنین خواهشا
 _هرجور صالحته پسرم..باشه ولی فکر نکنم همین امروز کارات ردیف شه

 _باشه ممنون 
 

 ادامه دارد
 

 از زبون النا
و به ستتاعته روبه روی دیوار خیره شتتدم که ستتاعترو  چشتتامو کم کم باز کردم

 نشون میداد
خدااااااا من از دیروز  یا یدم  با دیدن این منمره ی پیش روم عین فنر ازجام پر

 اییین همه خوابیدم؟چیشدکه من این همه خوابیدم؟
 عایا غذا خوردم اصن؟
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 وووووییییییی خیلی گرسنمه مرزم کار نمیکنه
 میمیردم ولی یه چیزی توجهمو جل  کرددیگه داشتم از گرسنگی 

 من کی لباسامو عوض کردم که خودم یادم نیست؟؟؟؟
 اهااان البد مامان خواب که بودم لباسمو عوض کرده 

 خداخیرش بده خیلی گرمه هوا اگه لباسمو عوض نمیکرد که منفجرمیشدم..
ونیم پیشخواستم بلندشم که یاده پای چالق شدم افتادم و یه اخم غلیمی روی 
 نشوندم..برای همین به صدام وولوم دادم ومامان و اراز و ارادو صدا زدم

 

 ️⬅️⬅️⬅️⬅️⬅ادامه دارد
 

 اززبون النا
 هرچی صدازدم کسی نیومد تو اتاقم

شد و چهره ی اوا از البه الی در  شم که یه هو دره اتاق باز  ستم خودم بلند خوا
 به چشمم خورد

 است؟؟اوه مای گاااد ببین کی اینجاااا
 عروس خانم ازین طرفا؟

بااین حرفم لپای اوا انگار که گل انداخته باشتته شتتد و ستترشتتو گرفت و پایین 
 زیرل  هم گفت:

 النا میام میزنمتا
 _خ  منم میزنمت ُگِل َمن ولی ازاقاتون میترسم

 _هههههههه خداروشکر که میترسی وگرنه پای منم ناقص میشد
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حرف بزن اییییییش حاالم اون الی _هو چشم سفید با خواهرشوهرت درست 
 در اینقدر رنگ عوض نکن بیا به من کمک کن بریم پایین

سر میزنم بهت ببینم خوابی یا نه ولی میبینم عینه  _بیشعور از صبحی هی میام 
 خرسه قربی خوابیدی

 _ اوا راستی نگفتی چیشد که اومدی اینجا؟
 _مگه تو واقعا نمیدونی؟

 _چیو؟
 به مامان_دیش  دایی زنگ زد 

 _خ ؟
 _گفت که اراد گفته و اینا..

 _خببببببب ؟؟؟؟؟؟؟
 _مامانمم گفت من حرفی ندارم اوا خودش باید تصمیم بگیره 

 _توهم که از رنگ و روت و نیشت معلومه تصمیمت چیه
 _میگم اراد بکشتت

 _ههههههههه خ  ادامش؟
 _هیچی دیگه 

بتتترای امشتتتتت  قتتترار ختتتاستتتتتتتتتگتتتاری گتتتذاشتتتتتت 

 ️☺️☺️☺️☺️☺️☺️☺️☺دایی
 وای النا دل تو دلم نیست

 _پس کجاته؟؟؟؟؟؟؟
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 _النا درررررررد 
 _عااااشق حرص خوردنتم اوا

 _به موقعش حالیت میکنم با کی طرفی
 فعال بلندشو بریم پایین نهار که منو زن دایی فرستاده دنبالت

 _راستی اوا عمه هم هست؟
 _نه 

 _نننننننه؟؟؟؟؟؟
 _چرا؟پس کجاست؟

 ونه،من تنها اومدم که عصرباهم بریم من لباس برای ش  بخرم_خ
 _اوا تو واقعا از عشق کور شدی

 _چرور؟
 _پامو کوری؟؟؟؟؟؟؟؟

 �😁😁😁�?_ای وای راست میگیا
 _گرچه میام همرات

 پام که بهتره فقال چوب دستی میخوام که ندارم
 _واااای اخجون النا دایی برات خریده که خنگگگگگ

 ه ،بریم که مردم از گرسنگی_خبببب  پس حل
 

 اززبون النا
با کمکه اوا به ستتالن پایین رستتیدم که چشتتمم خورد به میزنهارخوری که همه 

 نشسته بودن دورش
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 النا:سالاااااااامممم میبینم که جمعتون جمعه و گلتون کمه
 اراز:خلمون کمه

 بابا:اراز زشته جلو زن داداشت
 اوا:عی  نداره دایی بزارین راحت باشه

 بابا:دایی جون این اگه راحت باشه ک طرز حرف زدنش این نیست
 این االن مودب شدشه

 اراز:بابا داری منو پادشاه بی تربیتا توصیف میکنی برا زن داداش؟
 بابا تا خواست که جواب ارازو بده که اراد زودتر گفت:

 اوا جان شما بیا غذاتو بخور
شماش پرید  صدایی بااین حرفه اراد، اوا برق از چ یه نیم نگاهی به اراد کرد وبا 

 که یه نمه میلرزید گفت دستامو بشورم میام
اراد هم با یه لبخنده فوق العاده ماهرانه سرش رو به نشونه ی موافقت تکون داد 

 و اوا هم تا خواست بره که دستشو کشیدم و گفتم کجا؟؟؟؟؟
 منم ببر بشور

 اره پاشید و خفه شدبااین حرفم اراز که غذا تو دهنش بود به یکب
 دیگه داشت حرصمو درمیاوورد

ستش  شت میکوبید تو کمرش و لیوانه ابی که براش ریخته بودو د مامان هم دا
 میداد

 مامان:اراز مادر چیشد؟؟؟؟چرا ترکیدی؟؟؟
 ارااااز خوبی مادر؟؟؟؟؟بیا اب بخور 
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 النا:مامان میزنم لهش میکنمااااا داره به من میخنده بیشور
 اال یه کم حالش اومده بود سره جاش فورا جواب داد:اراز که ح

 �😂😂😂�?تو فعال برو بشورتت
 
 

 ادامه دارد....
 

شار دادن دندونام روی هم خالی کردم و به کمک  صمو با ف بااین حرفه اراز حر
ستم ..مامان قرمه  ش سره میز و ن شتم   ستم و برگ ش صورتمو  ست و  اوا رفتم د

ش حرررررف نداشت ولی میگفت اصال اون سبزی درست کرده بود ..دستپخت
اول زندگی بلد نبوده غذا درستتتت کنه و فقال مرغ بلد بوده..بابای بیچاره هم 
ست  شه چیزی نمیگفته..البته بابا هم یه کم غذا در برای اینکه مامان ناراحت ن
کردن بلد بود..پس باباهم برنج درستتت میکرده تا ستترکارخانم یاد بگیرن..منم 

دم اصتتال غذا بلد نبودم درستتت کنم..ولی اگه یه بارهم از روی مثل مامان بو
کتابای اشپزی غذا میپختم همه انگشتاشونو میخوردن..ولی من خانواده ی بی 

..برای همین بخاطرخودشتتون نمیپختم..بعلللله من انگشتتت نمیخواستتتم که

 یــــــــــــــه و کردم برنج پراز رو جلوم بشقابه..️☺️☺خیلی مهربونم
ریختم روشتتون..به خودم که اومدم دیدم همه دارن با  هم خورشــــــ  عالمه

یه  لت لوستتی گفتم چ حا با  گام میکنن منم چشتتتامو ریز کردم و  ج  ن تع

 ️☹؟؟؟؟؟؟گرسنمه خو
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 اراز:داریم میبینیم..
 النا:خداروشکرکه میبینی ،فکرکردم کوری

 اراز:تو برو به فکر خودت باش که عقد و عروسی نزدیکه و توهم لنگ
 فش ناخوداگاه صدای جیرم دراومدالنا:بااین حر

 ��?بااااااباااااا نگاه کن چی میگه؟؟؟؟یه چیزی بهش بگو خ 
 بابا:شوخی میکنه بابا جدی نگیر غذاتو بخور

باحرف بابا منم با اشتتتها شتترو  کردم به خوردن و ارازم چیزی نگفت ..همه 
 مشرول خوردن بودیم که ناگهان سکوته سره میز شکسته شد..

 ن ممنون من سیرشدم.اراد:ماما
 مامان:نخوردی ک پسر،شبی پس میوفتیا با مهریه و....

عد ازدواج  یه اشتتو ب مه مهر نداره..ه اراد:هیچی بیشتتتراز اوا واستتم ارزش 
 میدم..فدای یه تار موش..

 
 

 ادامه دارد
 

بااین حرف، اوا با نگاهی که میشد توش نهایت شرم و حیا و خجالتو خوند زل 
 ناز و عشوه گفت شما لرف دارینزد به اراد و با 

 النا:اوه اوه چه رسمی 
 خودمونی باش دیگه توئم..
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 داداش توهم کمتر اینو ذوق مرا کن 
بااین حرفم اراد یه خنده ی خیلی مالیمی کرد و با یه چشتتمک به اوا ستتالن رو 

 ترک کرد و رفت طبقه ی باال توی اتاقش.............
د از اتمام غذا ،اوا و مامان هم مشرول جمع بعدم همگی غذامونو خوردیم و بع

کردن میزشتتتدن و بابا هم رفت روی مبل نشتتستتتت و روزنامه ی روی میزو 
 برداشت و مشرول خوندن شد

یده  با برام خر با که  یایی  ندشتتتدم و رفتم طرف چوب دستتت هایی بل به تن منم 
بود..برشتتون داشتتتم و امتحانشتتون کردم..عالی بودن خیلی راحت میتونستتتم 

ستم کنارش و باذوووق باه ش سمت بابا ..و ن شون راه برم ..پس باهمونا رفتم  ا
 گفتم

 _باباییییییی الهی من فدات شم ممنونم خیلی اینروری راحت ترم
 _خدانکنه یکی یه دونه ی بابایی ..خ  خداروشکر که اینروری راحت تری

................. 
 پدری بودم..البته مامانممحرفای بابا خیلی به دلم مینشتتستتت ،من فوق العاده 

خیلی دوستتتت داشتتتم ولی خ  همه ی دخترا خاصتتیتشتتون اینه که طرف 
 پدرشونن بیشتر..

 برای تشکره بیشتر لپه بابامو محکمممم مااااچ کردم 
 خیلی ماهه خیلی مهربونه ..من بهترین پدره تودنیارو دارم..

ید و پدرم هم ماچمو بی جواب نزاشتتت و در عوضتتش پیشتتونیم رو ب*و*ستت
 گفت ارامش بابایی خبر داری وروجک؟!................
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سر و کله ی این مادره من یه هو از کجا  ستم جواب بابارو بدم که نمیدونم  خوا
 پیداش شد که با نهایته حسودی زل زد تو جفت چشه من و گفت

 البته ارامشش قبل از تو من بودم
 شت حاال دیگه من نیستم؟؟؟؟!بعدم رو کرد به بابا و گفت تیام باااااشه ارام

بابا همیشتتته وقتی حرص خوردن و حستتتادت مامان رو اینروری میدید میزد 
زیرخنده ..اینبارهم زد زیرخنده و به مامان گفت شما که همش دور بره پسراتی 

 ،من ملینایی هم میبینم دیگه؟
ن ممامان:دسته شما درد نکنه ..اینه جواب زحمتام؟؟باااشه اقا تیام شما طرف 

 میایی دیگه..
 بابا:مادره وروجکام مگه میشه ارامشم تو نباشی؟؟بیا اینجا ببینم؟؟!

بااین حرفه بابا، مامان لپاش گل انداخت و ستتریع اومد و نشتتستتت کناره بابا و 
 سرشو گذاشت رو شونش..

باباهم دسته مامانو محکم گرفت تو دستش و دوتایی بانهایت عشق و محبت و 
ل*ب*ا*شون از روی رضایت به ادامه ی خوندن روزنامه  یه لبخند پررنگ روی

 مشرول شدن..
بادیدن این لحمه مثل هربار خداروشتتکر کردم که توی یه خانواده با عشتتق و 
عالقه بزرا شتتدم ..خداروشتتکر کردم که بعده چنددددد ستتال هنوزم ملکه ی 

 دله بابا مامانه و پادشاه قل  مامان هم بابا..
ی خداستتت به ادما..ولی بزرا ترین دردستترهم عشتتق قشتتنگ ترین هدیه 

 هست..
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مامان و بابا کم ستتختی نکشتتیده بودن ..مامان خیلی زودرنج بود و کم تحمل 
..ولی بابا یه مردمحکم و استتتوار بود ..بابا گاه گاهی ناخواستتته مامان رو با 
کاراش اذیت کرده بود ولی هیچوقت اجازه نداده بود که مامان یه لحمم ترکش 

 و بره..هردوشون موندن و جنگیدن هردوشون موندن و ساختن.. کنه
که غرق ارامشتتن ..غرق  تاشتتون بخونم  حاالم میتونستتتم از چشتتتای دو
خوشتتبختین..برای همین از بند بند وجودم خواستتته ی همیشتتگیم رو از خدا 

 خواستم..
 خدایا"هیچوقت این حس خوشبختیو ازشون نگیر"

................ 
 

 ناز زبون ارمی
وقتی اقای رضتتایی قرارشتتد کارامو ردیف کنه دیگه دلیلی برای گذروندن وقتم 
سوندم و رفتم که  شین ر سریع خودمو به ما شتم برای همین  شگاه ندا توی دان

 کارای پاسپورت وگرفتن اقامت و ....برای رفتن پیش مامان بکنم....
.......................... 

اشتم تبخیر میشدم این کارامم انجام دادم و وای خدا که چقدر هوا گرمه دیگه د
 راهی خونه شدم..

 توی راه ترجیح دادم که ضبرو روشن کنم و صدای موزیک هم زیاد کنم..
 احتیاج به ارامش داشتم ..احتیاج به خودساختگی ..

 اما با صدای زنگ موبایلم همه ی افکارم به هم ریخت..
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شلوارم بیرون اوردم  شیم رو ازداخل جی   شماره ای که افتاده بود نگاه گو و به 
 کردم..

 هه ،اینو باش هنوز تو کفه معلوم میشه..
به من..اول نمیخواستتتم  که حاال گیر داده  یه دختره ی ه*ر*ز*ه  عستتتل بود..
خالی کردن  ته برای  عد پیش خودم گفتن بهترین موقعی بدم ولی ب جوابشتتو 

 حرصم ..برای عذاب دادن النا قبل از رفتنم..
 جوابشو دادم.. پس سریع

 _الو
 _سالم عشقم خوبی؟؟؟؟؟

 _مرسی تو چروری؟
 _منم خوبم جیگر

 _کاری داشتی؟
شگلی و  سر به این خو شه بی دلیل به پ شم؟؟ نمی شته با _باید حتما کاری دا

 جیگری زنگ بزنم؟؟
 _جیگری از خودته

شده عزیزم کجایی؟یه قرار  _میبینم که راه افتادی توهم..دلم برات تنگگگگگ 
 ر ببینمتبزا

 _اتفاقا بیرونم تو کجایی؟
 _منم خونه مجردیم دیگه

 _اوکی پس میام دنبالت بریم دور دور.....
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 _ای جووووووون من عاشق دور دور کردنم
 _ادرسو بده 

 _یادداشت کن .......
 

 اززبون ارمین
 بعد از گرفتن ادرس از عسل ضبرو روشن کردمو و به اهنگ وولم دادم

........................................ 
 کی جز خودش میدونه

  که عشق من جنونهبا اینکه تنهام خالیه دنیا 
 کسی و جز اون نمی خوام

  شاید عادته که من طاقته دوریشو ندارم
 که بدونه اون مثه آسمون ابری میشم و می بارم  

 وقتی اون نیست کنارم
*** 

 ون کهبسه این همه بی تابی واسه ا
 نمیدونه به یادشم حتی چون که 

 چیزی از من دیگه حتی یادش نمیاد
 بسه این همه از همه تعنه شنیدن

 طعمه شکست و تو آینه دیدن  
 نه منو نمی خواد نه نه نه نه نه

*** 
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  نمیشه باورم که چشاش و روم ببنده
 خودش میدونست واسه من این حس چقدر سخته و کشنده 

  اون همراهه همیشه  دیگه آرزوم با اسم
 دیگه این روزا بی اون رویاهام واسم تعبیر نمیشه واسم تعبیر نمیشه 

*** 
 بسه این همه بی تابی واسه اون که

 نمیدونه به یادشم حتی چون که 
 چیزی از من دیگه حتی یادش نمیاد

 بسه این همه از همه تعنه شنیدن
 طعمه شکست و تو آینه دیدن  

-------------------------------منو نمی خوادنه  نه نه نه نه نه
----------------------------- 

 
 منم همراه اهنگ داشتم میخوندم ..

 داشتم فکر میکردم به همه چی
شایی که ازم خیس  شد به چ سته  شک به همه ی اتفاقایی که افتاد به دلی که ازم 

 شد به ارزوهایی که تو دلم کشتم..
 النا..
 النا..

 رین موجوده دوست داشتنیه تو دلملعنتی ت
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 چراااااااااااا چرااااااااااااااا لعنتی چرااااا چرا رسوندیم به اینجا چراااااا 
 دلم برات تنگه دلم برات تنگه دلم برات تنگه

نفهمیدم ولی وقتی تو اینه ی جلوی ماشتتین نگاه کردم به خودم دیدم چشتتام 
 خیسه..

 با نهایت حرص اشکامو پس زدم..
 مرد که گریه نمیکنه مرد که ماتم نمیگیره اره

 لعنتی منم ادمم منم احساس دارم
 من یه بار عاشق میشم من یه بارتخری  میشم من یه بار....

سرمو  ستم  شو بگیرم..میتون ست ستم د کاش فقال یه بار دیگه یه بار دیگه میتون
 بزارم روشونش بگم هنوزم میخوامش هنوزم تنهاکسیه که براش میمیرم ..

 واقعا دیگه کنترلم دست خودم نبود
.................. 

 
 من داشتم چیکار میکردم؟؟داشتم باکی لج میکردم؟

 من میخواستم حرصه عشقمو دربیارم؟؟
یاد  عاشتتقمو میخوام حرص خوردنشتتو ببینم؟؟چجوری دلم م عا  من واق

 چجوری؟؟
 ولی اگه براش اصال مهم نباشه چی؟

 یه صدایی از ته دلم میگفت نه..
میگفت تو نمیتونی حتی االنم که النا تو زندگیت نیست کس دیگه ای رو جاش 

 بیاری ..نمیتونی..
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تموم شتتتده ارمین  فت همچی  بود..عقلم میگ بین دل و عقلم  نگ  ج
 بخاطرخودت بخاطر فهموندن دردی که تو سینته به النا ،این کارو بکن

 ولی دلم راضی نمیشد..
 مه برای یه ه*ر*ز*ه خرج کنم..اره راضی نمیشد از عشقی که تو دل

برای همین یک آن پامو روی ترمز فشتتار دادم و وستتال خیابون ماشتتینو متوقف 
 کردم..

اما بااین کارم ماشین پشت سری کنترلشو از دست داد و محکم کوبید از پشت 
 سر به ماشینم و ماشین منم پرت شد و.......

......................... 
 

 از سرم سرچشمه میگرفت چشامو باز کردمبا احساس سوزشی که 
تا چشتتام بازشتتد تنها چیزی که میدیدم چهره ی یه دختر با ارایش خیلی غلیظ 
بود..اشتتنا بود چهرش خیلی اشتتنا..اما فعال مهم تر از شتتناختن اون دختر این 

 بود که من االن کجام؟؟
به یه دستتتگاه وصتتلم و روی تخت تو  یه یهبه دور و برم که نگاه کردم دیده 

شد و با ذوق گفت  شم که دختره متوجه من  سره جام بلند  ستم از  اتاقم..خوا
 واااااااااای فرزاد ،ارمین به هوش اومده

 دختره دستمو گرفت و گفت ارمین خوبی عشقم؟
ارمین:وقتی که دختره حرف زد صداش تو گوشم پیچید..و یاده یه سری حرفای 

 گنگ افتادم،،،،،،،،،،
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 سالم عشقم خوبی 
 من عاشق دور دور کردنم

 یه قرار بزار ببینمت
 ارررره یادم اومد این همون لعنتیه،عسله

 ولی اینجا چه غلری میکنه؟؟؟
کار  جا چی که تو ؟؟؟؟؟؟این یدم توهم و گفتم  مامو کشتت برای همین اخ

 میکنی؟؟؟؟من چیشدم؟؟؟؟؟اینجا بیمارستانه؟؟؟؟؟؟
 کنم.. عسل:نفسم به خودت فشار نیار اول باید دکترو خبر

 ارمین:یعنی چی؟؟؟؟؟؟
 درست و حسابی جواب منو اول بده

 عسل جوابی نداد و از اتاق بیرون رفت..
سره  شتم اتفاقایی که افتادو مرور میکردم که دیدم یه پ شده بودم ..دا خیلی گیج 
بی  خو ین  م فت ار گ ند  خ ب ل با  خت و  ت طرف  مد  ند او ل ب قد  با  ی قر ت

 ی چندروزه دیوونمون کردی؟؟داداش؟خداروشکر پسربهوش اومدی..میفهم
 

.................. 
 

 اززبون النا
مامان بابا رو تنها گذاشتتم و تصتمیم گرفتم که برم تو اتاقم ...اما قبلش یه نگاه 
به ستتتالن انداختم ولی خبری از اراد و ارازو اوا نبود..خ  البد اوا هم رفته تو 

 اتاق من دیگه!!الهی تنهاست طفلی..زودتر برم پیشش
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 به سختی پله ها رو رفتم باال و رسیدم به اتاقم..داخل اتاق که شدم
اوا رو دیدم که روی تخت دراز کشیده بود و چشماشم بسته بود..خواب به نمر 

 میومد
 خواستم بیدارش کنم ولی دلم نیومد  

 عبضی چه نااازم خوابیده
 مثل بچه ها..

 اوا مثل خواهره نداشتم بود 
که قراره هنوزم خیلی دوستتش داشتتتم..از ب باهم بودیم و فکر این چگی هم 

 بااومدنش توی زندگیه داداشم باهاش باشم خیلی خوشحالم میکرد..
سم هایی که پیش رومون بود فکر میکردم که یه هو یه  سی و مرا شتم به عرو دا

 چیزی راه گلومو بست..
 یه صدای از ته دلم میگفت عروسی تو چی؟یادت که نرفته قضیه ی شروینو ؟

 بایاداوریه شروین و اتفاقایی که گذاشت تواین چند روز اخیر و یاد ارمین
 از خودم بدم اومد..

 من باارمین چیکار کردم من با عشقم چیکار کردم..
باهاش  ید  با که این همه همو میخواییم این نیستتتت.. این حقش نبود..حق ما

 ..تحرف میزدم باید براش توضیح میدادم که اونرور که فکر میکنه نیس
 باید بهش بگم که منم میخوامش..

سم  سام بدون ا ست تما شو که توی لی شمار شتم و  شیمو بردا برای همین گو
 خودنمایی میکرد رو گرفتم..
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 ته دلم میلرزید
 خداکنه جواب بده

ستم بهش بزنم  شی پیچید تمااام حرفایی که میخوا صدایی که توی گو ولی با 
 روی سرم اوار شدن..
 نمر خاموش میباشد....دستگاه مشترک مورد 

 
 گوشیش خاموش بود..

 کم کم فکر های مزخرف راهی پیدا کردن به مرزم..
 خدایا یعنی کجاست؟

 حالش خوبه؟
 امروز کالس داشتیم حتما سارا دیدتش تو دانشگاه..وای شایدم نه..

 حاال یه زنگ میزنم میپرسم ..ضرری نداره..
 بودم..بی نهایت استرس داشتم خیلی نگران شده 

 خدایا غلال کردم خدایا غلال کردم
 نکنه چیزیش شده باشه؟؟؟؟؟؟

 سریع از توی مخاطبام شماره ی سارا رو پیدا کردم
 با اولین بوقی که خورد گوشیو جواب داد

 _الو النا؟جونم؟
 _سالم سارا خوبی؟

 _سالم بروی ماهت قشنگم خوبم تو خوبی؟
 _نه سارا خوب نیستم..خیلی نگرانم
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 ه خواهری؟؟؟؟_چرا چیشد
با ارمین حرف بزنم برای همین بهش زنگ زدم ولی  _ستتتارا من میخواستتتم 

 خاموش بود
 _خ  به درک

 _ستتتتارا؟؟؟؟؟؟!!!!!!
 _النا خ  البد شارژ نداره گوشیش

نداری؟صتتبحی تو  بدی دارم ستتتارا، تو خبری ازش  نه..فکر نکنم..حس   _
 دانشگاه ندیدیش؟؟

 _اتفاقا دیدمش
 ؟؟؟خ ؟؟؟؟؟؟حالش خوب بود؟؟؟؟؟؟_وااااقعاااا؟؟؟؟

 _اره ولی النا.......
 _سارا مرمئنم یه چیزی شده ،حرف بزن دختر چیشده؟؟؟؟؟؟؟؟

 _النا ارمین داره انصراف میده از دانشگاه
 _چیییییییی؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

 
 ادامه دارد

 

ستتارا:النا امروز دره دانشتتگاه دیدمش..اونم منو دید ولی روشتتو برگردوند..منم 
 هاش نزدم..حرفی با
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پشت سرش با بچه ها داشتم میرفتم داخل سالن دانشگاه که دیدم اون به طرف 
 کالسش نرفت..

 فضولیم گل کرد و رفتم دنبالش
 منو نمیدید ولی من اونو میدیدم و

 مستقیم رفت پیش اقای رضایی
 ولی صداهاشونو نمی شنیدم

 زبون رضایی حرفبرای همین منتمر موندم حرفاشون تموم شه بعد برم از زیر 
 بکشم

 همینکه تموم شد حرفاشون..
 رفتم پیش اقای راضایی و گفت امرتون..

 منم گفتم منم مشکلم همین مشکل اقایی بود که رفت..
 یه دفعه اقای رضایی گفت توهم میخوای بری؟؟؟؟

 چشام چهارتا شد پرسیدم کجا؟؟؟؟؟؟
 که االن رفتجواب داد مگه نمیگی مشکلت همین مشکله این اقایی هسته 
 گفتم اره خ  گفت خ  منمورت مگه انصراف نیست؟؟؟؟؟

 النا دهنم باااااز مونده بود
 حاال قضیه ی انصراف دادن ارمین به کنار

 من چی میخواستم جواب این رضاییو بدم؟؟؟؟؟؟؟
 خیلیییی شانس اوردم بخدا

 تا اومدم جمع و جور کنم حرفامو که گوشیم زنگگگگ خورد و مامانم بود..
 منم به اقای رضایی گفتم که بعدا باهاتون صحبت میکنم و الفراااار
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 _با حرفای سارا داشتم حس کردم ته سرم خنک شده..
 دست و پاهام سست و ین شده بودن

 تنها حرفی که تونستم درجواب سارا بزنم این بود
 _سارا من نمیتونم حرف بزنم فعال

 ...................و حتی نزاشتم سارا یه کلمه ی دیگه حرف بزنه
 چی شنیدم من.....

 عشق من داره میره؟؟؟؟
 کجا بیمعرفت؟؟؟

 بدون من اخه؟؟
 دلت میاد؟

 
 غرق درافکار خودم بودم که اصال متوجه اوا نشدم که بیدار شده بود 

 با اولین کلمه ای که از دهنش خارج شد به خودم اومدم
 حاال دیگه اونم یه چیزایی فهمیده بود

 _النا؟ارمین کیه ابجی؟
 گنگ نگاهش کردم 
 هوای گریه داشتم..

 احساس خفگی میکردم جوابی ندادم و
از سره جام بلند شدم و به سمت پنجره رفتم..بازش کردم و خیره شدم به کوچه 

 و سعی کردم سیل اشکی که از چشمام جاری شده بود رو پنهون کنم ازش
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 ولی اون دیگه فهمیده بود..
 اومد پایین واز پشت سر دستشو گذاشت رو شونم .. از روی تخت

یه  ندی گر با بل با صتتتدای تقری گه  حاال دی یدونم چرور ولی  یدونم چرا نم نم
 میکردم..

 االن به هم دردیه یه نفر احتیاج داشتم..
 نگاهمو از کوچه گرفتم و برگشتم سمت اوا

اولین چیزی که به چشتتم میومد از چهرش چشتتتای خوشتتگل و کشتتیدش 
 چشاش به عمه رفته بود..درشت و کشیده که یه برق خاصی داشتن..بود..

 ولی حاال این دوتا چشم خوشگل هم اشکی شده بودن..
 هیچی نگفت اوا حرفی نزد فقال محکم ب*غ*لم کرد..

 به ب*غ*لش احتیاج داشتم به بودنش محتاج بودم
 حاال هردومون تو ب*غ*ل هم داشتیم اشک می ریختیم

 
نرور داشتتتیم زار میزدیم تو ب*غ*ل هم که صتتدای تق تق نمیدونم چقدر همو

 در باعث شد که دست از گریه بکشیم..
صتتدام خیلی گرفته بود تابلو بود اگه با کستتی حرف میزدم میفهمیدن که گریه 

 کردم برای همین
 به اوا اشاره کردم که درو باز کنه..

 منم سریع اشکامو پاک کردم و نشستم روی تختم..
 از باز کردن اشکاشو پاک کرد و به سمت در رفت در و که باز کرداوا هم قبل 

 چهره ی اراد نمایان شد
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 اراد:شما خانما نمیخوایین اماده شین؟
 عصر شده ها

 اوا:واقعااا؟؟؟؟اصال متوجه نشدیم..ببخشید..باشه االن حاضرمیشیم
 اراد:باشه من پایین منتمرم زود بیایین

 ارادحرفشو که زد خیلی اروم و ریلکس از پله ها رفت پایین 
 ولی اوا طبق معمول رنگ عوض میکرد..

درو که بستتت اومد ستتمتم ..پایین پاهام زانو زد و بهم گفت بعدا راجع به این 
 قضیه حرف میزنیم ..خیالتم راحت از بابت فهمیدنه من..بهم اعتماد کن

خند زدم و اونم دید که حوصتتله حرف در جوابش فقال ستترمو تکون دادم و  لب
 زدن ندارم دیگه چیزی نگفت و دوتایی لباسامونو عوض کردیم 

 و راهیه خرید شدیم
.................................... 

 ادامه دارد
 

 بعد از خرید اوا از اراد خواست که اونو دره خونشون برسونه
 فت..اراد هم قبول کرد و مسیر خونه ی عمه رو درپیش گر

دلم خیلی گرفته بود انگارهر چقدر که گریه کرده بودم اروم نشتتده بودم..اولین 
 بار بود که گریه ارومم نمیکرد 

 دلم نمیخواست بیام بیرون دلم نمیخواست با کسی حرف بزن..
 کالفه بودم برای لحمه ای رهایی ازاین حسه مسخره ،رو به اراد گفتم
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 _داداش میشه اهنگ بزاری؟
 نه_چرا که 
 _ممنون

صدای موسیقی پر  شین از  ضای ما شار داد و ف ضبال ف شو روی کلیده  ست اراد د
 شد

 یه اهنگه فوق العاده زیبا و عاشقونه..
 اراد خوشحال بود

 خیلی خوشحال
 ولی این رو بروز نمیداد

 ولی من میتونستم این حس رو از روی کاراش و شوق توی چشماش بخونم.
 

 �🌸🌸�?ادامه دارد�🌸🌸🌸�
 

 �😍�?اهنگه داخل ماشین متن
 کاری کردی که منم مثل خودت ساده بشم

 منه مررور انقدر پیش تو افتاده بشم
 کاری کردی بتونم راحت بگم دوست دارم

 وقتی استو میگم دست روی قل*ب*م بزارم
 حالمو ببین مگه می تونم ازت جدا بشم
 تا نفس ندی میبینی من نفس نمی کشم
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 شدم از حس توشبی که گفتی بمون جوری 
 که به یه زندونی بگن آزادی برو

 چشمام تو چشماته اما نمی دونم تو گریه می کنی یا من تو بارونم
 دنیا بگذرم من دنیا اومدم تو رو ببینم و برم پیش تو حاضرم از

 چشمام تو چشماته اما نمی دونم تو گریه می کنی یا من تو بارونم
 اومدم تو رو ببینم و برم پیش تو حاضرم از دنیا بگذرم من دنیا

♫♫♫ 
 دستتو بده نبض دستت ساعت جهانمه
 لمس لحمه هام کنارت بهترین زمانمه

 چی بگم بجات آرزویی که میشه رو کنم
 چی می خوای بگو منم همونو آرزو کنم

 چشمام تو چشماته اما نمی دونم تو گریه می کنی یا من تو بارونم
 اومدم تو رو ببینم و برمپیش تو حاضرم از دنیا بگذرم من دنیا 

 چشمام تو چشماته اما نمی دونم تو گریه می کنی یا من تو بارونم
 پیش تو حاضرم از دنیا بگذرم من دنیا اومدم تو رو ببینم و برم

 
ش  بود ..یه  ساعتای تقریبا  شون.. شید که اوارو هم رسوندیم به خون طولی نک

 کم دیر شده بود
 و به سمت خونه ماشین رو هدایت کرد برای همین اراد گازماشینو گرفت

 تا رسیدیم سریع پیاده شدیم که بریم برای خاستگاری اماده شیم.
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اراد یه عالمه کت شلوار داشت اما امروز عصر باز به سلیقه ی عروس خانم یه 
 کت شلوار دیگه هم خرید

 خیلی بهش میومد کت و شلوارش جذب تنش بود
اراد لباس گرفتم یه مانتوی ستتفید و یه من هم برای امشتتت  به اصتتراره اوا و 

 روسریه سبز و شلوارجین مشکی
 صورتم خیلی بی حال بود

 امش  مجلس شادیه خانوادم بود
 نباید با کارام با سرسنگینی هام ناراحتشون میکردم

به کمک چوب  یه لبخند مصتتنوعی زدم و ارایش مالیمی کردم و  برای همین 
 دستی هام به سالن پایین رفتم..

 به سالن رسیدم همه جمع شده بودن تا
 انگار فقال منتمر من بودن

 اراز:به به باالخره تشریف فرما شدین
 النا:برو خداروشکر کن که زود تشریف فرما شدم
 بابا:نه مثل اینکه جنگ بین شماها تمومی نداره..
 بابا این حرفو زد و راهیه درب خروجیه خونه شد

ج ثل  م یم  تاد ف لش راه ا با ن به د هم  مادر ما بال  ن به د که  ها  جه  و
 �🐤🐥🐥🐥�️⬅️⬅️⬅️⬅?پدرشونن

 
از خونه که اومدیم بیرون همگی سوار ماشین اراد که جلوی دره خونه پارک بود 

 شدیم
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 از خونه ما تا خونه ی عمه فرناز فاصله ی زیادی نبود
توی افکار خودم میگشتتتم که دیدم ماشتتین متوقف شتتد جلوی گلفروشتتی که 

 روشی بود..کنارش هم شیرینی ف
 اراد پیداشدو اول داخل گلفروشی رفت

 طولی نکشید که با یه دسته گله خیلی بزرا و خوشگل اومد بیرون 
به طرف ماشتتین اومد و دستتته گل رو به من داد و گفت شتتیرینی میگیره میاد 
ستتریع و بعد هم دور شتتد نگاهمو از اراد گرفتم و زل زدم به گل ها..داشتتتم 

 کوت شکستنگاهشون میکردم که س
 مامان:تیامم؟

 بابا:جان؟
 باالخره داریم سروسامون گرفتن اولین بچمونم میبینیم 

 چقدر گذشت چقدر بزرا شدن
 خدایاشکرت..

شون و منو خودت دوتایی باز مثل  شه که دیگه برن پی زندگی بابا:اره خانمم وقت
 اول زندگیمون تنها بشیم

 بعده دومادیماراز:بابا من میام رو حیاطه خونه چادر میزنم 
 نگران نباش

 مامان:دوتا سگ میگم بابات بگیره ببینی بازم جرئت داری بیای یا نه
 واال 

 اخره عمری میخواییم با پدرت تنها باشیم خیره سرمون



 99 من یهست

 نوه هامونو ببینیم..
 

حرف مامان تموم نشده بود که اراد دره ماشین و باز کرد و سوار شد و جعبه ی 
 شیرینی ای هم که خریده بود داد به بابا و ماشین رو روشن کرد..و مامان و 

 بقیه هم  دیگه ادامه ندادن  و تا دره خونه عمه ساکت بودن
  نیهوقتی که رسیدیم همگی پیدا شدیم و ایفون رو بابازد و بعده چندثا

 صدای مردونه ی امیرعلی ،پسره عمه فرناز بود که پرسید کیه؟
 و بابا هم گفت دایی تیام

 و امیر علی هم سریع پاسن داد
 َبه خوش اومدین دایی بفرمایین

 و درو زد 
 اولین نفر بابا داخل شد و پشت سرش هم مامان

 تا اومدم پشت سره مامان برم داخل که اراد گفت الناااااا
 بده دسته گلو

 اصال حواسم نبود
 انگاری من میرفتم خاستگاری 

 وای جعبه شیرینی هم دست باباست
سمت بابا رفتم  شدم و به  سریع داخله حیاط  برای همین اول گلو دادم به اراد و 

 و جعبه رو ازش گرفتم و تحویله اراد دادم....
 حیاط عمه اینا خیلی قشنگ و بزرا بود 
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سمتش تاب بود که هروقت م شدم خونه عمه با اوا جامون روی یه ق ن پالس می
 همون تابه بود

 یه تابه خوشگله دونفره
نگاهمو از تاب گرفتم و سعی کردم که جلومو نگاه کنم تا بااین پای چالق شده 

 نخورم زمین
 حاال چه کاری بود وسال قضیه پای چالق شده ی من برن خاستگاری اخه 

 فوقش میزاشتن من خوب شم بعد
 داماد خیلی هول تشریف دارنانگار اقا 

 
با دقت داشتتتم جلوی پامو نگاه میکردم که متوجه شتتدم دره ورودیه خونه عمه 
باز شتتد و قامت بلند شتتوهرعمه نمایان که با روی خوش شتترو  کرد به خوش 

 امد گویی کردن با بابایی که جلوتر از همه ی ما بود..
 شوهرعمه مرده خیلی خوبی بود

 دکتربود مثل عمه
 تخصصش فرق میکرد ولی

 ️☺با عمه توی یه سمینار اشنا شده بود و حسابی دل عمه رو برده بود
 عمه رو خیلی دوست داشت خیلی خوشبختش کرده بود

عمه هم متقابال شتتوهرشتتو دوستتت داشتتت و زندگی درکنار شتتوهرعمه براش 
 لذتبخش بود

 پشت سره شوهر عمه ،خوده عمه فرناز بود
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 الهی قربونش برم 
 ترین عمه ی دنیاستمهربون 

 عاااشقش بودیم ما هرسه تامون
 خیلی مهربون بود المص 

 چهره ی خیلی جذابی هم داشت مثل بابا
....صتتورته گرد و پوستتت ستتفید و ابروهای کمون و چشتتمای درشتتته قهوه ایه 

 معرکش کرده بود
 منم تقریبا شباهت به عمه میدادم بریر از رنگ چشام..

هش رسوندم و یه ب*و*س محکممم از روی لپش با دیدن عمه خودمو سریع ب
کردم که عمه گفت الهی بمیرم عمه پات بهترشتتده؟بخدا شتترمندم میخواستتتم 
بیام عیادت که بابات گفت امشتتت  میاد و منم تا کارای  خونه رو انجام دادم 

 نرسیدم بیام بهت سر بزنم..
 بهتره پام_خیلی ممنون عمه لرف داری اشکال نداره فداتون شم ..اره خیلی 

 عمه:خ  خداروشکر حاال برو داخل بعد حرف میزنیم خوشگله عمه
 

 به حرف عمه چشمی گفتم و به دنبال بقیه داخل شدم..
 کسی توی سالن نبود جز امیر علی

همگی باهاش احوالپرسی کردیم و روی مبالی داخل سالن نشستیم و اراد هم 
 تحویله عمه دادشونازینکه اوا نبودتا گل و شرینیو بگیره به ناچار 

 امیرعلی پسره بزرگه عمه فرناز بود
 خیلی خوش هیکل و جذاب بود و درضمن دوسته صمیمیه اقا اراز
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 و دوتاشون یه گوله نمک و اتیش پاره
 یعنی تو هرمجلسی که بودن محال بود اونجارو منفجر نکنن با حرفاشون

 شوهرعمه:خیلی خوش اومدین تیام جون
 داریبابا:خیلی ممنون لرف 
 پس کو این عروس ما؟!

ستو برداری و  ستیا که میخوای عرو ش شوهرعمه:واال تیام جون هنوز یه دیقم نن
 ببری هههههه

 بابا:به هرحال از قدیم گفتن تو کار خیر باید عجله کرد

بااین حرف بابا شوهر عمه سرشو به نشونه تایید تکون داد و صداشو بلند کرد و 
 گفت 

سریع خربه رو بخونه اوا جان بابا چایی پس  شد؟داییت عجله داره میخواد  چی
 زود بیا

بااین حرفه شتتوهر عمه هممون یه خنده ی ریزی کردیم و یه هو عروس خانم 
 تشریف اورد

 وااای که چقدر خوشگل شده بود این دختر
کت دامنی که به ستتلیقه ی اراد خریده بود بهش خیلییییی میومد و تمام نگاه 

 جل  کرده بودهای جمع رو به خودش 
 اوا:سالم دایی جون سالم زن دایی و....

همه ی ما جواب ستتالمشتتو دادیم و اوا هم با لبخنده تقریبا مالیمی که به ل  
 داشت از پدرش شرو  کرد به چایی تعارف کردن
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 و به به حاال دیگه رسیده بود جلوی اقا داماد
 اراد هم که قربونش برم مثل ماه شده بود امش 

راد نشتتستتته بودم و برای همین شتتنیدم که خیلییی اروم به طوری که من کناره ا
 فقال اوا می شنید و بنده ،اقا اراد وقتی که میخواست چایی برداره گفت:

 این چایی خوردن داره خانمم
با این حرفه اراد اوا ذوووق مرا شد ولی سریییع لبخنده پهنش رو جمع و جور 

 کرد و زیر ل  گفت نوش جان
 ه من و بقیه هم تعارف کرد و کنار عمه نشست روی مبلو بعد هم ب

 
 �😉😉😉😉😉�?ادامه دارد

 
شبه خیلی خوبی بود و همه حرفاشون رو زدن و بدلیل مسافرت رفتن اراد برای 
یه مدت کوتاه برای یه ستتری از کارای شتترکت قرارشتتد که قبل از رفتنش عقد 

 صورت بگیره بعدازینکه اراد برگشت هم عروسی بگیرن
 هرو طرف راضی بودن یعنی هم خانواده ی ما و هم خانواده ی اوا

خیلی خوشحال بودم البد بعدش هم خیلی سریع عمه میشدم ایییی جونم چه 
صفت رو از  شتم این  ست دا شم من!!من بچه خیلی دو شود!!!!! چه عمه ای ب

 مامان به ارر برده بودم..بچه ها هم خیلی با من میونه ی خوبی داشتن 
رجا که میرفتیم مهمونی و صتتاح  خونه بچه داشتتت همشتتون دوره من کاله

 جمع میشدن و منم باهاشون حسابی بازی میکردم......
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ستاعتایشت  بود که دیگه بابا از ستره جاش بلند شتدو با همه خداحافمی کرد 
 ماهم به دنبالش حرکت کردیم و راهیه خونه شدیم..

عنتی اومد ستتراغم ..طی مستتیره بازم فکرم درگیر شتتد بازم همون دلشتتوره ی ل
 خونه باکسی حرف نزدم انگاری یه چیزی راه گلوم رو بسته بود

 یه چیزی به نام برض
تصتتمیم گرفتم رستتیدیم خونه بازم شتتمارشتتو بگیرم تا باهاش حرف بزنم فقال 
خداکنه روشتتن باشتته خداکنه ارمین من حالش خوب باشتته اتفاقی نیوفتاده 

 باشه..
 م که دیدم رسیدیم دره خونه درگیر افکار خودم بود

شد و حیاط خونه ی بزرا ما که  شت بابا روی کلیده ریموته باز  شار انگ در با ف
 پر از درخت و گل و گیاه بود خودنمایی میکرد

 
 ادامه دارد

 

ستی هام  شدیم و منم به کمکه چوب د شد همگی پیاده  شین که وارد حیات  ما
گرفتم.. خیلی خستتته بودم حوصتتله ی بدون هیچ حرفی مستتیر اتاقمو درپیش 

 هیچیو نداشتم
سارا کنارم بود تا باهاش حرف بزنم که ارومم  دلمم خیلی گرفته بود کاش االن 

 کنه که یه کمی ازین دردی که تو سینمه رو اونم به دوش بکشه.........
 حاال دیگه جلوی دره اتاقم رسیده بودم بافشاردستگیره در بازشد و وارد شدم..
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شاهده تمام اتاق شتم..بزرا بود و زیبا و تنها جایی بود که  ست دا مو خیلی دو
 اشکای من و غصه هام بود..

 به تختم که رسیدم خودمو پرت کردم روش
اصال حواسم به پام نبود که با پرت شدنم درده شدیدی احساس کردم وهمین 

 هم باعث شد اشک توی چشمام جمع شه و اد کشیده ای بگم...........
شیم رو از داخل کیفم در  با شوره و نگرانی گو سی امیخته با دل صبانیت و ح اع

صفحش دیدم که یه پیام  شدن  شن  شار دادم با رو اووردم و کلید پاورش رو ف
دارم با خوشتتحالیه تمام بازش کردم ولی ایرانستتل بود که باعث شتتد اخمام بره 

 توی هم 
 اه

 سریع به لیست تماس هام رفتم و شمارشو گرفتم..
 از ته دلم دعا کردم که خاموش نباشه

 ولی باز هم همون صدای لعنتی توی گوشم پیچید
 دستگاه مشترک مورد نمر خاموش میباشد

نمیدونم چیشد که یک آن برضی که توی گلوم بود ترکید و سیل اشکام از روی 
 گونم بودن که سر میخوردن پایین

شنوم فقال ی شو ب صدا ست فقال یه باره دیگه  نمم ه باره دیگه بگه خادلم میخوا
 بگه دوسم داره

 دلم تنگ بود 
 وجودم تمنای بودنش رو میکرد
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که از حستتم بهش بگم از عشتتقم از  حاال نبود  مام  یه ت با بی رحم ولی اون 
 عالقم..

 منو عاشق کرد و تنهام گذاشت..
 احساس میکردم خیلی بیکس شدم و .....

 

🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹 
 

م گریه کردم و اروم شدم و همین باعث شد که گوشیو بزارم  تاجایی که میتونست
روی میز و تصمیم بگیرم که لباس هامو عوض کنم و چشامو برای ساعتی روی 

 هم بزارم تا از اتفاقای دنیای اطرافم بیخبر باشم..
بلند شتتدم به ستتمت کمد لباستتیم رفتم و مانتو شتتلوارمو دراوردم و یه تاپ و 

 تختم دراز کشیدم شلوارک پوشیدم و روی 
................................................ 

غرق خواب بودم که دیدم یکی داره تکونم میده و اسممو پشت سره هم طوطی 
 وار صدا تکرار میکنه

 چشامو باز کردم که دیدم مامانه
 ایییییی خداااااااا منو بکش راحت کننننن

 من خوااااااااب دارم اخه
بازوم ستتعی کردم  بازم کپه ی مرگمو بزارم که دیدم  به صتتتدا و  توجهی نکنم 

 سووووخت



 107 من یهست

ستته متر پریدم از روی تخت دیدم یا خداااا مامان کم مونده بخورتم با اخمی 
 که کرده

_مگه با تو نیستتتم دختر؟؟؟؟؟؟؟؟یه ستتتاعته دارم صتتتدات میزنم انگار نه 
  �😡😡😡😡😡😡�?انگار

 �😖😖😖😖😖😖�?ه خ  میسوزه اه_مامان چرا نیییشگون میگیری اخ
 _حقته دختر خوبه ندادم جاروبرقی بخورتت

 _ماااااامااااان
 _هزاربار گفتم اینجوری منو صدا نزن النا

 _مامان شما مرمئنی منو از پرورشگاه نیاووردی؟
_اره مرمئنم........تورو از تو جوب بابات پیدا کرد منم دلم ستتوخت بزرگت 

پدرت م با  به کردم حاالم   یبندیمت بین ریش یکی درضتتمن من از طرف تو 
 �😜😜�?پدرت گفتم شروین اینا بیان

 _مااااامااااان چرا این حرفو زدی خ ؟؟؟
 من هیچ عالقه ای به ازدواج ندااااارم

 نمیخوام ازدواج کنم زوووور که نیست
 _ماهم که نگفتیم زوره فرشته ی من

 _پس چی؟
جوری بهشتون جواب منفی داد بابات _بخدا ا*ن*ا*ه دارم دخترنمیشته همین

ناراحت میشتته تو الاقل بزار بیان بعد بگو نه..شتتایدم اصتتال خوشتتت اومد از 
 شروین 

 و نمرت عوض شد
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 _نمیدونم واال  حاال برای کی بهشون گفتین بیان؟
 _برای پس فردا ش  نازگلم

 _باشه
 _حاالم اخماتو باز کن 

 بریم پایین برات صبحانه اماده کردم..
 م مامانی شما برین من میام خودم_چش

 راستی مامان من لباس ندارم برا پس فرداش 
_باشتتته عزیزم اراز با اراد رفته بیرون وقتی اومد بهش بگو عصتتر برین خرید 
سفارش دادم برا عقد اراد  ست لباس  شاید اومدم همراتون،اخه چند د خودمم 

 باید برم بگیرم
 نشد؟_راستی مامان تاریخه دقیق عقد مشخص 

_شد،بابات صبحی زنگ زد به شوهرعمت مشخص کردن برای هفته ی دیگه 
 پنجشنبه

 _واااایییی چیزیم نمونده که!!!!!!!بیچاره اوا باید هرچه زودتر کاراشو ردیف کنه
 

 مامان دیگه جوابی بهم نداد و رفت بیرون
منم یه کش و قوسی به خودم دادم و راهیه سرویسه توی اتاق شدم برای شستن 

 دست و صورتم 
کارم که تموم شد چوب دستی هامو برداشتم و یه نگاهم به گوشیم انداختم که 

 ببینم کسی پیام داده یا نه
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 نگاه که کردم کسی نداده بود اهی از ته دل کشیدم و اتاق رو ترک کردم
 ایین و داخل اشپزخونه شدمرسیدم به سالن پ

شده بود دیگه همش قبل ازینکه من خودم  سته  شک مامانی ازون روزی که پام 
 صبحانمو اماده کنم بخورم خودش اماده میکرد برام

 و صبحیم همه چیو چیده بود روی میزه داخل اشپزخونه
 به سمت میز رفتم و

 یکی از صندلی هارو عق  کشیدم و نشستم روش
 عتنا به من مشرول اشپزی کردن بودمامان هم بی ا

 منم ترجیح دادم حرفی نزنم و توی سکوته مرلق صبحانمو بخورم 
 صبحانه که تموم شد حوصلم سر رفته بود

 برای همین خواستم که به مامان کمک کنم..
 _مامان
 _جان

 _چی داری درست میکنی؟کمک نمیخوای؟
ایل ساالد تو یخچال _دارم پلومرغ درست میکنم ..اگه میخوای کمک کنی وس

 هست بردار درست کن
 _اوووووم باشه

......................... 
 

 از سره جام بلند شدم و به سمت یخچال رفتم
 چندتا گوجه و خیارسبز و کاهو برداشتم 
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برای تزئینش هم از زیتونای اراد که خیلی دوست داشت و یخچال همیشه باید 
 داخلش زیتون می بود برداشتم

ست دهنم د سبز با نمک دو سبزا،خیلیییی خیار  شت اب میوفتاد با دیدن خیار ا
 داشتم 

ست  صبحانه خوردم ولی خ  چیکار کنم دیگه د سته همین چنددیقه پیش  در
 �😋😋�?خودم نیست شکموام

 این خیارام بهم چشمک میزدن نااااجور
شت همون میز و  ستم پ ش شتم و ن شتم داخل ظرف و کاردو بردا شونو گذا هم

 کردم به پوست گرفتنه خیاراشرو  
اونقدر دقت میکردم که پوستاشون نازک باشه که زبونمم ناخوداگاه از گوشه ی 

 دهنم بیرون بود
 دیگه طاقت نداشتم 

مک زدم بهش و  مه نمممم عالمممم یه  که پوستتتت گرفتم  یارو  اولین خ
 �😋😋😋�?گذاشتمش تو دهنم و با ولع تمام میخوردمش

ص   ست اووووووووف الم شد بعدیو پو ست این که تموم  شمز خیلییییی خو
چه  ب خوام  ی ی ی م نم  م خوردم ) ی م لذت  یت  ها ن با  تم  تم و داشتتت ف گر

 (�😋😋😋😋😖😖😖😖�?هاااا
 �😇😇😇😇😇😇😇😇�?که یه  دفعه یه چیزی کوبیده شد تو سرم 

 یه چیزی مثه حلقه حاال دوره سرم میچرخید و چندتا پروانه هم بودن دورش
 ار مامان بود که ماهیتابه به دستش گرفته بودو چهره ی ت
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دستتتمو بلندکردمو وگذاشتتتم همون ناحیه که میستتوخت و گفتم نه مادرمن 
 اینروری نمیشه 

 تو تا منو تو خاک نکنی دست بردار نیستی
 _دختر یه ساعته دارم نگات میکنم.

به  بدم  حاال چی  من  خوووردی!!!!!!! تی رو  گرف پوستتتت  هرچی  که  تو 
بابات؟؟؟؟؟!!!!!!نمیخوام اصتتال کمک بدی فقال برو بیرون النا تا کار دستتته 

 جفتمون ندادم....
 ل  و لوچمو اویزون کردم و با لحن بچه گونه ای گفتم 

 _خو ما ما نی من خیالو نمچ دووووس
 _منم زدن تو سره تو دوس

......................... 
 

 نه انگار مامان خیلی جدی عصبی بود
 نمیشد سربه سرش گذاشت دیگه 

 برای همین از سره جام بلندشدم و به داخل سالن رفتم و روی مبل نشستم
 وااااقعا حوصلم سر رفته بود 

 کالفه بودم 
 تاوقتی که پام سالم بود با سارا میرفتیم بیرون و میگشتیم

 ولی حاال حتی دانشگاه هم نمیتونستم برم
 

 پله هااز سره جام بلند شدم و رفتم به سمته 
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تاق  خل ا که دیدم دا مدم  به خودم او قا ولی وقتی  جا میرم دقی یدونستتتم ک نم
 ارازم..

 اگه بیاد میکشتم
 ولی خ  چیکارکنم دیگه نمیتونم بدون فضولی کردن برم بیرون

 پس اول از همه رفتم سراغ کمدش 
 یکی از کشو های کمد رو کشیدم، توش یه سری تیشرت و پیرهن تاشده بود 

 باسلیقم هستاوه!!چه 
 کشو رو بستم 

 کشوی بعدیو کشیدم
 پر از شلوارو شلوارک و ....

 بابا بیخیال
 این کشو هم بستم

 دره کمدشو باز کردم 
 پرررررررر از کت و شلوار بود

 یه هویی یه فکر شیرانی به سرم زد

👹👹👹👹👹👹👹👹👹👹👹 
 

سته گلی ضه تمام تیکه انداختناش بهم، یه د صمیم گرفتم درعو ب بدم که به ا ت
 به کتک خوردنه خودم منتهی شه..

 �😈😈�?بدرک ولی می ارزید نقشم
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 کت و شلواریو که خیلیییییی دوست داشت برداشتم
 و گذاشتم رو تختش بعد رفتم به سمت در و

 به سرعت درو باز کردم و رفتم داخل اتاق خودم
 تو کشوی کمدم دنبال قیچی میگشتم

 اهاااان
 اینهاش پیداش کردم

 سریع برش داشتم و اتاقمو ترک کردم
 و وارد اتاق اراز شدم
 دلم براش میسوخت 

 بیچاره چه حاااااالی میشد وقتی این منمره رو میدید
 پاچه های شلوارشو با دستم گرفتم باال و با اون یکی دستمم قیچیو برداشتم

 و شرو  کردم به ریش ریش کردنش
 یااااخدا خودت به دادم برس

 رنگم رفته بوداز یه طرف 
 از یه طرف دلم داشت خنککککک میشد

 
کارم که تموم شتتد تصتتمیم گرفتم اویزونش کنم به دره کمد که وقتی اومد تو 

 �😂😂😂😂�?اتاق ذوق مرا شه براش چه طراحی کردم
 دیگه بهتره بلندشم برم پایین

 اهپنتو اتاق خودم برم بمونم هم امنیت ندارم هر ان ممکنه حمله کنه و منم بی 
 پس بلندشدم و رفتم از اتاقش بیرون
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اما قبل از رفتن به ستتالن پایین رفتم تو اتاقمو و تصتتمیم گرفتم باز یه زنگ به 
 ارمین بزنم..

 
 ادامه دارد

 

 شمارشو گرفتم
چشتتامو گذاشتتتم روی هم و شتترو  کردم به زیر ل  خدا خدا کردن و ایت 

 الکرسیو خوندن....
 وا و ناخوداگاه اشک شوق از چشام جاری شدبا بوق اول یک ان پریدم تو ه

 بووووق خورد خدایا شکرررررت 
گه میکنم  که هرکار ب االن بهش میگم االن همممممچیو بهش میگم..میگم 
فقال برگرده فقال بازم منو بخواد ولی با صتتتدای نازکی که از اون طرف خال به 

صی تو سید تمااااام اعتماد و باور و عالقم که جایگاه خا شم ر شون  گو دلم برا
سبت به ارمین یکباره فرو ریخت اما فعال باید میفهمیدم که این دختر  شتم ن دا

 کیه
 _الو؟

 _ببخشید گوشیه اقا ارمین؟
 _بله بفرمایید النا جون

 _الناجون؟؟؟؟؟شما کی هستین؟
 ارمین کجاست؟
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 _من نامزده ارمینم کاری داری باهاش؟
 ؟یشه خودتونو معرفی کنین_چیییییی؟؟؟؟؟؟؟؟نامزد ارمین؟؟؟؟؟ببخشید م

 _عسلم 
فکر کنم شتتما هم همون هم دانشتتگاهیه ارمین باشتتی هه فقال نمیدونم ارمین 
شما براش فرق داری به هرحال  شگاهی هاش میده یا  شو به همه هم دان شمار

 االن ارمین حالش خوب نیست که خودم ازش بپرسم....
.............................. 

 یا خدا
دختره؟؟؟؟؟بدنم ستترد شتتده بود اشتتکام دیگه پایین نمیومد از  چی گفت این

 چشمام
 فقال درعوضش صدام میلرزید

اما بااین حرف اخرش ته سرم ین کرد و چشام سیاهی رفت اما تونستم خودمو 
 کنترل کنم..باید میفهمیدم که چی شده باید می فهمیدم..

 
 بریده بریده جوابشو دادم 
 ا

 ر 
 م

 ی
 ن

 چیشده؟؟؟؟
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 لحن بیانم عسل یه قهقه ای کرد و گفت مثل اینکه خیلی نگران شدی.. بااین
اوکی خانوم کوچولو اگه دلت میخواد از وضتتعیت ارمین با اطال  باشتتی بیا به 

 این ادرسی که میگم،ارمین تو بیمارستانه..
 _باشه باشه میام فقال زودتر بگو

 _خیابانه ..........
 

.......................................... 
 بعد از ادرس دادنه عسل گوشیو قرع کردم..

حالم دستتت خودم نبود..ستتریع عین فنر از جام بلندشتتدم و به ستتمت کمد 
لباسیم رفتم ..اولین مانتو و شلواری که توی کمدم به چشمم خورد رو برداشتم 

 و پوشیدم
 چجوریتا اومدم به ستتمته گوشتتیم که برش دارم یاداوریه اینکه من بااین پا 

رانندگی کنم ریشه ی تمام افکارمو پاره کرد و با تمام ناتوانی نشستم روی تخت 
 و شرو  به گریه کردن کردم

 خدااااااااااا چرا ارررررمینه من
 چراااااا 

 چرا منو جای اون نفرستادی گوشه ی بیمارستان
 اگه من خرایی کردم چرا اون باید تاوان اشتباه منو پس بده

عاشتتقش چرا ازم گرفتی گه من  نداشتتتم م گه من دوستتش  خدا ..م ش 
 نبودم؟؟؟؟؟اره پشیمونم بخاطر خودخواهی هام که االن به اینجا رسیدم
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 اما خواستم درستش کنم خدااااا
مگه ندیدی؟؟؟ مگه ندیدی؟؟؟؟؟پس چرا عشتتقمو ازم گرفتی اون دختره کی 

 بود گوشیو برداشت ؟؟؟؟
 

گه چرا ا به یکی دی نه منو دادی  یدی و ستتکوت کردی چرا ارمی شتتکمو د
دربرابرش.. چقدرررر من بدبختم ،حتی توهم دیگه دوستتم نداری..حاال من 
چجوری برم عشقمو ببینم.. چیکار کنم بااین پای لنگ ..چه بالیی سره زندگیه 
ست میکنم خدا..اره من بدم  ستمو بگیر التما ست میکنم د من اومده خدا التما

سیاه تراز منم ولی به خداییه خودت بدتر از منم ه سیاهم ولی رو ست ..من رو 
ست ..بیا و در حق من خدایی کن..من قبول دارم که بنده ی خوبی نبودم..به  ه

 کی دیگه بریره تو پناه بیارم..من کیو دیگه بریره تو دارم....
.......................................... 

 دلم ناجور شکسته بود و
 خدام حرف میزدم که یه هو گوشیم زنگ خوردداشتم همینرور با خودم و 
 اسم سارا بود که افتاده بود 

 اصال حوصلشو نداشتم..میخواستم فقال بمیییییرم 
 برای همین قرعش کردم

 تا اومدم گریه زاری کنم که باز زنگ زد
 میدونستم به این راحتی ها ول نمیکنه 

 پس جوابشو دادم که بگم بعد خودم باهاش تماس میگیرم..
 الو_
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 _الو النا؟؟؟؟؟؟؟چرا قرع میکنی بوزینه؟
 _سارا حالم خوب نیست نمیتونم حرف بزنم خودم بعدا باهات تماس میگیرم

_چی میگی دیوونه غلال میکنی خواستتتم بگم که دلم پوکید تو خونه دارم میام 
 دنبالت بریم بیرون دوری بزنیم

 
 بااین حرفه سارا شوکه شدم!!

 یعنی 
شنی صدامو  شکام یعنی خدا  شکامو دید؟؟؟؟؟؟؟بی اراده بین تمام ا د؟یعنی ا

سه و اراده ی قوی ته دلم حاال به وجود  ست روی ل*ب*م و یه ح ش یه لبخند ن
اومده بود که بهم میگفت برم جلو و از چیزی نترستتم که خدا حواستتش به من 

 هست 
 پس سرمو اوردم باال و از ته دلم خداروشکر کردم..

 ا باز توی گوشم پیچیدبااین سکوته من صدای سار
 _الناااااااااااااااا ذوق مرا شدی؟؟

 _سارا من امادم فقال زود بیا
 _اوکی من نزدیک خونتونم تا تو میایی بیرون اروم اروم منم رسیدم..

 _باشه میبینمت
 سارا هم دیگه حرفی نزد و منم قرعش کردم گوشیو

یعی لوی مامان طببا پشت دستم اشکامو پاک کردم و سعی کردم برم پایین و ج
 رفتار کنم..
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 از سره جام بلندشدم و یکی یکی پله هارو طی کردم..
 مامان طبق معمول داخل اشپزخونه بود

 صداش زدم
 _مامان

 _جان مامان
 _مامان من با سارا میرم بیرون

مامان که تا االن پشتتتش به من بود حاال با خارج شتتدن این جمله ی اخر از 
 گرد شده گفتدهنم برگشت و با چشای 

 _ النا پات!!باید استراحت کنی دختر نمیشه که!!
_مامان بخدا چیزی نمیشتته نگران نباش من خوبم تازه از ماشتتین هم که پیدا 

 نمیشیم فقال تو خیابون یه دوری میزنیم.
 _نمیدونم واال خیل خ  برو مادر فقال زود بیا که برای نهار برسی

 _چشم
 اومدمحرکت کردم و از سالن بیرون 

 حاال دیگه نزدیک در بودم که دیدم یکی پشته دره خونه بوق میزنه
 فهمیدم که ساراست 

 تندتر رفتم و درو باز کردم..
 اره سارا بود

 با دیدن صورت من که مثل میت  بود، سریع گفت 
 _النا؟؟این چه حالیه؟چرا رنگت پریده؟
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امان کردم جلوی مبااین حرف سارا بازم برضی که توی گلوم بود و خیلی سعی 
نگهش دارم ترکید و همینروری به ستتمت دره جلوی ماشتتین رفتم و کنار ستتارا 

 نشستم و فقال گفتم سارا بریم تورو خدا بریم
سرم فریاد زدم  شت منو هنوز نگاه میکرد که از ته  سارا دهنش باز مونده بود دا

 سارا بررررریم لعنتی 
 رکت کردسارا بااین دادی که سرش زدم هیچی نگفت و ح

 از کوچه که گذشتیم سعی کردم براش توضیح بدم
 بیچاره سکته داشت میکرد

 
 النا:

 سارا ارمین تو بیمارستانه
 _چی؟؟؟؟چرا؟؟؟؟؟مرمئنی؟؟؟؟کی بتو گفت؟؟؟؟؟؟

 _اره مرمئنم
 نامزدش، االنم بریم بیمارستان

 با شنیدن کلمه ی نامزدش
شو از جلو گرف شد و نگاه شم من و سارا دهنش دو متر باااز  ت و زل زد تو چ

 گفت 
 _ناااااامزدش؟؟؟؟؟؟؟؟؟کیه؟؟؟؟؟؟؟؟چرور؟؟؟؟؟؟؟؟؟امکان نداره النا

 من باور نمیکنم تو عشق زده به مرزت روانی شدی
 _سارا بخدا راست میگم
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 امروز شمارشو گرفتم که یه دختره جواب داد گفت عسله و نامزده ارمینه
 چیو بفهمم همون ادرس داد که برم بیمارستان تا همه

 سارا باورش سخته خواهری باورش سخته
 دارم دق میکنم دارم ذره ذره از بین میرم

 قل*ب*م به مرزم التماس میکنه که باور نکنه
 میفهمی؟؟؟؟؟؟

 ولی فعال مهم تر از اون با اطال  شدن از وضعیته ارمینه
_من مرمئنم که اون دختره نامزدش نیستتت،باشتته گلم تو فعال غصتته نخور 

 بزرگهخدا
 االن میریم همه چی معلوم میشه

.................. 
 

سارا بدم و  سو به  سعی کردم که ادر شد،و  سارا ته دلم یه کم گرم  بااین حرف 
 بقیه راهو توی سکوت بگذرونم..

 سرمو به شیشه ی پنجره تکیه دادم و به فکر فرو رفتم..
 

 سارا:النا نمیخوای پیاده شی؟؟؟؟رسیدم
 سارا به خودم اومدم النا:بااین حرفه

یه کم جلوتر از دره بیمارستان ماشینو پارک کرده بود ولی من اصال متوجه نشده 
 بودم..گیج بودم.هیچ جوره توی کلم فرو نمیرفت که ارمین نامزد کرده باشه

 ما ادما همیشه چیزیو قبول میکنیم که خودمون میخواییم..
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 منم نمیخواستم که باور کنم..
 نا باتوام!!!!!پیاده شو دیگه!!سارا:هووووی ال

 النا:چی؟اهان باشه
 دره ماشینو باز کردم و پیاده شدم ..سارا هم پیاده شد و دره ماشینو قفل کرد

 و دوتامون باهم به سمت بیمارستان حرکت کردیم..
داخل بیمارستتتان که شتتدیم پذیرش رو پیدا کردیم و استتم و فامیله ارمین رو 

 گفتیم که ببینیم کجاست
 پرستار گفت که طبقه ی سمته راست

 اتاق  بستری شده
 حتی نپرسیدیم که مشکلش چی بوده

 خواستم به سرعت از پله ها برم باال که سارا دستمو گرفت
 النا روانی بااین پات تا اون باال که میمیری!!بزار با اسانسور بریم

 النا:سارا عی  نداره توروخدا بزار برم 
 میزارمسارا:بیخود کردی مگه من 

 بدو بریم اسانسور
 

 سارا:اهان این هاش النا پیداش کردم
 چشمامو به سمتی که سارا نشون میداد چرخوندم

 وااااااااای خدا چی میدیدم از پشت پنجره ی اتاق که خیلی بزرا بود 
 ارمین بود یعنی؟؟؟؟؟؟؟
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یه عالمه دستتتگاه بهش وصتتل بود و چون ماستتک روی صتتورتش بود نمیشتتد 
 ص دادچهرشو تشخی

 یه دختره هم کنارش روی صندلی نشسته بود و لباس مخصوصی داشت
 یعنی اینم عسله؟!

 باید پایان میدادم به تمام فکرو خیاالتی که به سمت مرزم هجوم اورده بودن
 پس دستگیره ی در رو فشار دادم 

 پاهام میلرزید
 قل*ب*م هرلحمه ممکن بود از سینم بیاد بیرون

*م بلندبود که فکر کردم االن همه میشنون مخصوصا اونقدر صدای زدن قل*ب
 اون دختره

 
 ��?ادامه دارد

 
 پس دستمو گزاشتم روش و فشار دادم

 نمیخواستم دختره بفهمه که چقدر ضعیفم..
االن دیگه کناره تختی بودم که میشتتد چهره ی کستتی که روش دراز کشتتیده رو 

 حاال ازپشت ماسک هم تشخیص داد
 زخم بود خودش بود تمام صورتش

موهای پریشتتونش ریخته بودن توی صتتورتش و دله بی قراره منو بی قرار تر 
 میکردن

 حالم دست خودم دیگه نبود
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 دیگه برام مهم نبود ک دختره چه فکری دربارم میکنه..
 اشکام بی سرو صدا از گوشه ی چشمم سر خوردن روی گونه هام

 کیفم از دستم افتاد رو زمین
 دستمو باال اوردم

 موهاشو کنار زدم تا چهره ی عشقمو بهتر ببینم..
 چشماش بسته بود

 هیچ حرکتی نمیکرد
 انگار که خواب بود

 اسمشو صدا زدم زیر ل 
 ارمین؟

 اما جوابی نشنیدم..بازم صدا زدم ..
 بازهم سکوت..هربار که صدا میزدم صدامو میبردم باال 

 اما جواب نمیداد........
 

 من بلند شو بلندشو ارمین بلندشو اقای
"هستتتی من"منو ول کردی به امون خدا؟؟؟؟؟؟؟اره؟؟؟؟؟؟مرامت همینقدر 

 بود؟؟؟؟؟؟؟بلندشو لعنتی جوابمو بده 
 جوابه اشکامو بده جواب دلمو بده 

 چرا ساکتی هااان؟؟؟؟؟چرا ساکتی؟؟؟؟؟
 کنترل خودمو از دست داده بودم
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 ارمین حرفامو بلند میزدم و حاال با مشت میکوبیدم روی سینه ی
شه و گفت خانوم اروم باش  ستمو گرفت ،بهش میخورد که پرستار با که یکی د

 اینجا بیمارستانه کی شمارو اینجا راه داده؟مگه نگفتم فقال یه نفر
 بفرمابیرون خانوم بفرما بیرون تا صدا نزدم از بیمارستان کال بیرونتون نکردن..

 سارا به طرفم اومد
میخوام خانوم ..حالش خوب نیستتتت  زیر ب*غ*لمو گرفت و گفت معذرت

 چشم ما میریم بیرون فقال خواهش میکنم بزارین از پشت شیشه منتمر باشیم
 پرستار یه نگاهی بهم انداخت که دلش خیلی سوخت  

 بی اراده اشکام میریختن پایین 
شای نگران نگاهش کردم که دلش به رحم  شو بدم و فقال با چ ستم جواب نمیتون

 اومد............
 

 و گفت: از پشت شیشه ،
 یه نفرهم میتونه فقال کنارش باشه اونم با لباس مخصوص مثل این خانم..

 سارا:چشم ممنون از لرفتون
 و من و سارا و پرستار اومدیم بیرون

 اون دختره هم نفهمیدم که کجا رفت 
 اما بیرون نیومد از اتاق

 تمریخهمینکه اومدم بیرون چسبیدم پشت شیشه و فقال بی صدا اشک می
 انگار که اشکام تمومی نداره
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شو عوض  سا شدم دختره اومد بیرون از اتاق و لبا خیره به ارمین بودم که متوجه 
 کرده بود

گه ارمین هم  هه ببین ه*ر*ز*ه جون فکر نکن ا فت  ند زل زد بهم و گ با پوزخ
 بهوش بیاد بااین کولی بازی هات عاشقت میشه

 االنم
 امزده ارمینمبهتره تمومش کنی چون حاال من ن

 من عشق ارمینم.
 تو برای ارمین یه ه*و*س بودی و بس

 سعی نکن خودتو بزور بچپونی تو زندگیه ما
............ 

 حرفای این دختر خیلی برام سنگین بود
 نمیتونستم هضمشون کنم نمیتونستم قبولشون کنم

 
 حق نداشت به من توهین کنه نمیزاشتم صفت خودشو به من نسبت بده

ای همین ستتعی کردم که خودمو جمع و جور کنم و بانهایت نفرت زل پس بر
 بزنم توی چشماش

 دهن باز کردمو و گفتم
ه*ر*ز*ه تویی بدبخته عقده ای ارمین به تو و امثالت هم یه نگاه نمیندازه که تو 

 اومدی میگی عشقشی
 من هیچیو باور نمیکنم.محاله ارمین باتویه خیابونی نامزد کرده باشه
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 تونی ثابت کناگه می
دختره حاال دیگه پوزخندش روی ل*ب*ش ماستتیده بود و جاشتتو به یه اخمه 

 غلیظ داده بوده و جوابمو با نهایت نفرت و کینه داد
_چیه ؟؟؟؟؟؟؟باور نمیکنی؟؟؟؟؟باشتتته من بهت ثابت میکنم تا گورتو گم 

 کنی
 این حرفو زد و رفت داخل اتاق ارمین 

 از پشت شیشه داشتم نگاهش کردم که سارا گفت 
النا بهتره بریم بیخیال شتتو بااین طرزه حرف زدنه دختره البد یه چیزی بینشتتون 

 هست..........
 

 تااومدم جوابشو بدم که دختره گوشی به دست اومدبیرون 
 خیلی اعصابش خرد بود قرمز شده بود 

اد کرده صدا بودن فشار داد و که یه هو کلیدای ب*غ*ل گوشیو که مال کم و زی
 صدای ضبال شده ی مکالمه ی ارمین و عسل بود که حاال پخش میشد

 _الو
 _الو سالم عشقم خوبی؟؟؟؟؟

 _مرسی تو چروری؟
 _منم خوبم جیگر

 _کاری داشتی؟
_باید حتما کاری داشتتته باشتتم؟؟نمیشتته بی دلیل به پستتر به این خوشتتگلی و 

 جیگری زنگ بزنم؟؟
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 _جیگری از خودته
شده عزیزم کجایی؟یه قرار  _میبینم که راه افتادی توهم..دلم برات تنگگگگگ 

 بزار ببینمت
 _اتفاقا بیرونم تو کجایی؟
 _منم خونه مجردیم دیگه

 _اوکی پس میام دنبالت بریم دور دور.....
 _ای جووووووون من عاشق دور دور کردنم

 _ادرسو بده
 _یادداشت کن.........

 یشنیدموااااااای چی داشتم م
 چی داشتم میشنیدم من

 ارمین؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
زمانی که من داشتم میسوختم و خودمو سرزنش میکردم بابت کارم اون میرفت 

 با این دختر دور دور؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
 ارمین خیلی پستی 

 خیلی نامردی خیلی
 هیچوقت نمیبخشمت لعنتی من بخاطر تو بهترین روزامو زهرکردم

 وجدان می مردم که عشقتو ندید گرفتم.. من بخاطر تو داشتم از عذاب
 اره حق با عسل بود

 من برای ارمین یه ه*و*س بودم و بس..
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 جای من دیگه اونجا نبود....
 

 با نهایت نفرت و خشم حرکت کردم سارا هم بدنبالم اومد
 بدون کوچک ترین حرفی و اعتراضی 

 انگار حاال اونم قانع شده بود که اونا واقعا نامزدن
 شکست خوردم اره من

با همه ی توانش منو زد  یه نفر که اونم  به  بار تو زندگیم تکیه دادم  برای اولین 
 زمین

 منو نابود کرد
 حس کوهیو داشتم که به یکباره تخری  شده

 دلم بیشتر از همه برای خودم میسوخت
 که بعده این همه اشک و غمه و غصه حاال جواب دلم این بود

 وشنهحاال دیگه همچی عین روز ر
 ارمین نمیبخشمت

 هیچوقت نمیبخشمت
 لعنتی من بتو دل داده بودم

 من عاشقت بودم
 چرور تونستی اینکارو باهام کنی

 پس اون حرفا
 اون اشکات
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فت دوستتم داره  که زل زده بود تو چشتتمم و میگ فت چشتتمی  پس اون ج
 کجاست؟

 چیشد؟
 کی اومد زندگیمو ازم گرفت

 منکه این مدت عزاداره نبودنش بودم
 اال چی دارم بگم؟!ح

 جواب دلمو غرورمو چی بدم؟!
 

 گذشتمو بهم برگردون ،تمام روزایی که نبودی تو زندگیمو پس بده
 بیا خاطره هاتو بگیر و برو لعنتی دارم میمیرم

جواب این حالمو کی میده؟؟؟؟؟؟جواب این اشتتکایی که حاال دیگه بخاطر 
مو  ت هت دل بستتت ب که  مه  خود قت  ما ح طر  خا ب نیستتتت و  کی تو 

 میده؟؟؟؟؟....................................
 

 سارا:النا توروخدا اروم باش
 باصدای سارا نگاهمو بهش دوختم..

 با نگرانی داشت نگاهم میکرد
 نگاهمو ازش گرفتم

 و به اطرافم خیره شدم
 حاال دیگه داخل ماشین بودیم
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 حالم حاله خوبی نبود،با این حس بیگانه بودم
  هیچی نمیفهمیدم

 فقال دلم میخواست تموم شه زودتر همچی
 فقال دلم میخواست برگردم به گذشتم و ارمین رو از زندگیم پاک کنم..

 
 سارا وقتی دید جوابی ندارم که بهش بدم چیزی نگفت و ماشینو روشن کرد..

 سرمو به شیشه چسبوندم
 قل*ب*م درد گرفته بود

 اما برام مهم نبود 
 باید خودمو از نو میساختم

ی حال و هوای خودم بودم که صتتدای موستتیقی ای که توی فضتتای ماشتتین تو
 پیچید توجه منو به خودش جل  کرد..

 تاخواستم گوشش کنم که سارا چندتا پشت سره هم زد اهنگارو جلو
 تا رسید به اهنگی که میخواست

 یه اهنگ خیلی غمگین..
ار ین ببااولین کلمه ی اهنگش خودمم خیلی دوسش داشتم برضم برای چندم

 ترکید
 حاال دیگه صدای هق هق هام بلند شده بود

 دلم میخواست داد بزنم دلم میخواست از ته دلم فریاد بزنم..
 توی اتوبان بودیم و تقریبا خلوت

 شیشه رو کشیدم پایین و با تمام وجودم داد زدم فریاااااد زدم
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 حیف روزای رفته حیف روزای با تو

 جاتوگفته بودم نباشی غصه میگیره 
 انتماری ندارم از تو که داری میری

 فکرشو میکردم یه روز دلخوشیمو بگیری
 فکر دنیای بی تو فکر عمری که میره

 گفته بودی که هرگز من رو یادت نمیره
 چشات داری دل میکنی خونده بودم من از

 حاال که سوختم من به پات حرف رفتن میزنی
 س گفت دلم پیش کس دیگه س حقیقت اینه که میگه

 همیشه میدیدم پیش من نیست یادش
 نگفته بود می خوادش

 رفت ، همون شد که خودش می خواست
 ولی خاطره هاش اینجاست
 تنهایی میگیره همه ی دنیامو

 به کی سپرده جامو
 

♫♫♫ 
  بعد دل کندن از من اینکه خواستی جدا شی

 فکرش عین عذابه با کی می تونی باشی
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 کنی تو قسم خورده بودی که منو درکم
 چشمامو میبندم به روت بهتره که ترکم کنی

 گفت دلم پیش کس دیگه س حقیقت اینه که میگه س
 همیشه میدیدم پیش من نیست یادش

 نگفته بود می خوادش
 رفت ، همون شد که خودش می خواست

 ولی خاطره هاش اینجاست
 تنهایی میگیره همه ی دنیامو

 به کی سپرده جامو
 

 دلم میخواست از زمین و زمان جدا شمدلم میخواست خالی شم 
 اینقدر فریاد زدم که صدام گرفت
 باد شال روی سرمو انداخته بود

 موهای پریشونم ریخته بودن توی صورتم 
 زجه میزدم از ته دلم از اعماق وجودم جیغ میزدم

 یه کم که گذشت بی حال شدم و سرمو داخل ماشین اوردم
 خودنمایی میکرد اشکام روی صورتم جاشون مونده بود و

 حاال دیگه تقریبا اروم شده بودم 
 خالی شده بودم 

 ولی یه چیزی ته دلم هنوز میسوخت 
 خواستم که دیگه فکرشو نکنم
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 چیزی تاخونه نمونده بود
نمیتونستم بااین حال برم خونه چون مرمئن بودم مامان االن سوال پیچم میکنه 

 مه چی میبره که کجا رفتم و از این حال و روز من پی به ه
نمیخواستتتم ناراحتش کنم نمیخواستتتم کوچیک ترین اخمی بخاطر من روی 

 پیشونیش بشینه 
 پس رو به سارا گفتم:

.......................................... 
 

 _میشه نریم خونه؟
 _میریم هرجا که تو بخوای خواهری فقال توروخدا اروم باش

 صدای سارا برض الود بود
 از ناراحتیه من ناراحت میشد  انگاری اونم

 نمیخواستم اذیتش کنم..
 پس سعی کردم الاقل خودمو کنترل کنم 

 _منو میبری خونتون؟
 _ای جانم خواهره خوشگله من قدمت روی چشم

 نمیخواستم دیگه چیزی بگم..چون صدای گرفتم بیشتر اذیتش میکرد
 و تا تا دره خونه چیزی دیگه نگفتم

................................ 
 تا رسیدیم سارا سریع ماشین رو جلوی در پارک کرد و دوتایی پیاده شدیم
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 یه کم پشت در معرل شدیم تا سارا کلیده درو پیدا کنه از داخل کیفش..
 خونه ی سارا اینا دو طبقه بود و طبقه ی باال خالی بود

ود و بچه داشت و خونه ی خودش  سارا یه خواهر دیگم داشت که ازدواج کرده ب
 بود

سارا هم بعد ازینکه خواهرش رفته بود وسایلش رو از طبقه ی پایین جمع کرده 
 بود و رفته بود طبقه ی باال برای خودش زندگی میکرد کال..

 
 سارا:اهان این هاش پیداش کردم

 سارا کلیدو پیدا کرد و داخل در چرخوندش و درو باز کرد
 گفت همینکه داخل شدیم

 _النا جون تو برو باال من میرم پایین به مامان اینا بگم ک مهمون دارم
 _باشه عزیز سالم منم برسون ..ببخش اگه خودم نمیام..حالم خوب نیست

 _میدونم خره برو من اومدم
 از پله ها باال رفتم  

 همینکه رسیدم یک ان یادم اومد که به مامان چیزی نگفتم 
 هزاربار زنگ زده و این گوشیه منم که رو سایلنت بوده..ای وای البد تا االن 

ستریع کیفمو باز کردم و گوشتیمو از میونه اون همه وستیله ای که چپونده بودم 
 داخل پیدا کردم

 سریع کلید پاورشو فشار دادم
 یااااااااا خدا

 تا تماس بی پاسن 
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 تا پیام
 که تاشون پیام تبلیراتی بود

 تا هم پیام از مامان  و
 یع شمارشو گرفتمسر

 دوتا بوق نخورده بود که انگار پرید رو گوشیش
 _الو مامان

جواب  تو  ی گوشتتت چرا  یی؟؟؟؟؟ جا ک لوم هستتتت  ع م نا؟؟؟؟؟؟ ل لو ا _ا
 نمیدادی؟؟؟؟؟نمیگی ادم نگران میشه؟؟؟؟؟؟؟مگه نگفتم برای نهار بیا 

 چیشد پس؟؟؟؟؟؟؟
 _مامانی ببخشید گوشیم روی سایلنت بود متوجه نشده بودم

 _برسی خونه کشته ای زود بیا 
 _مامان زنگ زدم بگم من ظهری نمیام

 سارا خیلی اصرار کرد بیام پیشش منم نتونستم قبول نکنم
 ناراحت میشد 

 شمام هیچی نگین جونه النا یه روزه فقال
 خواااااااااااهش

_چی بگم واال خیل خ  دختر فقال مراق  خودت باش قرار عصتتر که یادت 
 یم خریدنرفته؟زود بیا بر

 _چشم مامان فعال
 _فعال
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 دقیقه بعداز قرع کردن گوشی 

 دیدم که
 سارا با یه سینی وارد شد 

 توی سینی دوتا بشقاب پلو و دیسه قورمه سبزی بود
 _سارا ممنون من میل ندارم

 _زرنزن بابا ،مادرم زحمت کشیده غذا درست کرده 
 در بدی نخوری با پشت دست چنان میزنم تو دهنت که صدای لوالی

 
سارا زد واقعا پیش خودم تصورش کردم که چجوری صدای لوالی  باحرفی که 

 در بدم واقعا؟!
_هوی روانی درجای این تو افق محو شدنا بیا سینیو از دستم بگیر ،شکستتت 

 دستم
 اون مانتوت هم دربیار راحت باش

وی راز سره جام بلندشدم و طبق گفته ی سارا سینی رو ازش گرفتم و گذاشتم  
 اپن 

 و تصمیم گرفتم که مانتومو دربیارم
 چون زیرش لباس داشتم

شابه رو با تودوتا  شپزخونه و نو سریع رفت داخل ا شو دراورد و  شا ساراهم کف
 لیوان اورد
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 سارا:الی من باتو ازین حرفا ندارم که غذا هارو بزارم رو میز
 بیا پایین بشین روزمین به رسم قدیم بخوریم کیف کنیم

 زیره ل  گفتم و نشستم سره سفره روی زمین ممنونی
اولش نمیخواستم بخورم که سارا خیلی اصرار کرد و منم تصمیم گرفتم چندتا 

 لقمه ای بخورم
 انصافا خیلی خوشمزه بود

 چندتا لقمم شد کله بشقاب 
 اصال حواسم نبود

 ساراهم زیر چشمی نگام میکرد
 سارا:خوبه من یه تعارف کردم  

 ازبین میرفت وگرنه بچه مردم
 النا:نوش جونم ،دلم میخواد بتوچه اصن

 سارا:سیرشدی خداوکیل؟میخوای برم قابلمه رو بیارم باال؟
 النا:نه دیگه دستت درد نکنه ببر بشور میخوام بخوابم

 �😳😳😳😳😳😳😳�?سارا:
 عج  رویی داریا

 اینبار مهمون منی چیزی نمیگم دفعه بعدی اومدم خونتون یه چیزی میگما!!
 النا:

 دستکش یادت نره
 بااین حرف من سارا حرصش گرفته بود و پشت چشم نازک میکرد برام
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 بااین حرف من سارا حرصش گرفته بود و پشت چشم نازک میکرد برام
 توجهی نکردم و

 پاشدم رفتم
 داخل اتاق خواب و روی تخت دراز کشیدم

ستتارا هم  خونه ستتاکت بود دره اتاقو بستتته بودم و حتی صتتدای ظرف شتتستتتن
 نمیومد

 قبل از خواب همه چیو یه بار دیگه مرور کردم..
 زندگیمو

 روزگارمو
 اد که چقدر دلم برای النا میسوخت

 چه ساده دل بست
 چه ساده باور کرد

 و
 همین سادگیش نابودش کرد

 ازتمام مردای عالم بدم اومده بود
 از همشون نفرت و کینه داشتم

 میترسیدم از شروعی دوباره
 سرانجامش مثل بار اولم تلن باشهکه 

 به خودم که اومدم دیدم بازهم چشمام خیسه
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 بازم دارم تمام دردامو می ریزم بیرون
 بدم اومد

 ازخودم بدم اومد
 که اینقدر ضعیفم ،بانهایت خشم

 اشکامو پس زدم و چشامو گذاشتم روی هم تا خوابم ببره
..................................... 

 ا؟النا جونم؟سارا:الن
 _درد

 _رو جیگرت بلندشو
 _برو بمیر 

_النا میزنم لهت میکنما مادرت هزاربار بهت زنگ زده ولی جواب ندادی زنگ 
 زد به من که دیرشده باید برین خرید

النا:عین برق گرفته ها با شنیدن اخر جمله ی سارا از سره جام پرت شدم پایین 
 میگشتم و با چشمام روی دیوار اتاق دنبال ساعت

 یا خدا
 مگه من چقدر خوابیدم؟؟؟؟؟؟؟

 سارا:هههههههههه النا؟؟؟؟؟؟چته دختر؟؟؟؟؟رو دیوارا دنبال چی میگردی؟
 النا:ساعت

 ساعت چنده؟؟؟؟؟؟؟
 مامان پوست منو میکنه چرا زودتر بیدارم نکردی؟؟؟؟؟؟
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 سارا:واال خودت بیدار نمیشدی خ 
 تقصیر من چیه؟

 ساعتعصره 
 نرفتیچه خوابیم که 

 کیف کردی نه؟!
 النا:اوهوم

 ممنون گلکم
 بریم منو بی زحمت برسون خونمون

 
 سریع با سارا لباسامونو پوشیدیم و راه افتادیم

 طی مسیر:
 _سارا؟!
 _هوم؟

 _پس فرداش  خواستگاریمه
 _واقعا؟؟؟؟؟کی؟؟؟؟ِکی؟؟؟؟چرا به من نگفتی؟؟؟؟؟

 _پسره دوست بابام،نمیشناسیش
 _اسمش چیه؟؟؟

 _شروین
 _خ ؟؟؟؟؟کجا باهم اشناشدین؟

_یه شتت  اومدن خونمون مثل اینکه از من خوشتتش اومده بود و به خانوادش 
 گفته بود
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 _خ ؟چجور ادمیه؟؟توهم ازش خوشت اومده؟
 _ادمه چرت

 سارا از همه مردا متنفرم ،نمیخوام اصال ازدواج کنم
 _غلال کردی

 خودم عروست میکنم
 _سارایی؟!

 منو صدا زدی یه چیزی ازم میخواستی_هرررروقت النا اینروری 
 االنم بگم هرچی هست نخیر

 _ساااارایی؟!
 _مرا و سارایی

 _سااااراخوشگله؟!
 _خوب بلدی ادمو خرکنیا

 بنال ببینم چه مرگته
 

 ادامه دارد........
 

 _نموخوام اصن
 نگاه کن چقدر فحشم میدی؟

 _دلم میخواد یه ماه ازت بزرگترم
 _خیل خ  توام
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 حرفمو؟حاال بگم 
 _بگو

 _میشه ش  خاستگاریم توهم بیای؟میخوام بد بالیی سره این پسره بیارم
 �😡😡😡😡😡�?میخوام حالیش کنم که دست گذاشته رو چه کسی

 _یاخدا
 نزنی پسر مردمو ناکار کنی!!

نه من شریک جرم کسی نمیشم تو االن سس قرمز جلو چشاتو گرفته فقال اگه 

 ️☺بلدی؟!بی زحمت بگو یه سر بزننبهم خورد ادرس خونه مارو که 
 �😠😠😠😠�?_درررررد

 میایی یانه؟؟؟؟؟
 �?_اوووومممم نمیدونم

 تا فردا فکرامو میکنم خبر میدم
 _باشه

 
شیدم که  شه میک شده نق شروینه ذلیل  شتم توی افکار خودم برای  همینرور دا

 سارا گفت رسیدیم نمیخوای بری پایین ؟مامی جونت منتمره ها 
 سالم منم برسون 

 ️☹_ای وای رسیدیم؟من اصال حواسم نیست این روزا ببخشید
 توهم بابت نهار از مامانت تشکر کن

 _نوش جونت عزیزم
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 _ممنون خدافظ
 _بسالمت گلم

پیاده شدم و دره ماشینو بستم و تا اومدم کیفمو باز کنم که کلیدارو پیداکنم یادم 
 اومد کلیدارو جا گذاشتم کال

شدم که درو باز پس کلید ای شت در معرل  شار دادم یه پنج دیقه ای پ فون رو ف
 کردن و رفتم داخل

 
 مرمئنم دیگه مامان پوستمو میکنه

 مسیره حیاط رو بااین پای لنگم طی کردم و تا رسیدم جلوی در دیدم یااااا قران 
 �😰😰😰�?خدا نصی  هیچ مسلمونی نکنه اون لحمه رو

شیده اماده درو شم ابرو  مامان خانم پو سرش برام چ شت  باز کرد که اراز هم پ
 ��?میومد و زیر ل  با خنده های ریز ریز میگفت فاتحت خوندست

 
 مامان:النا مییییکشمت

 من بتو نگفتم عصرزود بیا بریم خرید؟؟؟؟
 ساعت ونیمه ببین چقدر دیر کردی؟؟؟

 یه عالمه خرید داریم و جنابعالی میری مهمونی
 نگو که بعدا به حسابت میرسماالنم هیییییییس هیچی 

 �😁😁�?النا:ووویییی چشم
 من شیکر خوردم دیرکردم ببخشید



 145 من یهست

 باشه باشه بریم
 پس سه تایی حرکت کردیم و راهیه پاساژ ها برای خرید شدیم

 وقتی که رسیدیم
مامان چنددست لباسی که سفارش داده بود گرفت و به عالوه ی اینکه همیشه 

 برای خودش ،یه چیزی هم برای بابا میگرفتعادت داشت یه چیزی میخرید 
 باباهم همینرور بود

که اینبار مامان برای بابای خوشتتتیپ و خوش هیکلم کت شتتلوار و کروات و 
 پیرهن گرفت

 و منم یه دست کت دامنه خوش رنگ برای ش  خاستگاریم
 و چند دست لباس مجلسی برای عقده اراد گرفتم 

 کروات گرفتاراز هم برای خودش کت شلوار و 
ستوران و زنگ بزنیم بابا و  شنهاد داد بریم یه ر شد مامان پی خریدامون که تموم 

 اراد هم بیان
 

 رسیدیم دره رستوران
 پیاده شدیم و رفتیم داخل رستوران 

 یه رستوران فوق العاده زیبا
 مامان و اراز رفتن که غذا سفارش بدن
 منم زیاد راه رفته بودم خسته شده بودم

 وی صندلینشستم ر
 داشتم فکر میکردم که پام دیگه درد نمیکنه
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 با مامان و بابا صحبت کنم بریم دکتر گچشو باز کنن
 حتی بخاطر مراسم اراد هم ک شده باید میرفتم....

 پیس پیس
 وا؟!این صدای چیه؟

 وجدان:هیچی دارن فاتحه میخونن سره قبرت 
 برای همین پیس پیس میکنن

 _تو یکی خفه 
   منگل یه نگاهی به اطرافت بندازی بد نیست_خودت خفه خ

 _عه راست میگیا
 با تعج  به اطرافم زل زدم
 سمت راستم که کسی نبود

 سمت چپم هم که ب*غ*ل دیوار بود
 جلوی روم هم که یه خانومه با شوهرش و بچش داشتن غذامیخوردن

 �😮😮😮😮😮😮😮😮😮😮�?تا برگشتم به پشت سرم که دیدم یا خدا
 

 اندازه گوریل داره نگام میکنه و ریز ریز میخنده یه پسر
 از حالت چهرش و چشم چرونیش بی نهایت بدم اومد

 مرتیکه چی پیش خودش فکر کرده؟!
 حیف که پام خرابه  

 وگرنه حالیش میکردم با کی طرفه
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 پس فقال تونستم که 
 جواب اون خنده های ریزشو با یه اخمی که هرکس میدید می گرخید بدم

 وقتی دید که نهپسره 
کستتی با روی خوش ازش استتتقبال نکرد ستترشتتو انداخت پایین و منم رومو 

 برگردوندم
 اخمم کاره خودشو کرده بود

پستتره فهمیده بود ک منو با ه*ر*ز*ه های دورش اشتتتباه گرفته و دیگه چیزی 
 نگفت

 طولی نکشید که دیدم مامان و اراز هم اومدن
 النا:مامان به بابا زنگ زدی؟!

 ان:اره عزیزممام
 نزدیکن،االنا میرسن

 النا:مامانی چی سفارش دادی؟!
 اراز:املته مخصوص برای تو

 النا:بزار برا خودت
 اراز:من نگران توام ابجی کوچیکه 

 خیلی کالری سوزوندی اخه
 

 خیلی تعج  کرده بودم از طرز حرف زدن اراز
 نکردمانگار که هیچ اتفاقی نیوفتاده و منم شلواری براش ریش ریش 

 ازهمین سکوتش داشتم سکته میکردم
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 البد بدبالیی سرم میاره
 خدایا چرا من اون کار کردم اخه؟!

 نکنع ندیده باشه؟؟؟؟!!!!
 وجدان:نه کوره

 النا:تو دوباره حرف زدی؟!
 وجدان:نه ساز زدم

 خ  حرف زدم دیگه
 اوه اوه فاتحت خوندس

 بزارنبه بالیی سرت میاره که مرغای اسمون به حالت تخم 
 النا:فعال حوصله جواب دادن به چرت و پرتای تورو ندارم گششششنمه

 دیگم جوابتو نمیدم اصال اواز میخونم:
 اهم اهم چی بخونم؟؟؟؟؟؟؟!!!!!!

 اهان همینو میخونم
 ای دختره زیبا

 بیا بریم دریا
 ظهره تابستونه

 منو نزار تنها
 ایییییی یاااار 

 �😌😌😌😌😌😌😌�?ایییییی یااااار.....
 ای بابا این چیه بعده این همه فشار اوردن به مرزم؟؟؟؟؟
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 اهنگش مال سه قرنه پیشه ولی چرا افتاده حاال سره زبونه من اخه؟؟؟؟؟؟
 

 وجدان:تورو به جونه مرغای مزرعه ان شرلی نخون من خودم میرم
 النا: خیلیم دلت بخواد 

 ایییییییییییییییییییییییییش 
 بسالمت

 هم ک اومدن  اراز:بابا اینا 
با حرفه اراز به سمتی که نگاه میکرد حواسم پرت شد و نگاهمو به دره رستوران 

 دوختم
 ای جانم چه بابا و داداشه خوشتیپی دارم

 اراز هم البته خیلی خوش تیپه ها
 ولی با دیدن این دوتا از بهترین فرشته های زندگیم،

 از ته دلم به خودم بالیدم 
 روی ل  هام جاخوش کرد و لبخندی از روی رضایت

 هممون سالم و علیکی کردیم و چند دیقه بعد گارسون غذاهارو اورد
 اووووووووم

 ��?به به

 ببین چه خبره؟!
 ای جااااااان غذای مورد عالقه ی منن که

 جوجه کباب و چلو کباب و بقیه مخلفات
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شرو  به  شتم و  شق چنگال رو بردا سریع قا شد روی میز  همینکه غذاها چیده 
 خوردن کردم

 بقیه هم فکر کنم متوجه شدن و چیزی بهم نگفتن
 میگفتن هم مهم نبود

 خیلی خوشمزه بودن و منم تندتند قاشقو پر و خالی میکردم وبا لذت میخوردم
 دیگه داشتم میپوکیدم 

 که تصمیم گرفتم دست بردارم
   

 شبه خیلی خوبی بود 
 خیلی غذا بهم چسبید

 حاال اومده بودیم خونمون 
 منم داخل پناهگاه همیشگیم،اتاقم. و

 دوباره داشتم سعی میکردم که خودمو پیدا کنم
 خوشبختیه قبلیم رو توی خانوادم پیدا کنم

 اما انگار
 یه چیزی ته دلم میسوخت

 اون جای زخمی بود که بهترین کسم بهم هدیه داده بود
 هنوزم باورم نمیشد

 هنوزم هیچ جوره تو مخم فرو نمیرفت
 نه عسلخدالعنتت ک
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 زندگیمو ، عشقمو ، همه ی هستیم رو ازم گرفتی
 همه ی وجودمو گرفتی

 هنوزم باورش سخته
 باور اینکه ارمین بخواد بااین دختر نامزد کنه

 ولی دیگه فایده ای نداشت
 حتی اگه نامزد هم نباشن ،

 اون مکالمشون تکلیف منو روشن کرد
 این بود اون ادمی که من براش اشک میریختم؟!

 باورم نمیکنمنه 
 حتما عوضش کردن

 وگرنه ارمینه من این نبود
 یا

 شایدم بود
 

 نمیفهمم
 واقعا نمیفهمم،گیجم منگم کالفم
 دلم میخواد فقال مثل گذشته باشم

 شاد، خوشحال، سرمسته زندگی
 ولی دیگه مرد اون دختره گذشته

 چی حاال از من مونده؟!
 بامداده:به خودم که اومدم دیدم ساعت  
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قررات اشتتکی که باز هم از گوشتته ی چشتتمم ستتر میخوردن پایین به خوابه با 
 عمیقی فرو رفتم

 
شم هام رو اذیت میکرد  شده بود و چ صورتم پخش  با نوری که از پنجره روی 

 از خواب بیدار شدم و روی تخت نشستم
 خیره شدم به ساعته اتاقم که

 صبح رو نشون میداد:ساعته
 یازه ای کشیدمکش و قوسی به خودم دادم و خم

 خیلی کسل بودم
 ولی باید امروز میرفتم دکتر و گچ پام رو باز میکردم

شتیه اتاقم رفتم برای  سرویس بهدا سمت  پس از روی تختم اومدم پایین و به 
 شستن دست و صورتم

 تموم که شد از اتاق بیرون اومدم
 به سالن پایین که رسیدم دیدم تلوزیون روشنه

 داره فیلم میبینهاراز هم جلوش نشسته و 
 پس مامان کجاست؟!

 
 یاخدا نکنه همه رو فرستاده دنبال نخود سیاه تا منو بزنه بکشه

 وجدان:اخه شیرین عقل کدوم برادری میاد خواهره خودشو بکشه؟؟
 النا:هابیل و قابیل



 153 من یهست

 وجدان:یعنی به خودم قسم این دفعه دهنمو گل گرفتی

 تنهات میزارم جایزت اینه که خودم بدونه گفتنه تو میرم 
 خدا بیامرزتت ادمه خنگی بودی

 النا:وجدان جون ،جونه وجدانیتت منو
 تنها نزار بااین عموجرده شاخدار....

من درگیره خودم و وجدانم بودم که متوجه شتتتدم اراز داره از ستتره جاش بلند 
 میشه

 هنوز منو ندیده بود
 من پشت سرش بودم

 تا روشو برگردوند سه متر پرید تو هوا
 تو اینجا چیکار میکنی النا؟!_

 _پس کجا چیکار کنم؟؟!
 _درد بگیری تو قل*ب*م ریخت یه سوتی یه دستی یه جیری 

 نمیگی ادم سکته میکنه؟!
 

 _نتتتتتتتتوچ
 حاال اینا به کنار ،تو چرا تنها خونه ای؟

 پس مامان اینا کجان؟
 _رفتن بیرون با بابا خرید

 از کنم کجا رفتن اخه اول صبحی_ای بابا من میخوام برم دکتر گچمو ب
 _چه عجله ایه حاال؟



wWw.Roman4u.iR  154 

 

 مگه خوب شده؟
 _خوب شده فکر میکنم

 اصال نشده باشه هم برای مراسم اراد باید بازش کنم
 میگما چیزه ،دااااادااااشی؟!

 _من نمیبرمت
 _از کجا فهمیدی؟!

 گوناه دالم خو ببلم دیجه
 _اه اه لوس نکن خودتو حالت تهو  بهم دست داد

 خ  برو اماده شوخیل 
 _الاقل بزار یه لقمه نون پنیر بزارم تو دهنم دلم داره ضعف میره خو

 _زود باش النا حوصله ندارم 
 تا من اماده میشم کاراتو بکن

 _باوشه
 

 سریع کارامو کردم
 و حرکت کردیم با اراز

 وقتی رسیدیم مر  دکتر خیلی شلوغ بود
 صبرکردیم که نوبتمون شه

 ر و رضایت خودم دکترقبول کرد که گچ پامو باز کنهخالصه با کلی اصرا
 اخیییییییییییش
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 چقدر پام میخارید تو گچ که بود
 پدرمو دراورده بود

 حاالم یه ثانیه میخارونم کف پامو ده دیقه میخندم
 کارمون که تموم شد باز سوار ماشین شدیم و بدون حرف برگشتیم خونه  

 مامان اینا هنوز نیومده بودن
 نداشتیمنهارهم 

 منم باید خیلی احتیاط میکردم
 اگه بگم درد نداشتم دروغ گفتم

 ولی خ  مجبوربودم دیگه
 حوصلم تو خونه سر رفته بود

 اراز هم که منو پیاده کرد و رفت بره بیرون 
 گفت زود برمیگرده

 ای خداااااااا
صمیم گرفتم برم اتاقم  سته بودمو و ت ش شدم از روی مبلی ک روش ن کالفه بلند

 چرتی بزنم یه
 خسته هم بودم اخه

 اصال به من نمیخورد که صبح زود با شور و نشاط از خواب پاشم
 

 همینکه رسیدم تو اتاقم بالفاصله روی تخت دراز کشیدم و چشامو بستم
 هنوز چشام تازه گرم شده بود که تقه ای به در خورد

 _بله؟!
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 صدای مامان بود که جواب داد:
 _بیداری مامان؟

 بیا نهار
 _مامان االن میل ندارم بعد خودم میام میخورم

 مامان هم دیگه چیزی نگفت
 و هنوز خبر نداشت که من گچ پامو باز کردم وگرنه نمیذاشت

 خودمم خیلی حواسمو جمع کرده بودم که پام فشاری بهش نیاد
 بازم سعی کردم چشامو روی هم بزارم

 و برای لحمه ای ازین دنیای کوفتی دور باشم....
 ین قول میدی خوشبختم کنی؟ارم

 قول میدی دیگه ولم نکنی؟
 ارمین قول بده

 ارمین:قول میدم خانمم قول میدم
 دیگه کسی جاتو نمیگیره زندگیم

 تو همه کس منی
 منو بابت تمام اشتباهاتم ببخش

 حاضری همسفرم بشی النام؟!
 

 النا:با کمال میل
 زل زدم تو چشماش و با ذوق دستشو محکم فشار دادم
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 اونم انگار که با چشماش باهام حرف میزد
 سرش رو اورد جلو 

 چشامو بستم 
 که ب*و*سه ای از روی عشق روی پیشونیم نشوند و گفت 

نارم نفس بکش من  باش تو فقال ک نارم  نا تو فقال ک پات میریزم ال به  زندگیمو 
 جونمم برات میدم..

 با حرفاش ته دلم داشتن کارخونه شکرو اب میکردن
 که حرفاش همه راستهمیدونستم 

 میدونستم مرده من بهترین مرده تو دنیاست
 هیچکس که عشقی مثل عشق من نداره اخه

 من چجوری دلم میاد تنهاش بزارم ؟!
 امش  بهترین ش  زندگیم بود

 اخرش رسیدم
 اخرش به عشقم رسیدم 

 حاال دیگه لباس عروس به تنمه 
 لباس داماد هم تنه عشقم

 چه خوبه رسیدن
 من و تو ماشدن ارمینه من چه خوبه

 دیگه دیرمون شده بود
 باید میرفتیم پیش مهمونا
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دستتتمو دوره بازوی مردونش حلقه کردم و از ته دل خداروشتتکر کردم و بهش 
 توکل کردم

و لبخندی از خوشتتبختی به عشتتقم تحویل دادم و اونم بی جواب نذاشتتت و 
 باهم حرکت کردیم

 
 مامان:النا؟النا؟

یدارشتتو دا که میزنی ولی هرچی دختر ب ندایی  بااین لبخ ری نگرانم میکنی 
 صدات میزنم جواب نمیدی

 النا:هوووووووم
 هان؟؟؟؟!!!!

 پس کوش؟؟؟؟؟
 مامان:کی کوش دختر؟؟؟؟

 خیاالتی شدی؟
 خواب میدیدی البد

 عصره دختر
 غذا نخوردی بلندشو یه چیزی بخور

 چشمو دلمم روشن رفتی گچ پاتو باز کردی اره؟
 به من بگی؟نباید قبلش 

 
 ��?ادامه دارد
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 النا:مامان خو خیره سرم فرداش  خاستگاریمه

 بعدشم که مراسم اراده
 نمیشه که با پای گچ گرفته شده

 مامان:چی بگم واال
 االن درد نداری؟

 النا:نه ملکه ی بابا
 مامان:خودشیرینی نکن بلندشو بیا پایین یه چیزی بخور

 راستی
شگل برام بابات خرید صبحی با بابات رفتیم خرید یه  سرویس طالی خوووو

 که ببینی کف میکنی
 النا:حاال دیگه میبری بابای مملوممو تیغ میزنی؟!

 بااااااشه مامان خانم 
 منم با بابا میرم بیرون دیگه!!

 مامان:مگه من بخیلم دختر؟
 منو باش که برات انگشتر گرفتم

 کشته ای النا 
 تا چندماه تحریمی

 النا:ایییییی قربون اون چشمای خره تیره ایت برم من 
 بال شدی تازگیا مامی

 مامان:توهم خیلی پررو شدی 
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 النا ش  خاستگاریت با تونیک گل گلی میام میشینم هااااا
 النا:شیکرخوردم اصن من تسلیم

 مامان:فعال شیکرنخور من میرم پایین بیا غذا بخور
 

 مامان که رفت بیرون
 غریبی اومد سراغمیه حس و حال 

 توی سکوته اتاق به خوابی که دیدم فکر کردم
 به دیدنه دوباره ی ارمین

 به دیدن عشقی که با نهایت پستی منو کنار گذاشت 
 منو بازیچه کرد

 ولی..
 هنوزم میخواستمش

 اگه اشک می ریختم فقال برای بیکسی و گول خوردنه خودم بود
 برای ساده لوح بودنم توی این داستان

 که الناچقدر راحت اعتماد کرده بود.. اد
 دلم هواشو کرده بود

 دلم رسیدن بهشو میخواست
 اد که چقدر خوشتیپ و خوش قدو قامت شده بود توی اون کت و شلوار

 دلم میخواست االن کنارم بود
 االن پیشم بود
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 و انگاری که هیچ اتفاقی این وسال نیوفتاده بود که ما بهم نرسیم
 ههیچ کاب*و*سی نبود

 ولی داغش تا ابد روی دلم موند...
 ولی بسه این همه درد و غم و حسرت و آه
 از روی تخت بلندشدم و رفتم سالنه پایین

 
 بابا و اراد امروز نرفته بودن شرکت

سته بودن و راجع به دعوت مهمونا برای عقده اراد حرف  ش و کنار مامان و اراز ن
 میزدن

 منم به جمعشون پیوستم
 ملینا این خاله فخریمم دعوت کنیم ؟؟بابا:میگم 

 مامان:اه اه حرفشم نزن
 میاد میشینه وسال مهمونا بااون دختره ترشیدش

 یادته میخواستن دخترشو بهت بچسبونن؟!
 دختره ی بدترکیبه زشت

 از حسودی کلی ایراد برا من میگیره
 بابا:غلال میکنه

 مامان:تیام ُبُکشش
 کنی؟اصال دعوت نمیکنیم بابا:خانم دستی دستی میخوای قاتلمون

 خوبه؟!
 مامان:خیلی خوبه  اینجوری
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 اون مونا ترشیده هم دعوت نکنیم عالی میشه
 بابا:یادته چقدر بخاطره این مونا حرص میخوردی؟!اخرم ترشید

 اراز:اووووووف الکردار بابا مثل خودم کلی خاطر خواه داشته
 مامان:درجای حرص خوردن اون من همش حرص میخوردم

 :میگم بابا این مامان جادو کرد رفتی گرفتیش؟اراز
 

 مامان:تتتتتتتتیام؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
 دستم درد نکنه این چه وضعشه 

 ببین اقا پسرت چی میگه؟!
ست و  سر مامانت برای من یه چیز دیگه بود و ه بابا:دهع اراز خجالت بکش پ

 خواهد بود
 نبینم دیگه تکرار شه 

 زالنا:اوه اوه گور خودتو کندی ارا
 مامان:بله اراز خان میدم همین النا بجوتت

 النا:مامان مگه من سگم؟؟؟؟؟؟!
 مامان:عه وا مادر اشتباه شد خ  نجو

 تیکه پاره کن
 النا:خ  باز همونه که!!

سبت باز  ستنی بزنیم به منا صری بیرون یه اب هویج ب صال اینا به کنار بریم ع ا
 کردن گچ پای من؟
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 بابا:وروجک بیا اینجا ببینم 
 شنیدم که نهار نخوردی 

 چیشده بابایی؟؟
 چرا دختره شکموم کم خوراک شده؟

 النا:بابا،تو که نیستی مامان منو میزنه با کمربند
 منو مجبور میکنه کلفتی کنم
 نگاه کن چقدر الغر شدم؟!

 مامان:من؟؟؟؟؟؟النا من؟؟؟؟؟؟
 نمیخوام اصال من میرم تو اتاقم 

 ووردم که اینجوری زیراب میزننانگاری من این بچه هارو بدنیا نیا
 

 مامان حالت قهر گرفت و رفت به سمته اتاقش
مامان بااینکه سه تا بچه داشت ولی انگار خودش هم بچه بود خیلی روحیه ی 

 حساسی داشت 
 خیلی کم توقع بود

 یا شایدم اینجوری میکرد خودشو پیش بابا عزیز کنه
 رفت از دلش دراره به هرحال بابا هم پشت سرش بلند شد و دنبالش 

 منو اراد و اراز موندیم که اراز هم بلند شد از سرجاش و گفت:
 النا بیا باال کارت دارم..

 سه تا سکته ناقص و کامل زدم و پیش خودم گفتم البد میخواد انتقام ازم بگیره
 ولی کرم از خودم بود
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 پس بدون حرفی منم دنبالش رفتم باال
 پریدم داخل..رفت تو اتاقش منم پشت سرش 
 اراز:النا میشه یه کاری برام کنی؟

 النا:چیکار؟!
 اراز:میخوام یکیو بسوزونم و به کمک تو احتیاج دارم

 النا:کیو؟؟؟؟؟چه کمکی؟؟؟
 

 اراز:اسمش نازنینه و تو نمیشناسیش،
 راستش امش  یه مهمونی دعوتم این

 نازنین و نامزدش هم هستن
 منم میخوام حرصشو دربیارم

 مناس  تر از تو پیدا نکردم اطرافم..ولی کیس 
 منم میخوام تورو ببرم و نامزدم معرفی کنم..

 میشه همرام بیای؟
 جبران میکنم النا

 فقال یه شبه
 باحرفای اراز حسابی کنجکاوشده بودم

یعنی نازنین کیه که اینقدر فکر ارازو مشتترول کرده که اراز میخواد حرصتتشتتو 
 دربیاره

 ه شده قبول کردم و بهش اوکی رو دادمپس برای کنجکاویه خودمم ک
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 اونم با نیش باز محکم ب*غ*لم کرد
سرکنده پرو بال میزدم  شدم و عین مرغای  شتم خفه می بین بازوهای بزرگش دا

 که بالخره دست برداشت و خودشو عق  کشید
 به نفس نفس افتاده بودم

 ای که بترکی پسر
 کن؟؟؟؟اینا چین که تو داری؟؟؟؟؟؟؟بازو أن یا ادم خفه 

 
ایییییییییییییییییییش برو اونور تا ش  چیزی نمونده  االن برم یه چی بخورم بعد 

 برم حاضرشم
 اراز:چیو حاضر شی خودت؟؟؟؟؟

 النا:پس چی؟؟؟؟؟؟؟؟
نه نمیگی راستتتش برای همین از قبل از اوا خواستتتم که یه  اراز:میدونستتتم 

 ارایشگاه برات وقت بگیره
 سنگ تموم بزاریببین النا ازت میخوام شبی 

 میخوام بدرخشی تو مهمونی
 النا:اوه مای گاد

 حله داداش
 چشای این نازیو من درمیارم شبی
 اراز:پس بج  که ارایشگاه دیرشد

باحرف اراز ستتری تکون دادم و از اتاق اومدم بیرون و مستتیره اشتتپزخونه رو در 
 پیش گرفتم
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 اول باید دوپینگ میکردم
که  باز کردم  چالو  های دره یخ ببینم چی داخلشتتته..از بین خوراکی و میوه 

 خوشمزه ی داخل یخچال کیک و پارچ اب پرتقال رو برداشتم
 وقت نبود غذا گرم کنم..

 
 پس به همون کیک و اب پرتقال قانع شدم

 بعد از تموم شدنشون
 از سره جام بلند شدم و رفتم حاضر شدم 

 اراز هم اماده شده بود و از اتاق اومد بیرون
دوتایی سوار ماشین شدیم و اراز هم خوووووشحال ضبرو روشن کردو و تا دره 

 ارایشگاهی که با دیدن تابلوش دهنم باز شد صدای اهنگ رو کم نکرد
 ارایشگاهه خیلی مشهور بود

 تعریفشو خیلی شنیده بودم
 ولی تاحاال نرفته بودم

 تا اومدم پیاده شم که اراز گفت:
 نگ بزن بیام دنبالت_النا کارت تموم شد سریع ز

 _باشه ..فعال
 _فعال

 به سمت ارایشگاه گام هامو برداشتم
 درش بسته بود
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 کلیده ایفون رو فشار دادم و منتمر شدم که درو باز کنن
 _بله؟

 _ببخشید عصری نوبت داشتم
 بااین حرفم در باز شد و دیگه حرفی زده نشد

 
 متن اهنگه داخل ماشین:

 دنیا به غیر از من میدوننچشمات حرفایی داره که همه 
 حرفات دنیایی داره که همه دنیا به غیر از من میدونن میدونن وای

 اگه با من باشی اگه تو ماله من شی
 اگه تو این پرواز تو پرو باله من شی

 دیگه تو این قل*ب*م چرا نمیمونه با تو وای
 دله کوچیکه من بدونه تو میگیره

 تو دنیام تاریکو سردههمه آرزوهام تو نباشی میمیره بی 
 چشمای مست تو آرومه جونمه اگه نباشی خونمون ویرونمه

 چشمای مست تو آرومه جونمه
 اگه نباشی خونمون ویرونمه

 پلکات تا رویه هم میاد همه دنیا به غیر از من میمیرن
 غرق چشمای تو میشم وقتی میبینمت آروم میگیرم
 ویرونمه چشمای مست تو آرومه جونمه اگه نباشی خونمون

 اگه با من باشی اگه تو ماله من شی
 اگه تو این پرواز تو پرو باله من شی
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 دیگه تو این قل*ب*م چرا نمیمونه با تو وای
 دله کوچیکه من بدونه تو میگیره

 همه آرزوهام تو نباشی میمیره بی تو دنیام تاریکو سرده
 چشمای مست تو آرومه جونمه اگه نباشی خونمون ویرونمه

 مست تو آرومه جونمهچشمای 
 اگه نباشی خونمون ویرونمه

 
 دره ارایشگاه رو هل دادم

 داخل ارایشگاه شدم 
 صدای موزیکه داخل سالن ارایشگاه خیلی بلند بود

 و ارایشگاه هم خیلی هم شلوغ بود
 تاعروس داشت امروز

 وای که چقدر خوشگل شده بودن
 ارایشگاش خیلی بزرا و شیک بود

 برمنمیدونستم پیش کی 
همینجور داشتتتم اطرافم رو بررستتی میکردم که یه خانومه عین باربی ها اومد 

 طرفم
 _سالم عزیزم از قبل وقت داشتین؟

 _سالم بله زن داداشم برام وقت گرفتن
 _اوکی
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 اسم و فامیله شریفتون؟!
 _الناسپهری

 _اهان شما خانومه سپهری هستین؟!
 اوا جون خیلی سفارشتون رو کرده

 هستم..لرف دارن_بله خودم 
 _بیا اینجا بشین که خیلی کار داریم

 _چشم
 

طبق گفته ی ارایشگر روی صندلی ای روبه روی اینه ی خیلی بزرگی نشستم و 
 روسریمو برداشتم

 و مانتوم رو هم دراوردم و روی یه صندلی دیگه گذاشتم
 ارایشگر ازم خواست که تا اتمام ارایش به اینه نگاه نکنم

 رایز شممیخواست که سوپ
 منم قبول کردم

 اول یه سری ماسک گذاشت رو صورتم و بعدم ازم خواست که بشورمشون
 احساس خنکی میکرد صورتم

 خیلی هم نرم شده بود
 بعدش هم کارشو شرو  کرد

 حدوده ساعتی روی صورتم کار کرد
 و بعد رفت سراغ موهام

 هی میکشیدشون 
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 که این کارش باعث میشد 
 سرم درد بگیره

 حوصلم سر رفته بودحسابی 
 دیگه تقریبا کارش تموم شده بود 

 که گفت میتونی بری لباستو بپوشی
 با اسم لباس تاااازه یادم اومد که لباس چی بپوشم اصال؟؟؟؟؟؟

 
 یه لحمه یادم اومد  

 چند دست لباسی که برای عقد اراد خریدم رو یکیشونو میپوشم..
 ولی همرام که نیاوورده بودم اه

 رایشگر گفتم که لباسو جا گذاشتمپس رو به ا
 باید زنگ بزنم که بیارنش
 ارایشگر هم چیزی نگفت

 هنوز تو اینه نگاه نکرده بودم
 از سره جام بلندشدم و سراغ کیفم رفتم، گوشیمو برداشتم 

 شماره ی ارازو گرفتم 
 با چندتا بوقه اول جواب داد

 ولی صداش درست نمیومد یه چیزی شبیه باد بود
 م الو الو نشنیدهرچی گفت

 و منم قرعش کردمو بهش پیام دادم
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 _کجایی تو؟؟چرا باد میاد؟؟
 _باد نبود که 

 صدای سشوار بود
 ارایشگاه اومدم موها درست کنم 

سریع برو خونه به مامان  شده  شتم کارمم تموم  سمو جاگذا شه ببین من لبا _با
همراه خودت  هم بگو که همراه توام نگرانم نشتتته بگو تولد دوستتتته و منو هم

 میبری و لباسو ازش بگیر
 

 _بترکی النا االن هزارتا سوال ازم میکنه مامان 
 فقال خداکنه اون زمان نفهمه که من اومدم خونه

 _منتمرم زود بیا
 بای

 _بای
 گوشیو گذاشتم داخل کیفم و همونجا کنارش نشستم

 ارایشگر هم دیگه چیزی نگفت و به کارای بقیه داشت رسیدگی میکرد
 یکی مورنگ میکرد
 یکی اصالح میکرد

یکی همراهی های عروس هارو درستتت میکرد که حستتابی هم معلوم میشتتد 
 دیرشون شده

 یکی مو کوتاه میکرد
 و خالصه هرکدوم به یه کاری مشرول بود
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 پیش خودم گفتم قبل از رسیدنه اراز برم و هزینه رو پرداخت کنم
 

 هزینه رو که پرداخت کردم
 تی گوشیم زنگ خوردبعده یه نیم ساع

 اراز بود که گفت جلوی دره برم بیرون و لباسو تحویل بگیرم
 سریع مانتو و روسریمو پوشیدم و رفتم بیرون

 تا رسیدم کنار ماشین اراز با چشای تا حدقه بیرون زده بهم گفت:
 _النا چقدر خوشگل شدی تو!!

 شمشبی از کنارم جم بخوری چشای ابیتو کور میکنماااااا گفته با
 من رو ناموسم غیرت دارم

_هههههه جدا؟؟؟هنوز خودمو ندیدم بخدا در ضمن شبی میخوام نازی جونتو 
 دق بدم

 توهم که میبینم حسابی به خودت رسیدی داداشه خوشملم

 _مزه نریز دختر برو سریع لباستو بپوش بیا بریم دییییر شدددددد
 با حرف اراز و اخمه هشتادو هشتیش

 تم داخل ارایشگاهلباسو گرفتمو و رف
 

 این لباسمو خیلیییییی دوست داشتم
 توش مثل پرنسس ها میشدم

 البته بدون ارایش
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 االن که حسابی ارایشگر ترکونده بودمنو
 یاخدا نکنه اراز داشت الکی میگفت که خوشگل شدم؟؟

 
 به گفته ی ارایشگر رفتم یه قسمت که لباسمو عوض کنم 

 هنوزم تو اینه نگاه نکرده بودم
 خدابخیرکنه

 هوا تاریک شده بود
 وقتی دیگه نمونده بود

 اگه هم از ارایشم خوشم نیومد به ارایشگر نمیشد دیگه بگم که 
 درست کنه

 پس بیخیال شدم و لباسمو تنم کردم
 اومدم توی سالن

 همه با دیدنم دهناشون باز مونده بود
 هرکدومشون یه چیزی میگفت:

 _واااای عزیزم چقدر خوشگل شدی
 _چقدر لباست بهت میاد

 _به مامانت بگو برات اسپند دود کنه
 منم از ذوق داشتم میترکیدم

 هرچه زودتر دلم میخواست خودمو ببینم
 پس به سمت اینه رفتم و به خودم خیره شدم....

۱۱۷ 
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 توی آینه بیشتر از همه چی چشمای ابیم بین اعضای صورتم خودنمایی میکرد
 اهم دیگه تضاده جالبی ایجاد کرده بودسفیدیه پوستم و رنگ موهام ب

 بسه دیگه اینقدر نگاه کردن
 پس نگاهه خیرمو از اینه گرفتم و از تعریف و تمجید های همه تشکر کردم

 خیلی سریع کیفمو برداشتم
 مانتوی بلندم رو هم روی لباسم پوشیدم

 و ارایشگاه رو ترک کردم
 شدماومدم بیرون ماشین ارازو پیدا کردم و و سوار 

 امش  دوتامون میدرخشیدیم
 اد که چقدر دلم میخواست بجای اراز ارمینم کنارم باشه

 ارمین پیشم باشه
 که دستشو درحین رانندگی بگیرم و نوازش کنم..

 ولی...
شک  شام پر ا شتم بازهم ناخوداگاه چ شدن خاطراته تلن گذ با باردیگه تداعی 

 شد
۱۱۸ 

 برجسته ام و تمام حس کردم که االن سرمیخورن روی گونه های
 حاصل زحمته ارایشگرو به باد میدن

 دست خودم نبود
 ولی اینو هم خوب میدونستم که امش  شبه ارازه
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 باید سنگ تموم براش بزارم
 اونکه ا*ن*ا*هی نکرده که مهمونیش با وجود من خراب شه..

 پس تمام حواسمو به اراز دادم
 هردومون ساکت بودیم

 نگاهش کردم
 رانندگی میکردبا جدیت داشت 

 انگار اون هم حالش خوب نبود
 اون هم هوای چشاش بارونی بودولی بروز نمیداد

 دلم میخواست که از هرکاری که میتونم براش بکنم دریغ نکنم..
 طاقت وتحمله اینجور ساکت بودنه ارازو نداشتم

ستتخت بود برام دیدنه این حالش ولی دیگه باید ازین قضتتیه ستتر در میاووردم 
 تم:پس گف

 اراز؟-
 میشه یه کم راجع به نازنین حرف بزنیم؟

 اصال این دختر کیه؟!
 چرا سوزوندنش اینقدر برای تو مهمه؟

۱۱۹ 
 با پرسش این سوالم انگار که اراز زیاد خوشش نیومد

 اخماشو کشید توهم و جوابی نداد
وقتی دیدم سکوت کرده نهیبی به خودم زدم و گفتم ای خاک برسرت النا اصال 

 بتوچه!!
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 سره پیازی یا ته چرندر؟؟
 اگه میخواست که خودش همون اول میگفت فضول خانم

 همینرور درگیره خودم بودم که به یکباره با صدایی اروم زبون باز کرد و گفت:
 راستش میخوامش النا..-

 اونم منو میخواست تا زمانی که خانوادش اطالعی نداشتن
 اره بی ابرو میشه..وقتی که فهمیدن فکر کردن دختروشون د

 چندبار با خانوادش حرف زدم ولی فایده نداشت
 پدرش منو قبول نمیکرد
 بهش گفتم بیا فرار کنیم

 که برخالف تصورم با اعتراضه نازی حرفم رو به رو شد
 بااین کارش منم خیلی عصبی شدم ازش

 برای همین یه مدت دیگه جوابشو ندادم
۱2۰ 

 البته اون تقصیری نداشت..
 همش بهم زنگ میزد و پیام میداد و التماس میکرد که باهاش حرف بزنم اوایل

 ولی منه احمق نخواستم..
 وقتی دید جواب نمیدم اونم دیگه اصراری نکرد

 چند روز گذشت و خبری ازش نداشتم تاهمین چندوقت پیش..
 موقعی که رفیقم میخواست برای مهمونیه امش  دعوتم کنه 
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شت شو گذا سم شه ا رفیق،اون عوضی از رابره ی من و نازی خبر  هه حتی نمی
 داشت

ستی زنگ زد که بگه با  ست داریم ولی با نهایت پ ست ما چقدر همو دو میدون
 ..نازی امش  نامزد میکنه

 اره..
 مناسبته مهمونیه امش  نامزدیه عشقم با بهترین رفیقمه..

 وقتی که اینو فهمیدم تمام نفرت وجودمو گرفت
 ،جیگرشو اتیش میزنم.. گفتم جیگرمو اتیش زد

 میدونم که نازی هنوز دوسم داره
 و براش مهمه که من با کی باشم

۱2۱ 
 النا ابجی خوشگلم برای همین ازتو خواستم که شبی نقش بازی کنی جلوش 

 وطوری وانمود کنیم که انگار ماهم نامزدیم و عاشق و معشوقه هم..
 حرفای اراد خیلی برام سنگین بودن

 که چی میکشه ارازم حاال میفهمیدم
 ای نازیه ه*ر*ز*ه

 چجوری دلت اومد با پسر به این خوش تیپی و جنتلمنی بهم بزنی؟!
 توهم یکی مثل عسلی

 توهم ه*و*سبازی
 امثال تورو خوب میشناسم..

 �😈😈😈�?امش  جوری میسوزونمت که کیف کنی
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 نخواستم دیگه جواب ارازو بدم
 تهچون میدونستم تا همینجاش هم زیادی گف

 نمیخواستم داغ دلش تازه شه
 پس سکوت و ترجیح دادم

 برای عوض کردن جو خودم ضبال رو روشن کردم
از ال به الی تمام اهنگای چرت یه اهنگ خیلی جذاب که همراهش شونه های 

 خودمم داشت تکون میخورد رو انتخاب کردم و تا دره باغ باهاش حال کردم
نیومده بود و کم کم هماهنگ با ریتم اهنگ با البته اینم بگم که اراز هم بدش 

 دستش میزد رو فرمونه ماشین
 بادیدن اینکارش خداروشکر کردم که ازون فازه مسخره اومد بیرون..

۱22 
 به باغ که رسیدیم ماشین رو پارک کردیم و پیاده شدیم

 بازوی اراز رو محکم چسبیدم و راه افتادیم
 به محل برگزاری مهمونی که رسیدیم

 ه عده داشتن وسال میر*ق*صیدنی
 و یه عده هم داشتن دست میزدن
 چهرهاشون درست دیده نمیشد

 نزدیک تر که شدیم
 دیدم اراز دستشو انداخت پشت کمرم
 حاال دیگه جلوی یه زوج جوون بودیم
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 دختره خیلی خوشگل بود
 ولی پسره نه

 فقال از سروضعش بهش میخورد ازین بچه پولدارا باشه
 ساسان جوناراز:سالم 

 تبریک میگم ایشاال خوشبخت بشین
 ساسان:قربانت ارازجون خیلی خوش اومدی ممنون

 خانوم رو معرفی نمیکنی؟!
 اراز:اوه ببخشید

 ایشون همسرایندم ترانه جان هستن
 ای که چه کیفی کردم وقتی اراز گفت همسر ایندم

 چون اون لحمه خیره به دختره بودم
شار شدش و ف شای گرد  ساااابی  و متوجه چ شدم،ح دادن دندوناش روی هم 

 معلوم میشه سوخت 
 حاال دیگه مرمئن بودم نازی عقده ای اینه

۱2۳ 
 ای خاک برسرت بااین انتخابت

 اینم نامزده اخه؟!
 بابا منی ک نمیشناسمت درست ،

ولی با تعریف های اراز کامال مشتتخصتته که بخاطر پولش پشتتت پا زدی ب 
 داداش نازنینم
 کنار! ولی خو اینا به
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 چرا حاال ترانه منو معرفی کرد؟!
 اسم بهتری سراغ نداشت؟!

 مگه النا چش بود؟
 وجدان:چش نبود گوش بود

 النا:تو باز سرو کلت پیداشد؟
 االن باید تا میتونم جلو نازی عشوه بیام

 وقت ندارم با تویه نکبت دهن به دهن شم اییییش
 ساسان:اراز؟؟؟خیلی بی معرفت شدی

 مارو دعوت نکردی؟؟نامزد کردی 
 به هرحال بهت تبریک میگم سلیقت خیلی عالیه..

 این حرف ساسان انگاری یه معنی خاصی داشت
 داشت با چشاش منو میخورد و یه لبخنده چندش هم روی ل*ب*ا*ش بود

 مرتیکه چربی چی پیش خودش فکر کرده؟!
 مرمئنم اراز هم متوجه شد

 حلقه ی دور کمرمو تنگ تر کردچون بالفاصله اخماشو کشید توی هم و 
 و گفت:

۱2۴ 
 ٪۱۰۰اینکه 

 هردختری هم لیاقت نداره که جای ترانه باشه..
 اشتباه نکنم به گمونم به در زد که دیوار بشنوه
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 یا به دیوار زد که در بشنوه
 ای بابا خ  حاال به یه چی زد دیگه!!

 خواستم منم یه چیزی گفته باشم
شگل انداختم رو  ساس و عالقه زل زدم به یه لبخنده خو صورتم و با نهایت اح

 اراز و گفتم:
 لرف داری عشقم

 کی مثل تو؟!
 نازنین:تبریک میگم اراز خان

 حسابی سوپرایزمون کردی
 خ  دیگه ساسان جان بریم بشینیم خسته شدم

 ساسان:تو برو منم میام
 درجواب تبریکه نازی اراز یه کلمه هم حرف نزد

 نده روی ل*ب*ش به نازی فهموند..و همه چیو تنها اون پوزخ
 جایی رو پیدا کردیم و نشستیم

 اراز خیلی تو خودش بود
 حق هم داشت

😔😔 
۱2۵ 

 دلم براش ریش ریش میشد
 ولی چه میشه میکرد؟!

 حتما قسمت نبوده
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 خداروشکر که قبل از ازدواج فهمید ک این نازی چه مارمولکیه
 دختره ی تازه به دوران رسیده اه اه

 داشت حوصلم سر میرفتکم کم 
 که خواستن شام رو سرو کنن

 اخیشی گفتم و منتمر شام شدم
 شام که تموم شد باز دی جی شرو  کرد

 این دفعه بدم نمیومد برم وسال یه خودی نشون بدم
 جریانو به اراز گفتم و دوتایی رفتیم وسال

 ترررکوندیم
 ر*ق*ص دوتامون محشر بود

 انگار همه چشما رو ما بود
 ی به نازی و ساسان توجه نمیکرددیگه کس

 تا تموم شدن اهنگ ر*ق*صیدیم و حسابی اعصاب نازیو بهم ریختیم
 وقتی که اهنگ تموم شد

 دوتایی با اراز به مهمونا تعمیم کردیم
 و با صدای دست و جیرشون مواجه شدیم

 پیشونیم خیس عرق شده بود
ع صدای ساسان ماندستمال رو از روی میز برداشتم پیشونیمو خشک کنم  که 

 انجام کارم شد
۱2۶ 
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 تمام حواسمو دادم به صدا
 ساسان:خ  مهمونای عزیزم خیلی خوش اومدین

 مناسبت این جشن 
 اعالم نامزدیه من و نازنین جانه

 ممنون که تشریف اوردین
 مچکر

 ساسان حرفشو تموم کرد و خیلی سریع یه حلقه از جی  کتش دراورد
 و گرفت جلوی نازنین

دراز هم حلقه رو کرد به انگشتتتش و نیشتتاشتتو تا جایی که میتونستتت باز نازی 
 و ازش تشکر کرد.کرد

 دیگه نمیخواستم بیشترازین اراز بادیدن این لحمه ها اذیت شه
 پس دستشو کشیدم و خستگی رو بهونه کردم

اونم نه نگفت و بعد خداحافمی از نازی دراز و ستتاس گازه ماشتتینو گرفتیم و 
 اومدیم خونه

 واقعا هم خیلی خسته شده بودم
با وجود این مژه مصتتنوعی های ده متری که از اجر هم  باز بودن  پلکام بزور 

 واسه پلکام سنگین تر بودن..
سمم عوض  شیرپاکن پاک کردم و لبا شمو با  سیدنه توی اتاقم ارای به محض ر

 کردم و روی تخته نازم دراز کشیدم
 طولی نکشید که خوابم برد..
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 بح بود ساعتای ص
 کم کم پلکام رو باز کردم

 از سره جام بلندشدم و
 اتاقم رو برای خوردن صبحانه تنها گذاشتم

بعد از خوردن صتتبحانه ی مقوی تلفن خونه رو برداشتتتم و شتتماره ی ستتارا رو 
 گرفتم

 امش  مراسم خواستگاریم بود..
 خیلی دلم میخواست که امش  سارا کنارم باشه

 صدا پیچید تو گوشم با خوردن چندتا بوق سارا
 _به به سالم عروس خانم

 خوبی؟خوشی؟سالمتی؟
 _سالم به پاچه خوار ترین رفیقه دنیا

 خوبم ،خوشم ، سالمتم
 تو چروری؟

 _به میگی پاچه خوار فضول؟!
 خوبه نیام امش ؟!

 اووووومممم اره اصن نمیام
 _شما خیلی بیخود میکنی
 سارا جان الی میایی دیگه؟

 _نوچ
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 _ستتتتتتتتتتتارا؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
 _درده بی دوا

 _منکه میدونم میایی دیگه این حرفا برای چیه؟؟
 _میگم فضولی نگو نه
 ولی متتتتتتیگما الی ،

 چقدر نذر کردی تا بیام؟؟؟؟
 _برو بمیتتتتتتتتر ساراااااااا

 عصر منتمرتم دیگه بتتتتتاااااای بتتتتتاااای 
 _چیکارت کنم دیگه

 گفتن خر چه داند قیمته نقل و نبات از قدیم و ندیم
 واال

 ��?باشه بای
 

 تلفن رو قرع کردم و گذاشتم روی اپنه اشپزخونه
 دلم امشبو نمیخواست

 من نمیخواستم با کسی ازدواج کنم
 نمیدونم این شروین چی پیش خودش فکر کرده اخه

 بزنم نیم کیلوش کنم بدم مامان قرمه باهاش بپزه
 پسره ی ماموت

 گندبک
  خنگ
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 خنک
 بهتره اصن دیگه بهش فکر نکنم

 دارم روانی میشم دیگه از بس حرص خوردم دارم تموم میشم 
 مامان:النا خوبی مادر؟؟؟؟چرا با خودت حرف میزنی؟؟؟؟؟؟

 النا:عععععععععععه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
 باز من بلند بلند فکر کردم؟؟؟؟؟!!!!

 مامان:بلند که چه عرض کنم....
 شو برو یه دوش بگیر تا نهار حاضر میشه درجای این چرت و پرتا بلند

 بلندشو
 النا:مامان من حوصله ندارم گیر نده خواهشا

 

 مامان:گیر چیه دختر؟؟؟؟؟؟
 میگم بیا برو حموم

 ابرومون میره جلو اینا ش  
 میگن دختره پرچرکشونو میخوان ببندن به ریش ما

 النا:از خداشونم باشه
 بااون پسره معیوبشون

 ردی؟؟؟؟مامان جدی دقت ک
 مامان:به چی؟؟؟؟؟
 النا:اینکه معیوبه!!!!!
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 مامان:بلندشو دختر اینقدر پشت سره مردم حرف درنیار
 ا*ن*ا*ه داره بخدا

 پسر به اون اقایی
 نمیدونم تو چرا هی سعی داری یه عی  و ایرادی روش بزاری؟؟؟؟

 النا:خو مامان مگه من از پیش خودم میگم معیوبه؟؟؟؟؟
 خو معیوبه دیگه!!

 ��?مامان:النا تا بلندت نکردم بلند شو دختر
 

 نه مثل اینکه مامان هیچ جوره دست بردار نیست
 هرکاریم میکنم بحث عوض شه که یادش بره ولی....

 پس ناکام از سره جام بلندشدم
 راه حمومه داخل اتاق خودمو در پیش گرفتم.... 

 اومدمبعده یه نیم ساعت که دوش گرفتنم تموم شد از حموم بیرون 
 لباس هامو عوض کردم

 بعد از لباس عوض کردن رفتم سراغ میز ارایشم
 روش پر بود از انوا  و اقسامه لوازم ارایشی

 البته نه اینکه ازهمشون بزنم ها
 نه

 فقال خوشم میومد میخریدم
 هزارنمونه الک داشتم
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کال یه جعبه جداگانه داشتتتم بریره این الکای تکی که خودش تشتتکیل میشتتد 
 الکازتا 

 انگاری معتاد بودم به الک
 واااااااای خیلی هم بو الک دوست داشتم

 از بین همشن دستمو دراز کردمو و الک زرشکی رو انتخاب کردم
 خیلی خوش رنگ بود

 با دستای سفیده تپلم تضاده خیلی قشنگی ایجاد میکرد..
 

 پس با نهایته حوصله به تمام انگشتای دستام الک زدم
 ی پاهامحاال موند انگشتا

 اینبار رنگه پوست پیازی رو انتخاب کردم.....
 کاره پاهامم تموم شد  

 عینه مجسمه حاال تکون نمیخوردم که الکام خشک شه
با حرکتی که گرفته بودم یاده عکسه یه سگه تو گوشیه سارا افتادم که دیده بودم، 

 انگاری اونم الک زده بود
 ندمو بگیرمغش غش حاال میخندیدم و نمیتونستم جلوی خ

 چیکار کنم خ  یادم اومد یه هو
 چند دیقه ای هم عین اسکوال با همین خنده سپری کردم تا الکام خشک شد

 نمیدونم چرا ولی ادکلن هم برداشتم و حسابی یه دوش مجدد هم بااون گرفتم
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سپریم خیلی  سمت ا ستمم رفت  شتم ادکلن میزدم که اون یکی د همینجور دا
 خوش بو بود

 اینبار صدای قارو قوره شکمم به هوا شدولی 
 الهی قربون خودم برم که همیشه باید این دهن تکون بخوره

 

همینرور دستتت گذاشتتته بودم رو دلمو و به دلم وعده و وعیده خوراکی ها و 
 غذای خوشمزه دادم
 کال یه تختم کم بود

 با شکمم حرف میزدم..
فای خوب خوبمو زدم و رفتم که با تکرار مجدده استتمم از دهن مامان قیده حر

 �😋😋�?پایین و حسابی به قولم عمل کردم...
 بعده نهار خیلی سنگین شده بودم روی مبل توی هال دراز کشیدم

 دلم درد گرفته بود
 از سره جام بلند شدم

شویی که  ست سیره د شار میدادم طی م ستی گرفته بودم و ف همینجور دلمو دو د
 �😐�?مامان دید

 ؟چیشده؟؟؟؟؟مامان:النا؟؟؟؟
 _ووووویییییی مامان هیچی نگو دلم داره میترکه

 _خ  کم تر میخوردی بچه!!
 حتما باید بترکی که بفهمی سیر شدی؟؟؟؟؟؟؟

 _مامی جون غلال کردم
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 توروخدا یه چیزی سره هم کن بده بخورم....
 دیگه طاقت نداشتم بمونم و به مامان جواب پس بدم..

تو  دیدم که مامان با یه لیوان چایی و دسته نباتدستشویی رفتم و وقتی برگشتم 
 ��?یه دست و توی یه دست دیگش هم یه لیوان اب  جلوی دره

 تو دلم گفتم عج  غلری کردم گفتم یه چی بده بخورم 
 اگه از دل درد نمیرم با خوردن اینا مرگم قرعیه

 اما راه فراری هم نبود
 شتافتمخدایا خودت شاهدی من به اراده و میله خودم ن

 منو دارن میشتابونن
)جمله سنگین بود به احترامش چند دقیقه همه اعضام پامرغی برن دوره حیاط 

 (�😂�?هاشون
 هیچی دیگه بسم الله کردمو

 اشهدم هم خوندمو و لیوان چایی رو با نبات سر کشیدم
رفتم سراغ لیوان دوم که باخوردنه مایعه داخلش فهمیدم اب نبوده و شربته عرق 

 بوده نعنا
 بعده تموم شونشون یه دیقه همون حالت بودم که ببینم میمیرم یا نه؟!

 ولی شکرخدا هنوز این حوریه بهشتی رو زمین بود..
 

 برای اینکه بهتر شم 
 رفتم روی تختم دراز کشیدم و پلکام رو روی هم گذاشتم
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 نزدیک یک ساعت همینرور سپری شد
 دلم بهترشده بود

 ودخیلی ذهنم درگیره امش  ب
 یعنی چی میشد؟!

 اصال شاید حق با مامان بود
 شاید شروین ادم خوبی بود و من قضاوت بیخودی میکردم

 واقعا دیگه مخم هنگ کرده بود
 خوب و بد رو تشخیص نمیدادم

 فقال میخواستم زمان بگذره
 همه چی زودتموم شه

 همه چی رو دوشم سنگینی میکرد 
 کنم ولی من همچنان میخواستم که روحیم رو حفظ

 لبخندمو به همه نشون بدم
 ولی خدای من میدونست که روحم چه فشاری رو متحمل شده

 ولی چاره ای نداشتم..
 باید صبرمیکردم

 چیزی که هیچوقت نه تو وجود مامان بود
 و نه تو وجود من.. 
 

 با درموندگی و خستگیه زیاد از تختم دل کندم
 رفتم پایین تا به مامان کمک کنم
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 بود شستمیه سری میوه 
 چند نمونه ساالد درست کردم 

 این کارو میکردم تا سرگرم شم
 ساعت دیگه تقریبا عصر بود

 مرمئن بودم که االن دیگه سرو کله ی سارا هرجا باشه پیدا میشه
 طولی نکشید که همینرور هم شد

 با به صدا دراومدن زنگ ایفون دستامو شستم و به استقبالش رفتم
 بودحسابی به خودش رسیده 

 هرکی ندونه فکر میکنه امش  مجلس خاستگاری اونه!!
 منم که عینه کوزت کار میکردم

 دوتایی تا رسیدیم به هم صدای خنده هامون به اعتراض مامان منجر شد
سال  شی هزار شو منکه میدونم تا اماده  شته دیگه برو اماده  مامان:النا مامان ز

 طول میکشه
 برشت ندادم و داخل خورشت ها نریختمتبرو قربونت برم تا به صورته افقی 

 فضای خونه پرشده بود از بوی غذاهای مامان
 چندنمونه خورشت

 چندنمونه دسر
 خالصه سنگ تموم گذاشته بود واسه امش 

 
 چشمی زیر گفتم و با سارا حرکت کردیم به سمت اتاقم 
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 همینکه پامونو گذاشتیم داخل اتاق
 به اصرار سارا نشستم پشت میز ارایش

 دا بخیر بگذرونه امش  روخ
 این عجوزه معلوم نیست چه بالیی میخواد سرم بیاره

 تازه با تیکه پارچه ای روی اینه رو هم پوشوند!!
 چه جوگیرشده!!

 سارا:النا میخوام شبی حساااااابی دل پسر مردمو بلرزونی
به دختر؟؟؟؟من میگم نمیخوامش اونوقت تو میخوای کاری  النا:تو حالت خو

 بیشتر ازین به رعشه بیوفته؟؟؟؟؟؟؟که ول کن نباشه؟؟؟؟؟ کنی دلش
 سارا:خ  نباشه

 النا منکه میدونم بخاطر ارمین میخواس ردش کنی
 لگد به بخت خودت نزن دختر

 اون لیاقته تورو نداشت
 ولی شاید شروین بتونه خوشبختت کنه

 بتو دلتو بدست بیاره بتونه سنگ صبوره این دله ریش ریشت بشه
 خواهره من قشنگ من 

 عاقالنه فکر کن و عاشقانه زندگی کن
 از روی احساس تصمیم نگیر

 جریانه
 النا خوب فکر کن به حرفام ،و اینم من بعد یادت باشه که ارمین تموم شد رفت
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 باهرکلمه  از حرفای سارا 
 روزنه ای ازامید توی دلم باز میشد

 کنم و سعی میکردم که افکار منفی رو از خودم دور 
 یعنی میشه که باز عاشق شم؟!

 یعنی میشه شروین جای ارمین رو توی دلم بگیره؟؟!
سی میکردم که با  سارا حرفاش رو توی ذهنم تحلیل و برر شتم طبق گفته ی  دا

 حرف اخرش بند دلم پاره شد و دلم هری ریخت
 ارمین،

 ارمین تموم شد رفت
 لعنتی چجوری دلت اومد بری

 ها بزاری مگه نگفته بودی عاشقمی؟چجوری دلت اومد منو تن
 مگه نگفته بودی خانمتم؟

شبخت بودم لعنتی ترین ادمه  ستم ارمین من فقال با تو خو من فقال تورو میخوا
 زندگیم کجایی

 شبیو هرطور که شده بهم میزدم  
 ولی اگه باز خاستگار میومد چی؟

 روی اونا چه عیبی میتونستم بزارم؟
 

 فکرا ادامه بدم حالم خیلی بدتراز االن میشهمیدونستم که اگه به این 
 پس خودمو جمع و جور کردم وبا چشای بسته
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 به سارا اجازه دادم که با قلم مویی که بدست گرفته بود کارشو بکنه 
 به قدری سارا توی کارش جدی بود که هیچ حرفی بینمون رد وبدل نشد

 گردنم داشت میشکست دیگه
 چیزارو نمیخوادبابا یه مجلس خاستگاری ک این 

 ولی از طرفی هم مرمئن بودم که سارا زیاد شلوغ نمیکنه صورتمو
 پس با اطمینان  اجازه دادم تا کارش تموم شد

 کارش که تموم شد چشامو باز کردم و دیدم که
 هنوز پارچه روی اینه بود

 به سارا نگاه کردم که یه لبخند شیرانی روی ل  هاش خودنمایی میکرد
 ه جام پریدمعین فنر از سر

 خدانکشتت دختر که تا منو تو قبر نکنی ول کن نیستی
 سریع پارچه رو کنار زدم

 خدای من!!!!!!
 این منم؟؟؟؟؟؟

 حسابی از مدل ارایشه سارا به وجد اومده بودم و تو دلم تحسینش میکردم
 

 خیلی خوشگل شده بودم
 این ظاهر و این دل نااروم 

 روحم رو شکنجه میداد ولی 
 دیگه ای نبود چاره ی 

 حق با سارا بود باید خوب 
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 فکرمیکردم  
 من دیگه یه دختر بچه  ساله

 لجباز نیستم 
 ولی دلم میخواست توی این

 دقایق اخر مال خودم باشم
 برای خودم باشم 

 من باشم و من و من ...
 پس روم رو طرف سارا 

 برگردوندم تا تنهام بذاره 
 تا با النای واقعی خلوت کنم

 گلومو چنگ میزد ولی برض
 اجازه حرف زدن بهم نمی داد 

 اد ک چه غری  شبیه 
 ��?امش 

 باز برای چندمین بار نتونستم 
 خودمو کنترل کنم و قررات
 اشک از گوشه ی چشمای 
 درشته ابی رنگم به سمت 

 بیرون راهی پیدا کردن
 سارا که حاال پی ب حال خرابم برده بود خودش
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 اتاقم رو ترک کرد ....
 اشکام رو پس زدم و گوشیم

 رو برداشتم 
 فایل موزیکم رو باز کردم..

 
 توی اون لحمه تنها یک

 اهنگ حرف دلم بود ....
 حرف دلم از اعماق وجودم ...

 پلی کردمش و بعد هم 
 تکرارش رو تأیید کردم ...

 به حالت جنینی روی تخت 
 دراز کشیدم و زانوهام رو 
 توی ب*غ*لم گرفتم ...

 ز تو دستم بود.گوشیم هنو
 داخل پیام هام رفتم و 

 چند پیام عاشقونه ارمینم 
 رو اوردم ...

 حاال دیگه قرره اشکی در کار 
 نبود ، سیل بود 

 سیل بود که از چشمای من 
 میومد ...
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 پیام هاش رو کلمه به کلمه 
 می خوندم و می ب*و*سیدم 

 و یاداور خاطراتمون 
 می شدم ....

 ... چه ارزوهایی که نداشتم
 چه خواب هایی که ندیده 

 بودم ...
 کی حال منو میفهمید ؟؟؟

 می خواستم همین االن دیگه 
 با ارمینم ، با مرد زندگیم 

 که به نامردی تنهام گذاشت 
 خداحافمی کنم ...

 
 خدایا ...

 یعنی االن هنوز روی تخت 
 بیمارستانه ؟؟؟

 یعنی ....

 یعنی ....

 خدایا ...
 کاش منو می بردی ولی 
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 به اینجا نمی رسوندیم ...
 به این لحمه ...
 به این دقیقه ...

 کاش جون من رو میگرفتی 
 ولی ارمین رو نه ....

 دلم میخواست براش بنویسم
 دلم میخواست قلم بدست 
 بگیرم و تمام حرفای نگفتم 

 رو بنویسم ...
 از روی تخت بلند شدم ...

 به سمت قفسه ی کتابخونم 
 رفتم و از داخلش یه 

 دفتر و از روی میز تحریرم 
 یه خودکار برداشتم 

 و شرو  کردم به نوشتن متنی از #ساناز نجفی که 
 نمایانگر حال امش  من بود

 تک تک این جمالتش :
 

 بعد تو روزی احتماال با مرد
 دیگری ازدواج خواهم کرد...

 با هم به سفر خواهیم رفت 
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 بچه دار خواهیم شد 
 س و شاید کنار هم سالها نف

 خواهیم کشید ...
 برای "تو" مینویسم 

 که روزی اگر حس کردی 
 به این عشق وفادار نماندم 

 با دقت این متن را بخوانی ...
 تا یعنی من بعد تو فقال 

 ازدواج کردم ...!
 عاشق نشدم !

 هیچ مردی برای من "تو" 
 نمی شود دیوانه !

 اگر حس کردی وفادارتر 
 از من بودی 

 تخت خوابیبه زنی تنها روی 
 دو نفره فکر کن 

 که بهشتش در اغوش تو 
 جا مانده و حاال 

 در جهنم اغوش دیگری 
 می سوزد .....
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 به زنی فکر کن 
 که برای شوهرش غذای 

 مورد عالقه ی تو را می پزد 
 لباسی که تو هدیه داده ای 

 می پوشد و عرر تو را 
 برای او می خرد ...

 به زنی فکر کن 
 هم نام توست و هر بار که 

 دلش برای تو تنگ می شود
 بلند بلند اسم او را تکرار 

 می کند و اشک از گونه هایش
 میلرزد ....

 خوب این متن را بخوان ...
 عشق دیوانه ی من ! 

 تا شاید به وفاداری من 
 پی ببری ....

 
 متن اهنگی که النا گوش میکرد

🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵 
 نگاهوقتی رفتی یک 

 نکردی چاره شد ودا 
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 دل بکن که دیگه دیره
 رفتی از کنار من

 نمونده بود قرار من
 دل بکن که دیگه دیره

 دیگه گذشتن اون روزا
 من و تو راهمون جدا
 دل بکن که دیگه دیره

 یه روز بودی همه کسم
 خاطره هات برام بسن
 دل بکن که دیگه دیره
 وقتی رفتی یک نگاه

 نکردی چاره شد ودا 
 بکن که دیگه دیره دل

 رفتی از کنار من
 نمونده بود قرار من

 دل بکن که دیگه دیره
 دیگه گذشتن اون روزا

 من وتو راهمون جدا
 دل بکن که دیگه دیره

 یه روز بودی همه کسم
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 خاطره هات برام بسن
 دل بکن که دیگه دیره

 
 با اولین تقه ای که به در خرد صدای موزیک رو قرع کردم

 بله ی ارومی گفتم که صدای سارا بود که گفت:عروس خانوم اجازه هست؟ 
 _بیا داخل

 فکر کنم ارایشم پاک شده بود
 خیلی حالم بد بود

 ولی حاال تقریبا سبک شده بودم
 حاال دیگه برای همیشه ارمین و خاطراتش رو ب*و*سیدم و گذاشتم کنار 

 سعی میکردم که دیگه طرفشون نرم
 سارا:بهتری؟  

 بهترم_
 مهمونا اومدن؟ 

 _اوهوم
 _جدی؟؟؟ کی؟؟؟ 

 اصال متوجه نشدم
 _حقم داری متوجه نشی یه نیم ساعتی هست

 االنم مامانت منو فرستاده بیام خبرت کنم بری پایین 

 ️☕️☕همه منتمره چایی ان
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 ولی النا مرمئنی که خوبی؟! 
میخوای برم به مامانت بگم که دستتت به ستترشتتون کنه و بندازه یه شتت  دیگه 

 مراسمو؟ 
 _گفتم که 

 خوبم ساراr نگران من نباش
 

 باشنیدن این حرف چشای سارا درخشید 
 ازون جلد مملومیت در اومد و باز به سارای شیرون تبدیل شد 

 _مییییییگما النا
 _چیه؟ 

 _اخه نممممیشه بگم
 _چیو؟؟؟؟؟؟؟ 

 خ  چیزه_
 _مررررا سارا تو دوباره پررو شدی؟ 

 _نه خو ولی احساس نمیکنی این پسره به تو نمیخوره؟ 
 _هه

 معلومه که نمیخوره
معلوم نیستتت چه فکری کرده پیش خودش که میخواد لقمه گنده تر از دهنش 

 برداره
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 _بروووو بابا اتفاقا اون مرز خر خورده که اومده تورو بگیره بااون سیکس پکای
 دخترکشش

 بااین حرف سارا احساس کردم که دارم گر میگیرم
 اعصابم خرد شده بود

فقال تنها عکس العملم در برابر حرف ستتارا  این بود که در اخرین لحماته قبل 
از فرارش بالشتتته روی تخت رو پرت کنم طرفش که متاستتفانه با دیده تارم 

 بالشت به دره اتاق برخورد کرد و به زمین افتاد
 

 سرجام بلندشدماز 
 رو به روی اینه ایستادم

 نه انگاری حسم اشتباه بود که ارایشم پاک شده
 فقال یه کم کم رنگ تر شده بودن

 الکردار جنس این لوازم ارایشا حرف نداشت
 فقال مونده بود لباسم

 که اونم در کوتاه ترین زمان عوض کردم و رفتم به سمت طبقه ی پایین
 هیچ احساس خاصی نداشتم

 یه خرده فقال
 ضربان قل*ب*م تند تر از حد معمول شده بود 

 یکی یکی پله ها رو طی میکردم
 صدای خنده هاشون ازینجا هم به گوش میرسید
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شروین افتاد که روی مبل روبه روی پله   شمم به  سیدم چ ولی همینکه پایین ر
 ها نشسته بود و به صحبتای پدرش و بابام گوش میداد

 هه چه تیپی هم زده بود
 کت شلوار سیاه با کروات

 شروینه بیچاره
 چه دله خجسته ای داره!!

 میخواد داماد شه
 میخواد خانواده تشکیل بده

 اونم با کی؟ با من!!!!!!! 
 چه جسارتی

 
 باحرفایی که توی دلم میزدم

 یه پوزخنده مسخره حاال روی ل*ب*م نشسته بود  
 به قدر کافی بس بود دیگه

 داشت حالم ازش بهم میخورد
 پس نگاهمو ازش گرفتم و سعی کردم به اعصاب خودم مسلال باشم

 پس
 سالم نسبتا بلندی کردم که توجه جمعیت به سمتم جل  شد
 باهاشون احوال پرسیه مختصری کردم و راهیه اشپزخونه شدم

 دستام میلرزید
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 خدایا خودت امشبو به خیر بگذرون
ابا این یارو که ابرو ی ب اخه نگران بودم یه چیزی یه تیکه ای امشتت  بپرونم به

 بره
 مامان: به به اینجا رو ببین چه خانوم شده دخترم

 النا:قربونت برم مامانم
 مامان:الهی سفید بخت شی دخترم

 النا:عه مااااماااان
 منکه جوابمو دادم از قبل
 یادت رفته؟؟ گفتمr که نه

 سارا:بدرک 
س خونه ی مارو بدین ملینا خانوم خواهشا بعده دادن جواب منفی شماره و ادر

 یه سرم بزنن شاید نمرشون عوض شد
 مامان:هههههه حتما

 
ستتتارا و مامان حاال دیگه منو تنهایی گیر اورده بودن و غش غش میخندیدن و 

 مسخره میکردن
 منه بدبختم که داشتم از استرس پس میوفتادم

 دلم میخواست هرچه زودتر این نمایش تموم شه 
شدن شکر با بلند  صدا زد تا چایی هارو ببرم انگاری  که خدارو صدای بابا که  

 خدا صدامو شنید و دلش به رحم اومد
 منم از خداخواسته 
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 rاز سره جام بلندشدم و با سینیه چایی که مامان دم کرده بود 
 راهیه سالن شدم

 اولین نفر به بابا تعارف کردم
 بعد هم به بقیه و دراخر رفتم به سمت شروین که اون برداره

 ی خداااا منو بکشا
 نمیدونم چرا ولی خیلییییی چندشم میشد ازش

 نیشاش تا بناگوشش باز شده بودن اول داشت منو دید میزد نکبته زاخار
 نه مثل اینکه خیال چایی برداشتن نداره

 کمرم دیگه داشت میشکست
 حواس هیچکس هم به ما دوتا نبود

 یک ان یه فکری به سرم زد
 

 ثبت بدم بهش که نگران عواقبهمنکه نمیخواستم جواب م
 بعده این کارم باشم 

 �👹👹�?پس دیگه مشکلی نبود که این کارو عملی نکنم...
 همینرور که این ذلیل شده غرق من بود منم به طرز خیلیییییی ماهرانه ای

 سینیو یواش یواش کج کردم که اخیییییییییییییییش دلم خنک شد  
ریخت رو پاش و شروین اقا پرید از طره  باالخره استکان چایی کج شدو چایی

 جاش و داده تقریبا بلندی زد
 که مامان و سارا شنیدن و از اشپزخونه خودشونو رسوندن
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 اوه اوه 
 حسابی از شدت اعصبانیت قرمز شده بود و

 هی با دستش شلوارشو تکون میداد 
 همه هم از سره جاشون بلند شدن

شم غره ای رفت نزدیک بود همونجا خودمو خراب  مادرش که همون اول یه چ
 کنم

 هم خندم گرفته بود و هم سعی میکردم که خیلی مملوم رفتار کنم
 

rپس به اجبار برای این که لو نرم 
  
 ��?یه حالت برض گرفتم و گفتم خیلی معذرت میخوام اقا شروین 

 شروین:نه اشکال نداره دسته خودم خورد به استکان
 میکردمباید بیشتر حواسمو جمع 

 بااین حرفش یک ان جا خوردم
 از کرده ی خودم پشیمون شدم

 خدایا منو ببخش
 حسابی شرمنده شده بودم

 هم من و هم اون خوب میدونستیم که تقصیر منه.. 
 بعدم رو کرد و به همه گفت چیزی نیست نگران نباشن

بابا:شتتروین جان میخوای بری شتتلوارتو عوض کنی؟ فکر کنم شتتلوارای اراز 
 زت باشه اندا
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 اراز:اره شروین جان
 اگه سوزشت زیاده رو شلوارای من حساب کن

 زیبا جادار و خنک
 

 بااین حرف اراز 
منو سارا داشتیم از خنده مبلو گاز میگرفتیم و دیگه نمیتونستیم خودمونو کنترل  

 کنیم که مامان متوجه شد
 r و قربونش برم برای اینکه ابرو ریزی نشه 

 پزخونه به غذاها سر بزنیم.. بهمون گفت بریم اش
 همینکه پامون رسید به اشپزخونه دوتامون منفجرشدیم

 سارا:نمیری تو النا
 زدی پسر مردمو ناکار کردی

 النا:به من چه
 خودش که گفت دست خودش خورده.. ای بابا 

 سارا:اره اون گفت و ماهم باور کردیم
 برووووووووووووووووووووووو

 برووووووووووووووو النا
 من خودم تو لوله بخاری بزرا شدم

 تو دیگه نمیتونی منو سیاه کنی
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سینیو  شده بودم و توهم  شکی دیدم چجوری محوت  شت اپن یوا من که  از پ
 کج کردی رو پای بدبخت

 
 النا:هههههههه حقش بود

 ولی سارا خداوکیل دیدی به گردن گرفت؟؟ 
 شایدم اینقدرهام بد نباشه 

 ردا اشتباه فکر میکنمو من دارم راجع به همه ی م
 سارا:ععععه؟؟؟؟ نمرت عوض شد؟ غلال خوردی

 این مال خودمه تو برو ابرورتو بگیر
 النا:مگه گفتم میخوامش؟

 فقال گفتم شاید دارم اشتباه میکنم
 سارا:خیل خ  بابا

 خیره سرت مراسم خاستگاریته ها
 برو بتمرا کنار مامان ببین چی میگن

 النا:تو نمیای؟ 
 سارا:نه بابا من کجا بیام 

 زشته
 از همینجا تحت کنترل میگیرمت

 النا:باشه 
 پس من رفتم

 اشپزخونه رو ترک کردم و رفتم پیش مهمونا
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 پدر شروین:خ  اقا تیام
 عروس خانوم هم که تشریف اوردن

 بهتره دیگه بریم سره اصل مرل 
 بابا:بله

 بفرمایید
 

 گوشه زندگی ماست بابای شروین:ببین تیام جونr شروین جیگر
 تا حاال هرچی خواسته

 براش مهیا کردیم 
 االنم خداروشکر به سنی رسیده که دیگه وقتشه سرو سامون بگیره

 و انتخابش هم دختر شماست
 النا خانوم هم که ماشاالله

 خانومی هستن برای خودشون
 خ  دیگه تیام جون

 بحت مهریه رو بکش وسال که به تفاهم برسیم
 رین بابا:اختیار دا

 مهریه ای که مد نمر منه هم اندازه ی سال تولد دخترمه
 سکه بهارازادی

 بابای شروین:واال من که قرار نیست مهریه بدم
 شروین جان باید دیگه قبول کنن
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 شروین پسرم نمرت چیه؟! 
 شروین:

 من مشکلی ندارم وتا هم گل رز قرمز و
 دونگ خونه و سفر مکه هم بهش اضافه میکنم

 جازه ی بزرگای مجلسالبته با ا
 بابای شروین:خ  پس مشکلی نیست

 بفرمایید دهنتون رو شیرین کنین
 

 پدره شروین خیلی خوشحال بود
 چون بااین وصلت شراکتش با بابا تو شرکت محکم تر میشد

 ولی اخی چه برا خودش برید و دوخت 
 هه فکر کرده من راضیم

 بابا:البته مهم تر از همه اینم بگم که
 جان خودش راضی باشه این وصلت سرمیگیره اگه النا

 تصمیم نهایی رو النا خودش میگیره و هیچکس هم حق دخالت نداره
 بابای شروین:

 اینکه بله
 خ  اگه شما اجازه بدین النا خانوم و شروین جان برن صحبتاشونو کنن

 بابا:البته
 

 اتاقم شدمبا اشاره ی بابا از سره جام بلند شدم و همراه با شروین راهیه 
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 خداروشکر اتاقم تقریبا مرت  بود
 دوتایی وارد اتاش شدیم

 سرم پایین بود
 اونم چیزی نمیگفت

 تقریبا تا روی شونه هاش میرسید قدم
 نشستیم روی تخت

 
شرو   شد و  شتم که خوشبختانه خودش متوجه  منکه خیال اول حرف زدن ندا

 کرد:
 _ببینید النا خانوم 

 ماگه من دست روی شما گذاشت
 برای اینه که مرمئنم میتونم خوشبختتون کنم

 همه زندگیمو همه دارایی هامو میزنم به نامتون
 نمیزارم یه لحمه احساس ناراحتی کنین
 براتون بهترین زندگی رو درست میکنم

 ایندتون با من رو تضمین میکنم
 النا

 من خیلی دوست دارم. 
 

 به دقت داشتم به حرفاش گوش میکردم
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 ر که رسیدبه جمله ی اخ
 جاخوردم

 چه راحت از احساسش صحبت کرد
 چه راحت گفت دوسم داره

 ولی من... 
 من دوسش نداشتم

 شروین:نمیدونم این سکوتتون نشونه ی چیه
 

 ولی اینو میدونم که حق انتخاب دارین
 من نمیخوام که بزور یه جا زندگیتون باشم

 میخوام که خودتون این جایگاه رو به من ببخشید
 اگه شما حس منو ندارینحاالم 

 عالقه ای به من ندارین خواهش میکنم که بگین
 ازین ارامش صداش یه جورایی داشت خوشم میومد

 ازین طرز برخوردش 
 ازینکه خودخواه نبود

 ولی اینا باعث نمیشد که نمرم عوض شه
 میخواستم بهش بگم که اره شروین من دوست ندارم

 رممن از تو و از همه ی امثال تو متنف
 ولی انگاری قفل شده بود زبونم

 نمیتونستم
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 انگاری الل شده بودم
 دلم میخواست فقال به صداش گوش بدم

 اون بگه و بگه 
 و من

 تنها صداش رو بشنوم
 

 شروین:مثل اینکه شما نمیتونین االن حرفی بزنین
 بهتون حق میدم

 نمیتونین با یه برخورد حسی نسبت به من پیدا کنین
صت رو بدین تا خودم رو بهتون ثابت ولی ازتون خواهش  میکنم که بهم این فر

 کنم
 نمیدونم چرا

 ولی یه حسی ته دلم میگفت ا*ن*ا*ه داره
 هم به خودت و هم به شروین یه فرصت دوباره بده

 اگه همین اول بهش بگی نه
 خرد میشه

 له میشه
 نکن اینکارو باهاش

 شاید تونست جای خالی ارمین رو برات پر کنه
 .. ولی نه.
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 هیچکس حق نداره به جای خالی ارمین دست بزنه
 این تیکه از قل*ب*م برای همیشه خالی میمونه

 اگرم بتونه جایی تو دلم بگیره
 اون جای خودش هست

 نه جای کمبوده ارمین
 

 سرمو باال اوردم
 کالفه بود

 اینو از توی چشای پر استرسش میشه فهمید
 دهن باز کردم و کلمات رو به زبون اوردم

 باشه
 من قبول میکنم که یه مدت برای شناخت بیشتر باهم باشیم

 ولی اینو هم بگم که ممکنه جواب من منفی باشه اخرش
 شروین:ممنونم ازتون

 واقعا ممنونم
 مرمئن باشین که پشیمون نمیشین

 من میخوام که کنارت باشم النا
 میخوام همراهت باشم

 پا به پای هم عاشقی کنیم 
 مشکالتمون رو فراموش کنیم و تنها به یه چیز فکر کنیمهمه ی غم و 

 اونم به هم 
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 نمیتونستم دلشو خوش کنم و مثل خودش از این حرفای قشنگ بزنم
 نمیخواستم که امیدوارش کنم

 پس ازش خواهش کردم که برگردیم پیش بقیه برای سرو شام
 اونم قبول کرد و رفتیم پایین

همه گفتیم و هر دو خانواده هم رضتتایت  بعد از ستترو شتتام هم حرفامون رو به
 دادن که یه مدت کوتاه برای شناخت باهم در رفت و امد باشیم

 
 خ  دیگه

 مهمونی امش  هم تموم شد ومن درد عمیقی توی سرم احساس میکردم
 خیلی خسته شده بودم

 احتیاج به چندساعت خواب راحت داشتم
 بدون فکر و دغدغه

 پس سرم رو روی بالشت گذاشتم 
 و به خواب عمیقی فرو رفتم.... 

 
 أه  

 این وقت صبح اخه کیه که یاد ما کرده؟ 
 حتما این سارای گور به گور شدس.. 

 یه چشمم باز بود یکیش بسته
 موهام توی صورتم توی هم پیچیده بودن
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 همینجور با دیده ی تار گوشیو گشتم رو تختم پیدا کردم و جواب دادم:
 _اخه بوزینه
 ت گرفتن که ساعتصبح زنگ میزنی به ادم؟؟؟؟؟ بقیه روزو از

 بزنم بالکت کنم از همه جا؟؟؟؟؟
 

 _سالم صبح بخیر
 خیلی عذر میخوام  بد موقع مزاحم شدم النا خانوم

 البته حق دارین ها
 بازم شرمنده

 اوووووه اووووووه یاخدا
 اینکه سارا نیست!!!!!!! 

 این گوریل کیه دیگه؟؟؟؟؟؟؟ 
 الناخانوم؟؟؟؟؟ 

 االن دیگه هردو چشمم داشتن از حدقه درمیومدن
 هرچیییی فکر میکردم یادم نمیومد این بابا کیه 

ستم میخاروندم من من کنان پرسیدم ببخشید  سرمو بااون یکی د همینجور که 
 شما؟؟؟؟ 

 _شروین هستم
 

 ای وااااااای من
 این دیگه شماره ی منو از کجا اورده؟ 
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 ببین چه سوتی ای دادم
 م رفتتتتتتتتابروووو

 االن پیش خودش میگه چقدر منگل و بی اعصابم
 وجدان:خ  بگه
 مگه براتو مهمه؟ 

 چیه النا خانم؟؟؟؟؟ 
 نکنه طرف دلتو برده؟؟؟؟؟ 

 هوم؟؟؟؟
 

 النا:بزن به چاک تا خودزنی نکردم جوووجه
 وجدان:ههههه چرا تریپ التی حاال برمیداری؟؟؟؟؟ 

 ی؟؟؟؟ یه بوزینه به طرف گفتی حاال خوشحال
 بی ادب 

 بی تربیت
 النا:اصال هرکی االن ادامه بده خره

 وجدان:.............
 النا:اخیییییییییییییییییییییش

 
 شروین:الو؟؟؟ النا خانوم؟؟هنوز پشت خال هستین؟؟ چرا حرف نمیزنین؟ 

 چیزی شده؟؟؟؟الو؟؟؟؟ 
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 النا:بله بله
 ببخشید نشناختمون اول

 خیلی معذرت میخوام جسارت شد
 شروین:نه این چه حرفیه اخه

 حق دارین
 صبح به این زودی بعد از اون مهمونیه دیش .....

 النا:خواهش میکنم
 خ  البد کار واجبی داشتین که این وقت صبح تماس گرفتین

 شروین:البته
خواستم که ازتون خواهش کنم اگه میشه االن حاضرشین میام دنبالتون که بریم 

 کوه
 

 ؟؟؟؟ النا:االااااان؟؟؟؟؟؟
 شروین:دیره؟؟؟؟؟؟ ای وای یعنی زودتر باید زنگ میزدم؟؟؟؟ 

 النا:نه اقا شروین اخه.... 
 باشه اشکال نداره

 من تا ربع ساعت دیگه حاضرم فعال
 شروین:ممنونم ازت

 اوکی پس میبینمت
 

 بعد از قرع کردن تماس سریع بلندشدم و لباسام رو عوض کردم
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بحا خانوادگی میرفتیم کوه و بخاطر بعدم کولم رو که خداروشتتکر بعضتتی صتت
 همین داخلش همه ی وسایل و تجهیزات کوهنوردی بود رو برداشتم

 صبحونم وقت نشد بخورم اه
 اگه اونجا ضعف کنم چی؟؟؟؟ 

 ولی بیخیال دیگه هرچه بادا باد
شتم  سریع باقی مونده ی وقتم رو یه کاغذ و خودکار پیدا کردم و روش نو فقال 

 میرم کوه و با اهن ربا چسبوندمش روی در یخچالکه همراه شروین 
 بعدم بدو بدو رفتم از خونه بیرون

 هوا خیلی خنک بود این ساعت
طولی نکشتتید که لذت بردنم تموم شتتد و شتتروین با ماشتتینش جلوی در ترمز 

 گرفت و منم رفتم صندلی جلو سوار شدم
 

 نمیدونم چرا ولی بدنم داشت میلرزید
 زیر ل  زمزمه کردم 

سوتی  که سمو جمع کنم باز  سعی کردم که حوا سپارم و  خدایا خودمو به تو می
 ندم

 بعد از سوار شدنم 
 بریر از سالم و احوالپرسی حرف دیگه ای زده نشد 

 و داشتیم دوتایی به اهنگی که پخش میشد گوش میکردم که شروین گفت:
 مرمئنا فرصت نکردین  توی این زمان کوتاه صبحونه میل کنید
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 همین منم براتون یه ساندویچ درست کردم و برای
 النا:خیلی زحمت کشیدید ولی من میل ندارم

 پسره ی الدنگ
 بیخود کرده برای من ساندویچ درست کرده

 شیرونه میگه چنان با پشت دست بکوبم توی دهنش که دندوناش بریزه
همینجور داشتتتم  حرص میخوردم و دندون هامو روی هم فشتتتار میدادم که 

 فت پا زد رو ترمزشروین ج

 ❌شروین:تا نخوری کوه بی کوه
 

 جااااااااااان؟؟؟؟؟؟؟؟؟ خ  درررررررک
 انگاری من با خواهش و التماس ازش خواستم که بریم کوه 

 ولی اگه واقعا کوه نریم چی؟؟؟ 
این همه من لباس عوض کردم حاضتتر شتتدم از تخته گرم و نرمم دل کندم که 

 حاال نریم؟؟؟؟؟؟ 
 بالیی سرت میارم که مرغای اسمون به حالت تخم بزارنشروین یه 

 حاال وایسا و ببین
 ولی حاال موقع لجبازی نبود

پس برای همین خیلی بی تفاوت پرستتیدم کجاستتتت و اونم گفت که داخل 
 داشبورد ماشینه 

 بعدم من لقمه زنان شرو  کردم به خوردن
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 اونم به رانندگیش ادامه داد
 یه جورایی قهر کردم باهاش

 
 ازبون ارمین

 قیافه ای این پسره خیلی برام اشنا بود
 ولی هرچی فکر میکردم به خاطر نمیاوردمش

 حالت تهو  داشتم
 سرم داشت منفجر میشد

 فقال االن یه چیز دلم میخواست
 اینکه چیشده؟؟؟؟؟ 

 من اینجا که شبیه بیمارستانه چیکار میکنم؟؟
 خیلی ناتوان شده بودم

 تا خواستم 
ن پسره بپرسم که یه مرد با روپوش سفید و یه خانم با روپوش سفید سوالی از ای

 که بهشون میخورد دکتر و پرستار باشن وارد اتاق شدن
 و پشت سرشون هم عسل با نیشه چندمتری اومد داخل 

 دکتر:به به
 میبینم که بهوش اومدین 

 حالتون خوبه؟؟
 دردی ،چیزی احساس نمیکنین؟ 
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 من اینجا چیکار میکنم؟؟؟؟ ارمین:میشه اول به من بگین
 امروز چندمه؟؟؟؟

 دکتر:اروم باش پسرم
 من بهت میگم

 
متاسفانه شما هنگام رانندگی تصادف کردین و بخاطرضربه ای که سرتون دیده 

 بود به کما رفتین و به بیمارستان منتقلتون کردن
و بعد ازاین، پلیس با پیدا کردن گوشتتیتون از داخل ماشتتین با اخرین شتتماره 

 تماس گرفته که گویا نامزدتون بودن
 البته اینم بگم که شما خیلی خوشبخت هستین که نامزدی مثل ایشون دارید

 حتی یک روز هم تنهاتون نزاشتن
 توی این مدت

 چی؟؟؟نامزدم؟؟؟؟؟؟
 حتی یه روز هم تنهام نزاشته؟؟؟؟

 یعنی چی؟؟؟؟
 مگه چندروز گذشته اخه؟؟؟؟

 پس النام؟؟؟؟
 النا کجاست؟؟؟؟؟

 م شده بودم توی گذشته ی خودمگ
 دنبال کسی میگشتم که حتی تواین شرایال کنارم نبود



wWw.Roman4u.iR  226 

 

شتر ازین  شیدم بی صویر میک شمام به ت شته رو جلوی چ شتر گذ هرچی که بی
 زندگیه کوفتی بدم میومد

 
 ای کاش میمردم توی این تصادف

 کاش نابود میشدم
 میخواستم از روی تخت بلند شم و برم خونم

 فضای خفه ی این اتاق رو تحمل کنمنمیتونستم 
 حالم داشت بد میشد

 پس سریع
 دست بردم به طرف سرمی که به دستم وصل بود

 کشیدمش
 ازش خون جاری شد

 ولی برام مهم نبود
 مالحفه رو زدم کنار

 اما تا پامو از روی تخت گذاشتم زمین
 جلوی چشام همه چیز تیره و تار شد

 تعادلم رو نتونستم حفظ کنم 
 داشتم میوفتادم زمین که دکتر زیر ب*غ*لم رو گرفت 

 این کار دکتر باعث شد که سرش داد بزنم :
 چی میخواین ازم
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 ولم کنین
 من باید برم

 باید برم خونم
 دکتر:اروم باش حالت خوب نیست

 و تا وقتی هم خوب نشی من نمیتونم اجازه بدم مرخص شی
 

 کنهنه مثه اینکه دکتر به این زودیا مرخصم نمی
 ولی اینو خوب میدونستم که اگه رضایت بدم خودم مرخصم میکنن

 ولی کیه که کارای ترخیصم رو انجام بده؟؟؟؟
 اره خودشه

 خودش این بال رو سرم اورده خودش هم باید ازینجا ببرتم
 بانهایت نفرت زل زدم بهش و صدام رو هم تا جایی که میتونستم بردم باال

 ارمین:عسلللللللل
 یه عوضیهتقصیره تو

 تقصیره توووووئه لعنتیه
 من رو ازاین جهنم ببر 

 میفهمی؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ 
 عسل حسابی ترسیده بود
 رنگش عین گچ شده بود

 با داد هایی که سرش میزدم چشماش پره اشک شده بود
 ولی این اشکا اشک تمساح بود
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 ازین خراب شده که بیرون بیام میکشمش
 زندش نمیزارم
 هااان؟؟؟؟؟ که نامزده منه 

 با دستای خودم خفش میکنم
 اگه اون زنگ نمیزد االن حال و روز من این نبود

 
 نه 

 این حرفا کمش نبود
 باید یه جور دیگه حالیش میکردم

 باید بفهمه این نقش بازی کردناش براش گرون تموم میشه
 برای همین

 انگشت اشارمو به نشونه ی تهدید کردنش بردم باال 
شی اما همینکه  سوز ستم بگم اگه منو ازین جا نبری بی ابروت میکنم که  خوا

 توی دستم احساس کردم
 سریع نگاه کردم که ببینم چیه

 دیدم پرستار بهم امپول تزریق کرد فورا
 حدس میزدم که ارام بخش باشه

 چون اونقدر قوی بود که نتوستم ادامه بدم و بی حال روی تخت جون دادم
 

 اززبون النا
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 دن ساندویچمبعد از خور
 خواستم زیر چشمی شروین رو دید بزنم

 ببینم اونم حواسش به من هست یا نه؟؟؟؟ 
از گوشتتته ی چشتتمم خیلی ماهرانه نیمروخش رو دیدم که داشتتتت با دقت 

 رانندگی میکرد
 حوصلم سر رفته بود

 ولی نمیخواستم باهاش حرف بزنم
 پسره ی پررو

 عه عه دیدی چجوری زد رو ترمز؟؟؟؟؟  
 رم برات اقا شروینداررر

 نوبت منم میرسه
 منم دیگه چشامو به سمت جلو دوختم

 چیزی  نمونده تا برسیم
 دیگه با ماشین نمیشد ادامه ی مسیر رو رفت

 باید پیاده میرفتیم.. 
 برای همین شروین ماشین رو یه جا پارک کرد و دوتایی راه افتادیم

 طی مسیر به پیشنهاد شروین 
 پایین کوهرفتیم داخل کافه ی 

 که اول یه قهوه ی گرم بخوریم و بعد راه بیوفتیم
 

 داخل کافه یه اکیپ دختر نشسته بودن سره یه میز
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 منم نشستم رو به روشون 
 شروین هم رفت سفارش بده

 همینرور داشتم نگاهشون میکردم
 و توی دلم با خودم حرف میزدم

 اه اه نگاشون کن؟ 
 بااین وضع اومدن برن کوه؟؟ 

 اون باال عروسیه انگاری
 فقال لباس مجلسی کم دارن

 وگرنه هرکدوم پشت چشماشون رو هزار قلم ارایش کردن
 و روسری هم که چه عرض کنم

 انگاری اصال نداشتن
 و حسابی کافه رو گذاشته بودن رو 

شون زد به کنارش و تو  شدم یکی شون میکردم که متوجه  شتم همینرور نگاه دا
 گوشش یه چیزی گفت

 ع نگاهشو برد به یه سمت دیگهدخترم سری
 منم رد نگاهش رو که زدم دیدم ببببه ببببه

 دارن اقا شروین رو دید میزنن
 حسابی خندم گرفته بود

 

 هرکدومشون یه متلکی به شروین میپروندن 
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 و میزدن زیر خنده
 فکر کنم دیگه کم کم شروین هم متوجه شده بود

 اونا رو به روی من نشستچون بعد از سفارش دادن سریع اومد پشت به 
 منم دیگه نتونستم با پهنای این خرس قربی اونا رو ببینم

 ولی خداییش شروین با اطرافیانش خیلی خوش برخورد و مهربون بود
 ولی با غریبه ها اینرور ک من تا االن شناختمش زیاد خوب نبود.. 

 دوتامون ساکت نشسته بودیم 
 که قهوه ها رسید

 به به
 چسبهاول صبحی می 

 یه کم داغ بود 
 برای همین اول گذاشتم سرد شه 

 بعدم یه نفس سر کشیدم
 و خیلی هم جدی رو به شروین که با بهت داشت نگام میکردم گفتم بریم

 ارمین:ولی من هنوز تمومش نکردم
 _به من چه

 میخواستی تموم کنی
 حاال دیگه اون همه رسمی حرف زدن هم گذاشته بودم کنار

 
 رخواستشو رد نکردم خیلیههمینکه صبحی د

 بچه پررو
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 بامن لج میکنی اره؟ 
شد  شرو  کنی منم هروقت که قهوم تموم  _اگه خیلی عجله داری میتونی بری 

 میام
 �😤😤�?ایییین دیگه دااااشت شوووورش رو در میاورد

شید  شون ک شق شون هم هررروقت که ع شه خیل خ  خودم میرم تنها ای باااا
 بیان

 دم و رفتم بیروناز سره جام بلند ش
 خیلی دلم میخواست قیافه شو االن ببینم

 فکر کرده منتمرش میمونم هه
 دور و برم رو یه بررسی کردم

 هیچکس نبود
 نفس عمیقی کشیدم و شرو  کردم

 پامو میزاشتم جای رد پاهای کسایی که قبال رفته بودن باال
 یهدیقه ای بود که داشتم از کوه باال میرفتم

 داشتم نفس کم میاووردمدیگه کم کم 
 تصمیم گرفتم یه پنج مین همونجا بشینم

 
 از این باال شهر خیلی قشنگ معلوم میشد

همینرور که داشتتتم از منمره لذت میبردم زیپ کولم رو باز کردم و برریه اب 
 رو برداشتم و گرفتم جلوی دهنم 
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 ولی همینکه خواستم بخورم
 صدای قهقه ی چندتا مرد به گوشم رسید

 م هری ریخت پاییندل
ستتمت چپ و راستتت و پایین رو نگاه کردم دقیق ببینم صتتدای کیه ولی کستتیو 

 ندیدم
 فقال پشت سرم مونده بود

 ولی همینکه روم رو برگردوندم دیدم دوتا غول دارن میخندن و میان از کوه پایین
 خیلی ترسیده بودم 

ستم شد برری از د ست و پاهام به لرزش افتاده بودن که باعث  و  سر بخوره د
 پرت شه پایین

 اخه
 من یه دختره تنها توی این کوه

 بااین دوتا غول
 وای خدا اگه بدزدنم هیچکس نمیفهمه

 چون هیییچکس نبود اون اطراف
شد و به اون  شون متوجم  شم و برگردم به پایین که یکی سره جام اومدم بلند از 

 یکی منو نشون داد
 فاصله ی زیادی باهام نداشتن

 طبق معمول موقعی که استرس میگرفتم دست و پاهام میلرزید 
 صدای قهقهشون داشت توی کوه و توی گوشم منعکس میشد

 تا اومدم بدوم که اونا هم شرو  کردن به دویدن و .....
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 از ته دلم اسم شروین رو صدا میزدم

 و می دویدم
 اون دوتام پشت سرم

 احساس میکردم حنجرم داره پاره میشه
 نمیشد باورم

انگار خدا دلش بحال منه بدبخت ستتوخت که از دور یه نفرو دیدم فکر کنم 
 متوجه صدام شده بود

 نفس نفس میزدم
 شی  کوه خیلی تند بود

 برای همین دیگه نتونستم سرعتمو کم کنم و پام پیچید و پرت شدم پایین
 

 از زبون شروین
 این دختر بیشتر ازونی که فکرش رو میکردم لوسه

 بودم که تنها نمیرهمرمئن 
 و پاش رو که ازینجا بیرون بزاره میره یه گوشه کناری منتمر میشه تا بیام

 پس با خیال راحت نشستم و قهوم رو تا اخر خوردم
 یه کمم لفتش دادم تا حسابی حرصش در آد

 اگه به منه که درستش میکنم
 با بی حوصلگی از سره جام بلندشدم
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 و رفتم حساب کردم
 ولی یه لبخند ریز رو ل*ب*م نشسته بود نمیدونم چرا

ولی همینکه پام رو از کافه گذاشتتتم بیرون هررررررچی اطرافم رو گشتتتم النا 
 نبود که نبود

 کم کم داشتم نگران میشدم
 با خودم فکر کردم نکنه رفته کنار ماشین؟؟ 

 سریع برگشتم و تا کنار ماشین یه نفس دویدم
 اما بازم اثری از النا نبود

 ا غلال کردمخدای
 یه دفعه چیزیش نشده باشه؟؟؟؟ 

 اعصابم خیلی خرد شده بود 
 با خودم گفتم نکنه ماشین گرفته رفته خونشون؟؟؟؟؟

 
 ولی اگه خونه هم نرفته باشه ابروم میره که!! 

 جواب خانوادش رو چی بدم؟؟؟؟؟ 
 خدایا پشیمونمممم

 خدایا نوکریشو میکنم
تصتتمیم گرفتم که برای اخرین بار برم کنار همون کافه اطرافش رو بگردم ببینم 

 میتونم پیداش کنم یانه؟؟؟؟ 
 انگاری اب شده رفته تو زمین

 وااااای نکنننننه که واقعا رفته کوه؟؟؟؟ 
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 تنها؟؟؟؟؟؟؟ 
 بابا این دختر دیگه اخرررره غروره!! 

 اگه شوهرش بودم میدونستم چجوری ادمش کنم
 اه

 دوباره همون مسیر رو برگشتم و بازهم اطراف کافه رو گشتم
 نبود

 اینبار دیگه تصمیم گرفتم برم از کوه
 اگه یه درصد هم رفته باشه باال 

 باید هرچی زودتر پیداش کنم
 چون اینجا خیلی خلوت بود و منم حسابی ترسیده بودم ازین بابت

 شدم همینرور داشتم از کوه باال میرفتم که متوجه صدایی
 جا خوردم

 انگار یه نفر داشت اسم من رو صدا میزد!!
 

 هرچی باالتر میرفتم صدا واضح تر به گوش میرسید
 اره خودش بود

 صدای النا بود که داشت اسم منو فریاد میزد و می دوید
 پشت سرش هم دوتا مرد با هیکل های نسبتا بزرا 

 انگاری کرده بودن دنبالش
 شدقل*ب*م داشت از جا کنده می
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 منم شرو  کردم به دویدن
 خوشحال بودم که دارم بهش میرسم

ولی یک دفعه دیدم که النا نتونست خودشو کنترل کنه و افتاد رو زمین و شرو  
 به غلت زدن کرد

 اون دونفر هم تا که دیدن النا پرت شد
 همونجا خشکشون زد

 النای من دیگه اسمم رو صدا نمیزد
 میخورد و میومد پایینفقال عین توپ داشت همینرور غلت 

 از ته دلم خدارو التماس کردم
 و با تمام سرعتم دویدم به سمتش

 وبدن بی جونش رو تو ب*غ*ل گرفتم
 چشاش بسته بود

 صورتش و دستاش پره زخم شده بود
 لباساش همه تیکه تیکه شده بودن

 اسمشو رو زمزمه کردم
 النا؟؟؟؟ النا خوبی؟؟؟؟ تورو خدا یه چیزی بگو 

 خوبیبگو که 
 چشاتو باز کن به پات میوفتم

 منو ببخش
 

 از زبون شروین
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 انگار النا صدای منو نمیشنید
 باید هرچه زودتر میرسوندمش به یه بیمارستان

 برای همین بلندشدم و به سمت ماشین مسیر رو طی میکردم 
 به ماشین که رسیدم دره عق  رو باز کردم و روی صندلی عق  خوابوندمش

 سوار ماشین شدمخودمم به سرعت 
 و به نزدیک ترین بیمارستان رسوندمش

 حالش خوب نبود
 بی هوش بود

 همینکه پام رسید تو بیمارستان با دیدن این صحنه که النا روی دستام بود
شتنش رو برانکارد و  سریع گذا سبت من با النا  ضیه و ن سیدن ق ستارا بعد پر پر

 رو خبر کردنبردنش داخل یه اتاق  سرم بهش زدن و فورا دکتر 
دکتر هم بعد از معاینه فرستاد که ازش عکس بگیرن تا ببینن جاییش شکسته یا 

 نه
سی  جدی  سمتی از بدنش ا ساش که اومد هیچ ق شکر جواب عک ولی خدارو

 ندیده بود
 فقال جای زخم و کبودی روی بدنش بود

 
 ولی دکتر برای احتیاط گفت

 نخورد بعد مرخصش میکنه.. تا عصر باید همینجا بمونه که اگه حالش بهم   
 نمیخواستم هنوزم خانوادش بفهمن و نگران شن
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 اخه خرر که رفع شده بود
 برای این زخم هام میگفتیم که خورده زمین

همینرور روی صندلی کنارش نشسته بودم که متوجه شدم زیر ل  بریده بریده 
 داره اسم یه نفرو صدا میزنه

 ا      ر      م      ی     ن
 ی ن  ا ر م

 چی ؟؟ارمین؟؟؟؟؟؟  
 ارمین دیگه کیه؟؟؟؟؟ 

 اخم هام توی هم رفته بودن
 نکنه که دلیل سرد رفتار کردنه النام همین شخصه؟؟؟؟ 

 با اولین تکونی که خورد متوجه شدم داره کم کم بهوش میاد
 ته دلم یه حس بدی بوجود اومده بود

 این دختر چرا اینقدر با من غریبی میکنه؟؟؟؟ 
 دیگه چشماش باز شده بودنحاال 

 بزور سعی کردم یه لبخند روی ل*ب*ا*م بنشونم
 

 صورتمو نزدیک صورتش اوردم
 دستش رو توی دستم گرفتم و با نگرانی پرسیدم 
 خوبی خانومم؟؟ جاییت درد نمیکنه؟؟؟؟  
 

 از زبون النا
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 چشمام رو که باز کردم اولین چیزی دیدم چهره ی شروین بود
 پرسیدکه ازم حالم رو 

 توی بدنم احساس درد میکردم ولی قابل تحمل بود
 روی گونم میسوخت

 اینجا بیمارستانه؟ 
 با تداعی چندساعت پیش همه چیز رو شکر خدا به خاطر اوردم

 هنوز سنگینی نگاه شروین رو حس میکردم
خواستتتم از نگرانی درش بیارم و بهش توجه ای کنم که متوجه شتتدم دستتتم تو 

 ازشش میکنهدستشه و داره نو
 اد که چقدر االن به یه تکیه گاه احتیاج داشتم

 چقدر به این نوازش احتیاج داشتم
 به کسی که بعده این همه سختی 

 بعده این همه مصیبت مرهمی واسه زخمای دلم بشه 
 نه زخمای روی بدنم

 
 دلم نمیخواست ازین نگاه نگران

 ازین چشمای سرد که گواهی میداد
 شده چشم بردارمبخاطر من اشک الود 

 حاله کسی رو داشتم که وسال خواب وسال کاب*و*س یک ان بلند شده بود
 تشنه ی تشنه
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 با نهایت معصومیت و ناتوانی دنبال اب میگشت
 منم همون حس رو داشتم

 همون قدر نیازمند
 این بار دیگه نمیخواستم کسی رو 
 که اینقدر دوسم داره از دست بدم

 غرورمیک بار شکست خوردم بخاطر 
 بخاطر خودخواهیم

 اینبار دیگه نه
 دیگه اجازه نمیدم این ویژگیه لعنتی زندگیم رو سیاه کنه.. 

 شروین:النا چرا حرف نمیزنی؟  
 یه چیزی بگو خواهش میکنم ازت 

 النا:شروین خوبم نگران نباش
 شروین:مرمئنی؟! 

 النا:اره عزیز دلم
 

 از زبون شروین:
 چی؟؟؟؟ 

 اون به من گفت عزیز دلم؟؟ 
 باورم نمیشد

 که النا این حرف رو زده باشه
 خیلی خوشحال شدم



wWw.Roman4u.iR  242 

 

 خیلی
 من از خدا همین رو فقال میخواستم.. میخواستم خوشبختش کنم

 میخواستم خوشبختم کنه
 باید بفهمه

 بفهمه که چقدر برای من اهمیت داره
النا تمام حواسم رو  همینرور از ذوق داشتم توی اسمونا سیر میکردم که صدای

 به سمتش جل  کرد
 _شروین جان احساس نمیکنی دستو داری خرد میکنی؟؟؟ 

 اوه اره
 حق با النا بود

 داشتم دستش رو با تمام وجودم فشار میدادم
 _اصال حواسم نبود

 ببخشید
 _ایرادی نداره

 ببینم تو که به خونه خبر ندادی؟ 
 _نه اصال

 _خوب کاری کردی
 دکتر چیگفت؟ 

 چندساعت زندم؟؟
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 بااین حرفم 
حرفم شروین سریع انگشتش رو روی دهنم گذاشت و اروم کنار گوشم گفت 

 گفت:
 هیییییییییییس

 من هنوز جوونم
 ارزو دارم

 از زبون النا
 بااین کارش ته دلم لرزید

 یعنی میخواد که با من بمیره؟؟ 
 یعنی هیچوقت تنهام نمیزاره؟؟؟ 

 شروین:اینم بگم که دکتر گفت هیچ جات نشکسته  
 فقال چندتا زخمه

 که اونام پانسمان کردن
 از حرفای شروین

 خیلی خوشحال شدم که جاییم نشکسته
 اما به خودم که اومدم دیدم لباسام همه ریش ریشه

 تا اومدم حرفی بزنم که انگار شروین متوجه شد میخوام چی بگم
 ته بودچون با دقت منو زیر نمر گرف

 _نگران لباس نباش
 بعد از مرخص شدنت باهم میریم خرید
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 دیگه دلم کامل قرص شد 
 و دلیلی واسه نگرانی نداشتم

 و تا اتمام سرم و مرخص شدنم هم حرفی بینمون رد و بدل نشد
 و بعد ازین هم 

طبق گفته ی شتتروین رفتیم خرید و برگشتتتیم خونه و وقتی بقیه دلیل این زخما 
 رو پرسیدن

 دوتایی که از قبل هماهنگ کرده بودیم گفتی که پام پیچیده و زمین خوردم
 بعد ازین اتفاق رابره ی من و شروین پررنگ تر شده بود

 باهم میرفتیم هرعصر خرید 
 هرش  بیرون

 روز ها عین برق و باد میگذشت
شکر خدا مراسم اراد هم توی یکی از همین روزهای خوش سرگرفت و حسابی 

 گذشتبهمون خوش 
 

سته بودیم و من به گالی  ش ستوران ن شروین دوتایی  توی ر ش  هم من و  ام
ستترد و ستتفید داخل گلدون روی میز چشتتم دوخته بودم و گذشتتته رو مرور 

 میکردم
 
 که شروین خیلی بی مقدمه گفت: 

 _النا؟ 
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 _جانم
 _میشه یه سوال بپرسم؟ 

 _بپرس
 افتاد_اون روزی که رفتیم کوه و اون حادثه برات اتفاق 

سم یه نفرو زیر ل  زمزمه  ستی بهوش بیای ا ستان موقعی که میخوا توی بیمار
 می کردی بنام ارمین 

 میتونم بپرسم کیه؟  
 چه نسبتی با تو داره این ادم که حتی یک بارم اسمش رو از خانوادت نشنیدم

 و فقال همون یکبار
 اونم از زبون خودت

 
 اززبون النا :

 میدونستم 
 قعی بودممنتمر همچین مو

 االن وقتش بود
 وقت اینکه همه چیو شروین بفهمه

 و بعد تصمیم بگیره
 اینکه بمونه یا نه
 پس برای همین 

 از سیر تا پیاز همممممممچی رو که شروین باید میفهمید رو گفتم
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 حتی االن بهش حق میدادم که اگه من رو نخواد و بزنه زیر همچی
 من هیچ حرفی نمیزداما شروین بعده  شنیدن عشق گذشته ی 

 انگاری که شوکه شده باشه
 نمیتونستم بیشتر ازین این صحنه رو ببینم

 باید تنهاش میزاشتم که تصمیم خودش رو بگیره
 منم همینرور

 هنوز نمیتونستم اسم رابرم با شروین رو عشق واقعی بزارم
 حس میکردم ازینکه به شروین محبت میکنم د*ی*ا*ن*ت میشه به ارمین

 ین رفته بوداره ارم
 خیلی وقته رفته بود

 اما نه از دل من 
 نه از فکر من

 اون فقال از دنیای من رفته بود
 بس بود دیگه

 باید میرفتم
 پس از سره جام بلندشدم و بدون خداحافمی ترکش کردم

 اونم هیچ اعتراضی نکرد.. 
 چون باماشین شروین اومده بودم اینجا و ماشین خودم نبود

 گشتم خونهتاکسی گرفتم و بر
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 از زبون ارمین
 با صدای نازکی که شنیدم چشم هام رو باز کردم

 پرستار بود
 با یه لیوان اب دستش و چندتام قرص

 اول نمیخواستم بخورم
 ولی حوصل کل کل با این یکی رو دیگه نداشتم

 پس به اجبار گرفتم و خوردم
 پرستار هم بعد از چک کردن احوال من از اتاق خارج شد

 به اطرافم انداختمنگاهی 
 کسی رو ندیدم

 جا خوردم
 عسل پس کو؟ 

 اون پسره پس کجاست؟ 
 احساس کردم االن که کسی نیست بهترین موقعیته برای فرار من از اینجا

 همه چیز هایی که بهم وصل بودن رو جدا کردم
 از تخت پایین اومدم

 بازم چشمام سیاهی رفت
 که به دیوار تکیه دادم

 ارستان اول در اتاق رو باز کردم با همون لباس بیم
 مختصر دیدی زدم تا کسی نباشه

 خوشبختانه کسی رو این اطراف ندیدم
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 از اتاق اومدم بیرون
 و خودم رو به اسانسور مخصوص حمل بیمار رسوندم

 این اسانسور حدس میزدم که خلوت تر باشه
 و همینرور هم بود

 
 اسانسور که اومد خودم رو پرت کردم داخل

 قل*ب*م شدیدشده بودتپش 
 دنیا دورسرم میچرخید

 هرلحمه ممکن بود نقش زمین شم
 اما من باید طاقت میاوردم تا خونم

 من باید ازاین جا خالص میشدم
 هرطور که شده

 بیمارستان اونقدر شلوغ بود که کسی متوجه من  نشد
 و من هم باالخره با کلی استرس و ترس موفق شدم

 گرفتم تا خونهازونجا هم سریع یه تاکسی 
 اول تاکسیه قبول نمیکرد

 چون لباس بیمارستان به تنم بود
اما بعد با خواهش و تمنا و اینکه پول نداشتتتم تا ازینجا مرخص شتتم دلش به 

 رحم اومد و منو رسوند
 اما حاال مشکل اینجا بود که هیچی همرام نبود
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 تا در خونه رو باز کنم
 در بسته بود

 یم نمیشدماما من به این راحتی تسل
 به هررررربدبختی ای که بود از در باال رفتم

 و خودمو رسوندم به داخل حیاط
حاال مونده بود در ورودی که کلیدش همیشتته زیر گلدونه بزرگه جلوی همون 

 در بود
 کلید رو برداشتم

 سریع در و باز کردم
 خودمو رسوندم به یخجال و ازداخلش برریه اب رو برداشتم و سر کشیدم

 
 شپزخونه خارج شدم و اومدم داخل سالناز ا

 گشتم گوشی تلفن رو پیدا کردم
 به مرزم فشاراوردم و شماره ی رامین رو گرفتم

 چندتا بوق پشت سر هم خورد اما کسی جواب نداد
 ناامید شدم

 تلفن رو قرع کردم و روی مبل درازکشیدم
 اما چند دیقه ای بیشتر نگذشت که تلفن زنگ خورد

 ینهمرمئن بودم رام
 جواب دادم
 خودش بود
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 رامین:الو امیر؟؟ خودتی پسر؟؟
 کجا بودی تا حاال؟؟؟؟ چرا گوشیت رو جواب نمیدادی؟؟؟؟ 

 امیر:اره خودمم
 داستانش طوالنیه

 بلندشو بیا اینجا برات تعریف میکنم
 به کمکت احتیاج دارم.. 

 رامین:باشه االن خودمو میرسونم
 رامین اینو گفت و گوشی رو قرع کرد

 طبق گفتش هم چیزی نگذشت که صدای زنگ ایفون بلندشد
 و منم بلندشدم و در رو براش باز کردم

 اومد داخل
 اما همینکه من رو دید با این لباس ها

 دهنش از تعج  باز موند
 و منم ازش خواستم که چیزی نپرسه و فقال گوش کنه

 
 تموم ماجرا 

 رو کم و بیش براش تعریف کردم
سپورتو و اینا رو هم فردا به عالوه ی اینکه  صراف و پا ستم تا کارای ان ازش خوا

 بکنه
 اونم نه بهم نگفت و قبول کرد که کمکم کنه
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 و همین کارو هم کرد
 تو یکی دوروز تمام کارام رو انجام داد

 توی این مدت زمان هم خبری از عسل نبود
سابی پی برده بو سل ح شون رو کرده بودن و ع ه د کانگاری تهدید هام کارخود
 این لقمه ی گنده تر از دهنش از گلوش پایین نمیره و یه روز خفش میکنه

 و منم ازین بابت خیلی خوشحال بودم
 رامین توی این مدت خیلی حواسش بهم بود

عالوه بر انجام کارام برای منم پرستتتاری میکرد و باعث شتتده بود که بهبودی 
 پیدا کنم

 و بله
 باالخره رسید زمان رفتن

 کندم از زادگاهمو من دل 
 از همه ی وابستگی هام

 از النای وجودم
 از عشق همیشگیم.. 

 و رفتم
 رفتم پیش مادرم و باهم زندگی میکردیم

 و حاال دیگه دوتامون تنها نبودیم..
 

 روز ها میگذشت
 و توی یکی از همین روز ها 



wWw.Roman4u.iR  252 

 

 مدرحالی که لیوان شیر دستم بود وبا لپ تاپم داشتم ایمیل هام رو چک میکرد
متوجه یه پیام از رامین شدم که خبر عروسیش رو داشت میداد و ازم درخواست 

 کرده بود که با مامان بریم عروسیش
 ولی متاسفانه بخاطر یه سری از کاراهام

 نمیتونستم برم
 عروسیش  هم باهمون دختری که قبال گفته بود میخوادش بود
ین کیه که دل رام برای همین خیلی دلم میخواست ببینم این عروس خوشبخت

 مارو اینجوری برده
 و ازش خواهش کردم که یه عکس از خودش و خانومش برام بفرسته.. 

توی این فاصتتله داشتتتم شتتیر میخوردم که با دیدن عکس رو به روم به گذشتتته 
 برگشتم

 باورررم نمیشد
 نفسم بنداومده بود

 حاال دیگه همه چی برام زنده شده بود
 صداش توی گوشم میپیچید

 اشکاش
 اشکام

 نگاهش 
 نگاهم

 یه بار دیگه هممممه چی اومد جلوی چشمام
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 و لیوان شیر از دستم افتاد و هزار تیکه شد
 

 خدااااا اخه چراااا منننن؟؟؟؟؟؟؟
 ؟

 رامین)شروین( چقدرررر میتونه نامرد باشی؟ 
 چجوووووری دلش میاد با عشق ازدواج کنه؟؟؟؟؟ 

 چجورررری؟؟؟؟؟؟؟ 
 النا میخواد بیاد توی خانوادمون ولی به عنوان همسر من نه؟؟؟؟؟؟؟؟؟ 

 از خود بی خود شده بودم
 نمیدونستم چی دارم تایپ میکنم ولی نوشتم که اون عشق منه

 اون نفس منه
 اون همه هستی منه

 برام مهم نبود که ناراحت میشه یا نه
 برام دیگه هیییییچی مهم نبود

 از خودم از اطرافیانم
 ز همممممه بدم اومده بودا

 و از سره جام بلندشدم و از خونه زدم بیرون
 و دلم میخواست مثله همیشه که عصبی میشدم

 تنها باشم
 و با کسی حرف نزنم
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 از زبون النا
 ازون ش  که شروین رو تنها گذاشتم چندروز گذشته بود

 شروین جوابش رو داده بود
 و من رو قبول کرده بود

 ل بودم و از یه طرف خیلی غمگین.... از یه طرف خوشحا
 و حاال

 اینجا
 توی این ارایشگاه

 زیر دست ارایشگر 
 داشتم اماده میشدم برای امش 

 ش  عروسیم
 کار ارایشگر که تموم شد برای بار اخر نگاهی توی اینه به خودم انداختم

 شاید غمگین ترین عروس دنیا من بودم
 خوشبخت باشهکه با لباس سفید و بخت سیاه میخواست 

 اما محال بود.. 
 شروین دیر کرده بود

 قرار بود ساعتاینجا باشه
 ولی هنوز خبری ازش نشده بود

 و منم هرچی که شمارش رو میگرفتم جواب نمیداد
 و منم چاره ای جز صبرکردن نداشتم..
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 از زبون ارمین:

 بعد از فهمیدن همه چی شروین یه روز قبل از مراسمش بهم زنگ زد
 ستم جوابش رو بدمنمیخوا

 ولی به اصرار مامان مجبور شدم جوابش رو بدم
 خیلی سرد گوشی رو جواب دادم و گفته چیه؟؟؟؟؟ 

 چیه که تو همش داری زنگ میزنی؟؟؟؟؟ 
 فرداش  عروسیته شادوماد 

 میفهمی؟؟؟؟؟؟؟ 
 برو پی زندگیت و دیگه به فکر من نباش

 من سوختم من له شدم من داغوووون شدم
 ونو خوشبخت کن لعنتیولی تو ا

 عشق منو خوشبخت کن
 کاری کن که من نتونستم

 رامین
 جان تو و جان النا

 برض توی صدام و این حرفام اشک رامین رو ازون ور خال در اورده بود
 

 دیگه نمیتونستم که
 بیشترازین خودمو کنترل کنم  

 خواستم قرع کنم که گفت:
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 من اخه چجوری دلم میاد؟؟؟؟؟؟؟؟ 
 هااااان؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ 

 چجوری دلم میاد با کسی ازدواج کنم که دلش با من نیست؟؟؟؟؟؟؟؟ 
چجوری با کستتی ازدواج کنم که خودش پیش من و دلش و فکرش تا ابد مال 

 یه نفره دیگس
 اونم کسی که از برادر هم برام با ارزش تره

 من هیییچوقت این کارو نمیکنم
 ترتی  همممممه چیو هم دادم

 ا ش  باید تو جای من با النات ازدواج کنیفرد
 فهمیدی؟؟؟؟؟؟ 

 النا از قبل همه چیو بهم گفته بود
 اون هنوز تورو میخواد

 نمیگه ولی رفتارش
 حرفاش

 غمه توی دلش 
 اینو نشون میده

 
 ببین ارمین

 من خبر دارم از عشق و عالقه ی بینتون
 ببینمو نمیتونم بین دوتا عاشق وایسم و خوشبختیه خودم رو 
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 نمیتونم اون رو بزور داشته باشم
 تا خودم شاد باشم

 من همه چی رو درست کردم
 فردا همه برای عروسیه تو دعوتن نه من

 بیا و خودت عشقتو خوشبخت کن
 
 ارمین:رامین چی داشت میگفت؟؟؟؟؟؟؟  

 این حرفاش از روی ترحمه؟؟؟؟؟؟ 
 ولی هرچی که بود 

 االن دیگه خیلی اروم شده بودم
 روشن بوددام 

 
 نمیخواستم قبول کنم

 نه اینکه دلم نخواد
 نه 

 اصال
 چون فکر میکردم که من برای النا تموم شدم

 ولی وقتی که رامین گفت النا هنوزم 
 میخوادم چشام برق زد
 و از ته دلم قبول کردم

 و رامین هم گفت



wWw.Roman4u.iR  258 

 

 گفت که نگران ناراحتیش نباشم
 چون اون خیلی هم خوشحاله

 که تونسته اینروری مارو به هم برسونه.. 
 این یه روز باقی مونده رو هم تمام کارام رو انجام دادم و برگشتم ایران

 ولی هنوزم یه ترسی توی دلم بود
 اینجا

 امش 
 جلوی دره ارایشگاه النا

 میترسیدم که اشتباه کرده باشم
 ولی برام مهم نبود

 
 اد که چقدر دلم براش تنگ شده بود
 دیگه نمیتونستم بیشترازین صبر کنم 

 زنگ ایفون ارایشگاه رو زدم 
 و بعد از معرفی 

 منتمر شدم که عروسم بیاد 
 از زبون النا

با صتتدای ایفون و گفتن اینکه داماد اومده دنبالم از همه خداحافمی کردم و از 
 ارایشگاه اومدم بیرون

 شنلم جلوی صورتم بود
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 و شروین رو نمیدیدم
 االن بهم میگه شنلت رو بزن باال و ببینمت ولی هیچی نگفتفکر کردم 

 و سوار ماشین شدیم
 تنها

 توی خیابون ها میچرخیدیم
 خسته شده بودم 

 انگار میخواست یه چیزیوبگه 
 که هی این پا و اون پا میکرد

 
 که یه ان ماشین رو به سمت گوشه ی خیابون 

 هدایت کرد
 و ماشینش رو پارک کرد

 شو نمیدونستمدلیل این کارا
 انگار اونم فهمیده بود که کالفه شدم

 چون زودتر از سوال پرسیدن من 
 خودش شرو  کرد:

 نمیدونم چی بگم
 از کجا شرو  کنم 

 و اینم میدونم که ممکنه منو نخوای 
 میدونم که ممکنه منو فراموش کرده باشی

 ولی من هنوزم تورو میخوام
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 النا
 اگه حست همینیه که من فکر میکنم 

 شروین پشت سرمونه
 تو ماشینش نشسته و منتمره عالمت منه

 که اگه نخوای همه چی بهم بخوره
 

 اما 
 النا

 عروس من 
 تنها کسی که دلم رو ازم گرفته

 خستم ازین همه نرسیدن
 بخدا خستم

 از این همه نبودنت توی زندگیم
 دلم رسیدن میخواد

 دلم ما شدن میخواد
 من و تو نمیتونیم

 بدون هم دووم بیاریمنمیتونیم 
 من بدون تو غری  ترین ادم روی زمینم

 پس
 بیا و یه فرصت دیگه بهم بدیم
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 بیا و این دوری رو خودمون تموم کنیم.  
 النا

 )هستی من(  
 حاضری خانم خونم بشی؟ ؟

 
 اززبون النا:

 خدای من
 صدا همون صدا بود

 حرفاش هنوزم بوی عشق میداد
 بوی پاک دوست دارم

 نمیشدباورم 
 اخرش این قرار بود بشه؟ 

 همه وجودم
 ارمینم

 مگه میشه با تمام وجودم بخوامت و پست بزنم؟؟؟؟ 
 شنلم رو زدم کنار تا مرمئن بشم که این ادم کنارم هم همون ادمه

 ولی بادیدن صورته خیسش
 ناخوداگاه اشکای منم جاری شد.. 

 اره وقتشه
 موقتشه که همه چیو ببخشیم و از نو شرو  کنی

 پس با صدای گرفته 
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 بله رو گفتم 
به خوبی و خوشتتی تموم  و دوتایی حرکت کردیم وبهترین شتتت  زندگیمون 

 شد... 
 و  

 االن هم که دارم خاطراتمون رو برای چندمین بار 
 تکرار میکنم

 ثمره های عشقمون
 دوقولومون توی شکممن 

 و تا چندروز اینده قراره منم مادر بشم.. 
 مادر بچه های تو

 ادر رادمهر و مهری ماهم
 rکه توی اولین ماه از فصل عاشقی 

 فصل پاییز متولد میشن... 
 و من چه خوشبختم ازین حس یکی شدن.. 

 //پایان  

 بابت نوشتن این رمان زیبا کایملبا تشکر از 


