
 !ستین انیپا نیرفت ، اما ا

 
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 !ستین انیپا نیرفت ، اما ا

 
2 

 

   

 

   

 
 

 

 



 !ستین انیپا نیرفت ، اما ا

 
3 

 

:آرایی صفحه و طراحی  رمان های عاشقانه  

 

 :  wWw.Romankade.com  سایت آدرس

 

   : ROMANKADE_COM@ تلگرام کانال

 

 است محفوظ رمان های عاشقانه  نزد کتاب این حقوق تمامی

 

  

 *به نام خدا* 

 

 .اسیرمان  دهسنی:نوشیاین

 

 ...یهمان ام که شروع اش کرد من

 سر و سامان بشوم! یب ی، دل نده یدل بکن نکند

 

سر ساعت اومد. چقد  شهیکردم. شهراد مثل هم هیهام شده بود تک ییروز ها مونس تنها نیکه ا یبه درخت اطیح تو

 داد. یم تیبودن اهم قیادم به نظم و دق نیا

 

http://www.romankade./
https://t.me/romanhayeasheghane
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و نگاه اش به من افتاد...خودم و جمع و جور کردم و  نییپارک کرد و اومد پا یشگیهم یشو جا یمشک لندکروز

اش روشن کرد.  یاشو در اورد و با فندک طال گاریکت اش جعبه س بیکرد و از ج هیتک نیدرست نشستم. به در ماش

 صورت اشو احاطه کرد. یگرفت و دود جلو یقیکام عم

 

 . با خودم گفتم.نمیتونستم برق نگاه اشو بب یهمون فاصله م از

 شده؟ ونهیچشه...د نیا-

 کنه؟ یم یطور نیا چرا

 

خارج  دید یاز جلو یو با پا لهش کرد و رفت. با دهن باز نگاه اش کردم تا وقت نیتموم شد و انداخت رو زم گارشیس

شد  گاریس هیتفاوت که  نیکار را تکرار کرد با ا نیشد. از کار اش تعجب کردم. درست فردا همون ساعت اومد و ا

 چند تا !

 

. با تا اخرش به سرفه افتاد دیتر. انقد کش کیبرم نزد دمیترس یتعجب کردم که پا شدم و چند قدم جلو رفتم ول انقد

 .دمیبه سمت اش رفتم و حال شو پرس ینگران

 اقا شهراد حال تون خوبه؟-

 

رد. با تمام زورم با مشت زدم به پشت ک یزانوش و هم چنان سرفه م یدست شو گذاشته بود رو هیخم شده بود و  

درد گرفت. دوباره زدم سرفه اش بهتر شده بود و ازاد شد و نگاه ام کرد. چشم هاش  شتریدست خودم ب یاش ول

 قرمز بود.

 

 ن؟یبهتر شد-
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 ؟یجوابم فقط نگاه خمار اش بود. دستم و جلو صورت اش تکون دادم و گفتم خوب یول

 و به معنا اره تکون داد. سرش

 اخه؟ یکشیم گاریچرا انقد س-

 

 کردم. زونیجوابم و نداد ناراحت شدم و مثل بچه ها لبم و او بازم

 و شالم و اورد جلو و گفت. دیشو جلو اورد که ناخداگاه به عقب رفتم. دست اش به شالم رس دست

 

 ؟ ی...راحت ترگهیسرت نکن د-

 .ستین یجا که کس نیا-

 م؟یپس من چ-

 گفتم. هوینکردم.  دایادامه حرفم پ یبرا یزیشما...شما که...چ-

 .میبا هم بزرگ شد نیشما که مثل برادرم هست-

 هاش رفت تو هم و با انگشت زد تو سرم و گفت. اخم

 نفس! ستمیمن برادر تو ن-

و پوست  یمشک یپوش با مو ها کیش یلیبود و خ یشدم مرد جذاب رهیرا به من کرد و رفت. به شهراد خ پشتش

 یروشن و چشم ها یداشت با مو ها یدیبه رنگ شب...درست بر عکس شهاب ، شهاب پوست سف یم هابرنزه و چش

 ...یقهوه ا

 ...تو چته؟یشد یطور نیگفت چرا ا یهمه اش م الیل مامان

 بودم. شهاب رفت... یشک بزرگ هیکردم از گفتن اش عاجز بودم. تو  یسکوت م فقط
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 ممکنه! ریغ نید. ااخه چطور تونست بره اون عاشق من بو چرا

 کردم. و باز به فکر فرو رفتم... هیمجنون تک دیاستخر به درخت ب یرو به رو رونیهفته رفتم ب نیتمام ا مثل

 

پوزخند زدم و  هی...چقد ساده خام شدم چطور دلش اومد بره یکه توش خدمتکار یخونه مسخره است. خونه ا هه

 گفتم.

 خوش بگذره...! ایتالیا-

 

تو عمارت  میکرد یم یجا زندگ نیا ادمهی یر عمارت نگاه کردم از هر گوشه اش خاطره داشتم. از وقتدور تا دو به

 .میبود که ان جا ساکن بود یجمع و جور تیسوئ هیها. ته باغ  یبزرگ تهران

 

 یا کارانکرد و همون ج رونیپدرم و در اثر تصادف از دست دادم. شهرام خان هم لطف کرد و ما را ب یشانزده سالگ تو

کردند. چند  یهم دعوا م شهیزن بد اخالق و زور گو هم هی. همسر شهرام خان خاتون بود میداد یخونه اش و انجام م

 سال بعد از فوت پدرم از هم جدا شدند.

 

 هی شهیو دو ساله اش بود و هم یو هفت سال داشت و شهراد که س ستیدو پسر داشتند به اسم شهاب که ب فقط

بودم مادر اش  دهیطور که فهم نیدعوا داشتند چون ا شهیاش جا خوش کرده بود. با خاتون همکنج لب  گاریس

 خاتون نبود!

 

 شهیو خنده رو بود. هم طونیپسر ش هیبردم. درست بر عکس شهاب که  یدونم چرا ناخداگاه ازش حساب م ینم

 که دانشگاه قبول شدم. شهاب بود یکرد. با کمک ها یهوام و داشت و من و به چشم خدمتکار نگاه نم
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ا حداقل . چردمیرس یبه بمبست م شتریکردم ب یفکر م شتریب یگذشت. هرچ یم ایتالیهفته از رفتن شهاب به ا هی

 بهم نگفت؟ 

 شد. اطیلوکس شهراد وارد ح نیفکر بودم که در عمارت باز شد و ماش نیهم تو

 

 داشت...حداقل از نظر روح خسته من ! ینیدل نش یصدا اطیح یها زهیسنگ ر یاش رو نیماش یچرخ ها یصدا

 

  یتا حاال زنده بود! نامزد داشت ول دیکش یم گاریدونم چرا انقد س ی. نمدیکش یم گاریشهراد نگاه کردم باز هم س به

 از هم جدا شده بودند.   یبعد از مدت

 

 کردند. یم یتو عمارت زندگ یهمگ نیخان دوست داشت بچه هاش کنار خودش باشند بخاطر هم شهرام

 

مشکل داشتم. شهاب نبود با دوست اش رفته بود شمال. رفتم و از  یاضیتر که بودم تو درس ر کیکوچ باری ادمهی

تمام  یزن از زمان و مکان طلب کار بود. با سرد نیدونم چرا ا یخاتون سراغ شهراد و گرفتم با اخم نگاه ام کرد...نم

 گفت باال تو اتاق.

 

 دو رگه گفت. یو در زدم با صدا ستادمیو پشت در اتاق ا پله ها باال رفتم از

 ه؟یک-

 تو؟ امیشه ب ینفسم اقا شهراد م-

 .ایب-

 ...دیکش یم گارینشسته بود و س زشیاتاق و باز کردم و داخل پشت م در
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 زبون تو گربه خورده؟-

 سالم. دیببخش-

 ؟یدار کاریچ کیعل-

 الق ، گفتم.بد اخ نیا شیاومدم پ یمجبور نبودم اصال نم اگه

 ...لطفا.نیبد حیبرام توض کمی شهیمن فردا امتحان دارم م-

 .نیاره بش-

 ...کنارم نشست و گفت.یرو مبل چرم راحت نشستم

 ؟یبگو کجا مشکل دار-

گاه اش که ن ریمسئله مشابه گفت حل کن. انقد استرس داشتم ز هیداد. و  حیو باز کردم و بهش گفتم...برام توض کتابم

 فت...اصال تمرکز نداشتم !ر ادمیهمه 

 

ام ماساژ دادم رد اش قرمز و  گهیو پشت دستم و با دست د دمیکش غیبا خودکار زد پشت دستم که ج نیچ هم

 متورم شده بود. اشک تو چشم هام جمع شد...

 

 تمام گفت. تیجد با

 دم ! یم حیدارم توض یک یساعته برا هیدرست حل کن -

 

 و برداشتم و گفتم. کتابم

 مزاحم شدم اقا شهراد. دیشببخ-
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 جا لعنت کردم ! نیاومدن به ا یکه تو دلم خودم و برا نیبا داد گفت بش نیچ هم

 

 ...یبر یحق ندار یتا حل نکن-

 

 پا له کرد و اومد سمت من... ریشو ز گاریشد و س ادهیپ نی...از ماشرونیفکر اومدم ب از

 اهات کار دارم.ب نیشدم و سالم کردم...جوابم و نداد و گفت بش پا

 با من ؟-

گرفت و دود شو  یقیشو در اورد و با فندک روشن کرد... کام عم گاریقشنگ س یکت اش جعبه فلز بیاره... از ج-

 داد تو صورتم... بدم اومد و صورتم و دادم عقب و گفتم.

 

 ! نیکن یم دایپ یاقا شهراد ، اخرش مشکل تنفس نیکش یم گاریچرا انقد س-

 

 گفتم. ی... با ناراحتو نداد جوابم

 من برم...-

 ؟ یبر یخوا یمن بهت گفتم که م-

 حرص گفتم. با

 ...رینخ-

 چند سالت بود ؟-
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 ! نیدون ی، شما که م نیپرس یمن... چرا م-

 خاک اش کرد و گفت. ریو با پا ز نیشو انداخت رو زم گاری...سنانیاطم یبرا-

 و سه سالته درسته ؟ ستیب-

 شد و گفت. یخیاش سرد و  یمشک یبله... چشم ها-

 معشوقه ات رفت !-

 

 اومد... یزمان هجوم سواالت بود که به ذهنم م نینگفتم... فقط تو کم تر یچیطور نگاه اش کردم و ه نیهم

 ؟ دیدونه ؟ چرا پرس یاون از کجا م-

 زدم. لب

 ؟ نیپرس یچرا م-

 ! یهفته است ماتم گرفت هیمنتظر اش نباش... -

 

 رفت ! یانداختم و فقط سکوت کردم... پا شد و بدون حرف نییخجالت سرم و پا از

 ...چشم به استخر بزرگ که پر برگ بود دوختم و گفتم.یول ادین نییو گرفتم باال تا اشکم پا سرم

 ! یحقارت نیبخشم ات تو باعث ا یهرگز نم-

 

ه به صورت اش کردم که از کرد. نگا یپاک م یو رفتم خونه. مامان نشسته بود و سبز دمیکش قیتا نفس عم چند

 روزگار پژمرده بود. یسخت
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قول و من و  ریبخاطر شهاب که زد ز دینه ! با خودم گفتم چرا با ایبود  دهیدونم فهم ی... نمدیازم سوال نپرس گهید

ه مامان ب ی... زود با دست پاک اش کردم. با صدادیقطره اشک از چشم ام چک هیتنها گذاشت مامان و ناراحت کنم ! 

 صورت اش چشم دوختم.

 

 ؟ ینیبش یخوا ینم-

 کنار اش و گفتم. نشستم

 خوش عطر و برداشتم... حونیمنم کمک تون کنم...و چند تا از ر دیبد-

 ؟ ینکنه از رفتن شهاب ناراحت-

 دهنم و قورت دادم و گفتم. اب

 ! ستمین گهینه...نه مامان د-

 رفته ! یکه بدون خداحافظ یفتن شهاب ناراحتاز ر دیگفتم شا نیبود یمیصم یلیاخه تو و شهاب خ-

 من و شهاب بوده... چه خوب ! نیب یمامان نگاه کردم... پس مامان خبر نداره چ به

 

 ناراحت بودم... کمیاره مامان -

 که به مشکل برخورده نیاش داشته مثل ا یبا دا ایتالیشرکت تو ا هیکه  دمیشد رفتن اش ، از شهرام خان شن یهوی-

! 

 ؟ نیکرد یباهاش خداحافظ یعنی... نیدیشهاب د شما-

 دادم. یگل ها رو اب م اطیخواست بره فرودگاه... من تو ح یاره با شهراد م-

 

 که گفت. دیمامان نگاه کردم... انگار خودش فهم منتظر
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 مواظب خودش باشه. نیگفت به نفس بگ-

 فقط مواظب خودش باشه ! نیپوزخند اومد رو لبم... هم هی

 ... !نیمن زم ی... من که گفتم تو اسمونمیشد اون همه قول و قرار... من که گفتم با هم فرق دار یچ پس

 

 کرد. با اخم برگشت و گفت. یخودمون برگشتم. مامان داشت غذا درست م کی... به خونه کوچ

 

 ؟ یکوفت اطیاز اون ح یدل کند-

 مامان...-

 ! یکن یو استخر و نگاه م یداد هیه اش به اون درخت تکتو هم یمامان و زهر مار نفس... چرا مثل خال شد-

 خنده گفت. با

 ؟ ینکنه عاشق شد-

 

 لب زمزمه کردم... عشق... چه مزخرف ! با تحکم گفتم. ریکردم. ز یقلبم و به وضوح حس م ضربان

 .ونمینه مگه د-

 

 ا نخورده !اقا شهراد. حتما غذ یغذا رو ببر برا ینیس نیدخترم ا ای، حاال ب زمیباشه عز-

 ! ستیهمه مامان شهرام خان که ن نیچرا ا-

 ببر. ایخوره ، ب یجون مامان جان م-
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 رو برداشتم و مامان در و برام باز کرد. ینیپارچ دوغ ، ماست با نعنا... س هیپلو با مرغ و  زرشک

 

 ینیو در باز کردم. سدرو چرخوندم  رهیو دستگ نیرو گذاشتم رو زم ینیگذشتم... س اطیح یها زهیسنگ ر یرو از

 یرو برداشتم و وارد شدم و درو پشت سرم با پا بستم. رفتم جلو تر که چشم ام به شهراد افتاد که هنوز لباس ها

 اش کنج لب اش ! یشگیهماش باز بود و دوست  راهنیپ یتن اش بود. فقط دکمه ها رونیب

 بود. ریاش درگ نیسر است یاومد و با دکمه ها یم نییاز پله ها پا و

 

 کردم و گفتم براتون غذا اوردم. سالم

 رو ؟ ینیبه اون سنگ ینیس یسالم... چرا تو اورد-

 ! نیکش یم گاریس نی... بازم که دارستین نیسنگ ادیز-

 خوره ها... یاون روز حالتون بهم م مثل

 

 اخم کرد و با داد گفت...بتوچه !  نیچ هم

 و عقب رفتم. دمیتن ظرف ها بلند شد... ترسشکس یاز دستم افتاد و صدا ینیو س دمیترس که

 

 ! یکرد کاریچ نیدختره احمق بب-

 

 نگاه اش کردم و گفتم. یاشک یبغض و چشم ها با

 خش یکنم. خواستم به سمت اشپز خونه برم که با صدا یاز دستم افتاد. االن جمع اش م هوی... دیببخش دمیترس-

 ...ستادمیدارش از حرکت ا
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 با دست جمع کن...-

 

 اخه ؟ یزدم به شهراد و گفتم با دست چطور زل

 .شیهمون طور که انداخت-

 افتاد ! یکه از دستم نم یزد یاگه شما داد نم-

 

 گفت. دیقدم جلو اومد و با تهد هی

 جمع اش کن. یلجباز ینفس به جا-

 

 گفتم. دیلرز یکه م یبا صدا رونیو دادم ب نفسم

 .ارمیاشپزخونه ب، بزار برم جارو رو از  شهیدستم زخم م-

 

 شلوارش کرد و گفت. بیجلو اومد و دست هاش  تو ج گهیقدم د هیپوزخند  با

 با دست جمع کن معشوقه شهاب !-

 

شده نگاه کردم...  ختهیر یاومد... نشستم و به غذا ها یم نیینگاه اش کردم و اشک هام پشت سر هم پا یناراحت با

 رسونه ، پس چرا من و به حقارت رسونده ؟  یمعشق ادم و به اوج  گنیتو دلم گفتم مگه نم
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. نفس احمق یگذرون یخوش م ایتالیا ی، که دار هیحقارت به خاطر دوست داشتن تو  نی؟ ا ییشهاب... شهاب کجا اخ

 بود عشق ات ؟ بازم عاشق اش باش... نیا

 

 ندادم و همه اش و جمع تیم اهم... به سوزش دستینیبرداشتم و گذاشتم تو س اطیو با احت وانیبشقاب و ل یها کهیت

 کردم.

 

 

 نیشون سطل اشغال. جارو و خاک انداز و اوردم و زم ختمیشدم و بدون توجه کردن به شهراد رفتم اشپزخونه و ر پا

 و گفتم. ییرایو گذاشتم سر جاش و برگشتم تو پذ لیکردم. وسا زیو تم

 

 تونم برم ؟ یمن کارم تموم شد اقا م-

 نفس من...-

 اب باز کردم و صورتم و شستم... ریو ش اطیگفتم مامان منتظرم... رفتم و در را محکم بستم. رفتم تو حبغض  با

 

 بود من با نفس داشتم ! یچه رفتار نیزدم و خودم و لعنت کردم...اخه ا واریمشت محکم به د با

 

 ... به سفره نگاه کردم ، اصالزمیخور عزنهار تو ب نیبش ایب یاومد ریرو باز کردم و رفتم خونه مامان گفت چرا انقد د در

 اشتها نداشتم به لطف شهراد !
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ام  یمیقد یتخت فلز یاش به اتاق پناه بردم. رو یفرار از سواالت بعد ی...و برانیمامان شما بخور رمیمن س-

هم بود...از مگه م ی. دستام و نگاه کردم زخم شده بود ولنینشستم و با شدت شالم و در اوردم و پرت کردم رو زم

 دلم که بد تر نبود ، بود ؟

 

ز ا یجلو مامان ناراحت نبودم ول گهی! د یچیگذاشت نه ه یغامیگذشت... نه زنگ زد نه پ یهفته از رفتن شهاب م دو

 گرفته تا حس یاجتماع نییو سطح پا یزندگ طیتو قلبم بود... از شرا ایدن یشده بودم. تمام حس ها یدرون متالش

 ...گهید زیتا چحقارت و هزار 

 

 نهیمرده متحرک ! پا شدم جلو ا هیگذشت. شهاب من و داغون کرد ،شده بودم  یم یدونست به من چ یکس نم چیه

هم نتونست من و به عشقم برسونه. تنها  یبایز ینگاه کردم... حت شدیو به صورتم که هر روز پژمرده تر م ستادمیا

 بود... میبایکه بعد خانواده خوب داشتم چهره ز یزیچ

 

رفتار شهراد بازم  یاور ادیخوش حالت... با  یبا ابرو ها یبلند و مشک یو مژه ها یعسل یبا چشم ها دیسف پوست

 ...ختمیگرفت و همون جا نشستم و به حال خودم اشک ر میگر

 گرفته گفتم. یشده نفس ؟ پا شدم و با صدا یزیگفت چ یمامان که م یصدا با

 لحظه از فکر به گذشته در امان نبودم... هی یول دمیتخت نشستم و دراز کش یخوابم...روخوام ب ینه مامان خوبم م-

 

 یم یچ گهیشهاب از عالقه اش بهم گفت چقد خوشحال شدم. اون واقعا مهربون بود ، د یوقت شیسال پ کی

 زونیچه ها لبام اوزده شدم بعد مثل ب جانیکنار استخر بود که از عالقه اش گفت...اول ه رهینم ادمیخواستم... 

 .دیشد...شهاب ازم پرس

 

 ؟ ینفس ، ناراحت شد یشد یچ-
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 نه فقط...-

 .یدونم که تو هم دوستم دار یمن عاشقتم م زمیعز یفقط چ-

 ...یخب اره ول-

 کرده ، حرف بزن نفس ! شونیتو رو انقد پر یچ-

بهتر  میستیلحاظ مناسب هم ن چیاز ه ...من کجا تو کجا ! ما اصالادی. خاتون از من بدش ممیستیما مناسب هم ن-

 ...میفراموش اش کن

 

 و گرفت و گفت. دستم

و  ی. مهربونستیکنم...نظر مامان هم برام مهم ن یفکر م یمن در مورد تو چطور یدون ی، تو که م زمیو نگو عز نیا-

! من به چشم  زمیحرف و نزن عز نیشدم...لطفا دوباره ا یکه هست ینیخانوم بودن تو برام مهم من عاشق هم

 کنم. یخدمتکار به تو نگاه نم

 

 ...و گفتم.زهیکردم اشکم نر یو بهش کردم و لبمو به دندون گرفتم و سع پشتم

و  ی، من و عاشق تر نکن یعشق من نیندارم تو اول یچی...شهاب من هیبش مونیاگه پش یگیو م نیشهاب تو االن ا-

 گفت. تیو برم گردوند و با عصبان! دستم و گرفت  یتنهام بزار لیبه هزار تا دل

 

و  ، من یفکر کرد یسر کارت گذاشتم. در موردم چ یکن یکه تنهات بزارم تو فکر م یچ یعنی،  یشد ونهینفس د-

 ؟ یزنیاخه م هیحرف ها چ نیهان...ا یطور شناخت نیا

 

 کنم شهاب ؟ کاری...اون وقت من با قلبم چیاگه نشد چ ادیز یلیتفاوت ما خ ینه ول-
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 افته خوشکلم...بهم اعتماد داشته باش. یاتفاق نم نیا-

 

شو اورد جلو و اشک هام و پاک کرد و گونم و نوازش کرد...سرم و اوردم باال که چشم ام  افتاد به تراس بزرگ  دست

 عمارت...

 

اش بود و  شلوار بیدست چپ اش تو ج هیبود. پا ها شو به عرض شونه اش باز کرده بود و  ستادهیتو تراس ا شهراد

 کرده ؟ یاز اون موقع من و شهاب و نگاه م یعنی...با خودم گفتم دیکش یم گاریس

 

 کردم و به سمت خونه رفتم... یانداختم و از شهاب خداحافظ نییو سرم و پا دمیخجالت کش 

د رسون یو من و م میزد یو حرف م میرفت یشاپ م یاومد دنبالم و با هم به کاف یاون روز به بعد ، بعد از دانشگاه م از

 بود که شهاب با خانواده اش و مامان ام حرف بزنه... نیبه خونه ، مامان ام خبر نداشت قرار بر ا

 

هاش ، با هر  امیقبل از خواب با پ شهیهم یگفت تو شرکت سرش شلوغه ول ی. شهاب ممیدید یروز کم تر هم و م هر

 .رفتیخوندم ضربان قلبم باال م یخط اش که م

 

 یبد سپر یلیچند روز خ نینباشه...ا یماملن خودم راض یخانواده اش قبول نکنند حت دمیترس یداشتم م استرس

 شد.

 

کرد  یپا هاش درد م ادیخواست اش درست کنه از کار ز ینداشتم...مامان م یکه شدم حس خوب داریخواب ب از

 اش بخرم... یبخاطر همون خودم حاضر شدم و رفتم سبز
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ساس کردم لندکروز شهراد بود که با سرعت از کنارم گذشت... شونه هام و باال انداختم و دوباره به راه برگشت اح از

 ام و در اوردم و در باز کردم و رفتم تو... دیکل فمیاز ک دمیدر که رس یراه افتادم. جلو

 

 ام و در اوردم و وارد خونه شدم. کفش

 سالم مامان من اومدم.-

 ه چه خوب شد امروز اش درست کردم.دستت درد نکن زمیسالم عز-

 

 که ازش بپرسم خودش ادامه داد. نیزده به مامان نگاه کردم...قبل از ا بهت

 

 شهاب ! یاش پشت پا شهی، م میدو نشون زد ریت هیبا -

 

 شهاب...شهاب کجا رفته مگه ؟-! گفتم.  فتهیها از دستم ب یبود پاکت سبز کیشل شد و نزد دستم

 ا شهراد..االن رفت دخترم ب-

 

 بلند گفتم : کجا رفت مامان ؟ یصدا با

 .ایتالیا-

 ها از دستم افتاد... یحس شده بود. سبز یاشک و به چشم هام حس کردم. بدنم ب هجوم

 ...ی...چه خوب بود که مامان پشت اش به من بود و مشغول اشپزایتالیزدم ، ا لب
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 ی، ول دمیکش قینفس عم هی رونیرو باز کردم و رفتم بکردم. در  یم یبود. احساس خفگ نیخونه برام سنگ یهوا

 از خونه دور شدم و رفتم کنار استخر... کمیفقط باعث سوزش قلب ام شد. 

 

 .شدیم ریام سراز شونیزاره... هجوم سواالت بود که به ذهن ام پر یجا بود که گفت عاشقمه ، گفت تنهام نم نیا هم

 ؟ یه چگرده ؟ اگه برنگرد یبر م یچرا رفت ؟ ک

 

ام در اوردم و شماره اشو گرفتم ، خاموش بود... دوباره گرفتم ،  بیو از ج می...گوشدیقطره اشک از چشم ام چک هی

 کردم... هیو گر دمیکردم و پا هام و به اغوش کش هیخاموشه ! هم اون جا نشستم و به درخت تک یلعنت

 

 

...بعد از حرکت امی. هنوز نتونسته بودم با خودم کنار بمزنیگذره و من هم چنان در جا م یماه از رفتن شهاب م هی

 هی شهیرفتم مثل هم یم اطیکه تو ح یبه عمارت نرفتم. شهراد هم آروم شده بود ، فقط گاه گهیشهراد د بیعج

 !  بزرگغم  هیکردم تو نگاه اش  ی...حس مدیکش یم گاریگوشه بود و س

 

گرفتم امروز برم  میپر از غم و سکوت مطلق ! تصم یبود ول یبزرگ نیخان از سفر برگشته بود. عمارت به ا شهرام

 دنبال کار تو خونه حوصله ام سر رفته بود. رونیب

 

که از پشت سرم بود  یکفش یباز کنم با صدا اطیکه خواستم در ح نیهم یکردم. ول یشدم و با مامان خداحافظ اماده

 برگشتم...

 

 .ستادمیشهراد ا یفت سمت در که با صدلانداختم و دستم ر نییشهراد بود سرم پا 
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 ؟ یکجا بسالمت-

 .رونیب رمیم-

 ؟ یری... کجا مرونیب یریم یدار نمیب یم ستمیکور ن-

 داره ؟ یبه شما ربط ی، ول دیببخش-

 قدم جلو اومد و گفت. چند

 نفس ؟ یریکجا م-

 دنبال کار... رمیم-

 بشه ؟ ی...کار که چیچ-

 .رهیخونه حوصله ام سر م-

 .ادیادا ها خوشم نم نیبرو خونه نفس من از ا ایب-

 کنم ؟ کاریخوام چ یداره من م یبه شما چه ربط-

 و گفت. دیو گرفت و به جلو کش دستم

 برو تو انقد رو اعصاب من نباش ! ایب-

 ؟ یکن یم یطور نیول کن دستم و چرا ا-

 برو خونه نفس... ایب ؟ یگرد ی... کم کار هست به نظرت که دنبال کار میبزرگ نیعمارت به ا-

 اخه ؟ یدار کاریداد نزن تو به من چ-

 دنبال کار ! یخواد بر یعمارت و انجام بده ، نم یبرو کار ها ایکار داشته باشم. ب دینبا یخدمتکار خونه ام-
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 و محکم فشار دادم... فمیانداختم... دسته ک نییناراحت شدم و سرم و پا 

 

 و عقب رفتم. دمیکه ترسمشت شده اشو محکم به در زد  دست

 

 نفس ؟ یرو مخم ، چرا انقد لجباز یریم یاعصاب ندارم ه ینیب یاخه م-

 

 و خواستم برم خونه که صدام زد و گفت. برگشتم

 

 ؟ یرو دوست دار یکنم... فروشندگ یم دایکار خوب برات پ هینفس من خودم -

 اره تکون دادم... یو به معن سرم

 یچ منیبب گمیزنم بهش م یداره برسم شرکت زنگ م کیشدم چند تا بوت کیاس شرلب یدیتول هیبا دوستم تو -

 .شهیم

 ممنون.-

 

دونم چرا  یگذاشت رو لب شو روشن کرد. نم گاریو فندک شو در اورد... س گاریکت اش و س بیشو برد تو ج دست

 اد گفتم.و با د نیو انداختم اش زم رونیب دمیرو از لب اش کش گاریس یاراد ریاخم کردم و غ

 

 انقد نکش شهراد... !-

 انداختم. نیینگاه ام کرد که سرم و پا زیبود. انقد ت یبرق هیچشم هاش  یمشک تو
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 ؟ ادیبدت م گاریاز س-

 ! ادیبدم م ای ادیخوشم م نمیبب دمینکش-

 اخم گفت. با

 شرط داره نفس ! یکم تر بکشم ول دمی، بهت قول م یبکش یکن یم خودیتو ب-

 ؟اون وقت  یچ-

 ! یو فراموش کن شیچند هفته پ-

 

 مجبورم کرد که غذا ها رو با دست جمع کنم. تلخ نگاه اش کردم و گفتم. ی...وقتهیدونستم منظور اش چ یم

 

 و من خدمتکار خونه ات...پشتم و بهش کردم و رفتم سمت خونه. ی، تو اقا قتیحق هی نی... استیمهم ن-

 : شهراد

 

شهاب عشقم و ازم گرفت. حاال خودم دارم با رفتار  باریتو قلبم... چقد من احمق ام ،  حرف نفس غم عالم اومد نیا با

 یطور نیخواستم ا یکردم. خود خواه شده بودم و سنگ دل ، م ینفس زندگ ادیعمر با  هیکنم. من  یام  دورش م

در  گاریس هیرفتند.  یم ونریکه با هم ب یاون روز ها ام. تمارمیشهاب بود و در ب یکه برا یتمام خنده ها یتالف

 اوردم و با فندک روشن اش کردم و لب زدم.

 

 ...دمیاز فردا نفس قول م-

**** 
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اومد. واقعا  یرسوند و عصر دنبالم م یگذشت. شهراد با اسرار خودش من و م یم کیهفته از رفتن من به بوت دو

اش از من چند  یکیبچه داشت و  کیه بود و سال یاش س یکیام عوض شده بود. اون جا دو تا دختر بودند که  هیروح

 مهربون بودند. یلیخ یسال بزرگ تر بود. ول

 

ردم ک یوقتا به شهاب فکر م یعقل و قلب ام مونده بودم. هنوز بعض یدو راه نیکردم ب یکم تر به شهاب فکر م گهید

 ! یغامیپ ایتماس  کیاز  غیرفته بود و در ایتالیدو ماه بود که به ا کینزد یول

مثل نفرت نسبت بهش  یکردم حس یشدن ام به خاطر شهاب فکر م ریخبر گذاشتن من از خودش و تحق یبه ب یوقت

 داشتم !

 

فت گ یخاموش کنار لب اش بود. م گاریوقتا س ی... البته بعضدیکش یم گاریرو قول اش مونده بود و کم تر س شهراد

 بهش عادت کرده ، مهربون تر از قبل شده بود.

**** 

 .دمیهال نشسته بودم و مشغول خوندن کتاب بودم که مامان اومد... خنده رو لب اش بود ، پرس تو

 داشت ؟ کاریشهرام خان چ یشده مامان ، خوشحال یچ-

 .دیکنارم نشست و بغلم کرد و گونه ام و بوس اومد

 شده مامان ؟ یچ-

 و گرفت و گفت. دستم

 کرد. یشهراد خواستگار یتو رو برا-

 ؟ یم : چاخم گفت با

 پا بزارم شهیاست. مگه م گهید زیچ هیمن  یکرد ، گفت شهراد برا یشهراد خواستگار یشهرام خان تو رو برا گمیم-

 رو دل پسرم ، نفس ام که جلو چشم خودم بزرگ شده ، خوشکل و خانوم...
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شهاب دوست دارم...  دونست یمن ! چرا اومده ؟ اون که م ی...شهراد اومده خواستگاردمیشن یمامان نم یها حرف

 به مامان گفتم.

 

 شهراد نداره ! اقتیکن بگو نفس ل یممکنه ، از شهرام خان عذز خواه ریغ نینه مامان ا-

 

 

 ! نامزد هم داشته باریکرده و خانوم ، تازه اون  لی، سنت کم تر تحص ینداشته باش اقتیمگه تو چته مادر جون که ل-

 شدم و گفتم. پا

 ؟ یمن و مجبور کن یخوا ین شما که نمکه گفتم ماما نیهم-

 یخوب طیکه ما شرا قتیحق نیدخترم ا یو بگم ول نیبده که من ا یلیخ نینفس ؟ ا یکن یم یطور نیاخه چرا ا-

 ات ! یخواستگار ادیشهراد م یبه اقا ا یکس یکن ی. فکر ممی، خدمتکار اونا هست میندار

 

 و صورتم...بود ت یلیحرف اش مثل س نیحرف مامان شدم ا مات

 

 ! هیطور نیمتاسفانه طرز فکر مردم ا یکرده و خوشکل  ول لیتحص یکم ندار یزیچ چیدلم تو ه زیدخترم عز-

 

 گفتم. هیگر با

، سمت استخر رفتم و نشستم...پا هام و تو اب کردم و تکون دادم ، دلم  رونیخوام...و از خونه رفتم ب یمن نم یول-

 نباشم. نجایست داشتم چشم هام و ببندم و افکر کنم. دو یچیخواست به ه ینم
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که دوست اش داشتم ازدواج کنم. اگه  یشد با برادر کس یتلخ ! مگه م قتیحق هیمامان درست بود ،  یها حرف

 ؟ ی؟ اگه برگرده چ یشهاب بفهمه چ

 

 به شهراد نداشتم ! یحس چیبود. من ه یجواب من منف مسلما

 

 سالم..-

 

تکون داد... با فاصله کنارم نشست و با  نیخواستم بلند شم که دست اش و به نشونه بششهراد برگشتم ،  یصدا با

 از من پا ها شو تو اب گذاشت و گفت. دیتقل

 

 ؟ ادیاز من بدت م-

 نه..-

 درسته ؟ یدوست ام ندار-

 کردم ، چون خودم عاشق بودم. یشدم... من شهراد و درک م رهیخ یمشک یو به اون دو گو برگشتم

 

 بود... یئسی هیتونستم دل شهراد و بشکنم ، تو چشم هاش  ینم

 

 .نیاقا شهراد... من دوستتون دارم شما مثل برادرم هست نیخوب هست یلیشما خ-
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 داد گفت. یکه محکم بهم فشار شون م یدندون ها هیبر کنترل اش داشت ، از ال یبلند که سع یکرد و با صدا اخم

 

 نفس ! چونیمن و نپ یراحت بهم بگو ول ادی... اگه از من بدت میستیثل خواهر ن، تو برام م ستمیمن برادر تو ن-

 

 نگفتم. یچیکردم و ه سکوت

 

 شهاب ؟ شیهنوز دلت پ-

 

 بود ! رو به شهراد کردم و گفتم. یچه سرنوشت نیبحال هر دو مون سوخت ، ا دلم

 نه...-

 ؟ یگیم یجد-

 یلیخ دیفکر کنم ! با یادم نیبه هم چ دی...بدون خبر ، چرا بایسه ماه که رفته ، بدون خداحافظ کیاره االن نزد-

 ! یکرد ریشدم...تو من و تحق ریاحمق باشم ، من بخاطر شهاب تحق

 

 و گفت. دیکش قینفس عم هی

 ...یخبر ندار یچیدونم چرا اون رفتار رو باهات کردم. نفس تو از ه یمتاسفم نفس ، نم-

سال به  نیکه تمام ا ی، بزار حداقل حرف ها شهیخسته شدم حاال که بازم نم ینه ! ول ایدونم گفتن اش درست  ینم

 کس نگفتم بهت بگم... چیه



 !ستین انیپا نیرفت ، اما ا

 
28 

 

 

 یشدی، جلو من روز به روز خوشکل تر م ی... بزرگ شدیبود کیکوچ یلیوقته که عاشقتم ، تو خ یلینفس من خ-

 . ومدمیجلو ن ی، چون برام با ارزش بود یتر بود کیچون از من کوچ یول

 

ه متوجه عالق یبعد از مدت ی... ولیهمون طور بمون شینیاز درخت بچ ادیسرخ که دلت نم بیس هیداشتم مثل  دوست

 رفت ! یباال م گارمیمن فقط مصرف س ی، ول یتو و شهاب شدم. تو با شهاب خوش بود

 

 و ادامه داد. دیکش قینفس عم هیقابل هضم بود...  ریشدم برام غ رهیطور به شهراد خ نیهم

 

خواد باهاش  یانقد من و م دمید یتوجه داشت. بعد از چند ماه وقت یلیاز سهام دارا به من خ یکیتو شرکت دختر -

 یبردم که برا یبه اشتباه ام پ یندازه... درست وقت یمن فکر کردم اون دختر فکر تو رو از سرم م ینامزد کردم ول

 خونده شد... نمونیب غهیص هی شتریب یاشنا ا

 

عاشق ات شدم. انقد باهاش سرد برخورد کردم که خسته  شتریداشتم اون تو رو از سرم ننداخت بلکه ب یبد حس

 شد و رفت...

 

 کنند... یاون و ازت خاستگار انیو جلو چشم ات ب یباش ینفس که عاشق کس سخته

 

 ... شهراد ادامه داد.نییپا ومدیطور اشک هام م نیهم
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 ینفس... چقد عصبان یخاستگار میمد و گفت با ، بابا حرف بزن قبول کنه برروز تو شرکت بودم که شهاب او هی-

 هرگز به پدرم نگفتم... یخواست بزنم اش ! گفتم باشه ول یشدم دلم م

 

 لرزون گفتم. یاش در اورد و با فندک روشن کرد. با صدا بیشو از ج گاریس پاکت

 ! ینکش یقول داد-

 ورتم و گفت.شو داد تو ص گاریام کرد و دود س نگاه

 کنه ! یاروم ام م کمی... شمیم ونهیخستم نفس ، داغون ام اگه نکشم د-

 

؟ چقد مظلوم  دهیکش یمرد چ نیمن ، ا یخدا یمدت...وا نیتمام ا یعنیاش کردم... چقد براش ناراحت بودم.  نگاه

 شده بود.

 

 

 

 

 ..کرد. یم ینیرو دلم سنگ یلی، خ یت شحرف ها رو نگفتم که ناراح نینفس خانوم ، ا دنیمن عادت کردم به نرس-

 

 شد. ریسراز نییاز همه گرفته بود از خدا ، خودم ، شهاب ، سرنوشت...پلک زدم و اشک هام به پا دلم

 

 االن دلت به حال من سوخت ؟ زمینکن عز هیگر-
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 شو جلو اورد و با انگشت اشک ام و پاک کرد و گفت. دست

 

 مجبورم. یعنی،  امیار مباهاش کن شهینفس ، مثل هم الیخیب-

 

 کردم. هیبلند گر یشد و رفت... دستام و جلو صورت ام گرفتم و با صدا پا

**** 

ادکلن تلخ شهراد فضا رو پر کرده بود.  یمان گذاشتند. بو کیشب اش شهرام خان و شهراد پا به خونه کوچ فردا

همه  نیا یعنی،  شدیهراد از ذهن ام پاک نمش یلحظه حرف ها هی ینداشتم...از خودم بدم اومده بود. حت یحس خوب

 سال به من عالقه داشته ! 

 

شهرام  یرو جلو ینیرو برداشتم و به هال رفتم...سالم کردم و س یچا ینیو س رونیمامان از فکر اومدم ب یصدا با

پسند قد براش مهمه که  نیشهراد ا یعنیاز صورت اش مشخص بود.  یخان گرفتم برداشت و تشکر کرد)خوشحال

 قد خوشحال اش کنه( نیشهراد ا

 

رو جلوش گرفتم هر لحظه  ینیدلم به حال اش سوخت...س بیکه عج یسمت مامان و اخر هم شهراد ، شهراد رفتم

 نگاه ام کرد... استکان و برداشت و با لبخند تشکر کرد. قیبود. سرش و باال گرفت و عم میاشک ها زشیامکان ر

 

 دست ام نشست به خودم اومدم. ی... ! با دست مامان که به رودمینفهم یچیمامان نشستم. اصال ه کنار
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 .نیاتاق ات حرف بزن نینفس جان با اقا شهراد بر-

 

تخت نشست و منم با فاصله کنار  ی. شهراد رومیرفت کمیطرف و به سمت اتاق کوچ نیاز ا نیشدم و گفتم : بفرما پا

 اش نشستم.

 

 .یدار یاتاق قشنگ یلیخ-

 شنگه ؟کجاش ق-

 .زمیاش بخاطر حضور تو هست عز یقشنگ-

 

 جعبه از کت اش در اورد و به سمت من گرفت و گفت. هیگرفت...  شتریب دلم

 

 و ازم قبول کن. نیلطفا ا یول یدونم جواب ات منف یم-

 

و  فتکردم... شهراد دست ام و گر هیبر کنترل اش داشتم گر یکه سع یو با صدا رمیاشک هام و بگ یجلو نتونستم

 گفت.

 

 نزدم ؟ ینفس ، من که حرف بد یشد یچ-

 .دیلطفا من و ببخش-

 ! ینکرد یتو که کار-
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 متاسفم. یلیمن خ-

 

 شو مشت کرد و گفت. دست

 تموم اش کن...-

 عشق شما رو ندارم. اقتیمن ل-

 ؟ یریگ یو ازم نم نی، ا هیدونستم جواب ات چ یمن م ستینفس بسه... مهم ن-

 

مهربون دوختم و گفتم : حتما ، جعبه رو ازش گرفتم و باز اش کردم... دست ام و  یمشک یگو ام و به اون دو چشم

 نکشم... غیجلو دهنم گرفتم تا ج

 درخشان بود. رو به شهراد گفتم. یلیبر جسته که خ نینگ هیبا  بایز یلیانگشتر خ هی

 قشنگه... یلیخ نیا-

 ؟ یدوست اش دار-

 ...یلیخ-

 .خوشحالم که خوشت اومده-

که حرفم و کامل کنم انگشت شو گذاشت رو لب ام و  نی... قبل از ایلیخ نیتونم قبول اش کنم ا یمن نم ی، ول یول-

 گفت.

 

 از طرف من ، لطفا قبول کن ! یادگاری هینگو  یچی، ه سییه-

 ممنونم...-
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 ... پا شد و گفت.دیبه هم انداخت که دلم لرز قینگاه عم هی

 

 خداحافظ. می، ما بربود نفس  یخوب یلیشب خ-

 

شو بدم... رو تخت نشستم  ینتونستم جواب خداحافظ ی... حتدیقطره اشک از چشم ام چک هیگرفتم و  نییو پا سرم

 ام گرفت... هیو گر

 

تونستم محبت  یکرد م یمن و عاشق نم یشهاب بود ، اگه شهاب الک ریاز خودم بدم اومده بود. همه اش تقص چقد

 ربع مامان وارد اتاق شد و گفت. کید از شهراد و قبول کنم. بع

 

 ، چرا شهراد اخم کرده بود ؟ یومدین رونیشده ؟ چرا ب یچ-

 کنم ! یخواهش م رونیمامان لطفا برو ب-

 

شدم... برداشتم اش و در شو  رهیاز چند لحظه رفت و در رو بست. پا شدم و شالم و از سرم در اوردم و به جعبه خ بعد

،  اومد یبه انگشت ام م یلیکننده بود. دست ام کردم ، خ رهیاش خ نیاوردم... برق نگ رونیو بباز کردم ، انگشتر ر

 درست اندازه ام بود.

 

 حس هیشعله ور شد ،  دیشا ایتو دلم تکون خورد  یزی! چ دمیدونم چرا دست ام و باال اوردم و انگشتر رو بوس ی...نم

 گنگ... ضربان قلب ام باال رفت ! 
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**** 

شد شهراد من و برسونه. در  یروم نم شبید یبا اتفاق ها کیشدم خواستم خودم برم بوت داریاز خواب ب که صبح

 شهراد سرم و باال گرفتم. یپر انرژ یو رو دوشم جا به جا کردم. با صدا فمیخونه رو بستم و ک

 

 سالم نفس خانوم ! کیعل- 

 برخورد کنه ! یجور نیکردم ا یسالم... تعجب کردم فکر نم-

 ؟ یکجا بسالمت-

 ...کیبوت-

 ! ی، اخراج شد یریاون جا نم گهید-

 

 اخراج کرد ؟ یگفتم : چرا اخه ؟ ک یناراحت با

 من... من اخراج ات کردم.-

 که... قبل از ادامه حرفم گفت. نیشما... چرا ، بخاطر ا-

 .ستینه بخاطر اون ن-

 

 شده گفتم. زونیاو یلب ها با

 پس ؟ یبخاطر چ-

 خودم. شیکت پشر یایچون ب-

 ! اتی، رشتم ادب ستمیبلد ن یاما من که کار-
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 .گمیحاال سوار شو تو راه بهت م-

 

به  جانیفکر رو با ه نیدونم چرا ا یاومد... نم یگنده اش خوشم م نیماش نیرو باز کردم و سوار شدم ، چقد از ا در

 زبان اوردم !

 

 رد گفت : واقعا ؟ک یخارج م اطیو از ح نیو زد و ماش موتیطور که ر همون

 ...یلیاره خ-

 

 بود ، گفت. دایپ یمشک یبه وضوح تو اون دو گو یخوشحال برق

 ...زمیقابل تو رو نداره عز-

 

 لب اروم تشکر کردم. ریجا خوردم ، ز یحرف خودم حساب نیا از

اشت د یکیش یلیخ یساختمان بلند که نما هیجلو  دیرد و بدل نشد. به مقصد که رس نمونیب یحرف چیه ریمس تو

 شو. ادهیپارک کرد و گفت : پ

 

. و زد ستیتو ، طبقه ب میداخل... دکمه اسانسور رو زد و رفت میو زد و با هم رفت موتیشدم. ر ادهیرو باز کردم و پ در

 .دمیازش پرس

 

 کنم ؟ کاریچ دیمن با-

 گفتم بزارن تو اتاق خودم . یو صندل زیم هی-
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 ! شمیم یاتاق شما ؟ فکر کردم حتما منش-

 ؟ یبلد پیاتاق من نه ، تا یول یشیخسته م ادیکارش ز یمنش-

 اره...-

 .یکن پیتا دیرو با یادار یاز نامه ها یبعض-

 کنم ؟ کاریروز و چ هیفقط ! پس بق نیهم-

 

 خنده گفت : من و نگاه کن ! با

 

 !ادم خنده هم بلد باشه  نیکردم ا یوقت فکر نم چیشدم... ه رهیلبخند به شهراد خ با

 

 گفت. یشد و  با مهربون رهی... تو صورت ام خادیچقد خنده بهتون م-

 خندم ! یم شهیپس هم-

 

 ! هیحس خوب مال چ نی... اادیرفتار و حرف ها از کجا م نیشدم ا یانداختم . واقعا متوجه نم نییو پا سرم

 

 . صادرات چرم.بود یشرکت صادرات هیتو شرکت ،  میو رفت میاومد رونیباز شدن در اسانسور ب با

 

رو باز کرد و به  یبراش تکون داد... در چرم مشک یبه احترام شهراد پا شد و سالم کرد. شهراد هم با اخم سر یمنش

 من گفت.
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 برو تو...-

 

 و شهراد هم پشت سرم وارد اتاق شد و در رو بست و گفت. رفتم

 

 اتاق ات نفس خانوم چطوره ؟ نمیا-

 خنده گفتم : اتاق ام ؟ با

 اتاق مشترک ! گهیره دا-

 قشنگه ! یلیخ-

 

 هیداشت و  یمشک یکه توش خط ها دیسف یواریپات بود با کاغذ د ریداشت که کل شهر ز یا شهیتمام ش پنجره

 که مشخص بود مال شهراد ! یچرم قهوه ا یکار بزرگ با صندل زیم

 

کردن اتاق دست برداشتم. نشستم پشت  از نگاه نیجا بش نیا هیمال تو  زیو م یصندل نیشهراد که گفت ا یصدا با

 و گفتم. دمیروش کش یو دست زیم

 

 ! یداشته باش یچه خوب پارت-

 

 و گفت. زیو خم شد دست هاش و گذاشت رو م زیجلو م اومد
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 لذت داره ! عالمهینفس شدن  ی؟ پارت یبش یچه فرد یکه پارت نی... بهتر اش ایلیاره خ-

 

 یدونم با حرف ها یشد ، چرا شد فقط م یدونم چ یبه تمام وجود ام نمشد  ریسراز نیریهم همون حس ش باز

 یکه بهم داد... نم یخبر بودم... انگشتر ا یسال ها به من داشته و من ازش ب نیکه تمام ا یشهراد با عالقه ا شبید

 دونم چم شده !

 

 ؟ یفرار از نگاه داغ اش گفتم : با کارمندات مهربون یبرا

 

 نشست. زیبزرگ اش پشت م یبرداشت و رفت رو صندل زیم یرو و دست شو از دیخند

 بزنه گفتم. یکه حرف نیاز ا قبل

 

شده بودم ! سرم  یمیشهراد... با تموم شدن حرفم دستم و گذاشتم رو دهنم ، چرا انقد با شهراد صم ادیچقد بهت م-

 انداختم و گفتم. نییو پا

 

 .دیاز دهنم پر دیببخش-

 .ستیمهم ن-

 

 و گفت. زیبه م دینکرد. محکم دست شو کوب دایپ یبرداشت و دنبال فندک گشت ول زیاز کشو م اش و گاریس
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 ؟ هیکجا یفندک لعنت نیپس ا-

 

بود با  یکه دختر الغر و قد بلند یشد ! با داد شهراد منش یطور نیزده به رفتار شهراد نگاه کردم... چرا ا متعجب

 گفت. در زد و وارد شد ظیغل شیو ارا یپوست گندم

 

 شده ؟ یزیقربان چ-

 

 سرش داد زد و گفت. شهراد

 

 ؟ یایبهت گفت ب یتو ، ک یاومد یچرا سرت و مثل گاو انداخت-

 

 خوام رفت و در رو بست. یقربان من معذرت م دیخجالت زده به من نگاه کرد و گفت : ببخش چارهیب دختر

 

 ؟ نیباهاش حرف زد یطور نیاقا شهراد گناه داشت چرا ا-

 است ! ختهیخواد اعصابم بهم ر یم گارینفس ، دلم س ستیم خوب نحال-

 نرفته ! ادتیقبول... قول تو که  باری نیفقط هم-

 ! زمیفندک ندارم عز-
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 زایجور چ نی. عاشق ادمیرفتم خر یو دانشگاه که م نیقشنگ ام و در اوردم ، ا یو باز کردم و فندک نقره ا فمیک در

 بودم ! 

 

 بود ! ادیز تیاخم که نشون از عصبان هیشهراد که اخم کرده بود.  شیشدم و رفتم پ پا

 

 فندک... نمیا نیبفرما-

 

 بر کنترل کردن اش داشت گفت. یکه سع یصدا با

 

 ؟ یکش یم گاریتو س-

 نه اصال !-

 کنه ؟ یم کاریات چ فیپس فندک تو ک-

 کشه ؟ یم گاریفندک همراه اش بود س یداره... مگه هر ک یچه ربط-

 دختر...تو اصال چرا فندک همراه ته نفس ؟ هی، اونم  اره-

 چه خوشکله ! نیفقط ! بب نیازش هم ادیخوب خوشم م-

 

 . فندک و گرفت و نگاه اش کرد.نهیو جلو بردم تا فندک و بب دستم

 

 ؟ یدیخودت خر-
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 اره ، خوشکل مگه نه ؟-

 

چون مال  ستین گهیعدشم خوشکل بود. د! ب یخر یم یزایچ نیهم چ یریاخم گفت : نفس دفعه اخرت باشه م با

 منه !

 

 ! رونیب امیجذاب شده بود... سرم تکون دادم تا از فکر ب تینها یو چال چونه ب یمشک یاون اخم و چشم ها با

 

 ! یادگاریباشه مال شما ، -

 

 ام خوبه ! نیهم یهات فقط سهم منه ول یادگاریو گفت : اره  دیکش قینفس عم هی

 

! دود اش و از دهن  دهیگرفت... انگار به معشوق اش رس یقیت کنج لبش و روشن کرد و پک عماش و گذاش گاریس

 داد. هیتک یصندل یاش خارج کرد و سرش و به پشت

 

 داشت ! به شهراد گفتم. یخوب یبو یلیخ نیا یول ومدیبدم م گاریس یاز بو شهیبود که من هم جالب

 

 ! دهیم یخوب یچقد بو-

 

 و عقب رفتم... دست اش و گرفت جلو و گفت. دمیسپا شد که تر نیچ هم
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حال من بدبخت و  ی! ه یزن یقشنگ ، قشنگ م یحرف ها یزنمتا ، از صبح دار یتو چته ؟ نفس م یدختره روان-

 ! زیبهم بر

 حرف قشنگ زدم ؟ یبه شما دارم... ک کاریمن چ-

 ! یکن یبگم ! تو من و درک نم یاخه من به تو چ-

 

 شلوارش و ادامه داد. بیتو جاش و گذاشت  دست

 

 ! گهینخ هم بکش د هی، بفرما  ادیام خوشت م گاریس یاز بو یچشم ام روشن فندک که دار -

 کنم ؟ کاریمن چ نی! خب حاال بگ هیکاف نیکش یشما م نیگفتم : هم یناراحت با

 ! یاز کار انداخت یمنم حساب یانجام بد ستین یسر جات فعال کار نیبش-

 

ام برداشتم و خودم و باهاش سرگرم کردم.  فیو از تو ک می، گوش زیگفتم و نشستم پشت م یبه من چه ا هیلب  ریز

 شهراد سرم و اوردم باال.. ینبود انجام بدم. با صدا یکار چیسر رفته بود. ه یلیحوصله ام خ

 

 ؟ ادیجا خوشت نم نیاز ا-

 ؟انجام بدم  ستین یکار چینه خوبه فقط حوصله ام سر رفت ، ه-

 شد. انیدست اش و نما کیو  دیسف یو دندون ها دی... خنداریکار برات ب کمی بایگم خانوم شک یاالن م-
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شهراد  یپرونده اومد و با صدا هیبا  قهیکه سرش داد زد... بعد از چند دق یو برداشت و زنگ زد به همون دختر ا تلفن

 که گفت.

 

 نفس جان. زیبزار رو م-

 

 رونی، از اتاق ب یبر یتون یشهراد که گفت م یمن اومد و پرونده رو گذاشت و با صدا زیبا تعجب سمت م دختره

 رفت.

 

 ام ، خم شد و پرونده رو برداشت و گفت. زیپا شد و امد سمت م شهراد

 

 کن باشه ؟ پیرو تا نایا-

 

 رفت گفت. یاش م زیشد و همن طور که به سمت م ازاد

 

 نفس ! یغلط نداشته باش-

 .غرور گفتم با

 بودما ! اتیندارم مثال دانشجو ادب-

 ! یکن یم کاریچ نمیباشه خانوم دانشجو بب-
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 شهراد گفت. پیکردن نامه ها شدم بعد از تموم شدن تا پیتا سرگرم

 ؟ مینهار بخور میبر-

 .نیشما بر امیمن نم-

 ؟ یایچرا ن-

 رو دوست ندارم ! رونیب یغذا-

 ؟ میونبم یطور نیاون وقت خانوم زرنگ تا عصر هم-

 گذاشته ! مهینه من غذا دارم ، مامان برام ق-

 ؟ ی... پس من چیعجبا تو غذا دار-

 .نیبخور نیشما هم اگه دوست دار ادیز-

 

کرده بود و با  هیتک زیخنده شهراد بلند شد...به م ی... که صدازیام در اوردم و گذاشتم رو م فیغذا رو از تو ک ظرف

 ! دیخند یبلند م یصدا

 

 نده داشت به نظرت ، بگو من ام بخندم !؟ خ هیچ-

 ! شمینم ریو با ابرو به ظرف غذا اشاره کرد... من اون و کجا شکم ام جا بدم ؟ با اون س هیاخه دختر خوب اون چ-

 ! یخور یچه خبر مگه ؟ چقد م-

 نییپا کمیران هست رستو هیجا  نی! پاشو از دست تو... ا کلیقد و ه نیمن با ا یکوچولو ها است. نه برا یاون برا-

 تر غذا هاش حرف نداره !

 .امیاقا شهراد من نم نیشما بر-
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 گفت. طونیش یاخم و لحن با

 

 اقا شهراد ! ایاخرش شهراد ام  دمیمن نفهم-

 

 انداختم. نییزده لب ام و به دندون گرفتم و سرم و پا خجالت

 

 ! گهیترم لطفا تو هم راحت باش... پاشو د! من با شهراد راحت  یکن یخواد خود تو اون جور یپاشو حاال نم-

 چشم.-

 

 .میرفت رونیام و برداشتم و با شهراد از اتاق ب فیبلند شدم و ک زیپشت م از

 

 و گفت. ستادیا یمنش زیم جلو

 

 .میگرد یبر م گهیساعت د هیرستوران  میریم-

 

 یم یبود که با شهراد جا یبار نیاول. دمیکش یخجالت م کمیو دکمه اش و زد...  میشهراد به سمت اسانسور رفت با

 بود. پیپوش و خوش ت کیش یلیکردم در مقابل شهراد کم هستم ، شهراد خ یرفتم. حس م
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و  نیو برام باز کرد و سوار شدم و ازش تشکر کردم. خودش هم نشست و ماش نی... شهراد در ماشنییپا میدیرس

و زد  موتیر نییشد و منم رفتم پا ادهینگه داشت. پ کیرستوران ش هیجلو  قهیروشن کرد و به راه افتاد. بعد از ده دق

 .میرستوران رفت یو با هم به سمت ورود

 

بود.  کیو رمانت بایز یلیکرد و خوش امد گفت. داخل رستوارن خ یکوتاه ا میتعظ یبا کت و شلوار سورمه ا یمرد

 اومد... یهم م یمیمال کیموز هی یصدا

 

 .نیو گفت : بش دیرو عقب کش یو صندل ستادیا زیم هیجلو  شهراد

 

 کردم و نشستم ، خودشم نشست و رو به من گفت. تشکر

 

 ؟ یخور یم یچ-

 نداره ! یدونم فرق ینم-

 غذا هاش حرف نداره... نایا-

 .یمرس-

 انقد تشکر نکن نفس !-

 

د چند مدل غذا سفارش اومد و سفارش گرفت...شهرا یپسر جوان هینگفتم. بعد از چند لحظه  یچیلبخند زدم و ه هی

 داد.
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 بخوره ! خوادیم یهمه غذا ک نیچرا ا-

 ؟ یخسته شد یلیمن ، اشتهام باز شده که نگو... امروز خ-

 نبود که. یکار ادینه ز-

 

 ! یسرت که فرار کن زمیخنده گفت : هنوز اولشه بزار چند روز بگذره انقد کار بر با

 

 ؟ یچقد حقوق داشت کینفس بوت یراست-

 

 ! ونیمل کیالت گفتم : خج با

 

 به حساب ات. زمیر یشماره کارت بده من هر ماه حقوق ات و م هیباشه -

 ! دمیانجام نم یجا کار نیمن ا نید یبه ما پول م یخونه به اندازه کاف یخوام شما بابت کار ها یمن نم-

 

 گفت. یناراحت با

 

 مکیچشمک زد و گفت : البته  هیکنه !  ینم یرقف چیه یکارمندام هست هیحرف و نزن نفس ، تو هم مثل بق نیا-

 تر... یخصوص

 رفت ! ادمی دیاومد و گفتم : ببخش ادمیممنون اقا شهراد... با اخم شهراد زود  یلیخ-
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 یم ...میبکن دیبا کاریچ میدونست یما واقعا نم نی... بعد از مرگ پدر اگه شما نبوددیبه ما لطف داشت یلیخ شما

قربان  ستین یکه گفتند : امر نیو بعد از ا دندیچ قهیبا سل زیم یه که غذا ها رو اوردند و روخواست جواب ام و بد

 رفتند.

 

 یقاشق و خوردم... واقعا خوشمزه بود. شهراد همون طور که م نیافته ، اول یحرف شهراد که گفت : بخور از دهن م با

 خورد گفت.

 

 ؟ شهیپدرت تنگ م یدل ات برا-

 

 ...یلیو گفتم : خ مدیکش قینفس عم هی

 

 ! یمامان خانوم دار هی... به جاش زمیعز-

 

 .یلیلبخند گفتم : اره خ با

 

رفتم  یگرفت م ی... دوست داشتم مادرم بود ! هر وقت از همه جا دل ام مشهیمادرم تنگ م یدل ام برا یلیمنم خ-

 کرد... یرو پاش مو هام و ناز م زاشتمیاش سرم م شیپ
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اسرار داشتم  یلیخ لیبهم نداد ! اوا یوقت جواب درست چیه یول دمیم از پدرم راجب مادرم پرسبزرگ تر شد کمی-

 نه... گهیاالن د یول

 

و ...  دمیو از... عشق ! به عشق ام نرس یاز مهر مادر یول دمیکه خواستم رس یبه هر چ ینفس من تو زندگ یدون یم 

 ! الیبخ

 

و  یرو دوست داشته باش یسخته کس یلیبه حال شهراد سوخت... خ ناراحت شدم و دل ام یلیحرف اش خ نیا با

 ! میاون... درست بر عکس هم هست

 

 نیا دیانداختم و تو دل ام گفتم : اخه چرا با نییاش قرمز بود... سرم پا یمشک یشهراد نگاه کردم که چشم ها به

 تا بهش فکر نکنم. من... سرم و تکون دادم  یمثل شهراد عاشق من باشه ول یکیباشه ،  یطور

 

 که فضا رو عوض کنم گفتم. نیا یکرد... برا یاش م تیاذ یزیچ یاور ادیشهراد نگاه کردم ، اخم کرده بود. انگار  به

 

 سرش و باال اورد و گفت. نیشهراد... هم چ-

 جان شهراد ؟-

 

!  شهیباعث تپش قلب ام م یمشک یدو گو نیدونم چرا ا یلحظه همون طور موندم... بازم همون حس خوب ! نم هی که

 شدم ؟ خودم و جمع و جور کردم و گفتم. یطور نیچرا ا
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 ؟ میبخر میبا هم بر نیایدوست دارم قسمت نشده تا حاال بخرم ، م یلیمن مرغ عشق خ-

 

 که کامال تو صداش مشخص بود گفت. یبود. با ذوق ا یبرق خوشحال هیچشم هاش  تو

 

 !فرصت  نیاره چرا که نه ، تو اول-

**** 

 یام سرگرم بودم که با صدا ینبود انجام بدم. همون طور با گوش یواقعا کار گهی. دمیاز نهار به شرکت برگشت بعد

 شهراد که گفت.

 

 .میدپرس اش و نگاه تو رو خدا ! پاشو بر افهیق-

 .میباشه بر-

 

 می. دکمه اسانسور رو زد و رفتمیرفت رونیپا شدم و به همراه شهراد از اتاق ب یصندل یام و برداشتم و از رو فیک

 و به راه افتاد. میشد نی، سوار ماش نییپا

 

 حوصله ات سر رفت مگه نه ؟ یلیامروز خ-

 .یلیاره خ-

 ! یکه فرار کن زمیاز فردا انقد کار سرت بر-
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 و پارک کرد و گفت. نیخونه شهراد ماش میدیرس یزده نشد. وقت نمونیب یتا خونه حرف گهید

 

 ؟ یکه دار شماره من و-

 

 جواب دادم : نه. اروم

 

 کن باشه ؟ ویشماره ام و س زنمیات م یزنگ به گوش هیانگشت سر شو خاروند و گفت : باشه پس من  با

 

 ؟ نی: شما شماره من و دار دمیپرس متعجب

 لبخند زد و گفت : اره که دارم. هی

 

 .دمینپرس یخواست بپرسم از کجا ؟ ول یم دلم

 

 ...هیبرات. دوست ندارم نه بشنوم ! تو هم مثل بق زمیام بفرست تا حقوق ات و اخر ماه برشماره کارت بر هی-

 باشه چشم.-

 دختر خوب حاال برو خونه ! نیافر-

 

 کردم و به سمت خونه رفتم. یرو باز کردم و از شهراد خداحافظ در
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و  دمیاش کردم و گونه نرم اش و بوسرو باز کردم و وارد خونه شدم ، مامان طبق معمول تو اشپزخونه بود. بغل  در

 گفتم.

 

 مامان جون. یسالم خسته نباش-

 

 و گفت. دیو بوس میشونیپ

 

 دخترم امروز کار خوب بود ؟ یتو هم خسته نباش-

 

 رفتم گفتم. یطور که به سمت اتاق ام م نیهم

 

 ! رمیاون جا نم گهید-

 امروز ؟ یپس کجا بود-

 

 و برگشتم تو هال نشستم و گفتم. عوض کردم یهام و با لباس راحت لباس

 

 کنم. یم پیخودم ، تا شیپ ایشرکت شهراد... گفت ب-

 واقعا ؟-

 اهووم-
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 اون جا ! یخواست بر یاش بده شرکت اقا شهراد که از اون جا بهتره اصال دل ام نم ریخدا خ-

**** 

از شستن دست و صورت ام و خوردن  شدم بعد داری... صبح که از خواب بدمیکه شام خوردم بالفاصله خواب نیاز ا بعد

 ؟ یکه نوشته بود : چرا نفرستاد دمیشهراد و د امیام و که برداشتم پ یو صبحانه اماده شدم. گوش یچا

 

کفش ام و  یکردم. از جا کفش یشماره کارت براش فرستادم و با مامان خداحافظ هیبدم...  امیرفته بود بهش پ ادمی

 ...رونیکردم و رفتم ب. در رو باز دمیبرداشتم و پوش

 

لحظه با خودم  هیپس چرا رفته ، منتظر من نشده ؟  ستیکه ن ریشهراد نبود ! ساعت ام و نگاه کردم ، د نیماش یول

 ! یراننده شخص ایگفتم : مگه نوکرته 

 

ول و پ دمیساعت رس میدربست گرفتم و ادرس و بهش دادم. بعد از ن هی ابونی... سر خرونیگذشتم و رفتم ب اطیح از

 شدم. با عجله رفتم داخل و دکمه اسانسور زدم... ادهیرو دادم و پ یتاکس

 

کارش تعجب  نیام داد... از ا لیتحو یسالم الک هیچشم و ابرو اومد و  هیسالم کردم.  یشرکت شدم و به منش وارد

 کنه ؟ یم یجور نیچرا ا نیزده ابرو هام و باال دادم... ا

 

 به عقب برگشتم. یمنش یبا صدا دیرس رهیتم که به دستگسمت اتاق شهراد ، دس رفتم

 

 کجا ؟-
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 کار ام تو اتاق کار اقا شهراد ! زیم دیسرکار ام ند رمیم-

 

 ! شهیلب اهسته گفت : چه زود دختر خاله ام م ریز

 

 داره خانوم ؟ یحرص گفتم : به شما ربط با

 

 ! ادیداخل ن یه دارن گفتند کسجلس شونیا دینیبش دینگفتم... به هر حال بفرما یزیمن که چ-

 

ساعت بود که اونجا  میبود. انگار طلب داره ! ن یادب یام گذاشتم رو پام... چقد دختره ب فینشستم و ک یناراحت با

اومد... چشم  رونیکه حدود سن و سال شهراد و داشت ب ینشسته بودم که در اتاق باز شد و شهراد به همراه پسر ا

 و اومد و گفت.اش که به من افتاد جل

 

 ؟ یجا نیا یسالم از ک-

 

 ! شهیم یساعت مین هیو گفتم :  پاشدم

 

 تو اتاق من ؟ یومدیساعت ! چرا ن میتعجب گفت : ن با

 

 حق نداره بره تو. یکس نیاجازه نداد گفت جلسه دار بایخانوم شک-
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 گفت. بایبا اخم برگشت و به شک شهراد

 

 هر وقت دل اش هیجا  نی! اتاق کار نفس ا دیندارم ، گفتم تلفن وصل نکن حرف و گفتم که خود ام خبر نیا یمن ک-

 کار ! نیتکرار شه ا نمی... نبرهیو م ادیبخواد م

 

 انداخت و گفت : چشم. نییبا حرص سر اش و پا بایشک

 

 اومد کنار ام و گفت. شهراد

 

 .امی، برو تو من ام االن م زمیعز دیببخش-

 

 برم داخل که همون پسره گفت.ام و برداشتم و خواستم  فیک

 

 ؟ یکن ینم یشهراد جان معرف-

 نفس هستند نامزد ام. شونیا-

 خبر ! یمبارکه ، چه ب-

 

 اش و به سمت ام دراز کرد و گفت. دست



 !ستین انیپا نیرفت ، اما ا

 
56 

 

 

 تون نفس جان. ییخوش وقتم از اشنا-

 

 کرد گفتم. یدست اش که به سمت من دراز کرده بود و منتظر نگاه ام م به

 

 لبخند رو لب اش بود ! هی.. به شهراد نگاه کردم که جناب. نیهم چن-

 

 .دارید دیخنده دست اش و جمع کرد و گفت : با اجازه زوج خوشبخت من برم به ام با

 

 کرد و به من گفت. یباهاش دست داد و خداحافظ شهراد

 

 .زمیبرو تو عز-

 

 ب دادم و نشستم. اومد کنارم و گفت.رو عق یداخل اتاق شهراد هم اومد و در رو پشت سر اش بست... صندل رفتم

 

 ! ستیخود اش ن اریچشم هاش به اخت نی، اخه ا میکه گفتم نامزد دیببخش-

 اشکال نداره...-

 شرکت ؟ یخودت اومد یشد تیاذ-

 نه.-
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فت ر ادمی گهینکنم ! د دارتیب یسرم شلوغ بود. جلسه داشتم ، گفتم هنوز خواب یکمیزود اومدم ، امروز  یلیمن خ-

 زنگ بزنم. بهت

 ! ادیم شینداره پ یبیع-

 

 کرد گفت. یسرگرم شد... همون طور که به اونا نگاه م زیم یرو یخود اش نشست و با کاغذ ها یصندل یو رو رفت

 

 کن تا تموم شه ! پیتو باز کن و اون برگه ها رو تا زیدر کشو م-

 دادم. شهراد سرم و باال اوردم و چشم هام و با انگشت ماساژ ی... با صدا

 

 ؟ یخسته شد یااله-

 نه خوبم.-

 نهار که ضعف کردم نفس. میباشه پس پاشو بر-

 

و جوجه سفارش داد. ازش  دهینظر من کوب دنیرستوران شهراد با پرس میدیرس ی... وقتمیهم از اتاق خارج شد با

 .دمیپرس

 

 جا ؟ نیا نیاینهار م شهیشما هم-

 روز !هر  امیتونم ب یاره مجبور ام خونه که نم-
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 رفت. یکوتاه میو با تعظ زیم یاومد و غذا ها رو گذاشت رو روزیپسر د همون

 

 باشه ؟ یایخواد ب یفردا نم-

 ؟ نیبر نیخوا یم یچرا جا-

سفر چند  هی دیمامان ات باش روز بعد اش من با شیشلوغ بود. فردا پ یلینه فردا رو استراحت کن امروز سرت خ-

خواد  ی... دل ام میاومده ، اگه دوست دار شیبراش پ یکار ستیم همراه ام بود االن نا لیوک شهیهم زیروزه برم تبر

 زنم اجازه بده. ی! خودم با مامان ات حرف م یایباهام ب

 

 شرکت. نه من حرف میدادم سکوت کنم... نهار در سکوت صرف شد و برگشت حیبگم پس ترج دیبا یدونستم چ ینم

 نرم ! ایخواد برم  یکه واقعا دل ام م نی! از ا تیواقع نه شهراد... ترس داشتم از زدمیم

 

 . کفش ام و در اوردم و وارد به مامان سالم دادم.میاز هم جدا شد یبا شهراد به خونه برگشتم و با خداحافظ عصر

 

 .یسالم دخترم خسته نباش-

 .رمیوش بگد هیمامان جون... من برم لباس ام و عوض کنم  نیشما هم خسته نباش نیسالمت باش-

 برو. زمیباشه عز-

 

و نشستم رو تخت با حوله موهام و خشک کردم و  دمیلباس پوش رونیگرفتم و اومدم ب یا قهیدوش چند دق هی رفتم

 اومد و گفت. یبستمشون و رفتم تو هال... مامان با چا
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 ات در بره. یبخور خستگ-

 لبخند به صورت مهربون اش زدم و گفتم : ممنون هی

*** 

رفته بود عمارت شهرام خان براشون شام درست کنه... ساعت و نگاه کردم ، هشت بود. پا شدم رفتم  مامان

 خودمون درست کنم. مامان گناه داشت از اون جا که برگرده دوباره غذا درست کنه ! یساده برا یغذا هیاشپزخونه 

 

در اومد... گوشت و گذاشتم تو  ی. صدارو باز کردم و گوشت چرخ کرده رو برداشتم تا کتلت درست کنم زریفر در

 ؟ هیبشقاب و رفتم پشت در و گفتم : ک

 

 من ام نفس.-

 

 کوتاه نبود... رفتم و در رو باز کردم و گفتم. یلیتن ام بود که خ کیتون هیتو اتاق ام و شال ام و انداختم رو سرم  رفتم

 

 رفتم لباس بپوشم. دیسالم ببخش-

 

 ؟ یدیو گفت : مثال االن لباس پوش دیندزد و خ واریدست اش و به د هی

 

، کوتاه نبود که ! متعجب نگاه اش کردم... دست اش و از رو  دیسف کیبا تون یساپورت مشک هیو نگاه کردم  خودم

 و گفت. دیشال... خند ریو موهام و برد ز دیقدم جلو اومد و شال ام و جلو کش هیبرداشت و  وارید
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 حاال بهتر شد.-

 

 ام و به دندون گرفتم. زد لب خجالت

 بهت بگم. امی. گفتم بمیکه تنها نباش نیبابا از مامان ات خواست شام با ما بخور-

 .امیباشه ممنون من اماده ام فقط صبر کن گوشت و بزارم سر جاش االن م-

 ؟ یایب یخوا یم یجور نیا-

 ! ستیکه ن بهیچشه مگه غر-

 .برو لباس ات و عوض کن منتظرتم نجامیمن هم ا-

 باشه...-

 

ساپورت ام تنگه... شال هم که  یکمینگاه کردم... چمه مگه ! خوب فقط  نهیرو بستم و رفتم اتاق ام خودم و تو ا در

ر که س یروشن پام کردم و مانتو بلند مشک یشلوار اب هیکردم راحت تر بودم ، خودم خنده ام گرفته بود.  یسرم نم

 ...رونیکردم و رفتم ب سرمهم  یشال مشککار شده بود.  دیهاش با نوار سف نیاست

 

 رو باز کردم ، شهراد پشت اش به من بود. گفتم. در

 

 من اماده ام.-

 ! دی... و خندیبش یخواست انقد رسم ی، حاال نم یبه به حاال خوشکل شد-
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ت : کرد و گفتنش بود. در رو برام باز  دیسف شرتیبا ت یمشک داسیشلوار اد هیخودش  میهم به سمت عمارت رفت با

 برو تو...

 

نشسته بودند و منتظر ما بودند. سالم کردم و رفتم  زیتشکر کردم و اول رفتم ، تو مامان و شهرام خان پشت م ازش

 دختر ام ؟ یمجنون من نه گفت نی... چرا به انیایجلو تر ، شهرام خان گفت : ماشاهلل چقد بهم م

 

سوال ! انگار  نیبزنه و نجات ام بده از ا یشهراد ، منتظر بودم اون حرفتعجب به شهرام خان نگاه کردم... بعد به  با

 و گفت. دیکه خند دیخودش فهم

 

 ! دهیبله رو م ستین یپدر جان... حاال عجله ا ادهینازش ز-

 

به نفع خودش حرف بزنه ! شهراد هم  ایاالن خواست بهتر اش کنه  نیهام از شدت تعجب درشت تر شده بود. ا چشم

 لبخند رو لب اش بود. هیاونم  یبودم. به مادرم نگاه کردم حت ستادهی، فقط من بودم که ا زیبود پشت منشسته 

 

 نفس ! ینیش یشهراد که گفت : چرا نم یصدا با

 

 یک مدیکلمه کوفت ام شد... نفهم یواقع یاصال راحت نبودم. با حرف پدر و پسر شام به معنا یمامان نشستم ول کنار

 ع شد و ظرف ها شسته !جم زیخوردم ، م

 

 رفتم مامان گفت. یهمون طور که به اتاق ام م میخونه که برگشت به
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 ؟ مگه چشه نفس ؟ یتو نه گفت یماه نیاخه چرا به پسر به ا-

 

 یدست راحت هیکردم و در اتاق ام و بستم. لباس هام و عوض کردم و  تیکه حاال نه گفتم کفا نیجواب مامان به ا در

 تخت... واقعا چرا نه گفتم ؟! یتم روو نشس دمیپوش

 

؟  یشهاب چ یاش و کم کرد ول گاریبه خاطر من س یاخالق مهربون اش و نشون نداده بود. حت نیوقت ا چیه شهراد

 رفت... یزنگ هم نزد ! بدون خداحافظ هی یبعد از چهار ماه حت

خواد برم سرکار دوباره گرفتم  ینم که امروز نیاوردن ا ادیبا به  یشدم ول داریسر ساعت ب شهیمثل هم صبح

 ؟ یخواب ی، چقد م گهیگفت : نفس ظهر شد پاشو د یمامان که م ی... با صدادمیخواب

 

لباس تنم کردم و  رونیگرفتم و اومدم ب یا قهیدوش چند دق هیاز تخت دل کندم و رفتم دست و صورتم و شستم و  

 .رونیموهام و خشک کردم و رفتم ب

 

 سالم مامان.-

 ! یعجب پا شد یلیالم خس-

 اومد. یخب خوابم م دیببخش-

 بخور. ختمیر یبرات چا ایب-

 

 و نشستم... دمیرو عقب کش یاشپزخونه و صندل رفتم
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 ممنون دست تون درد نکنه.-

 نوش جان.-

 

 نگاه ام کرد... قیو دق زیو دست هاش و گذاشت رو م یهم نشست رو صندل مامان

 

 شده مامان ؟ یزیچ-

 ! زیتبر ادینفس باهام ب نیح زنگ زد گفت اجازه بدشهراد صب-

 

 ام و مزه کردم و گفتم : خب ؟ یاز چا کمی

 

 من ام اجازه دادم. گهید یچیلبخند زد و گفت : ه هی

 

 ؟ یاجازه داد-

 ! یریم ی... با شهراد دارهیاره مگه چ-

 ؟ نیبهش اعتماد دار یلیکه خ نیمثل ا-

 نظرت راجب بهش عوض شد ! دیه کن فردا باهاش برو... شاتو اماد لیچرا نداشته باشم ! وسا-

 

 ؟ یهمون اجازه داد یبلند گفتم : مامان ، پس برا یصدا با
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 کنم. ینرو... من که اجبار ات نم ی؟ اگه دوست ندار یخواد بر یتو دل ات نم یعنی-

 

! سرم و انداختم  رمیگم نم یرا نمزنم ؟ چ ینگفتم... موندم ! چرا حرف نم یچیبه مامان نگاه کردم و ه یطور نیهم

 ...رونیو نفس ام و نا محسوس دادم ب نییپا

 

ام نگاه کردم و نخوردم  یشد. انقد به چا یکنم ! مامان پا شد و رفت مشغول اشپز ی، چرا من مخالف ات نم یچ یعنی

 تونه عاشق بشه ! یره م... مگه ادم دوبادمیترس یموضوع فکر کنم ، م نیخواست به ا یشد... دل ام نم خیاش که 

 

 لب گفتم. ریتکون دادم و ز سرم

 

 ترحم... نهیحس ترحم ! اره هم هی... فقط ستیعشق ن-

 

!  زدی... بوده تو سرم چرخ میحس ام بهش  عادت ، دل بستگ ایسوال که من واقعا عاشق شهاب بودم  نیاش ا همه

 الص بشم...فکر ها خ نیزدم تا از دست ا زیدستم و محکم به م یاراد ریغ

 

 افتاد و مامان با تعجب اسمم و صدا کرد. استکان

 

 تو دختر ؟ یکن یم کارینفس چته ؟ چ-

 کنم. یاره خوبم االن جمع اش م-



 !ستین انیپا نیرفت ، اما ا

 
65 

 

 ریسر سبز قدم زدم... مس اطیو تو ح رونیمامان خوردم و بعد از شستن ظرف ها رفتم ب نیسنگ ینگاه ها ریرو ز نهار

ام و تو گوش  یدادم ، پاهام و دراز کردم و هندزفر هینشستم کنار درخت و بهش تکدادم و  ریام و به سمت استخر تغ

 کردم. یام کردم و چشام و بستم... و اهنگ پل

 

 خوند... یبود که م یمحسن چاوش یصدا

 

 یبرا یمرگ... مرگ ا یبرا یجان... جان ا یبرا یخواب... خواب ا یبرا یتخت... تخت یبرا یکار... کار ا یبرا یزیم

 ! یبود زندگ نیسنگ... ا یبرا یا ادی... ادی

 

م اهنگ گوش کرد نیامثال ما ! انقد به ا یتلخ بود. حداقل برا قتیحق هینشست به نظر ام  یشعر به دل ام م نیا چقد

 خواب ام برد... یک دمیکه نفهم

 

 بود تو شال...شدم... شهراد بود ! موهام و کرده  داریب هویصورت ام ،  یرو یزیکه چ نیاحساس ا با

 

 شدم و لباس ام و تکون دادم گردنم درد گرفته بود. با دست ماساژش دادم... گفتم. پا

 

 اقا شهراد ! دمیسالم ترس-

 خواب اخه ؟ ی، جا نجایسالم خانوم خوش خواب ، ا-

 خواب ام برد ! هویفکر کنم ،  یعنیتازه اومدم... -
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 ؟ یدیگوش م یو گفت : حاال چ دیخند

 

 خوره ! یشما نمبه درد -

 ام رفت... ی... و دست اش به سمت هندزفرنمی، بده بب یجور نیا-

 

 رفتم و گفتم. عقب

 

 ! هی ینه دهن-

 

 ؟ هی یگفت : جان دهن یکشدار یبا صدا شهراد

 

 یشخص لهیکه تو گوش ام بوده وس نیشدم منظور ام ا ونهی، د دیهام و بستم و سرم تکون دادم... نه ببخش چشم

 ! یشما استفاده کن ستیخوب ن

 

تاسف تکون داد و  یمعن هی... سر اش و یخانوم دهن یو گفت : دکتر خوب سراغ دارم اگه خواست دیشد و خند پا

 گفت.

 

 ...هی یدهن گهیخدا م یو ادامه داد... ا دینفس ! بلند خند یاز دست رفت-
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 ت.کردم... مهربون نگاه ام کرد و گف یشده نگاه اش م زونیاو یلب ها با

 

 دست جفتمون ندادم ! یکاریبرو خونه تا  ایب-

 

 کردم که گفت. یلب اش و با فندک روشن کرد... با اخم نگاه اش م یاش در اورد و گذاشت رو بیاش و از ج گاریس

 

خنده  کی! و دوباره شل یچسبه خانوم دهن یاالن م یول دمیامروز اصال نکش یاول نینگاه نکن نفس ! ا یاون طور-

 شد. اش بلند

 

 شدم دوباره لباس ام و تکون دادم و گفتم. پا

 

 خواب بودم خب ، خوش خنده... جیخود تو مسخره کن ! گ-

 

 برو نفس... بدو ! ایاش و داد تو صورت ام و گفت : ب گاریس دود

 ! نیجا بودم شما بر نیخواد برم من از اول ا یابرو هام و دادم باال و گفتم : دل ام نم یلجباز با

 

 ولو زبون دراز...کوچ-

 

 انداختم و گفتم. نیینگاه ام کرد که سرم و پا زیت نیچ هم
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 من رفتم خداحافظ.-

 

 ؟ یفردا اماده ا یام و گرفت و گفت : برا دست

 

 بله.-

 فردا. یگرفتم برا طی، بل ییتو بردار با مدارک شناسا لیخوبه وسا-

 گفتم...باشه... هنوز دست ام و گرفته بود... معذب بودم. اروم -

 داد و ول کرد و گفت : برو... کیفشار کوچ هیتا برم...  دیام و ول کن دست

 

 است ! ونهید نیام و به شهراد کردم و رفتم تو دل ام گفتم : بخدا ا پشت

 

،  دیخند یکرد م ی. مامان هر وقت نگاه ام مکیچمدون کوچ هیام و اماده کردم و گذاشتم تو  لیخونه و وسا رفتم

 رفت. یگرفتم و ضربان قلب ام باال م یا فکر کردن به سفر چند روز با شهراد استرس مخودم ام ب

 

 هیبا حاش دیمانتو سف هیدوش گرفتم و صبحانه خوردم. رفتم اتاق ام و اماده شدم.  هیشدم و  داریساعت هفت ب صبح

 دم.و منتظر شهراد ش دمیپوش یداشت ، با شلوار و شال مشک نشیکه دور کمر و است یمشک

 

 هی...  شهراد اطیو رفتم تو ح دمیکردم و کفش ام و پوش ی، از مامان خداحافظ اطیتو ح ایداد که ب امیام پ یگوش به

 ! میلحظه از ذهن ام گذشت... چه جالب با هم ست کرد هی،  دیسف راهنیتن اش بود با پ یکت و شلوار مشک
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 سالم.-

 ؟ میبر یسالم اماده ا-

 اره.-

 

 بود فقط ؟ نیت چمدون گرفت و گذاشت صندق عقب و گفت : هماش و به سم دست

 

جا هم لبخند  نیبود از هم ستادهیکه چشم ام افتاد به تراس... شهرام خان ا نمیاره... در رو باز کردم و خواستم بش-

 ند به لب داشتبود و لبخ ستادهیکاسه اب دم در ا هیاش از چشم ام دور نموند ! نا خداگاه به عقب برگشتم... مامان با 

! 

 

 ؟ دوست مون دارن خب !  هیشهراد نگاه کردم... ابرو هاش و داد باال و گفت : ها چ به

 

و روشن کرد و از  نیو زد و ماش موتیمامان و شهرام خان ! ر نیسنگ ینگاه ها ریدادم زود سوار شم تا ز حیترج

 خارج شد و به سمت فرودگاه رفت... اطیح

**** 

به  نشستم و شهراد ی. من تو البمیکه از قبل شهراد اتاق رزرو کرده بود رفت یبا اژانس به هتل زیتبر میدیرس یوقت

 حرف زدن برگشت و کنارم نشست و گفت. قهیهتل رفت بعد از ده دق رشیپذ یسمت  متصد

 

 ؟ یشیزنم م-
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 بود ! یباشم اما... جد یاز شوخ یطور نگاه اش کردم تا دنبال اثر همون

 

 

 ه گفت.دوبار شهراد

 

 محضر عقد ات کنم ؟ میبر یاینفس م میبا تو-

 

 .دمیهام از شدت تعجب درشت تر شد ! با شک پرس چشم

 

 شهراد ! یگیم ی؟ چ یچ یعنی-

 

 ؟ یشیطور که لبخند به لب داشت گفت : زن ام م همون

 

و به دندون گرفتم و سرم  شده بود ؟ لب ام یطور نیقلب ام باال رفت... اب دهنم و قورت دادم ، شهراد چرا ا ضربان

 خنده شهراد سرم اوردم باال. ی! با صدا دیلرز ی... چشم ام افتاد به دست ام که نا محسوس منییانداختم پا

 

 اش و نگاه کن... سکته کرد دختر مردم ! افهیخدا ق یخدا ، ا یا-
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 اش و جلو صورت ام تکون داد و گفت. دست

 

 ! یخواد ذوق مرگ ش یمکردم حاال ن یحالت خوبه ؟ بابا شوخ-

 

 اخم گفتم : من ... من اصال هم ذوق نکردم ! با

 

 جون عمه ات ! یگی، تو راست م دمیاره د-

 

 بگو ! زمی! راحت باش عز یاورد یبال در م یداشت یهاش و انداخت باال و گفت : از خوشحال ابرو

 

ه ب ایبود  یدونم از شدت ناراحت یبزنم ! نمتونستم حرف  یکه هنگ کرده بودم. اصال نم زدیتند ، تند حرف م انقد

 و زود پاک اش کردم.  نییقطره اشک از چشم ام افتاد... سرم انداختم پا هی،  یقول شهراد ذوق مرگ ا

 

 کردم ، ناراحت نشو مرگ شهراد ! یبخدا من شوخ هوی، چت شد  نینفس... نفس من و بب-

 

 کنم ! هیخواست گر یاومد دلم م یم رونیکه از دهن شهراد ب یلمه ادونم چرا با هر ک ی... نمزدیتند م یلیام خ قلب

 

 کردم ! یبابا عجب غلط ی، ا نینفس من و بب-
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 دختر ؟ هویخدا چت شد  ی... اگهینکن د هیگر دی، گفت : نفس ببخش دیام و گرفت و بوس دست

 

 یبود که احساس م ادیقلب ام انقد زبه کل تن ام وصل کرده بودند ! ضربان  یا یداشتم... انگار برق قو یخاص حس

 ! رونیب زنهیام م نهیکردم هر لحظه از س

 

فتم ازش گر وانی، با خجالت سرم و اوردم باال و ل شهیاب بخور حالت بهتر م وانیل نیا ایگفت ب یشهراد که م یصدا با

 ...دمیازش نوش یو به سمت  لب ام بردم و کم

 م و گفتم.و بهش داد وانیشهراد تشکر کردم و ل از

 

 ! دیشد ببخش یجور نیدونم چرا ا یمن ، من واقعا متاسفم نم-

 بود... یشوخ هینگو تو ببخش ! فقط  زمینه عز-

 

 نه ! یگیم یذوق کرد گمیگفت : م یطونیبا لحن ش دوباره

 

 و گفتم.بر کنترل اش داشتم  یکه سع ی... با صدادمیگردن ام و شن یمهره ها یسرم و باال اوردم که صدا نیچ هم

 

 شهراد... !-

 ؟ زمیجان دلم عز-
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 حس... نه ، سرم و تکون دادم و گفتم. هی نینه ا یچشم هاش غرق شدم... چقد به دل ام نشست ! وا یمشک تو

 

 شد ؟ یاتاق چ-

 

 ! درست نشستم و دوباره گفتم. نیخواست اب شم برم زم یکرد که دل ام م یبا دقت نگاه ام م نیچ هم

 

 ا شهراد ؟شد اق یاتاق چ-

 

 نیبرات نفس ، عاشق اتم... نکن با من ا رمیم ی... متمیاز چند لحظه سکوت گفت : چقد دوست دارم نفس ! روان بعد

 ! یطور

 

از اتاق هاشون خراب ،  یکیشهراد گفت :  قهی. بعد از ده دقمیکدوم حرف نزد چیرسما هنگ کرده بودم... ه گهید

 گهیهتل د هی می... پاشو برمیبر میتون یاتاق ام که نم هیکرده ! تو  دایل پاش مشک یبهداشت سیسرو یلوله کش گهیم

 .میندار یاتاق خال گهی! م

 

 

 .میباشه بر-

 

داشت. بعد از گرفتن  یو خوش بختانه اتاق خال گهیهتل د هی می. رفتمیهر دو مون ساکت شده بود یبیطور عج به

 ...میاتاق با شهراد به اتاق هامون رفت
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 بیغر بیحس عج ی... شال ام و از سرم برداشتم و انداختم رو تخت. کلدمیکش قینفس عم هینشستم و تخت  یرو

 یلیبود خ یکه تا حاال تجربه اش نکردم. هر چ یحس خاص ، نو ، قو هی... هیکردم تازه هستند ،  یداشتم احساس م

 بود. نیریش

 

انصافا شهراد از همه لحاظ از شهاب سر تر بود ! من  شهاب و شهراد بودم... خب سهیاش تو ذهن ام در حال مقا همه

 شدم. یذوق زده م شتریشدت ! ب نیداشتم اما نه به ا یعنینداشتم.  یحس نیشهاب هم چ یوقت با حرف ها چیه

 

 نیکه از اعماق زم یاومد. مثل جوشش اب یاز ته قلب ام م یحس هی... یمشک یشهراد ، اون دو گو یبا محبت ها اما

 با تجربه تلخ ام بهش عشق بگم ! دمیترس یمتفاوت که م یلیخ یحس هی. ادیم

همون طور که داشتم  رونی... اومدم برمیاز فکر کردن پا شدم و لباس هام و عوض کردم و رفتم حموم دوش بگ خسته

هراد ش. شکنار مبل برداشتم ا یعسل زیم یبلند شد ، رفتم و از رو میگوش امیپ یگرفتم صدا یبا حوله اب موهام و م

 ! رونیب میبود نوشته بود اماده باش نهار بر

 

مانتو کرم  هیو اماده شدم. فقط مانتو ام و با  دمیو باز کردم و لباس هام و گذاشتم تو کمد... لباس هام و پوش چمدون

 کردم و از اتاق خارج شدم. شیهم ارا یعوض کردم و کم

 

 رتشیشلوار و ت هیتن اش بود با  دیکت اسپرت سف هی... خودش رونیبود. شهراد هم اومد ب گهیهامون کنار هم د اتاق

 یچشم ها نیا دایباهاش رو به رو بشم... جد دمیکش یافتاد خجالت م یهتل قبل یکه تو الب ی. با اتفاق ایمشک

 کردند ! یم یبا قلب ام باز ادیز یمشک

 

 ؟ میبر یسالم... اماده ا-
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 .میسالم بله بر-

 

 داخل ، به شهراد گفتم. میو دکمه اش و زد و رفت میسمت اسانسور رفت به

 

 دنبال کارات ؟ یبر یخوا یم یپس ک گمیم-

 

 تمام گفت : کدوم کار ! یالیخیب با

 

 ! هیسفر کار یوا مگه نگفت-

 ! ستین گهیچرا گفتم... بود اما د-

 واضح حرف بزن... یچ یعنی-

 ه !... فعال کنسلزیاون بنده خدا زنگ زد گفت خارج از تبر-

 واقعا ؟-

 ...زمیاره عز-

 که کنسله ؟ یپس چرا نگفت-

 

 صورت ام خم شد و اهسته کنار گوشم گفت. رو

 

 جا ؟ نیچند روز ا یاومد یکنسله ! تو باهام م یگفتم سفر کار یاگه م-
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 ما بود ! گفتم : دروغ گو ! نیبشه... اخه فقط لباس هامون مرز ب شتریبه عقب رفتم تا فاصله مون ب کمی

 

گرفته بود بعد چند ساعت طرف زنگ زد گفت کنسله  یو که منش طی... بلزمیشد و گفت : من دروغ نگفتم عز ازاد

 ! نیشلوارش و ادامه داد... فقط راست اش و نگفتم هم بی... دست اش و زد تو جیفعال ! من دروغ نگفتم خانوم

 

 نگفتم. یچیشدم و ه رهیخ بیو غر بیشهراد عج نیا به

 

 ...ونمیاخه مگه د امیه گرفته بودم ، مامانتم که اجازه داده بود ! چرا نو ک طیبل-

 

 تموم موند. مهیباز شدن در اسانسور حرف اش ن با

 

 

که به قول شهراد ) فقط راست اش و  نیکدوم در مورد ا چی... همیرستوران رفت هیو با اژانس به  میهتل خارج شد از

 شهراد دو چندان خوش گذشت... یکه با حرف ها میرفت یرو ادهینهار به پ ( بعد از خوردن میحرف نزد گهینگفته د

 

 یعال یعنی. واقعا خوش گذشت ، میاز هم به اتاق هامون رفت یو بعد از خداحافظ میشب خسته به هتل برگشت اخر

 بود.
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تا اخر شب ،  رونیب میرفت یو م  میشد ی... صبح بعد از صبحانه از هتل خارج ممیموند زیهم تو تبر گهیروز د دو

م برده بود ادیرو از  زی. همه چمیریعکس بگ ایگفت ب یم میرفت یمهربون تر شده بود. هر کجا هم که م یلیشهراد خ

 حال خوب بود ! نیاش باعث ا یمشک یها چشمکه با  یبه شهراد ، شهراد ا دمیفقط خودم بودم و حس جد

 

 ان لباس هام و عوض کردم و زنگ زدم به مامان...تهر میهتل قرار بود فردا برگرد میشب برگشت اخر

 

 ؟ یسالم مامان خوب-

 مادر جون ؟ اقا شهراد خوبه ؟ یسالم دخترم خوبم تو خوب-

 

 لبخند اومد رو لب ام و گفتم. هی

 

 من خوبم مامان... اونم خوبه.-

 ؟ نیگرد یبر م یک نیسالمت باش-

 فردا صبح !-

 .نیباشه مواظب خودتون باش-

  مامان من برم بخوابم.چشم فعال-

 خداحافظ. زمیبرو عز-

 خداحافظ.-
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 یازشون خنده م کیهر  دنیاش و عکس هامون و نگاه کردم و با د یشدم... رفتم تو گالر رهیتو دستم خ یگوش به

 اومد رو لب ام !

 

دوست داشتم  یلیعکس و خ نی... امیشهراد گرفته بود یعکس ها رو چون با گوش زیشهراد خواسته بودم برام بر از

ناب به خواب  یعالمه حس ها هی... و با دمیکش قینفس عم هی. چشم هام و بستم و میتو مسجد کبود گرفته بود

 رفتم.

 

 از تخت دل کندم و جواب دادم. یاومد به سخت یشدم. هنوز خواب ام م داریاز خواب ب یبا زنگ گوش صبح

 

 ؟ یسر صبح شهراد مگه تو خواب ندار یگیم یبله چ-

 ! یخسته شد یلیبوده خ یسفر اش کار ستی! ن یاره خب حق دار-

 

 اش شده بودم... با حرص گفتم. کهیمتوجه ت ریخواب بودم که د جیکردم انقد گ سکوت

 

 بزارم که انقد بهت اعتماد نداشته باشه ! انیباشه مامان ام و در جر ادمینبوده !  یاره خب سفر کار-

 ؟ ینستدو یاخه م یچقد تو ماه زمیعز-

 

 لحن شهراد که مثال خواست خر کنه خنده ام گرفت... از

 

 بهتون بد گذشت ؟ یسفر کار ا نیحاال خانوم نفس ا-
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 جواب دادم : نه ! عیصادقانه و سر یلیخ

 

 خنده اش بلند شد. ی... و صداارمیتو رو هم با خودم ب یکار یبهت تمام سفر ها دمی... قول مزمیجان نه عز یا-

 

 نثار اش کردم و گفتم. یا ونهید

 

 اماده بشم ؟ یپرواز ساعت چند هست حاال من ک-

 نفس ؟ ی... راستگهیساعت د هی-

 بله...-

 بکشم ! گاریخوام س یم-

 

 حرف شهراد تعجب کردم و گفتم. از

 

 تو حالت خوبه سرت به کجا خورده ؟-

 یم گاریخسته کننده س یسفر کار ا هیعد ، ب ینگ یاگه به کس ی، ول دمیاصال نکش میاومد ینخورده از وقت یبه جا-

 چسبه !

 

 ...میدو با هم به خنده افتاد هر
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و  میدیکه به فرودگاه رس نیمامان تنگ شده بود ! به محض ا ی. دل ام برامیدیرس یبه تهران م گهید قهیچند دق تا

 خونه... میای یم میدار میدیبه مامان زنگ زدم و گفتم االن رس میشد نیسوار ماش

 

 بشم دست ام و گرفت و گفت. ادهیکه پ نیپارک کرد و قبل از ا اطیتو ح نیماش رادشه

 

 خوش گذشت نفس... ممنون. یلیخ-

 

انگشت هاش و که به دور  یدست ام قرار گرفته بود ، در چرخش بود... گرما یصورت و دست اش که رو نیام ب نگاه

 در اورده بود ! اهسته گفتم. یجنبه ام باز شلوغ باز یکردم و چقد لذت بخش بود ! قلب ب یدست ام بود و حس م

 

شدم و به  ادهیو باز کردم و پ نیو در ماش دمیخوش گذشت ممنون ! و دست ام و از دست اش کش یلیبه من ام خ-

اغوش پر مهر مادرانه اش که  دمیکردم و پر ادیسرعت ام و ز یسمت خونه رفتم... مامان در رو باز کرد ، با خوشحال

 و گفتم. دمیباز کرده بود. صورت نرم اش و بوس بروم

 

 مامان جون ؟  یسالم خوب-

 

 ؟ خوش گذشت ؟ یو گفت : خوبم دخترم تو خوب دیام و بوس گونه

 خوبم مامان ، اره خوش گذشت !-

 

 شهراد از مامان دل کندم و به عقب برگشتم... یصدا با
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 ؟ نیخانوم خوب الیسالم ل-

 .نی؟ خسته نباش یبسالم پسرم خوبم ، شما خو-

 

 د !بو یخسته کننده ا ی! واقعا سفر کار میخسته شد یلیبه من انداخت و گفت : خوبم ، اره خ طنتینگاه پر ش هی

 

بود شهراد خان ! چمدون گذاشت  یکار یلی... تو دلم گفتم اره خرمیخنده ام و بگ یام و به دندون گرفتم تا جلو لب

 تو خونه...  میشم به سمت عمارت رفت. چمدون و برداشتم و با مامان رفت یجلو در و با گفتن مزاحم تون نم

 

 ! ختمیر یبرات چا زمیعز ایب-

اش و بزارم سر  لیبزار لباس هام و عوض کنم مامان... چمدون گذاشتم کنار کمد لباس تا بعدا وسا امیباشه االن م-

 مامان... شیو رفتم تو هال پ دمیپوش یدست لباس راحت هیجاش ، 

 

 

 

 

 کن ؟ فیتعر زمیخب عز-

 .گهیبگم ! خوب بود د یچ-
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کردم... مامان پا شد و همون  یمامان رو هم حس م یخوردم نگاه ها یرو برداشتم و همون طور که م یچا استکان

 رفت گفت. یطور که به سمت در م

 

 نه ! ای یشیدونم خوشحال م یخبر برات دارم ، نم هی-

 ؟ نیهست بگ یچ-

 مارت نهار درست کنم... شهاب برگشته !ع رمیدارم م-

 

 لرزون گفتم. یشدم و اب دهن ام و به زور قورت دادم... با صدا رهیصورت مامان خ به

 

 ... ؟یچ-

 اومد ! شبیشهاب برگشته ، د-

 ؟ نینگفت یزیبا هاتون حرف زدم چ شبیپس چرا د-

 کنم ! زتیگفتم سوپرا-

 

 کردن داره ! زیسوپرا نیشته اخه اکردم و گفتم : برگشته که برگ ظیاخم غل هی

 

 ؟ یوا چته نفس دعوا دار-

در نشون از رفتن مامان به عمارت  یبه اشپزخونه رفتم... صدا یچا ینیشما برو... پا شدم و با س دینه مامان ببخش-

 شهرام خان بود. 



 !ستین انیپا نیرفت ، اما ا

 
83 

 

 

اشپزخونه زدم... بعد از پنج  زیو دست ام و محکم به م رونیام حبس کرده بودم و دادم ب نهیکه از اول تو س یا نفس

 ماه برگشته ، اما بدرک که برگشته !

 

شهراد که باعث اش شهاب بود ! برگشتم تو  یها ریهام گرفته تا تحق هیپنج ماه تو ذهن ام دوره شد از گر نیا کل

 گفتم. یلب م ریرو روشن کردم. همه اش ز ونیزیهال و تلو

 

 ! ستی... برام مهم نستیبرام مهم ن-

 

شد که شهاب برگشته ! دوباره با  ی! باور ام نم یدونم از چ یاما نم دمیترس یام تلخ بود و ضربان قلب ام باال... م دهن

 ! ستیمن هم مهم ن یو خبر گذاشت من و رفت ، پس برا ینداره... اون بدون خداحافظ یبه من ربط ادیخودم گفتم : ب

 ادمی دی، نبا رهینم ادمیمدت از  نیشهراد رو تو ا یمن محبت ها ! هدرست نیمن تموم شده است... اره هم یشهاب برا

 بره... من ، من... دوست اش دارم !

 : شهراد

 

 نیاومد ! چمدون و گذاشتم و جلو تر رفتم... شهاب ! ا یم ییرایاز پذ یحرف زدن پدر با کس یخونه شدم ، صدا وارد

 ر که پشت اش به من بود برگشت و گفت.من پد یشهاب رو رهیکنه ؟ با نگاه خ یم کاریچ نجای، ا

 

 ؟ یسالم پسرم اومد-
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خنک شدن دل ام اضاف کردم ،  یاخم جلو تر رفتم و با پدر دست دادم و گفتم : سالم ، بله پدر برگشتم و برا با

 ... چمدون نفس و براش بردم و اومدم ! میدیاالن رس نیهم

 

 ت بخش بود !لب من شد و چقد لذ یشهاب باعث لبخند رو یها اخم

 

 نفس خوبه ؟-

 اره خوبه... جلو تر رفتم و گفتم.-

 

 خبر ! ی؟ چه ب یاومد یسالم شهاب جان ک-

 

 یوقت ازش خوشم نم چیمبل بلند شد و دست اشو جلو اورد... دست اش و گرفتم و محکم فشار دادم ! ه یرو از

 اش تو بغل ام و گفتم. دمیاش گذاشتم و کشام و پشت  گهیجلو پدر دست د یاش... ول تهیاومد درست مثل مادر عفر

 

 .یخوش اومد-

 ممنون شهراد جان.-

 

برگشتم و چمدون ام و برداشتم و از پله ها باال  رمیدوش بگ هیخسته ام برم  یلیکه خ نیجدا شدم و با گفتن ا ازش

 رفتم...
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مده او یچ یبرا یهاب برگشته ! لعنتکردم ش یاتاق شدم و در رو محکم بستم... هنوز تو شوک بودم اصال باور نم وارد

 شون با پا محکم به چمدون زدم که واژگون شد و افتاد... دمیکش ی؟ دست ام و تو موهام کردم و عصب

 ی، حت یکنه ! تازه رابطه ام باهاش خوب شده بود. حت ییکه نفس هوا نیاز ا دمیترس یها شده بودم... م ونهید مثل

 با اومدن شهاب... ی! ولکردم بهم عالقه مند شده  یحس م

 

ام سوخت ، اما از دل  نهیزدم که س یام و براشتم... روشن اش کردم و پک محکم گاریکشو باز کردم و فندک و س در

 ام که بد تر نبود ، بود ؟ 

 

 الیاتاق عوض بشه... چشم ام افتاد به ل یبه سرفه افتادم. پا شدم و پنجره رو باز کردم تا هوا گهیکه د دمیکش انقد

 یفکر م یخواست بدونم االن نفس به چ یبه نفس گفته ؟ چقد دل ام م یعنیاومد...  یخانوم که به سمت عمارت م

 کنه !

 

زدم که دست خودم درد گرفت... همون طور تو  واری! مشت ام و محکم به د یفکر کن ینفس... اگه به اون عوض اخ

تخت نشستم و سرم و گرفتم تو دست  یخسته از فکر کردن رو به ذهن ام برسه ، اما یرفتم تا فکر ا یاتاق راه م

 ام...

 

**** 

 

 شهاب و شهرام خان سالم کردم و گفتم. شیعمارت شدم و رفتم پ وارد

 

 براتون درست کنم اقا ؟ ینهار چ-
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 یغذا یخانوم حتما دل اش برا الیل دیشهاب غذا درست کن لیچند روز و به م نیخواد ا یکه شهاب م یهر چ-

 تنگ شده ! یرانیا لیاص

 خانوم ! الیل شهیممنون پدر... زحمت تون م-

 ! هیچه حرف نینه شهاب جان ا-

 ! نمشیب ینفس کجا هست ؟ نم یمن ! راست ینداره برا یفرق دیدرست کن نیدون یخود تون م یهر چ-

 یکنه ! حاال خدمت تون م یسفر چند روزه رفتند. االن برگشتند ، خسته بود خونه داره استراحت م هیبا اقا شهراد -

 رسه... خب من برم با اجازه تون...

ام از تو اتاق بلند شد... پا شدم و رفتم تو اتاق و برداشتم اش ،  یگوش یکردم صدا ینگاه م ونیزیطور که تلو همون

 شهراد بود ! جواب دادم...

 

 سالم..-

 نفس ؟ یسالم خوب-

 ؟ نیممنون ام شما خوب-

 نه اصال !-

 ؟چرا خب -

 شهاب برگشته ! یدون ینم یبگ یخوا یم یعنی-

 

 جواب دادم. تیکردم... حتما از اومدن شهاب ناراحت ! با قاطع ا یو درک م شهراد

 

 ؟ برگشته که برگشته ! یدونم که چ یبله م-



 !ستین انیپا نیرفت ، اما ا

 
87 

 

 

 ! دمیشن رونیداد ب ینفس شهراد و که از سر خالص شدن و راحت یصدا

 

 ...ی، اگه نگاه اش کن ادیو بر تو بنفس ! بخدا اگه دور  ستیحالم خوب ن-

 

 شهراد !  یرو یا ادیدونستم که فشار ز یبودم... م یناراض طیشرا نیکردم و چقد از ا یشهراد گوش م یحرف ها به

 

 تو ، حالت خوبه ؟ یگیم یآروم باش شهراد ! چ-

 خواد... یدل ام تو رو م ستمینه ن-

 

 گفتم. یاروم ا یاومد ! با صدا یمون بود که م نفس ها ینگفتم... فقط صدا یزیکردم و چ سکوت

 

 ؟ یندار یشهراد من برم کار-

 ! یبرو فقط مواظب خودت باش زمینه عز-

 خداحافظ... تلفن و قطع کردم و دست ام و گذاشتم رو قلب ام و گفتم : چه خبرته ، اروم تر...-

 

 

ام دوباره بلند شد ، باز ام شهراد  یزنگ گوش یدانهار درست کردم. ص یبرا یماکارون هیشدم و رفتم اشپزخونه و  پا

 گفت. یشهراد بود که با داد م نیخشمگ یبزنم صدا یکه حرف نیبود. جواب دادم اما قبل از ا
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 شکنم... یجا خود ام قلم پا تو م نیا یاینفس اگه ب-

 

 ؟ امی! کجا ب یشد ونهیتو ؟ د یگیم یشدت تعجب چشم هام گرد شده بود ، گفتم : چ از

 

... فقط کشتم یایخواد ب یجا ! نفس دل ام م نیا یایدنبال ات نهار ب ادیدر اورد ، داره م ینمک خوشمزه باز یاون ب-

 ات !

 

داد شهراد از فکر  ی! با صدا گهید شنیلبخند اومد رو لب ام و با خودم گفتم : راست گفتند عاشق ها حسود م هی

 دم...رو از گوش ام فاصله دا یو گوش رونیاومدم ب

 

 گفتم ؟ یچ یدینفس با تو هستم ، شن-

 چه خبرته ؟ داد نزن گوشم کر شد !  دمیاره شن-

 

و که ت یو بوق ا دمیگفتن شهراد و شن یلعنت یدر اروم به شهراد گفتم : فکر کنم اومد فعال... فقط صدا یصدا با

 ! تلفن و قطع کردم و رفتم تو اتاق... دیچیپ یگوش

 

، اب دهن ام و قورت  دیلرز یدست هام م یکم هیموهام و مرتب اش کردم. استرس داشتم !  یام و انداختم رو شال

 باهاش برخورد کنم !  دیبا یمدت چطور ا نیدونستم بعد از ا ی. نمرونیدادم و از اتاق رفتم ب
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و  ختهیبهم ر دیکردم با یکه چه احمقانه فکر م یرو اروم باز کردم و نگاه ام افتاد به صورت شهاب ، شهاب ا در

 بود ! دست اش و جلو اورد و گفت. کیمرتب و ش شهیداغون باشه ! اما مثل هم

 

 سالم خوشکل ام...-

 پوزخند زدم و گفتم. هیدست اش که به سمت من دراز شده بود نگاه کردم و  به

 

 ! ریبخ دنیسالم رس-

 

 تنگ شده... یلیام برات خدل  ی! ول یدونم... حق هم دار یم یاش و جمع کرد و گفت : دل خور دست

 

بسه...  گهی! د یقشنگ ات خام ام کن یحرف ها نیدوباره با ا یتون یکردم.... تو نم یاش تو ذهن ام تکرار م همه

 نه ! گفتم. ایدونم موفق شدم  ینباشه ، نم یکردم تو صدام لرزش ا یسع یلیخ

 

 خوام بخوابم ! یجا من خسته ام م نیا نیاومد یچ یبرا-

 

 ش و تنگ کرد و با اخم گفت.ها چشم

 

 سفر ؟ یچرا با شهراد تنها رفت-
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 داره ؟ یازت اجازه نگرفتم ! به شما ربط دیجواب دادم : ببخش لکسیر یلیخ

 

 نفس ! یعوض شد-

 تشکر بهت بدهکار ام ! هیعوض شدن  نیو بابت ا یتو عوض ام کرد-

 ! یشد ریش یبا شهراد گشت-

 ؟ یگذره ، ازدواج نکرد یخوش م ایتالیکن ا فید خر بمونم ؟ خب تعرخوا ی؟ دل ات م یدار یاره مشکل-

 

 کرد رسا باشه گفت. یم یکه سع یو صدا یصورت اش شدم ! با مکث چند لحظه ا یدگیوضوح شاهد رنگ پر به

 

 نه...-

 ! من خسته ام. یکار تو بگ یخوا یخب نم-

 ما لطفا ! شیپ اینهار ب-

 خسته هستم... فعال ! یلیممنون خ-

 

شده بود.  ادیقلب ام که از شدت استرس ضربان اش ز ی... دست ام و گذاشتم رورونیرو بستم و نفس ام و دادم ب در

 ریلبخند اومد رو لب ام... حق با شهاب بود با شهراد گشتن من و ش هیدادم و نشستم ،  هیتک واریهم اون جا به د

 کرده بود !

 

 ساعت مامان و گفت. میاز ن بعد
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 نفس ؟ زشت بود اومد دنبال ات ! یومدیچرا ن-

 ؟ نیحوصله نداشتم مامان ! حاال شما نهار خورد-

 ! میبا هم بخور امینه دختر ام گفتم ب-

 ات بره مامان جون ! یخستگ نیتا اون موقع بش نمیچ یو م زیممنون... االن م-

 باشه دختر ام دستت درد نکنه.-

 

 نهار مامان گفت. زیم سر

 

دنبال تو ؟ اخرش ام که  ادیب دیهاب و بپرس زشته دختر ام مثال بزرگ تر از سفر برگشته ! اون بانفس برو حال ش-

 ! یومدین

 

که من و  نیدوست داشتم بدونم اگه مامان از عالقه ما خبر داشت و ا یلینگفتم... خ یچیمامان نگاه کردم و ه به

 نظر رو داشت ! نیگذاشت و رفت باز هم هم

 

 و جمع کردم و ظرف ها رو شستم و رفتم اتاق ام بخوابم... زیاز نهار م بعد

اومدم. مامان نبود ،  رونیو از اتاق ب دمیدوش گرفتم و لباس پوش هیکه شدم ساعت هفت بود. پا شدم و رفتم  داریب

 تا برم کمک دمیپوش یلباس درست و حساب هیزدم رفته باشه عمارت شام درست کنه. برگشتم اتاق ام و  یحدس م

 نده ! ریمان هم مثال حال شهاب و بپرسم تا مامان بهم گما
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ا ب رهیدستگ یرو نهیکه دستم بش نیقبل از ا یعمارت باال رفتم ول ی... از پله هارونیشدم و از خونه رفتم ب اماده

 شهراد به عقب برگشتم... یصدا

 

 ؟ یشال و کاله کرد یکجا بسالمت-

 

 فتم.رفتم گ یم نییطور که پله ها رو پا همون

 

 ! دمیسالم... ترس-

 ؟ یریسالم کجا م-

 

 کرد... یسوخت و دود م یدست اش که همون طور م گاریام افتاد به س چشم

 

 نفس با تو هستم ! کجا ؟-

برو حالش و  گهیکمک مامان کنم. هم حال شهاب و بپرسم مثال... مامان همه اش م رمیچه خبرته داد نزن ! دارم م-

 بپرس !

 

دست اش  گاریو حراس ! از س یچشم هاش پر بود از نگران ینگفت... بهش نگاه کردم تو مشک یچیکرد و ه سکوت

 مشخص بود...

 

 قول ات ! ریز ی؟ بازم که زد یکشیچرا م-
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 نگفت ! بعد از چند لحظه گفتم. یچیه

 

 داخل ؟ یایمامان تو نم شیمن برم پ-

 برو تو ! امیچرا م-

 

 گفت. میکه وارد خونه بش نیقبل از ا یول میهم به راه افتاد با

 

 ! یدیمامان ات فهم شیپ یریکشتم ات ، م ینیبش شتریب قهیپنج دق-

 

 یچیکنه من ه یم ی، که چرا انقد امر و نه دمیپرس یکردم مدام تو ذهن ام از خودم م یطور که نگاه اش م همون

 گم ! یبهش نم

 

اش مشغول بود و شهرام خان  ی. شهاب با گوشمیرفت ییرایداخل و به قسمت پذ میرو باز کرد و گفت برو تو... رفت در

 کرد. سالم کردم و رفتم جلو تر... یروزنامه مطالعه م

 

 شهرام خان ؟ نیخوب-

 .نیسالم دخترم ، ممنون خوبم بش-

 حال تون و بپرسم ، خسته بودم ! ومدمیصبح ن دیببخش-
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 ... و با دست به مبل اشاره کرد.نینداره دختر ام بش یاشکال-

 

 مبل دو نفره نشستم... شهراد هم با فاصله کنارم نشست. برگشتم سمت شهاب و با پوزخند گفتم. یرو

 

 اقا شهاب ؟ سفر خوب بود ؟ نیخوب-

 

 اخم جواب داد : خوب بود ممنون ! با

 

تن با گف قهیلب خند رو لب اش بود. بعد از چند دق هیکه  دمیام و برگردوندم و از گوشه چشم شهراد و د صورت

 من برم کمک مامان کنم پا شدم و به سمت اشپزخونه رفتم... دیببخش

 

 

شهراد هم  یکرد و اخم ها یم ینیصورت ام سنگ یشهاب همه اش رو یشام بود ! نگاه ها زیسر م یا بیعج سکوت

کردن  و بعد از شستن و مرتب میو جمع کرد زیخوردم م یچ دمیاز چشم ام دور نموند ! بعد از شام که اصال نفهم

 خونه. میاشپزخونه برگشت

 

راز تخت د ی. رودمیپوش یرفتم تو اتاق ام لباس هام و عوض کردم و لباس راحت میگفتم و مستق ریمامان شب بخ به

 کنه واقعا ! ریشده بود ! خدا بخ یا ریتو ش ری... چه شدمیکش

شدم و بعد از  داری! از خواب ب هشیم رتی، د گهیشرکت پاشو د یبر دیگفت : نفس با یمامان که م یبا صدا صبح

 ...رونیکردم و از خونه رفتم ب یو صبحانه اماده شدم و از مامان خداحافظ یشستن دست و صورت ام و خوردن چا
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 شهاب به عقب برگشتم... یرفتم با صدا یشهراد م نیطور که به سمت ماش همون

 

 سالم.-

 اقا شهاب ؟ نیدار یسالم... کار-

 

 ود اش و به من رسوند و گفت.دو قدم بلند خ با

 

 اقا شهاب ! حاال شدم اقا شهاب ؟ قبال شهاب بودم که !-

 از اون قبال پنج ماه گذشته جناب !-

 ؟ یمن و فراموش کرد یبگ یخوا یم یعنی-

 

 ! یتر اورد و کنار گوشم زمزمه کرد... نفس تو عاشق من بود کیاش و نزد سر

 

کردم که  ی! هر چند فکر کنم همون موقع هم اشتباه م ستمین گهیودم... دقدم به عقب رفتم و گفتم : عاشق ب هی

 ! یریگ یوقت ها حس ها رو با هم اشتباه م یعاشق ات هستم... بعض

 

 خر ات کرد نفس ؟ یزود نیدونم اون شهراد مخ تو زده ! به هم یمن که م-

 نداره !  یدرست حرف بزن ! بعدش ام اونش به تو ربط-
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اومد و همون طور که با دکمه کت اش  یم نییعمارت پا یشهراد رفتم... شهراد از پله ها نیمت ماشو به س برگشتم

سالم  دیمن که رس کیفاصله هم اخم اش معلوم بود. نزد نیبه من و شهاب انداخت ! از هم قینگاه عم هیبود  ریدرگ

 دادم و اروم جواب سالم ام و داد و به شهاب گفت.

 

 ان !شهاب ج یشد زیسحر خ-

 

 ...اطیقدم بزنم تو ح کمینگاه به من کرد و گفت : اره گفتم هوا خوبه  هی شهاب

 

 پوزخند زد و گفت : خوبه پس به قدم زدنت ادامه بده... فقط مواظب خود ات باش ! هی شهراد

 

 شد ! ریمن نگاه کرد و گفت : سوار شو نفس د به

 

که مشخص بود  یخارج کرد... با صدا اطیو از ح نیو ماش در رو زد موتیو باز کردم و سوار شدم ، ر نیماش در

 .دیازم پرس نیخشمگ

 

 گفت ؟ یم یچ-

 

 ! اروم گفتم. دمیترس یم یصورت اخمو و عصبان نیا از
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 ...یچیه-

 

 جمع شدم... نیماش یشهراد تو صندل ادیفر با

 

 گفت ؟ یم یچ گمیم-

 

اد ... به شهریکن یباهام برخورد م یطور نیحاال چرا ا یتداشتم نلرزه گفتم : گفت بهم عالقه داش یکه سع یصدا با

 سر شهراد مخ تو زده !  ریها ز نینگاه کردم و ادامه دادم ، گفت ا

 

 خنده سر مست شهراد بلند شد و گفت. یعکس انتظار من صدا بر

 

 ! شهیبسوز پسر خاتون... بسوز که دل من خنک م-

 شهراد حالت خوبه ؟-

 ! شهیبهتر نم نیاوووف چه جورم از ا-

 

 هام و دادم باال و سکوت کردم... ابرو

سر اش شلوغ شده بود. من هم بعد  یبه شرکت... چون چند روز شهراد شرکت نبود حساب میدیساعت رس میاز ن بعد

اش سرگرم شده بود که ساعت نهار ام  زیم یرو ینداشتم. شهراد انقد تو کاغذ و پرونده ها یکار ا گهید پیاز تا

 فته بود !ر ادشی
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نوشت  یرو م یزیتحمل نداشتم... اروم صداش زدم ، همون طور که چ گهیبود ! د میساعت ام نگاه کردم ، سه و ن به

 گفت : جانم

 

 عصر شده ، من گشنمه !-

 

 اش نگاه کرد و گفت. یاش و اورد باال و به ساعت بزرگ مشک سر

 

 جا غذا رو...  نیهم ا ارنینگ بزنه بز بایشک گمیدختر ! االن م یگینم یچیتو چرا ه یوا یا-

 

. تلفن و قطع کرد و گذاشت سر ارنیگفت زنگ بزنه رستوران و بگه دو پرس جوجه ب یو برداشت و به منش تلفن

 جاش و گفت.

 

 اخه ؟ یرفت چرا زود تر نگفت ادمیسرم که  ختهی، انقد کار ر زمیعز دیببخش رمیبم یااله-

 بده ؟ ( ستیوقت ها که دروغ گفتن  بد ن یه... ) بعضگشنم نبود اخ ادیاشکال نداره ز-

 

 

 سر رفته بود. به شهراد گفتم. یلیاز خوردن نهار شهراد دوباره مشغول کار شد... حوصله ام خ بعد

 

 تونم برم خونه ؟ یمن م-
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 سر اش و اورد باال و با اخم نگاه ام کرد که حرف تو دهن ام موند ! نیچ هم

 

 ؟بشه  یخونه که چ یبر-

 جا ! نیندارم ا یاخه کار-

 ! میر ی... با هم میکه ندار یندار-

 شهراد ؟ یگیچرا زور م-

 

 خواد ! یگفت : چون دل ام م یطونیلحن ش با

 

 پر مهر اش ! یچشم ها یلبخند اومد رو لب ام و غرق شدم تو مشک هی

 

 ! شهی، دل ام اب م چارهینگاه ام نکن ! من ب ینفس اون طور-

 

ا کرد و پ هیاش تک یو به صندل زیم ینثار اش کردم... خودکار دست اش و پرت کرد رو یا ونهید هیدم و خنده افتا به

 ... چقد ، چقد جذاب شده بود ! زیم یهاش و گذاشت رو

 

 چسبه ! یم گاریاش و به سمت من چرخوند و گفت : االن س صورت
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 هزار بار ! نیضرر داره انقد نکش ا-

 باریشو جان مادر ات. من االن چند روز  الیخینخ و ب هی نی! ا یترکم داد ی، الک یالک نفس خانوم... یچ دنیکش-

 ! کشمیم

 

در اورد...  گاریپاکت س هیکه روز اول از خودم گرفته بود همراه با  یبرد و فندک ا زیاش و به سمت کشو م دست

 لب اش و با فندک روشن اش کرد.  یرو گذاشت رو گاریس

 

 داد و گفت. رونیاز دهن اش ب یظیبار تجربه اش کنه ! دود غل هیافتاد  یرفت که ادم به وسوسه مکام گ قیعم انقد

 

 چسبه ! یچقد م شیاخ-

 

 شده نفس ؟ یصورت اش حس کرد گفت : چ یام و که رو رهیخ نگاه

 

 خوام ! یصادقانه جواب دادم : منم م یلیخ

 

 ؟ زمیعز یچ-

 

 ! یکش یکه م یگفتم : از همون ا دیترد با
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 ... دمی؟ نشن یخوا یم یهاش و داد باال و گفت : جان چ ابرو

 

 ؟ یخوا یم یچ گهی! د زایگفت : چه چ یخش دار یکرد و با صدا اخم

 

 پس ؟ یکشیشده گفتم : چرا خود ات م زونیاو یشدم و با لب ها ناراحت

 

 ندهی! بعدش ام در ا ستیت ات خوب نپوس ی! برا یمثل گل فهیکنم. تو... تو پوست ات لط یمن مرد ام با تو فرق م-

 ! ستیبچه ام خوب ن ی... برایمادر ش یکه خواست

 

خودکار برداشتم و  هیو نگاه کردم و  زیم یگفت ؟ رو یاالن چ نیگرد شده نگاه اش کردم... ا یدهن باز و چشم ها با

 به سمت اش پرتاب کردم و گفتم.

 

 ! ایح یب هیبچه پرو -

 

 داد و گفت. یخالو جا  دیو عقب کش خودش

 

 نگاه نکن غلط کردم ! ی! خب حاال اون جور یچته ؟ ماشاهلل دست بزن ام که دار-

 

 خونه. میله کرد و گفت : اماده شو بر زیم یرو یا گاریس ریاش و که تموم شده بود تو ز گاریس
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ازش جدا شدم و به  یحافظپارک کرد و با گفتن خدا اطیو تو ح نی... ماشمیام و برداشتم و از شرکت خارج شد فیک

 سمت خونه رفتم.

 

 رفت عمارت ! یکه اماده شده بود... حتما م دمیخونه که شدم مامان و د وارد

 

 سالم مامان.-

 ؟ یخوب یخسته نباش زمیسالم عز-

 ؟ یری، عمارت م یخوبم مامان... شما هم خسته نباش-

 باشه ؟ یای. تو هم بمیهم بخورکه هست شام و با  یمدت ا نیاره دختر ام شهاب ازم خواست ا-

 ! امینه مامان من حوصله ندارم نم-

 ، من رفتم خداحافظ. یاینفس زشته ! منتظرتم ب-

 

دوش گرفتم. اومدم  هیو گفتم : اه... رفتم تو اتاق ام و لباس هام و عوض کردم و  نیزم یام و پرت کردم رو فیک

 خوابم برد... یک دمیتخت و نفهم یرو دمیراز کشو بعد از خشک کردن موهام ، د دمیو لباس پوش رونیب

 

 شدم... شهراد بود ! داریب یزنگ گوش یصدا با

 

 بله ؟-
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 ؟ یخواب بود-

 خوابم برد ! یک دمیاره نفهم-

 مثال ! یخسته شد یبگ یخوا ی، م یهست یخب واال... شرکت که همه اش تو گوش-

 

 ! دیچیپ یخنده شهراد تو گوش یکه صدا دمیکش قینفس عم هی

 

 جا شام... نیا ای! ب زمیخب حاال نزن عز-

 

 اضافه کرد... ادیم رونیبه هم فشرده اش ب یدندون ها یکه مشخص بود از ال یبا صدا و

 

 اورده ! یشهاب برات سوغات-

 .امیباشه االن م-

 

و به  دمیشخدا ! لباس پو یدو تا ا نیکردم من از دست ا یریتخت و بلند گفتم : عجب گ یرو انداختم رو یگوش

 سمت عمارت رفتم...

 

 ، سالم کردم و گفتم. هیشهرام خان و بق شیرو باز کردم و وارد شدم. رفتم پ در

 

 خواب ام برد ! یک دمینفهم دیببخش-
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 خان با لبخند رو به شهراد گفت. شهرام

 

 پسر ؟ یکش یدختر من کار م نیاز ا یلینکنه خ-

 

 لبخند جذاب جواب داد. هیهم با  شهراد

 

 کنه ! یفقط من و نگاه م نهیش ینه پدر جان کار کجا بود ! اون جا م-

 

رو ترک کردم و رفتم اشپزخونه  ییرایسالن پذ یا دی! با ببخش شتریخنده شهرام خان بلند شد و اخم شهاب ب یصدا

 کمک مامان...

 

خاتون  یزد ! وقت ینمحرف  یچکیشام مشغول غذا خوردن شدند. ه زیهمه سر م قهیو بعد از ده دق میدیو چ زیم

عمارت پا بر جا  نیقانون خاتون تو ا نیهنوز ا ایحرف بزنه ، گو دینبا یغذا کس زیگفت سر م یجا بود... م نیهنوز ا

 بود ! 

 که شهاب گفت. میبر میو خواست میبرگشت ییرای. به پذمی، ظرف ها رو شست زیاز شام و جمع کردن م بعد

 

 اوردم. یابل براتون سوغات، نا ق دینیخانوم لطفا بش الیل-

 ! یدیدست ات درد نکنه شهاب جان چرا زحمت کش-
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داد !  یپاها شو تکون م یو شهاب از پله ها باال رفت... به شهراد نگاه کردم که به حالت عصب میمبل نشست یرو

 بود داد به یدونم چ یبسته بزرگ که نم هیچمدون باز کرد و  پیمبل ، ز یچمدون برگشت و نشست رو هیشهاب با 

 پدر اش !

 

تر هم داد به شهاب و گفت : قابل تو رو نداره شهاب جان  کیبسته کوچ هیلبخند زد و تشکر کرد.  هیخان هم  شهرام

! 

 

!  مثال... فندک ایبودن بسته مشخص بود ادکلن  کیکرد... از کوچ یهم با اکراه بسته رو گرفت و تشکر اروم ا شهراد

 خانوم قابل شما رو نداره ! الیل دییم داد به مامان و گفت : بفرماشده ه چیبسته کادو پ هی

 

تر بود... پا شد و اورد داد  کیاش کوچ یکیهم از چمدون در اورد که  گهیازش گرفت و تشکر کرد. دو بسته د مامان

 گذاشت !  شیاش و به نما دیسف یلبخند زد و دندون ها هی،  ادیخوشت ب دوارمیبه من و گفت : ام

 

کرد... ازش گرفتم و تشکر کردم. برگشت سر جاش و نشست. بعد  ینگاه ام م یظیشهراد نگاه کردم که با اخم غل هب

 شهراد نتونست تحمل کنه و اخرش گفت. قهیاز ده دق

 

 شرکت ! میبر دیوقته ! فردا زود تر با ری، د یبخواب یبر یخوا ینفس نم-

 

گفت  یشهاب بود و شهراد اخم داشت ! محترمانه م یلب ها یخنده رو دفعه نینگاه به همه کردم... ا هیزده  خجالت

 ! رونیبرو ب
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 ونریب میو از عمارت اومد می، پا شد ریشب بخ میوقته ما بر ریحرف مامان که از شهاب دوباره تشکر کرد و گفت د با

 و به خونه برگشتم...

 

 یتخت و لباس هام و عوض کردم و لباس راحت یوگفتم و رفتم اتاق ام بسته ها رو گذاشتم ر ریمامان شب بخ به

نم دو یطرف نم هیاز  یکرد تا بسته ها رو باز کنم ! ول یام م کیام تحر یتخت ، حس کنجکاو ی. نشستم رودمیپوش

 پتو... ریو رفتم ز دمیتخت دراز کش ین و روی! اخرش بسته ها رو گذاشتم زم نمشونیخواست بب یچرا دل ام نم

نم ک یشده ، خوب فقط باز م چیکادو پ یشدم... چشم ام افتاد به بسته ها داریاز خواب ب یگوش زنگ یبا صدا صبح

ادکلن بود که  هیتخت. اول بسته کوچک تر و باز کردم...  یهست ! بسته ها رو برداشتم و گذاشتم رو یچ نمیبب

 رو باز کردم... گهیهم خوش بو بود ! بسته د یلیخ

 

بود... سرم و تکون دادم و گذاشتم سر جاش ، به هر حال من که  رهیت یرنگ ابقشنگ به  یلیلباس شب خ هی

و  یتخت و پا شدم دست و صورت ام و شستم ، رفتم اشپزخونه چا ریکردم ! بسته ها رو دادم ز یاستفاده اش نم

 ...رونیکردم و رفتم ب یصبحانه خوردم و اماده شدم و از مامان خداحافظ

 

 کرده بود و منتظر من بود. جلو تر رفتم و سالم کردم. هیتک نیبه در ماش شهراد

 

 ؟ یسالم نفس خانوم خوب-

 ! یچه پر انرژ-

 .میبر نیبش یلیاره خ-

 

 .دمیدست کش ابونیشهراد از نگاه کردن خ ی... با صدامیرفت رونیب اطیشدم و از ح نیماش سوار
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 حاال ؟ یگرفت یچ یسوغات-

 

 بگم باز اش کردم ! دمیترس یکرد که م یبا دقت نگاه م نیچ هم

 

 ! گهیبوده د یباشه نگو حتما خصوص-

 هیادکلن بود با  هیصبح کنجکاو شدم و باز اش کردم  یباز نکردم ول شبی! خب راست اش د هیچ ینه بابا خصوص-

 خوام ازشون استفاده کنم !  یتخت... من که نم ریلباس ، گذاشتم تو بسته اش و دادم شون ز

 

 بود ؟ یودت چخ یحاال سوغات-

 

 شونه هاش و انداخت باال و گفت. لکسیر یلیخ

 

 دونم ، انداختم اش سطل اشغال ! ینم-

 

نگ شهراد ز زیم یتلفن رو قهیبعد از ده دق میدیرد و بدل نشد. به شرکت که رس نمونیب یحرف چیتا مقصد ه گهید

 و قطع کرد و به من نگاه کرد و گفت. بره ، تلفن یجا دیو با بایخورد... از حرف زدن اش مشخص بود خانوم شک

 

 بایبه شک یداشت ی! کار ا زمیکنم زود برگردم عز یم یاومده سع شیپ یکار ا یبرم جا دی، با دیببخش یلینفس خ-

 بگو باشه ؟
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 باشه تو به کار ات برس !-

 

 خداحافظ. ی، مواظب خودت باش زمیاش و برداشت و گفت : پس من رفتم عز کت

 

بودن به  بهیمثل غر یحس هیبود !  یطور هینگاه کردم ، بدون شهراد  یت و در رو بست. به اتاق خالخداحافظ... رف-

 هم دست داده بود !

 

ر . حوصله ام سرونیکردم و نفس ام و دادم ب هیتک یساعت تموم شد. به صندل میکردن شدم... بعد از ن پیتا مشغول

 نگاه کردم... رونی. پا شدم و رفتم پشت پنجره و ببود شهراد هنوز برنگشته بود کیرفته بود ! ساعت 

 

و اوردم... تک ، تکشون و نگاه  زیتبر یو عکس ها یرفتم گالر یاراد ریبرداشتم و به طور غ زیم یام و از رو یگوش

 در برگشتم... یگرفت ! با صدا یجون م شتریلب ام ب یکردم و لبخند رو

 

... براتون غذا سفارش بدم ، انیتماس گرفتند ، گفتند هنوز نم ینتهرا یبود که گفت : سالم خانوم اقا بایشک

 ...دییبفرما

 

که شهراد به فکر ام بود و غذا  نیبه دست ام داد. ازش تشکر کردم ، رفت و در رو بست. از ا لونیاومد و نا جلو

 سفارش داده ، اگه بگم خوشحال نشدم دروغ گفتم !

 

!  ستیدر کار ن یکه مطمئن بودم اشتباه ا نیبردم و ا یم یپ شتریبه شهراد بگذشت... به عالقه ام  یم شتریب یچ هر

 بود... مثل عسل ! نیریدوست داشتن ها ش نیو چقد ا
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 که جواب داد. دینرس قهیدادم. نوشتم : ممنون بابت نهار ! به دو دق امیو به شهراد پ زیپشت م نشستم

 

 امروز تنهات گذاشتم ! دیببخش زمینوش جان عز-

 .ادیم شیکنم پ یه خواهش من-

 

 یخندون از رو یکه شهراد با لب ا نیسرگرم بودم که در باز شد... به فکر ا یام و که خوردم همون طور با گوش نهار

 لبخند ام و جمع کردم و سالم دادم. اومد تو و در رو بست و گفت. گهید یشخص دنیبا د یپا شدم. ول یصندل

 

 ! ستمیسالم ، مزاحم که ن-

 

اسم اش و هم  ی! حت نیدونستم دوست شهراد هم یبودم اش و م دهیبا شهراد د باریبگم من فقط  یدونستم چ ینم

 وسط اتاق نشست و گفت. یمبل راحت یدونستم. رو ینم

 

 ؟ نینفس خانم شما واقعا نامزد شهراد هست گمی! م دیراحت باش دینیبش دییبفرما-

 

 ...یاقا دیسکوت کنم... ببخشدادم  حیبگم پس ترج یچ دیدونستم با ینم

 

 محمد هستم !-
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 ! نیگرده ، منتظر اش نباش یبر م یدونم ک ینم ستیبله اقا محمد شهراد ن-

 ؟ یکن یام م رونیمحترمانه ب یدار-

 زدم ! یحرف نینه ، من هم چ-

 داد ! یرو م یمعن نیا-

 

 لب گفتم. ریهمه پرو بودن اش ز نیگرفته بود از ا حرصم

 

 ! ادینت در بتا جو نیبش-

 ؟ بلند بگو من ام بشنوم ! یگفت یزیچ-

 نداشت ! یبه شما ربط-

 زبونتم که دراز !-

 

لبخند  هی، چقد از حضور اش خوشحال شدم...  انیجواب اش و بدم که در اتاق باز شد و قامت شهراد نما خواستم

 زدم و گفتم سالم.

 

 و گفت.نگاه به من و محمد انداخت و اومد تو و در رو بست  هی

 

 شد ! رید دیببخش زمیسالم عز-

 ! ستیمهم ن ادیم شیپ-
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 سمت محمد که اون هم پا شد و با هم دست دادند و شهراد گفت. رفت

 

 ؟ یخبر اومد یچه ب-

 ! یستیدونستم ن یهم به تو بزنم... نم یسر هی امیطرفا کار داشتم گفتم ب نیاره ، اخه ا-

 راحت باش ! نیاشکال نداره بش-

 

،  رهایگفت سه تا قهوه ب بایاش اومد و خم شد و تلفن و برداشت و به شک زیمبل و به سمت م یو گذاشت رو اش کت

کردم چون  یتلفن و گذاشت سر جاش و کنار محمد نشست و مشغول حرف زدن شدند... من ام فقط نگاه شون م

 زدن نداشتم ! یبرا یحرف

 

و به سمت خونه به راه  میشد نی، سوار ماش میز شرکت خارج شدمحمد رفت و من و شهراد هم ا قهیدق ستیاز ب بعد

 ...میافتاد

 شیپ گهینداره کار د یکه من و تنها گذاشته بود معذرت خواست و منم گفتم اشکال نیشهراد باز ام بخاطر ا ریمس تو

نره خونه بمونم. ازم  که تنها نباشم و حوصله ام سر نیشرکت کار داره بخاطر ا رونیطور گفت فردا هم ب نی! هم ادیم

ا واقع دهیگفتم که در جواب محمد که پرس یگفتم. وقت بهشگفته ؟ من ام  یاومده و چ یکه ک دیراجب محمد پرس

ا ب میدینگفت. به خونه که رس یچیبهم انداخت و ه قینگاه عم هی، سکوت کردم ! حس کردم ناراحت شد !  نینامزد

 رفتم... و به سمت خونه میاز هم جدا شد یخداحافظ

 

 گفتم. رونینبود ، حتما بازم رفته عمارت ! نفس ام و دادم ب مامان
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 ؟  یام شد زندگ نیشکرت اخه ا ایخدا-

 

تخت و هم اونجا  یگرفته بود ! رفتم اتاق ام و لباس هام و عوض کردم و انداختم رو یلیدونم چرا دل ام خ ینم

قطره اشک از چشم ام افتاد... اگه پدر ام بود  نیکر به پدر ام ، اولپدر ام و کرده بود... با ف ینشستم. چقد دل ام هوا

 شد ! ینم یجور نیا

 

. شهراد بود ، رونیاز فکر اومدم ب یزنگ گوش یچند سال اخر فکر کردم... با صدا نیو به ا دمیتخت دراز کش یرو 

 جواب دادم.

 

 سالم بله ؟-

 ! نجایا یایشام ب یسالم برا-

 

 نگاه کردم و با خودم گفتم : من که االن اومدم چقد زود گذشت ! وارید یساعت رو به

 

 حوصله ندارم خداحافظ ! امینم-

 

 داد ! نوشته بود... امیبزنه قطع کردم. بالفاصله پ یکه بزارم حرف نیبدون ا و

 

 ؟ یکرد هیچرا صدات گرفته بود ؟ گر-
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، با  یصحفه گوش یطره اشک سر خورد و افتاد روق هیبفکر ات باشه !  یلب ام... چه خوب کس یلبخند اومد رو هی

 دست ام پاک اش کردم و نوشتم...

 

 نه خوبم !-

 پس چرا صدات گرفته بود ؟-

 

 ... نوشتم : خواب بودم.یگاه ستیکه بد ن دروغ

 

 باشه دروغ گو بهم نگو !-

 ! نیپدر ام تنگ شده بود... هم یخب دل ام برا-

 غم تو... نمیدوست دارم ! خودم نوکرتم نب ای... نفس من قد تمام دنزمیعز یااله-

 

! پاک اش  سمیدونم چرا نتونستم بنو ینم یتر شد و براش نوشتم... من ام ، من ام... ول ضیلب ام عر یرو لبخند

 ! یکردم و براش نوشتم : ممنون که هست

 

 

 راست اومد اتاق ام و گفت. هیساعت بعد مامان از عمارت برگشت و  چند

 

 ر ام... حالت خوبه مامان ؟سالم دخت-
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 زدم و گفتم. یقدر دان یلبخند از رو هیصورت پر مهر اش  یرو به

 

 ! نیخوبم مامان... خسته نباش-

 

 من فدات بشم مادر... یدختر ناز ام ناراحت ! االه نمیکنارم نشست و گفت : نب اومد

 

 و گفتم. دمیت کنم ! دست اش و بوسکرد و ناراح یکه بخاطر من انقد کار م یاومد مادر ا یدل ام م مگه

 

 شم ! خوبم مامان... یخدا نکنه من فداتون م-

 ؟ ی، نفس شام خورد یوا یبخواب پس... ا ریبگ زمیباشه عز-

 ! ستیاصال گرسنه ام ن ینه نخوردم ول-

 کنم ! یبرات درست م یزیچ هیشم  یچرا اخه ؟ االن پا م-

 

 ...نیبخواب نی! شما بر ستیام ن اش و گرفتم و گفتم : نه مامان گرسنه دست

 

 دختر ام ! ریباشه من رفتم پس ، شبت بخ-

 ...ریشب شمام بخ-
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 خوابم برد... یک دمیلبخند زدم و نفهم هیشرکت  رمیکه فردا نم نیتخت و از ا یرو دمیکش دراز

 

 

 

 

 

 

فتم تو هال... مامان داشت و ر رونیدوش گرفتم و اومدم ب هیشدم ساعت ده بود. پا شدم و رفتم  داریب یوقت صبح

 کرد. یسبز خورد م ایلوب

 

 سالم مامان.-

 ؟ یدیخوب خواب زمیسالم عز-

 اره خوب بود.-

 و صبحونه تو بخور مادر ! یبرو چا-

 چشم.-

 

و گرد و خوردم و پا شدم رفتم اتاق ام... چقد  ریو خوردم ، چند تا لقمه پن ختمیر یخودم چا یاشپزخونه و برا رفتم

 .رونیموهام و اومدم ب یتنگ شده بود ! شال ام و انداختم رو اطیقدم زدن تو ح یادل ام بر
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 ؟ یخوا یمامان کمک نم-

 ! شهی، االن تموم م زمینه عز-

 ...اطیتو ح رمیپس من م-

 باشه برو دختر ام.-

 

 ام نشستم و یشگیهم یو رفتم به سمت استخر... جا دمیپوش یکفش راحت هی رونیب یرو باز کردم و از جا کفش در

 ...رونیبود ! نفس ام و دادم ب ی، چقد حس خوب دمیسبزه ها کش یدست ام و رو

 

 

جا بود که شهراد گفت  نیجا بود که نشستم و قصه خوردم ! ا نیجا بود که شهاب گفت دوستم داره... هم ا نیا هم

 !  ریانقد ماتم نگ

 

جا بود که شهراد گفت ،  نی... اشدیم ریبه قلب ام سرازخوب  یبا اوردن اسم اش هم تمام حس ها یشهراد... حت اخ

کردم و  هیلب ام و خدا رو شکر گفتم. به درخت تک یلبخند اومد رو هیعاشق من بوده...  شیوقت پ یلیگفت : از خ

 ! رونیب امیب نیریش یحس ها نیخواست از ا یچشم هام و بستم ، دل ام نم

 

 

 و چشم هام و باز کردم و با اخم نگاه اش کردم... رونیر اومدم بشهاب از فک ینگذشت که با صدا یمدت یول

 

 خوام باهات حرف بزنم ! ی؟ م نمیجا بش نیسالم ، اجازه هست ا-



 !ستین انیپا نیرفت ، اما ا

 
117 

 

 ...نیبش-

 

 شروع کرد و گفت. قهیاز چند دق بعد

 

 ام تصادف کرده... من مجبور شدم برم ! یبودم ! زنگ زدند و گفتند دا یسخت طینفس من تو شرا-

 ی! حداقل بعد اش م یبر یبدون خداحافظ یتو حق نداشت یهستم ! ول یاالن ام راض طیمن از شرا ستیمهم ن-

 ... پس تموم اش کن لطفا !یزنگ بزن هی یتونست

 کردم... یمن کوتاه هیاره حق با تو -

 

 نامرد ! و اشک من شد ریتو باعث تحق یکردم ، کوتاه یگفت کوتاه یلب ام... چه راحت م یپوزخند اومد رو هی

 

 پوزخند نزن که از صد تا فوش برام بدتره ! من متاسفم... یاون طور ینفس حرف بزن ول-

االن خوشحال ام ! چون  یول ختمیتو ناراحت شدم و اشک ر یمثل تو دل بستم ، که برا یمن ام متاسفم که به ادم ا-

 تا بهتر بشناسم ات ! یخدا خواست که تو بر

 که هست ! گهید یکیداداش رفت اون  یکی نیته ، اام بهت بد نگذش یلیاره خ-

 

دست ام و بردم باال و محکم زدم تو  یک دمیشدم که نفهم یوقاحت شهاب درشت شد ! انقد عصبان نیهام از ا چشم

 صورت شهاب ، که دست خودم درد گرفت... دست ام و مشت کردم و گفتم.

 

 ... ینامرد یلیخ-
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 م که دست ام و گرفت و برم گردوند...شدم و خواستم به سمت خونه بر پا

 ول کن دست ام و کثافط !-

ون ا نمیب یگردم... م یبر م یول ایتالیا رمیباشه ! اصال فراموش نکن ، من ظهر پرواز دارم م ادتیباشه نفس امروز و -

 ! ارمیرو سرت در م یلیس نیا ی! تالف یفتیرو که شهراد ولت کرده و تو به پام م یروز

 

ول کرد و پشت اش و به من کرد و رفت... دهنم تلخ شده بود ، اب دهنم و قورت دادم. احساس کردم  ام و دست

 نییفشار ام افتاده... چشم هام و بستم و محکم فشار دادم و دوباره باز کردم. همون جا نشستم و اشک هام به پا

 ...ختیر

 

 

و شستم و به خونه برگشتم. مامان رفت عمارت تا  که اروم تر شدم صورت ام یکمی!  دمیترس یشهاب م نیاز ا چقد

 نهار درست کنه ، تا شهاب کوفت کنه و گور شو گم کنه !

 

 دلم گرفت ! یلیشهاب خ یکردم... از حرف ها یم نییکانال ها رو باال و پا ینشستم و همون طور الک ونیزیتلو یجلو

 مدت باهاش بودم ! هیو  دمیسکه شهاب و تا حاال ند یرو نیدونم چطور من ا ینم

 

 

 در سر ام و باال گرفتم... مامان بود که گفت. یساعت چند شده بود ! با صدا دمیفکر کردم که نفهم انقد
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 ، خدا پشت و پناه اش باشه. یام رفت بسالمت نیا-

 

و  فقط مامان یطور نیحاال که رفت ! ا یشهاب و به مامان بگم ول یخواست حرف ها یدلم م یلیکردم... خ اخم

حالت و  نیخواست ! چقد دوست داشتم حداقل به شهراد بگم اون وقت هم چ یو نم نیکردم و اصال دلم ا یناراحت م

 ! ی! چه بهتر که رفت شعوریپسره ب یکن فیگرفت که ک یم

 

 

 تم.چندش اور صورت ام و جمع کردم و گف یتخت ، با حالت ریز یشدم و رفتم اتاق ام... چشم ام خورد به بسته ها پا

 

 کرد که باز نکرده انداخت سطل اشغال ! یشهراد کار خوب-

 

بزرگ برداشتم و به اتاق ام برگشتم...  یمشک لونینا هی نتیتخت در اوردم شون و رفتم اشپزخونه از کاب ریز از

 کردم ! یم دیکه از اول با یتا بندازم شون سطل اشغال ، کار لونیانداختم شون تو نا

داد و ازم خواست برم اونجا... براش نوشتم که  امیه بود عمارت شام درست کنه ! شهراد بهم پطبق معمول رفت مامان

ن کنه ، از رفت یخودش فکر م شیاسرار نکرد ! و اگه بگم مطمئن ام که ناراحت شده و پ گهی، جالب بود که د امی ینم

 نبود ! یخود ا یشهاب ناراحت ام فکر ب

 

**** 

ر رفتم و غروب ب یصبح با شهراد به شرکت م شهیهفته مرتب مثل هم کی نیت... تو اهفته از رفتن شهاب گذش کی

 ... میجا بود که هر دو نفر مون کم حرف شده بود نیگشتم. جالب ا یم
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سکوت  نیسکوت کردم و هم یمن و بدونه ! ول یناراحت لیشهاب و به شهراد بگم تا دل یخواست حرف ها یم دلم

 هن شهراد شده بود !تو ذ یباعث فکر ها دیشا

 

 دادم و گفتم. امیشدم به شهراد پ داریصبح که از خواب ب امروز

 

 ! امیام و امروز به شرکت نم ضیمر کمیمن -

 

اش  زمی... اره ، اصال عزایاش و بپرسه !  لیدل شهیخواست مثل هم یباشه نوشت ! اخم کردم دلم م هیهم فقط  شهراد

 کو ؟

 

 هیبراش هد یفکر کردم که چ نیمن ام با اژانس به پاساژ مورد نظرام رفتم... تو راه به ااز رفتن شهراد به شرکت  بعد

 شهراد و نداشتم. اهان ادکلن از همه بهتره ! زیشد اخه سا ی؟ خب لباس که نم رمیبگ

 

سنده بپ دوارمیخوش بو گرفتم... البته از نظر من که خوبه ، ام یلیادکلن مردونه خ هی یبا وسواس خاص دمیرس یوقت

قشنگ و به سمت شرکت  یلیخ یجعبه کادوئ هیو گذاشتم شون تو  دمیشاخه رز قرمز خر هیرفتم و  ی! به گل فروش

 رفتم...

هفته مهمون صورت  نیکه تو ا یاسانسور شدم و دکمه رو زدم... دوست داشتم شهراد و خوشحال کنم ، اخم ها سوار

 و وارد شرکت شدم... رونیر اومدم بنرفته ! با باز شدن در اسانسو ادمیاش بود و 
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 قینفس عم هیو  ستادمیسالم کرد و من هم جواب اش و دادم و به سمت اتاق شهراد رفتم. پشت در ا بایشک خانوم

بود و اروم سر اش و اورد  زیم یرو یو در زدم ، منتظر جواب شهراد نشدم و رفتم تو... سر اش تو پرونده ها دمیکش

 باال...

 

 یلبخند نگاه اش م هیجعبه دستم متوقف شد ! با  ینگاه ام کرد و چشم هاش رو قیتعجب کرد و دق من دنید با

 کرد و گفت. هیبزرگ اش تک یو به صندل زیم یکردم. خودکار دست اش و انداخت رو

 

 سالم... کیزبونتم که موش خورده ! عل-

 

 خنده افتادم و رفتم جلو تر و گفتم. به

 

 اومدم ! رید دیببخش سیسالم رئ-

 نظم ! یکنم کارمند ب یماه ات کم م نیاز حقوق ا-

 ! سیرئ نیا لیهر طور ما-

 

 خم شد و دست هاش و گذاشت اون باال و گفت. زیم یرو

 

 تو دست ات ؟ هیاون چ-

 

 سر ام و دادم باال و گفتم. یحالت با نمک با
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 ! یحقوق ام و کم کن یخوا ی، م گهینه د-

 

شد !  یم شتریشد خنده من هم ب یتر م قیاخم شهاب عم یو هر چ میشده بود رهیخ هم یدومون  به چشم ها هر

 ! رهیخنده ام نگ نیاز ا شتریلب ام و به دندون گرفتم تا ب

 

 و گفتم. زیم یتر رفتم و جعبه رو گذاشتم رو جلو

 

 نیدم تنگ شده ! نه اشهراد... شهراد خو یخواد ! من دلم برا یشما گرفتم... خب ، خب کادو که مناسبت نم یبرا-

 هفته است اخم کرده ! کیکه  یشهراد ا

 

 

شهراد  یراحت شدم ! چشم هام و که باز کردم نگاه خمار و مشک شیو چشم هام و بستم... اخ رونیام و دادم ب نفس

 !  دیچرخ یتو جزء ، جزء صورت ام م

 

 ر از نگاه شهراد اروم گفتم.فرا یتر شده بود... برا ادیز یلیخشک شده بود ! ضربان قلب ام خ دهنم

 

 ! گهیخب من برم سرکار ام د-

 گرفته ! یخوشکل چ یدیل نیحاال ا نمیدل ؟ بزار بب زیکجا عز-
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اش بلند شد و اومد  یصندل یتو دهنم ! شهراد از رو ادیکردم هر لحظه قلب ام م یگرفته بودم... احساس م استرس

 جعبه و باز اش کرد... نگاه به من کرد و دست اش و برد سمت هیکنارم 

 

 گل و بو کرد و گفت. قیجذاب نگاه ام کرد... چشم هاش و بست و عم یرز قرمز و برداشت و با لبخند ا گل

 

 ! دهیبو عشق م-

 

 تن اش زد و گفت. راهنیبه پ یو ادکلن و برداشت و کم زیم یبا ارزش اروم گذاشت رو ءیو مثل ش گل

 

خانوم خوشکل  هیاز  یطور خشک و خال نیهم شهینم ی! ول یخوشحال ام کرد یلی، خ زمیچه خوش بو ! ممنون عز-

 که ! یتشکر کن یهم عاشق اش هست یلیکه خ

 

ستبر و خوش بو شهراد فرود اومد ! اگه بخوام حال ام و  نهیس یحرف شهراد و هضم نکرده بودم که... سرم رو هنوز

شده بود و محکم فشار  دهیچیبه دورم پ یا چکیرست مثل پقدرتمند شهراد که د یبا بازو ها یبگم هنگ بودم... ول

 تلخ باشه ، هووم !  قتیواژه حق نیا دیکه نبا شهی! هم نیریش قتیحق کی نیا دمیداد... فهم یام م

 

 است ! ایکار دن نیو گفت : اخ که چقد من دوست ات دارم نفس ! دل کندن از تو سخت تر دیام و بوس سر

 لم کرد و گفت.اروم و ادیز یلیم یب با

 

 ! امیمن االن م زمیعز نیبش-
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کنم. قلبم  یریام جلو گ یتا از افتادن احتمال زیم یسمت در رفت و از اتاق خارج شد ! دست ام و گذاشتم رو به

 ... هنوز منگ بودم ! زدیتند م یلیخ

 

خودم کردم. متوجه  بینص ییایح یگاز کوچولو گرفتم و ب هیبود ! زبون ام و  ی، اغوش شهراد خوب که نه ، عال چقد

بود که از اتاق  نیزاره ! بخاطر هم یمن و رد کنه و به من احترام م یخواد خط قرمز ها یکه نم نیحال شهراد شدم ، ا

 ...لمب یلبخند زدم و رفتم ، نشستم رو هیرفت !  رونیب

 

 

جالب بود که شهراد با اون همه غرور  که دست اش بود ! برام یقهوه ا ینیشهراد وارد اتاق شد و س قهیاز ده دق بعد

 .زیم یو گذاشت رو ینی! در رو بست و اومد کنار ام نشست و س ارهیخودش قهوه ب

 

 

 ی... با صدامیبود معلوم شد ، صورت اش و شسته ! هر دومون سکوت کرده بود سیخ یاش که کم قهیشق یموها از

 ! شهیسرد م زمیشهراد که گفت : بخور عز

 

 م باال و نگاه اش کردم... و فنجون قهوه رو برداشتم و گفتم : ممنونام و اورد سر

 

 داد گفت. یطور که پاشو تکون م همون
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بدم  از دست ات دیکه شا نیبترسم از ا ی، ول یول نمتیبرام سخته که هر روز بب یلی! خ میبا هم حرف بزن دینفس با-

! 

 

اروم شدن  یکرد ! برا ینه ! ذهن ام درست کار نم اید بگم به شهرا دیدونم با یشهاب افتادم... نم یحرف ها ادی

 شهراد گفتم.

 

 افته ! یمن نم یبرا یاتفاق ا-

 ! فتهیزارم که ب یدونم ، من نم یم-

 

 مرد داشتن ! ایحس پناه داشتن ،  نیری... و چه ش

 

 من باش !قلب  نیبه فکر ا کمیکه تنها باشم و تو رو نداشته باشم خسته شدم !  نینفس من از ا-

 

تونستم حرف بزنم و  یات باشه ! اصال نم یمرد که حام هیخواد ،  یخوب م یزندگ هیبگم منم دل ام  دمیکش خجالت

 فقط سکوت کردم !

 

کنم ، اما چرا  لیخوام بهت تحم یدونم ؟ نفس من نم ی، شما رو نم میدون یم تیخب ما که سکوت و عالمت رضا-

 !  یگینم یچیه

 

 اد...و ادامه د دیخند
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 ...یتو ! اخ که چقد ناز دار یپدر من و در اورد-

 

نم دو ی، من فقط نم زارمیاز حد کالس م شیواقعا دارم ب ایخواست شهراد فکر کنه من تو اجبار قرار گرفتم  ینم دلم

 !  نیدل ام و بهش بزنم هم یتونستم حرف ها یچرا نم

 

 شهراد نگاه کردم و گفتم. به

 

 ...یبرام مهم هست!  ستین ینه اون طور-

 

 گفت. یا طونیلحن ش با

 

 جانم ... پس زبون ات سر جاشه ! فکر کردم موش خوردتش ! یا-

 

لب اش و چشم هاش و  یرو دیشده نگاه اش کردم... زبون اش و کش زونیاو یبه خودم گرفتم و لب ها یناراحت افهیق

 بست و گفت.

 

 ! یندار شتریسخاوتمند ام دو راه ب یلیکه خ یاز اونجا ا-
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 و گفت. رونیهاش و باز کرد و نفس اش و داد ب چشم

 

 ...ای،  اریام ب زیام و از تو کشو م گاریبرو فندک و س ای-

 

 جا است ! نیاش و گفت : جات ا نهیاش و زد به س دست

 

خودم  به هویاغوش شهراد !  نیریحس ش ای گاریکردم س یکه پاشم برم... داشتم فکر م نیا یشده بودم به جا پرو

 کرد... ! یباز نگاه ام م شیخودم کردم... چشم ام افتاد به شهراد که با ن بینص یاومدم و تو دل ام بچه پرو ا

 

اش و برداشتم و  گاریشهراد رفتم و از کشو فندک و پاکت س زیتو سرم ابروم رفت... فورا پا شدم و به سمت م خاک

 .دییبراش بردم و دادم دست اش و گفتم : بفرما

 

 ام کرد و با خنده گفت. گاهن

 

 بهتر... گاریحاال ! اون که از س ی... بود یدست ات درد نکنه ول-

 

 بلند گفتم. یدرشت شده نگاه اش کردم و با صدا یچشم ها با

 

 شهراد... !-
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 جان دلم ؟-

 

 یا قی، پک عم اش و گذاشت کنج لب اش و با فندک روشن کرد گاری... س رونیام بزنه ب نهیبود از س کیام نزد قلب

 گرفت و دود اش و داد تو صورت ام و گفت.

 

 خواد ! یو دل ات من و م یدونم تو هم عاشق ام هست یخب حاال ، م-

 

کرد... استرس داشتم ، حال ام خوب نبود ، گرمم شده بود ! احساس  یاش انگار ادم و جادو م یمشک یچشم ها اون

 ..به چشم هاش نگاه کنم. گهید کمیکردم اگه  یم

 

و خدا  رونی... نفس ام و نا محسوس دادم بمیشد دهیکش رونیب نیریخلسه ش نیزنگ تلفن هر دومون از ا یصدا با

 رو شکر کردم که تلفن به موقع زنگ خورد !

 

 که دو رگه شده بود گفت. یاخم کرد و با صدا شهراد

 

 ! هیک گهید نیبر خر مگس معرکه لعنت... ا یا-
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حرف زدن تلفن و گذاشت سر جاش و امد کنارم نشست  قهیت تا تلفن و جواب بده. بعد از چند دقاکراه پا شد و رف با

 و گفت.

 

جا  نیا ادیاالن تهران داره م یقرار کار ا یبرا زیتبر میکه با هم رفت یبود. گفت همون شخص بایشک زمیعز دیببخش-

 ! پاشو برسونمت خونه و خودم برگردم. گهیدو ساعت د یکیتا 

 .رمیممنون من خودم منه -

 نشد ! یول میحرف بزن رونیب میخواستم نهار با هم بر ی! م ادیفقط ز یدیتعارف نکن نفس تا اومدن سع-

 نداره. یاشکال-

 

 ...میو به راه افتاد میشد نی. سوار ماشمیام و برداشتم و همراه شهراد از شرکت خارج شد فیک

 

 و نگاه اش کردم. دمیدست کش ابونیشهراد از نگاه کردن خ یصدا با

 

 ؟ شهیدونم چرا نم ینشد ! نم یخواستم باهات حرف بزنم ول یم-

 خب االن بگو !-

 نیبگم ... بب یدور باشه ! چطور ا ادیاز استرس و کار ز دیگرفته دکتر ام گفته با یقلب یاواخر ناراحت نیپدر ام ا-

 گهیتو بود نفس ! اما االن د شیتونستم برم چون دلم پ یمن نم ی... ول هیکنه من برم ترک یوقته اسرار م یلیعموم خ

بزارم  تونم یقلب اش نم طیشرا نیعمو ات ! من هم با ا شیبرم پ امخو یم گهیچون پدرم م چونمیتونم بپ ینم بایتقر

 تنها بره !
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 یه بود و ب! تمام بدن ام سرد شد دمی؟ من درست شن هیخواد بره ترک یکردم... شهراد م یطور نگاه اش م همون

! سر ام و به  رهیام نگ هیکردم که گر یسع یلیگرفت ! خ یلیمشابه داشتم... دلم خ یتجربه ا نیحس ! من هم چ

 .گفتمکردم نلرزه  یم یکه سع یبر گردوندم و با صدا نیطرف پنجره ماش

 

 برو خوش بگذره !-

با هم حرف  دیبا یبخاطر همون گفتم جدخوام برم بر نگردم !  یمن و ... من که نگفتم م نیبب زمینفس جان عز-

 ! میبزن

 

 گفتم. دیلرز یکه کامال م یصدا با

 

 ؟ یچرا زود تر نگفت-

 برم مجبور ام نفس ! دی... االن بخاطر قلب بابا با یخواستم نگران ش یچون مشخص نبود ! نم-

 

 گونه ام و گفتم. یقطره اشک از چشم ام افتاد به رو به

 

 نگرفتم...خب برو من که جلو تو -

 

 ...دیبه گوش رس ابونیاسفالت خ یرو نیماش یها کیدل خراش الست یترمز گرفت که صدا هویاخم نگاه ام کرد و  با
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 تو دختر ! یگیم ینفس ؟ چ یچ یعنی-

 ات برس ! یشم برو به زندگ یواضح که ! مزاحم ات نم-

 

 و گفت. نیمشت محکم زد به فرمون ماش با

 

 خواد بزنم ات ! ی؟ اخ که چقد دل ام م هیحم چمزا یگیچرا چرت و پرت م-

 

 و ادامه داد... دیکش قینفس عم هی

 

م خوام تنهات بزارم... گفت یم یو فکر کن یمن کجا برم ها ؟ نفس بهت نگفتم که تلخ ش یمن تو ا یزندگ وانهیاخه د-

 ! زمیعز یریبگ میکه زود تر تصم

 

 یب داد و مشغول حرف زدن شد. دست خودم نبود من از رفتن منگاه اش و از من گرفت و جوا یزنگ گوش یصدا با

 ! دمیترس

 

و جلو خونه نگه  دیساعت رس میرد و بدل نشد. بعد از ن نمونیب یحرف گهیروشن کرد و به راه افتاد... د نیماش

 که دست ام و گرفت و گفت. نییداشت. ازش تشکر کردم و خواستم برم پا

 

 ، ها نفس ! یطور شناخت نی؟ من و ا یفکر کرد یخودت چ شیگذره ؟ پ یم یتو اون سرت چ-
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 و گفت. دیکش قینفس عم هی

 

وقت فراموش نکن ، من هر جا باشم  چیو ه نیاون دل نازک ات بشم ا یمن فدا ی، خوشکل ام االه زمینفسم ، عز-

 م و فردا فارغ ! که امروز عاشق بش ستمیساله ن ستیمحال ازت دست بکشم ! من جون ب فتهیکه ب یهر اتفاق ا

 

 اش و گفت. نهیبه س زد

 

 که ... یدون ی! م یجا هست نیوقته که ا یلیخ-

 

 و گفت. دیکرد و بوس کیام و به لب اش نزد دست

 

 باشه ؟ میزن ی! هر وقت از شرکت برگشتم با هم حرف م شهینم یخواد برم ول یدلم نم-

 

دست از  یمنف یخواست ! سر ام و تکون دادم تا فکر ها یم هیشدم ... چقد دلم گر رهیمهربون اش خ یچشم ها به

 محال دروغ بگه ... یمشک لهیدو ت نیسر ام بردارند ! ا

 

 ! یباشه... مواظب خودت باش-

 هستم نفس ام ، تو هم مواظب عشق من باش !-
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 م ، شهراد هنوز نرفتهبرداشتم و در رو باز کردم و به عقب برگشت فمیام و از ک دی، کل نییرو باز کردم و رفتم پا در

 لبخند زدم و براش دست تکون دادم... هیبود... چقد مرد بود ، چقد دوست اش داشتم ! 

 

دم... کر هیکه تا نرم قصد رفتن نداره ! اومدم تو و در رو بستم و به در تک نیو با سر اشاره کرد برم تو ، مثل ا دیخند

 شهراد بره و بر نگرده !که  نیاز ا دمیترس یم یلی، خ دمیکش قینفس عم هی

جون به سمت خونه رفتم. در رو باز کردم و کفش ام و در اوردم و رفتم تو ، در  یب یام و از در گرفتم و با قدم ها هیتک

 در مامان که اشپزخونه بود برگشت و گفت. یرو پشت سر ام بستم. با صدا

 

 ؟ یشرکت باش دینفس ؟ مگه نبا یاومد یتو ک-

 خانوم ! سالم مامان کیعل-

 .زمیسالم عز-

 رفت. یداشت من حوصله ام شرکت سر م یشهراد من و رسوند و خودش رفت ، قرار کار-

 

 کردم نلرزه گفتم. یکه سع یاوردن اسم شهراد دوباره بغض کردم و با صدا با

 

 .ادیاستراحت کنم خواب ام م رمیمن م-

 باشه دختر ام برو.-
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تخت و همون طور که  ی. نشستم رودمیپوش یهام و عوض کردم و لباس راحتاتاق شدم و در رو بستم ، لباس  وارد

ام و برداشتم و  کیانگشتر شهراد... پا شدم و در کمد و باز کردم ، جعبه کوچ یکردم ، ذهن ام رفت جا یفکر م

 بازش کردم... دیتخت با کل یدوباره نشستم رو

 

برداشتم اش و از تو جعبه درش اوردم...  اطیشد ! با احت ام افتاد به جعبه انگشتر و لبخند مهمون صورت ام چشم

 و با ارزش بود ! درست مثل خود شهراد ! زیبرام عز یلیقشنگ بود. تو انگشتم کردم اش... خ یلیخ

 

مامان اروم چشم هام  یخوابم برد... با صدا یک دمیو چشم هام و بستم و نفهم دمیو دراز کش نییرو گذاشتم پا جعبه

 گفت. ی، جلو در اتاق بود و م و باز کردم

 

 وقت نفس ! ریپا شو نهار بخور د-

 

 و گفتم. نهیسر ام که مامان نب ریانگشتر ، دست ام و زود بردم ز یاور ادی با

 

 ! امیچشم مامان جون شما برو من ام االن م-

 

و کمد. رفتم اشپزخونه رفت انگشتر رو در اوردم و گذاشتم سر جاش و جعبه رو هم قفل کردم و گذاشتم اش ت یوقت

 ! دمینفهم یچیازش ه یدرست کرده بود ول یرو عقب دادم و نشستم ، مامان قرمه سبز یو صندل
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کردم. مامان باهام  یکانال و عوض م ینشستم و الک ونیزیو جمع کردم و ظرف ها رو شستم. جلو تلو زیاز نهار م بعد

 شدم ! یاصال متوجه نم یول زدیحرف م

 

 ش در اومد و گفت.ام صدا اخرش

 

 شده ؟ یزیاره ، اره ! چ گهی؟ همه اش م یدینفس با تو هستم چرا جواب نم-

 ...دیکنم خب ! حواسم به شما نبود ببخش ینگاه م لمیمامان دارم ف یچیه-

 

 

 کمی... رونیسر ام و رفتم ب یغروب شده بود. چشم ام همه اش به ساعت بود ! پا شدم و شال ام و انداختم رو کینزد

 هفت بود... کیقدم زدم و اخرش خسته شدم نشستم. ساعت نزد

 

و در و بست و به  نییاومد پا نیشد... از ماش اطیباز شد و لندکروز شهراد وارد ح اطیبعد در ح قهیچند دق درست

 سمت عمارت رفت. 

 

 

 اخرش صداش زدم... ینه ! ول ایبود  یدونم کار درست ینم

 

 شهراد..-

 ت و گفت.به عقب برگش شهراد
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 ؟ یکن یم کاریجا چ نیا-

 

 جلو تر و گفتم. رفتم

 

 قدم بزنم ! کمیحوصله ام سر رفته بود ... اومدم -

 

 نگاه ام کرد... سر اش و اورد کنار گوشم و گفت. قیو دق ستادیجلو تر اومد و وا شهراد

 

 بعد ! یخسته ام نفس... باشه برا یلیاالن خ-

 

 بعدا ! اخم کردم و گفتم. گهی... حاال ممیبودم ! منتظر اش بودم تا با هم حرف بزن گذرونده یکل امروز و به سخت من

 

حرف ام و ادامه ندادم ،  هی... با خنده شهراد بقاطیساعت اومدم ح هیاالن... من از ظهر منتظرتم...  نیام هم رینخ-

 نبود که نگفته باشم... خود ام و لو دادم ! میزیالبته چ

 

 ؟ ! ینقدم بز یکه اومد-

 

 کردم... دست ام و گرفت و گفت. ی، فقط نگاه اش م رهیکردم خنده ام نگ یسع
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 یلینوبت دکتر داشته. من خ ستی، پدر ام ن میعمارت با هم حرف بزن میبر ایکوچولوت ام قربون... ب یاون دروغ ها-

 جا ! نیا ستمیتونم وا یخسته ام نم

 

 .میبال خودش به سمت عمارت برد... در رو باز کرد و با هم وارد سالن شدفشار کوچولو داد و من و به دن هیام و  دست

 

 .امیمن برم لباس هام و عوض کنم االن م زمیعز نیبش-

 باشه راحت باش.-

 

و  نییاومد پا یمشک شرتیو ت دیشلوار سف هیبا  قهیمبل و شهراد از پله ها باال رفت... بعد از ده دق یرو نشستم

 گفت.

 

 چشمک زد ! هی... و گهید امیاالن م میبخور ماریب یزیچ هی-

 

 و کنارم نشست و گفت. زیم یرو گذاشت رو ینیاومد ، س ینیس هیبا  قهیسمت اشپزخونه رفت و بعد از ده دق به

 

 حد ! نیمن در هم قهیسل زمیببخش عز گهید-

 

 و گفتم. دمی! خند یشکالت کیاش کردم و بهش لبخند زدم... اب پرتقال اورده بود با ک نگاه
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 ! یممنون الزم نبود زحمت بکش-

 بخور...-

 ؟ یختیر یتوش چ-

 

 گفت. یطونیلحن ش با

 

 خوب تو بخور ! زیچ هی-

 

 و گفتم. دمیخند

 

 من و ! ینکش-

 

 تر اورد و گفت. کیاش و نزد سر

 

 تو رو بکشه خوشکل ! ادیدلش م یک یبخورم ات ول دیشا-

 

دم دراز کر وانیبود گرفتم و دست ام و به سمت ل یبرق خاص هیکه توش  یمشک یها لهیاز اون ت یام و به سخت نگاه

 و گفتم.
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 ! گهیخودتم بخور د-

 

 ! دیچسب شیو گفت : اخ دینفس سر کش هیبرداشت و  وانیل

 ازش خوردم... یکمیکردم و  کیو به لب ام نزد وانیل

 

 نفس ! گهیبخور د-

 هو بخورم ! هیو تونم همه ش ی! من که نم گهیخورم د یاوا دارم م-

 سر اصل مطلب ! میبر زمیباشه ، خب عز-

 

رو شلوارم  ختیاز شربت ر یکمیتو گلوم و به سرفه افتادم...  دیخوردم پر یحرف شهراد همون طور که شربت و م با

 اخ گفتم که گفت. هیو با دست زد به پشتم...  زیم یو ازم گرفت و گذاشت رو وانی، شهراد ل

 

 زدم ! واشی؟ من که  دردت اومد دیببخش-

 

 بهتر شده بودم. تو چشم هام اشک جمع شده بود ! گفتم. یکمی

 

 ... اشکال نداره !ادینه ز-

 برات ؟ ارمیاب ب-
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 نه ممنون.-

 

 کردم... زیبرداشتم و شلوار ام و تم یچند تا دستمال کاغذ زیم یرو از

 ! یکنیچرا حول م زمیسر اصل مطلب عز رمیخب نم-

 شهراد... !-

 ن دلم ؟جا-

 

 اوردن حرف صبح اش دوباره دلم گرفت و گفتم. ادینشست... ! با به  یجان گفتن هاش به دلم م نیا چقد

 

 ؟ یبر دیحاال واقعا با-

 تنها بزارم اش ! شهیاگه پدرم بخواد بره مجبورم ، نم-

 

 ...دمیپرس من و پدر اش من و انتخاب کنه ! نیخواست ب یدلم م ینه ول ایبود  یدونم خود خواه ینم

 

 ؟ یبر یتنها بزار یخوا یم یمن و چ-

 

 صورت ام شد و گفت. رهی... خدیکش قینفس عم هیهاش و بست و  چشم

 



 !ستین انیپا نیرفت ، اما ا

 
141 

 

تونم پدر ام و  ینم یخودمم سخته... ول یخوامت ، برا یکه چقد م یدون ینزار نفس ! م یتو رو خدا من و تو دو راه-

 ول کنم ، لطفا درک ام کن ! ضیقلب مر هیبا 

 

 

و انقد اقا بود و به ما  زدیکه من و دخترم صدا م یمن و درک کنه ! به پدر اش ، شهرام خان کس یکردم... پس ک خما

دونستم... ذهن ام درست  یخودم م یبرا بیرغ هیلحظه ازش بدم اومد ! اون  هیکردم و  یمحبت داشت حسادت م

 ها ! ونهیکرد ، شده بودم مثل د یکار نم

 

 

؟  نکنه همون  یکرد چ یگشت ؟   اگه من و فراموش م یرفت و بر نم یخواستم... اگه م یخودم م یو فقط برا شهراد

افکار  نیو سر ام و تکون دادم تا از دست ا رونیدستم از فکر اومدم ب یجا ازدواج کنه !   با نشستن دست شهراد رو

 راحت بشم ! یمنف

 

 

 ؟ زمیخوبه عز حالت

 

 و با اخم گفتم. دمیکش رونیام و از دست اش ب دست

 

 خوبم...-

 ؟ یپس چرا اخم کرد-



 !ستین انیپا نیرفت ، اما ا

 
142 

 

 

 خواد... یگفتم : دلم م دیلرز یکه م یصدا با

 

 تو اون سرت ؟ گذرهیم ی؟ چ هویکه ! چت شد  ینفس خوب بود-

 مگه مهمه ؟-

 نفس... ؟ دست ات درد نکنه ! ستین-

 

 افتاد و گفتم. نییقطره اشک از چشم ام به پا هیزدم و  پلک

 

 .پس نرو..-

 

نکردم و  یمقاومت ا چیداشتم ! ه ازیارامش ن نیاش... به ا نهیس یتر اومد و بغلم کرد... سر ام و گذاشت رو کینزد

 بود ! اطیخوش آغوش اش و استشمام کردم... برام مثل ح یبو

 

 

 و گفت. دیپشت ام و نوازش کرد و سر ام و بوس اروم

 

 ! ونهید هیتو  شیجا پ نی! دلم اتونم بمونم  یگردم... نم ینترس نفس ، من بر م-

 کنم ؟ کاری؟ اون وقت من چ یچ یاگه بر نگشت-
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 انگشت چونه ام و گرفت و سر ام و اورد باال... اشکم و پاک کرد و گفت. با

 

 ام نکن نفس... ! ونهینه بگم ! د دهیهمه زحمت من و کش نینکن ! نزار به پدر ام که ا هیجون شهراد گر-

 

- 

 برام ارامش بخش بود... چشم ها نیا چقد

 

 ؟ ایقول داد-

 زارم نفس مطمئن باش ! یقول مردونه ! من تنهات نم-

 

 و گفت. دیو بوس میشونیاش و جلو اورد و پ سر

 

 محاله من از عشقم دست بکشم !-

 

 نیازد نه من ، هر دومون به  یگذشت نه شهراد حرف قهیاش و محکم فشارم داد ! چند دق نهیس یام و گذاشت رو سر

 . میداشت ازیارامش ن
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عمرم  یقیموس نیمنظم تپش قلب اش بهتر یبود. بکر ، خاص ، خود... خود عشق ! صدا یزیفرا تر از هر چ یحس

 . سر ام و برداشتم و به عقب رفتم...دمیخودم افتاده بودم و خجالت کش تیموقع ادیبود... بعد از چند لحظه تازه 

 

 کرد و گفت.خمار نگاه ام  یبا چشم ها شهراد

 

 ؟ یشد ؟ چرا رفت یچ-

 

 و گفت. دیانداختم... احساس کردم گونه هام از خجالت قرمز شده ! نرم خند نییام و پا سر

 

 اومده... ! خب حاال ، نوش دارو بعد از مرگ سهراب ؟   ادشیجانم تازه  یا-

 

 بغل اش اشاره کرد و گفت. به

 

 ! زمیخجالت نکش عز ایب-

 

 گرفتم و خجالت زد اسم شو صدا زدم : شهراد !ام و به دندون  لب

 

 ! زمیکردم عز یجان دلم... شوخ-

 ! دیببخش گهیخب من برم د-
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 زنگ به پدرم بزنم. هیباشه برو... مامانت نگران نشه ، منم -

 

 

 یجور نیکردم و با دو به سمت در رفتم و تو دلم گفتم : خاک تو سر ام ابروم رفت ، چرا ا یاروم یشدم و خداحافظ پا

 کنم من ! یم

 

 موندم بعد رفتم سمت خونه... رفتم تو و اروم سالم کردم. اطیتو ح قهیدق چند

 

 برگشت و با اخم گفت. مامان

 

 تو ؟ یسالم معلوم هست کجا کیعل-

 

 زده به مامان نگاه کردم و گفتم. خجالت

 

 بودم... اطیتو ح-

 

 دم !و منم باور کر یاره تو گفت یعنینگاه بهم کرد که  هی

 

 ! گهید ادیها باش نسوزه من برم عمارت شام درست کنم . شهرام خان هر جا باشه م ینیزم بیمواظب س ایب-
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 چشم...-

 

شون تو ظرف مرغ  ختمیگاز و خاموش کردم و با قاشق ر ریها ز ینیزم بیرفت و منم بعد از سرخ شدن  س مامان

 ... رمیدوش بگ هیسرخ شده و به اتاق ام رفتم تا 

 

 

اگه  دونستم ینبود ! نم لمیاصال حواسم به ف یول ونیزیرفتم جلو تلو دمیکه لباس پوش نیو بعد از ا رونیب ومدما

 ...میکن کاریچ یبزرگ نی! اون وقت تو خونه به ا شدیبراش تنگ م یلیکنم ، دلم خ کاریچ دیشهراد بره با

ت داش ریرفتار ام تاث یگرفت و ناخداگاه رو یم مکردم دل یام گذشت... هر وقت به رفتن شهراد فکر م گهیروز د چند

 کرد. یمهربون تر و با محبت تر از قبل باهام برخورد م یلیخ ی! شهراد ول

 

 

تونستم رفتار ام و کنترل کنم ،  یاصال نم یخودمم خسته شده بودم ول یگرفتم حت یشرکت همه اش بهانه م امروز

شهراد سر ام  یاش عادت کرده بودم ! با صدا دنیدن شهراد و عشق ورزبرام دشوار بود... به بو یلیخ هیقض نیهضم ا

 و باال گرفتم.

 

 اخم هاش و نگاه کن تو رو خدا !-

 مزه ! یحوصله ندارم شهراد ولم کن ، ب-

خونه  رمی! من دارم م یانجام نداد یداره ! چند روزه کار تو درست و حساب یحد گهید یباز یخانوم محترم پارت-

 ! یدیکار تو انجام م یمون یم جا نیشما ا
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 گرد شده نگاه اش کردم و گفتم. یچشم ها با

 

 جا تنها بمونم ؟ ! نی... من ایچ-

 ! یکار عقب افتاده دار زمیاره عز-

 مونم ! یبرو بابا من نم-

 فرستم یاژانس م هیندارم ! هر وقت کار ات تموم شد  یهستم باهات ام شوخ ینفس ، من تو کار جد یمون یم-

 ؟ یدیفهم یاینم یدنبال ات ، با شخص

 

 

سر ام و  ی! با ناراحت ستیدر کار ن یاش نگاه کردم... از حالت صورت اش مشخص بود که شوخ یجد یچشم ها به

 خونه ! بخاطر همون با اخم گفتم. میو دوباره ازش بخوام باهام بر ارمیخواست کم ب ی، دلم نم نییانداختم پا

 

 گردم ! ی... خودم بر مستیبه اژانس تو ن یازین یمونم ، ول یباشه م-

 

 شد و گفت. کیام نزد زیقدم به م دو

 

 خداحافظ ! ایب یبا شخص ی، جرات داشت یرو حرف من حرف بزن ادیخوشم نم-
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 یحرف نم یطور نیوقت با من ا چیشهراد نگاه کردم... واقعا رفت ! بهم برخورد شهراد ه یخال یو منگ به جا جیگ

 کردن... پیو شروع کردم به تا زیزدم و نشستم پشت م نیبچه ها پام و محکم به زمزد ! مثل 

 

 

 هیاژانس منتظره  نییداد بود که ) برو پا امیام پ یهشت شب کار ام تموم شد و هم زمان شهراد به گوش ساعت

 ... رونیو پا شدم و از اتاق اومدم ب فمیام و انداختم تو ک ی... ( با حرص گوشدهیو هفت سف ستیدو

 

 

ود ، نشسته ب یصندل یرو رونی، ب دادیشرکت و انجام م یکار ا زیتم یبود و کار ها یسال انیکه خانوم م یاکبر خانوم

 گفت. دیمن و که د

 

 کار ات تموم شد دخترم ؟-

 ؟ ! نیبله تموم شد ، شما چرا هنوز نرفت-

 

 !دخترم  یگفتن بمونم که تنها نباش یتهران یشد و گفت : اقا پا

 

 صورت مهربون اش لبخند زدم و گفتم : ممنون ! به
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 یلبخند اومد رو هیام بوده !  ی... پس شهراد به فکر تنهامیدر رو قفل کرد و با هم سوار اسانسور شد یاکبر خانوم

ز کردم و ا یخداحافظ یرفتار اش دوباره اخم کردم... با باز شدن در اسانسور از خانوم اکبر یاور ادیبا  یلبم ول

 ساختمان خارج شدم...

 

 

جدا شد و اومد  نیاز ماش دیکرده بود ، من و که د هیتک نیاونجا بود و راننده اش هم به ماش دیو هفت سف ستیدو هی

 جلو و گفت.

 

 ؟ من و همسر تون فرستاده ! دیهست یسالم شما خانوم تهران-

 شهراد... نیلبخند زدم از دست ا هی!  ، همسرم یخانوم تهران یهام به نشانه تعجب باال رفت... ! چ ابرو

 

 بله خودم هستم.-

 

 .دینیبش دیعقب و باز کرد و گفت : بفرما در

 

ساعت جلو عمارت نگه داشت ، خواستم حساب کنم که گفت : حساب شده  میتشکر کردم و نشستم . بعد از ن ازش

 خانوم !

 

شدم در رو پشت سرم  اطیو در رو باز کردم و وارد حام برداشتم  فیو از تو ک دیشدم . کل ادهیممنون گفتم و پ هی

 بود ! پس مامان کو ؟ کیخونه تار یبستم و به سمت خونه رفتم... در رو باز کردم ول
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و  ختمیاب ر وانیل هیو باز کردم و  خچالیام و همون جا انداختم و برق و روشن کردم و رفتم اشپزخونه در  فیک

 عمارت ( ایکه نوشته بود... )شام ب دمیمامان و د اداشتیتازه و بستم  خچالیدر  یخوردم ، وقت

 

نداشتم. رفتم اتاق و بعد از عوض کردن  ینبود ! خودمم حوصله اشپز یاز غذا خبر یحوصله نداشتم برم ول اصال

 یکه تا باال دیسف کیتون هیبا  یشلوار مشک هی، موهام و خشک کردم و  رونیدوش گرفتم و امدم ب هیلباس هام 

 و به سمت عمارت رفتم... رونیو از خونه رفتم ب شمخط چ هیرژ قرمز زدم و  هیسر ام کردم ،  یزانوم بود و شال مشک

 

 

ل نکنه حا دمیمطلق بود ! ترس یکیخونه تو تار یرو چرخوندم و در رو باز کردم... ول رهیپله ها باال رفتم و دستگ از

 گفتم : مامان... دیلرز یکه م ی! با صدا مارستانیشهرام خان بد شده رفتند ب

 

 حرکت یب یطور نیو به عقب رفتم... برق ها روشن شد و من هم دمیکش غیج دیکه به گوشم رس دنیترک یصدا با

 زدم...  یپلک هم نم یبرق گرفته محو تماشا اطراف شدم و حت یمثل ادم ها

 

حلقه بزرگ گل رز قرمز  هیشده بود بادکنک... ، کل خونه  دندیخند یبودند و م ستادهیپله ها ا یسه نفرشون رو هر

 سرشون کاله بود و دست شون فشفشه ! یشده بود ! رو زونیبه شکل قلب از لوستر وسط سالن او

 

 قلبم برداشتم. یاومدم و دست ام و از رو رونیاز شوک ب کمیشهراد  یصدا با

 



 !ستین انیپا نیرفت ، اما ا

 
151 

 

 تولدت مبارک کارمند خودم !-

 

 گفتم : فیلرزون و ضع یکه زود با دستم پاک اش کردم و با صدا نییافتاد پاقطره اشک ازچشم ام  هی یخوشحال از

 ممنون !

 

موقع شب شرکت نگه داشته بود ! من چطور دلم اومد  نیبود و من و تا ا یرفتار امروز اش بخاطر چ دمیفهم تازه

 و گفت. نییفکر کنم ! شهرام خان اومد پا یطور نیراجب شهراد ا

 

 تولدت مبارک دخترم.-

 

 از ته دل جواب دادم. یلبخند با

 

 خوشحال شدم ! یلیممنون خ-

 ! میرفتیاز ما گذشته دخترم ، کار شهراد ما هم با سر پذ-

 

 گفت ، منم کیو تولد ام و تبر دیبا قلب من... ! مامان جلو اومد و بغلم کرد و گونه ام و بوس یکن یشهراد تو چه م اخ

 اومد و گفت. نیی. شهراد هم پاو ازش تشکر کردم دمیاش و بوس یشونیپ

 

 .ارمیرو هم ب کیک نیبش-
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چشمک زد و با  هیکردم...  یکه هنوز توش اشک جمع شده بود بهش نگاه کردم و با نگاه ام ازش قدردان یچشم ها با

 خندون رفت اشپز خونه... یلب ا

 کیکرد اومد و ک یم ییخود نماو چهار  ستیکه روش عدد ب یا کیشهراد با ک قهیمبل نشستم. بعد از چند دق یرو

 درست شده بود. بایز یلیکوچولو قرمز بود که خ یپر از قلب ها کیک ی، شکل قلب بود ، رو زیم یو گذاشت رو

 

 نره ! ادتیفوت کن نفس فقط ارزو -

 

اورد و  شلوار اش در بیشو از ج یلبخند به شهراد نگاه کردم و بعد از ارزو فوت کردم... دست زدند و شهراد گوش با

 گفت.

 

 بعد کادو ! میریاول چند تا عکس بگ-

 

 شو داد به شهرام خان و گفت. یهم با شهرام خان و مامان. شهراد گوش یکیگرفتم بعد با مامان ،  یتک هی اول

 

 ! ریدو نفره از من و نفس بگ هیپدر لطفا -

 

صورت مامان خنده بود هم شهرام  یتر کرد... هم رو کیکمرم و من و به خودش نزد یدست اش و گذاشت رو شهراد

 داد دستم و گفت. ییپاکت طال هیو اول شهرام خان  میلبخند زدم و عکس و گرفت. نشست هیخان ! 

 

 ! یخودت بخر یدوست داشت یبدم هر چ هی، گفتم کارت هد رمیبگ یدونستم چ یببخش دخترم من نم-
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 !به کادو نبود اصال...  ازی! ن هیچه حرف نیممنون ا یلیخ-

 

 

شهراد از نگاه کردن  یگفت ، من هم ازش تشکر کردم. با صدا کیساعت بهم داد و دوباره بهم تبر هیهم  مامان

 و به شهراد نگاه کردم... دمیساعت دست کش

 

 بهت بدم اش... می، تو اتاق ام ! بر نییاش پا ارمیکرد نتونستم ب یخب کادو من سر و صدا م-

 

 شدم و گفتم. رهیتعجب بهش خ با

 

 ! ؟ هیکرد ! مگه چ یسر و صدا م-

 بهت نشون بدم ! میبماند ، پا شو بر-

 

، با شهراد از پله ها باال رفتم... در اتاق اش و باز کرد و گفت برو تو... رفتم و خودش  میجمع و ترک کرد یا دیببخش با

 هم اومد و در رو بست.

 

 ! برق و روشن کن ! کهیچقد تار- 

 ! شینیب یم ینوچ ، اون طور-
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 ام گرفته بود... دست ام و گرفت و برد ، گفت. خنده

 

 تا نگفتم چشم ها تو باز نکن باشه ؟ یمبل ول یرو نیخب بش-

 باشه...-

 ! ای یقول داد-

 قول...-

 

 که ازم دور شد... دمیقدم هاش فهم یو ول کرد ، از صدا دستم

 

 خب برق و روشن کردم... حاال چشم ها تو باز کن !-

 

 پارچه ساتن قرمز بود ! هیجعبه بزرگ بود که روش  هی زیم یو باز کردم روهام  چشم

 

 شهراد ؟ ! هیچ نیا-

 

 ! هیچ نیکنارم نشست و گفت : بردار بب اومد

 

 رو برداشتم...  پارچه

 



 !ستین انیپا نیرفت ، اما ا

 
155 

 

 که مرغ عشق ! نیشهراد ا یوا-

 مرغ عشق... زمیاره عز-

 

 بود. یقفس به رنگ صورت هیخوشکل تو  یلیتا مرغ عشق خ دو

 

 ! یخوبه مرس یلیخ نی... ا نیممنون ، ا یلیشهراد خ یوا-

 خوشت اومد ؟-

 بود که تا حاال گرفتم ! چقد ناز ان ! یا هیهد نی... بهترادیز یلیاره خ-

 

 ام و با دست اش نوازش کرد و گفت . صورت

 

 تولدت مبارک نفسم !-

 نبود که تولدمه ! ادمیخوشحال شدم. خودم  یلیممنون خ-

 ! رمیامسال تونستم برات تولد بگ یول زمیعز ادمی هشیمن هم-

 

 ممنون شهراد ! یلی!  دست اش و گرفتم و گفتم : خ دمیفهم یشهراد خوب و مهربون بود ، کاش زود تر م چقد

 نکردم.  یکار ا زمیام بود عز فهیوظ-

 

 و گفت. دیخند
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 م !تحمل ندار گهی، من د یهم بگو که دوست ام دارقبل اش ب ینکنند ! ول یا گهی... منتظران فکر دنییپا میزود بر-

 

نگران  یمشک یمثل شهراد کم بود ، حس من فراتر از دوست داشتن بود... ! تو چشم ها یمرد ا یداشتن برا دوست

 شدم و با لبخند گفتم. رهیاش خ

 

 ... عاشق اتم...ادیز یلیدوست دارم خ-

 

 گفت. رونیداد ب یراحت یشو از رو نفس

 

 خوشکله من و دوست داره ! نیا دمی. درست شن..شیاخ-

 

 هام و گرفت و من و کشوند تو بغل اش و محکم به خودش فشار ام داد... و گفت. دست

 

 تمام من و از خودش جدا کرد و گفت. یلیم یمنم عاشق اتم خوشکلم ، با ب-

 

 ! یکشم ات اگه نه بگ ی، نفس م یخواستگار امیاز اون جا که برگردم دوباره م-
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رو  یخوب نیخواستم شب به ا یکردم نشون ندم ، نم یرفتن شهراد دوباره دلم گرفت اما سع یاور ادیبا  یول دمیخند

 خراب کنم !

 

 دنبال مون ! ومدنی، تا ن زمیعز نییپا میبر-

 .میاره واقعا... بر-

 

 شدم و قفس مرغ عشق ام و برداشتم و گفتم. پا

 

 ! یمرس گهیکادومم ببرم د-

 ببر واسه خودت !  زمیم عزجان یا-

 

 ی! اخر شب وقت یماندن ادیطور به  نیبود و هم یخوب یلی... شب خمیرفت نییاتاق و باز کرد و با هم از پله ها پا در

 یا ریگفت و با شب بخ کیخونه شهراد قفس و حلقه گل و برام تا خونه اورد و دوباره تولد ام و تبر میبر میخواست

 رفت...

 

 

ام ، در خونه رو بستم و رفتم تو اتاق ام ، گل و گذاشتم  یشهراد نگاه کردم و به کادو دوست داشتن یخال یجا به

کنار تخت ام و بعد از عوض کردن لباس هام  نیزم یخشک بشه . قفس گذاشتم رو یکمد لباس تا همون طور یباال

 به خواب رفتم... یو با لبخند ا دمیتخت دراز کش یرو
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! پا شدم و صورت ام و شستم و مسواک زدم ، لباس هام و  شتریب یبا انرژ یشدم ، ول داریب شهیمثل هم صبح

 ... رونیکردم و رفتم ب یو بعد از صبحانه از مامان خداحافظ دمیپوش

 

 

بلند جواب  یلبخند زدم و از همون فاصله سالم کردم ! شهراد هم با صدا هیاومد به سمت من ،  یهم داشت م شهراد

 نگاه ام کرد و گفت. دیو بهم که رسام و داد 

 

 وقت شوهرته ها ! گهیو چهار ساله د ستیبه ، به خانوم ب-

 

 ...دیچشمک زد و خند هی

 

 .زمیعز نیبش-

 

خارج شد و  اطیدر رو زد و از ح موتیو روشن کرد ، ر نیو باز کردم و نشستم. شهراد هم سوار شد و ماش نیماش در

 یاورد و نگاه ام م یبار سر اش و باال م کی یا قهیشهراد چند دق میدیکت که رسبه سمت شرکت حرکت کرد... به شر

داد و دوباره  یم لمیتحو یلبخند الک هیاوردم باال  یکردم ، سر ام م یخودم حس م ینگاه اش و رو یکرد... وقت

 شد ! یمشغول م
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از شرکت خارج  شهیو زود تر از هم میردجا ، تو اتاق خو نیهم ا ارنینداشتم ! نهار ام زنگ زد و گفت ب یخوب حس

و ازش  اوردمیکرد ! اخر اش طاقت ن یم یگرد ابونیخ یرفت... همون طور الک یبه سمت خونه نم یول میشد

 .دمیپرس

 

 ! یشده بود یطور هیشده امروز  یزی؟ چ میر یشهراد کجا م-

 ؟ میبده با هم دور بزن-

 ! می... باشه دور بزن ینه ول-

 

 بشم دستم و گرفت و گفت... ادهیکه پ نیقبل از ا یخونه ول میدیاعت دور زدن اخرش رساز دو س بعد

 

 

 کردم انقد سخت باشه ! یبهت بگم ، فکر نم یدونم چطور ینم-

 شده ؟ یزی، چ یکن ینگرانم م یدار-

 

 هاش و بست و گفت. چشم

 

 ...میفردا پرواز دار-
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کرده ، اما از نگاه سرد و  یشدم... تا بگه که شوخ رهیشهراد خ یااش برام مثل چند ساعت بود ! به لب ه هیثان هر

کردم  یاتفاق فرار کنم ، دلم به حال خودم سوخت ! بدنم سرد شده بود ، حس م نیتونستم از ا یاش... ! من نم یجد

 زنه ! یقلب ام نم

 

 

 ... خداحافظ.یباشه بسالمت-

 

! به  نهیام و شهراد بب هیخواست گر یارج شدم... دلم نمخ نیاز ماش عیو سر دمیکش رونیو از دست اش ب دستم

 سمت خونه رفتم و پشت سرمم نگاه نکردم.

 

 

رفت عمارت شام درست کنه  یدونم مامان چرا نم یخودم و سرگرم کرده بودم.  ساعت نه بود نم یحوصله با گوش یب

! 

 

 ؟ یشام درست کن یریمامان چرا نم-

 درست کردم دخترم !-

 ! ینرفت رونیه از خونه ب؟ شما ک یک-

 نفس ؟ هیمنظورت چ-

 مامان ! گمیعمارت و م-

 ! یایخواد ب یاهان... نه شهراد گفت نم-
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به  یا ریو جمع کردم و ظرف ها رو شستم و با شب بخ زی! بعد از غذا زود م دمینفهم یچیشام اصال از غذا ه زیم سر

 شدم و به فکر فرو رفتم... رهیتخت نشستم و به مرغ عشق ها خ یاتاق ام رفتم. رو

 

 

 یپتو... کاش هرگز صبح نم ریحرف شهراد دوباره چشم هام و بستم و رفتم ز یاور ادیشدم و با  داریبا سر درد ب صبح

 شهراد تنگ شده بود ! یاالن دلم برا نیبالشت ، هم یقطره اشک از چشم ام افتاد رو هیشد ! 

 

 

پرواز داشت ! همون طور که به  یدونستم شهراد ک یردم ، هشت بود. نمپا شدم و ساعت و نگاه ک قهیاز ده دق بعد

لبخند  هیداد بود ! بازش کردم ،  امیبار تو تلگرام بهم پ نیاول ی، برا دمیشهراد د امیشده بودم... پ رهیخ یصفحه گوش

ر کردن و ازم گرفت ، از شهراد ! در باز شد و فرصت فک یتک عکس هیتولد ام بود و  یلبم... عکس ها یتلخ اومد رو

 مامان بود که گفت.

 

 

 ! ی، خواب نمون رهیم گهیساعت د هینفس پا شو صبحانه بخور شهراد -

 

شدم و بعد از شستن دست و صورتم به اشپزخونه رفتم و چند لقمه خوردم و دوباره به اتاق ام برگشتم... مامان به  پا

 سر حال بشم... کمیدوش گرفتم تا  هیرفتم حموم نرفتم ! پا شدم و  یول ایعمارت رفت و گفت تو هم ب
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سر ام کردم تا به  یو شال مشک یاب کیتون هیبا  یساپورت مشک هیاومدم ، موهام و خشک کردم و  رونیحموم ب از

!  نیزم یاز سر ام برداشتم و انداختم رو تینرفتم ! دوباره به اتاق ام برگشتم و شال ام و با عصبان یعمارت برم ول

 تاک ساعت کیرفتن شهراد عجله داشت ! ت یبود که چقد برا وارید یتخت و نگاه ام فقط به ساعت رو یتم رونشس

 کرد... یترم م یمخم بود و هر لحظه عصبان یرو

 

 : شهراد

 

نهاش ت طیتونستم پدرم با اون شرا یهم نم یاز طرف یخواست نفس و تنها بزارم ول یبودم. دلم نم یسخت تیوضع تو

دلم  دمیشو د ونیگر یبه نفس گفتم و چشم ها ی. وقتمیفرصت برگرد نیو تو اول میبود که بر نیام ا دیتنها امبزارم. 

از اشپزخونه اومدم  یشب اخر وقت یرو دلم بزارم ! ول پاتونستم  ی، نم یهمه چ ریو خواستم بزنم ز نییپا ختیر

 ! امیم بهش بگم نمقلب شه نتونست یکه خم شده و دست اش رو دمی، پدرم و د رونیب

 

 

اش عشقم... و چقد برام عذاب اور بود که  گهیطرف اش پدرم بود و سمت د کیکرده بودم که  رهیگ یمنگنه ا تو

 ! ستیکه برام مهم ن رمیبا پدرم م لیدل نینفس فکر کنه من به ا

 

 

 بمونه ! صبح که از خواب نفس شی، دوست داشتم امشب پ ادیدرست کردن شام ب یخواد برا یخانوم گفتم نم الیل به

دوش گرفتم و اماده  هیاز خودم براش فرستادم و رفتم  یعکس تک هیتولد نفس و  یشدم اول از همه عکس ها داریب

 ...نییشدم و رفتم پا
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به  ی، با حسرت و ناراحت رونیب میخانوم تشکر کردم و چمدون و خودم و بابا رو برداشتم و رفت الیاز صبحانه از ل بعد

بود. با غم به خونه نفس نگاه  ومدهیخانوم. اژانس هنوز ن الیو دادم به ل دینگاه کردم... در رو قفل کردم و کل اطیح

 .تگف یا انهیخانوم با لحن دلجو الیکردم... ل

 

 زنم. یحتما نفس خواب مونده ! االن صداش م-

 من برم ، البته با اجازه شما ! شهیم-

 

 .دییت : بفرمانگاه به من و پدر کرد و گف هی

 

جواب نداد ،  یسمت خونه و در زدم اما جواب نداد ! کفش ام و در اوردم و رفتم تو... دوباره نفس و صدا زدم ول رفتم

 رفتم پشت در اتاق اش و صداش زدم...

 

من ! باشه جواب نده ،  یکن یباهام خداحافظ یخوا ینم رمی! دارم م یدی؟ چرا جواب نم یدارینفس ... نفس جان ب-

 نداره ! یبه من ربط یاومدم تو اگه لباس نداشت

 

*** 

 

ه ک یتونستم برم حالم خوب نبود . با هر کلمه ا ی! نم دیبراش تپ شتریو قلبم ب دمیشهراد و از تو هال شن یصدا

 خورد... ! پتو رو تو دستم گرفتم و محکم فشار دادم ، در باز شد و قامت یگونه ام سر م یاشکم از رو زدیحرف م

نشه ! شهراد با اخم نگاه ام کرد و در رو  دمیمانع د اشکشده بود ! پلک زدم تا  پیشد... چقد خوش ت انیشهراد نما

 بست و گفت.
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 ! رمیکه بم رمی، نفس نم یکن یم هیگر ی؟ واسه چ یدیچرا جواب نم-

 

 نگفتم. اومد کنارم نشست و گفت. یچیو ه نییام و انداختم پا سر

 

 ! زمیشما هستم عز ، نفس با نمتیبب-

 

 دست اشک هام پاک کردم و سر ام و اوردم باال... با

 

 ...یستیکه ازت تو ذهنم دارم اشک هات باشه ! فکر من ن یا ریتصو نیاخر یخوا ی... میانصاف یب یلیخ-

 

 ! شهیدلم برات تنگ م-

 

 ...دیام و گرفت و بغلم کرد... موهام و نوازش کرد و سر ام بوس دست

 

 

 نفسم ! شهیبرات تنگ م دل منم-

 

 و گفتم. دمیاش و بوس نهیس یاش و عطر تنش و استشمام کردم ، رو نهیس یام و گذاشتم رو سر
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 دوست دارم ... زود برگرد !-

 

 و از خودش جدا کرد و به جزء جزء صورت ام نگاه کرد و گفت  من

 

 منم دوست دارم خوشکلم !-

 

لبم چشم  یلب هاش رو یخورد ، با حس نرم ینفس هاش به صورت ام م یتر ... انقد که گرم کیاش و اورد نزد سر

 هام و بستم...

 

 اکراه من و از خودش جدا کرد و گفت. با

 

 ؟ یکن یات خداحافظ ندهیبا پدر شوهر ا یای ینم-

 ...یچرا ول-

داره ! منم ، نفسم دوست  یپدرم گفت تو که معلومه عاشق نفس شبیرفت ! د دنیفهم ستنی، بچه ن زمیاره عز-

 ...میتابلو شد گهیو رفتم اتاق ام ! االن هم د دمیشه نفس مثل پسر بچه ها خجالت کش یگفتم بله ، باورت نم

 

 ! رونیب امیکشم ب یخجالت م-

 .ایپاشو صورت ماه تو بشور ب-
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 .و گفت دیلبم و بعد انگشت خودش و بوس یو گذاشت رو نییپا دیاش و با حسرت از کنار چشمم کش انگشت

 

 فعال ! زمیمن رفتم عز-

 

رفتند ، با دو خودم و  رونیب اطی... از حرونیسر ام و از خونه رفتم ب یام و شستم و شال ام و گذاشتم رو صورت

 بهشون رسوندم و گفتم.

 

 ! دی... ببخش نیستیوا-

 

 دخترم ! یایب یخوا یو شهرام خان گفت : فکر کردم نم برگشتن

 

 م ، گفتم .کردم به شهراد نگاه نکن یسع

 

 ! دیخوام ، من و ببخش یمعذرت م یلیمن خ-

 کنم دخترم. یخواهش م-

 ! نیبهتون خوش بگذره ... و زود برگرد دوارمیام-
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شهرام خان سر ام و  یکردم... با صدا یخودم حس م یشهراد و رو نی، نگاه سنگ رهینگ میتا گر نییام و گرفتم پا سر

 گرفتم باال.

 

 ! ی، مواظب خودت باش میگرد یممنون دخترم زود برم-

 هستم...-

 

 ! دییچمدون ها رو گذاشت صندق عقب و در رو باز کرد و گفت : بفرما راننده

 

چشم  یاز طرف ی، ول رهیاش که داره م نمیخواستم بب یشهرام خان نشست ، شهراد هم با اخم نشست. هم نم اول

 روشن کرد و به راه افتاد... و نیرفت ! راننده ماش یصورت شهراد م یهام ناخداگاه رو

 

 

 فیو احساس کردم ضربان قلبم هر لحظه ضع ختمیکردم که نصف ، نه تمام قلبم و با خودش برد ! از درون فرو ر حس

 کردم...  ینگاه م نیماش یخال یو من هنوز به جا ختی! مامان کاسه اب و پشت سرشون ر شهیتر م

 

 

 نفس ! یهم اونجا موند ، چرا گهید ایمامان که گفت : ب یصدا با
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نداشتم نگاه ام هر  یجون رفتم داخل و در رو پشت سر ام بستم. به باغ نگاه کردم ، حس خوب یلرزون و ب یپاها با

قطره اشکم سر خورد و افتاد  نیقورت دادم و اول یاز شهراد بود ! اب دهنم و به سخت یخاطره ا دیچرخ یکجا که م

 کنم ؟ کاریچ حاالشستم ، چقد تنها بودم ! . به سمت استخر رفتم و ننییپا

 

 

ا ساعت پ میکردم... بعد از ن یم یگ بهیکنم ، احساس غر یم یعمارت زندگ نینه انگار که سال ها است که تو ا انگار

شدم...  رهیتختم. خودمم نشستم و بهشون خ یشدم و رفتم خونه . به اتاق ام رفتم و قفس مرغ عشق و گذاشتم رو

 بود. دهیبودن شهراد خر زیبرام عز یلیدم خلبخند ز هی

 و تو گلوم بغض دیدلم لرز دمیباهاش حرف بزنم صداش و که شن ادیخبر داد ، نتونستم ز دیکه رس نیبعد از ا شهراد

 نشست که حرف زدن برام سخت شده بود. یا

 

 

بعد از خجالت سر ام و انداختم  ... منم اول تعجب زده شدمیناراحت بودم که مامان هم گفت شهراد و دوست دار انقد

به غذا  لیرفتم. م یهم نم اطیتو ح یهفته از رفتن شهراد گذشت ، اصال حوصله نداشتم حت هینگفتم.  یچیو ه نییپا

 دادم. یو خودم و شاد نشون م مخورد یهم نداشتم فقط چون مامان ناراحت نشه به زور م

 

 

 یگرفت... احساس م یکجا و ان کجا ! شهراد هر روز تماس م نیا یو قبال هم تجربه کرده بودم ول طیشرا نیا من

گرفت ، شهراد و  یام م هیتونستم گر ی، من که نم میزد یحرف نم ادیصداش گرفته است ! ز زنهیحرف م یکردم وقت

 دونم. ینم
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که اومد  یروز ا!  ریاز خواب کارم شده بود فکر کردن به گذشته... اون روز که گفت معشوقه شهاب و ماتم نگ قبل

کردم و با هزار تا فکر به  ی! عکس ها مون و نگاه م زیو انگشتر و داد و از عالقه اش بهم گفت... سفر تبر یخواستگار

 رفتم... یخواب م

 

 

زدم. دو روز بود که شهراد زنگ نزده بود !  یکردم و باهاشون حرف م یروز و با مرغ عشق ها خودم و سرگرم م تمام

 زنگ خورد ، شهراد بود ! میکردم گوش یدستم و نگاه م یبودم هم دلتنگ... همون طور که مجله ورزشهم نگران اش 

 

 

 نی. همدمیکش قینفس عم هیتخت ،  یبازم پا شدم رفتم اتاق و در رو بستم و نشستم رو یول اطیرفته بود ح مامان

 یاه کردم. خودم به شهراد زنگ زدم ولنگ یشده به صفحه گوش زونیاو یکه خواستم جواب بدم قطع شد ! با لب ها

 تماس قطع شد ! 

 

 

زنگ  ی... با صدانییاومد پا یتخت و صورت ام و گرفتم تو دستام و اشک هام پشت سر هم م یرو انداختم رو یگوش

اسم شهراد خوشحال شدم و اشک هام و با دست پاک  دنیشدم و با د رهیخ یبه صفحه گوش یا دیبا نا ام یگوش

 لرزون گفتم. یب دادم و با صداکردم وجوا

 

 سالم...-

 نفس ؟ ی... خوب زمیسالم عز-

 گذره ؟ ی؟ خوش م یخوبم تو خوب-
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رو  چارهیعمو خان پدر من و در اورده ! خودشون نشستن خونه من ب نی، همه اش کار ا یجات خال ستیبد ن یا-

 فرستادن اون جا...

 شهرام خان خوبه ؟-

 کن چه خبرا ؟ مادرت خوبه ؟ فیتعرخوبه ... خب نفس  زمیاره عز-

 ! اطیاره خوبه رفت تو ح-

 شکر... عشق من حالش خوبه ؟ چرا صدات بده ؟ یااله-

 خوبم خواب بودم !-

 ! یخواب بود یگیم یراست شو نگ یخوا ی؟  هر وقت م یستیبلد ن یا گهیدروغ د-

 

 صادقانه جواب دادم... یلیخ

 

 د ، من دوباره گرفتم تماس وصل نشد ! قطع ش یدلم برات تنگ شده ... زنگ زد-

 

 گرفت... مینتونستم ادامه بدم و دوباره گر گهید

 

 نفس ؟ یکن یم هیگر ینفس ... نفس جان دار-

 

 کردم صدام نلرزه ! یو سع دمیکش قینفس عم هی
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 نه خوبم فقط دلم برات تنگ شده !-

شلوغه باور کن فرصت سر خاروندن  یلیام خ ! بخدا سر یکرد هیگر یکه بخاطر قطع شدن گوش رمیمن بم یااله-

عکس هات ، هر شب  میتونم زود زنگ بزنم. انقد دلم تنگ شده که نگو... تنها دل خوش یهم ندارم ، ببخش که نم

 ...یها هست نیبهتر قی! تو ال اشهتک ب ایکه تو دن رمیبرات بگ یعروس هی امیکنم. نفس ب ینگاه شون م

 ؟ یگرد یبر م ی: ک دمیبغض پرس با

 

 طول بکشه ! یچند ماه ا هیدونم ... فکر کنم  ینم-

 چنده ماه ! !-

 ! باشه ؟ امیکنم زود تر ب یم ی، سع رهیگ یم شینگو که دلم ات یدلم اون طور زیعز-

 باشه.-

 نفس ؟-

 جانم...-

 خواب قشنگ صبح انقد سر حال شده بودم ! هی...  دمیخواب تو د شبید-

 ؟ یدید یخواب چ-

 کرد ! فیتعر شهینم اووم خب-

 ! گهیچرا ، بگو د-

 داره ! جدهیتوش مثبت ه شتریب کمیاز  یعنی کمیخب  یدون یم-
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 ...رهیو به دندون گرفتم تا خندم نگ لبم

 

 ؟ ینفس هست-

 اره-

 کنم ؟ فیبرات تعر یخوا یحاال اگه م گمیم-

 ادب لوس ! یب-

 ؟ یندار یبرم متاسفانه کار دیبا زمیعز-

 ! ینر شهینم-

 ! زنمیفرصت بهت زنگ م نی، تو اول دیببخش- 

 باشه خداحافظ...-

 نفس ؟-

 بله...-

 نکن ! هیگر یجون من اگه دوستم دار-

 

 و گفتم. نییدادم پا یدهنم و به سخت اب

 

 باشه خداحافظ.-

 فعال عشقم.-
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 ...رونیمامان از فکر اومدم ب یصدا با

 

 شهراد بود ؟-

 

 انقد تابلو بودم ! یعنی،  نییتخت اومدم پاشدم و از  رهیتعجب به مامان خ با

 

 بله شهراد بود.-

 خوب بود حاال ؟-

 بله سالم رسوند...-

 ! شیبخور شهیمن عسل هم نم هیدختر من باز شه ! با  یسالمت باشه ، انشااهلل زود تر برگرده که اخم ها-

 مامان ! !-

 ! نیمن تنها نش شیپ ایگم ! حاال پا شو ب یدروغ که نم هیچ-

 چشم...-

 

*** 

 

داشت من و بخندونه و موفق هم  یسع شهی، هم زدیماه بود که شهراد رفته بود. سر قولش بود و هر روز زنگ م هی

 ! شدیم
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نم قدم بز یتا کم اطیافته ! رفتم تو ح یم یکردم اتفاق بد یشدم همه اش نگران بودم فکر م داریکه از خواب ب امروز

 بود. ختهیر شیدرخت ها کم و ب یسرد شده بود و برگ ها بایهوا تقرکه  حالم بهتر بشه !  نیمگه ا

 

 

به عقب  اطیدر ح یکردم ، با صدا یپام گوش م ریله شدن برگ ها ز یزدم و به صدا یقدم م اطیطور که تو ح همون

ست د هیود و ب ستادهیکه کنار اش ا یشهاب و دختر ا دنیبا د یکه شهراد ول نیا الیبه خ یبرگشتم... اول با خوشحال

 ! مشد رهیشکمش بود خ یاش رو گهیاش به کمر اش بود و دست د

 

 

کنار استخر اومد تو ذهنم .... االن شهراد  یرفتم... حرف ها یامدند من از ترس به عقب م یکه جلو تر م یقدم ا هر

تر  کیهر لحظه نزدنگاه کردم که  ی! بدنم لرز کرد ! با دستام خودم و بغل کردم و با استرس به شهاب ا ستین

 ... !شدیم

 

 چمدون بزرگش و گذاشت و گفت. دیبه من که رس 

 

 ؟ مامانت خوبه ؟ یسالم نفس خوب-

 ! نیخبر اومد ی... چه ب نی، شما خوب میبله خوب-

 

 پوزخند بود زد و گفت. هیشب شتریلبخند که ب هی
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 ! رمیگ یاومدن به خونه خودم از تو اجازه م یبه بعد برا نیچشم از ا-

 

 رهیدختر کنار اش هم با تمسخر بهم خ ینگاه اش کردم ، حت یکرد ... با ناراحت یهمون لبخند مزخرف نگاه ام م با

 شده بود !

 

 .نیخوش امد یلینبود خ نیاقا شهاب منظورم ا دیببخش-

 کنند. یم یزندگ نجای، با مادرش ا زمیهست عز نجاینفس خدمتکار ا نمیسحر ، خانوم من هستند ! ا شونیا-

 

گفتم و به سمت خونه رفتم. اومده  یا دیببخش هی...  نندیبه اشک نشسته ام و نب یتا چشم ها نییام انداختم پا سر

پنج ماه است. کاش شهراد  ایام کنه ، ازدواج کرده بود و زنشم حامله بود ! از شکم اش مشخص بود چهار  تیبود تا اذ

 کردم ! یم سکنارم حنبود شهراد و  یاز هر زمان شتریبود ... ب

 

 

 مقدمه گفتم. یکرد ، ب یم زیتم یرو باز کردم و رفتم تو ... مامان داشت سبز در

 

 مامان شهاب و زنش اومدند !-

 ! شهاب و زنش ؟ اون زنش کجا بود ؟ ! یچ-

 االن اومدن ... گفت سحر همسرمه !-

 کن . زیشو تم هیبق زمیعز ایندارن ، ب الزم یزیچ نمیباشه ! بزار برم بب شیدختر دا دیسحر ! فکر کنم با-
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جا با  نیشدم . حرف شهاب اومد تو ذهنم ... خدمتکار ، ا رهیمامان خ یخال یرفت و در رو بست ... به جا مامان

شهاب  نیرفت ... از ا یکردم فکر ام همجا م یم زیها رو تم یکنه ! نشستم و همون طور که سبز یم یمادرش زندگ

 کردم ! کرام ف کیتار ندهیم و گرفتم تو دستم و به ا! سر ا دمیترس یم

 

 

 گفت. یبعد از چند ساعت اومد و با صورت گرفته ا مامان

 

 هم گرفته ! یعجب زن ا-

 ؟ یواسه چ-

 بود ! انگار طلب داشت ... یجور هی دونمیچم-

 گفت مامان ؟ یزیبهتون چ-

 نه دخترم.-

 

  از شهاب بود ! امیپ یکه شهراد ول نیا الیقفل شو باز کردم به خ بلند شد ، میگوش امیپ یصدا قهیاز چند دق بعد

 

 ؟ میعشق قد یشهراد جونتم که رفته ! چطور-

 

کردم ... بدنم سرد شده بود و قلبم تند  یم یبرام سخت شده بود ! حس خفگ دنیاز بدنم رفت ... نفس کش حس

نهار اشکم و پاک  ایمامان که گفت ب ی! با صدا یصفحه گوش یقطره اشک از چشمم سر خورد و افتاد رو هی،  زدیم
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ذا به غ یلی، م زیو نشستم پشت م دمیکشرو عقب  یکردم ، رفتم صورتم و شستم و به اشپزخونه رفتم... صندل

 به اتاق ام رفتم. یا دیخوردن نداشتم بعد از چند تا قاشق از مامان تشکر کردم و با ببخش

 

 

... اگه شهراد بود  دیشدم ، دلم براش پر کش رهیبه قفس مرغ عشق شهراد خرو بستم و همون جا نشستم ...  در

شهاب به  قهیشام هم رفت عمارت بعد از ده دق یبه من بده ! مامان برا یا امیپ نیکرد هم چ یشهاب جرات نم

 زنگ زد ... جواب دادم. میگوش

 

 ؟ یدار کاریچ-

 سالم نفس !-

 ؟ یزنگ زد یواسه چ کیعل-

 کن لطفا ! یر خالچمدون سح ایب-

 

 گفتم :  تیکردم و با عصبان اخم

 

 ! ستیشو مرتب کنه فلج که ن لیبه من چه ! مگه نوکرشم بگو خودش وسا-

 

 کرد... یترم م یمخم بود و عصبان یخنده شهاب رو یصدا
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 دیکردن باو گرنه مامانت بعد از غذا درست  ایب یعمارت هست نینفس ! مثال خدمتکار ا یچقد تو اخه زبون دراز-

 انجام اش بده !

 

 ... رونیسر ام و از خونه رفتم ب یفوش بلد بودم نثارش کردم ، شالم انداختم رو یرو قطع کردم و هر چ یگوش

بود . با اخم نگاه اش کردم که پا  وهیبشقاب م هیمبل و جلوش  یخودش نشسته بود رو یعمارت شدم . اون زن ب وارد

 شد و گفت.

 

 ! یهست یو ؟ عجب کلفت پرو ات یستیسالم بلد ن-

 

 فت.و گ ستادینگفتم ، چند پله به اخر ا یزیاومد چ یم نییشهاب که از پله ها پا یجواب شو بدم که با صدا خواستم

 

 !  یادب نبود ینفس ، تو که ب گهیراست م-

 

 یاش داشتم ! با صدامثال دوست  یخودم متاسف بودم که زمان یبه شهاب رو به روم نگاه کردم ... برا یناراحت با

 ... دیاومده بود و پرس رونیمامان که از اشپزخونه ب

 

 شده ؟ یزیچ-

 

 که ناراحت نشه با لبخند گفتم : نه مامان نیا یصورت ماه اش نگاه کردم و برا به

 



 !ستین انیپا نیرفت ، اما ا

 
179 

 

 و گفتم. ستادمیپله ها باال رفتم و کنار شهاب ا از

 

 بکنم ؟ دیبا کاریچ-

 

 ...ایگفت : دنبالم ب یاروم یشد و با صدا رهیچشم هام خ تو

 

 سمت اتاق خودش و در رو باز کرد و گفت : برو تو ! رفت

 

کرد و دستاش و زد به کمرش  هی! به در تک دمیرفتم تو ... خودش هم اومد و در رو بست ، ترس ینا مطمئن یقدم ها با

 لبخند مزخرف نگاه ام کرد و گفت. هیو با 

 

 ؟ یار کنکه ک ستیتو ن فی! ح یواقعا خوشکل-

 

 گفتم. تیو محکم به هم فشار دادم و با عصبان دندونام

 

 تو رو ندارم ! یکنم ؟ حوصله مزخرف ها کاریچ دیبا-

 ایالتیخوشکلن ؟ من که رفتم ا هیترک یزن ها یدونیم یافته ! راست یدر هر صورت اون زبونت از کار نم ادیخوشم م-

 ازدواج کردم.
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 چشمک زد و ادامه داد ... هی

 

 اگه شهراد هم ازدواج کنه !  شهیجالب م-

 

 گفتم. دیلرز یکه م یصدا با

 

 شهاب ؟ یبریکردن من لذت م تیاز اذ-

 

 ... زمیقدم جلو اومد و گفت : نه عز دو

 

 اومد تو و با داد گفت. تهیباز شد و اون عفر در

 

 ؟ نییپا یای ی! شهاب چرا نم یکن یباال چمدون و خال یساعت اومد هی،  یکنیم یچه غلط-

 !  ستیحرص نخور واسه بچمون خوب ن زمیعز- 

 

 و گفت. دیسمت من چرخ به

 

 ! ینره مالفه تختم عوض کن ادهیکه گفتم و انجام بده !  ینفس کار ها-
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تحمل  گهی، د رمیاشک هام و بگ ینتونستم جلو گهیرو گرفت و رفت ... هم اون جا نشستم و د تهیاون عفر دست

، رفتم اشپزخونه  رونیکه حالم بهتر شد کار ها رو انجام دادم و از اون اتاق نحس اومدم ب قهیدقنداشتم ! بعد از چند 

 میدیکه رس نیخونه ، به محض ا میاشپزخونه برگشت ردنکمک مامان کردم و بعد از کوفت کردن شام شون و مرتب ک

 مامان گفت :

 

 بهت گفت ؟ یزیدختره چ نیا-

 نه مامان !-

 نه من نه تو ! یفتنفس بفهمم دروغ گ-

 ! ریشب بخ ستمیبخوابم گرسنه ام ن رمیباشه ، من م-

 

 

زنگ خورد ، شهراد بود ! با دو حس متفاوت  می... گوش دمیتخت دراز کش یاتاقم و همون طور با لباس رو رفتم

 جواب دادم ... یو دل تنگ تیعصبان

 

 ! ی؟ سه روز زنگ نزد ییسالم معلومه کجا-

 ؟ یماه ات خوب ی... سالم به رو زمیعز دیش، ببخ یچه دل پر ا-

 

 جواب دادم ... ی... اره خوب بودم ! با لبخند تلخ رمیاش و فاکتور بگ تهیاومدن شهاب و اون زن عفر اگه
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 شهراد ؟ یاره خوبم ... تو خوب-

 که اسمم و از زبون تو بشنوم ! نیجان شهراد ، شهراد فدات شه ! چقد دلم تنگ شده بود واسه ا-

 ... ونهید-

 ! رمیم یتنگته نفس ، دارم م یلیدلم خ-

 ؟ یایدل تنگتم ، چرا نم یلیخدا نکنه ... منم خ-

 .میایب گهیبره چند روز د شیدرست پ یبد شد ... قرار شد اگه همه چ یکمیحال پدرم -

 االن حال شهرام خان خوبه ؟-

 خوب ، مامانت خوبه ؟ زمیاره عز-

 اره خوبه سالم داره ...-

 س ؟نف-

 جانم -

 ... حالت خوبه ؟ دمیخواب بد د-

 اهووم ...-

 ! ینفس ... مواظب خودت باش زنهیدلم شور م-

 هستم تو هم مواظب خودت باش !-

 کنم ... ببخش من ! یبرگردم جبران م-

 شهراد ؟-

 بگو ... زمیجانم عز-
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 پدر اش ! طیراش نیکردم نتونستم بگم که شهاب اومده و شهراد و نگران کنم تو ا یسع یچ هر

 

 ! زمینفس بگو عز-

 دوست دارم ... یلیخ-

فس ... ن یدادم که له بش یگرفتمت تو بغلم انقد محکم فشارت م یم یبود شمیفدات شم منم دوست دارم ، کاش پ-

 ؟

 جانم ؟-

 تحمل کن باشه ؟ گهید کمیقول ،  امیزود م-

 باشه-

 بعد من درسته بخورمت ! یا اون موقع ذوق کن! ت یچ گمینم یخوشکل برات گرفتم ، ول یزایچ عالمهی-

 

 

 ... چقد تنها بودم ! نییقطره اشک از چشمم افتاد پا هیزدم و  پلک

 

 ؟ یندار یبرم کار دیمن با زمیخب عز-

 نه مواظب خودت باش !-

 ها ! یهستم نفسم تو هم مواظب عشق من باش-

 چشم-

 خداحافظ ! یسخته ول-
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 خداحافظ -

 

 فکر کنم برق و خاموش کردم و بخواب رفتم ... یزیخواست به چ یسته بودم که دلم نمخ یاز نظر روح انقد

 

 

 جواب دادم ... تیشدم ... شهاب بود ! با عصبان داریب یزنگ گوش یصدا با

 

 از جون من ؟ یخوا یم ی؟ چ یزنیچرا انقد به من زنگ م-

 دارم !عمارت کارت  ایب ییرفته جا ستیچه خبرته گوشم کر شد ... سحر ن-

 که اومدم ... ستایهه هه وا-

 ! یبدون دیهست که با یحرف ها هی...  زنمیدفعه است که دارم بهت زنگ م نیاخر -

 ندارم ! یمن با تو حرف امینم-

 ایرو مخ من ... پاشو ب یریم یخوام باهات خوب باشم ه یمن م یدختره زبون دراز ! هر چ یایکه ن یکن یتو غلط م-

 منتظرتم !

 

 

قدم بزنم ، از دروغ  اطیتو ح رمیدم و دست و صورت ام و شستم و مسواک زدم بعد از صبحانه به مامان گفتم مش پا

 نرویشهاب تموم کنم ! از خونه اومدم ب یها یمسخره باز نیا دیمجبور بودم با ینداشتم ول یکه گفتم حس خوب یا

 ! دمیبه در عمارت رس یک دمیفرو رفته بودم که نفهم با من داره ... انقد تو فکر یفکر کردم که چه کار ا نیو به ا
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 یشهاب که از اشپزخونه م یرو چرخوندم و در رو باز کردم و وارد شدم ، در رو پشت سر ام بستم . با صدا رهیدستگ

 اومد که ...

 

 

 خورم ... یدارم صبحونه م نجامیا ایب-

 

 .رو دادم عقب و نشستم و گفتم یاشپزخونه رفتم و صندل به

 

 برم ! دیشنوم ... بگو با یخب م-

 سالم ! کیچه بد اخالق ... عل-

 حوصله تو ندارم ! زیمزه نر-

 حقته ! ادیسر ات ب یمثل شهراد ! هر چ یکی یشد یخوام باهات خوب باشم ول یمن م یه-

 نداره ... کار تو بگو ! یاونش به تو ربط-

 ! گمیخواد بزنمت ... صبحونه بخور بعد م یچقد دلم م-

 خوردم ممنون !-

 رفتم ... ینفس من وقت نیباشه بب-

 حرف نزن ! یپس الک ستینداره ، اصال مهم ن یربط چیرفتن تو به من ه-
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کرد ... اومد سمت من و انگشت شو گرفت  جادیا یدلخراش یو صدا نیافتاد زم یپا شد که صندل یصندل یاز رو هوی

 صورتم و گفت : یرو به رو

 

 کنم ! خفت ای یشیخفه م-

 

که با دو قدم بلند خودش و به من رسوند و دستم و گرفت و محکم فشار  رونیپا شدم و خواستم برم ب یصندل یرو از

 داد ...

 

 ! ی... اخ ! ول کن شهاب دستم و شکست یول کن شکست یا-

 بتمرگ سر جات ... انقد رو مخ من راه نرو !-

 

کنارم نشست و گفت  یصندل ی... دستم و ول کرد و رو یصندل یکه ول کنه نشستم رو نیکرد واسه ا یدرد م یلیخ

: 

 

تصادف کرده بود ، بعد از چند روز حالش بد  میجا رفتم دا نیاز ا ی... من وقت گمیم یچ نیمثل بچه ادم گوش کن بب-

 یم تر شد و قبل مرگش گفت مواظب دخترش باشم اخه تک فرزنده ... شرکت مال سحر بود در صورت ازدواج باهاش

 یشد ازش گذشت من عالقه ا یکننده بود ، نم سهبشم ... خب وسو میدا یها یتونستم صاحب اونجا و تمام دارا

 بهش ندارم !

 

 ! نیبهم ندار ی؟ بعدشم از بچتون مشخص که عالقه ا هیخب به من چه ... ربطش به من چ-
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ه دارم ... شهراد رفت شنهادیپ هینفس من برات  نیداره من نه به سحر عالقه دارم نه به بچه تو شکمش ! بب یچه ربط-

 یشام ب غهی... ص یخوام فعال قبول کن یازت م یتونم باهات ازدواج کنم ... ول یگرده من فعال نم یو مطمئن باش بر نم

 ... من هنوزم دوست دارم !

 

 

 پا شدم و گفتم : تیبا عصبانچشم رو باشه ...  یتونه پست و ب یادم چقد م هیشدم ...  رهیکنار ام خ حیشهاب وق به

 

 

ت که زن نیندازم ، چه برسه به ا ینم ینگاه ام به تو عوض هی ی... من حت دمیکه تا حاال د یهست یادم نیتر فیکث-

 ! تیمثل دختر دا یکیتو  اقتیبشم . ل

 

 پا شد و گفت : یصندل یهم از رو شهاب

 

 ؟ یمطمئن-

 انقد مطمئن نبودم ! میوقت تو زندگ چیه-

 

 

 ... میزن منحوس اش به عقب برگشت یبزنه با صدا یکه حرف نیاز ا بلق

 

 چه خبر ؟ نجایا-
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 کمر سحر و گفت : یکار ماهر شده بود . رفت و دست اش و گذاشت رو نیکرد که تو ا یم یباز لمیخوب ف انقد

 

گفتم عشق باباشه ،  پسر ؟ منم ایکه بچتون دختر  نیو ا میایگفت چقد بهم م ی... نفس داشت م زمیعز یچیه-

 گفت ! کیدختر کوچولوم پنج ماه شه ... اونم تبر

 

 

 یلو رونیرفتم ب یا دیشده بود ! با ببخش یانقد عوض ینگاه کردم ... ک دیشهاب جد نیدرشت شده به ا یچشم ها با

 که از عمارت خارج بشم شهاب دستم و گرفت و برم گردوند و گفت : نیقبل از ا

 

 کن !فکر  شنهادمیبه پ-

 

 و گفتم : دمیو محکم از دست اش کش دستم

 

 تو به من نزن ! فیولم کن کثافط ... دست کث-

 و گرنه خودم پرتت نیجا بر نیتا از ا نیهفته وقت دار کی، فقط  ومدهیخوب به تو ن یزندگ یباشه ... خودت خواست-

 ! حاال گمشو ... رونیکنم ب یم

 ! یشهراد که برگشت انقد محکم باش دوارمیالودس ... فقط ام ینفس بکش که تو اونجا ی... هوا میریمعلومه که م-
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بگم ! رفتم خونه و کنار  یافتاد به سمت خونه رفتم ... حاال به مامان چطور ا یو با شونه ها رونیعمارت اومدم ب از

 مامان نشستم و گفتم :

 

 مامان ؟-

  زمیجانم عز-

 ! رونیب نیه از عمارت بر... چطور بگم ... شهاب گفت ، گفت ک زیچ-

 ؟ یچ یعنی-

 ... نیهفته وقت دار هیگفت فقط -

 پسر ! نیشده ا یجور نیکنه ، چرا ا رونیداره که ما رو از خونه ب یبه شهاب چه ربط-

 دنبال خونه ! رمی... من عصر م ستیعمارت ن یحاال که کس-

 .تو ! زنگ بزن به شهراد بگو .. یکن دایخونه پ یخوا یم یچطور ا-

 

 

 نه ! ایبه شهراد بگم  دیدونستم با یشدم ... نم رهیمامان خ یکردم و به صورت عصبان سکوت

 

 

 ! هیپسره حرف حساب اش چ نیا نمیاصال بزار من برم بب-
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 مامان و گرفتم و گفتم : دست

 

 نه من نه تو !  یمامان ... به جان خودم اگه بر ینر-

 

 شدم ...  رهیعشق هام نشستم و بهشون خشدم و رفتم تو اتاق ام ، کنار مرغ  پا

 

**** 

 

تو  یمون کنه ! ول رونیشد که شهاب ب یچون باورم نم دیگذره ... نرفتم دنبال خونه ، شا یروز از حرف شهاب م دو

اومد و  یگرفت ! مدام چشم و ابرو م یبهونه م یشده بود ، از همه چ شتریخانوم ب تهیاون عفر یها تیدو روز اذ نیا

 خواست خفه اش کنم !  یانداخت ... دلم م یم کهیت

 

 

دو روز هر دفعه خواستم بهش زنگ بزنم  نینداشتم ! تو ا یروز بود که شهراد هم زنگ نزده بود و ازش خبر ا سه

زنگ خورد ... برداشتم  میکردم گوش یبودم و فکر م دهیتخت دراز کش ینتونستم ... ! اخر شب همون طور که رو

 شهراد بود !

 

 

 سالم-

 دل ... زیسالم عز-
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 حال ! یگرفته بود و ب صداش

 شهراد ؟ یخوب-

 دل شهراد ... خوبم ! زیاره عز-

 چرا پس صدات گرفته است ؟ !-

، بخاطر همون نتونسم بهت زنگ  هی... دو روز بستر مارستانیاش ب میخسته ام نفس ... پدرم حالش بد تر شد اورد-

 بزنم !

 ره ؟متاسفم االن حالش چطو یلیخ-

 عشقم ؟ یممنون ! خودت خوب زمیبهتره عز-

 

 

 ! یا گانهی... چه واژه ب خوب

 

 

 خوبم !-

 ؟ زمیعز یندار یچه خبرا ، مشکل-

 مشکل ؟ !-

 افتاده ؟ بهم بگو ! یاتفاق-
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شده ... من هم مشکل ام و بهش اضاف کنم ! نفس  یبستر مارستانیکه پدر اش ب یا طیشرا نیتونستم تو ا یم چطور

 کردم نلرزه گفتم : یم یکه سع ی... و با صدا رونیدادم ب ام و

 

 خوب ! ی... همه چ ستین یمشکل-

 پرواز نرسونم ! نیو من خودم و با اول یداشته باش یاگه مشکل ستمیمطمئن باشم ؟ باور کن نفس ، شهراد ن-

 

 

 کلمه ! کیدر  ! حرف شهراد حرف بود ، مرد بود ادیدونستم که م یلبم ... م یلبخند اومد رو هی

 

 

 ؟ ! یایب یخوا ینم ینشده فقط دلم تنگته ... دو ماه که رفت یزینه چ-

 ! ختیاتفاق برنامه هام بهم ر نی! با ا شهیحالش خوب م یپدر ک نمیبب دیشرمنده ام بخدا ... فعال با-

 تر حال شون خوب بشه ! عیهر چه سر دوارمیام-

 ؟ یدارن یبرم نفس کار دی... من با زمیممنون عز-

 نه سالم برسون ... خداحافظ !-

 دوست دارم خداحافظ !-
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مونده بود ... نتونستم به شهراد بگم ! انقد ذهن و روحم خسته بود که تا چشمام و بستم خوابم  گهیپنج روز د فقط

 گرفت ...

 

 

نبود خودم رفتم دنبال  یضکه مامان را نیکردم و با ا یشدم بعد از صبحانه از مامان خداحافظ داریکه از خواب ب صبح

کنم ... نهار نخورده  دایپ یخونه ا میکه دار یخونه ... !  ظهر شده بود من هنوز نتونسته بودم با توجه به پس انداز ا

به خونه برگشتم ... بعد از شام زود به  یا دیبه غذا نداشتم ، خسته از دنبال خونه گشتن با نا ام یلیبودم و اصال م

 خواب رفتم .

 

 

گرون نباشه  یلینکرده بودم ، که هم خ دایپ یمونده بود و من هنوز خونه مناسب ا گهیمهلت شهاب فقط دو روز د از

بار بهم زنگ زد و گفت که حال شهرام خان بهتر شده و من در جواب  هیمدت شهراد  نیهم محله اش بد نباشه ! تو ا

مشکالت خودش  یناراحت بشه ، به اندازه کاف شهابندارم سکوت کردم و نخواستم قبل از مهلت  یکه مشکل نیا

 خسته اش کرده بود !

 

 

 

ساختمان چهار طبقه ، تونستم طبقه  هیادرس مشاور امالک رو هم رفتم ... اخر اش تو  نیاز همه جا اخر دینا ام امروز

ل نق دیو به خونه جد میو جمع کرد لیزود وسا یلیدوم و اجاره کنم ! خوشحال به خونه برگشتم و به مامان گفتم ، خ

 یو تمام خاطرات شهراد دور م یبود ، از خاطرات کودک ختهر دومون س ی. دل کندن از عمارت برا میمکان کرد

 شدم ...
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هم کنار اتاق  یبهداشت سیاتاق داشت ، سرو هی.  میدیو چ لیبود وسا یو با هر سخت میکرد زیرو با مامان تم خونه

 خوب بود ! میاش دور بود تهیکه از شهاب و اون زن عفر نیهم ی... ول کیاشپزخونه کوچ هیبود و 

 

 

اومد ... با باز شدن در  یخسته بودم بخاطر همون هنوز خوابم م یلیشدم ساعت ده بود ، خ داریاز خواب ب یوقت صبح

 تخت ، یاومد و نشست روکرد ... جلو تر  یلبخند نگاه ام م هیسر ام برداشتم ، مامان بود که با  یاتاق پتو رو از  رو

 و گفت : دی، سر ام و بوس ردمنم پا شدم و نشستم ... دستم و گرفت و بغلم ک

 

 ! یشد تیهفته است انقد اذ هیدخترم که  رمیمن واست بم یاله-

 

 انگشت اشک گوشه چشم اش و پاک کرد و گفت : با

 

 ... من و ببخش دخترم ! ادیهم از دستم بر نم یکار ا چیه-

 

 و گفتم : دمیمن ! دست اش و بوس یبود برا دهیبود ... مامان کم زحمت نکش یانصاف یب نیا

 

 هیگر نمی... نب رمیم یبشه من م تونیاگه طور نیهست یزندگ یمن برا دیحرف و مامان جون ! شما همه ام نینگو ا-

از  نمینب گهینوبت من د هم مادر ... حال یهم پدر بود یدیمن زحمت کش یهمه شما برا نیمامان خوشکلم ، ا یکن

 ؟ یبد مبه یدار یگشنمه صبحانه چ یلی! حاال هم خ یحرف ها بزن نیا
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 درست کردم. مرویقربونت شم پاشو برات ن یاله-

 ... امیمنم االن م نیچشم شما بر-

 

 یراضمامان  ادیرفتم دست و صورتم و شستم و مسواک زدم ... رفتم اشپزخونه صبحانه خوردم و بعد با اسرار ز 

 ...رونیکردم و رفتم ب یکردم تا دنبال کار برم ، اماده شدم و از مامان خداحافظ

 

 

 ای ی، شروع کردم به زنگ زدن ول دمیکش یکردم مناسب دورش خط م یکه فکر م یروزنامه گرفتم و هر کار ا هی

 چیساندو هیکنم .  دایپ یا خواستند ! ظهر شده بود من هنوز نتونسته بودم کار یمن و نم ایاستخدام کرده بودند 

 کردم ...  یخوردم روزنامه رو هم نگاه م ینشستم و همون طور که م مکتین یخودم گرفتم و رو یبرا

 

 

م ... رفت ادهیخونه رو پ ریانداختم سطل اشغال و مس چینکردن کار پا شدم و روزنامه رو با اشغال ساندو دایاز پ دیام نا

تم و جلو تر رف ی! با خوشحال میازمندیپرستار ن هیکه نوشته بود ، به  دمید یاگه هی رواید یرفتم رو یهمون طور که م

 که داده بود زنگ زدم ... یبه شماره ا

 

 تون زنگ زدم ! یواسه اگه دیسالم ببخش-
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رو باز ام در اوردم و در  فیو از ک دیگرفتم و به سمت خونه رفتم ... کل یتاکس هیکه موافق ات کرد  نیاز ا خوشحال

 ام و همون جا انداختم و مامان صدا زدم ... فیکردم ، از پله ها باال رفتم و در رو باز کردم و رفتم تو ... ک

 ؟ ییمامان ... مامان کجا-

 کنم ! یمرتب م کمیاشپزخونه ام دخترم -

  

 کردم گفتم : یاشپزخونه و همون طور که دکمه لباس ام باز م رفتم

 

 ! ینباش سالم مامان جون خسته- 

 مادر ! یسالم دختر گلم تو هم خسته نباش-

 شد ؟ یبگو چ-

 ! یکرد دایکار پ-

 اره ...-

 هست حاال ؟ یچ-

 

 

 گفتم : یاهسته ا یکنه ، با صدا یدونستم مامان موافقت نم یم

 

 به پرستار داشت ... ازی... ن دمید یاگه هینکردم ... خب  دایتو روزنامه اصال پ-
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 ن که اسمم و به زبون اورد ساکت شدم !ماما یعصب یصدا با

 

 ! ی، مگه من مردم که تو بر یپرستار بش یبر خوامی؟ نم یگیم ینفس ... معلومه چ-

 هریخانوم بود گفت ، هشت تا پنج م هیبخدا !  ستیاول حرف ام بزنم بد ن نی... بزار نیخوام شما بر یمامان من نم-

 ی! گفت کار ها نیو تنها نباشه هم کنمی، من فقط براش غذا درست متر  فیضع کمیسرکار ... مامان اش چشم هاش 

 تونه انجام بده . یرو خودش م گهید

 

 شهاب ... حقا که پسر خاتون ! نیشه ا لیکه ذل یسرکار ؟ ! اله یتو بر نمیاخه مگه من مردم بچه ... من تو خونه بش-

قبولش نداشت ! چقد  یت پسر خاتون ، اصال به برادر اگف یم شهیشهراد افتادم ! شهراد هم هم ادیپسر خاتون ... -

مامان از  یکرد ! با صدا یبه دانشگاه م قیکه من و تشو یهمون شهاب ا نیکردم ا یشهاب بد شده بود ، اصال باور نم

 ... رونیفکر اومدم ب

 

 

 ؟ ینهار خورد-

 بخوابم ! کمی رمیاره مامان خوردم ... من م-

 مادر ! یبش ریت بخعاقب ی... اله زمیبرو عز-

 

مامان بودم ! همون طور با لباس دراز  یدعا ها نیتخت نشستم ... عاشق ا یلبخند زدم و رفتم اتاق ام و رو هی

 بود ! هیبه حال و روز من شب یلیکردم ، خ یپل میاهنگ از گوش هیو  دمیکش
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 !   یاون موهاش مشک یروز ا هی ادی یم

 ! هیگم بهش ک یبه پرسه من م یک هر

 دفتره ... ! یشعرا نیتموم ا یرفتمه ... اون معن یخاطرات ام ... روز ها اون

 باد اوردنش ! دیکه باد برد شا ی، من بعد رفتن اش ، برگ ا یعنیبعد من  تو

 گردنش ! حیبه عکس با اون تسب یشد رهیهات مرد ، خ زهیو تو گم ، انگ رمیم من

 ... ! ی... تو عاشق من ول میتوغمه ، من عاشق  نیا ریاز همه ، دلگ رمیدلگ

 ... یقلب من رو برد ، من قلب تو ول اون

 ... زنهیچرخ م یرو هوانگاه ه بیس

 

کنه ! چقد خسته بودم ! دو ماه بود که رفته بود ... پا  تمیدل تنگ شهراد بودم ! چقد دوست داشتم بود ، تا حما چقد

 ت و قفل شو باز کردم و جعبه انگشتر شهراد و برداشتم ...تخ یشدم و از تو کمد جعبه ام و برداشتم و نشستم رو

 

لبخند تلخ زدم و لب زدم : چقد زود گذشت ! اون شب  هیاون شب افتادم ...  ادیرو تو انگشتم کردم و به  انگشتر

 دادم ! ینم یو گرنه بهش جواب منف شمیکردم که عاشق شهراد م یهرگز فکر نم

 

 دمیکردم و چند بار بوس کیع شد ... چقد دوست اش داشتم ، انگشتر رو به لبم نزدانگشتر شرو نیاز ا یهمه چ اصال

ش گذاشتمش سر جا اطیگم اش کنم ، با احت دمیترس یبود که م زیانقد برام عز یاش ... دوست داشتم دستم بمونه ول

 !زنگ خورد ... شهراد بود  میگوشکه برگشتم و نشستم  نیو جعبه رو گذاشتم تو کمد . هم ا
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 جواب دادم : یانرژ با

 

 ؟ یسالم خوب-

 ؟ یسالم عشق خودم ... خوبم تو خوب-

 خوبم ، پدرت حالش بهتر شد ؟-

 فردا مرخص بشه ! دیبهتره ... شا زمیاره عز-

 ، سالم برسون ! یبسالمت-

 چشم تو جون بخواه ... مامانت خوبه ؟-

 اره خوبه ...-

 ؟ یندار ی... تو مشکل نمیب یچرا ، همه اش خواب بد م دونم ینفس ! نم زنهیدلم شور م بیمدت عج هی-

 

 قورت دادم و اشک ام و با دست پاک کردم ... یدهنم و به سخت اب

 

 ؟ ینفس صدام و دار-

 شهراد ! می... ما خوب زمیاره عز-

 مطمئن باشم ؟-

 اره ...-

 یبرم تو فکر چشم ها قهیدق هی... تو ناراحتم  یبرا شتریکنم ، ب یتنگ شده برات نفس ... دارم دق م یلیدلم خ-

 تو ذهنم ! ادیات م ونیگر
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 برات تنگ شده ! یلیدل منم خ-

 تونم ینم گهی... د امیمن خودم م ادیاگه پدر ن میایاخراشه ... حال پدر کامل خوب بشه م گهیمن فدات بشم د یاله-

 زبونم ! ریخواد بغلت کنم ، مزه اش بد رفته ز یدلم م

 

 نگفتم ... یچیلبخند زدم و ه هی

 

 نفس ؟-

 جانم !-

 ؟ میکجا یاگه گفت-

 ؟ ییکجا-

 ! دمیدارم برات لباس عروس سفارش م-

 ! یدیسفارش م ی... لباس عروس ؟ !  لباس من تو دار یچ-

 

 و گفت : دیخند بلند

 

 کوچولو ؟ یمن شک دار قهی! به سل گهید یاره بد مگه تو عروس من ا-

 ! دوست دارم شهراد ...... فقط شوک زده شدم  زمینه عز-

 منم دوست دارم خوشکلم ! نفس ؟-

 جانم !-
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 ؟ یندار یبرم کار دیمن با-

 نه فقط مواظب خودت باش !-

 ؟ ی... پول الزم ندار ستین یچشم هستم ... نفس مطمئن باشم مشکل-

 هست ! ینه شهراد همه چ-

 ؟ یگیدروغ که نم-

 نه شهراد ...-

 تو دهنم ! ادیخواد ب ی... قلب ام م یزنیام و صدا مجان شهراد که انقد ناز اسم  یا-

 

 و گفتم : دمیخند

 

 ! ونهید-

 ! ینفس ! خب برم مواظب خودت باش یام کرد ونهیاره بخند ... تو د-

 چشم خداحافظ ...-

 خداحافظ ! یسخته ول-

 

 

حس خوب  عالمهیزدم  یقلبم ... هر دفعه که با شهراد حرف م یتخت و دستم و گذاشتم رو یرو انداختم رو یگوش

 رفت باال ... یقلبم و ضربان اش م یاومد تو یم
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**** 

 

که  یگرفتم و به ادرس ا یتاکس هیو  رونیبود . اماده شدم و بعد از صبحانه از خونه رفتم ب میصبح کار نیاول امروز

 رفتم تو ...و زنگ خونه رو زدم در باز شد و  دمیخانوم بهم داده بود رفتم ... ساعت هشت بود که رس

 

 

بود !  چیعمارت انداخت ... البته در برابر باغ عمارت ه ادیو درخت هاش من و  اطیجمع و جور بود ، ح ییالیخونه و به

 رو باز کرد و گفت : یساله در ورود یس بایخانوم تقر هی

 

 ! نیخوش اومد-

 

 بود ! یو مرتب کیسالم کردم و وارد خونه شدم ... خونه ش بهش

 

 ! میبا هم اشنا بش شتریتا ب نیجان بشخب نفس -

 چشم ...-

 

 هم رو به روم نشست و گفت : یمبل نشستم و خانوم لطف یرو

 

 ! یدار یچه اسم قشنگ- 
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 کنم ! ؟ کاریچ دیمن با دیبگ شهیممنون نظر لطفتونه ! م-

...  زنمینم نکیع من گهیهم لجباز م کمیخب  فیتا چهار بعد از ظهر ... مامان چشم هاش ضع رمیخب من هشت م-

تونه انجام بده ...  یکار ها رو خودش م هیبق یظرف شکسته ! ول ایخودش و سوزونده  ایچند بار که خواسته غذا بپزه 

و گرنه مجبور بشه غذا هم  دمی... چون خطرناکه ترس نیهم امیتا من ب دیو غذا درست کن دیشما فقط مواظب اش باش

 ! شهیم تیخب اذ یکنه ول یدرست م

 

 ... دمیچشم فهم-

 ! گهید نهیخب من برم ... فقط شماره ات هم-

 بله -

 زنگ بزن ... خداحافظ ! یداشت یکار ا زمیباشه عز-

 بسالمت ... خداحافظ !-

خندان وارد  یکردم با صورت ا یم یگشتم سع یاومدم سرکار ، هر وقت به خونه بر م یدو هفته بود که م کینزد

شم ،  یگفتم که خسته نم یکه ناراحت نشه م نیا یکرد . من هم برا ینگاه ام م یراحتمامان با نا شهیبشم ... هم

،  یحوصله ... رفتن شهراد ، دلتنگ یبودم و ب ریگ دل شتریب یصبحانه و نهار ! ول هینبود  یا نیواقعا هم کار سنگ

 اش ... دروغ هاش ، رفتن از عمارت ... حانهیوق شنهادیاومدن شهاب ... پ

 

 

 

خواست ... هوا سرد شده بود و  یارامش م هیشد هم کم ! دلم  یم شتریام ب یهم دلتنگ زدمیشهراد که حرف مبا  

نه ... کار هر شبم شده بود نگاه کردن به  ایدونستم هنوز شهاب عمارت  یسه ماه بود که شهراد رفته بود ، نم کینزد

کردم و صبح  یخواب انگشتر شهراد و دستم م هموقعخودم و شهراد و حرف زدن با مرغ عشق ها ! شب  یعکس ها

 اوردم ... هر روز و هر شب ام شده بود تکرار ... !! یدرش م
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**** 

 

 : شهراد

 

کردم عکس  یم دایوقت اضاف پ هیو هر لحظه که  شهیدلتنگ اش بودم ... هم ادیو ز دمیکه نفس و ند شدیماه م سه

کنم ... از دلش در  یشده ! پام برسه تهران جبران م تیاذ یلیحتما خ براش رمیبم یکردم ... اله ینفس و نگاه م یها

 .  ارمی یم

 

 

و  مدیبشه ... به فرودگاه رس زیخواست سوپرا ی، دلم م امیخوام ب یپرواز داشتم ... به نفس نگفته بودم که م امروز

 اژانس گرفتم و رفتم سمت عمارت ...  هیفورا 

 

 

شدم ... تپش قلبم دو برابر شده  رهیشدم ، چمدون و برداشتم و به در عمارت خ ادهیحساب کردم و پ دمیرس یوقت

ر رو د دیکردم ... خنده ام گرفته بود ، استرس داشتم . رفتم جلو تر و با کل یم ینفس لحظه شمار ا دنید یبود ! برا

 باز کردم و وارد شدم ...

شدم که  رهیشهراد خ نینداشتم ... به ماش ی، حس خوببود ... اخم کردم  ختهیهوا سرد شده بود و برگ درخت ها ر 

 رهی!! به خونه نفس خ کنهیم یچه غلط نجایپارک شده بود ... شهاب ا اطیحاال تو ح یبود ول نگیتو پارک شهیهم

 ... رونیشدم و نفس ام و دادم ب
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 ؟ سر ام پر شده بود از هیکجاچه خبره ؟ نفس  نجایقفل بزرگ به در زده شده بود ! ا هی یسمت خونه نفس رفتم ول به

به سمت عمارت رفتم ...  شدیم شتریکه هر لحظه ب یکه مثل خوره افتاده بود به مغز ام ... با شتاب و اخم ا یسوال ها

 گفتم : یبلند ا یبا صدا ودر رو باز کردم و رفتم تو ... چمدون و گذاشتم 

 

 

 ؟ ! هیشهاب ؟ نفس کجا یبرگشت یک-

 

 و گفت : رونیم با قد متوسط از اشپزخونه اومد بالغر اندا یا دختر

 

 ! ؟ دمیچه خبر تونه اقا شهراد ترس-

 

با هم ازدواج کردند ،  ایتالیکه شهاب رفته بود ا لیدونستم همون اوا یبهتر بگم زن اش ... م ایشهاب بود  ییدا دختر

از شهاب  لهیوس نیبه ا ایش کنم خوام ناراحت ا یخواست فکر کنه م یوقت به نفس نگفتم چون دلم نم چیه یول

سحر از فکر  یشهاب ، بابا هم شده بود ! با صدا خوشبحالنگاه به سر تا پاش کردم و پوزخند زدم ...  هیمتنفر ! 

 ... رونیاومدم ب

 

 

 با شما هستم ؟-

 شوهرت کو ؟-
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 که جواب تو بدم ! یجواب ام و نداد-

 

 و عقب رفت ... دی.. ترسقدم جلو تر رفتم و با اخم نگاه اش کردم . چند

 

 که بخوام به تو جواب بدم عروس خاتون ! یتر ازون کیکوچ-

 ! یادب یب یلیخ-

 هست ؟ ی... شوهرت کدوم قبرسون یلیخ-

 ... رونیرفته ب-

 

ته که خس ی، فقط وقت ا دمیکش یکم م یلیبودم . خ ستادهیکه به نفس داده بودم ا یقول ا یمبل ... رو یرو نشستم

ام در اوردم و به نفس  بیو از ج می! گوش دیجوش یو سرکه م ریتنگ خودش بودم ... االن هم دلم مثل سبودم و دل

 زنگ زدم ... خاموش بود ، دوباره گرفتم ... خاموش بود !

 

 

کتم برداشتم  بیام و از ج گاریدراز کردم و فندک و س زیم ی، پاهام و هم رو زیم یرو انداختم رو یگوش تیعصبان با

م مبل و چش یگرفتم ، سر ام و گذاشتم رو پشت یقیلبم و با فندک روشن کردم و پک عم یرو گذاشتم رو گاریس... 

 هام و بستم ...

 اون دختره چشمام و باز کردم ... یبا صدا قهیاز پنج دق بعد

 

 ! زیم یپا تو جمع کن از رو-
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 ؟ هیخواد ... خونه خودمه !  نفس کجا یبتوچه دلم نم-

 

 د چندش اور گفت :لبخن هی با

 

 ! یگیهمون کلفت و م-

 

 

شدم که مطمئن بودم صورت ام از خشم قرمز ... رگ گردنم  یاومد ، انقد عصبان رونیکه از دهن اش ب یحرف ا نیا با

 و دیکش غیداد که سحر ج یدل خراش یافتاد و شکست ، صدا زیزدم ... م زی... با پا محکم به م شدیداشت منفجر م

 و گفتم : اش کیگوش هاش ... پا شدم و رفتم نزد یاشت رودست هاش و گذ

 

 

 ! یاری؟ هرزه کثافط دهن تو اب بکش اسم شو م یکرد یچه غلط ا-

 

 

... به  اطیام و همون جا انداختم و رفتم تو ح گاری... س دیلرز یگوش هاش بود و شونه هاش م یهنوز رو دستاش

 بود ... شیوقت پ یلیال خافتادم که م یخاطرات ا ادیسمت استخر رفتم و 
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که خواستم  یلبم ... اون روز ا یلبخند اومد رو هیبود که گفتم عاشقشم ،  نجاینشست ! ا یم نجایا شهیهم نفس

 ! هی ی، هول شد و گفت دهن زیتبر میبهش بگم اماده باشه بر

 

 

بم قل ی؟ دستم و گذاشتم رو مزیعز ییسرحال نبودند ... نفس کجا ادیرو سبزه ها که ز دمیو دست ام و کش نشستم

سوخت  یام هنوز م نهیخواست برم داخل عمارت هواش گرفته بود ! س یکرد ... دلم نم یو محکم فشار دادم ، درد م

 بهتر شده بود... یول

 

 

خواست انقد بزنم  یشدم ... دلم م رهیباز شد و شهاب اومد تو ... در رو پشت سر اش بست ، با اخم بهش خ اطیح در

بود و متوجه من نشده بود ، از پله ها باال رفت ... منم پا شدم و دنبال شهاب رفتم ،  ی!  سر اش تو گوش رهیکه بماش 

 در برسه گفتم : رهیدست اش به دستگ نکهیقبل از ا

 ؟ هینفس کجا-

 

 یکه کم یدا!  جلو اومد و با ص دیپر یبود و پلک چشم چپ اش م دهیو با تعجب بهم نگاه کرد ... رنگش پر برگشت

 گفت : دیلرز یم

 

 شهراد ؟ ! یاومد یسالم ... ک-

 ! شهیم یساعت هی دمیتازه رس-

 ؟ ! یستادیتو چرا اونجا وا ایب-

 ؟ ستندین نجایچرا نفس و مادرش ا-
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 ! میزن یتو ... با هم حرف م ایب-

 

 

مبل ، شهاب اومد و قبل  ی.. نشستم روبودم ... با اخم از پله ها باال رفتم و از کنار شهاب رد شدم و رفتم تو . مجبور

 گفت : نهیبش نکهیاز ا

 

 چرا شکسته ؟ ! زیم-

 

 گفتم : یخونسرد ا با

 

 صورت اش شدم ! رهیمن شکستم ... و خ-

 شده ؟ یزیچرا چ-

 ادب اش کن ! کمیزنت گنده تر از دهن اش حرف زد ... -

 

 

 نگفت و نشست ... یچیه

 

 ؟ هینفس کجا-

 بابا حالش بهتره ؟-
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 ! یزدیزنگ م شتریحداقل ب ای یگرفت یازش خبر م یاومد یاگه حال پدر واست مهم بود م-

 

 و ادامه دادم ... دمیکش قینفس عم هی

 

 ؟ هیمن و سگ نکن شهاب ... نفس کجا-

 

 مبل و گرفت و فشار داد ... و گفت : دسته

 

 ! شهیم یماه هی...  نجایدونم ... رفتند از ا یخب راست اش من نم-

 

شهاب اعتماد نداشتم ... پا شدم و گفتم  یذره به حرف ها هی ی، حت یچیشهاب نگاه کردم ... ه دهیصورت رنگ پر به

: 

 

 ! یو گفته باش قتیحق دوارمیام ی... ول رمیباشه م-

 

 

خارج کردم ...  نگیو از پارک نیو برداشتم و از عمارت خارج شدم ... گذاشتم اش تو صندق عقب و ماش چمدون

گوشه نگه داشتم و دوباره به نفس زنگ زدم ... خاموش بود ، زنگ زدم به  هیرفتم ...  رونیب اطیو زدم و از ح موتیر

 مکث گفت : یسالم کردم ، بعد از کم یوشحالخانوم ... بعد از چند تا بوق تماس وصل شد ... با خ الیل
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 مادر ؟ ! یپسرم ... خوب ییشهراد تو-

 ا چطوره ... نفس خوبه ؟اره منم ... خوبم ، حال شم-

 شده ... حالش خوبه االن ؟ یپدر ات بستر دمی... از نفس شن میاره مادر خوب-

 خانوم من تهرانم ! الیبله شکر خدا بهتر شده ... ل-

 ! شهی... اگه نفس بفهمه خوشحال م یاومد یک-

 ؟ ! نیستی... اومدم عمارت ... چرا شما خونه تون ن شهیم یچند ساعت هی-

 گشت ! یهفته دنبال خونه م هی، بچه ام  میبگم مادر ... از اونجا رفت یچ-

 

 

 درد چشمام و بستم ... از قصه قلبم در حال انفجار بود ! با

 

 

 ؟ نیاالن کجا هست-

 ! میش یمادر خوشحال م ایفرستم ... ب یادرس و برات م-

 خداحافظ ! امیباشه حتما ... االن م-

 خداحافظ .-
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شد ... دستم و مشت کردم و محکم  شتریب تمیادرس عصبان دنیکرد ... با د امکیه ادرس و برام پاز چند لحظ بعد

 حرکت کردم ... ادیو روشن کردم و با سرعت ز نیزدم به فرمون ... ماش

 

 

 ینم گهی... د ستیساختمان چهار طبقه بود ، از ظاهر اش معلوم بود که تازه ساخت ن هی.  دمیساعت رس کیاز  بعد

 شدم و زنگ طبقه دوم و زدم ... ادهیپ نیناراحت ! از ماش اینستم خوشحال باشم دو

 

 تو ! ایپسرم ب یاومد-

 

شد و گره ابرو هام  یم شتریرو باز کرد ... وارد شدم و در رو بستم ، از پله ها باال رفتم ... بغض تو گلوم هر لحظه ب در

بخند ل هیخانوم در رو باز کرده بود و با  الی... ل دمیه طبقه دوم رسسر شهاب باشه ، ب ریز دیدونستم با یتر ... م قیعم

 رفتم و گفتم : ر... جلو ت کردیمادرانه نگاه ام م

 ؟ نیسالم خوب-

 تو مادر ! ایب میسالم پسرم ... خوب-

 

بود ، چون تمام  ایخونه دن نی... برام بهتر دیپر از عشق و ام یبود ول یا کیو در اوردم و رفتم تو ... خونه کوچ کفشم

برگشت و نشست کنارم و  یچا ینیس هیخانوم رفت اشپزخونه و با  الیکرد ! نشستم و ل یم یزندگ نجایا میزندگ

 گفت :

 

 

 ... پس کو پدرت ؟ می، به شما عادت کرد می... دلتنگ تون بود یاومد ریچقد د-
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 رهینگ میخودم و گرفتم تا گر هیجلو یلیکردم ... خ لعنت هیرفتن به ترک یخانوم هزار بار خودم و برا الیحرف ل نیا با

 خواست ! ی... حالم خوب نبود ، دلم نفس و م

 

ش ا یشد و بستر ضیسرم شلوغ بود . پدر هم مر یلیشد ، خ ریکه د دی... ببخش یول ادیاست م هیپدرم هنوز ترک-

 شرکت شدم ! ریکردند ... درگ

 کنم پسرم ... یخواهش م-

 ؟ رونیب نیجا است ؟ چرا از عمارت اومدخانوم نفس ک الیل-

 

 گفت : دیلرز یکه م یو با صدا نییاش و انداخت پا سر

 

 یدونم که راست اش و به من نگفته ! وقت یتو خودش ... م زهیر ی، بچه ام همه اش م زنهیدونم ... نفس حرف نم ینم-

 یتون م رونیو گرنه ب رونیب نیاز خونه برکه شهاب و زن اش اومدند بعد از چند روز نفس اومد و گفت شهاب گفته 

برات درست کنه ... بعد دو روز شروع کرد  یذهن ا یا رینخواست درگ یکنم ... به نفس گفتم به شما خبر بده ول

مگه من مردم قبول نکرد ! رنگ به رو  یخواد بر یگفتم نم ی... االن هم سرکار هر چ نجایا میدنبال خونه گشتن و امد

 ... ! گهینم یچیو ه شهیم تیچقد اذ نمیب ینداره من م

 

 

کار ! سر رهیتونستم از شدت خشم حرف بزنم ... نفس من دنبال خونه گشته ، م یشدم ... اصال نم رهیخانوم خ الیل به

 کشمت شهاب مادر سگ ! ! یم

 



 !ستین انیپا نیرفت ، اما ا

 
214 

 

 بکنه ! یغلط نیاون حق نداشته همچ نیچرا بهم نگفت-

 

 اش و پاک کرد و گفت : اشک

 

 ت ... !نفس نزاش-

 

خانوم نگاه کردم و  الیبه ل ی! با ناراحت یاخه ، چرا انقد من و شرمنده خودت کرد ینفس ... چرا به من احمق نگفت اخ

 گفتم :

 

 رفتم ... ! یم دیمن ... نبا ریتقص-

 ! هدونم چرا شهاب انقد عوض شد ی، من نم یکه پدر تو تنها نزاشت یکرد ی... کار خوب ستیتو ن رینه پسرم تقص-

 اش کنم ! کاریدونم چ یبودن تو خون شه ... م ی، عوض یاون اگه خون خاتون تو رگ هاش باشه کال عوض-

 

 لرزون گفتم : یخانوم نگاه کردم و با صدا الیل به

 

 سرکار ؟ رهینفس کجا م-

 

... 
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اروم  دمید ینفس و نم شده بود ، تا یقلب درد برام عاد گهیشدم ... د نیخانوم گرفتم و سوار ماش الیو از ل ادرس

 شدم ! روشن کردم و به راه افتادم ... ینم

 

ا ت نییو دادم پا نیماش شهیشدم ... ش رهیبودم و به در خ ستادهیخونه ا هیساعت بود که جلو هینبود ،  یبد محله

 دیاب گهینفس د ... به ساعتم نگاه کردم ، چهار بود ... دمیکش گاریدونم چند تا س یعوض بشه ، نم نیداخل ماش یهوا

 شد و رفت تو ...  ادهیازش پ ومخان هیخونه نگه داشت و  هیجلو نیماش هیاومد !  یم

 

 

دادم و دست ام و به  یروشن کردم ... پام و تکون م گاریس هیدادم و دوباره  هیشدم و به در اش تک ادهیپ نیماش از

و در رو بست ... متوجه من  رونیباز شد و نفس اومد بتو موهام ... ضربان قلبم باال بود ، در  دمیکش یم یحالت عصب

 کرد ... یم یتاب یداشتن اش ب ی، دلم برا ودبود ... چقد الغر شده ب نیینشده بود ، سر اش پا

 

 : نفس

 

لبخند تلخ زدم و چشم هام و بستم  هی...  دمید یلحظه سر ام و اوردم باال ... درست م هیرو پشت سر ام بستم ...  در

 رهی... اروم چشم هام و باز کردم و به شخص رو به روم خ ستین رانی، ا ستین نجایم فشار دادم ... شهراد او محک

 گاری... دو قدم جلو اومد و س دیکش یم گاریکرده بود و س هیشدم ... شهراد بود ! شهراد بود که به لندکروز اش تک

 تو چشم هاش مشخص بود به من نگاه کرد و گفت :که کامال  یغم ا هیپا له کرد ... با  ریاش و انداخت و ز

 

 

 بغلت کنم ؟ ایبزنمت ... -
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 گفتم : یلرزون یاومده ، چرا به من نگفته ! با صدا یشد ... ک یباورم نم هنوز

 

 ؟ ! یخودت-

 

 لبخند زد و گفت : هی

 

 دل ... خودمم ! زیاره عز-

 

 شد و محکم فشارم داد و گفت : دهیچیازو هاش به دورم پو منگ بودم ... دست ام و گرفت و کشوند تو بغلش و ب جیگ

 

 ذره شده بود خوشکلم ... هیدلم برات -

 

 یعطر تنش و صدا یخواستم باور ام بشه ، هنوز تو شوک بودم ... دلم برا یاش فشار دادم ... م نهیام و به س سر

من و از خودش جدا کرد ، با  یلیم ی!  با ب بود ایارامش دن نیو بهتر نیمنظم قلب اش تنگ شده بود ... برام ناب تر

 انگشت اش اشکم و پاک کرد و گفت :

 

 

 ... زمیعز نیتو ماش نیبش-
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و  دیرو برام باز کرد و نشستم ... خودش هم دور زد و سوار شد و دستم و گرفت و به سمت لبش برد و چند بار بوس در

 گفت :

 

 نفس ؟ یخوب-

 

شو  رهی... با تکون دادن سر ام جواب شو دادم ، نگاه خ یناراحت ایبود  یاز خوشحال دونم یبغض تو گلوم بود که نم هی

! حتما از  نهیبب طیشرا نیخواست شهراد من و تو ا یبود ... دلم نم نییهنوز سرم پا یکردم ... ول یخودم حس م یرو

 رو گرفته بود ! نجایمامان ادرس ا

 

 

؟ تو رو جون مادرت داغون ترم نکن ... بخدا قسم به جان  یاه ام کننگ یخوا ینم نمتی، بب زمینفس جان ... عز-

 شرمنده ام نکن ! نیاز ا شتری... ب رمیم یمادرم دارم از عذاب وجدان م

 

 

 هی... دست ام و  رمیکردنم و بگ هیگر هیتونستم جلو یدست اشک هام و پاک کردم و سرم و اوردم باال ... اصال نم با

 : داد و گفت کیفشار کوچ

 

 

 من و ! نینفس بب-
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 تنگ شده بود ! یمشک یدو گو نیا یاش نگاه کردم ... چقد دلم برا نینگران و غمگ یچشم ها به

 

 نفس ؟ یرفتم ... چرا بهم نگفت یهرگز نم شهیم یجور نیدونستم ا یغلط کردم که رفتم نفس ... اگه م-

 

 بلند گفت : یمشت محکم به فرمون زد و با صدا با

 

 جانیکار به ا ی... چرا گذاشت یتصور کرد رتیغ یعرضه و ب یمن و انقد ب یعنی! ؟   یمن خاک بر سر نگفتچرا به -

 بکنه ! یغلط نیباشه که همچ یکرد ... اون خر ک رونیبرسه ، اون گوه خورد که شما رو از خونه ب

 

خواستم مزاحمت  یشده ، نم یبستر مارستانیحال پدرت بد شده و ب یهمون روز گفت یخواستم بهت بگم ... ول-

 و مشکالتت اضاف کنم ! یخواست به گرفتار ا یبشم ... دلم نم

 

رو  ایقطره اشک تو دن هی، هنوز باورت نشده بخاطر  رمیم ی... هنوز باور ات نشده که بدون تو م ینفس تو مزاحم-

 زنم ! یم شیات

 

 ... فقط نخواستم از نظر یستیعرضه ن یو ب رتیغ یمن به تو شک نداشتم ... به دوست داشتن ات شک نداشتم ، ب-

 به غم هات اضاف کنم ! یا گهی، غم د ضیو مر مارستانیپدرت ب یوقت یذهن ا
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خاموش  تیشدم ، زنگ زدم گوش یچه حال نیستین دمیرفتم عمارت و د یوقت یدون یقربون ات شم ... م یمن اله-

خواست شهاب و زنده زنده  یکرد دلم م فیو تعر انیجر یت وقتبود ... دلم به هزار راه رفت ... زنگ زدم به مادر

 ! دیترک یداشت م یبزنم ... قلبم از ناراحت شیات

 

 و ادامه داد ... دیکش قینفس عم هی

 

 بره سرکار !  نکهی... عشق من جاش رو سر منه نه ا نمیب یم نجایتو رو ا رمیخواد بم یدلم م-

 

 اخم گفت : با

 

 گفته ؟ یات کرده ؟ بهت چ رونیشهاب چرا از خونه ب-

 ... ستیمهم ن-

 گفته اون مادر سگ ؟ یبهت چ-

 

قرمز شده بود نگاه کردم ... رگ گردنش متورم شده بود ، دستاش انقد  تیشهراد که از خشم و عصبان یچشم ها به

 ... ! رونیزنه ب یکردم هر لحظه استخون از پوست م یمحکم مشت کرده بود که حس م

تونه فعال باهام ازدواج کنه ... گفت ، چشمام و بستم و محکم فشار  ینم یهنوز ... دوستم داره ... ول ... گفت گفت

شهراد  یخورد ... گفتن اش برام سخت بود ، با صدا یگونه ام سر م یاومد و از رو یدادم ... اشکام همون طور م

 شدم ... رهیاش خ نیچشمام و باز کردم و به صورت خشمگ
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 بهت نفس ؟ گفته یچ-

 ام شو ... غهیگفت ص-

 

 گفت : قهینداشت ، بعد از چند دق یزد ... چشم هاش با کاسه خون تفاوت یشده بود و پلک نم رهیدهنم خ به

 

 خورده ؟ یگفته ؟ !  شهاب چه شکر ی... نفس چ یچ-

 

ب ... البته شها میا نمونددنبال خونه گشتم و اونج یگرفتم .... به مامان نگفتم چرا ول نییکردم و سرم و پا سکوت

 !  یهفته وقت دار هیگفت فقط 

 

 ... دیکه از خشم دورگه شده بود پرس یصدا با

 

 کرد ؟ تتیاذ-

 ... ادینه ز-

 درست حرف بزن ! یچ یعنی-

 عمارت بود ! یکه تو فکر تو هست ... نه ، منظورم کار ها یزیاون چ-
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 دست اشک گوشه چشمم و پاک کردم و گفتم : با

 

 نش بهم گفت کلفت ...ز-

 

اش در اورد و  بیشو از ج یداشت ، گوش یظیبهم نگاه کرد ... صورت اش قرمز بود و اخم غل یبا غم و ناراحت شهراد

 ! زنهیبا مادرم حرف م دمیاز صحبت کردنش فهم

 

 ... میگرد یمنه اخر شب بر م شیسالم ... نفس پ-

 

متوجه شدم که به سمت عمارت  ید و به راه افتاد ... بعد از مدتو روشن کر نیقطع کرد و ماش یبعد از خداحافظ و

 : دمی، ازش پرس رهیم

 

 ؟ یریشهراد کجا م-

 

 نگفت ... یچیام کرد و ه نگاه

 

 عمارت ... ! یریم یشهراد چرا دار-

 ! میگرد یکار کوچولو دارم ... انجام اش بدم با هم بر م هی-

 ... برگرد ! ستیمهم ن الیخیشهراد ب-
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 پاش و با شصت نوازش اش کرد و گفت : یو گرفت و گذاشت رو تمدس

 

 ! زمیافته ... نگران نباش عز ینم یاتفاق-

 

، در رو با  میدیساعت به عمارت رس کیرخ بده ... بعد از  یاتفاق بد دمیترس یشدم ... م رهیبه شهراد خ ینگران با

 گفت : یاروم ا یصدا و خاموش کرد و با نیشد و ماش اطیباز کرد و وارد ح موتیر

 

 

 شو ... ادهیپ-

 

نگاه انداختم ، چقد  هیشدم ... به باغ  ادهینگاه ام کرد که منم اروم شدم و در رو باز کردم و پ نانیبا ارامش و اطم انقد

 ... میفشار کوچولو داد و با هم به سمت عمارت رفت هیتنگ شده بود ... شهراد دستم و گرفت و  نجایا یدلم برا

 هیخوردند ، سحر  یم وهینشسته بودند و م ونیزیتلو هیتو ... شهاب و زن اش جلو میدر رو باز کرد و با هم رفت دشهرا

 گفت : تیدر به عقب برگشتن ... سحر پا شد و با عصبان یتنش بود ، با صدا یتاپ و شلوارک ل

 

 

 لباس تنم نباشه ! دیشا یگ ی، نمتو  یایم نییپا ینداز یطور م نی... چرا سر تو هم یستیتو در زدن بلد ن-

 

 پوزخند نگاه اش کرد و گفت : هیبا  شهراد
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 کنه ... ! یرو نگاه م تهیعفر هیتو یاخه کدوم ابلح ا-

 

 شهراد و گفت : هیقدم جلو اومد و دست اش و گرفت جلو هی سحر

 

 درست حرف بزن !-

 

 گفت : شلوار اش کرد و بیهم چند قدم جلو رفت و دست هاش و تو ج شهراد

 

 از خونه ام ... بدو ! رونیعروس خاتون ، گمشو ب یدار ی... مشکل نهیحرف زدنه من هم-

 

 یچیبود که شهاب ه نیقرمز شده بود ... جالب تر ا تیسحر از عصبان یبود ول لکسیشهراد نگاه کردم که چقد ر به

 گفت ... ! سحر به سمت شهاب رفت و گفت : ینم

 

 !تو ...  یگ ینم یچیچرا ه-

 

 به من و شهراد نگاه کرد و گفت : یدگیاومد جلو و با رنگ پر شهاب

 

 ! دینیبش نیایشهراد جان ، ب ینفس ... خوش اومد یخوب-
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 خواست از پله ها بره باال که شهراد گفت : سحر

 

 کارت دارم ... ! ستایکجا ... وا-

 

 و دستاش و به کمر اش زد و گفت : ستادیپله اول وا یرو

 

 ... ؟ یردا کاریچ-

 

 حرکت دست اش و برد باال و محکم زد تو صورت سحر ... و گفت : هیتر اش و تو  کیرفت نزد شهراد

 

ر بد ت نی... از ا یکن یاحترام ا یو به نفس ب یمراعات حامله بودن تو کردم ... دفعه بعد گنده تر از دهنت حرف بزن-

 ، حاال برو گمشو ... ! شهیم

 

 

کلمه حرف بزنم هنگ کرده بودم ... سحر  هیتونستم  یخونسرد بود ، اصال نم یلیکردم ... خ تعجب به شهراد نگاه با

سحر نگاه  یخال یو منگ به شهراد و جا جیصورت اش و با دو از پله ها باال رفت ... شهاب گ یدست اش و گذاشت رو

 مبل و گفت : یاخت رواش و در اورد و اند کتاصال نه حرف زد نه جلو اومد ! شهراد  یکرد ... ول یم
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 ... ! رونیبرن ب یکه بگ یبود ی؟  تو خر ک یکرد رونشی... چرا از خونه ب یگفت یبه نفس چ-

 

 

ز که ا یاخم که وحشتناک تر اش کرده بود ، با صدا هیصورت اش قرمز بود و  تیبرگشت سمت من ... از عصبان شهراد

 خشم دورگه شده بود گفت : 

 

 ! امی... من االن م زمیعز نیبرو تو ماش-

 

 و ترس به شهراد نگاه کردم و گفتم : ینگران با

 

 ! میبا هم بر ای، ب رمی... نم یکن کاریچ یخوا یم-

 ... ! امی... تو برو خوشکلم منم زود م زمیعز یچیه-

 

 

 به صورت نداشت ... به عقب برگشتم و از عمارت خارج شدم ... یشهاب نگاه کردم که رنگ به

ر بودم فک نی، تو هم فتهیب یاتفاق بد دمیترس یزد م یمنتظر شهراد بودم ... دلم شور م نیود که تو ماشساعت ب مین

 نبود ، با لبخند نگاه ام کرد و گفت : ختهیبهم ر ادیباز شد و شهراد نشست ... ظاهر اش ز نیکه در ماش
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 ! ی... منتظر موند زمیعز دیببخش-

 ! ؟ یاشکال نداره ... خوب-

 ... زمیزاره ع-

 ؟ شدیچ-

 ...  کمیحرف مردونه و  کمی-

 

 ... دیزد و خند چشمک

 

 شهراد ؟ ! یچ کمی-

 سه تا ... دمی... نه دو تا ... شا یکیزدم ... نگران نباش ، فقط  واشی-

 

 موتیو روشن کرد و ر نی! ماش دیخند یو م زدیگرد شده به شهراد نگاه کردم ... چقد خونسرد حرف م یچشم ها با

 بپرسم ، حقشون بود ! گهیخواست د ی، دلم نم مید ... از عمارت خارج شدو ز

 

 

 ؟ ومدهیشهراد ... چرا پدرت ن-

 بمونم ! شترینگران بودم . حال پدر که خوب شد نتونستم ب یلی... من خ زمیعز ادیم-
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، به  یکن هیبهش تک ات کنه و تیباشه تاحما یکردم ... چقد خوبه کس یاومدن شهراد شکر م یخدا رو برا واقعا

رو  دیکل فمی، از تو ک میشد ادهیو پ میدیساعت به خونه رس میشهراد نگاه کردم ... چقد دوست اش داشتم ... بعد از ن

 خندون گفت : یزود در رو باز کرد و با صورت یلیدر زدم و مامان خ ، میبرداشتم و در رو باز کردم ... از پله ها باال رفت

 

 

 تو ! نیایپسرم ... سالم دخترم ب یسالم خوش اومد- 

 

 ... مامان در رو بست و گفت : میو وارد خونه شد میو در اورد کفشمون

 

 ! ارمیم یاالن چا نینیبش-

 

 شهراد اومد کنارم و گفت : نمیبش نکهیاز ا قبل

 

 خسته ام ... یلینفس من خ-

 

 ادامه داد ... یبا لحن بامزه ا و

 

 ؟ هیخواد ، حمام کجا یم یدوش درست و حساب هیم گرد و خاک کردم ... دل ادیز-

 ! یزیچ هیاونجا کنار اتاق من ... فقط -
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 جانم بگو ؟-

 

 کردم و گفتم : یدکمه مانتو ام باز با

 

 ... برو ! ستیمهم ن الیخیب-

 

 و گرفت و گفت : دستم

 

 بگو خوشکلم ؟-

 خوام برم حموم ! یخب ... منم م-

 

 : اش و اورد کنار گوشم و گفت سر

 

 ... ! گذرهیهم خوش م یلی، خ میرینداره با هم م یکه ناراحت نیچه بهتر ... ا-

 

 و اوردم عقب و گفتم : سرم

 

 شهراد ... ! !-

 بگو ... یجان دلم ... خب چ-
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و توش بخار  شهیم سیکه خ یاز حموم ا یوسواس باشم ، ول نکهیاول خودم برم ... نه ا دی... با ادیخب من بدم م-

 ! ادیم داره بدم

 

 تعجب نگاه ام کرد و گفت : با

 

 ی! باشه پس تا من چا ی... چقد تو بامزه ا گهینفس ... حموم ، حموم د یکن یدقت م زایجون من ... عجبا ، به چه چ-

 ! امی، و گرنه منم م ایتو برو ... فقط زود ب ارمیم نیخورم و چمدون ام و از تو ماش یم

 

 

، موهام و خشک کردم و با  دمیپوش یمشک کیو تون دیبا شال سف دیساپورت سف هیو  رونیربع اومدم ب کیاز  بعد

 شهراد که گفت : یشل و ول بستمشون ... با صدا ریگ

 

 باشه ... خوشکله ! تیعاف-

 

 کردم و به اشپزخونه نگاه کردم ... تعجب

 

 تون صداش زد دم در ... هینگرد ... همسا یالک ستین-

 

 و گفتم : دمی.. خندبا انگشت اشاره کرد . و
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 ! یدیو بگو ... چشم مامانم و دور د نیهم-

 ... ! گهید میچه کن-

 پا شو برو حموم ...-

 

 و نازک کرد و گفت : صداش

 

 باشه ... سیحموم خ ادیبدم م-

 

 صداش زدم : شهراد ! ! غیج با

 

 جان ... غلط کردم من رفتم !-

 

 بود و گرفت ، گفت :  رونیشال ب ریکه از ز از موهام و هیتک هیکنارم رد شد ، برگشت و  از

 

 نفس ! یچه نازن ... کوتاه نکن-

 چشم ...-

 

 

 و خوردم ... مامان اومد و گفت : ختمیر یخودم چا یاستکان برداشتم و برا هیاشپزخونه رفتم و  به
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 ... رفت حموم ؟ هیشهراد کجا-

 بله رفت -

 ؟ یاالن خوشحال-

 

 م :و زدم به اون راه و گفت خودم

 

 خوشحال باشم ! ؟ دیبا یواسه چ-

 

 جلو و بغلم کرد و گفت : اومد

 

 ! یچونیمن و بپ یخوا یگونه هات گل انداخته ... مثال م-

 

 فرار از نگاه خندون مامان گفتم : یخجالت به مامان نگاه کردم و برا با

 

 ! ادیپهن کنم شهراد هم االن م نیبد هیسفره کجا-

 

و  دیشلوار سف هی... مامان زرشک پلو با مرغ درست کرده بود ، شهراد هم با  دمیها رو چ رو پهن کردم و غذا سفره

 ! خودشم متوجه شد و گفت : میاومد و نشست ... ست کرده بود یدار مشک نیاست شرتیت
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 ... ! کنندیعاشق و معشوق ها ست م یدی... ند هیچ-

 

 و گفت : دیخند

 

 ؟ هیمامانت کجا-

 االن ... ادیم-

 

 اومد و ظرف مرغ و گذاشت و گفت : مانما

 

 ! شهی... سرد م دییبفرما-

 خانوم ، دلم واسه دست پخت تون تنگ شده بود ... نفس خوشبحالت ! الیبه به ... دست شما درد نکنه ل-

 نوش جان پسرم !-

 

 

 ن و گفت :از شام و شستن ظرف ها برگشتم تو هال و با فاصله از شهراد نشستم ، شهراد برگشت سمت م بعد

 

 ! یای ینم گهیزنگ بزن به اون خانوم بگو که د-

 باشه ...-
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اورده بود ...  وهی... اومدم تو هال ، مامان م امینم گهیکردم و گفتم د یتو اتاق ام و زنگ زدم و ازش عذر خواه رفتم

 مامان گفت : وهیبعد از خوردن م

 

 هن کنم ؟برات رخت خواب پ یپسرم هر جا دوست دار یحتما خسته ا-

 نداشته باشه ، اتاق نفس بخوابم ! یمن اگه ... نفس مشکل-

 

 و براق نگاه کردم و گفتم : طونیش یمشک یاون دو گو به

 

 ! دینه راحت باش-

 

 

 یصدا قهی، بعد از چند دق دمیخودمون رخت خواب اورد و پهن کرد . المپ و خاموش کرد ... دراز کش یبرا مامان

 قفل شو باز کردم ، شهراد بود ... !بلند شد !  میگوش امیپ

 

 ؟ زمیعز یخواب-

 

 و براش نوشتم ... لنتیو گذاشتم رو سا میپتو ... گوش ریمامان نگاه کردم و رفتم ز به

 ! دارمینه ب-
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 تونم تنها بخوابم ! یات نم دمیاالن که د هیتو  شینفس ... دلم پ ادی یخوابم نم-

 

 و نوشتم ..  دمیخند

 

 منظور ؟-

 ؟ دهیخوشکلم ... مامان ات خواب یچیه-

 

 خنده ام بلند نشه ، نوشتم ... یو به دندون گرفتم تا صدا لبم

 

 ؟ یدونم ... اره فکر کنم واسه چ ینم-

 من ! شیپ ایب-

 ! ونهید-

 ندارم ! تیبغلم بخدا کار ایب ونمیاره د-

 

 شهراد ... نی... از دست ا دمیخند واشیدستم و گرفتم جلو دهنم و  

 

 ؟ ونهیخورده د یبه جا سرت-

 ! دهیاخه پتو تو بغل کردم ... بو نفس م ادی ی، دلت م ای... پا شو ب ونهیانقد نگو د-

 ... ! ونهید-
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 ... نگو ! ونهیباز گفت د-

 ... ونهیباشه د-

 اونجا ها ... ! امیم شمینفس پا م-

 باشه پس خداحافظ !-

 ... دوست دارم ، حاال برو ! نمیبب ستایکجا وا-

 نم دوست دارم ...م-

 شب خوش ! ینیخواب من و بب-

 

 

 شدم و گفتم : داریدست مامان ب یبا تکون ها صبح

 

 مامان ول کن ... بزار بخوابم !-

 ... لباس بپوش ! رونیب ادیخواد ب یساعت ده شهراد م گهیپاشو د-

 

و رفتم مسواک زدم و دست و  دمی! لباس پوش رمیسرکار نم گهیرو انداختم و پا شدم و نشستم ... چه خوب که د پتو

 شهراد اومد و سالم کرد ...  قهیصورت ام و شستم . برگشتم تو هال بعد از چند دق

 

 

 سالم-
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 سالم ساعت خواب !-

 ساعت خواب ! یگیشدم ... منتظر خانوم ام پاشه لباس بپوشه ، اون وقت به من م داریساعت ب هیعجبا من -

 شدم ! یاخه هر روز زود پا م-

 دلم ... از امروز بخواب ... زیعز-

 

 

 و صبحانه شهراد از مامان تشکر کرد و گفت : ی.... بعد از چا مینشست زیاشپزخونه و دور م میرفت

 

 خوام! یعمارت من از طرف شهاب ازتون عذر م دیخانوم لطفا برگرد الیل-

 ! میای یما نم تا شهاب عمارت باشه یول یبه ما محبت داشت شهینه پسرم تو چرا ... شما هم-

 ... احتماال تا حاال رفته ! ستیشهاب ن-

 

 به شهراد گفتم : متعجب

 

 کجا رفته ؟-

 

 لب اروم گفت : ریز

 

 که اومده !  یاز همون قبرستون ا-
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 مامان گفت : به

 

ک امالشماره از مشاور  هینفس شما  ی... راست دمیکار ها رو م هیبق بیمن خودم ترت دیجمع کن لتونیلطفا شما وسا-

 کار دارم ! کمیکنم ، خب من برم  یصاحب ملک بهم بده من خودم حلش م ای

 

 

 حس مرد داشتن ! نیریشدم ... چقد ش رهیلبخند به شهراد خ با

 

 پسرم ؟ یاینهار م-

 هم به شرکت بزنم ! یسر هی دیخانوم فکر نکم با الینه ل-

 

 نگاه به من کرد و گفت : هی شهراد

 

 خداحافظ !-

 

شدم ... با  رهیشهراد خ یخال یگفتم و به جا یخداحافظ هیلب  ریرفتم ز یلب قربون صدقه اش م ریکه ز طور همون

 ... رونیمامان از فکر اومدم ب یصدا
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 و ... ! لیوسا میپسر ! پا شو نفس جمع کن نیمادر اش حاللش ... مرد ا ریبده ، ش رشیخدا خ-

کجا بود تا االن ... واقعا که مثال  یعنیبودم ،  یدونم چرا ازش عصبان ینه بود و شهراد هنوز برنگشته بود ! نم ساعت

 دمیسالم و حرف زدن شهراد و مامان و از تو هال شن یزدم صدا یلب نق م ریبعد سه ماه برگشته ! همون طور که ز

 شهراد با انگشت به در اتاق زد و گفت : قهی... بعد از چند دق

 

 

 تو ؟ امیتونم ب یم-

 ... ایب-

 

و  رونیجذاب تر اش کرده بود اومد تو ... دست اش و که پشت سرش بود اورد ب یلیلبخند که خ هیرو باز کرد و با  در

 گفت :

 

 ! نمیتونم بش ی... م گهیاخم نکن د زمیگل ... سالم عز یگل برا-

 

 با چشم به تخت اشاره کرد ! و

 

 ؟ ! یی... معلوم کجا دییبفرما-

 

 ت و گفت :نشست و دستم و گرف کنارم
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 ! ریاول گل تو بگ-

 

 خوش بو بود ! یلیگرفتم و تشکر کردم ... خ ازش

 

اومد خونه تون و  یخانوم ا هیکردم بعد رفتم مشاور امالک ... بعدم رفتم عمارت  دادیداد و ب کمیاول رفتم شرکت -

 شد ! رید دینه ... ببخش ایخوام حاظر  یکه م یاون نمیام رفتم بب گهیجا د هیکرد ،  زیتم

 

 و لوس کردم و گفتم : خودم

 

 حاظر ؟ ! یچ-

 

 ، گفت : دیو دماغم و گرفت و کش دیخند

 

 ها شو بدم به خودش ! یمامانت سوغات شیپ میمگه ... خب پاشو بر یفضول-

 

 شده گفتم : زونیاو یلب ها با

 

 ؟ یمامانم ... پس من چ یها یسوغات-

 شما رو گذاشتم تو اتاق خودم تو عمارت ! یها یم چمدون سوغاتتونم بدم ... بعدش ینم نجایا یمال تو خصوص-
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 چشمک زد و سرش و اورد کنار گوشم و گفت : هی

 

 ! ستیکه ن یاتاق اقا گرگه خانوم کوچولو ... الک یایب دیبا یخوا یم یاگه سوغات-

 

 : نگاه کردم ... زدم به بازوش و گفتم دیخند یکه م طونیو دندون گرفتم به شهراد ش لبم

 

 ... میپاشو بر-

 

 داد و گفت : کیفشار کوچ هیو  دستم

 

 کجا ... بوس من و بده بعد !-

 

مشتاق نگاه اش کردم ... من دوست اش داشتم ، صورتم و بردم جلو و چشم هام و بستم  یلبخند زدم و با چشم ها هی

جا خونده بودم ،  هیبود ...  یاده انشست ... چه حس فوق الع میشونیشهراد رو پ یلب ها ی... بعد از چند لحظه گرم

 چشمام باز کردم ... ادشهر یعشق و اعتماده ! با صدا یاز رو یشونیپ یبوس رو

 

 

 دل ! زیعز می... حاال بر دیچسب-
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... مامان سفره پهن کرده بود ، رفتم اشپزخونه و گل و گذاشتم تو گلدون و  میام و برداشتم و با هم به هال رفت گل

 سر سفره ...رفتم نشستم 

...  دادیمامان و بهش م یها یها رو شسته بودم و کنار مامان نشستم ... نامرد چمدون باز کرده بود و سوغات ظرف

 شدم ... رهیبهشون خ

 

 

 قشنگ هستند ممنون ! یلی... خ یدیدستت درد نکنه پسرم چرا زحمت کش-

 خانوم ! الیقابل شما رو نداره ل-

 

چشم و ابرو براش اومدم و صورتم و به حالت قهر بر گردوندم ، مامان با  هینگاه کرد ... به من  طونیلبخند ش هی با

 ...  میرفت و ما تنها موند یا دیگفتن ببخش

 

 ! یات بزار گریج یدندون رو یتون یتو رو خدا ... تا فردا نم نیاخم هاش و بب-

 

 ... رهیو به دندون گرفتم تا خنده ام نگ لبم

 

 ها ! شهی... شر م ادیخورمت مامانت االن م یدرسته م امیم شمیس پا مول کن اون و نف-

 

 ! دنینشد ... اخرش بلند شروع کردم به خند رمیخودم و بگ هیکردم جلو یسع یچ هر
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 زشته ! ادینفس ساکت شو ... مامانت م-

 

 ... دمیمامان از خنده دست کش یصدا با

 

 ! دمیلباش ند یمدت خنده رو نیمن که تو ا...  نیدختر من و بخندون نیشما ا نکهیمگه ا-

 

 گفتم : یا زیاعتراض ام یصدا با

 

 مامان ...-

 ... نیبخور وهیم نیایب-

 

 

 و از مامان تشکر کرد و گفت : دیشب شهراد کت شو پوش اخر

 

 عمارت ! ارنیو ب لیتا وسا ارمیعمارت فردا چند نفر رو م رمیشم ... م یمزاحم تون نم گهیمن د-

 ! یمون ینم نجایکه ا یما رو قابل ندونست یپسرم باعث زحمت ... ولممنون -

 فقط ! نی... مزاحم تون نباشم هم نجایخانوم کجا بهتر از ا الینه ل-

 ! ی... بمون اگه دوست دار یستین-
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 بمونه ! نجایاش بودم ... دوست داشتم ا دییشدم و منتظر تا رهیشهراد خ یلب ها به

 

 از لطفتون ! مونم ممنون یباشه م-

 پسرم ! کنمیخواهش م-

 

 اش و در اورد و گفت : کت

 

 امشبم اتاق تو بخوابم ! شهیم-

 بخواب ...-

 

 

 شهراد اومد ... امیپ دمیکه خواب نیبه محض ا شبید مثل

 

 ؟ یداریاخمو خانوم من چطوره ... ب-

 من کو ؟ یخواد سوغات یدلم م-

 کجا ! یایب دیجان ... گفتم که با یا-

 ...لوس -
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 ! رنیبگ یاز اتاق من سوغات انیخوان ب یها م ی... بعض میکار دار یلیبخواب شب خوش فردا خ-

 ادب ! یشب خوش ... ب- 

 تو ذهن ات منحرفه به من چه !-

 منحرف فعال ! ریباشه غ-

 ! یفعال خوب بخواب-

 

*** 

 

شد بهم زنگ بزنه ... پا  دارینفس ب ... ساعت نه ، پاشو شهراد صبحونه خورد و رفت گفت یخوابینفس پاشو چقد م-

 ! گهیشو د

 

 اومدن اسم شهراد پتو رو انداختم کنار و گفتم : با

 

 کجا رفت ؟-

 زنگ بهش بزن ! هیفکر کنم شرکت -

 

 ... مسواک زدم و صورتم و شستم ، رفتم اتاقم و به شهراد زنگ زدم ... یبهداشت سیشدم و رفتم سرو پا

 

 و !به سالم نفس خانوم خوابال-
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 ؟ یسالم کجا رفت-

 ؟ یای، م ایخوب ... تو هم ب یجا هی-

 ؟ ییکجا-

 ... کارت دارم ! ایب ریاژانس بگ هیعمارت ... -

 باشه پس فعال خداحافظ !-

 خداحافظ خوشکلم !-

 

رژ هم زدم و با خط چشم ... رفتم  هیعوض کردم ،  یو مانتو قرمز و شال مشک یمشک نیشلوار ج هیام و با  لباس

و  نییکردم ... از پله ها رفتم پا یشرکت و خداحافظ رمیخوردم . به مامان گفتم م ریزخونه و چند لقمه نون و پناشپ

 در رو پشت سرم بستم ...

 

 

 دونستم برم یتنگ شده بود ! نم نجایا یشدم ، دلم برا ادهیعمارت بودم ... حساب کردم و پ هیساعت جلو کیاز  بعد

 در اوردم و به شهراد زنگ زدم ... فمیو از ک میو داشتم ... گوش دی، هنوز کلبه شهراد زنگ بزنم  ایتو 

 

 سالم خوشکله !-

 ... دمیسالم من رس-

 ؟ یدار دیتو ، کل ایام ب اطی... تو ح یخوش اومد یلیخ-

 اره دارم !-

 فعال ! ایپس ب-
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ام  و در رو باز کردم . هنوز نگاه دمیکش قینفس عم هیو برداشتم ... رفتم جلو تر ،  دیو کل فمیرو گذاشتم تو ک یگوش

ارام  ی... صدا دمیکش غیو ج دمیچشم هام و از پشت گرفت و در رو محکم بست ... ترس یکیبود که  فتادهین اطیبه ح

 بخش شهراد بود که کنار گوشم گفت :

 

 

 چه خبرته ... منم !-

 

 چشمام بود و گفتم : یو گذاشتم رو دستاش که هنوز رو دستم

 

 ... بردار ! دمیرست-

 دل ! زیدارم برات ، برو جلو من هوا تو دارم عز زیسوپرا هیخوام ...  ینم-

 دست تو بردار ! فتمی یشهراد م-

 ... برو نفس ! یفتیکه تو ب چمیجان شهراد ... مگه من هو یا-

 

 

ار گوشم روح خسته ام و شهراد از کن یخنده ها یرفتم و صدا یجلو م واشی،  واشیلرزان و با استرس  یقدم ها با

 داد ... ینوازش م
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 ! یرسیبرو نترس االن م گهید کمیبرو ... -

 

 . ستادمیشهرادا یصدا با

 

 عاشقتم ! یلیبسه ... فقط قبلش من بگم که خ ستایخب وا-

 

 هاش و لمس کردم و گفتم : دست

 

 منم عاشق اتم !-

 ... دو ... سه ! کی...  یخب اماده ا-

 

نشون ندادم ... شهراد  یعکس العمل ا چیچشمام برداشت و من انقد شگفت زده شدم که ه یهاش و از رو دست

 کرد و گفت : کیکمرم و گرفت و من و به خودش نزد

 

 

 غلط کردم ... من و ببخش نفس ! هی، کادو شدینم تیرفتم عشق ام انقد اذ یدونم ... اگه نم یمن خودم و مقصر م-

 

 د گفتم :بود ... رو به شهرا بایز یلیخ
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 قشنگه ، ممنون ! یلیخ نی... ا نیشهراد ا-

 ؟ یدیبخش-

 

 

 و گفتم : دمیو انداختم تو بغل شهراد و دستام و دور گردنش حلقه کردم و گردن اش و بوس خودم

 

 ... یخودم ا یکه من ببخشمت ... تو ، تو مرد دوست داشتن یهم نکرد ی، کار ا یستیحرف و نزن ... تو مقصر ن نیا-

 عاشقتم !من 

 

 و دور کمرم حلقه کرد و محکم فشارم داد و گفت : دستاش

 

 کنم نفس ! یدوست دارم ... جبران م یلیخ-

 

 و گفت : دیو بوس سرم

 

 عوض اش کنم ! ومدی... اگه خوشت ن یحاال دوسش دار-

 

 ازش جدا شدم و گفتم : یلیم یب با
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 ! یخوشکله ، مرس یلی... خ ونمیمگه د-

 پشت اش برو دور بزن ... نیبشفرصت  نیتو اول-

 

 

 و مظلوم کرد و گفت : خودش

 

 با خودت ... گناه دارم ! یمن عاشقم فقط ببر-

 لوس ! ونهید-

 تر و گفت : کیاش و اورد نزد سر

 

 ... تو اتاقم ! ینیرو بب گهید یها یسوغات یخوا ینم-

 

 و به دندون گرفتم تا نخندم ...  لبم

 

 ! میاره بر-

 

 گفت : و گرفت و دستم

 

 ... میپس بزن بر-
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 و در رو برام باز کرد و گفت : میسمت عمارت رفت به

 

  زمیبرو تو عز-

 

 

... در اتاق شو  میداخل و شهراد هم اومد و در رو پشت سرش بست و دوباره دستم و گرفت و از پله ها باال رفت رفتم

 چشمک زد و گفت : هیباز کرد و رفتم تو ، در رو پشت سرش بست و 

 

 

 ! دمیو قورت م دمیکنم کل یخوشکله ... االن در اتاق قفل م یگول خورد-

 

 

کرد ...  ینگاه ام م یکه دلم درد گرفت ، شهراد با مهربون دمی... انقد خند دمی... بلند خند دنیکردم به خند شروع

 گفت :

 

 ؟ یخند یم یبترس نکهیا هی... بجا چمیانقد هو یعنی-

 .. خندم گرفت خب !. هیچ چی... هو زمینه عز-

 



 !ستین انیپا نیرفت ، اما ا

 
251 

 

 مبل و گفت : یو چمدون بزرگ اش و از کنار کمد اورد و نشست رو رفت

 

 ... نیبش-

 

 و گفت : زیم یو گذاشت رو رونیقشنگ اورد ب یلیخ یینشستم در چمدون و باز کرد و چند تا جعبه کادو کنارش

 

 خودم ! هیخوشکل اخمو یسوغات نمیا-

 همه اش مال منه ؟-

 ... ابیبله خانوم ز-

 

 

 ..قشنگ بود . ینتیز یاش پر از سنگ ها نهیس یبود که رو یلباس شب کاربن هیرو برداشتم و بازش کردم ...  یاول

 

 قشنگه شهراد ... یلیخ-

 ! زمیقابل تو رو نداره عز-

 

 چشمک زد و گفت : هی

 

 تو تن چطوره ؟ ینیبب یبپوش یخوا یم-
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!  دمیکش یهم داشت ... خب خجالت م یباز یلیخ قهیکوتاه بود ،  یلی... خنگاه به لباس  هینگاه به شهراد کردم و  هی

 و گفتم : نییسرم و گرفتم پا

 

 بعد ! یباشه برا-

 رو باز کن ! یباشه خوشکلم ... بعد-

 

 هاش شده بود ... نیبرق نگ خیجواهر باشه ! بازش کردم و چشمام م دیاش مشخص بود ، با کیجعبه کوچ از

 

 قشنگه ! یلیخ نیاشهراد ...  یوا-

 

 و گفت : نیزم یشالم و از سرم در اورد و انداخت رو عیحرکت سر هی با

 

 خجالت نداره ... برگرد بندازم به گردن خوشکلت ! گهید نکهیا-

 

اشت گذ یبوسه طوالن هیتر شد ...  کیکردم و برگشتم ... گردنبند رو برداشت و بهم نزد یلبخند ازش قدردان هی با

 گفت : گردنم و یرو

 

 دوست دارم !-
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 گفتم : دیلرز یم جانیکه از شدت ه یصدا با

 

 منم دوست دارم ...-

 

قشنگ بود ! شهراد کمرم و  یلیو بهش نگاه کردم ... خ نییپوست ام ، سرم و گرفتم پا یگردنبند رو یحس سرد ا با

 گفت : نیلبخند دل نش هیگرفت و برم گردوند ، با 

 

 ! ادی، چقد بهت م ی... ماه تر شد یماه بود-

 ممنون ... الزم نبود ...-

 

 

 یقابل وصف ریو غ نیریلبم ... حس ش یو لبش و گذاشت رو کیحرف ام و تموم کنم سرش و اورد نزد نکهیاز ا قبل

! ضربان قلبم باال رفته بود و گرمم شده  دهیکه به اب رس یمثل تشنه ا دیبوس یم قیبود ، چشمام بسته شد ... عم

 بود ... جون گرفتم ! دهینگار به رگ هام خون دوبود ... ا

اش و محکم فشارم داد ...  نهیس یمن و از خودش جدا کرد و سرم و گذاشت رو میکه نفس کم اورد قهیاز چند دق بعد

خوام  یتو خرمن موهام ... م دیشونه هام ... دست اش و نوازش گونه کش یرو ختیگل سرم و باز کرد و موهام ر

تمام من و از خودش جدا کرد و با چشم  یلیم یب باعاشقانه هاش هم تنگ شده بود !  نیا یکه دلم برااعتراف کنم 

 دورگه گفت : یخمار و صدا یها
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 باز کن ... شمیاخر-

 

 و گفت : دیگونه ام ... حس کردم قرمز شده ! شهراد خند یو گذاشتم رو دستم

 

 ! یقرمز نشد ادیبهش فکر نکن ... ز-

 

 

برداشتم اش و باز اش کردم ... چشمام از تعجب گرد شده بود ...  زیم یهم بردم و از رو یسمت اخر ا و به دستم

ه بست یقشنگ بود ... مدل لباس هم رو یلیخ یبسته بند هیقرمز بود که تو  ریلباس خواب حر هی،  ایح یشهراد ب

 بلند گفتم : یصداو با  زیم ی! بسته رو گذاشتم رو شدیمتر هم نم میبود ، سر جمع نصف ن

 

 

 ! یلوس یلیشهراد ... خ-

و بردارم ...  نیرفت ا ادمی... بخدا  دیبود مگه ... اهان خاک تو سرم ببخش یتو ، چ ی... باز که قرمز شد زمیچرا عز-

 ! گمیقرار بود بعد عقد بهت بدم ، جون نفس راست م

 

 

 بلند ... ! ی... با صدا دینگاه انداخت و خند هیو خم کرد و به لباس  سرش
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 شهراد نخند !-

 

 خنده شو گرفت و گفت : هیزور جلو به

 

 واقعا قرمز شدن داره ! نی... ا دی، ببخش دیببخش-

 

شدم و با مشت  رهیاتاق پر کرد ... با اخم بهش خ هیخنده اش فضا کیشکم اش و دوباره شل یاش و گذاشت رو دست

 زدم تو شکم اش و گفتم :

 

 ! گمینخند م-

 ... ! ادیتن بزن من مطمئنم که بهت م هی نمیا یخوا ینفس م گمیخندم ...م ینم گهید زمیزباشه ع-

 

 

 شهراد ! !-

 

 صورت اش و گفت : هیمبل و برداشتم و زدم تو سرش ... دست هاش و گرفت جلو کوسن

 

 پس قربون دستت االن بپوش ! یبپوش دیاخرش که با یکردم ... ول ینزن نفس ... شوخ-
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بود ... اخر اش هم کوسن و ازم گرفت و پرت کرد  دهیشهراد قرمز شده بودم و شهراد بسکه خند یت کار هااز دس من

 تو اتاق ، مچ دستام و گرفت و من و کشوند تو بغلش و گفت :

 

 هم داره واسه من ... یچه زور-

 

 داد و گفت : فشارم

 

 خوشکل ! هیلهت کنم کوچولو -

 اخ ولم کن ... له شدم !-

 کردم ! داتیوام تازه پخ ینم-

 

 

 و گفت : دیو بوس سرم

 

 ! رمیم ی... م شمیم ونهیاخ نفس ... چقد دوست دارم ، من اخرش از دست تو د-

 

 و گفتم : دمیاش و بوس گردن
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 خدا نکنه ... نگو !-

 

 

 و از خودش جدا کرد و پا شد ، گفت : من

 

 حموم ... یبر یدختر خوب پا ش هیکنم مثل  یم هینفس ، بهت توص نیات مونده ... بب هیهد نیخب اخر-

 

 

 حرف شو ادامه بده با تعجب گفتم : نکهیاز ا قبل

 

 حموم ! ؟-

 

 چشمک زد و گفت : هی

 

 ... حموم ! زمیاره عز-

 ؟ یواسه چ-

 

 داد گفت : یراست اش و تکون م هیشلوار اش کرد و همون طور که پا  بیهاش و تو ج دست
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 ؟ رنیم یموم واسه چدونم ... به نظر تو ح ینم-

 شهراد ! !-

، پس خودت برو  ستیصبرم ن یکنم ... من تا روز عروس یبخدا خودم تن ات م یو نپوش یباشه ... نفس اگه نه بگ-

 صدام بزن ! یبپوش اگه کمک خواست

 

 

 لبخند زدم و گفتم : هی

 

 لباس عروس ؟ !-

 ! گهیدل ... پاشو د زیاره عز-

 

 

 هم قشنگ بود و برداشت و گفت : یلیجعبه بزرگ که خ هیو در کمد و باز کرد  رفت

 

 ! نمیبرو حموم بپوش من بب-

 

شد قبول نکنم ، رفتم سمت حموم و در رو باز کردم ... شهراد لباس و داد  یدوست داشتم بپوشم اش مگه م یلیخ

 دستم و گفت :
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 صدام بزن ! یکمک خواست-

 

 و با انگشت لمس کرد و گفت : لبم

 

 بهش فکر نکن ! ادیو زود داره سوخت و سوز نداره ... پس ز ری، د یشی... اخرش که خورده م زمیعز باش یمنطق-

 

رفت و در رو بست ، سرم  یشهراد ک دمیشدم ... نفهم رهیزد خ یبرق م اقیکه از اشت طونیش یمشک یاون دو گو به

 المهعیقشنگ بود ... دنباله دار بود و روش  یلیخبرداشتم ،  اطیو تکون دادم و در جعبه رو باز کردم ... لباس و با احت

 بود ! رینظ ینکشم ... ب غیجخوشکل بود ... لبم و به دندون گرفتم تا  یگل ها

 

 

اومد ، انقد دنباله اش  یبهم م یلیخودم و نگاه کردم ، خ نهیبود تنم کردم ... تو ا یهام و در اوردم و به هر سخت لباس

 شد ... شهراد به در زد و گفت : یبلند بود که تو حموم جا نم

 

 

 ! ستادیقلبم وا گهید ایکمک ات کنم ... ب امی... ب یا دینفس پوش-

 

 لب قربون صدقه اش رفتم و گفتم : ریز

 

 ! امیاالن م دمیپوش-
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 رو باز کردم و با لبخند به شهراد نگاه کردم ، گفتم : در

 

 چطوره ؟-

 

 و گرفت و گفت : دستم

 

 ... دلبر خوشکل ! نمیبب رونیب ایب-

 

تو دهن اش و  دیصورتم و لباس در چرخش بود ... اخرش لب اش و کش ی... شهراد مدام چشم هاش رو رونیب اومدم

 گفت :

 

 ! اری، برو ... برو در اش ب یخوشکلم ... ماه شد ادیاخ نفس ... چقد بهت م-

 

 

رفتم جلو تر و  طنتیوقت خورده نشم ... با ش هی، تا به قول خودش  زهیبهم نر شتریخواد حالش ب یکه م دمیفهم

 چرخ زدم و گفتم : هیدست اش و گرفتم و 

 

 ؟ ! ادیقشنگه که ... بهم نم-
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تنمون بود ... با دست  یلباس ها نمونیام کرد ... انقد که مرز ب کیکمرم و به خودش نزد یاش و گذاشت رو دست

 اش چونه ام و گرفت و گفت : گهید

 

 م !نشو خوشکل طونیش-

 

 کردم و گفتم : زونیو او لبم

 

 ... من نفس ام ! طونهیمن کجام ش-

 

 اش و داد تو صورتم ... چشم هاش و بست و باز کرد ، گفت : نفس

 

 نفس !  یخودت خواست-

 

 

کمرم حلق زد و من و محکم به خودش فشار داد  یلبم ، چشمام و بستم ... دست هاش رو یلباش رو یحس گرم ا با

کمرم به حرکت در اورد ... اروم من و از خودش  یگردنم ... دست اش و رو یلبم سر خورد و رفت رو یرو... لبش از 

 جدا کرد و با انگشت لبم و لمس کرد و گفت :

 

 



 !ستین انیپا نیرفت ، اما ا

 
262 

 

خراب بشه ... برو خوشکلم  نجایو ا یخوام الک یبزرگ ... نم یلیخ زیسوپرا هیشدن با تو خودش واسه من  یکی-

 بکشم ... ! گاریس هیتراس تو  رمی، من م اریدرش ب

 

 

و برام ارزش قائل !  رهیجلو نم نیاز ا شتریدونستم که ب یدر صد بهش شک نداشتم ، م هیو رفت ...  دیو بوس سرم

 ...  رونیو لباس و مثل اول گذاشتم تو جعبه و اومدم ب دمیخودم و پوش یرفتم حموم و لباس و در اوردم ... لباس ها

 

 

دست اش تو  هیگردنبند رو هم باز کردم و گذاشتم تو جعبه اش و رفتم سمت تراس ... شهراد  ، زیم یاش رو گذاشتم

 بود ! جلو تر رفتم و گفتم : پی... چقد خوشت دیکش یم گاریشلوار اش بود و داشت س بیج

 

 

 امتحان بکنم ! هیمن  یاخر اش نداد-

 

 و با اخم بهم نگاه کرد ... گفت : برگشت

 

 کشم ! ینم گهی... من خودمم د دمیمعلومه که نم-

 

 اش ، گفتم : کیو لوس کردم و رفتم نزد خودم
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 شهراد ! باریفقط -

 

 شو داد تو صورتم و گفت : گاریس دود

 

 ... ! اریشهراد ، شهراد نکن ! اون پنبه رو از گوشت در ب-

 

 ... اطیرو پرت کرد تو ح گاریگرفت و س قیپک عم هی

 

 میتبار نهار رف نیشرکت ، که اول کی... همون رستوران نزد رونینهار ب میات بر نیپشت فرمون ماش ینیبش یموافق-

 اونجا !

 

 

 لبام نقش بست و گفتم : یلبخند رو هیشدن من به شهراد  کیگذشته و نزد یاور ادی با

 

 ... میاره بر-

 

**** 
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 شیکردم ، ذهنم رفت پ یمگوش  شدیکه پخش م یا میمال کیغذا سفارش داد و من همون طور که به موز شهراد

کادو  یاور ادیذوق کردم ، با  یلیام کرده بود ! خ زیخوشکلم که چقد با حال بود ... واقعا امروز شهراد سوپرا نیماش

 ! رونیب مدمشهراد از فکر او یلبخند مهمون لبام شد ... با صدا هیهاش 

 

 

 ؟ یکن یفکر م یبه چ-

 هات حرف نداشت ، ممنون ! هی... هد به تو ... به امروز که چقد خوشحال شدم-

 

 و گرفت ، گفت : دستم

 

 ...قلب تو ! یتو به من داد  ییدارا نیکه من دارم ... تو بزرگ تر یهست یا زیچ نیتو مهم تر ا-

 

 کردم که انقد بهت عالقه مند بشم ! یبود ، فکر نم میاتفاق زندگ نیشدن به تو ... بهتر کیشهراد نزد یدون یم-

 

 ! یعاشقم نباش شهیجذابم ... مگه م یلیخ اخه من-

 

 و گفتم : دمیخند

 

 ... مرد جذاب من ! یلیاره خ-
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 و گفت : رونیاش و داد ب نفس

 

 ... ! نیریش هیکوچولو -

 و اونجا رو ترک کردند ... زیم یشهراد حرف اش و ادامه بده ، غذا رو اوردند و گذاشتند رو نکهیاز ا قبل

 

رو  یعروس ی. بعد کار ها زنمی، با مامانت هم حرف م ادیم یک نمیزنم بب یبه پدرم زنگ م... امشب  زمیبخور عز-

 که تک باشه تو کل تهران ... بعدشم دو ماه ، ماه عسل ... من و تو ! یعروس هی،  دمیانجام م

 

 دو ماه ؟ چه خبره مگه !-

شم  یاروم نم یناسنامه ام نره و مال من نش، تا اسمت تو ش یستیتاره کمم هست ... تو که تو دل من ن یخبر سالمت-

 خوام بغلت کنم ! یدود کردم ، م گاریو من عاشقت بودم و فقط س یکه کوچولو بود ی... قد تمام اون سال ها

 

 

 

حس و احساس من عاجز  انیمرد عاشق رو به روم بگم ... کلمات و حرف ها از ب نیبه ا دیبا یدونستم چ ینم واقعا

 دم و گفتم :بودند ! لبخند ز

 

 

 ، تا اخرش ! یلیدوست دارم ... خ یلیخ-
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*** 

 

 لیوسا ییجا به جا بیو جمع کرده بود و شهراد چند نفر اورد و ترت لیخونه ما ...مامان وسا میو رفت میرو خورد نهار

 و داد ...

 

 

، رفتم اتاقم تا دوش  ... مامان مشغول مرتب کردن اشپزخونه بود میدیو مثل قبل چ لیهشت بود ، تمام وسا ساعت

... مامان دست هاش و شست و نفس شو  رونی، رفتم ب دمیو موهام و خشک کردم و لباس پوش رونی... اومدم ب رمیبگ

 و گفت : رونیداد ب

 

 

 ی... اگه م رمیدوش بگ هی رمی، من م نجایا نیایبده ! زنگ زد گفت شام گرفته ب رشیاخرش تموم شد ... خدا خ-

 ! امیم متو برو من یخوا

 

 

و شهراد  یپرسه تو امروز کجا رفت یفکر کردم که ، مامان چرا نم نیکردم ... به ا یطور که به مامان نگاه م همون

 یکنم ... البته با سانسور ... با صدا فیباشه براش تعر ادمیانقد به شهراد اعتماد داشت !  یعنیداشت ...  کارتیچ

 ... رونیمامان از فکر اومدم ب
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 گفتم ؟ ! یچ یدیس شننف-

 ... ! نیاره مامان شما بر-

 

 

 یکل دید نیو مامان من و با اون ماش میدیرفتم ... بعد نهار که به خونه رس رونیو انداختم سر ام و از خونه ب شالم

با  مالزم نبود ! من نیگرفت ی، از شهراد تشکر کرد و گفت ، واسه چ دهیو گفتم شهراد برام خر دمیتعجب کرد ... خند

 یطور ا گهیو از طرف د دمیکش ی، هم خجالت م دیبهم خند شهرادگفتم ، مامان ... ! چقد  یا زیاعتراض ام یصدا

رو باز کردم و رفتم  یو در ورود رونی... از فکر اومدم ب میکردم ، که انگار واقعا و رسما زن و شوهر ا یرفتار م یعاد

 تو و گفتم :

 

 

 

 ... ؟ یخوا یمهمون نم-

 

 و گفت : رونیاشپزخونه اومد ب از

 

 ؟ زمیمهمونا ! پس کو مامانت عز نیچرا که نخوام ... تا باشه از ا-

 االن ... ادیم-

 ! امیاالن م زمیبر یخوشکلم ... چا نیبش-
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 و گفتم : دمیخند

 

 ؟ یخوا یکمک نم-

 ... ! گهیو بلدم د نیا زمینه عز-

و نشست کنارم  زیم یرو گذاشت رو ینیاومد ، س یچا ینیس هیبا  قهیمبل ... شهراد هم بعد از چند دق یرو نشستم

 و گفت :

 

 

 ! ختمیها خوردن داره ها ... من ر یچا نیبخور که ا-

 دست ات درد نکنه !-

 نوش جان خوشکلم !-

 ؟ یبه پدرت زنگ زد-

شو  قیبهش گفتم خبر دقزود تر ، منم زنگ زدم دوستم تاالر رزرو کردم  دمیشا گهیهفته د هی... گفت تا  زمیاره عز-

 نه ! ایمادر زن جان موافق هستند  نمیباهاش حرف بزنم ، بب ادی... حاال مامانت ب دمیبهت م

 

 

 

 لحن شهراد خنده ام گرفت .... نیا از
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مامان تو داشته باشم و گرنه بهم دختر خوشکل شو  هیهوا  یحساب دی، با گهی... خب مادر زن د یخند یم یبه چ-

 ده که ! ینم

 

 

من نشت و  ی... مامان بود ، اومد تو و در رو بست . سالم کرد و رو به رو میو سالم کرد میدر به عقب برگشت یصدا با

 گفت :

 

 

 ! میبده مادر .. راحت شد رتیخدا خ-

 است ! فهیخانوم وظ الیکنم ل یخواهش م-

 

 

 ... رمیخنده ام و بگ هیدم نتونستم جلوکر یافتادم ... هر کار ا شیحرف چند لحظه پ ادیشهراد نگاه کردم و  به

 

 

 دخترم ؟ یا خندیم یبه چ-

 ... مامان ! یچیه-
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 یخندم چون با چشم و ابرو برام خط و نشون م یصورت شهراد نگاه کردم ... فکر کنم متوجه شده بود چرا م به

 ... ! دیکش

 

 

... منم نزاشت برم کمک اش و گفت ، غذا  نهیچو ب زیشهراد به اشپزخونه رفت تا م میمون و خورد یچا نکهیاز ا بعد

 رفت مامان گفت : ی! وقت ستیگرفتم کمک الزم ن رونیاز ب

 

 

 نفس ؟ یدیخند یبه چ-

 ! ایداد ریمامان ... گ یچیه-

 

 

رو عقب دادم و نشستم ، مامان کنارم  ی... صندل میشهراد که واسه شام صدا مون زد به اشپزخونه رفت یصدا با

که  میبود ، مشغول غذا خوردن بود دهیچ یخوب زید رو به روم نشست ... نسبت به مرد بودن اش منشست و شهرا

 شهراد گفت :

 

 

 چند روزه ... نیتو ا ادیخانوم من به پدرم زنگ زدم م الیل-
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 نگاه به من کرد و ادامه داد ... هی

 

 نفس ! یار اخواستگ امی... من دوباره ب نیخواستم بگم ، اگه شما هم اجاره بد یم-

مامان از فکر اومدم  یمن قربونش بشم ... با صدا یزد ! اله یشدم ... چقد با استرس حرف م رهیخنده به شهراد خ با

 ... نییو خجالت زده سر ام و گرفتم پا رونیب

 

 

...  یاینچه  یایب یچه خواستگار ا ینفس شما بله رو هم گرفت هیلبا یکه رو یخنده ا نیبگم پسرم ... با ا یمن چ-

 بهتر از شما ! یقدم ات سر چشم مادر ک

 

 

 کرد ...  یشهراد نگاه کردم که حاال اون با خنده داشت نگاه ام م به

 

 

 مون ! یسر خونه و زندگ می... بر ادیپدر ب یخانوم ... تاالر اوک الیمن به دوستم زنگ زدم ل-

 

 

 االن !  دیشجان مثال خجالت ک ی... ا نییو گفت و سرش و انداخت پا نیا
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 نفس و بخرم بعد چشم ! لیوسا نیبه من فرصت بد یکمی یباشه ول-

منت سرم  یزن من بشه کل ادیکه ب نیحرف و از شما نداشتم ... نفس انقد خانوم ، هم نیخانوم ... توقع ا الیل-

 !  نیحرف و دوباره نگ نیگذاشته ... لطفا ا

 

 نگاه به من کرد و ادامه داد ... هی

 

 زیه تمبر یحساب یکی گمیم لیاش تکم لیاونجا نرفتم ... تمام وسا یوقته حت یلیدارم خ نجایا کیخونه نزد هیمن -

 ! میکن ی... هر کدوم پسند نکرد عوض م دمینشونش م میریاش کنه ، فردا با نفس م

 

 پسرم ! شهیکه نم یجور نیاخه ا-

 ! شمیاحت منار نیخانوم ... گفتم که ، لطفا دوباره نگ الیچرا نشه ل-

 

و از ته دل از خدا  رونی... نفس ام و دادم ب فتمیبود خودم پس ب کیتو دلم قربون صدقه اش رفتم که نزد انقد

 خواستم برام نگه اش داره ... مرد بود عشق من !

 

 

سور ... سان یکم امروز و به مامان گفتم البته با یبخوابم اتفاق ها نکهی... قبل از ا میاز شام به خونه خود مون رفت بعد

 دختر گلم ! هیتو  یمن خوشبخت یبغلم کرد و گفت ، ارزو
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شدم ساعت نه بود ، پتو رو انداختم  داری... صبح که از خواب ب دمیاتاقم رفتم و بعد از عوض کردن لباس هام خواب به

شهراد شدم  یتوجه صدادر رو باز کنم م نکهیکنار و پا شدم رفتم مسواک زدم و دست و صورتم و شستم . قبل از ا

موهام در رو باز کردم و به مامان و شهراد  یو انداختم رو الم، ش دمی... برگشتم و لباس پوش زدیکه با مامان حرف م

 نگاه کردم و گفتم :

 

 

 

 ؟ ! یکن یم کاریچ نجایسالم ... تو ا-

 

 مامان نگاه ام و از شهراد گرفتم و به مامان نگاه کردم ! یصدا با

 

 چه طرز حرف زدنه ... ؟ نینفس ا-

 

 نگفتم ... سرم و تکون دادم و گفتم : یکه با لحن خوب دمیفهم تازه

 

 نداشتم ! ی... من منظور ا دیببخش-

 

 و گفت : دیبلند خند شهراد
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ا االن ت شبیکه از د نیچه برسه به ا شهیم جیبخواب گ قهینداشته ... نفس ده دق یخانوم منظور ا الیل گهیراست م-

 ؟ ! یبوده ... مگه نه خانوم دهن خواب

 

 مونده ! ادشی اطیکرد نگاه کردم ... هنوز از اون روز تو ح یشهراد که با خنده نگاه ام م به

 متعجب گفت : مامان

 

 ! یدهن-

 ! زنهیم جی... نفس کال گ نیریبگ دهیخانوم شما نشن الیل یچیه-

 

 

 کردم و رفتم جلو تر ، گفتم : اخم

 

 مزه ! ی... ب یجیخودت گ-

 

 سرش و تکون داد و گفت : مامان

 

 صبحونه ! دیایها ... ب یامان از دست شما امروز ا-

 

 ... گفت : دیاومد جلو و دماغم و گرفت و کش شهراد
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 ! یصبحونه بخور خانوم دهن اینکن حاال ب هیاش و نگاه کن ! گر افهیجان ... ق یا-

 

عقب و نشستم . بعد از صبحونه  دمیرو کش ی. منم رفتم و صندلبه سمت اشپزخونه رفت .. دیخند یطور که م همون

 شهراد از مامان تشکر کرد و گفت :

 

 

 ! میحلقه بخر میبعد هم بر نیخونه مون بب میحاظر شو نفس بر-

 

 که از شهراد داشتم ، گفتم : یحلقه ا یاور ادی با

 

 خوام ! یفقط من حلقه نم میباشه بر-

 

 رفته بود ! ادشی نکهید ... مثل اکر یمنتظر نگاه ام م شهراد

 

 خوام ! ینم یا گهی... من دوسش دارم ... حلقه د یبهم داد میخواستگار ا یبار اومد نیکه اول یهمون ا-

 

 هقیو پا شدم رفتم اتاقم ... بعد از ده دق دمیمامان گفتم و مامان از حلقه خبر نداشت ، خجالت کش شیکه پ نیا از

 و اهسته گفتم : ونریو رفتم ب دمیلباس پوش
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 من اماده ام !-

 

و  میشد نی. سوار ماش رونیب میو رفت میکرد یکردند ... از مامان خداحافظ یدو نفر شون با لبخند نگاه ام م هر

قشنگ نگه داشت و  یلیخ ییالیخونه و هیجلو  قهیدق ستی... بعد از ب میخارج شد اطیو زد ، از ح موتیشهراد ر

 گفت :

 

 ! زمیخونه مون عز نمی. ا.. نییپا ایب-

 

کمرم و  ی، در رو باز کرد و دست اش و گذاشت رو می... با شهراد به سمت خونه رفت نییرو باز کردم و اومدم پا در

 گفت :

 

 ! زمیبرو تو عز-

 

هم قشنگ بود ... پر  یلیداشت و خ یبزرگ ا یلیخ اطیداخل ... شهراد هم پشت سرم اومد و در رو بست . ح رفتم

گرد  زیو م یو چند تا صندل قیاالچ هیاستخر بزرگ هم داشت با  هیگل ... جلو تر رفتم  یاز درخت و بوته هابود 

 ! برگشتم و به شهراد گفتم : یچوب

 

 قشنگه ! یلیخ-
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 ... گفت : دیو گرفت و بوس دستم

 

 کنند ! یبچه ها مون باز نجایا دهی... جون م یلیاره خ-

 

 و گفتم : دمیخند

 

 ؟ ی! بچه دوست دار یبه فکر بچه ااز االن -

 ! زمینداره عز یمنه ، بچه که کار ا شیپ نجای... بعدشم مهم مادر بچه ها هست که مثل ماه ا یلیاره خ-

 

 ... نییزده سرم و گرفتم پا خجالت

 

 داخل خونه رو هم نگاه کن ! میبر-

 

 

 یداشت و با پله ها نییدو تا اتاق طبقه پا بود ، یقشنگ یلیخ هی... خونه  میو گرفت و به سمت عمارت رفت دستم

از همه بزرگ تر بود و تراس هم داشت که  یکیشد . باال هم چهار تا اتاق داشت که  یبه طبقه دوم وصل م بایز یلیخ

 اش کامل بود . لی! تمام وسا نرو به باغ بود درست مثل اتاق خودش تو عمارت شهرام خا
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 سیتا عوض اش کنم . قرار شد فقط سرو ومدیخوشت ن یا لهیو گفت ، اگه از وسشهراد همه جا رو بهم نشون داد  

 ... میشد نیو سوار ماش رونیب میخواب اتاق خود مون عوض بشه ، با شهراد از خونه رفت

رار و ق یشگیرستوران هم می... ظهر شده بود ، نهار رفت میمن انتخاب کرد قهیخواب به سل سیسرو هیبازار و  میرفت

 سر به شرکت بزنه ... هیعد از نهار شهراد شد ب

 

 

خاطره خوش با  یکل نجایا ریبخ ادشیاتاق هم تنگ شده بود ...  نیا یبودم . دلم برا ومدهین نجایوقت بود ا یلیخ

 ... رونیشهراد از فکر اومدم ب یشهراد داشتم ! با صدا

 

 ؟ میریخواد حلقه بگ ینم ینفس مطمئن-

 

نشست ... از نگاه کردن بهش  یم یو صندل زیم نیپشت ا یشد وقت یچقد جذاب و با ابهت مشهراد نگاه کردم ...  به

 شدم ! ینم ریس

 

 دوست دارم ! یلیاره ... من اون انگشتر رو خ-

 

 به انگشت نداشت ، گفتم : یام افتاد به دست شهراد که انگشتر ا نگاه

 

 ! گهیشه د ی... فقط ست نم میتو حلقه بخر یبرا میفقط بر-
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از  نیبگو ، ا دیپرس یشما دو تا حلقه دست ات کن ! هر ک میدار یست بر م هی... بعدشم خب  ستینشه مهم ن-

 دوم ! یاز خواستگار ا نیاول ا یخواستگار ا

 

 

 نثار اش کردم ...  یا ونهیو د دمیخند

 

 

با  یخوشحال شدم ، وقتسالم  دمید نکهی... چقد از ا میمتوجه اومدن شهرام خان شد میکه از شرکت برگشت عصر

 دمید یم بیاون به چشم رق هیقبل از رفتن شهراد به ترک نکهیچقد از ا دیمحبت بهم گفت ، دخترم و حالم و پرس

 ... دمیخجالت کش

 

 

 بهمون خوش گذشت ... بعد از شام شهرام خان پا شد و گفت : یو کل میهمه عمارت بود شام

 

 نفس گرفتم ... خواستم دست عروسم کنم ! یتر رو خودم از اونجا براانگش نیخانوم با اجازه تون من ا الیل-

 

اشک گوشه چشم اش و  یشهراد هم معلوم بود که خبر نداشته ! مامان از خوشحال افهی... از ق میتعجب کرده بود همه

، دستم و گرفت کردم ... شهرام خان اومد جلو و منم پا شدم  یپاک کرد ، و من متعجب زده به شهراد و پدرش نگاه م

 و انگشتر رو تو دستم کرد و گفت :
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 دخترم ! ی... خوشبخت بش یحاال عروس خودم شد-

 ممنون ! یلیخ-

 

 زد ... ! یلبخند به شهراد نگاه کردم که مهربون بهم لبخند م با

انتخاب  شگاهیاو مرتب شده بود . ار زیخواب اتاق و شهراد عوض کرد و خونه تم سیرو به راه شده بود . سرو یچ همه

 .میچه تهران چه شهرستان دعوت کرده بود میکه داشت یکم لیکرده بودم و همون فام

 

 

با  بود یرژ سرخ اتش هی شمیقشنگ شده بودم . ارا یلیدنبالم ... خ ادیمنتظر شهراد بودم که ب شگاهیسالن ارا تو

 ، موهام و هم مدل دار باال سرم جمع کرده بود ... یو مشک یاب هیسا

 

 

... اومد جلو و با لبخند دسته گل و بهم  دیدسته گل رز قرمز و سف هیتنش بود با  یکت و شلوار مشک هیاومد  شهراد

 داد و گفت : کیفشار کوچ هی... دستم و گرفت و  دیو بوس میشونیداد و پ

 

 

 ! میتاالر نر هیخوشکلم ... نظرت چ یچه ناز شد-
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 . خودشم سوار شد نمیبرام باز کرد و کمک کرد بش نی، در ماش میاومد رونیب شگاهینگفتم ... از ارا یچیو ه دمیخند

 و پر عشق به دستم زد و گفت : یبوسه طوالن هیو روشن کرد دستم و گرفت و  نیو ماش

 

 

 ... یلیدوست دارم خ-

 منم دوست دارم !-

 

 

 کرد ! یذوق م یشد و کل یمکه باعث خجالت من و خنده شهراد  میمختلف گرفت یعکس ها یو کل هیاتل میرفت

 

 

بار سوم خطبه رو خوند و منتظر جواب من بود ، به شهراد نگاه  یو عاقد برا میعروس و داماد نشسته بود گاهیجا تو

 لبخند زدم و گفتم : هیکرد ...  یکردم که با استرس نگاه ام م

 

 پدر و مادرم بله ... هیبا اجازه -

 

پر صدا داد  یراحت ینشد که نفهمم شهراد نفس اش و از رو نیمانع ا یولمهمون ها بلند شد  غیدست و ج یصدا

 گفتند و کیتک ، تک اومدن و تبر لیبود ، مهمون ها و فام رینظ یب یشب عمر ام بود همه چ نی... برام بهتر رونیب

 کادو ها شونم دادند ...
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 نجایکه دوست داشت ، مادر اش هم ا دمیرم فهمشهراد به ماد یشد ، از نگاه ها یپدرم حس م یخال هیواقعا جا  یول 

خونه خودمون ...  میو رفت میبود و با بدرقه مادر و شهرام خان و اشنا ها از هم جدا شد کیحضور داشت ... ساعت 

 و گفت : دیو خاموش کرد و دستم و گرفت و برد سمت لبش ... بوس نیشد ... ماش اطیو زد و وارد ح موتیر

 

 

 خانومم ! یوش اومدبه خونه خودت خ-

 

 

 ! یکرد ... چه حس فوق العاده ا یطور صدا م نیبود که شهراد من و ا یبار نیاول نی... ا خانومم

 

 ... یزدم : مرس لب

 

 چشمک زد و گفت : هی

 

 بهشت ... یبه سو شی... پ میبر-

 

بشم ... در رو بست و با هم به  هادیو بستم ... استرس داشتم ، در رو باز کرد و دستم و گرفت و کمک ام کرد پ چشمام

بزرگ شدم که  ی... که متوجه شمع ها کهیداخل ، خواستم بگم چه تار می... در رو باز کرد و رفت میسمت عمارت رفت

 بود ...  هبه خونه داد یقشنگ ا یلیخ ییشکل قلب بود و روشنا
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 شهراد ...-

 جان دلم ... جان شهراد !-

 قشنگه ! یلیخ-

 

 و گفت : دیت و لبم و کوتاه بوسام و گرف چونه

 

 ... یتو که قشنگ تر ا-

 

، در اتاق و باز کرد ... داخل اتاق هم پر شمع بود و اتاق و روشن کرده بود ،  میو گرفت و با هم از پله ها باال رفت دستم

 رز ، که فضا رو خوش بو کرده بود ! یتخت پر بود از گل برگ ها یرو

 

 

 دیسف راهنیپ یتخت ، کت اش و در اورد و کراوات اش و شل کرد ... دو دکمه باال یرو و گرفت و من و نشوند دستم

 اش و باز کرد و گفت :

 

 با من دختر ...  یاخ نفس ... تو چه کرد ا-

 

 ام نشست و دستم و گرفت ، گفت : کنار
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 که ! یترس ینم-

 

 از چند لحظه گفتم : بعد

 

 ! کمیاسترس دارم ... -

 

 گفت : یدو رگه ا یبراق زل زد تو چشام و با صدا یشکم یاون دو گو با

 

 مجنون ترس دارم اخه ... ! ونهیترس نداره که ... من د-

 

 لبام ... چشمام و بستم و خودم و سپردم به مرد رو به روم ... یلب هاش رو یحس گرم ا با

 

 

 خوشتر .... دمیسخن عشق ند یصدا از

 ند ...گمبد دوار بما نیست که در ا یا ادگاری

 

 ارا شیای: ن سندهیحق                      نو ای            انیپا
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