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:آرایی صفحه و طراحی  رمان های عاشقانه  

 

 :  wWw.Romankade.com  سایت آدرس

 

   : ROMANHAYEASHEGHANE@ تلگرام کانال

 

 است محفوظ رمان های عاشقانه  نزد کتاب این حقوق تمامی

 

 

 

  

 عشق  نیو بهتر نیبه نام باالتر

 عشق  نیو بهتر نینام باالتر به

 عشق نیو جاودانه تر نینام پاکتر به

 نام خداوند بخشنده و مهربان به

 )جلد اول( ـــــــتیتـــا ابد بــــاتـــــو

 عاشقانه( یق )عضو انجمن رمان ها_نایقلم : مب به

 

 خالصه

 استیاتفاق دن نیتر یاشتباه دل

http://www.romankade./
https://t.me/romanhayeasheghane
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 دیشود آنجا که نبا یم بسته

 دیکه نبا ییاز جا شودیم یکندهم

 استیتو دن زیچ نینفهم تر دل

 براش یاریو منطق م لیدل هزار

 چرا پرسهیوم شهیشب که م باز

 است که یمهمان نفهم وعشق

 اجازه بشود داخل یدل ب درخانه

 نرود! گرید و

 مقدمه

 ��که به ما دادن یعاشقانه بابت فرصت یانجمن رمان ها ریمد یغالم یعل یتشکر از آقا با

 

 ترم هم تموم شد و رفت  نیشکرت باالخره ا یاله -

و  کنهیکه عمه ام کار م یشرکت کیهستم . دانشگاه ام نزد یهتلدار تیریمد یرشته   6ترم  یمن دانشجو -

 یلیام چون سنش به ما خ یمیصم یلی.من با اون عمه ام خ ششیپ رمیاکثراوقات که کالسام تا ظهر باشه م

 سراغ شجره نامه بنده . می.خوب برکهینزد

 کیسالشه و 56تاجر فرشه و دمی.عمو فردیفرزندش پسر هستش بنام فر نیدختر داره. اول2پسر و 2پدربزرگم  -

آقاجونه و همسرش  ینوه از نوه ها نیسالشه ودوم 27فرزندشه  و نیاول یدختر داره  دخترش شاد هیپسرو 

خود  یفروش هستش ول رشناسهمون شرکت عمه ام کا یتو ریسالشه که ام30که اونم  رهستشیپسرخاله اش ام

. ادیگفت از کار کردن خوشم نم یگرفت ادامه نداد و دنبال کار هم نگشت خودش م کیزیف سانسیل نکهیبعد ا یشاد

ازش بزرگترم ما دوتا مثل  کماهیمن  یسالشه ول 22هستش که اونم  یارهتلد  تیریمد یدانشجو نیو پسرش شاه

 میگرفت میتصم یاز بچه گ نیهم یدوسش دارم  برا یلیو خ میهست یرضائ درالبته خواهر و برا میدوتا خواهر برادر
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 خوامیفقط نم زهوشمای، منم ت ادینه ز کمایفقط  زهوشهیت کمیفقط چون  میو باهم کارکن میدوتا رشته انتخاب کن

ترم زودتراز من تموم کرده کالس سوم وچهارم 2علت  نیکه به هم خورهیبسوزونم بعدا به دردم م چارمویب یفسفرها

 ریهتل پنج ستاره  هم داره که مد کی. و االن  داشتیخونده واکثرا هم ترم تابستان بر م یروجهش ییابتدا

م کن یترم بعد قراره به عنوان کار آموز تو هتلش کارآموزو کنمیتوهتلش کار م رمیوقتها منم م یاونجاست.بعض

 کیکارمند ساده تو کیبابا فرهاد من هستش که اونم  گمفرزند پدر بزر نینوه آقا جون هست. دوم نیپنجم نیشاه

نوه هستش  نیخواهر بزرگم که سوم ایتا دختر داره دن2سالشه که 53شرکت بود واالن اونم بازنشسته شده و

 اینوه آقاجونه و خود دن نیمعلمه و بزرگتر کیسالشه و 33که  نیعروس عمه بزرگمه که شوهرش رام سالشه و26و

ماهه هست و 6هان داره و یپسر خوشگل وتپل به اسم آ کیداشت و اونم معلمه و  یفارس اتیادبارشد  یکارشناس

اومدم (.عمه  ایبه دن نیزودتر از شاه کماهینوه آقاجونم) چون  نیمن هستم که وچهارم شیدل منه و ته تغار زیعز

به  و کنهیم یتو خواب سکته قلب شیکه شوهرش آقا منصور سه ماه پ بایبابامه بنام عمه فر یبزرگمم که دوقلو

نوه خانواده  نیسالشه و  ششم19دختر به اسم رها که  کیباشه داره و  نیپسر که همون رام کیکه  رهیرحمت خدا م

دختر فوق العاده مهربون و رک  هیرها  کننیم یهستش وتومشهد زندگ یروانشناسرشته  یهستش که دانشجو

چون تو  زنهیحرف نم یو اصال هم پشت سرکس گهیطرف مقابل م هرک ب دارهیتو دلش نگه نم یحرف چیهستش ه

که  اهمیبه نام فر کمیتو طبقه دوم خونه عمه ام.عمه کوچ کننیم یهم تو مشهد زندگ میو آبج نیالبته رام گهیروش م

 وت ییکارخونه مواد غذا کیسالشه و تو 36داره و همسرش آقا حامد کیگراف سانسیسالشه ل32تازه ازدواج کرده و

ط تو منطقه متوس کیتو  میهست یخونواده متوسط کیداره. ما  ییغذا عیو ارشد صنا کنهیکار م یفیقسمت کنترل ک

مون تو ه نطوریوپدربزرگمم هم کنهیم یب هستش و باالشهر زندگخو یلیاما عموم وضعش خ میکنیم یزندگ زیتبر

 ستیخوبتر نباشه بدتر هم ن نایاز عموم ا ضعشهم خداروشکر خوبه و بایوضع عمه فر کننیم یزندگ نایمحله عموم ا

سکته کرد و خود عمه ام تو مدرسه  شیسال بعد بازنشستگ3که  کردیهم سطح ان. شوهرش تو بانک کار م بایتقر

کوچه  تا خونه هامون فاصله هستش البته اونجا اجاره  هیهم مثل ما متوسط و   کمیمشاور هستش . وضع عمه کوچ

.اونروز مثل  میندار ازین یرسه و به کس یبخرن.خدارو شکرکه دستمون به دهنمون م جارواون خواستنیبودن و م

شرکت واردات و صادارات بود.عمه ام تو اون شرکت  کیرفتم  کردیکه عمه کار م یکتبعد امتحان به شر گهید یروزا

عموم حسابدار اون  ردامادیکنه .ام دییعمه ام همه طرحارو تا دیبا یعنیبود سرپرست طراحا هستش  یتو بخش طراح

 قبل........ یمثل روزا یروز کیشرکت هستش؛ 

که تو  کردنیها اونجا پارک م نیداشت که ماش یبزرگ یلیخ طایطبقه که  اول ح10شرکت  کیشرکت شدم  وارد

که سمت راست  دادندیسفارش م ای خوردندیاونجا م رفتنیم ایرستوران  هم بود که کارمنداناهارشون رو  کی اطیح

داشت . که  یکیفوق العاده ش یدیو در اسال یو مشک یخود شرکت بودکه نماش سنگ بود به رنگ طوس اطیح
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 گریواتاق کنفرانس چندبخش د یبخش فروش وحسابدار نیوهمچن سییطبقه دوم وسوم بود که اتاق ر نایشرکت ا

و  کردیطراح تو اون اتاق کارم4که  یدر طبقه سوم بود با آسانسور وارد طبقه دوم شدم در طبقه دوم بخش طراح

از آسانسور  یاون طبقه بود وقتو اتاق معاون و اتاق عمه هم تو کیفورماتو بخش ان یبهداشت سیآبدارخانه و سرو

 گفتم بیو روبه آقا حب دمیبودرو د یشرکت بود که مردفوق العاده مهربون یکه آبدارچ بیخارج شدم آقا حب

  یخوب بیسالم عمو ح-

 یبود نبود یچندوقت یممنون دختر گلم تو خوب-

و  یهم که من خاک ییاونجا از شناختنیشرکت به کنار کل ساختمون منو م یرفتم شرکت که همه اهال یم ازبس

 داشتم. کیهستم باهمه سالم عل یاجتماع

 بودم عمه ام هست زایچ نیسرگرم دانشگاه و ا-

 یآره دخترگلم تو اتاقشه انشاءاهلل موفق باش-

 عموجون ممنون

 عمه آمد که گفت یزدم که از اتاق صدا یدر ضربه آروم به

 دییبفرما-

 فتمگ یبلند و لوس یدر را باز کردم وباصدا ییهوی نیهم یکنم برا ریعمه را غافلگ خواستمیدر رو باز کردم و م آروم

 عشقت اومد  یسالم عمه جونم چطول-

 ازهم باز کردم و ادامه دادم دستامو

 دونه از ماچ هات بده به من هی تیبپر بغل عشقول-

 برام من که متوجه نشدم و گفتم ومدیچشم و ابروم یه عمه

  یکن یم یو چپول وا عمه چرا چشات-

 دهنم  گذاشتم و ادامه دادم یدستامو به صورت تعجب رو  بعد
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  ینکنه سکته کرد ایخدا یوا -

دست دادن که  یچش شده که عمه ام زود واکنش نشان داد ودستاشو جلو آورد برا نمیطرف عمه ام رفتم و تا بب به

 گفت

  یخوش آمد زمیسالم عز-

 جلو آوردو وگفتم دیکه تعجب کرده بودم دستامو با ترد من

 عمه یچه زود خوب شد-

 که گفت دمیرو شن یمرد جوان یصدا نیح نیدرهم

 ن؟یسالم خانم سعادت خوب هست-

 کرد که یو بالبخند نگاهم م ستادهیا نهیکه دست به س دمیرا د یآرام به پشت سرم برگشتم که پسرجوان آرام

 گفتمو تته پته  دیباترد

 نه گهید نیشما االن اومد نیا سالم خوب-

 تو نیدیپر یکه مثل چ یبودم از زمان نجاینه ازاولش ا-

 شدم و باخودم گفتم یکه حرص منم

 مونیشعور م ینکرد پسره اورانگوتان ب یبوده که بوده به من چه  پسره پررو انگار واجب بود رک بگه آبرودار-

 فتمگ ارمیپسره کم ن یجلو  نکهیا یبرا

  نیخسته نباش نیدیاز اولش د نیخب؛ حاال که بود-

 اوردمیمبارک خودم ن یگذاشته شد و اصال به رو شیتا دندونام به نما32زدم که یلبخند هی و

 پوزخند زد و خطاب به عمه گفت هی پسره

بدم  رمیگیطرحارو م امیعکسا م دییانگار بعداز تا نیدار یشم خانم سعادت بزرگ ؛ مهمون مهم یمزاحمتون نم-

 چاپ یبرا
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 پررو رو بده و گفتم یانداخته بود مجال ندادم عمه جواب پسره  گرمید یپا یپامورو کهیدرحال

 بسالمت نیریطرحاتونو بگ نیایدارن فردا ب یمهمون مهم قایدق-

 لب گفتم ریز بعد

ازبس پول مفت  میریبگ امیطرحا رو م گهیکارش درفته  بعد م ریاز ز خورهیم ییپسره مفت خور نشسته داره چا-

 گهیهست د یباز یازبس پارت کارنیمردم ب یشرکت داره بعد جوانا سییبا ر یپررو شده حتماصنم گهیدادن بهش د

 .شیا

 نیگفت یچ دمیشن کیخانوم سعادت کوچ-

 نیمنم گفتم بشنو-

 زود گفت شتریب یزیاز آبرور یریجلوگ یبهم کرد که از صدتا فحش بدتر بود برا یچشم غره حساب هی عمه

  ارمیفرهمند خودم براتون م یآقا نیشما زحمت نکش-

 تکان داد و رفت یسر بهزاد

 گفت ادیزلزله اومد و باداد وفر کیتا تنب کوچ نجایعمه سرم چنان داد زد که ازا که

وسط به اتاق نگاه  یپریم مونیم نیکه ع یخودت مقصر یبریفرهمند آبرومو م یجلو یکش یخجالت نم دهیورپر -

 شعوریب هیک نیا یدونیبرام م یواقعا که آبرو نذاشت یکنیباهاش کل کل م ینیشیبعد م یکن ینم

 یتاحاال بابام سرم داد نزده واقعا از دستش بدجور شاک زنهیداره سرم داد م یناراحت شدم آخه اون پسره چ بدجور

 گفتم یشدم بعدبا ناراحت

سشو عک یگرفته بود کهیبرام ت شیپ کسالیکه  یکردن و همون عوض یحقتون خوببرادر شمان که در شونیبله ا-

با  سین یآدم مهم نقدرهمیکه بنده قبولش نکردم حرص نخور عمه جون داداشتون باشما کار نداره ا ینشون داد

 باشه خوادیکه م یاومده شده معاون به درک به جهنم هرخر یپارت

 تشیترب نیدست زن داداش گلم درد نکنه با ا-

 دا( هیزنداداش)رابطه خواهر شورر تیترب شهیم خورهیم یبه توق یتا تق-
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 پوزخند ادامه دادم با

هات احترامتو نگه داشتم دست مادر بزرگم  کهیت نیداده که با ا تیخوبه دست مامانم دردنکنه خوب ترب تمیمن ترب-

 ید یم حیرو به منه همخونت ترج بهیمشت غر هیکه  یجنابعال تیدرد نکنه با ترب

حدس  هشیکرد اما م کاریچ نمیبه پشت سرم نگام نکردم بب گهیحرص برداشتم و از اتاق خارج شدم و د فموبایک بعد

گفت باز جوابشو  یم یجوابشو نداده بودم وهرچ ینطوریزد که هاج و واج به دربسته نگاه کرده نه که  تا حاال ا

 ...کنهیفرق ماما حاال نیبراهم دادمینم

و با  سادهیوا نهیآسانسور دست به س ی)چه زودهم پسرخاله شدم( که جلو دمیاز اتاق خارج شدم بهزاد رو د یوقت

 شیکیبزنم با آسفالت  گهیم طونهیمرد که عمه ام رو ازم گرفته بود ش نینفرت داشتم از ا یلیخ کردمیپوزخند نگام م

بزن ماهم  نیجون : آفر یکنم پسره الدنگ وج شیکی کیسرام با خو–که آسفالت نداره  نجایجون : ا یکنم )وج

 فتمگ تیمن رفتم ( بعد با عصبان یندار اقتیجون: ل یدارم  وج یریخود درگ گهیجون خفه االن م یوج– میتماشا کن

 برو کنار-

 بفرما بانو-

 حرف زدن ندارهپسره اصال ارزش  نیجواب دادن رفتم سوار آسانسور شدم ا بدون

و رنگ  یمشک یو چشما یبلند مشک یکم یموها یداشت و دارا یورزشکار یکلیقد بلند بودو ه یمرد بهزاد

 یرا برا یادیو زبان چرم ونرمش دوستان ز یمال تیبخاطر موقع دیرس یبه نظر م یبود وآدم جد رهیپوستش هم ت

غارت  مویبگم کل خاندان پدر نطوریعمو حامد ا یحت رویعمه بنده و داداش ام نیا شیکیخودش جمع کرده بود 

 یویفرشته از جنس مرد هستش اما د کیانگار  خوردنیکه روسرش قسم م یبهزاد خان مغول. طور نیکرده بود ا

 یطانی)نسخه شنیج لیدو یوچشاش هم مثل چشا بارهیشرارت م یازچشاش شعله ها دونمیو م نیمن ا سین شیب

 بشناسنش. نامیا کنمیرو م نویدست ا مخود یروز هیتش.تکن( هس یکازاما تو باز نیج

 کل یدانا

 شد و گفت ماهیبهزاد داخل اتاق فر یرفتن هست بعداز

 یچرا رفت آبج-
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 کردم یچون ازتو طرفدار-

 کرده یحسود یاله-

 اش باخنده گفت  عمه

 استخر نیبر نیحامد گفت امشب باهم قرار بزار یراست ارمیخودم دلشو بدست م الیخ یب گهیحتما د -

 ان؟یم ایکنم باهاش ک یباشه هماهنگ م-

 نیر،شاهیحامد ،ام-

 ستین نیرام-

 زیفعال تبر ومدنینه ن-

 شنیمهمون من م -

 نگفت. یزیاکتفا کردو چ یبه لبخند ماهیفر

 دیاوردیناهار که ن-

 نه-

 ارنیب دمیاشکال نداره خودم سفارش م-

 درست شده نیپول خونتون که کم آورده بود یراست-

 دوباره بگم کم کشمی.باباهم نصفشو داده خجالت ممینه حامد از شرکتش وام برداشت و منم برداشتم بازم کم دار-

 میآورد

 چقدر؟-

 ونیلیم10-

 به حسابت زمیر یتاشب م-
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 گفت یبا خوشحال ماهیفر

 واقعا؟-

 دهیتا حاال اورا ند یدر داشت که کسبرا کینداشت فقط  یهم بهزاد خواهر قتای)حقمیندار شتریکه ب یآبج کیبله -

 هم نداشت.( یجرات کنجکاو یوکس دانستینم یزیچ چکسیبهزاد ه یبود.از زندگ

 رمیگیممنوم ازت خودم برات زن م-

 نظر دارم که کار خودته ریو ز یکیان شاءاهلل اتفاقا -

 ؟یک-

 برم سفارش غذارو بدم گمیحاال م-

 باخودش گفت ماهیرفت و فر بهزاد

 یلیدارم خ نوی. خداروشکر که اشهیم دایکم پ یآدم خوب نیباشه همچ یخونواده اش نگه داره وازش راض یخدا برا -

 باشه . یبه ما کمک کرده خدا ازش راض

 یزبان هست از

 ها وخودمو هم انداختم به مبل دونفره یراحت یپرت کردم رو فمویوارد خونه  شدم و ک تیباعصبان

 رفتارم  گفتمادرم باتعجب از  که

  یهست یچرا عصبان شدهیسالم دخترم چ-

 مامان حوصله ندارم-

 اومد کنارم نشست و گفت مادرم

 نجایا نیایب ماهیگفته گلم مگه قرار نبود با فر یزیچ یکس-

 کردم صدامو کنترل کنم که موفق شدم و گفتم یاز جام برخاستم و سع تیعصبان با
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 اتاق مال من شد. نیخواهرم ا ایرفتم اتاقم که البته بعد ازدواج دن عیو سر اریاسم اونو ن یلیمامان ل-

 تاسف تکان داد وباخود گفت یسرشو به معنا مادرش

 ارمیشه خودم سروته اشودرم یعصب ستین یادم یدختر صبح حالش خوب بود که هست نیگفته بهش ا یچ یعنی-

 گذاشت و برد اتاق دخترکش . ینیبه س یزدی کیشربت با چندتا ک یوانیو رفت به اشپزخانه  و ل

 که وهیو آبم کیبهتر از ک یو چ خوردیرود وناهار هم نم ینم نییپا شیاز گلو یزیشود چ یعصب یوقت دانستیم

 رونیازب ای پختیم کیاکثرا خودش ک نیهم ی. برا خورهیم نارویباشه بازم ا یتیعاشقش بود در هرموقع یهست

 . دنیخریم

 یزبان هست از

 اومد تو یبودم که مامان دهیتخت دراز کش رو

 رو دستمون یمونیم یشیالغر م یتو بخور تا گشنه نمون وهیو ابم کیدخترم ک ایب-

 امامان-

 کرد و گفت یخنده ا مامان

 دا گمیراست م-

 گفتم وهیو آبم کیخوردن ک بعد

 دیچسب یلیخ یمام یمرس-

 شدهیچ یبگ یخواینم-

 با خواهرشوهرت دعوام شد-

 چرا-

 شامپانزه مونیم ختیر یاورانگوتان زشت و ب کیبخاطر -

 شده یچ نمیدرست حرف بزن بب یا هست -
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 که بخاطر معاون شرکت با عمه دعوام شد نهیبابا منظورم ا یا-

 یگیبهزاد خان و م-

 جمهوره سییر هیبهزاد خان که انگار ک یگیم یجور هیاوهو -

 یواال پسر به اون خوب یزنیحرف م یپشت سر پسرمردم اونطور یوا هست-

 حرص گفتم با

 نکنه دل شماروهم برده آره  -

 بده                              یداماد نیراحته اما کاش خدا به منم همچ ایاز دن المیخ-

 بلندوحرص دار گفتم یباصدا 

 ... کهیکنه همه آدمهامو ازم گرفت مرت کارشیبشم  خدا بگم چ یآدم نیمامان من عمرا زن همچ-

 نذاشت ادامه فحشامو بدم و وسط فحشام گقت مامان

      میمهمون دار نییپا ایبا ادب باش لباستو عوض کن ب یهست-

 مامان  -

   ایانگار قرص مامان خورده زودباش کاراتو بکن ب امانیمامان و -

 گفتم یرلبیتکون دادم ومامان هم رفت آشپزخانه و ز یسر یناراحت با

که باالتنه اش ساده بودو  مویصورت کیدوش گربه شور گرفته امو تون هینوادمو ازم گرفته رفتم همه خو زیپسره چ-

بود وهمراه با شلوار ساده  یصورت دیراه راه سف نشییبسته بودو پا یدختر بچه بود که موهاشو خرگوش هیعکس 

ار به ب نیآخر یبود بستم برا ونیکه پاپ یورتص یبا کش مو یومدل دم اسب دمی.موهامو سشوار کش دمیپوش دیسف

 بله قابل تحمل تر شدم خداروشکر. دمینگاه کردم د نهیآ

تو چشام هست من  یکه اکثرا درخشش خاص رهیت یقهوه ا ییگرد با چشما یپوست با صورت دیدخترسف کی من

، اندام  167دودا و بلند که تا کمرم بود ولب ودهن متناسب با صورتم  وقدم ح ییخرما یو موها گنیم هیبق گماینم
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و چال گونه هام  خندمیم یوقت نیبه صورتم داداه بود که بقول شاه یخاص ییبایدارم. و چال گونه هام ز یمتناسب

.بعد مطمئن شدن میخانواده پدر هیشب ایمامانمم و دن هی.من شب شمیم یبانمک تر و خواستن  شهیمعلوم م

 ماهیو عمه فر نایامشبمون عمو ا یامشب رفتم آخه مهمونا یو به فکر مهمون دمیازخودم.رفتم روتخت دراز کش

کنم با عمه ام آخه تاحاال  یچه برخورد دونمی.نمستنیروز به مشهد رفتن وامشب نیهستش باباجون و مامان جون د

Faiروشن کردم و به آهنگ رمویپل یتر یاعصابم آروم شه ام پ نکهیا یدعوامون نشده بود .برا ینطوریا rytale  از

 .خوندمیو باهاش بلند بلند م کردمیزدم وچشامو بسته امو به آهنگ گوش م بکیکساندر راال

Years ago,  when I  was younger 

 قبل . زمانی که جوانتر بودم سالها

I  kinda l i ked a gi rl  I  knew. 

 به دختری عالقه مند شدم من

She was mine,  and we were sweethearts 

 شق هم بودیمال من بود و ما عا او

That was then,  but then i t’s true 

 مربوط به گذشته میشه . البته عشقمان حقیقی بود این

I ’m i n l ove with a fai rytale, 

 عاشق دختری از افسانه پریانم من

even though i t hurts 

 )این عشق( آزارم میدهداگرچه

‘Cause I  don’t care i f I  lose my mind 

 من اهمیتی نمیدهم اگر دیوانه شوم چون

I ’m al ready cursed. 
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 مدت ها پیش  نفرین شده ام من

Every day we started fi ghting, 

 روز ما دعوا را از سر میگرفتیم هر

every night we fel l  in l ove 

 هر شب عاشق همدیگر میشدیم و

No one else could make me sadder, 

 نمیتوانست بیشتر از این ناراحتم کند هیچکس

but no one el se could l i ft me high above 

 کس دیگری هم نمیتوانست اینگونه مرا به اوج برساند و

I  don’t know what I  was doing, 

 چه کردم نمیدانم

when suddenly,  we fel l  apart 

 اینگونه ناگهانی از هم جدا شدیم که

Nowadays,  I  cannot find her 

 روزها نمیتوانم پیدایش کنم این

But when I  do,  we’l l  get a brand new start 

 وقتی پیدایش کنم . شروعی کامال جدید با او خواهم داشت اما

I ’m i n l ove with a fai rytale, 

 عاشق دختری از افسانه پریانم من
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even though i t hurts 

 )این عشق( آزارم میدهداگرچه

‘Cause I  don’t care i f I  lose my mind 

 من اهمیتی نمیدم اگر دیوانه شوم چون

I ’m al ready cursed. 

 مدت ها پیش  نفرین شده ام من

She’s a fai rytale 

 دختری از افسانه ی پریان است او

even though i t hurts 

 )این عشق( آزارم میدهداگرچه

‘Cause I  don’t care i f I  lose my mind 

 میتی نمیدم اگر دیوانه شوممن اه چون

I ’m al ready cursed. 

 مدت ها پیش  نفرین شده ام من

که  نیکدوم مردم آزاره هم نمیبب خواستمیشد م دهیاز گوشم کش یکه هندزفر یبزنم به آهنگ بعد خواستمیم

 جز آق داداش خنگو ل خودم سین یکس دمیچشامو باز کردم د

 به سرت که ینکرتو انداخت یباز صدا -

 نکره هست ؟من؟ یک یصدا-

 پ ن پ من -
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 خان نیباز بگم شاه ای یدونیمن فوق العاده خوبه م یصدا دوننیهمه م دونمیتورونم-

 باال برد و گفت میبه صورت تسل دستاشو

 یسرمو ببر یکن فیاز اول تعر ستین ازین دونمیبخدا م میتسل-

 یگیو باز م یدونیخوبه م شیا-

 و گفت دیمو کش ینیب

 کهیکوچ یبزارم آبج یاگه سربه سر توء فنچول نزارم سربه سر ک-

 حوصله ندارم نیشاه لیخیب-

 رونیاز اتاقت ب یاینم یقهر کرد نیهم یبرا -

 گفته قهر کردم؟ مگه مهمونا اومدن یک-

 یتو شرکت گردوخاک به پاکرد دمینه من زودتر اومدم شن-

 رسونهیزود م اههیخبرا رو کالغ س-

 گهیو م کنهیم یخنده بانمک نیشاه

 شیاستخرو زدم زود اومدم پ دیمنم ق یکه ناراحت امیخبرارو نرسونده زن عمو زنگ زد گفت زودتر ب اههیکالغ س-

 فنچولم

 چونمو گرفت و باانگشتش اشکمو پاک کرد وگفت نیشاه نییقطره اشک از چشام اومد پا هیو  نییانداختم پا سرمو

 کرده بگو مادرشو به عزاش بنشونم تیفنچول منو اذ ی؟کشه  یبارون سیچشات ن فیح-

 گفتم یباحالت لوس منم

 اههیکالغ س-

 گهیو م کنهیم یخنده ا نیشاه
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  کننیکه االن قوم تاتار حمله م نییپا میبر ایاول بخند بعد برو صورتتو بشور ب کنمیم یچیخودم دمشو ق-

 برم صورتمو بشورم که دستمو گرفت و گفت شدمیبلند م داشتم

 خنده ات کو-

 ادینم-

 ارمشیخودم م ادیکرده نم جایب-

 ومدیکه ازچشام اشک م دمیشروع کرد به قلقلک من اونقد خند بعد

 روده هام پاره شد جون مهناز ولم کن  نیبسه شاه-

 زونیآو نیداشت وخودشو به شاه یظیغل شیهم آرا شهیبود و هم یبود که  همه جاش عمل نیدخترخاله شاه مهناز

 شدیم یاونم عصب رمیبراتو بگ خوامیمهنازوم دادمیم ریهم ازش نفرت داشت ومنم گ نیشاه کردیم

 کنمیاصال ولت نم گهید-

 جون من باشه

 ایبرو ب عیولت کردم زود تند سر ایجون خودتو قسم نخور فنچول ب-

 که کناره یعکس کنهینگاه م امونیداره به عکس بچه گ نیشاه دمیدست و صورتمو شستم و اومدم اتاقم ود رفتم

 یگرگم به هوا باز میسالمون بود که داشت 5 میآب بود سیخ مونییهرچهارتا میگرفته بود دیاستخر خونه عمو فر

هم بخاطر تعصبش به  یتو استخر شاد نداختهم اونو ا ایآب شدم دن سیمنو هل داد تو استخر وخ نیشاه میکردیم

مارو بندازه  سین یکس گهیگفت چون د یکه شاد میرو انداخت تو استخر سه تامون تو استخر بود ایدن نیشاه

عمو  میاومد رونیبعد که از استخر ب میکرد یآب باز یکه خودش خودشو انداخت تو استخر کل یتواستخر انگار

 میشد ضیازمون عکس گرفت بماند که همه امون هم مر

 ایچه زود گذشت بچه گ نیشاه گمیم-

 بود  روزیآره انگار د -
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 نایبا عمو ا نینه که خونه عمه دور بود براهم دنیاف اف که اومد که مهمونا اومدن هردو مهمون باهم رس یصدا

 دنیرس

 میبر ایانگار اومدن ب-

 فتهیچشمم به عمه ات ب خوامینم-

 توهست آره؟  ینعمه جو یباش یعمه من آشت شهیم یمگه عمه منه فقط قهر باش-

 االن فعال مال تو دمیهم نم یشکیبله که عمه خودمه به ه-

 خودم هواتو دارم میبر ایلوس نشو ب-

ن عمو و ز رونیب میرفت میکه بصورت ابروباد بود سرم کرد دمویو سف یپام کردم شال صورت مویصورت یها صندل

 کیتو یبود)بابا بعد بازنشستگ ومدهیها بابا هنوز ن یها نشسته بودن و عمه رو دونفر یرو سه نفر یعمو وشاد

ها  یکرد( مامان هم کنار زن عمو رو تک نفریکه رستوران دوستش بود به عنوان سرپرست کارکنان کار م یرستوران

متر بوداتاقها و 86و میشش طبقه بود که ما طبقه چهارم بود یآپارتمان تک واحد کینشسته بود خونه ما تو 

متربود وسمت راست پنجره 35بود که  ییرایپذ میشدیوارد م یاز ورود یراه رو کوتاه بودن وقت کی ها تو سیسرو

بودن  یهاش کرم و قهوه ا نتیآشپزخانه اپن بود که کاب ییرایهم داشت سمت چپ پذ کنبود که بال اطیرو به ح

بود اما پراز  کیبود .خونمون کوچ ست شده یکرم و قهوه ا یو کرم و پرده ها یچرم قهوه ا یها یبا راحت ییرایوپذ

 دادم ستکردم و باهاش د یاول رفتم با عمو و احوالپرس هیبود که برامون کاف یآرامش ومهربون

 سالم عمو جون-

 گفت دویسرمو بوس عمو

 یسالم گل دختر چطور-

 یخوبم مرس-

 رفتم سراغ زن عمووباهاش دست دادم بعد

 هان  میایطرفا نکنه به کالست نم نیا یایچه عجب چرا نم یسالمت یخوش یسالم زن عمو خوب-
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بود  یمن ؛البته همه عادت داشتن زن عموم زن مهربون وخوش پوش ینوع احوال پرس نیعمو عادت داشت به ا زن

 بهش دادمیرمیگ نیهم ینبود برا ینگوبا اون همه ثروت اهل کالس گذاشتن و فخر فروش گهیکه د افشمیق

 رد و گفتک یعمو خنده ا زن

 هستم یشاد یبرا یسمونیس دیدوما وقت ندارم سرگرم خر میماهم خوب یسالم عسلم تو خوب باش-

 و گفتم یبغل شاد دمیپر یخوشحال با

 زاده خوشگلم برم یمن قربون آبج یاله یکنیمنو خاله م یدار یوا-

 و رنگ به رنگ شد بهش گفتم  نییاز خجالت سرشو انداخت پا یشاد

 میخجالت نکش بابا همه خودمون-

 که گفتم دیخند اونم

 کجاست مونیقرق-

 باتعجب گفت یشاد که

 هیک یقرق-

 رخانیام-

 ها یزاریواسه شوهرمن م یاسم هیتوهرروز -

 حاال کجاست یقرق گمیبه بعد م نیخوبه از ا یهمون قرق-

 ادیکارداره م-

 که منم رومو کردم به سمت کنهیبا لبخند نگام م دمینگاه به عمه ام کردم که د هیبا خانواه خان عمو  یاحوالپرس بعد

البته کنار عمه جا بود ها عموحامد فعال نبود اما چون باهاش  نیگفتم سالم بعد رفتم نشستم رو زم یلب ریو ز گهید

 شکرآبه نمونیب دنینشستم که همه فهم نیروزم نیهم یقهر بودم برا
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روجمع کردم بردم آشپزخانه شستم اومدم  وانایشربتا رو بردارم پاشدم ول وانیاشاره کرد که لبهم با چشاش  مامان

 که عمه جلوم سبز شد ییرایبرم پذ

 دخمل خانم قهر باشه نمینب-

 و گفت دیپوزخند زدمو از کنارش رد شدم که از پشت بغلم کرد وصورتمو بوس هی

 قبول کن توهم رفتارت خوب نبود  گهیبودم د یحاال قهرنکن عشقم عصبان-

 اخمو گفتم یلوس والبته کم باحاال

 یدیسرم دادکش اههیتو بخاطر کالغ س-

 باتعجب گفت عمه

  هیک اهیکالغ س-

 گفت نیشاه دندکهیخندیم زیداشتند ر یو شاد نیشاه که

 عمه منظورش بهزاد خان فرهمنده-

 دهیاز تو بع یهست یذاریرو پسر مردم م هیچه اسم نیوا ا-

 باخنده گفت یشاد

 نگو هیمارموز هیبرازندشه  ییخدا-

 کردم گفتم یبه طرف شاد کیدستم به نشونه ال منم

 توخال یعشخم زد کیال-

 آخه  یبا اون دار یتوچه پدر کشتگ-

 اون مار خوش خط خال همه رو ازمن گرفته-

 تاسف تکون داد و گفت یسرشو به معن عمه
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 ؟یآشت الیخیحاال ب -

 نوچ-

 چرا؟-

 یجوریهو-

 گهیهست د یمنظورت همونجور-

 قایدق-

 ؟یباشه چ لیپاست لویک کیکنون  یآشت شکشیاگه پ-

باشه ومن  لیپاست میمگه دار شهیمگه م لیشده بود و منم عاشق پاست ینورافشان یسرم ازخوشحال یرو یعنی

ماچ خوشگل از صورتش  کیه و بغل عم دمیپر ل،یمسا هیچه برسه بق کنمیفراموش نکنم خودمو فراموش م ویچیه

 کردم و گفتم

 بده بخورم اهیاون مال بچه هاست گور پدر کالغ س هیعاشقتم عشقم مگه من باهات قهربودم قهر چ-

 یستیاصالمعلومه بچه ن-

 نشستم و روبه بچه گفتم نیشدم رفتم روزم فیو درآورد و داد بهم منم که خرک لیپاست سهیک فشیو رفت ازک 

 لیپاست نیایب نی، شاه یحشاد

 وگفت دیکه عمو خند میدراومده بود یکه انگار از قحط میخوردیم لیپاست یجور هی یبچه تر ازمن دورهم اونا

 بزرگ شن اهلل اعلم خوانیم یبچه تر، ک یکیاز یکی-

 عمو گفت زن

 شه هنوز ستارتیر دیهنگ کرده با یسالگ5مغزشون تو  چوقتیه-

 دنیخند شونییهرچهارتا که
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 بابا ازپشت سراومدکه گفت یصدا میخوردیم ینطوریهم ماکه

 که باباشو فراموش کرده دهید یدختربابا چ-

هست( از  اههیهم کالغ س مونی)بال نسبت من م مونیم نیبرگشتم پشت سرم و ع دمیبابامو شن یکه صدا منم

 ماچ از لپاش کردم و گفتم هیشدم  زونیگردنش آو

 دمیچرانفهم یاومد یا بابا ک  -

 عشقت بود شیچون فکرت پ-

 من که عشق ندارم-

 گفتم دمیشن نویکه ا نیهم خورمیوخودم م دارمیبرم الرویپس پاست یاگه ندار-

 من چرا عاشق نباشم من عاشقم یک-

 که گفت ومدیم نیشاه یصدا که

  کننیو بچه اش دارن تموم م یکه شاد ایاول سالم عمو دوما ب-

 جان انشاءاهلل بچه ات هم صالح باشه هم سالم یسالم پسرم ،مبارکه شاد-

 بود گفت دهیکش لیو دست ازخوردن پاست نییکه ازخجالت سرشو انداخته بود پا یشاد

 ممنون عمو جون-

 یفرفره(و عموحامد که مرد ریام گفتمیبود بهش م یفرفره )چون موهاش بلند و فرفر رهیام یمدت هیبعد  خالصه

شدن  ادهیاز آسانسو پ یزنگ اف اف و زدن و بنده رفتم درو باز کردم وقت میکردینم یبود واصال باهاش شوخ یجد

 گفتم

 نیدرگردش کجا بود شهیانشاءاهلل هم یو عمو حامد به خوش رفرفرهیبه به سالم ام-

 دهتو دم در ب میایب نیشمارو اجازه بد میمنتظر گذاشت گهید دیببخش میجان استخر بود ی:سالم هستعموعموحامد

 خاک تو سر کالغ. یوا یا-
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 وسط و گفت دیپر ریباچشم غره مامان مواجه شدم که ام که

 هیناقص موند کالغ ک-

 سیبابا منظورم مال همسا یا-

 کالغ داره تونیا همسا-

 بهش رفتم که حساب کار دستش اومد یچشم غره حساب هی

 رگفتیام میسر سفره که بود میوعمه بساط شام و آماده کرد یمدت منو شاد هی بعد

 انتخاب کنند ریمد کیقراره  هیواسه شعبه ترک یعمه خبر دار-

 :مگه اونجام شعبه زدنبابا

و  ونیافتتاح شه و دکوراس دیکارمندا هستند فکرکنم بعد ع یبله عموجون هنوز افتتاح نشده درحال بررس-

 مونده  زاتشیتجه

 قراره انتخاب کنند اعضارو ی: کعمه

 کننیم یرن بررسدا شهیمشخص م دیتاقبل ع-

 انتخاب کنند؟ خوانی:از خودشرکت ما معمه

 کنهیرو انتخاب م یک مینیبب رهیمد تییحاال ه گهیآره د-

 کاش تورو انتخاب کنند  -

هم معاونه هم  اههی،کالغ س زایچ نیا رسهیهست به ما نم اههیبه قول خودت تا کالغ س میشانسا ندار نی: ما ازایشاد

 سهام شرکت  %50وصاحب  رهیمد تییجزءه

 باشه ریمد تونهیحسابدار نم کی یگیها راست م-

 فرفره کرد وگفت ریبه ام ینگاه عصب هیحامد  عمو
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 سییبشه ر تونهیحسابدار هم م یطیجان باشرا یهست شهیچرانم-

 بابا گفت نیح نیدرهم نییسرشو انداخت پا ریام که

  هیک اههیکالغ س-

 هواحرف و که زد همه رفتن رو نیهم

 نیخندیم یچ یوا برا-

 باخنده گفت نیشاه

 روش اسم گذاشته یهمو فرهمنده که هست اههیعمو، کالغ س-

 یپسر به اون خوب  هیچه حرف نیا یا هست-

 خوبه چون مال ومنال داره و چابلوسه و تملق گوست شده پسرخوب.  -

 لکردهیو تحص تیکه خوبه چون با ادبه ،بااخالقه،با شخص ارهینم تیدختربابا مال ومنال شخص -

devi) نهیج لیدو هی نیا- l  j inاما من شناختمش نشی(که شماها نشناخت 

 پشت سر مردم حرف نزن یهست-

 کالغ خراب کنم. هیباباجون اصال چرا اعصابو واسه  یاوک-

 مرغا شه یقاط خوادیآقا با اخالقه م نیعمو جون ا یراست-

 شه وخوشبخت شه بشینص یان شاءاهلل دختر خوب شترهیب یلیخ اقتشیمبارکه لواقعا ، -

 گفت کردیبه من نگاه م کهیدرحال ریام

 کن یمعرف نیداشته باش لیبه من گفت دختر خوب توفام-

 تیخوب آبج-

 شوهر و بچه داره میابج-
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 ی،عمه ا یی،دا یی،عمو یدخترخاله ا-

 کردم یپنجه آفتاب ،تورو معرف نیگفتم که ع وینوچ منم کس-

 گفتمیم دمیدویدنبالش م یدستم گرفتم دبرو که رفت ریکفگ هی یچ نیع

 نشون بده لتویبرو فام یگیفرفره،خونت حالله ،منو م ریام کشمتیم -

 گفتیو م دیخندیم ریام

 دا یلمیتوام فام-

 ینیبب دمینشون م یلیفام هیپدر شد  یحاال بچه ات ب-

 نبود که نفهمه من از فرهمند متنفرم  یچون کس دنیخندیداشتن م همه

 چه خبره کننیفکر م هیاالن همسا نینیبش نیای:زشته بچه ها بمامان

 کرد که عمو گفت رنگاهیبه ام یکه عمو حامد عصب میحرف گوش کن نشست ماهم

 یکنینگاه م ریبه ام یعصب یشده دار یحامدجان طور-

 گفت باهول ریسرها برگشت سمتشون که ام همه

 شد یدادم عصب ریگ ینه پدرجون چون به هست-

 نشسته بودم. یچون کنار شاد دمیمن شن یول کردیپچ پچ م ریبا ام یشاد که

 حرفتون شده  ریام شدهی:چیشاد

 فتادهین ی: شامتو بخور اتفاقریام

 مطمئن؟– یشاد

 : مطمئن خانوممریام

 .میبخواب میشام مهمونا عزم رفتن کردن و ماهم رفت بعد
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 بعد دوهفته

که همه دعوتن اعم از خونواده عمو  هیخانوادگ هیمهمون کیکال  میخونه مادرجون و آقاجون دعوت بود یهمگ امروز

 ایدن یجا میشدیم ینفر70بایآقاجون ومادرجون تقر یو خواهرو خواهرزاده ها و برادر وبرادرزاده ها ماهیوما و عمه فر

 .یخال نایا

ز رو بود و برگهاش سب یلیبه ن لیما رهیت یبود وگلهاش طرح رز اما به رنگ آب دیش سفا نهیسارافون گلدارکه زم کی

 نیسرم کردم چون با ماش یروپارچه با شال آب یوشلوار رنگ سبز هم رنگ برگها دیسف یسارافون ریهمراه با ز

ونه خ کیبود که  نایخونه عموا کینزد نایا قاجونزنگ و زدم خونه ا میدیرس یوقت دمیمانتو نپوش گهید میرفتیم

 یو فرش کرم قهوه ا قهیو عت یمیقد اءیو اش یسلطنت ییو طال یبود که داخل خونه با چند دست مبل قهوه ا یمیقد

 بغل آقاجون  دمیوپر  اطیبه ح دمیباز شد دو یکیکه دربا ت نیشده بود. هم نییتز

 از دخترو نوه هات یدل نکند ری؟بنظرت د یسالم اقاجون خوب-

 دا میبخاطر تو اومد یسخت بود ول یروجک خوبسالم و-

 خودم فدات -

 خدا نکنه-

 میوفقط ما کم بود نیاقوام همه اومد میدیو د میکرد یبا مامان جون هم احوال پرس بعداون

 و گفتم ییرایداخل پذ رفتم

 گلتون کم بود که اونم اومد -

 :خلمون کم بودریام

 یینه خلمون هست اونم تو-

و تدارکات شدندو جوونا  ییرایو بزرگترا مشغول صحبت شدن وعروسا و عمه مشغول پذ میکرد یاحوال پرس یباهمگ

 میدیوخند میگفت یروهم دورخودم جمع کردم از هردر

 خواهرزاده اقاجون ازداوج کرده( امکی)خواهرزاده مامان جون هم سن منه و با سذیپان
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 صداتو دوست دارم یهست یبرامون بخون یبزن تاریگ شهیم-

 صدا گفتن کی یهمگ

 آره آره بخون -

 اوردمین تاریگ-

 :من آوردم نیشاه

 گفتم فتهیخودش منم

 بهتون  دمیافتخار و م نیچشم ا نیکن یباشه حاال اصرار م-

 فتهیباهم :خودش یهمگ

 :مواظب اعتماد به سقفت باشریام

 هستم-

هردومون  یو صدا میرفتیم تاریبه کالس گ یسالگ10از نیرو آورد بعد کوک کردن گفتم )من وشاه تاریگ نیشاه

 خنگول( نیقدم جلوئه ا هیازمن  شهیتر بود هم یحرفه ا نیخوب بود شاه یلیخ

 داره یک یآهنگ درخواست-

 ها خودم کشف کردم دونهینم یوبالعکس کس ذهیخواهر پان دای)برادرزاده آقا جون که عاشق پارمارسالن

 آهنگ بگم هیب گذاشته( من واسم لق میخانم مارپل)به خاطر فضول -

 یبگو ارس-

داشت خدا  یفوق العاده خوب یکه صدا یا هیآکارسو )خواننده ترک شیاز بار Gözlerin:آهنگ ارسالن

 ثواب داره( نیهم بخون یا امرزتش،فاتحهیب

 یهم خوبه اما آهنگا میاستانبول یرو بلد بودم و زبان ترک یا هیترک یآهنگا یو بعض یبگم من آهنگ فارس نمیا

 کنم. یباهاش همخون تونمیتامیگوش دادم نها ادیکه ز یو اون آهنگ نیبرعکس شاه ستمیرو اصال بلد ن یخارج
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 به چشم یا-

Gozlerin boşl uğa dal ıp gider 

 شوندیم رهیانتها خ یبه ب چشمانت

Sahipsi z bakışl arın benim ol sun i sterim 

 تو من باشم) یتوشوم (دوست دارم مقصد نگاه ها صاحبیب یمالک نگاه ها خواهمیم

Sırl arın açıdan ağl ar örer 

 کنندیم یو زار هیتو از شدت درد و رنج گر اسرار

Kendi  kayboluşl arım sende dursun i sterim 

 بمانند یتو باق یبرا میگمشده ها خواهمیم

Ağl adım senin içi n i l k defa 

 کردم هیبار به خاطرتو گر نیاول یبرا

 داشتنیچشم برنم گهیبهم افتاد وازهم د دایارسالن و پارم ینگاه ها دیکه رس نجایا به

El imde parçalanmış bi r hayat var asl ında;aaaaaa 

 پاره شده هست کهیت یزندگ هیدستام  یتو قتیحق در

Haps oldum söylediğim yalanlara 

 شدم( میادروغه یکه گفتم )زندان ییشدم درون دروغها محصور

Çıkışl ar hep kapanmış ruhum dar sokaklarda;aaaa 

 ابانهاستیهمه بسته شده است روحم در خ یخروج یراها

Sırl arın açıdan ağl ar ören 
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 کنندیم یو زار هیتو از شدت درد و رنج گر اسرار

Kendi  kayboluşl arım sende dursun i sterim 

 بمانند یتو باق یبرا میگمشده ها خواهمیم

Ağl adım senin içi n i l k defa 

 کردم هیبار به خاطرتو گر نیاول یبرا

El imde parçalanmış bi r hayat var asl ında 

 پاره شده هست کهیت یزندگ هیدستام  یتو قتیحق در

Hapsoldum söylediğim yalanlara 

 شدم( میدروغها یکه گفتم )زندان ییشدم درون دروغها محصور

Çıkışl ar hep kapanmış ruhum dar sokaklarda 

 ابانهاستیهمه بسته شده است روحم در خ یخروج یراها

Hapsoldum söylediğim yalanlara 

 شدم( میدروغها یکه گفتم )زندان ییشدم درون دروغها محصور

Çıkışl ar hep kapanmış ruhum dar sokaklarda 

 ابانهاستیهمه بسته شده است روحم در خ یخروج یراها

Hapsoldum söylediğim yalanlara 

 شدم( میدروغها یکه گفتم )زندان ییشدم درون دروغها محصور

Çıkışl ar hep kapanmış ruhum dar sokaklarda 

 ابانهاستیهمه بسته شده است روحم در خ یخروج یراهها
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انشاءاهلل که بهم برسن وبا اهم اهم کردن من  داشتنیاز هم چشم برنم دایکردن و اما ارسالن و پارم قمیتشو همه

ان بعد اون عمه همه رو به شام دعوت  فتهیعاشق و ش نایا دیهمه فهم اههیبخودشون اومدن فک کنم بجز کالغ س

 میرو چمن ها نشست اطیشام جوونا رفتن تو ح بعدهم بعد شام بخونه  یاهنگ فارس هیقول گرفتن  نیکرد و از شاه

بود  ایرنگ یحوض بزرگ بود وپنجره هاش از اون رنگ کی اطیخوشگل بود که وسط ح یمیخونه قد هیخونه اقاجون 

سمت  شدیشدن م باتریبود که باعث ز یرز یگلها و والبالو آلوچه– بی،درخت س وهیپر بود از درختان م اطیتو ح

بود ما  یچوب یصندل زویدرختا م یکی ریکاشته شده بود و ز دمجنونیشده بود و درختان ب یچمن کار اطیچپ ح

 ریکردن )کنسرت مفت گ نیکه دوباره درخواستاشونو از شاه میوروش نشست میانداخت راندازیز هی میجوونا هم رفت

سالشه وکل 20خواد که یسالشه و سامان پسرعموشوم 15( که فرناز)برادرزاده خانوم جون که گهیآورده بودن د

عالم شدن چون سنشون  یو رسوا دنیهمه فهم نکهین . آخه بعد اخاندان خبرداشتن ازعشقشون ازبس تابلو بود

از پسشون  توننینم دنیخانواده ها هم د دنیبود با مخالفت خانواده ها روبرو شدن  اما دست ازهم نکش کیکوچ

 دادن و حاال نامزده ان  تیآقا جون و مادر جون رضا یوساطت ها اواقعا دوست دارن  باالخره ب گرویو همد انیبرم

 چون شب کاره( گفت ومدیوامشب سامان ن

 نوبته منه منه آهنگ بگم-

 بانو می: درخدمتنیشاه

روحش فاتحه هم  یشاد یهست برا ییپاشا یآهنگ از مرحوم مرتض نی)ا میآهنگ من اون دمیام ام آهان فهم-

 (نیبفرست

 بود  یعال یلیخ نیشاه یو خواندن ، صدا تاریشروع کردم به زدن گ نیشاه

 ام نداشت هیکه سا میاون من

 کوچه جا گذاشت یرو تو دلش

 که تو دلش غمارو کاشت همون

 برنداشت یزیسکوت چ نیاز ا ریغ

 کنه یم هیکه گر میاون من

 کنه یکه بغض و ول نم همون
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 باورش نکرد یچکیکه ه همون

 کنه یو عاشق گونه م اشک

 دیجنون کش نیعاشق و به ا یدال د،یکه سر به آسمون کش صدام

 ببخشه اونو که نموند خدا

 دیقلب سادمو اون به خون کش که

 ادعا سرش نشد، آخرش نشد عشق

 من بره ادی که

 باورش نشد ، کبوترش نشد آسمونو

 بپره دوباره

 خره یغصه م دهیم شویرو دره، خوش رهیکه خ میاون من

 بدتره شهیحالش از هم که

 بره یو دل نم دهینم دل

 قدم نزد یکه با کس یکس

 غم نزد ریغ یخونه عکس تو

 به قلب عاشقم نزد یسر

 .میرو دلم زخم کم نزدبعد چند ساعت مهمونا عزم رفتن کردن و ماهم به خونه رفت اونکه

و  شتتارگذیو روزمون با رفتن به کالس گ فتادین یاتفاق خاص میماه ون کی نیتوا گرفتنیهم سبقت م یاز پ روزها

 وماهم ادیب توستیشروع شدو نم یشاد یارهایمسافرت چون و میبر میتتابستون نتونس نیانتخاب واحدکردم.ا

ا رهارو مخصوص نمیبب نارویا ایکه قراره دن شحالمخو یلیکه خ زیبرسن تبر نای. قراره امروز عمه ا گهید میشد الیخیب

 ریهمه جوونارو عاقبت بخ یاله شونهیجمعه جشن نامزد نیخبر مهم که باالخره ارسالن حرف دلشو زد و ا هی. 
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داره بشه عمه زاده بنده  نویهم به خانواده سعادت اضافه شه که افتخار ا گهیعضو د کیقراره  نکهیا گهید یکیکن.و

 (.فتهیخخخخ)خودش

 دختر ییکجا یهست یهست -

 صداش یماشاهلل به بلند دندیصداشو شن زیمادر بنده بود صدام زد فک کنم همه تبر نیا

 بستم من صدامو انداختم روسرم و از ته دل گفتم یم پسیموهامو باکل کهیدرحال

 بله ننه-

 ننه جون بله -

 و بلند گفتم دمیبازشد من از جام پر یبلند یدر باصدا هوی که

 زلزله شد  ژنیحضرت ب ای-

گاه ن کیداره با و  ستادهیدر وا یجلو ریکفگ هیخودت نجاتم بده مامان با  اخدای  دمیتخت که  د ریبرم ز خواستمیم

 نوریا کنم داشتم داینجات پ نیمن دنبال راه فرارم تا از دست ملکه خشمگ کنهیکارم تموم نگاه م یعنیکه  نیخشمگ

 کنم که .. دایراه فرار پ کردمیو اونورو نگاه م

 ستین-

 خنده که همراه با ترس بود گفتم کی با

 یمامان یچ-

 راه فرار-

 سیمن برم سرو یخوب اگه اجازه بد-

 نوچ-

 چرا-

 دیبگو ببخش-
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 کردم کاریوا مگه چ-

 یدونینم-

 نه مامان-

 دمینشونت م-

 افتاد دنبالم ریکفگ کیدده با  یوا

 دهیننه ورپر یگیبمن م-

 گفتم  کردمیکه فرارم یدرحال

 من نه  یک-

 بزنم شل و پلت کنم-

 با داد گفتم زدمیم غیج کهیدرحال

 بکشنمنون  خوانیکمک م یکمکم کنه ا ستین یکس-

 صدا تو ببر دختر-

 

 دکریو مامان هم دنبالم م دمیپریمبل رو اون مبل م نینور من از ا یموهامو باز شد و شد نورعل پسیکل نیح نیا تو

 باال یپریم مونیم نیفنرشون شکست ع نییپا ایب گمیم-

 مونمیزنده م نییپا امیب-

 کنم  تیحال ایب گمیم-

 شو  لیخیمامان ب -

 آره؟ گهیمن ننه جونم د-
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 یستینه تون-

 هان یگیپس چرا م-

 گمیبه مامانم م گمیبه تو نم-

 اها-

 وگفت گمیم یچ دیکه فهم دینکش یزیچ یول

 یاره کشتمت هست دایگیبه مامانت م-

از که درب نیهم یدر آپارتمان و بازکردو الفرار ول دمیسالحشو بکار انداخت واز غفلت مامان استفاده کرده پر دوباره

  نیزم واروخوردمیشد محکم خوردم به د

 

 گذاشته اخ سوختم سوختم واریتو راهو د یدماغم ک یا -

 دخترم  شدیچ-

 دماغم  یسوختم آ یمامان دختر جونت رفت بهشت آ یا-

 خانوم خانوم حالتون خوبه-

 فتمدعا گ یجلوم ظاهر شد که نگو انگار واقعا رفتم بهشت دستمو بردم باال برا یگریج هیکه چشامو باز کردم  نیهم

 رو یحور نیا یبهشت  وا یاعمالم صالح بوده که منو آورد یعنیدمت گرم  ایخدا-

 و گفتم دمیکش یرو صورت حور دستمو

 هیعجب خوشگل یچه دماغ یهست وا نجایا یچه حور ینیبب یستیمامان جون ن یوا-

 از خنده بترکه شده بود لبو خواستیور خودشو نگه داشته بود ومبه ز یحور

 یریجون بخند تا نم یحور-



 تیبا تو تا ابد

 
36 

 

 زد خنده یپق و

 شده ونهیهم د یحور یوا-

 شیگرینداره چ بیع گرهیج یلیاما خ ونهیکه اونم د یداد یحور هی ینداد یخدا نداد یا یخندیم یچ یبرا -

 که بگه یننه ام خال یجا پوشونهیم شویونگید

 نوشابه روش وانیل هیو  یخورد اتویهم ح یشد ونهیخداروشکر هم د-

 بهم ادیوچشم و ابرو م کنهیو چپ چپ نگام م ستادهیمامان دوباره سالح به دست باالسرم وا دمیاوردم باال د سرمو

زدن من هم دست از کتک  نجایاما چرا تو ا یبهشت تو چرا نکنه از غصه من دق کرد یخدا مامان تو هم اومد یوا-

 دنبالم ینه که با سالح سردت افتاد یداریبرنم

 بدجور از دماغت ضربه به سرت منتقل شده  نکهیمثل ا نیدار ازیبه اسکن ن نکهی:مثل ایحور

 هست مارستانمیجون مگه تو بهشت ب یحور -

 با خنده گفت یحور

 آره نیتو زم یول دونمیتو بهشت نم -

آش کشکه که رو سرمه  دمیسرم د یدستمو بردو باال مینیرشته آش از موهام افتاد رو ب کی دمیموهام نگا کردم د به

 باخودم گفتم

 نیشانس ندارم ا یچیکرمتو شکر که توه ایروسرم خدا ختهیمن ر یبرا یآش دادن ول میتوبهشت شانس ندار -

 از غذاتون نمیو ا ونستیکه د یازحور

 رو موهاتون  ختیبه من و ر نیپخش کنم که شما خورد خواستمیبود م یآش نذر نیا خوامیمن عذر م-

 دفعه از جام بلند شدم و گفتم هی

 دنیم یمگه تو بهشت هم نذر-

 باخنده یحور
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 کردم یکه تازه اسباب کش تونمیطبقه آخر هیبهشته من همسا نجاینه ا مینه خانوم نه من حور-

  ومدیچشم وابرو م ینگاه بهم انداخت و قرمز شد مامان هم که ه کی بعد

 مونهیهمسا ی؟حوریداریاز چشم و ابروکردن برنم نجایمامان ا هیآهان خوشبختم چ-

نگاه به سرتاپام کردم و خاک تو سرمن که با تاپ و شلوارک زرد رنگ  هیکرد و  لیدفعه مغزم شروع به تحل کی که

 کردم و داخل حمام شدمزدم وفرار  غیج هویاونم ازجنس مذکر که  سادمیخوشگل وا یحور هی یجلو

 کیونت کیکردم لباسام که  یآش،حمام گربه شور نیخوشگل بودم وخوشگلتر شدم با ا دمینگاه کردم که د نهیآ به

که ساتن بود رنگش  میموهامم رفتم اتاق خشک کردم روسر دمویپوش رهیت یآب یبود رو با شلوار ل یا روزهیف یآب

 قهیچند دق یسرم کنن.خداروشکرمامان بخاطر ماجرا انیب نایا ایدن یبود رو  برداشتم بزارم رومبل تا وقت یسبز آب

 جون آورده یکاسه آش بود که معلوم بود حور کینگفت رو اپن آشپزخانه  یزیچ شیپ

 نیهارو بچ وهیم ایب یهست-

 چشم-

رفتم اف اف و زدم و در وهم  دادیم نارویا ایاومدن دناف اف بلند شد که خبر از  یصدا اینیریها و ش وهیم دنیچ بعد

 ییماچ از اون ماچا کیاول از همه عمه اومد داخل که منم بغلش کردم و  انیتا ب میباز کردم من و مامان کنار در بود

ا ب شهیرفتار کنه هم ایحرف بزنه و  یچطور یبود بلد بود با ک رمهربون ت بایکردم عمه ام فر ومدیکه عمه بدش م

 کردیم یینحو راهنما نیو به بهتر دادیحوصله به حرف همه گوش م

  یمن قربونت برم خوش اومد یسالم عمه جون اله-

 ؟یسالم خانوم خانوم باز که از نقطه ضعفم استفاده کرد-

 خنده پسر کش نیزدم بقول شاه گذاشتمیکه پشت سرم  جنازه م ییلبخند ازاون لبخندا هی منم

 گفتم ایروبه دن نایو تعارف ا یهان اومد که بعد احوالپرس یو آ نیامو ر ایعمه دن بعد

 پس رها کو-

 ومدین-
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 ردو ببندم که خواستمیکردم واقعا ناراحت شدم م زونیو لوچه مو آو لب

 خانوم کجا کجا یآها-

 رها -

 بودمش دهیماه بود ند6بود  دهیدلم براش تنگول یلیخ میهمو بغل کرد هردومون

 یچقدم دلم برات تنگ شده هست یدونیم-

 منم-

 نرفتیم ومدنیم زیهروقت به تبر نایاز مهمونا بود عمه ا ییرایاتاقم و مامانم مشغول پذ میمنورها رفت نایهمه ا بعد

رفتن خونه  دایامشب چون به بله برون ارسالن و پارم یخونه اقاجون چون هم بزرگتربود وهم خونشون بزرگ ول

خارج از شهرن و رفتن خونه مادر زن عمو که  به جلفا و  نامیقراره برن خونه آقا جون و عمو ا رنیو آخرشب م ستنین

 .انیدوروز بعد جمعه م

 چه خبر رها جون-

  یومدیراه ن اههیتو چه خبربا اون کالغ س یسالمت-

 چه اتفاق افتاد یدونیامروز م یحرف اونو نزن که خراب شه راس دمیولش کن بعد مدت ها تورو د -

 شدهیچ نمیبگو بب -

 یو آخرا میشام خورد یکه بابا اومد همگ کساعتیوکه بعد  یبهشت یحور یماجرا فیبراش تعر ویاولش همه چ از

 االن گهیما بمونه که اونم گفت دوسه روز د شیواز عمه اجازه گرفتم رها پ نایرفتن عمه ا نایشب به خونه مادرجون ا

م فقط ه فتادین یمدت اتفاق خاص نیو توا گذشتیم نایا ایچند روزاز اومدن دن میبه استراحت دار ازیون میخسته ا

قرار  یدادن که تو اون مهمون یالبته خودمون یخانوادگ هیبه افتخار اومدن عمه مهمون نایوهم مادرجون ا نایعمو ا

 دمیوخند میگفت یز هردو ا دمیو رها خواب ایکوه منم اون شب خونه مادرجون موندم و کنار دن میجمعه بر میگذاشت

 میدیساعت دو شب خواب هک

  یپاشو هست-
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 ادیولم کن خوابم م-

 شد رمونیصبح د 6ساعت  گهید نیپاش ایرها، دن- 

 نیرام میبزار بخواب یدوست دار یجون هرک -

 روتون زمیریآب م نینشد نیشد نیشد-

 مدینشستم د خیها  سرجام س دهیجن د نیزدم و ع خیدفعه از کیو دوباره به خواب رفتم که  دمیروسرم کش پتورو

 خندهیم زیر زیر ندارهیهم مثل من شدن و رام ایرها و دن

 میسکته کن یگینم  کشمتیم نی:رامایدن

  ادیصداتون تا سر کوچه م نیتا نصف شم حرف نزن نیخواستیم-

مسخ  نیتا سرکوچه رفت منم همونطور ع نیبه قول رام داشیدادو ب یافتادکه صدا نیاز جاش پاشد و دنبال رام رها

 گفت ایکه دن کردمیروبرو نگاه م واریشده ها به د

 یچوب خشک شد نیچرا ع می، رها برو لباساتو عوض کن بر یآبج-

 سرمو به طرفش برگردوندم و زل زدم تو صورتش یآدم آهن مثل

  دادیدستاشو جلو صورت تکان م ایدن که

 حالت خوبه  زمی،عز یهست-

 و رها امدن اتاق نیکه رام کردینثار م یخوب یزهایچ نیبه رام رلبیز

  کنمیپدر م یبچهاتو ب ادیسرش ب ییبال هی زنهیحرف نم یهست نیرام-

 و گفت دادیاز شانه هام تکونم م نیرام

 کردما یعجب غلط یخوب یهست اخدای ،یجان حالت خوبه خواهر یهست-

 شدهیچ دمیقفل مغزم باز شد و فهم یکه تازه بعد هزارتا فسفر سوزوندن و حالج کردنیبهم نگاه م یبا نگران یهمگ

 البته آروما دمیافتادم موهاش و کش نیکه به جون رام
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  بدهیکچل شدم خواهرت طالقم م یول کن هست یاز منم سالمتره ا نیا-

 ارمیسرت درم شویتالف یزیریم خیرو من آب -

 مگه یکنیم کاریآخ ولم کن دختر االن چ-

 کنمیم یحرصمو سرت خال-

 خدا به دادم برسه پس جون شوهرت ولم کن-

 ندارم -

 نیحقته رام گفتیم یفقط هرازگاه کنمیانگار نه انگار برادرشو کچل م دیخندیدلشو گرفته بود م رهاکه

 تویآبج ایب ایدن یشوهر موند یب-

 ولش کن عشقمو یهست یدار کاریبه شوهر من چ-

 هیشوهرت انگار چه تحفه ا نمیا ایب شیا-

 انقد رک نباش  یپسرعمه اتما هست  یناسالمت-

 برام ینیمثل شاه یدونیخودت م نیکردم رام یشوخ-

 ان نییپا نایرایشد ام رید میبر نیایگل دختر ب ونمیم-

تف که از ک یمانتوطرح ل کی میبرداششت مویآماده کرده بود شبیالزمو که از د لیو وسا میدیزود لباسامو پوش ماهم

و  فیوک یبود با شلوار وشال مشک یهم مشک بهاشیج هیبود ازجنس خود مانتو وحاش ینوار مشک کیتا مچ مانتو 

 نییپا میرفت دیمن لباس پوش نیع هاهمتابستون خوب بود ر یجنس مانتو خاص بود برا یکقش اسپورت مشک

 اومده بودن نایرایام

 رفرفرهیسالم ام-

 نیکرد ریکه د نیکرد بتیتا صبح غ با رها رحتمایصبحت بخ-

 کو ر،زنتیاره به توچه ام میری:گرها
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 خونه باباست-

 ادی:نمرها

 نه بخاطربراش ضرره-

 ادیچطور م ماهی:پس عمه فررها

 زن ما ناز داره خانوم -

 میبر نیانقد فک نزن-

 نیبا ماش ماهیحامدوعمه فر روعمویو ام نی،رام نیشاه نیبا ماش نیوشاه ایمن و رها و دن میرفت نیبا دوتا ماش ما

 و....  میهار پارک کرد نیکوه ماش میدیرس یروقتیام

 کنن؟یم کاریچ نجایا نایا-

 ی: کنیرام

 یو حور اهیکالغ س-

 ؟ی:حورنیرام

 منظورم اون خوشگله است رندهیگ نیاه رام-

 گهی:سام و مریام

 هست یکدوم گل گهیسام د-

 ی:همون حورریام

 یشناسیو از کجا م یآها تو حور-

منم اخمامو تو هم کردم که رها آروم  شمونیسام اومد پ اهمونی یدرحال جواب دادن بود فرهمند وحور ریتم

 درگوشم گفت
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 نهیا یگیم کهیپس حور-

 هیگریچه ج ینیبیآره م-

 خوامیم نایمنم از ا-

 خاک تو سرت رها یعنی-

 چرا-

 نکن ارزش نداره  کیخودتو کوچ نقدیپسره ها ا کی ستیکه ن یواقع یحور-

 بزنم ریمخشو با ت خوامیگفت م یحاال ک-

 گفتم اطیاحت یبرا-

 سالم خانوما-

 من که رومو کردم اونطرف جواب فرهمند و ندادم-

 ادیاونم خوشش م ادیخوشم ب یازهرک ادیاونم ازش خوشش نم ادیخوشم ن یمن قربونش برم من ازهرک نیهم ع راه

 گنیم نیدوست به ا

 کردنینگاه م ریبه فرهمند وام یچپک نیو شاه نیکه حامد،رام بماند

 گفت خندهیو دستشو به سمتم دراز کرد و باخنده که معلوم بود بخاطر اونروز م کتریاومد نزد یحور  که

 رانیوطنم اومد ا دنیقرارداد و د یوبرا کنمیم یسالمه وتوکانادا زندگ28من سام اندرسون هستم  هیسالم همسا-

 شبختمخو

 نگاه به دستش کردم  کی منم

 سالم.باش-

 باشم  ویچ-
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 یمن خوشبخت شد دنیباد-

و  کردیسام هم که هاج و واج نگاه م دندیخندیم یر زیو اون چهار تفنگدار ر رفتیکه به من چشم غره م ماهیفر عمه

 دیدستشو پس کش

 فرهمند گفت که

 میدعوتشون کرد نیهم یندارن برا رانیو تو ا یاندرسون کس یآقا-

 دعوت نکرد یشما رو که کس-

کوه شمام  میواسه امروز منم گفتم قراره بر زنیبرنامه بر خواستنیآقا بهزاد م روزی: من دعوت کردم.پرماهیفر عمه

 نیایب

 ادامه داد بهزاد

 یندگنکنه همونطور که خودشون گفتن تو کانادا ز یبگیکنم تا احساس غر یاندرسون معرف یآقا خوامیاول م-

زم لوا دیشرکت تول کیو  یرانیهستن پدرشون اهل لندن هستش و مادرشون ا یسیانگل – یرانیو دو رگه ا کننیم

ت که  هس نهیزم نیبرند توا نیمعروفتر نی( که فک کنم همتون بشناسهیالی)نام برند خ زایبا نام معروف ل یشیآرا

 .میازشرکتمون اومدن تا اگه مورد قبولشون واقع شد قرارداد و ببند دیلطف کردن وواسه بازد

 کنم( عیبهزاد و ضا خواستمیم یو ول شناختمای)اره جون خودم م شناسمیبرند و نم نیمن که ا -

 تایدرپ نیحتما از ا دمیتا حاال نشن شناسمی:منم نمرها

 یرو ادهیپ به میشروع کرد یهمگ میینجایا کساعتهی گهید میبر نیایب الیخیگفت بچه ب دیو قرمز د تیکه وضع ریام

تش که پوس تنسیپسر قد بلند و ف کیبگم  یحور افهیاز ق نیهم بود، خوب بزار ارتگاهیکوه که ز یباال میتا برس

موهاشو بطرف باال زده بود و  کردیمجذوب م موسبز خاص که آد یجذابترش کرده بود با چشما ششیو ته ر دیسف

 داشت یکه عکس مقبره الشعرا به رنگ مشک دیسف شرتیت کیو  دیو کفش اسپورت سف یزغال یشلوار ل کی

اش با دهان باز نگ دشیدیم یهرک ییکه خدا یآفتاب نکیع کیگذاشته بود و  شیکوتاه که بازوهاشو به نما نیآست

زل زدم به  کساعتهیبله  دمیازش نگاش هم کنم که د ادیخوشم م یلیخ دهیپوش یچ الیخیفرهمندو هم ب کردیم

  یحور
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 تموم شد-

 ازبنده دیبازد یچ-

 نداره پررو اقتیل نمیانگار ا نه

 کردمیبه منظره نگاه م کردمیبه شما نگاه نم-

 با دستش خودشو نشون داد یخوب نیمنظره به ا-

 نیکنیم فیکه ازخودتون تعر نیستیو جذاب ن بیمنظره کوه انقدهم خوشت-

  نیکردیم کاریبه من بودم چ نیزل زد ستمیجذاب ن-

 خوبه متوجه نشدنا رنیگیگور به گور شده کجاست بله خانوم اونجا دارن سلفب م یرها نیا ختییپررو ب پسره

که  مینصف راه رفته بود بایداشت تقر زایچ نجوریآخه تو کوه مجسمه و ا میعکس انداخت یو کل نایرها ا شیپ رفتم

رها رو  ریکه ام میبود ییمایدوبه دو درحال کوه پ ریو سام و بهزاد و ام نی،شاه ماهیو فر ایوحامد ،دن نیمنو رها ، رام

 صدا زد 

 کارت دارم یایلحظه م کیرها -

 انیباشه االن م-

رو روشن کرد ودرحال  یپل یتر ینبود منم  ام پ دیازما کم جلوتر بودن و قابل د چیپ کی هیبق ریام شیرفت پ رها

 کالغه دمیشد سرمو برگردوندم د دهیودم که بازوم از پشت کشگوش کردن به آهنگ ب

 یبه من دست زد یشما به چه حق -

  شنومیم یآروم هم بگ یزدیچرا داد م-

 و به راهم ادامه دام دمیاز دستش کش بازومو

 کارت دارم یصبرکن هست-

 گفتم باحرص
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 نخورده پسرخاله نشو ییخانوم سعادت چا-

 اد؟یپسرخاله شم،چرا ازمن خوشت نم ستیقرار ن -

 ازت نفرت دارم یازت به طور کل ادیخوشم نم-

 خوامیم لشویمنم دل-

 یزور ادیازت خوشم ب خوادیآقا دلم نم-

 زد و گفت یپوزخند

 انهی ادینه خوشت م ای هیزور مینیبیخانوم خانوما م-

 میکوه اول استراحت کرد یباال میدیره رسباالخ ییمایکوه پ یکساعتیرفت بعد  نییانداخت پا یچ نیسرشو ع بعد

که  میو درحال خوردن صبحانه بود میبساط و پهن کرد نترییپا یکم رونیب میواومد میکرد ارتیامام زاده ز میبعد رفت

 گفت ریام

 میبندیقرارداد م یداداش سام ک-

نزد و صبحانه با سکوت کامل خورده شد بعد  یحرف یکس گهیقرداد رود میبندیبده م یاوک زنمیامشب با بابا حرف م-

ن پاسور دار میدیپبش پسرا د میکه  دوباره برگشت میانداخت یسلف یوکل میزد یگشت هی میصبحانه ما دخترا رفت

باهم  نیسام و شاه نمیاونو بب یکارتها تونستمیبه کالغ بود م دمیو چون د ششونیپ میباهم نشست  کننیم یباز

 که باالخره اونا بردن ومنم گفتم رسوندمیتقلب م نایا نیوحامد هم باهم منم به شاه نیبهزاد باهم و رام رویبودن ام

 گهید یداداش خودم ینیشاه ولیهوراااا ا -

 یبود نجای: تواریام

 نه روحمه-

 تقلب رسونده نیا ستی:آقا قبول ن بهزاد

 یمن اسم دارم اونم خانوم سعادت حاال هرچ گنیبه درخت م نیا-
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 باال زود گفت زنهیمن داره م یباز رگ کل کل دیکه د عمه

 وهیم نیایبچه ب الیخیب-

 امنجیمثل بام تهران  ا نیرستوران هم داشت تله کاب یتا ناهار موند حت شدیهم داشت وم قیبود که آالچ یجور کوه

 (زیمن اسمشو گذاشتم بام تبر ستاین زیبود )البته اسمش بام تبر زیبام تبر

 کردیو با بهزاد پچ پچ م زدیمشکوک م کمی ریکه ام زدنیدرو اون در حرف م نیبودن و از ا وهیهمه مشغول م گهید

 گذشت که بهزاد گفت یکم میبمون نجایشد ناهارو هم  ا نیبرا میتصم

 تیال( تو کانادا فعیالیه سهند باند)اسم خبنام گرو یرانیا یقیگروه موس کیسام خواننده هم هست تو  نیدونستیم-

  کنهیم

  هیگروه معروف یلیخ نی:انیشاه

 معروفه یلی:آره خبهزاد

 خونمیباهاش م ای کنمیم یمواقع منم همخون ی)عضوگروه(خواننده است وتو بعض ایعرش ستمیتاری:من گسام

 داره صداشم فوقالعاده اس یهم دست انویالبته تو پ کنهیتارکارمیماهم گ نیاقا شاه نی:اریام

 عضو گروه ما ای:واقعا چه خوب بسام

 کنم یتو کانادا زندگ تونمی:نه واال من نمنیشاه

 یکن شرفتیپ یتونی:مسام

 ودوست دارم رانیمن ا کنمیم نکارویا یمن تفنن ستی:مهم ننیشاه

 من درخدمتم یخواننده ش یروز خواست هی:سام

 داداش ی:مرسنیشاه

 یمفت ومجان هکنسرتی ییجا میبر ای میباش یما هم صداش فوقالعاده اس هرجا مهمون ی:آقا سام هستماهیفر عمه

 زارمیم نیرها وشاه



 تیبا تو تا ابد

 
47 

 

 ادیبهشون نم ی: واقعا ؟ولبهزاد

 ستنیهمه مثل شما زمخت ن ادیمگه لباسه بهم ن-

 الل شدم گهیچشم غره بهم اومدکه د هی عمه

 کنن فیک بزن ملت ایب یکه آورد تارتویگ ی: هسترها

 یهست گهی:آره راست مایدن

 بدن ریممکنه گ ستین یزشته ابنجا مهمون ستین یازی:نعموحامد

 عمو حامد گهیراست م-

  مینیشیم گهید یجا هی میفقط بزنه  بر یبخونه هست نی:شاهنیرام

 مشتاقم زنهیم یبدونم چطور خوادیدلم م یلی:خسام

 نجایا ارمیو هم م نیماش نییپا رمی: پس من منیشاه

 یایب شیکیطول م کساعتهیکه  ی:توبررها

 امیخودم م نیبا ماش رمیم نجایا یای:خنگول خانوم با تاکسنیشاه

که  ییاالبته اون رفتنیکنن با ون م یرو ادهیپ تونستیکه نم ییواونا ومدیکوه م یبودکه تا باال ییکوه ون ها نیا تو

اگه  کارتو داشتن نیاکثرا همه ا لیتوفام نیو به لطف شاه انیخودشون ب نیبا ماش توننیکارت تردد داشته باشن م

 ادیب یشخص نیبا ماش تونهیکارت و نداشته باشه نم نیا یکس

 کنم تییفقط خواستم راهنما ی:خودت خنگرها

 برم یشل و پلم کن ی: تا نزدنیشاه

  نوبگمیدختر مثل پسرا بود ا نیووشو داشت کال ا یگر یکارت مرب رها

 ارمیو ب نیتا منم ماش امی: منم باهات مریام
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پله  یباال میماه رفت شهینم یزیچ میمطئن بود قیتو االچ میگذاشت لیباهم رفتن و تا اومدن اونا ما وسا ریوام نیشاه

 کیاونا  نیگمنام  که ب یقسمت هم مزار شهدا هیباال همون امامزاده و مغازه بود  خوردیقسمت چندتا پله م هیکه 

بودم که همون موقع بچه ها  ستادهیپله نشستن و سرپا وا هوبچه ها تو لب هیسا کیتو  میبود ما رفت حوض بزرگ

 جونم برام بودا چون تارمثلیگ نیبود رو آورد ا نشیتوماش تارمنوکهیگ نیشاه دنیاومدن دوتا خانواده هم با اونا رس

که  اشتند طونی.اون خانواده دوتا دختر شتاریو بعداون رفتم کالس گ شیبود ده سال پ دهیتولدم خر یبرا کباریبابام 

 شدن شروع کردن به بدو بدو ادهیازهمون اول که پ خوردیم14ای13سنشون به 

 تارتیگ نمیا ی:هستنیشاه

 یدادش یسی:مرها

 تارمویگ فیک پیزپله ها، شدیم ییتا10بایکه سرپا بودم والبته لبه پله بودم و تقر یو گرفتم وهمونطور تاریگ منم

 تاریدفعه به من خورد وگ کیانگار نه انگار که بزرگ بودن که  کردندیهم بدو بدو م طونیکه اون دوتا ش کردمیبازم

 گهیبعد د کردیمنو بلند صدا م ادیکه با فر دمیو شن نیشاه اازدستم افتاد ومنم ازپله ها افتاد فقط لحظه آخر صد

 دمینفهم یزیچ

 کنهیکه داره صدام م دمیو د یپسرجوون هیکم کم چشامو بازکردم که  ینیریمزه ش کیحس  با

 خانوم خانوم حالتون خوبه-

 مینبود ینطوریحالم خوب بود که ا-

 کرد وگفت یلبخند بامزه ا کی

 بندازمش دیپاتون درفته و با نکهیو ا نیازحال رفت نیهم یشما فشارتون افتاد برا-

 یشکسته بند ای یمگه دکتر-

 افتاد یبازم زبونم ازکارنم کردیدرد م یلیپام خ ییشم خدا یمن آدم نم تمیوضع نیا تو

 ( یچشم چرون شد ایکه تازگ یهست یریکش زد)بم یهست یاز اون لبخندا بازم

 گفت کردنینگام م یبچه که بانگران روبه
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رد و تکون داد و بغل ک یرس نیخودشم فکرنکنم بتونه راه بره شاه شهینم نجایکه پاشو بندازم ا ییجا میببر دیبا-

 برد توهمون امام زاده البته اجازه گرفتا چون زنونه مردونه جدا بود

اونم قدبلند و  هیچه شکل نمیبب کردمیم یو اون پسره هم اومد منم داشتم دوباره چشم چرون نیگذاشت زم منو

 افشیالغر اما ق یبود صورتش کم نیشاه کلیمثل ه کلشیبود البته نسبت به شام الغرتر بود ه یورزشکار کلشیه

کرده بود  ادیو ز تشیهم زدهبود که جذاب یمشک میفر نکیع کیمعصوم وجذاب بود موهاشو به طرف باال زده بود و 

زل زده بودم بهش  ینوطورینگاش کنم هم ریو تا دل س نیتریبزارتش و گفتیبود آدم م نیدلنش یلیخ یجور هی

زدم و شروع کردم به  یبلند غیو تو پام حس کردم و ج یدرد هیکه  کردینگام مکش  یهست یاونم باز ازاون لبخندا

 کردن هیگر

 تموم شد -

 گفتم هیباگر

 یچ-

 تا آروم شه زنمیمسکن م هیدردش همون اول بود بهتون  نینکن هیپاتونو انداختم گر-

 گفتم یلب ریز

 فدات نه من جوونم آرزو دارم مامانش فداش یهم  داره هست یناز یجانم چه صدا یا-

 مامانم جوونه ها اونم آرزو داره-

 زل زدم بهش  ومدیباز از چشام اشک م نکهیا با

 بازم بلند فکر کردم-

 گفتم رلبیلبخند زد منم دوباره ز بازم

 لبخنداش منوسکته بده نیبا ا خوادیانگارقرص لبخند خورده انگار م حندهیهمش م نکهیا-

 خدانکنه -

 که باز بلند فکر کردم  یخاک توسرت هست یعنی-
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tranquiواون  نیخنده شاه یصدا l l i ty  آرام( بلند شد ای)همون آرامش 

 ستیفکر کردنم مثل آدم ن یعنی

 tranqui l l i ty هیگر گهیپام اما د کردیدرد م یلیخ نکهیگذاشت توپامو شروع کرد پانسمان کردن با ا یچ دونمینم 

خواست  یسرو صدا آدم دلش م یاز آرامش بود مثل شب آروم وب یتو وجودش بود چشماش موج یآرامش هی کردینم

و فراموش کنم چشامو  هیشد درد و گر عثآرامشش با نیهم دمیشا شدیرنمیسالها به اون چشماش نگاه کنه و س

عطرش  یباتمام وجود عطرشو حس کنم وازبو خواستمیفقط م دمیبو کش قایدعمیادکلنش به مشامم رس یبستم و بو

 به خلسه رفتم  .

 ؟یبندیچشمهات رو م یکن هیگر یخوایم یوقت ؟یبندیچشمهات رو م ایتو رو یبر یخوایم یچرا وقت یدون یم"

چون  ؟یبندیچشمهات رو م یرو ببوس یکس یخوایم یوقت ؟یبندیچشمهات رو م یخدارو صدا کن یخوایم یوقت

 "ستین دنیقابل د ایدن نیلحظات ا نیقشنگ تر

 اومدم که گفت رونیاز خلسه ب باصداش

 دردت آروم شه زنمیتموم شد االن بهت مسکن م-

 خوادینم-

 چرا-

 دردش تموم شد-

 ها پات  کنهیواقعا ؟حاال حاال درد م-

 نداره  ییمعنا گهیدکترش خوب باشه منبع مسکن باشه درد د یوقت-

 "موقع باز شود یکه ب یلعنت بردهان"گنیکه م نجاستیم در رفت اازدهن یکارست ول یچ دونستمینم حاال

 و گفت نییانداخت پا سرشو

 تموم شد -

 گفت نیشاه روبه
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 نیداشته باشه مسکن بد یبلند شه دوهفته بعد پانسمانشو باز کنه واگه درد نیکمکش کن-

 رفت بعد

 به خودم اومدم نیشاه یبه رفتنش نگاه کردم که با صدا منم

 نگرانن همه رونیب میرفت بزارکمکت  کنم بر یکنین کجارو نگاه مجا یهست-

وجک اون دوتا ور یحت ماهیو فر ایرها و دن دمید رونیرفتم ب یوقت رونیب میبلند شدم و کمکم کرد بر نیکمک شاه با

 دمیکجاس اصال نفهم دمیحاال پسره و نفهم کردنینگام م نیغمگ هیبق کنهیدعواشون م یباباهاشو ه کننیم هیگر

 گفتم نی.مردم هم که جمع شده بودن روبه شاهزارویچ نیازکجا بلد بوده ا

 انقد محبوبم دونستمینم-

 میندار شتریکه ب یهست هی-

 بلند گفتم یاشون بدتر شدبا صدا هیگر دنیکه منو د نایا

 ادا و اطوارو نیا دیجمع کن دیکن هیهروقت مردم گر نیکنیم هیبابا من نمردم که انقد زار زار گر-

 دفعه هر سه تا شون هجوم آوردن به سمتم و بغلم کردن  هی

 نیپاموهم ناقص کن یکیاون  نیتونیم نیبابا بب یا -

 یندار اقتی:لرها

 نیکردیم هیاالن زار زار گر نیتاهم-

 یمرد می:فکر کردایدن

 لوس شدنه یبرا غشیه فقط جمعلومه خوب کنهیزبونش که کار م نی:بسه بسه اشکاتونو پاک کنماهیفر عمه

 دعا باال بردمو گفتم یبرا دستمو

 ونیلیهشتادم میشد ایم؟باکیدار لهیفام نمیا ایخدا-
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 روبه بهشون گفتم کنهیپسرهم کنارشه واونم دعواشون م کیو  کننیباباها و مامانا اون دوتا وروجک و دعوا م دمید

ارد و خوانیدارن فردا م تیشخص نامیها ا بهیاونم کنار غر نیکنیچرا دعواشون م ستین میزنده ام طور نینیآقا بب-

 بچه ان  نیولشون کن ستادمیوا ییمنم بود بدجا ریتقص گهیجامعه شن بسه د

 شمیم یچ هیکه کردم  یسخنران نیخخخخ با ا کنمیم حتیبلغور کردم من!انگار دارم بچه خودمو نص یچ ییخدا

 گفتن متاسفم ،خدا شفا بده سرو ته شو درآوردن روبه بچه ها گفتم کینداشتن و با شونیکار گهیاونام د

 کو تارمیگ-

 کردن  هیشروع به گر دمشیکه د نیهم ستین ریشکسته وقابل تعم دمیآورد و د تارمویگ رها

 کردم

 یکنیم هی:چرا گرنیرام

 شکسته تارمیگ-

 میخریتازه اشو م یکیکوچولو  یسرت آبج ی:فداایدن

 بود دهیخر بابا نویا خوامینم-

 خرهیم گهید یکی:ریام

 خوامیم نویا خوامینم-

 میخریم شویکیباز اونارو دعوا کنن  یخوایم ی: زشته هستنیشاه

 روبه بچه ها گفت نیشاه

 ناهار میبر خورهیداره معدمونو م کهیروده کوچ میما دوتا گشنه ا-

امان و بابا که م میبعدناهار قصد برگشت کرد میرفت نیکه تو کوه بود البته بخاطر پام با ماش یرستوران میرفت یهمگ

چه  ییچقد هم لوسم کردن خدا میداد شیبزور دلدار کردیم هیچقد ناراحتشد مامان هم که فقط گر دنید یوقت

 ناز کردن دهیم یفیک
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 منایا دایموند واسه چهلم شوهر عمه پارم شونیجشن نامزد نایا دایپارم یالیاز فام یکیبگم که بخاطر فوت  نمیا

 شانس ندارن و به گفته مادرجون تو محضرعقد ساده کردن فقط.

اون پسره از ذهنم پاک  افهیلحظه ق کیبودو  شمیهفته تو خونه فقط استراحت کردم ورها هم همش پ کی نیا تو

شو گفتن اسم دنیبود از بچه ها هم پرس یک نمیکنجکاو شدم ب یلیانگار تمام ذهن من متعلق به اون بود خ شدینم

 بوده واال آخه یک دونستنیکه نم یمارو باش منو سپردن دست ک یالیفام دونستنینم یچیه یعمینگفت و 

وز گرفتم که امر نیهم از شاه تارویگ ومدیرها هم باهم م نباریکه ا تاریهفته حاضرشدم برم کالس گ کیبعد  باالخره

 ومدینم

 میبر ایب یرها حاضر شد-

 جونم یاومدم آج-

 شکستمشیاصال م یشیبا در رفتن پام مهربون م دونستمیاگه م-

 ونهید-

 یخودت-

 ییتو -

 نیبر نیزود باش نیا ونهی: هردوتون دمامان

 مامان-

 حرف نباشه بسالمت امانیمامان و -

 رونیرسما مارو انداخت ب-

 خخخخ همونو بگو-

 هم تو آسانسور یحور نیا میدیکه د میآسانسور شد سوار
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بود  دهیپوش یمشک راهنیبا پ یکت وشلوار مشک کیجوجو )بازچشم چرون شدما( سام  یچه ناز شد پشویت اووو

 سام گذاشته بود خلقش کرده بود. نیها بود خدا تمام وقتشو رو ا یوکفشاشم از اون ورن

 همونو بگو-

  یدیمگه شن-

 ستمیکر ن-

 نیپوشیهم م نیع شهیشماهم پیخوشت یبه به سالم خانوما-

 داره یبه شما ربط-

 سالم-

 سالم دیببخش-

 کی یطوس یروشن و شلوارل یشال صورت کیروشن که ساده بود با  یطوس  یمانتو تابستان کیمنو رها  اونروز

 یصورت یگهارن بیکه ترک کطرفهی فیو ک یبند بند صورت یتر از خود مانتو بود رو با کفش تابستان رهیدرجه رنگش ت

 (فتهی)خود شنیهم یبرا میخوشگل یخدادادنه که  میهم نبود شیاهل آرا میکرده بودبودست  یو طورس دیو سف

 نتشبز خوادیم کردیکه ادم فکر م کردیبه سام نگاه م یجور هینگفت فقط رها  یزیچ یکس نگیبه پارک دنیتارس

 نیکنیبه من نگاه م ینطوریافتاده که ا یرهاخانوم اتفاق-

 نه-

 ن؟یهم-

 بله-

 سام گفت نییپا میدیرس یفداش شم من، وقت ومدایپرروها فقط رها برم نیازدست ا یعنی

 بااجازه-

 ندادن اول خانوما ادیتو فرنگ بهتون -
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 دییحق با شماست بفرما-

 زابتهیخودشو گرفت از آسانسور خارج شد که انگار ملکه ال یجور هیرها  یعنی

 یکرد ینطوریرها چرا ا-

 بیچون گفت خوشت-

 گفته باشه-

 ستیطمع ن یگرگ ب فیتعر -

 اون سالم- 

 نداره هدفش مهمه یفرق فشیتعر ایگرگ گرگه سالم -

 ضرب المثلت نیتوام با ا-

دهنمون  یعنیپامون ترمز کرد  یرنگ جلو ییطال یمازرات نیماش کیکه  میریبگ یتاکس میخواستیو م رونیب میرفت

 باز بود  صدریاندازه غار عل

 شمیباشه خودم زنش م یهرک نیا-

 آهن پرست نباش هیک مینیرها بزار بب-

 پوزخند زد و گفت هیسام که  نیاوهوووو ا دیکش نییرو پا شهیکه ش نیهم

 برسونمت دیریم ییجا-

 میشیها سوار نم بهیغر نیما ماش رینخ-

 هم گازشو گرفت رفت سام

 وا چرا اصرار نکرد-

 ادبه یچون ب-
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 شوهر توئه دا-

 بهم نگاه کرد که گفتم یچپک رها

 شمیخودم زنش م هیصاحبش هرک یخودت گفت هیها چ-

 شعوریحاال اصرار هم نکرد ب گمیم-

 یکالس نزار یخواستیم-

 نییپا ارمیفکشو م نمشیهم بب گهید کباریپز بده  خواستیم دونستمیمن چه م-

 یشیم ریحرص نخور پ-

 نگ زدز لمیکالس حدود دوساعت بود کالس،بعد کالس موبا میاومد و رفت رمونیگ یبعد هزارتا مکافات تاکس باالخره

 یچطور یبه به سالم داش-

 هتل یایخوبم م-

 با رهام -

 ادیاونم ب-

 شده یزیچ-

 بدم ادیچندتا کارو بهت  خوامیم یواسه کار شیبرم ک خوامینه م -

 شم ریآخ جون قراره مد -

 آره فنچول-

 باشه  الساعه اومدم-

 یش ریمد یخوایم-

 آره واسه دو هفته-
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 یعقده ا-

 ییتو-

 میبر پاشو

عاشق  ددادمیشده بودم  بادقت گوش م فیداد و منم که خرک حیهمه کارهارو بهم توض نیهتل شاه میرفت یوقت

تو دانشگاه اکثر  میبه مردا دستور بدم به قول رها عقده ا نیبودم خخخخخ دوست دارم دستور بدم فکر کن نکاریا

 ارکیچ ادکهینم نیآسمون به زم شهیم یچ بدممن به مردا دستور  کبارمی دادنین فقط دستور ماستادامون مرد بود

 .دیکه بدجور چسب میجور خلق کرده اونروزم منو رها ناهار مفت افتاد هی ویکنم خدا هرکس

 

 یو منم قراره بعد کالس برم هتل و برا یواسه کار شیقرار بود بره ک نیوامروز شاه گذشتیروز از اون روز م دوسه

 دمیاز شوق خوابم نبرده بود امروز خواب موندم د شبیبا مقنعه  چون د دمیپوش یسرمه ا یمانتو رسم کی نیهم

 خورنیدارن صبحانه م یو دد یمام

 من یعشقوال ریصبحتون بخ-

 دختربابا ریصبح توهم بخ-

 ینشد داریزدم بصبحانتو بخور برو هرچقد صدات  ایب ریصبحت بخ-

 از شوق خوابم نبرد شبید-

 لقمه اکتفاکردم کیخوردن  به

 من رفتم خداحافظ-

  ینخورد یزیتوکه چ یهست-

 شده مامان رمید-

 رسونمتیدخترم م-
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 بابا یفعال با رمهینه د-

 میمهمون مهم دار یای:زود بمامان

 تکون خورد میفضول یشاخکا

 مامان هیک-

 زهیسورپرا یبنیم یتو برو اومد-

 جان-

 بگم اما نذاشتن  خواستمیدخترم من م-

 که بلدم چطور حرف بکشم نیدونیوگرنه م رمهیکه د فیح-

 بروخانوم مارپل خداحافظ-

اول فکر کردم مزاحمه بهش توجه نکردم  زنهیبوق م نیماش کی دمیبرم هتل که د خواستمیتموم شدن کالس م بعد

 اومد ییآشنا یاما صدا

 ارمباال کارت د ایب یهست-

 یکنیم کاریچ نجایعمو حامد شما ا-

 گمیم یاگه سوار ش-

 سمند عمو حامد شدم  نیسوار ماش منم

 میبیاز ما عکس گرفته و تحت تعق یبفهمم کس نکهیاز ا غیدر اما

 نیبگ شدهیخوب چ-

 یبر نجایاز ا دیبا-

 گفتم باتعجب



 تیبا تو تا ابد

 
59 

 

 کجا؟-

 نباش زیهرجا فقط تو تبر-

 شدهیعمو کجا برم چ یگیم یچ-

 یفهمیم-

 عمو توروخدا بگو نصف جون شدم-

 میفهمیم میبر-

 میریکجا م-

 نیهتل شاه-

 شیصبح رفت ک ستین نجایا نیشاه-

 نرفته منتظرمنو توئه-

 دمییجویناخونامو م یهتل نصف جون شدم و از نگران میبرس تا

 شو ادهیپ میدیرس-

 رهیسمت دستگ رفتیبود ونم خی خیدلشوره گرفته بودم و دستام دچار رعشه شده بود ودستم  -

 نیسمت اتاق شاه میرفت میشدم و مستق ادهیپ نیمنو باز کرد و دست منو گرفت و از ماش نیدرسمت ماش عموحامد

 اینگران  یهم مثل من بود وقت نینشستن و معلومه هردو نگرانن چون شاه نیو شاه نیرام دمید میدرو که باز کرد

 دادیهم پاهاشو تکون م نیو رام دییجویناخوناشوم شدیم یعصب

 نگران شدم نیکرد ری:چرا دنیشاه

 که شاخکاش به کار افتاد شیشناسی:معموحامد

 چه خبره؟ نجایا نیبگ شهیم-
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 میبد حیتوض نیبش ی:هستنیرام

 دونفره نشستم یچرم مشک یرو مبال نیکنار شاه رفتم

 شنومیم-

 نجایاز ا یریم یداریخونه لباسات و برم یری:االن معموحامد

 چرا-

 میگیبعدا خودمون برات م شهیاالن نم ی: هستنیرام

 بگم  یآخه کجا برم به بابا چ-

 خانوم بایفر شیمشهد پ متیبفرست ای:بحامد

 زهی:حالت خوبه حامد عمه که تبرنیشاه

 حواسم نبود یگی:اه راست معموحامد

  رازیش تییدا شی:برو پنیرام

  یچرا تنها اومد گهینم ییبه نظرت دا-

 دور شو  نجایفقط از ا ی:هستعموحامد

 دهینم حیبهم توض یدرست حساب یکیچرا -

 به فکر رفتنن  همشون

 مامان گفته زود برم میبابا شب مهمون دار نیگینم-

 برگشتن که فکرکنم استخوناشون شکستن یتاشون طور هرسه

 یریم نجایاز ا کماهی  یکنیخونتون لباساتو جمع م یریاالن م نی: همنیرام

 یکنه مامان چ یکجا برم فرار کنم؟بابا سکته نم شهیعد دانشگاه شروع مهفته ب2-
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 دمیم حی:خودم بهشون توضحامد

 شده؟یچ نیشما بمن بگ-

 یخواستگار ادی:فرهمند قراره بنیشاه

 دمیترق توروق استخونامو شن یاز سرجام بلند شدم که صدا یطور هی

 دمیرد م ه؟جوابیغلط کرده مگه زور کهیمرت-

 یتونی:نمحامد

 توننیسر سفره عقد بنشونن منونم خوانیچرانتونم با زورم-

 یفتیباهاش در ب دیفرهمند خطرناکه نبا یهست یبر دی:بانیرام

 کنهیتو شرکتش کارم یپس عمه چ-

 کنهیحرف مارو باور نم یکس نهی:مشکل ما اعموحامد

 کارستیمگه فرهمند چ-

 نیفقط بر نینمونده بر یزیچ تا شب یکنیباهر سوال کردن وقت تلف م ی:هستعموحامد

 آخه کجا-

 شیک برمتی:باخودم منیشاه

 نامه الزم داره انیو واسه پا ادیم شیفرصتا کم پ نیبه بابا بگو واسه درسش الزمه و از ا هی: خوب فکرنیرام

 میبر نیبلند ش نیهست ی:باشه منتظر چنیشاه

هم گفتن فرهمند خطرناکه بدجور  یهم کنجکاو بودم هم نگران از وقت میو رفت میعمو حامد شد نیسوار ماش هممون

 کردم . دایدلشوره پ

 که درو بازکردم نیکه شانس بامنه هم ییاما از اونجا میباال تا زودتر برس میرفتیاز پله ها م میدیدویم هممون
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 زنگ بزنم اما خاموش بود خواستمیم یهست ی:ا خوب شد اومدمامان

 البته رنگ هممون دیکنم رنگم پر فک

 نیدیجواب نم چکدومتونیچرا ه نی:شما باهم بودعمو

 تته پته گفتم با

 چه خبره نجایا -

 یهم برا نیهم یبرا هیوبهزاد جان برن ترک رجانیفرهمند بزرگ قراره  فردا همراه ام ی:دخترم آقاآقاجون

 اومدن هم بله برون یخواستگار

  میباهم گفت مونییچهارتا هر

 یچ-

بعد  قهیتو دخترم حاج آقا هم چند دق یمونده حرفا دنیالبته اقا جون وخان داداش صالح د می:ماحرفامونو زدبابا

 میریبگ یوعروس نیبکن داتونویبخونه و انشاءاهلل تا دوماه خر نتونیب تیتا محرم رسهیم

و  نیبریود ممگه عصر قجره سرخ نیگیم یچ نیفهمیحرف زدن هم مگه مونده م یجا نیقرار گذاشت یوقت -

 ستمیمن ادم ن نیدوزیم

 کننیکسارو انتخاب م نیخان داداش و آقاجون بهتر یدونیخودت م ی:زشته هستبابا

 رهیبگ میتصم دیخودش با ی:هستعموحامد

 یفرهمند بزرگ:نکنه دخترم تومخالف 

 ادیآقاخوشم نم نیبله مخالفم من اصال از ا-

 ستیتو ن یاحترام بزرگترتو نگه دار بهتر ازفرهمند برا ی:هستماهیفر عمه

 انگار جاتونو تنگ کردم نیکنیرفتار م یبه خودم مربوطه طور نیگرفت میتصم ییاونوقت شما به تنها-

 خوانیآقاجون و خان داداش صالحتو م یهست یفهمینم ی: بچه اماهیفر عمه
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 ستیخواد زور که ن یبه تو ربط نداره نم ماهی:فرعموحامد

 زور بگه تونهینم ینخواد کس ی:تاهستنیرام

 نداره ی:خودش بزرگترداره به شما ربطریام

 خفه یکیتو  ری:امنیشاه

 :احترامتو نگه دارریام

 خودم ببندم ایاون گاله رو  یبندی:معموحامد

 هجوم اورد سمت عموحامد ریام

 یبکن یتون ینم یغلط چی: هریام

 دمی:نشونت معموحامد

 که اقاجون گفتشدن  ریدرگ باهم

 خوادینم یوص لیبزرگتر داره وک یهست نیساکت شورشو درآورد هردوتون

 :بزرگتراهم ممکنه اشتباه کنننیشاه

 بس کن نی:شاهعمو

 بلند گفتم یو باصدا کردمیم هیگر منم

 نیولم کن خوامشیمن نم نیبس کن-

 ادیبرو لباستو عوض کن االن حاج اقا م ی:هستمامان

 نیداریچرا دست از سرش برنم خوادشیبه دوش نم یگینره تو م میگی:مامان ما منیرام

 نی:تودخالت نکن رامبایفر عمه

 نیبدبختش کن یدست یدست میدخالت نکن یگیم ی:مامان چنیرام
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 میدونیو بهتر از تو م ی:ما صالح هستعموجون

 خوادینم یوص لیعمو ادم زنده وک-

  یاال وبال هست گهیبهزادم م میفرهمند بزرگ:دخترم ما حرفامونو زد 

  کنهیگفتم بهزاد غلط م یرلبیز

باور کن پسرم مهربونه تکه  فتهیمحبتش به دلت م تیبعد محرم نیایفرهمند:دخترم باورکن شما به هم م خانوم

 یشیعاشقش م دونمیم

 یبه اون کالغ نیا یخوشگل نیمن به ا ادیم نیمن به ا یخدا آخه خانوم کجا یا-

 وزغ شدا چشم غره کردنا هم بمونه نیچشاشون ع یعنی

 نگفت یزیچ یاخم کرد ول بهزاد

 شده رهیبخاطر کار کردن پوستش ت زمی:خوب عزماهیفر عمه

 ینیخودت بب لهیفرهمند:آره دخترم وگرنه خوش استا خانوم

 نه نیدینم ییخوردنه فکرکنم بهش چا یاتاق و تواون اتاق چا نیآقا تو ا نیمگه کارگر ساختمونه سخت کارکنه کارا-

 بگه اول آخرش مال همن خوادیم یبزار هرچ گهیفرهمند بزرگ: جوونن د 

سته بودن نش نایاما ا رفتیبود م یبل بلشوهرک نیبا ا میما جات هست یگفتن دک نیقزو یبه سنگ پا یخانوادگ یعنی

 انگارنه انگار که سر اون  کالغشونه دعوا کردنیو نگاه م

 ادیبهم نم خوامشینم ستنیبامن هم سطح ن شونیخانوم ا-

 :چرا چشه سطحش فعال از شما باالترریام

 باشه رفرفرهیهمون ام نیکنم ا یبرخورد بدجور برخورد باورنم بهم

 با بغض گفتم( نجاشویفرفره ها)ا ریام نیبد شد یشما ک رخانیسطح شعورو گفتم ام-



 تیبا تو تا ابد

 
65 

 

 نگفت یزیانداخت و چ نییسرشو پا ریام

 گفت( ضیباغ نجاشوی)اسییجناب ر یدیبه آرزوت رس ر،توکهیبه توچه ام یازیته پ یازی:سرپعموحامد

 دونهیانگار چاله م رونیب ندازمیهردوتونو م نی:بخدا دوباره بهم بپرآقاجون

هم  نایا ییکه به دا دونستنیمعلومه همه م نجایپاشدن اومدن ا رازیوخاله شدم ازش مییمتوجه اومدن دا تازه

وشوهرخاله  ییبهم وارد شده بود ومتوجهش نشدم خاله ودا یادیر بودم امروز شوک زخب یخبرداده بودن فقط من ب

 یانتخابارو برا نیاقاجون وعمو جون بهتر گفتنینم یزیاما به احترام آقاجون و عموجون چ کردنینگام م نیغمگ

صفت بهزاد  وید نیفرشته اس ا هی کننیگول ظاهر کالغو خورده بودن که فکر م یدفعه جور نیاما ا کردنیهمه م

 ماردوش

سالشه و  28که  ردادیپسر به اسم ت کیبه اسم بهنازداره و یزن مهربون کیو هیانتظام یرویمحمدم سرهنگ ن ییدا

 نیدونیم یخانواده فصل گمیمامانشه که من بهشون م یداره که کپ یدخترخوشگل هیازدواج کرده  شهیم یسه سال

 هستش و اسم دخترش باران ایآذرن هاراسم خانومش ب یبهمن یلیهست فام ردادیاسم پسرش ت گمیچرا االن م

 نیدیدخترو پسردوقلو به اسم آ کیکه اونم سرگرده به اسم محسن ازدواج کرده که  ییهم با دوست دا نیریش خاله

 اما االن همشون غم زده بودن طوننیسالشونه فوق العاده ش10دارن که  نیلیوآ

اومدن داخل بماند پشت سرش سه  ایکه رها و دن دمیرفتم اتاقمو محکم درو کوب هیو با گر دمیلرزیکه از حرص م من

 تفگندارهم اومدن

 کردمیم هیمنو بغل کرده بود منم تو بغلش گر رها

 شهینکن درست م هیگر زمی:عزرها

 کشمیاگه زور بگن خودمو م شمینم نیمن زن ا-

 کردیم هیکنار پام زانو زد و اونم گر ایدن

 نکن هیتو روجون من گر شهیدرست م یرم خواهر کوچولوهمه چ:قربونت بایدن

 زد وگفت یپوزخند نیشاه
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 چرا زود اومدن انیمگه قرار نبود شب ب شهیازحاج آقاشون معلومه درست م-

 بخاطر سفرشون دیشا دونمی:نمرها

 میکن یفکر هی دی:بانیرام

 ستین یراه رشدهی:دحامد

 رو دوست دارم گهیاصال من کس د-

 باتعجب نگام کردن و لبخند زدن نیبجز شاه همشون

 ادی:آره به اون بگو برها

 هست؟ ی:کایدن

 شهی:نمنیشاه

 :چرانیرام

 میندار ینشون چیه هیاسمش چ کارستیچ هیک میدونی:چون نمنیشاه

 یگیم وی:کعموحامد

 رو جا انداخت یهست یتو کوه بود پا کهی: همون نیشاه

 به دل منم نشست یهست یا قهی:چه خوش سلنیرام

 یچرا دوسش دار یشناسینم یوقت شایدید کباری ی:هستایدن

 کالغه که بهتر نیازش خوشم اومد دوسش ندارم که از ا گهیگفتم د یزیچ هیبابا  یا-

 کردوگفت یخنده ا نیرام

 منتظر اجازه وروده ستادهیکالغه بهتره انگار پشت در وا نیاز ا یگیم یجور هی یهست-

 اومد البته اخمو بود ماهیکه فر میدیهممون خند نیردنا باحرف رامک هیگر نیا تو
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 ایلباس بپوش ب دنیخند یبجا کنه،شمامیم هیپسرت گر ایدن-

 امینم-

 دیچشم سف یکنیم جایتو ب-

 :عمه  درست حرف بزننیشاه

 خفه یکیتو-

 ماهی:بسه فرحامد

 اومد یشاد یپشت سرش صدا از

 یفهمینم یتو بچه ا گنیزدم اما م رحرفیچندبار با بابا و ام ادیخوشم نم نیمنم از ا یمتاسفم هست-

 گفت هیالبته باکنا هیترک ی:توکه خوشبحالته قراره پرواز کننیرام

 شده سییبوده ر قشیال ریچون ام یکن یم یچراحسود نیرام-

 یسییازحسابدار ساده پرواز کرده به ر سییخانوم ر نیگیشما راست م قشهیاون آره ال-

 یبشه هست تونهیم سییحسابدارم ر کیگفتم  یدی:دعموحامد

 و توجه نکردم زنهیحرف م یازچ دمیموقع مغزم هنگ بودو نفهم اون

 یبگ یخوایم ی:عمو چیشاد

 توام زود باش یهست میبه حرفشون گوش نکن بر ایجان ب یشاد یچی:هماهیفر عمه

 ام شروع شد هیگر دوباره

 بغلش عاشقش بودم مهربون و باتجربه بود دمیمحمد درو باز کرد و منم پر ییدا که

 کن یکار هیتو  کارکنمیمن دوسش ندارم چ ییدا-
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 زارمیمطمئن باش نم یکه ول یشناسیرو م یبگم حاج عل یمن چ شهیاشکاتو پاک کن درست م زمیقربونت برم عز-

 دمیقول م ینیسفره عقد بش یپا

 با کدوم مدرک یی:داعموحامد

 میکنیم شیکار هی:ییدا

 رونیورفت ب دیکش یآه ییدا

 عمو ی:چه مدرکرها

 سیمعلوم ن یچی:فعال هنیرام

 خطرناکه یدی:پس ازکجا فهمرها

 ستیهنوز معلوم ن میگیبعدا م تیواسه محرم ادیاالن عاقد م نیکن یفکر هی:عموحامد

 میکردی:کاش پنجره داشت و فرار منیشاه

 خبرتون کنم خواستمیم یستیزنگ زدم هتل گفتن ن نیخاموش بود می: زنگ زدرها

 نمیبیچشمم دارم م یمرگ آرزوهامو جلو-

 دارم یفکر هی:رها

  میباهم گفت همه

 یچ-

پاته  یپاته نخور یبه قول معروف آش کشکه خالته بخور یمجبور یچه نخوا یچه بخوا یشی:تو االن محرمش مرها

 شرط دارم هی یگیم رونیب یریو م شهینمکا  بعدشم تا دوهفته دانشگاه ها شروع م یخودشم از اون ب

 باهم دوباره

 یچه شرط-



 تیبا تو تا ابد

 
69 

 

هزاد رفتار از ب هیبکنم تا اونموقع منتظر  تونمیتمرکز نم ینطوریو ا میترم تو فورجه ها عقد کن نیبعد ا یگی:مرها

 یباز یمنظورم آتو گرفتن ازشه وبعد کول یکارمهارت دار نیکه تو ،توا یریکه آتو بگ یکنیم یکار هی یعنی یمونیم

  یزنیو بهم م یکه تو بازاستادش یرایدرم

 ؟یانداخت کهیاتیاز من بود ؟  فیتعر نایاالن ا-

 گفت نیکردن که شاه یخنده ا همشون

 یچ رهیاگه نتونست آتو بگ-

 میدیم شیفرار ستین نجایکه ا شهیکنه بهزاد هم دایپ خی:اگه کار برها

 از االن دلشوره دارم-

  ییباهاش تنها بره جا دینبا یهست یروزا چ هی:بقعموحامد

بعد اون جمعه ها تو  یراحت کماهیتا  هیو قراره با پدربزرگش بره ترک کارهیبهزاد خان جمعه ها ب نی:خوب ارها

خودتو  یدرباره اش به رو نیکردیو انگار که شما اشتباه م دیبر یهمگ نیزاریقرار م نیشاه ای)منظورش حامده( 

 باهاش  نیمثل قبل باش ویچیه نیارینم

 هیفعالراه حل خوب شهیم یزیچ هینخوره  یمنم ترش یآبج نی:انیرام

 میشیوماهم شاهدش م فتهیما اتفاق م یآتو هم جلو ینطوری:انیشاه

 قای:دقرها

 رو دارم که به فکرم هستن یدلم آروم گرفت خداروشکر که کسان یکمی

جرات نه نگفتن کال حرف زدن نداشت  یه کسک  شیشگیسمت درکه آقاجون با ابهت هم میزدن در هممون برگشت با

 وارد شد

 کار دارم یباهست رونیب یهمگ-

 :اما آقاجوننیشاه
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 رونیب-

 دروغ گفتم دمیاگه بگم نترس رونیرفتن ب یهمگ

 یریاالن مثل آدم م تیبه حساب بچه گ زارمیم گمینم یزیوچ پوشونمیچشم م اتونیاحترام یب نیاز ا یهست نیبب-

 عاقد اومده یدیو جواب مثبت م یخوایو ازشون عذر م

 آقاجون خوامشیمن نم-

 و داشته باشم باهات خوامیکه نم ینذار رفتار-

 کردم( یم یدروغ گفتما ظاهرساز نویا یچ نیازتون )ع ترسمیاما من دوسش ندارم ونم نیداشته باش-

مون نگفته بود بخاطر اون منو صورتم سوخت بازم اشکام اومد آقاجون که تاحاال ازگل نازکتر به کطرفیدفعه  هی که

 قبل ازش متفر شدم  شترازیزد ب

 یو رو اسمت خط م کنمیقسم به جان بچه هام قسم طردت م یعل یبه وال یوگرنه هست یدیجواب بله م یریم-

  ذارمیتورو به دل همشون م دنیکشم واجازه د

 .کردیم یصددرصد عمل کردیم دیاگه تهد آقاجون

  بخشمشونینم چوقتیدلمو شکستن که ه ایلیبه خودم اومدم رفته بود امروز خ تا

 دستشو گرفت نیآقاجون که رام شیبره پ خواستیشد وم یعصب نیوضعمو شاه دنید یها اومدن داخل وقت بچه

 یآروم باش به وقتش همه چ نیشاه-

 یخواستگار ادیکالغه  ب تهیبا موقع یکه پسر هیک شهیاومد داخل که خوشحال بود معلومه که خوشحال م مامان

 .نینش مونیپش چوقتیه دوارمیخبرمن ام یب ایکنه و بگه نه آخ مادر از دن فیدخترش و عالم وآدم ازش تعر

 ایکن ب دابیسرخاب سف کمیکت شلوارو بپوش و  نیا ای:بمامان

 تکون داد وگفت یسر حامد

  میبچه ها بر-
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گرد بود وقسمت  قهیبودن و تاپش  یبود که تاپ و شلوارش مشک یخردل کیکت و شلوار بود که  ساده و ش کی

 یدلکمربند بستم وکتش خر کردیبود که آدم فکر م یبودطور یکمربند تاپ دوتا نوار با دوسانت فاصله به رنگ خردل

از  هم ناشیآست نییهاش اومد بود و پا هیو حاش نییگردش تا پا قهیاز  یرنگ  بود که با دوسانت فاصله نوار مشک

  یکه گلها ریحر دیچادر سف کیحرف نداره با  زایچ نیاش تو ا قهیعمه است سل قهیهمون نوار داشت معلوم بود سل

م که برداشت یبلوز شلوار مشک کیبود االن بپوشمش گذاشتم کمد وازتوش  فیبوداما ح بایز یلیداشت وخ یدرشت

از هم بودن دکمه ها و یداشت که روبرو ییچهارتا دکمه طال نهیس نییهفت بود پا قهیشده بود  وختهبلوزه به شلوار د

کلوش که کامال  یدکمه ازهمون مدل داشت و شلوارش راسته بود کم کیکه اونم  ناشیآست شدیکلوش م یآرنج کم

هم سرم کردم به قول  رروستشون کردم  چاد یمشک ریحر یبود.با روسر یکفشمم لژدار و مشک پوشوندیکفشو م

که آقاجون زد صورتم  یلیمن بود روز مرگ قلبم و روحم باس یهم نکردم امروز روز عزادار دآبیاب سفمامان سرخ

 نه دلم درد گرفت 

مادربزرگ همیشه می گفت دردِ تن یک جا نمیماند ، کلیه می زند به کمر ، کمر می زند به پا ، پا می زند به قلب ، "

 می گفت درد هی توی تنت تقسیم می شود

 درد روح ، قُلمبه می شود یک جا امانت را میبرد ، هرکسی هم که از راه برسد و بپرسد چه مرگت است ؟ اما

 می شود دستت را روی زانو و کمرت بگذاری و ناله کنی که تیر می کشد فقط

 "روح را نمی شود نشان کسی داد درد

 لباس چوقتیچون ه کردنیکه بهم نگاه مهمه نگاه ها سمت من برگشت همشون شو ییرایکه باز کردم رفتم پذ درو

م بود که تو دونفره نشسته بود عاقده یکرد کنارش خال رییلحظه رنگ نگاه کالغ هم تغ کی یحت  دمیپوشینم یمشک

چون االن بچه ها سرپا بودن جابود که  نشستمبود  یرفتم کنارش که تک نفر یاومد بود اما من بدون نگاه به کس

بخاطر نشستن  اما من بهشون توجه نکردم عاقد  نکهیرفتن هم بخاطر لباس هم ا یچشم غره م یعمه و مامان ه

 گفت

 نیدخترم برو کنار آقا داماد بش-

 گفت  نیشاه که

 نداره به جاش  یحاج آقا جاش راحته خطبه خوندن ربط-
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ا ام کردنیچپ چپ نگاه م جونناوآقاینشست هم خندم گرفته بود هم ناراحت بماند که مامان ا یزود رفت تو دونفر و

 بودنش گذاشت وگفت یرتیحاج آقا به حساب غ

 شرط رها افتادم و گفتم ادیزمون وشروع کرد به خطبه خوندن که  نیا یامان از دست جوانا-

 نیشرط دارم اگه قبول کردن ادامه بد هیحاج آقا من -

 ی:هستآقاجون

 آقا:بزار بگه شرطشوبگو دخترم حاج

 ینطوریا میترم تموم شه بعد تو فورجه ها عقد کن نیتا ا خوامیاما من م نیقرار گذاشت گهیدشما واسه دوماه -

 خورهیتمرکزم بهم م

 بزنه که  یحرف خواستیازحرص دستاشو مشت کرده بود که م بهزاد

 گرویهم د نیشناسیهم خوب تر م ینطوریفرهمند بزرگ:قبول دخترم ا 

 نبود ومنم بدون اجازه خواستن گفتم یخبر دنیاز گالب آوردن و گل چ گهیآقا خطبه رو ادامه داد د حاج

 بله-

 از من اجازه گرفت یمگه کس خواستیخواستن نم اجازه

جعبه که معلوم بود انگشتره داد دست فرهمند تا بندازه دستم  کیبچه هاهمه دست زدن و خانوم فرهمند  بجز

ابتش ب یادیخوشگل بود ومعلوم بود که پول ز یلیداشت خ یزیر یها نیبود که دورتا دورش نگ نیانگشتر تک نگ

 نیمونده دست ا نیکه فرهمند دستشو اورد بندازه دستم خودم ازش گرفتم انداختم دستم هم نیداده بودند هم

  کردیبخوره به دست من بماند که چه بد نگاه م

 ریبگن و ام کی( اومدن سمتم که تبر:رهانی:شاهنی)عموحامد:رامامیبجز هم گروه کاتیتبر لیآقا که رفت س حاج

 نداختیفقط عکس م

 یندازیچرا عکس م-

 حرف من همه متوجه شدن نیا با
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 یادگاری:بهزاد

 گذشتم یکارش نم نیتوجه از کنار ا یکاش ب یزدم و رومو کردم اونور اماا یپوزخند هی

 هیترک میریو بهزادم رخانیبزرگ:خوب باالخره نوه ام و هم سروسامون دادم  انشاءاهلل  فردا شب با ام فرهمند

 ینگه داشتن نداره پسره  نیا رونیانداختن ب نویخودم گفتم  پس پدرمادر نداره پدربزگ و مادربزرگشه حتما ا با

 اومد رو لبم یفکر لبخند نیبا ا هیترک رهیخداروشکر راحتم م زویچ

 نبود؟ دیبعد ع ریشدن آقا ام سیی:مگه موعد رعموحامد

تا دوماه همه  میآشنا بشه زنگ زد طشیبا مح میشرکت ونشون بد میریبزرگ:چرا پسرم پس فردا م فرهمند

 یسود ده ینطوریا دیتا زودتر آماده شه ونمونه بعد ع میآماده شه وزودتر کارمندا رو انتخاب کن زاتشیتجه

 شهیشترمیب

 ادیب تونهیاونم م یماهر ستیگراف ماهی:عمه فرریام

 هی: فکر خوببهزاد

 امیدوست دارم ب یلی:واقعا چه خوب خماهیفر عمه

 :نهعموحامد

 نجاستیا شترازیو حقوقش ب میکن شرفتیپ میتونی:چرا مماهیفر عمه

 نجاستی:کار من اعموحامد

 کارخونه نیبه بهتر کنمیم تی:معرفبهزاد

 :شما به فکر خودت باشعموحامد

 تورت به سنگ خورد شدهیحامد چ ی: لجریام

 بره اما بعد طالق هیبره ترک خوادیم دمی:زن منه اجازه نمعموحامد

 شوکه از حرف حامد همه
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 کنهیم یسر عمه خال اروی:چرا حرص بعضریام

 حسابدار یبودنت برس آقا سیینداره شما به ر ی: به شما ربطعموحامد

 حامد یگیم یومه چ:معلماهیفر عمه

 هیترک ای امنی:حامد

 گفت یباناراحت عمه

 معلومه تو-

 کردیم یانصاف یقسمت عموحامد ب نیتو ا ییخدا

 بلند شدن برن که مامان تعارف کرد  مهمونا

 هیچه عجله ا نییشام بمون-

 شیبمونه و صبح برن آزما تونهیاما بهزاد بخواد م میفردا شب پرواز دار میبر گهیفرهمند:نه د خانوم

 گفتم بره و برنگرده انشاءاهلل رلبمیپرواز دارن  بهتره برن ز شونمینه ا-

 چشم غره همه مواجه شدم با

 گفت رلبیو رفت موقع رفتن بهزاد اومد سمتم و ز دیشدن و خانوم فرهمند هم منو بوس عیضا واونام

 دمیم اتویاحترام یجواب ب گرمیبه وقتش حالتو م-

 گهیکن ورومو کردم سمت د دیبعد تهد یگردیبرم نیبب حاال-

بود انگشتر و درآوردم  یچه رفتار نیا گفتنیبابا و مامان توجه نکردم که م یرفتن اونا همه رفتن و به غر غرها با

 وداخل کشو انداختمش

 هیم ندارم دوسش ستمیعاشقش ن ششهیوقته ذهنم پ یلیاون خ شیو باز فکرم رفت پ دمیرو تخت درازز کش رفتم

 ریاومد و رفت خدا عاقبتمو بخ کروزیبود که  نیریش یایرو هی دمیبود  شا یدارم وکنجکاوم بدونم ک یحس کنجکاو
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 خودت کمکم ستیحکمت ن یب تیکار چیه دونمیوسط م نیبود ا یچ یبازرگان امیپ نیآوردن ا میکنه آخه اوس کر

 کن

 خخخخ انقد تعجب کرد میرفت نیزدم و همراه با رها و شاه یمنم باز ست مشک شیآزما میفردا کالغه اومدم بر صبح

 برسونمتون نیری:کجا مبهزاد

 میریبگم کجا م نیسوار ش نیکنی:لطف مرها

 که دوباره بهزاد گفت میراه بود یجلو نشست و منو رها عقب وسطا نیشاه

 کجاست رتونیخوب مس-

 شگاهی:آزمانیشاه

 شگاهیکدوم آزما-

 :ازدواجنیشاه

 نیازدواج کن نیخوایمگه شماهم با رها خانوم م-

 شهیم یچ مینیبب می:حاالبرنیشاه

 میدیخندیم زیر زیر منورهاهم

 یومدوقتیخون ازش نم یزدیمنو بهزاد، به بهزاد کارد م نیهم ب نیمن کنار رها نشسته بودم شاه مینوبت بود تو

 تیتربیمشکل نبود خدا به دادم برسه ب  شیفانه تو آزمامتاس گهیمنم اتاق د گهینوبت ما شد اون رفت اتاق د

 حال کردما. ییکنار ما بودن خدا نیلحظه رها و شاه نیتا آخر دیصبحانه هم نخر

ازم نداره البته من دوتا شماره  یشماره ا چیو ه رانیا ومدهیو خداروشکر تا االن ن گذرهیدوماه ازاون روز م بایتقر

هم که دست همه بود اکثرا خاموشه از اون موقع هم تاحاال باهمشون  یکیاون  دونمیم امیفقط هم گروه شویکیدارم 

خود داره .دانشگاه هم شروع شده بود و سرگرم دانشگاه و  یجا رهمیام ماهیالبته با عمو و آقاجون و فر نمیسرسنگ

 کنمیال انگشترو هم دستم نماص دوننینم ایو هم دانشگاه گهید یالیمثال بهزاد هم فام یبودم و ازماجرا یکارورز

 ماهینه فر عموازاون موقع تاحاال نرفتم نه اونجا نه خونه   رمیخونه آقاجون اما من نم میامروز پنجشنبه بود و قراره بر
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نه تنها من  رمیچندروز بعد اون ماجرا برگشتن مشهد ومنم فقط دوماه فرصت دارم از بهزاد آتو بگ نامیرها ا گهی.د

از  یهنوزم که هنوزه از ماجرا خبرندارم که چراگفتن بهزاد خطرناکه حت رنیبلکه همه درتالشن از بهزاد آتو بگ

 رفته کانادا نکهیو مثل ا ستین یاونموقع از سام هم خبر

له ورم حوصبردارم بخ یزیچ هی خچالیگشنه بودم لباسامو عوض کردم و رفتم از  یلیانداختم و رفتم خونه خ دویکل

 میمضمون:دخترم ما رفت نی.با اخچالینامه نوشته چسبونده به  هیمامان  دمیغذا پختن نداشتم رفتم آشپزخونه د

 میآقاجون ناراحته دلشو نشکن منتظر ایخونه اقاجون توهم ب

 پوزخند زدمو گفتم هی

 یلیس زیهمه چ یب هیبخاطر  یداد به من دل من شکست وقت حیرو ترج بهیبه درک منم از دستش ناراحتم که غر-

 شمیسابق نم یبراشون اوهست گهیبه دل تک تکشون د زارمیم زارویچ یلیزد بهم حسرت خ

 برداشتمو خوردم که زنگ تفلن زده شد تلفن و برداشتم گفتم بیس کی خچالیاز

 دییبفرما-

 آقاجون بود یصدا

 سالم نوه خوشگلم-

 کلمه گفتم کیاما االن فقط  پمیسالم پدرجون خوشت کیعل گفتمینوه خوشگلم منم م گفتیم یوقت شهیهم

 سالم-

  دمیبود خورده تو ذوقش از صداش فهم معلوم

 خوشگلم ایریگیاز ما نم یسراغ گهید-

 رنیگیسراغتونو م انیبهتراز من هستن ب یلیخ-

 از اجبارشون ناراحت بودم خواستنیاونام صالحمو م دونمیم گمیم ویک دیفهم خودشم

 یزنیم هیکنا-
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 کنمیبنده جسارت نم ینه حاج عل-

 یزنیحرف م ینطوریچرا ا یچت شده هست-

 اگه جسارت کردم نیعذر منو قبول کن-

 یتلخ شد-

  شهیتلخ نم یچاقو نزن گرشیهم تا به ج نیریموشیبه ل-

 میخوایما صالحتو م-

  یصالح اجبار-

 نجایا ایب-

 درس دارم-

من  نینیبیم نیشیم مونیخودتون پش نیکن یمجازاتم م نیتوهم دار ادینم گهی،حامد هم د ادینم گهیهم د نیشاه-

 و صالحتو خواستم ریخ

 تا اون موقع پس خداحافظ -

 قد نداد ییاما عقلم به جا رمیکنم ازش آتو بگ کاریکه چ دمیکشیبودم داشتم نقشه م دهیتختم دراز کش تو

 زنگ زد ناشناس بود لمیفکرت بودم که موبا نیتوا

 دییبله بفرما-

 زمیسالم عز-

 شما؟-

 یشناسیشوهرتو نم-

 شوهر کرده باشم ادینم ادمی-
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  یهست یش مونینزن بعدا پش یحرف-

 یگرفت یشماره امو از ک-

 داشتم خانومم-

 ستمیمن خانومت ن-

 یبابا میرس یهشت صبح م رانیا میایم میباشه عشقم فقط زنگ زدم بگم دار-

اس ام اس زدم که دارن  نیدر آوردم وبه شاه لمویموبا یکیاون  ارویبه د دمیکوب مویلهش کنما باحرص گوش بزنم

 دمیمنتظر جواب نموندمو خواب گهید انیم

 سالم دادم نیباهاشون سرسنگ نجایقوم تاتار ا دمیو رفتم توحال د دارشدمیبا سرو صدا ب صبح

 نجایچه خبره ا ریصبح بخ-

 فرودگاه میریم - بابا

 یواسه چ-

 نهیشیم ماشونیهواپ 10ساعت  ادی:شوهرت داره ممامان

 مایسقوط کرد هواپ دیشا نینیبش کمیشوهرم هنوز  نیانقد نگو شوهر اه هروقت اسمش رفت شناسنامه بگ-

 هم هستا  یشاد یعمو:اوا هست زن

هم نباش خودم براش شوهر  یمنفجر شه نگران شاد مایشه بعد هواپ ادهیپ یشدن اول شاد ادهیباشه زن عمو بعد پ-

 کنمیم دایپ

  یهست ری:زبونتو گاز بگماهیفر عمه

 رمیکالغ گاز بگ هیبخاطر  فهیزبونم ح-

 می:دخترم برو لباستو بپوش برمادرجون
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 اشاره کرد که برم نیشاه

 یمیلدی)بایزیکه توجه کنه به قول تبر هیناراحت شدنا ازرنگ لباسم اما ک نایمامان ا دمید دمیپوش یلباس مشک ست

 (رمیورم مهیهشک

 سبد گل داد دستمو گفت کیعمه به زور  دمشیآوردن ازدور د فیتشر یساعت عالف مین باالخره

 گل اومد بده دستش نیا ایب-

بودکه  یخانومه جوون هیمونده اماتو دلم گفتما جرات نداشتم به روش بگم کنارم  نمیبکنم بهش گل بدم هم جایب من

 به مامانش گفت

 زشته رانیا انیبا شوهرش م یبعد چندسال ابج میرفت ما گل بخر ادمونیمامان  یوا یا-

 گهیشده د ریکنم االن د کاریآره دخترم چ-

رفتم دست همه  نیریزدم خودش یطانیما سبز شدن و منم لبخند ش ی( جلویر،بهزاد،شادی)ام نایلحظه ا همون

 بودن نیسرسنگ ریا امرفتارکردن اما ب یدست داد اونام به سفارش رها معمول نیبا حامد و شاه دیبزگترا رو بوس

 بهزاد که بطرفم اومد گفت

 بابت گلت یخانومم مرس یوا-

 روکردم به اون دختره گفتم ستیگل من ن نیا-

 ا خانوم گلتون-

 گرد شده نگاه کردن ودخترش گفت یباچشا اونام

 میماکه گل ندار-

 ومدهین یبه مردم خوب ایکنه با پوزخند بهزاد مواجه شدم ب عمیواجب بود انگار ضا حاال

 زشته بدون گل نییبفرما نیاالن دار-
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 یاچشماب هیو بق تیبهزاد باعصبان دمیتوشه اخرتم برگشتم د نمیدعام کردن واال ا یازخدا خواسته گرفتن و کل اونام

 به روشون زدم یلبخند گشاد هیمنم  کننینگام م یوزغ

 نکرده شوهرت نمرده که یخدا زمیعز یدیپوش ی:چرا مشکبهزاد

 گفتم حاضر باشم رهیمیانشاءاهلل م-

 یهست ی:خدانکنه آبجریام

 یالبته شمام همراهش ستمیشما ن یمن آبج-

 یشاد یدلم برا نکهیا یبگن همه خونه ما جمع شدن ومنم مثال برا یزیو بغل کردم و اجازه ندادم چ یرفتم شاد زود

که  دمیفهم نمیاز  اون جو خارج شم ا خواستمیبود که م نیا قتشیحق شدیکنه چ فیتنگ شده بود بردم اتاقم تعر

 زودترانجام شد. یباز یبرن اقامت گرفتن البته با پارت شهیهم یقراره برا نایا ریام نجانیا کماهیواسه 

 میبر تنزاشیشده بودم البته جمعه ها بچه ها قرار م دینا ام گهیدستم د دادیآتو نم نمیو ا فتادین یاتفاق کماهی نیتوا

بار هم تنها نتونست بامن حرف بزنه  کیو  یهتل مثال کارآموز رفتمیوقتها منم بعد دانشگاه هرروز م نجوریو ا رونیب

 .دخخخ حقشه تاحاال هم متوجه نبودن انگشترنبو

 میریآتو بگ کی میتا بتون میتا فکرامونو روهم بزار میقرارگذاشته بود نیتوهتل شاه امروز

 زمیسالم بر برادران عز-

 خونهی:سالم فنچول کبکت خروس منیشاه

 کالغ ارزش نداره کبکمو افسرده کنم دمید ینجوریهم-

 یجان خوب کرد ی:سالم هستعموحامد

 که رها گفت میهممون توفکربود میارتباط برقرار کرده بود نیبا رها و شاه پیاسکا قیاز طر مینشسته بود دورهم

 افتمی-

  میگفت باهم
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 ؟یچ-

 شه یازدستش عصبانآقاجون  میکن یکار دیبا-

 میکارکنی:چعموحامد

 حساسه یاقاجون روچ-

 : دروغنیشاه

 نوچ-

 :به حرفش گوش ندادنعموحامد

 نهیو کار طرف با کرام الکاتب شهیم ینه خنگوال آقاجون چه موقع از دست طرف عاص-

 خودت بگو هیسوال ستوی:خواهر بنیرام

 خنگا روکتک زدن گمیباشه خودم م-

 رمیخودمو به بادکتک بگ یگیم یعنی-

 بزنه بهت یلیس هیبهزاد  نیکار کن هی دیخنگ خدا با -

 :غلط کرده پسره بخواد دست رو خواهر زنم بلند کنهنیرام

 حرفارو نداره که نیا یلیس هیبابا  یا-

 رها من قراره کتک بخورم نه اون گهیراست م-

 ی:حاالچطورنیشاه

 کنهیم یقاط ماشیو س شهیگردنش متورم م رگ یبهزاد روچ نیبدون دیبا نیشمادوستش-

به  یسبک باشه اهل جلب توجه نباشه که کس ایدوست ندارم جلف باشه  گفتیروناموس حساسه بود مثال م -

 خودش جرات بده بهش متلک بندازه
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 که همه حساسن واال نویا-

 افتمی:نیشاه

 ی:چعموحامد

 میکن یباز رتشیباغ دی:بانیشاه

 یچطور-

 دونمی:نمنیشاه

  یفسفر نسوزوند یادی:زرها

 :چه بدونم تو بگونیشاه

 پروازشونه یک نایا ری:امرها

 آبان25: عموحامد

 رنیگینم یپارت ی:گودبارها

 الیازفام ستین یوکس میهست ی:چرا پنجشنبه که اونم خودموننیشاه

 می: چقد وقت داررها

 فردا پنجشنبه است-

 داد بهمون حیتمام نقشه رو توض رها

 ایهست یحرفه ا می:ماشاءاهلل آبجنیرام

 نگاه کردوگفت نیبه رام یچپک رها

 روانشناسما یناسالمت-

 هستش یاعملی یبا دوست پسرحرف بزن یچطور دنیم ادیهم  نوی:واقعا اونجا اعموحامد
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 منو رسوند خونه نیشاه میکرد یکه بعدش خداحافظ رسهی:دستم بهتون مرها

باالخره خوابم برد صبح به بهانه درس خوندن  الیباهزارتا فکرو خ بردیم نمدلشوره داشتم ازدلشوره خواب تافردا

 خاموش کردم مویوگوش ومدمین رونیتاعصر ازاتاقم ب

 هشت شب بود که مامان صدام کرد بایتقر

 یایب دیبا ندفعهیا میحاضر شو بر یهست-

 باشه لمیبرخالفه م-

 رگفتیتوجه نکردم بهش ام ادیبهزاد اما ز یخونه اقاجون همه بودن حت میرفت

  ستمیچندمدت ن میبکن یزیچ یباز هی میبر نیایب-

 میکن یباز قتیاحقی:جرات یشاد

 خودبه خود بهانه هم جور شد ولیا

 آورد یبطر کیهم رفت  نیوشاه مینشست رهیطرف به صورت دا کی میرفت همه

 رافتادیو چرخوندکه به من و ام یبطر نیشاه

 قتیاحقی:جرات ریام

 قتیحق-

 ی: چندتا دوست پسر داشتریام

 نداشتم-

 افتاد یبهزاد و شاد نیوب یمن چرخوندم بطر ندفعهیا

 قتیحق ای:جرات یشاد

 گفت یباچنان اقتدار بهزاد



 تیبا تو تا ابد

 
84 

 

 جرات-

 هیقسطنتن سی: با باسنت بنویشاد

 هیو کرد  نکارید ااونکارو کنه بهزاد بلند ش کلشیو ه پیبهزاد با اون ت نیفکر کن میهممون دلمونو گرفته بود ازخنده

زنگ خورد همه چشما دنبال من بود منم با  میکه گوش میباحال بود درحال خنده بود یلیخ میدیهممون خند قهیدق5

  دنیشنیم نایبهزاد ا البتهرفتم کنار آشپزخانه و باعشوه حرف زدم  یلبخند گشاد

 یدلم خوب زیسالم عز-

-......... 

 عشقم  یمرس یوا زمیواقعا عز-

-........ 

 عشقم  یدار ییفدا-

 بهزاده  دمیشد برگشتم د دهیازدستم کش یدفعه گوش کی

 پس بده مویگوش-

 یکنیم انتیچشم من تو روز روشن بهم خ یجلو زیهمه چ یب یدختره -

 نمیبده ب مویشبه ثالثا تهمت نزن گوش ایثان یزیهمه چ یاوال دهنتو آب بکش خودت ب-

 هان هیخانومو عشقم ک-

 چرخ  18 ریز یبر یصورتم سوخت چقدرم دستش محکمه بشکنه دستت اله طرف کی

انگشتاش مونده بدجور  یخونه معلومه جا دمیو از کنار لبم حس کرد دستمو بردم کنار لبم د یگرم عیما حس

شد که  رینتوست تحمل کنه با بهزاد درگ نیکردن همون موقع شاه هیگونه ام منم شروع کردم به گر سوختیم

 بزرگترا اومدن نایا یباصدا

 چه خبره  نجای: اآقاجون
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 شد  ینطوریدختر چرا صورتت ا شدهی:خدا مرگم بده چمامان

 :بهزاد زدتشعموحامد

 یکنیدست رو دخترم بلند م یکنی:غلط مبابا

 کنهیم انتیچشام بهم خ یکه جلو نی:اول دختر خودتونو جمع کنبهزاد

  یگی:تهمت نزن چرا دروغ معموحامد

 شیگوش نمی:ابهزاد

البته شوکه شده بودن زن عمو و مادرجون هم مثل عمو  کردنیوعمو متعجب نگاه م ریوام کردنیم هیگر یو شاد عمه

 بودن نایا

 و گرفت و نگاه به صفحش کرد یگوش آقاجون

 عشقم  یکه نوشت هیک نیا یهست-

 و ازدستش گرفت وشوک شده به صفحش نگاه کرد باتته پته گفت یباتعجب گوش بابا

 هیک نیا یهست-

 نیحرف بزن نیکنیبابا بخدا رها هستش باور نم-

 روبه بهزاد گفت تیو ازدستش گرفت وشروع به صحبت کردن بعد باعصبان یگوش آقاجون

ها  میگرفتیم لیجنازه تحو دیبا تیسرخونه زندگ یبردیم ت؟فردایقدر بود مردونگ نیانتظارو نداشتم هم نیازت ا-

بعد به باد کتک  هیک یدیدیم یزدیال اله اال اهلل حرف م یپسره  یبه روزش آورد یچ نیدالمذهب حرف بزن بب

 جرات نداره دستشو رو ناموس من بلند کنه یکس شیگرفتیم

 گفت که آقاجون ادامه داد ینم یزیو چ نییسرشو انداخته بود پا بهزاد

 یدست تو هرروز کتکش بزن مشیرو دستمون نمونده که بد ی،هست هیازدواج منتف نیاز نظر من ا-
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 تکرار نشه حق با شماست و دمیم دقولیدفعه رو ببخش نیلحظه نتوستم تحمل کنم ا هیمن  دی:آقاجون ببخشبهزاد

 هم به من کرد ینگاه حرص دار کی

 اریانگشتر آقارو ب یهست هیبخشمت و ازنظر منم منتف یدفعه پدرهم ببخشه من نم نی:آقا بهزاد ابابا

 گذاشته بودم که رفتم از باال آوردم فمیانگشترو تو ک اطیاحت یاسته برااز خدا خو منم

 وارد اتاق شد نیشاه نیح نیهم تو

 هم زدتت یدستش بشکنه چطور ی:الهنیشاه

 که شرش کم شه ارزش داره نیهم-

 آقاجون بهش فرصت نده کردمی:خدا خدا منیشاه

 ستیانگشترو ببر بگو حالش خوب ن ایب-

 خودتو ناراحت نشون بده کمی:باشه نیشاه

 نیشاه-

 :جانمنیشاه

 ممنون-

 گفتیبود که م ریام یاونقدرکه بلند بود صدا ومدیم نییصداها از پا نییزد و رفت پا یلبخند نیشاه

 اشتباهه شده  دشیآقا جون شما ببخش-

 بره خداشو شکر کنه میکن ینم تیکه شکا نی:نه تموم از نظر من،همبابا

 دادیر اومد که  خبر از رفتن بهزاد مد یبعد صدا قهیدق چند

 مینوکرتم اوس کر نمیشکرت تموم شد ا خدارو

 که خودمو زدم بخواب ومدیباز کردن در اتاق م یصدا
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 چشاتو باز کن مادر زمیعز ی:هستمادرجون

 به مادر جون نگاه کردم نیباز کردم و غمگ چشامو

 کنن شیضدعفون انیب گمیبه روزت آورده قربونت برم االن م ی:دستش بشکنه چمادرجون

اومدن داخل که عمه  نیته دلم داشتم که ناراحتشون کردم حامد و شاه یعذاب وجدان هیاما  نییرفت پا مادرجون

 عمو حامد زنگ خورد ینزد بعد رفتنش گوش یکرد و الم تا کام حرف یضدعفون نیهم باهاشون بود با بتاد

 یبگو حرفش درست بودهمون کول نمیچه خبر؟ آره آره به رهاخانم بگو اوامرشون انجام شد ا نیم رام:سالعموحامد

 گهیدر آوردن د یباز

 زد و گفت یچپ چپ به عمو نگاه کردم که اونم لبخند من

 گهید گمی:راست معموحامد

  یبه هست دمیو االن م ی: گوشعموحامد

 بطرفم دراز کرد ، ویگوش

  رهاس ای: بعموحامد

 نقشه ات نیرها با ا ادیب رتیشوهر کچل گ یاله-

 مگه شدهی:چرها

 صورتم داغون شد یچیه-

 یعمربهش نگاه کن کیکه  نهیبهتر از ا شهی:خوب مرها

 کنمیم ییرایبا آبکش آب پذ تی، انشاءاهلل تو عروس یبازم ممنون اج-

 کار دارم یبا وانهی:درها

 شهیخوب م یهفته ا کی: نگران نباش نیشاه
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 کنم  کاریدانشگاه و چ-

 یریدوشنبه م ایکه ن تهیکارآموز کشنبهیفردا جمعه ست ، شنبه و - نیشاه

 ازهمتون ممنونم-

 که مواظب خودت باش فعال خداحافظ میندار شتریگل دختر ب کی:عموحامد

 خداحافظ-

 شیو قطع دائم مکارتینزد وبعد اونشب هم خود بابا اون س یاز کالغه حرف یکس گهیو د گذرهیاز اون روز م چندروز

 گنیم پرسممیچرا، م دونمی.  چند وقته بابا و مامان هردوشون دمق هستند و نم هیهم رفتن ترک یو شاد ریکرد ام

 یکناره لبم زخمش مونده که وقت یفقط کم  شدهصورتمم خداروشکر خوب  ادیم نطوریبه نظر تو ا  ستین یزیچ

ت شدم . دس داریکنه ب دارمیمامان ب نکهیبدون ا  شهی.امروز سرحال تر از هم پوشونمشینشگاه با کرم پودر مدا رمیم

 صبحانه یو صورتمو شستم ورفتم به اشپزخانه برا

 من یعشقوال ریصبحتون بخ-

 یدخترم خداروشکر سرحال ری:صبح توام بخبابا

 ند شده.مثل آدم ازخواب بل میدیو د میشکرت نمرد ای:خدامامان

 راحت باش دخترم یبه دخترم دار کاری:خانوم چبابا

 مامان درآوردم یزبون هم برا هی دمویصورت بابارو بوس رفتم

 یفرهاد جان تو لوسش کرد نی:ببمامان

  دیدسشتو انداخت گردنمو اونم صورتمو بوس بابا

 دا نفسم به وجودش بنده خانوم  مهی: ته تغاربابا

ش من  بعد یاول تو عشق ینگران نباش مامان کنهینگام م یچطور نیکشه ها بب یبابا جونم بعد رفتنت مامان منو م-

 نتشیب یبه بابا نگاه کرد که انگار بار اولشه م یمامان با چنان عشق
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 خانوم  یلیل یمامان جان جمع کن عشقوالنه نگاه کردنتو بابامو خورد-

 تو کوفت کن شرتو کم کننه صبحان ی:نه آدم نشدمامان

 گهیم یزنت چ نیبابا بب-

 نگفت  یزیو چ دیخند باباهم

تنه  مین یرو همراه با باران یو مقنعه مشک یبا شلوار کتان لوله تفنگ یشمیمانتواسپورت  کیصبحانه رفتم  بعد

کم رنگ زدم که معلوم نبود  داتیهم سرخاب سف یآبان بودکم یسرد بود آخرا یچون هوا کم دمویچرم پوش یمشک

 کردم  و گفتم تس یشمیو کوله  یشمی یهمرا با کفش اسپورت دیرس یبه نظر م یعیطب

 خداحافظ-

 رمیگیانشاءاهلل سال بعد تابستون م کنمیبابا استفاده نم نینامه ندارم از ماش یجواب نموندم  ورفتم چون گواه منتظر

 گردونمیسرمو بر م یمثل امروز اما وقت کنهیم بمیداره تعق ینیماش کی کردمیم یبود ح یامو.چندروز نامهیگواه

 ادهیپ اتوبوس ستگاهیتا ا یریکالس.بعد کالس مس فتمر یهمه چ الیخیشدم.ب یاالتیخ دمیشا سین یمشکوک زیچ

 یلیبود خ یهاش دود شهیکه ش هیمشک یآئود هی دمیسرمو برگردوندم د کنهیم بمیتعق یبود بازم حس کردم کس

ه با بهزاد روب دیرو کش شهیکه ش نیاما هم دمیو کجاد نیماش نیبه ذهنم فشار آوردم که ا ی.کمنیماش نیآشنا بود ا

م دنبالمه کم ک دمید یم کردمیبه پشت سرم نگاه م یتمام وجودم گرفت و پابه فرار گذاشتم هرازگاه یسرو شدم تر

پام نگه  یجلو ییطال یمازرات نیماش کیکه  داشتینگه نم دادمیدست تکون م نیماش ینفس کم آوردم به هرچ

  نیبدون توجه به راننده خودمو انداختم داخل ماش شهیم کیبهزاد داره نزد دمیداشت و بوق زد رومو کردم د

 نیزود باش نیآقا تورو خدا بر-

 خانم یسالم هست-

 دمرومو برگردوندمو با لبخند سام مواجه ش شناسهیکه منو م هیک گهید نیا اخدای

 اقا سام  نییا شما-

 نیخوب-

 کنن یم بمیتورو خدا برو دارن تعق-
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 باشه آروم باش-

 دمینفس راحت کش یدور شد آئود یوقت

 نیکجا بود-

 کردیم بتیتعق یبرگشتم ک شبیمادرم د شیسر رفته بودم کانادا پ هی-

 اههیکالغ س-

 جان-

 بهزاد فرهمند-

 آهان -

 رهیم یاشتباه رویمس دمیدفعه د هینکرد  یوکنجکاو

 ستین نطرفیکه ا رمایمس نیریکجا م-

 نینگران نباش-

 نگهش دار-

 نیگفتم که نگران نباش-

 گفتم ادیفر با

 کنمیوخودمو هم پرت م کنمیوگرنه درو باز م نوینگه دار ا-

 رو زد یقفل مرکز که

 نگه دار زتیتوروجون عز-

 آب و بخور نگران نباش خودم هواتو دارم نیا ایب-

 دمیآب وسر کش کسرهیتشنه ام بود  یلیخ ییآبو داد بهم خدا یبطر
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  میریتشنه ام بود کجا م یلیممنون خ-

  یفهمیم-

 دمینفهم یزیکم چشمام بسته شد و چ کم

 

 کل یدانا

 یوهمه خانواده سعادت درمنزلشان جمع شده بودن همشون نگران هست کردیم هیخانوم نگران دخترکش گر یلیل

نبود  یخبر یگرفته تا پزشک قانون مارستانینبود دربه در همه جارو گشته بودند از ب یخبر یبودن دوروز بود ازهست

 خونه شدند ردوا دیبودتش.فرهادوفر دهیند یاز دانشگاه سوال کرده بودند و کس

 شدیخانوم:فرهاد چه خبر چ یلیل

 دادیکردنش م هیشان از گرو ن دیلرز یم شیو شانه ها ییفرهاد سرشو انداخت پا اقا

 کنن یریگیقرار شد پ می:زن داداش عکسشو به سرهنگ داددیعموفر

  دیکوب واریبه د یمشت تیبود با عصبان زتریاز جان عز شیبرا یبود هست یناراحت و عصب نیشاه

 کار اون آشغاله فرهمند دونمیمن م-

 تهمت نزن یدونی: ازکجا مماهیفر عمه

 ادیاز اون برم یها همه چ ی:تو ازکجا مطمئنعموحامد

 ستین نکارایاهل ا شناسمشی:من مماهیفر عمه

ه ب دیشد دلش به گذشته ها پرکش یقطره اشک سمج از چشمانش جار کی ستادیزد وکنار پنجره ا یپوزخند حامد

 یهست افتین یا جهیندانست چقد دنبالش گشت و اما نت یکس ستین یساله ازش خبر نیتنها خواهرش حلما چند

 بود  یچشمان هست لچشمانش مث یخواهرش بود هم رفتارن هم ظاهر هیدوست داشت چون شب اریبس را

 یدوست دار نقدریرو ا یهست دونستمی:نمماهیفر عمه
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 شد رهیخ رونینزد و به ب یحرف حامد

 هست یزیچ یتو هست نیها نکنه ب یبخاطرش طالقم بد یانقدر که حاضر بود یعنی:ماهیفر عمه

 زد وگفت یبه تفکر زنش پوزخند حامد

 سرنوشتش مثل حلما باشه خوامینم نمیبیانگارحلما رو م نمیبیو م یهست یوقت مونهیمثل خواهرم حلما م یهست-

 باورکنم یعنی:ماهیفر عمه

ته که برادر زاد یهست یگذاشته  به من اعتماد ندار ریتو هم تاث یو فرهمند رو رینکن انگار ام یخوایبکن م یخوایم-

 به اون اعتماد داشته باش

 زنهیکجاست دلم شور م یعنی:نیشاه

 خانوادشون یانگار شاد شهیم ینطورینباشه ا یهست یروز هیکه  شدیباورش نم نییسرشو انداخته بود پا آقاجون

 در همه پاشدن  یباصدا زنهینم یکس لبخند چیه ستیبود که االن ن یهست

 هستش  ی:نکنه هستنیشاه

 دیو د نیباشه باز کرد اما رام یهست نکهیا دیرفت درو به ام و

اما من  انیب خواستنیهم م ایپرواز خودمو رسوندم مامان و دن نیگم شده با اول یهست دمیفهم ی:سالم وقتنیرام

 نذاشتم

 جان نیرام ی:خوب کردیلیل

 نی:به همه جا سپردنیرام

 آشنا دارن نجایا انی:آره پسرم به محمد و محسن هم زنگ زدم قراره بفرهاد

 بهزاد شیپ رهی:من شکم منیرام

تو شرکت با اون رفتار شما  نمشیبیهرروز هم م ستین یادم نیاون همچ نیداد ریگ چارهی:چرا به اون بماهیفر عمه

 اونو نداشت نه بهزاد اقتیل ینکرده هست یرفتارش فرق
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 یدیم حیرو به برادرزادت ترج بهیغر هی انهی یشیخفه م ماهی:فرعموحامد

 یدیم حیو به من ترج یهست ؟ی:خودتو چماهیفر عمه

 چشمشون رو به حامد دوختن ماهیباحرف فر همه

 گهیم یچ ماهی:حامد فرمادرجون

 رو مثل خواهرم دوست دارم یندادم هست حیترج ماهیرو به فر ی:من هستعموحامد

 گهینم نوی:رفتارت که اماهیفر عمه

 سرگذشتش مثل اون باشه خوامینم  مونهیبرام مثل حلما م ی:چندبار بگم هستعموحامد

 شدهی:مگه چمادرجون

 به گذشته ها رفت وگفت حامد

مال و  کشیخواستگار پولدار اومده بود اونموقع پدرم ورشکست شده بود وشر کیسالش بودکه براش  15حلما-

 کیجز  میهمه رو داد یها یو بده میخونمونو فروخت یبده یباال یبود بده بود و فرارکرده دهیاموالشو باال کش

زرگم پدرب یتوخونه پدر میرفت میبود اجواسه نون شب محت میبر میو نداشت ییجا ینمونده بود حت ینفرچون پول

وهم  کردمیتا راحت درس بخونه منم کار م میاتاق داشت که اون اتاق به حلما داد کیحال و  کیکه  میساکن شد

بهش مجبور شد بره کارگر ساختمون شه مادرمم  کردنیاعتماد نم یعنینبود  یواسه پدرم کار خوندمیدرس م

ونه ازخ دمیشب که از سرکار برگشتم د شهیمثل هم یروز کی میاریدرب مونویگخرج زند میتا بتون کردیم یاطیخ

  ادیم دادیدادو ب یصدا

 چه خبره نجایا-

 گفت هیبا گر مامان

 واسه حلما خواستگار اومده حلما مخالفه ،منم مخالفم اما پدرت اصرار داره بده بره-

خرج خونمونو  یبرم زندان ک ادیکوتاه نم یرستم نیاما ا میکنیکنم ها از صبح تا شب جون م کاری:خانوم چپدر

 ها ارهیدرب
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 شیمگه چقدره بده-

 دخترت ایزندان  ای خوامیدخترتو م گهیازش خوشش اومده االنم م دهیحلما رو د ارد،اونیلیم1:پدر

 شدم وگفتم یعصب

 یمگه از نعش من ردش یبه پول بفروش یخوایبابا دخترتو م یگیم یچ یفهمیم-

 کردن کرد معلوم بود کم آورده هیشروع به گر پدرم

  یندارم تا حاال وقت کش ینه بخدا اما چاره ا کهیبدم دست اون مرت گرگوشمویج خوادیمن دلم م یکنی:فکر مپدر

 نیآب شده رفته توزم ستین یبدم اما خبر شویکنن و بده دایو پ زیهمه چ یب یفیاون شر دیکردم شا

 نشستم کنارپدر

 مردک نیچندسالشه ا-

 38:پدر

 که مثل پدرشه یبه کس یبد یخوایسال از حلما بزرگه م22پدرمن اون  یچ-

 هیاز اتاق اومد البته باگر حلما

 کشمیبخدا قسم بابا خودمو م یخواستگار ادیدوست دارم قراربود بعد درسم ب گروید یکیمن -

 رو حرف من حرف نزن ایح ی:دختره بپدر

 بلند شدو شروع به کتک زدن حلما کرد به زور جداش کردم پدر

د شه چندروز بع یبودکه راض نیبگذره اما غدتر از ا رحلمایکنم ازخ شیتا وقت بده راض یرستم شیبار رفتم پ چند

بود که قدش متوسط بود  یمرد ینکردم براش.رستم یبزنم کار یحرف تونستمیمنم نم یاومدن خواستگار نیا

 هکیبچه اش ازحلما بزرگ بود مرت نیاز اون کوچکتر شدبدتریم دهید یدیسف یتارها اهشیس یموها نیب یگهگاه

 هوس باز
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و اتاق که حلمار میرفت یاما وقت شیقراربود صبحش برن آزما مدادیم شیکرد فقط دلدار هیچقدر خواهرکم گر اونشب

 کیاما نبود همه لباساش ومدارک وشناسنامشو برداشته بود فرار کرده بود حلما کتاباشم برداشته بود و  میدارکنیب

 نامه بود که توش نوشته بود

 یدوستون دارم خداحافظ برا یلیخ میوحاللم کن دیاما مجبورم فقط من و ببخش رمینامه م کیبا دیسالم ببخش "

 میدیکه نفهم میخواهرکم با عشقش فرارکرده بود اونقد ازش دور بود "با عشقمم .حلما دمنی.نگرانم نباششهیهم

 هیاس چند سالشه خونوادش ک کارهیچ هیک میدونستیاز پسره نم یچیسالش بود.ه 15خواهرکم عاشق شده اون فقط

 یفیهفته بعدش شر کیکرد و به زندان افتاد اما  تیاز پدرم شکا یاجرا رستمکردم درحق خواهرم.بعد اون م یکوتاه

بابا از اول شروع کرد کارخونه رو سرپا کنه سخت  میرو داد یشد واموال پدرم برگردونده شد وپول رستم ریدستگ

پدربزرگ  یحت میدیخر نیماش میدیمثل اول شد خونه خر یجفت وجور شدهمه چ زودبود اما با تالشش 

وسط فقط حلما کم بود همه جارو گشتم نبود پدرم ازدست حلما ناراحت بود  نیخودمون ا شیپ میومادربزرگمم آورد

اجازه  رورشفقط غ زدیاما شبا باعکسش حرف م ارهیاسم حلما روب یحلما براش مرده بود حق نداشت کس یجور هی

 نهمویوجونداشت.مادرم تا االن غم دخترشو داره  پدرم پش ییدنبالش گشتم تا سه سال اما حلما رانوی.تمام ادادینم

 .ادیب یروز هیاما باز چشممون به در هستش که  گذرهیسال م7نداره االن  یا دهیفا یمونیپش ستیحلما ن گهیاما د

 عمو شهیم دای:انشاءاهلل پنیشاه

 یحت طنتاشیش، رفتارش،شبودن بهم اخالق هیشب یلیفکرکردم حلماست خ دمیرو د یهست ی.وقتدوارمیام حامد

 کنم تیگرفتم ازش حما میتصم نیهم یاش بود برا هیهم شب یسنش ظاهر

 با پوزخند گفت ماهیفر

  دوارمیام-

 تکان داد و گفت  یبخاطر تفکر همسرش سر حامد

 بعدا یش مونینزن که پش یحرف ماهیفر-

 یوشاس گ یپ یج قیاز طر یتو کالنتر یو بالفاصله رفتن به کالنتر زیتبر دنیساعت بعد محمد ومحسن رس چند

 ابانیدرختان کنار خ یالبه ال شیبه اون مکان رفتن اما فقط گوش رویکردن وبالفاصله همراه ن دایرو پ یمکان یهست

ه ب رشونیمتوجه نشدن و ت یمشکوک زهیمنطقه رو چک کردن اما چ ینهایازخودش نبود تمام دورب یافتاده بود و اثر

 خبر. کیاز  غیبشه اما در یخبر یازهست دینواده درحال دعا و ذکر بودن شا.همه خاخوردیسنگ م
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 یزبان هست از

ه تخت کهنه زوار درفت کیبود وگوشه اتاق  یانبار هیشب  ستین یام که پنجره ا یاتاق کیتو  دمیباز کردم د چشامو

بود و دست و پام بسته شده   اهیس واراشیتمام د هیبهداشت سیاتاق کوچک که معلوم بود سرو هی گهیبود وگوشه د

سام شدم بعدش آب خوردم و  نیسوار ماش ادیم ادمی شدهیکنه که چ  یتا ذهنم حالج دیطول کش قهیبود چند دق

 لعنت بهت سام      دمیخواب

 زدم ادیفر دمیترس یلیخ

 جواب بده کمک یکیتوروخدا  ستین یکمک کس-

 موقع سام اومد داخل و گفت همون

 یهوشیخانوم خوشخواب چهار روزه ب-

 درحقت کرده بودم ها یمن چه بد یکثافت یلیخ-

 رمیاشکامو بگ یجلو نتوستم

 نگم کارتو بوده  االن همه نگرانمم یبه کس دمیبرم قول م نیتوروخدا ولم کن-

 دیسام لرز یلحظه مردمک چشما کی

 خانوم اروم باش  یهست-

 هان  یکرد نکارویچر بامن ا-

 خواستم چون من-

 دمیطرف صدا برگشتم و د به

 تو-

 من باشم یآره منم انتظار نداشت-
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 کردم هان کارتیپست فطرت مگه چ-

 سوال ریز یغرورمو برد ینکرد کارمیچ-

 زد که افتادم یبه صندل یاومد طرفمو لگد بهزاد

 آخ دستم-

 یباهاش حرف بزن یخواستیمگه نم یدار کارشیچ-

 کنمیم کاریاالن دارم چ-

 بدترش نکن بهزاد ادهیالن جرممون زتا ا-

 بهزاد افتاد بجونم و باهاش به شکمم لگد زد دوباره

 سوال برد خوارم کرد ریغرورمو ز زیهمه چ یب نیا -

 به طرفم اومد سام

 فتهیاتفاق برات ب ذارمیجان نم ینگران نباش هست-

 چشمم روشن برادرم عاشق نامزد سابق من شده-

  ستمین یبهزاد من عاشق هست یگیم یچ-

 شهیاالن معلوم م -

  کردیافتاد به جونمو لگد مالم م دوباره

 توروخدا بسه درد دارم-

ابش که تو خر رمیانتقام بگ خواستیعاشق توئه از دماغ افتادم هان فقط م یحقته واقعا فکر کرد ادیسرت ب یهربال-

  یکرد

 به جونم افتاد دوباره



 تیبا تو تا ابد

 
98 

 

 درد داشتم یلیکردن  خ یبطرف بهزاد حمله ور شد و هردو شروع به کتک کار سام

 ها یباهاش حرف بزنم مگه عاشقش نبود خوامیدوسش دارم فقط م یمگه تو نگفت-

 تو سطح منه نیمن ا یک-

 کرد دنیبه خند شروع

  شتیپ ارمیب یپس چرا گفت-

 نیا واسه

 شدیشروع به کتک زدن من کرد چشام باز نم دوباره

 توروخدا بسه -

 اومد ازم جداش کرد سام

 یانتقام شد الیخیخاک تو سرمن که حرفاتو باورکردم فکر کردم ب  یهست یعقده ا هیبهزاد تو -

 کردم کاریمن  مگه چ ؟یچه انتقام -

 تو خفه-

 که سام گرفتتش ادیبه طرفم ب خواستیم

 شیبسه بهزاد نزنش کشت-

 که عشقتو نزدم دیببخش یوا یا -

 ولش کن ستمین یعاشق هست گمیتو م یشد هوانید-

 حقشه -

 هولش دادعقب وگفت سام

 یخودش بهم زده انتقامتو گرفت نیآبروش بره ها خوب ا یولش کن یروز عروس یخواستیتو مگه نم-
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 سام یفهمیکرد م لمیدختره جلو همه ذل نیا-

و  یسرعقل اومد کردمیکه فکر مکه قبل تو نقشه هاتو برآب کرد خدا من چه ساده ام  نهیآهان پس دردت ا-

 یعاشقش شد

 ادامه داد باداد

 که نقشه هاش برآب شده سوزهینگو آقا از درون م یچه احمق که حرفتو باورکردم که از عشقش روز و شب ندار-

 چاقو دراورد به طرفم اومد بشیطرف هل دادو ازج کیسام و به  بهزاد

 کردمیچاقورو رو صورتم حس م یسرد

 ها ینزد یبهزاد دست زد-

 خورهیم فیصورت خوشگلش خط بخوره اما ح ادیدادشم دلت نم ینوچ نوچ اخ-

 نیشما باهم برادر-

 از پدرجدا یکیداداشمه اما از مادر  یدوسش دار کهیاون یکردیآره چطور فکر نم-

 اما من دوسش ندارم -

 از رفتارتون معلومه-

 رو روصورتم حس کردم یسوزش

 اومد با لگد بهزاد وهل داد و چاقو رو ازش گرفت سام

 تو دونمویوگرنه من م یریم یشیبخدا بهزاد االن بلند م-

 زد و با سام رفت یپوزخند بهزاد

 ادیو معلوم بود از صورتمو خون م شدیچشام به زحمت باز م کردیتنم درد م تمام

 یشد کیلعنت کنه بهزاد که بخاطر انتقام بهم نزد خدا
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ک وبلند کرد وکم یبود دست و پامو باز کرد و صندل هیاول یبعد سام اومد تو اتاق تو دستش جعبه کمک ها قهیچندق

 نمیکرد بش

 گفت کردیم یصورتمو ضدعفون کهیدرحال

 انتقام ساده اس اما بعد  کی کردمیاولش فکر م شدمیاز اولش وارد ماجرا م دینبا یمنوببخش هست-

 آخ-

 شد؟یچ-

 صورتم سوزهیم-

پرواز خودمو رسوندم  نیبا اول شدیشد من کانادا بودم زنگ زد گفت چ وانهید تونیمل کن ،بعد به هم زدن نامزدتح -

انتقام ازم خواست کمکش کنم تا باهات حرف  الیخیبود بهم گفت عاشقت شده و ب شونیشده بود پر وانهید نجایا

 بزنه

 کننیم هوشیواسه حرف زدن ب-

و  یشد هوشیکه تو چهار روز ب شهیوآب الزم م یکنیبهزاد داد و گفت غش م هیهوشیب یدارو دونستمیمن نم-

شو ببرمت  کردم،بلندیفکر م ینطوریقرار بود حرفش رو بزنه و برسونمت خونه البته من ا یمعادالت و بهم زد

 سیسرو

  یایتوام باهام م-

 نگم  یزیو ابرو اشاره کرد که چ باچشم

 گفت کنهیدرگوشم که مثال داره کمکم م اروم

 جبران کنم خوامینزن م یو شنود داره حرف نیدورب نجایا-

 گفت یمعمول یصدا بعدبا

 یراه بر یتونیوضعت که نم نیبا ا-
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 ممنون -

البته فقط دستمو و صورتمو شستم به جز قسمت پانسمان شده درهمون حال سام  سیکرد رفتم سرو کمکم

 زنگ زد یشماره ا کیو به  شوبرداشتیگوش

 و بدم ییآدم ربا کیگزارش  خواستمیم 110الو -

 نیکنیم داشیپ نیکن یابیشماره رو هم رد نیآدرسش ......هم-

 نیفقط آمبوالنس هم خبر کن ستیاسمم مهم ن-

 قطع کرد بعدش

 ممنونم سام-

 یبازم کمه دخترک کشک-

 نرفته ادتیهنوز -

 بره ادمی شهیمگه م-

  نمیبش یکرد رو صندل کمکم

 دل و قلوه دادنتون تموم شد-

 ستین یکه دوسش دارم هست یتوذهنت مسمومه بهزاد چندبار بگم اون-

 امعلومه -

 گنده باهول اومد و گفت یآقا هیموقع  همون

 نجارویمحاصره کردن ا سایقربان پل-

 دور یننداخت شویمگه گوش یچطور یچ-

 یچرا آقا پس چطور-



 تیبا تو تا ابد

 
102 

 

 نگاه به سام انداخت که سام گفت کی

 یدار نهیک یتو ازهست دوننینگاه کردن به من فرار کن بمن چه همه م یجاب-

 یو جمع کرد لیوسا اسری میبر میجمع کن دیزودباش سام با-

 بله آقا -

  ایسام ب-

 باشه-

 یلرو صند یو دستش گرفت و پله ها منوباال برد وکنار در ورود یو گنده بک فرار کردن و سام بغلم کرد صندل بهزاد

 دونستمیچقدرمهربون بود نم دیهم رو کش ییپتو کیگذاشت و 

 شهیالزمت م ریو بگ یگوش نیحاللم کن ا یمجبورم برم تا بهزاد شک نکنه منو ببخش هست نیبب-

 کجا-

 رمیبا بهزاد م-

 گفتندیاومد که م سایپل یموقع صدا همون

 نیش میو تسل نیمکان محاصره شده است  دستاتون پشت سرتون ببر نیا-

 یریم یچطور نجایمحاصره هست ا-

د بده کن بع مشیقا ییجا ایخودت نگه دار  شیبرسه پ یبه گوش ساینذار دست پل یداره ،فقط هست یراه مخف نجایا-

 خوامشیم کهیبه صاحبش اون

 یخوایم ویک-

 گفت کردیفرار م کهیدرحال

 رها-
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 گهیکنم و د مشیقا یبخصوص یخاموش کنم و تو جا ویفقط لحظه آخر تونستم گوش رفتمیکم داشتم از حال م کم

 دمینفهم یچیه

 مارستانهیکه معلوم بود ب دمیرو د یدیسقف سف کیکم چشمامو باز کردم و  کم

 بودن نیو شاه ییدا کنارم

 هان؟ شهیچشمات تنگ م یدلمون برا یگی،نم یدیخانوم خوب خواب ری:اوقور بخنیشاه

 یمن برم دکتر رو خبر کنم که بهوش اومد مینگرانت شد یلیدلم خ زی:عزییدا

 رونیاز اتاق رفت ب ییدا

 کجان نای: مامان انیشاه-

 یبهوش امد گمیبهش م رمیگیمشتلق م زنمیاالنم خونه ان،همه نگرانتن االن زنگ م رنیو م انی:هرروز منیشاه

 بود اومد یکه موهاش هم جوگندم انسالیدکتر م کیو  رونیرفت ب نیشاه

 یتا از خوابت دل بکن یداد تیخره رضاجون:باال یدک

 جون یدک دمیمگه چقد خواب-

 یهوشیکم  چهارروزه ب یلیجون:خ یدک

 واقعا-

 ساده بود که اونم کم یکوفتگ کی ستیهم شکر خدا ن یداخل یزیوخونر یندار ی:بله دخترم خداروشکر مشکلیدک

 ؟یدرد که ندار شهیکم خوب م

 ادینه ز-

 : خداروشکرخوب اقا محمد خواهرزاده اتون مرخصنیدک

  یجان لطف کرد دی:ممنون حممحمد
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 وارد اتاق شد یسرگرد کیهمراه با  ییدا یرفتن دک بعد

 سراغ کارمون میو صادر کرد بر ی:خوب دخترم دکتر حکم آزادییدا

 ییبفرما دا-

 دن چندتا سوال اوم یمنش هستن و برا کیجناب سرگرد فرزاد ن شونی:اییدا

 دییخوشبختم در خدمتم بفرما-

 اتیو با جزئ زیهمه چ شدیکن چ فی:خوب از اول تعرسرگرد

 بگم  یفکر کردم که چ کمیاونم ، ونیسام رو وسط بکشم بحرحال جونمو مد یپا خواستینم دلم

 بهوش اومدم...... یوقت ستین ادمی یزیام قبلش چ یانبار کیتو  دمیبه هوش اومدم د ادمهیخوب فقط -

سام گفتم از قصد و انتقام فرهمند فقط قسمت اولشو  یوازکمکا ها یکردم بدون کم وکسر فیرو تعر یماجرا همه

 کرد ومنواون آورده انبار.... هوشمینگفتم که سام ب

 نیاومد اطالع بد ادتونی یزی:هروقت چسرگرد

 چشم-

 ییو دا نیشاه میشد ادهیپ نیماشاز  تیمرخص شدم وق دمویو لباسامو خودم پوش رونیرفت ب ییبا دا سرگرده

 دمیهامون د هیدوتا از همسا نیح یکمکم کردن تو ا

 نیخانوم،سالم زهراخانوم خوب هیسالم مرض-

 سالم دخترم-

 فضولمون زهرا خانوم گفت هیهمسا نیا

 جان حاال شوهرت طالقت داده یهست ایغصه نخور یسالم آخ-

 یبا هاش فرار کرد یآره قبول کن که اشتباه کرد-
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 تعجب گفتم با

 فرار کردم؟ یمن مگه شوهرکردم که طالقم بده باک-

  یکه اون شوهرت طالقت داده چون با پسرعموت بود دوننیتو محل همه م  کنهیزهرا جان انکار م یبنیاوا م-

 شم یپسرعموش منم که برادر رضائ نیگیم ی:خانوم چنیشاه

  طالقت داد یمرد به اون خوب یکرد انتیخوب بحرحال خ-

 رسونهیشوهر پولدار م ایبه ک نیخدا شانس بده بب-

 آدم حسابشون نکن گنیخاله زنکاحرف خودشونو م نینه ا یرو،هرچقد بگ نایجان ولشون کن ا ی:هستییدا

 زهرا جان میبر ایندارن ب تیترب یخانوادگ-

 مامان و بابا بغلم کردن میکه درو باز کرد نیبه واحدمون هم میرفت نییانداختم پا سرمو

 چه به روز دخترم آوردن نیو بب شیدستش بشکنه باعث و بان ی:قربونت برم نفسم حالت خوبه الهمامان

 خوبم مامان جان نگران نباش-

 بره مطمئن باش دخترم نییاب خوش ازگلوشون پا هی ذارمی:نمبابا

وزن عمو و عمو اومدن سمتم و بغلم کردن چند روز چقد شکسته شدن هردوشون بعدش اقا جون مادرجون  نیتوا

 باهام خوش بش کردن بعد اونا عمو حامد اومد طرفم دنمیبوس

 به بعد تنها نرو دانشگاه نیار  یخداروشکر خوب یهست ی:نگرانمون کردعموحامد

 چشم عمو-

 بوده ی:چناب سرهنگ کار کدیعموفر

 گهیو م کنهیم نینگاه به شاه هی ییدا

 کار بهزاد فرهمند-
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 کاره اون نمک به حرامه   ی:چعمو

 اون کثافت  نشونمی:مادرشو به عزاش مآقاجون

 ریبگ لیخانوم تحو ماهی:فرعموحامد

قالش بزاره و آبروش  یشده بود تا روز عروس کیو دوست نداشت بخاطر انتقام بهش نزد ی:اصال بهزاد هستنیشاه

 بره

 میو بهم زد یخوب شد زودتر نامزد  کهی:غلط کرده مرتعموحامد

 دهیو دزد یو نقشه هاش نقشه برآب شده هست ینامزد نیما بهم زد نکهی:بخاطر اییدا

 کرده کارشیچ یمگه هست ی: چه انتقامبابا

 نیبدتر از ا گهیکرده د ی:غرورشو شکسته با احساسش بازماهیفر عمه

 خواستیانتقام م یبراو  یکه گفت هست یدیات نزن شن نهیو به س زیهمه چ ی:انقد  سنگ اون بعموحامد

 یهمه چ شهیروز معلوم م هیات بزن  نهیبه س ایشما سنگ بعض ی:چشم ولماهیفر عمه

 :همدست نداشتهآقاجون

 نوچه داشته هی: چرا ییدا

 نکردن رشی:دستگمامان

 فرار کرده بودن میبرس نکهیو قبل ا میکرد دای:جاشونو به کمک سام پییدا

 :کدوم سامعمو

 یطبقه اخر هی:سام اندرسون همسانیشاه

 :واقعا اون باهاش همدست بودهمامان

 بهزاده  ی:نه زن عمو سام برادر ناتننیشاه
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 باهم گفتن همشون

 برادرشه یچ-

 دهزنگ ز سیاصال خودش به پل کنهیکمک م یو به هست ششیپ ادیم دهیو دزد یهست دهیکه فهم نی:بله همنیشاه

 خورده رحاللیمعلومه ش ستنیهم ن نیع بده دوتا برادر رشی:خدا خآقاجون

 گهید رخوردنیمادر ش کیآخه آقاجون هردوشون از -

 حرفم نباشه یکردنات به کار افتاد حاالهرچ عیخانوم چون ضا یانگارهست ی:نه خوبآقاجون

 چشم-

 تو دلش و به سام  بده یهرچ ی: الهمادرجون

 میکنیو اون حساب باز نم نیا یو رو حرفا میکنیکامل م قیتحق ادیب یبه بعد هر خواستگار نیاز ا گهی: دعموجون

 ازگذشت نمیخداروشکر ا

 ها بزارن هیاگه همسا-

 عمو:چطور زن

 کردم و شوهرمم طالقم داده وبعدش من با عشقم که پسرعمو باشه فرار کردم  انتیشده من خ عیشا یچیه-

 داستان ازکجا دراومده نیا ی:چعموحامد

 هیو کنا شین میریکال ابرومون رفته هرجا م زنهیم یحرف هیرو هرکس  ینامزد میکه بهم زد یی:ازهمون روزامامان

 زننیم

 بگو چرا همش دمق بودن مامان و بابا پس

 کنه تشونیخدا هدا سازنیمردم از کاه کوه م نی: استغفراهلل اعمو

 میدیببن میتونیو دهنشونم نم شهیجمع نم گهیشده د ختهی:آب رمادرجون
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 گهید یجا هی نیبر نیبفروش نجاروی:اعموحامد

 سپردم  ی:آره به چندتا بنگاهبابا

 ازمنداین به شویکی میکن شیقربون نیاریو ب نیریدو راس گوسفند بگ نیبر دیپسر جون،با فر ی:خوب کردپدرجون

 کنم یگوسفند قربون داشهیسالم وسالمت پ ینذرکرده بودم هست رخوارگاهیهم به ش شویکی نیبد

 آقاجون رفتم بغلش کردم یمهربون بخاطر

 نیبخاطر رفتار اونموقع هام  ممنونم که دوسم دار نیاقاجون ببخش-

 حاالم برو استراحت کن ی:خودتو لوس نکن نوه خوشگلم خوب توام حق داشتآقاجون

راز د بدنم بعد باکمکش روتخت یها یکبود دنیکرد باد هیکردم بماند چقد گر ضیمامان رفتم لباسامو تعو باکمک

 دمیکش

 ممنون مامان-

 نیتموم شدو برگشت مشهد ازصبح چندبار تماس گرفته هم رام شیبود مرخص زیتبر روزیهم تا پر نیرام یراست-

 به خالتم زنگ بزن یهم عمه ات هم رها بعد استراحتت باهاشون حرف بزن نگرانتن راست ایهم دن

 چشم مامان-

نبود و  یاز سام هم خبر یجانذاشته بود حت یسرنخ چیو بهزاد فرار کرده بود و ه گذشتیاتفاقات م نیروز ا چند

 نکهیل اهفته، مث نیالبته توا می.و خونمونو هم فروختکردیم نکارویا نیشاه ایآورد  یو م بردیبابا م ایمنم به دانشگاه 

آپارتمان  نیداده بودن تا ا عانهیرو وب کرده بودن خونه دایآبان پ یآخرا یبهم خوردن نامزد لیازهمون اوا نایمامان ا

البته  میدیخوبتر ومتراژبزرگترخر یتو محله ا نجایخونه خوب البته نسبت به ا کی میپول و بد هیو بق میبفروش

که  کردنیم یزندگ رزنیو پ رمردیپ کیاپارتمان دوطبقه بود که طبقه اول  کیخونه  نیآقاجون هم کمک کرد .ا

که سمت چپ  شدیباز م ییرایبه پذ یمتر بود در ورود110اکثرا خونه دخترشه و طبقه دوم خونه ما بود که گهیمامان م

بود که به تراس هم راه داشت سمت  یسمت چپ ورود نیبود و تراس سرتاسر داشت و اتاق خواب هم هم ییرایپذ

هم  یاونجا بودن وآشپزخونه بزرگ سیاز اتاق خوابها همراه با سرو یکیکوتاه داشت که  یلیراه رو خ کیراست 

کوچه دوتا خونه بود که روبرو  نیکه به بالکن راه داشت رو برداشتم .ت. ا یبود که منم اون اتاق کیش یلیداشت خ

از  .. البته خونشونم بزرگ بود یو دو دوبلکسه و طبقه سه خال کیطبقه  گفتیبودن اونم سه طبقه بود البته مامان م
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 ونابیاز خ نگشونیبود و راه پارک یباصفا بود معلوم بود. کوچه سه متر یلیکه خ اطشونیح یتو یما درختا استر

 نامه ردو بدل شه نجایپسرخوشگل داشته باشه واز ا یروبرو نیبود مثل خونه ما.فکر کن

مامان بود  یالیاز فام یکی ییروبرو هیبا چندتا ابتکار و اختراع خخخخخ.که اتفاقا اون همسا شهیم یها ول سخته

هم  یباهم دوست بودن وهمباز ینوه خاله مامانم بود که از بچه گ داکردنیوقته گمش کرده بود که همو پ یلیوخ

و  رهیم گهیمحله د کیبه  شیوبعد ادواجش خونه پدر کنهیاونم ادواج م کسالیمامانم  بعد  کنهیازدواج م یبودن وقت

 رفتهیم یوقت گفتیها مامان م دمشی.من ندکننیم دایپ یهمواتفاق گهیسال د28و بعد کنهینم داشیپ گهید

به خونشونم رفته وبا خانوادش آشنا شده  یوحت دتشیآماده شه د یتا واسه اسباب کش نایو ا یکار زیچندبارواسه تم

 لیخیب ناروی.حاال امیکن یقراره فردا اسباب کش ادویم شیپ یچ مینیبب دیحاال با کردیم فیتعر یلیمامان که خ

رها هم اس  یفردان حت یحتما به فکر اسباب کش یزیگفت نه چ کینه تبر یشکیه یآذره  و تولدمه ول15امروز

 نداد..

ا اونج میخونه آقاجون و شب و بمون میببره امشب و قرار بود بر یت صبح باربر میو جمع کرده بود لیهمه وسا چون

 از کار دررفتنه ها یجور هیدانشگاه.خخخ و منم برم  ننیبرن خونه رو بچ نایاز اونجا هم مامان ا

 شد رید میبر ایب یدخترم حاضر شد یهست-

 اومدم مامان-

  یبرداشت لتویهمه وسا-

 آره-

 منتظره نییبابات پا میپس بر-

 دیساعت بد رس میساعتن میو حدود ن میبابا که پژو روآ بود شد نیماش سوار

 نجایهمه که ا ا

 منزل  یسالم بر اهال-

 کن که کارت دارم ضی:سالم گل دختر برو زود لباساتو تعوآقاجون

 چشم-
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اتاق  نیخونه پدرجون پنج تا اتاق داه که ا دمیخوابیاتاق م نیخونه اقاجون تو ا ومدمیاتاق باال که هروقت م رفتم

سرم  موهمیست کردم وشال طوس یطوس یشلوار طرح ل کیرنگ و با یبافت سرخاب کیتون هی  اطهیبه ح وشیو

 ستادمیرفت سرجاموا هویکه برقا  نییپا ومدمیم داشتم از پله ها مکرد

 نمیپامو بب یهمراهشه روشن کنه جلو یگوش یبابا برقا که رفت کس یا-

 کمکت امی:صبرکن بنیشاه

 اومد کنارم نیشاه

 میدستتو بده بر نیشاه

 اومد  هوبرقایکه  نییپا میاز پله ها اومد نیشاه باکمک

 باهم همه

 تولدت مبارک -

 بود ادتونی یعنی یوا-

 بره ادمونی شهیجون:مگه م مادر

 شوکه شدم یلیهمتون درد نکنه خ دست

 خوادیم کیشمع هارو فوت کن که دلمون ک ای:بآقاجون

 نشستم یسه نفر یسلطنت یرو رفتم

 هیخوشگل کیمن چه ک یخدا-

 شده بود نییقرمز رز دورش تز یبود وباگلها کیمن هم وسط ک یها یبودوعکس بچه گ لیمستط کهیک

 زن من حرف نداره نمونه اش خود من قهی:سلعموحامد

 یا فتهی:چقد خودشماهیفر عمه
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 دمشیعمه رو بغل کردم بوس رفتم

 ممنون عمه -

 ی:قابل نداره دخملماهیفر عمه

 فوت کن ای:بسه دا بنیشاه

 عمو:آرزوکن بد زن

 بستمو وتو دلم گفتم چشامو

 کن ریوعاقبتمو بخ نمشیدوباره ببکن اونو  یکار ایخدا-

 فوت کردم شمع و مدل شمع عالمت سوال بود بعدش

 روانه شد کاتیتبر لیدست زدن و س همه

 کادوها هی:حال نوبت چعموحامد

 :آخ جون کادونیشاه

 است گهید کماهیتولد تو -

 االن هم،اول آقاجون و مادرجون کنمی:اونموقع هم خودم باز منیشاه

 بودن دهیخر دیلب تاپ خوشگل سف کیو مادرجون برام  آقاجون

 داشتم ازیبهش ن یلیدستتون درد نکنه خ-

 و مادرجون:قابلتو نداره دخترم آقاجون

 عمو:حاال نوبت ماست زن

  یهست هی:به نظرت چنیشاه

 شکل قرمز بود یلیجعبه مستط کی
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 مینیباز کن بب دونمینم-

 ودسکه ب میدر جعبه رو باز کرد که ن نیشاه

 نیدی:دستتون درد نکنه زحمت کشبابا

 ممنون عمو ممنون زن عمو-

 عمو:قابلتو نداره عسلم زن

 ماست بفرما ی:حاال نوبت کادوماهیفر عمه

 بزرگه  نی: انیشاه

 نهی:باز کن ببعموحامد

 رنگ  یشال وکاله طوس کیروشن بود وبا  یخوشگل صورت یپالتو کیکادو رو باز کرد که  نیشاه

 خوشگله دستتون دردنکنه یلیعمه خ یوا-

 :قابلتو ندارهعمه

 یبپوش ای:به شادعموحامد

 ممنون-

 ناستی:حاال نوبت عموانیشاه

 آورد کیجعبه کوچ کیتودستش  بابا

 تی:از طرف من و مادرته مبارکت باشه دختر بابا انشاءاهلل جشن عروسبابا

 باهم گفتن همه

 ان شاءاهلل-

 :تولدت مبارک نفسممامان



 تیبا تو تا ابد

 
113 

 

 کردم یبلند شدم هم با بابا هم با مامان روبوس منم

 نینیممنون باباجون،مامان جون تو شما دوتاتون بهتر-

 هیچ مینیکادو رو بب میباز کن ای:بنیشاه

که  یگم کرده بودم تو روز مویداشتم چون گوش ازین نمیبود به ا دیبودن مدل جد دمیخر یگوش کیومامان برام  بابا

 بودن دهیمنو دزد

 زمی:خوشت اومد عزمامان

 آره مامان ممنونتم-

 واجبتره  یکه شکسته شده بود اما بابات گفت گوش میبخر تاریگ میخواستی: اول ممامان

 داشتم ازیدستتون درد نکنه آره واقعا ن-

 تو کو یکادو نیشاه-

 مگه قرار بود منم کادو بخرم نیشاه

 ها یمثال دادشم یپس چ-

 خورمیمنم همون اندازه م یخریم یتولد من چ واسه نمیخوب باشم بزار بب نیشاه

 وونهید-

 گهیبرگردونم سمت د رومو

زرد هست که اسم خدا  یگردنبند طال کی دمیلحظه احساس کردم گردنم سرد شد به گردنم نگاه کردم د هی

 دم گوشم گفت نیبودشاه

 یتولدت مبارک آبج-

 خوشگله دستت طال یلیخ نیشاه یوا-
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 ی:فدات ابجنیشاه

 زنگ زد نیموقع تلفن شاه همون

 خوله خودم چطور ی:سالم آبجنیشاه

-.......... 

 ی:چشم گوشنیشاه

 هستش یشاد ایب یهست

 یچطور یجون یسالم شاد-

 جان تولدت مبارک یسالم هست-

 ادتهیممنون که  یآج یمرس-

 به حسابت ختمیتولدتو ر یکادو یکوچولو راست یچرا نباشه آج-

 بود یکاف یکه زنگ زد نیممنون هم-

 یگل یلیخ-

 یدلم برات تنگ شده شاد نیایم یک-

 میایم دیانشاءاهلل ع-

 انشاءاهلل-

 باهات حرف بزنه خوادیم رهمیصبرکن ام-

 قبول کرد یباهاش حرف بزنم اما بخاطر شاد خواستیاصال دلم نم نکهیا با

 یخواهر یخوب یسالم هست-

 سالم ممنون-
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 تولدت مبارک-

 ممنون-

 دونستم بهزاد... یباهام بخدا نم یقهر-

 ادامه اشو بگه نذاشتم

 روزم خراب شه خوامینگو نم یزیچ-

 باشه مواظب خودت باش خداحافظ-

 خداحافظ-

 تاریداشتم با پولش گ میبودن حسابم تصم ختهیتولدمو ر یهم حرف زدم و اونام کادو نایو رها ا نایا ایبا دن نایا بعد

 بخرم

هم  انیبرد دانشگاه و بابا ا نیو صبحش من رو شاه مویموند نایگذشت تو خونه مادر جون اخوش  یلیتولد که خ بعد

 شب کالس داشتم8از شانس خوبم تا  یسعادت رفتن واسه اسباب کش لیهمراه با فک وفام

 که سانتافه باشه منتظر منه نشیکنار ماش نیشاه دمیو د رونیهشت شب بود که از کالس اومدم ب ساعت

 یسالم داداش-

  یسالم هست-

 که گشنمه میزود باش بر-

 کجا-

 خونه-

 کار ریاز ز ایخوب در رفت یباشه ول-

 جرا-
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 احضرتیعل دنیچ تمیشخص لیوسا یتمو شد حت یچیه-

 نمیخونمونو بب خوادیکه دلم م میخخخ واقع خوبه پس بر-

 دارم زیسورپرا هیبرات  یراست-

 هیچ-

 دمیخونه نشونت م میبر-

 کرده کاریچ نمیکنجکاو شدم بب یلیخ

 یکیبود که فقط دوتا خونه بود  نیکوچه ا یبود وخوب بایز یلیواقعا خ دمیاون خونه رو د میدیبه کوچه رس  یوقت

 میبود با آسانسور به طبقه دوم رفت یوبود آپارتمان ماهم نما روم یهم ما خونه اونا هم نما روم یکیمامان  لیخونه فام

 محله اش هم یحت کتریهم بزرگتر بود هم ش یبود ازخونه قبل یگباز کردم واقعا خونه قشن دیدر واحدمون و با کل

 خوب بود

 کردمیدا با دهن باز خونه رو نگاه م دیبد دیند نیع

 مامان چه قشنگه یوا-

 چطوره نی:خداروشکر که خوشت اومد برو به اتاقتم نگاه ببمامان

 و:چشماتو ببند برنیشاه

 به اتاقم رفتم نیبستموو باکمک شاه چشامو

راه  به بالکن ییرایبودکه هم از پذ نیخونه ا نیا یها یازخوب یکیسرما کردم معلوم بود در بالکن و باز کرده  احساس

 داره هم اتاق من

 جلوتر ی:بروکمنیشاه

 برد داخل تراس منو

 نییپا یمنو بنداز یخواینکنه م-
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 یدی:ازکجا فهمنیشاه

 وانهید-

 :باز کننیشاه

 راک یمن صندل یخدا یوا-

 :خوشت اومدنیشاه

 نیمعرکه اس ممنو شاه-

 ی:فدات آجنیشاه

 برگشت پرده رو بست یوقت کنهیداره نگاه م یینفر ازبالکن روبرو کیلحظه احساس کردم  کیتو  میسرده بر حاال

بودسمت چپ در اتاق که  دیشن و سفرو یبه رنگ صورت واراشیبود یمتر12اتاق  کیخوشگل بود  یلیمنم خ اتاق

که  کیکوچ شیزآرایم کیو یصورت گهیبود و در د دیدرش سف یکیدودر بودکه  یواریپنجره بود کمدد یروبرو

بود و  یبه شکل پروانه صورت وهاکش یبود که سه تا کشو داشت  و دسته ها دیبود اونم سف یواریازهمون کمد د

به رنگ  زیم یبودوصندل نهییپروانه بزرگ سمت چپ آ کیبود و دیزده شده بود که اونم سف واریاش به د نهییآ

ود ب یواریبود که باز ازهمون کمد د یصورت وتریکامپ زیم کیها  یواریبود سمت راست کم د زیرمیبودکه ز یصورت

 وتریکامپ زیم یود باالب زیدرسمت راست م یو صورت دیچراغ مطالعه  سف کی واون قرار داشت  یکه لب تاپم رو

ود و مدلش هفت هشت ب یهم صورت هینییوپا دیسف هیبود وسط یصورت ییبود که باال فیشلف کتاب بود که سه رد

به  دبو ینیشلف زم کیهم  وتریکامپ زیکنار م  دیبود و دسته هاش سف یرنگش صورت یچرم بود ول زیم یوصندل

 یروبرو دیرسیتا م6بود که خانه هاش هرکدوم به  فیو گذاشته بودن دورد امیکه عروسکهام و اسباب باز دیرنگ سف

ود که  از ب دیسف یروتخت کینداشت که  یپاتخت یول یلبه هش صورت یبود ول دیتختم بود که سف وتریکامپ زیم

 نهیبود که فقط به وسط انداخته بودم زم یبود هم فرش اتاق هم سه بعد یسه بعد یرز صورت ینصفش به بعد گلها

 پروانه بودن رنگاش زاشیبود که آو یفانتز یلوستر هم از اون لوسترها دیپروانه و گل رزش سف یبود ول یاش صورت

 کردیبود آدم احساس م یاتاق خوب یلیروشنش کنم..خ میخایم یکوب هم بود تا وقت وارید کیبود و  یصورت دیسف

 کرده بودن. نکارویا نیهم یبودم برا یخخ چون من عاشق رنگ صورتاست خ لهبچه پنج سا
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 یلیخ یول بایخانوم جوان ز کی میمهمون دار دمید رونیو امروز جمعه بود اکثرا از اتاق رفتم ب گذشتیم یروز دو

 ومدیآشنا م

 نیسالم خوش آومد-

  یسالم خانوم خانوما خوب-

 نیممنون شما خوب-

 آشناست یلیجان دخترت خ یلیشکرخدا ل-

 شباهت داره یبه کس ای نیدید گرویهمد ییحتما جا دونمینم-

 دیخانوم هست میاالن حضو ذهن ندارم ،حتما مر یول نییمنم آشنا یآره برا-

 بله -

 کردیم فیخوشبختم  مامان ازتون تعر-

 مامانت لطف داره -

 میچرا تا آشنا ش ومدهین نیدختر دار دمیشن-

 رونیش رفتن بدختردارم با برادر کیبله -

 آهان خداحفظشون کنه-

 تولد دخترم یاومده بودم دعوتتون کنم برا-

 هست تولدتشون یامبارکه ک-

 آذر 20-

 میایم ادین شیپ یانشاءاهلل مشکل-

 هیتولد مفصل-
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خوشحالم که  یلیخ نیبعد شماهم هست نیاما امسال و از ا میریگیم یما خونوادگ نیی،فقط ما و شما زمینه عز-

تا خونواده ها اشنا شن  هیشه باهم تولدهم بهانه ا ادیرفت و آمدمون ز خوامیو م مونهیهمسا لمیو فام امیدوست بچگ

  گهیخوب من برم د

 جان میچه زود مر-

 خونست ن میآقا ابراه-

 ادیم نیبگ شونمیبه ا-

 انشاءاهلل دفعه بعد-

 میبر میشیشدم و دارم آماده م ینطوریچرا ا ونمیتپه  ونم یور مچندروز زودتموم شد از امروز صبح قلبم بدج نیا

 یکمش یسارفون گلها نییزانو بود وسمت راست پا یباال یکه کم دمیپوش میضخ یسارافون زرشک کیمن  یمهمون

و  یشکم یو شلوار لوله تفنگ یمشک یرسارافونیزهمراه با  شدیم کیبه باال بود رفته رفته کوچ نییداشت که از پا

هم  یبافت مشک کیبود خونه  کیدرجه از سارفون روشن بود ست کردم چون نزد کیکه رنگش  یشال زرشک

گرفتم و  یخرس عروسک کیخانوم  میکردم، واسه دختر مر دابیهم سرخاب سف یتا سردم نشه کم دمیپوش

 بودن دهیخوشگل خر یلباس مجلس کیهم براش  نایکادوش کردم مامان ا

 میبر ایب یهست-

 اومدم مامان-

خانومو و همسرشون اومدن  میاول مر دمیرس یبرداشتم رفتم وقت مویبار بخودم نگاه کردم وگوش نیآخر یبرا

علوم بود بود م یانیبزرگ و اع یلیخونشون خ مینشست شونیسلطنت یمبلها یرو میرفت یاستقبال و بعد احوال پرس

 دمیمارو اما دخترشو ند دیدیبار م نیشوهرش اول نکهیگرفتن مارو با ا لیخوب تحو یلیخ نیخوب یآدما

 خانوم دخترتون کجاست؟  میمر-

 مهمونا اومد نیایدخترم ب انیاالن ب -

  کنهیم کاریچ نجایا نیا ایسنگ کوب شدم ،خدا نییپا دنیرس نیهم نییپا ومدنیپله ها دونفر م از

 اون دوتا هم مثل من بودن شوک زده یحت
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 یبود چند بار چشمم رو باز و بسته کردم باورم نم رشیدرگ شهیکه ذهنم هم یخودش بود همون شهیباورم نم ایخدا

نت را بود نیریش یایرو"خواب بوده باشه  کیبلند نشم اگه  چوقتیکاش ه نهیریش یایرو کیخوابه  کی دمیشد شا

 "المیدرخ یتا ابد دوست دارم حت

خود  کهیکنه کس یعالمم م یاز آرامش بود همون چشمها که رسوا یکه موج ییهمون چشما،همون چشمها بازم

 آرامش بود

 شومیم رهیبه چشمانت خ"

 بردیچشمانت هوش از سرم م برق

 باشم دهیهفت ساله نوش یشراب ییگو

 ؟؟یمرا مست و مدهوش خود کرده ا نگونهیکه ا یستیک تو

 !!دانمینم

 "توام.  یدایو ش الیو من ل یعشق یگمان تو زاده  یب

 نیشم  نگاهمون به هم قفل شده بود انگار از زم داریخواب ب نیاز ا دمیترسیداشتم م یهم ازش چشم برنم هیثان کی

 میزد ینه من نه او پلک هم نم میو زمان جدا شده بود

 زنم یپلک نم"

 خواهم گذشت دنتیاز د یلحظه ا ینکن برا الیخ

 تاب با تو بودنم یکه ب یمن

 مهم بزن یپلک گر

 میشو یرا م دگانمید

 "شیبر رو یگام نه تا
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قلبم رو  یحاال علت تپش ها ومدیم رونیب نهیشک تا فلک افالک رفته بود انگار قلبم داشت از س یقلبم ب یها تپش

 فهممیم

 گذارم یقلبم م یدستم را رو"

 کنمیرا احساس م تیکه قدمها شومیم خوشحال

 دارند یتفاهم عجب

 "قلبم یبا صدا تیقدمها یصدا

 رو یدست یاما وقت  شدمیدارنمیبودم اما کاش ب دهیاومدم انگار واقعا تو خواب د ایاز تو رو زیت زیچ کیاحساس  با

و کجام اصال مغزم هنگ کرده  یاالن چه موقع دونستمیکه مقابلم بود نگاه کردم نم یبه صورت دختر ناز دمیجلوم د

 بود زمان و فراموش کرده بودم

 کن یخودتو معرف یتو چه ناز یوا یسالگ15به رمیامروز م یعنیسالمه  15هستم  دهیسالم من سپ-

 جلو بردم دستمو

 هستم یمن هست یسالم خانوم-

 م؟یخوشبختم و دوست-

 مین،دوستیهمچن-

 کردم دایپ دیآخ جون دوست جد-

 پرشور بود...... چقدر

که تو خواب بودم و  یاون حالت شدیم ادیرو حس کردم باز تپش قلبم بود که رفته رفته ز ییشدن قدمها کینزد

 که به طرف من دراز کرد بود کم کم سرم رو آوردم باال خود خودش بود دمیرو د یبود و دست نییدست داد سرم پا

 ماتش شدم باز

 با تو تپش قلب آرامم آغاز شد"
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 اتیح یعنی یزندگ یعنیقلب  دنیتپ یدان یم و

 شهیهم یام تو را برا یو زندگ اتیح ی بهانه

 "تپد دوست خواهم داشت یقلبم م یوقت تا

 است درگوشم گفت دهیسپ دمیزد به پهلوم سرمو برگردوندم د یسقلمه ا هی یکی

 دست داداشم شکستا تهیواقع یستینگران نباش خواب ن-

 گفتم یخداروشکر رلبیبود ز یواقع نکهیا دمیحرف و شن نیکردن حرفش برام سخت بود چون قشنگتر یحالج

 یبا قطب جنوب برابر شیمنو که سرد یبه طرفش دراز کردم و باهاش دست دادم دستاش گرم بود دستا دستمو

خواست دستمو از دستش جدا  یدلم نم میزدیحرف نم چکدومونیه ستادیا ی.کاش االن زمان م کردیگرمتر م کردیم

 دستاش بود نیمن هم یایکنم انگار تمام جغراف

 آغاز است "تو  "دستان "

 من یوانگید یبرا

 است تیامن "تو  " دستان

 من یها یقرار یب یبرا

 است اجابت

 شب مهین یدعا یبرا

 است آرامش

 وقت من یب یبغض ها یبرا

 حرف است "تو  " دستان

 سکوت من انیم
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 است دنیفهم "تو  " دستان

 "... دنیفهم

 نیکه انقد شوک زده شد نیشناسی:شماهمو ممیاقاابراه

 گفت دهیکه سپ میبه خودمون اومد هردومون

 نییکه تو کوه از پله ها انداختمش پا هیهمون دختر ستین ادتیا بابا -

 ن؟ییپا شی:از پله انداختمامان

 خانوم خورد بمن من از پله افتادم  طونیبودم ش ستادهینه مادر من، من لبه پله ا-

 میبد تارتویتا خسارت گ یبود یک مینیبب میدنبالت گشت یلیخ-

 نبود یازیممنونم ن-

در  یباز عیازهمون اول دستمون تو دست همه تو عمرم انقد ضا میدیو چشم ابرو دادنش فهم دهیاهم اهم سپ با

 بود که اون پسره گفت ایکار دن نیسخت تر میبودم دستمونو از هم جدا کرد اوردهین

 خانوم یخوشبختم هست داردوبارتونیاز د یمن سپهر هستم سپهر آسمان-

 رفت یچشم غره م یکه مامان ه دمیخند شیلیاسم و فام دنیچرا از شن دونمینم

 خخخخ یشهاب آسمان شهیم شیلیپسر دار بشه که اسمشو بذاره شهاب که با فام نیکن فکر

 گفتم؟ یخنده دار زیمگه چ-

 وجه ،خوشبختم   چینه نه به ه-

 تا اتاق داشت 4منو با خودش برد اتاقش طبقه بااال  دهیسپ بعدش

 اتاق من بود یبود که روبرو یاز اتاقارو نشون داد همون اتاق یکیدستش  با

 اتاق سپهره نیا -
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 گفتم باخودم

 همه  ینشدم به به خداجون شکرت اتاقامون هم  روبرو یاالتیخ پس

 بود که گفت ییا گهیاون اتاق ، اتاق د کنار

 مال منه نمیا-

 مثل مال منه یدار یچه اتاق قشنگ-

  هیورتا اتاق توام ص-

 اره-

 عشقم یچه تفاهم-

  شهینم ریبود و خوشبحال شوهرش که پ یدختر جالب دیگفت و خند یمنو نشوند تختش و از هردر بعدش

 شماره اتو بده-

 ........0914کن ادداشتیباشه -

 تک زدم -

 کردم  رهیاشو ذخ شماره

 صداش زد  مامانش

 امیب یجلد نییمن برم پا-

 یزدمو از گوش ایبود باالخره دل و به در یبود چ یهر رو داشته باشم حس کنجکاوشماره سپ خواستیدلم م یلیخ

جونم زود شماره رو  یتخت بود و ازقضا قفل نشده بود رفتم قسمت مخاطبهاش که نوشته بود داداش یکه رو دهیسپ

 مدینه که د ایشماره اش افتاده  نمیبب ممکنم خودشه رفتم تلگرا نانیاطم نکهیا یکردم برا رهیذخ میتو گوش

کردم که همون موقع  رهیانداخته بود عکس و ذخ یعکس داشت که تو شاهگل کیهردوشون تو تلگرام هستن فقط 

 اومد دهیسپ
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 شام ایب-

 امیباشه برو االن م-

 شمیسپهر منم که ن یجا بود اونهم روبرو دونهیشام فقط  زیدر م  نییکه رفت زود مخاطباش و بستم رفتم پا دهیسپ

رد اول خو کهیذره  هیگوش باز شده بود منم که از خدام فقط نگاش کنم رفتم روبه روش نشستم سپهر هم فقط تا بنا

 چرا باز ماتش شدم  دونمینم دمیخودم ساالد کش یبرا

 ومدینکنه خوشت ن یریساعته با ساالدت ور م میجان چرا ن یخانوم:هست میمر

 ن؟یبله بامن-

 ومدینکنه خوشت ن یساعته تموم نکرد میچرا ساالدتو ن گهیجان م می: دخترم حواست کجاست مرمامان

 حواسم رفت واسه امتحان فردا میخاله مر دیببخش یوا یا-

 شهینم نیازا عتریدوباره خاک خاک بر سر دشمن که ضا یعنیکرد  یابروشوداد باال  و خنده نامحسوس کی سپهر

اشتهام کور شده بود و  گهی، د ستیکنم دست خودم که ن نشیتریو خوادیدلم م گهید ادیکنم ازش خوشم م کاریچ

ان کنارمام ییرایکردم  بعدش رفتم پذ خشکفقط به همون ساالد بسنده کردم ظرفهارو به اصرار من  خودم شستم و 

رو  کیخانوم ک مینشسته بود مر یهم رو سه نفر دهیسپ  میمورب هم بود بایباباش بود تقر شینشستم سپهر هم پ

 و آهنگ داشت شدیگل باز م شدیروشن م یگل بود که وقت کیبود وشمعش  کیساده و ش کیک کیآورد 

 خانوم:خوب دخترم اول آرزو کن بعد شمعتو فوت کن میمر

 وکشیو اونم ک مینگاه به سپهر بعد چشماشو بست و آرزو کرد هممون دست زد کینگاه به من کرد و  کی دهیسپ

  دیبر

 خوب حاال نوبت کادوهامه-

 زشته دهی:ا سپمیبراهاقاا

کادوشه  نیکنه عاشق کادوست مزه تولدهم به ا یذوق م شهیمن  بخاطر کادو هم یهست نیهم گهی: بچه است دبابا

 دا
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 یگفت یم دیبا نجایازخجالت گردنم شکست آخه پدرمن ا گهید من

 گردنت شکست ریسرتو باال بگ یهست -

 یوسرمو باال گرفتم تابلو بود شده بودم گوجه فرنگ دهیزدم از حرف سپ یخنده خجل منم

 یلیست دخترانه مدل پروانه بود بعدش مامان و بابا دادن کادوشو که خ مین کیپدر و مادرش کادوشو داد که  اول

 بغلم دیپر یخوشحال شد خدارو شکر که خوشش اومد بعدش من کادومو دادم که از خوشحال

 جون عاشقتم یهست یمرس-

 خانوم طونینداره شقابلتو -

 کرد شیاریماچ گنده کرد که صورتمو آب کی بعدش

 دستبند بود طال که اونم مدلش پروانه بود کیکادو داد که اونم  کیمن سپهر  بعد

 ات مونده گهیکادو د کیداداش ، یمرس یهست-

 کدوم-

 بشنوه صداتو یبزن بخون هست تاریگ ایب-

  زنهیم تاریگ شونمیجونم تفاهم پس ا ولیا

 انشاءاهلل دفعه بعد دهیسپ الیخیب-

 وجود نداره یدفعه بعد رینخ-

 زنهیم تاریهم گ یهست گفتندیجون م یلیل تارتویگ ارشیخانوم: آره سپهر برو ب میمر

 ارشیآخ جون آره آره برو سپهر ب-

 بخونم به درد حالم بخوره  یمنم تو فکر بودم که چ ارهیب تارشویرفت طبقه باال گ سپهر

 آورد داد دستم  تاریگ یوقت
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 نییبفرما-

 ممنون-

 (ییازشهاب بخارا وونهیکوک کردم شروع به خوندن کردم )منه د تارویگ

 ریبگ یهمه دلتنگ نیاز ا منو

 همه پرسه تو کوچه ها نیام از ا خسته

 روزا تو دلم نیا هیچ یدونیم تو

 روزا نیحال من ا هیچ یدونیم تو

 روزا نیمن گمشده ا یها قدم

 میآس ابونایاز دست خ منم

 یایبدون دلم ب وونهید منه

 میراض نیبا هم یته زندگ تا

 ادامه دادم رمیچشمامو از بگ نکهیزده بودم تو چشماش اونم زل زده بود بدون ا زل

 تو خنده هات هیتو اون چشات چ هیچ

 صدات ادیم یکشه وقت یمنو م که

 قلبته یتو یقرارم بگو چ یب

 بجات ادشیبتو دل من  ستین یک یچیه

 کش زد یهست یسپهر که از او لبخندها یکردن حت قمیتشو همه

 خوبه  یلی:ماشاهلل دخترم ماشاهلل صدات خمیاقاابراه

 زنهیم تاریگ شیسالگ10از ی:هستبابا
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 خوب بود یلیخانوم:واقعا خ میمر

 عشقم یدار کی:الدهیسپ

 نیممنونم از همتون لطف دار-

 داداش نوبت توئه دهیسپ

 :سپهر شروع کن مسابقه استمیاقاابراه

 (یمنه از حجت درول یایو دستش گرفت شروع کرد به زدن وزل زد به چشام)آهنگ دن تاریگ سپهر

 بهش بگم دوسش دارم دلم خراب کنه ترسمیم

 وسط ثواب کنه نیبهش بگه عاشقشم ا ادیب یکی

 به دلم بله بگه؟ ادیو ب شهیم یعنیدل من پر از درد دله ،   بخدا

 و بهش بگم جون دلم ادیاون ب شهیم یعنی

 رابطه بخدا بد جور خونه دلم نیا از

 بده هیایرو ونهید نیا گنیم همه

 منه هیایدن ونهید نیبگو ا بشون

 شهیدلم به دلش زوم نم کنمیم یکار هر

 شهیروم نم یبهش بگم که من عاشقشم ول خامیم

 دل آسمونشم ی ونهید هیعمر هی

 اگه گله باغبونشم نیبگ بهش

 هم زبونه دلم یتنها ب یگوشه ا هی

 کنم خب جونه دلم کاریچ خب
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 هیحرف زور یخایمنو نم گهیکه م نیا

 هیسهم دلم چه سوت و کور یبر اگه

 بهش بگم دوسش دارم دلم خراب کنه ترسمیم

 وسط ثواب کنه نیبهش بگه عاشقشم ا ادیب یکی

 به دلم بله بگه؟ ادیو ب شهیم یعنیدل من پر از درد دله ،   بخدا

 و بهش بگم جون دلم ادیاون ب شهیم یعنی

 رابطه بخدا بد جور خونه دلم نیا از

 بده هیایرو ونهید نیا گنیم همه

 منه هیایدن ونهید نیبگو ا بشون

 شهیدلم به دلش زوم نم کنمیم یکار هر

 شهیروم نم یبهش بگم که من عاشقشم ول خامیم

 دل آسمونشم ی ونهید هیعمر هی

 اگه گله باغبونشم نیبگ بهش

 هم زبونه دلم یتنها ب یگوشه ا هی

 کنم خب جونه دلم کاریچ خب

 هیحرف زور یخایمنو نم گهیکه م نیا

 هیسهم دلم چه سوت و کور یبر اگه

 میداشتیبرنم گهیلحظه چشم از همد نیآخر تا

 تر بود یحرفه ا یلیکرد خ یم یبرابر نیواقعا با شاه میبه خودمون اومد قیتشو یصدا با
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 صداتون قشنگه-

 شماهم خوبه یصدا-

 ممنون-

بدجور فکر  بکنم کاریچ نمیزدم بب یبا رها حرف م دیبا کردمیخونه تا صبح فقط بهش فکر م میساعت بعد برگشت مین

 با فکر کردن بهش به خواب رفت رشهیو ذکر درگ

 دمیچه خوب خواب یآخ-

 صبحانه یبسو شیپ ادیز یدست و صورتمو شستمو با انرژتو وجودمه از جام بلند شدم  یخوب یانرژ هی امروز

 من یعشقوال ریصبحتون بخ-

 یشد داریچه عجب خودت ب ری:صبحت بخمامان

 گهیخوب د-

 یباش یپرانرژ شهیدختر بابا انشاءاهلل هم نیبش ای:ببابا

نم م رونیو بابا رفتن بفراوان صبحونه رو خوردم تو عمرم انقد صبحونه نخورده بودم بعد صبحانه مامان  یاشتها با

از برداشتم و برنامه رو ب ویشماره سپهر افتادم رفتم اتاقم و گوش ادیکنم که  کاریچ کردمیموندم خونه داشتم فکر م

کردم و چندبار نگاش کرد  کیخان افتاده به عکسش کل ربله شماره سپه دمید نیکردم و رفتم به قسمت مخاطب

 هیدوست نداره  البته بصورت ناشناس  وینکرده زبونم الل کس ییخدا نمیام بدم بب یبهش پ خواستیدلم م یلیخ

سرمو  شهیداره خود بخود درست م یهمه چ یعنیداره  میوزرنی دمیاز دهنش حرف بکشم اول نگاه کردم د ییجورا

 گفتمبردم باال و 

 یکنینوکرتم خدا که خودت جفت وجور م-

 یا کست نیپل ریو گذاشتم به ا مکارتیو هم زدم قبلش س میوزرنیو  فتهیشماره اشو پاک کردم تا شماره من ن بعدش

دم کر یقلب و گذاشتم فکر م کیعکس خودم عکس  یمزاحمم نشه و تلگرام و هم گذاشتم به حالت روح داشتم بجا

 نشده نیبهش بدم تا افال یامیچه پ
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 زدن پیکنم شروع کردم به تا کاریچ دیبا افتمی ولیا-

 در آغوش خودم هستم ..."-

 خودم را در آغوش گرفته ام ! نه چندان با لطافت ... من

 چندان با محبت ... نه

 "وفادار ... وفادار ...! اما

 منتظر موندم جواب بده اما نداد دوباره نوشتم یا قهیدق کیخونده بودم  ییجا هی نوینوشتم من ا یچ

 ..! ستمیبه دنبال همراه اول ن-

 اولِ راه ، همه همراهند...روزها  نیا

 دنبال همراهِ آخر گشت ، دیروزها با نیا

 قدم... نیتا آخر همراه

لحظه ته  کیخدا کنه بالکم نکنه  یچیهست منتظرم تا جواب بده اما ه قهیپنج دق ستیانگار تو باغ ن نینه بابا ا پوف

 خودم گفتم دبایدلم لرز

و باشه دختره ر گهید یکیکنه عاشق  یاصال غلط م کنمیدارم تالش م یخودیداره و من ب وینکنه نکنه خودش کس-

 کشم  یم

 افهیفقط ق دمیاومدم و روتخت دراز کش رونیاز برنامه ب دونمیشدم نم ینجوریا ومد،چرایکم داشت اشکام در م کم

مامان و بابا  از اومدن یدر حاک یمن ازنگاهش اشتباه برداشت کردم صدا دمیشا دونمیجلو چشام نم ومدیم شبشید

 رفت  دیپرکش گهیصبح هم د یداد اون انرژ یرو م

 مادر کارت دارم ایب ییدخترم کجا یهست-

 یسالم مامان-

 دخترم یبود یتو که صبح پرانرژ-
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 مامان نمیبنز گهیتموم شد د-

 ادیخوشت م نیدخترم بب -

 خوشگل بود  یلیبود خ دهیبا ست دستکشش خر یشال و کاله مشک کی یبرا مامان

 بغل مامان  دمیپر

 خوشگل دستت درد نکنه یلیمامان خ یوا-

 منم باهاش بودما دخترم-

ا بودم مامان وباب شیوبعدش رفتم بابا رو بغل کردم و ازش تشکر کردم تا عصر پ میدیبابا خند هیو مامان به حسود من

م خونه ه نایرفته بودن خونه مادرزنش ،عمه ا نایعمو ا رونیب مینبود بر یشکیجمعه ه نیو نرفتم اتاقم از شانس منم ا

که  رونیب میزنگ بزنم بر دهیبه سپ خواستمیاولش م ومدنیهم باهاشون بودن و تا شب نم نایمادرشوهرش، آقاجون ا

 جمالزاده که امرزیحرف  به قول استاد خداب نیا دنیافتاد مامان گفته اونام خونه دوست پدرشون دعوتن با شن ادمی

 ودن بوصف حال م قایدق "گرفت دنیوتار درونم درخش ریدرشبستان ت یفیستاره ضع" گفتیاز داستاناش م یکیتو 

ناخونده دارم بازش کردم  امیدوتا پ دمیگفتمو رفتم اتاقم تلگراممو باز کردم و د ریشب بخ نایبعد شام به مامان ا

 سپهره که نوشته بود دمید

 سالم -

 شما-

 پشیهمه تا نیخسته شده با ا یلیخ کردمیفکر م یمنو باش که چ پوف

م فکرم راک نشست یشال بافت رو شونه هام انداختم و رفتم به بالکن رو صندل کیو کمیتون بیگذاشتم به ج ویگوش

 دمیلحظه سرمو برگردوندم د کی نهیراحت بالکن اتاق سپهر رو بب شدیبود که م یطور میسپهر بود صندل شیپ

و توکوچه دوتا چراغ روشن بود کامل نه  بود کیسته بود و چشماشو بسته چون هوا تارنش یصندل یسپهر که اونم رو

ه رورب یچون صندل دید یاون منو نم کنهیباز کرده وداره به صفحه اش نگاه م شویگوش دمید دشید شدیاما واضح م

برداشتم  ویگل کرد و گوش میطونیمن ش نهیمنو بب تونستیم گردوندیمن موربش بودم البته سرشو برم دیدیرو رو م

 نمیبب افشویق اام دادم ت یبهش پ
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 !!!یهاغرق یتوخوش یوقت یدانکنیپ یراه نجات چیه دوارمیام -

 کنهیم پیداره تا دمید

  نیهست یک نیبگ شهیم-

 دوست کی-

 دوست اسم نداره نیا-

 چرا داره -

 هیخب چ-

 آشنا بیغر-

 یمزاحم نش شهیم-

 شمیم ونهینازه ااا خاک تو سرم دارم د یلیبزنم لهش کنم ؟نه گناه داه خ شدینم نیضدحالتر از ا یعنی

 شهینه نم-

 چرا -

 خوادیچون دلم م-

 خوادیرو م گهید یکیاما دل من -

شو حرف ویکنم فقط زل زدم به گوش کاریچ سمیبنو یچ دوستمیسنگ کوب کردم دستام به لرزش افتاد نم یعنی

کردم روش  دایپ تیبهش حس مالک ایشدم تازگ ینطوریچرا ا دونمیادن نمکم کم اشکام به راه افت کردمیم یهج

 خودم گفتم با نتشیبب گهید یکیتحمل نداره با  کنهیم یکردم  دلم داره حسود دایتعصب پ

  کنمیمن تالشمو م-

 کردم پیتا بعدش
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 خوادیم ویدلت ک-

 کنهیم ادیز دنشیتو عطش منو واسه د یام ها یکه بهش احساس دارم پ یکی-

 نشو ازم ریدلگ ایخدا-

 ... یول

 !!! اتیدن هینامرد ته

 یچرا ازخدا گله دار-

 دلم گرفته  الیخیچون ....ب-

 ریباشه شبت بخ-

د شدم اذان بلن یبایز یباالخره خوابم برد صبح باصدا هیبا گر دمیرفتم دراز کش یام ندادم و با حالت کسل یپ گهید

 ینطوریچرا ا دونستمیکردم باهاش حرف زدم تا آروم شم خودمم نم هیگر یوضو گرفتم نمازمو خوندم سرسجاده کل

 حرفش شکستم کیشدم چرا با

 ام دادم خوشبحالش که خوابه اما من ..... یتلگرام و باز کردم و بهش پ دوباره

 عادت ندارم درد دلم را ،-

 همه کس بگویم ... به

 خاکش میکنم زیر چهره ی خنـدانم... پس

 همه فکر کنند تا

 دردی دارم و نه قلبی ... نه

نبود کامال همه متوجه حالم شده بود بعد کالس رفتم  یچیه یصبحانه خوردن رفتم دانشگاه امروز حواسم پ بدون

 نیخوردمو افتادم زم یکیو تو فکر بودم که به  نییسرمو انداختم پا زدمیدانشگاه قدم م اطیح

 م نبودحواس دیخانوم حالتون خوبه؟ ببخش-
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 گردنم شکست خودش بود سپهر بود مات بودم یسرمو بلند کردم که مهره ها یصداش طور دنیباشن

 حواسم نبود  خوامیمن عذر م نییخانوم شما یا هست-

نشده بود  میزیوگرنه چ شبشیکردن بخاطر حرف د هیبخودم اومدمو شروع کردم به گر دونهیخودشو مقصر م یاله

 سپهر خودشو گم کرد همه دورمون جمع شده بودن

 مارستانیب برمتیم کنه؟االنیخانوم کجاتون درد م یشده هست یچ-

 اومد جلو وگفت یپسر کی

 شدهیسپهرجان چ-

 کرد هیاستاد خوردم بهشون که گر دونمینم-

 که کاره نشن ستندیآخه همه مثا من خنگ ن کنمیم ییشده استاد بازم خاک تو سرم چه فکرا یکه جوونه چطور نیا

 که همون استاده گفت

 فتهین ینکرده اتفاق ییخدا مارستانیکمکش کن ببرش ب-

درآوردنم بخاطر  یباز یگفت استاد کول یکه م یرها خال یکردنم بدتر شد جا هیگر دمیو که شن مارستانیب اسم

فقط دلم  اوردمیخودمم از رفتارم سر در نم مونمیم ششیپ یروز افتادم اما چه بهتر که کم نیبه ا شبشیحرفش د

 خواستیکنارش بودنو م

 زدم که همه کالغا پرواز یغیکه کمرم گرفت وچنان ج شدمیدستمو گرفت وکمک کرد بلند شم داشتم بلند م سپهر

بود سپهر خودشو  دترشدهیامم که شد هیگر یروز انداخت نیسپهر که منو به ا یریشده اخ نم میکردن نه انگار طور

 نیهم دمیکش یخجالت م ییخدا نییپا اختموسرمواند کردمیم هیاون همه آدم بغلم کرد من گر یگم کرد و جلو

 یمارستانیب کیعقب گذاشت وخودش پشت فرمون نشست البته  یو اورد وسپهر منو صندل نیموقع استاده ماش

تا بخاطرم بسپرم  کردمیمنم آروم شده بود بهش نگاه م هیهم راه نبود گر قهیدو دق نیدانشگاه بود با ماش کینزد

 تخت نشوندن  یامم که بدتر منو رو هیدوباره شروع شد و گر مرمآوردن برانکارد ک افشوبایق

  شدهی:چدکتر

 زهیر یچطور اشکش داره م نینیکن درد داره بب یکار هیتوروخدا  ن،دکتریخورده زم-
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 اش کنم نگران خانومتم نباش نهیمعا رونیبرو ب ای:جوون معلومه عاشقدکتر

وتا د میخدا ما بش شهیم یعنیرفت   یم یلیو یلیو رفت منم که دلم ق نییحرف سپهر سرشو انداخت پا نیزدن ا با

 از فکرم زدم یانگار درد و فراموش کردم و لبخند

 نی:نه انگار شما دوتا از دست رفتیدک

 دکتر یبا من بود-

  کنهیو م یخنده ا یدک

 mri نشیام آر الزمه ببر یمیم رح:خانویدک

 :چشمپرستار

واقعا دوسم داره پس چرا به دکتر  یعنی دیبار یم یاش نگران افهیسپهر هم ازق mriبا همون برانکارده بردن بخش  منو

 دادم یدواریحرف به خودم ام نینگفت حتما دوسم داره اره مطمئنم با ا یزیچ

رو به سپهر  دیبعدش منو بردن به بخش اورژانس دکتر هم اومد باال سرم و عکس و د دیطول کش  mri یا قهیدق20

 گفت

از هر  یبراش مسکن بزنن البته خودت کنار خانومت باش گمیدرد ساده اس م هینشده  یچی:خداروشکر هیدک

 یمسکن تر یمسکن

  یحرف دلمو زد یدک یآ

 نگفت یزیو چ نییسرشو با انداخت پا سپهر

 کرد و گفت یخنده ا یدک

 خانوم  نیمعلومه هردوتون عاشق نیبدون گرویقدر همد  نیانقدر عاشق هم بمون شهیانشاءاهلل هم-

 بود  نییلبو شدم ازخجالت سرم پا کردمیم حس

 گفت یرو به پرستار بعد
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 مرخص بشن توننی.بعدش منیو مسکن بزن نی:بهشون سرم وصل کنیدک

 :چشمپرستار

 هم افتادن یپرستار سرم و وصل کرد ورفت کم کم چشام رو بعدش

 دمیبود به دستم نگاه کردم د مارستانیافتاد که ب ادمیکرده چشامو باز کردم  ریگ ییجا هیدستم  نکهیاحساس ا با

ازم بود تا نگاش کنم ب ینداشتم و مسکن سپهر اثر کرده فرصت خوب یدرد گهیسپهر دستمو گرفته وخوابش برده د

 بود. دستامدستش تو  ایتا آخر دن خواستیداشت دلم م یبیعج یاش گرمادست

 ریدستم را بگ"

 را هم که داشته باشم ایتو , تمام دن بدون

 "دستم یته

 یچشم ریو سرم هم آخراش بود چشامو بستمو خودمو به خواب زدم والبته ز شهیم داریکردم سپهر داره ب احساس

 دمشییپا یم

 سرمه چه زود تموم شد-

 اومد طرفمو گفت بعدش

 ارمیسرمو درب خوامیخانوم م یهست-

 ؟یهست-

 نشم داریکش اما تابلوتره اگه ب یهست یبازم اون صدا کنهیچه ناز صدام م یوا

 سوزش کردم و چشامو باز کردم احساس

 رمیگیوم صتونیبرگه ترخ رمیاالن م ارمیمجبور شدم خودم درش ب نینشد داریصداتون زدم ب دیببخش-

  میظهربود برگشت یطرفا بایتقر میخارج شد مارستانیار ب قهیچند دق بعد

 نیلطف کرد یلیممنون خ-
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 خوام که حواسم نبود یکنم معذرت م یخواهش م-

 کنم خداحافظ یخواهش م-

 بسالمت-

علوم ازنگاهش م دادیجوابمو نم گهیبهش اما د دادمیعاشقانه م یاس ام اس ها یو منم ه گذرهیاز اون روز م یروز سه

بدونم  فمویتکل نکهیا یبرا کردمیتصور م ینطوریمنه وا الیخ یزاده  دمیشا دونمیاما نم ادیبود ازمن خوشش م

 بوق برداشت نیاول ابهش زنگ زدم و ب نیهم یقرار بزارم  برا دهیخواستم با سپ

 وفا یب یاز ما کرد یادیچه عجب  یطوریخودم چ یسالم عشقول-

 یاز ما نکرد یادیاوال سالم خوبم توچرا -

 من مشخ )مشق( دارم-

 منم دارم مشخ)مشق(-

 آموزم مشخ )مشق(دارم یمن دانش م یمشق ندار ییجویتو دانش م -

 حوصله ام سررفت رونیب میبر یای،میتو بگ یباشه هرچ-

 قربان شمیبه چشم الساعه حاضر م یا-

 رونیب امیتک بزن ب یباشه پس منتظرتم .آماده شد-

 یباشه فعلن-

ه ک یکه تا زانوم بود رو همرا با کاله یطرفه وبوت قهوه ا کی فیرنگمو برداشتم و با ک یآجر یازکمد پالتو رفتم

نگذشته بود که تلفنم تک  قهیدق 5 دمیهم به خودم رس یکمیست کردم  یبود وشلوار کتان مشک دهیمامان خر

 نییکردم و رفتم پا یخداحافظ نایخورد ازمامان ا

 کرد میبغلم و تف ما دیرپ دیتا منو د دهیسپ

 بود عشقم دهیچقد دلم برات تنگول یوا-
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  یکرد میاریآب دهیا سپ-

 دیبدجور چسب یول-

 میبر-

 ییچندتا خاله وعمه ودا نکهیا دیسرک کش لمیحرف زد و قشنگ به فک وفام یو ازهمه چ میقدم زدن بود درحال

 سرحرف و باز کنم گفتم نکهیا یمن حرف بزنم برا دادیاجازه نم دیآخر جدوآبادمو پرس رتایوعمه دارم بگ

 یشاپ اونور یکاف کیبر ایب-

 باشه ولیا-

موقع  نیهم میو نشست میشاپ بود روکه دونفره هم بود انتخاب کرد یکه گوشه کاف یزیم کیو  میشاپ رفت یکاف به

 گارسون اومد و منو رو داد دستمون

 نیدار لیم یخانوما چ-

 کاکائو ری: من شدهیسپ

 منم هات چاکلت-

 رفت و منم شروع کردم به حرف زدن گارسونه

 جان تو از خودت بگو دهیخوب سپ-

 از خودم منظورت سپهره-

 تابلو نشم گفتم نکهیا یبرا دیفنچول از کجا فهم نیوزغ شدا ا نیع چشام

 نه ازخود خودت-

 گمیانکار کن اما م یاره جون عمه ات ه-

 گفت کردیمزه مزه م رکاکائوشویش کهیدرحال دهیگذاشت سپ زیم یرو یموقع گارسون اومدو سفارش ها نیهم
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 حق هم داره ها ستیهست تو فکره ههمون سپهرسابق ن یچندماه هیداداشم -

 چرا-

شش ماه بعدش دختر اونم  ادیم ایکه سپهر به دن یباهم بودن زمان یداره که از بچگ یمیدوست صم هیراستش بابام -

اسم  ادیباشه م یخان بهادر اوشیبمونه دوست بابام که عمو س داریروابط بهتر شه و پا نیا هنکیا یو برا ادیم ایبه دن

اما مردا  کردیم فیو مامانم تعر دمیکه شن یکنن اونطور یم تمامان منو مادراون مخالف زارهیسپهر و رو دخترش م

 تموم شه ازدواج کنن نایو قرار گذاشتن هروقت درس ا کننیکارخودشونو م

 گفتم یلب ریشدم ز دهیمات سپ یعنیرو سرم خراب شد  ایدن دمیکه شن نارویهم

 که سپهر دوسش داره  هیاون نیپس ا-

 هنش ریتا اشکام سراز دمیکش قینفس عم هیو  نییخودمو رسواکنم سرمو انداختم پا دهیسپ یمونده بود جلو کم

 انیهروقت درس دخترش تموم شه م کانیرساله تو آم نیفعال اونا چند شهیدرست م یهمه چ یناراحت نشو هست-

 مونده یلیتا اونموقع خ

 اما داداشت دوسش داره-

ضوع مو نیاز ا گهیناراحت شد با بابام حرفش شد بعد اون د دیموضوع رو فهم یکه وقت دتشینه بابا سپهر اصال ند-

 شهیانقدم غصه نخور درست م میزده نشد پاشو بر یحرف

ن تو فکر م مینزد یخونه حرف میتا برس دمیسواالتمو نپرس هیبق گهید رونیب میشدم و پول و حساب کردم ورفت بلند

 دونمیرو نم دهیمن بخاطر اون دختر ناشناس و سپ میبود اهامونیهم توفکر بود هردومون غرق رو دهیبودم سپ

 رونیب میریفعال دوباره وقت شد باز م زمیخوب عز-

 هم نباش یزینگران چ یخداسعد اکائورکیممنون بابت ش-

 دشیو ازبالکن هم د کردمیبودم و به صفحه اش نگاه م نیام ندادم تا ساعتها آنال یبهش پ گهیاون روز به بعد د از

زده  یخوابیشب که دوباره ب کی زدیحرف م یریکبیحتما با اون دختره ا زدیزل م شیاکثرا هم به صفحه گوش زدمیم

 ام اومده بود ازطرف ینگاه کردم پ دیلرز بمیتوج میوشبود به سرم به بالکن رفتمو وبهش نگاه کردم همون موقع گ

 نوشته دمیام وباز کردم د یدوتا هم قرض گرفتم پ چیسپهر دوتاشاخ درآوردم که ه
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 یفرستیام نم یچرا پ گهید-

 ستین شیحال زایچ نیا گهیجواب بدم اما دل د خواستمینم اول

 دلت صاحب داره چرا بزنم یجوابن وقت یام هام ب یپ یوقت-

گم  یزیچ هیانگار  یفرستیام نم یپ یعادت کردم وقت خونمشیاما م یهست یک دونمیجوابن چون نم یام هات ب یپ-

 دمیهم جواب نم یکردم واسه دوم

 ؟یکن یعادت م دهیام م یپ یهرک -

 فرستاد و گفت یپوزخند یکریاست

 کنم یمزاحم شه بالکش م یهرک ینه هرکس-

 ؟یچرا پس منو بالک نکرد-

Sepehr.A iصفحه اومد یباال چندبار s typing قهیبعد دو دق کنهیبعد پاک م سهینویرفت معلوم بود م یاما دوباره م 

 فرستاد

 نمتیبب خوامیم-

 چرا-

 نمیرو بب رهیبخاطر من ازخدا دلگ کهیاون خوامیم-

 خنده فرستاد کرهیاست کنارشم

از اون بالکن  ومدیکاش دلم م یبود که بهش فرستاده بودم بود ا یام یبود انداخت منظورش پ کهیاالن ت نیا

اما  شدی...همون بهتر که جوابشو ندم اما بهتر بود منو بشناسه هرچند غرورم خدشه دار میپسره  نییپا نداختمشیم

 نیفکر صبرکردم بعدا جوابشو بدم هم نیبا ا گهید کردمیرفت و آمد نم گهیمنو نخواست د تشینها شدمیراحت م

 ام داد یموقع پ

 دیکردم بخش ی؟شوخیناراحت شد-
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 برات رهیناراحتم اون دختره بم دیفداش شم چقد مهربونه زود عذر خواست فهم یاله

 و کجا یک-

 هست  یصندل رشیکه ز یهتل....کنار درخت یدوم  روبرو یساعت پنج پارک....از ورود-

 پاشه-

 ریخشبت ب-

 ریشب بخ-

بود که سه 4تا2خداروشکر کالسم از ساعت دمیفردا استرس داشتم از استرس خوابم نبردبعد نماز صبح خواب بخاطر

 برسم . تونستمیوم شدیتموم م میون

 یخوابیدخترم پاشو چقد م یهست-

 شبید دمیخواب ریمامان بزار بخوابم د-

 نفس مامان ایکنیم ریشو د داریمامان فدات شه گل دخترم ب یاله-

 نهیشم وگرنه بعدش کارم با کرام الکاتب داریب دیبا یعنیصدا کردن  نطوریا

 میمامان بالنسبت خر شد یاوک-

 زد و گفت یلبخند گشاد مامان

 ناهار و صبحانت حاضره ایب-

 گفتم  مالوندمیچشمامو م کهیدرحال

 مگه ساعت چنده-

-12 

 بازکردم یو اندازه نعلبک چشام
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 شده رمید یوا یا 12 یچ -

 البته بالنسبت خرس یشدینم داریخرس ها ب نیا نیع کنمیصدات م9منکه از-

ت قسم نیبه سختتر دمیمارو باش تند رفتم دست و صورتمو شستم و بقول مامان ناهار صبحانمو خوردم ورس مامان

 یکنم واال سپهر جونمو م کیواسه امروز خودمو ش دیشده بود اما با رمید نکهیبپوشم درکمدو باز کردم با ا یچ نکهیا

 کردم  دایکه خوب اها پ ستین یزیکم چ نمیب

 تکه پارچه ازجنس همون پالتو به هیپالتو  یبود و رو یمشک ونیکه کمرش بصورن پاپ یبه زرشک لیقرمز ما یپالتو

ه ومانتو ومقنع یزانو بود رو با شلوار کتان لوله تفنگ یباال شیکمر اومده بود وبلند یوباال نهیس ریصورت شنل تا ز

داشت وشال و کاله  یسانت5که پاشته  یبوت زرشک مینو  یرو با با کوله مشک نمیتا راحت تو کالس بش یمشک

 بزنم به تخته خوشگل شدم دمیرس یست کردم و البه بخودم هم کم یزرشک

به قرار امروز بود  آرژانس گرفتم به دانشگاه رفتم تو کالس فکرم فقط یهستش جلد1دمیبه ساعت نگاه کردم د بله

 کالس از شانس منم شهیتموم م یک نمیبب کردمیبه ساعت نگاه م یکه چندبار هم مورد تذکر استاد قرار گرفتم ه

مبارکم خرج کنم با  بیکاسه اس تا از ج ی ونه انگار عالم و آدم دستشون ت نیگیبدشانسم م گمیتموم شد م4

 دهیخواب نجایا شبیانگار از د دمشیسپهر رواز دور د دمیزودتر رس قهیدق15خداروشکر دمیبه محل قرار رس یتاکس

ون دختره تو حلق ا پشیاوهو ت پشینگام افتاد به ت رمیبگ یچندتا سلف دنمیتا رس خواستمیم دمیبود منم مثال نرس

 یسورمه ا نیرو همراه با ج متهیکه معلوم بود گرون ق یکاپشن چرم سرمه ا کیکردم  یبررس پشویاول ت

 دیسورمه و سف یو شالگردن راه راه دیبه سف لیما یبافت طوس کیکاپشن هم  ریبود و ز دهیپوش یمشکCatفشوک

موهاش  یرو اشیضافتادند بع یم نیبه زم یزییپا ینشسته بود و برگها یصندل یرو نهیست کرده بود و دست به س

بوجود اومده بود منم از فرصت استفاده کردم وازش عکس گرفتم انگار برگاهم  ییایرو یصحنه  کینشستند   یم

 قهیگرفتم تا نگه هول بودم.پنج دق یمونده ازخودم سلف قهیدق10 دمی.دگرفتندیعاشقش شده بودن و ازهم سبقت م

رف ط کیز ا دیپامو نشن یانقده تو فکر بود که صدا نمیبعکس العملش و ب خواستمیبعد از پشت درختا رفتم م

 تاپ توپ قلبم از پشت سر بهش گفتم گهیاسترس از طرف د

 سالم-

 میرف نکیکه از از تعجب اندازه توپ شده بود از پشت ع ییو به پشت سرش نگاه کرد تعجبش  و چشما دیپر ازجاش

 هم معلوم بود با تته پته گفت یمشک
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 داد یام م یپ کهیاون یتو تو بود-

 و گفتم نییانداختم پا سرمو

 آره-

  دمیوشن زهیگفت البته من گوشام ت یلب رینشست و ز یصندل رو

 نبود نیکاش ا-

 چرا کاش من نبودم-

 میباش میتونیچون من و تو نم-

 کردانگار اونم دلش بحال من سوخته دنیبارون هم شروع به بار  نیبا زانو خوردم زم دمیقلبمو غرورمو شن شکستن

 گفتم میاشک یالبته چشما ینارحت با

 شهیچرا نم -

 شهیکن منم بخوامم نم شه،باوریچون نم-

 آخه چرا-

 گفت یناراحت یباصدا

 که تورو سرراهم قرار داد یریبه اون تقد دمت،لعنتیکه د یلعنت به اون روز-

 یفرستیلعنت م یعلتشو ه یگیسپهر چرا نم-

 کنار من نشست وگفت نیزم یرو

 دوست داشتنن تو اشتباهه یچون اشتباهه هست-

 افتادم و اونو به زبون آوردم یجمله ا کی ادی

 دوست داشتنَت-
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 باشد گنـــــــــــاه

 اشتــــباه یا

 می کنم ، تـــــو را گناه

 به اشتباه حتــــــی

کاش  دهایمن و تو فاصله ز نیب میشیباش باور کن منو تو ما نم نیچرت و پرتا واقع ب نیخودتو گول نزن با ا یهست-

 یبعد دوسم داشت یدیپرسیم یهرک ای هدیکارا از سپ نیقبل ا

 سیدوست داشتن که دست خود آدم ن-

 . ستیچرا ن-

 بلند شد وگفت نی.از زم

 میخوریبه اون دلتم بفهمون ما به درد هم نم یهست یبهتره منو فراموش کن-

 بلند گفتم یصدا با

 ببـــیــــــن این اسمش دلــــــه !-

 عنی چــــــــیقرار بــــــود بفهمه که فاصله ی اگر

 …قرار بــــــود بفهمــــه که نمیشــــه  اگر

 مغــــــــز ! میشد

 .. دلـــــه

 ! …فهمــــــه  نمی

 اطالع بدم خواستم
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ن نه چو یببر ادیاز  یتونیچرت و پرتا رو فراموش کن..زمان حالل مشکالته با گذشت زمان منو م نیگفتم ا کباری- 

  ادیتونم قبول کنم با منطقم جوردر نم یرونم یزیچ نیمنم همچ دنینه خانواده هامون اجازه م خوامیمن م

 بلند شدم و گفتم  نیزم از

 ویچ-

 متاسفم خداحافظ یسال ازم بزرگتر5تو-

 . کترهیسال کوچ5ازم شدیمن باورم نم یمحو شد خدا دمید یکه از جلو ییمات نگاش کردم  رفت تا جا همونطور

 فکر کنن دوسش دمیترسیم دیمامان بپرسم زبونم نچرخ ای دهیاز سپ ویخودمه چندبار خواستم همه چ ریتقص همش

وقته دلشو باخته ( دلم قدم  یلیخبر نداره خ زنهی)داره خودشو گول م ستمیعاشقش ن ادیدارم.من فقط ازش خوشم م

 میرفتیخش خش برگها م یرو ییدوتا ارونمن وب دیباریخودمو خودم بارونم همراه من نم نم م خواستیزدن م

 خودت کمکم کن. ایخدا دمیشد چرا ترس نطوری.چرا اخواستیفقط دلم رفتن م میدونیکجاشو نم

 جهان یلعنــــــــــت به همه ضرب المثل ها"

 ،یهروقت الزمشان دار که

 …نـــــــــدیآ یاز آب درم برعکس

 حـــــــــــــــاال نیهم مثال

 خواهمیمن تو را م که

 طبق معمول، و

 "نتوانستن است خواستن

 مترجم چوقتیترجمه کردم ه یچرا نگاهشو اشتباه دمیشکستن قلبمو شن یاما صدا دونمیاشتباه کردم نم کجا

 هکیکاش.. توخودم بودمو حواسم به ساعت نبود به آسمان نگاه کردم تار دمشید ینم چوقتینبودم کاش ه یخوب

 یحواسم پ  میوخدا و بارون تنها بود نخلوت انگار م ابانیرنگ شهر خ ینارنج یو چراغها یباران یبود هوا کیتار

ها از هم سبقت گرفتم و اما من  هیشبه چه قدر زود ثان9:30ساعت دمیکردم و د مینگاه به ساعت مچ کیساعت نبود 
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منتظر  قهیدق5زرد رنگ بودم  یمنتظرتاکس ابونینرفته بودم خونه تو کنار خ رترید7شده بود توعمرم از رمید یلیخ

واشکهامم امروز مثل قطرات بارون  کردمیبارون زده نگاه م شهیدربست گرفتمش از پنحره به ش داوم شیکیموندم تا 

 دمیپالتوم بود د بیشدم دستم تو ج ادهیحساب کردم و پ ویپول تاکس ابونیبه سرخ دمیرس قهیدق45بعد دیباریم

 اومد طرفم و بغلم کرد عیسر دیتا منو د نیسپهر کنار در خونمونن شاه یحت نیعمو حامد و شاه

ه برات دوبار میترسیم یفراموش نشده نگفت ومدنتیهنوز خاطرات ن یگینم ینگران کرد ؟هممونویفنچولم کجا بود-

 یهست یگینم یزیهان چرا چ فتهیب یاتفاق

 اونم سرمو بغل کرد وگفت کویمد اومد نزدحا کردعمویچشمام به سپهربود که با اخم نگام م زدمینم یحرف

 هست باال  یتیچه وضع یدونیدخترگل نم یعمو جون کجا بود یسیچرا خ-

 به چشمام نگاه کردوادامه داد بعد

 رمیگیگفته؟بگو خودم حالشو م یزیچ یمزاحمت شده؟کس ی؟کسیهست هیچرا چشمات اشک-

 سیخ میبر نیایعمو ب- اوردمیوجب باهات فاصله داره اما به زبونم ن کیباعثش شده  کهیاون یعمو جون خبر ندار یا

 خورهیسرما م یهست سهیخ

 جان نیباشه شاه-

 که سپهر اومد کنارم وگفت رفتمیسراونا م پشت

وقت ازت  هیکن  فیخان بدجور نگرانت بود حتما تعر نیخانوم سعادت شاه یثابت کن یخوایم ویچ نکاراتیبا ا-

 یبفهمه اخه نه که عشق یناراحت نباشه وقت

 و جلوتر ازهمه رفت  و جواب من فقط سکوت بود. نییسرشو انداخت پا بعد

 سکوت یلحظه ها یگاه"

 هستند یزندگ قیدقا نیتر اهویه پر

 میخواه یاز آنچه م مملو

 "مییبگو میتوان ینم یول مییبگو
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کردن بودن مامان،مادرجون،عمه  هیهمه درحال گر دیداخل و د شدیدر باز بودم یال دمیبه واحدمون رس یوقت

دلم همه برات  ینیب یدلم برپا شده ،م یبرا یا هیچه خوب ناخواسته تعز دهیو سپ میخاله مر یعمو حت ماه،زنیفر

کردن نشد پرواز  یاحساسات نشکفته اته دلکم زدن و پرتو زخم یبرا یا هیسکوتم مرث یاشکها حت نیعزادارن ا

 بغلم دیپر دنمیدرو باز کردم و وارد شدم مامان با د یقسمت نشد ال یخوشدل یبرا ای یکن

 تویرا گوشچ یمن کجا بود یهست کشهیدوباره نبودنت منو م یکنم نگفت کاریبدون تو چ ینگفت یدخترکم کجا بود-

 یدیجواب نم یدوباره تکرار شه چرا هست دمیچقد ترس یجواب نداد

بابا اومد  کردیبهم نگاه م ینداشتم بگم مامان با نگران یزیبازم جواب سکوت بود چ کردمیمن فقط نگاش م اما

صورتم سوخت دستمو رو گونه ام گذاشتم بابا تاحاال دست روم بلند نکرده بود اما االن ....همه مات  کطرفی کترینزد

 دنگفته بو یزیبه ما چ ترحق داشتن تاحاال بابام از گل نازک کردنیبه بابا نگاه م

 گفت تیبا عصبان بابا

 یدیهان چرا اون المصب و جواب نم یکجا بود-

 دستشو بلند کرد که عمو حامد دستشو گرفت دوباره

 شدهیچ مینیآروم باش آقا فرها د خداروشکر سالمه قضاوت نکن بزار بب-

فقط  نجاین ام استیاونور دن ایمنه نفس منه دن یدختر زندگ نیا یآروم باشم حامد خودت شاهد بود ویچ یچ-

 حامد مردمیمن م ومدیسرش م ییو دارم اگه بال یهست

 دیمالیحامد شونه بابارو م عمو

 خودشم ناراحته نیفرهد جان تو آروم باش بب دونمیم-

 :پسرم جوونه حواسش نبوده صلوات بفرست خداروشکر سالمهآقاجون

 بکنه دیخواست با یجوونه هرغلط یجوونه پدر مگه هرک ویچ ی:چدیعموفر

 زد( یلیمبارکش ناز شد)س یبلند شد و اون طرف صورتم توسط دستا دیلحظه عمو فر همون

 یکرد کاری:بابا چنیشاه
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 بکنه یهرغلط تونهیبمونه نم ادشیزدم  نوی:ادیعموفر

 هیگر و دمیروتخت دراز کش سیخ یبه اتاقم پناه بردم و باهمون لباسها  هیاون جو رونتونستم تحمل کنم با گر گهید

زن عمو  یدست روم بلند کرد بماند که آقاجون و مادرجون حت بهیغر ینه که جلو دیکردم باباحق داشت اما عمو فر

 بهیغر یجلو مخصوصاغرورم چندبار شکست  یوقت دهیبازخواستش کردن اما چه فا

 از جانم زتریبرادر عز نیشاه شهیمثل هم هیک دیفهم شدیعطرش م یدر اومد از بو یصدا

 زین قربونت بشم بلند شو انقد اون اشکاتو نرجا یهست-

 یزیچ کردیهم با دستاش سرموناز م نیکردم شاه هیگر یها یاش گذاشتم و ها نهیجام بلند شدمو و سرمو رو س از

مثل کوه پشتته خداروشکر که  شهیگاهته و سنگ صبورت ،غمخوارته ،هم هیداشتن برادر خوبه چون تک  گفتینم

 نیخدارو هزارمرتبه شکر که شاه کترهینزد امبر یازهر برادر مویاما هم خون ستین میادرخوندارم درسته بر نویشاه

 یگوش هی دهیسپ دمیزنگ تلفن سرمو بلند کردم د یدر دوباره اومد و صدا یو دارم صدا نیعمو حامدو رام یو حت

 تته پته گفت کردبهینگاه م نیدستشه و مات به من و شاه

 تلفنتون نیآق آقا شاه-

 تلفنو ازش گرفت و به صفحه اش نگاه کرد  نیشاه

 رهاست چندبار منو کشته از بس زنگ زده ایب-

 دیچیرها پ یاکسپت رو زدم که صدا دکمه

ته کرد مادرم سک یخودشو کشت نگفت نجایا ایدن ینگفت میشیزنده م رمویمیهزار بار م یهان نگفت یکجا بو ونهید-

    یالل شد یهستشده بود هان  ونهیباز د نیرام ینگفت

 ادامه داد یملتمس یبا صدا بعد

  یزنیچرا حرف نم دتتیدوباره فرهمند دزد میفکر کرد-

در اومد و سپهر وارد شد هاج و واج بمن  یدوباره صدا نیح نیتو هم هیگر رهیدوباره شروع شدن و بلند زدم ز اشکام

 دیچیرها دوباره پ یناراحته صدا یو معلوم نبود از چ نییهم که سرشو انداخته بود پا دهیسپ کردینگا م
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 نگرانتم  شدهیدردت به جونم بگو چ یکنیم هیگلم چرا گر یهست-

 تلفنواز دستم گرفت و خودش جواب داد نیسکسکه ام شروع شد و شاه ادیز هیمن از گر اما

 دمیم لتیبزار حالش خوب شه خودم کت بسته تحو ستیحالش خوب ن یرها هست-

-..... 

 بگو که نگران نشن نایهم به عمه ا یزیچ هیباشه سالم برسون -

-.... 

 فدات خداخافظ-

 گفت دهیرو به سپ نیشاه

ما کمک کن لباساشو عوض کنه وموهاشو خشک کنه که صد درصد سرمارو نشسته  یآبج نیخانوم به ا دهیسپ-

 باالسرش ادیدکتر ب یخورده بعدش صداکن مارو تا اقا

 هاج و واج گفت دهیسپ

 یشما برادرش-

 بله هم پسرعموشم هم داداشش-

 ممکنه؟ یچطور-

 بهم گهیو زور م کمیشانسم ازش دوماه کوچ شم،ازیبرادر رضائ-

 چه خوب-

و قلوه  دنیدل م نایبعد ا رمیمیم هیوسط دارم از سکسکه  وگر نیهردوشون تا بناگوش باز شد من ا شین بعدش

 ارمیخودم درم نایحاال سر از کار ا رنیگیم

داخل سبد  سهارویکمک کرد لباسام و با لباس خشک عوض کنم و لباس خ دهیو سپهر رفتن سپ نیشاه بعدش

 آب آورده بود نیهمون موقع در زده شد که شاه ختیر
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 بهش تا سکسکه اش خوب شه نیبد نویزحمت ا یخانوم ب دهیسپ-

 چشم-

 و آورد سمتمو و گفت وانیل

 اب بخور ونیل نیا ایب-

 دمیسر کش کسرهیو گرفتمو  وانیل

 گفت دیکشیموهام همونطور که سشوار م دنیهم شروع کرد به سشوار کش دهیسپ

 گفته یزینکنه سپهر چ یوضع اومد نیچرا با ا یهست-

 توپ بستکبال اما جوابشو ندادم اونم ادامه داد نیشد ع چشام

 دینش زدیبود مامان هم باتلفن بامامانت حرف م شونیوپر ونهراومدخینگا نکن تابلو بود چون سپهر هم د یاونطور-

با  یهم تو اومد یبود ونگران وقت شونیپر یلیگشت خ ابونویوهمراه با ما اومد خونتون البته کل خ یومدیتو خونه ن

 کن باشه؟ فیتعر محالت خوب شد برا یشد وقت لیتبد نیقیاون وضع حدسم به 

 چشم باز و بسته کردم انگار روزه سکوت گرفته بودم یبه معن چشامو

 هیگریج نیداداشت به ا ینگفته بود یراست-

 یونج یبهم برسن هرچند لبخند ب کنمیهم بشکنه کمکش م دهیسپ ذارمیو گرفته اما نم نیپس چشاش شاه بله

 دیوپتو رو تا گردنم کش دمیتخت دراز کش یدادم بعدش کمکم کرد رو لشیتحو

 سپهر دیمعذب شدم که موهامو د یلیاومد خ نیو باسپهر و شاه رونیبرفت  بعدش

 روبه سپهر گفت دهیسپ

 خدمت شما ضیدکتر مر یاقا-
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 یسال سن چطور19با  کهیسال کوچ 5ازم گهیمگه نم نهیا گنیبه چشاش نگاه کردم پس دکترکه م متعجب

آمپولم  کیسرم وصله و  دمیتو دستم کردم د یدکتر بعداحساس سوزش گنیکه م یامنشی هیقاتیترز ایدکتره؟حتما 

 خوابم برد. دینکش قهیدق1کرد  قیهم به سرمه ترز

دعوت بودن  نایبه خونه اقاجون ا لیبود و فام لدایامشب شب  یعنیبود  زییپا یو آخرا گذشتیروز از اون روز م چند

 وصله او نداشتممنم تا امروز به دانشگاه نرفتم چون بدجور سرماخورده بوم وچه بهتر که ح

 … رمیفقـ یلیخ"

 "…حوصله هــم ندارم  یحت گرید

فراموشش کنم  خواستمیبه طرف بالکن هم نرفتم م یروشنش نکردم حت گهیخاموش بود د میروز هم که گوش ازاون

و لوسم کرد  دینازمو وکش یبگم کم آوردم فرداش هم بابا اومد کل نطوریاونکه رک گفت نه پس چرا تالش کنم ا

به همه  نگفتن البته یزینبوداونام چ ساعتکنم حواسم به  یرو ادهیپ خواستمیوبهشون گفتم م یقبل یمون باباشده

 می.بهتره بلند شم برم آماده شم بردمیند گهیرو هم از اونشب د دهیبه رها هم نگفتم وسپ یحت قتویگفتم حق نطوریا

 ....  ستیفراموش کردن هم بد ن کمیتو خونه  دیخونه آقاجون دلم پوس

 یدمه ها بود و یمشک پوریگ نشییاش و پا قهیکه  دمویبستم بعدش سارافون سف پسیموهامو شونه کردم و با کل اول

رو  بود میضخ پوریهم که اونم گ مویو شال مشک دمیپوش یبود رو همراه با شلوارتنگ مشگ یاش هم مشک ینییتز

 یسارافونم هم پالتو یاونجا سرم کنم رو اکه جر بود گذاشتم ت یمشک  فیتو ک  دمیسف یها یهمراه با روفرش

 لیامشب هم کل فام میبودم رو تنم کردم همراه خونواده به خونه آقا جون رفت دهیکه تو قرارپوش مویاونروز یزرشک

 یبرا بهم بد کرد اما بازم دلم یگاها آفتاب یابر یتاحد ریام نکهیبا ا ستنین ریام یجمع اند  امسال فقط شاد

ست ه یواقعا تو قلبم مشکل دمیاما توجه نکردم شا تپهیتنگ شده.از امروز صبح بازهم دلم مثل قبل م شونییدوتا

 به دکتر برم. دیحتما با

لباسا ما جوونا دوباره دورهم  ضیمعمول  و تعو یها یخونه اقاجون همه بودن بعد از سالم و احوالپرس میدیرس یوقت

 که زنگ خونه رو زدن میبود یوسط باز میکرد یباز قتیحق ایو مثل قبل جرات   میجمع شد

مهمونا اومدن داخل از تعجب چشمام مثل  یوقت میدر و باز کرد ماهم به احترام مهمونا از جامون بلند شد ماهیفر عمه

 گفتم نیقوبارغه شد رو به شاه

 دعوت کرده؟ یک نارویا-
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 تا بناگوش باز شده بود گفت ششیافتاده بود ن دهیهم که تا چشمش به سپ نیشاه

 خب آقاجون-

 چرا-

 ها لتهیداره؟مثال فام یبیع-

 ،چشمت گرفته؟ یبینه چه ع-

 ادامه دادم دمویترق توروق استخوناشو شن یسرشو به سمتم برگردوند که  صدا یطور نیشاه

 گم؟یدروغ م هیهاچ-

 میهم هست هیشب یلیما خ یهست یدونیم-

 چطور؟-

 تو از داداشه ادیخوشم م هیز آبجمن ا-

 ترق توروق استخوانه گردنم به صدا دراومد ینوبت من بود که صدا ندفعهیا

 گم یخبر دارم، البته نپرس که بعدا م یمن از همه چ یفنچول،تعجب کرد هیج-

 ماشدن کیو سپهر نزد دهیبا اونا سپ یما شدن بعد احوالپرس کینزد میخونواده خاله مر نیح نیهم تو

 زمیعز یقربونت برم خوب یجون اله یسالم آبج ی:وادهیسپ

 کردیم فیچقده ک نیبماند که شاه زهیریهم م یخانوم کف کردم چه زبون طونیش نیاز رفتار ا یعنی

 طونکیش زیکم زبون بر-

 یاریدرم ی:وا چرا خواهر شوهر بازدهیسپ

 م روشآب پرتقال ه وانیل کیرو خورده بود و  ایدختر ح نیا یعنی

 یاریدل منو بدست ب دیصاحب شدن داداشم با یبله که خواهر شورتم برا-



 تیبا تو تا ابد

 
154 

 

 رهیآق داداش ما گ شی:فعال دلت پدهیسپ

 دم گوشم آروم  گفت بعد

 نره منم خواهر شور تواما ادتی:دهیسپ

زود هم  یلیو خ هیبق شیگذاشت بعدش رفت پ شیتا دندوناشو به نما 32هم  دهیکمون شدم سپ نیرنگ نهویع یعنی

 نییشد بعدش سپهر اومد طرفم سرشو انداخته بود پا یمیصم

 هیبچه ام خجالت یاله یآخ

 ن؟یخانوم خوب یسالم هست-

کرم  کمیاما  ادیآفتاب از کدوم طرف جمالشو نشون داده که سپهر مهربون شده ، درسته ها ازش خوشم م اوووو

 اش کنم منصفانه اس عیضا کمیام خوبه اون غرورمو شکست منم  هیروح یبرا یزیر

ونه خودمون بم نینشون دادم البته ب الیخیخودمو هم ب نکهیگفتما وا ظی)آقاشو غلیآسمان زهیسنگ ر یممنون آقا-

 بود (  دهیها دلم براش تنگول

 دنیخندیم زیر زیپنگ شده بود البته بچه ها هم ر نکیاندازه توپ پ چشماش

 مگه من دلقک شمام  نیخندیچرا م -

 یکم ندار یهم از دلقک یزی:چارسالن

 یارس رمایگیحالتو م-

 کتکشو خوردم التوبه  کباریمن  می:آقا ما تسلارسالن

 یهست یدست بزن هم دار ی:وادهیسپ

 مفته یامتحان کن یخوای(:اگه مذی)همسر پان امکیس

 تجربه اشو داشتن یجور هیداره(:بله  همه  اریساله به اسم سام7پسر کیکه  امکی)خواهر سسارا

 انقد؟ یعنی:دهیسپ
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محترمشون وشوو کار  یدختر عمه  یداره(:بله وقت یساله به اسم سان آ 7خواهر کی)همسر سارا،برادر فرناز،فرزاد

 رنیگ یم ادی شونیباشن صددرصد هم ا

 : نهدهیسپ

 :بلهفرناز

 بغلم و ماچم کرد  دم گوش باز گفت دیپر دهیسپ

 داداشم چارهیب-

 بلند گفت یباصدا بعد

 ام یامتحان کنم اصال من عاشق هست کنمیم اجیمن ب-

 یآدم رو نیانگار کم حرفتر کردیخنده اشون گرفته بود سپهر هم که شوک زده نگاه م دهیسپ یاز ادا و اطوار ها همه

 .نهیزم

 یمنم ب دییپا یم یچشم ریبماند که سپهر منو ز میشروع به بگو بخند کرد  میدوباره جوونا دورهم جمع شد بعدش

کنسرت  یشده نه به رفتار اونروزش نه االنش دوباره درخواستا شیاقا طور نیدادم انگارا یتفاوت خودمو نشون م

روشن کرد و به  شیو عمو حامد آت اطیبه ح میتهمه شال و کاله کرده رف دایپارم شنهادیمفت شروع شد که به پ

ن به هم بود یبگم عاشق معشوقا روبرو نطوریر اسپه یبود و منم روبرو نیشاه یروبرو دهیسپ مینشست رهیصورت دا

 آورد وگفت تارشویگ نیومدشاهین اطیبه ح شیبخاطر باردار ماهیجز عمو حامد که تنها بود چون عمه فر

 ستهیصداش ب گنیم دمیو اونطور که شن زنهیم تاریهم بگم آقا سپهر ماهم گ نویبزنه اول،ا یخب خب  ک-

 کرد عیکه منو ضا رمیگیو م نیشاه نیمن حال ا یعنی

 شروع کنن شونیا نطورهیو سارا(:اگه ا امکی)برادر س بابک

 داد دست سپهر داد تارویگ نیشاه

 ماکان باند( -یریو شروع کرد به زدن بعد شروع کرد به خوندن)آهنگ دلگ نییسرشو انداخت پا سپهر
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 یریاز تو دستم م یدیدستم م یکار بد

 یریباهام دلگ مونهیآخرشم م دونمیم

 رو دل تو اصالً یریتاث ذارهینم

 ترسمیم یمن وابسته م تو بر نکهیا

 ترسم یواسه چشمات دلِ تنگم پُره م من

 دستم ستیحال من ن یشده انگار بد

 ترسم یواسه چشمات دلِ تنگم پُره م من

 دستم ستیحال من ن یشده انگار بد

♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫ 

 چرا ته دلم دونمینم خونهیبدونم حتما واسه اون دختره م یبود چ نیینگاه هم بهم نکرد و سرش پا کیسپهر  یحت

 کردم یبار حسود نیاول یبرا

 قرارهیقلب ب نیا دوباره

 ارهینداره که طاقت ب آروم

 که چشمات دوسم نداره دوسم نداره نگو

 یریاز تو دستم م یدیدستم م یکار بد

 یریباهام دلگ مونهیآخرشم م دونمیم

 رو دل تو اصالً یریتاث ذارهینم

 ترسمیم یمن وابسته م تو بر نکهیا

 ترسم یواسه چشمات دلِ تنگم پُره م من
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 دستم ستیحال من ن یشده انگار بد

 ترسم یواسه چشمات دلِ تنگم پُره م من

 ستیحال من ن یشده انگار بد

 بود یعال یلیکردن واقعا خ قشیتشو همه

 راسته کننیکه ازت م یفی:انگار تعربابک

 کرده لطف کرده فیتعر ی:ممنون هرکسپهر

 یچند مرده حالج مینیو قوقو کن بب یتو قوقول ینی:خب خب شاهذیپان

  دنیخند ذیپان ریاز تعب همه

 گهیم یزنت چ نیبب ای:سنیشاه

 گهی:خب راست مامکیس

 لی: زن ذلدهیسپ

 هست ییزایچ هی نایا نیهم که  باز شد انگار ب نیشاه شین اوه

 (یدیسع احمد – نی:خفه بخونم ) آهنگ عاشقترنیشاه

 نمیبیآرزوهامو فقط با تو م من

 نمیبهت ثابت کنم عاشقتر خوامیم

 من یمن آرزوها یبه جا نیبش

 چشماته نگاه کن جلو

 من یایرو ییمن تو یایدن ییتو

 و روز اسممو صدا کن شب
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 امیهمه دن یکه بش خوامیم

 به نفس هام یبد نفس

 امیجا با تو م همه

 دوست داره یلیخ یکی آره

 دوباره یتنها باش ذارهیموقع نم چیه که

♪♪♫♫♪♪♪♪♫♫♪♪ 

 ارمیباالخره که سر در م دهیکه نگاهشون بهم چسب کردنیبه هم نگاه م یجور هیدوتا  نیا

 یهست رمیطرف که م هر

 یریم رمیطرف که م هر

 یخودت همه راه ها رو بست جز

 رمیتو سر م یهوا از

 رمیمیم ریبم یبگ تو

 رمیگیم یتو حس خوشبخت با

 امیهمه دن یکه بش خوامیم

 به نفس هام یبد نفس

 امیجا با تو م همه

 دوست داره یلیخ یکی آره

 دوباره یتنها باش ذارهیموقع نم چیه که

 گفتم نیدم گوش شاه زدیهم لبخند م دهیکه تموم شد سپ آهنگ
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  یدیم حیبهم توض-

 ؟یداد حیهمونطور که تو توض-

 چشم غره رفتم بهش کیکرد و فقط  عمیقشنگ ضا یعنی

 یکنسرت مفت چسبهیتوهم بخون که م یساله بنام بارانا داره(:هست5دختر  کی)خواهر ارسالن و زن بابک که اسرا

ر دخت لیبه فام مویریگیدختر م لیما از فام لیکردم چون تو فام یخودمم قاط نیکرد یدونم نسبتهارو قاط ی**م

 بود که رو فرق سر من نازل شده ** یعذاب اله اههیفقط اون کالغ س  مید یم

 به چشم  یا-

 که میبر میبلند شد یشام همگ میبخونم که حرف دلم باشه که عمه صدامون کرد بر یچه آهنگ کردمیفکر م داشتم

 ی:بعد شام قول بده بخوناسرا

 چشم-

 کارت دارم یبمون شهیم ی:هستدایپارم

 باشه-

 شروع کرد دایکه پارم مینشست اطیو تاب گوشه حو ر میرفت میموند دایرفتن و من و پارم یهمگ

 یدوسش دار-

 ویک-

 سپهر-

 نه-

 ؟یمطمئن-

 ستمیعاشقش ن یازش ول ادیفقط خوشم م-
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 یهست یدونیازکجا م-

 متوجه نشدم یمیخانوم دکتر عال-

 گه ینم نویچشمات ا یول-

 دایپارم یبگ یچ یخوایم-

 ده؟یبهت دست م یچه حس شینیبیم یوقت یحرف دلتو بزن خوامیم-

من  یایانگار دن رهیگیدستمو م یوقت کنمیم ینگاش کنه حسود یکس خوامینم ادیدر ب نهیاز س خوادیانگار قلبم م-

 رهینم رونیلحظه از ذهنم ب کیانگار تب و لرز گرفته شب و روز تو فکرشم  لرزهیدلم م ادیتو دستاشه اسمش که م

 شهیم دایعطشم ز چیه شمینم ریس دنشیاز د ستهیبه ا ایدن خوامیم نمشیبیم یوقت شهیدلم براش هر روز تنگتر م

 رو زده از عطرش ایعطر دن نیانگار کنارمه انگار بهتر  ششیبه پ کنهیروحم پرواز م کشمیبو م یعطرشو وقت یبو

عنا م گذر زمان شمیتا ساعتها ماتش م  کنهینگام م یاونه وقت یتا بخوابم انگار بو کشمیهرروز و شب بو م دمیخر

ده و و تودلم حک ش استیاسم دن نیاسمش انگار بهتر مونهیم نیریش یایرو کیمثل  ستمین ایدن نیتو ا ارنداره انگ

 استیگاه دن هیتک نیانگار بهتر شهیم قیاز آرامش بهم ترز یکنارمه انگار موج یاسمشو صدا کنه وقت یکس خوامینم

 بشه یمال کس خوامینم نهیخنده هاشو بب یمن کس ریغ خوامیکشه نم یخنده هاشو که هست یدید

 گفت دیبغلم کرد و سرمو بوس دیاشکام رونه شد پارم بعدش

 عاشق شدنت مبارک-

 چپ یبه کوچه عل زدمیواقعا عاشقش شده بودم و خودمو م آره

 اما اون دوسم نداره-

 یمگه تو دلش یدونیازکجا م-

 گذاشتن یکی یرو یاسمشو ازبچگ نکهیمثل ا-

 خوادش؟یخودشم م-

 انگار نه-
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 یگیم یپس چ-

 یایو بامنطقم جور نم خوامتیو نم میشیخودش گفت من و تو نم-

 نگفت چرا-

 کهیسال کوچ 5چون ازم -

 ن؟یهم-

 هیکم زهیمگه چ-

و به قول  شهیعشق وارد قلب آدم شه چراغ عقل خاموش م یوقت شهیجا نم کجای،عشق و منطق تو  نایا چنیه -

 کشد چراغ خانه را یبَرَد هوش دل فرزانه/دزد دانا اوّل م دیچون آعشق  گهیالنسا که م بیز

 نه سن و.... یاگه عاشقت باشه که هست فقط خود خود خودت برات مهم اونم

عشق نمی پرسه تو کی هستی؟ عشق فقط میگه: تو ماله منی .عشق نمی پرسه اهل کجایی؟ فقط میگه: توی قلب "

کار می کنی؟ فقط میگه: باعث می شی قلب من به ضربان بیفته . عشق من زندگی می کنی .عشق نمی پرسه چه 

 "فقط میگه: دوستت دارم داری؟نمی پرسه چرا دور هستی؟ فقط میگه: همیشه با منی . عشق نمی پرسه دوستم 

 دوسم داره یدونیازکجا م-

 هینگار از اما ا زنهیچشاش داد م کنهیاون نگات م یگردونیسرتو برم یوقت نهییسرش پا یکنینگاش م یتابلوئه وقت-

  ترسهیم یزیچ

 ؟یشد رهمیفالگ-

 که گشنمون شد میپاشو پاشو بر دمیم یدلدار ویک نیزهرمار بب-

 بود که اسرا گفت9:30 یحدود ساعتا میو که خورد شام

  مینیالوعده وفا بخون ب-
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زدن  تارینکنه من شروع کردم به گ تیو اذبزرگترهار تاریگ یتا صدا میصدا بود رفت قیکه درش عا یبه اتاق بغل ماهم

 (یبهنام علمشاه-یدیو آهنگ زدن و چشامو دوختم به سپهر )آهنگ غم د

 یدیغم د تیحاال تو زندگ تا

 یدیوفاتر از خودت هم د یب

 حاال شده دلت خون باشه تا

 باشه ونیگر شهیچشات هم ای

 ادشیکه شب تا سحر با  یاون

 یداریو ب یکنیم یزندگ

 حاال شده بگه با طعنه تا

 یدست از سر من بردار شهیم

 یدست از سر من بردار شهیم

 یدست از سر من بردار شهیم

♪♪♫♫♪♪♪♪♫♫♪♪ 

ه بار بود ک نیاول نیچشماشو ازم برنداشت و ا گهیسپهر بصورت شو که شده به چشام زل زد و د دیکه رس نجایا به

 .دیلحظه حس کردم مردمک چشماش لرز کی زدیچندتا آدم بهم زل م یجلو

 که تو دلت جا داره یبه حال اون کس خوش

 یریمیکه تو براش م یبه حال اون کس خوش

 کنمیم یحسود یگاه یول ستمیحسود ن من

 یریگیروز ازم م هیکه عشقتو  دونمیم

 یدیغم د تیحاال تو زندگ تا
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 یدیوفاتر از خودت هم د یب

 حاال شده دلت خون باشه تا

 باشه ونیگر شهیچشات هم ای

 باشه ونیگر شهیچشات هم ای

ون رسوا شدم و همش گهید دونمیرفتم م اطیو به ح یو گذاشتم صندل تاریگ یاشکامو نتونستم نگه دارم  جلد گهید

 به آسمون زل زدم و باخدا دردو دل کردم هیمن عاشق سپهرم رفتم سوار تاب شدم و با گر دنیفهم

بهش که  یچرا عادتم داد یباختم که دوستم نداره چرا خدا،چرا جلومو نگرفت یبه کسخداجونم آخه چرا دلمو -

 من شکسته ام خداجونم نیهست حکمتت شکسته من؟بب یتو کارت حکمت گنیآخه چرا خدا مگه نم ستیقسمتم ن

 کن توروخدا  یکار هی

 هق ام بدتر شد و زانو زدم هق

 خدا نمشیبب گهید یکیسخته با  ریجونمو ازم بگ ستیخدا جونم نفسم به نفساش بنده خدا اگه قسمتم ن-

من  ینیخدا منو مب نیکن بب یکار هی ییمن تو خدا یخدا گستید یکیبشم که تو دلش  یعاشق کس خواستمینم

 ریدستمو بگ یردوست دا یخدا جون هرک یچقد دوسش دارم تو شاهد یتو شکستم تو شاهد یشکستم جلو

 پشت و پناهم کمکم کن یی،چرا دوسم نداره آخه ،مگه من بدم،خدا تو ایمهرمنو به دلش بنداز خدا

 زدم وگفتم ادیفر

  رشیخدا من عاشقشم ازم نگ-

 که نفسهام کندتر شده بود یشد طور دتریشد هیسجده کردمو گر بعدش

بود پالتومو که دستش بود رو شونم  یسپهر اشک یرو شونه ام نشست سرمو برگردوندم تعجب کردم چشمها یدست

 انداخت بعددستشو دراز کرد سمتم

  یبلند شو هست-
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شد  دیام شد هیاش گذاشتم و گر نهیسرمو رو س شدیچ دمیبه بطرفش دراز کردم و با کمکش بلندشدم نفهم دستمو

 نطوریهم یا قهیدق کی دیکش یدستشو رو سرم م یفقط هر ازگاه گفتینم یزیسپهرهم سکوت کرده بود و چ

 گذشت که سپهر سکوت و شکست

 یدش تیاذ نقدیکه که چرا اشکاتو در آوردم ا فرستمیببخش که باعث اشکهات منم ،هزار بار خودمو لعنت م یهست-

 نکن جون من  باور کن من تحمل اشکهاتو ندارم هی؟گریخدا برد شیپ تمویکه شکا

سرمو آورد باال و قطرات  نییاشکهام پاک کردم و سرمو انداختم پاجونشو قسم بخوره و منم توجه نکنم  شهیم مگه

 و پاک کرد نییپا مومدیکه  از چشمات م یشبنم

  شمیزنده م رمویمینکن باشه  باهر اشکت هزار بار من م هیگر چوقتیه گهید-

گرفتم  شگونیواقعا سپهره دستمو بردم سمت صورتشو لمسش کردم بعد از بازو ن نیحرفاش شاخ در آوردم ا از

 واقعا مردم و خودم خبر ندارم ای هیواقع نمیبب

 گهیو م زنهیم یکش یخنده هست سپهر

 اینه اون دن اینه خوابه نه رو نکهیهم ا میهم من واقع-

 میرو تاب نشست میباهات حرف بزنم رفت خوامیم نیبش ایب یهست

 زشته نهیبیم یکیاالن -

 زود نداره ای ریروز قراره همه بفهمن د هی نکهیدوم ا دوننیها هم همشون م یکیبزرگترا که سرشون گرمه اون -

 پس رسوا شدم رفت-

 یحرفمو بگم خانوم یدیم ،اجازهیهست ستیرفت مهم ن میآره رسوا شد-

 تو دلم آب شد ایکل دن یرفت قند که سهله کاخونه قندساز یلیو یلیته دلم ق یلفظ خانوم از

 بگو دیببخش-

 ستمین ییو داستان سرا ینیبگم اهل مقدمه چ خوامیکلمه م کی-
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 یبگ یچ یخوایم-

 بگم که خوامینترس م-

 دلم شور زد یکنیا بگو دا چرا مکث م-

 رو زد و گفت کشهیکه منو م ییاز اون حنده ا بازم

 نیو برخالف سنش ع طونهیش یلیکه خ یوقته دلمو باختم به دختر یلیدلم و دلت من خ یعقلم کم آورد جلو-

 مونهیتخس م یدختر کوچولو ها

 اخم کردم وگفتم زنهیروم از اون دختره حرف م یشدم داره جلو ناراحت

 نارویا یگیخوب مبارکه چرا به من م-

ناراحتش کردم  یلیباهاش باشم ،من خ ایتا آخر دن خوامیم یبهش بگ خوامیم یهست یشناسیچون تو اون دخترو م-

 تونم ازش بگذرم  یوجه نم چیشه ،به همنو ببخ یبهش بگ خوامیدلشو شکستم م

 بلند شدم با اخم و تَخم بهش گفتم ازسرجام

 نداره برو خودت بگو  یبه من ربط-

 شد دهیکرده بودم که دستم از پشت کش یو ط اطینصف ح بایو رفتم تقر نییسرمو انداختم پا بعد

  یهست-

 هیچ-

 ا؟یدن انیتا پا یمونیباهام م -

 گفتمشدم و با تته پته  شوکه

 ؟یب با من من-

 آره با خود خود خوتم-
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 دعام مستجاب شد؟تو دلم گفتم  یزود نیبه هم یعنیبگم  یچ دونستمینم

 خدا قدرشو بدنم ،  دمینوکرتم خدا، خدارو هزارن مرتبه شکر قول م-

 که قبال خونده بودم و به زبون آوردم ییوباز از اون متنها شدیداشت کنده م نهیاز س قلبم

 آمده ام... "زلـیخا"نیستم اگر زنانه پای عشـقم نایستم! من از قبیله ی  "زن-

 عشـقت را جار می زنم تا خدا برایم کَف بزند! آنقدر

 نمی کند فرشـته باشی یا آدم یوسف باشی یا سلیمان! فرقی

 پـرواز نمی کند... زنــانه پای این عشــق می ایستم... "تو"ی دل من بدون اسم رمـز ِ نام ِ  قالیچه

 دوسـتم داری؟؟؟؟؟ مردانه

 گهیو م کنهیم یخنده ا سپهر

 دوست داشتنَت-

 باشد گنـــــــــــاه

 اشتــــباه یا

 می کنم ، تـــــو را گناه

 ..!…به اشتباه  حتــــــی

 گهیمو  رهیگیدستمو م بعد

 )منظورش او متنها بود(یبازم از اون چرت و پرتها دست بر نداشت یول دمت،یدزد کننیفکر م التیکه االن فام میبر-

 که یکجاش چرته تازه خودتم گفت-

 یگیم شهیاما تو هم گمیمن بار اوله م کنهیفرق م-

 خوبه میلیخ-
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 خانوم کوچولو یشما بگ یچشم هرچ-

 نییسرمو انداختم پا دمیکش یتو اون اتاق که بچه ها بودن منم که خجالت م میرفت میجدا جدا وارد خونه شد بعد

 صدا گفتن کیهمشون دست زدن 

 نیمبارکه مبارکه خوشبخت بش-

 ننیقرمز اومده بودن رو گونه هام بش یشدم لبو ،لبو سهله گلبول ها یعنی

 عمو حامد اومد طرفمو گفت بعد

مطمئنم خوشبختت  ادیمن که ازش خوشم م یکرد دایداره روپ اقتتویل کهیخجالت نداره گل دختر،خداروشکر اون-

 نیکنه ...قدر عشقتونو بدون یم

 اومد طرفمو گفت دهیسپ بعدش

 ارمیدر م ی.هوامو داشته باش وگرنه خواهر شوهر باز شمیگفتم زودتر از تو خواهر شوهر م یدید-

رسما شروع شد آقاجون فال حافظ گرفت و  لدایجشن تو حال  میبزرگترا صدامون کردن ورفت کاتیتبر لیس بعد

 ناینصف شب بود که همراه با سپهر ا1تو عمرم انقد خوش نگذشته بود ساعت میاز عزا هم در آورد یقشنگ دل

 و هرکس رفت خونشون.. میاومد

 ماه بعد سه

شمال را  میبر یتا همگ میبندیچمدونارو م میو دار رسهیبه مشام ادم م یاز همه جا دیبهار وع یاسفنده و بو یآخرا

 میکه سام بهم داده بود تا بدم به رها رو تو چمدون قا یشمال و منم اون گوش انیب میهم قراره از مشهد مستق نایا

تازه  ادینتونست ب ادیم ایبعد بچه اش به دن کماهیچون  اونم ستنین نایا یکه فقط شاد فیکردم تا سر فرصت بدم ح

بزرگه و باصفا و چه بهتر  یلیآقاجون خ یالیچون و میآقاجون بمون یالیقراره و یو همگ انیمهم باهامون  نایسپهر ا

 رونیب میرفتینشد که با سپهر نباشم هرروز بعد کالس باهم م یسه ماه روز نیعشقم باشم تو ا شیسال پ لیکه تحو

 رونیب میرفت نیوچندبار هم با شاه یشهرباز میرفتیکنارمونه باهم م یوقت مهیزندگ یروزها نیو بهتر میزدیو قدم م

 مدیزیقدم م سیخ یابونایبارون تو خ ریز میرفتیهردومون م دیباریبارون م ایبرف  یخوش گذشت وقت یلیکه خ

 دیبا گهیبقول سپهر که م دینگ گهیکه د میعکس گرفت مونخوب یاونقد از لحظه ها یبرف باز دیباریهم برف م یوقت

پاک شد  یاز ممور انایتا اح میخاطره بشه تازه همشونو هم چاپ کرد کیخوبو تو خاطرش بسپره و  یلحظه ها نیآ
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شب  خونه تا نصف میومدیهم م ینکنه وقت دایپ یکرده بودم تا کس میتختم قا ریکه منم ز مینمونه داشته باش کی

م ا یمنظور از نامه هم پ میکردیدل مو نامه رد و ب میکردینگاه م گرویعشق قرارمون تو بالکن بود وهمد عتراس سا

نمون از خو ومدیتختش واونم م ریز زاشتمیخونشون م رفتمیمثال م مایشتینویهم م یتلگرام بود البته نامه واقع یها

منم نگهش داشتم و هرروز هم خدارو بخاطر   دیفهمیهم نم طانیکه جن و ش نداختیم یاتاقم،طور نداختیدر م یال

 یلیخ نکهیمدت ا نیتوا دمیاز سپهر فهم زایچ یلینعمته خ کینعمتش و لطفش شکر گزارشم وجود سپهر  نیا

البته همه مثل من خنگ   هیرشته پزشک6ترم  یبلکه دانشجو ینه منش هیقاتینه ترز نکهیمهربونه و با احساسه وا

 هم بله  از ما جلوتر زدن خخخخ نیو شاه دهیسپ نکهیا دمیهم که فهم یزیچ کیخونده  یکه دوسال جهش ستنین

ز هم ا نایو سپهر ا میخونه اقاجون قرار گذاشته بود یشمال با عشقم هممون جلو یبسو شیچمدونمو بستم و پ منم

 اونجا ومدنیخونه مادربزرگشون م

 انیبه راه افتاد همه منتظر سپهر ا ایاحوال پرس لیس یدر بودن وکل یهمه جلو نایدم خونه آقاجون ا میدیرس یوقت

آقاجون و مادر جون وزن عمو با  میبر نیشاه نیو سپهر باماش دهیشد منو سپ نیبرا میو تصم دمیبودن که اونام رس

روز 13 نیخودشون وچه بهتر از ا نیهم باماش نایا میمر لهمن و خا یبابا نیعمو وعمو حامد و عمه هم با ماش نیماش

 گفت دهیکه سپ میراه بود یتو میشد نیسوار ماش یهمگ یبا عشقت باش

 دیدلمون پوس میبزار گوش بد یزیچ یکیموز-

 چشم بانو شما امر بفرما-

 هیدختر بمب انرژ نیانگار ا دیفقط رقص دهیجهان و گذاشت و سپ دیام یآهنگ سکته قلب نمیشاه

راحت هم است میرستوران توقف کرد هی کینزد نایکه باالخره باچراغ ماش میکه نکرد ییایطونیراه چه ش یکاینزد تا

کرد که  عکس من  میتنظ یطور نویماش نهیو سپهر جاشونو عوض کردن و آ نیبعد ناهار شاه میهم ناهار بخور میکن

 سپهر ضبط و روشن کرد وبه آهنگ کامران و هومن و زد فتادیم

 یگذر یم ایاز همه دن یرو دوست دار یکس یوقت

 یبر یدوبارته اسم اونو که م تولد

 یکن هیبهش تک یخوایم یرو دوست دار یکس یوقت

 یکن هیو  به خاطرش گر یکه محتاجش یبگ
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 بد باشه ایدن یحاضر یرو دوست دار یکس یوقت

 رو بلد باشه یعاشق یکه دوست دار یاون فقط

 و درس نیاز مقررات و د یکه بگذر یحاضر

 ترس گهید نداره یمعن یرو دوست دار یکس یوقت

 به جنگ یر یبه خاطرش م یرو دوست دار یکس یوقت

 سنگ کهیت هی شهیقلبت م ،یگیخاطرش دروغ م به

 یبر یم ادیرو از  ایدن یرو دوست دار یکس یوقت

 یاریتا اونو به دست ب ید یو ندارتو م دار

 یدوست نداشت به خاطرش رها کن یهرچ یحاضر

 یاز مردم شهر جدا کن یحساب حسابتو

 یهر روز سر اون با آدما دعوا کن یحاضر

 یو باز خودتو رسوا کن یبشکن غرورتو

 یگذر یم ایاز همه دن یرو دوست دار یکس یوقت

 یبر یدوبارته اسم اونو که م تولد

 یکن هیبهش تک یخوایم یرو دوست دار یکس یوقت

 یکن هیو  به خاطرش گر یکه محتاجش یبگ

 یگذر یم ایاز همه دن یرو دوست دار یکس یوقت

 یبر یدوبارته اسم اونو که م تولد

 یگذر یم ایاز همه دن یرو دوست دار یکس یوقت
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 یبر یدوبارته اسم اونو که م تولد

و  نیخداروشکر سپهر زود ماش میبه خودمون اومد ییجلو نیکه با بوق ماش میتو حس رفته بود مونییهرچهارتا

 میرفت یبه حس م ایوگرنه تو اون دن دیکنترل کرد کنار کش

 دنیدوتا مارو آخر به کشتن م نیا دمی:چقد ترسنیشاه

 :باهات موافقمسپهر

 :به ماچه حواستون به جلو بود نه مادهیسپ

 به خال یزد دهیسپ ولیا-

 گنیم نارویهم طانهیزن ش گنی:منیشاه

 نینر ییایبه حس رو نیخواستیدوما م گنیمردا از حسادت م نویا می:اوال ما زنا فرشته ادهیسپ

 گهیراست م-

 شد کمونیحامد نزد عمو

 که نشد تونیطور-

 :نه عمو حالمون خوبهنیشاه

 پشت فرمان ادیب گهید یکی نیبگ نیاگه خسته ا-

 لحظه حواسمون پرت شد هی:نه آقا حامد سپهر

 ما نیماش انی،دفعه بعد حواستون پرت شه دخترا م شهیدوتا حواستون پرت م نیمعلومه با ا-

 باهم یهمگ

 چشم-
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 و به حس رفتن ممنوع یچرون ن،چشمیحرکت کن نیآفر-

   میو حواسمونو جمع کرد میآهنگ گوش نداد گهیشمال د میبرس تا

 میدیرس نیپاش دهی،سپیهست-

 میاه بزا بخواب-

 نیبخواب نیبر نیشامتون بخور الیو نیایب-

 نهیشاه دمیچشامو باز کردم د یحالیب با

 میدیرس یک-

 میکن دارتونیبعد ب میببر الرویوسا میگفت شهیم یربع کی-

 میدیپاشو رس دیسپپ-

 ادیخوابم م یهست لیخیب-

 بمون نجایباشه من رفتم تو ام شب ا-

  الیو میرفت یحالیبلند شدکه انگار واقعا شب تنها موند با ب یطور دهیسپ

 شام نیای:بمامان

 چشم-

 طبقه باال میو رفت میچشم بسته غذامونو خورد کیچشم باز و  کینهنگا   مثل

 اطیجنگل اول ح کیفاصله داشت وهم نزد قهیدق 5 ادهیپ تایبود و نها ایدر کیآقاجون دوبلکس بودهم نزد یالیو

 کی اطیشده بود سمت چپ ح یوچمن کار یهم درختکار واید یاستخر بود کناره ها کی اطیبزرگ بود که وسط ح

ا شده بود چهارت دهیبود سه دست مبل تخت شو چ ییرایباال حال پذ یرفت ی.از پله ها که م ویکیبود وبارب قیآالچ

 کیبهداشت داشت داخل اتاق بغل اتاق اسانسور و کنار اون آشپزخانه اپن که  سیبود که هرکدوم سرو نییاتاق پا

هم از بود تو طبقه باال یچیبود وراه پله هاش مارپ ینفر24 یناهارخور زیم کیاپن  یداشت و جلو ینفر 4یناهر خور
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بود و اون  اطیروبه ح ییو سه تا اتاق باال نییپا یاتاقها یویتا اتاق باال که و8شده بود و دهیتخت شو چ یمبل ها

 سیجنگل بود وهمه اتاقها هم سرو وشیو گهید یو اون سه تا ایدر وشیاتاقها تراس هم داشتن و دوتا اتاق باال و

 یواریفقط کمد د گهید یتا5داشت اما  یویبود ت اطیح وشیکه تختشون دونفره بود و و ییداشتن واتاقها یبهداشت

ولوازم  یصندل زویو م خچالیو  یبهداشت سیو استخر آب گرم وسرو یاستخر و جکوز کیهم  نیزم ریداشت تو ز

 نهییتا پا4 کهیدرحال نهییتا اتاق پا5 کردیفکر م کردیبود هر نگاه م نییپا یداشت که راهش کنار اتاق خوابها یورزش

هست که  یمتر100خونه  کیآقاجون  یالیاز راه هاشه.درست بغل و یکیآسانسور هم که  البتههست  نیرزمیو راه ز

البته کار  الهستندیو مراقب و کنهیم یکه زن وشوهرن و فوقالعاده خوب و مهربونن زندگ الیو دریاونجا هم سرا

هم اقاجون گذاشته  داریداره اما سرا نیرودوربیدزدگ ستمیس نیهم برعهده اوناست با ا یو آشپز دیو خر یباغبان

 .اطیاحت یبرا

والبته قرار بود رها هم اضافه شه فردا به جمعمون اتاق ما  میبود رو انتخاب کرد ایبه در وشیکه و یاتاق دهیسپ منو

بود وگلهاش بنفش روشن رو  یاسیده هاش بود و پر یاسیبه رنگ  واراشیداشت که د دیدوتا تخت دوطبقه سف

بود  دیکه به رنگ بنفش و سف یلیکمد بزرگ ر کیفرشت بنفش رنگ هم وسط اتاق بود و کیساده  و  یاسی یروتخت

  گهید دیسف شیآرا زیم کیو 

و  انیهم توسط مامان ا گهید یاتاق مستر بود که مال اقاجون ومادرجون بود و سه تا شیکیرو هم که  ینییپا یاتاقها

 انتخاب شد. نایو عمو ا نایا میخاله مر

داشت و رنگ اتاق  یانتخاب کردن که دوتا تخت تک نفره طوس نیو سپهر و شاه استیدر وشیاز اتاقا که و یکی

 بود یو نقره ا یسرمه ا

روبه  وشیاز اتاقها که و یکی نیبود رو انتخاب کردن وهمچن اطیح وشیکه و یهم اتاق ماهیحامد و عمه فر عمو

 هان باشه یمال آ یاتاق کودک هست که تختهاش مال کوچولوهاست که قرا اطهیح

 دمیروتختها خواب میلباس افتاد ضیاتاق بدون تعو میدیکه رس نیهم دهیسپ منو

 شد  دهیدفعه کش هیاما  دمی،اه پتورو رو سرم کش مایبخواب ذارنیبابا پشه ها نم یا

 میبخواب نیزارب نیمگه مرض دار-

 تنبل خانوما نیصبحه ها پاش 8ساعت -
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 بلند شدم عیزود تند سر دمیکه صدارو شن نیهم

 رها  یوا-

 خانوم خانوم ریصبح بخ-

 بغل رها و تا تونستم چلوندمش دمیپر

 ستیاتم مثل آدم ن ییخوش آمد گو  یخفه ام کرد-

 دلم برات تنگ شده بود عشقم یلیخ یوا-

 یکرد دایپ دیعشق جد گمیبود االن بهش م گهید یکیعشقت  ادیم ادمی:تا دهیسپ

 ه؟یعشقش ک-

خوشبختم دوما عشقش  دنتیبودم و از د داریمشتاق د یاز هست دمیشن یلیخ فتوی:اول سالم رها جون تعردهیسپ

 داداش سپهرمه

 نگاه کرد و گفت یبهم چپک رها

 ؟ هیسالم منم خوشبختم سپهر ک -

 :بزا عکسشو نشون بدم دهیسپ

و که گوش بده چون ت هیشه اما ک الیخیتا ب ومدمیچشم و ابرو م یه گشتیبرداشت و دنبال عکس سپهر م شویگوش

 دمیترسیبود و ازجونم م یبه رها نداده بودم صحبتهامون معمول یگزارش چیمدت ه نیا

 نیبب ناهاشیکردم ا دای:اها پدهیسپ

  یچقد دنبالش بود ادتهی یهست یکرد دایهمون پسره اس که تو کوه بود چطور پ نیا ا-

 برد بهش چشم غره رفتم آبرومو

 یرسم که نگفته بود یحسابتو م یکنیچشاتو چپول م هیچ-
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 گلم یش زیسورپرا خواستمیم-

  ادیکه حالت جا ب دمینشونت م یزیسورپرا کی-

م و کم بود بخور وارید کیکه خوردم به  کردیدر آورد و افتاد دنبالم منم از اتاق فرار کردم داشت دنبالم م شوییدمپا

 نحوه مردنمو  نمیکه چشامو بستم تا نب نیزم

کمرمو گرفته وچشامو باز  یکی دمیچشممو باز کردم د کیو هوا معلق شدم  نیزم نینشد انگار ب میپس چرا طور إ

  ه؟سپهرمیک نیاگه گفت کنهیبا لبخند جذاب داره نگام م یکی  دمیکردم کامل د

 زمیعز ریصبحت بخ-

 زدلمیعز ریصبح توام بخ-

 میاهم اهم رها ازهم چشم برداشت یبهم که با صدا میزده بود زل

 ییپس سپهر تو-

 برمردم آزار لعنت که جام راحت بود، -

 بله من سپهرم و شما-

 عشقت لیمن رهام و عزارائ-

 شدم و بالحن کودکانه گفتم میرفتم پشت سپهر قا یزود

 بخوله موخواد منو نیا یسپهر -

 زمیحق نداره بهت چپ نگا کنه عز یمن هستم کس یتا وقت-

 زبونمو برا رها در آوردم منم

 کنمیمن م یول-

 اد؟یچرا دلت م-
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 یلیخ-

 گهیو م خندهیم سپهر

 عشق من نیباز سوزونده ا یشیچه ات-

 به من نگفته-

 ویچ-

 ؟یکرد؟چطور مختو زد؟چندماهه عشقش داتیاز کجا پ نکهیتورو،ا-

 گهیو م خندهیم بازسپهر

 همه راهو نیا رهیم یک-

 من-

 یندار شیکار گهیمنو د زیعز نیاگه من خالصه بگم ا-

 نه-

 نوه خاله مامانم هست یلیمامان ل لشمیاوال من فام-

 رفت یلیو یلیلفظ مامان دلم ق از

 یخب بعد-

ماه تموم 3اسفند 30کرد و سوال سوم  زمیپنوتیه دیاسلحه شا ای رکمونیزد حتما با ت یچطور دونمیمخمو هم نم-

 حله؟ هیشیم

 نایزد وا ریبا ت یکنیخدا درو تخته رو خوب جور کرده مسخرم م-

 قرص خنده خورده امروز نیانگار ا گهیوم خندهیسپهر م دوباره
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صبحانه که  میکنه و بر ضیعشقم بره لباساشو تعو یدیل نیینه..اگه اجازه بفرما شیدوم هیاوال خدا نجار خوب-

 میمرد یازگشنگ

 نباریفقط ا-

 مجوز صادر شو زمی،عزیدیممنون ل-

 عشخم یسیم-

 شما نیواه واه چقد لوس-

تو  نهیچیکرده ودوششو گرفته و االنم لباساشو داره م یزرنگ دهیسپ دمیمنم رفتم اتاق د نییکه گفت رفت پا نویا

 کمد

 باشه تیعاف-

 صبحونه میبعد بر دمیلباساتو چ یریدوش بگ رتایتوام برو دوش بگ یمرس-

 خواهر شوهر زن داداش یباشه مرس-

 نییپا میرفت دهیو باسپ دمیو زودتر موهامو سشوار کش رونیگرفتمو اومدم ب یربع کیدوش  کی

 ادیم ینون تازه ا یبه به چه بو ریبخ یصبح همگ-

اش دراومد  هیونقد ماچش کردم تا گرهان ا یرو بعدش آ ایجوابمو دادن و اول عمه رو بغل کردم و بعد دن همشون

 عشق کوچولوم نیچقده بزرگ شده بود ا

 یاش انداخت هیهم گر یپسرمو هم تموم کرد نیخانوم بب یهست ادیکه از دستت برنم ری: کار خنیرام

 بود دهیچقد دلم برات تنگول یداداش یوا-

  نی:منم همچننیرام

 دم گوشم گفتم بعد

 ات حرف نداره  قهی،سل دهیتازه به دستم رس یخبرا-
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 که یدونیام م قهیممنون من خوش سل-

 فتهیخودش -

 دهیخربزرگترا نرفتن چون قبال دالبتهیع یهم لباس برا میریو بگ نیهفت س لیبازار تا هم وسا میصبحانه هم رفت بعد

 بودن 

 کیو عمه هم که باهم  ایو رها(دن دهی( و ما دختراهم باهم)منوسپنیو سپهروشاه نی)حامدورامرفتنیباهم م پسرا

 تونستینم یبودن کس گارمونیتا درباره سام هم به رها بگم اما کو فرصت، البته انگار پسرا باد گشتمیفرصت هم م

 نگاه کنه به ما یچپک

و  نیازهم عمه وحامد باهم و رام میکه لباساشون محشر بودن تو پاساژ جدا شد میرفت یپاساژ بزرگ و لوکس کی تو

 میکن دایپ گریکه داخل پاساژ بود هم د یشاپ یکاف یجلو12هم باهم و ما پنج تا هم باهم و قرار شد ساعت ایدن

 رنگ خورد به دخترا گفتم یمانتوخوشگل بادمجون کیکه چشمم به  میکردیمغازه هارو نگاه م میداشت

 ه؟ینظرتون چ-

 ازش ادیقشنگه منم خوشم م یلی:خرها

 میپروش کن می:منم بردهیسپ

 میداخل مغازه شد یهمگ انیکه ب میهم اشاره کرد نایا نیشاه م،بهیبر-

  نیی:بفرمافروشنده

 میخواستیروم نهیتریکه تو و تونیاون مانتوبادمجون-

  یو،کرمیباالست وتودو رنگه بادمجون کمی متشیکارامونه و ق نیاز بهتر یکی نی:بله افروشنده

 چنده؟ متشیق-

 280:فروشنده
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 زایچ هیواسه بق دادمیدرسته بابا پول داده بود بهم اما اگه به مانتو م 280مانتو کیچه خبره واسه  دیسوت کش مخم

 وردمیکم م

 ارمی: خدمتتون بفروشنده

 دم گوشم گفت نیبگم نه که شاه خواستمیم

 باشه؟ رمیگیبعدا از عمو م کنمیخودم حساب م ارهیبزار ب-

 رتمیبه غ یعنی کنمیبخره قبول نم ینطوریقرض نباشه و همکه اگه بعنوان  دونستیخوب اخالقمو م نیشاه

 خورهیبرم

 نیاری:بله اقا واسه ما سه تا بدهیسپ

 شوی:چه رنگفروشنده

 ی:واسه من کرمدهیسپ

 ی:واسه منم بادمجونرها

 یمنم بادمجون-

ود بود که از کمر به باال طرحدار ب نطوریتنم بود مدل مانتو ا تیف میپروش کن میمانتوها رو داد دستمون رفت فروشنده

 ونیو که ازکه طرحاش هم ازجنس پارچه خود مانتوبود وهم براق وکمربندش هم از جنس پارچه طرحدار بود وپاپ

م از مانتو ه یجلو یو کنارهها اناشیبود وسرآست ارد نینگ کیرنگ کوچ ییطال ونیپاپ کی ونیداشت که وسط پاپ

اش  قهیبود و  کیرنگ داشته که مدل دکمه کج و بار ییطال ینیینه اش سه تا دکمه تزجنس پارچه طرحدار بود باال ت

که  میاومد رونیروگرفته بود از پرو ب قهیگرد بود که دورتا دور  یکوچولو یلیخ زهیچ کی  کیاونم  یکه رو ستادهیا

شب بود که 8شاپ بعد رستوران ساعت یکاف میاول رفت یهمگ لیوسا هیبق دیهمه رو حسا کرد بعد خر نیاهش

 الیو میبرگشت

 مونیبه همگ یلیامشب هم خ میشد یومنوند دیکه از شانس ما بارون بار ایکنار در میبر یقرار بودبعد شام همگ شب

رفتند زود الال به جز من و رها که قبل بهش گفته بودم بمونه که  یشه همگ لیخوش گذشت فردا قرار بود سال تحو

 میآشپزخانه نشست یرو ناهار خور میباهم رفت بمیج ودمکه سام داده بود رو گذاشته ب یم و ازقبل هم گوشکارش دار
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 بخوابم  ینذاشت یکشوند نجای:خب بگو چرا من و تا ارها

 دارم یحتما کار-

 خوابمیسال خوابم برد اونوقت تا آخرسال فقط م لیتحو ینیب یم ادیکارت باور کن بدجور خوابم م هیچ-

 بده-

 حساب کار دستم اومد گهیبهم رفت که د یچشم غره ا رها

 شل وپلت کنم ای یگیم-

  یمن دار شیپ یامانت هیچشم،-

 ؟یچ-

 رو در آوردم دادم دستش یشلوارم گوش بیازج

 هیچ نیا-

 یگوش-

 به من شیدیچرا م هیگوش دونمیخنگ م-

 سام داد بهم بدم بهت نویا-

 چرا-

 خره،عاشقته-

 کرده یشوکه شد که انگارازش خواستگار یطور رها

 ینکرده ها تو شوک یفعال خواستگار-

 لکنت زبان گفت با

 یاا از کجا مطمئن-
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 خودش گفت-

 گفته بودم بهش گفتم سایکه به پل یکردم همونطور فیهمه ماجرا رو براش تعر بعد

 نداشته یباورم کنم سام نقش-

 راحت شد المیدادم بهت خ توی،خداروشکر امانت یکنیالال ،بعدا بهش فکر م میآره بر -

 ممنون-

 اتاق که بشمار سه خوابم برد میرفت باهم

خونه  ونیو کال دکوراس میبه جون خون افتاد یبعد صبحانه گروه میتو جنب و جوش بود یهمگ میشد داریکه ب صبح

 ینییچه تز میکرد نییو تز نیت سو رها سفره هف دهیو بعد منو سپ میبعدش همه جارو برق انداخت میرو عوض کرد

هم استراحت  لیهمه رفتن اتاقاشون تا تحو میتاداز کت و کول اف یهمگ نکهیدهن همه باز مونده بوددا.بعد ا یعنی

 به اتاقم مشترکمون میکنن هم خودشونو آماده کنن.ما دخترا هم رفت

 خسته شدم،خدا مردم یوا ی: ارها

 میمردیکمک کردنا و گرنه م ونیو آقا نیسنگ لی:حاال خوبه وسادهیسپ

 بره یاول ک میریدوش بگ مینمونده بر یزیچ لیآره واال تا تحو-

 می:تو برو ماهم استراحت کنرها

 باشه  -

متر باز بود فک کنم مگسا با جد  کیخوابن دهنشونم  نایا دمید رونیاز حموم که اومدم ب یساعت کیدوش  کی بعد

 بلند گفتن یباصدا کنمیم دارشونیکنن االن ب لیوتح دویع نایو آبادشون رفتن دهنه ا

 همتون نیخوابیشد مبارکه تا آخر سال م لیتحو دیع نیپاش-

 نیدستپاچه شدن که نگ یطور

 مونمیسال بو گندو م انیخدا تا پا ی:وارها
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 میکن کاریحاال چ ینکرد دارمونی:آره چرا بدهیسپ

 نیهمه زحمت بکش آخرش بشه ا نی:ارها

 حاال  میکن کاری:آره چدهیسپ

 دلم براشون سوخت یکنن آخ هیمونده بود گر کم

 دمیشوخ نینکن هیگر-

 :جون من ؟رها

 یگ یکه نم ی:واسه دلداردهیسپ

 رفته شیکه بو گندتون تا ک نیریدوش بگ دینه به جون شما دوتا بر-

خوبه بزرگ شدن گفتم االن دنبالم  دییرو صورت من رو اهیبغلم ماچم کردن فک کنم گل و گ دنیپر یطور هردوشون

 فتنیم

منم به خودم برسم.اول رفتم  انیهم از حمام اتاق استفاده کرد تا اونا ب دهیسپ رهیتا دوش بگ بایرفت اتاق عمه فر رها

 پیود و زب نهیس ریا ز کیتون قهی دمیبود رو پوش پوریکه گ دهیرو همراه با بلوز سف یزرشک کیتون کیسراغ لباس 

 قهیواز جنس توربود واز  ستادهیا قهیبلوز  قهیزانو بود و  یباالوجب  میون کیواز کمرتا  شدیتا کمر تنگ مداشت و 

وصندل  دیبودهماهنگ بود.با ساپورت سف نهیس ریکه ز کیتون قهیمدل داده شده بود وبا  دیاش دوباره تور سف

و....داشت رو  یو عناب یو کرم دیو سف یزرشک یبود وتوش رنگها یکه توش هر رنگ مویست کردم و روسر یزرشک

 ترن  تو همون آماده شدن خخخخ یاز منم حرفه ا نایا دمیکارم تموم شد د یبستم وقت دیجد لمد

 نیا ابلوز من بود ب هیاز جنس تترون بود ومدلش شب دویبه رنگ سف نهیبود که تا س دهیپوش یکیتون کی دهیسپ

بود ازجنس  تترون و قسمت کمرش چهارتا  یتا زانو مشک نهیواز سداشت  یمشک ونیپاپ کیتفاوت که مال اون 

 یعنیبود یموهاش چتر یو جلو یشکم یو کفش ورن یمشک یدو به دو بود همراه با جوراب شلوار ییدکمه طال

 غش نکنه خوبه نیشاه
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 راهنیداشت و همراه با پ ییبود که سه تا دکمه طال دهیپوش یاسیکت  کیهم لباسش خانومانه تر از ما بود  رها

ست کرده  یاسیو کفش پاشنه بلند  دیبود رو با شلوار کتان سف یاسیگل کوچولو به رنگ  کی یا قهیکه  ریحر دیسف

 بود دهیمثل من پوش شویبود و اونم روسر

 شهیم لیکه سال تحو نییپا میبر نیخب خب همتون ترگل ورگل شد-

 هگید میا فتهیخودش ندازنیو رو ما نور م میکه انگار تو فشن شو هست نییپا میومدیاز پله ها م یتامو طور هرسه

 و سپهر ماتمون شده بودن  نیاما شاه کردنیبا لبخند نگامون م همه

 شدن یگریعجب ج یوا پشونی:تدهیسپ

 زدن پیت ینطوریا یبرن مخ زن خوانی:انگار مرها

 ماچ گنده کنم  هیبپرم بغلش  خوامیمن غش نکنم بهتره م-

 نیشاه ای:سپهر رها

 میفر نکیخوشگل خوش اندام مخصوصا با اون ع پیخوشت لشویقربون داداشم ماشاهلل استا نهیمنظورم شاه-

 منو کشته شیمشک

 مینیبیما نم هینکیهم ع نیشاه دی: رها جون مشخصاتش که مال داداش منه شادهیسپ

 خوادیاعمال صالح م میی:اره ما که بنده گنهکار خدارها

 خنده ریهردوشون زدن ز بعد

 میکوفت بر نیروآب بخند-

و ساعت  یسرمه ا یشلوار ل کیتا آرنج تا کرده بود وبا  انشویبود که آست دیپوش یاسپورت سبز آب راهنیپ کی سپهر

به همون  یا قهیتنش بود با جل تیکه ف یمشک یشلوار پارچه ا کیهم که  نیست کرده بود شاه یشاک مشک یج

 ودست کرده ب یبود رو با ساعت رولکس نقره ا دهیتا آرنج تا زده بود پوش ناشویکه اونم آست دیفس راهنیرنگ و پ

 لباس چنگ بزنن ایفرش بشورن  خوانیم نای:ارها
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 پوشک بچه عوض کنن وسواس گرفتن خوانیم دی:خخخ شادهیسپ

 که عمو حامد گفت دمیخندیمون م هرسه

 نیکردیمسخره م ویباز ک-

 زهیچه ت نی: ادهیسپ

 نی:سپهر و شاهنیرام

 سرشونو برگردونن که فک کنم مهره گردنشون شکست یدوتا طور اون

 یدی:تو از کجا فهمدهیسپ

  دنیاشون شروع کردن به خند همه

 خاک یعنی یدیجا سرمونو به باد م نی:خاک توسرت که  تو بدتررها

 شه لیتحو دیدور سفره کم مونده ع نیای: ب آقاجون

منم چشاموبستموتو دلم سپهرو ازخدا  خوندیسال و داشت م لیتحو یو دعا میاضر شدامون سر سفره ح همه

 زه ار یم ایخنده هاش به کل دن نیچشامو باز کردم با لبخند سپهر مواجه شدم هم یشد وقت لیتحو دیخواستم که ع

 یشمس یهجر13آغاز سال.......-

ها شد که آقاجون ومادرجون به بزرگترا  یدیشروع شد و ماچ و موچ راه افتاد به به نوبت به ع کاتیتبر لیس بازم

سکه و به ماربع سکه البته به  مین نیورام ایهم سکه دادن و به دن میو عمو ابراه میبه خاله مر یتمام سکه دادن حت

از جاش بلند شد و  نی.اما شاهیدیع یپول دادن برا هیقبود دادب کادیپالک طال که وان  کیهان  یعشق خالش آ

 هیبه دختر همسا دمیم یگرفته بودم چون مسخره امون کرد یدیاومد طرف ما براتون ع

 ما؟ ی:کرها

 یزاری:چرا تو دهنمون حرف مدهیسپ

 یکه شد یدروغگو نبود-
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 چرخهیبده خودتو خالص کن وگرنه تاصبح زبونشون م شونویدیع نی:شاهایدن

 یگی:آره راست منیشاه

زرد  و دیبه رنگ طالسف ییکلفت بود و ازش پروانه ها یکم رشیدستبند طال داد که زنج کیبه هرسه تامون  نیشاه

 گفتم نویبغل شاه دمیخوشگل بود پر یلیبود خ ونیآو

 خوشگله یلیخ یدستت درد نکنه داداش-

 مبارکت باشه فنچولم-

 و گفت نییانداخت پا سرشو دهیمن نوبت رها بود که ازش تشکر کرد بعد رها سپ بعد

  نیممنونم آقاشاه-

 مبارکت باشه -

 گفت دهیدم گوش سپ رها

 یبغلش کن یبرات نتونست رمیبم یکنیبعد قشنگ ازش تشکر م یاوخ-

 هینگو رها بچه خجالت-

 خنده ریزد ز یپق رها

 صبرکن رسهینوبت شمام م-

پس چرا به من   دهیبه سپ شویکیو داد به رها و  شیکیاون سپهر اومد طرفمون که دوتا جعبه دستش بود که  بعد

 اخمامو توهم کردم یعنینداد 

 :دخترم مال تو محفوظه سپهر نشونش بدهمیعموابراه

 نیایچشم ،دنبالم ب-

 چشم بند بهم داد  کیباال سپهر  میاز پله ها که رفت هیچ میدیع نمیکنجکاو شدم که بب یلیخ
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 زمیبه چشات بنداز عز نویا-

 میاتاق رفت کیدر معلوم بود که به  یرو رفتم از صدا رین وچرا اوامرو اجرا کردم با کمکه سپهر مسچو یب منم

 جان چشم بندو بردار وآروم آروم چشماتو باز کن یهست-

 آروم آروم چشمامو باز کردم از صحنه روبه روم شوک زده شدم  منم

 تاریگ شهیسپهر باورم نم یوا-

 ست(تو کوه شک ادیم ادتونی)میکه شکست یتاریبخاطر گ نمیداشت ا یادیبرات ارزش ز یکیاون  دونمیمبارکته ،م-

 خودمو کنترل کنم و سپهر و بغلش کردم   نتونستم

 کنمیمراقبت م شتریازجونمم ب ییدیچون تو خر شتریب یلیبرام ارزش خ نمیممنونم سپهر ا-

 عمرمه شهیقلبمه شجون تو ضربان  یدونی،تو که بهتر م یحرف و نگو هست نیس،ایه-

 کلمات بودن نیو لذت بخشتر نیباتریحرفها از زبون سپهر ز نیا دنیشن

 یسپهر-

 زمیجونم عز-

 عاشقتم-

 من دونهی یکی یخواستم نیجور خاص ،خاصتر هیعاشقتم -

 میبا هول از هم جدا شد یاهم اهم کس با

 بعدا نیالو ترکوندنتون رو نگهدار نجایمجرد هست ا نیگی:نمرها

 یبود نجایا یاز ک-

 باهم:از اول دهیوسپ رها

 که دلم تنگه صداته نییپا ایبردار ب تارتویدلم گ زیطلبتون،عز یکی رمیگی:من که حال شما دوتا رو مسپهر
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 باهم:اوووووووووووووو دهیو سپ رها

 شه( یعصب ستی:خفه)البته باخنده گفتا وگرنه عشق من بلد نسپهر

 سپهر رفت  بعدش

 می:حق داره ضدحال زدرها

 :حقش بوددهیسپ

 نییپا نیبر نیزر نزن-

خوشگل  یبود و دورش قهوه ا دیبه رنگ سف تارمیگ نییکه نفسم برام گرفته بود رو برداشتم و رفتم پا تارمویگ منم

 بود

 :خوشت اومد؟میابراه عمو

 دستت درد نکنه عمو جون خوشگله-

 :انتخاب سپهرهمیابراه عمو

 دستشو درد نکنه-

 هدیچون سپ دونهیمنو سپهرنم نی( از عشق بدهیوسپ نیورها وشاه نی)بجز عموحامد و رامیشکیه نی)تعجب نکن

 ( دنیخر نیهم یشکست برا تارمیهولم داد تو کوه گ

 کن نیمز باتیز ی:گل دختر مجلس مارو با صدابایفر عمه

 (ییکوک کردمو و شروع کردم به زدن)آهنگ عاشقتم ازاحمد صفا تارمویگ منم

 توام مثله من عاشق شو دمیعاشق شد پر ام هویدلم  دمیرو که د تو

 چهیه ایدوست دارم که امشب با تو  نویشه ا یکه هر لحظه ام عال تونهیتو م با

 یحواس کرد یبا نگاهت باز منو کال ب یقلبم جا باز کرد هیتو یزود نیهم به
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 یکه به من داد یواسه حس ونمیبه تو مد یمن از شاد زمیاحساسم سر ر پره

 کنمیرو بنامت م ایعاشقتم همه دن کنمیآخر به تو ثابت م نویا عاشقتم

 عاشقتم چقد حرفه خوب دارم که بهت بگم کمینه  ادیتو رو دوست دارم ز عاشقتم

 کنمیرو بنامت م ایعاشقتم همه دن کنمیآخر به تو ثابت م نویا عاشقتم

 چقد حرفه خوب دارم که بهت بگمعاشقتم  کمینه  ادیتو رو دوست دارم ز عاشقتم

♪ ♪ ♪ ♫ ♫ ♫ ♪ ♪ ♪ 

تمام مدت هم سپهر عاشقانه نگاه  خونمیم یک یبرا دونستنیاونا خوب م کردنینفر خاص نگاه م5دیکه رس نجایا

 مهیهمه زندگ کردیم

 توام مثله من عاشق شو دمیعاشق شد پر ام هویدلم  دمیرو که د تو

 چهیه ایدوست دارم که امشب با تو  نویشه ا یکه هر لحظه ام عال تونهیتو م با

 یحواس کرد یبا نگاهت باز منو کال ب یقلبم جا باز کرد هیتو یزود نیهم به

 که به من داد یواسه حس ونمیبه تو مد یمن از شاد زمیاحساسم سر ر پره

 کنمیرو بنامت م ایعاشقتم همه دن کنمیآخر به تو ثابت م نویا عاشقتم

 عاشقتم چقد حرفه خوب دارم که بهت بگم کمینه  ادیدارم ز تو رو دوست عاشقتم

 کنمیرو بنامت م ایعاشقتم همه دن کنمیآخر به تو ثابت م نویا عاشقتم

 عاشقتم چقد حرفه خوب دارم که بهت بگم کمینه  ادیتو رو دوست دارم ز عاشقتم

 دخترم ی:گل کاشتمیعموابراه

 دمیشن ادیز فشویتعر میبخونن ماهم صداشونو بشنو تاریگ نی:بهتره سپهر جان هم با همنیرام

 :چشمسپهر
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 یدیلزیتبر میی)سئودکردیکرداونم به طور نامحسوس به من نگاه م یجانیآذربا یشروع به زدن آهنگ ترک سپهرهم

 پرمهر(  یعل–

 یاونا گوره ک میسئور یزیتبر

 نکهیرو دوست دارم بخاطر ا زیتبر

 ید یزلیتبر ریب خانیس مییاور

 هیزیتبر رهیگیدلم براش م کهیاون

 شامیورولم سیپ مییدوزون د سوزون

 دل دادم یراست بخوام بگم بدجور حرف

 ید یزلیتبر ریب خانی یمیإو

 هیزیتبر کیخونه خرابم کرد  اونکه

 یدیزلیگ میغم یمیحال نیما سوروش

 حالمو غمم پنهونه دینپرس

 ید یزلیتبر مییسئود نیلیب فقط

 هیزیعشقم تبر نیبدون نویا فقط

 یدیزلیگ میغم یمیحال نیما سوروش

 حالمو غمم پنهونه دینپرس

 ید یزلیتبر مییسئود نیلیب فقط

 هیزیعشقم تبر نیبدون نویا فقط

♪ ♪ ♪ ♫ ♫ ♫ ♪ ♪ ♪ 
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 یاونا گوره ک میسئور یزیتبر

 خاطرکه نیدوست دارم به ا زیتبر

 گوزل خاطرم وار بو شهردن چوخ

 شهر نیدارم از ا یبایز یخاطرها

 یسئوگ نمزیلیبو اورکدن س میمن

 شهیکه از دلم پاک نم یعشق

 هردم ریگولدورور همده آغالد هم

 هر لحظه گرونهیهمم م خندونهیم هم

 یدیزلیگ میغم یمیحال نیما سوروش

 حالمو غمم پنهونه دینپرس

 ید یزلیتبر مییسئود نیلیب فقط

 هیزیعشقم تبر نیبدون نویا فقط

 یدیزلیگ میغم یمیحال نیما سوروش

 حالمو غمم پنهونه دینپرس

 ید یزلیتبر مییسئود نیلیب فقط

 هیزیعشقم تبر نیبدون نویا فقط

♪ ♪ ♪ ♫ ♫ ♫ ♪ ♪ ♪ 

 یاونا گوره ک میسئور یزیتبر

 خاطرکه نیدوست دارم به ا زیتبر
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 شامیدوالن م مننیلیسئوگ نیری هر

 جاشو با عشقم رفتم همه

 یاونا گوره ک میسئور یزیتبر

 خاطرکه نیدوست دارم به ا زیتبر

 شامیدوالن م مننیلیسئوگ نیری هر

 جاشو با عشقم رفتم همه

 لر یزلیتبر یآ نییم ریندید یمن

 ها یزیتبر یآ دیمن حرف نزن با

 شامیانمیاورکدن بتر  شامیانمی

 سوخته ام یلیام از دلم , خ سوخته

 یدیزلیگ میغم یمیحال نیما سوروش

 حالمو غمم پنهونه دینپرس

 ید یزلیتبر مییسئود نیلیب فقط

 هیزیعشقم تبر نیبدون نویا فقط

 یدیزلیگ میغم یمیحال نیما سوروش

 حالمو غمم پنهونه دینپرس

 ید یزلیتبر مییسئود نیلیب فقط

 هیزیعشقم تبر نیبدون نویا فقط

 بهم گفت دوستت دارم یآهنگ تموم شد سپهر به صورت لب خوان یوقت
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 ایشده تازگ ایح یافتاده ب نایبا ا یاما سپهر لبخند زد ازوقت دمیمن خجالت کش دنیکه پنج تفنگدار د بماند

 یبود و بزگترا نزاشتن اما فردا بچه ها گفتن حتم یچون بارون نمیبب ارویتموم شد وبازم نتونستم در اشیباخوب امروزم

 .انیآقاجون که تو ماسوله است و پس فردا ب یو قرار برن خونه پسرپسرعمو ستنیچون بزرگترا خونه ن میریم

زد خودمو به  یامروز رها بدجور مشکوک  م مینفر مونده بود 5رفته بودن فقط ما نایکه از خواب پاشدم مامان ا صبح

-                        کلمه                                                              کیاز  غیاما در یبه چ یخواب زده بودم تا بفهم چ

              دختر                                                                                                                          گهیدصبحانه  ایب یهست

                                              اومدم                                                                                                                        -                                                                                                               زدیبود که صدام م نیشاه یصدا نیا

صبح -                                                                                                              نییکردم و رفتم پا ضیولباسمو زود تع

صبحت -                               کجان؟                                                                                                          هیبق ریبخ

ن اما کن دیناهار خر یدل بنده هست رفتن برا زیکه عز شیمنظورت سپهره که با خواهر گرام هیفنچول اگه از بق ریبخ

 یکوچولوم صبحانه بدم زود بخور که کل یورزش کنه منم موندم تا به آبج نییاگه منظورت رهاشت که اونم رفته پا

                                                                                                             یاوال من از دوماه  بزرگترم  دوما چه کار-کار دارم                                                                                

                                           و اماده کنن                                                                                                                   قیآالچ خوامیمنم م  میناهار بخور قیتو آالچ میخوایو بکو ب سرما  م اون دوماه یتوهم ه-

بعد                                                                                                                        کنمیباشه تو برو خودم جمع م-

م  از رها حرف بکش نییوجمع کردم  بعدش رفتم پا زیو م دمیسرکش مویینخوردم و چا شتریسه لقمه ب نیرفتن شاه

کار  لیدل نگرون بود فقط با تردم ایچون هر وقت استرس  شونهیعلوم بود پرو م کردیکار م لی،رها داشت تردم

                                                         رفت من رفتم  کنارش                                                                                                            ینباشه طناب م لیاگه تردم ای کردیم

-                  رها جون چه خبر؟                                                                                                               ریصبح بخ-

پس -                                                                                                                                        سین یرخبریصبح بخ

                                                                                                                                                                  ستمین-                                                                                                                                           یشونیچرا پر

                                                                                                             معلومه                                      یلیخ یاوک-

ناراحت نشون دادم و رفتم کنار استخر نشستم و پاهامو داخل استخر انداختم که رها اومدکنارم  خودموبعدش 

باورکن -                                                                                                   نشست                                              

 روزیاز د-ناراحت نشو                                                                                                             ستین یرخب یهست

پچ  یچندبار هم صدا یحت یشونیاز اون موقع پر  یحرف از زد یسام که زنگ خورد و تورفت یدارم گوش ترنظریز

                                         یکم حرف هم شد یدتهم توخو یلیخ دمیپچتو شن
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سام -                                                خانوم مارپل                                     یخوایم یچ گهید یتوکه آمارمو درآورد  

رنگش                           بود پشت خط؟                                                                                                                  

نه اصال -                                                                                    پنگ                  نگیو چشاش شد قد توپ پ دیپر

-                                  از دوستام بود                                                                                                                 یکی

                                                                                                                                                             ؟یشماره رو به دوستات داد یراست نطوریدهد از سر درون،که ا یکه رنگ رخسار خبر م یدونیآهان،م

                   و به تته پته افتاد                                                                                                            دیرنگش بدتر از قبل پر

خودشم                                                                                      نیمفت چه بهتر ازا یگوش مفت مکارتیآره،آره س-

-                          گفت                                                                                                                           یچ دینفهم

                                                      شماره رو                                                                                                                      یبد یکرد یکه وقت یسال هم کنارم بود لیو دادم دستت تا تحو یگوش شبیاما من پر

-                                                                                                                                  ؟یکن یم مییباز جو یدار-

تو -                                                                                                              ؟یشونیگفته پر یفک کن آره،سام چ

بگو -     نه هتلدار                                                                                                                     یشدیم سیپل دیبا

باورکن -                                                                                                           از اول بگو                          شنوم؟یم

 نیا-گفت                                                                                          کیتبر دیفقط زنگ زد و ع ستین یزیچ

  رهندا یشونیپر

 گفت گفت-

 گهیجون بکن د-

 میحرف بزن دیبزار با یقرار هیمنم گفتم شمالم گفت منم اونجام  نمتیبب خوامیگفت م-

نم کمک ک نیمنم برم به شاه ریکنم پاشو پاشون غمبرک نزن برو دوش بگ ینداره خودم حلش م یشونیکه پر نیا-

 ومدهیتا آقامون ن

 ؟یچطور-

 اونجا ادیب میگیم ایکنار در میریدم غروب م-

 و سپهر نیکنار شاه-
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 هیازهمه مهمتر واسه خودش حور هیخوب یلیاونش بامن،فقط به حرفش گوش کن ،تندنرو پسرخ-

 تو دلته هم بگو ینباشه وهرچ تیغرورت تو اولو کبارینکن  میقا ه،احساساتتمیبهشت

 چشم-

 گهید زیچ هی-

 یکه سراغمو نگرفت ینامرد یلیبهش بگو خ-

 اونم چشم-

صرف شد و خالصه خوش  دهیو سپ نیشاه یها ی،ناهار با شوخ نیرفت دوش گرفتو ومنم رفتم کمک شاه رها

 میعصر بودکه آماده شد یاستراحت.طرفا میگذشت پسرا رفتن استراحت مادختراهم بعد شستن ظرفا ماهم رفت

تر از مانتو سرم کردم  رهیت هدرج کیشال  کیتنم کردم و  یطوس یوشلوار ل یصورت یمانتو کیمن  ایکنار در میبر

 میفتر دهیداشت و هم برداشتم تا سردم شد بپوشم با سپ یو طوس یکمرنگ صورت یکه پولکها میطوس شرتیو سو

و  یصورت راهنیپ کیباهام ست شده سپهر هم  گرمنویچ یو سپهر رومبل نشستن اله نیشاه میدیکه د نییپا

 بود دیهم اسپورت سف ششبو وکف دهیپوش یطوس یو شلوار ل یطوس شرتیسو

 میما آماده ا-

 :پس رها کونیشاه

  ومدین-

 چرا-

 گفت حوصله نداره-

 تو خونه تنها بمونه شهیکه نم ینطوری:اسپهر

 ارمشیخودم م-

 رها بهم کرد ینگاه چپک هی نییاومدن پا یوقت ارهیرفت باال تا رها رو ب نیشاه

 پسرا پشت سرمون بودن مویرفتیراه بود مادختر جلوتر م ادهیپ قهیپنج دق ایدر تا
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 یهست یدرست انجام بد یکار رو نتونست هی-

 شنیریس نایبمن چه ا-

 گفت دهیسپ

ماهم  نیحرفاتونو بزن نینیبش کجایشمام  گهیطرف د رهیهم با سپهر م یطرف هست کی میریم نیمن و شاه-

 میزنیتک م یبرگشتن

 گهیراست م دهیسپ-

 تو  یگیم یاوناهم تنها گذاشتن چ-

 گهیرها هم راست م-

  میکارکنیچ مینیب میاالن فکر کن-

 شهیدرست م میبگ نی،اگه به شاه افتمی-

 نفهمه یسام گفت کس-

  زنتشیکنن نترس سام فعال قهرمان خونواده است نم تیلیخاک تو سر شوهر ذل-

 چرا قهرمانه-

 دیاوه خاک تو سر دشمن کم مونده بود لو بدم گذشته رو که رها به دادم رس اوه

 کرده دایپ نیقرارداد واسه شاه یدوستتن و چندتا شرکت برا نیتر یمیباهم صم نایا-

 که معلوم بود قانع نشده گفت دهیسپ

 گفت یهست که هست نیراه هم نی،بهتریاوک-

 کشم یتو بگو من خجالت م یباشه هست-

 باشه-
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 گفتم نیروبه شاه میدیکه رس ایکنار در به

 کارت دارم یایم قهیدق کی-

 اونطرفتر رفتم یکم

 فنچول یبگ یخوایم یچ-

 لحظه است نیتنگ غروب عاشقانه تر ایکنار در یدونیم-

 غروب؟ دنیواسه د نیبا سپهر تنها بر یخوایم-

 برو دهیتوام باسپ-

 مونهیرها تنها م-

 ستیتنها ن-

 بخاطر رهاست حرف اخر و اول بزن اینیمقدمه چ نیپس ا-

 زهیخب چ-

 و ادامه دادم دمیکش قینفس عم کی

 با رها حرف بزنه ادیسام قرار ب-

 سام خودمون؟-

 آره-

 گفت دهیبر دهیو بر دنیشروع کرد به خند نیشاه

 یشد رینکنه که ازجونت س کارتیسام رها رو دوست داره؟سام خدا بگم چ-

 مگه رها چشه-

 باخنده گفت باز
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 چشمش ریز کارهین مبادمجو کیچشت ابروئه رها  یسام بگه باال یچیابروئه،ه سیچش ن-

 رها هم سام و دوست داره رینخ-

 شکمشو گرفته بود وگفت ازخنده

 شنومینم ایخدا چ یرها؟مگه اونم بلده عاشق شه ا یچ-

 کن یکار هیهر هر  یبجا-

 که سپهر بانگاهش ماروخورد میبر ایباشه باشه نزن،ب-

 گهیم داخالقاش نیعاشق ا دیپرسینم یچیه هیبود که جلو بق نیخوبه سپهر ا یازاخالقا یکیبچه ها  شیپ میرفت باهم

 دگفتیمال یدستاشوبهم م کهیدرحال نیگفتم حله.شاه یکه منم بالب خوان شدیچ دیبا اشاره پرس رها

  ادیلحظه عاشقانه بوجود ب کیغروب کنه و  دیخب خب خب! االناست که خورش-

 ؟یتنها باش دهیبا سپ یخوایم یعنی:سپهر

 اخالقش کی نمیقرمز قرمز شدن حق داشتنا چه رک هم گفت ا دهیپو س نیشاه

 اجازه اونم یمن ؟غلط بکنم داداش ب ینه ک-

 میبریولذت م میکنینگاه م دوی:پس باهم غروب خورشسپهر

 ام رفتم دم گوشش گفتم یاما منم هست شیازاخالق لجباز نمیدست به کار شم ا دیخودم با انگار

 عشقم-

 ؟یهست شهینم-

 من چقدر منتظر االن بودم یدونیم کنهیغروب م دیاالناست که خورش-

 میهست ایاالنم کنار در-

 میقشنگ عکس بنداز مینیبب مونییدوتا خوامیم-
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 یهست شهیرو تنها بذارم نم دهیمن سپ-

 او ره نیغروب و نگاه کن منم با شاه دهیپس تو با سپ نمیمنم خواهر شاه  شهیحق باتوست اونم خواهرته خوب نم-

سپهر رو نشناسم  گهیدنبالم ها اگه د ادیم دونستمیشون محو شدم البته م دیکه از د ییتا جا دمیبا اخم دو بعدش

نرم ساحل نشستم رنگ آسمون کم کم به رنگ  یشنها یغرق کنم.کفش هامو در آوردم و رو ایخودمو تو در دیبا

ز ا یاستفاده کردم و چندتا عکس سلف فرصتخونه اش منم از  رفتیکم کم م ییطال دیدراومده بودوخورش ینارنج

 یچندماه نه بحث نیخودمو غرق کنم تو ا دینشد نه واقعا با یگذشت اما از سپهر خبر قهیخودم غروب گرفتم چند دق

ت رو شونه ام نشس یاس نذاشت بگم بهش.دست بهیبود بخاطر سام انگار سپهر غر شیاول نمیا ینه قهر نمونیبود ب

 اومده یک دمیو سپهر بودم نفهم دیسپهره اونقدر غرق خورش دمید دمیو از جام پر دمیترس یلیخ ییداخ

 نترس منم-

توآغوش  گهید مهیبود ن ایدر ریز دیخورش مهیکنار من نشست ن یحرف چیاونم کفشاشو در آورد وبدون ه بعدش

 در آورد وگفت شویآسمون سپهر گوش

رو هم موج  هایانگار دلخور یهم دونفره هم تک میعکس انداخت ینباشه دوتامون کل یادگاریلحظات  نیاز ا فیح-

 گفت دهیبرد که سپ

 سیلحظه هارو تو خاطرت خوب بنو نیا-

هم عکس  یمدل نیا میبه غروب زل زد ییدستشو انداخت دورگردنم و سرمو رو شونه اش گذاشتم دوتا بعدش

 خوندیم یعکاس رفتیخوند م یچرا پزشک من موندم یعاشق عکاس یلیخ گهید نیانداخت ا

 میخدا بود ییبایعظمت و ز نیهردومون محو ا میزل زد دیو آسمون وخورش ایبه در یو عکس یحرف چیه یب گهید

 دمیدیبار بود م نیکه اول بایمنظره عاشقانه و ز کی

  یعاشقانه ا ریکند و چه تصو یم دایپ نیدل نش یرنگ ایکنار در دیاست غروب خورش زیو شورانگ بایچقدر ز"

 یاز من و ما . صدا  دهیکه د ییهایآن بد یاز همه  دیرود تا تن بشو یدر آب فرو م دیکند . انگار خورش یم میترس

بخشد  یم بیعج یجانیه بایز یلحظه  نیبه ا ندگرد یو بر م ندیآ یم میپاها یکیکوچک که تا نزد یآرام موجها

شود در دور دست آبها و غرور آسمان  یرود و  محو م یم نییآرام آرام پا دی. خورش دیرا بگو یزیخواهد چ یانگار م

 ". یمگر عاشق باش ستیشود . وصفش ممکن ن یم کیشکند و تار یم
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عاشقن با عشقش  دیشد چقدر آسمان و خورش کیتار کیخانوم رفت و آسمان  بخاطر عشقش که  تار دیخورش

 گرفتند. یم ادیرو  یعاشق دیاز عشق آسمان و خورشکاش آدمها هم  کندیطلوع و غروب م

 :دوستت دارم تمام و کمالسپهر

 تیشانیشرق پ از

 غروب لبخندت تا

 تیجنوب چشمها از

 تیشمال نفس ها تا

 دارم تمام و کمال دوستت

 یبلد نایتوام از ا -

 آره بلد شدم دمتید یاز وقت-

 داشتنت یبرا یدانستیکاش م-

 زدم ایرا به در یدل

 از آب واهمه داشت که

 کرد و گفت کیبه خودش نزد شتریب منو

 !!!کندیدانم چشمــانتـــ با من چه م ینم-

 لـرزد ینگـاهتــ م طنــتـــیچنان دلم از ش یکنیکه نگاهم م یوقت فقط

 باستیکنم چقدر ز یحـس م که

 شدن ... فـدا

 مـن است... یایکه تمام دن یچـشمها یبرا
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 دوســـتـت دارم ...    -

 بودنــش نکن یاز تـکرار هیگال

 ! ستیازمـن ن مشکل

 ...یهست یدوستـــــــ داشتــن یــادیز تــو

 رمیمیم یم ایآورم  یرا بدست م اویجنگم  یداشتنت م یخواهد برا یم اقتیعشق تو ل-

  استیحس دن نیحس بودنت قشنگتر-

 را عشق است هیهرروز را نه هر ثان یکه باش تو

 که نگذرد شومیدست به دامان زمان م یتو که کنارم باش-

 کرده ام به تو لهیهمه آدم پ نیا نیدانم چرا ب ینم-

 شومیفقط با تو پروانه م دیشا

 کندیم رمیهزار سال هم بگذرد نگاهت غافلگ-

 ما میترکوند یداره چه الو یچه جاذبه ا ایغروب و در نیا گمیم -

 گهیو م خندهیم سپهر

 و عاشقت شدیجذبت م فتادیبه تو م وتنیوگرنه  چشم ن ینبود وتنینفسم خداروشکر زمان ن یتو خود جاذبه ا-

 شدیوجاذبه کشف م شدیم

 گفتم باخنده

 تو یا ونهید-

 تو ونهیآره د-

 پسر نیشده ا یطور هی  گهید ییزده شده خدا ایانگار در نه
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 خوامیمعذرت م-

 بابت؟-

 مخواستیمنم م یخواستگار ادیب دهیسپ یازم اجازه خواست برا نیشاه یدونیرفتم م تند شیپ قهیبحث چند دق-

 استیمرد دن نیاعتماد دارم مردتر نیکنم من به شاه یمردم آزار کمی

 ؟یخواستگار ادیب خواستیم نیشاه یگیجون من راست م-

 اوال جون خودتو قسم نخور آره-

 سالشه 15دهیاما سپ-

 سال صبر کن 3منم همون و گفتم ،بعد گفتم درسش تموم شه بعد -

 همه راه و نیا رهیم یاوووووو سه سال ک-

 خانوم طونیش یتا بهانه ندم دست کس یخواستگار امیدرس من تموم شه بعد ب یخود توام گفت-

 نیبه شاه یآره خوب گفت-

 رهیمیو م کنهیکه من زنده م ییاز اون خنده ها خندهیته دل م از

  ییتو چقد بال-

 بخند یشمیپ یبه بعد فقط وقت نیاز ا  گهید-

 تعجب گفت چرا با

 منه یکشت فقط برا یهست یعاشقت بشه لبخندا یا گهیکس د خوامیچون نم-

 یگفت یچ نیچشم حسود خانوم،به شاه-

 هم به هم برسن گهیدونفر د خواستمیم-

 رها؟-
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 غروب عاشقانه نیبهتر از ا یحرف دلشو بهش بگه منم گفتم چ خواستیاوهوم، سام زنگ زده بود م-

 ه؟یسام ک-

 وحامدو.... نیمشترک شاه یاز دوستا-

 میکردیبحث نم گهید یگفتیاگه به منم م-

 وقت نشد یدیخودت که د-

 اشکال نداره گلم خداهمه عاشقارو به هم برسونه-

 نیآم یاله-

 ؟یسپهر-

 جونم-

 نایوا ادیبا منطقم جور در نم شهینم یاونروز چرا بهم گفت گمیم-

 اول  تو جواب سوال منو بده-

 بپرس-

 خنده  ریز یکردم تو زد یخودمو معرف یخونمون وقت یبار اومد نیاول ادتهی-

 و منم اونو فراموش کنم یتو باش ییجا شهیآره مگه م-

 ؟یدیخند یچ یبرا-

 شهیبپرسه اگه بگم که بد م نویانتظار نداشتم ا اوه

 راستشو بگو-

 کنمیفکر م یبه چ دیفهم زهیت نیا انگار

 اسمت یخب ،راستش برا-
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 اسمم؟-

شهاب  شهیپسر باشه اسمش م یلحظه اومد تو ذهنم که اگه بچه دار ش کیمنم  یسپهر آسمان یخب آره گفت-

 یدختر هم باشه ستاره آسمان یاسمان لیو سه یآسمان

 دمینتونستم خودمو کنترل کنم خند باز

 امروز انگار قرص خنده خوردما و ادامه دادم منم

 خخخخخخخخخخخخخ شهیم یواقعا فکر کن چ-

 و گفت دیو اونم دراز کش دیسپهر هم خند دمیخنده دلمو گرفتمو رو شنا دراز کش از

  دیدخترامو ستاره و خورش لیشهاب و سه زارمیقبول اسم پسرامو م هیعشقم فکر خوب نیآفر-

 اوووو چه خبره-

باشه  اونقد دوست دارم  یهرچقد از اجرام آسمان ادنیز یخوبه دو پسر دو دختر تازه اجرام آسمان گهیدوتا دوتا د-

 خی، مر ی،ونوس ،پلوتون ،زحل،مشتر دیوان،بهرام،ناهیبچه داشته باشم مثال ک

 دمیساحل برداشتم و رو صورتش پاش یشنها از

 مسخرم کرده وونهید-

به اسم خودت توجه  ی، ونوس هست یهست خیمثال مر ادیو اسم مامانشون م شیلیفام به هیمسخره چ زمینه  عز-

  نشیافر یعنی یهست یزندگ یعنی یهست یکرد

 رفت منم  دنبالش رفتم ایبلند شد و فرار کرد به سمت در دیخند بعدش

 رمیگیتو حالتو م یکنیمسخرم م ونهید-

 بود لبخنداش بایو چقدر ز دیخندیته دل م از

 سپهر ینخند رو اب بخند-

  گهیم نویبچه اش ا یا زشته خانوم آدم به بابا-
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  یریباش تا براشون شناسنامه بگ نیزم اراتیبعد به فکر س ریتو اول منو بگ-

 کلفت کرد و گفت صداشو

 کنمیو کبودت م اهیبا من خوب حرف بزن وگرنه س فهیضع-

 سپهر کشمتیم-

 ایتو در رفتیخنده هامون تا عرش خدا م یصدا میکرد یبه اب باز میکرد بعد شروع میکردیبدو بدو م ایدر داخل

 میبا ما چقد خوب بود کنار ارامش زندگ شدیتا م10نبود به زور  یادیز یآدما

ه  ک میدیخندیم میداشت  میاز ساحل کم دور شده بود  دهیموش آب کش میشده بود گهیکه د میکرد یآب باز اونقدر

پهر س یبه  هم چشما میکه سپهر کمرمو گرفت زل زده بود فتمیب خواستمیشد و م یپام خال ریکه ز شدیچ دونمینم

  خوردینفسهاش به صورتم م رمکرد ح کیچشامو و لبهام تو گردش بود صورتشو به صورتم نزد نیب

 تو شاهرگ منه یتار مو کی یمواظب خودت باش هست-

و  میکفشامونو برداشت میخارج شد ایت تو دست هم از دردس ستادمیصورتشو عقب برد وکمکم کرد رو پام وا بعد

 میزدیدست تو دست هم کنار ساحل پابرهنه قدم م

 دهیموش آب کش میشد-

 هات ارهیتوئه با اون س رهیاره تقص-

 معلومه خوشت اومده ها-

 زنمتایزهرمار م-

 میتسل دیباشه باشه ببخش-

 گهیجواب سوالمو بده د-

 باشه؟ میاستفاده رو ببر تیلحظه ها نها نیاز ا دیفعال با گمیبعدا م یهست الیخیب-

 زمیباشه عز-
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 چشاتو ببند  زمیعز یراست-

 چرا-

 زهیببند سورپرا-

 بستم   چشامو

 جلو اریدستتو ب-

 رو مچ دستام حس کردم یسرد زیچ کیجلو بردم  دستمو

 حاال باز کن-

 بازکردم  چشامو

 خوشت اومد؟-

 معرکه است سپهر نیا-

 بغلش دمیسواستفاده کردم پربازم  و

 دستت درد نکنه عشقم شمیمراقبش م شتریازجونمم ب-

 خوشحالم که خوشت اومد ایخوریبار آخرت باشه جونتو قسم م-

 یجاتفاوت که ب نیبهمون داده بود با ا یدیبه عنوان ع نیبودکه شاه یدستبند هیدستبد بود شب کیسپهر  یکادو

 (H-Sبود ) زونیداشت که اسم اول منو سپهر آو زیپروانه ها فقط دوتا آو

 نیبهتر از ا یبدم بهت که فضولها نذاشتن گفتم چ یدیع خواستمیم-

 یو داد تاریتوکه گ-

 پولشو بابا داد من انتخابش کردم ستیاون حساب ن-

 یممنون سپهر تو فوق العاده ا-
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 میکرد ریو گشتن د رانیکه االن کل ا میبر-

 میسام هم بود انگار ما نبود یو رها حت نیو شاه دهیسپ  میه ها رفتبچ یکیتا نزد ییدوتا

 ؟ییسام تو-

 گهینه روحمه خودمم د-

 از ما  یرینگ یخبر هی یکجا بود-

 نیکردیم کاریموش ابکش شده راستشو بگو چ نیبعدا شما چرا شد کنمیم فیمفصله تعر-

 سام و دستشو به طرفش دراز کرد وگفت کیرفت نزد سپهر

 نییشما گنیسالم، پس سام که م-

 دونهینم یزیبه صورت من نگا ه کرد که اشاره کردم چ سام

 هم باهاش دست داد و گفت سام

 خوشبختم  نیا دهیشما که موش آب کش دنتیسالم بله من سام اندرسون هستم و ازد-

 ستیکه ول کن ن ارهیسام تا سروتهشو درن میخندیم زیر زیر میداشت ماهم

 نیقهر میما فکر کرد نیکردیم یدعوا ایر:تو دنیشاه

 میکردیم یاب باز رینخ-

 کوچولوها ین ین ی:اوخدهیسپ

 اشاره کرد نیبعد با چشمش به شاه ایهست ین یتو از ماهم ن میهست ین ی:اگه ما نسپهر

 واال گهیکردن د یدوست داشتن اب باز نیدار کارشی:شما چدهیسپ

 موضعش رییاز تغ میدیخند یهمگ

 ن؟یستی:واقعا قهر نرها
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خبر  یچیخوب از ه کردیکرد سام هم با تعجب نگامون م کیدستشو انداخت دور گردنمو منو بخودش نزد سپهر

گرفت چه برسه دستشو دور گردنم بندازه معلوم بود  یدستمو نم هیبق یجلو چوقتینداشت معلوم بود سپهر ه

 کنهیم یفداش شم که حسود یبخاطر سام هست اله

 داره قهر باشه یکه نفسش به جونت بستگ یآدم با عشقش و کس شهیمگه م میقهر باش دیبانه چرا -

 گهیکانال د نی:اوووووووووووو االن نرنیشاه

 نیشاه-

 دیکردم ببخش ی:شوخنیشاه

 نیکن یمعرف شهیم شناسمینم ویاومدم کس ی:من از وقتسام

 نهیعشق شاه دهی:سپرها

 ی:پس باالخره دم به تله دادسام

 زد وسط قلبمو عاشقش شدم ریت هی گهی:آره دنیشاه

  رهیمن خطا نم یرهای:بله تدهیسپ

 دستشو به سمت سام دراز کرد و گفت بعد

 :خوشبختمدهیسپ

 نی:همچنسام

 زد ریمخشو با ت یفرق که هست نیدارن با ا یچه نسبت یدیفک کنم فهم دهیآقا سپهر هستن و برادر سپ شونمی:ارها

 دنیدوباره خند یهمگ

 مختو زدن جناب سپهر ی:چطورسام

 صاحب قلب و نفس و روحم شده دمیچشممو باز کردم د ی،وقت نیازخودش بپرس دونمی:نمسپهر
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 به من نگاه کرد ودوتا دستامو گرفت دستشو گفت بعد

 یتموم فکر و ذکرم شد تمام من شد هست کنهیطلوع نم دیروز نباشه خورش هیعمرم  شهیش میشد همه زندگ-

 مینعبور ک یزندگ یزندگ یو بلند یباهم ازپست میتا آخرش باهام باش یدیعشقم قول م  مهیه  زندگضربان قلب من

 تا آخر عمر دستامون تو دست هم گره بخورن شهیواسه هم

 که همه مات بمونن    مونمیپات م یجور هیعشقم  -

  میکال متوجه دوربرمون نبود میدیدینم ویکس انگار

 من یمن زندگ یعاشقتم هست-

تت منم دوس یزندگ یعنی نیا کشمینفس م ایمرد دن نیکه کنار بهتر نینداره هم یا دهیچیپ یمعن میبرا یزندگ-

 دارم سپهرم

 بیخدا نص شهینم نیتر از عیبودضا نییالبته بماند هردومون از خجالت سرامون پا میاهم اهم به خودمون اومد با

 (میکنی)ما فرق م ینطوریشدن ا عینکنه ضا یشکیه

 روشونه سپهر گذاشت و گفت کترودستشویاومد نزد سام

 یتونیخدا سر راهش قرار داد که عاشقش شه مطمئنم فقط تو م ویداره خداروشکر کس نارویبهتر اقتیل یهست -

 نارویا نیداره باهم کنار هم پشت سر بذار ییها یسپهر عشق سخت یخوشبختش کن

 ممنونم-

 نیکرد کاریشما دوتا چ-

 می:ماهم حلسام

 واقعا-

 آره-

 رو بغل کردم  رها



 تیبا تو تا ابد

 
208 

 

 مبارکه -

 :ممنونرها

 مینگران شد نیکرد ری:چرا دنیشاه

 مگه ساعت چنده گهید میکردیم ی:آب بازسپهر

 :دوازدهنیشاه

 اوووو چه زود گذشت-

 الشیخونه و سام رفت و میبعدش رفت میانداخت ی:چون خوش گذشت چندتا هم عکس جمعدهیسپ

 گفت نیکه سپهر روبه شاه میبود الیو تو

 ندارم داداش یمامان حرف بزن من مشکل ایبا بابا -

 سپهر رو بغل کرد و گفت نیشاه

 کنمیممنونم داداش جبران م-

 اس دهیسپ یجبرانش خوشبخت-

 خوشبختش کنم دمیقول م-

 شام نیایبعد ب نیریدوش بگ نی:هرسه تاتون بررها

  میاملت خورد نییپا میواومد مویدوش گرفت رفتم

 دستتون دردنکنه خوشمزه بود-

 :نوش جانرها

 بچه ها شیو جمع کردن ظرفهارو من برعهده گرفتم بعد از انجام کاره به اتاق رفتم پ شستن

 کن فیخب خب رها تعر-
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 کن کنجکاوم بدونم فیآره تعر-

 ویچ-

 گفت یسام چ-

 یموانع رد شم اگه توام به من حس یلیاز خ دیابه من ب دنیواسه رس دونهیفقط گفت ازت خوشم اومده و م یچیه-

 میهارو پشت سر بزار یبه کمک هم سخت ییدوتا دیبا یدار

  نیهم هم سطح بایتقر خورهی؟شماکه سن هاتون بهم م یچه سخت-

 است گهید زیچ هیخود سام حلش کنه بحث  دیاست که با گهیمشکل د هی نیا دهیبه سن داره سپ یچه ربط-

و ر شیرو پ ییها ی؟شمام سخت شهیم یمن راض یبابا یکن یفکر م تیخواستگار ادیچرا ربط نداره اگه سپهر ب-

 دیدار

 شوک شدم  یعنی

 دهیسپ یگیم یچ یچ-

 دهنش گذاشت وگفت یدستاشو جلو دهیسپ

 از دهنم دراومد گفتمیم دینبا دیببخش-

 ومدنیورها دنبالم م دهیزدم که سپ رونیگلومو گرفته بود از اتاق ب بغض

 ستین یکنیکه فکر م نطوریا یصبر کن هست-

 تنها باشم خوامیلطفا م-

 جواب سوالمو نداد نکهیا فهممیسپهروم یازحرفها یبعض ینشستم االن معن قیو تو آالچ اطیتو ح رفتم

 دمیکردم تا سبک شدم رفتم توجام خواب هیاونقد گر رمیاشکامو بگ یجلو نتوستم
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 گهیکه سه هفته د یاقاجون و مادرجون رفتن استانبول بخاطر شاد یتموم شد و عمو و زن عمو حتروز  زدهیس نیا

وش خ یلیخ رونیب میرفتیم دهیاومد خونه ما موند چون جمعه ها با سپهر و سپ نمیشاه ادیب ایقراربود بچه اش به دن

 بود یفلحظه کا نیرو فراموش کردم چون برام هم دهیحرف سپ گذشتیم

شق هم از ع نایخونواده عمو ا میگشتیبا سپهر برم یبرگشتن شهیهتل البته هم ایتو دانشگاه بودم  ایروزها  هیبق

 گشتنیرمب رماهیکه ت هیباخبر شدن و البته استقبال کردن از انتخابش و قرار بود بعد برگشت از ترک دهیو سپ نیشاه

 دیو مجنون با یلیهردوشون دم به تله دادن االن لحرف بزنن درمورد رها و سام هم بگم که  دهیبا خانواده سپ

 انیبا خونواده اش ب نایبعد برگشتن آقاجون ا خوادیجلوشون لنگ بندازه والبته سام هم تو کاناداست اونم م

 لینمره رو گرفتم که امتحانام تموم شه فارغ التحص نینوشتم و باالتر نینامه امو به کمک شاه انیمنم پا یخواستگار

 شمیم

 چندماه بعد

قرار بود شب  امیب ییامتحانمو دادم امروز سپهر نبود چون کارداشت گفت خودم تنها نیکه آخر  رماههیام ت10امروز

  رانیا انیب یلیو دخترشون شا ریو ام یهمراه با شاد نایآقاجون ا

 جون یسالم مام-

 امتحانت چطوربود یسالم دخترم خسته نباش-

  یعال-

 خره تموم شدباال یکنیباور م مامان

 اومد بغلم کرد و گفت مامان

 گهیاالن وقت شوهر کردنته د زمیچرانشه عز-

 دیو روم قشنگ پر رنگ

 ادهیوقت ز میحاال بزار خوش باش-

 داره  یسن هیدخترهم -
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 ترشم یمامان ولم تو روخدا نترس نم-

 ینظر دار ریز وینکنه کس دهیچرا رنگت پر-

 مردم یکنم که از گشنگ ضیبرم لباسامو تعو ایزنیحرفا م-

نشستم  تا رنگ و روم به خودم  کمیلباسمو عوض کردم و تیم نینگاه کردم واقعا شده بودم ع نهیاتاقمو به آ رفتم

 ادیب

 گهید دیبا یهست-

 زدینم هودهیحرف ب کیبرم مامان  دمیترسیبرم م دیصدام زد که با مامان

 اومدم-

 که مامان گفت دمخوریروبروم نشست و داشتم ناهارمو م مامان

 خوب از سپهر چه خبر-

 دمیسره سر کش هیآب و داد دستمو به پشتم زد آب و وانیکه مامان ل شدمیتو گلوم داشتم خفه م دیپر غذا

 آروم دختر -

 شد واریگچ د نیمطئنم دوبا رنگم ع یعنی دمیکش یقیعم نفس

 حب بگو چه خبر-

 ششمیمن چه بدونم مامان مگه پ-

 یبگ دیتو با نیا دونمینم-

 و هل دادم و گفتم بشقاب

 که مامان گفت شدمیخوشمزه بود مامان دستت دردنکنه من برم استراحت تا سرحال برم فرودگاه ازجام بلند م-

 یهست نیبش-
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 سرجام نشستم

 کن  فیتعر-

 ویچ-

 درباره خودت وسپهر-

 تو  یگیم یمامان چ-

 رمیبرم بم دیمن بگم،من مادرتم بچه بزرگت کردم من تورو نشناسم با یگیمعلومه نم افتیازق-

 خدانکنه-

 با من بگم یگیخودت م دونمیدرمورد تو و سپهر م ویمن همه چ-

 یگیم یچ فهممیاصال نم-

 نیدرسته خودتون اون روز گفت نیتوکوه پاتو جا انداخته بود سپهر بود درسته؟خودتون گفت کهیاون-

 الیخیمامان ب-

 زنمیمن م یزنیف که نمحر-

 یکشف کن یخوایم یچ نمیبگو ب یاوک-

 نیتو و سپهر عاشق هم دونمیمن م-

 مامان تو یگیم یچ-

گذاشته بودم که  یپاتخت یگذاشت دستبند و داخل کشو زیسپهر و البته دستبندمو روم یعکس و نامه ها مامان

 نکردم نگو مامان برداشته داشیصبح پ

 با لکن زبان گفتم دیلرز یدستام از استرس م تیم شدم

 یکرد دایاز کجا پ نارویا یا یا-
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 دونستمیاز اولش م یاما نگفت یخودت بگ خواستمیجاشون کجاست م دونستمیم -

 نگفتم یزیو چ نییانداختم پا سرمو

کردم  اما اونم محو تو شده بود شک  دیدرخش یچشات م یماتش شد دمید یدیکه سپهر رو د یروز اول یوقت-

محو  بالکن اونقد یریم میدیاون اما از اون روز به بعد رفتارت عوض شد م یافتاد گذاشتم پا یاتفاق یچ نیگفت یوقت

 ونهشیسپهر بدجور سرگردانه پر دمیاومدن د نایا میمر یوقت یکرد ریمنم اونجام اونروز که د یدینفهم یبود رونیب

اومد باال  یوقت هیچقدر عصب دمیدینگرانت باشه  از پنجره م دیبود چرا با بیمعلوم بود نگرانه واسه خودم عج

 کرده هیچشاش قرمز بود معلوم بود گر

 شد قد پرتقال چشام

 کرد هیسپهر گر-

 بگم اتیباز عیحرف نزن بزار از ضا-

 گفت که دهنم قفل شد یجور

 کردینشسته داشت به خدا التماس م تیعکست دستشه و رو صندل دمیرفته بود بالکن اتاقت منم رفتم دنبالش د-

 دیبه حرفش شک کردم گفتم شا گذرمیم ایغلط کردم خدا سالم برگرده بخاطرش از دن گفتیهمش م یسالم برگرد

همه چشمشون به تو بود  دمیدیدر م تسپهر و از پش یخودم اشکها یبا اون وضع برگشت یاما وقت دمیاشتباه شن

شده چندروز گذشت چند  یمعلوم عصب دمیمشت شده اشو د یزد دستها یلیعموت س یمتوجه سپهر نشدن وقت

 یدیاونارو د یوقت لدایشدم .شب  الیخیگفتم حتما من اشتباه کردم و ب یرفتیتو بالکن نم گهیبار اومدم اتاقت د

م بود ستادهیمن پشت درختا وا نیدیچشمات رو سپهر زوم بود شما منو ند یزدیآهنگ م یوقت اطیتو ح یشوکه شد

 شدم اطیوارد ح یچشماش دنبال تو بود من از در پشت خوندیسپهر م یوقت

 فهممیمشکوک مامان و م ینگاها حاال

 یکردیبه خدا التماس م دمتید یزدیو زجه م یکنان از اتاق اومد هیگر یشام وقت بعد

 کردن  هیمامان شروع کرد به گر دیکه رس نجاشیا به

 نکن هیمامان گر-
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 کردن میحرف نزن بزار بگم خسته شدم از قا-

 چشم-

 دمیسپهرو د امیب خواستمیکه م نیهم یکه عاشق شد یبزرگ شد یدختر کوچولومو بغل کنم ک امیب خواستمیم-

 یبغلش کرد یوقت دیلرز یاونم پشت سرت شونه هاش م

 گهیو م زنهیم یمامان لبخند هیگر ونیشدم لبو م یعنی

 االن ستیوقت خجالت ن-

 ادامه داد عدب

 ین هستهمو نیبرگشت یآروم شدم رفتم خونه وقت ینتونستم اشکاتو تحمل کنم کم یکردیم هیاش که گر نهیروس-

 نویا تیحکا اتیشب زنده دار راومدناتیشد د لیتبد نیقیشکم به  نیبود ینطوریهردوتون ا دیخندیچشات م یبود

 دمتونیالبته چند بارم د ییجاک دونستمیم یکرد ریچرا د دادمیرنمیگ نیواسه هم یکه با سپهر دادیم

 چشام گرد شه گفت نکهیا قبل

 نکن  یچشاتو وزغ-

 داد ادامه

و کردم درش دایپ یصندوق رتختیروز که رفتم اتاقتو جارو کنم ز هی یبود یپرانرژ دیخندیچشات ولبات م شهیهم-

 سپهرآروم و ساکت شدیازتو و سپهر قابل شمارش نبودن عکساتون نامه هاتون باورم نم دمیعکس د یباز کردم و کل

ن از چشاتون از رنگ نگاتو دمیدستبند و د میگشتهم از ماسوله بر یبگه وقت یاحساساتشو درباره تو به اون قشنگ

 بزنم مجبور شدم باهات حرف  نکهیتا ا یاما نگفت یمنتظر بودم خودت بگ زنهیم ادیعشقتون فر

 و بغل کردم و گفتم مامان

 دوست دارم یمامان-

 و گفت دیسرموبوس مامان

 یدوسش دار یلیخ-
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 مهیزندگ-

 خودشو  داره یها یعشق سخت  یهست یدونیم-

 فکرمو مشغول کنم ندهیبا فکر کردن به آ خوامیلحظه ها ارزش داره نم نی.واسه من امونمیتا آخرش پاش م-

 یخودت هست یبرا یخانوم شد یتوک-

 جواب بدم که مامان گفت خواستمیموقع تلفنم زنگ خورد اوه اوه سپهر بود  نم نیهم

 فونیجواب بده بزارش آ-

 چشم -

 باز کردم تلفنو

منتظرته دختر دلم هزار راه  نجاینفر ا هی یگ یباهات نم ومدمیفقط امروز ن شمینگران م یگ ینم ییکجا یالو هست-

ها الو  رمیمیتارمو ازت کم شه م هی یدونیخونتون مگه نم ینت کردم که تنها اومدچقد خودمو لع یدونیرفت نم

 یهست

 که حرف بزنم  یزاریسالم،نم-

 افتاده یاتفاق یبهم زنگ بزن رفتینم ادتیعشقم جونم به جونت وصله توکه  کارکنمیچ-

 یلیسالم سپهر جان منم ل-

 مکث کرد وگفت یکم سپهر

 زهیا چ نیخوب یلیس سالم خاله ل-

 و کردمیاش م ییبهت زنگ نزد چون بازجو یهست ستیکردن ن میبه قا ازین دونمیم ویهمه چ-

 یواسه چ-

 یعنی یدونینم-
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 گفتم یبهتون م دیبا دیببخش دونمیخب چرا م-

 که نگفت گفتیم یهست دیعاشق شدن خجالت نداره پسرم با-

 کرد شهیم کاریچ گهید هیهست-

 سپهر جان-

 جانم خاله-

 قلبت بگو بدون خجالت میاز صم پرسمیسوال م هی-

 شما جون بخواه-

 وصله یکیفعال جونت به -

 کردمیهم خجالت سپهر و حس م نجایا از

 یدوست دار یهست یخب تو چ-

 منه  ی،هست یهست-

 داره  یادیز یها یراه عشق سخت یدونیفک کنم بهتر ازهمه م-

  گذرمیم اینفسم بخاطرش ازدن نی، تا آخر جنگمیتا آخرش براش م-

 تیاز زندگ یحت-

 هیمن هست یبگذرت ،زندگ تونمینم مینه از زندگ-

  یتو هم برام مثل پسرم نیبگم قدر عشقتونو بدون یچ-

 ممنون خاله-

 مزاحمت نشم پسر به کارت برس -

 خداحافظ-
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 بسالمت-

 قطع کردن مامان گفت بعد

 جمع کن نارمیفرودگاه ا میبرو استراحت کن شب بر-

 چشم-

 نکنه دایپ یکس ندفعهیکه تو کمدم بود گذاشتم و روش چندتا لباس گذاشتم که ا یساک کیجمع کردمو تو  الرویوسا

د رو زانو بو ریز یبود وتا کم یسبز آب یمانتو تابستان کیبود که لباسامو که 7 یرو استراحت کردم طرفا یچندساعت

 یراحت یفقط برداشتم و کفشها مویرنگمو هم سرم کردم گوش یتنگ تنم کردم و شال آب یآب یهمراه با شلوارل

 یهم خارج شد ا نایا میعمو ابراه میکه خارج شد ونهبود پام کردم از خ یروشن بود و انگشت یکه قهوه ا میتابستان

سوار  دیکش یخجالت م یکمکه سپهر  ایدلم تنگ بود بعد احوال پرس یلیبودمش خ دهیجونم نفسم هم بود امروز ند

که بخاطر  نایا بایهم از هتل اومده بود همه جمع بودند بجز عمه فر نیشاه میو به فرودگاه رفت میشد نامونیماش

 یاومدن کنار من باصدا نیو شاه دهیسپهر همراه باسپ میمنتظرشون موند یکم انیقراربود پس فردا ب رهاامتحان 

 گفت یآروم

 عشق من چطوره؟-

 بود دهیچقد دلم برات تنگول یدونینم میعال نمیبیکه متورو -

 که دعوات نکرد یلیدل منم براتنگ شده بود مامان ل-

 صورتش نگاه کردم و گفتم به

 ییخوشحال شد که طرف مقابل من تو یلیکه مامانم خ یاونقد خوب ادیاز تو بدش ب یکس شهیمگه م-

 میبدون نیبه ماهم بگ نیکنی:چرا پچ پچ منیشاه

 شدهیکه چ ینیشاه یدونی:نمدهیسپ

 شده؟ی:چنیشاه

 یدرمورد سپهر رو هست دهیفهم یلی:خاله لدهیسپ
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 :نه؟نیشاه

 اره تازه با سپهر هم حرف زد-

 :آره سپهرنیشاه

 آره-

 گفت؟ ی:چنیشاه

 بهتر از سپهر یگفته ک نکهیو ا دونستهیاز اول م نکهی:مثل ادهیسپ

 گذشت ری:واقعا خداروشکر بخنیشاه

 کنمیم فی:آآره واقعا حاال بعدا تعرسپهر

 :کماکان منتظرمنیشاه

 ا اومدن-

 رفتار کنم درسته همش ریبا ام یحاال موندم چطور ششیهم پ هیاومد بق یم ریبود کنار ام ین ین کیتو بغلش  یشاد

 که تاابد قهر بمونم ستین بهیغر ینکرد اما که چ یدرحقم بد کردیم یاز بهزاد طرفدار

 بغل آقاجون  دمیپر دنیون رسکه کنارم نیهم

 شمیاز فراقت دارم ذره ذره آب م ینیبب یشده بود کجا بود کهیت کیآقاجون دلم برات  یوا-

 دختر دل منم تنگ شده زیکم زبون بر-

 کوچولوشو ازش گرفتم دمیرس یبه شاد یمادر جون وزن عمو رو بغل کردم وقت بعدش

 یچه خوشگله من بخورمت تپل یچه کوچولوئه وا یشاد یوا-

 به زن عمو رفته بود شتریخوشگل ب یتپل دیدختر سف کی

 جان یان شاءاهلل قسمت تو هست-
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 کشمیرو م نایمن ا دنیخندیم زیر زیو سپهر ر دهیو سپ نیجاش بود بگه از خجالت مردم اونطرفتر شاه نجایا آخه

 و یو دادم دست شاد ین یباالخره ن

 پدر و مادرش بزرگ شه هیسا ریان شاءاهلل ز-

 زمیممنون عز-

 خانوم یسالم هست-

 تموم شه دستمو به سمتش دراز کردم و گفتم دیقهرها با نیبود باالخره ا ریام یصدا نیا

 یفرفره عوض شد ریسالم ام-

 گهیفرفره که موهامو کوتاه کردم د ریام یاونقد گفت-

 یفرفره ا ریبازم همون ام-

 یخوب-

 میاره عال-

 منو ببخش یهست-

 به بعده نیگذشته ها گذشته تموم شد مهم از ا سیه-

 پر شده بود معلوم بود بغض داره دستشو رو شونه ام گذاشت و گفت چشاش

 تو یخوب یلیخ-

  رینکن داداش ام شیهند لمیبسه بسه ف-

 گفت دهیسپ یبعد احوالپرس کیها اومدن نزد بچه

 یخواین و تو معذرت مکه سام شده قهرما هیگذشته چ نیاما ا دیببخش-

 گفت ریکه ام میکردیبه هم نگاه م مونییچهارتا کنهیدختر باور نم نیا گمیم
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 خانوم کوچولو میزیبه پاتون بر مونویبعد ماهم تموم زندگ نیکن یشما اول خودتون معرف دیببخش-

 دهیزد رو نقطه ضعفه سپ اوه

 دستشو برد باال و گفت یبا حالت عصب دهیسپ

 به من چه تونیخانوم کوچولو اصال زندگ یگیبار آخرت باشه م-

 نداد ریگ دهینزد خداروشکر سپ یمشکوک بود اما حرف کمیسپهر  درسته

 رجانیقراره همسر بنده شه ام شونی:انیشاه

 کوچولوئه نکهی:آخه اریام

 دستاشو باال برد و گفت رینگاه کرد که ام ریبه ام یعصب یلیبا حالت خ دهیسپ

 شهیخانوم بزرگ تکرار نم خوامیمن عذر م-

 مامانش شیرفت پ گهیقرمز شده بود روشو برگردوند سمته د گهید دهیسپ

 پدر گردن خودته یب یلیشوهر موند و شا یب میها اگه آبج میبش لیقراره فام ری:امنیشاه

 دهیو جواب م کنهیم یخنده ا ریام

 بزنم  یغلط بکنم اصال حرف گهیاز گوشاش دود اومد من د میدید گهینه د-

 روبه سپهر گفت بعد

 وشما -

 دستشو دراز کرد به سمتشو گفت سپهر

 که قرار ملکه عذابت بشه،خوشبختم ییسپهرهستم برادر آون اژدها-

 سمیبنو تمویوص دیپس با نیهمچن-

 قای:دقعموحامد
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  نییسرشو انداخت پا ریگفت که ام یدم گوشش چ دونمیبغل کردن و نم گرویهمد ریبا ام بعد

 کردن یآخ جون همه آشت-

 :قسمت سختش موندهعموحامد

 یچ-

 خوبه خدا از دست رها نجاتم بده نیحاال رام نی:رها و رامریام

 بایاگه عمه فر میدیخند میدروهم جمع شد یبعد شام مثل گذشته ها همگ میخونه مادرجون رفت یهمگ بعدش

 املک شدیجمعمون جمع م گهید ومدنیم ناهمیا

که به گفته  گهید یکیرو دادن دست  هیو شرکت ترک رانیکال اومدن ا نایا ریگذشت و ام گهید یمثل روزا اونروزم

ونروز ا یفردا ارنیبه گفته خودشون نتونستن تو غربت دووم ب ریو دادن دست ام رانیو شرکت ا هیک دونهیخودش نم

دورهم جمع شده  مونیهمگ  شهیو مثل هم یخواستگار انیاومدن و قرار بود امروز قراربود واسه رها ب نایعمه ا

 میایالبته فقط زن عمو زنگ زده بود و گفته بود م دهیسپ یخواستگار میبر ریت19که قرابود  نایبجز سپهر ا میبود

که  قبول  دنیترسیم دهیرو بخاطر سن سپ میتوعمل انجام شده قرار بدن عمو ابراه خوانیم یجور هیخونه شما 

 .دونستنیسپهر م مامانشوبته نکنه ال

 استرس دارم رها یلیخ-

 شهینگران نباش درست م-

 ترسمیم دیاز آقاجون و عمو فر-

 ستنیانصاف ن یب ذارنینم گهیبرادر د ینگران نباش گناه برادر رو پا میشناسیهمه امون سام رو م زمی:نترس عزایدن

 که

 خدا کنه-

ود بصورت کج ب نشییه بود که پا دیپوش دیو سف یکت و شلوار مشک کیرها  نییپا میدرو که زدن هممون رفت زنگ

 بسته بود دیکه مدل جد یو شال مشک دیسف یخوشگل بود با صندلها یلیراسته خ یوشلوارشم مشک
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 رها شیپ دیکردن ومادرش رس یاحوال پرس یخونواده سام وارد شدن باهمگ یوقت

 ییپس عروس خوشگل من تو-

 و گفت نییسرشو انداخت پا رها

ن مهربود یلیپوش و البته خ کیش یلیزن خوشگل بود قدش بلند و اندام متناشب و خ هیمادرش  نیشما لطف دار-

 یآقا هیسام چشماشو از پدرش به ارث بده بود پس  خوردیها م ییبود که چهرش به اروپا ییآقا کیپدرشم 

 کردیبه سام نگاه م یچپک نیالبته رام کیفوقالعاده با احترام وش

 استرس داشت یلیآشپزخونه دختر خ مینشستن و منو رها رفت یهمگ

 یزیمواظب باش رو سام شربت نر-

 زمیتو بر ینکن رو یکار یخفه شو هست-

  یبخون آروم ش یالکرس تیباشه باشه خودتو کنترل کن آ-

 اری:رها جان شربتارو بمادرجون

ا شربتارو من بردم رها ب هیبق گهید ینیبود تو س ادیبرداشت البته چون نفرات ز  ینیو خوند و س یالکرس تیآ رها

آخر سر به سام تعارف کرد سام هم  دیخجالت اول به آقاجون بعد مادرجون و بعد به پدر سام و مادرش و عمو فر

 هیکتک بهزاد و بخورن منم به بق دنیترسیاز رها نداشت هردوشون استرس داشتن حق هم داشتن م یدست کم

 بهم بزنه مراسمو رها هم کنار من نشست میدیترسیچون م میو حامد نشست نیرام تعارف کردم و کنار

 میکن یپسرمون خواستگار ینوه اتون و برا میسر اصل مطلب امروز جمع شد میسعادت بر ی:خوب آقاپدرسام

 مینیبیباره شما رو م نیچون ما اول نیاز خودتون بگ کمیبزرگ: پدر

زحمتها  ترشی(البته بیالیهستم)نام برند خ زایل یشیو صاحب برند آرا ترهستمی:بله بله حق باشماست.من پپدرسام

 گردن سام هست

 نیزنیخوب به زبان ما حرف م یلی:خپدربزرگ
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ه البت میزنیحرف م یهستش ما توخونه هم با سام به زبان ترک یخانوم شرق کیبا  یسال زندگ27 جهی:درسته نتتریپ

 میهم تسلط دار یبه فارس

 یخانوم شما چ ره،خوبیبگ ادی میزبان مادرش دیباالخره با نیکنی:خوب کار ممادرجون

 سام:من سارا فرداد هستم وخونه دارهستم مادر

 :ازبهزاد خان چه خبرنیرام

 نگاه کردن نیبه رام یکرد همگ خرابش

 ن؟ی:شما از بهزاد خبر دارسارا

 نیاز پسرتون خبر ندار یعنی دهیجد لمیف نمی:انیرام

 انگار خونوادش خبر نداشتن نییانداخت پا سرشون سام

دوست نداره با ما رفت آمد کنه فقط رابطه اش با سام خوبه  یعنی میدیساله ند27کرده ما اصال بهزاد رو کاری:چتریپ

  نهیمادرشم بب شدیکانادا حاضر نم ومدیهروقت م

 آروم باش نیرام-

 نیدونیدرباره ازدواجشم نم یعنی:دیعموفر

 که تفاهم نداشتن و بهم زدن  دمی:از سام شنسارا

 کردبعد ادامه داد هیو گر نییسرشو انداخت پا بعد

 چندبار خواستم نمشیکه از پدرش جدا شدم ازم گرفتن بهزاد و اجازه ندادن بب یاز زمان نمیبیمن فقط عکساشو م-

 نهیاما خود بهزادهم نخواست بب نمشیبب

 گاه کردو گفتن دیو عمو فر نیبه رام ینگاه چپک هی مادرجون

 از طرف بچه ها خوامیمن عذر م نینکن هیسارا خانوم گر-

 بلند شد وگفت نیرام
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 نیبدم دست ا یدست یمن خواهرم و دست نیگیم یمادر چ یچه عذر خواه-

 و نجات داد یسام هست یدونیسوزونن خودتم م یترو خشک و باهم نم نی:آروم باش رامبایفر عمه

 نیبد حیبه ماهم توض شهی:متریپ

 نیسیمن ننو یاشتباه بهزاد و پا نیرام کنم،آقایم فی:باباخودم براتون تعرسام

 و حامد گرفتنش ریبه سمت سام هجوم برد که ام نیرام

 کجاست یتو خبر ندار یعنی:نیرام

 :نهسام

 ن؟ی:شما باهم رفتبابا

 نبودن نییرفتم پا یما وقتبردارم باهاش برم کانادا ا المویمن اومدم خونه بهزاد تا وسا می:بله باهم رفتسام

 ی:تو چرا فرار کرددیعموفر

 کمک کردم یبهزاد بفهمه به هست خواستمی:من فرار نکردم نمسام

 دست تو دمیمن خواهرمو نم ی:حاالهرچنیرام

 گفت تیبا عصبان بایفر عمه

 رها بزرگتر داره یخودسر شد نیبسه رام-

 کردن کاریبزگتراچ ادمهی:بله نیرام

 سین یخوب تیموقع نینیب یاندرسون االن م ی:آقاعموحامد

 خانوم میبر کنمی:درکتون متریپ

 سام و گرفت یجلو نیشدن و رفتن رام بلند
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الش رفت دنب ایرفت باال که دن تیبعد رفتن رها از عصبان رمیگیحال توروهم م یدونیبرادرتو م یجا دونمیمن که م-

 دادیهاشو ماساژ م قهیشق نیرام میرومبل نشست

 و به ما برگردوند ینداره بهزاد گناهکاره درست اما سام بود هست یجان سام گناه نی:راممامان

 مردم ی:آبرومون رفت جلوآقاجون

 هم حق داره  نینداره رام یزیکه افتاده آبرور هیعمو:اتفاق زن

 اره؟ نیکرد یباز یهست یخودتون با زندگ ی:بخاطر ابرونیرام

 ترتهبزرگ نی:درست حرف بزن رامبایفر عمه

 دونستنیاونام خودشون مقصر م نییو مامان سرشونو انداخته بودن پا بابا

 بود ینطوری:قسمت ادیعموفر

بود خدا به ما عقل داده  نیمعتاد بعد طالق گرفت بگو قسمت ا کیو بده به  یشاد ایتو ب یچه قسمت یی:دانیرام

 تو یگیم یداده قدرت انتخاب داده چ اریاخت

 شنیم داریب یلیو شا هانیجان اعصابتو خراب نکن از صدات آ نی:بسه راممادرجون

 هانیا شیهم رفت پ ماهی،عمه فر نیهست نگران نباش یلیشا شیپ ی:شادریام

 رفت ریبه ام یچشم غره ا مادرجون

 اضافه کن زمشویحاال توهم ه-

گرنه و دتتیکه گفت بخش یهست ینگفتم بخاطر سفارشا یزیاگه تا حاال بهت چ ینره تو خودتم مقصر ادتی:نیرام

 باتو دونستمیمن م

 زانو زدم و دستشو گرفتم نیرام شیاشکام دراومده بود رفتم پ گهید منم

 نیداداش رام نیبب-

 هیبهم نگاه کرد اوه چشاش قرمزه قرمزه معلومه بدجور عصب نیرام
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 ی:جانم هستنیرام

که اومد تو آپارتمان ما اگه  یاز اون روز شیوقت پ یلیسام رها رو دوست داره خ یکن یمثبت نگاه نم دیچرا از د-

  ادیسر من ب ییاون نبود معلوم نبود چه بال

 کنه یبدتر از قبل کار ترسمیبهزاد برادرشه دوباره م ی:آخه هستنیرام

  ستین یآدم نیسام همچ نینه رام-

 دم گوشش گفتم رفتم

 کردم . ینم دایمنم سپهر رو پ فتادیاتفاق نم نیاگه ا-

 گفت مآرو

 پس برم ازبهزاد تشکر کنم آره-

 وونهید-

 خداروشکر دیخند باالخره

 روش فکر کن کمی-

 بگم باشه ی:چنیرام

 جاش بلند شد از

 درموردش فکرکنم دی:بانیرام

 رفت باال و

 کنه کاریخانوم بلده چ یهست شهی:مثل همعموحامد

 لمیما شده ف یامروز زندگ یاز ماجرا نمی:اریام
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و  نیدم در خونه آقاجون تا رام ومدیقهر بود از اون ورهم سام هرروز م نیگذشت رها که کال با رام یم یروز سه

 ی.صدا میکن شیراض ایخونه ما تا منو دن انیخودش امروز هم قرار بود ب یبود برا یهم که لج نیرام نیکنه ا یراض

 باال انیتا ب میومنو مامان منتظر موندبود دکمه اف اف و زدم  هانیو عشقم ا ایو دن نیاف اف اومد بله رام

 خودم و شوهر خواهر خودم یبه به سالم بر آبج-

 ی:سالم وروجک چطورایدن

 پسرتم که همش خوابه نیخوبم ا -

 نکنه تشیکه خالش اذ دیبخوابه زود خواب یزارینم شینیبیم یوقت دونهی:منیرام

 باباشه نیپسرتم ع شیا-

 نیایب نی:سالم چرا دم درمامان

 میای:سالم مامان اگه اجازه بدن مایدن

 دییبفرما-

 شمونیو رو تخت من گذاشت اومد پ هانیا نکهیبعد ا ایدن

 نیگرفت یمی:خب چه خبر؟درباره سام چه تصممامان

 هرسه شون غددن لجبازن ستیاصال گوشش بدهکار ن گهید نهیبگم رام ی:چایدن

 ها نجامی:خانوم من انیرام

 گمی:خب باش تو روتم مایدن

 از دست پسرعمه لجباز من ایاز دستش دن یکشیم یچ-

 :نگو نگو دلم خونهایدن

 بهت دهینم یکنه؟خرج یدر روت قفل م ده؟یفحشت م زنه؟یکتکت م-
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 شوهر من تکه ستین نطوریا رمینخ یهست یگیم ی:چایدن

 اله و بله یاالن خودت گفت-

 :خفه توایدن

 یون اضافه شد البته بعداز احوالپرسکه بابا هم اومد و به جمعم خندنیومامان م نیرام

 یگرفت یمیجان چه تصم نی:خب رامبابا

 پرسمیازمن م نوی:چرا همه انیرام

 دن؟ی:قبل منم پرسبابا

 :بلهنیرام

 یلیکنه خ هیداداشش معذرت خواست و کم مونده بود گر یبجا یمن کل شی:خب به منم بگو پسره اومد بود پبابا

 دوست داره رهارو

بهزاد  هشینم مشیتو زندان بنداز میتونیم؟میکنیم کاریشه چ دایجون  من باشه قبول کردم فردا بهزاد پ یی:دانیرام

 برادر شوهر خواهر من شهیم

 سین داشی:فعال که بهزاد پمامان

 نیرام شهیخوشبخت نم یبجز سام رها باکس-

  یهست یزنیم نهی:چرا سنگ سام و به سنیرام

که گول ظاهرشو  نییبرنداشته مقصر اونا میاشو از زندگ هینداره گناهکار بهزاد الدنگه که سا یچون سام گناه-

 خوامیباشه فعال گورشو گم کرده اصال نم مونیاسمش تو زندگ دیبا یخوردن بخدا خسته شدم همش بهزاد بهزاد تاک

 شه دایپ

 رفت باال یکم صدام م کم

 چت شده ی:آروم باش هستایدن
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اما اسمش هم  ستیخراب کنه خودش ن مویزندگ ترسمیشه م دایدوباره پ ترسمیم ا،همشیبخدا خسته ام دن-

 یجواب خدارو چ نیبنداز ییدونفر جدا نیب نیخوایها چرا م هیگناهه سام چ هیگناهه رها چ ختهیبهم ر مونویزندگ

  نیدیم

 برگرده خب  تیتو آروم باش ممکنه حالت عصب ی:هستنیرام

 هام شروع شد هیاما گر دیکه مامان دستمو گرفت سرمو بوس کردیم دنیشروع به لرز دستام

آرامش داشته  خوامیبسه م ادیاسم بهزاد ب گهید خوامیبزار ازدواج کنن نم یدوست دار یتورو جون هرک نیرام-

 دونمیم یگیبخاطر من م دونمیم کنمیتو وجودمه .من ازت خواهش م داشدنشیترس پ شهیهم نیدونیباشم شما نم

 شنیاما باور کن سام ورها خوشبخت م یرها رو دوست دار

  ترسمیمنم م یبگم هست ی:چنیرام

رک داره سام اونقدر د میریگیم میشه درموردش تصم دایبهزاد پ ستیفعال ن میکن یزندگ میتونی:اما باترس که نمبابا

 احترام بزاره مونیکه به تصم

 ؟یدید یستی:تو تاحاال از سام رفتار ناشاایدن

 زدهیبا خواهر من حرف م شعوریپسره ب دمی:بله که دنیرام

 یماه حرف زد اونم اومد خواستگار4سال،سام فقط 10به مدت یزدیحرف م ایتو خودتم با دن-

 که منم لوشون دادن ومدنیبهم چشم ابرو م نیو رام ایدن یه

 دیشمجبور شدم ببخ یول گردهیبه کمان برنم گهیکه از شصت بره د یریت-

 که گفت خوردمیاش انداخت منم شربتمو م گهید یپاشو رو پا بابا

رو االن  ایخانوم دن ینیب یبفهمم دادمادمو دخترم همو دوست داشتن م دینوه دارم با هیحاال که  نطوریپس ا-

 و دوست دارم  یمنم فالن گهیم یحتما فرداهم هست دمیفهم

 توگلومو به سرفه افتادم مامان به پشتم زد وگفت دیپر شربت

 دختر یاب بخور خفه شد ای:بمامان
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 خوبم مامان-

 دم گوشم گفت نیکه رام دنیخند زیر زیو مامان ر ایودن نیرام

 فهمه ها ینم 10سپهر و بگم حداقل بعد  یخوایحقته م-

 بهشون رفتم که ساکت شدن یغره ا چشم

 جان یهست یت بعد کساول خود ی:چاه مکن بهر کسایدن

 نیگفتیاز اول بهم م دیداره.با یچه ربط ی:به هستبابا

 ازدواج کنن یذاشینم شدیم یچ گفتنی:اگه ممامان

 درش آورد یدگیبهتر مگه هم بود حداقل از ترش نی:چرا نزارم از رامبابا

 :ا باباایدن

  ییدا ولی:انیرام

 رمیگی:تو خفه بعدا حالتو مبابا

 ؟رفته ادتینده فرهاد خودتو  ریتوام به دامادم گ میشاممونو بخور نیکمک کن نیای:بسه بسه شام حاضره بمامان

 کن فیبود تعر شدهیچ یی:ا مامان مگه دانیرام

  ستیحرفا ن نیشام االن وقت ا میجان بر نی:پاشو رامبابا

 یجونیپ ی:منیرام

 هم نزن یشام حرف اضاف ایبود که ب فتادهین ی:نه اتفاقبابا

 پس شماهم آره-

 سرمو باال نگرفتم میرفت که تا شام و تموم کن یچشم غره ا کی بابا
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واالنم ما  دیباالخره رزموعود رس یواسه خواستگار انیشد و قرار گذاشتن دوباره شب ب یراض نیرام بالخره

واسه  میدن و همه رفتزنگ و ز یکه باالخره صدا انیب نایخونه مادرجون تا سام ا میوحاضر نشست یخوشحال ح

 من و با خجالت گفت کنارمعمول مادرش اومد  یها یاستقبال خونواده سام وارد شدن بعد احوالپرس

 شدهیکرد چ فیجان من واقعا متاسفم سام تعر یهست-

 ابیساراجان تموم شد رفت حال رو در الیخ یب-

 کنه دخترم رتیخدا به آرزوت برسونه و عاقبت بخ-

 ممنون-

 به سام . پدر سام گفت کردینگاه م یباز چپک نیبماند که رام میه دورهم جمع شددوبار همه

 میدوتا جون حرفاشون بزنن و ماهم قرار مدار هاروبزار نیسعادت اجازه بد یآقا-

 یگیم ی:دخترم تو چآقاجون

 :منم موافقمبایفر عمه

بخونن  تیمحرم کی نشونیقرار شد ب زدنیحرف م نایو ا هیحرف زدن و بزرگترا هم درباره مهر یو سام رفتن برا رها

رها و سام اومدن از  قهیدق5خوب بشناسن بعد  گرایتااون موقع هم همد رنیو باهم بگ یعقدو عروس وریشهر28تا

 دنیبهم رس ناهمیخداروشکر ا دیخندیهم چشاش م نجایا

 میکن نیری:دخترم دهنمونو شمادرسام

 گفت نیبزنه که رام یحرف خواستیم رها

 کنن؟ یزندگ خوانیندارم بعد ازدواج کجا م شتریخواهر ب کیمن  نیدونیم یراست-

 گفت نیدم گوش رام عموحامد

 حل کنن به توچه توننیخودشون م نویا-

 کو گوش شنوا و ادامه داد اما
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 کانادا ادیخواهرم ب دمیبگما من اجازه نم-

 یاپارتمان درست روبرو کیفروختمو  زویاما خونه تو تبر نیبگ نیخوایم یمنم حدس زده بودم چ نی:آقا رامسام

 ؟وجود داره بازم یبهانه ا ایتو مشهد آ میبرندمون روزد یندگینما کیدرمورد کارهم بگم که  نکهیخونتون گرفتم وا

 که عموحامد گفت میدیخندیم زیر زیو ناکوتش کرد ماهم ر نیزد رام قشنگ

 هجان هسته اشو تف کن حقت نیرام یخورد-

 گفت نیشاه ومدیدرنم نیخون رام یزدیم کارد

 نیکن نیریسارا خانوم بهانه ها حل شد حاال دهنتو ش-

که  ینیجعبه خوشگل چ کیو ساراخانوم  نشونیو خوند ب تیگفتن و اقاجون خودش محرم یمبارک باشه ا همه

 کیخوشگل بود انگشتره  یلیمدلش قلب بود داد دست سام که دست رها کنه سام انگشترو دست رها کرد خ

ر کادو داد .انشاءاهلل نظ اهرست جو مین کی( پدر سام شوییبود )اون تکتاش ها هست مدل پنج تا نیانگشتر پنج نگ

 شد . یهم درمورد سام عوض م نیرام

 نییرفتم پا نیشاه نیبوق ماش ی.باصدامیکن دیخر دهیواسه سپ میرفت نیمن و شاه امروز

 مامان من رفتم-

 دخترم مواظب خودت باش بسالمت-

 باشه خداحافظ-

 و گفت رونیاز آشپزخونه اومد ب مامان

 نجایا انیبه همه  گفتم ب میبر نجایاز ا نجایشام و ا ادیبگو ب نیبه شاه-

 خداحافظ گمیباشه بهش م-

 شدم نیو سوار ماش نییپا رفتم

 نود خودم قهیدق الیسالم بر برادر خوش خ-
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 لقب منه نایالسالم همه ا کیعل-

 میبله روشن کن بر-

 امروز یحاال چرا مونده برا-

 بدم یمرخص ادینم ادمیهتل  یومدیامروز چرا ن یوقت نشد سرمون شلوغه خودت که شاهد-

 میبخر ناتوییتز میرفت ایرها و دن یخوب صبح با شاد-

 نات؟ییفقط تز-

 بله برون داداشمه یولباس ناسالمت-

 نه بله برون یخواستگار-

 میریبگ کجایدوتاشو  میخوایم یدونیممگه ن-

 باباش نذاشت دیشا-

 ازخداشون باشه ینگران نباش داداش-

 چرا من خبر ندارم-

 چون امروز صبح اقاجون گفت-

 چرا-

 خانواده دیعضو جد یوقت داده برا ریت25عمه رفته دکتر واسه روزید-

 که شهیروز نم6تو یچطور یهست-

 نداره ینگران نباش کار ستین یزیچ-
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سالش مونده تا 3تازه  شگاهیو سفره عقدوآرا یزوصندلیم هیهست ،کرا دیهست،خر شی؟آزمایازکجا مطمئن-

سالش تا درسش تموم شه من 15که باباش بگه ترسمیم نیخوند من بخاطر ا تیمحرم غهیص شهیدرسش تموم شه نم

 سال منتظر بمونم3تا تونمیدوسش دارم نم

 یپکر نیاوووو چه خبره براهم-

 نه-

 یپس چ-

 دهیجواب تلفنامو نم روزیاز د-

 یفکرشوکرد یبره شبانه روز دیبا نیناز کنه تازه عقد کن خوادیم-

 ساله شدم 15شو من موندم چرا عاشق بچه ادهیپ میدیرس-

 مراسمو میزنیباشه بهم م-

 گهیخوب کردم عاشقش شدم توام سواستفاده نکن د-

 باشه حرص نخور-

 واسه انتخاب انگشتر یطال فروش میرفت اول

 خوشگله نیا نیشاه-

 مینیبب میبر-

 میداخل مغازه رفت باهم

 نییبفرما نیخوش اومد-

 ستیمهم ن متشمیق ناشویبهتر نیاریب نیتونیچند مدل از اون تکتاش ها رو م-

 نییبله بفرما-



 تیبا تو تا ابد

 
235 

 

 خوشگل بودن یلیچند مدل از تکتاش هارو آوردن همه اشون خ فروشنده

 خب انتخاب کن-

 قشنگه نیا نیبب-

  نیخوشگله بنداز انگشتت بب یلیآره خ-

 چرا من-

 یکیچون اندازه انگشتاتون -

 محشربود  یلیدستم انداختم واقعا خ به

 خوبه، نیهم-

 قشنگه یلیآره خ-

 بود لیخوشگل و شک یلیخ زیر یناهایانگشتر تکتاش بود که دورش پربود از نگ کی

 میداریبرم نیهم-

  انیبرل ادیگرون در م یلیخ نایا-

 ستیمهم ن-

 و گذاشت و گفت یجعبه قرمز مخمل کیانگشتر رو داخل  فروشنده

 ....تومن-

 میاومد رونیو از مغازه ب دیکارت کش نیخرنا،شاهینصفشم نم شیچه خبره حاال بفروش اووو

 چه خبر بود -

 کمه زیرو هم به پاش بر ایدن دهیخودشم واسه سپ میکن یابرودار دینداره با بیع-

 لیاوو زن ذل-
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 میکار دار یکل میحرف نزن بر-

 نیبود همه شونو تو ماش لیشب بود که تموم شد دستمون پر وسا 8:30ساعت میدیو خر لیوسا میرفت بعدش

 میشد نیوسوار ماش میگذاشت

 خونه شما میشام بعد بر میبر-

 شام خونمون همه دعوتن میمامان گفت بر-

 شهیم رید میلباس بپوش میریدوش بگ میرشام بخو میتا بر شهیم ریجان د یهست-

 یلباستو آورد یراست-

 ارهیگفتم ب ریآره به ام-

 که زودهم تموم بشه تزایپ میباشه پس بر-

 باشه-

 میو نشست میانتخاب کرد زویم نیپاساژ و گوشه تر کینزد یفسفود کیبه  میرفت باهم

 نیدار لیم یچ گارسون

 یمخلوط با نوشابه مشک تزایمن پ-

 :وشما آقاگارسون

 سفارش دادن شونیا یمنم هرچ یبرا-

 پکره نیشاه دمیرفت و د گارسون

 باز چته؟-

 دهیجواب نم زنمینزنگه منم م ایروز اس نده  کینگرانم اصال تا حاال نشده -

 کنه یگفتم که داره ناز م-
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 ...گهید ایشده  مونیپش دیشا یدونیازکجا م-

 ادامه اشو بگه وگفتم نزاشتم

 گمیکه م دونمیم یزیچ هیبابا من  یا-

 ازکجا انگار خونه شماست-

 که ادامه دادم میآورد و درحال خوردن بود تزاهارویپ گارسون

 وکم عقل کرد حواسیو ب نیبسوزه پدر عشق که شاه ستایواقعا حواست ن-

 یگیم یچ-

 رفت.منبع موثق دارم من اونجا ینه خل شد-

 یگیسپهرو م-

 گمیم مویپ ن پ عمو ابراه-

 جونم یگفته آبج یسپهر چ-

 گمینوچ نم-

 جون سپهر-

 فکر نکنه هوله نیتا شاه دهیجواب نم گفتیرو نقطه ضعفم،سپهر م یزد مایا نداشت-

 جون من-

 آره-

 یستیازش ها نگرانش ن ستین یعاشق تو و سپهر ام من، امروز خبر-

 کن و.... دیجارو کن خر کشهیمامانم از من کار م گهینه ،صبح باهاش حرف زدمو و م-

 گهیبا خنده م نیشاه
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 واقعا-

نوبت توست دخترم  ندفعهیا یول کردهیمهمونه االن تو خونمون تا حاال اون کمک م دهیسپ گهیمامانم م گهیآره م-

 استراحت کنه

 رهیبگ ادینداره بزار  بیدلم براش سوخت ع یآخ-

 مینخند بلند شو بر-

بود که از 10:15یبعدش من رفتمو طرفا رهیرفت دوش بگ مایستقم نیخونه ما که شاه میحساب کردن باهم رفت بعد

 رونیب میخونه رفت

 میریآدم م نهمهیوقت هول نکنن ا کی-

 میهست دهیما بهم چسب دوننیم ای:نترس همه دنآقاجون

 بود یآقاجون جواب دندون شکن ولیا-

 یدسته گل بزرگ نیشاه نایا یخونشون که مادرش درو باز کرد بعد احوالپرس میو رفت میو برداشت لیوسا تموم

تعجب کرده بود چون  میاما سپهر نبود البته آقا ابراه دیکه چقد خجالت کش دهیتا گل سرخ بود داد دست سپ101که

 کردیفکر م میبراههست و عمو ا ینگفته طرف ک لبتهگفته ا میبه مامان گفته که امروز صبح به عمو ابراه میخاله مر

 نبوده یکرده وراض شیساده اس و البته خاله و سپهر راض یخواستگار کی

ار هم ما جوونا کن نییاز خجالت سرشو انداخته بود پا نمیشاه ادیمن منتظر بودم که سپهر ب میرو مبلها نشست یوقت

و عمو  هانیو آ ایو دن نیمن رام طرف نیبا دخترش وا یشاد رویکنار من رها بود وکنار اون سام وام مینشسته بود

 مثل نییاومد پا یمعلوم بود عشقمه وقت ومدیپا م یااز طبقه باال صد میکردیمسخرش م یجوری نیحامد بعد شاه

تا آرنج تا زده بود که قسمت  شهیکه مثل هم نیج راهنیپ کی نیزده بود ا یپیکرد چه ت رمینگاهش غافگ شهیهم

 بود  یکه خود ساعت نقره ا یو ساعت دسته مشک یطوس یبود و همراه با شلوار ل یطوس راهنیپ رهیز

 فهمنیپسر مردمو نگاتو بدزد عالمو آدم االن م شی:خوردرها

 اومد سمت من و دستشو دراز کرد طرفم یکه سپهر بعد احوال پرس نییازخجالت سرمو انداختم پا منم

 خانوم یهست یسالم خوش اومد-
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 سالم ممنون-

 آروم گفت یلیخ

 شهیم کیتار امیچشماتو ازم ندزد که دن-

کشش بود  یکه اون خنده هست میدیخنده اشو م یچشم ریقرمز شدم البته ز گهیمنم د دنایهام شن یکنار البته

 من نشست یامروز کمر به قتل من بسته بود بعد رفت درست روبرو نیانگار ا

 :انگار بدجور دوست داره هانیرام

 رمیمیدارم از خجالت م-

 یمارو لو ند ی:حقته تو باشنیرام

  دنیخند زیر زیر نیشاه یحت ایو دن نیبهش رفتم که رام یغره ا چشم

 نیخندیچرا م-

 ی:چون بدجور قرمز شدرها

 :دخترم چرا صورت قرمز شدهمیمر خاله

 دهن باز کنه و برم داخل گسل ها نیزم خواستمیم گهید

 و گفت میشونیگذاشت رو پ رهادستشو

 تب داره میخاله مر-

 یتب کرد یموهاتو خشک نکرد یاومد رونیحتما چون ازحموم ب یوا ی:امامان

 اری: دخترم برو صورتتو بشور ببابا

 چشم-

 و نشون بده  سیجان سرو ی:سپهربه هستمیآقاابره عمو
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 نشون بدم نیی:چشم بابا، بفرماسپهر

 و درآورد کیو رها با دستش عالمت ال دمید یم بچه ارو یدنایخند زیر زیبلند شدمو ر ازجام

  میمحو شد دشونیباال و از د میپله ها که رفت از

 گذاشت و گفت میشونیرو پ سپهردستشو

 یتوکه تب ندار-

 واقعا تب ندارم  میدیو د میشونیگذاشتم روپ دستمو

 دهیرها اشتباه فهم دیشا-

 لبو یصورتتو بشور که شد یحاال خانوم دیشا-

 زدم و گفتم یمشت م نشیس رو

 ادیدرم نهیکشت قلبمو داره ازس یبا اون خنده هست پتیت نیبا ا یتوئه با امروز کمر به قتل من بست ریتقص-

 لبخند تو شاعر شد؟ یرو یکه شهر یخبر دار"

 "؟یخندیرحمانه م یکافر گونه، ب نگونه،یا چرا

اومد و داخل  رونیب مویاش از کنار روسر کهیت کیو موهام که  دیمشت شدمو گرفت و دستمو بوس یدستها سپهر

 گذاشت و گفت یروسر

 تو شاهرگ من  یتارمو کیمن  یشه هست تیخدا نکنه  طور-

  برهیم نیدرد آدم و با دستاش ازب نیدتری)ارامش قلب( من که شدataraxiaشهیآروم شده بودم بازم مثل هم گهید

 بنام عشق  هیمعجزه ا کیسپهر  یدستا

 و گفت زدیضربان قلبش مثل ضربان قلب من تند م دیسرمو بغل کرد وسرمو بوس بعدش

 تو فقط لبخند زدم یمنه فقط من برا یلبخندات برا نیا یمگه خودتم نگفت ایزدم،ثان پیبده واسه عشقم ت-
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 باال گرفتم و گفتم سرمو

 دارم من یحرف گوش کن یسپهر،چه آقا یمن پیخوشت شهیتوهم-

 خطه صافه کی یبمو،بخاطر توست نباشضربان قل یشنویم-

 شدن وندیدوتا قلبها بهم پ نیا نکهیمثل ا-

 نفسم نطورهیآره واقعا ا-

 کنهیم رمیغافگ هیهست که هر ثان یتوچشمات چ دونمینم-

آن شد این عاشق شدن دنیا همان یک لحظه بـــود آن دم که چشمــانت مـــرا از عمق چشمــانـــم یک -

 قرمز دوست دارم بیمن چقد س یدونی( ،میداللهی نیربــود)افش

 داره یخب چه ربط-

 قرمز رو گونه ها نشسته بیاالن دوتا س-

 گهیو م کنهیمطئنم تب کردم ها سپهر باز از اون خندها م گهید نییاز خجالت سرمو انداختم پا دوباره

  میبرو دست و صورتتو بشور که بر-

 میایاز پله ها ب میخواستیم رونیاز حرارتش کم شه واقعا لبو شدم اومدم بو به صورتم اب خنک زدم تا  سیسرو رفتم

 دمیشن ییکه صدا نییپا

 ؟یدیصدا رو شن-

 ؟یینه چه صدا-

 پا یصدا-

 یشد یاالتیخ دیشا سین ینه تو پله که کس-

 دیشا-
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رفتم سرجام نشستم و روبه رها   کردنیبه ما نگاه م یحیخودمون با خنده مل یبچه ها نییپا میباهم رفت هردومون

 گفتم

 دمیآوردن من ند ییچا یا ک-

 نییتبت اومد پا یبود تیبا عشقول یوقت-

 من تب نداشتم که -

 ینداشت دونمیم-

 یدروغ گفت-

 ،خوش گذشت؟ نیعالم بش یکنم کم بود دوتاتون رسوا کاریچ-

 گفت نیور هم رام نیاز ا دیرفتم که خند یچشم غره ا کی

 نه نییجان فکر کنم تب نداشتت اومد پا یهست-

 نیرام-

 گم؟یدروغ م-

 میما باال بود یاومد باالوقت یکس یراست-

 من متوجه نشدم چطور-

 پا اومد یصدا هیاحساس کردم -

 یشد یاالتیخ دیشا-

 باشه چرا پکرن-

 کهیکوچ گهیم ستین یباباش راض-

 آهان-
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 موقع بود که اقاجون گفت نیهم

هم واسه رفتن  نیبعد سه سال عقد کنند و شاه میدوست دارن حداقل نشون کن گرویما همد یبچه ها میآقا ابراه-

 کنهیبه دانشگاه خودش کمکش م

 بره دیعقد هم کنه با ستیواسه سه سال به نظرمن خوب ن تیمحرم غهیص کیاما  نییسعادت شما بزرگ ما یآقا-

 کهیکوچ یزسالشه واسه رفتن به شبانه رو 15دهیسپ یشبانه روز

 کشهی:بابا درسش دوسال طول مسپهر

 یرمب یروتجرب شیلیرشته تحص دیباشه پس با ییبایآرزو داشت متخصص ز شهیهم دهیتعجب کردن چون سپ همه

 کشه یداشت که اونم سه سال طول م

 :چرا دوسال؟میاقاابراه

 مدرسه اش میریانتخاب کنه پس فراد م وترویرشته کامپ خوادی:چون مسپهر

 یکن یم ی:شوخمیاقاابراه

 :نه بابادهیسپ

طر بخا دهیحق هم داشت سپ کردینگاه م دهیبه سپ یمعلوم بود که با چنان عشق نیپرشده شاه یهم چشما نجایا از

 بود دهیآرزوش دست کش نیاز بزرگتر نیشاه

 یپزشک باش ی:مگه تو دوست نداشتمیاقاابراه

 مملکت یالزمه برا مهندس هم گهید هیکاف میدکتر دار دونهی:دهیسپ

 یحت ایکه تازه واسه سه سال هم  یشبانه روز یبر یتونیسال نم3چه یسال درس بخون2دخترم چه نی:ببمیاقاابراه

 شهینم  تیمحرم غهیدوسال ص

 همو دوست دارن نای:خب پدرمن اسپهر

 میریگیم یتموم شدن درسش عروس م،بعدیکنی:خب عقد منیشاه



 تیبا تو تا ابد

 
244 

 

 و دونمیهم م نویجان ا نیشاه شناسمیتو رو خانواده اتو م ،منیبره شبانه روز دیاونوقت با نهی:مشکل هممیاقاابراه

 سالشه15هم مهمه اون دهیسپ ندهیاما آ یکنیرو خوشبخت م دهیمطمئنم سپ

  ستین کیسال که کوچ 15:خب دهیسپ

 رنبایا میدینکرده باشه بهتره بماند که هممون خند یچپ نگاه کرد که  خرابکار دهیبه سپ یجور هی میابراه آقا

 به ما چپ نگاه کرد دهیسپ

 با خنده گفت سپهر

 میکنیم یفکر کیواسه مدرسه اش هم  هیبفرما بابا دخترتم راض-

 ی: چه فکرمیابراه اقا

 دهیسپمدرسه  میر یسعادت هم م یمن و شما آقا کننیعقد وم یو کارا شیآزما رنیدوتا فردا م نی:خب اسپهر

  میبندیدهنشونو با پول م

 به تک تکشون  میسپهرجان رشوه بد ی:چطورباباجون

 کننیصد درصد قبول م میکنیسه سال همه جوره مدرسه رو ساپورت م ای:نه آقاجون،واسه دو سپهر

 که دهنشون چفت بسته بمونه میدیم یپول گهیپسرم راست م نی:آفردیعموفر

 امی:منم موافقم پولش بامن فردا منم با شماها مآقاجون

 حل کرد ویبه عشق خودم که همه چ ولیا

 ی:اگه قبول نکردن چمیاقاابراه

 نیبا ا کننیاما صد درصد قبول م ادیم دهیم رهیفقط امتحانشو م خونهیتو خونه م میریگیم ی:معلم خصوصسپهر

 گنینه نم شناسمیکه من م یریمد

 پس مبارکه نطورهیا بگم اگه ی:چمیاقاابراه

  میکن نیری:پس دهنمونو شمادرجون
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 انگار حل شد گهی:بله دمیاقاابراه

 دیهم بهم رس نهایکنن خداروشکر ا یم کاریمعلوم نبود چ یاز خوشحال نیو شاه دهیسپ

 میعمو ابراه-

 جان یجانم هست-

 گهید میبخور ینیریتفاهم دارن ندارن بعد ش ننیبرن حرفاشونو بزنن بب دیبا نایاول ا -

 کنه ریخدا آخروعاقبتو بخ گهیچنان بهم نگاه کردن که د نیو شاه دهیسپ

 گهیندارن بزنن قبال زدن د یحرف گهید نای:امیاقاابراه

 پس مبارکه-

وجمعه عقد کنن  شیبرن آزما ییواقعا برازنده اش بود و قرار شد فردا دوتا دهیانداخت دست سپ نیشاه انگشترو

 رو ببنده هیو بق ریکه قراربود ماهانه مدرسه رو ساپورت کنه تونست دهن مد یدبعد اونروز آقاجون با پول هنگفت

و عقد یهم تمام کارا نیو شاه دهینشه و سپ ردارماجرا خب نیاز ا دهیسپ یدوستا یحت چکسیکه ه یالبته به شرط

 .رنیکردن و قرارشد عقد و خونه آقاجون بگ

 و برداشت یحرفه ا یقبول نکرد باالخره رشته فن دهیبخونه سپ یاصرار کرد تجرب نیشاه رچقده

 هم با عروس هیآتل میو از اونجا بر شگاهیآرا میقراره بر دهیاست منو رها با سپ دهیو سپ نی.امروز هم عقد کنونه شاه

همراه من اومد خونمون و شب و بمونه خونه ما رها و سام هم  نیروزشاهیهم خودمون از د میو دوماد عکس بنداز

 نیع دهیلباس منو سپ نکهیما گذاشته بود تا راحت باشه وا هو آورده بود خون داشیاز اول خر نیخونه ما موندن شاه

 .رو دهیلباس سپ دهیهم ند نیشاه یحت میرفت دهیمنو رها و سپ دهیلباس سپ دیخر یهمه هم رنگش هم مدلش برا

 میدیرس نکهی.بعد اشگاهیآرا میبر نیتا همراه شاه میو بعد صبحانه لباسامونو برداشت دیروز موعود رس باالخره

 ازسنش.  کردنیتعجب م شگاهیکنن البته کل آرا ششیرو بردن اتاق عروس تا آرا دهیسپ شگاهیآرا

 بردیکم کم داشت خوابم م شگرهیارا نیدست ا ریز

 باز کن تموم شد  چشماتو ی:خانومشگریآرا
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 و چشمامو باز کردم دمیکش ازهیخم کی

 ؟یامروز نگه داشت ی:خوابتو برارها

 دمیخواب ریشب د-

 دمیخوابیم رید زدمیمنم تا صبح با عشقم حرف م گهی:بله درها

 رها-

 شونه اشو باال انداختو گفت رها

 ،خدا به داد قلب سپهر برسه یهست یچه ناز شد یول-

 یتو ام ناز شد -

 گمیم یچ یفهمینگاه به خودت بنداز م هی-

پوژ داده  یمدل باز بود که کم کیمن  یکرده موها یچ شگرهیواقعا دهن خودمم باز موند آرا دمید نهیتو آ خودمو

 یآب رنگها نیبود )ب رهیت یهمررنگ لباسم که آب نیتل نگ کیبود   یشده بود که قسمت پوژداده شده هم مدل خاص

 یهم مو یاز بغل مدل دار حالت داده بود البته کم بود( بود زده شده بود از پشت مو فر درشت کرده یو سرمه ا ینفت

 شده بود ونینیرها هم ش یکمرمه.مدل مو یخود تا گود یموها شدیتا کمرم م شیبه کار برده بود که بلند یمصنوع

بودچون تا حاال  تیال کاپیم کیمنم  کاپی.م ومدیبهش م یلیکرده بود که خ یومدل بسته البته موهاشو قهوه ا

 یرها هم کم شیبخرم آرا یکیحتما  دیبا ومدیبهم م یلیخ ییعوض شده بود رژ هلو افمیکال ق کردمینم شیآرا

 خوشگل شده بودماماشءاهلل چشم نخورم انشاءاهلل ییخدا یبود ول ظینسبت به من غل

 محشرشدم یلیهما جون دستت داردنکنه خ یوا-

 کردم باتریمن فقط خلقت خدارو ز ییبایخانوم:تو خودت ز هما

 ممنون -

 میدآماده ش نیهم یچون مدل لباسمو کوتاه و دنباله دار بود برا میهارم برداشت یولباس مجلس میدیپوش لباسامونو

  میتا عکس بنداز هیآتل میدنبالمون قرار بود ماهم با بچه ها بر ادیتا سام ب
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به  یعروسک یلباس نامزد کی یپرنسس واقع کیخوشگل شده بود  یلیاومد خ رونیب هم دهیاتاق عروس سپ از

ت و درش زیر یبود  باالتنه اش کال شکوفه ا یقیاز شونه هاش به صورت قا نترییانگشت پا5ا اش قهیکه   یاسیرنگ 

ه بود که شکوف یاسی یکه پراز شکوفه ها یو صورت یطوس نیداشت ب یتنه هم رنگ خاص نییبود پا یاسیبه رنگ 

 دوخته شده بود. یاش مدل قشنگ

 :آقا داماد اومدنشگریارا شاگرد

دسته گل خوشکل هم دستش بود که  کیمحوش شد  دیرو د دهیکه سپ نیهم نییاومد پا لمبردارهایبا ف نیشاه

 دهیوشپ یکت و شلوار سرمه ا کیهم  نیشاه دادنیگفتن انجام م یم لمبرداریهم که ف ییداد کارها دهیدست سپ

 پیخوشت یلیطرفه کرده بود خ کی اشمموه یسرمه ا یورن یکفشاه یاسیو  یو کراوات سرمه ا دیسف راهنیبود با پ

شه منم زدم چون  زیرها سورپرا دنیتاسام با د میزد نکهامونویشده بود اول اونا رفتن بعد ش منو رها که اول ع

  صدریعشقمم اونجا بودن منو رها دهنمون شده بود غار عل رونیب میاز در رفت یوقت دمیکش یخجالت م

 نایشدن ا بی:چقد خوشترها

 ندزدنشون میمواظبشون باش دیبا-

 دنیچرا باز اسپورت پوش ی:آره ولرها

 کت شلوار بپوشن واال ستنیانگار بلد ن-

 سپهره ری:همش تقصرها

 به اون چه-

 لباسش تا ارنجه نیخدا هم آست شهیهم زنهیماسپورت  پی:چون سام و از راه به در کرد ازبس ترها

 بهش ادیفداش شم چقدر هم م-

 پرسمیاسپورت اومد مراسم حالتو م پیبا ت یوقت تونی:روز عروسرها

 و منم قبولش دارم ادیبپوشه بهش م یاون هرچ-

 داره؟ نیماش یبود ل،نگفتهیمرد ذل شی:ارها
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 یتاکس ایباباش  نیبا ماش ای میکردیم یرو ادهیما پ شهیدونستم،همیچون نم-

 دهیتازه خر دی:شارها

 بگم یچ-

 کیسپهر هم  نیگل زده بود سانتافه رو هم سام ماش نیو شاه یعوض کرده بودن مازرات نهاشونویماش نیو شاه سام

 نبودا ارس پالک بود یبود که من عاشقش بود البته پالک مل دیوالستر سف

امون پ ریز نیایب یول میپیخوشت میدونینشدن م رینگاه کردن به ما س زارن؟ایب فیتشر خوانیخانومها نم ای:آسام

 درخت سبز شد

داشت خودکت هم سه تا  ییتا دکمه طال3ناشیمخمل که آست یبه سرمه ا لیما رهیت ینفت یتک کت آب کی شام

همراه باشلوار کتان  دیسف راهنیداشت  وپ ییکت هم مارک داشت طال نهیداشت که بسته بود رو س ییدکمه طال

 که به سمت باال داده بود. مموهاش یوکمربند مشک ییو ساعت طال دایجد نیازا یمشک یو کفش ورن یسرمه ا

 چقد پرورهه-

 نه شما میکردینگاه م نایا نی:به شاهرها

 :اونا که رفتنسام

 رفت یشد عیضا-

و باز کرد اونا سوار شدن وحرکت کردن بعدش سپهر اومد  نیاومد به طرف رها و دستشو گرفت و در ماش سام

 و برام باز کرد نیطرفمواونم دستمو گرفت ودر ماش

 نیسوار ش نییخانم بفرما یدیل-

 با عشوه گفتم منم

 ییممنونم آقا-

 شد نیهم اومد سوار ماش سپهر
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 یشد پیخودت،چه خوشت یبرا ایهست یجنتلمن-

 بانو نهیبیم پیخوشت ،چشاتونیش جنتلمن دمیمثل شما با ییبانو یبرا-

 روشن بود یبه رنگ قهوه ا ینوار ینییو پا ییباال بیطرف قسمت ج کیکه  یمخمل یتک کت سرمه ا کیهم  سپهر

که  یوساعت مچ دیهفت سف قهی شرتیو ت یتا آرنج کرده بود با شلوار کتان سرمه ا ناشویآست شهیومثل هم

ه ست کرد یکالج به رنگ سرمه ا یورن یروشن بود و کمربندشم همرنگ بند ساعتش بود وکفشها یبندهاش قهوه ا

هم  شهیبود و مثل هم ختهیبه طرف چپ چندتا تارمو رو صورتش ر یبود  موهاشم به طرف باال زده بود البته کم

دستور  میکس بندازبود. چون ما قراره با عروس و دوماد ع ینکیرو صورتش بود سپهر ع شیمشک میفر نکشیع

 رنگه، کیلباس هممون  نیهم یهم بشه برا نیع دیابودکه رنگ لباسامون ب نیخانوم ا دهیسپ

 نو مبارک نیماش-

 که دارم شهیم یسال 2ستینو ن یول زمیممنون عز-

 یشدیپس چرا سوار نم-

 باتو آشنا شدم سوار نشدم  یاز وقت-

 چرا-

 میم بودن ببراستفاده رو از کناره تینها خواستمیچون م-

 زدم و گفتم یلبخند

 یخوب نقدیممنونم که ا-

 تو خانوم خوشگله یفدا-

 خدانکنه-

 یااللباس منو رها تا ب میکن ضیاتاق تا لباسامونو تعو کیبه  میمنو رها رفت دنیبچه ها هم رس میدیبه باغ رس یوقت

بود  یبقه اش آجر شدیتا کمر تنگ بود واز کمر به بعد کلوش م ومدیم نیزانو بود ودنباله دار بود دنبالش تا تازم

همون از ناشیآست شدیو باعث براق شدن لباس م مومدیلباس م نییپا یوجب کیتا  پوراشیداشت وگ یخاص پوریگ
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 یکیتافته هم استفاده شده بود  یتور یکلوش بود از آسترها یلی.چون لباس خشیبود تا ساق دست بودبلند پوریگ

من   یکه کفشا کردیبصورت دنباله بود فقط کفشامون فرق م یکیفته ها  به خود لباس دوخته شده بود اما اون از تا

 یبه رنگ سرمه ا یسانت15لژ دار بود و  شیو بلند یزدیگره م دیبا ومدیبود و بند تا ساق م یباال ساق پا بند ات یکم

 کیکفش باز بود و  یجلو یبود کفش کم یپوریکه گ رهیت ینفت یبود به  رنگ آب یسانت15رها هم  یکفشا یبود ول

 نکهیل او قب مینگاه کرد نهی.به آشدیبسته م یداشت که بغل ساق به صورت به صورت کمربند یبند کلفت ضربدر

 ندیکه مارو د نیهم زدنیباغ سام و سپهر باهم حرف م میرفت یوقت تمیاز خودمون عکس انداخ میعکس بنداز میبر

 بودن  دهیکرده ند شیو آرا یمدل نیو ما شده بودن خب حق هم داشتن چون تاحاال مارو امح شونییدوتا

 میعکس بنداز نیایب نیکن شیچشاتونو درو ونی:آقاعکاس

 میدیخندیم زیر زیو ماهم ر نییاز خجالت سرشون و انداختن پا دوتاشون

 شدن عیچقد ضا یدی:درها

 گربه سرکوچه هم مات بود میکه ما اومد یعشوه ا نیحقشون بود،با ا-

 حق دارن نیهم یبرا میخوشگل تر شد موی:چون خوشگلرها

 مایباز کرد یچه نوشابه ا یول قایدق-

بعد  میانداخت یوچندتا هم تک میمختلف انداخت یبچه ها و چندتا عکس تو ژستها شیپ میخنده کنان رفت هردومون

 رفتن داخل تا اوناهم عکس بندازن دهیو سپ نیعکس انداختن تو باغ تموم شد سام و رها و شاه نکهیا

 میکن کاری:خب اونا رفتم عکس بندازن ما چسپهر

 میسوار اونا تاب بش میبر ایب-

و خنده هامون کل باغ و پر کرده بود اون  دادیکه تو باغ کنار حوض بود نشستم و سپهر هولم م یسوار تاب میرفت

د کنارم نشست ومنم سرمو رو شونه اش گذاشتم اونم دستشو  بعدش سپهر اوم میانداخت یچندتا عکس سلف یمدل

 یاون عطرو برا نیعطرشو از ته دل بوکردم البته منم ع شهیکرد مثل هم کیانداخت به شونمو منو بخودش نزد

 به مشامم برسه شهیسپهر هم یبودم تا بو دهیخودم خر

 تو یچقد خوشگل شد-
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 نهیبیممنون چشات خوشگل م-

 خونودام بگم به  خوامیم یهست-

 تموم نشده که ست؟درستیزود ن-

 نداره یفرق گهید مارستانمیخودشم اکثراهم تو ب شهیترم تموم م نیا-

 چرا دلشوره دارم دونمینم-

 زمیدلشوره نداشته باش عز جنگمیتا آخرش بخاطرت م-

 ینفس باهام باش نیتا آخر یتنهام نذار چوقتیه یدیقول م-

 شمیازت جدا نم چسبمویکنه بهت م نیدلم ع زیکنارتم عز شهیمن هم-

 وونهید-

عکسارو  ایب الیخیب نارویا ونشم،حاالید میلیخ رهیخانوم خوشگله گ هی شیوقته عقل و هوشم و دلم پ یلیخ-

 هیقشنگ یجا میبنداز

 توهم که عاشق عکس-

 من عاشق صاحب عکسم-

 ییدوتا یتک میهمه جوره عکس انداخت میژست گرفت چندتا

 شهینم نیبهتر از ا یشد عال یقشنگ یعکسا ولی:اصدا

 است هیآتل یخانوم اومد سمتمون البته از عکاسها کی میدید میو سپهر به طرف صدا برگشت من

 نیشما خودتون درحال عکس گرفتن دمید نیداخل تا شمام عکس بنداز نیایبهتون بگم ب امیب خواستمی:مخانومه

 شده یمحتشم یعکسا یلیخ رمیس نگازتون عک ومدیمنم دلم ن نیریگیم یخوب یوعکسها

 نمیبب شهیدستتون دردنکنه م یوا-
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 :نوچ بعد چاپخانومه

 :پس از هرکدوم دوتاسپهر

 چرا دوتا خانومه

و به  به قاب ویکیاون  میزاریرو تو آلبوم م یکیخونمون  میهم رفت یعشقم ،وقت یبرا یکیمن  یبرا یکی:چون سپهر

 میزنیم وارید

 هیفکر خوب-

 کنمی:چشم پس من برم عکسارو آماده کنم و خبرتون مخانومه

 :ممنونسپهر

 رفت و رو به سپهر گفتم خانومه

 میکه واسه خودمون عکاس شد میاونقد عکس گرفت-

 مینیما ا گهیبله د-

 فتهیخودش-

 میزودتر به مراسم برس دیکن ما با ضیما،برو لباسارو زود تند تعو مییسقف خدا رینگران سقف هم نباش ز-

 نییخانوما تز یداخل و برا میوبه خونه اقاجون رفت میهمراه با رها و سام از باغ خارج شد میکرد ضیلباسارو تعو تمرف

 میو اومد میلباسامونو عوض کرد میکمک  منو رها هم رفت یبود.سپهر و سام رفتن برا ونیهم آقا اطیکرده بودن تو 

 نویاومدن همه اقا دهیو سپ نیساعت بعدش شاه مین میگرفت یمو ما هم خودمونو  کردنیم فیهمه ازمون تعر نییپا

 یعنی گهید یمنم به اون عاشق کردیمن بود و بالبخند به من نگاه م یروبرو شهیهم داخا اومد وسپهر مثل هم

 گفتم دهیکه به گوش سپ دمیسابیعقد شروع شد من قند م مراسمیتا مرز جنون  وقت یونگیدو

 منم دعا کن یبرا-

 کنمیتو دعا م یفقط براامروز و -
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 عقد ازدواج یآسمان وندیپ فیفرجه الشر یخاص امام زمان عجل اهلل تعال اتیو در پناه عنا منتیو م ی:به مبارکعاقد

 یگرد اقا یسعادت اجرا و منعقد م نیشاه یو آقا یآسمان دهیمحترمه سرکار خانم سپ زهیدوش نیب یشگیدائم و هم

 اازه هست؟ یآسمان

 دیی: بفرمامیابراه عمو

 یشگیدائم و هم تیشما را به عقد زوج لمیبنده وک ایآ یاسمان دهیمحترمه مکرمه سرکار خانم سپ زهی:دوشعاقد

 هیشاخه نبات و مهر کیو شمعدان،  نهیآ کی،  دیجلد کالم اهلل مج یمثال   ٔ  هیسعادت به صِداق و مهر نیشاه یآقا

 ……………لم؟یبنده وک ایمعلوم درآورم.آ

 :عروس رفته مدرسهرها

 رهیخنده اشو بگ یهم نتونست جلو دهیسپ یوحت دنیخند همه

و  دائم تیشما را به عقد زوج لمیبنده وک ایآ یاسمان دهیمحترمه مکرمه سرکار خانم سپ زهیبار دوم دوش ی:براعاقد

 .........لم؟یوک ایمعلوم در آورم ا ٔ  هیسعادت به صِداق و مهر نیشاه یآقا یشگیهم

 کرده ریگ کیس تو تراف:عرورها

 بهش چشم غره رفت دهیسپ ندفعهیا

 تا سف تکون داد تو گوش رها گفتم یسرشون به معن عاقد

 یگیم هیچ نایا-

 ی:واسه دلخوشرها

 ها رسهینوبت خودتم م-

 نیبگ نیدوست داشت ی:خب برسه هرچرها

م و دائ تیشما را به عقد زوج لمیبنده وک ایآ یاسمان دهیمحترمه مکرمه سرکار خانم سپ زهیبار سوم دوش ی:براعاقد

 .........لم؟یوک ایمعلوم در آورم ا ٔ  هیبه صِداق و مهر ٔ  هیسعادت به صِداق و مهر نیشاه یآقا یشگیهم

 خوادیلفظ م ری:عروس زرها
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 خوشگل بود یلیجواهر داد که خ دیسف یطال سیسرو  کی دهیسپ یعمو برا زن

 بزگترا بله هی:با اجازه پدرو مادرم و داداشم و بقدهیسپ

 من انگشتر رونیبعد امضا عاقد رفت ب دیهم بله رو داد به قسمت سخت امضا رس نیشاه نکهیدست زدن و بعد ا همه

ادو همه ک دینوبت به کادو رس نایو کنار بچه ها گرفتم و دستشون کردن انگشتراشون ست بود بعد خوردن عسل و ا

 سکه رو دادم نیبودم اول به شاه دهیسکه خر میبراشون دوتا ن دادن منم

 نیش دهیچروک رویهم پ یمبارکه انشاءاهلل به پا-

 جونم ی: ممنونم آبجنیشاه

 دادم دهیسکه رو به سپ بعدش

 :دستت درنکنه  خواهر شوهردهیسپ

 و دمیبوس هردوشونو

 .کنمیقلبها براتون ارزوم نیلحظه ها رو در کنار بهتر نیتر بایز -

 انشاءاهلل قسمت تو-باهم هردو

 نیآم-

تو  ونمیاقا خوردیدوست داشت م یهرچ یبود و هرک یسل زیشام م دینوبت شام رس نایو ا یرقص و شاد یکل بعد

 یشب ادامه داشت بعدش همه مهمونا و حت1بعد شام هم باز بزن و بکوب شروع شد وتا خوردنیبودن و شام م اطیح

.چندروز و فقط پاگشا دنیبه هم رس نامیبه خونشون رفتن واقعا واسه هردوشون خوشحال بودم خداروشکر ا ایخود

اجون آق یعمه پا گشا کنه البته برا ینیاومدن ن ایبعد به دن خواستیبودالبته فقط آقاجون دعوت نکرده بود که م

پوست خوشگل تپل که  دیپسر سف کیو  عضو به خونواده اضافه شد کیو دیاز راه رس ریت 25چون  دیووقت نرس

 .ومدیهمتا ( گذاشتند.واقعا هم اسمش بهش م ی، ب رینظ ی)ب مازیاسمشو تا نایعمه ا

چرا  دونمیسام ورها نم یوهم برا دهیو سپ نیشاه یدعوت بودن هم پاگشا برا نایهمه خانواده خونه آقاجون ا امروز

 هم نینگفت شاه یزیچ دمیپرس دهیسپهر چندبارهم ازسپ یبودن توخودشون بودند حت یجوری دهیخونواده سپ

 گفت میراههمشون روزه سکوت گرفته بودن بعد صرف شام عمو اب یجوریخبر نداشت 
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 بگم یمطلب خوامیم نیسعادت اگه اجاز بد یاقا-

 دییبفرما کنمی:خواهش مباباجون

 میکنی: بابا خودمون حل مسپهر

 بدونن دیچرا همه با-

 :باباسپهر

 میخودمون اول حل کن نیبهتره ب می:آقا ابراهمیرم خاله

 مربوطه ناهمیخوب به ا-

 نیواضحتر بگ شدهی:چمادرجون

 :راجب نوه تونمیابراه عمو

 :کدومشباباجون

 ی:هستمیابراه عمو

  میامون شوک زده شد همه

 کرده کاریچ ی:مگه هستبابا

 :بابا لطفاسپهر

 شما پسر من اغفال کرد یشه،هستیزود معلوم م روید-

 ی:چآقاجون

 ازدواج کنم یبا هست خوامیم گهیم ستهیمیمن وا یکه پسرم تو رو ینوه اتون پسر منو اغفال کرده طور نیبله هم-

 :امکان ندارهبابا

 یهست یگینم یزی:چرا داره چرا چمیابراه عمو
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 کردنینگاه م گرد به من و سپهر یشوک زده شده با چشما یلیهمه خ نییانداختم پا سرمو

 گهیراست م شونیا ی:هستبابا

 :بابا شلوغش نکنسپهر

 :خودت بگو سپهرآقاجون

  گهیو دوستدارم راست م ی:من هستسپهر

 ازت بزرگه یپسر هست یگیم یمعلومه چ ی:چدیعموفر

  میما همو دوست دار نکهیمهم ا ستی:سن مهم نسپهر

 یفهمیتفاوت و م نیبعد چند سال ا یفهم ینم یزی:االن چمیعموابراه

  زنهیم کتریاز سنش کوچ یهست افهی:قسپهر

 نیعقد کن انیب دیقراره ع یهست گهید یکی:اما تو نشون شده میعموابراه

 عقد کنه خواستیشوکه شدم واقعا م یلیخ

 بابات گهیم یسپهر چ-

 شناسمینم کهینه کس کنمیازدواج م ی:اگه به ازدواج باشه باهستسپهر

 میستین ی:ماهم راضآقاجون

 آقاجون منم دوسش دارم-

 :عمرا بزارممیابراه عمو

 یباهست کنمیمن ازدواج م یچه نباش یباش ی:چه راضسپهر

 آقا فرهاد یبه دخترت بگ یزیچ یخوای:شما نممیابراه عمو

 :دخترمن عقل و قدرت انتخاب دارهبابا
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 بهش  یکه رو داد یکارو کرد نی:همدیعموفر

 تکراربشه گناه که نکرده دوسش داره گهیاشتباه قبل رو د ذارمی:نمبابا

 آخر من نه هست م،حرفیگیدردمونو م ی:مارو باش به کمیابراه عمو

  این یدوست داشت رهیگیازدواج سرم نی:باشه بابا،اسپهر

 رفتن دهیسپهر بلند شدو رفت بعد اون خاله و سپ بعدش

 به نزدک من اومد  میابراه عمو

 وگرنه یمونی:از پسرمن دور ممیابراه عمو

 کنمیهم صبر م ایتا آخر دن گذرمیمن دوسش دارم و ازش نم یوگرنه چ-

 می:باشه بچرخ تا بچرخمیابراه عمو

 و رفت دیازجاش بلند شدو درو کوب میابراه عمو

 واال  هیزی:خجالتم خوب چدیعموفر

 می،بابا بلند شو ببر نیریبگ میبرام تصم ذارمینم-

 میاومدن و به خونه رفت نایرفتم بعدش بابا ا ینگاه به کس بدون

 برم به اتاقم که بابا صدا کرد خواستمیخونه م میدیرس یوقت

 کارت دارم ایب یهست-

 امیکنم ب ضیبرم لباسامو تعو-

 باشه-

 کنار مامان نشستم ییرایکردم و رفتم به پذ ضیلباسامو تعو عیسر زودتند

 جانم بابا-



 تیبا تو تا ابد

 
258 

 

 یزن یچند وقته با سپهر حرف م -

 زد استرس تمام وجودمو برداشت یحرف م یجد یلیخودمو آماده کرده بودم اما بابا خ نکهیبا ا نییانداختم پا سرمو

 جواب بده ؟یدیاالن خجالت کش یزد یتو خونه آقاجون که مثل بلبل حرف م-

 :االن نصف شبه بزار واسه فردا آقا فرهادمامان

 گفتم جواب بده-

 هفت ماهه -

 خب -

 خب یچ-

 سوال من و با سوال جواب نده-

 که منم بگم  نیدینپرس یزیچ-

 با سپهر حرفت شده بود یاومد ریاون شب که د-

 نه اون موقع سپهر نبود-

 یاومد ریپس چرا د-

 حواسم به ساعت نبود-

 داشت راستشو بگو یچه وضع دمید ی،خودم سپهر رو م یاون شبم دروغ گفت دمیبه من دروغ نگو،نگو که نفهم-

 ازم نخواه بابا لطفا نویا-

 تا من بفهمم میشد یپول م هیهمه سکه  یجلو دیبا یسر شد رهیاالن بفهمم هان چرا انقد خ دیچرا با-

 :صداتون بلنده اروم آقا فرهادمامان

 یدوستی:توحرف نزن که باتوام بعدا کار دارم ،نگو که نمبابافرهاد
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 نییسرشو انداخت پا مامان

 زد و گفت یپوزخند بابا

 کاسه است پس  هیمادر و دختر دستتون تو -

 نیبابا من فقط سپهر رو دوست دارم هم نیکن یم یدار شییچرا جنا یچه کاسه ا یبابا چه دست-

 کهیسال کوچ5ان پسر ازت  یهست یفهم یچرا نم-

 دهیهم نشون نم شتریکوچکتر از سپهر نشون نده اما ب افمیبه ق دیخب باشه بابا شا-

  یفهمیاالن مغزت داغه بعد چندسال م یفهم یچرا نم-

احترام بزارم به  نیهمونوطور که قبال به زور مجبورم کرد یبهتره به انتخاب منم احترام بزار چکسیه ایسپهر  ای-

 خواسته شما

 بوده یماجرا چ یدونیدهن منو باز نکن هم من هم خودت خوب م نیا یهست -

که  یبزنم اما من سپهر و دوست دارم منم حق دارم باکس یورد حرفم نیدر ا خوامیمنم نم یگیبله بابا راست م-

 ازدواج کنم خوامیم

 یجلو یچطور یدید خوادیپسرش م یرو برا گهیکه پدرش کس د یدیسرنقطه اولت، د یریبگم بازم م یمن هرچ-

 پولمون کردن هان کیحمع سکه 

 من مهم سپهره  یبرا ستین الممیخ نیع-

 نجایا یبرنگرد ونیو گر ینش مونیوقت پش چیخداکنه ه یفهمیتو نم یداغ-

 از سرجاش بلند شد و رفت اتاق بعدش

 کن اینه ح ادیذره ز کیذره فقط  کی ی:هستمامان

 دینفهم چوقتیه یراک نشستم سپهر هم اونجا بود ول یمامان هم رفت،منم رفتم به بالکن اتاقم و رو صندل بعدش

داده  یزیچ یام یبهم پ نمیو باز کردم بب یگوش ا،یب گفتیکه خودش م یجز موارد البته به کنمیمن از بالکن نگاش م
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شته گذا لشیاونوواسه پروفا میانداخته بود هیاتل تو میعکس دونفرمون که سوار تاب بود یآخ یچیه دمیکه د انهی

 یدیمفهیم یعکس دونفره مون که کنار غروب بود گذاشته بودم پدر من اگه توام مسنجر داشت لمیبود منم به پروفا

م کرد فیتعر شدیم نایبه بچه ها که شامل همون ارسالن ا مونیماجرارو و کانال گروه کمی.کننیواال دادگاهم م گهید

 بود نیام دادم آنال یپ.به سپهر گذشتمیهم نم گفتنینظر داشتن که از سپهر نگذرم نم کیاشون  همهکه 

 ؟یسالم عشقم خوب-

 خوب باشم؟ تونمیبنظرتو م-

 نه-

 ؟ییکجا-

 میخونه، بعد شما ماهم اومد-

 نگفت یزیبابات چ-

 چکسیه ایسپهر  ایه،یکیحرف منم  شهیچرا دادگاهم کرد اما مثل هم-

 یبخاطر من با بابات دعوا نکن-

 یدینکنه پا پس کش-

 ونمیمیعاشقت م استیدن ایتا دن کنمیترکت نم چوقتمیگذرم،هیازت نم چوقتیمن ه-

 دعوا نکن یپس چرا گفت-

و  نگران هم نباش اول کنمیباتوخودم درست م دونمیمن شو وگرنه من م الیخیدختر گفتم دعوا نکن ،نگفتم که ب-

 یآخرش مال خودم

 دمیها االن فهم-

 رونیب میهفته اس باهم نرفت کی نمتیبب یایب شهی،م شمیخارج م3ساعت مارستانیفردا از ب یهست-

 ردکنه یمرخص گمیم نیحله به شاه-
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 زمیدنبالت،برو بخواب عز امیباشه گلم فردا م-

 یشبت شکالت زمیحله عز-

 نفس ریشبت بخ-

 لباسام همون دنیشدم صبحونه رو آماده کردم و بعد پوش داریزودتر از همه ب دم،صبحیچت با سپهر رفتم خواب بعد

 رفتم  نیساعت دو بود که به اتاق شاه بایو رفتم هتل تقر دمیبودمو پوش دهیخر دیکه ع ییلباسا

 یخودم چطور هیسالم بر داداش جون جون-

 یبه به فنچول خانوم چه عجب راه گم کرد-

 پالسم نجایمن که هرروز ا ایزنیحرفا م-

 یخوایم یمرخص-

 یدیاز کجا فهم-

 یختیکه ر یاز زبون-

 دنبالم ادیب وادخیسپهر م یدیم یمرخص شیا-

 دونهیاووو عمو م-

 نه-

 جلوتو گرفت شهیتو نم یپس خطرناک شد-

 شدیبعد رفتن ما چ شدهیچ-

 ه؟یگناهکار و نفهم و کم عقل ک شهیمثل هم-

 من-

  هیک خوادیم شهیکه صالحتو هم یاون-
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 آقاجون و عمو-

 برعکسه کمیاتفاق افتاد فقط  هیقض نیهم نیع ادته؟یبهزاد  هیاما قض نیبب ایشد ب یولوله ا کی، نیآفر-

 بهتر از مادر هیمن دا یهمه شدن برا شدهیستم؟چیدارن مگه من نوه اشون ن یبا من چه مشکل نایا-

 ارمیپدر و پسر من سردرنم نیبگم از ا یچ-

 انگار بابا ندارم مادر ندارم-

 نه بگه  تونهیگفتن گفت باشه نم نایا یباباته هرچ ریهمش تقص-

 یگیراست م-

 شده یگفت تو خونشون بلبشه ا یم دهیسپ شه،تازهیدتو ناراحت نکن درست مخو-

 واقعا-

وست رو د گهید یکی خوامیزنگ زده به دوست باباش و گفته من دخترتو نم ستادهیباباش وا یسپهر تو رو گهیآره م-

 دارم

 گفته ناراحت شده یاون چ-

 یو کل بگم دمیکشیاما خجالت م خوادیرو م گهید یکیخودم به بابات بگم که دخترمن  خواستمینبابا اونم گفته م-

 کرده یخوشبخت یهم آرزو

 به سپهرم،بعدش ولیا-

 یکرده حرصشو سر سپهر درآورده و سپهر هم گفته اال و بال هست یپدر زن بنده هم قاط نیا گهید یچیه-

 داغ یبابت خبرا ی،مرس ولیا-

 رو که االناست برسهفنچول ب شهیخواهش م-

 یباشه بابا-
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 بسالمت-

منتظرم  نیبرداشتم ورفتم سپهر تو ماش فمویکردم که سپهر تک زد  ک دیتمد دامویسرخاب سف کمیو  سیسرو رفتم

 بود

 سالم بر عشق خودم-

 یسالم خوب-

 خوبم چه خبر-

 یسالمت-

 میکردیم یرو ادهیپ ؟کاشیاومد نیچرا با ماش-

 حوصله نداشتم-

 شده؟ یزیچ-

 با بابا بحثم شده -

 دیببخش-

 چرا-

 بخاطرمن-

 شهیدرست م زمیعز الیخیب-

 خدا کنه-

 خونه  میخوش گذشت البته دوساعت بعدش برگشت یلیو خ میخونه رفت کیپارک نزد کیسپهر به  با

کرده  رییتغ یکه افتاد رفتار سپهر بود که کم یتنها اتفاق خاص گذشتیوروزها مثل هم م فتادین یاتفاق چیهفته ه2تا

رم کا گفتیم زدمیمنم زنگ م گفتینم یزیهم چ دهینه اس سپ زدیروز بود که مثل قبل نبود نه زنگ م2بایبود تقر

 یجور هیهم نشد  نیآنال یدوروز حت نیکردم چون تو ایاز بالکن نگاش م یفقط دزدک فتادهین یاتفاق چیو ه ادیز
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زنگ نزنه چندبار هم  اینشده که بهم اس  یا هیثان یحت یتاحاال روز دونستینم یزیهم چ نیدلشوره داشتم شاه

وسط فقط بابا خوشحال بود  نیبکشه.ا یحرف میمامان هم نتونست از خاله مر  هیاما گفتن مرخص مارستانیرفتم ب

قط فشه باکدوم پول اهلل واعلم  کیشر خواستیرستورانشو بزرگتروچندطبقه کنه و بابا هم م خوادیچون دوستش م

 البته به کنیرستوران شر نیوچهارنفر تو ا نیکرده وشما به فکرش نباش شیکار هیو  هیطرف آدم خوب گفتیم

 بابا. یکارها نیکنه با ا ریماجرا خدا عاقبتمونو بخ نیا شهیم یماه1بود که گفته بود انگار مال یروز3ماهم

از که ب نیخوشحال بود هم یلیاس از طرف سپهر اومد خ کیکه  میبود نیپنجشنبه بود و تو هتل تو اتاق شاه امروز

 کردم نوشته بود

 یشگیشاپ هم یشب کاف7ساعت-

 ناراحت شدم یلیخ

 یپکر شد هوی شدهیجان چ یهست-

 سپهر اس داده-

 ینداره مگه نگرانش نبود یناراحت نکهیا-

 یفهمیبخون م نویا-

 گرفت و نگاه کرد اونم متعجب شد نیشاه ویگوش

 ر فرستادهسپه یمطمئن-

 که ینیب یم-

 روز2و عشقم برات اس داده اونم بعد زمیامکان نداره،سپهر بدون سالم و عز-

 گفتم عوض شده یدید-

 اومده دوباره با باباش حرفش شده شیپ یمشکل دینگران نباش شا-

 نگفته یزیچ دهیسپ-
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 نه-

 یاوک-

 اخماتو باز کن به دلت بد راه نده توکل کن به خدا-

 هم دارم یمگه کار نیجز ا-

 نتتیوضع بب نیبا ا ترسهیبه سروضعت برس برو بدبخت م کمیبلندشو -

 باشه -

هام دود شده ورفته به هوا ،  زهیهم نگاه نکردم انگ نهیبه آ یدوروز حت نیتو ا دمیبه خودم رس کمیبلند شدمو  ازجام

 افتادم. یضعتو چه و ستیدو روزه ن نیبب مونهی(می)زندگاتیواقعا سپهر برام مثل ح

که  مونیشگیهم زیو به م دمیساعته رس میرفتم ن یشگیشاپ هم یاومدم و به کاف رونیبود که ازهتل ب6:15 ساعت

و هممون نجایکه صاحب ا میکافه اومده بود نینشستم اونقد به ا یکناره پنجره بود و دونفره بود رفتم ورو صندل

وق پات دمیبعدها فهم میومدیم سشیروز اول تاس زپاتوق ما بود ا نجایا میهم که بود یتو خونه قبل یحت شناختیم

 نجاستیسپهر هم ا

 نیمنتظرآقا سپهر هست ای نیدار لیم یزی:سالم خانوم سعادت چگارسون

 مونمیمنتظرسپهر م-

 :باشه پس فعالگارسون

 نگذشته بود که سپهر با چهره آشفته اومد قهیدق کی

 یخوب زمیسالم عز-

 م نگاه نکرد و فقط سرشو تکون دادبه روم ه یحت سپهر

 یشده سپهر چرا پکر یزیچ-
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مو که منم سر شدهیچ دیسپهر تعجب کرد که با اشاره پرس یکه اونم از چهره  رهیبگ یگارسون اومد و سفارشا دوباره

 گفت تیتکون دادم که سپهر با عصبان دونمینم یبه معن

 بهتره یاتو انجام بد فهیوظ ،یزنیو اشاره چراحرف م مایوبرو با ا ریخب بگ یریسفارش بگ یاومد-

 بهش نگاه کرد یشیآت یبا چشما بعد

  یکنیم یخال نیسپهر چرا حرصتو سر ا-

 حرف نزن یکیتو -

 یآسمان یاقا یدار لیم ید،چی: ببخشگارسون

 سپهر بود یباشه دوست بچگ ی)گارسون(معلوم بود که بهش بدجور برخورده حق هم داشت هرچایپو یتن صدا از

 دابل اسپرسو -

 :شما خانوم سعادتگارسون

 هات چاکلت شهیمثل هم-

 حرفاشو اما منم از سکوت کنهیبدون حرف زدن گذشت البته تابلو بود که سپهر داره جمع و جور م قهیدق کی بایتقر

 بودم دهیند ینطوریخود جهنم شده بود تا حاال ا هیبود برزخ چ یسپهر بدجور برزخ پروندمیخسته شدم و مگس م

 و گفتم ایدل و زدم به در

 یبگ شهیسپهر ، م شدهیچ-

قصد حرف  نینبابا انگار ا خوردیموقع گارسون سفارشهارو اورد و رفت سپهر خان هم قهوده اشو آروم آروم م نیهم

 زدن نداره

 گهیبگو د-

 حرف نزن شکالت داغتو بخور-

 نگذشته بود که گفت قهیدو دق خورمیت چاکلتمو ممنم ها الیخیقاط زده ب نیا یمهایبابا امروز س یا پوف
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 راستشو یدیفهم یگیراستشو م پرسمیازت چندتا سوال م-

 دروغ گفتم یمن ک-

 گهیو م زنهیم یپوزخند

 یداشت یقبل من دوست پسر-

 به گلوم چند تا سرفه کردم که درست شد دیچاکلتم پر هات

 تو سپهر  یگیم یچ-

 بشم یعصبان نیازا شترینذار ب یفقط جواب سوالمو بده هست-

 نه-

 نیتا چه حد باهم بود-

 ندارم یفهمیبه دوش؟من دوست پسر نداشتم م یگینره تو م گمیمن م-

 نیقصد ازدواج داشت-

 بردم باال  صدامو

 بهت بگم گهیبه زبون د ای یدیمن دوست پسر نداشتم فهم گمیم یچ یفهم یم -

پهر با که س کردیشاپ بود به ما نگاه م یتو کاف یهرک دیکوب زیکم به مشد و از جاش بلند شدو مح یهم عصبان سپهر

 گفت ادیدادو فر

 سگ نیع یگید ال مذهب دروغ م-

 مواظب حرف زدنت باش -

 هان؟ یبه دروغات ادامه بد یخوایم یتا ک-

 همون گارسونه اومد و گفت ایپو
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 رونیب نیبر نیچه خبرتونه دعوا دار-

 کننیگورمو گم م رمیم زنمیاعصاب ندارم حرفمو م کنمیلهت م زنمیبخدا م ایپو-

 حداقل نیاروم حرف بزن-

 باشه برو-

 و گفت ینشست رو صندل سپهر

 نیبش-

 ادامه داد کارسپهریچ خواستمیبگه اخه من  دوست پسر داشتم تو روم نارویسپهر ا کنمینشستم باورنم منم

 شه نیو بگو نذار بدتر از ا قتیحق-

 نداشتم غمبریبه پ ریپ دروغ ندارم بگم به-

  دمیاما خودم اس ام اسهاتو د-

 گذاشت جلوم و گفت A4کاغذ  کی بعد

 ستیمگه شماره تو ن نیا-

 کاغذه نگاه کردم به

 مهیشماره قبل-

 یچرا خاموشش کرد-

 گم شد-

 یپس چرا دوباره همون شماره نگرفت-

 یکنیم ییبازجو-

 گفتم جواب بده-
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 داشته باشم دیدلم نخواست،خواستم شماره جد-

 اشاره کرده و گفت یا گهیبا دستش به شماره د بعد

 یشناسیشماره رو م نیا-

 هینبود شماره ک ادمیشماره نگاه کردم اشنا بود اما  به

 شناسمینه نم-

 بچه ادم راستشو بگو نیع یدورغ نگو هست -

 ش نا سم ین م گمیم-

 اس ام اس ها رو من فرستادم نیپس ا یشناسیاگه نم-

 بود شیپ میون کسالیاز تموم اس ام اس ها بود که از شماره من به اون شماره فرستاده شده و مال  نتیپر کی

 سپهر هیچ نایا -

 عاشقانه شماست یاس ام اس ها -

 یلیصداش نره باال البته من کپ کرده بودم  سپهر با لحن خ کنهیم یشده بود معلوم بود داره به زور سع یعصب یلیخ

 ادامه داد یعصب

  یمگه  عشقت من نبودم مگه من نفست نبودم هان چندتا نفس دار هیچ نایا یهست-

 اس ام اسهارو نفرستادم نیسپهر بخدا دروغه من ا-

 نیاس ندادم اما تو خودت بب ینطورینکن بخون از شماره توئه من تو عمرم بهت ا وونهیمنو د یهست-

کنار هر اس ام اس کلمه  یحت دمیکشیواقعا خودمم از خوندش خجالت م خوندمیگرفتم اس ام اس هارو که  م کاغذو

 هام شروع شد هیاس ام اس هارو،کم کم گر نیبود اما من نفرستاده بودم ا ییعشقم،نفسم،آقا

 نفرستادم نارویدروغه بخدا دروغه سپهر من ا-
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 شماره زنگ بزن نیبه ا ریو بگ یگوش نیا یگیباشه توراست م-

 باشه -

 شماره گم شده خودته-

 ؟یچ-

 یگوش کن یخواستیم-

 یگرفت یاماچطور-

 برف کردم ،زود باش ریکبک ز نیسرمو ع یکه اجازه نگرفتم فکر کرد دیببخش-

 گرفتم و اون شماره رو گرفتم ویگوش دیلرزیدستام م نکهیا با

 فونیبزار رو آ-

 برداشته شد یگذاشتم وباز اشاره کرد حرف بزن بعد دوتا بوق گوش فونیآ رو

 الو-

کردم مگه عشقت نبودم مگه نفست  کارتیمگه چ یچرا خاموش بودگوش یدلم کجا بود زیعز ییتو یالو هست-صدا

 بود یمگه من گناهم جز دوست داشتنت چ یها چرا هست رمیمیبدون تو م یگفت ینبودم مگه نم

 شناسمیمن شمارو نم یگیم یچ-

تنها تو شمال کنار  مونییدوتا یاون خاطراتمونو فراموش کرد همه یشناسینم یچ یعنی یهست یگیم یچ-صدا

 تنگ غروب.... اچهیدر

کار خودشه  دمیفهم یم دیازدستم افتاد اون بود آره خودش بود با یومن شوکه گوش زدیحرف م یصداهه ه نیا

 گفتم هیچشمم به پوزخند سپهرافتاد با گر

  شناسمینم نویبخدا دروغه سپهر من ا-

 حرف نزن دمیهارو هم شن یدنیشن دمیهارو د یدنیحرف نزدن د-
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 چشماش شده بود رنگ خون یلیبود خ یعصب یلیخ

 یسپهر باور نکن مگه به من اعتماد نداشت-

 صداش رفت باال دوباره

 داشتم من احمق بهت اعتماد داشتم عاشقت بودم نگو خانوم قبال هم ...-

 سپهر بجون خودم قسم دروغه-

هم انگار  ایبا ترحم بعض ایبعض کردنیشاپ اومده بودند به ما نگا م یکه به کاف ییهمه کسا ام شدت گرفته بود هیگر

 )گارسون( اومد و گفتایموقع پو نیهم ننیبیم یهند لمیدارن ف

 بهم بزنه نتونویخواسته ب ایدروغ گفته  یکس دیسپهر شا-

 گفت ادیبا فر سپهر

 نکن هیتو دخالت نکن تو ام گر-

 من دوستت دارم گمیسپهر راستشو م-

 ما تمو شد نیکه بود ب ینکن ،هرچ هیگر گمیخفه ،د ال مذهب م یخفه شو هست-

 حرفش شوکه شدم با لکنت زبان گفتم نیا از

 یچ چ یعنی یتو  یگ یم یچ یچ-

 دوستت ندارم گهید یهست یمن مرد یبرا خوامتینم گهیکه گفتم د نیهم-

 یبکن اما با رفتنت مجازاتم نکن سپهر من عاشقتم مگه تو هم نبود یام کن هیتنب یخوایم-

  خورهیداره بهم م هیعشق و عاشق یحالم از هرچ-

 افتادم نیزانو به زم با

 رمیمیبا من نکن من م نکارویسپهر ا-
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 شمیتو نم یمن وارد باز یبراوو به تو هست یهست یخوب گریباز یلیخ یحرفارو به اون هم گفت نیهم-

 بخدا دروغه من فقط عاشق توبودم-

 خوا مت ، یخفه شو خفه،من نم-

 سپهر نرو-

 از دستش گرفتم واسه فردا صبح بود طویبل طشیبل نمیدوست بابام ا شیپ کایآمر رمیبرم م رانیاز ا خوامیم -

 نرو بخدا دروغه  زتیسپهر تو رو جون عز-

 اورم نکرد شکستمکه ب یسعادت غرورمو واسه کس ینگه داشتم من هست پاهاشو

 با پاهاش هولم داد و گفت سپهر

 تموم شد خداحافظ یاما همه چ یاشتباهم بود نیقشنگتر یاشتباه من بود نیتوبزرگتر-

 هیگر ابونیشد و رفت منو پشت سرش جا گذاشت و رفت وسط خ نشیو اما اون سوار ماش دمیسپهر دو دنبال

 ینیریرفتواحساس ش یاهیبعدش چشام س کردیم هیحال من گرآسمون هم به  زدمیم ادیو اسم سپهر و فر کردمیم

 باال سرم بودن به دو رو برم نگاه کردم  ایپو نویکردم و آروم اروم چشمامو بازکردم شاه

 من کجام-

 شاپ یتو کاف-ایپو

 :فنچولم حالت خوبهنیشاه

 سپهر-

 کردن کردم هیشروع به گر دوباره

 منو تنها گذشت نیسپهر ولم کردم شاه-

 سرمو بغل کرد نیشاه
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 که من تحمل اشکاتو ندارم یدونینکن م هیآروم باش فنچول گر-

 خوامیاونم تحمل اشکامو نداشت منو پشت سرش جا گذاشت من سپهر و م-

و تو روهم  ستین یآدم ینطوریسپهر ا یدونیتو خودتو ناراحت نکن م امیمن سروتهشو در م زمیآروم باش عز-

 لش خوبهحا یکنیدوست داره فکر م یلیخ

 اون ولم کرد -

 که ولم کرد  کردمیجمله رو تکرار م نیام شدت گرفت و هم هیگر

 آروم باش -

 ببر نجایمنو از ا-

 باشه خواهر گلم-

 شدم نشیاز جام بلند شدمو سوار ماش نیکمک شاه به

دل هردومون  خوردیم شهیآسمون که به ش یبه اشکها کردمیم هیگذاشتمو آروم  آروم گر نیماش شهیسرمو به ش-

لحظه متوجه شدم  کیسپهرت من ترک کرد اون باورم نکرد  یدونیآخ اسمون نم میگرفته بود منو آسمون هم درد

 که گفتم رهیخونه رو م ریداره مس  نیشاه

 منو ببربه کوه-

 یهست ادیداره بارون م-

 گفت دنمیبه طرفش برگردوندم که با د سرمو

 میریباشه م-

روبرومون بود  زیداشت انگار کل تبر یبیکوه آرامش عج میومدیم گرفتیم نیدل شاه ای گرفتیکه دلم م قبلنا

ه ک ییبهم خورده بود نشستم جا دهیو سرهمون پله که سپ میدیبود به کوه رس بایز یلیتومخصوصا شبها شهرخ

 یلرو پ ومدیکه به  حال روزم م ییآهنگها زا یکیرفتمو  کیباز کردم و به پوشه موز مویگوش دمیبار سپهر و د نیاول

 شهروز( دیسع-کردم)دلم گرفته یکردم و باهاش همخون
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♪ ♪ ♪ ♫ ♫ ♫ ♪ ♪ ♪ 

 گرفته آسمون دلم

 کنم هیگر تونمینم

 از خودم شمیم شکنجه

 شکوه کنم تونمینم

 کوه غصه ها یانگار

 من اومده نهیس رو

 شهیداره باورم م اخ

 ومدهیخنده به ما ن                                                                                                   ومدهیبه ما ن خنده

 گرفته اسمون دلم

 خودتم خسته ترم از

 یکس یروزگار ب تو

 لم گرفته اسمونعمره که در به درم                                                                                        د هی

 خودتم خسته ترم از

 یکس یروزگار ب تو

 عمره که در به درم هی

♪ ♪ ♪ ♫ ♫ ♫ ♪ ♪ ♪ 

 نفسم یصدا یحت

 قفسم یکه تو گهیم
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 زدنت شیواسه ات من

 کوله بار شب بسم هی

 گرفته اسمون دلم

 منو حوصله کن کمی

 روزگار نیاز ا نگوکه

 خورده کمتر گله کن هی

♪ ♪ ♪ ♫ ♫ ♫ ♪ ♪ ♪ 

 رنیگیم یبه باز منو

 ساعتم یها عقربه

 کنهیم میتقو برگه

 به لحظه لعنتم  لحظه

 نیزم یاها

 لحظه تو نفس نزن هی

 رهیتا اروم بگ نچرخ

 آدم شکسته تر هی

 نیزم یاها

 لحظه تو نفس نزن هی

 رهیتا اروم بگ نچرخ

 آدم شکسته تر هی



 تیبا تو تا ابد

 
276 

 

 بود اومد کنارم نشست و گفت تادهیکه باچتر باال سرم واس نیهق هقم بلند شد شاه دیکه رس نجایا به

 کرده هیصداش معلوم بود که اونم گر از

کنه قربونت برم من خودم سپهر و کت بسته  تتیاذ یکس زارمیمن هستم نم نینکن بب تیگلم خودتو اذ یآبج-

 نکن هیفقط گر شتیپ ارمیم

 شهیگفت من ش یگه نمبدون سپهر من دوسش دارم عاشقشم نفسم به نفسش بنده م ارمیدوام ب یمن چطور-

 عمرشم چرا شکستش

 خونه میتوشه قربونت برم پاشو بر یحتما حکمت شهیدرست م یمن آروم باش همه چ زیعز-

 بخوام یچ هیازت  شهیم نیشاه-

 تو جون بخواه فنچول کوچولوم-

 بدم حیتوض یواسه کس خوامیامشب نرم خونه توروخدا نم شهیم

 چطوره؟ زنمیهتل واست اضافه کار م میریباشه امشب م-

 نیشاه-

 یجونم ابج-

 مشیدیداره خودم د طیواسه فردا صبح بل کایبره آمر خوادیفردا م-

 ببرمت فرودگاه-

 نه-

 یپس چ-

 گهید یجا هیباشم منو ببر  زیتبر خوامینم-

 ستیخوبه اما فرار خوب ن شیک میریم مونییباشه واسه فردا دوتا-
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 رهیم شهیهم یسپهر برا نمیتحمل ندارم بب کنمیمن فرار نم-

  میباشه باشه آروم باش فقط حاال پاشو بر -

 گفتم نیکه به شاه میبود نیسوار ماش  

  میبگ یچ نایبه مامان ا-

 اونش بامن-

 گفت نیشده بودم که شاه سیخ یلیلوکس هتل رو به من دادن خ یاز اتاقها یکیو  میبه هتل رفت نیشاه با

 کن ضیو لباساتو تعو ریبرو دوش بگ -

 لباس ندارم نجایاما ا-

 امیزنگ هم به عمو بزنم ب کیو  ارنیب نایاونش بامن،من برم بگم برات حوله ا-

 کارونیباور کنم که سپهر ا تونستمینم یعنی کردمیم هیدوش هم گر ریز یدوش حت ریکه رفت منم رفتم ز نیشاه

 بامن کرده و شروع به دردو دل باخدا کردم

 ینیبیشد؟خدا م یگفت که نفسشم پس چ یبهت اعتماد دارم مگه نم گفتیمگه اون دوستم نداشت مگه نم خدا-

 ام شدت گرفته بود هیاما ولم کرد گر کنمیترکت نم جنگمیخدا اونم بهم دروغ گفت گفته بود بخاطرت م

 قلب پر از سکوتم دلتنگه از  "

 "ییچه سرده تابستون و تنها نیتو بب یب 

 بود نیدر حموم اومد که شاه یصدا

 صبحه8هم گرفتم واسه  طیدختر حوله ولباس گذاشتم برات بل ادیات م هیگر یکه صدا ؟بازیخوب یهست-

 ممنون-

 بود برام دیلباس نو خر نیشاه دیاومدمو لباسارو پوش رونیب ازحموم
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 لباسارو یدیممنون که خر-

 فدات گلم-

 گلم ینگ شهیم-

 باشه-

 ؟یخبر داد نایممنون به بابا ا-

 یسترا میو گفتم مامانت چمدونتو جمع کنه که صبح بر شیک میبر دیفردا با ادهیبله زنگ زدم وگفتم کارمون ز-

 لباساتم دادم بشورن

 کنم دایخودمو پ یکمی خوامیاونجام م یتا ک ینگ یبه کس شهیم ی،راستیکه هست یممنون مرس-

 چشم-

 گهید زیچ هی-

 بفرما فنچول-

 تحمل کنم تونمینده نم یاز سپهر بهم خبر-

 فنچول ریاونم به چشم حاال بخواب منم برم بخوابم شبت بخ-

 ریشب بخ-

 باشه رینه خ توینم گهیشب من د اما

افتاد و  یم ادمیسپهر به  یاما خوابم نبرد همش حرفها دمیومنم رفتم روتخت دارز کش گهیرفت به اتاق د نیشاه

لب زمزمه  ریو ز میمنو سپهر که چقدر خوشحال بود کردینگاه م میفتاد به عکس صفحه گوشهام راه ا هیدوباره گر

 کردم

 من یشبها ی چهیباز"

 ؟یچرا غرق غم امشب
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 من جدایی رو نخواه از

 یقلبم ریاس یوقت

 من جدایی رو نخواه از

 که با تو ، ما شدم یوقت

 که مرز عشق من یوقت

 "از تو ، تا خودم شهیم جا

 شد رید میبر دیفنچول خانوم پاشو با-

 آروم چشامو بازکرد آروم

 ریصبح بخ-

 یکرد هیبازکه گر-

 نه-

فرودگاه چمدونتم  میصبحانه بعد بر میبه دست و صورتت بزن بر یآب هیپف شده ات معلومه،پاشو  یازچشما-

 آوردم،به مامانتم زنگ بزن نگرانه

 باشه-

مت که زح مویروزیرفت و مانتو شلوار د شیاز پف کمیبود که با آب سرد و صورتمو شستم واقعا چشام پف پف  دست

برداشتم رفتم صبحانه بعد خوردن صبحانه به مامان زنگ زدم وبعد  ویو گوش دمیبودن اتو کرده بودن و پوش دهیکش

ا ولم بچه ه دونستمیخاموش کردم م ویگوش بعدفرودگاه که نذاشتم  انیاصرار داشتن ب یلیبا بابا حرف زدم خ

بزاره و جواب اونارو نده که اونم  لنتیهم گوشزد کردم که تو سا نیرفتم به شاه ییهویچرا  دنیپرسیو ازم م کننینم

 اس داد بعدش خاموش کرد کی دهیبه سپ

آهنگ زخم دلم رو باز کرد و آبره چشمام هم باز  نیروشن کردم و اول رمویپل یتر یو ام پ میشد مایسوارهواپ

 شهر( نیا واریرودرد-شد)محمد زارع
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 شد یاز جلو چشام رد م لمیمنو سپهر مثل ف خاطرات

 شهر نیا وارید و در رو ♫♫

 ادگارهیاز تو  همش

 کیکوچه تار نیا یتو

 ذارهیتنها نم منو

 قشنگت یحرفها ادی

 کرد یتو قلبم لونه م که

 اتچشم یدلتنگ ادی

 کردیمنو بهونه م که

 به جونم شیآت زنهیم

 مهربونم ییکجا پس

 من ترانه هامو آخه

 پس بخونم؟ یک واسه

 من هواتو کرده دل

 نمینازن ییکجا آخ

 یدید یو م یبود یکاشک

 نمیتو من تنها تر یب

♪ ♪ ♪ ♫ ♫ ♫ ♪ ♪ ♪ 

 شهر نیا واریدر و د رو
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 ادگارهیاز تو  همش

 کیکوچه تار نیا یتو

 ذارهیتنها نم منو

 قشنگت یحرفها ادی

 کرد یتو قلبم لونه م که

 چشمات یدلتنگ ادی

 کردیمنو بهونه م که

 به جونم شیآت زنهیم

 مهربونم ییکجا پس

 من ترانه هامو آخه

 پس بخونم؟ یک واسه

 من هواتو کرده دل

 نمینازن ییکجا آخ

 یدید یو م یبود یکاشک

 نمیتو من تنها تر یب

♪ ♪ ♪ ♫ ♫ ♫ ♪ ♪ ♪ 

 یکه ساخت یباز نیا یتو

 باختم مویهمه هست من

 آخر یپات گذاشت ریز
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 که من از تو ساختم یعشق

 یتو دوستم نداشت اگه

 یدلم خبر نداشت از

 از سنگ شده انگار دلت

 یمنو تنها گذاشت که

 به جونم شیآت زنهیم

 مهربونم ییکجا پس

 من ترانه هامو آخه

 پس بخونم؟ یک واسه

 من هواتو کرده دل

 نمینازن ییاکج آخ

 یدید یو م یبود یکاشک

 نمیتو من تنها تر یب

♪ ♪ ♪ ♫ ♫ ♫ ♪ ♪ ♪ 

 نجایمنتظر ا نمیش یم

 دوباره یتو برگرد تا

 حرفهام یپا ینیبش تا

 تا ماه و ستاره میبر

 یروز هی یایدونم م یم
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 رهید یلیکه خ یروز هی

 دل شکسته ام یروز هی

 رهیم یکوچه م نیا سر

 به جونم شیآت زنهیم

 مهربونم ییکجا پس

 من ترانه هامو آخه

 پس بخونم؟ یک واسه

 من هواتو کرده دل

 نمینازن ییکجا آخ

 یدید یو م یبود یکاشک

 نمیتو من تنها تر یب

♪ ♪ ♪ ♫ ♫ ♫ ♪ ♪ ♪ 

 شد دهیاز گوشم کش هدفون

 خودتو یانداخت یبه چه وضع نیآهنگا گوش نده بب نیاز ا گهید یکرد هیبازم که گر-

 فتمیسپهر م ادی دمیگوش م یگوش بدم هرچ یچ-

  کردیداشت باورت م اقتتویهمش سپهرسپهر، سپهر رفت ل-

 یکردیبود تو باور نم دهیمن سپ یاگه جا یچ یخودت بود-

 نییسرشو انداخت پا نیشاه

 کردمیمنم بودم باور م-
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 بود یک-

 کرده یرو طراح یخوب ینشناختم ،فقط باز-

م که ه نیاتاقهارو دادن به من شاه نیاز بهتر یکیو  میبود رفت شیکه تو ک نیبه هتل شاه میدیرس شیبه ک یوقت

 کم کم چشام بسته شد. دمویرو تخت دراز کش نجاستیصا حب ا یخود داره ناسالمت یجا

 کل یدانا

 رو زقبل کی

 شب9ساعت 

باور کنه  تونستینم کردیر نمرو باو نایاز ا چکدومیخودش هم ه کردیم یداغون داشت رانندگ یبا اعصاب سپهر

 داغون حرصشو سر فرمان در آورد یبهش دروغ گفته با اعصاب شیکه باورکنه عشقش همه زندگ خواستینم

 لعنت به همتون  یلعنت بهت هست-

 نکنه هیچقد خودشو نگه داشته بود که گر دونستیرو فرمان گذاشت و بغضش سرباز کرد خدا م سرشو

 چرا یچرا آخه چرا لعنت یچرا دروغ گفت ستادمیهمه وا یمن بخاطر ت تو رو یکرد نکاریچرا ا یهست-

 زدیزنگ م یکه پدرش بود ه لشیرفت صدا موبا یم گرفتیرفت که اکثر دلش م ییو روشن کرد و به طرف جا نیماش

 تلفنو باز کرد تیسپهر با عصبان

 هان ولم کن یزنیزنگ م یه هیچ-

و ت چکسیبارون شد ه الیخیب دیبه کوه رس یوقت یکنار یت که به صندلخاموش کرد و پر ویبا حرص گوش بعدش

 آسمون بلند کرد و گفت یکوه نبود سرشو به سو

اما نه  طونهیش یاونکارو کرده هست یهست یکنیتوهم مثل من دلت گرفته آره عشق توهم دروغ گفته بهت تو باور م-

 کاریدلم بازم دوسش داره تو بگو چ نیبازم دوسش دارم ا کنم کاریحد اون پاک مگه نه؟اما منم مجبورم  ،چ نیتا ا

 کنم 

 گفت ادیزانو زد و با فر نیبه زم بعدش



 تیبا تو تا ابد

 
285 

 

خدا دلم باز شروع کرد  ینیبیدروغه خدا م نایخدا چرا تو بگو چرا من دوستش داشتم خدا چرا تو بگو تو بگو همه ا-

 .......ستیاون ن گهید دهیاما دلم اشتباه فهم نجاستیانگار ا دیتپ یم دمیدیو م یهست یوقت دنیبه تپ

ازکنارش رد شدو ضبط و  یهمون لحظه هست دیشد وحرکت کرد اما نفهم نشیبود وبلند شد سوار ماش سیخ سیخ

 (یعامر دیو ام یمحسن چاوش -که وصف حالش بودگذاشت ) آهنگ تبر  یروشن کرد و به آهنگ

♪ ♪ ♪ ♫ ♫ ♫ ♪ ♪ ♪ 

 زخم دلم نیتر تازه

 رفتن توئه ی قصه

 رمیروزا هرجا که م نیا

 شکستن توئه حرف

 سوت و کور نهییآ هی مثل

 و رها شدم یشکست

 شدم شکستمت تبر

 خدا شدم یچه ب اگر

♪ ♪ ♪ ♫ ♫ ♫ ♪ ♪ ♪ 

 رفته که یروزا فیح

 خاطرش خطر کنم به

 مونده که یروزا فیح

 تو سر کنم یب قراره

 کنه تموم بشه خدا

 تلخ رفتنت ی قصه
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 من بره ادیو  یایب

 که شکستمت ییروزا

 و یسهم من نبود تو

 قصه ها سپردمت به

 به عشقمون قسم یول

 بردمتیتا خدا م که

 گذاشته بود نگاه کرد و گفت نیماش یبه عکس دوتاشون که به پنجره جلو دیکه رس نجایا به

 بد کردم بد کردن یهست یبد کرد-

 و یسهم من نبود تو

 قصه ها سپردمت به

 به عشقمون قسم یول

 بردمتیتا خدا م که

 ام خودت چاره کن دردمو یدلم سر دوراه نیکنم با ا کاریتو بگو چ ایخدا-

♪ ♪ ♪ ♫ ♫ ♫ ♪ ♪ ♪ 

 زخم دلم نیتر تازه

 رفتن توئه ی قصه

 رمیروزا هرجا که م نیا

 شکستن توئه حرف

 سوت و کور نهییآ هی مثل
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 و رها شدم یشکست

 شدم شکستمت تبر

 خدا شدم یچه ب اگر

 رفته که یروزا فیح

 خاطرش خطر کنم به

 مونده که یروزا فیح

 تو سر کنم یب قراره

 کنه تموم بشه خدا

 تلخ رفتنت ی قصه

 من بره ادیو  یایب

 که شکستمت ییروزا

 اما فکر نکنم قصه عشق ما دفترش بسته شد ادیخدا اون روزا ب  شهیم یعنی-

♪ ♪ ♪ ♫ ♫ ♫ ♪ ♪ ♪ 

 و یسهم من نبود تو

 قصه ها سپردمت به

 به عشقمون قسم یول

 بردمتیتا خدا م که

 و یسهم من نبود تو

 قصه ها سپردمت به
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 به عشقمون قسم یول

 بردمتیتا خدا م که

 نمونده بود رونیشب ب نموقعیپسر کجا مونده تا حاال ا نیخانوم:آخه ا میمر

 نگرانش نباش ادیم ستی:بچه که نمیاقاابراه

 هستش11ساعت ادیم یبله خانوم آسمان-

 خانوم:شما دخالت نکن  میمر

 کرده وارد خونه شد هیقرمز که معلوم بود گر یشده چشما سیزار و خ یدر که اومد سپهر با حال یصدا

 یخوب یوضع افتاد نیسپهر چرا به ا شدهی:چمیمر

 نشدم داریب چوقتیه دمیکابوسا تموشه شا دیبخوابم شا خوامیم-

 هیچه حرف نیپسرا ریخانوم:زبونتو گاز بگ میمر

 به سمت اتاقش راه افتاد که سپهر

 ادیگفتم خانوم م یدید-

 هان نیینجایوقت شب ا نی:شما چرا تا ادهیسپ

 با مهمون درست حرف بزن دهی:سپمیآقاابراه

 و مادرش گفت دهیراه رفته رو برگشت روبه سپ سپهر

 اتاقتون دیدوتاتونم بر-

 ذاشت سپس روبه پدرش گفترو ن یحرف چیه یبا تحکم گفت که جا چنان

 شد نیخواستیم کهیتموم شد اون-

 :به نفعت بودمیآقاابراه
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 معلومه پسرت عقلش اومده سرجاش-

 آشغال رونیخونه برو ب نیبه سمتش هجوم برد تو خفه از ا سپهر

 :سپهرمیآقاابراه

 بره نیهم ازب یکه دار یذره احترام هی خوامینگو نم یزیچ-

 طرف در رفت که سپهر گفت به

 ستایوا-

 هیچ-

 ینداد تویامانت-

 یامانت نمیا ایب-

 پاکت و گرفت و گفت سپهر

 تینمیبب خوامینم رونیحاال ب-

 از دستش گرفت دهیبسوزونه که سپ خواستیبه سمت آشپزخونه رفت و کل پاکتو بدون باز کردن م بعدش

 تو برو سوزونمی:خودم مدهیسپ

 نیتو بدتر شهیکه سنگ صبورش بود وهم یخواهر دیسرش د یو باز کرد خواهرشو باالآروم آروم چشماش سپهر

 و محرمتر بود  کترینزد شیبرا یکه از همه کس و هرکس یخواهر دادیم شنهادویپ نیبهتر تهایموقع

 نییپا یایب ینخوا دیبرات صبحانه آوردم گفتم شا نیبب یداداش ریصبحت بخ-

 یدیدرست فهم قایدستت درد نکنه دق یآبج ریصبحت بخ-

 ؟یخوب-

 داره؟ دنیپرس-
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 فهممت یم-

 بفهمه تونهینم چکسینه ه-

 ؟یگرفت متویتصم-

 کدوم-

 کایرفتنت به آمر-

 ذهنم آروم شه  کمی دیآره شا-

 رفت شهیهم یهم برا یاوهوم هست-

 شوک زده گفت سپهر

  دهیسپ یگیم یچ چ-

 یفکر کنم دو ساعت وقت دار کایآمر یراحت بر یتونیم شهیهم یرفت برا-

 کجا رفته-

 ندونه یخودش خواسته کس گهیو م زنهینم یرفته ،اونم که حرف نیبا شاه دونمینم-

 دیپرسیمامان از مامانش م-

 نشه رتیصبحانتو بخور بلند شو برو که د د،زودیپرسیمامان م دیچرا با نیشما که به هم زد یگیم یسپهر چ-

 باشه ممنون-

 باهاش باشه  تونستیببخشدش نه م تونستیعمرش بود نه م هیدوراه نیرفت بدتر قیعم یبه فکر سپهر

 یهست

 میبگرد میصبحانه بعدش بر میآماده شو بر عیتنبل خانم پاشو پاشو زود تند سر -
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 دمیکشیم ازهیخم کهیدرحال ستادهیسرم وا یپارچ اب باال کیخان با نیشاه دمیآروم چشماموباز کردم که د آروم

 گفتم

 هیچ یآب برا نیا ریصبح بخ-

 کنم دارتیب نیبا ا ینش داریآوردم گفتم اگه ب اطیاحت یبرا-

 مگه ساعت چنده-

-11 

 11؟یچ-

 ستمیمیبرو من جات وا یگفت یبله به خرس -

 سپهر پرواز کرد رفت یعنی-

 حرفا نزن بخاطر من نیاز ا یزود حاضر لطفا اول صبح یا هست-

 نگاه کردم  و باخودم گفتم نهییدست و صورتمو شستم به ا سیرفتم به سرو از جام بلند شدم و عیسر

 واقعا دروغ بودهمش  یعنیاس هم نداد منو پشت سرش جاگذاشت  یخانوم رفت حت یهست ینیبیم-

 گهید ایب یهست یکجاموند-

 میاول صبحانه خورد میرفت نیکندم رفتم اماده شدم با شاه نهیدل از آ نیشاه یباصدا

 میریکجا م-

 باغ پرندگان میریامروز م-

 یاوک-

ان و توقف در کنار قفس ها که پرندگ بایسبز و ز یرهایبخش با عبور از مس نیباغ پرندگان اول میرفت نیبا شاه بعدش

 گوها،نیپرواز آزادانه  پرندگان بود در برکه وسط باغ فالم یبود برا بایاست ز یبخش محوطه ا نیداشت دوم یمختلف
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 وجود داشتند لدویمارابو و سدلب یقوها و انواع لک لک ها س،یبیتاج دار، ا یدرنا دیو سف یپاخاکستر یها کانیپل

 بود یسپهر خال یجا میعکس انداخت نیبود وبه اصرار شاه رینظ یو ب بایمنظره فوق العاده ز کی

 دیخریمن م یدم دست بود رو برا یهرچ نیشاه سیپاساژپرد میرفت بعدش

 یخرینم دهیواسه سپ-

 تو نگران نباش خرمیواسه اونم  م-

 بکنم دیچندتا خر دیمنم با-

 بهم چپ چپ نگاه کردوگفت نیشاه

 ؟یک یبرا-

 وسام ماز،رهای،تایلیهان،شایمامان ،بابا،آ-

 میخریم میبرگرد میخواست یباشه وقت-

 باشه ممنون-

 به پارک  نیبعد خوردن ناهار با شاه میچند دست لباس باهم به رستوران پاساژ رفت دیباخر دیخر بعد

 یآغاز م «ایدون»به نام  یدوست داشتن اریبس ییایدر ریش کیواقعا جالب بود برنامه، ابتدا با ورود  میرفت ومیناریدلف

 ایبه دن شیک رهیمجموعه در جز نیا یها نیرسد. دو تا از دلف یها م نیدلف یها یکار نیریشود و پس از آن نوبت ش

 شدیدلم براش تنگ م شتریب گشتمیکاش بود هرچه م گفتمیم و فتادمیسپهر م ادی هیهستن هرثان یرانیآمدن و ا

  میعکس گرفت ییایدر یرهایوش نایبا دلف یا نهیبعدش با پرداخت هز

 میزدیقدم م نیبا شاه میبعد شام به هتل برگشت میرفت شیک یشده بود به رستوران شبها کیهوا تار چون

 نمیمنو ببر غروب و بب کباری-

گم فراموش کن  ینم دمینگو نفهم یدیآه کش یهات امروزم هرجا رفت هیفکر نکن خبر ندارم از گر ؟یکن هیکه گر-

 فقط ایچون سخته کنار ب
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 تونم ینم-

 یکن بتون یسع-

 نجایا سیینداره من بشم ر سییر نجایا نیباشم بب نجایمن هتل ا شهیم-

 گهیو م خندهیم نیشاه

 عمو هم اجازه داد-

 میکنیم یتو خود هتل زندگ ادیاونام م-

 گذره؟یتو هتل شهرمون بهت بد م کنن،نکنهیاما قبول نم ستین یبد شنهادیپ-

 ندازهیسپهر م ادیمنو  زیتبر ینه،همه جا-

 یبمون یتونیم یباهم،تا هروقت بخوا نیهم نمونده که نر ییماشاءاهلل جا یحق دار-

 یواقعا تا ک-

 کماهی تینها-

 که ادامه داد نییانداختم پا سرمو

 هان فنچول کسالی ینکن نکنه انتظار داشت زونیلب و لوچه اتو آو-

 نه-

 یپس چ-

 وریشهر26تا-

 هیفرداش عروس-

 میهم به رها حرص بد کمیکنم  زیهمه رو سورپرا خرمیم نجایاز ا دامویمنم خر دونمیم-

 قبول-
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 یداداش یسیم-

 .دمیدردو دل با عکس سپهر خواب یبعد کم شهیهرکس به اتاق خود رفت مثل هم مویبرداشت دارویخر بعدش

که  نمونده بود ییجا شیو خالصه تو ک ایکنار در بردیهم منو فقط روزها م نیو شاه میبود شیبود که تو ک یا دوهفته

ردم ک یاحساس م یزرگخال ب کیگذاشته بود اما واسه قلبم نه تو قلبم  ریام تاث هیدرسته واسه روح مینرفته باش

نگه  به زور خودمو کردیم ریبغض ام تو گلوم گ یول کنمکه ناراحتش  خواستمینم کردمینم هیگر نیشاه یجلو گهید

اش نبود دلم به عکس نیمدت اصال آنال نیسپهر تنگ شده بود تو ا یدلم برا گهید یداشته بودم امشب هم مثل شبها

نرم افزار خودمو از دسترس خارج کرده بودم که  کیمدت هم با استفاده از  نیخوش بود که اونم نبود.تو ا شیدیو آ

 یامهایسپهر و پ لیپروفا یراحت به عکسها الیکرده بودم تا با خ نیهم لست س مویدیبهم زنگ نزنه و آ یکس

از  خواستیلم مد یلیام ندادن خ یاوناهم پ گهیام دادن اما جوابشونو ندادم که د ینگاه کنم چندبار بچه ها پ شیقبل

بخاطر چندتا کار به خارج از شهر رفته بود و منم تنها تو اتاقم بودم دوباره نرم افزار و باز  نیهمه آدما دور شم.....شاه

ا پ ریام بدم چند بار نوشتم و پاک کردم اونکه غرورمو ز یدوست داشتم بهش پ یلیخ نهیسپهر آنال دمیکردم و د

 کردمیم پیو داشتم تا ایاز غرورم دوسش دارم پس دل زدم به در شتریهم اونو ب ینمونده از طرف یگذاشت پس غرو

 مونهیپش دیام داد دروغ چرا خوشحال شدم شا یکه خود سپهر پ

 :سالم حالت خوبه؟سپهر

 سالم ممنون-

 :آمارتو از بچه ها گرفتمسپهر

 چرا یبگ شهیم-

 یو اونجاهم خودتو حبس کرد یرفت زیاز تبر گنی:مسپهر

  نجایمن فقط کار داشتم اومدم ا-

 ی:کجا رفتسپهر

 ستیبه تو مربوط ن-
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 نیهم یبرا ستین الشمیخ نیع نیشده اما ا مونیزدم من فکر کردم پش یباهاش حرف م ی نطوریچرا ا دونمینم

 حرصمو در آورد

 نداره ی:چطور ربطسپهر

 ه؟یربطش چ-

 یدوستت داشتم و برام مهم یروز هی:سپهر

  فرستمیبه خودم لعنت م فتهیم ادمی یدوست داشتنتو به رخم نکش که وقت-

 غرور شکستمو جمع کنم( خواستمی)البته از ته دلم نگفتم فقط م

 ادمیاما بازم به  می:هرچند جداشدسپهر

 از لطفت یمرس-

 ؟ینرمال باش یخوای:نمسپهر

 باش شیخوبه شما به فکر خو یلیمن حالم خ-

 ؟یشد ینطوری:چرا اسپهر

  یشیروز عاشق م کیتوام  -

 مثال ی:که چسپهر

 یفهمیکرد اونموقع تازه منو م کهیت کهیعشقت ولت کرد غرورو ت یوقت-

 ؟ی:چه مرگته هستسپهر

 سخته یلیخ یلیتصورش خ-

 سخته؟ ی:چسپهر

 کردم پی( براش تاامویاز آهنگ امو باند )دن کهیت یکی
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 ینینب گهیسخته که عشقتو د-

 وینیگوشه بش هی هیبا بغضو گر یبر

 یازش دل بکن ینتون یگوشه ا هیبه  یزل بزن یچشماتو تر کن همش

 یبلند دوباره گوش کن یبا صدا یبر دادویگوش م شهیرو که هم یا ترانه

 شهیدرست نم یزیکارات چ نی:با اسپهر

 شهیاز پشت ش یچشماتو بدوز-

 شهیواسه هم رفتیکه م یاون جاده ا به

 الهیاون تو خواب و خ نید یمحاله وقت گهید یزندگ دونمیم

 دمی:اشتباه کردم حالتو پرسسپهر

 دهیته کش گهیتحملم د دهیازش نا ام گهیدله من د-

 ویاز هم بپاشون یخوا ینکنه که م امویدن

 ویبکشون شیخودت به آت یبا دستا فردامو

 یبسوزون یبر عکسامو

 یستیکه تو ن یدله من وقت یهوا بارونه

 تو هیاز دور میدگتموم زن داغونه

 وونهیدله د ونهیبه پا رو

 ی:باسپهر

 شددوباره داغونم کرد دوباره  نیسپهر آفال بعدش



 تیبا تو تا ابد

 
297 

 

siبعدش رهیگیم لیکه تحو کروزیکردم و  پیمن در ادامش براش تا اما gn out غرورمو شکست  یبه حد کاف کنمیم

 عاشق هم نبود دالبتهیدوست داشتنمو ند

 شهیهم یبرا یبا-

si بعدش gn outکردم 

 االتیتو افکار و خ شدمیم وونهیداشتم د امیته دن کردمیراه گلومو بسته بود  و زانو هامو بغل کردم احساس م بغض

 در اومد  یخودم غرق بودم که صدا

 ینشست یکیچرا و تار-

 اومدم   رونیروشن شدن چراغ از افکار و اوهام خودم ب با

 ساعت چنده-

-10 

 شده درست هشت ساعت گذشته بود کیهوا تار دمیاونقدر غرق خودم بودم که نفهم یعنی

 اومد کنارم نشست و گفت نیشاه

  یخوب-

 نه-

 چرا-

 ستیمهم ن نیشاه الیخیب-

 یبرات ناهارتو شامتو آودرن درو باز نکرد نییپا یواسه ناهار و شام نرفت گنیم یهست ستیمهم ن یچ یعنی-

 شده باشه تیخودمو رسوندم که نکنه طور یبهم خبر دادن چطور یوقت یدونینم

 شب شد یک دمیتو فکر رفته بودم نفهم-

 از دستم بر اومد یکمک دیگلم بهم بگو شا یچه فکر-
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 ولم کرد-

 بازم سپهر؟-

 یچقد دوسش داشتم چطور یدونیم دیغرورمو شکست عشقمو ند بهیمثل غر یکیرفت براش شدم  یالک یالک-

راه گلومو بسته  یزیچ هیکنم  یحس م شمیاون همه خاطراتو دفن کنم دارم خفه م یکنم چطورفراموشش 

 تو بگو کارکنمیچ

  یشیکن با حرف زدن اروم م یخودتو خال-

 سخته تونمیبخدا نم-

رکه کن بغضت بت هیهات شده برات بغض سرتو بزار روشونم گر هیگر ینکرد هیبخاطر من گر دونمیکن م هیپس گر-

 یشیسبک م

 نیشاه-

 یجانمو آبج-

 دلم گرفته یبرام آهنگ بخون شهیم-

 نفسم یچه آهنگ-

 نیهم یعنی یآهنگ عاشق-

 کنهیاما اون آهنگ بدترت م-

 تورو خدا-

 باشه فنچول-

 شروع کرد به خوندن اهنگ  نیشاه

 یسختته نفس بکش -

 یکن سبکتر بش هیگر
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 یحق دار لیدل یب

 یدورتو قفس بکش که

 کن هیگناه گر یب

 …کن هیبگو اه گر یه

 نیعکس عشقتو بب نیکن بش هیگر

  دیبغضم ترک دیکه رس نجایا به

 ستیگله ن یجا یول

 نیهم یعاشق

 یریبگ یزیبهونه از هر چ یدار حق

 یریبم یحق ندار یول

 تمام توئه یکس یب

 شور توئه یها لحظه

 ستین یراه چیکن ه هیگر

 ابر غم رو بوم توئه که

 کن هیگر گناهیب

 بگو یه

 کن هیگر اه

 نیعکس عشقتو بب نیکن بش هیگر

 ستیگله ن یجا یول
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 نیهم یعاشق

 یریبگ یزیبهونه از هر چ یدار حق

 یریبم یحق ندار یول

 نیعکس عشقتو بب نیکن بش هیگر

 ستیگله ن یجا یول

 نیهم یعاشق

 یریبگ یزیبهونه از هر چ یدار حق

 یریبم یحق ندار یول

کردم تا آروم شدم  هیکردم وگر هیاونقدر گر ختیر یکردم اشکام مثل آبشار م هیکنم به اندازه تموم عمرم گر فکر

 بادستاش اشکامو پاک کرد کنهیم هیهم گر نیشاه دمیسرمو بلند کردم د

 شکنمیکه دلتو شکسته رو م یکوچولوم خودم کس یدل شکستت برم من آبج یخودم فدا-

 نگو  نطوریا نیشاه-

 ارنیبگم شام ب میدستو صورتمونو بشور میپاشو پاشو بر-

بود به  رتیهم از عوض شدن من تو ح نیشاه یحت گهید یسفارش شام رو داد بعد اونروز شده بودم هست نیشاه

 هگیگرفته بودم د میتصم نمیعکساشو نب گهیخاموش کرده بودم و انداخته بودم داخل چمدون تا د ویکل گوش

 یاهره براتظ نایا دوستمیم فتادهین یتفاقانگار ا کردمیرفتار م یکنه طور یم بازبا غرور و احساس ینشکنم نذارم کس

 دیخر میرهاست ماهم امروز رفت هیوفردا عروس ورهیشهر26.امروز کنمیم مویمرحم دلم باشه اما تمام سع یکم نکهیا

که روشون  یتور یروشن بود که تا کمر ا اون پارچه ها  یلیخ یآسمان یبه رنگ آب یمجلس رهنیپ کیخودم  یو برا

د که از آستر بو رشیبودن  توره رنگ بدن بود البته ز دهیکنار هم چ یرو مدل قشنگ نهایهست بود که نگ نهیپر از نگ

 بایتقر دشیداشت م نیتر آز آرنج بوداز کمر به بعد کلوش و چ نییپا یهم کم ناشیو آست پوشوندیبه بعد رو م نهیس

د دو طبقه بودنش معلوم بو کیبود اما از نزد قهتفاوت که مثل اون براق نبود دوطب نیتافته بود با ا یپارچه ها هیشب

زانو  یوجب باال کی شیخوشگل بود و بلند یلیخ یلیدونه پارچه اس خ هیدوخته بودن که انگار  یازدور نه طور
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اون هم  یوبود ر یا شهیبلند که ش کسریکفش پاشنه  کی. و براش شدیاو اندازه م دمیپوشیبا کفش م یبودالبته وقت

بندش تا ساق بود و از بغل بسته  شدیم یسانت 15 شیکه کم کمش بلند دمیخر کردیم باترشیز هبود ک یطرحها

گل بزرگ  کیبزرگ و کوچک  یها نیاون با نگ یکفش هم سه تا بند نازک بود که رو یو رو یبه رنگ نقره ا شدیم

برگ درست کرده بود  راشکوچک ب ینهایبودن واز نگ دهیهم بهم چسب یکرده بودن که دوتا گل بزرگ به رودرست 

نازک و پوشونده بود و از اون گلها هم واسه بغل کفش هم گذاشته بودن که برگهاش به گل بزرگ  یکه اون بندها

 کماهمویکنم بابتش تموم حقوق  داشیو گشته بودم تا پ شیکل ک یلیبود خ یمدل خاص یلیبود خ دهیچسب ییباال

وع ن کیمثال غروردارم  ستیو برام مهم ن ادهیکه اعتماد به نفسم ز بدملباسا نشون  نیبا ا خوواستمیدادم مثال م

 .میدیهم خر یصبح بود.البته سوغات6فردا ساعت یعنی وریشهر27خودم بود پروازمون هم  یبرا یدلدار

 شگریآرا نکهیبودم بعد ا شگریدست آرا ریز یبرد چند ساعت شگاهیمنوبه آرا نیپرواز خسته کننده شاه کیاز بعد

مدل گل درست کرده بود که گلها  کطرفیمحشر شده بودم موهامو به صورت  یینگاه کردم خدا نهیمارو ول کرد به ا

ود کار کرده ب یاب هیسا یبود مقدار کم تیال شممیرانقره گذاشته بود آ نیبود و سط هرگل هم نگ نییاز باال تا پا

مدون تو چ مویدنبالم گوش ادیبه بابا زنگ زدم که ب شگاهیاز آزا دمیلباسامو پوش شدمینم ریخودم از نگاه بخودم س

 مونده بود 

 :خانوم اومدن دنبالتونشگریآرا شاگرد

 باشه ممنون -

 آغوش پدره نیهم ایدن یجا نیتر تیبغلش امن دمیداده بود پر هیبابا به در تک نییرفتم پا بعدش

 دلم برات تنگ شده بود ییسالم بابا-

 یالسالم دختر بابا دل ماهم تنگ شده بود خوب کیعل-

 خوبم-

 یچه خوشگل شد-

 بودم-

 اون که بله-
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 درو باز کردم مامان و هم بغل کردم بعدش

 یجونم چه خوشگل شد یمامان-

 یخبر رفت یب شهیدلم ما برات تنگ م یگینم نهیبیچشات خوشگل م-

 به بعد نیور دل خودتم از ا ییموم شد جدات-

و  دهیگفت رها خواسته ساقدوشش شم اما من قبول نکردم سپ یم نیشاه میشدم به خونه اقاجون رفت نیماش سوار

 از اقوام سام قراره ساقدوش شن یکیو  نیشاه

بماند که بعد  کردمیم فیمنم ک کردننیم فیکردم همه هم ازم تعر یخونه آقاجون با همه احوالپرس میدیرس یوقت

ود خ یلیخ شونیخودم  اسپند دود کنم )ا یبرا دیبا خورمیلباسم دهن همه باز مونده بود فکر کنم چشم م ضیتعو

 یگرم اومد با اونم به مینشسته بودم که خاله مر یدو شا ایبا دن دمیند ونویکدوم ازآقا چی(هدیاست شما ببخش فتهیش

ساعت خبر اومد که  میاالن افسرده شدم بعد ن کردیحتما فکر م دیبار یوش مکردم تعجب از سر رو ر یاحوالپرس

 زدمیمنم لبخند م کردیبهم نگاه م یمدت رها چپک نیتو ا دمیسابیقند م شهیعروس و دوماد اومدن منم مثل هم

 قبل رفتار کردم  نیهم ع دهیباسپ خورهیمعلوم بود حرص م

 گفت دهیبار اول خطبه رو خوند که سپ یبرا عاقد

 گرفتتش یکه شهردار نهیعروس رفته گل بچ-

 با حرص بهش نگاه کرد دم گوشش گفتم رها

 عوض عوض گله نداره-

 گفت دهیبار دوم که عاقد خطبه رو خوند سپ یبرا

 کرده ریکه پروازش تاخ ارهیعروس رفته کاشون گالب ب-

 وومدیخونش در نم یزدیم کارد

عد ب وستیداد رها هم بله رو گفت و به جمع مرغا به پ یلفظ ریر سام بهش زبار سوم خطبه رو خوند که ماد یبرا عاقد

عد بهش ندادم ب نارویو اجازه گله و ا میدیرقص یرفتن و منم چندتا عکس با بچه ها گرفتم وکل رونیب ونیخطبه آقا
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چشمم  اطیح میموندن و رفت نایشامل ارسالن ا یقبل یهاو همون مهمون میشام مراسم تموم شد ما لباس عوض کرد

 تنش بود تیکه ف دیسف رهنیو پ یشلوار آجر کیشده بود  بیبه چشم سپهر خورد اونم رومن زوم کرد چقد خوشت

که همرنگ کمربند و ساعتش بود ست کرد بود البته بدون کت بودواونم نگاهش رو من  رهیت یبا کفش کالج آجر

 هم کرده بود اخم یکمیبودالبته 

 نگاه نکن شی:خوردرها

 خودم اومدم  هب

 یبگ یخوایخودت نم دمیشن دهی:درسته ازسپرها

 ادیب ادمی خوامینه نم-

  یمراسم رسوند یکه خودتو برا ی:باشه،مرسرها

 امین شهیمگه م-

 میازکنسرت مفت لذت ببر میخوایو م می:خب خب االن جمعارسالن

 ؟یهست یسراغ آهنگ درخواست میری:مذیپان

 بله-

 آهنگ بخون کی:ذیپان

 یکنیم میتوام همراه نیچشم،شاه-

 باشه نیشاه

-بغضمو قورت دادم آهنگ احمد سولو تاریشمال و گ یخودمو آورد بازم خاطرات هجوم آوردن ماجرا تاریگ نیشاه

کوک کردمو شروع به خوندن کردم البته  تارویبخونم گ نویبخونم از دل اومد که ا خواستمیوم ستیحواست ن

 داشتیلحظه ازمن چشماشو برنم کیپهر بود اونم س یناخواسته چشام تو چشما

 و من تنهام یروزا تو سرگرم نیا ستیشده دستام // حواست ن یروزا چقد خال نیا ستیحواست ن-
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 رمیگیدستات م امیم اهامیبازم تو رو ی// ول رمیتو م ادهیهر لحظه دارم از  ستین حواست

 گردمیبازم به دنباله تو م شمویهر دم // خودم گُم م کنهیچشمام دلم شک م نیا دهیاز ترد پُر

 از فردات ترسمینگو بسته دارم م یزیچ گهیاز حرفات // د یِدلم زخم یاحساسمو کشت یزد

 نیشاه 1 ورس

 اصال دمشید یاتفاق یتنها نشستم // راستشو بخوا یگوشه ا هیکناره اتاق -

 گستیعالمه د هیکه تو  زدیم // چهرش داد گستیآدمه د هی یخودش نبود انگار هیشب

 هی// بهم نگاه کرد چه آدمه جذاب هیآشنا بودم براش فقط چند ثان کمی

 میکردیتَب م گهیرفته واسه همد ادشی//  میکردیشب م ییرفته چه روزا ادشی

 زده ایدلشو به در میبده // واسه فراموش ایمنو چقد دن شناسهینم حاال

 بستم یاصال // منم مثه خودت چشامو رو همه چ یانگار نبود الشیخیب هه

 یکنارم نبود یصد بار مُردَم وقت ی// روز یبارم نبود هی یرو زدم حت هیثان رگ

 ومدیاز خودت بَدِت م یمن بود یِ// اگه جا ومدیفقط خاطراتم دوروُ وَرت م یوقت

 اون بود آهنگ یمعلومه که برا داشتمیهم از سپهر برنم کباریچشامو   

 یورس هست 

 تو رفته ادهیکه حاال از  یچقد سخته // شدم پاسوزه عشق یدینفهم یدیکه خند ییبه اشکا-

 ییروزا خودت تو فکره فردا نیتو ا ی// منو کُشت ییتنها یِسرما نیخلوت شده چشمام تو ا چقد

 

 ننمویبو برده بودن انگار ب کردنیدستش گرفت و ادامه اشو اون خوند به کل همه به ما نگاه م تارشویهم گ سپهر

 شکر آبه اونم به چشمام زل زده بود
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 سپهر 2 ورس

 هیک رهیبگو که تقص ستی// حواست ن هیبگو ُ سَرِت گرمه چ ستین حواست

 شهیکرده تا من بسوزم با غمش هم ی// کار شهیباورش نم چکسیکرده با من که ه یکار

 منم هر روز از سَره شب یستیوقته ن یلیبا تو بودم فقط نگو عشقِ اولتم // االن خ نگو

 نبردم هنوز غمه تو رو ادینبودنه تو رو // آخه از  یِروزا شمارمیم دارم

 دیمنم فقط حسرت کش یِ وونهی// دله د دیخلوت رس یپاهات تا کوچه ها رده

 تنت هنوز تو اتاقِ منه یوحش یِخسته از کوله باره غَمِت // بو هیزخم دلم

 حسِ بده // انگار بختِ بَدم دوباره به قصه زده هی ستین یکس هیشب حالم

 یاالنم با اون یحت دونمیم خونمی// دارم م یبارون یکنم تو هوا ینم ادتی گهید

 قشنگ زد تو حالم یعنیما  میهمه مطمئن شدن که جداشد گهید

 کردن قیهمه متعجب شدن بعدش به خودشون اومدن و تشو کمی 

 دم گوشم گفت سپهر

 هان؟ یدیجمع پوش یچه وضعش بود جلو لباست نیا-

 فکر نکنم به شما مربوط باشه-

 یهست یشد ینطوریچرا ا-

 بازم از اولش برات بشمارم؟ یخوایم-

 نگاه ها به ما بود که فرنازگفت همه

 هم بخون یآهنگ ترک کی یهست-

 شم با انگار با عطر دوش گرفته بود خودیاز خدا خواسته قبول کردم واال کم بود بازم از خود ب منم
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 چشم-

iرو انتخاب کردم بخونم تو رو سپهر نگاه کردم و شروع کردم) یکای لیاسماع آهنگ smai l  yk- canim aciyor) 

♪ ♪ ♪ ♫ ♫ ♫ ♪ ♪ ♪ 

Beteri  yok- 

 وجود نداره بدترش

beteri  yok 

 وجود نداره بدترش

Bu acının beteri  yok 

 درد بدترش وجود نداره نیا از

Çaresi  yok 

 نداره یا چاره

Hiç hal im yok 

 ندارم یحال خوب اصال

Çok sevdiğim vurdu beni  acımadan 

 ضربه زد یرحم یدوستش داشتم به من با ب یلیکه خ یاون

♪ ♪ ♪ ♫ ♫ ♫ ♪ ♪ ♪ 

Unutamadım 

 فراموش کنم نتونستم

Unutamadım 



 تیبا تو تا ابد

 
307 

 

 فراموش کنم نتونستم

Beni  unutanı unutamadım 

 رو که منو فراموش کرد نتونستم فراموش کنم یکس

Unutamadım unutamdım 

 فراموش کنم ، نتونستم فراموش کنم نتونستم

Beni  unutanı unutamadım 

 رو که منو فراموش کرد نتونستم فراموش کنم یکس

Bu hal imi  i stemem görmesin 

 نهیحال منو بب نیخوام اون ا ینم

Saklayın beni  mutlu zannetsin 

 منو خوشبخت بدونه دیبذار دینگ بهش

Boşvermi şim kendi  kendimi 

 خودم شده ام الیخ یب گهید

Beni  çok mutlu bi l sin 

 خوشبخت بدونه یلیمنو خ دیبذار

Beni  mutlu zannetsin 

 فکر کنه خوشبختم دیبذار

Canım aciyor 

 کنهیدرد م جانم
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İçim sızl ıyor 

 سوزهیم درونم

Onu düşününce 

 کنمیبه اون فکر م یوقت

başım dönüyor 

 رهیم جیگ سرم

Canım aciyor 

 کنهیدرد م جانم

İçim sızl ıyor 

 سوزهیم درونم

Onu düşününce 

 کنمیبه اون فکر م یوقت

başım dönüyor 

 رهیم جیگ سرم

♪ ♪ ♪ ♫ ♫ ♫ ♪ ♪ ♪ 

Al lahım sen yardım et 

 تو کمکم کن ایخدا

Bu kulun yoksa ölüp gidecek 

 رهیم نیواز ب رهیمیبنده ت م نیا وگرنه
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Ben kendimi  bi lemez oldum 

 از خودم خبر ندارم گهید من

Ne zaman bu acım bi tecek? 

 شه؟یدرد من تموم م نیا یک آخر

Bu günüm i şkence oldu yine 

 هم روزم پر ازشکنجه شد باز

Akl ıma gel i yor kahr etsin niye? 

 اد؟یبشه آخه چرا همش به فکرم م لعنت

Ağl amak yazılmış bu kaderime 

 سرنوشت من حک شده نیکردن به ا هیگر

Ayrıl ık acısına dayanamam ben 

 تحمل کنم تونمیرو نم ییدرد جدا من

Ayrıl ık acısına dayanamam ben 

 تحمل کنم تونمیرو نم ییدرد جدا من

Canım aciyor 

 کنهیدرد م جانم

İçim sızl ıyor 

 سوزهیم درونم

 رهیم جیگ سرم
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Canım aciyor 

 کنهیدرد م جانم

İçim sızl ıyor 

 سوزهیم درونم

Onu düşününce 

 کنمیبه اون فکر م یوقت

başım dönüyor 

 رهیم جیگ سرم

 ولیبود ا ی:عالفرناز

 ی:حرف ندارامکیس

 بخونم  گهیآهنگ د کیمنم  نی:اجازه بدسپهر

 اروم گفت دیلرز یمردمک چشماش م درسته

  یندازیم کهیحاال توام گوش کن به من ت-

 اعالن جنگ بود نمونیب یکجوری

 طعم جنون( -ی)مسعود صابر

♪♪♫♫♪♪♪♪♫♫♪♪ 

  دهیمن اسم تو چسب ی وونهیبه دل د دهیطعم نگات طعم جنونو م زمیعز-

  ستهیمیدل وا تپهیم ادیکه هرجا اسم تو م ستشیمن عاشقتم دست خودم ن آره

  ییتو کجا ابونیو هرشب تو خ شمیتو گم م یب یحوال نیاز عطر توئه کوچه به کوچه ا پره
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 تنگه نفسهام  وونتمیمن هنوزم همونم د امیتوام عشق دلم عاشقتم سخت شده دن با

  ییتو کجا ابونیو هرشب تو خ شمیتو گم م یب یحوال نیاز عطر توئه کوچه به کوچه ا پره

 تنگه نفسهام  وونتمیمن هنوزم همونم د امیتوام عشق دلم عاشقتم سخت شده دن با

♪♪♫♫♪♪♪♪♫♫♪♪ 

 توئه المصب یو عکسا یگوش نیکه من شدم وابستت من و ا دوننیم نویا همه

  تونمینم تونمیتو من نم یها ب هیثان نیسخته ا وونمیکه من د گهیمنو م نهیبیم یهرک

 االن به من زنهیضدحال م کردمیبا لبخند نگام کردخودمم شاخ در آوردم فکر م دیقسمت که رس نیا به

  ییتو کجا ابونیو هرشب تو خ شمیتو گم م یب یحوال نیاز عطر توئه کوچه به کوچه ا پره

 تنگه نفسهام  وونتمیمن هنوزم همونم د امیتوام عشق دلم عاشقتم سخت شده دن با

 ییتو کجا ابونیو هرشب تو خ شمیتو گم م یب یحوال نیاز عطر توئه کوچه به کوچه ا پره

 تنگه نفسهام  وونتمیمن هنوزم همونم د امیتوام عشق دلم عاشقتم سخت شده دن با

 درگوشم گفت آروم

 و عاشقتم یبدون تو سخته برام هنوزم عشقم تونمیمن نم یمنو ببخش هست-

 یکرد رید-

 همه اومد دنبالمو گفت یچشما یاز جام بلند شدم به سمت خونه رفتم سپهر هم جلو بعد

 سایوا یهست-

 هیچ-

 یازم رو برگردون یخوایم یتا ک-

 برو یتو خودت گفت-
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 یچ یعنیگفتم برو  نکهیا یدیفهمیکاش م-

 شما بگو کنهیکار نم تمیترنسل دیببخش-

 برگرده سرجاش بشه سابق یهمه چ دیولش کن با-

 کار نبودم دروغگونبودم انتینظرت عوض شد من مگه خ شدیچ- 

 م؟یرو به بابا گفتم بر دمیدستمو کش بعدش

 دخترم می:بربابا

 یعچند روز س نیتو ا دمیخواب یخونه بدون فکردن به کس میبه فرودگاه رفت نایدوباره و و رسوندن رها ا کیتبر بعد

 هم موفق شدم. یکردم به سپهر فک نکنم خودمو با کار سرگرم کرده بودم تا حد

 یتلخ یو کم یخودش بود امسال هم بخوب یهمه سرشون تو کار و زندگ گذشتیهم مگذشت و م یاز پ روزها

تو  کهنیالبته منم سرم شلوغه و ا میکنیفقط شبها باهم چت م زنهیازدواج کرد کمتر زنگ م یگذشت رها هم از وقت

 یامهایتو مسنجر پ یگاه دادهرازیو اس که اصال نم زدیمدت هم اصال جواب سپهر رو ندادم درسته کم زنگ م نیا

 نیخودمون بمونه ها با ا نیدرس هم واجبه براش...البته ب نیا یول دیکش یدرسته دلم براش پر م دادیعاشقانه م

 کردنش. هیکرد واسه تنب یم قمیهم تشو نیشاه رفتمیقربون صدقه اش م یو کل کردمیم فیک امهاشیپ

 کل یدانا 

 منتظر سپهر بودن  یشگیشاپ هم یو حامد تو کاف نیشاه

 میایبه ما زنگ زد ب شدهی:چعموحامد

 یکن یفکر م ی:خودت چنیشاه

 ؟ی:هستعموحامد

 مارو جمع کنه دیبا یچ یاون برا ری:غنیشاه

 لج کرده یهم بدجور یهست مایخودمون ی:ولعموحامد
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 :حق داره نیشاه

 نامزدشه  دینگفته فقط نفهم راهی:حق که داره اما سپهر هم که بعموحامد

 هم که بفهمه ستیدوما قرار ن شهی:اون حساب نمنیشاه

 یهست یعنیصداشو نشناخت  یعنی:عموحامد

 خودش نگفته ی:بنظرمن شناخته ولنیشاه

 یکنیفکر م ی:تو خودت چعموحامد

 دونمیبگم نم ی:چنیشاه

 کرد؟ ری:سپهرچرا دعموحامد

 یاز اخالقاش اضافه کن بدقول یکیبه  نمی:انیشاه

 بگو یهست یتو رو ی:جرات دارحامد

 شدم ری:مگه از جونم سنیشاه

 که با اشاره حامد بطرف آنها رفت گشتیم نیشاپ شد و دنبال حامد و شاه یکاف سپهروارد

 و حامد دست داد و گفت نیبا شاه سپهر

 جان نیشاه یا چطورآقا حامد شم نیخوب هست-

 ؟ نیشما چطور می:ممنون شکر خوبحامد

 : منم خوبمنیشاه

 که وقتتونو گرفتم ستم،شرمندهیبدن -

 کنمی:خواهش معموحامد

 یو امروز دعوتتمون کرد ینگفت شبیبودکه د یخونتون بودم چه موضوع شبی: خوب سپهر من که دنیشاه
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 کنجکاوم یلی:منم خعموحامد

 بعد عرض کنم خدمتتون  میسفارشارو بد نیاجازه بد-

 با گارسون رو صدا کرد سپهر

 نیی:بفرماگارسون

 آقا حامد شما اول-

 :من قهوهعموحامد

 :منم قهوهنیشاه

 کم شکر باشه شیکیالبته  نیاریسه تا قهوه ب نیپس لطف کن-

 :چشمگارسون

  ستیچرا ن ایپور یراست-

 من جاش اومدم  نیهم یبرا ضهی:فعال برگشته شهرشون مادربزرگش مرگارسون

 آهان ممنون-

 رسونمیبه اطالعش م نیباهاش بگ نیدار ی:اگه کارگارسون

 زنمیبعدا بهش زنگ م نیشما لطف دار-

 ادیم ی:باشه هفته بعد هم از مرخصگارسون

 ممنونم -

 رفت  گارسون

 کن فی:خب تعرعموحامد

 واسه منم سخته از کجا شروع کنم یعنیبگم  یچطور دونمینم-
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 یچه کس ای هی:درباره چعموحامد

 یباخنده گفت:خب معلومه عمو در مورد هست نیشاه

 ساکت شد  نیرفت که شاه نیبه شاه یچشم غره ا حامد

 ی:خب سپهر نگفتعموحامد

 خوب حدس زد نیشاه-

 گفتم  یدی:دنیشاه

 گذاشت که زیم یسفارشا رو رو گارسون

 یهست هی:خب درمورد چعموحامد

 نییدستاشو بهم گره کرد و سرشو انداخت پا زگذاشتیم یرو سپهرآرنجشو

 بگم یچطور دونمیخب نم -

 ؟ی:مضطربعموحامد

 زدم که توش موندم یگند هی-

 کن فی:از اولش تعرنیشاه

 بگم تونمیراحتتر بهتون م ینطوریبگم ا نیبپرس-

 نی:چرا ازش جدا شدنیشاه

 به دو علت-

 :بحث دوست پسر؟عموحامد

 هم اون هم بخاطرخودش-

 هم بخاطر خودش یهم بخاطر خودش جدا شد شهیچطور م یگی:واضحتر مموحامدع
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 مکردیموضوع تو خونه با بابام بحث م نیکه خانواده ها مخالف ازدواج ما بودن هرروز بخاطر ا نیدونی:خودتون مسپهر

 اومد خونمون ییآقا کیبابام با  یهفته  قبل جداشدن از هست کی بایتقر

 هیک شی:شناختنیشاه

 (یکه آقا فرهاد)پدر هست نیدونیم نوهمیبودمش ا دهیتا حاال ند-

 گهی:منظور بابا فرهاده دنیشاه

 گهیم یچ نمی:انقد نپر ببعموحامد

 :باشه بگو برادر زننیشاه

 کیمنم قرار بود تو اون رستوران شر یشه البته بابا کیرستوران شر کیبابا فرهاد قرار بود تو  دیآقا فرهاد ببخش-

 رستوران بود البته به گفته خودش... یهم که با بابام اومد صاحب اصل ییقاشه اون ا

-----------------------------------------------------------------------------

-------------- 

 یبا هست ییهفته قبل از جدا کی

 تو اتاقش پشت لب تاپش در حال مطالعه بود که در زده شد سپهر

 تو ایب-

 یداداش-

 دهیجانم سپ-

 کنهیبابا صدات م-

 با اخم گفت سپهر

 من که حرفامو گفتم بهش یچ یبرا-

 اومده کارت داره ییآقا کیبا -
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 ه؟یک-

  دونمینم-

 امیباشه تو برو منم ب-

رفت با اخم  نییعوض کرد و به پا دیسف شرتیو ت یزغال نیشلوار ج کیلبتاپش رو بست و لباسشو با  سپهر

 روزا مهمونش بود گفت نیکه ا یشگیهم

 نیبله با من کار داشت-

 آقا کارت داره نیپسرم ا ایب-

 یم30به  تیکم پشت که سنش نها یبا موها یکلیپسر قد بلند ه کیکرد  یبه مرد جوان رو نگاه کوتاه سپهراول

 نگاهش سپس به طرف مرد جوان رفت و باهاش دست داد دیطول کش هیخورد که فقط چند ثان

 نییشما میابراه پس پسر آقا-

 بله و شما-

 بگم نینیبش-

 من بگم ای نیگیشما م میآقا ابراه-

 و ترک کردن ییرایکرد که آن دو هم پذ دهیخانوم و سپ میبه مر یاشاره ا میابراه آقا

 نیبهتره خودتون بگ-

 اونجا شه کیهستم که قراره پدرتون شر یرستوران یاصل یاز سهامدارا یکیمن -

 داره یخب خوشبختم،اما با من چه ارتباط-

 زد و گفت یجوان لبخند مرد

 که با شما دارم صد در صد با شما در ارتباطه ینداره اما کار یمن به شما ارتباط یکار اصل-
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 نیواضح تر بگ شهیم-

 سر اصل مطلب رمیم ینیخوام مقدمه چ ینم-

 شنوم یم-

 ن؟یشناسیشما فرهاد سعادت م-

 بله-

 داره؟ ینسبت با شما چه-

حرف آخرتونو همون  نیکن یم ییبازجو نیکه دار سینه بازداشتگاهه نه من مجرمم نه شما پل نجایمحترم ا یآقا-

 نیاول بگ

 پسرت ارهیچه زود جوش م میآقا ابراه-

 نهیبگم اخالقش ا یچ-

 من برم  ای نیگ یم-

 گم یباشه پسر جان آروم باش م-

 سر اصل مطلب نیبر ینیفقط بدون مقدمه چ شنومیخب م-

 یبا دخترش به هم بزن دیشما با-

 از جاش بلند شد یبا حالت عصبان سپهر

 نیریبگ میتصم نینداره که بخوا یمن به شما ربط ین؟زندگیگیم  یچ نیفهم یشما م-

  ستین یکنیکه تو فکر م یاما اون-

 نیدش بهیغر هیدست به دامن   کیمسئله کوچ کیبه من مربوطه واقعا برات متاسفم بابا بخاطر  ستین ایهست -

 و رفت به طرف پله ها که مرد جوان صداش زد دیراهشو کش سپهر
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ابسته به باباش چقد و یدونیفکر کنم م رهیدختره از غصه پدرش بم کنمیم یباهاش کار یپسرجان اگه بهم نزن نیبب-

 اس

 کشیسرشو به طرف آن مرد برگردوند و رفت نزد سپهر

 ن؟یهست یشما ک-

 من بنده خدا-

 نیبرازندتونه تو کار من دخالت نکن طانیش-

 من داره شیسفته پ اردیلیم1که باباش  یدونیم-

 آقا فرهاد سفته بده عمرا-

 پاکتر در اورد و دست سپهر داد کی بشیجوان از ج مرد

 مدرکش نمیا-

 یونیلیم50تا سفته20 شدیآورد باورش نم رونیسفته ب یاز داخل پاکت مقدار سپهر

که بخواد  رسهینم ونیلیم5کل حقوق سال آقا فرهاد به  یاردیلیم1ممکنه اقا فرهاد سفته بده اونم ریغ هیجعل نیا-

 بده50

 اون که مال خودشه؟ یامضاش چ-

 ممکنه جعل باشه یبخاطر دشمن-

 دروغه ایراست  شهیدادم معلوم م سیباشه دست پل-

 ینیاز جون اون خونواده بابا توهم همدست ا یخوایم یچ-

 من اسم دارم گنیبه درخت م نیا-

 باشما نبودم حرف حسابم باباست-
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 خوامیو صالحتو م ریمن خ-

 یتو واقعا پدر من یکه چ یهمدست شد یچرا چون دختر دوستتو نگرفتم رفت یدونیم یلج ینه شما با هست-

 یکنیاز من تشکر م یایم ستین یگیم کهیاون یهست یدیفهم یوقت -

 ها نیبود قیچرا پدرش شما که رف یمشکل دار یبا هست-

 دوست دارم شتریپسرمو ب-

 یکتاتورید یلیبره خ شیشما پ لیبا م یهمه چ نیخوایفقط م نیدوست دار تونوینه شما خودخواه-

 ادیسرش م ییچه بال ستیمعلوم ن یزندان هست فتهینره پدرش ب ادتیمواظب حرف زدنت باش پسر -

 دست من نیواقعا و شما بهتر اون سفته هارو بد-

 شهینم یچرا تا باهاش بهم نزن-

 بهم بزنم دی،چرا با زنمیمنم بهم نم-

 یبهتره خوب فکر کن یمن فکر کن یمربوط به منه بهتر رو حرفا گهید نشیا-

 ؟یچ نیگفتیم یکه درباره هست یاون مدارک یصفر یآقا-

 رسهیسه چهار روزه به دستتون م-

 زد یبا پدرش حرف م تیرفت و سپهر با عصبان یصفر یآقا بعدش

 بابا واقعا ازت انتظار نداشتم -

 مواظب باش سپهر-

  یمنو ازش جدا کن یتونینم یجدا کن یمنو از هست یدینقشه کش یمواظب باشم هان رفت ویچ یچ-

 نییاومدن پا دهیو سپ میمر میسپهر و آقا ابراه یسرو صدا با

 رفت ابونیخانوم:چه خبرتونه سرو صداتون تا سر خ میمر
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 از شوهرت بپرس مادرمن -

 جان میابراه شدهی:چمیمر

 زنهیدختر سر پدرش داد م هیپسر نفهمت بخاطر  نیا-

شده پول اون  شمیجدا نم یاما شما تو سرت فرو کن من از هست فهممیهم م یلیپدر من خ یگیم یمواظب باش چ-

 فتهیبه زندان ب زارمینم دمیسفته هارو خودم م

 هیواقعا جعل دی:شامیمر

 از تو انتظار نداشتم گهیخانوم د نیبود ستادهیگوش وا-

 می:خوب نگران بوددهیسپ

از تو پاره  شتریب راهنیحرفات من پدرتم دو پ نیو خجل زده بخاطر ا یکنیازم تشکر م یایروز م هیاما تو سپهر -

 خورهیبه درد تو نم یهست یکردم بهتره تو مغزت فرو کن

 دمیم صینه خودم تشخ ای خورهیبه در من م نکهیو و ا خوامیو م یاما تو مغزت فرو کن من هست-

 زد و گفت یلیبه صورت سپهر س میابراه آقا

 یزنیبا بزرگترت حرف م یچطور یزدم بفهم نویا-

 ازش  شمیهم جدا نم یمنو بکش-

 رونیبا حرص به کتش چنگ زد و رفت ب میسپهر به طرف اتاقش رفت و آقا ابراه بعدش

با  خواستیپدر و پسر رد و بدل نشد و سپهر نم نیب یحرف چیمدت ه نیگذشت و تو ا یروز از اون ماجرا م4 درسته

به منزل  شهیزودتر از هم میکه آقا ابراه دید یم لمیمادر وخواهرش نشسته بود و ف شنیپدرش رودر روشه سپهر پ

 هر پرت کردسپ رفوچندتا کاغذ ط دیوارد خونه شد که سپهر رو د تیاومد باعصبان

 هیپاکت نگاه کن چه جونور یمدرک هست نمیا ایب-

 کله اته تویبابا باز چ یگیم یچ-
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 اون کاغذو بردار  نگاه کن-

که از  یو چند تا اس ام اس گهیشماره به شماره د کیکاغذارو جمع کرد چندتا اس ام اس عاشقانه بود از  سپهر

 دیکش یخوندنش خودش هم خجالت م

 هیچ نایا-

 هیماره هستش نیا-

 ستین نیا-

باهاش قرار بود ازدواج کنه که  کنهیولش م نهیب یتو رو م یاونم شماره دوست پسرشه که وقت شیبله شماره قبل-

 باهاش به خارج از شهر رفته با پسر مجرد تنها رفته یمدت هی شیخونه قبل یها هیبه گفته همسا یحت کنهیم انتیخ

 نیزنیم یدروغه دروغ تهمته که به هست نایا-

درس ا نمیها ا هیضبط شده همسا یصدا نمیگرفته ا یبا پارت دهیزحمت کش یکه صفر شهیقبل مکارتیس نیا ایب-

 یکن قیتحق یتونیم یخونه قبل

 نیپس بد دیبا نکارتونویروز جواب ا هیپاکه  یهست-

 خوامینم ییاما من عروس هرجا-

 مواظب باش بابا -

 حرف زدن  یهست هیها عل هیکه پدرش داده بود رفت و تمام همسا یبه آدرس سپهر

 که آبان ماه مسدود شده  هیهست هیشماره قبل نیهم دیفهم کردیکمک دوستش که  پدرش تو مخابرات کار م به

 که کم موند تصادف کنه کردیم یشد و با سرعت رانندگ نیسوار ماش تیبا عصبان سپهر

 ارکیدروغ بگه دوتاش اما همشون نه خدا چ شیکیباورنکنم اما  خوادیدلم م یکرد نکاریچرا با من ا یهست یلعنت-

 کنم 



 تیبا تو تا ابد

 
323 

 

بود از  یهم عصبان دادیو م یدو سه رو به زور جواب هست نیو توا دیرس جهینت کیروز تمام فکر کرد و کرد به  دو

 هگیآدم د هیشک به دل آدم نفوذ کنه  یکرد وقت شهیم یسرد رفتار کنه اما چ خواستیدستش اما خودشم دلش نم

 نقطه باشه کیاگه اندازه  یحت سازهیم یا

 مواجه شد یکه به خانه امد با صفر مارستانیب از

 یکنیم کاریشما بازم تو خونمون چ-

 نداده ادتیبزرگترت سالم -

 یداده اما نه واسه هر آشغال-

 آ آ موظب باش پسر من چشمتو باز کردم-

 یینجایا یچ یبرا یدیزحمت کش-

 یریگیم یمیچه تصم نمیاومدم بب-

 قتهیمدارک حق نیا نمیب پرسمیاز داداشش م رمیم-

 ازش بپرس مایبهتره برو مستق یمن نپرس ابنظریپسرجان  کنهیبرو بپرس اما ازش دفاع م-

 شرط کیبه  شمیمن ازش جدا م-

نکن نگران سفته نباش پدربزرگش  یباز تیبا زندگ یستیتومگه عاشقش ن یفهمیسپهر م یگیم یخانوم:چ میمر

 اونقد داره که سفته رو حل کنه

 :تو دخالت نکن زنمیاقاابراه

رد م کیبه  یحرف و زدن هست کیهمشون  قیرفتم تحق یهست هیهمه مدارک عل نیبب ستیمامان بخاطر سفته ن-

مارک  یو لباسا گرفتیازش پول م یه یهست گفتیم خواستشیوار م وانهیکه د یکرده اونم با من کس انتیخ

 چند روز با پسره تنها رفته خارج شهر اونم شمال دیخریم

 دروغه دی:شامیمر
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کرد  یاون با من و احساسمو وغرورم باز شدمیجدا نم کردیم فیازش تعر شیکیبخدا فقط  گنیکل محله دروغ م-

 کرد دروغ گفت یاون با من باز شمیاما جدا م رمیببخشمش حاضرم از عشقش بم تونمیمن نم

 یسرعقل اومد نیآفر-

 فقط همخون بودن و شناسنامه مونده یجوابتو ندم از رابطه پدر و پسر دمیم حیترج-

 شرطتو بگو-

 یسفته و ماجرا نیکه زد ییحرف همه حرفا نیا نکهیهم اونارو به اضافه ا نیگرفت یفردا سفته هارو اصلشو اگه کپ-

 دهیتو سپ یونم حتباهمت رهینم رونیخونه ب نیاز ا یهست

 قبول -

-----------------------------------------------------------------------------

------------------ 

 شاپ یحال کاف زمان

 نطوری:که اعموحامد

 شناختیانگار م دیرنگش پر دیاونو شن یصدا یشد وقت لیتبد نیقیحرف زدم شکم به  یبعدش که با هست-

ما که دروغ  یبپرس نیاز من از رام یتونستیبرادرشه م نیاما شاه کردمیتو بودم شک م یمنم جا دی:شاعموحامد

 میگفت ینم

تعصب احمقانه  هیشده  یبا غرورم با احساسم باز کردمیفکر م کردیبودم مغزم کار نم یاون موقع عصب دونمینم-

 رهیبه جز من دستشو بگ یکس ایرفته شمال با پسره  ییتحمل کنم تنها تونستمیکردم نم دایپ

 یعوض شده؟رفع اتهام شده از هست ی: االن چنیشاه

صرف  کایرفته از رفتن به آمر شهیهم یبرا یهست دمیفهم یفروکش کرد وقت تمیعصبان یفکر کردم وقت یلیمن خ-

 فکر کنم کمیاما شمال رفتم تا  کامیامر کردنیفکر م یعنینظر کردم 

 جه؟ی:نتنیشاه
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ه خودم اشتباه کن خوامیو باتمام اشتباهاتش م یمن هست یکنیم دایبازم کرم پ یبزن لیباغچه رو هم ب نیقشنگتر-

 تونمیمن بدون اون نم دمیراهو نشون م

 ؟ی:پس هنوزم  اون دروغارو باور دارعموحامد

 اشه هیهمه عل-

پدر شما و عمو فرهاد و  کنیشرنفر  3:عمو فرهاد به اون رستوران اصال سفته نداده و دوما تواون رستوران نیشاه

 عمو فرهاده. هیمیرستوران که دوست صم یاصل سییر

 شده کیشر یطیبا شرا گفتیشده؟ خودش م کیشر یپس چطور یچ یعنی یچ-

اش هم خودش  گهیسوم د کیداد  یهست هیزیسومشو خودش از پول جه کیمن دادم  ،نصفشویطی:بله باشرانیشاه

 سومش  ناقص بود که اونم من دادم کیکارو... انیچندسال جمع کرده بود پا نیتو ا

 ؟یعنی نیتو شاه یگیم یچ-

ه و بد ارهیکه بدست م یسوم سود کیقبول کرد هرماه  یاما به شرط کردیبود خودش قبول نم یجعل یعنی: نیشاه

منم پدر یبفهمه حت یکس خواستیبه حسابم نم زهیو بزاره کنار بعد اون بر یهست هیزیمن منم گفتم اول پول جه

 هم نفهمه یهست یسه تامون بمونه حت نیبهتره ب دونستینم

 رفتیم دیمدرسه و آقا فر بردیباباش م شهیتا حاال دوست پسر نداشته که بره شمال هم یکه هست نی:واعموحامد

 یتح ومدیدانشگاه و با اونم م بردیم نیبود و شاه یهمکالس نیبا شاه نیهم بزرگ شاه یوقت یو هست نیدنبال شاه

 زودتر درسشو تموم کرد نیشاه یوقت

 ها هیپس همسا-

جرات نداره به خواهر من  یکس نویا کنمیمن برات حل م اریو ب یدار یوخالصه هرچ نتای: تو سفته ها و پرنیشاه

 تهمت بزنه

 شمهیهمشون پ-

اد د مکارتویداد بهش وس روزید دهینسوزونده بود رو که سپ دهیکاغذارو دراورد و سفته ها رو که سپ فشیک سپهراز

 نیدست شاه
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 سفته هارو اینگهش داشت ی:خوب کردنیشاه

 اما نسوزوزوند  سوزونهیازم گرفت و گفت خودش م دهیخواستم بسوزونمش که سپ یم-

 به زن خودم نصف توئه اما عقلش از عقل تو کاملتره ولی:انیشاه

 حرفت موافقم نیبا ا-

  هی:اسم طرف چعموحامد

 یشته سهراب صفرنو نجای:انیشاه

 ستی:آشنانعموحامد

 :نهنیشاه

 یمون بد یجمعتون کردم آشت نجایحاال من ا-

 ؟یکه شک ندار نیدوست داره تو ا میدونیم ی:اوال هستعموحامد

 نه-

اون موقع دوما تا  شهینم میمستق یصراط چیاز االن خودتو مرده بمون چون به ه یعنی:اما افتاده دنده لج عموحامد

 نگران نباش میکن یکمکت م یهروقت اون غده شک و از دلت درآورد

 میاونموقع در خدمت میکنیو رفع اتهام م ی:ما هستنیشاه

 کنمیباشه صبر م-

و بکنه  چه برسه  یو که تو کرد یحق نداره با خواهرم اون رفتار یتو بود االن زنده نبود کس یجا ی:هرکنیشاه

 میبد شونیآشت

 مونمیبخدا پش نیحق دار-

 نداره   ی:سودنیشاه
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دوست داره و تو  یو هست میقبولت داره و ما قبولت دار یهست نکهی:خواهرت زن داداششه وبه حرمت اعموحامد

 میکنیکمکت م یدوسش دار

 ادیاشک از چشمش ب کی ذارمیممنونم بخدا نم-

 میکنی:رو قولت حساب معموحامد

 خودمون بمونه؟ نیمالقاتمون ب نیا شهیم-

 میکار دار یکه منو حامد کل میبر نی:چراکه نه،پاشنیشاه

 یو حامد به سمت کالنتر نیحساب سفارشا سپهر به خانه شان رفت و شاه بعداز

 بعد دوماه

 برسد. یوحامد خبر نیدر حال قدم زدن تو اتاقش بود استرس تمام وجودشو گرفته بود امروز قرار بود از شاه سپهر

 یزنیقدم م یچه خبره داداش ازصبح ه-

 ادیچرا نم نیزنگ بزن بب ادیب نیقرار ه شاه-

 هم روش کساعتی یدوماه صبرکرد ادیصبرکن م کمی هیچه عجله ا-

 واردخونه شدن نیرفت و درو باز کرد حامد و شاه نییاف اف سپهر به پا یباصدا

 شدیچه خبر چ-

 مینیالسالم بزار بش کی:علنیشاه

 نییبفرما دیببخش-

 نیعمو حامد شماهم خوش اومد یخوش اومد زمیسالم عز-

 ممنون زمی:سالم عزنیشاه

 جان دهی:ممنونم سپعموحامد



 تیبا تو تا ابد

 
328 

 

 گهید دیبگ-

 وحامد بودن نیشاه یرو مبال نشستن و منتظر حرفها هرچهارتا

ا هم که کار بود،اون اس ام اس ه یاصال سهامدار نبود،سفته ها جعل یسر اصل مطلب ،اون صفر رمی:معموحامد

 بود دهیهارو هم با پول خر هیبودن دروغ بودن تمامش  و همه همسا یصفر

 دیشوک زده پرس سپهر

 خوردم... یباز یعنی-

 نقشه بود جداتون کنن گرفتینفر خط م کی:بله، ازنیشاه

 چرا-

 میکرد تیگم وگور شده و ازش شکا ی:اهلل واعلم صفرعموحامد

 منو ببخشه یکنم هست کاریسپهر حاال چ-

 دارم  یاونم نقشه ا ینکبرایشاه

 یچه نقشه ا-

 بگم کترینزد نیای:بنیشاه

--------------------------------------------------------------------------- 

 یزبان هست از

بدون  اه گذشتقرار بود باشم سه م ششیبود که پ یتولد نیگرفته بخاطر سپهر نامرد که اول یلیتولدمه دلم خ امروز

 زدن دیاز بالکن د یمکیاس و زنگ کارم شده بود عکساش و قا

م کرد یاز مامان خداحافظ نیبا تک زنگ شاه امیحال و روز در ب نیبرام تا از ا رهیواسه امروز قرار بود تولد بگ نیشاه

 شدم نیشاه نیو سوار ماش نییو رفتم پا

 :سالم فنچول تولدت مبارکنیشاه
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 سالم ممنون-

 تولدته یچرا ناسالمت ی:پکرنیشاه

 ستیباشه ن دیکه با یاون دهیچه فا-

 شهی:درست منیشاه

 بگم یچ-

 شهیمن باورم نم یتولدت مبارک بچه ها اومد خدا یکه درو باز کردم صدا نیهم میشاپ شد یوارد کاف نیباشاه

 ،کافهیو شاد ریام یحامد حتعمو  نایا زارسالنیکه بخاطر من اومده بودن تبر نیرام ایهمشون بودن رها سام دن

پهر س دهیاما چه فا یو صورت دیسف یها یگو کاغذارن یو صورت دیسف یشده بود با بادکنکا نییخوشگل تز یلیخ

و  ومدیم تاریگ یمنو نشوندن از طبقه باال صدا زیم کیگفتن بعدش پشت  کیاومدن بغلم کردن و تبر یکی یکینبود 

  دمیسرمو به سمت راه پله برگردونم و د شدیتر م کیو نزد کینزد

 نییپا ومدیو م خوندیو م زهانیلدیاز عزت  یچیا نیمیجان یآهنگ ترک کهینفسم سپهرم درحال عشقم

I zzet yi ldi zhan-canimin içi)) 

Seni  öyle severim ki 

 رو اونقدر دوست دارم که تو

Gözlerine i nanamazin 

 باور نکنند چشمات

Bi randa kalbinin sesi  olurum 

 بار صدای قلبت میشم یه

Baktigin her yerde günes gibi  yanarim 

 که نگاه کنی مثل آفتاب بسوزونم  هرجا
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Canimin içi ,  canimin içi 

 من محبوب من محبوب

Seni  öyle severim ki 

 رو اونقدر دوست دارم که  تو

Gözlerine i nanamazin 

 باور نکنند  چشمات

Bi randa kalbinin sesi  olurum 

 بار صدای قلبت میشم یه

Baktigin her yerde günes gibi  yanarim 

 که نگاه کنی مثل آفتاب بسوزونم  هرجا

Canimin i ci ,  canimin i ci 

 من محبوب من محبوب

Yalvari rim uzanip tutu ver el lerimi 

 میکنم دست تو دراز کن دستم و بگیر  التماس

Yalvari rim ya şayal im eski si  gibi 

 میکنم زندگی کنیم مثل گذشته ها التماس

Yalvari rim senden eksik etme beni 

 میکنم از خودت محروم نکن منو  التماس

Canimin i ci ,  canimin i ci 
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 من محبوب من محبوب

♪♪♫♫♪♪♪♪♫♫♪♪ 

Seni  öyle severim ki 

 رو اونقدر دوست دارم که تو

Gözlerine i nanamazin 

 باور نکنند چشمات

Bi randa kalbinin sesi  olurum 

 بار صدای قلبت میشم یه

Baktigin her yerde günes gibi  yanarim 

 که نگاه کنی مثل آفتاب بسوزونم  هرجا

Canimin içi ,  canimin içi 

 من محبوب من محبوب

Seni  öyle severim ki 

 رو اونقدر دوست دارم که  تو

Gözlerine i nanamazin 

 باور نکنند  چشمات

Bi randa kalbinin sesi  olurum 

 بار صدای قلبت میشم یه

Baktigin her yerde günes gibi  yanarim 
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 که نگاه کنی مثل آفتاب بسوزونم  هرجا

Canimin i ci ,  canimin i ci 

 من محبوب من محبوب

Yalvari rim uzanip tutu ver el lerimi 

 میکنم دست تو دراز کن دستم و بگیر  التماس

Yalvari rim ya şayal im eski si  gibi 

 میکنم زندگی کنیم مثل گذشته ها التماس

Yalvari rim senden eksik etme beni 

 میکنم از خودت محروم نکن منو  التماس

Canimin i ci ,  canimin i ci 

 من محبوب من محبوب

 گفتو  ایداد دست پور تارویمن گ کینزد اومد

 تولدت مبارک  -

کرد  شهیم کارینه اما من دوسش دارم چ ایجوابشو بدم ازش رو برگردوندم  یچ دونستمیشوک شده بودم نم واقعا

 گهیدله د

 زمیممنون عز-

 زم؟یعز-

 ؟یآره پس چ-

 همه مدت برات مرده باشم؟ نیبعد ا کردمیفکر م-
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 هیچه حرف نیدور از جونت ا-

 کردم،زود قضاوتت کردم، باورت نکردم یبهت بد یلیخ-

 (یا هیمن مشکل داشتم و خبر نداشتم)چه قاف دیشا-

 مونمیوقته پش یلیخ-

 ؟یبرگرد یخوایم -

 ؟ینداد یمنو به کس یجا-

 اخم کردم و گفتم بهش

 گوشت کن زهیمثل گوشواره آو نوینداره ا ییتو قلبم جا یجز تو کس-

 کشمیکه بهت زدم ازتو خجالت م ییحرفا خودم از یاز کارها کشمیبخدا خجالت م-

 ادهیوقت ز یمونیواسه پش-

 چطور بود؟ یمدت بدون من همه چ نیا-

 سخت بود یلیخ هیقض نیکنار اومدن با ا-

 چرا؟-

 رو براش دکلمه کردم نیاز آهنگ فرزاد فرز کهیت کی

 مردم براش  گمیهرروز با خودم م-

 خدانکنه-

 من بود انوسیتو رو ازدست بدم کابوس من بود آغوش آروم تو اق نکهیا  ستیتا بعدا نپرسم از خودم هرروز چرا ن-

 جبران کنم،دوستت دارم تونستمیواسه منم سخت بود کاش م-

 یموندگار شهیتو قلب من واسه هم -
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 و بغلم کرد و گفت کیاومد نزد بعدش

 زمیجبران کنم عز دمیقول م-

 و گفت دیبوس مویشونیپ بعدش

  نمیتولدت مبارک بهتر-

 که گفت نیاهم اهم رام با

 میبخور کیک میهمه راه اومد نیاز ما خجالت بکش ا ادهیکارا وقت ز نیسپهر جان واسه ا-

 گفت ایکه دن نییپا میسپهر از خجالت سرمونو انداخت منو

 خونه میبرگرد دیبا ارنیب کیکه ک ایخجالت زود باش ب ادیاصال بهتون نم-

 دونمیهمشون بهش چشم غره رفتن چرا نم که

کوچکتر ابود و بصور کج گذاشته شده  یکم یدوم کیشکل بود که ک یدو طبقه مربع کیک کیو آورد  کیک ایپور

 یهابود روش قلب دیهم سف یدوم کیک ینقره ا یدیمروار یو شکالتا دیرنگ بود با روبان سف یصورت یاول کیبود ک

که که فوندانت بود با چوب به  ستادهیرنگ و چندتا قاب ا یصورت تادهیبزرگ ا ونیپاپ کی بود و کیکوچ یصورت

 میسالگ 25رفتم به  یم25و دورنگ بود و روش سنمو نوشته بود یو صورت دیگذاشته بودن که سف ونهییپشت پا

 خوشگل بود یلیخ

 سفارش داده بود یچه خوشگله ک یوا-

 کرد رفتم عمه رو بغل کردم ماهی:اشاره به عمه فرنیشاه

 زنهیات حرف اول و م قهیسل شهیعمه دستت درد نکنه مثل هم یوا-

 کنم خانوم گل  یخواهش م-

 گهیو م کنهیبه خوش م یحامد اشاره ا عمو

 ستهیاش ب قهیجان واقعا سل یمعلومه هست-
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 ها حامد یا فتهیخود ش شیا-

 دنیحرف عمه همه خند با

 وت کن که دهنمون آب افتاد:خوب حاال شمعارو فارسالن

 نره ادتی:آرزو ذیپان

 مال من باشه شهیهم یبستم و آرزو کردم سپهر برا چشمامو

 رمبیم کیمن طبقه باالست بعد ک یاما سپهر گفت کادو دیفوت کردم همه دست زدن ونوبت به کادو ها رس بعدش

و  فیبه ک ریجمع کرده بودم از پول و عروسک و لباس بگ یقشنگ یکادوها هیکنجکاو بودم چ یلینشون بودم خ

  میو نوش کرد میدیو بر کی... بعدش کیروسر

 نیایمنه اول چشماتو ببند شماهم ب یخوب حاال نوبت کادو-

 شاپ رفتم یکاف یبا چشم بند بستن وبه کمک رها به طبقه باال چشمامو

 حاال باز کن چشماتو-

 شده بود  با کنار پنجره و نییتز ستادهیا یقلب یبا بادکنکا نجاهمیمحشر بود ا یلیخ نجایبند و باز کردم ا چشم

 و نرده پر بود از گل سرخ  واریبادکنکا با شمع و گلبرگ سرخ به شکل قلب درست کرده بودند کناره د

 محشره سپهرممنونم یلیخ نجایا یوا-

 بدم مویاصل یوبعدش کادوآهنگ بخونم برات حرف دلم کی یقابلتو نداره نفس اگه اجازه بد-

 (انیپو –و دستش گرفت و شروع کرد به خوندن)عشق من  تاریگ سپهر

 رهیگیم ونیمن ناز نکن عمرما پا عشق

 رهیگیدست زمونه تو رو از من م یروز کی

 هیتنها با تو بودن واسه من زندگ یوقت

 رهیگیاز من م یتو رو خواستن تو رو ک دنیرو د تو
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 رهیگیعاشق با تو اروم م نیمن قلب ا عشق

 هیمن از اون نگاهت دور یناله ها همه

 نمیبیتو رو خواستم تو رو هرجا م دمیرو د تو

 مونمیتنها م شهیتو و عشق تو من هم یب

 همون عاشقتم تکرارت هر شب عادته  من

 حرفام به خدا از عشق و از سخاوته همه

 رهیگیم ونیو شب با تو پا یکس یمن ب عشق

 رهیگیرگهام از حرارت نگات خون م همه

 رهیگیرگهام از حرارت نگات خون م همه

 رهیمیخاطره هاتم م یبر یگمون کرد تو

 رهیگیم یاهیرفته برام رنگ س یروزها

 کنم هیواسه تو گر زییصد بهار و پا اگه

 ببرم ادیاز  شهیکه تو رو هم تونمینم

♪♪♫♫♪♪♪♪♫♫♪♪ 

 هیهمون عاشقتم تا که چشام بارون من

 هیداغونه من هرشب تو نگات زندون دل

  رهیگیم ونیو شب با تو پا یکس یمن ب عشق

 رهیگیرگهام از حرارت نگات خون م همه
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روجا نذاشت سپهر اومد طرفمو دستمو گرفت بعدش منو  یثیوحد یحرف چیه یخوند که جا یبا چنان سوز آهنگشو

 چشمامو با دستاش گرفت منو برگردوند به طرف پنجره  یبرد وسط قلبها وجلو

 آرو آروم چشماتو باز کن دارمیدستمو برم-

 باشه-

که عکس منو  نییبنر اومد پا کیکه باز کردم چشمامو  نیدستشو برداشت و آروم آروم چشمامو باز کردم هم سپهر

کمرنگ روش هم نوشته  یکرده بود کمرو چاپ  نیو شاه دهیسپ یروز جشن نامزد میسپهر که رو تاپ نشسته بود

 یکنیمن  تمام من با من ازدواج م یو زندگ یبودهست

من بود وضع  یجا یشدن اما اشک شوق بود صد درصد هرک یتو شوک بودم از اون ور هم اشکام دوباره جار یعنی

 است ازدواج کنه ازم درخو کردمیواقعا باور نم کنهیلحظه رو منو درک م نیهم تجربه کرده ا یمنو داشت هرک

 ؟یهست-

رنگارنگ  یکه گرد هستن و نورها ینیزم ینییتز یبه سمت سپهر برگردوندم چراغها خاموش شدن و چراغها رومو

 اونارو روشن کردن که چرخنیدارن و م

 ییانگشتر تکتاش طال کیآورد بازش کرد  رونیجعبه مخمل قرمز رنگ ب کی بشیمن زانوزد و از ج یسپهر جلو که

 ساده بود سپهر گفت

 خواهمت یهم اکنون م -

 که خون الزم است یرگ همچون

 !؟ییآ یزنده بماند ...م دیخواهد تا شا یشوک کوچک م کیکه  یقلب ای

 ممکن شده بود ریبهم وارد شدزبونم گرفته بود حرف زدن برام غ گهیشوک د کی

 ؟یشیمال من فاتح قلبم م شهیهم یبرا یهست-

 دیدلمون ترک گهیه دجواب بد ی:هستدهیسپ

 که بهم وارد شده بود  یشوک کطرفیطرف اشکام از  کیبگم از  یچ دونستمینم
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 رمیمیسپهر از استرس م یمن دارم بجا گهیبابا بگو د یا ی:نازنکن هستریام

 اومد رونیکلمه از دهنم ب کی فقط

 تا ابد -

 و گفت دیبوس مویشونیهمه دست زدن و سپهر انگشتر و دست من کرد بعدش پ که

 خوشبختت کنم تا ابد کنارت بمونم دمیقول م-

 پخش کردن که فرناز گفت ینیریبچه ها ش نیب بعدش

 چسبهیم یچ نیاگه گفت-

 رقص دونفره کی:فرزاد

 : آهنگش بامننیشاه

 علرف(-)سلطان قلبها

 رقص تانگو گنیم اهمیالبته بعض میوسط اون قلبه رقص والس کرد میکردیم یسپهر هم باهم همخوان منو

 برم برم گهیدل م هی

 نرم نرم گهیدلم م هی

 نداره دلم دلم طاقت

 تو چه کنم یب

 بایز بایز یعشق ا شیپ

 ایدن ایدن کهیکوچ یلیخ

 توام هرجا هرجا ادی با

 نکنم ترکت



 تیبا تو تا ابد

 
339 

 

 یتو هست یقلبم تو هست سلطان

 یدلم را شکست یها دروازه

 یبه قلبم تو بست یاری مانیپ

 یوستیمن پ با

 برم برم گهیدل م هی

 نرم نرم گهیدلم م هی

 نداره دلم دلم طاقت

 تو چه کنم یب

 بایز بایز یعشق ا شیپ

 ایدن ایدن کهیکوچ یلیخ

 توام هرجا هرجا ادی با

 نکنم ترکت

 یتو هست یقلبم تو هست سلطان

 یدلم را شکست یها دروازه

 یبه قلبم تو بست یاری مانیپ

 یوستیمن پ با

 اگر از تو دورم به هر جا اکنون

 نبندم دلم را گرید اری بر

 بایز اری یاز آرزو و تمنا ا سرشارم
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♪♪♫♫♪♪♪♪♫♫♪♪ 

 برم برم گهیدل م هی

 نرم نرم گهیدلم م هی

 نداره دلم دلم طاقت

 تو چه کنم یب

 بایز بایز یعشق ا شیپ

 ایدن ایدن کهیکوچ یلیخ

 توام هرجا هرجا ادی با

 نکنم ترکت

 یتو هست یقلبم تو هست سلطان

 یدلم را شکست یها دروازه

 یبه قلبم تو بست یاری مانیپ

 یوستیمن پ با

 اگر از تو دورم به هر جا اکنون

 نبندم دلم را گرید اری بر

 بایز اری یاز آرزو و تمنا ا سرشارم

تاابد کنارت  یخنده هات تا عرش بره گذشته رو فراموش کن یکه صدا کنمیخوشبختت م یطور ،یعاشقتم هست-

 دمیقول م مونمیم

 جاست همین خوشبختی -



 تیبا تو تا ابد

 
341 

 

 زده باران پنجره این پشت

 شنوی می برزمین را باران های بوسه صدای وقتی

 آید می تنت میهمانی به دعوت بی صبحگاهی نسیم وقتی

 کند می وجودت تقدیم را بخشش روح وخنکای

 است زده رقم را دنیایت تمام که گرمی آغوش به آوری می پناه وتو

 تو مردانه بازوان میان جاست همین خوشبختی

 ثبت بشه دیلحظه با نیکه ا میعاشق عکس بنداز یقرق نیاز ا نیایب یهند لمیشد ف گهی:بسه دعموحامد

گفتن  کیهمه دوباره بهم تبر میشب بود که آماده رفتن شد 10ساعت یهم تک تک هم جمع میعکس انداخت باهم

  رونیب میشاپ اومد یازکاف یوقت  یادگاری یمنم بنرو برداشتم البته برا

 میسوار شو که بر ایزود ب ی:هستنیشاه

 دمشیوقته ند یلیخ ادیبزار بامن ب نی:شاهسپهر

 شهی:نوچ نمنیشاه

 :لطفاسپهر

 :عمرانیشاه

 مراقب خودتم باش نمتیب ی:باشه با داداشت برو مسپهر

 باشه-

 یحت نجانیا لیشده است همه فام نییهمه جا تز دمیوارد خونه که شدم د نیبا سپهر رفت و منم با شاه دهیسپ

 و مادربزرگا وپدربزرگا نایو خانوادش و خاله ا ییدا

 چه خبره؟ نجایا ،یسالم به همگ-
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 :سالم گل دختر خوب تولدته دابابا

 متیوقته ند یلیخ نمتیبب ایب زمیاکرم )مامان مامان(:عز مادرجون

کردم که  یاحوال پرس لیخالصه باهمه فام ییو خاله و زندا ییغلش کردم با پدر بزرگ و دابغل مادربزرگو ب رفتم

 گفت یشاد

 میکن که مهمون دار ضیلباساتو تعو میبر یهست-

 یچه مهمون-

  یدونیکلمه اشو نم یکجا گهیمهمون د میبر ایب یزنی:چقد حرف مایدن

 منو به زور بردن اتاقم ییدوتا بعدش

 با موهام گهید یکیبا صورتمو ور رفت و  یکینشوندن و  نهییآ یجلو منو

 اومد داخل و گفت ماهیزده شد عمه فر در

 لباس و کفشاش نمیا-

 عمه چه خبره-

 برات میریتولد مفصل بگ میخوایم-

 واقعا آخ جون تولد دوباره-

 :تکون نخوریشاد

 باشه-

  نمیبب افمویمن ول کرد البته نذاشتن ق نایباالخره ا قهیچهل دق بعد

 لباستو بپوش ایب ایدن
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رجه د کی ییبود و قسمت کمر شکوفه ها یاسیطرح دار که به رنگ  یرنگ بودکه تا کمر پارچه طور یاسیلباس  کی

داشت و که  یاومد بود و دوتا بند نازک  گردن یهم از همون شکوفه به صورتعمود نهیتر از پارچه بود وو روس رهیت

تنه هم پارچه ساده همون رنگ که تا  نییاز اون شکوفه ها بود پا دونهیقسمت گردن از همون پارچه بود بغل گردن 

دنباله  کیتور از جنس تافته بود که  کیاز رو اون پارچه هم از کمر  شدیگشاد م یزانو تگ ود و از زانو به بعد کم

 که یکفش لژدار نقره ا کیبود  با  کیش یلیمدل واسه عکس خ نیرد ااون تور و جدا ک شدیبودکه هم م دیمدل جد

  دمیبود پوش دار نینگ

  نمیخودمو بب شهیم-

 بهار رو صدا کن ای:نه،دنیشاد

 بهار اومد گفت ی( رو صدا کنه وقتمییرفت بهار)عروس دا ایدن

 یهست یچه خوشگل شد یوا-

 بشه امشب یچه تولد ی،وا یتو هم محشر شد-

 بشه یچه تولد یگیاره راست م-

 کن فقط زود تا منم برم به خودم برسم یالک بزن و طراح نی:بهار به ناخونها ایشاد

 راحت التی:خبهار

ته نگذش قهیشروع کرد رو ناخنهام کار کردن و طرح زدن که اونم به شکل گل بود کارش درست بود واقعا پنج دق بهار

 بود که زنگ و زدن

 ومدن ا بهار مهمونا ا-

 میریتموم شد م انی:خوب ببهار

 یپوف اوک-

 داد  تیهم گذشت که باالخره رضا قهیدق10

 :تموم شد،بهار
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 خوشگل شد دستت درد نکنه یلیخ-

 نیبب افتوی،ق کنمی:خواهش مبهار

 من چقدر خوشگل بودم خوشگلتر شدم  یخدا دمیکه د افمویبرداشت ق نهییرو از رو آ پارچه

 شدم من یعا محشرچه خوشگل شدم واق یوا-

 گهیباخنده م بهار

 ایب میصدات زد یوقت نییمن برم پا فتهیکن خودش فیکم از خودت تعر-

 چرا-

 که گفتم نیحرف نباشه هم-

 چشم-

کرده  ویموهامو هم و یجلو دادیبودن که پرپشت هم نشون م ختهیطرف ر کیمدل باز درست کرده بودن که  موهامو

ه بود ک یخوشگل نقره ا نینگ کیبود به طرف چپ بود قسمت راست هم  سیکه بابل شیبودن  همه موهام به جز کم

  ومدیکه بهم م تیال شیآرا کیهم  شمیبه رنگ لباسم آرا نینگ کیوسطش 

 تق تق در به سمت در برگشتم با

  ای:برها

 چشم-

دسته گل پراز رز سرخ  کیبا که در و باز کزدم سپهر و  نیبه خودم نگاه کردم و از اتاق خارج شدم  هم نیآخر یبرا

 من گرفته یکه جلو دمید

 میعشق زندگ نیبهانه تر یام و ب یستاره هست نیتر یبا عشق به عشق عاشقم به آسمان میتقد -

 جمع  یزمان نبودم گل داد دستم اونم جلو نیاصال متوجه زم شدینم باورم

 سپهر یبگم تو محشر یچ دونمیخوشگلن واقعا نم یلیخ یوا-
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که  یتک کت اسپورت خاکستر کیاسپورت با  شهیزده البته مثل هم یپیکه نگام به سپهر افتاد ماتم برد چه ت نیهم

 و ساعات یسرمه ا یبا شلوار ل میکه ست بود ولیرنگ  ا یاسی راهنیپ کیتا آرنجش بود و  نشیآست شهیمثل هم

LED جذاب شده بود حق دادشتم یلیبود خ ختهیر شیشونیبه پ یبود کم کطرفهیبود موهاشم که  یکه بندش سرمه ا 

 ماتش بشم..اونم مات من بود 

 همو نیقورت داد نی(: بسه هردوتون تموم شدمیی)پسرداردادیت

جون وچندتا  میو مر دهیکه بزار داخل گلدان بعدش با سپ ایوگل رو دادم دست دن میدیخجالت کش هردومون

 کردم  وکنار رها نشستم یاحوال پرس الشونیفام

 چرا دعوت کردن نویا یالیگم واسه تولدم فامم-

 دونمی:نمرها

شده بود هم رنگ لباسم هم بودن  نییشده بود خونه هم قشنگ تز نییافتاد که تز یجلومبل زیچشمم به م تازه

 ناتییتز

 میدید یتولدت درست حساب هیو  مینمرد-

 یدی:حاال کجاشو درها

  نیبش ی:دخترم برو رو مبل سه نفرآقاجون

 من که جام خوبه-

 نشستم یچشم غره مامان بلند شدم رفتم رو سه نفر با

 نیجان بش ی)پدر بزرگ سپهر(:سپهر پسرم توام برو کنار هستمیرح آقا

 رونیاون رفتن ب یالیهم اومد کنارم چندتا ازفام سپهر

 سپهر گمیم-

 جانم-



 تیبا تو تا ابد

 
346 

 

 جانم گفتن بشم یمن فدا یاله

 ؟یهست-

 بله-

 یبگ یخواستیم یچ-

 چه خبره؟ نجایا گمیم-

 یفهمیم-

 نگه بعدا یزیآخه تولد من تو رو کنارم نشوندن بابات چ-

 زمیتو نگران نباش عز-

 دیو سف یبه رنگ بنفش و صورت ییبود که با گلها یچوب یاون چند نفر البته دختر بودنا که دستشون جعبه ها بعدش

گذاشته بودن که اوناروم قشنگ مدل داده بودن  یزیچ هیشده بود و داخل هرکدوم هم  نییتز دیو مروار یاسیو 

 تونستمیشدن االن قشنگ م دهینحو چ نیبهتربه  ماهیو عمه فر یپارچه پهن کرد که به کمک شاد کی مییزندا

 هیچ نمیبب

بود با  دیسف ریجعبه چادر حر کیمتوسط بود از جنس نقره هم بود داخل  کیبود که نه بزرگ بود نه کوچ نهییآ

 یبود گلها دیبه سف لیما یریساتن ش یروسر کیکه چادر رو به شکل گل رز درست کرده بودن  یصورت یگلها

که دو رنگ  یپولک یکیبود  همدل گل درست کرده بودن و سه تا پارچ کیداشت که اونم  یخوشگل وخوشرنگ

 ونیکه اونارم مدل پاپ یسبز آب پیپارچه کر کیو  یسبز آب پوریپارچه گ کیو یو صورت یبه رنگ خاکستر شنیم

هم  هگیستش بود وتو جعبه د فیلژدار جلو بسته با ک یجفت کفش نقره ا کیجعبه هم  کیدرست کرده بودن تو 

 نییتز قرآن بود و کله قند نکهیستش و ا فیبودن وبا ک ییو بندش طال هبود که لژ و پاشن یکفش جلوباز سبز آب کی

به همون رنگ  ییاونم شکوفه ها یآوردن که رو کیرنگ کوچ ییه طالکالسک کیشده  بعدش   نییشده و نبات تز

 دمیبود البته داخلشو ند

 کنمیتولدمه که باور نم ینگو کادو-

 ستیتولدت ن یکادو زمینه عز-
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 چه خبره مگه مراسم عقده-

 نه-

 یپس چ-

 گمینوچ نم-

 سپهر -

 موقع بود که پدر بزگ سپهر گفت نیهم

 تولدت مبارک دخترم نکهیهستش اول ا یامشب تولد دخترمون هست نیدونیطور که م نیهم-

 ممنون-

وه ن دونستمیالبته من نم  میتا دست دوتا عاشقمون رو تو دست هم بزار میجمع شد نجایعالوه بر تولد ا نکهیدوم ا-

بود که سه تا جشن و  نیعذاب بکشن اما قسمت ا نقدریا دادمیاجازه نم کردمینکارومیام عاشق شده وگرنه زودتر ا

 میریبگ کجای

شوک پشت سرم بهم  نهمهیاالن مراسم بله برونم بود ومن خبر نداشتم تو عمرم ا یعنیپشت شوک وارد شد  شوک

 وارد نشده بود

 تا مراسم 4 می:آقا رحنیشاه

 تا؟ 4-

و پدربزرگتون ما شمارو از پدرتون  میریتولدتون جشن بگ نیتابشه؟ شما که رفته بود4بله دخترم قراره -

 میکرد یخواستگار

 گهیشوک د نمیا نیایب

 اشو بگم هیبق نیاگه اجازه بد-

 حاج آقا نییفرهاد: بفرما بابا
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دوتا جوان  نیا نیب نیجان و آقا فرهاد اگه اجازه بد یکردم ، عل دایساله امو پ50دوتا من دوست  نیو به لطف ا-

آذر که تولد سپهره جشن  20انجام بدن و ان شاءاهلل خدا بخواد  داروراحتتریو خر شیخونده بشه تا آزما یتیمحرم

 میریبگ شونویعقدو عروس

 سپهر-

 جونم-

 یدونیاالن تو شوکم م-

 زمیعز یش زیسورپرا خواستمیم خواستم،یم نویآره منم هم-

 ومن االن خبردار شدم مهیگه؟عروسیروز د5-

 خندهیم سپهر

بعدش بله  نیکرد یازم خواستگار دمیاومدم خونه د یاست ازدواج داددرخو یآشت یواال امروز اومد یرو آب بخند-

بچه اته پس  نیا گنیبغلم م ارنیبچه م هیفردا  فهممیمن تازه م مهیعروس گهیروز د5تولد تازه  ینامزد نیبرون بعد ا

 بچه اته... یعروس گنیفردام م

  یشیزحمت بدون عذاب صاحب بچه م یبده مگه ب-

 یکنینم ییتوام چه کارها-

 انگار امروز قرص خنده خورده خندهیم نیا بازم

 بخونن یکنم فرهاد پسرم اگه اجازه بد ی:خواهش مآقاجون

 دییبفرما کنمیفرهاد:خواهش م بابا

 بخونم تیمحرم نتونیب نی:شما دوتا پچ پچ نکنمیآقارح

خانوم  میخوند بعدش مر تیروز محرم5منو سپهر به مدت نیب میواال باالخره آقار رح شهیمنو خجالت ندن نم انگار

 اون کالسکه که بود روش گل بود بازش کرد داد دست سپهر



 تیبا تو تا ابد

 
349 

 

 جان یارهستیکن انگشترو،توام دست چپتو ب یجون:پسرم دست هست میمر

خوشگل بود من دست چپمو آروم آوردم جلو  یلیبود خ یدیانگشتر جواهر مدل خورش کیانگشتررو برداشت  سپهر

 فت گ دیجون که خجالت و انگشتر منو د میمر دمیکه سپهر داده بود دستم بود خجالت کش یچون انگشتر تکتاش

بنداز دست چپت حاال  نویدست ا یکی اربندازاونیفعال اونو درب میدیاون انگشتر و خر میخجالت نکش بامن رفت-

منم آروم تکتاش رو در آوردم که سپهر اون انگشتر و دستم کرد همه دست زدن  یکن یبعدا جاشو عوض م یخواست

م ه نیکردن به تولدت مبارک خوندن شاه وعبود دستش همه شر کیاومد که ک رونیاز آشپزخونه ب نی.بعد اون شاه

وتا قلب بهم د کهیزکیم یگذاشت رو کویو آورد اشک همه در اومده بود ازخنده بعدش ک کیرقص مسخره ک کیبا 

ده بود و به ش نییتز لیوسا یگلها هیطرفه گل بود البته گله هم با فوندانت درست شده بودو شب کیبود که  دهیچسب

بود که البته شمع بودو روشن کرده بودن و قسمت  ییطال ستادهیا کیهمون رنگ و کنار اون گل دوتا قلب کوچ

نوار پهنه بود و فوندانت بودن و  یهم نازک  که رو یپهن بود دوم یرفته بود که اول ییهم  دوتا نوار طال کیک نییپا

 مبارک  ولدتجان ت یهست"نوشته شده بود ییبا خط طال کیک یبراق تر بود رو  کیاون نوار کوچ

 یخالصش کرد شویکه گرفت یسپهرجان مرس     

 "❤داریپا عشقتون❤             

 نگاه کردم نیبه شاه یو منم چپک دیخندیم زیر زیو خوندم سپهر ر کیک یرو یوقت

 نیشاه هیکار ک نیا-

 ستیباور کن کار من ن کهیکوچ یآبج-

 هیپس کار ک-

 گفت سپهر

 نوشته دستش درد نکنه یقشنگه هرک یلیخ-

 کردم سمت سپهر  رومو

 نکنه کار توئه-
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 نه-

 شما دوتا دونمویوگرنه من م نیاعتراف کن-

دندون سهله معده و روده 32زدن که  یگشاد یو رها اشاره کرد که اون دوتا لبخند دهیبا چشم به سپ نیشاه

اسفانه که مت رمیگیرفتم اما از رو نرفتن البته لب زدم و گفتم که حالتونو م یبهشون چشم غره ا شدیم دهیهاشونم د

 یآورد البته با رقص و کلشده رو هم رها  نییتز یعکس انداختن البته چاقو کهیهم از ک یو کل دنیخند دنیهمه د

اول آرزو کردم که تا ابد با سپهرخوشبخت  دیادا در آورد و انعامشم از سپهر گرفت نوبت به فوت کردن شمع رس

 کیهم ک مونییو دوتا میهم باهم شمع و فوت کرد مونیی( دوتایا هی)جونم چه قاف میجدانش گهید چوقتیه مویبش

ولد ت نیبهتر دنیدادم بعدش همه شروع کردن به دست زدن و رقص کیداد منم به اون ک کیمن ک بهسپهر  میدیو بر

 تولد . نیعمرم بودا

 کف قشنگو  نیعاشقه بزن یدوتا قرق نی:حاال نوبت رقص ادهیسپ

  دنیبه رقص میرو زد  و ما دوتا هم شروع کرد یشرق ریعاشقونه از ام الیبه آهنگ خ دهیسپ بعدش

 شرم تو یو لحظه هات کنمیتماشا م عشقو

 گرم تو یبا خنده ها کنمیرو عاشق م ایدن

 من به تو یتو و دل بستن ها یعنی یزندگ نیا

 به تو بخشمیم امویدن کنمیرو م احساسمو

 بخواد یزیاز امشب تا ابد جز تو اگه چ قلبم

 ادیعاشقتر شدن هرشب سراغ من م احساس

 بخواد یزیاز امشب تا ابد جز تو اگه چ قلبم

 ادیعاشقتر شدن هرشب سراغ من م احساس

♫♫♫♫♫♫ 

 ستیعاشقانه ن الیفقط خ نیا
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 یکه تو کنارم قتهیحق نیا

 یفرشته ا نیو آخر نیاول

 یروزگارم یتو یعشق حس

 یروزگارم یتو یعشق حس

 بخواد یزیاز امشب تا ابد جز تو اگه چ قلبم

 ادیعاشقتر شدن هرشب سراغ من م احساس

 بخواد یزیاز امشب تا ابد جز تو اگه چ قلبم

 ادیعاشقتر شدن هرشب سراغ من م احساس

 با خودم گمیشب از عشقم تا سحر افسانه م هر

 تو شم هیشب یلیبهت وابستمو خ یلیخ

 با خودم گمیشب از عشقم تا سحر افسانه م هر

 تو شدم هیشب یلیبهت وابستمو خ یلیخ

 با خودم گمیشب از عشقم تا سحر افسانه م هر

 تو شدم هیشب یلیبهت وابستمو خ یلیخ

 بخواد یزیاز امشب تا ابد جز تو اگه چ قلبم

 ادیعاشقتر شدن هرشب سراغ من م احساس

 بخواد یزیاز امشب تا ابد جز تو اگه چ قلبم

 ادیعاشقتر شدن هرشب سراغ من م احساس

 کردنیم یهم شاد هیبق مینشست میمنم خسته شدم و با سپهر رفت  میدیبعدش  با جمع رقص 
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 سپهر-

 جونم خانومم-

 کارخانه قند آب شد  کیحرفش  نیا با

 ؟یهست-

 بله-

 یبگ یخواستیم یچ-

 امشب بله برونه؟ گهید یدونستیاهان،تو م-

 اره-

 پس کت شلوارت کو-

 به لباسش کرد و گفت یا اشاره

 شلوار نمیکت ا نیا-

 کت و شلوار  کیاون -

 مونیاونم ان شاءاهلل عروس-

  یاگه اسپورت نپوش-

 پوشم ینم گهینه د-

شاپ  یهم که تو کاف ییاونا یهمه کادو دادن حت دینوبت به کادوها رس دنیدست کش دنیهمه از رقص نکهیا بعد

 داده بودن کادوشونوهم بازم کادو دادن

 میمرد ی:حاال نوبت آقا دوماده زود تند کادوتو بده از فضولسام
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طال انداخت گردنم که مدل  زیآو کیسپهر از جاش بلند شد اومد به پشت سرم که  و دنیحرف سام همه خند نیا با

گوشه  کی sepehrنوشته شده بود یسیگوشه اش به انگل کی که(  ��∞عالمت  نیبود)ا اتیاضیتو ر تینهایعالمت ب

 میجدا شده بود یوقت یشه دستم بود حتیخوشگل بود مثل اون دست بند که هم یلیخ hastiاش نوشته شده بود

 .کنمیاز گردنم باز نم چوقتیهم ه نویاالنم دستمه ا یحت

 قشنگه دستت درد نکنه یلیممنون عشقم خ-

 قابلتو نداره خانومم-

باالخره  نایداشتن ا یوسط انگار قر تو کمر همشون خشک شده بود چقد انرژ ختنیبعد کادوها جوانها ر دوباره

 میهم انجام بد دارویاز خر یو بعض شیازما میمنو سپهر برشب همشون رفتن و قرار شد صبح 2ساعت

 تو کمدم گذاشته بود  یما بعد از جمع و جور کردن خونه رفتن کادوهارم شاد لیفام البته

 خسته شدم یوا یا-

  یدی:تو که فقط رقصمامان

 داره  ی:رقص هم خستگبابا

 نیدونست یشما م یآره واال،راست-

 رو ی:چبابا

 و یخواستگار-

قرارشو گذاشت که بابات مخالفت کرد بعدش سپهرو پدر بزرگش اومدن بازم  شیزنگ زد هفته پ می:آره مرمامان

)پدر بزرگ سپهر( اومدن  میو آقا رح میکه مخالف بود بعدش دوباره  آقا ابراه میمخالفت کرد البته بخاطر آقا ابراه

 میکه قرار مدارهارو گذاشت که حل شد امروز رسما اومده بودن و میماهم آقاجونو صدا زد

 جام بلند شدم و رفتم بابارو بغل کردم از

 ییبابا یمرس-

 بودم. یاگه پدرش مخالف نبود من از اول هم راض هی:قابل دختر خوشگلمو نداره سپهر پسر خوببابا
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 دیخر روزه4شهیرو نم نایو ا هیزیبه کنار جه دایقرار گذاشت حاال خر یرو ک یعقد و عروس گهیروز د5اما -

 میکنیحرفاشونو بزن شرطاشون بگن بعدش فردا بله برون م انی( گفت که بزار بمیخانوم)همسر آقا رح حهی: ملمامان

تازه بهتره امشب بله  یمونده نه شرط یباهمن نه حرف کسالهیبه  کیگفت اونا نزد میکه آقا ابراه یهم عروس دیو ع

نامزد بمونن همو بشناسن که آقا  دیکرد و گفت با خالفتخانوم م حهیکه مل یتولد سپهر هم عقد و عروس نیبرون کن

درخواسته ازدواج  ندهیرفته از همسر آ تونیخودشم نوه جنابعال ادیهم نامزد به حساب م کسالی نیگفت ا میابراه

ر تو اون دوتا هم بهتر زود میریگیم یتولد سپهر عروس گهیمونه که اقا جون هم گفت راست م ینم یبحث یکنه جا

 شونیزندگ رخونهبرن س

 میپس بازم مخالفه آقا ابراه-

 شده هم یراض یحاال چطور یخداتو شکر کن دیبه ازدواجتون شده با یو راض یخواستگار ادی:حاال قبول کرده ببابا

 خدا داند

 روزه سخته4میکن کاریرو چ هیزیمامان جه چیه یحاال عقد و عروس-

 هیزیواسه جه رنیخانوما هم م یعروس دیخر نیریات که حاضره از فردا شما م هیزی:قربون دخترم برم من پول جهبابا

آماده کردن و چند گروه شدن  ستارویل یایتو ب نکهیرو آماده کرده  قبل ا هیزیجه ستینگران نباش عمه ات از قبل ل

 خونه اتون برنیم میو مستق کننیم دارویخر رنیکه انشاءاهلل از فردا م

 نیو ا ناتییتز ینیریو ش وهیدنبال سفارشات م رنیهم م ونینباش آقا یزیات تمومه نگران چروزه خونه 3: مامان

 زایچ

 حاال خونه من کجاست؟-

 که بابا گفت دنیو با خند مامان

 مونیخونه کنار یخبرم برم طبقه باال ی:قربون دختر ببابا

 کجاست میشمام ،حاال عروس کیا آخ جون نزد-

 دنیهردشون خند دوباره

 نگفته بهت یچیخونه آقاجون،واقعا سپهر ه شهی:مثل هممامان
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 .فهممیو م یمن تازه دارم همه چ نیباور کن-

 یشد زی:پس امروز سورپرابابا

 امروز کال تو شوک بودم-

 کردم براشون که مامان گفت فیو تعر یچ همه

 سپهر هم ناقالست  نی:امامان

 دمیاخالقشو االن د نیمن ا-

 شیآزما یریکن  برو حموم بعدش بخواب فردا م ایح کمی:بسه مامان

 ریچشم شب بخ-

  دمیدوش گرفتم خواب هیلباسامو برداشتم رفتم  اول

 ادیپاشو حاضر شو االن سپهر ب ی: هستمامان

 ادیخوابم م-

 این مونهیپش یهست گمیسپهر م زنمی:باشه االن زنگ ممامان

 جام بلند شدم   از

 شمیمامان نرو االن حاضر م-

 خندهیم زیر زیمامان ر دمید که

 و خل کرد ی: بسوزه پدر عشق که هستمامان

صبح  "عشقمه که نوشته  دمیرفت بعد شستن دست و صورتم اومدم حاضر شم که اس اومد بازش کردم د بعدش

 ♥ میهست ریبخ

 ♥میتمام دل بستگ ریبخ صبح
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 ♥فردا  دیرامیبخ صبح

 ♥ ایتمام سهم من از دن ریبخ صبح

 "دم خونتون نفسم امیشو که االن م آماده

 باتوبودن است. میدارد و آخر آرزوها یآخر کی یزیهرچ "جواب دادم منم

 من یایآدم دن نیزتریرعزیوسعت آخرعشق،دوستت دارم.صبحت بخ به

 "آماده ام من

 که زنگ زده شد دمیبه خودم رس کمی مویلباسامو پوش بعدش

 سپهره  ی:هستمامان

 اومدم مامان-

 و باز کردم و نشستم نیدر ماش نییاز مامان و بابا رفتم پا یبرداشتمو بعد خداحافظ فمویک

 سالم عشقم-

 م؟یبر زمیسالم عز-

 میبر-

 خوندیخودشم آهنگو م کردیو عوض م نیآهنگ شاد گذاشته بود و دست منو هم گرفته بود و دنده ماش کی سپهر

 عشقم یباش ینطوریا شهیان شاءاهلل هم-

 شاد خوشحال خوشبخت نمیمن هم یرم باشتو کنا یوقت-

 منم-

 میدیباالخره بهم رس یمال من باش تیباالخره قراره تا ابد یچقدر خوشحالم هست یدونینم-

 یممنون عشقم سنگ تموم گذاشته بود شبیبخاطر د یلیخ یلیمنم خوشحالم سپهر خ-
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 ندارم شتریعشق که ب کیقابل عشقمو نداره -

نفر موجود است و انگار مرا خدا به دوست داشتنت اجبار  کی نیشهرفقط هم نیدوستت دارم که انگار در ا یجور -

 که دوستت داشته باشم... نیندارم جز ا یکرده راه

 میمنم دوست دارم هست-

 صدامون کنن میو منتظر بود شگاهیآزما میدیرس باالخره

 یکرد یسپهر باباتو چطور راض-

  زدلمیعز کنمیم فیبرات بعدا تعر لایخی،ب گهید گهید-

 باشه-

جواب و دادن وخداروشکر  کساعتهیبود  یخصوص شگاهیآزما کیصدامون زدن وازمون خون گرفتن چون  بعدا

که فقط طال و جواهرات  یپاساژ میاول رفت دیواسه صبحونه بعدش خر میوجود نداشت بعدش منو سپهر رفت یمشکل

 میدیدیبود و حلقه هارو م

 سپهر اون حلقه ها چطورن؟-

 کدومش-

 همون دورنگه-

 نه ای ادیم مینیبب میخوبه بر-

 نیی: درخدمتم بفرما فروشنده

 گفت سپهر

 نیاریست تون رو ب یچند نمونه حلقه ها شهیم-

 نیی:بله بفرمافروشنده
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که ست زنانه اش  دیسف یزرد اما وسطش طال یکه کناره هاش طال میقشنگ بودن که ما دورنگو برداشت همشون

 داشت یزیر یها نیبود نگ دیسف یقسمت وسطش که طال

 یچطوره هست-

 قشنگه -

 داخل حلقه ها اسممون هم حک شه شهیم یم،راستیخوایم نویپس هم-

 نیریبگ لیتحو نیایب گهیساعت د مین نی:چرانشه،اسمهارو بگفروشنده

  میطال رفت سیسرو دیوبعد حساب کردن حلقه ها واسه  خر میگفت اسمهارو

 ادیقشنگه بهت هم م یلیخ نیبب نویا یهست-

 میبخر میآره خوشم اومد بر-

اما  نیبود بدون نگ دیسف یبود طال کیش یلیبود اما خ فیقشنگ بود درسته ظر یلیخ میدیطال رو هم خر سیسرو

لباس و چندتا  میبعدش  رفت میانگشترهارو هم گرفت یجواهره بعد ش برگشتن کردیفکر م دیدیم یاز دور هرک

ه هم موند دیالبته چندتا خر میم برگشتیخورد رونیشام و هم ب میدیو شمعدون خر نهیکه اخر سرهم آ گهید لیوسا

 میکردیو م یعروس دیخر هیبق دهیسه روز منو رها و سپ نیتوا یمربوط به عروس لیبود به اضافه لباس عروس و وسا

 ماندهیسه روز باق نیشده بودن تا توا جیبس لیکاپو بودن همه فامخالصه همه در ت ومدیباهامون م یسپهر هم گاه

 دیلباس عروس وداماد...وخر دیخر یهمراه با عشقامون برا دهیروز بود که منو رها و سپ نیرکامل بشه.آخ یهمه چ

 میدخترا لباس بخر یبرا می.اول رفتمیخودشون رفت یلباس برا

 قشنگه خوامیم نوی:من ادهیسپ

 خوشگله یلیخ-

 ادیبهت م میلی:اره قشنگه خرها

 داخل  میرفت یهمگ

 هیهمون صورت نیاریاون لباستونو ب شهی:آقا مدهیسپ
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 یلباس همون رنگ کیبود ازهمون مغازه رها هم  کیش یلیلباس کوتاه بود اما خ دهیلباس و داد دست سپ فروشنده

عد نداشت و دکلته بود ب نیآست گهیبود اما طرف د یپورپولکیداشت و ک نیطرفش آست کیبرداشت که  یاما مدا ماه

وار که هم کت وشل یبه پاساژ میرفت دینوبت به لباس من رس دیو کفش ستشو هم خر فیحساب کردن لباساشون ک

 که پسرا هم دنبالمون اومدن میاز مغازه ها رفت یکیداشت هم لباس عروس داخل 

 شما کجا؟-

 گهید می:لباس عروس انتخاب کنسپهر

 میخودمون انتخاب کن نیباش رونیشما ب گهیه دن-

 نمیبب دی:منم باسپهر

 رونیشکون نداره ب گنیم-

 رونی:هرسه تاتون بدهیسپ

 :چرا ماسام

  نیرسونی:شما تقلب مرها

 میواسه خودمون کت وشلوار بخر میبر نیای:بنیشاه

 میخریسپهر م یبرا میر یبعد انتخاب لباس من م نیآره بخر-

  میخریما سه تا االن م گهی:نه دسپهر

 نمیمنم بب دیبا-

 شکون نداره گهی:نه دسپهر

 دمتیا سپهر حرف خودمو به خودم برنگردون من تا حاال تو کت و شلوار ند-

 ی،باباینیب ی: فردا مسپهر

 ونهید-
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 :عوض عوض داره گله ندارهرها

 همون بهتر که برن برو انتخاب کن الیخی:بدهیسپ

 چشممو گرفت شیکیکه فقط  دمید یم دونه لباس عروسهارو دونه

 چطوره نیبچه ا-

  ینازه هست یلی:خدهیسپ

 :اره محشرهرها

  میکه لباس وبده پرو کن میفروشنده گفت به

 :فکر نکنم اندازه شما باشه فروشنده

 میگردونیشما بده نشد بر م-

تنم  تیف دمیلباس و پوش بیدماغ دراز حسود بدترک یریکبیگفت و لباس و داد دستم دختره ا یشیا کی فروشنده

د حساب کردن بع ناینگ دنیدرخش یم فتادینور م یبود وقت نیو دنباله دار بود دکلته بود که پر نگ یلباس پف کیبود 

 فیکاورش مدل لباس معلوم نبود بعدش ک ازخداروشکر  میلباس که دامغ فروشنده هم سوخت لباس و برداشت

تو  میدیخر نارویا نکهیبود بعد ا یگل هم گل سرخ آبشار میدیخر یطنتبعد اون گل و تاج مدل سل میدیوکفش خر

خونه  میشب بود که اومد8 میگذاشت نیداخل ماش الرویهمه وسا میدیدست پسرا هم کت و شلوار بود که مدلشو ند

خونه  دنیاومدن انگار چ نایشب هم مامان ا12... شگاهیآرا میمن موندن تا صبح باهم بر شیپهم  دهی.البته رها و سپ

 روزه تموم شد.4 یهمه چ لیتموم شده خداروشکر به کمک فک و فام

وهامو م یکیاتاق مخصوص بردن   کیکه منو به  میرفت شگاهیبه آرا نیو رها همراه شاه دهیبعد صبحانه منو سپ صبح

دست  ریبعد چند ساعت ز ننیبودن تا خودمو نب دهیهم پارچه کش نهیرو آ کردیرو ناخونام کار م یکی دیکشیم

هامم انداختم که پارچه رو  سیوسرو دمیوشلباس و کفشمو پ شگریبودن باالخره تموم شد به کمک آرا شگریآرا

 درست کرده بودند که با یخوشگل ونینیکرده بودن و ش یککرده بودم موهامو به رنگ قهوه ا رییتغ یلیخ دنیکش

کارشون درست بود نه منم خوشگلم  یول تیال یلیبو نه خ ظیبود نه غل میهم که گر شمیتاج ام محشر شده بود آرا

را چ دونمینم نییگفت که داماد اومده منم با ناز از اتاق خارج شدم سرمو هم انداختم پا شگریراناز شده بودم شاگرد آ

 نییاما سرم پا بود از اتاق که خارج شدم همه دست زدن دهیند ینطوریآخه تا حاال سپهر منو ا دمیکش یخجالت م
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 میمن هم سپهر مات هم شد مآروم آروم سرمو بلند کردم که ه دمید یورن یمجلس یجفت کفش مشک کیبود که 

ود کتش ست ب قهی هیکه  با حاش یبا کروات شیشده بود با کت و شلوار مارک مشک پیچقدر خوشت میشد یباور نم

ود ب ینکینه که ع دمشید یم نکیبار بود بدون ع نیاول نکهیبه چپ کرده بود و ا لیما یموهاشو به طرف باال کم

ه ک دارهیمثل من چشم بر م یاز روسه خوشگل یک داشتیخوشگل شده بود عشقم سپهر که از من چشم برنم یلیخ

االخره که ب میکردیهم و نگاه م یا قهیدق کی( فکر کنم شهینم یزیچ دیباشه وااال)نگران سقف هم نباش شیدوم نمیا

که دوباره همه سوت و دست زدن  دیو بوس میشونیوش اومد و گل و داد دستم بعدش شنلمو سرم کرد و پسپهر به خ

سپهر انداختمو آروم آروم از پله ها  یو رها افتاده که اونام خوشگل شده بودن .دستمو تو بازو دهیتازه چشمم به سپ

واسه عکس رها و  میتا به باغ بر میسپهر شد نیبعدش سوار ماش گرفتیم لمیهم ف لمبرداریکه ف نییپا میاومد

چه اول ب هیهمتو باغ هم داخل آتل میعکس انداخت یکل باغ میدیرس یو سام ساقدوش ما بودن.وقت نیبا شاه دهیسپ

 و باز کرد نیبعدش سپهر در ماش میهم انداخت گهیچندتا عکس د میها رفتن به خونه اقا جون اما ما موند

 یدیبفرما ل-

 ممنونم-

 میشد نیسوار ماش یقتو

 یهست یخوشگل شد یلیخ-

 بودم-

 خانومم یاون که بله خوشگلتر شد-

 ادیکت و شلوار م یلیخ یشد پیتوام خوش ت-

 دا ادیبهش م یباشه خوب معلومه همه چ لیآدم خوش استا یوقت-

 بگم روت باز نشه ها یچ هیفته،یخودش-

 زمیبگو عز-

 ادیبهت م یهم بپوش یتو گون-

 از حرف من خنده اش گرفت و گفت سپهر
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 پوشمیم یاز فردا گون زمیکنه عز فیتعر دیبا یک ینکن فیتو تعر-

 ونهید-

 فرش یفرش قرمز انداخته بودن و کناره ها کی یتا ورود اطیدرح نیاسپند دود کردن و ب میدیبه خونه رس باالخره

بودن اول قرار بود عقد شه بعد جشن خانوما داخل کرده  یبود و چراغون یو صورت دیرز سف یبلند با گلها یگلدان ها

ود کم نب رونیب یاز تاالر و باغ ها یزیخونه رو چ یو حت اطیکرده بودن ح نییخوشگل تز یلیخ اط،یح ونیبودن آقا

 یها یو پوشونده بود و با گل و کو اطیآذر ماه بود سقف ح نکهیا یدستشون دردنکنه سنگ تمام گذاشته بودن  برا

سرد نبود چون همه جارو پوشونده بودن  البته از شانس خوبمون هم تا امروز نه  ادیکرده بود که ز نییو.. تز شهیش

 یسر سفره عقد به بچه ها هم سفارش کردم که مسخره باز میسرد نشده بودهوا.رفت ادهمینه برف ز دهیبار بارون

 مه هارو گرفت وروبه بابا گفتعاقد اومد اول سوره کوثر و خوند بعد از بابا شناسنا ارنیدرن

 مبخوان یسپهر آسمان یسعادت را با آقا یخانم هست زهیدوش عقد دختر شما  دیده ی:آقا فرهاد به بنده وکالت معاقد

 حاج آقا نییفرهاد:بفرما بابا

 ذکر شده و مورد طیشرا و…هیاز طرف شما وکالت دارم ، خانمسعادت با مهر ایآ یسپهر آسمان ی:جناب آقاعاقد

 .مینما منعقد و اجرا را نیتوافق طرف

 نیی:بله بفرماسپهر

منم قرآن و باز کردم و شروع کردم به خوندن سوره الرحمن که عاقد  نییمثل بچه مظلوما سرشوانداخته بود پا سپهر

 گفت و بعدش گفت یشروع کرد به خوندن خطبه عقد اول چند جمله عرب

 یشگیدائم و هم تیشما را به عقد زوج لمیبنده وک ایسعادت آ یمحترمه مکرمه سرکار خانم هست زهی:دوشعاقد

...در  هیشاخه نبات و مهر کیو شمعدان،  نهیآ کی،  دیجلد کالم اهلل مج کی  ٔ  هیبه صِداق و مهر یسپهر آسمان یآقا

 «لم؟یبنده وک ایآورم.آ

 نهی:عروس رفت گل بچرها

 یمحترمه مکرمه سرکار خانم هست زهیدوش پرسمیار دوم مب یاالنم کنارشونه،برا دنیعروس خانوم گلشونو چ- عاقد

جلد  کی  ٔ  هیبه صِداق و مهر یسپهر آسمان یآقا یشگیدائم و هم تیشما را به عقد زوج لمیبنده وک ایسعادت آ

 «لم؟یبنده وک ای...در آورم.آ هیشاخه نبات و مهر کیو شمعدان،  نهیآ کی،  دیکالم اهلل مج
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 ارهی:عروس رفته گالب بدهیسپ

ا را شم لمیبنده وک ایسعادت آ یمحترمه مکرمه سرکار خانم هست زهیعروس خانوم دوش پرسمیبار سوم م یبرا-عاقد

و  نهیآ کی،  دیجلد کالم اهلل مج کی  ٔ  هیبه صِداق و مهر یسپهر آسمان یآقا یشگیدائم و هم تیبه عقد زوج

 «لم؟یبنده وک ای...در آورم.آ هیشاخه نبات و مهر کیشمعدان، 

 خوادیم یلفظ ری:عروس زایدن

هم خوشبخت و شاد و سالمت  شیپ شهیگذاشتم  و از خدا خواستم تا هم زیو رو م دمیموقع منم قرآن و بوس نیهم

نگاه کردم که با لبخند سپهر مواجه  نهیشکل بود که داد دستم به آ یجعبه مخمل مربع کیخانوم  میکه مر میباش

 شدم و گفتم

 مجلس بله یبا اجازه پدرو مادرم وبزرگترا-

که انگشتم درد گرفت بعد اون سپهر شنل رو از سرم  میاونقد امضا کرد دویدست زدن  بعدش نوبت به امضا رس همه

بعدش قسمت خوب  میوحلقه هارو دست هم کرد دیبعدش نوبت به حلقه ها رس دیبوس مویشونیبرداشت و دوباره پ

 یطونیخنده ش کیعسل رو برداشت که بزاره دهنم من  کشید اول سپهر با انگشت کوچماجرا که عسل خورون بو

 کردم که مظلوم گفت

 نکن یطونیش زمیعز-

بعدش نوبت عسل دادن من شد که بعد  دنیشدم البته همه هم به حرف سپهر خند میمظلوم گفت که منم تسل اونقد

که سپهر اومد داخل که نوبت رقصمون  میدیتا سر شب هممون رقص میدیرقص یو کل ونیآقا شیاون سپهر رفت پ

ه هم نکرد نیکرده بود قبال تمر هنگبامن هما یلیکه خ یو بعدش فارس میکرد یرقص آذر کیاول منو سپهر  دیرس

 دیبعدش نوبت شام رس دیرقص یخوب مردانه م یلیکه خ میرد یبعدش باهم رقص فارس میچون وقت نداشت میبود

هم  اطیتو ح اطیح میبکن اونو بکن بعد شام همه رفت نویا یه مینذاشت راحت شاممون رو بخور مبردارلیف نیا

بود رو هم با گروهش به مراسم اومده بودن و  یج یدوستش که د نیشاه دندعروس و دوماد درست کرده بو گاهیجا

  دنیرقص یو م خوندیم یج ید اطیتوح

 وسط نیایب میکن یاز عروس و دوماد درخواست م -یج ید
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 هی میرقص دونفره بود همه کنار رفتن و فقط من و سپهر بود یآهنگ برا کیکه  میوستیمنو سپهر به جمع پ بعدش

 . میرو انجام داد ییبایرقص دونفره ز

 خوبه تو رو دارم چقدر

 یینجایخوبه که ا چقدر

 دوست داشتن یمعنا ییتو

 ییبایوقفه ز یکه ب تو

 خوبه تو رو دارم چقدر

 یینجایخوبه که ا چقدر

 دوست داشتن یمعنا ییتو

 ییبایوفقه ز یکه ب تو

 تو آرومو خوشبختم با

 یتو سرشارم از شاد با

 عشقه، نیتر ییایرو تو

 یعالم رو بهم داد همه

 لطف خدا بود که، همش

 یدل بست وونهید نیا به

 ،یعنیمن بهشت  یبرا

 !یکه تو هست ییهمونجا

 خوبه تو رو دارم چقدر
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 یینجایخوبه که ا چقدر

 دوست داشتن یمعنا ییتو

 ییبایوقفه ز یکه ب تو

♫♫♫♫♫♫ 

 که، ننیمبهوت ا همه

 میهمرنگو هم آواز چه

 م،یعشقممون دار نیبا ا ما

 !میسازیافسانه م هزار

 قبله، یاز معن خدا

 لبخندت به من گل زد! تو

 د،یهزار دفعه با یروز

 تو زل زد.. یلبخندا به

 خوبه تو رو دارم چقدر

 یینجایخوبه که ا چقدر

 دوست داشتن یمعنا ییتو

 ییبایوقفه ز یکه ب تو

 خوبه تو رو دارم چقدر

 یینجایخوبه که ا چقدر

 دوست داشتن یمعنا ییتو
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 ییبایوقفه ز یکه ب تو

 خوبه تو رو دارم چقدر

 یینجایخوبه که ا چقدر

 دوست داشتن یمعنا ییتو

 ..!ییبایوقفه ز یکه ب تو

تو  میخوند که من و سپهر رفت یج ید یکه دوباره آهنگ شاد دنیبعد آهنگ اکثرا اومدن و همه باهم والس رقص 

 ررو به جمع گفت یگفت که د یزیچ هی یج یبعدش سپهر بلند شد در گوش د مینشست گاهیجا

 آقا دوماد بخونه یبرا خوادی:کف مرتب به افتخار عروس خانوم که میج ید

تو عمل انجام شده قرار  دیخندیبه سپهر انداختم من آماده نبودم که اونم م ینگاه چپک کیدست زدن که  همه

و به چشماش زل زدم شروع کردم به  ستادمیسپهر ا یپا یآهنگ مورد نظر رو زد و منم رفتم جلو یج یگرفتم د

 (هنگامه– خورمیخوندن )قسم م

 عالم سوال هیتو چشمات سواله -

 کال یز آرزوهاپر ا نگاهت

 گذرهیم ایتو ذهنت چ دونمیم

 عاشقتره یتو اما ک ینیبیم

 ات هیکنارت درست مثل سا مونمیم

 تینهایامروز تا هر روز تا اون ب از

 خاک پاتو یجا چکسیه رهیگینم

 خورمیعشق قسم م نیا رهیمینم

 زنهیکه قلبم هنوز م یروز تا
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 تنه نیا یتو یکه جون یوقت تا

 بد یخوب تو روزا یروزا تو

 خورمیباهاتم قسم م شهیهم

 به رقص آروم دو نفره  میسپهر رو گرفتمو بلندش کردم و شروع کرد دست

 خورمیباهاتم قسم م شهیهم

 خورمیلحظه هاتم قسم م یتو

 خورمیباهاتم قسم م شهیهم

 خورمیلحظه هاتم قسم م یتو

♫♫♫♫♫♫ 

 سپهر

 به کوه ایبارون نم نم به در به

 نوح یبه کشت نشیآفر نیا به

 ماه و ستاره به هفت آسمون به

 تا مرز جنون یعشقم به عشق به

 خورمیقسم م دارید یلحظه  به

 خورمیبا تکرار قسم م دوباره

 -و من باهم سپهر

 خورمیقسم م میکه بست یعهد به

 خورمیقسم م میهستم به هست به
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 سپهر

 زنهیکه قلبم هنوز م یروز تا

 تنه نیا یتو یکه جون یوقت تا

 بد یخوب تو روزا یروزا تو

 خورمیباهاتم قسم م شهیهم

 خورمیباهاتم قسم م شهیهم

 خورمیلحظه هاتم قسم م یتو

 خورمیباهاتم قسم م شهیهم

 خورمیلحظه هاتم قسم م یتو

از  یکیشب بود  12ساعت بایمراسم بود که تفر یشد و آخرا زایچ نیکه دوباره رقص و اا گاهمونیتو جا میرفت بعدش

مجسمه عروس و دوما بود  کیک یبود که باال رینظ یب نشییشکل آوردن تز یپنج طبقه مربع یکیک کیخدمه ها 

 خوندن یآهنگ کیشروع کرد به  یج یکه د میدیو باهم بر کیک

 استیر یب چه

 داد  کیادا در آوردن اونم به من ک یو به سپهر دادم البته با کم کیک من

 صدا گفتن  کیبه  هم

  االیدوماد عروس و ببوس  -

 دیبوس مویشونیجمع پ یسپهر جلو که

 ابونیشدن و تو خ ناشونیبه عروس کشون همه سوار ماش دیشب بود و نوبت رس1تموم شد ساعت  یعروس باالخره

 باند و باز کرده بود  یسیهمه آهنگارو بلند کرده بود.سپهر هم آهنگ عروس و دوماد و میکردیدور دور م

  دنیرقص ابونیتو خ نیو شاه امکیکرد که ارسالن و س ادیآهنگ و ز نیو سپهر هم مینگه داشت یکنار کی تو
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 کبوتر دو                                                                                                                                             ♫♫♫♫♫♫

دختر  نیبه هجلشون عروسه ما قشنگ تر رنیتو دست هم با هم م ذارنیبه لونشون دست م رنیم امشب قشنگ

 چه خانومه چه خوشگله چه با صفا ماستشهر  هیتو

 مونه عروس داماد بغل کن عروسو صورته ماهش رو ببوس یشمشاد دوماد مثله ماه م شاخ

 ببوس عروس خانوم دامادو ببوس االیببوس عروس خانوم دامادو ببوس , ببوس  االیببوس  ببوس

                                  کیدور و نزد لهیبه فام کیبه همه تبر نی, بگ کیدور و نزد لهیبه فام کیبه همه تبر نیبگ

♫♫♫♫♫♫ 

 ادیز یلیعروسو دوماد عروس خانوم دوماد ما دوست داره خ یپا یجلو دیرو دود کن اسفندا

                                                                                                                                                                  خوادیم یلیخاطرتو خ اهشیس یکه چشما نیبب خوادیم یلیو خخاطرت اهشیس یکه چشما نیبب

♫♫♫♫♫♫ 

 یجونش باش یتو وصله  یباشدوا و درمونش  یکه سامونش باش خوادیم

 یتا عمر داره باهاش باش یپناهش باش ایتو سخت یبچه هاش باش مادر

 کیدور و نزد لهیبه فام کیبه همه تبر نی, بگ کیدور و نزد لهیبه فام کیبه همه تبر نیبگ

 ادیز یلیعروسو دوماد عروس خانوم دوماد ما دوست داره خ یپا یجلو دیرو دود کن اسفندا

 خوادیم یلیخاطرتو خ اهشیس یکه چشما نیبب خوادیم یلیخاطرتو خ اهشیس یکه چشما نیبب

 یجونش باش یتو وصله  یدوا و درمونش باش یکه سامونش باش خوادیم

 یتا عمر داره باهاش باش یپناهش باش ایتو سخت یبچه هاش باش مادر

                             کیدور و نزد لهیبه فام کیبه همه تبر نی, بگ کیدور و نزد لهیبه فام کیبه همه تبر نیبگ

♫♫♫♫♫♫                                                                                                                                                         
 ادیز یلیانوم دوماد ما دوست داره خعروسو دوماد عروس خ یپا یجلو دیکن دود رو اسفندا
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                                                                                                                                                                 خوادیم یلیخاطرتو خ اهشیس یکه چشما نیبب خوادیم یلیخاطرتو خ اهشیس یکه چشما نیبب

                                                                                                                                                                خوادیم یلیخاطرتو خ اهشیس یکه چشما نیبب خوادیم یلیخاطرتو خ اهشیس یکه چشما نیبب

 یجونش باش یتو وصله  یشدوا و درمونش با یکه سامونش باش خوادیم

 یتا عمر داره باهاش باش  یتا عمر داره باهاش باش یپناهش باش ایتو سخت یبچه هاش باش مادر

                     کیدور و نزد لهیبه فام کیبه همه تبر نی, بگ کیدور و نزد لهیبه فام کیبه همه تبر نیبگ

و  کیبابا اومد نزد میشد ادهیکه پ نیشب بود ازماش2ساعت میدیباالخخره به در خونمو رس میسوار شددوبار  بعدش

 دست منو تو دست سپهر گذاشت و گفت

نور چشم ماست نذار از چشماش اشک  یمراقبش باش هست سپارمشیسپهر جان دخترمو اول به خدا بعد به تو م-

 ادیب

ورفت کنار که بعدش مامان  اومد  دیراحت بعد هردومونو بوس التونیخخوشبختش کنم  دمیچشم بابا جون قول م-

 سفارش کرد دیمارو بوس

 بعدش نیدینره چقدر سخت بهم رس ادتونی نیقدر عشقتونو بدون دیبدون گرویقدرهم د نیمواظب خودتون باش-

 هیشروع کرد به گر

 یکنیم هیمامان چرا گر-

 شهیدلم براش تنگ م-

 میریو نم میایم یالساعه هروقت بگ گهید میتونینداره هم خونه کنار هیمادرجون گر-

 نمتیبب امیهرروز ب دمیآره مامان جون قول م-

 نکن  یطونیش ی،هست یدار یالزم نکرده خودت زندگ-

 شهیدلم برات تنگ م یکردیم هیچشم،االن گر-

 گفتم یزیچ هیحاال من -

 مادر مارو باش ایب
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 گفتن و رفتن  کیاومدن و دوباره تبر لیفک و فام یکی یکی بعدش

 البته باخونواده اشون کیاومدن نزد ریوام نیو حامد و شاه نیرام بعدش

 تو دونمویمن م ی:از گل نازکتر بهش بگنیشاه

 چشم برادر-

 رمیگیحالتو م امیاز مشهد م یاش انداخت هی:بفهمم به گرنیرام

 اونم به چشم باجناق جان-

  نی:آفرنیرام

 کنمیساه و کبودت م امیخودم م یو کبودش کرد اهی:بشنوم سعموعموحامد

  کنمیبزنم من از غلطا نم ادیزنمه عشقمه دلمم نم برمشیا عمومگه مگه به عنوان برده م-

 :خوبهعموعموحامد

 اومد  ریام بعدش

 یکن دیتهد یخوایتوام م-

زبونتو از  امیم یسرش داد زد یاما بفهمم دلش شکسته و ناراحتش کرد نی: نه داداش ان شاءاهلل خوشبخت شریام

 رونیب کشمیحلقومت م

 نشدم بهش بگم باال چشمش ابروئه حله؟ ریازجونم س رهینم ادمیملکه بنده هستم  شونیا میآقا من تسل-

 باهم:حله همشون

 میسردمون شد بر نیاجازه بد-

و که  میکرد یروبوس نایا یو شاد ایکردن آخر سر هم با عمه و دن دیدارو ته چارهیب دنیحرف سپهر همه خند نیا با

 سپهر درو باز کرد میداخل سوار آسانسور شد میرفت نایا میهمشون رفتن ماهم بعد خاله مر
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 بفرما ملکه بنده-

 کردمو وارد خونه شدم میدامن لباسمو گرفتم و تعظ منم

و  دیروشن و سف یاسی یخونه به رنگها ونیبودنش دکوراس دهیخوشگل چ یلیوقت کم خ نیرو نگاه کردم تو ا خونه

خوشگل خونه مثل  یونایدکوراس نطوریا ادیهستش فقط از دست اون برم ماهیعمه فر قهیبنفش بود صد درصد سل

زدن  دیخوشگل بود.بعد د یلیخونه دوخوابه.خ کینه. نجایدوبلکس بود اما ا نییتفاوت که پا نیبود با ا نییطبقه پا

هارو باز کردم فکر کنم تو کل  رهینشستم و گ شیآرا زیم یها خالص شم لو رهیگ نیرفتم به اتاق تا ازدست ا خونه

 .شدینمونده بود که تو موهام بزنه دستم خسته شد حاال مگه تموم م رهیگ زیتبر

 سپهر-

 جانم-

 ها خالص کن دستام خسته شد رهیگ نیمنو از ا ایب-

 به چشم یا-

 زیتافت و چسب موهارو تم نیبعدش رفتم دوش گرفتم تا ا دیساعت طول کش میهارو از موهام جدا کرد ن رهیگ سپهر

 کنم.

 که از خواب پاشدم سپهر نبود صبح

 ییسپهر کجا-

 زمیعز نجامیا-

 کجاست نجایا-

 کجاست ینیب یم یایب رونیاز اتاق ب-

 کنه یتو آشپزخونه است داره گوجه رنده م دمید رونیاتاق رفتم ب از

 یینجایا سالم ا-
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 رخانممیبخ ،اوغوریافتیدر نجاروینشسته تا باالخره ا یسالم به رو-

 یکنیم کاریچ ریصبح تو ام بخ -

 کنم یدارم واسه عشقم صبحونهار درست م-

 یچ یچ-

 هیکیصبحونه و ناهارامروز صبحونه و ناهارمون -

 گهید میخوریناهار هم بعدا م میچرا صبحونه رو بخور-

 گهیو م خندهیم سپهر

 یبه ساعت نگاه کرد زمیعز-

 هستش میاووو ساعت دوون دمیبرگردوندم د سرمو

 ینکرد دارمیچرا ب-

 گفتم ناهار حاضر شه بعد. یبود دهیکنم آخه ناز خواب دارتیب ومدیشدم دلم ن داریب شیربع پ کی نیمنم هم-

 عشقم بشم  یخودم فدا یاله-

 زمیخدا نکنه عز-

 ؟یکنیدرست م یحاال چ -

 گهیو م زنهیم یلبخند دندون گشاد هی

 املت مخصوص سپهر پز-

 وقت هینشم  ضیمر-

 نوچ ،خودم دکترم نگران نباش،-

 حاضر شه کشهیچقدر طول م-
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 چطور تشیساعت نها مین-

 موهامو شونه کنم ،بعد برم حموم تازه دستو صورتمم نشستم نیاول ا خوامیم-

 میکه شام دعوت ایپس تا حاضرشه ناهار زود برو ب-

 کجا؟-

 خونه مامان میزنگ زد گفت هممون دعوت نیشاه-

 کدوم مامان-

 گردنیو خاله ات امشب پرواز دارن بر م تیی،چون دا یلیمامان ل-

 گردنیهم بر م نایا نیرام-

 بمونن  لداینه آقاجون گفته تا شب -

 آخ جون، پس رفتم-

 موهامم رهیت یطوس یهمراه با شلوار طرح ل دمیپوش دیو سف یبافت طوس کیتون کیساعته   میدوش ن کی بعد

 دهید یو چ زیآقامون م دمیگذاشتم و رفتم آشپزخانه د سیخ یهمونطور

 باشه تیعاف-

 لقهیباس ،چهیمرس-

  یشیم ضیخشک کن مر گه،موهاتوید مینیما ا-

 یپرستارم تو باش دیتب کنم شا یاله-

 ایخدانکنه ،برو خشک کن ب-

 باشه عشقم سیبزاراول املت آقامون پز و بخورم که سرد شه قابل خوردن ن یسپهر-

 گهیو م دهیتاسف تکون م یبه معن سرشو
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 نبارهایباشه اما فقط ا-

 موچ  از لپش کردم و گفتم هی رفتم

 ییآقا یسیم-

 ناهارتو بخور زیزبون نر-

سپهر لقمه اشو  دمیکه د خوردمیم گرفتمیلقمه م ینه واقعا خوشمزه است ه دمیلقمه رو که گذاشتم دهنم د نیاول

 لقمه تو دهنم گفتم  خندهیانداخت داخل بشقاب وم

 یکند یله م یچ -

 دیخند دتریشد

 هیفهمم چ یلقمه اتو قورت بده من حرف بزن نم-

 امو قورت دادم  لقمه

 شده وانهیانگار بچه ام د -

 دیخند دتریشد

 ؟یقرص خنده خورد ،یخندیچرا م گهیا سپهر بگو د-

 درسته نیهم نیآفر-

 یچ-

 یکندیم لهیچ یلقمه تو دهنت بود گفت یوقت-

 یدیخندیم یاون واسه چ ؟قبلیکنیمنو مسخره م-

 یقول بده منو نزن-

 یترسیکه م یکرد کاریچ-
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گذاشته بودم دهنم و لپام باد کرد بود نشونم داد از جام بلند شدم و  یادیباز کرد و عکس منو که لقمه ز شویگوش-

 که اونم بلند شد

 کشمتیسپهر م-

 گفت یبدو بدو م نیفرارکرددرح سپهر

 یمونیشوهر م یب-

 مونم ینم-

 شنیم میتیبچه هام -

 می،خودشم ما بچه ندار شنینم-

 دیحند دوباره

 یمنو سرکار گذاشت-

 بدو من بدو اون

 دمیحرصت م یوقت یشیچه بامزه م یوندینم یهست-

 کنمیم تیحال-

 فقط نگات کنم عشقم گهیغذا خوردنت هم که نگو آدم م-

 میبدو بدو کرد یربع کیکنم  فکر

 ها رهیآبرومون م نییپا رهیبچه زشته صدا م-

 شمینکنم و نزنمت اروم نم تیمن بچه ام ؟تا حال-

 خانومم دست به مرد داره خدا به دادم برسه یوا-

 از بازوش گرفتم که انگشت خودم درد گرفت شگونین کیفقط  میو رو مبال خودمونو پرت کرد میخسته شد باالخره
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 فوالد ایبازو هست  نیا-

 ناهارمو بخورم ینذاشت نیاست گلم،بب چهیماه-

 یدیخندیخودت م-

 میبخور میپاشو بر-

تو جمع کردن ظرفا کمکم کرد که رفت به اتاق منم ظرفارو شستم  موسپهریسرد شده بود اما باالخره خورد درسته

 دم کردمو رفتم اتاق کنار سپهر نشستم و سرمو گذاشتم روشونش  ییچا

 یکنیم کاریچ-

 چندتاشو بدم چاپ کنمیدارم عکاسارو نگاه م-

 بلند شدم هراسان

 یوا یا-

  شدیچ-

 مامانم آورده نمیصندوقچه ام افتادم بب ادیعکس  یگفت-

 کردم صندوقچه ارو داشیکردم و باالخره پ رورویرو ز یواریکمد د رفتم

 کردم  دایپ ناهاشیا-

 داخلشه؟ یحاال چ-

 تخت کنار سپهر نشستم و صندقچه رو بازکردم یرو رفتم

 نهیعکسامون عکسات نامه ها همشون داخله ا-

 که خودش خبر نداشت رو هم نشون دادم چقد خوشش اومده بود  ییعکسها یحت

 دوباره سرجاش گذاشتم میخاطره کرد دیو تجد میدیدونه عکسارو د دونه
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 و اتاق ییرایقشنگارو پذ میبزن خوامیچندتاشم دارما م هیعکسارو البته  ارمیها در م یاخر نیپس ا-

 ایحاضر شد ب یباشه،فکرکنم چا-

هم  لدایشب  نطوریگذشت.هم خوش یخونه مامانم همه بودن کل میبعدش رفت میخورد ییآشپزخانه و چا میرفت باهم

هم سبقت  یعمرم بود کنار سپهر هم شاد بودم هم خوشبخت روزها از پ یلدای نیکنار بچه ها خوش گذشت بهتر

هم  نیشاه وقتها یبعض شمیپ ومدیم دهیپبود س فتیش یرفت و من هتل اکثرا وقت یم مارستانیسپهر به ب گرفتنیم

 یم روزیاز د شتریبودعشقمون روزبه روز ب یپراز آرامش و خوشبخت مونیمدت خداروشکر زندگ نیتو ا ومدیم

بود که من و سپهر به  نیوتنها فرقش ا میجاشو با بهار عوض کرد و مثل هرسال توشمال بود شهیشد.زمستان مثل هم

و سپهر وبه من داد ما کنار هم باهم  دیدعامو شن شیوخداروشکر که سال پ میدعنوان زن و شوهر کنارهم بو

باشه و فرق  روزیاز د شتریو عشقمون هروز ب میخوشبخت بود و امسال از خدا خواستم تا ابدت باهم خوشبخت باش

ماه 4که پسر بود  ادیب ایبود که قرار بود خاله شم البته منظور رهاست که بچه اش قرار بود مرداد به دن نیا گهید

 یوقت میگرقت میتصم میو جشن گرفت میونروز خوشحال شدچقد ا میکن زمونیبارداربود و به ما نگفته بود تا سورپر

هم باهام خوب شده بود  میرابطه عمو ابراه یمشهد.خانواده امون شاد بود حت میماهم بر اداونموقعیم ایبچه رها به دن

 اونا.  ای میاونا بود شیما پ ای.

 سال بعد دو

امتحان  نیبعد آخر رسنیدوتام بعد دوسال دارن به هم م نیهست ا نیو شاه دهیسپ یعروس رماهیت8 گهیروز د سه

 یلیر خپس کیبگم رها  نمیا میریلباس بگ یعروس یبرا میگذاشته شد و امروز قراره با سپهر بر یقرار عروس دهیسپ

تولدشه و اسمش هم آدالن گذاشتن  گهید ماهآورد و ایکوچولوبه دن یحور گمیسام هست بهش م هیخوشگل که شب

و قراره از مهر ماه رسما پزشک  شهیطرح سپهر تموم م گهیبگم که دوماه د نمیهست .ا روزیپ یجنگجو یکه به معن

 دوسال نیباسپهربودم تو ا دیعاشق خر دیخر میبود و قراربود بعد اومدنش با عشقم بر فتیهم ش شبیباشه و د

عاشقشم  سپهر هم مهربونه هم با اخالق هم عاشق  شهیازهم شتریمهربونه عشقم من ب انقد برهخار به پام  هینذاشت 

شد 9ساعت  کنهیم زمیسورپرا شهیو.... هم نیتا تولد و سالگرد ازدواج و ولنتا ریبگ ییاز سالگرد آشنا کیهم رمانت

منتظرش  اطیه رفتم حاز خون وبرداشتم  مویخونه بود  گوش8 شهینگرانش شدم هم یلیاز سپهر نشد خ یخبر یول

 بانون تو دستش اومد از جام بلند شدم  مینشسته بودم که بابا ابراه اطیبشم تو ح

 ریسالم بابا صبح بخ-

 ینشست نجای:سالم چرا امیباباابراه
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 کرده نگرانشم ریسپهر د-

 شده رتمومیکارش د مارستانیتو ب دی:شا میابراه بابا

 شیآخه خاموشه گوش-

 اطیجون اومد ح میمر

 ریجون صبح بخ میسالم مر-

 نیینجایچرا ا ریجون: سالم دخترم صبح توام بخ میمر

 کرده نگرانه ری:سپهر د میابراه بابا

 جون: زنگ بزن خوب میمر

 خاموشه-

 میکن کاریچ مینینون رو بزارم خونه بب نی:من برم ا میابراه بابا

 اطیباهم اومدن ح دهیو سپ میابراه عمو

 نشد؟ ی:خبردهیسپ

 نه بازم خاموشه-

 داده لیو تحو فتیش 7:30گفتن  مارستانی:زنگ زدم ب میابراه بابا

 میام راه افتاده بود همه امون نگران بود هینشد منم گر یخبر11شد  ومدین10شد  ساعت

 کن یکار هی میجون: آقا ابراه میمر

 ستین یزینکن انشاءاهلل چ هید،توام گردختر تلف ش نیا اریآب قند ب کیبرو  دهیکنم سپ کاری:خانوم چ میابراه بابا

 رفت برام اب قند آورد نتونستم بخورمش دهیسپ

 فشارت افتاده االن یصبحونه هم نخورد یبخور هست گهید کمی:دهیسپ
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  نییپا رهیاز گلوم نم یزیچ دهیسپ تونمیبخدا نم-

 جون بغلم کرد میشد که مر دتریام شد هیگر

 خوامیمن سپهرمو م-

 دنیدفعه هر سه تاشون خند کی

 ن؟یخندیم یواسه چ-

 خوادیبچه باباشو م هیانگار  خوامیسپهرمو م یگفت یجور هیجون: میمر

 خندم گرفته بود. هیگر ونیمنم م دنیخند دوباره

 یکن یم کاریتو چ فتهیب ینکرده واسه سپهر اتافق ی:خدامیباباابراه

 شد دیام دوباره شد هیگر

 افتاده  ی، نکنه اتفاق فتهیب یخدا نکنه واسه اون اتفاق-

 آرومش کن ایآخه حاال ب یبود زد یچه حرف نیجان ا میجون:ابراه میمر

 یبرو کالنتر ایگم بابا ب یکنه،میم هیتا شب گر ادیآرومش کنه سپهر تا اون ن تونهیکه م ی:تنها کسدهیسپ

 :باشه من برممیباباابراه

 یو پزشک قانون مارستانینگ بزنم بگم بره تو بهم ز نی:به شاهدهیسپ

بخنده  اینگران شه  دونستیجون نم میمر انیم نیام بدتر از قبل بدتر شد تو ا هینشستم گر نیرو زم دمیکه شن نویا

 رفت و گفت یچشم غره ا دهیجون به سپ میبه حال روزم مر

سه روزم تموم شه از دستت خالص  نیبعد ا ادیبزار بابات ب یجمعش کن الزم نکرده زنگ بزن ایب دهیجون:سپ میمر

 میش یم

 :ا ماماندهیسپ
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 امانیجون:مامان و  میمر

 سال نجایا نیشاه ایخونه عمو بود  دهیسپ ای دید یو م نیهرروز شاه دیبا دهیخانوم و دق داده بود سپ میمر چارهیب

ه سه ماه خالص چارهیب زایچ نجوریو ا میبازم پول بد دونمیمدرسه شبانه و نم رمیم میریبگ یعروس دیبا گفتیم شیپ

 گذاشته شد یامسال قرار عروس دیهم صبرکنه که ع کسالی میکرد شیرو رفته بود رومخ همه به زور سپهر ومن راض

 زدیحرف و م نیجون ا میمر نیکرد واسه هم یم یلحظه شمار دیحاال ازع یخونه اقاجون بودعروس شهیمثل هم

 اومد که ناراحت و نگران بود میعد بابا ابراهساعت ب مین

 کردن؟ داشیگفتن پ یبابا چ شدیچ-

 بهشون نشودادمیشماره پالک ماش ی:اره رفتم اونام زنگ زد به راهنما رانندگمیباباابراه

 خب؟-

 بزنه ینگران بود و انگار دو دل بود حرف یلیخ  میابراه بابا

 رمیمیم یبابا دارم ازنگران شدهیچ-

 زهی:خب چ میابراه بابا

 فتهیدختر پس م نیمرد بگو االن ا یجون:نصف جونمون کرد میمر

 شماره پالک تصادف شده نی:با امیباباابراه

 یچ-

 شد. اهیو همه جا س دمینفهم یزیچ گهید

 باال سرم بودن با چشمام  دنبال سپهر بودم اما نبود یچشامو باز کردم  همه با نگران ینیریاحساس ش با

 ؟ی:خوبمیاهباباابر

 سپهر کجاست-

 ستین ی:فعال خبرمیباباابراه
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رفته بود  یبود اما انگار نجایهم ا نیشاه ختنیر یجون هم اشک م میو مر دهیسپ یام راه افتاد حت هیگر دوباره

 لرزونهیهارو بگرده اسمشم آدمو م یها و پزشک قانون مارستانیب

 ساعت چنده-

 هستش 2:دهیسپ

 برم حداقل ناهار درست کنم میحاضر کنم صبحونه هم نخورد یزیچ هیجون:من برم  میمر

 رهینم نییاز گلوم پا یزیمن که چ-

ا کرام وگرنه کارمون ب میجواب سپهر و بد دیکشه با یخودشو م ادیباشه تا سپهر ن نیبزار ا یزیچ هی:تو برو میباباابراه

 بنهیالکات

 ششیاومد بدو رفتم پ نیشاه مردم که یم یجون رفت ناهار بزاره داشتم از نگران میمر

 شدیچ-

 یهست ی،خوبیچی:هنیشاه

 خوامیخوب باشم من عشقمو م تونمیبه نظرت م-

 کردم یم  هیگر نیبغل شاه تو

  ستین ی:انشاءاهلل که طورنیشاه

 یمحل تصادف رفت کینزد  مارستانی: به بمیابراه بابا

 نبود یبه اسم سپهر آسمان ی:آره کسنیشاه

 نکنه دنشیدزد-

 دزده یشوهرتو نم ی:نترس بادمجون بم آفت نداره کسمیباباابراه

 خوبه یلیمگه چشه شوهرم خ-
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 ادیب نیریش یبه دهن بز دی:علف بامیباباابراه

 ا بابا-

پرواز کردم و محکم بغلش کردم  یچطور دمیموقع درخونه باز شد و سپهر با سر وضع داغون اومد خونه نفهم نیهم

 تو بغلش اشکام راه افتاد

 نشده  یزیچ زمی:آروم باش عزسپهر

 رمیمیمن م ینباش ینگفت دهیداره جون م یکی یمنتظرته نگفت یکی ینگفت یکجا بود-

 سالمم نیبب زدلمی:خدانکنه عزسپهر

 ابروت خراش برداشته  یسالم باال یگیم نیبه ا-

 گفتم بادمجون بم آفت نداره یدیخانوم د یدختر خودشو کشت،هست نیا ی:کجا بودمیباباابراه

 به ما بدهکاره حیتوض هی ادی:حاال بابات و ول کن دخترم بدهیسپ

 :باباش؟سپهر

 خوادیبچه باباشو م کیانگار  خوامیسپهرمو م گفتیم یجور هیجون: میمر

 قربون دخترم برم من ی:الهسپهر

 خدا نکنه تازه من زنتم نه دخترت-

 دوست دارم یلیباخنده: اما من دختر خ سپهر

 ارمیها چشاتو از کاسه درم یاز من دوست داشته باش شتریاگه بچه امو ب-

 دنیبحث بچه گانه ما همشون خند به

 نشه  یزیتا واسه سپهر چ یخودتو بکش ی:تو حاضرنیشاه

 نداره تیکار یدوست داشته باش شتریدخترت ب یتونی:اره پسرم ممیباباابراه



 تیبا تو تا ابد

 
384 

 

 ا بابا-

 دوسش داشته باشه شتریکه سپهر ب نیفعال بچه ندار نیجون:دخترمو حرص ند میمر

 ما میکن یپس چرا بحث م یگیآره راست م-

 دنیمن دوباره همشون خند یحواس پرت نیا به

 شده هوشیب کبارهمینخورده  یچیزنتم که ه نیا یاز نگران میکن مرد فی:حاال تعرمیباباابراه

 ؟ی:آره هستسپهر

 نرفت نییازگلوم پا یزیچ-

 پاک کرد و گفت سپهراشکامو

  یش هوشیب یبخاطر من گشنه بمون ستمین یخانومم برم که انقد نگرانش کردم من راض یمن فدا ی:الهسپهر

  خوامینم یچیه یتو نباش-

 یهست یمیدلم تو همه زندگ زی:عزسپهر

 واسه خونتون  نیعاشقانتونو بزار نی:اهم اهم انیشاه

 کن فیتعر ایب گهی:راست مدهیسپ

 کردم  یلحظه ول نم کیمنم دستشو  میرو مبال نشست میدستمو گرفت و رفت سپهر

 هیتصادف چ هیجون:حاال تا ناهار حاضر شه بگو قض میمر

ود اتوبوس تصادف کرده ب کی میداشت یتصادف شبمیخسته بودم چون د یلیدادم خ لیو تحو فتی: صبح که شسپهر

 لیوو تح فتیش کهیداشت تا زمان یبود وچندتا هم که فوت میوخ اشونیوضع بعض میت نکردساعت هم استراح کی

 کی دمیباز نگه داشته بود که نفهم موبه زور چشما ومدیخوابم م یلیکه شدم خ نیبدم مشغول اونا بودم سوار ماش

 بودم  مارستانیچشمامو باز کردم تو ب یوقت دمینفهم یزیچ گهیرودرو اومد بهم زد و د سانین

 مارستانی:کدوم بمیباباابراه
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 ...... مارستانی:بسپهر

 دونمی:چرا اونجا بردنت نممیباباابراه

 پس چرا به ما خبرندادن-

خبر بدن که من  خواستنیبه هوش اومدم افسر اومد م ین،وقتیخاموش بودمدارک هم تو ماش می:چون گوشسپهر

  دیطول کش کمیاشون  وجواب شاینذاشتم دوساعت بعد به هوش اومدم اما آزما

 شد یجوابش چ-

 بودم ایوگرنه اون دن نیهوا داشت ماش سهیسالمه سالمم خداروشکر ک ستین یزی:نگران نباش گلم،چسپهر

 حرفا نزن نیاز ا گهیخدانکنه د-ا-

 صاحابشه شهیر خیمال بد ب یدی:دمیباباابراه

 خوبه یلیخ ستیشوهر من بد ن رینخ-

 خندنیاشون دوباره م همه

 رهیگیچقد طرف شوهرشو م نیخانوم بب میمر ریبگ ادی:میباباابراه

 جونن نایجون: ا میمر

 میبود ری:مگه ما از اول پمیباباابراه

 باال میبر مینخداختیدعوا راه ن نشونیپاشوتا ب زمی:عزسپهر

 نیدرست کن دیخودتونم با نی:کجا خودتون دعوا راه انداختمیباباابراه

 میتونی:شرمنده نمسپهر

 دخترهم ضعف کرده نیناهارو ا نیبخور نجایجون:ناهار درست کردم ا میمر

 امیب رمی:پس من برم دوش بگسپهر
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 شد ریختم به خ نمیباشه،خدارو شکر ا-

 جون:آره خداروشکر بچه ام سالمه،توام برو دست و صورتتو بشور میمر

 چشم-

 ربع بعدش سپهر اومد کیدست و صورتمو شستم که  رفتم

 عشقم باشه تیعاف-

 نفس یسالمت باش-

 :اوقدهیسپ

 شد یچ-

 مارو در اورد( یشما دوتا عشقم نفس )ادا نی:حالمو بهم زددهیسپ

 عشقم گهیگم د ی:باشه منم بهت نمنیشاه

 :چرادهیسپ

 خورهی:چون حالت بهم منیشاه

 خنده ری میزد یپق هممون

 جان هسته اشو تف کن دهیسپ ی:خوردسپهر

 نیشاه رمیگی:حالتو مدهیسپ

 گفت دهیکه سپ میخوردیناهار م میداشت

 دیخر میقرار بود امروز بر ی:ناسالمتدهیسپ

  یکرد دارمیشد و همه خر دهی؟ جهازت که چ یدیجون: چه خر میمر

 ارهیلباس عروستم که رها قراره از کانادا ب-
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 هم مونده یلباسم مونده لباس هست یپاتخت یمثال برا گهیمونده د لی:چندتا وسادهیسپ

 میبعدش بر می:باشه ناهارو بخورسپهر

 فردا یبمونه برا-

 : ا چرادهیسپ

 میریچون سپهر خسته است امروز و استراحت کنه فردا م-

 امیعصر م مارستانیبرم ب دیفردا صبح با میر ینداره گلم م بی:عسپهر

 پس فردا-

 فتهیسپهرش یگی:پس فردام مدهیسپ

 نداره فتیهفته ش نیتموم شده ا فتشیش رینخ-

 جان ی: هستسپهر

 جانم-

ابا صبح برم بعدش با ب دیچون پس فردا هم با ارینه ن میلباستو بخر میعصر بر خوابمیم کمی رمی: بعد ناهار مسپهر

 زایچ نیو شامو وا وهیواسه م میریم

  نیامروز بکن داتونویکار هست خر یپس فردا کل گهی:آره راست ممیباباابراه

 باشه-

 شهینم ادی:حاال سپهر ندهیسپ

 سپهر هم باشه دینوچ با-

 لی:مرد ذلدهیسپ

 امی:پس منم نمنیشاه
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 :توچرادهیسپ

 یستین لی:چون تو مرد ذلنیشاه

 دارم برات نیکنا شاه عیمنو ضا ی:توام هدهیسپ

 نیلباساتونو واسه لحظه آخر نگه داشت رخودتونهیجون:تقص میمر

 مینکرد دایپ-

 شهیم دایجون:لحظه اخر پ میمر

 مشه دایپ شهیون داده لحظه آخر هم:تجربه نشدهیسپ

 خرنیم ینشه مجبور دامی:پنیشاه

 رانیا رسنیم یک نایجون:حاال رها ا میمر

 فردا شب-

 :پس حلهنیشاه

 شهیطرح سپهرهم که تا دوماه تموم م ش،یسر خونه وزندگ رهیم دهیجون:باالخره سپ میمر

 :خبدهیسپ

 خوادیجون:بابا دلمون نوه م میمر

 دمی:حاال برم خونه ام بعد بهتون نوه مدهیسپ

 بود یها منظورم هست دهیسپ یشد ایح یب ایجون:تازگ میمر

 نییازخجالت سرموانداختم پا منم

 هست مامان یایح یا بچه ب گمیاونموقع م خوامینوه م دهیها سپ یحاال بعدا بهم گفت شی:ادهیسپ

 تو زوده برات خوامیم یفعال نوه پسر ده،منیجون:سپ میمر
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 :ا مامان زنمو خجالت نده اونم به وقتشسپهر

 وقتشه گهید شهیسال تموم م2: اذرماه میباباابراه

 ناهار خجالت خورد یبجا نی،شمام زنمو خجالت ند خوادیم یخدا چ مینی:ببسپهر

 سپهر گفت ییو بعد شستن ظرفها و خوردن چا دنیخند همشون

 میبر نیکن رمدایب6بخوابم ساعت کمی: من برم سپهر

 شهیم ری:ددهیسپ

 دیخر میتوام بمون واسه خودمون هم بر نیگه،شاهیهست د4االن ساعت شهی:نمسپهر

 :چشمنیشاه

 امیصبر منم ب-

اومد که  ادمی کردمیمنم فقط به سپهر نگاه م دهیخواب دهیطبقه باال که سرش به بالش نرس میسپهر رفت با

نمازمونخوندم رفتم وضو گرفتم ونمازموخوندم هزاران بار خداروشکر کردم که سپهر سالمه بعدش حاضر شدم تا 

فش وک کفیو  ینفت یآبیشلوار ل کیو ییبه هلو لیما یصورت یتابستان یمانتو کیکنم  داریسپهر و ب6ساعت

 دمیشبود رو پو یشال چند رنگ که توش هرنگ کیو  رهیکرم ت یتابستان

 ییآقا-

 شد6 دارساعتیسپهرجان ب-

 چشاشوباز کرد وگفت سپهر

 شناسمیخانوم خوشگله رو م  نیمن ا ایاووو آ-

 نکرده دارتیب دهیبلندشو حاضر شو تا سپ یا ونهید-

 خانومم یگیراست م-
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همرنگ شلوار من  یکوتاه همرنگ مانتوم وشلوار ل نیاست شرتیت کیرفت اونم دست و صورتشو شست و  بعدش

 زد  نکشمیموهاشم درست کرد و ع میشدیاکثرا باهم ست م دیپوش

 من حاضرم برم-

 یبود یک پیشما خوشت-

 عشق خوشگلمم بیمن خوشت-

 ننییپا نیو شاه دهیسپ میدید نییپا میرفت باهم

 وقت ندزدنتون  هیرو  نای:اوووو ادهیسپ

 من نگاه کنه یبه هست یذارم کس یشمانگران نباش نم-

 نطوریمنم هم-

 می:تا حالم به هم نخورده بردهیسپ

هم  که هم لباس مردونه داشت میرفت یپاساژ کیبود به  نگیسپهر فعال تو پارک نیچون ماش میرفت نیشاه نیماش با

 گفت دهیکه سپ میکردیمغازه هارو نگاه م میزنانه داشت

 خوبه؟ یواسه پاتخت نی:ادهیسپ

 مینیپروکن بب میآره قشنگه بر-

 اون لباس و نشون داد و رفت پروش کنه  دهیداخل مغازه که سپ میرفت

 یایم ی:هستدهیسپ

 جانم-

 پشوببندمی:کمک کن زدهیسپ

 بستم  پشویز
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 ادیبهت م یلیخ-

 :واقعادهیسپ

 محشره-

 میبردار نوی:پس همدهیسپ

 آره خوشگله-

 یتا کم نهیهم از س یکیبود  نیآست نییتو پا یکی پوریبود که پارچه گ پوریرنگ بود که تا کمر گ یلباس نبات کی

 هیهم توحاش پوریاز گ یاش تور بود و کم هیبود که بق یهک تو قسمت گردن بود مدل ماه یکمیزانو بود و  یباال

 لباسش یبرا میدیروشن خر یو کفش کرم فیدامن بود بعدش ک

کت و شلوار  نیپاساژ واسه کت و شلوارکه شاه یالطبقه با میو سپهر رفت نیب شاه دانکردمیمن واسه خودم پ اما

 یلیخ یکراوات مربع ها یکه رو یمشک نهیو کراوات زم دیسف راهنیکت براق بود همراه با پ قهیکه  دیخر یمشک

اق و پارچه اش بر یمشک بشیو ج قهیکه لبه  رهیت یکت بادمجان کیبود واسه سپهرهم  دیبود که اونم سف کیکوچ

وشلوار  یمشک ونیمحو بود همره با پاپ یلیخ یکه چارخانه  بود که خط هاش بادمجان دیسف راهنیبود همراه با پ

  میرفت گهیپاساژ د کینکردم لباس به  دایاما من چون پ دمیخر یورن یمشک یهردوشونم کفش مجلس یمشک

  ی:هستسپهر

 جونم-

 خوشگله  نی:اسپهر

 ادیبهم م مینیبب میباشه بر-

 نیاریرنگتونو ب یاون لباس بادمجون شهی:مسپهر

 :بلهفروشنده

 و فروشنده آورد لباس

 نیی:بفرمافروشنده
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 پرو یو گرفتم و رفتم برا لباس

دامن دانتل بود و دو درجه روشنتر از خود  هیبود و حاش ادیبود که از زانو به بعد کلوشش ز یلباس مدل ماه کی

هفت  قهیاش  قهیکمر اومده بود و نترازییپا یود که دانتلش تا کمکال دانتل ب نشمیدار بود که آست نیلباش و آست

 میخورد رونیشام رو ب دی. بعد خردمیلباسم خر گسانت همرن 15و کفش پاشنه فیبزرگ بود و از همون مغازه ک

 خونه . میبعدش اومد

ته بس ونینیش کیومدل موهام  میرفت شگاهیآرا  کیبه  شهیو ما سه تا تفنگدار مثل هم دیرس یروز عروس باالخره

 یکوچولو کی نباریبود ا نیالبته فرقش ا میساقدوشا ما بود شهیکرده بودند مثل هم میبود و گر اییز یلیاما خ

 شگاهیآرا میر یداره بچه رو گفتن ماهم م هگفت نگ یخوشگل هم همراهمون بود رها پسرشم آورده بود به هرک

 بود.... ونیاآق شیو پ  دیبوس ونویخالصه دست اقا

 نیمنتظرمون بودن چون سپهر ماش رونیسام و سپهر ب میاومد دنبال عروس منو رها قبل اونا خارج شد نیشاه یوقت

و الزم داشت البته سام و  نیهم خودش ماش میسام اومده بودند بابا ابراه نیبود فعال با ماش نگینداشت و تو پارک

 رو.  ناشونیعوض کرده بودن ماش نیشاه

کتش تا آرنج بود سام و رها هم ست کرده بودن و لباسشون  ینایبود والبته آست پیخوش ت شهیعشق منم مثل هم و

کوچولو رو بخوره  یحور نیا گهیهمرنگ لباس ما بود آدالن تو بغل سام بود قربونش برم اونم با ما ست بود آدم م

 ازبس خوشگله.

 ز شدآوردن پامون درخت سب فیتشر زیدی:باالخره لسام

 نیهمزمان اومد نی:شما که با شاهرها

 مگه نه سپهر میموند رونی:اون اومد تو ما بسام

 کنتظر موندنا نی: تا باشه از اسپهر

 کنن لتی:خاک تو سر زن ذلسام

 یدار کاریاوو به شوهر من چ-

 یشوهر موند ی:اوه اوه تا منونکشته زود سوار شو رها که بسام
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عکس و  یکل شهیمثل هم میکردیم یوبا آدالن باز میمنو رها عقب نشست و البته میشد نیسوار ماش باهم

 خونه باغ همون خونه آقاجون میبعدش ما رفت میناانداختیا

 یو مامان نشسته بودم سپهر هم همش با آدالن باز ایبود و من کنار دن یبود شب خوب اطیکال تو ح یعروس نباریا

و  یلی( خوب بود با شانیو رام ایهان)پسر دن یبودم بچه ها رو دوست داره اما نه انقدراکثرا رابطه اش با آ دهید کردیم

سام و رها هم که  کنهیم یفقط با ادالن باز میاومد یدوست داشت  از وقت یلیهان و خ یخوب بود اما آ مازهمیتا

 دیخندیکه سپهر م گفتیم یچ دونمیمهان ن یرقصن االنم آدالن تو بغلش بود و آ یراحت اون وسط م

 شوهرت عاشق بچه استا نیا گمی:مایدن

 آره -

بذار طرح  گهیاما م یدیم میاونموقع بهانه دست آقا ابراه ایها ب شهیبعدا نم گمیبهش م گمیمن م ای: واال دنمامان

 کنه  دایخودشو پ دونمیسپهر تموم شه و نم

 دا  شهیتموم م وری: طرح سپهر شهرایدن

 وسط دنیبحث بچه رو کش شیاتفاقا سه روز پ شهیتموم م -

 دخترت نازاست گهیحاال م یدید ای: بمامان

 زد که سپهر گفت اونم به وقتش نارویگفتم بحث نوه و ا ،فقطیگیم یوا مامان چ-

 دارهی:خوبه سپهر طرفتو نگه مایدن

 بله عشق من مثل فرشته هاس -

 نوی:اووو اایدن

 کردن فقط عکس سپه توش بود دایجعبه پ هیاز اتاقش  ایدن یی:کجامامان

 :واقعاایدن

 که سپهر تصادف کرده بود شی:آره،چندروز پمامان
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 :خبایدن

 بعدشم ازحال رفته خوادیسپهرو م کردیم هیزار زار گر چیخانوم صبحونه نخورد ه گفتیم می:مرمامان

 ی:آره هستایدن

 خب نگران شدم-

 خوامیسپهرو م یگ یم ی:مگه بچه اشایدن

 شهینم نیودتو نگران رام گهیخوب نگرانش بودم د نایبد ریشمام گ یه-

 اما نه مثل تو  کوچولو شمی:مایدن

 اومد کنارمون هانیموقع ا نیهم

 هان: آله ژون )خاله جون( یآ

 جونم-

 نیهان:به سپهل بگو اون پسل و بزاله زم یآ

 بگو عمو هی:ا سپهر چایدن

 ستیعمو ن گهیهان:د یآ

 چرا-

 هان:چون منو دوس نداله یآ

 دوست داره میلیچرا خ-

 کنه نه من یم یاون پسلو دوس داله فقط با اون باز لی:نخهانیآ

 کن یکرد توام برو با بچه ها  باز ی:اون بچه اس صبح که فقط با تو بازایدن

 سپهل اون پسلو بخل کرده اومدم دمیاما د ی:لفتم بازهانیآ
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 بابات برو شیپ ایکن  یعمو سام باز ری:خب برو با عمو امایدن

 خوامی:نوموخوام من سپهل و مهانیآ

 خنده  ریزدن ز ایو دن مامان

 یبا بچه سه ساله ندار یمغزت هم قد پسر من فرق خوامیسپهرو م یگفت هانیآ نیا نیع نیبب ی:هستایدن

 بزرگ کنه بعد خودش بچه دارشه نویا دی: فک کنم سپهر بامامان

 نایبد ریب من گ یا مامان شمام ه-

 اش شروع شد بغلش کردم  هیگر هانیآ

 یکنیم هیچرا گر-

 (نی)مسخره کرد نی:منو مسخله کردهانیآ

 کن یباز مازیو تا یلیبا شا میبر اینه گلم منو مسخره کردن ب-

 کنمینم ی( بازیلی)شا ی:نوموخوام من با شالهانیآ

 وا چرا-

 :چون دختلههانیآ

 خوب باشه-

 ادی:من از دخمتال بدم مهانیآ

 چرا -

 اونا بچه ان ستنیاونا با من جور ن گهیدوس ندالم د هانیآ

 یعنی یتو بزرگ یوا یوا-

  کنهیم لهیگ یه ی:آله ازهمشون بزلگم شالهانیآ
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 نیهم یبرا نیکنیم تشیاذ-

 کنن هیکوچولوست( دختال فقط بلدن گل_چون کوشولوس لی:نخهانیآ

 راه انداخت شویمردساالر یکتاتوریرت از االن حکومت دپس ایخدا به دادت برسه دن-

 :اوو چه جورمایدن

 یکنینم یاگه عمو سپهر هم دختر داشته باشه با اون هم باز هانیآ-

 :او فلق داله )فرق داره(هانیآ

 یچه فرق-

 تا نتلشه )نترشه( لمشیگی:اون دختل سپهله بعد دختل آله )خاله( هست  هودم مهانیآ

 خنده ریز میمون زد هرسه

 موندیحتما رو دستمون م شیگرفت یخاله دستت درد نکنه اگه تو نم یا،وایپسرتو دن-

 دا جنلمن)جنتلمن( مینی:ما اهانیآ

 داده ادتی یک نارویا-

 (نیحس ری)امنیحس لی:امهانیآ

  دهینم ادشیکه  ایچ هیمیبا اون صم مونهی:پسر همساایدن

 نذار بره-

 ادیزنه خوشش م یحرف م ینطوریا یوقت نارویبگو ا نی:به رامایدن

 اومد طرفمون اما آدالن بغلش نبود سپهر

 پدرزنت اومد هانیآ-

 که مثال قهره گهیخودشو لوس کرد و روشو برگردوند طرف د دیتا سپهر و د هانمیآ
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 نفر باهام قهره کی نجایا نمیب ی:مسپهر

 دارهسپهر دوستم ن گهیم یبغلش کن زارهینم ایامروز خودت بچه دار شد ریبگ لیسپهر تحو یلوسش کرد نقدی:اایدن

 و بغل کرد  هانیا سپهرازپشت

 دادن دست من دنیرقص یدوس دارم اون بچه است مامان و باباش م یلی:من تورو خسپهر

 :قهلم باهاتهانیآ

 گهیکنم د ی:باشه پس منم برم با ادالن بازسپهر

 از لپ سپهر بو کردو گفت هانیموقع ا نیهم

 موکونم پدل زن)پدر زن( یکلدم سپهل باهات آشت ی:شوخهانیآ

 خنده ریز میزد یپق هممون

 :اوووو پدر زن سپهر

 نترشه( رمیگینتلشه )آره دا دخترتو م لمیگی:آله دا دختلتو مهانیآ

 خنده اش گرفت سپهر

 برم داماد نتیریمن قربون زبون ش ی:الهسپهر

 ه من سپهل دختلشو داد ب نی:آخ دون)آخ جون( ماما ببهانیآ

 من عروس بده یدست به کار شو برا ینه چونه عروس اومد تو خونه هست میمبارکه نه چک زد-اایدن

 موهاتو بکشه هانیآ گمیم وگرنه

 مگه نه سپهر ذارهیعشقم نم -

 حق نداره به زن من چپ نگاه کنه ی:بله کسسپهر

 کمونی( اومد نزدماهی)پسر عمه فرمازیتا
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 :عمومازیتا

 :جونمسپهر

 میکن یباز میبل نی:آل هانو بزال زممازیتا

 رفت مازیکه با تا نیگذاشت زم هانیآ سپهر

 النیگودز نایا ستنیاوهه بچه ن-

 ندازمیراه م یکس سیو گ سیوگرنه بادخترت گ الیبه پسرمن نگو گودز ی:اوایدن

 بهتون دمیمنم دختر نم -

 نیدختره پسره بعد دعوا راه بنداز نی:حاال تو بچه دار شو ببمامان

 دنی:بانو افتخار رقص باهمسرشونو مسپهر

 هم عشوه اضافه کردم و گفتم یدستمو رو دستش گذاشتم کم-

 البته-

م ه دهیو سپ نیبه رقص دونفره البته شاه میکه شروع کرد یج یخوند د یآهنگ قشنگ هیوسط  میسپهر رفت با

سپهرومن هم همراه با آهنگ  گهیو چندنفر د ماهیوعمو حامد و فر یو شاد ریام نیورام ایوسط اومدن رها و سام دن

 دارم( یچه حال یوا-یراست دی)حمکردیم یلب خوان

 کاره عشقه تو بود نیا وونتمیدل تا بهت برسه زود اگه من د کنهیم یکار هر

 همه آدم دله من واسه تو شد نیا نهیخاص تو شد ب یاون چشما رهیمن درگ دله

 یفقط با من بمون خوامیدارم تو رو دارم کنارم ازت م یچه حال نیبب یوا

 یاگه قابل بدون یچشمام قدماتو اگه قابل بدون یتا آخر عمر بذارم رو خوامیم یوا

♫♫♫♫♫♫ 

 اجازه یدفعه ب نیتو رو از خدا خواستم ا سازهیم ایمن با تو رو ی وونهید دله
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 پر از عشقه وجودم از اون نگاه اول من عاشقه تو بودم یکه بفهم خواستمیم

 یفقط با من بمون خوامیدارم تو رو دارم کنارم ازت م یچه حال نیبب یوا

 یاگه قابل بدون یچشمام قدماتو اگه قابل بدون یتا آخر عمر بذارم رو خوامیم یوا

♫♫♫♫♫♫ 

 اجازه یدفعه ب نیتو رو از خدا خواستم ا سازهیم ایمن با تو رو ی وونهید دله

 پر از عشقه وجودم از اون نگاه اول من عاشقه تو بودم یکه بفهم خواستمیم

 یفقط با من بمون خوامیدارم تو رو دارم کنارم ازت م یچه حال نیبب یوا

 یاگه قابل بدون یچشمام قدماتو اگه قابل بدون یتا آخر عمر بذارم رو خوامیم یوا

 شب بود که  یآخرا شهیخوش گذشت مثل هم یلیخ میدیاون با چندتا آهنگ شاد هم رقص بعد

 گهیبخون د ی:داداشدهیسپ

 گهیوقت د هیخستم  یلی:خسپهر

 یبگو هست یزیچ هیشوهر کنم به شوهرت  خوامی:چندبامدهیسپ

 گهیسپهر دلشو نشکن د-

 :چشم خانوممسپهر

 لی:زن ذلدهیسپ

 (یامیتو دن -د به خوندن )محمد نجمگفت و به چشام نگاه کرد وشروع کر یزیچ هی یج یدرگوش د سپهر

 

 یخنده هام لیدل یامیتو دن تو

 عشق خاصم زمیرو تو حساسم عز من
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 یهر لحظه جلو چشمام یامیتو دن تو

 بگو که باهاتم ایتا همراهتم ب پس

 حرف تو باشه کنمیم یکار

 دل من از خداشه آخه

 آره آره از خداشه آره

 عشق تو همراه شه که

 دل من از خداشه آخه

 آره آره از خداشه آره

 عشق تو همراه شه که

♫♫♫♫♫♫ 

 دستم و گرفت و ادامه داد بعدش

 یتو یراست من تو قسم

 تو هر دم ورد زبونم اسم

 عشقم نرو عشقم نرو

 رهیگیتو دلم م یب نرو

 باش نیبا ما به از ا ایب

 رهیتو گ شیقلب من پ که

 یخنده هام لیدل یامیتوو دن تو

 عشق خاصم زمیو حساسم عزرو ت من
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 یهر لحظه جلو چشمام یامیتوو دن تو

 بگو که باهاتم ایتا همراهتم ب پس

 حرف تو باشه کنمیم یکار

 دل من از خداشه آخه

 آره آره از خداشه آره

 عشق تو همراه شه که

 دل من از خداشه آخه

 آره آره از خداشه آره

 عشق تو  همراه شه که

 حرف تو باشه کنمیم یکار

 دل من از خداشه آخه

 آره آره از خداشه آره

 عشق تو همراه شه که

 دل من از خداشه آخه

 آره آره از خداشه آره

 عشق تو همراه شه که

 بلند گفت یبراش دست زدن و سوت زدن که فرزاد با صدا همه

ر بخاط میعالم شد یرسوا فهیتو کل طا میبودنا ماهم دوست دار دهی)چون همه فهمایدن یبه افتخار دوتا عاشق رسوا-

 عاشق( یرسوا گفتیاون م
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 دوباره دست و سوت زد همه

 :آهنگ داداشم جواب نداشتدهیسپ

 کنهیم کاریخانومم چ نمی:برو ببسپهر

 (یلیجل سامان–و شروع کردم)دوستت دارم  کیهم اومد نزد نیشاه

 تو بودم یایرو یحرف تازه تو هی دنبال

 ترانه رو سرودم نیابراز عالقه ام ا واسه

 گشتمیم شیعبور واژه ها که پشت هم پ تو

 حرف دوست دارمو نوشتم نیبه ا دیرس آخرش

 دارم رو نوشتم دوست

 دوست دارم قدر آسمون پر ستاره من

 اشاره یاراده ب یب امیکه سمت تو م یجور

 اشاره یاراده ب یب

 یدونیکه تو نم یدوست دارم قدر ، قدر من

 یمونیخاطرم م یوکه بگم تا ابد ت یقدر

 یمون یخاطرم م یتو یمون یخاطرم م یتو

♫♫♫♫♫♫ 

 زمیعشق تو عز ریمن نشونه رفته ت سمت

 زمیمن اومده انگار بسته شد راه گر دخل

 دونه است اصال هم همتا نداره هی یکیمن  عشق
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 باره یدل تو م یمثل بارون رو شهیهم تا

 دوست دارم قدر آسمون پر ستاره من

 اشاره یاراده ب یب امیکه سمت تو م یجور

 اشاره یاراده ب یب

 یدونیکه تو نم یدوست دارم قدر ، قدر من

 یمونیخاطرم م یکه بگم تا ابد تو یقدر

 یمون یخاطرم م یتو

شد  نایبعدش عروس کشون و ا دنیو سوت و هورا کش غیکه همه ج دیبوس مویشونیآهنگ سپهر اومد پ نیا بعد

  که سپهر اومد کردمیپاک کردم و بعدش رفتم دوش گرفتم داشتم موهامو خشک م شمویخونه اول آرا میوبعدش رفت

 زمیعز یپکر هیچ-

 تنگ شده دهیسپ یدلم برا-

  تشیساعت راهه نها مینرفته که ن یدور یجا-

 عادت داشتم صداشون بشنوم غر بزنه شهیهم-

 کنارش رو تخت نشستم رفتم

 خالص کن  زایچ نیژل و ا نیحرفا بلند شولباستو عوض کن موهاتو از شر ا نیا یبجا-

 چشم-

 کرد یموهاشو با حوله خشک م کهیبعدش بافتم که سپهر درحال دمیرفت و منم ادامه خشک کردن موهامو رس سپهر

 اومد

 زمیباشه عز تیعاف-
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 یسالمت باش-

 اون اخم و تخمتو باز کن دلم گرفت-

  میمنم ناراحت شدم به زور آرومش کرد کردیم هیمامان داشت گر-

 نجایا انیپس زنگ بزنم بگم ب-

 زشته بزار راحت باشن ینه هست-

 افتاد من باهات قهرم ادمیدروغ گفتم،ا -

 چرا-

 یدوست داشت شترازمنیچون آدالن و ب-

 که از چشماش اشک اومد دیاونقد خند سپهر

 شد دایهم پ یدوم هانیخدا آ یا-

 دیخند باز

 خنده داره-

 یهست یشیخوشگل م یلیخ یکنیقهر م یوقت-

 بچه گانه گفتم یبا اا بعدش

 پدل زن یتو منو دوس ندال-

 چه بامزه است هانیا نیداماد خوشگلم برم،ا نیا یجونم من فدا یا-

 به خاله اش رفته-

 اون که صدالبته-

 تخته المونیبابت خ نیازا میکرد دایدختر دار نشده شوهرشو پ نیبب-
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 مارو نکشه هانیا نیحاال اگه پسر باشه ا-

 ستین دیبع-

ط فق گهیمن بچه ام د گهیکه بچه است م شهینم گمیم نینه اون بزارش زم یمن یسپهر تو عمو گهیاومده به من م-

 فچوس گهیحاال فنچول رو هم م بیفنچول بدترک ستمیکوچولو ن نیشدم مثل ا یقدم بلنده واسه خودم مرد

 من اممن جنتل گهیکردن بلدن م هیدخترا فقط گر گهیگرفته تازه م ادی نمیاونقد به من گفته فنچول ا نیشاه نیا-

 گهیباخنده م سپهر

 شهیسال جوون م10 نهیبش هانیبا ا کساعتیآدم -

 میدیوهم فهم نیو رام ایدن یپس راز جوون-

 میشیم یجوان ریصاحب اکس یروز هیماهم  -

 پسر ای یسپهر دختر دوست دار-

 میبه هم بد یقول هی ایسالم و صالح باشه،ب نکهیمهم ا زمینداره عز یفرق-

 یچه قول-

 دختر باشه اسمشو من بزارم پسر باشه اسمشو تو بزارقبول؟-

 اسمشو یزاریم یقبول حاال اگه دختر شد چ-

 دخترم نفسم مهیمن اسم نفس رودوس دارم مامانش هست-

 ه نفست من نبودم هامگ ایاز االن فرق گذاشت نیاووو بب-

 گهیبا خنده م سپهر

 نفس باباش شهیجون من به تو وصله دخترمم م یضربان قلبم یعمرم شهیش یمیحسود تو زندگ یمامان کوچولو-

 گهی
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 یدوست نداشته باش شتریاز من ب ایقول داد-

  دمیباشه قول م-

 یبگم سپهر یچ هی -

 زمیبگو عز-

 یازمن د.ست داشته باش شتریاونو ب مترسیم خواستمیمنم بخاطر  فعال بچه نم-

 خنده ریکاسه زد ز کیچشاش شد قد  سپهر

 کنهیم یخدا به بچه خودش حود یا یهست یدلم درد گرفت تو چقد بامه ا یآ-

   کنمینم یحسود رینخ-

انقدر دوست  کنمیو بهشت هم عوضت نم ایتو با دن یتو همه کسم یبمونه، هست ادتی گمیم کباریآره معلومه ، -

 دلت یانقددددد دوست داشته باشه اونقدر که وقت نفروی تونهیم شهیوقتا خودشم باورش نم یدارم که آدم بعض

ه تو نه دوست داشتم ن شتریب ویکس چوقتیه چوقتیه یهست ییتو دمیام میزندگ لیدل رهیگینفس من م رهیبگ

اگه خدا دوستم داشته باشه وبهم دختر  یهست یانسا جونش باارزشتر درسته تو ام جون من کی یخواهم داشت برا

ا تو ب یتار مو هیمن  دمیتو ذهنم و قلبم اجازه عبور نم یو به جزتو کس ییبده دوستش خواهم داشت چون مادرش تو

 یتو محکوم به حبس ابد تو قلبم شهبا ادتی نویعوض ا زیچ چیه

 تش اشکم راه افتادابراز احساسا نیا ا

ه ک نیبهشت هم نیآزاد شوم...اون زندان برام ع خواهمیهرگز نم یزندانبانم که تو باش"کن  یمرا در قلبت زندان" -

 ییبهشت من تو هیبرام کاف یتو کنارم

 انداخت رو شونه امو گفت سپهردستشو

 عمرم میزندگ میهست امیعاشقتم دن-

 شتریمن ب-

 اسمشو یبزار یخوایم یچ میشدافتاد اگه پسردار  ادمیا -
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 یشهاب آسمان-

 یمسخره نکن هست-

 یآسمان لیسه-

 انقدر مسخره نکن یهست-

 یاسمان وانیک-

 یهست-

 یسپهر خان اسمان هیچ-

 آره گهید یکنیمسخره م-

 اشکام در اومد گهیشروع کرد به قلقلک کردن من اونقدر قلقلکم داد که د بعد

 ولم کن دیسپهر ببخش-

 نوچ-

 باشه غلط کردم-

 حاال شد-

 ؟یاونطور شهیبامزه نم یول-

 خواد؟یبازم دلت قلقلک م-

 و دوست دارم دیاسم ام م،یمن تسل-

 شد3ساعت یبخواب فردا خواب نمون ریقشنگه ، بگ-

 عشقم ریشب بخ-

 گلم ریشبت بخ-
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 میرفت یمرداد از ماه عسل برگشتن وهمگ5 ناهمیا دهیبودو بعدش رفتن ماه عسل  سپ دهیسپ یپاتخت صبحش

 ناهمیا دهیسپ  میومدیاز کوه م میجمعه هم که داشت نیا رونیب میرفت یجمعه ها م یگیاستقبالشون مثل گذشته هم

 باهامون اومدن

 جون میمهمون دارن مر میدید میکه باز کرد درو

 دنیمهمونامون هم تازه رس نیخانوم:ا خوش اومد میمر

 کنم بچه هاحق دارن نشناسن  یاول معرف دیجون گفت بزار میکه مر میشد کترینزد هممون

 منو گفت کیجون اومد نزد میمر

 هستش یخانوم خوشگله عروسم هست نیجون:ا میمر

 نیسپهر جان عاشقش بودن شما بود کهی:پس اونآقاهه

 بله-

 :پس سپهرجان حق دارن ازتون نگذرنآقاهه

 اخت گردن من و گفتسپهر توهمشد و دستشو اند یاخمها

 بهش چپ نگاه کنه یحق نداره حت یکس کنمیعوض نم نایمنه با د هیزندگ یهست گذرمیمعلومه ازش نم-

 جان پسرت چقد حساسه می،ابراه یبزرگ شد یلیخ یی:پس سپهر توآقاهه

 دوتا رو هم حساسفسپهرهم که معرف حضورتون شد نیجون:ا میمر

 و گفت دهیرفت سمت سپ بعدش

 هست  دهیخانوم گل هم دخترم سپ نیجون:ا میمر

 اشاره کرد و گفت نیبا دستش به شاه و

 هیهستش برادر هست نیو دامادمون شاه دهیهمسر سپ شونمیجون:ا میمر



 تیبا تو تا ابد

 
409 

 

 روبه اون اقاهه کرد و گفت بعد

  کنهیم یزندگ کایهستن دوست پدرتون که تو آمر یبهادر یاقا شونمیجون:ا میمر

ت داش ینیبه دلنش افهیداشت  ق ییبلوند که چهره اروپا یو موها یآب یبا چشما بایده زخانوم فوقالعا کی بعدبه

 اشاره کردو گفت

 هستش ییکایکه اصالتا آمر یبهادر یهستن همسر اقا تیوا ایهم خانم کلور شونیا–جون  میمر

 داشت گفت یناز افهیق یمامانش بود مو بلوند و چشم آب هیخوشگل که اونم شب یرو به دختر بعد

 خانوم هستن نایهم دخترشون ن شونیجون:ا میمر

 در گوشم گفت دهیسپ

 گرفته بود کهیسپهر ت یهست که بابام برا یهمون یا-

 موقع دختره اومد طرفمو دستشو سمتم دراز کردو گفت همون

  دنتیسالم من خوشبخت بود از د-

 به طرفش دراز کردم و گفتم دستمو

 منم خوشبختم-

 گرفته بودن کهیسپهر ت یبرا نویا یزمان هینداشتم بهش  یاخم تخم هم داشتما حس خوب البته

 بغلمو گفت دیپر بعدش

 خوشگل بود یلیک یلیتو چقد ناز بود ک یوا-

 ناز بود  یلیتوام خ زمیممنون عز-

 دندیخندیم زیر زیبچه ر که

 دیشد و از گونه اش بوس زونیاز گردن سپهر آ. بعدش
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 یکنیم کاریااا چ-

 کردیخوب داشت با سپهر احوالپرس م-

 زنا رو شوهراشون حساسن اند و بالعکس رانهیا نجایکن ا یمثل دختر خوب احوال پرس-

 از گردنش جدا کرد وگفت اروینیدست ن سپهر

 ذارنیوگرنه دخترو زنده نم گهیراست م-

 کشته شم خواستیمن اصال نم Im sorryاوه واقعا -

 نشه تکرار گهیاشکال نداره د-

از کنارم بره کنار سپهر واال  دانمیلحظه هم اجازه نم کیو سپهر دست داد  نیاز ترس فقط با شاه چارهیب بعدش

 دمینفس راحت کش کیکه  رونیرفتن ب نیروبه رومون بود بعد ناهارسپهر و شاه بمیرق

 راحت شد المی:خدهیسپ

  کردیداشت سپهرو نگاه م یداشت دوچشم یدیآره د-

 کردیهم نگاه م نی:تنها اون نبود به شاهدهیسپ

  راننیا یبنطرت تا ک-

 ارمی:صبر کن االن سرو تهشو در مدهیسپ

 و گفت  نایرو کرد به سمت ن بعد

 دیرانیا یجان تا ک نای:ندهیسپ

 دونمی:نمناین

 یتوام اونجا عاشق شد دمی:شندهیسپ

 چقد خوب هست دهیسپ دونهینم یمهربونه وا یلیهست ک لیخوش استا یلیاره ک ی:واناین
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 هییکای:آمردهیسپ

قراره خبر بده  هیبود با ما خارج شد رفت ترک هیکرد اما شرکت خودش ترک یزندگ کایهست اما امر یرانی:نه، اناین

 کرد یتا باهم عروس هیترک میبر

 انشاءاهلل ی:مبارکه مبارکه،کدهیسپ

 نجایکرد ا دایماهم خونه شما موند تا پاپا خونه پ دهی:گفت خبر مناین

 گفتم دهیگوش سپ دم

 کارمون ساخته است یوا-

 یشد چارهیتو ب می:ماکه خونه خودموندهیسپ

 مینیخونتو بب یکنیدعوت نم گمیم-

 کشم ینقشه م نمیا ی: برادهیسپ

 ممنون-

 رفتن باال شب نیشام اومدن و بعدش دوباره با شاه یبرا نایکرد خداروشکر سپهر ا فیتا شب از عشقش تعر بعدش

سپهر  یالبته فدا موندنیم نییکه طبقه پا گذشتیهفته م کیبود  یما موندن دختر بامزه ا شیپ نیو شاه دهیرو سپ

د شب بو فتیهم که ش یرفت وقت یم بالفاصلهو بعد شام  ومدیشام م یشب ها فقط برا دیمنو د تیشم که حساس

 زمیعز یکرد ه یبوسش م شدیم زونیاز سپهر آو یه شدیعوض م ایتازگ نایمخصوصا که رفتار ن نیهتل شاه رفتیم

سپهرهم چندبار برخورد  نهیشیم نیسپهر ننشستم ا ینشست واال من تاحاال روپا یتو پاهاش م ای گفتیم زمیعز

 ینطوریبعد اون سپهر ا هینطوریا نیهم یبزرگ شده برا کایتو آمر الیخیب گفتنیاما اون م فتگ میکرد و به بابا ابراه

 واال کردمیاحساس خطر م نیخونه شاه ایمامانم  اخونهی میهتل بود ایماهم  فتهیچشمش تو چشمش ن گهیکرد تا د

 دنیحامد دوباره به دادش رس واونام سام  داشتیخودشو تولد آدالن هم دعوت کرد اونجام از سپهر دست بر نم یحت

کوه خداروشکر خونه گرفته بودن امروز قرار برن خونه خودشون و به اصرار آقا  میامروزهم جمعه بود قرار بود بر

م ه ایو عمه و دن یهم باهم داشتم شاد ونیآقا مویکه ما سه تفنگدار باهم بود میکوه بود یکوه تو مشیآورد میابراه

 رها قرمز شد دمیکه د کردمیصحبت م دهیبا رها و سپ میکن یرو ادهیپ میبود تهگرف میتصم نباریباهم ا
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 رها شدهیچ-

 نیدختر و نکشتم منو نگه دار نیتا ا-

 شدهی: چدهیسپ

 یبنیم  ینگاه کن-

 ردکیتالش م یسپهر هم ه ستادهیسپهر و سام وا نیسپهره و ب یخانوم دستش تو بازو یدید میبرگردوند سرمونو

 بود دهیکنه بهش چسب نیدستشو از تو بازوش بکشه اما ع

 کشم یم نویمن ا-

 با پنبه سر ببر شهینم ینطوری:ادهیسپ

 دهیکنم،منو هل بده سپ کاریچ افتمی-

 چرا هل بدم یشد ونهی:ددهیسپ

 بکن گمویکه م یکار نیا-

 تونمی:نمدهیسپ

 رها تو هلم بده-

 باشه-

  نیهلم دادو من خودمو انداختم زم رها

 آخ پام -

 که همه سرشونو به طرف من برگردوندن دمیکش غیج یجور هی

 یسرت هستخاک تو-

 چرا -
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 نه پاتو یگرفتیزانو تو م دیاالن با-

 دنیتا ندزد نیریدست شوهرتونو بگ نیشما بر ادیفعال که سپهر داره م-

 گفت کمویاومد نزد سپهر

 نمیبزار بب شدیقربونت برم چ-

 نه-

 میبرگرد یخوایچرا، م-

 نه-

 سرمون بودم به سپهر اشاره کردم دکشون کنه  یکه باال همه

  نمیپاشو بب دیبا میایم واشی واشیماهم  دیشما بر-

 بچه ها می:باشه برنیرام

 دور شدن از جام بلند شدم و گفتم  یکم یوقت

 عشقم میپاشو بر-

 نیزم یمگه نخورد-

 زردچوبه نجاتش دادم کیباشه از دست  شمیچرا، خواستم شوهرم پ-

 و گفت دیخند سپهر

  کردیچرا انقد کنه است ولم نم نیا یهست یزرد چوبه وا  یاسم قشنگ-

 قابلتو نداشت-

  دنیبچه ها بساط صبحونه رو چ میدیکوه که د یباال میسپهر باهم رفت با

 یهست ی:خوبنیرام
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 آره خوبم-

 نشد یزی:خداروشکر چریام

 اره واقعا-

 اینیبودن بگردن اون نباهم رفته  ونیو آقا میبود بعد صبحانه خانوما دور هم جمع شده بود لمیف دنیاونام فهم البته

 کردیم یسکو نشسته بود اس ام اس باز کی یهم رو

 چسبهیچرا انقد به همه م نی:ایشاد

 مثل شما داشته باشه )البه اداشو درآورد( یآدم همسر نیشما چقدر خوب نیواو آقا رام گهیمن م ی:جلوایدن

  ادیشما خوشم م تیاز شخص ریاقا ام گهیکنار من نشسته م ری:امیشاد

 اونجا مدل شو کایآمر ایخوبه ب لتیشما استا گهیم نیبه شاه یدی:نددهیسپ

ه سپهر زونیهمشم که آو نهیشیم نیسپهر ننشستم ا یسپهر ااا من تا حاال رو پا زونیآو ینیب یزرچوبه رو م نیا-

 نییپا مشیاز کوه بنداز گهیم طونهیش

 نمیبیم یم تو بهشتم و دارم حورلحظه حس کرد هی نیشما چقدر خوشگل یوا گهی:به سام هم مرها

 فرهنگشه ریهست تحت تاث یدختر ناز الیخی:بچه بماهیفر عمه

 یگیم نویبده بازهم هم ریبه عمو حامد گ نی:آخه عمه همیشاد

 کنه دختره زردچوبه ی:غلط معمه

 میدیحرف عمه هممون خند نیا با

 زردچوبه یگذاشت یعجب اسم ی:ولیشاد

 ادیآره بهش م-

 رفت سمتش و گفت نایکه ن زدیناهاربود عمو حامد داشت کباب ها رو م کینزد
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 یهر خانوم هست یبرا یآل دهیمرد ا کیشما چه  دیآقا حامد خسته نش-

 بلند شد و گفت ماهیفر عمه

 جان بزار کمکت کنم حامد جان ناین یشما لطف دار-

 گفت یخندیم زیر زیر کهیدرحال عموحامد

 کمک کن زمیعز ایب-

 دنایدختر ترس کی:خانوما چقد از نیرام

 داره دنیزردچوبه ترس نیا-

 کجاش زردچوبه است یخوشگل نی:دختر به انیرام

 از جاش بلند شود و گقت دیشن نویکه ا ایدن

 بگو گهید کباری نیرام یگفت ی:چایدن

 من غلط کردم گفتم خوبه یمحشر یکردم تو از همه خوشگل ی:شوخنیرام

 :تکرار نشهایدن

 نشست  نیبغل رام  رفت بعدش

 شهیم دایخفه شن وگرنه جنازه امون پ ونیاقا میصحنه که مواجه شد نی:با اریام

 گفت  یم ناین یکه هرکس کنار شوهر خودش بود ه میسر ناهار بود میدیحرف خند نیبا ا هممون

 آقا سپهر نمک،آقا سپهر سماق ، آقا سپهر نون-

 بعدگفت قهیمن نون رو گذاشتم جلوش پنج دق که

 وانیآقا سپهر لطفا ل-

 جلوش دمیبرداشتم و محکم کوب وانیل
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 نمیخودت بزار ا گهیبردار د یستیچالغ که ن ستین یشکیبه جز سپهر ه نجایآقا سپهر و کوفت آقا سپهرو درد ا-

همه  که اونم دمیقسمت واداشو درآوردم( از حرصم دست از غذا خوردن کش نیلقمه بخوره آقا سپهر آقا سپهر)ا کی

 اس ام اس اومد و بلند شد رفت کینون گذاشت و  یکبابشو ال

 :ناراحت شد؟یشاد

 به درک که ناراحت شد بره برنگرده-

 نشده  یطو  ی:آروم باش هستسپهر

 یهست هیچ  یبرا تیحساس نهمهی:انیرام

از سپهر  یخسته شدم ه کشهینزد یهمه چ ستیبه شوهر من نگاه کنه اونور کوه که ن یکس خوامیآقا من نم-

 شهیم زونیآو

 :رو اعصاب منم رفته حق دارهنیشاه

 ی:حاال که رفت غذاتو بخور هستایدن

 خوامینم-

 کردم  هیکردم به گر شروع

 گهینکن د هی:گرریام

 به عشقم نگاه کنه  یکس خوامیمن نم-

 یحساس یادیتوام ز کنهیبه بعد نم نی:از اسام

 گرفته بودن  کهیسپهر ت یکه برا هیهمون نیا هیک نیا یدونیسام م یگیم یچ-

 عموحامد:واقعا حق داره عمو

 بغلم کرد و گفت سپهر

 نکن من طاقت اشکاتو ندارما هیها ،گر یکن تیداره خودتو اذ نویزرد چوبه ارزش ا کی زمیعز-
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 توام باهاش برخورد کن-

 چوبه زرد کنهیم تمویشکا رهیزود م هیچ یچ دونمیمهمونه و نم ذارهیکه بابا نم یبنیم-

 شد دتریام شد هیگر

ه قلبم نکن ک هیخوبه تو فقط گر رمیحالشو بگ دمیمنم قول م ینکن حالشو گرفت هیمن بسه گر زیججان عز یهست-

 سوزهیداره از اشکات م

 باشه-

 دیاشکامو پاک کرد و چشامو بوس سپهر

 خوردیخودش م یکی دادیبه من م یکیخودش شروع کرد برام لقمه گرفتن  بعدش

 خوادیجان از اول بگو دلت بغل م ی:هستعمه

 ا عمه-

 خوادی:ودلش بوس موس مرها

 رهیبراش لقمه بگ شیبابا خواستی: مدهیسپ

  نیرندی:ا به زن من گسپهر

 میبرگشت یتا وقت میدیکرد که حالمون عوض شد اونقدر خند فیاونروز تصادف و تعر یدوباره ماجرا دهیسپ بعدش

 بودن  اطیتو ح میجونو بابا ابراه میخونه مر میدیرس یکردم وقت یچیانگار خوب دمشو ق دیچیما نپ یبه پروپا ناین نیا

 سالم-

 جون: سالم میمر

 میجان توام برو لباستو جمع کن بر نایرفت خونشون ن ی:بهادرمیباباابراه

 چشم عمو-
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 شده یزیچ نیجون:چرا پکر میمر

 زمیعز می:نه مامان ،برسپهر

 زشته نیکن ی:کجا ازش خداحافظمیباباابراه

 بگه که دم گوشش گفتم یزیچ خواستیم سپهر

 گورشو گم کنه میکن یسپهر بزار خداحافظ الیخیب-

فقط گفت خداحافظ  یلب ریما ز کیاومد نزد یکرد اما وقت یجون روبوس میو با مر نییچمدون اومد پا کیبا  ناین

 ورفت.

 چش بود نیجون:ا میمر

 میدعوا کرد-

 جون:چرا میمر

 کردیم تمیاذ-

 کرد یچیهم طاقتش تموم شد  و دمشو ق یمن بود هست زونی:همش آوسپهر

 نیسپهر ا یکرد یواقعا خداروشکر انتخاب خوب یهست ییجون:خوب کرد خدارو هزار مرتبه شکر عروسم تو میمر

خوب بود  لیاوا ومدین سبک و کنه  من خودمم از رفتارش خوشم نقدیا دادیسکته ام م یهفته ا کیعروس من بود 

 اما بعدا عوض شد

 آره،منم نتونستم تحمل کنم-

 دخترم،خداروشکر شرش کم شد یجون:حق دار میمر

 واقعا خداروشکر-

 نیشام خورد-جون  میمر

 خسته ام یلیمن خ میبر ی:آره مامان،مامان اجازه بدسپهر
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 ریشبتون بخ زمیعز نیجون:بر میمر

  ریشب بخ-

 بعد دوماه

 سپهر پاشو -

 بزار بخوابم یهست-

 شهیم رتید7ساعت زمنیعز-

 دیپتو رو سرش کش سپهر

 دمیخواب رید شبیاددیخوابم م-

سرکار عموحامد که کال آزاده  رهیمهرم لهیکه تعط نیرام نیراه بنداز یکنفراس گروه نیمن مجبور بود زیخب عز-

 ریهم مثل ام نیخودشه شاه یهم اقا ریام یایم یریم یک گنینم

 اومد وگفت رونیپتو ب ریاز ز سپهر

 گهید کارنیبگو ب-

 یدوهفته تموم شه طرحت تموم شه توام آقا نیاخراجت کردن بزار ا مارستانیپاشو پاشو از ب گهید کارنیواال ب-

 خودت باش

 گهید کاریهمون ب-

 قایدق-

 گهید قهیدق 5بزار  یهست-

 شهینم-

 عشقم-



 تیبا تو تا ابد

 
420 

 

 نه-

 نفسم-

 نه-

 خوشگلم-

 سپهر-

 بخوابم کمی ینذاشت اینکن هیباشه اما تصادف کردم مثل اون دفعه گر-

 دکمه نقطه ضعفمو بزن ها یتوام ه-

 فدات شم من خانوم خوشگلم یاله-

 کنم دارتیب یک-

 ساعت چنده-

-7:05 

 کن دارمیب میهفت ون-

 چشم-

 فم نبودنشهنقطه ضع دونهیم رهیگینقطه ضعفمو نشونه م یکرده ه دایسپهر هم نقطه ضعفمو پ نیا

حاضر کردم که درست کردنش کم وقت  یفنجان کیوقت بگذره رفتم ک نکهیا یبودم برا دهیرو که چ زصبحانهیم

ر که سپه دمیچ یاستند م یهارو تو کیآب پرتقال هم گرفتم داشتم ک ختمیرو داخل فنجانها ر عیما یو قت بردیم

 دیگونه امو بوس یاومد رو

 یراه انداخت ییخانوم خوشگلم ،چه بو ریصبح بخ-

 ییرآقایصبح بخ-
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 زدم و گفتم یبرگردوندم طرفش سوت سرمو

  یزد یپیاوو چه ت-

 گهید  گهیخوب د-

 ؟یچ-

 مملکتم نیپزشک ا نکهیهم ا-

 خب-

 گهیزشته د ننیب یپرستارا آدمو م نکهیهم ا-

 گفتم ذاشتمیهم م یآب پرتقاال کهیگذاشتم و درحال زیم یرو رو کیک استند

 مذکر، مونث؟ شیاز چه نوع -

 از پرتقالش خورد و گفت کمیو دینشیم یصندل یرو کهیدرحال سپهر

 مونث-

 سپهر؟-

 زمیعز یشوخ یب-

 یمگه خودت زن دار-

 من زن دارم دوننیتازه اونا که نم  زمیداره عز یبیچه ع-

 من یعنیسپهر -

 تمموقع تلفنم زنگ زد دکمه سبز و زدم که آروم گف نیهم

 رمیگیحالتو م-

 و دیخند زیر زیر سپهر
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 یسالم بر برادر خودم چطور-

 داشتم یکار هی ،باهاتیخوبم خوب-

 جونم بگو-

 هستش کزادیو ن یمیرح یراستش  فردا عروس-

 ،خبیا به سالمت-

  یای( ب رشی)پذ receptionتو  بعنوان  شهیم-

 صبر کن-

 سپهر-

 جونم-

 هست یشبت ک فتیش -

 فردا-

 فتهی،سپهر هم ش نیحله شاه-

 ممنون-

 یبکن یخوایم کاریرسپشن چ یکیواسه اون  شهیکه نم یاما تک-

 مونمیخودمم تو هتل م ادیب دهیقراره اونم سپ-

 هیبه به عال-

 یندار یفعال کار-

 سالم برسون خداحافظ ینه داداش-

 خداحافظ نمتیب یم نطوریتوام هم-
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 گفت یم یدوماد برادر زن چ -

 هم گفت فردا من بعنوان رسپشن برم نیشاه شونهیمون فردا عروسدوتا رسپشنا نیا -

 شب؟-

 آره-

 رسپشن ستیمگه دوتا ن-

 مونهیم نمیشاه اد،تازهیب دهیچرا اونم قراره سپ-

 فتهیپس جمعتون جمعه گلتون کمه که اونم ش-

 دیپرستاراتون هست شیا شما که پ-

 گهیو م خندهیم سپهر

 هم خوشگلن یلیخ نیبهتر از ا یچ یگیواقعا راس م-

  ایشد یقاط نیبا رام ادیسپهر؟انگار ز-

 هم هست ریو ام نیشاه-

 یگرفت ادیاها پس از اونا -

 بلد بوودم-

 بهت نگاه کنن کننیانگشترت کو که اونا جرات م یراست-

 چپشو باال آورد و انگشت حلقه اشو آورد باال  دست

 ناهاشیا-

 کننیم چطور به مرد زن دار نگاه یتو که انگشتردار-

 کنمیمن نگاه م-
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 سپهر-

 دنیشروع کرد خند دوباره

 رمیگیحالتو م-

 که آخر ر سپهر و گرفتم میبرداشتم بازم بدو بدوکرد ریکفگ کیآشپزخونه  از

 ینیب یچشاتو م نیا-

 خب-

 ارمیاز کاه درم کنمیجز من نگاه م یبه کس-

 دیبابا باز خند یا

 ادیانقد خوشم م یخوریحرص م یوقت یهست-

 شم ریحرص بخورم زود پ ادیدلت م-

 بشم اتیلوس باز نیا یآخ من فدا-

 و گفت دیگونه ام بوس از

 خوشمزه بود یلیدستت درد نکنه خ-

 یچ-

 کتیگونه ات به اضافه ک-

 نوش جان-

 میکنم بر ضیمن برم لباسامو تعو-

 باشه-



 تیبا تو تا ابد

 
425 

 

که  دمیسام هم که رومبل بود پوشهارو شستم و لبا یجمع کردم و شستن زویکنه منم م ضیلباساشو تعو سپهررفت

 سپهر اومد نیح نیهم

 میبر-

 میبر -

سپهر سر راهش منو  شهیهم میشد نیو سوار ماش میکرد یخداحافظ میجون و آقا ابراه میبرداشتم و از مر فمویک

 به هتل میدیبود .رس فتیکه ش ییبه جز وقتها میگشتیهم باهم برم یهتل و برگشتن رسوندیم

 خداحافظ، مواظب خودت باش-

 مواظب خودت باش زمیبسالمت عز-

من تو هتل  میبود فتیو منو سپهر هردو ش دخانومیجاشو داد به ماه ،ماه هم جاشو داد به خورش دیخورش باالخره

 میصبح عوض کرد یهم اومدو جامون رو با رسپشن ها دهیبودم به هتل که سپ دهیتازه رس مارستانیسپهر توب

 یخوب دهیسالم سپ-

 یخوبم تو خوب یسالم مرس-

 ممنون-

 کرد دایاز معاون به رسپشن تنزل پ نمیب یم-

 گفتم باخنده

 رمیگیموندم تازه اضافه حقوق هم م یمرام-

 یکردیم کاریچ یموندینم یریگیاضافه حقوق م یموند یمرام-

 گرفتمیکل هتل وم-

 گفت دهیشلوغ بود هتل سپ نیهم یتابستون بود برا یچون آخرا میکردیشب هردومون کار م1ساعت  تا

 تو ایخسته شدم اول من بخوابم  یلیخ یهست-
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 تو برو بخواب-

 میساعت استراحت کن2ساعت 2کن، دارمیب2ساعت-

 تو بخواب بعدش من4تا ساعت انیم یبعد یرسپشن ها8 ده،ساعتیسپ یشیبدخواب م ینطوریا-

  یشیخسته م ینطوریا-

 کنمیم دارتیخسته شدم ب نگران نباش هروقت-

 ریباشه فعال شب بخ-

با چنان غرور و با  شیکینفر اومدن داخل دوتا آقا که 5که  کردمیم یرفت بخوابه منم داشتم با سپهر اس باز دهیسپ

 یعسل یکه و چشما یقهوه ا یهم قد بلندبودموها یکیکه آدم جرات نگاه کردن بهش نداشت و اون  ومدیصالبت م

ن م هیشب یلیدختر خ کیدخترهم بودن و  یکیپسر  یکیبودن و دوتا بچه  لیدوتاشونم خوش استا ییداشت خدا

نه مثل م افشیق هیا دختره ته ما دمیکه شدن د کینزد دمیدیدورتر م یکم نارویالبته همه ا زدیبود اما ازمن الغرتر م

 ، میتفاوت داشت کیاز نزد

 میسالم اتاق رزرو کرده بود-

 ستادهیوا ینطوریزنش انگار چوب حشکه که ا چارهیب یگفت چقد هم جد نویر بود که اآقا پرغرو همون

 اسمتون نیخوش اومد-

 یو برسام ساجد یریارشام ام-

 شناسنامه هاتون لطفا-

 هردوتا آقا شناسنامه هارو دادن-

 خانوم شماهم-

 دییبفرما-

 زیخانومه هم سه تا شناسنامه گذاشت روم اون
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 برسام بود پس  هیاز شناسنامه هارو برداشتم و چکش کردم اون چشم عسل یکی

 شیدیکل نییبفرما گهیتخته بود د کیاتاق شما -

 :ممنونبرسام

نگاه به شناسنامه زنه کردم که اسمش بود  کیشناسنامه هاروهم چک کردم پس چوبه خشکه آرشام بود و  هیبق

 فکر کردم که چوبه خشکگفت یکم دمینوشنیا ییجا هیچقدر هم اسمش آشنا بود راستش  یحلما منصور

 یافتاده مارو معطل کرد یاتفاق-

 بدم دویچک کنم کل رینخ-

 هیجد یلیدوست ما خ نیا نی:شما ببخشبرسام

 )آروم گفتم (مونهیچوب خشک م نیمعلومه ع-

 و اونم اخم کرد دیهردوشون چون دوستش خند دنیانگار شن اما

 یمامانم هیخانوم شما چقدر شب-پسرکوچولو

 مامان اونجاست میفکرد میداخل شد یآره وقت-دخترکوچولو

 معلومه فر داره میشیکه م کیاما نزد میهم هی:آره از دور شبحلما

 پسرم هیبله منم کر کردم دوتا شدم،اسمت چ-

  نازهیپر میابج نمیپرهام ا-پسر

 یچه اسم قشنگ-

 هی:اسم شما چنازیپر

 یهست-

 اسم شمام خوشگله– پرهام
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 زمیممنون عز-

 نیکارمونو راه بندار یخوایخانوم نصف شبه نم-

 نیچند لحظه صبر کن-

شناسنامه بچه  کردمیم قیتحق دیاما با هیک دمیدختروچک کردم هم سن من بود از نام پدر ومادرش فهم شناسنامه

خاک تو سرم همسن منه  یعنی 7نازیسالش بو پر10دوتا بچه آرشام و حلماست کهپرهام نیهارم چک کردم پس ا

 دمیدوتا بچه داره بعد وارد کردن اطالعات پرس

 نیمونیچقد م-

 وریشهر30تا-

 داتونیکل نییتمام شد فرما-

اومد دنبالم بابچه ها صبحونه رو  مارستانیازب 8که سپهرساعت دمیو خودم خواب دارکردمیرو ب دهیسپ4ساعت

 هی. وبالخره حدس هم درمورد حلما درست دراومد منتظر میت کنو هرکس رفت خونه خودش تا استراح میخورد

و مادربزرگ و  نایو خاله ا یدا رفتن التیهفته مونده به تعط1زودتر  یتابستان بچه ها کم نیزمان مناسب بودم.ا

لم بهم چند روز بود که حا میورها باخانواده اشون به مشهد دوباره تنها شد ایعمه  و دن رازیبه ش میپدربزرگ مادر

 در رو زدم  شیبرم ازما میتا اجازه بگ نیامروز رفتم اتاق شاه خوردیم

 دییبفرما-

 خودم یسالمم بر داداش-

 یخوب زمیسالم عز-

 ستمیبد ن یا-

 من نشست ینشستم که سپهر هم اومد رو مبل کنار شیچرم یمشک یمبلها یرو رفتم

 نکنه با سپهر بحثت شده شده،یچرا چ-

 شهیبا سپهر بحثت م یبود که بگ نیمارها بال در آوردن باورش راحتتر از ا یگفتیاگه م-
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 تو یکنیم فیاووو چقدر هم تعر-

 چطوره دهیسپ-

 باهاش حرفم شده-

 یگیدروغ م-

 میهم قهر شبیبخدا،از د-

 چرا-

 نه گهیم کنمیکنکور بده خودم کمکت م گهیدرس بخون سال د ایب گمیم-

 کنهیامسال هم کنکور نداد چرا قبول نم-

 یچند ساعت از شرم راحت ش یخوایم ینکنه از دستم خسته شد گهیم-

 خخخخخ-

 میازتون خسته شد نیکنیفکر م یبگ یکجاش خنده داره،شما خانوما هرچ-

 نده بهش ریگ گه،توهمید نطورهیحتما ا-

 یکنه تو نذاشت شرفتیپ خواستیفردا باباش نگه دخترم م گمیمن م-

 ستیبه حرف تو ن یازین گهیبهت م ادیاگه بخواد خودش م دهیسپ-

 یکنیم یمن داداشتما از اون طرفدار-

 شدیمن طرفدار حقم،بعدش چ-

 دمشیقهر کرددر اتاقم بست تا امروز که اومدم سرکار ند یچیه-

 یدیکشینازشو م دیخوب با یولش کرد ینطوریهم-

 ت و قهر کرد نه مناما اون زود از کوره در رف-



 تیبا تو تا ابد

 
430 

 

 ازیزن نازه مرد ن یدیکشینازشو م دیتوبا-

 داره یواسه زن ما بد آموز یکه عادت کرد دهیاونقد نازتو کش رمیگیحالشو م نمیسپهر و بب نیاوووو من ا-

 یمونده مردساالرش کن نیهم نیاز راه به درش کرد شتریهم ب نجایالزم نکرده تا ا-

 میکرد کاریچ-

 بخاطر پرستارا گهیم یشد بیچقد خوشت گمیم شیکرده چند روز پ پیخودشو خوشت یچیه-

 خندهیم نیشاه

 هیها چ-

 به سپهر  ولیداشته باشه بهت بگه ا نویجرات ا کردمیفکر نم-

 کردم یبعدش هم گفت شوخ-

 لشیاه اه خاک تو سر زن ذل-

 لیذل زن گمیاونموقع من م یدنبالش افتاد ینکرد ه یآشت یکن وقت ینکن برو با زنت آشت نیاوو به شوهر من توه-

 مارو یآبج یوا یوا-

 چمه-

 تیچیه-

 یبگما حواسمو پرت کرد یزیاومده بودم چ نیاه بب-

 بگو-

 رمیبگ یازت مرخص یچند ساعت خوامیم-

 یچ یبرا-

 هیشخص-
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 یباشه به داداشت اعتماد ندار-

 عمو حامد یدارم برا زیسورپر هیمطمئن شم بگم تازه تا آخر ماه هم  دیبا نیا شاه-

 شیبرم ک خوامیمن پس فردا م-

 چرا-

 کنهیشک م ارشیدست  دهیهتل رو بکش باال که کش یپوال خواستیحسابداره م نیکرده هتل ا دایمشکل پ یچیه-

 راه افتاده یباز تیو انگار دعوا و شکا

 یریتنها م-

  دهینه با سپ-

 یایچند روزه م-

 میایروزه م2 میپس فردا بر-

 گمیباشه پس اونموقع م-

 رمیمیم یمنتظرم دارم از کنجکاو-

 برم تونمیم-

 به ساعتش نگاه  کرد نیشاه

 میکه جلسه دار ایب3هست بروتا1ساعت -

 باشه ممنون -

منتظر بودم که صدام کردن و ازم  یساعت میهتل رفتم ن کینزد شگاهیگرفتم وبه ازما یاومدم و تاکس رونیهتل ب از

 جوابش برم از اونجا هم به جلسه رفتم. یگفتن فردا براگرفتن و شیآزما

از  دمیچ یصبحونه مفصل زیم کی یخوشحال بود از خوشحال یلیته دلم خ دونمیداشتم نم یادیز یصبح انرژ از

 ودتا عسل و مربا و خامه و کره ب ریبگ ییآب پرتقال و چا رویپخته بودم واز ش ینیریو ش کیشده بودم ک داریصبح ب6
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 زد و گفت یسوت کیشده و  داریخودش ب دمیکنم که د داریبرم سپهر و ب خواستمیم

 هیخانوم خبر یهست-

 زمیعز ریبخ ،صبحتینه چه خبر-

 یداریاز چند ب ریصبح توام بخ-

 6از-

 یشد داریچه زود ب-

 بده واسه عشقم صبحونه خوشگل حاضر کنم-

 یدلم دستت دردنکنه اما خسته شد زینه عز-

 شمیاصال خسته هم نم کنمیتو غذا و صبحونه درست م یبرا یوقت کنمیم فیمن ک یچه خسته ا-

 برنگردم گهیخودم دورت بگردم د-

 مشت به سنه اش زدم البته آروم هی

 ونهید-

 من گشنمه یدیکه چ یزیم نیبا ا میونتیعمره د کیما -

 سپهرهم ماشاءاهلل از همشون خورد  میخورد یصبحونه رو با خنده و شوخ مونیدوتا

 یریدل درد نگ-

 خوب  دهیعشقم زحمت کش-

 و گفت دیکش یا ازهیخم کی

 دست گلت دردنکنه زمیخوشمزه بود عز یلیشدم خ ریس یآخ-

 نوش جونت-
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 برم لباس بپوشم رسونمت-

 رمیاستراحت کن خودم م یفتیتو امروز ش-

 یبر یخودم هستم چرا باتاکس یوقت-

شم که به سپهر  ادهیپ نیاز ماش خواستمیشدم م نیرو جمع کردم و سوار ماش یمنم همه چ دیو پوشلباسش سپهر

 گفتم

 با خودت شهیناهارتو حاضر کردم فقط زحمت گرم کردنش مثل هم زمیعز-

 یکنیخودتو خسته م یسر صبح خورمیم نییپا رمیم گمیم شهیمنه م زمیممنون  عز-

 یدست پختمو دوست نداشته باش نکهیدوست دارم مگه ا-

 دمیم حیتو نباشه ترج یهم غذا مارستانیتو ب گهید یمنو با دستپختت بدعادت کرد دوننیعالمو وآدم م یا هست-

 گشنه بمونم

 خوردمیناهار م نییپا رفتمیم یگیپس چرا م-

 گهیتعارف بود د گهیخوب د-

 پس تعارف بود آره-

 گهیوم خندهیم سپهر

 من ناهار بپزه یبرا یش داریب یسر صبح خوامیآره،نم-

 نره ادتی نتیخونه بزار ماش یشامتم حاضره ورفت مارستانیب یگفت یراست زمیممنون عز-

 مواظب خودت باش زم،چشمیبازم دستت درد نکنه عز-

 نطوریتوام هم-

 درو ببندم که سپهر گفت خواستمیم
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 یهست یراست-

 جانم-

 دوستت دارم-

 منم دوست دارم-

 حداحافظ-

 دارید دیبه ام-

ار هتل خارج شده بودرفتم  عیسر نیعصر بود که از هتل خارج شدم البته شاه6چند ساعت کار کردن ساعت بعد

دلم  میروز بود نیوقته من و سپهر منتظر ا یلیخوشحال بودم خ یلیو گرفتم خ شیو جواب آزما شگاهیآزما

 نیترکیشدم و به نزد یخارج شدم و سوار تاکس شگاهی.از آزما.مارستانیکنم قبل رفتن به ب زشیسورپرا خواستیم

ن گفتم بهشو  میبود یشکالت کیبود منو سپهر عاشق ک یشکل شکالت یآماده قلب کیک کیخونه رفتم که  یقناد

ش بزارم بعد هیپا یرو لوله کنم و با روبان ببندم ورو شیجواب آزما خواستمیبزارن چون م کیک یکوتاه رو هیپا کی

 نیهم از اخالق ع افهیفقط کاش هم از ق دیانقد خوشحالم که نگ "مبارک دنتعشقم باباش" سنیگفتم روش بنو

بود  نجایهمه ا نیشدم و برگشتم خونه ماش یحاضر کردن و بعد حساب سوار تاکس یا قهیدق10سپهر باشه اونا هم 

م شد اطیح واردانداختم و  دویکل دنینکنه همه قبل من فهم نیشاه نیماش ینا،حتیا نا،عموحامدیا نا،عمویآقاجون ا

 قرمز اومد یبا چشما میسوار آسانشور شم که بابا ابراه خواستمیم

 سالم بابا-

 میتو کارت دار ایب-

 یهست یشده چرا انقدر عصب یزیچ-

 داخل  ایب گمیم یچ یفهم ینم-

 امیبزارم ب الرویمن برم وسا میچشم شما بر-

 فقط زود-
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 کرد سوار آسانشور شدم و رفتم طبقه باال درخونه رو باز کردم یننطوریچرا ا نیرفت ا بعدش

 ییسپهر کجا-

 اتاقارو نگاه کردم نبود رفتم

 سپهر زمیعز-

 هیو لوله کردم و با روبان قرمز بستم و گذاشتم به پا شیو باز کردمو جواب آزما کیک نییرفته پا دینبود شا بازم

شلوار هم  و رهیت یآب یسارافون ریو ز یالبته تهش بعدش لباسامو با سارافون بلند سبز آب لخچایو هم گذاشتم  کی،ک

 یتبا ناراح دهیدرو زدم سپ نییبود سرم کردم و رفتم پا رنگهم که چند  مویکردم و روسر ضیتعو یرسارافونیرنگ ز

وآقاجون هم با حالت  دیقرمز رو مبل نشسته بود بابا و عمو فر یکه داخل شدم سپهر با چشما نیدرو برام باز کرد هم

و  مدو عمو حا نیشاه یو مادر بزرگ هم با ناراحت یجون و مامان و زن عمو و شاد میمر کردندیبهم نگاه م یبرزخ

 کردیبه خون نشسته بهم نگاه م یبا چشما ماهیاما عمه فر نییسرشون رو انداخته بود پا رهمیام

 ؟شدهیسالم چ-

 سمتم که عمو حامد دستشو گرفت ومدیمنفجر شه داشت م ماهیحرف باعث شد عمه فر نیهم

 اشتباه نکن ماهی:فرعموحامد

 و گفت دیاز دست حامد کش دستشو

 یریگیطرفه معشوقتو م هی:چماهیفر عمه

 طرف صورتم سوخت دستمو روصورتم گذاشتم و گتم کیبه سمت من هجوم آورد و  

 عمه-

 یمومیکه باهم خورد یآره حداقل حرمت نون و نمک یبود دستمزدم هست نی:عمه و درد عمه و زهرمار اماهیفر عمه

 یداشتینگه م

 شدهیچ-

 صداشو بلند کرد و گفت ماهیفر عمه
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 روهم آره یختیبا شوهر من ر یکشیخجالت نم شدهیچ یگی:تازه مماهیفر عمه

 تو یگیم یعمه چ-

 یگیم یچ ونهدینم هیعصب ماهیجان فر ی:هستعموحامد

عمو  یگفتیمگه نم یمثل خواهرمه ها تون هست یگفتیآره مگه تو نم دونمیجان من نم یهست دیی:بفرماماهیفر عمه

 عاشق و معشوق یشد شدیچ

 افترا نزن یجبران کن ینکن که نتون یاشتباه ماهی:فرعموحامد

 ستادیعمو حامد ا یبلند شدو روبه رو دیفر عمو

 عمو حامد یپاکت عکس و انداخت تور و کیهان  هیعکسا چ نیا کنهیاشتباه م ماهی:فردیعموفر

 :حتما فتوشاپهماهیفر عمه

 قای: دقحامد

 کنهیم انتیبا شوهر عمه اش خ نیا شهیاش م جهینده نت یآزاد نهمهیگفتم به دخترت ا ی:داداش بفرما وقتدیعموفر

 یگیم یچ نیفهمینکردم م انتیمن با عمو حامد خ یانتیشما چه خ نیگیم یعمو چ-

 خوردم دیرو هم از عمو فر یلیس نیدوم

 نشه تیادیآره چندتا چندتا بهزاد حامد سپهر ز یفهمینکنه تو م یکنیم نی:دختره .....به من توهدیعموفر

 گفته بشه گفته شد دیکه نبا یاسم

 ستین یآدم ینطوریا یآروم باش هست دیعمو:فر زن

 یبه الالش گذاشت یل یل تو ام هست که ریتقص دی:تو خفه شوناهدیعموفر

جواب  نیخوایم یفردا چطور شناسمیما بزرگ شده خودم بزرگش کردم م شیپ یهست دیجون:از خدا بترس خانوم

 نیخدا رو بد
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 یکالهبردار دروغ گفت یدیمال رهیدارن سرهمه ما ش ییجور ه*ر*ز*ه*ه*ا مگه خدا نی:شما نگران نباش امیباباابراه

 بابا-

 هم خوردم ازش یتو دهن کیسمتمو  اومد

 کثافت اریاسم منو به دهن ن یی:دهنتو آب بکش دختره هرجامیباباابراه

 همش دروغه  می:بابا ابراهنیشاه

 ستیعکسا دروغ ن نیدخالت نکن ا نی:شما بشدیعموفر

بود که اومده بد دنبالم کنار  یاز عکسا اون عکس یکیعکسا برداشتم عکس منو عمو حامد بود  نیاز زم رفتم

ه عکسارو دونه  دون نیهتل شاه میرفت  میشد ادهیپ نیدستمو گرفت ازماش یشدم وقت نیسوار ماش یآموزشگاه وقت

 نیزم کردمبود عکسارو پرت  یبد یلیخ یعکسا دمیکشیخودم خجالت م کردمینگاه م

 ام گرفت هیگر و

 ستیبخدا ن ستیمن ن یعکسا نایا-

گفتن  میمعتبر نشون داد یبه چندتا جا میاته آره خودم عکسارو با پدرتو اقاجونت برد گهیدروغه د هی نی:امیباباابراه

 اصله

 همش دروغه یبجز سه تا عکس اول-

 :بفرما خودش اعتراف کردماهیفر عمه

 گفت یبلند و عصبان یحامد باصدا عمو

بدبختو بخاطر منافع خودتون  نیا شیر نیخواستیکه م یسه تا عکس ما زمان نیخودتون ا یبرا گنیم ی:چعموحامد

  نیبهزاد ببر شیبه ر

  هیبهزاد ادم خطرناک  میدیفهم میکرد قیتحق مونیی:سه تانیشاه

 نیرو آورد چارهی:بازم اسم بهزاد بآقاجون
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نگفت و  یچیمدت ه نیاما تو ا شدیم یسپهرعصب مومدیاسم بهزاد که م دمیدیچشمام م یمن مرگ آرزوهامو جاو و

 بشنوم نیگذاشت هم کتک بخورم هم توه

ما مدرک  یهست یخواستگار ادیبه من خبر دادن که قراره بهزاد ب نیو رام نیاست،شاه چارهیب یلی:خعموحامد

 میو دور کن یهست میدینقشه کش نیهم یبرا سیدست پل میبد مینداشت

  یهتل که منم برم دنبال هست ادیعمو حامد ب میبود زنگ زد شمیپ نی:اونروز رامنیشاه

دستشو  نیهم یبود و فشارش افتاده بود برا دهیهم ترس یدارم،هستیو برم ی:منم گفتم سرراهم هستعموحامد

 هتل مشیگرفتم که ببر

 ببرمش یبا عمو هم حرف بزنم به بهانه ا شیقرار بود باخودم ببرمش ک میو دور کن یهست میخواستی:منیشاه

 چپ نگاه کردن ریامد به امو ح نیموقع شاه نیهم

 :که کالغا خبر و بهزاد رسوندن و اونم زوودتر اومدعموحامد

 نیهم بپرس نیاز رام نیتونیبود م نیهم هی:قضنیشاه

 دمم گهیم هیشاهدت ک گنی:به روباه مماهیفر عمه

 ؟ی:درسته هستسپهر

 آره-

 نزد یشد اما باز حرف یعصب یلیسپهرخ

 آره یکنیبهزاد اعتراف م هی:پس به قضمیباباابراه

ا من عکس نیبا ا یهست ی دینکش م،خجالتیرسیم هیقض نیبعد به ا میو بفهم یرابطه حامد با هست نی:بزارآقاجون

 نگاش کنم شهیشرمم م

 ستمیعکسا من ن نیآقاجون بخدا دروغه ا-
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 نیکه حامد و شاه کردیخون رو حس م یکرد شور ییرایازم پذ گهید یلیس کیو البته با  کمیهم اومد نزد آقاجون

 شدن یعصب

 آقا جون نیکنیم کاری:چعموحامد

 ینگران عشقت شد هی:چماهیفر عمه

 خفه شو ماهی:خفه شو فرعموحامد

 یکردیو م ییفکر رسوا کردیم ادهندوستانی لتیف یوقت یکن نیبه خواهر ما توه ی:حق نداردیعموفر

 ستین ییرسوا چی:هعموحامد

 هیگر دیرو بهزاد دزد یهست یخواهرته دروغ بود من از اولشم شک کرده بودم وقت هیشب ی:دروغ گفتماهیفر عمه

 چرا ها یکردیم

 زد یپوزخند میبهم نگاه کرد و بابا ابراه یبرزخ یحرفوکه زد سپهر باچشما نیهم

 ازت انتظار نداشتمبه مغز فرو کن  نویا یفهمیمثل خواهرمه مثل حلماست چرا نم ی:هزار بار گفتم هستعموحامد

 شد  گفت یعصب ماهیفر عمه

 ایازش  ستین یکس چیخواهرت کو هان چرا ه نیا یزنیحرف م ینطوریبامن ا زیهمه چ یب نی:بخاطر اماهیفر عمه

 چندبار تا حاال یبچه ندار یاز هست یهان راست یو حلما گذاشت یاسم هست دمیشا

 زد یلیحامد به گوش عمه س عمو

 برداشت ورفت چشوییحدتو بدون بعدش کتک و سو ماهی:فرعموحامد

 منو گرفت قهیبهم زد و  گهید یلیس هیاومد سمت من  ماهیفر عمه

شوهرم دست رو من بلند کرد سپهر برات  اقتیل یبخاطر تو ب ختیبخاطر تو بهم ر میزنگ یی:دختره هرجاماهیفر عمه

 ریلت گوقت تو گ کی ریبگ لیداداش دختر اشغالتو تحوها  یبهزاد با نقشه دک کرد میدینبود ها فکر نکن نفهم یکاف

 ینکنه چند بار تا حاال با شوهر من بود
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 :عمهنیشاه

 نزن که بعدش یعمه حرف یکنیم یرو ادهی یدار-

 بعدش منو هل داد رفت رو مبل نشست یعوض یکنیم دمیهان تهد ی: بعدش چماهیفر عمه

پهر بار بود س نیپاش نشستم برق اشکاش از چشماش معلوم بود اول یسپهر رو جلو کیرفتم نزد کردمیم هیگر منم

 دمید یم هیبا خشم و گر

 گمیبخدا اون عکسا دروغه بجان خودم راست م یکنیسپهر تو که باور نم-

 هیجون گر میو مر ینکرد زن و عمو مامان و شاد یمنو گرفت و پرتم کرد اونورتر اما سپهر حرکت یبازو میابراه عمو

 کردنیم

 نیکنیم کاریچ میجون:آقا ابراه خانوم

ودش که به عمه خ یالبته کس دهیمال رهیدروغ گفته سر پسر ساده من ش اقتیل ینوه ب نیا کنمیم کاری:چمیاقاابراه

 رهینم یرحم نکنه ازش انتظار

 نی:حق دارآقاجون

 مرگه یآدما نیهمچ اقتی:لدیعموعموفر

 دیعمو:فر زن

 :تو دخالت نکن زندیعموفر

 تسیدروغ ن یحرف خودتون باشه هست نیخوایو م نیگیزور م شهیچراهم نیکن یحرفشو باور نم کباریعمو:چرا  زن

 هیعکسارو بردن نشون دادن همشون واقع یفهمی:نمماهیفر عمه

 گفت میطرفم که آقا ابراه ادیب خواستیم نیشاه

 یرو ندار دهیسپ دنیحق د کترشینزد ی:برمیآقاابراه

 :بابادهیسپ
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  دهی: تو حرف نزن سپمیآقاابراه

 هم برگشت نیشاه

 جان ناراحت نباش دهیاز شوهرش سپ کردینم میبهزاد و قا یبه کفش نبود ماجرا یگیداشت ر اقتیل نی:اماهیفر عمه

 گفت( ظیغل نجاشوی)اشیالبته نامزد قبل

 یپست یلیعمه خ-

 یب یپست تر یلیدوما تو خ  یو با نقشه جدا شد یقبال نامزد داشت گهید دونستنیم قتویحق دی:چرا باماهیفر عمه

 زیهمه چ یب یبهزاد و نداشت اقتیشرف سوما تو ل

 کمیموقع سپهر اومد نزد نیهم زدینم یحرف چیبود بابا ه نیخانواده کمر به قتل من بسته بودن تعجبم ا نیا واقعا

 سهشنایکه خودشم اعتراف کرد بهزاد م یدی:سپهر برگرد سر جات،دمیآقاابراه

 :اما بهزاد نامزدش نبودیشاد

 هیبه بهزاد نداشت امروز بله برون شد فرداش بهاد رفت ترک یعالقه ا میدختر و ما مجبور کرد نیجون:ا خانوم

 نیزد یلیرفته بازم بهم س ادتونیشما اقاجون  یحت نیبهزاد همتون باهام درافتاد نیسرهم-

 نگو مشکل از نوه ماست میبهزاد که بهش تهمت زد چارهیب یبهزاد وهم نداشت اقتتی:لآقاجون

 و گفت کمیاومد نزد سپهر

 هیعکسا واقع نی:اسپهر

 زدیو حرف م دیدیکه قبال تو شرکت م ییبود و عکسا دنمیدزد یبله برون بود وعکسا یگرفتم و عکسا عکسارو

 ستمیدروغه من ن نایعمو حامد بود عکسارو جدا کردم و گفتم ا یوچندتا عکس مثل عکسا

 بله برون و که خود عمه ات داد یاون عکسا ه،البتهیشده واقع دییتا می:با پدرخودت رفتمیآقاابراه

 شدیو دلم خون م دمیدیسپهر و م یچشما اشک

 مجبورم کردن بله رو بگم نایگناهم هم یمن ب یمیعکسا دروغه بجان خودم به جان توکه همه زندگ نیسپهر ا-
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 اصال حرف نزد سپهر

 دتت؟ی:به جان پسر من قسم نخور بهزاد دزدمیآقاابراه

 آره -

 کردن ییاونجا چه غلطا گهید ستین رمعلومیبگ لی:سپهرخان عشق پاکتو تحومیآقاابراه

 زنگ زد سیاون کمکم کرد به پل نیاز سام بپرس نیتونیبخدا فقط کتکم زد م-

 :سام؟سپهر

 بهزاده یبرادر ناتن-

مار خوش خط  نیگرفته شد ا یپسر ساده من عشق و احساساتت و غرور به بازشده باهات  ی:به به چه بازمیآقاابراه

 گفتیم قتویواقعا دوستت داشت حق یو خال دروغ گفت وتو باور کرد

 ازدستش بدم خواستمینم-

 گهیدروغ د کی:میآقاابراه

 دونستمیرو م یجون:من همه چ میمر

 یکرد انتیبفرما خودتو به پسرت خ ی:چمیآقاابراه

جاب ح یبهم گفته بود،عکساشم که ب یلیدوستش نداشت مجبورش کردن همون اول ل یهست یانتیجون:چه خ میمر

 ستین

 :تو جمع آره اما تو خلوتشون تو بغل همنمیباباابراه

 ستمین یآدم نیبگو،بخدا دروغن من همچ یزیچ هیبابا تو -

 هیه من خودم شاهدم که گفتن واقعبگن حقت یهرچ شهیبخدا شرمم م یهست یبگم تو دخترم شهی:شرمم مبابا

 دادم لیتحو ییدخترهرجا کیبه جامعه  دونستمی،نم

 جون:فرهاد خانوم



 تیبا تو تا ابد

 
443 

 

 شرمنده نشم ینوطریآوردن ا یجنازه اشو م شیبهزاد دزد یمامان ،کاش وقت قتهی:حقبابا

 بابا-

 یخدا لعنتت کنه هست شمیم زاری:خفه شو،منو بابا صدا نکن که از پدربودن ببابا

 شیاون شماره و اون اس ام اس ها هم شماره بهزاد بود نگو نشناخت گهید زیچ هی:میآقاابراه

 شوک زده به من نگاه کرد و چشماشو به دهنم دوخت سپهر

 ازدستت بدم سپهر دمیبهزاده اما اس ام اس ها مال من نبود من ترس دونستمیم-

 داشت و درو محکم بستوهمراه عکسا بر چوییسو تیو که گفتم سپهر با عصبان نیهم

 پسرمو یحرفا گولش زد نی:با امیباباابراه

 ختیر یمن اشک م یبرا رهمیام یکه حت دهیکش ییشد،کارم به جا دیام شد هیگر منم

 بلند شد و گفت آقاجون

 میبر نی:پاشآقاجون

 بلند شدن ماهیو عمه فر مادرجون

 یبه اسم تو ندارم برام مرد ینوه ا گهی:من دآقاجون

 زیهمه چ یخدا لعنتت کنه ب یخدا جزاتو بده هست ی: الهماهیفر عمه

 و زن عمو بلند شدند دیرفت بعد اون عمو فر اونم

 میشناسیبه اسم تو نم یکس گهید میندار یما با ه*ر*ز*ه*ه*ا کار نمتیدوروبر پسرم نب گهید ی:هستدیعموفر

اونموقع واسه  دوارمیام رهیهمتونو بگ یه هستکه آ یاز اون روز نیاما بترس نیدیجواب خدارو م یچ دونمی:نمنیشاه

 دهیسپ میشو بر کنم،بلندیثابت م شویگناهینشه ممن ب رید یمونیپش

 هم رفت نیرفت و شاه یحرف چیه یب عمو
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 کردم که به سکسکه افتادم هیدل منم گرفته و اونقد گر کردنیم هیجون گر میو مر مامان

 منو گرفت و منو کشون کشون برد درو باز کرد یبازو میموقع بابا ابراه نیهم

 یکنیم کاریجون:چ میمر

 بلندشو گم شو از خونه ام سیتو خونه من ن ییآدما نیهمچ ی:جامیباباابراه

 گناهمیبابا بخدا دوغه من ب-

 یبسه سپهر و گول زد یبمون نجایلحظه هم ا کی دمی:اجازه نممیآقاابراه

 کن دست دخترم شکست یکار هی:فرهاد تومامان

 :حقشه بکشنش هم حقشهبابا

 بابا-

 نیمنو کشوکشون از پله برد باال واتاق منو سپهر رو باز کرد منو پرت کرد زم میبابا ابراه بعدش

 :خرت و پرتاتو جمع کن گم شومیباباابراه

 گفتم هیبه پاش افتادمو با گر-

 رمیمینکن من بدون سپهر م نکارویگناهم توروخدا بامن ا یبخدا دروغه من ب بابا

 هم زد که از گوشه لبم خون اومد گهید یتودهن کی

 آشغال،زود جمع کن اری:اسم پسر من نمیآقاابراه

برداشتم وجعبه عکسا  کیساک کوچ کیچمدونمودر آوردم لباسامو وکفشامو جمع کردم و  کردمیم هیگر کهیدرحال

طالمو  سیتولدمو برداشتم و گذاشتم داخل ساک سرو نیو بله برونمو آخر مونیعروس یمون وچندتا از عکسا

که حرف اول اسممون  یودستنبد ودکه اسم منو سپهر ب یجواهرو النگوهاموهم برنداشتم بجز گردنبند یانگشترا

ل خورد که بغلش گ یدیسف یکه چشمم به مانتو رفتمیدستم بود داشتم م شهیبود رو برداشتم انگشترمون هم هم

 زشیدوسش داشتم برگشتمو واونو هم با آو یلیبود خ دهیبرام خر دیبرجسته بود اونو سپهر توخرساتن بود و  یمشک
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که بازم چشمم به عطر سپهر خورد  رفتمیباز کردن و نداشتم داشتم م دونوکفش داخل ساک گذاشتم حوصله چم

 یدیازم د یبا رژ قرمز نوشتم اگه بد نهیشدم وروآ مونیهم بردارم پش تارمویگ خواستمیاونو هم انداختم ساک م

د وت بو شقتعا شهیهم یکیبمونه  ادتی یول رمینه که برام  آسونه م رمیازم بد گفت دارم م یک دونمیحاللم کن نم

 یراب نیهم ینه برا ای نمشیقرار دوباره بب دونمینم قتهیاز هر حق قتریدروغ باشه عشق و احساس من حق یهرچ ایدن

 شدیخونه شاهده خنده هامون و عشقمون بود اما ....چ نیا ییچه شبا و روزها دمیر سپهر بو کشعط یبار بو نیآخر

 اهیو س کیتار میو خوشبخت میساعت کاخ آرزوهام وخوش کی رعرضاما د میقرار بود امروز هردومون خوشحال باش

 بود

 گفت میکه بابا ابراه نییپا میچمدونو داد دست بابام و ساک و خودم برداشتم از پله ها اومد میبابا ابراه رونیب اومدم

 :فرهاد جان منو ببخش امامیآقاابراه

 پستو و شمارو نداشت خداحافظ اقتیمارو ببخش دخترم ل میماهم قبول دار یریبگ یمیهر تصم ی:حق داربابا

 نگاه کردم میبه بابا ابراه میاشک یبا چشما نیآخر یبرا

 ارمینکن من بدون سپهر دووم نم نکارویبابا توروخدا باهام ا-

 هلم داد و درو بست میبابا ابراه اما

 ایح یب فتی:راه ببابا

 که بابا هم هلم داد میو به خونمون رفت نییانداختم پا سرمو

 اقتیل یب یدیفهم یرفتن ندار رونیخونم حق ب نیمن داخل ا ی:تاوقتبابا

 چشم-

هام دنبالم اون بهم قول داده بود بهم تن ادیم ستمین نهیبب ادیسپهر ب دونمیکردم من م هیو روتختم نشستمو گر رفتم

 زد ادیبود پرت کرد م وفر شیآرا زیرو م یا حرصم هرچ کنهینذاره اون به من شک نم

ه زود ک یو خوشبخت نیلعنت به تو عمه لعنت به همتون و نشستم زم یلعنت بهت بهزاد لعنت بهت که کابوسم -

 نداشتم یزار  زدم اونقد زار زدم که حال اهمیبه بخت س دیپرکش
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 کل  یدانا

دور شه از شهر خارج  دیبا دونستیاما م رهیکجا م دونستیشد نم نیازخانه خارج شد و سوار ماش تیاز عصبان سپهر

 شد ادهیپ نیشد واز ماش

چرا  یبنیخداااا منم هستم م زهیریبهم م یبخندم همه چ خوامیم یخدا چرا وقت یشنویصدامو م ییخداااااااا کجا-

منم هستم همون بنده ات که واسه بدست آوردن عشقش بهت  نیدوسش دارم ضربه بخورم آخ خدا بب کهیازاون دیبا

 کردن  هینشست و شروع کرد به گر نیزم وزد بعدش بازانو به ر ادیبلند اسم خدارو فر یالتماس کرد باصدا

 قد گذشته که بارون شروع کرد چ نمدونست

اش   هیمثل دفعه قبل وگر یکنیم هیخدا توام به حال من گر یبنیآره خدا؟م استیبارون سهم من ازدن نیفقط ا-

 دونمینم گهیدروغ م یک گهیراست م یک کارکنمیمن چ گهیخودش که دروغ نم یو باور کنم بابا یشد،حرف ک دیشد

که  یهست یروز من آورد یچ نیدخداببصبرمن سراوم ارمیمن آخه خدا به خودت قسم دارم کم م کارکنمیخدا چ

 ها چرا چرا یچرا نگفت یگفتیباره کاش از اولش بهم م یبارون م نیداره اشکام مثل ا

شد و ضبط و  نیبود سوار ماش سیخ سیشده بود ازجاش بلند شدخ کیتار یلیهوا خ گهیگذشت د یچندساعت

 روشن کرد

 بارون ریتو باشم باز امشب ز یب قرار

 ابونیتو خلوت خ ادتیزدن به  قدم

 تو یدلم تنگ شده ب بازم

 حس و نیا فهمهینم یشکیه

 زاشتیمنو تنها نم یکاشک

 منو داشت یهوا کمی قلبت

 دوباره سهیبازم خ چشمام

 بارهیداره بارون م یوقت
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 هواش شهیبد م یستین یوقت شهیشهر هم نیا

 شمیپ شهیهم یموندیم یاز حالم خبر داشت اگه

 شمیتابم واسه تو من همونم مثل هم یب هنوز

 شمیم وونهید رمیمیتو م یدلم تنگ شده واست ب یدونینم تو

 شمیپ شهیهم یموندیم یاز حالم خبر داشت اگه

 شمیتابم واسه تو من همونم مثل هم یب هنوز

 شمیم وونهید رمیمیتو م یدلم تنگ شده واست ب یدونینم تو

♫♫♫♫♫♫ 

 بارون ریتو باشم باز امشب ز یب قرار

 ابونیتو خلوت خ ادتیزدن به  قدم

 تو یدلم تنگ شده ب بازم

 حس و نیا فهمهینم یشکیه

 زاشتیمنو تنها نم یکاشک

 منو داشت یهوا کمی قلبت

 دوباره سهیبازم خ چشمام

 بارهیداره بارون م یوقت

 هواش شهیبد م یستین یوقت شهیشهر هم نیا

 شمیپ شهیهم یموندیم یاز حالم خبر داشت اگه

 شمیتابم واسه تو من همونم مثل هم یب هنوز
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 شمیم وونهید رمیمیتو م یدلم تنگ شده واست ب یدونینم تو

 شمیپ شهیهم یموندیم یاز حالم خبر داشت اگه

 شمیتابم واسه تو من همونم مثل هم یب هنوز

 شمیم وونهید رمیمیتو م یدلم تنگ شده واست ب یدونینم تو

اسانسور  یو پارک و جلو نیاز پنجره منتظر اومدنشه ماش یکی دوستیو پارک کرد نم نیخونشون ماش دیرس

 رونیاما پدرش اومد ب ستادیوا

 ستین یکجا خونتون کس-

 شوک زده به پدرش نگاه کرد سپهر

 هیچه سرو وضع نیا یبه روزخودت آورد یچ-

 توجه به پدرش سوار آسانسور شد پدرش بادستش آسانسور و  نگه داشت یب سپهر

 رونیاون دختر آشغال و ازخونه انداختمش ب گمیم-

 یچ-

 رونیمحکم گفت که مادرش هم اومد ب چنان

 ستیه*ر*ز*ه*ه*ا ن یخونه من جا-

 زشا ادیچون خوشت نم یباور کن یخوایبا حامد نبوده اما نم یهست میدونیهم من هم شما م-

 ،دروغاش؛دوستت دارمهاش یگیم یبهزادو چ-

 ندارم یحرف-

 میدیدرخواست طالق م میر یفردا م-

 یزبان هست از



 تیبا تو تا ابد

 
449 

 

 کساعتیهم نرفته چراغ خونمون هم روشن شد  مارستانیراحت شد پس ب المیخ دمیسپهرو د  نیماش یوقت

چراغ خونه خاموش شد ورفتم تو تختم دراز  ومدیدنبالم هم ن یدوساعت سه ساعت گذشت نه زنگ زد نه اس داد حت

 افتاد راهروشن کردم ودوباره اشکام  رمویپل یتر یو ام پ ومدیاز سرشب بارون م دمیکش

 و سرد یاون روز بارون مونییآشنا ادتهی

 کردیم وونهیکه نگاه تو دلم رو د یروز اون

 سیخلوت و خ یدست به دست هم تو کوچه ا ادتهی

 سیرو تو خاطرت خوب بنولحظه ها  نیا یگفتیم

 یعشقم کردمیفکر نم یجونم تو بود عشقمو

 میدل بکن دیهم از هم با یاز هوا یروز هی

 یعشقم کردمیفکر نم یجونم تو بود عشقمو

 میدل بکن دیهم از هم با یاز لبا یروز هی

♫♫♫♫♫♫ 

 یکه زد یتو خاطرم هنوز نشسته حرف یدید

 یبلد ییوفا یکه تو ب ینگفته بود بهم

 ارهیم ادمیتو  ادی هیهوا بارون یوقت

 بارهیعمره بارون م هیمن  یرفتنت چشمها با

 یعشقم کردمیفکر نم یجونم تو بود عشقمو

 میدل بکن دیهم از هم با یاز هوا یروز هی

 یعشقم کردمیفکر نم یجونم تو بود عشقمو

 میدل بکن دیهم از هم با یاز هوا یروز هی
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 میدل بکن دیهم با از

 بود ماهیعمه فر یبلند شدم صدا دادیدادو ب یخوابم برد که با صدا یک دمینفهم

 کجاست زتیهمه چ ی:اون دختر بماهیفر عمه

 یکن یم یرو ادهیز گمینم یچیه یمواظب حرف زدنت باش من ه ماهی:فرمامان

 یکن یازش طرفدار دمی: باماهیفر عمه

 شدهیچ نیگی:نمبابا

 :دخترت کجاستماهیفر عمه

 :تو اتاقشهبابا

خوردم همه دم در  یلیباردوم ازش س یو برا کیاومد نزد ماهیتختم بودم که در اتاق با شدت باز شد و عمه فر تو

 اتاقم بودن البته آقاجون و بابا ومامان

 شدهیچ-

 :بخاطر تو اشغال شوهرم تصادف کرده  تف به روت ماهیفر عمه

 کردن هیبعد شروع کرد به گر و

 شده یچ یچ-

 خارج شد تصادف کرده تیز عصبانکه ا شبی:دآقاجون

 شده؟  شیزی:چبابا

 :تو کماستآقاجون

 گفتم  شوکه

 خدا یتو کماست وا یچ-
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 عشقت سوخت آره یدلت برا هیچ-هیبا گر ماهیفر

 عمه لطفا-

 کنمینابود م تویتارمو ازش کم شه ازش زندگ کیشه  شیحامد طور ی:به جان پسرم قسم هستماهیفر عمه

 یمونده که نابودش کن یزیچ میمگه از زندگ-

 آقاجون میمن فقط اومدم بهت هشدار بدم بر نینیب ی:اونم مماهیفر عمه

 امیصبر کن منم ب بابا

 امی:منم ممامان

 نی:پس زود باشآقاجون

بهم اعتماد داشت و باورم داشت  شهیبود که هم یا بهیغر نیناراحت شدم و اشکام راه افتاد چون عمو حامد اول منم

 تو درسهام یحت کردیکمکم م شهیهم

 حاضر شدن که منم مانتومو تنم کردم نایا بابا

 :توکجابابا

 امیمنم م-

 پوزخند زد کی ماهیفر عمه

 دونمیم یارینه ب یبده خدا شاهده هست یزیچ هیبهت  ایب میقراره ابراه ینکرد یما باز ی:الزم نکرده کم با آبروبابا

 یگفت قبول کن یکنم بهتره هرچ کاریباهات چ

قدم  یگذشت و منم از دلهره ه یکساعتی میطرف بابا ابراه کیطرف عمو حامد از  کیرفت دلهره داشتم از  بعدش

 رفت ینم نییاز گلوم پا ییآب پرتقال خوردم اونم بخاطر بچه ام وگرنه غذا وانیل کیرفتم تو آشپزخونه  زدمیم

دکمه رو زدم و در باز کردم که از آسانسور  مهیاهبابا ابر دمید فونیشستم که زنگ زده شد از آ یو م وانیداشتم ل

 رونیاومد ب
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 سالم-

 کجان هی:بقمیباباابراه

 مارستانیب-

 مارستانهیب ی:کمیباباابراه

 عمو حامد-

 چش شده از عشقش به تو خودشو کشته گهی:حامد همون عشقت دمیباباابراه

 تصادف کرده تو کماست شبید-

 یبگم خدا لعنتت کنه هست تونمیفقط م یختیچندتا خونواده رو بهم ر ینیب ی:ممیباباابراه

 نیگفت نارویا شبیچون د نیتوه یکه برا نیومدین-

 درست و گرفت میدر آورده اما باالخره تصم یزنت چه زبون ینیبب یی:آخ سپهر کجامیباباابراه

 یمیچه تصم-

 پاکت داد دستم  کی

 هیچ نیا-

 ارمیخبر خوب و خودم برات ب نیکه منم گفتم ا ارهیقرار بود پست ب ینیبیم ی:باز کنمیباباابراه

 شدیباورم نم دمیکش رونیو باز کردم وکاغذو ازش ب پاکت

 هیچ نیا نیا-

 دادگاه هیکه احضار ینیب ی: ممیباباابراه

 شهیباورم نم-

 : بهتره باورت بشه پس فردا زمان دادگاهمیباباابراه
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 کنهینکارونمیسپهر ا-

 خدا تورو داغونت  کنه یکه کرده پسرمو داغون کرد ینیب ی:ممیباباابراه

 کردم هینشستم و گر نیتحمل وزنمو نکردن و با زانو رو زم زانوهام

 دیعد بابه ب نیکن از ا هیتارموست گر کیسپهر طالقت بده نه اما کرد فاصله عشق و نفرت  یکردی:فکر نممیباباابراه

 یکن هیگر

 بخواد شهینکردم آخ سپهر باورم نم انتیاما من خ انتیرفت چند بار کاغذو باز کردم نوشته بود بخاطر خ بعدش

سپهر زنگ زدم اما خاموش بود رفتم به  یبه گوش ومدنین نایکردم که عصر شده بود و بابا ا هیطالقم بده اونقدر گر

چون  ذاشتیمامان غذامو پشت در م ومدمین رونیاتاقم ببود از اون روز از  روزیپر شیدیبازد نیاما آخر نایمسنجر و ا

ار پدرم هم ک رفتمیم سیفقط واسه سرو مارستانیرفت ب یاز اونروز هم فقط تو خونه بود نم نهیمنو بب خواستیبابا نم

 بود چندبار تو روم گفت آروش مرگمه فردا زمان دادگاهه  نیفقط نفر

 گفتیم ریعقل و احساسم درگ با

 گفت نرو یو احساس مبر گفتیم عقل

 ستین دنشیسپهر حاضر به د گفتیاحساس م یزنیبهتره با سپهر حرف م یبر گفتیم عقل

 شفرستنینه ازکجا معلوم بره م گفتیاحساس م یگناه یدادگاه طرف تو شد و ثابت شد ب دیبرو شا گفتیم عقل

 شیآزما یبرا برنیاحساس اون موقع م زننیعقل گفت باالخره تهمت م شهیم یاگه بفهمن بار داره چ شیآزما

بچه سپهره  فهمنیم رنیک بگیژنت شیسپهر باشه و نظرشو عوض کنه بعدش آزما شیماه پ9تونهیعقل م کیژنت

 رهیگیبچه رو ازش م میبره آقا ابراه دینبا نیهم یبرا قایاحساس دق

 یاشتباه کردن برا فهمنیاونام م یروز هیبهتره  نیاحساس آره نرو ا یاز سپهر دار یادگاری کیپس نرو حداقل  عقل

خونه  چراغ گهیاز روز اول به بعد د نمیشدچندباراز بالکن نگاه کردم سپهر و بب کصدایبار عقل و احساس باهم  نیاول

اخطار اومد اما بازم  کیفردا صبحش نرفتم دادگاه فرداش  دش یکه خونه باباش بود روشن م یخاموش بود اما اتاق

 نرفتم

 رونیب ایدختر ب ی:هبابا
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 رونیاز اتاق ب رفتم

 بله-

 حامد بخاطر توئه ه*ر*ز*ه تو کماست حاال نوبته سپهره یکشیهان خجالت نم یکنیم یما باز ی:چرا انقد با آبروبابا

 شدهیسپهر چ-

 دادگاه هان ینشده چرا نرفت شیزی:نترس چبابا

 رمیگیمن طالق نم-

 یریبگ دی:بابابا

 رمیگیاما ازش طالق نم رمیحاضرم بم رمیگیزم طالق نمنه من سپهر و دوست دارم ا-

 خون اومد مینیزد که از ب یلیس کی بابا

مامان  که دیبرت داره لعنت بهت بعدش رفت در اتاقشو محکم کوب نیخدا از رو زم یهست ی:تو لکه ننگه خانواده ابابا

کردم خون دماغمو پاک کردم دستمو به شکمم  هیتنها همدمم اشکامه گر نروزیهم رفت تا آرومش کنه منم مثل ا

 دمیکش

 بهت بد نگذره باشه قرونت برم دمیقول م کمیچند روز بهت سخت گذشت تحمل کن  نیمامان ا زیببخش عز-

 شدم داریدر ب یبا صدا صبح

 کارت داره میآقا ابراه ایب ی:هستمامان

 بکنه خوادیم ینیبازچه توه کنهیخدا چرا ولم نم یا

 که بابا گفت  دمیشن نویفقط ا ومدیپچ پچشون با بابا م یصدا

 نیکرد یبهتر یلیچرا که نه کار خ میای:چشم حتما مبابا

 بود نیغمگ یلیو خ نییمامان هم سرشو انداخته بود پا و
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 سالم-

 بابا شیبلند شد و رفت اتاقش مامان هم رفت پ بابا

 دادگاه یومدی:چرا نمیباباابراه

 جواب پس بدم دیبا-

 خبر خوب برات آوردم کی ستی:مهم نمیباباابراه

 افعال معکوس-

هر نه چون بچز سپ دمیبده شا دیتو شا یباالخه پسرم سرعقل اومده اما برا هیخبر خوب  یلیما که خ ی:برامیباباابراه

 یو هم زد ریو ام نیمخ رام یرفت دیشا یبهزاد و حامدو هم دار

 کنم یاحترام یب نینذار نیکنیم یرو ادهیز نیدار یلیخ-

 و رفت دیبعدش خند یکنیم نیمجلس و مز ایکارت دعوته حتما ب ایکوکه ب فمیک ی:شانس آوردمیآقاابره بابا

 نایسپهر و ن یکارت نامزد دمیو باز کردم که د کارت

 یچ-

 رونیصدام بلند بود که مامان و بابا اومدن ب اونقد

 شده ی:چمامان

 کنهیسپهر داره ازدواج م-

 کرده یکر:خوب فبابا

 من اجازه بدم دیچون با تونهینم-

  یریگیو توام م دهیبعدش طالقت م خوننیم تیمحرم غهیص کننی:عقد نمبابا

 کنهینکارونمیامکان نداره سپهر ا-
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 یب یخواهرمو داغون کرد یزندگ هیادیسپهر از سرت ز یو ندار یچیه اقتیببخشتت آره تو ل ی:نکنه نتظار داشتبابا

 شرف

  یچه خواهر-

 طرف صورتم سوخت کی که

 خوامیمثل اونو نه فقط ازخدا م یکنم اما خواهر دایمقل تورو پ یدختر تونمیارمین فتی: اسم خواهر منو به دهن کثبابا

   نمتینب چوقتیه

 دادم اما نبود امیبهش زنگ زدم اس دادم خاموش بود به مسنجرهاش پ یلیبازومو گرفت و پرتم کرد تو اتاق خ بعدش

 مودیدم دستم بود پوش یو باز کنه هرچ نگیدر پارک خواستیکه م دمیکردم از پنجره د هیکه جواب بده اونقدر گر

 اونقد عجله داشتم که از پله ها رفتم نییزودتر رفتم پا

 باز کنه که  نیدر ماش خواستیم سپهر

 سپهر-

و چشماش پرشد  دیبهم زل زد مردمک چشماش لرز دیکه منو د نیبرگردوند چقد الغر شده بود هم سرشو

 بزنم یحرف خواستمیم

 ها یکنیم یچه غلط نجای:تو امیباباابراه

 کردم هیبازومو گرفت و پرتم کرد وسط کوچه گر  

 سپهر-

 شد و دور و دور شد نیسپهر با دستش اشکشو پس زد و سوار ماش اما

  یعوض نمتیدوروبر خونمو نب گهید-میابراهم بابا

 دمیبچه هاش اومده بودن د شیکه صبح از پ مونینییطبقه پا هیکه همسا کردمیم هیگر نیوسط کوچه روزم دشبع

 اومد کنار من 

 نداره وسط کوچه خدا ازشون نگذره تیدختر پاشو خوب-خانوم یمهر
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 یکه مهر خوردمیم نیخانوم بلند شدم و کمکم کرد سوار اسانسور شم حالم خوب نبودداشتم زم یکمک مهر با

 خانوم منو گرفت

 خانوم  یلیخانوم ل یلیل-خانوم یکهر

 و گفت دیمنو د مامان

 رونیب یرفت یتو چت شد ک ی:خدا مرگم بده هستمامان

 نداره  یدخترتو حال خوب رینگذره بگ شیخدا از باعث و بان کردیم هیخانوم:وسط کوچه داشت گر یمهر

 خانوم یلی:ممنون لمامان

 کردم هیمامانم گذاشتم و گر یسرمو رو پاها دمیرو تختم دراز کشکمک مامان رفتم  به

 باورم کن گهید یکیآره تو  یمامان توکه منو باورم دار-

 : اره ختر گلم باورت دارممامان

 سپهر یباورم نداره حت یشکیه ستیپشتم ن گهید یکس-

 ام بدترشد هیگر و

 یدونیهم باورت دارن نم نایا نیرام ی،خانوم جونت زن عموت حت دهی،سپ نیمن هستم شاه زمینگو عز نطوری:امامان

 کنهیکه حرف بردارشو خواهرشو باور م یدونیچقد با بابات حرف زد اما م یشاد

 کنم من سپهر دوست دارم کاریمامان چ-

 سخته یلی:بهش زمان بده خمامان

 شهیاما پس فردا نامزد-

 ان برام شام آورده بودخوابم برد که مام یک دونمینزد نم یحرف مامان

  یهست مگه دوست نداشت یقرمه سبز نی:دختر گلم پاشو شامتو بخور ببمامان
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 قاشق خوردم واشکام به راه افتاد کی

 زمیعز شدی:چمامان

 بود یسپهرهم عاشق قرمه سبز-

  یدلمو خون نکن هست شهی:درست ممامان

 کرد و رفت هیگر بعدش

 کل یدانا

 یگذشت اشکا یتو دلش چ دتشیو رنجور د فیضع یوقت دونهیخدا م دیود یاز خانه خارج شده بود که هست سپهر

 یگونه اش افتاد که پسش زد وقت یقطره سمج رو نیاول ریاشکاش بگ یدلشو خون کرد که نتونست جلو یهست

 نیکه فقط ا یکرد و آهنگ روشنو از پدرش جدا کنه اما نرفت ضبط و  یهست خواستیم دید یرفتار پدرشو باهست

 رو روشن کرد دادیروزا گوش م

İÇİM YANAR 

 می سوزه وجودم

 KALBİM AGLAR 

 گریه می کنه قلبم

 ZOR GELİR BU AYRILIK 

 سخت میاد این جدایی به آدم خیلی

 HENÜZ ERKEN DAHA ERKEN DOYMADIM 

 زوده وبعد از این هم هنوزم زوده من ازت سیر نشدم هنوزم

ÇOK SEVERKEN 

 حال اینکه خیلی دوستت داشتنم با
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BEN SENİ GÜNLÜK SEVMEDİM Kİ 

 تو رو یه روزه دوست نداشتم که من

 BEN SENİ BİR ÖMÜR SEVDİM 

 تو رو یه عمر دوست داشتم من

 SEN BENİM UMUDUM HERŞEYİMSİN 

 امیدی منی همه چیه منی تو

ALDIGIM NEFESİMSİN CANIMIN İÇİSİN 

 حتی نفسی هم که می کشم هستی ,تو حتی توی وجودمی   تو

İSTERİM SENİ 

 تنگت میشم دل

 DAHA SANA DOYMADIM Kİ 

 ازت سیر نشدم که   منکه

 ÖZLERİM SENİ 

 تنگت میشم دل

 HENÜZ SENDEN KOPMADIM Kİ... 

 هنوزم ازت سیر نشدم منکه

İSTERİM SENİ 

 تنگت میشم دل

 DAHA SANA DOYMADIM Kİ 
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 ازت سیر نشدم که   منکه

 ÖZLERİM SENİ 

 تنگت میشم دل

 HENÜZ SENDEN KOPMADIM Kİ... 

 هنوزم ازت سیر نشدم منکه

♫♫♫♫♫♫ 

 ومدندیم نییپا یگریپس از د یکیگذاشته بود نگاه کرد و اشکاش  نیماش یکه جلو شونییعکس دوتا به

İÇİM YANAR 

 می سوزه وجودم

 KALBİM AGLAR 

 گریه می کنه قلبم

 ZOR GELİR BU AYRILIK 

 سخت میاد این جدایی به آدم خیلی

 HENÜZ ERKEN DAHA ERKEN DOYMADIM 

 زوده وبعد از این هم هنوزم زوده من ازت سیر نشدم هنوزم

ÇOK SEVERKEN 

 حال اینکه خیلی دوستت داشتنم با

BEN SENİ GÜNLÜK SEVMEDİM Kİ 

 تو رو یه روزه دوست نداشتم که من
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 BEN SENİ BİR ÖMÜR SEVDİM 

 تو رو یه عمر دوست داشتم من

 SEN BENİM UMUDUM HERŞEYİMSİN 

 امیدی منی همه چیه منی تو

ALDIGIM NEFESİMSİN CANIMIN İÇİSİN 

 حتی نفسی هم که می کشم هستی ,تو حتی توی وجودمی   تو

İSTERİM SENİ 

 تنگت میشم دل

 DAHA SANA DOYMADIM Kİ 

 ازت سیر نشدم که   منکه

 ÖZLERİM SENİ 

 تنگت میشم دل

 HENÜZ SENDEN KOPMADIM Kİ... 

 هنوزم ازت سیر نشدم منکه

İSTERİM SENİ 

 تنگت میشم دل

 DAHA SANA DOYMADIM Kİ 

 ازت سیر نشدم که   منکه

 ÖZLERİM SENİ 
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 تنگت میشم دل

 HENÜZ SENDEN KOPMADIM Kİ... 

 هنوزم ازت سیر نشدم منکه

که گذشت به  اطیسالم داد از ح رلبیز نییشد سپهر سرشو انداخت پا ادهیپ نیخاموش کرد واز ماش و ضبط

 دروباز کرد یپدربزرگش با خوشحال دیساختمون رس

 نجاستیا یک نی:خانوم ببمیآقارح

 خنده اشو خورد دیچهره سپهر و که د اما

 پسرم پس عروسم کجاست شدهی:چمیآقارح

 خانوم اومد حهیموقع مل نیکردن کرد هم هیبزرگشو بغل کرد و شروع به گرتحمل کنه سپهر پدر نتونست

 شدهیخانوم:چ حهیمل

 شدهیچ نیکن بب فیتعر نیبش میبر ایب دونمینم– میرح آقا

 رو مبل نشست حالش خو نبود سپهر

 آب و وانیل میآب آورد به کمک آقا رح وانیل کیخانوم  حهیبچه تلف شد مل نیا اریاب ب وانیل هی:برو میآقارح آقا

 خورد

 که گفت سپهر نتونست خودش کنترل کنه نویشده هم شیطور یپسرم هست شدهیخانوم:چ حهیمل

 کن فیتعر یکن پسر آروم شد هی:گرمیآقارح

  یدراز بکش حتما خسته ا کمی میبر ایخانوم:ب حهیمل

 و گفت دیبوس شویشونیپدربزرگش پ دیکمک پدربزرگ و مادر بزگشو به اتاق رفت و روتخت دراز کش با

 بخواب پسرم  کمی:میآقارح
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 بود.. ومدهیبودخواب به چشماش ن یچندروز دیچشماشو بست و خواب سپهر

 و که بستن دراتاق

 بود داشت یچه وضع نیخانوم:ا حهیمل

  هیکه هست مربوط به هست یهرچ دونمینم– میآقارح

 بپرسم میزنگ بزنم از مر یخوایخانوم:م حهیمل

 اصال اونا خبر ندارن دیشا تسین ازین- میآقارح

 روبه همسرش گفت میشده بود که آقارح شب

 بخوره یزیچ هیکن  دارشیبرو ب حهی:ملمیآقارح

 بود دهینوه اش چقدر معصوم خواب شیخانوم رفت پ حهیمل

 خانوم:سپهر جان،پسرم بلند شو شامتو بخور بعد بخواب حهیمل

 بازکرد  سپهرچشماشو

 امیمنم م دیچشم شما بر-

 یزیبود سپهر اما چ دهیرفت کنار پدربزرگش نشست مادر بزرگش براش غذاش و رو کش نییجاش بلند شد و به پا از

 رفت ینم نییاز گلوش پا

 ینکنه دوست ندار یخوریپسرم چرا نم-حهیمل

 ییرایبلند شد و رفت پذ زیندارم دستتون دردنکنه از سرم لینه مادربزرگ م-

 نوه اش شیشدن رفتن پ خانوم هم بلند حهیو مل میآقارح

 پسرم شدهی:چ میرح آقا

 بودم فتیش شبیبخوابم د خوامیم ستیفردا بگم حالم خوب ن شهیم-
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 خانوم:برو بخواب پسرم حهیمل

 وشبشون رو با عکسا و خاطرات روز کردن دنینخواب چکدومیه یاونشب نه سپهر نه هست دیکس نفهم چیه اما

 عکسارو برداشت نیشب که برگشت خونه پدربزگش از ماش سپهر

 سالم پدربزرگ-

 معلومه گشنه اته کشمیپسرم برات االن غذا م یخانوم:خسته نباش حهیمل

 ستمیممنون اما گرسنه ن-

 یکنیضعف م ینخورد یچیه روزیازد– میآقارح

 رهینم نییاز گلوم پا یزیچ-

 رو داد دست پدربزگش  پاکتا

 هیچ نای:امیآقارح

 نجامیا نکهیعلت ا-

 شدیا ونگاه کرد و هرلحظه قرمز تر معکس پدربزرگش

 سپهر یکنیباور نم ناروی:تو که امیآقارح

 اعتراف کرد یهست-

 با شوهرش عمه اش بوده یعنی:میآقارح

 گمیعکساروم یکیمطمئنم که دروغه،اون  کنمینه پدربزرگ اونو که منم باور نم-

 هیپسره ک نی:امیآقارح

 ینامزد سابق هست-

 یخانوم:چ حهیمل
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 نامزد داشته ی:هستمیآقارح

 دونستمیآره،منم نم-

 داده یعکسارو ک نی:امیآقارح

 که مبوط به بله برونه رو عمه  اش داد یاول یعکسا یکیبابا اورد اون -

 با نامزدشم بوده یهست یکنی:توباورممیآقارح

 انهیباورکنم  ویچ دونمینم گهید-

 کنمیخانوم:اما من باورنم حهیمل

 ؟یکرد کاری:تو چمیآقارح

 رونیبرگشتم بابا انداخته بودتش ب یوقت رونیمن اعصابم داغون شد ازخونه رفتم ب-

 ینکرد یکار چی:تو همیآقارح

 نه-

  یسپهر اگه افترا باشه چ یخانوم:اگه دروغ باشه چ حهیمل

 کجاهمی هینشون دادن گفتن واقع هیپدربزرگش رفتن عکسا رو به چندنفر که کارشون حرفه ا یبابا و بابا فرهاد حت-

 نه چندجا

 یشو خالپشت دینبا یکردیزنتو به امون خدا ول م دینبا یکردیم تیشکا یدادینشون م سیبه پل دی:تو بامیآقارح آقا

  یکردیم

 مادر یسپهر خطا رفت یپشتش بود دیاش بودن تو با هیعل اهمیاگه همه دن هیخانوم:اون االن پشتش خال حهیمل

 نییپا ختیو اشکاش ر نییسرشو انداخت پا سپهر

 نشده ریتا د یکالنتر میبلند شو بر هیگر ی:پاشو پاشو بجامیآقارح
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 چشم-

 یزبان هست از

 دهینامزد کنه اونکه دوسش نداشت از اون روز هم سپ نایسپهر با ن کنمینه باورنم ایبرم  دونمیصبح دلشوره دارم نم از

 تم رو گرف ریشماره ام  زنمیزنگ م ریزنم آها به امزنگ ب یبه ک دونمیاند و قرار بود امروز برسن نم شیتو ک نیو شاه

 بله-

 ریسالم ام-

 یسالم خوب-

 ییکجا-

 خونه آقاجون-

 حرف بزن که نفهمن منم یطور-

 شده یباشه طور-

 سپهره یامشب نامزد-

 مکث کرد و گفت یکم ریام

 یدیازکجا فهم-

 پس درسته اره-

 شهیخودتو نارحت نکن درست م-

 خداحافظ-

زنگ زدم به آرژانس و  نمشیگرفتم برم بب میشب بود که تصم11رفتن ساعت  نایکردم بابا ا هیقطع کردم و گر ویوگوش

 که زنگ درو زدن دمیکه دم دستم بود و رو پوش یلباس کی
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 بله-

 نیخواسته بود یشما تاکس-

 امیبله االن م-

 نییپولمو براشتم و رفتم پا فیک

  میدیرس یگفتم و قت آدرسو

 نیمنتظرم بمون شهیم-

 باشه-

رفتم  از  یخونه باغ بود آروم آروم داشتم راه م کیلوکس بود  ینایپراز ماش رونیب ومدیم رونیآهنگ از ب یصدا

نشسته بودن اما  زیم کیدور  دمید نارویبودن آقاجون ا یادیز یآدما یدمدر ورود دمیکرد رس خیاسترس دستام 

که سپهرو صدا کرد  دمیو د میدر بودم آقا ابراه یبود که جلو یا قهیدق2نبوداما عمو و زن عمو بود  یشاد رویام

 بود کت و شلوار شیبود دلم آروم گرفت آخه نامزد دهیرها پوش یرو تنش کده بو که تو عروس یقربونش برم لباس

 نارویبه پله ها خورد که ن یرا گرفت نوردوباره استرس منو ف دیخوتونم نپوش یاما وجدانم گفت تو نامزد دیپوشیم

تو  انین یدستا دمیدست اومد که د یسپهر بود صدا شیبه لباسش توجه نکردم چون چشمم پ نییپا ادیداره م دمید

 اعالم کرد نایکه پدر ن کردمیاما باور نم دمید یم دیتپیسپهره دلم بدجور م یبازو

رم روس ایدن دمیکه شن نویهم نیرو با پسرم سپهر اعالم کن نایدخترم ن یتا نامزد نجایا میامروز همه امون جمع شد-

 شدم یسوار تاکس ومدیدست م یکه صدا دمیدو هینداشتم و باگر ستادنیخراب شد و تحمل وا

 توروخدا نیبر-

 افتاده یاتفاق یآبج-

 فقط برو-

 باشه کجا؟-

 خونه-
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و  دگرفتیشد از اونورهم بارون شد دیام شد هیگذاشته بود که گر یهم آهنگ یکردم از شانسم تاکس هیگر

 ومدیچشمام م یخاطراتمون جلو

 گنبد کبود رینبود ز یکیبود  یکی

 خسته بود که دلش شکسته بود یجوون هی

 کرد یم هیبارون بهار زار و زار گر مثل

 کردم که راننده خواست خاموش کنه هیگر بدجور

 خاموش نکن-

 کرد یخدا م یدست خسته شو به سو یگاه

 مهربون خالق هفت آسمون یخدا یا که

 وفا نکن از دلم جدا نکن یب اونو

 دست خستمو تو منو رها نکن ریبگ

 نکن رها نکن رها نکن رها

 سر راهش نمیبش دیبا یآخه تا به ک بگو

 پاش یکه بشنوم صدا ادیتا اون ب نمیبش

 شونهیکه دلم پر; دونهیاون نم مگه

 خونهکه تا از چشام غم عشقو ب ادینم

 لونشون یبه سو رنیها از آسمون م کالغ

 ونشونیتا آش رنیچلچله م یها دسته

 بگم کجا برم یمن بدون اون چ یول
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 هنوزم منتظرم دیقلب نا ام هی با

 منتظرم هنوزم

 مهربون خالق هفت آسمون یخدا یا که

 وفا نکن از دلم جدا نکن یب اونو

 دست خستمو تو منو رها نکن ریبگ

 نکن رها نکن رها نکن رها

 …… یآخه تا به ک بگو

 بد شد یلیخ حالم

 نگه دار-

  دمیو باال آورد د نییاومدم پا نیماش از

 ادیچشمم فقط به توست فر یمگه نگفته بود یمگه قول نداده بود یو کرد نکاریکردم آخه سپهر تو چطور ا هیگر

 یتحمل کنم تو گفته بود تونمیخدا منو بکش نم یا نهیها تاوان نگفته هام ا ینکارکنیباهام ا یزدم چطور تونست

 آب رو چشممه یبطر کیشد  دیو شد دیام شد هیو گر یمونیم شمیپ

 مارستانیبخور ببرمت ب ایب یآبج-

 دمیگرفتم و بصورتم آب پاش آب

 مینه بر-

 باشه-

 اهنگ باز نکرد گهیشدم و اونم د یسوارتاکس

 شده یطور هیفضول یآبج-
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 عشقمه یامشب عروس-

 ییجا میبر دیگرفتم منتظر بمون با یآن میتصم کیدم خونه  میدیرس

 باشه-

 خاموش کردم و مویاومده بودم بازنکرده بودم که اونم برداشتم گوش یخونه چمدونرو برداشتم اما ساکمو ازوت رفتم

 اندختم داخل چمدون

اول  مسیکه گفتم بزار نامه بنو ومدمیم ونریداشتم از اتاق ب کاریچ خوامیم یگوش یتو زنگ بزن ستیقرارن یوقت-

 کنمیکده هاتونوفراموش نم چوقتیه رهید یلیکه خ نیشیم مونیروز پش دونمیاما م رمیمن م "نامه نوشتم  کی

 "شهیهم یشمارو بخدا سپردم خداحافظ برا

از آهنگ که حرف دلم بودگذاشتم داخل پاکت وپشت پاکت نوشتم  کهیت کیسپهر نوشتم اونم  ینامه هم برا کی

 سپهر میزتریعز یبرا

 ساکم و برداشتم بردم داخل اسانسور رو به راننده گفتم چمدونو

 یاریچمدونمو ب یتونیم ستیاگه زحمت ن-

 چمدونمو آورد اونم

 کجا برم -

 .....مارستانیب-

بود  مارستانیب نیچون سپهر تو ا شناختنیپرستارا که منو م نمیببار آخر عمو حامد و ب یتا برا مارستانیب رفتم

 وصل بود میس یبهش کل دمیعمو حامد بهم لباس مخصوص دادن که پوش شیاجازه دادم برم پ

 هیقرار بود برات  رمیمن دارم م دارشویمنو ببخش همش من مقصر بودم حاللم کن عمو توروخدا ب یسالم عمو خوب-

تو  رمیازمحبتاتو جبران کنم عمو من م یذره ا دیشا ینیبب یش داریب دیامابا دیحاضر کنم که نشد ببخش یسورپراز

 برگرده خداحافظ عمو  یکیبره تا  یکی دیبا دیشو شا داریب

 خارج شدم  مارستانیکه پس زدم از ب ختیاز اشکام ر قطره
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 کجا برم-

 برو هتل.....-

 میدیرس یوقت

 رشیقسمت پذ رفتم

 م خانوم سعادتا سال-

 کاغذ بده کهیت کیسالم -

 بفرما-

 کزادیودادم کاغذو تا کردم و دادم دست ن مارستانیکاغذ درباره عمو حامد نوشتم و آدرس ب داخل

 رزرو شده یریآرشام ام یکه اتاقشون بنام آقا یببر به اتاق خانوم منصور نویا-

 چشم-

 خداحافظ-

 شدم یتاکس سوار

 نالیبرو ترم-

و  یپول تاکس نالیترم میدیرس کردنیرها افتادم تنها اونا بودن که باورم م ادیلحظه  کیکجا برم اما  دونستمینم

 عالف من شده بود چارهیکرد تا سوار شم کنارم بود ب ییدوبرابر دادم که اونم آقا

 مشهد یبرا خواستمیم طیبل کیسالم اقا -

 بنام-

 سعادت یهست-

 کنهیحرکت م گهیربع د کی-
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 ممنون-

 مخصوص اما ساکو برداشتم  یآورد بزارن جا یکردم وسوار شدم چمدونو راننده تاکس دایو پ توبوسا

 کرد یآهنگ و پل نیمو به گوشم زدم اول یحرکت کنه هندزفر نیماش تا

 یکنارم مگه نگفت یمونیم ینگفت مگه

 ینگفت مگه

 یکه دوست دارم مگه نگفت ینگفت مگه

 ینگفت مگه

 منو نگاه کن شهیتو نم یکه ب ینگفت مگه

 ینگفت مگه

 شهیهم یبرا یریکه م حاال

 ینگاه کن مگه نگفت منو

 ابرو وا نکن یسر دلتنگ شمیکنم ابر م هیاگه گر من

 منو نگاه نن ینجوریبرو ا یشیکنم آب م هیاگه گر من

 مارو خاطره برهیبا خودش م ادیم لیکنم س هیاگه گر من

 شمیهردومون غرق م یبه جا من

 بره ادتیکن عشق من از  یکار

♫♫♫♫♫♫ 

 یکنارم مگه نگفت یمونیم ینگفت مگه

 ینگفت مگه
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 یکه دوست دارم مگه نگفت ینگفت مگه

 ینگفت مگه

 منو نگاه کن شهیتو نم یکه ب ینگفت مگه

 ینگفت مگه

 شهیهم یبرا یریکه م حاال

 ینگاه کن مگه نگفت منو

 بیشهر غر نیکجا برم تو ا من

 نداره که بعد تو موندن یشهر

 پر شده از ینگاه کن تویگوش

 که خوندن نداره ییام اسا اس

 حرفا تو دلم موند که موند یلیخ

 تو خودم ختمیاز دردامو ر یلیخ

 من ییکه تنها کنمیم هیگر

 توئه واسه تولدم یکادو

 م رفت دیکشیکه عشقم توش بود نفس م یکه برام پر خاطره بود از شهر یحرکت کرد از شهر نیربع بعد ماش کی

 خداحافظ عشق من -

 کل یدانا

 پدرش زنگ زد یبه گوش ماهینگذشته بود که فر نایسپهربا ن یاز اعالم نامزد یا هیثان

 ماهیالو فر-
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 بابا مشتلق بده-

 شدهیج-

 حامد به هوش اومده-

 مارستانیب میایاالن م-

 بابا شدهی:چفرهاد

 شده داری:حامد بیعل حاج

  می:پس بریلیل

 هم بودند یو شاد ریو ام دهیو سپ نیرفتند شاه مارستانیاومدن و به ب رونیاز مراسم ب یهمگ

 اومد رونیمنتظر دکتر بودن که ب همه

 دکتر شدی:چنیشاه

 کننی:وضعشون خوبه االن به بخش منتقلش مدکتر

 نداد چکدومشونویداخل شدن اما حامد جواب ه یربع بعد به بخش منتقلش کردن همگ کی

 ای:عمو خان شاخ مرگ شکستنیشاه

 ری:ا زبونتو گاز بگماهیفر عمه

 مینیما ا گهی:بله دعموحامد

 زمیعز ی:خوبماهیفر عمه

 نیخان چرا پکر ریام ی:چطورعموحامد

 ستین یگفتن زی: چریام

 یدی:چرا جواب زنتو نمیعل حاج
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 دمیندارم اگه هم طالقش نم ی:آقاجون احترامتون واجب اما من نه با شما نه با دخترتون نه با پسرتون کارعموحامد

 هست مازیبخاطر تا

 یگیم یچ یفهمی:مماهیفر عمه

 صداتو بشنوم خوامی:نمعموحامد

 موقع در زده شد نیهم

 یکنیم کاریچ نجایآشغال ا ی:توماهیفر عمه

 شوک زده بلند شد حامد

 داداش-

 :حلماعموحامد

 باتمام وجودش خواهرش و بغل کرد  حامد

 :حلماماهیفر عمه

 چقد دنبالت نگشتم یدونیم یخواهر ی:کجا بودعموحامد

 نی:منو ببخش داداش دلم ازهمه تون گرفته بود بعد چندسال اومدم دنبالتون بگردم اما نبودحلما

 ی:چقدر بزرگ شدعموحامد

 یشد ری:توام پحلما

 نیی: پس حلما خانوم شمانیشاه

 :شما؟حلما

 سعادت پسر برادر شوهر حامد هستم نی:بنده شاهنیشاه

 خوشبختم حلما
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 خواهر زاده دارم یکنیم کاری:چحامد

  نازیپسر پرهام و پر کیدختر دارم  کیاآره  کنمی:من با شوهرم کار محلما

 کرد دایکارپ ی:پس اون الغر مردنعموحامد

 لمیمنم وک کنمیمنم اونجا کار م یپزشک زاتیشرکت تجه کی لی: وکحلما

 ی:خوشبختعموحامد

 ادی:زحلما

 نیدیاز کجا فهم رشمایام

 یکرد دای:چطور منو پعموحامد

 دمیدر اتاق هتل گذاشت و د یکاغذو از ال نینفر ا کی: حلما

 یشناسیخطو م نیا نیبب نینامه رو گرفت شاه حامد

 گفت یبا ناراحت نیشاه

 هست ی:دست خط هستنیشاه

 منه هیکه شب ی:همون دخترحلما

 :آرهعموحامد

 زهیزبونش ت یلیداره و اون خواهرته اما خ گهیزن د هیگفت نکنه بابا بزرگ  دی:اون دخترو که دپرهام

 :و برنده و جوابگونیشاه

د به رساعت چند بار حالشو گرفت و شروع ک میتو ن رهینتونسته به شوهرمن جواب بده و حالشو بگ ی:تاحاال کسحلما

 نیدیخند

 بامزه بود دختره خوشم اومد  یلی:خحلما



 تیبا تو تا ابد

 
477 

 

 توست نی:چون اخالقش ععموحامد

 تحمل کنم دیبا شمیحلما کم دوم هی گفتی:آره شوهرمم محلما

 وسط همشون شرمنده بودن نی:با سرافکنده به شوهرش نگاه کرد و تواماهیفر عمه

 هیگفتم مثل هست نیدیخواهر من د نمی:اعموحامد

 یهست کیدوقول اونم از دور از نزد شنیچاق کرده اگه الغر شه م کمیو سپهر  یفقط هست-با بغض گفت دهیسپ

 خوشگله

 کردو رفت هیگر بعدش

 شدهی:چحلما

 گمی:بعدا معموحامد

 هی:اما عکسا واقعدیعموفر

 رونیب نیافتراهاتونو ادامه بد نی:اعموحامد

 :حامدماهیفر عمه

 ریبجز ام رونی:همتون بعموحامد

 رونیرفتن ب همشون

 خداحافظ بنمتیم امیوم فتهیشماره امه تک بزن ب نیشوهرم منتظره ا گهی:منم برم دحلما

 ی:خداحافظ خواهرعموحامد

 که رفت حلما

 شدیبعد من چ شدهیچ ری:امعموحامد
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 یزدامشب هم نام نینرفت هم یو سپهر هم درخواست طالق داد اما هست رونیو انداخت ب یهست می:آقا ابراهریام

 بود ییکایسپهر با اون دختره آمر

 کرد نکارویسپهر ا کنمیباورنم ی:چعموحامد

 اما امشب نامزد شدن-رهیام

 یدیتو د حامد

 رفتن دیاما آقاجون وآقا فرهاد بابا فر یبخاطر هست می:ما نرفتریام

 ریام یکرد کاریچ ینیب ی:معموحامد

 بهزاد دمیمن دوسال ند ستی:بجان دخترم عکسا کارمن نریام

 :باشه قسم نخورعموحامد

 یایبا م شهی:خوب دخترم خداروشکر شوهرت فردا مرخص مآقاجون

 هم تنهاست مازیتا نهیمنو بب خوادی:آره فعال نمماهیفر عمه

 می:باشه پس بردیعموفر

 میای:زن عمو ما باشما منیشاه

 : قدمتونن رو تخم چشامونیلیل

 تنگ شده یهست یدلم برا یلی:آره خدهیسپ

 با تو دونمیمن م ینیخونه عموت برو اما اون دختر و بب یریم نی:شاهدیعموفر

 گهیبا پوزخند م نیشاه

 دهیسپ میخواهر منه بهشم اعتماد دارم بر یهست فتهینم یبودنت اتفاق ینترس واسه حاج ی:حاجنیشاه

 وارد خونه شدند یبه منزلشان رفتند وقت یلیبا فرهادول نیشاه
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 نیخوش اومد- یلیل

 :چراغ اتاقش که خاموشهنیشاه

 :حتما خوابهدهیسپ

 کنم دارشی:برم بنیشاه

 شیبنینکن صبح م خوابشیهستا ازخوا ب1:ساعتدهیسپ

 :باشهنیشاه

 نیما زم نیتو خت بخواب نی:بچه ها شما بریلیل

 میخوابیم نیبندا نجایمارو هم ی:نه زن عمو جانیشاه

 میخواب ینم نیما تخت شو هستن رو زم یهایراحت نیتو خت بخواب نیبر نی:لوس نشفرهاد

 زمیعز می:باشه برنیشاه

 گفت نیدرحال خوردن صبحونه بودن که شاه صبح

 نیکن ینم داریو ب ی:هستنیشاه

 من خونه ام حق نداره ا ما صبحونه بخوره ی:وقتفرهاد

 برگشتت بزار یبرا یراه هیپشت سرتو خراب نکن  یعمو پلها نیکنیم یرو ادهیز نیشاه

 یشیخودت بعدا خراب م نینکن شاه تیحما ادی:زفرهاد

 زده شد کسرهیموقع زنگ اف اف  نیهم

 هیک نمی:زنگ سوخت برم ببیلیل

 کنمیمن باز م نینی:شما بشدهیسپ

 رهی:عمو حامد و امدهیسپ
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 نجایا ادیب یوقت مرخص شه سر صبح یک نی:انیشاه

 رو باز کرد هردو هراسان وارد خونه شدند دهیسپ

 کجاست؟ ی:هستعموحامد

 معشوقه ات تنگ شده ی:دلت برافرهاد

 کجاست ی:گفتم هستعموحامد

 :تو اتاقشهیلیل

 من برم  نگاه کنم - ریام

 تگف یبا نگران ریام دیو د یهست غامیمواجه شد سرشو برگردوند که پ یهست یوارد اتاق شد اما با تخت خال ریام

 رفته ستین ی:هستریام

 رفته یچ یعنی:یلیل

 گذاشته غامی:پریام

  دنیرو د غامیوارد اتاق شدن و پ همه

 ستین شبیاز د یعنی:نیشاه

 دونست؟یسپهر رو م ینامزد ی:هست ماجراعموحامد

 دیبه من زنگ پرس دشیی:آره،واسه تاریام

 سپهر ی:چ نامزددهیسپ

 نامزدکرده نایبان شبی:بله برادرشما دعموحامد

 می:امکان نداره،پس چرا ماخبر ندارنیشاه

 یکارت دعوت و داد دست هست می: اقا ابراهیلیل
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 کجاست؟ یعنی،یکارکردی:آخ بابا چدهیسپ

 چشماشون پرشد ریو ام حامد

 نیکنیم هیشده چرا گر یزی:چنیشاه

 وباز کن بزن شبکه خبر ونیزی:تلوریام

 دوختن ونیزیرو روشن کرد وچشمشون رو به تلو ونیزیتلو نیرفتن و شاه ییرایبه پذ یهمگ

 نداره ،تصادفه یزیچ نکهی:ادهیسپ

 داره یبه هست یمشهد چه ربط-زی:تصادف اتوبوس تبرنیشاه

 اتوبوس نمونده یچیها زنده زنده سوختن خدا به داد خونوادهاشون برسه ه چارهیب نی:ببیلیل

 چه یبه هست یول امرزتشونی:خدا بنیشاه

 رو بخون سیرنویز-گفت هیبا گر حامد

 فوت شدگان هست یاسام نای:انیشاه

 نیب ب نی:شا شاهدهیسپ

 خواهر منه نیسعادت ا یهست اخدای:نیشاه

 من دخترم  ی:خدایلیل

 ارهیرفت براش آب قند ب هیباگر دهیازحال رفت سپ و

 هیتشابه اسم دی:شافرهاد

 جنازه ها ییرفتن واسه شناسا دی:آقاجون و بابا فرریام

 اتوبوس کامل سوخته ییواسه شناسا مونهیم ی:آخه جنازه انیشاه

 کنان وارد شدن هیگر نیدروباز کردکه خانواده رام ریکردن زنگ در به صدا اومد ام هیبه گر هیشروع کرد به گر و
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 نیدی:شما ازکجا فهمریام

 شیلیهست که فام یمسافرا شخص ستیهالل احمر زنگ زد وگفت تصادف شده تو ل یاز دوستا یکیصبح 6:نیرام

 میپرواز خودمونو رسوند نیسعادت با اول یگفت هست هیمادرته گفتم اسمش چ هیلیمشابه فام

 ییمشهد اونم تنها ومدیم یهست دیچرا با شدهی:چبایفر

 زد یلیشد و به برادرش س یعصب بایکردن که فر فیرو مو به مو تعر یحامد همه چ رویام

 ی:واقعا فرهادتو به دخترت اعتماد نداشتبایفر

 :من خودم عکسارو بردم نشون دادمفرهاد

 هان؟ ی:پدرمن به کجا نشون دادایدن

 ی:به چندتا عکاس معروف و فتو شاپکار حرفه افرهاد

 گهیو م زنهیپوزخند م نیرام

 یداد ینشون م سیبه پل یشما با ییدا ،آخهیشده فتو شاپ کار حرفه ا سیپل ای:تازگنیرام

 هیک شی:عکسا پنیرام

 سپهر هست فکر کنم شی:پعموحامد

 حامد یاز شاهدها تو عکس هم که تو هست یکی رهمیام شمیمن شاهد م میکن تیشکا میبر نی:پاشسام

 میبر نی:پاشعموحامد

 گهیم هیبا گر رهیگیاشو م قهیبه سمت فرهاد و  ارهیو هجوم م شهیم یعصب یلیل

خدا از  یتو گفت یکرد نشیخوبت شد اره چقد نفر کشمتینباشه خودم م یقسم اگه تشابه اسم یعل ی:به والیلیل

خدا لعنتون کنه خدا  نیدخترمو ازم گرفت ریها،برو با خواهرت جشن بگ یهست یبرت داره تو ،تو چه پدر نیرو زم

 جزاتونو بده

 و جدا کردن یلیل بایوفر ایدن



 تیبا تو تا ابد

 
483 

 

 :مامان آروم باشایدن

  یلکه ننگه سعادتها هست گفتیسرسفره م ادیدخترم ب ذاشتیمرد نم نیا ایرو آروم باشم دن یچ ی:چیلیل

 به سمت فرهاد هجوم آورد دوباره

 شما نی:تو و اون خواهرت ننگیلیل

 به ذهنتون نیاره شما چطور اجازه داد اقتیل یبه چندتا ب یو دختر خودتو فروخت یتو هست ییدا-گهیم هیبا گر رها

،خواهرم  یهست یعمو تو چطور پدر گفتیم یدیدینم اشیعاشق حامد شده ها شما از بچه گ یخطور کنه هست

 من خدا ازتون نگذره شیپ ادیب خواستیم

 رها شیاومد پ سام

 سیدست پل دمیم کنمیم دای:آروم باش بخدا من خودم بهزاد و پسام

چون پدرخودش باورش نکرد شوهر  ومدیپشتش در ن یطردش کردن چون کس نایما،چون ا شیپ ادیب خواستی:مرها

 پهر شده ازهمون اول عاشق س یکه هست میبود نیما خودمو شاهد ا ییرفت ازدواج کرد دا

 کرد هیگر کترویاومد نزد هانیا

 :ماماهانیآ

 :جونمایدن

 خدا شی:خاله لفته پهانیآ

 گهیو م کنهیپسرشو بغل م نیرام

 میدونی:پسرم نمنیرام

 :چال لفته اون قالل بود دختلشو بده به من)چرا رفته اون قرار بود دخترشو بده به من(هانیآ

 رو لباشون اومد یلبخند هانیبخاطر حرف آ هیگر ونیم

 :باباهانیآ
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 :جانمنیرام

 خدا شی:عمو سپهل هم رفته پهانیآ

 ادی:نه عمو سپهرت منیرام

 خدا شیخاله لفته پ دونهی:عمو سپهل مهانیآ

 : نهنیرام

 شد دیاش شد هیگر هانیآ

 گهیو م کنهیپسرشو پاک م یاشکا نیرام

 زمینکن عز هی:گرنیرام

 خدا شیبله)بره( پ خوای:عمو سپهل هم مهانیآ

 رهی:نه نمنیرام

 یبه خاله گفت تو نباش دمی(اودم)خودم( شنرهی)ملهیم کنهی(مهی)گر هی، بفهمه خاله لفته اونم گل لهی:چال مهانیآ

 (رمیمی)ملمیمیم

 :قربونت برم مننیرام

 گهیو م زنهیم اپوزخندیدن

 دوست داشت ناهمویا دونهیاز تو م شتری:بابا نوه ات بایدن

 داشتیبچه هارو نگه م ومدیم یکی:کاش نیرام

 امروز و نگه داره بچه هارو کیببره اونم دوتا چه داره  ادیخواهرم ب زنمی:زنگ معموحامد

 خواهرت؟– نیرام

 :آره حلماعموحامد
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 شد دای:مگه پسام

 گهیبا بغض م حامد

 کرده دایپ ی:آره هستعموحامد

 نتونست اشکاشو نگه داره  بعدش

 هیگر یو مادربزرگ هست ماهی(و فریهست ی)زن عمودیزده شد سام رفت درو باز کرد که ناه موقع زنگ خونه نیهم

 شدن یعصب دنیو د ماهیفر ایو دن یلیکه ل نیکنان وارد شدن هم

 هان برو از خونه ام گم شو یاومد یی:با چه رویلیل

 ها گم شو یقبرستون آروم نشد نهیس ی:خواهرم فرستادایدن

 دی:آروم باشفرهاد

 رونیب نیتون بر-:تو خفه شو اصال هردوویلیل

 دهی: بمن چه دخترت تاوان گناهاشو پس مماهیفر عمه

 خفه شو ماهی:خفه شو فرعموحامد

 :بابامازیتا

 من شیپ ایب زمیعز دی:ببخشعموحامد

 رونی:عمه خانوم لطفا برو بنیشاه

 کردیم انتیبمن خ یکه زنده زنده سوخت حقش بود وقت نیدید دیچرا نرم، باالخره جزاشو د رمی:مماهیفر عمه

 و گرفت وبرد سمت در ماهیفر یبازو نیشاه

 خانوم سعادت گم شو فقط گم شو نمتینب گهی: دنیشاه

 فشارشو گرفت دهیبراش آب قند آورد و  سپ دیدرو محکم بست و که مادرجون حالش بهم خورد ناه و
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 خدا بود سرمون اومد آخه یچه بدبخت نی:ایلیل

 گهید میبر نی:پاشسام

 ری:باشه بلند شو امعموحامد

 :کجافرهاد

 یکالنتر نیکه شما نرفت یی:جانیرام

 ببره نیخانوم،اگه خواهرم اومد بچه هارو بگ ای:دنعموحامد

 :باشهایدن

 نشد یخبر نای:چرا از ادیناه

 هردوشون خاموشه لی:موبایشاد

 اف به صدا درومد  اف

 هی:کیشاد

...... 

 نیی:بفرمایشاد

 یآبج هی:کنیشاه

 :حلمایشاد

 خانوم نباشه یواقعا متاسفم انشاءاهلل که  هست دمی:سالم،خبرو شنحلما

 نهیفقط ا دمونی:امرها

 :من اومدم بچه هارو ببرم چندتاحلما

 چهارتا4:کارت دراومدیشاد
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 هتل اجازه بدن سییکنن اگه ر یبا اونا باز برمی:منم دوتا بچه دارم محلما

نو من سفارشتو نیاونجام ببر نیتونیهست که مخصوص بچه هاست م یپشت هتل پارک کوچک نیحت باش:رانیشاه

 کنمیم

 میبر نیای:ممنون،بچه بحلما

 برسونمتون  نی:اگه تنها اومدنیرام

 منتظره  ی:نه ممنون تاکسحلما

 :بازم ممنوننیرام

 :خداحافظحلما

 پسرمه همون که تو بغلتونه یغذا نمیا دی:بسالمت ببخشرها

 کردمیقبال تو مهد کار م نی:نگران نباشحلما

 بسالمت کنمی:انشاءاهلل جبران مرها

 خواهرمه کردمیفکر م گفتینم یاگه شاد یلحظه فکر کردم هست کی:ایدن

 راه افتاد یو زار ونیدوباره ش و

 میباش دواریام دیتوروخدا سرم درد گرفت با نینکن هیگر شهی:منیرام

 اخه نیرام میکن کاری:چایند

 اومدن نایگذشته بود که سام ا کساعتی

 :چه خبرنیشاه

 :بچه ها رفتنعموحامد

 :آره خواهرت برددهیسپ



 تیبا تو تا ابد

 
488 

 

 نیکرد کاری:چرها

 دنیاسمها رو پرس ستیدست مان میمدرک خواستن که گفت میکرد تیشکا یچی:هسام

 آدم و مدارکش هم موجوده  نیکرده از ا تیهم شکا شینفر چندروز پ کی:بعدش گفتن عموحامد

 میگفت میدونستیم یهرچ رهمیحامد و نشون داد که گذاشتن پرونده،من و ام ی:بعدش عکساسام

 کرده تیشکا ی:کرها

 :سپهرریام

 :مگه سپهر نامزد نکردهایدن

 بود شینامزد شبیهست دا د شی:مال چندروز پریام

 :خودشم سپهر چندروز خونه نبوده رفته بوده خونه پدربزرگمدهیسپ

ردن ک یکردن با احساسش باز یباز رتشیبا غ نکهینبوده زن گرفته رفته، بازم دستش دردنکنه با ا ای:بوده یشاد

 عمو فرهاد نینکرد چکدومتونیکه ه یکرده کار تیغرورشو شکستند اما بازم رفته شکا

 زنگ زده شد دوباره

 هیک گهید نبای:ارها

 باشه نایآقاجون ا دی:شاسام

 ردک هینتونست تحمل کنه و رفت بغل مادرش گر دیخانوم که مادرشو د یلیخانوم اومدن ل یلیشدو خانواده ل درباز

 دخترم رفت یدیتو سرم شد د یچه خاک یدی:مامان دیلیل

 ستیمعلوم ن یچیخواهر آروم باش هنوز ه-نیریش

 ستین یزیاره دخترم انشاءاهلل که چ-(یلیخانوم)مادر ل اکرم

 شما اقا حامد نیکرد تی:آره خواهر نگران نباش، شکامحمد
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 شیپ کساعتی نی:بله همعموحامد

 نیکرد تیهفته اس شما االن شکا کیاتفاق ماله  نی:امحسن

 :من که تو کما بودم ،پدرشون هم که طرف دشمن بودهعموحامد

 نیدی:شما ازکجا فهمایدن

 اتفاق افتاد نیکه ا میفته بود و قراربود دوباره برگردگ یلی:لبهناز

 نکرد تیاونم شکا یچ رتشی:پس شوهرش با غردادیت

 میدیکرده بود ما امروز فهم تی: اون قبل از ما شکانیرام

 :پس االن کجاستبهار

 :فعال خبر ندارهنیشاه

وقته  یلیبده جنازه رو پدرشم که ماشاهلل خ صیتشخ یکی دین،بایبهش بگ ستیبهتر ن-خانوم( یلی)پدر لیموس

 روش خط زده 

 نییفرهاد از خجالت سرشو انداخت پا اقا

 :آقاجون و پدرزنم رفتنریام

 واکنش داد نیرام نباریخانوم وهمسر ش اومدن اما ا میکماکان منتظر خبر بودن که مر همه

 ها یکنیم کاریچ نجای:تو انیرام

 : احترامو نگه دارمیآقاابراه

 خونه هان یاومدن ییبا چه رو رونیب نیعروستونو انداخت نیشما نبود زنه،یاز احترام حرف م یک نینی:ببامس

 داده سینکنه به تو ام سرو یداریتو ام طرفشو نگه م هی:به به برادر بهزاد خان چمیآقاابره

 زد میبود که سام تو صورت ابراه یمشت
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 از گل هم پاکتر بود یهست ینیبیخودت م نیکه همه رو ع یاونقدر کثافت ،توی:دهنتو اب بکش عوضسام

 از بس پاک بود تاوانش و داد زنده زنده سوخت -پاک کد و گفت شوینیدماغ ب میابره

 گرفتن هیبود که حمله کرد به سمت اما بق نیشاه

 باهاتون کنمیم کاریچ دونمیوگرنه نم رونیب نی:بهتره برمحمد

 گفت رونیب رفتیم کهیدر حال میابراه

 سر صحنه تصادف میبر ایتوام ب نیخوای:آقا فرهاد ممیآقاابره

 ال اله اال اهلل برو مرد کهیمرت انیب نایا یالزم نکرده االناست که حاج عل نی:شما بهتره گم شیموس حاج

 هم اومدن اتاق هیتختش نشست بق یرو یرفت اتاق هست رها

 گهینم یزیچ یمردم چرا کس یخبر ی:از بدهیسپ

 نیمنم دوباه نگ بزن:نیشاه

 شماره رو گرفت نیرام

 ستندی:تو دسترس ننیرام

 :پس تو راهنسام

 زنگ زد ریام یبعد ازظهر بود که گوش3تو خودش بود ساعت یهرکس

 :بلهریام

-..... 

 گهی:چقد دریام

-..... 

 : باشهریام
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 بود ی:کیشاد

  میرس یم یا قهی:آقاجون بود گفت ده دقریام

 اومد رونیهم ب میابراه یبودن حت نایا یحاضر شدن رفتن به کوچه منتظر اومدن  حاج عل همه

 رونیباز اومد ب کهیمرت نی:ادیناه

 :مامان وللشیشاد

 میخدا بدبخت شد ی:وادهیسپ

 شدهی:چنیشاه

 :سس سپهردهیسپ

 بهش میبگ یخدا چ ی:واسام

 بفهمه دی:باالخره باردادیت

 شد ادهیسپهر دم در خونشون پارک کرد همراه با پدر بزرگ و مادربزگش پ نیماش

 چه خبره نجای:اسپهر

 دونمی:نممیآقارح آقا

 افتاده، یکردن همشون چه اتفاق هیخانوم:انگار گر حهیمل

 شد نیشاه کینزد سپهر

 چه وضعتونه نیچه خبره ا نجای:اسپهر

 کردن هینزد و آروم آروم گر یحرف چکسیه

  شدهیچ نیبگ تونیکی:سپهر

 سپهر و گرفت قهی نیرام
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 با تو هان د حرف بزن دونمیمن م یاریخواهرمو درب هی:بهت نگفته بودم گرنیرام

 نیرام شدهی:چسپهر

 اشو ول کرد قهی نیرام

 کجاست ین،هستیکنیم هیچرا گر شدهیچ نیبگ تونیکی:سپهر

 هان  یپرسیو م یها چرا هست ینامزد نشد شبیتو د  ،مگهیپرسیو م ی:حال هستایدن

 یچه نامزد اخانومیدن نیگیم ی:چسپهر

 میومدیاومدن ما ن هیبق نیماروهم دعوت کرد گهیبود د نایتو ن ینامزد شبی: دریام

 میدی:خودمون با چشم خودمون ددیناه

 من به هم زدم نیدیم نیمونده بود گهید قهیدق کی:اگه سپهر

 به پدرش کرد و ادامه داد یبعدش نگاه عصب 

من و تو عمل انجام  خواستنیمنو بردن م ییخبر ازمن قرار گذاشته بودن به بهونه مراسم خوش آمد گو ی:بسپهر

 شده بزارن من بعد شما ازمراسم خارج شدم

 رو پدرت اومد   هیاحضار یشکست وقت یچقد هست یدیفهم یپس درخواست طالقت چ نطورهی:اگه ارها

 یپدر من؟ چه طالق ؟طالق؟ی:چسپهر

 مت پدرشکرد س رو

 گن؟یم یچ نایرفتم دادگاه هان؟من که فرداش رفتم خونه آقاجون ا یمن ک گنیم یچ نای:بابا اسپهر

 :آروم باش پسرممیآقاابراه

 ؟ یکرد کاریباهام چ یدونیهان م ی:چه پسرسپهر
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 یوقت یومدیچرا دنبالش ن کباری یچرا بهش زنگ نزد کباری یکرد یپشتشو خال یدرست،ام تو نبود نای:همه اردادیت

 یچرا ساکت موند رونیپدرت ازخونه انداختتش ب

بابام زنگ زد منم خاموش کردم  یو ثابت کنم اونروز اعصابم بهم خورد ه یهست یحرفا یهست خواستمی:من مسپهر

دربارش بد گفت منم رفتم خونمون لباسمو  یذهنم آروم شه اومدم خونه پدرم ه کمی خواستمیانداختم داشبورد م

که رفتم خونه پدربزرگم بعدشم رفتم  نایبازم همون توه دمیبعدش صبح برگشتم د مارستانیرفتم ب عوض کردم

 کردم  تیشکا

ن بره خونه پسرمن اما م یهست خواستیسپهر نم نیکن یخونه من زندگ نیایب ری:منم گفتم دست زنتو بگمیآقارح

 خونه ما نیایبهتره ب  شهیم ریگفتم د

 خونه ما مشیببر میایب یدنبال هست ادی:االنم اومده بود چمدونارو ببنده و بحهیمل

 کرد وگفت هیگر ایدن

 شد ریشد سپهر د ری:اما دایدن

 کجاست یخانوم هست ایشده دن ری:چرا دسپهر

 یسرعت رفت  خونه هست با

 یهست ییکجا ی:هستسپهر

پاک که روش نوشته شده بود  کیرفته  و یهست دیافتاد که د نهیآ یشد و چشمش به  نامه جلو یاتاق هست وارد

عام شده د رمینم اتیآسون من از دن نیبب دمیخودت پا پس کش شیپ ینگ ""سپهر پاکت و باز کرد  نمیزتریعز یبرا

 رمیبگ یبعد از تو فراموش ای رمیشب تو خواب بم هی

 است  گهید یکیدست  میاما االن زندگ یتو بود میو زندگ امیهمه دن نمیرو نب ایدن گهید ای

 تنها سالم من یحافظ تو ا خدا

 طلوع من غروب من خداحافظ

 محبوب خوب من یتو ا خداحافظ
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 "امییهمدم تنها یا خداحافظ

کارت دعوت مراسم  یکیشد که چشمش به دوتا کاغذ مچاله شده افتاد اونارو برداشت و باز کرد  یسپهر جار اشک

 یمرد جوان کیبه کوچه  دیچیپ یتاکس کیدم در  دیکه رس نیهم نییدادخواست طالق رفت پا یگریو بود د ینامزد

 اومد به سمت خونه فرهاد

 ن؟یکار دار ی:باکسسپهر

 نیخونه ا نی:شما مال امردجوان

 خونه ان نی:همه مال اسام

 ببرمش ومنم بردمش  یمراسم کیآژانس خواسته بودن تا به  یخانوم کی شبی:دمردجوان

 دعوت و نشون داد و گفت سپهرکارت

 آدرس؟ نی:اسپهر

 نیبود ا شما که خودش نی:بله هممردجوان

 نیواضح بگ شهی:منیشاه

عکس حرف  کیهمش با  کردیم هینگذشته بود که با وضع خراب اومد و گر ی:اون خانوم و که بردم زمانمردجوان

اما قبول نکرد که اومد خونشون چند جا  مارستانیوضعش خراب گفتم ببرمش ب یلیبعدش حالش بهم خورد خ زدیم

 بردمش

 : کجا؟نیرام

 کردم دایعکسو پ نیکنم که ا زیو تم نیامروز اومدم ماش نالیوهتل بعدش ترم مارستانی:بمردجوان

 اشک اومد رو گونه اش یعکس و گرفت عکس خودش بود که قطره ا سپهر

 شوک شدن همشون

 مقصدش کجا بود یدی:فهمنیشاه
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 مشهد بود نی:بله خودم چمدونشو بردم تا ماشنمردجوا

 ادتهی:ساعت حرکتشو نیشاه

 بود 12:30:بله ساعتمردجوان

 من یخدا ی:وانیشاه

 شدهی:مگه چسپهر

 یدی:مگه نشنمردجوان

 نیبر نیتونی:خوب ممنون منیرام

 شدهی:نه بمون چسپهر

ها همشون فوت  چارهینفتکش تصادف کرده ب نیماش کیص صبح با 4:30دورو برساعت نی:همون ماشمردجوان

 نمونده یحت نیاز خود ماش یزیسوخته و چ یکال همه چ امرزتشونیکردن خدا ب

  یچ یعنی نی:اسپهر

 پسرم ستیمعلوم ن یزیخانوم:هنوز چ میمر

 گفت کیستریحالت ه کیبا  سپهر

 رمیاومده بودم از شوهرت حساب پس بگ نینینداره بب یبه هست یربط نیا سیمعلوم ن یچ یگیم ی:مامان چسپهر

 و پسرش اومدن یموقع بود که حاج عل نیهم

 خانوم به سمت پدرشوهرش رفت یلیل

 نبوده توروخدا یکه هست نیبگ شد؟ی:آقاجون چیلیل

 دیسرشونو انداختن و شونه هاشون لرز دیو فر یعل حاج

 یچ یعنی نی:ایلیل
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 گفت کترویاومد نزد سپهر

 نیشما کجا بود یکنیم هیچرا گر یلی:مامان لسپهر

  کیاومد نزد نیشاه

 میآروم باش بگ کمی:سپهر نیشاه

 هیها چ یو زار هیگر نیا کنمیم داشیرفته درسته اما خودم پ یها هست نیبگ ی:چسپهر

 تو اونا نبود درسته یباالخره هست شدی:چمحمد

و که سپهر بهش تو بله برون داده بود رو در آورد و گرفت سمت  یکرد و گردنبند هست بشیدستشو تو ج یعل حاج

 سپهر

 کنهیم کاریدست شما چ یگردنبند هست نی:اسپهر

 گمیم تی:پسرم تسلدیعموفر

 از حال رفتن یهست یخانوم و مادربزرگا یلیل

 نیگیم تی:چرا تسلسپهر

 بوده یهست نی:مطمئننیرام

 ستینبودن براساس ل شیقابل آزما ینبودن همشون بدجور سوخته بودن حت صی:جنازه ها قابل تشخدیعموفر

 یزیازاکثرا مسافرا چ ینمونده بود حت یزیچ نیوضعشون خراب بود ازماش یلیخ هیک دنیمسافرا و جاهاشون فهم

 نمونده بود

 آره نیاززمن جداش کن نیخواینمرده م یهست نیگی:دروغ مسپهر

 دنبالشرفت  نیرفت خونشون که شاه بعدش

 کرد هیکردهم پا به پاش گر هینشست و گر نیرو زم سپهر

 :آروم باش سپهرنیشاه
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 دونمینمرده من م ی:هستسپهر

 :سخته اما قبول کننیشاه

ه هم ما ب دونمیم ذارهیاون منو تنها نم  دمیکشیزنده است وگرنه من نفس نم یهست دونمینگو من م گهی:تو دسپهر

من بود نفس من بود من  یاون زندگ مردمیزنده اس وگرنه منم م دونمیتنهاش گذاشتم م یمنه لعنت میقول داده بود

 نینه توروخدا شاه دونمیمن م هیاتفاقگردنبند  نیبگو دروغه ا نیشاه دمیکشیوگرنه نفس نم دونمیم

 ارمی:آروم باش برم برات آب بنیشاه

 رفت آشپزخونه  نیشاه

  یه بازش نکردچندوقت خچالیاز  ادیم یبد یچه بو نیشاه

 رفت  میهست ی:از وقتسپهر

 ه؟یچ کیک نی:انیشاه

 که کپک زده دید یشکالت کیک کیبلند شدو  سپهر

 :عشقم بابا شدنت مبارکنیشاه

 ی:چسپهر

 کاغذو  نینوشته،ا نجایا ناهاشی:انیشاه

 نمی:بده ببسپهر

 نیکه باز کرد با زانو خورد به زم نیهم

 سپهر شدی:چنیشاه

 بود گفت ختهیکه خشمشو اشکش باهم در آم سپهر

 کشمشی:مسپهر
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 هم دنبالش نیشاه نییپا رفت

 پدرشو گرفت قهی سپهر

 کشمیمن تورو م کشمتی:مسپهر

 در جدا کردن سپهر بودن اما انگار زورش چند برابر شده بود یسع همه

 پسرم شدهی:چمیآقاابراه

 ها کنهیم نکارویبا پسرش ا یکدوم پدر یستیتو پدرم ن ستمیمن پسرت ن اری:اسم منو نسپهر

 سپهر شدهی:چمیآقارح

 پسر زن و بچه منو ازم گرفت  نیا -ادیبا فر سپهر

 :چه بچهمیآقاابراه

 نیخبر بده که حامله است ام شما نذاشت خواستیم ی:اونروز هستنیشاه

کنم ازت بخاطر  تیبرم شکا تونمیهان م یکرد نکارویزمان بودم چرا باهام ا نیمن چقدر منتظر ا نیدونی:مسپهر

فکر کرده من دارم ازدواج  دهیاومده مراسم و د یآقاجون هست یبخاطر کارت دعوت جعل یدادخوات طالق جعل

 رفته نیهم یبرا کنمیم

 میپسر ابراه نیا گهیم ی:چمیآقارح

 خواستیسپهر و م ی:من خوبمیآقاابراه

مثل تو ندارم  یپدر گهید یگرفت مویزندگ یبچه امو گرفت یعشقمو گرفت یهان تو نابودم کرد ی:چه خوبسپهر

 من تهمت زدن  یکه به هست ییاونا کنمیم تیازت متنفرم متنفر ازهمتون شکا یاسم منو خط بزن یتونیم

 :پسرمازت انتظار نداشتم میآقاابراه

 یدفنش کردم  تو مرد پدرمن مرد خودم نمتیبب خوامینم گهیسپهر مرد ولم کن د اریگفتم اسم منو ن ی:لعنتسپهر

 نمتیبخشمت بهتره نب ینم گهید چوقتیه چوقتیه یبرام مرد
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 بعدش رفت خونشون و در رو قفل کرد 

 تبخشمیبخشمت پسر نم ینم یکرد یچند نفرو نابود یزندگ تیبخاطر تعصب شخص یبد شد ی: تو کمیآقارح

 رفت خونه سپهر اونم

 یجواب پس بد دیاز خدا بترس با شیتو شکست کنمیحاللت نم رمویش میخانوم:ابراه حهیمل

 اونم پشت شوهرش رفت که

 سپهر یکه ناراحت بود بخاطر حرفا میابراه آقا

 حقش بود زنده زنده بسوزه انتاشهی:اون تاوانشو پس داد جواب خمیآقاابراه

 بهش حمله ور شد نیشاه

 دنیدیتهمتاروم یروز همتون جزا کینداره  نره چو خدا صدا ادتی نیدی:خفه شو،تو وامثال تو تاوانشو پس منیشاه

 نیکن یعمر با عذاب وجدان زندگ کیشما آقاجون وبابا حقتونه  یوعمو فرهاد حت  ماهیخواهر من پاکه پاکه  تو و فر

 که به خونه سپهر رفتن دهیم سپیبر گناههیب یثابت شه هست افتونمیمنتظر ق فهیح نیریبم

 اتاق  حبس کرده بود یجمع بودن اما سپهر خودشو تو نایخونه سپهر ا یهمگ

 بوده ینبوده ازکجا معلوم اون هست صیجنازه ها قابل تشخ نیگیشما که م ی:حاج علیموس آقاحاج

 نفر بودند20مسافرا کال با راننده وکمک راننده ستی:براساس لیعل حاج

 کنمیچرا باورنم دونمی:نمنیشاه

 باشه نیکر نکرده بودم سرگذشتش اف ینطوریا انشیبه پا چوقتی:هرها

 خواهرم چارهیکردبیپناه شده بود کاش مارو خبر م یب یلیخ سوزهیخواهرکم م ی:دلم براایدن

 ییهویبخاطر مشکالت  میشد وقت سرخاروندن نداشت ییهوی نهای:همه اعموحامد

 شیک رفتمینم شکستی:اشتباه ازمن بود کاش پام منیشاه
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 فتهیاتفاق ب نیقرار بود ا دیدست به دست هم داد شا ی:همه چسام

 میدادیچقدر سر بچه خجالتش م ادتهی نی:شاهدهیسپ

 شدیگوجه قرمز م نی:آره عنیشاه

 :اما مادر و بچه باهم رفتنبهار

 رسنیم ی:حاال جنازه ها کردادیت

  ارنیم زیبعد به تبر یپزشک قانون برنشونی:فردا میعل حاج

 بودن زی:همشون از تبرمحسن

 بود زیمال تبر هیبچه دوساله هم بودبق نشونیتاشون مال خود مشهد بود از ب8:انگار دیعموفر

 هیچ یبرا ینبوده پس پزشک قانون صیقبل تشخ یزیچ نیگی:مگه نمدهیسپ

 تصادف کرده اتوبوس ته دره سقوط کرده بود ی،وقت شیمراحل قانون ی:برادیعموفر

 :واقعانیشاه

 بود  یضاع خراباو یلی:آره  خیعل حاج

 هی:مقصر کسام

 دونمینم یزینفتکش چ نیراننده اتوبوس خواب آلود بوده اما درباره ماش گنی:مدیعموفر

 ه؟یمزارها خال یاون وقت بعض نیشاه

 جنازه افتاده بود؟ کی کینزد نیتو زم یاما گردنبند هست دونمی:نمدیعموفر

 :اون جنازه؟نیشاه

 کهیطرف هم اتوبوس منفجر شده بود ازخود اتوبوس چندتا ت کیچون از  یچینمونده بود ازش ه یچی:هدیعموفر

 نییپا میمونده بود،به ما اجازه ندادن بر کیکوچ
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  دیکردن فرهاد شونه هاش لرز هیهمشون گر دوباره

 یدیبابا تو که از خدات بود به ارزوت رس یکنیم هی:تو چرا گرایدن

 نیینجایاالن چرا ا ستینوه اتون ن یهست نی:چه خود شما هم گفته بودیعل حاج

 زمی:آروم باش عزنیرام

 هیتو چه وضع ستیسپهر معلوم ن شیبره پ یکی:محمد

 دهی:در رو قفل کرده جواب  نمنیشاه

 دست خودش نده؟ ی:کارنیرام

 زنده است یهست گهی:نه نگران نباش اون منیشاه

 بهش دادن  ساعته کیشکست تمام خبرها  یلیبدجور ضربه خورد خ چارهی:بسام

 کنهیدوستش داشت باور نم یادی:چون زنیرام

 زنده نبود منم االن نبودم یاگه هست گهی:منیشاه

 زن وبچه اش و از دست داد کروزیکمک کنه تو  تونهی:فقط خدا مایدن

 :بچه چندماهش بوده؟دهیسپ

 ماهه بود کی:فک کنم نیشاه

 رفت فداش شم ومدهیبغلش کنم ن خواستی:چقد دلم مدهیسپ

 بعد روز

 از اتاق خارج نشده و بود به سقف زل زده بود در اتاق به صدا دراومد یحت شبیو از د دهیتخت دراز کش یرو سپهر

 درو باز کن قهیدق کی:سپهر پسرم محمد

 تخت نشست و زانوهاشو بغل کرد یقفل درو باز کرد و رفت رو سپهر
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 م؟یبر یای:نممحمد

 :کجا؟سپهر

 رحمت است( یواد زیتان که اسمش تو تبررحمت )همون قبرس ی:وادمحمد

 ی:واسه چسپهر

 :جنازه هارو آوردنمحمد

 دونمینمرده من م ی:هستسپهر

 مردن کننیکه فکر م دوننیاما اونا نم یتو بگ ی:باشه هرچمحمد

 ادیبخوابم خوابم م خوامی:مسپهر

 دیتخت دراز کش یرو بعدش

 ارنیبعدا درموردت حرف درم یاصال واسه همدر ای:سپهرجان بلند شو تو بمحمد

 ستی:مهم نسپهر

  میبه دکتر داشت بلندشو بر یفور ازیحالش بد شد ن یکی دیها شا یستی:مگه تو دکتر نمحمد

  امیم نی:باشه برسپهر

 تنت کن اهیس راهنی:پمحمد

 که حلشون بد شده؟ یی:واسه اوناسپهر

 :بخاطر احترام به صاحب عزامحمد

 چون اون زنده است  نایدرست کرد یمزار یهست یبرا نمی:باشه اما نبسپهر

 :باشهمحمد

 رونیبعد آماده شدن اومد ب سپهر
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 هیچ یبرا فی:کمحمد

 اونه یحالش بد شد برا یکی دیشا نی:مگه نگفتسپهر

 یهمه سرمزاربودند اما کس دنیرس یشد وقت نایا نیشاه نیاز اومدن سپهر تعجب کرده بودن که سوار ماش همه

 نمونده بود یراه گهیشده بود اما د مونیکه پش یکس کنهیاز پشت درختها بهشون نگاه م یکس دیند

همش  ختنیصورتش آب ر یخانوم  بد شد که رو یلیچند بار حال ل زدندیجنازه رو خاک کردن همه زار م یوقت

و باور نداشت نتونست  یهست یکه مرگ یسپهر یحت مارستانیرو بردن ب یهمسر حاج عل خواستیو م یهست

روز  کینکنه  تو  هیگر یهست ینبود که برا یمزار کس ینداشت تو یفیاشکاشو رونگه داره حال اکرم خانوم هم تعر

 نیهزار بار خودشو نفر یروز دیبود خبر نداشت نفهم شیزندگ یکه هست یاز دل پدر یکمر فرهاد شکست کس

سال  10روز اندازه  کیبود از ته دل نبود تو  تشیعصبان هیتخل یراکه ب ییزد حرفا یبه هست ییکه چه حرفها کنهیم

 شد شکسته شد ریپ

 میآقا ابراه ینبود حت گرونیمزار شد حال اون سه تا هم بهتر از د کیخانوم نزد میو مر میهمراه با آقا ابراه ماهیفر

 شد یخانوم عصب یلیکه ل

چه  یان براه نینیبب ویچ نیبس نبود ها اومد نیقبرستون فرستاد نهیدخترمو س نینزار ادیب نی:اونودوتا رو نزاریلیل

 یینجایا

 مادرشو گرفت ایدن

 می:مامان بسه توروخدا آروم باش سر مزارایدن

 دخترم شیخدا منم ببر پ یخاکه ا ریچطور آروم شم پاره تنم ز ای:دخترم رفت دنیلیل

 پدرش کیکه تازه متوجه اومدن اونا شده بود رفت نزد سپهر

 :پسرممیقاابراهآ

  شمیم یچشمام دارم کم کم عصب یاز جلو نیاالنم دوتاتون بر اری،اسم منو ن ستمیمن پسر شما ن کبارگفتمی:سپهر

 سپهر شیاومد پ حامد
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 مردم زشته  ی:سپهر جان جلوعموحامد

 هیبق شیو بعدش رفت پ نمشونیبب خوامینم ستنی:عمو بگو برن حداقل دورتر واسپهر

 سپهر گمیم تی:تسلناین

 نایسرشو برگردوند سمت ن سپهر

بره بخاطر  یهست نیشماها باعث شد ریبرو جشن بگ یخواستینم نویهان،مگه هم یاومد یچ یبرا گهی:تو دسپهر

  نیدیکه کش یاتون بخاطر نقشه ا ییکذا ینامزد

 :متاسفمناین

 یاریو برام ب یهست یتونیم خورهی:متاسف بودن تو به چه دردم مسپهر

 ادیازم برنم ی:کارناین

 :پس گم شو برو سپهر

 عمرشو گرفت  میتصم نیو برگشت و بزرگتر نیی: سرشو انداخت پاناین

 نیتو آخر یباران تابستان نینشسته بود آخر نیشدن تا به مسجد برن سپهر کنار شاه نیبعد مزار همه سوار ماش 

 یکه روز شاهد عشق سپهر و هست یزییبود پان یهست نباریاما ا دیرس یاز راه م زییروز تابستان شروع شد فردا پا

فصل وصال  زییآنها پا یخود کرده بود برا یمبتال ار شانیکه  هردو یزییپا  شانیها یخوش شایبود شاهد خنده ها

 شروع شه یامسال قرار بود بدون هست زییبود  فصل عاشق اما پا

رد دستشو به سمت ضبط ب کردینگاه م زدیم شهیشکه به  یداده بود و به قطرات باران هیسرش رو به پنجره تک سپهر

 (ییتنها -)حامد پهالندیچیپ نیتو ماش یعاشقانه ا یوروشن کرد ونوا

 همه عشـق من تمـوم بـــود و نبـود مــــن یهست تو

 و قلـــبمو نشکن ــــایخاطـــره هــــامون ب ـادیب

 ییندارم امــروز و فردا ییتنهـــا یکه من تو ایب
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 ییـــایدن گهید خوامیمن نمـــ شیپ یـــایتو ن تا

 ییتنهـــا یولـــم نکن تــو ییتنهـــا ینکن تــو ولـــم

♫♫♫♫♫♫ 

 خونه نیتـــو دلم خونه کم داره تـو رو ا یکه ب ایب

 دونهیقدرتو م گــهیکه خـورده قسم قلبم که د ایب

 ییتنهـا یاحساسم شکسته شد تو یو همه  یرفت تو

 ییتو چه حرفا یب زننیپشـــت سرم م ینیبب ییکجا

 ییتنهــا یکه غــرور قلــــب من شکسته شد تو ایب

 ییتنهــا یکه غــرور قلــــب من شکسته شد تو ایب

 ییایدن گهید خوامیمن نم شیپ یایتو ن تا

 ییتنهـــا یولـــم نکن تــو ییتنهـــا ینکن تــو ولـــم

♫♫♫♫♫♫ 

 ـود و نبـود مــــنهمه عشـق من تمـوم بــ یهست تو

 و قلـــبمو نشکن ــــایخاطـــره هــــامون ب ـادیب

 ییندارم امــروز و فردا ییتنهـــا یکه من تو ایب

 ییـــایدن گهید خوامیمن نمـــ شیپ یـــایتو ن تا

 ییتنهـــا یولـــم نکن تــو ییتنهـــا ینکن تــو ولـــم

 روز بعد چهل
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را به خاک سرد و بر وفا  شانیثمره زندگ یکه پدر ومادر یروز گذشت چه بر خانواده ها که نگذشت چهل روز چهل

شدند چهل  روزیمدت دلتنگتر از د نیکه تو ا یکه خاطرات شد همدم خانواده ها چهل روز یسپرده اند چهل روز

نکرد  یخودش  زندگ یبرا یکس گرید شتکه عجب همه را به سکوت وا دا یخو کردند چهل روز هیکه با گر یشب

 یدر غم فقدان عشقت زندگ تیاز طول زندگ شتریداندچقدر سخت است،ب ینم چکسیشد اجباره دنینفس کش

ود ب نیغم بغل گرفته بود و هنوز هم باور بر ا یسکوت گرفته بود وزانو یکه روزه  یکردن...چقدر تلخ است...سپهر

  یسخت بهزنده است چهل روز گذشت اما  یهست

 وارد مسجد شدن سیبود که که دونفر مامور پل یچهلم هست مراسم

 سعادت غم آخرتون باشه یاقا گمیم تی:تسلسروان

 : ممنونفرهاد

 میکار داشت یآسمان ی: با آقاسروان

 درخدمتم نیی:بفرمامیآقاابراه

 بود ی:منظورم سپهر آسمانسروان

 ستیحالشون مساعد ن ادیز شونی:امحمد

 میباهاشون حرف بزن دی:باسروان

 هست که تو گوشه مسجد نشسته و سرش روز زانوشه ی:همونمحمد

 :ممنونسروان

 بعد مراسم  یبرا نیبزار ستی:جناب سروان بهتر نمحسن

 بود شونیا تی:درمورد شکاسروان

 اقا سپهر  نیخونه هم نیایاونوقت ب شهیتموم م گهید قهیدق10:محسن

 مونمی:باشه پس منتظر مسروان
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بزنه که زنگ اف اف به صدا در  یحرف خواستیمراسم همه خانواده خونه سپهر جمع شده بودند و جناب سروان م بعد

 اومد

 ان؟یمونده از خانواده که ب ی:بازم کسسروان

 جان درو باز کن نینجان،رامی:نه همشون امحمد

 وارد شدن یدرو باز کرد که خانواده بهادر نیرام

 هیچه وضع نیا می:ابراهیبهادر

 شده ی:چمیآقاابراه

 نیچند یرسم دوست نیا نیکرد تیبه عروست داره که ازش شکا یتو بازداشته،دختر من چه ربط نای:نیبهادر

 ستیسالمون ن

 مینکرد تی:ما شکامیآقاابراه

 نیهست ی:شما پدر خانوم بهادرسروان

 :بلهیبهادر

 نینی: پس بهتره شماهم بشسروان

 میدار ازیسام ن یو اقا ریشدن اما به کمک آقا ام دهیتا حاال پازل ها کنارهم چ میانجام داد قاتوی: خوب ما تحقسروان

 تا پازلمون کامل شه

 گفتم دونستمیم ی:من هرچریام

 اما چندتا سواله نیکمک کرد یلی:بله شما خسروان

 نیی:بفرماریام

 نیشناسیعکس رو م نیا سروان

 عکس رو گرفت ریام
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 :نهریام

 سام یاقا ی:شما چسروان

 منم نه - سام

 نی:مطمئنسروان

 نه افشی:بله چشما ش آشناست اما قسام

 ی:آقا سپهر شما چسروان

 یهست سهراب صفر ی:صفرسپهر

 :خبسروان

 شیشده بود دوسال پ میتنظ یتیشکا شونی:قبال درباره انیشاه

 به من دادن شونیاس ام اس ها رو ا نتی:پرسپهر

 عکس چطور آقا سام نی:بله اما اسروان

 اسرینوچه بهزاد بود  نی:اسام

 بودن شونیخانوم هم ا یهست امرزیشدن خدا ب دهیدزد ی:تو ماجراسروان

 امرزیخدا ب دینمرده انقد نگ ی:هستسپهر

 از دهنم در رفت دی:ببخشسروان

 دادیم یفقط نگهبان شونی:اسام

 وارد خونواده شما شد یو مدارک جعل میهست که باگر  یجنگدوست همون سهراب صفر اسری:سروان

 انشاءاهلل تو دادگاه هیبود وبق یاس ام اس ها جعل نیدونی:همونطور که شما هم مسروان

  نیشناسیرو م یزدانیاز شما منوچهر  یکی:کدوم سروان
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 ما بود ستیطراح و گراف هیتو ترک زیلدی:تو شرکت ریام

 نیازش دار ی:ادرسسروان

 :بله ریام

 نیسیبرن رو بنو نیدیو احتما م رنیم نیدونیکه م ییپس تمام جاها سروان

 شروع کرد به نوشتن ریام

 دیی: بفرماریام

 کنند یریگیپ نیآدرسهارو بد نی:جناب سرگرد فرحبخش به اداره اسروان

 :چشمسرگرد

 هی:دختر من اال نقشش چیبهادر

 :دختر شما با نامزدشون بهزاد فرهمند هم دست اندسروان

 نامزد بهزاد بود؟ نای؟ن ی:چنیشاه

 :بلهسروان

 ازش ومدیچرا از اول هم خوشم ن گمیم-خانوم میمر

 :خانوم زشتهمیآقاابراه

 ی:زشت اون بود که به عروست تهمت زدمیمر

 نی:لطفا دعوا نکنسروان

 ن؟ی:باالخره عکسا معلوم شدن که واقعماهیفر عمه

ه از ک ییکرد و تمام آدرسها یخودشو معرف یخانوم بهادر، میبگ میتونینم یزیچ قاتیشدن تحق لی:تا تکمسروان

 هم کردند یبهزاد رو هم داشت گفتند و همکار
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 کنمیباور نم -بهادر

شده اما خودشو گم و گور کرد خب با اجازه  دهید زیبار تو تبر نیو آخر میرد بهزاد رو بزن می:ما فعال نتونستسروان

 شهیو وقت دادگاه اعالم م میکن ریبهزاد رو دستگ میانشاءاهلل بتون میاتون ما بر

 بعد کماهی

 از اسانسور خارج شد که با پدرش رو به رو شد سپهر

 :کجا پسرممیآقاابراه

 داشته باشم یبا شما نسبت ادینم ادمیبه شما جواب پس بدم  دی:باسپهر

چقدر خودش رو سرزنش  نستدایخدا م دادیبه سپهر هم حق م دیکش یو آه نییسرشو انداخت پا میابراه آقا

نداشت  دهیفا یمانیخودشون مشکل رو حل کنند اما پش دادیعقب و اجازه م گشتیکه کاش زمان بر م کردیم

سپهر خودش کاشته بود.اما  دلبود که تو  ینداشت وبذر نفرت یکرد سپهر ببخشتش اما سپهرانگار پدر یم یهرکار

 هم که نیهم باهاش سرد بود و شاه دهیخودش نه تنها پسرشو از خودش رونده بلکه سپ یتنها سپهر نبود بادستا

 گذاشت تنها با سپهر در ارتباط بود یاصال پا به خونه اش نم

 رونیحاضر و آماده اومد ب میمر

 :سپهرمیمر

 رید میرب ایاه نکنم بنکن برم پشت سرمم نگ یکار یخونه موندم بخاطر خاطراته هست نی: مامان اگه تا حاال تو اسپهر

 شد

 نیایجان شما نم می: ابراهمیمر

 :کجامیآقاابراه

 گهی:دادگاهه دمیمر

 امیمنم م نی:باشه شما برمیآقاابراه

 مامان ایب نمیبب افتویدوست دارم ق یلیخ دیاریب فی:بله تشرسپهر
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هم خودشون رو  اسریبهزاد منوچهر و  یریکرد وبا خبر دستگ میبود که بهزاد خودش رو تسل شیدوهفته پ حدود

 گناه یب ایگناهکار شناخته خواهد شد  ای یکه هست یکرده بودند.وامروز روز دادگاه بود روز یمعرف

 ینشسته بود که بهزاد رو آوردن دستها دهیو سپ نیشاه شیخانواده سعادت تو دادگاه حاضر بودند سپهر پ همه

 سپهر مشت شد 

 :آروم باش سپهرنیشاه

 کرد هیبهزاد داغ دلش تازه شد و شروع به گر دنیباد–خانوم  یلیل

 رونیب ندازنینکن وگرنه م هی:مامان گرایدن

 بعد گفت یشروع به حرف زدن کرد و کم یقاض

 گاهیتو جا نیایزند ب ریام ی:آقایقاض

 رفت گاهیبه سمت جا ریام

 چرا ری:امیشاد

 هیفرهمند چ یزند ارتباطتو با اقا یلطفا ساکت، آقا یقاض

 گهیو م ندازهینگاه به بهزاد م کی ریام

 هامه ی: دوست بچگریام

 نیکرد دایبهزاد رو پ یتو دوران سرباز نی:تو پرونده گفتیقاض

 گهیبعدش د میاز اون محل رفت میهفت سالگ یتو میباهم دوست بود میبود وارشونیبه د وارید هیبله ما همسا ریام

 میدید گرویهم د یتو دوران سرباز نکهیتا ا دمشیند

 نیباهم نداشت یا گهینسبت د چی:هیقاض

 منه ی:بهزاد پسرعموریام

 تو یگیم یچ ریام ی:چیشاد
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 رونیمجبورم بندازمتون ب نیحرف بزن گهید کباری:یقاض

 بذار حرفشو بزنه ی:آروم باش شادرها

 :خب ادامه بدهیقاض

بهزاد پسر  دمیبهزاد که اومده بود خونمون اونموقع فهم یسربازمنه بعد  یبهزاد پسر عمو دونستمی:من نمریام

 عمومه

 بده حیتوض شتری:بیقاض

ود که هم ب کینزد یو باهم اختالف داشتن اما بخاط پدر بزرگم مجبور به زندگ کتربودی:پدر من از پدر بهزاد کوچریام

 میبعدش از اون محل رفت کسالیو ماهم  هیپدر بزرگم رفت ترک میسالگ6تو

 نیدونیم یزی:علت اختالفشون چیقاض

 مشکل اعصاب داره پدرم  شهیم یعصب میوقت نگفت و حروقت هم بپرس چیاما ه دمی:چندبار از پدرم پرسریام

 ی:خب چرا باهاش همدست شدیقاض

ما وضعمون خوب بود اما شرکت  کردیگفت منو سرزنش م تاشیبهزاد اومد خونمون و از موفق نکهی:بعد اریام

اه دانشگ کیتو  یتو عرضه کار کردن ندار گفتیبدست خواهرم افتاد که از من بزرگتر بود و بمن م مونویخانوادگ

 یتسیپدرم منو از ارث محروم کرد که بلد ن نو منو استخدام نکرد بعد او زایچ نیاز ا یریمدرک بگ یتونست یمعمول

که اونم پسرعموت بهت کار  یحسابدار ساده ا کی یعرضه ندار گفتنیم یه لیبعد اون تو فام یثروت و نگه دار کی

 داده 

 :خوبیقاض

 بودن  ی: من عاشق بردار زاده طرح شرکت شدم که همسرم هستم اما اونا خانواده پولدارریام

 نی:شماهم پولدار بودیقاض

 دیبه من نرس چوقتیکه ه ی:پولریام

 یدیخر ی،خونتون اونارو چه طور نتونیماش ستیشما کم ن التی:اما تشکیقاض
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مال من بود همون موقع ها بابام اون خونه  شیحسابدار یواکثرا کارا کردمیمن تو شرکت بابام کار م ی:قبل سربازریام

 دمیکه جمع کرده بودم خر یرو از پول نیبنام من کرد و ماش دیرو خر

 هی:خب بقیقاض

 کهنیاست تا ا کارهیچ هیکسب کردم خونواده اش ک یعاشق همسرم شدم دنبالش بودم و کال ازش اطالعات ی:وقتریام

 خانوم کار داشتن  ماهیبا دو نفر اومدن شرکت که با فر یروز شاد هی

 بودن اون دو نفر ی: کیقاض

 چرا میدیشد اما نفهم یعصب یلیخ دیبهزاد اون ها رو د ی،وقتی:آقا فرهاد و هستریام

 اومده بودن یچ ی:برایقاض

 کهنیبپرسن،بعد ا ماهیرباره من به عموش گفته بود اونام اومده بودن درباره من از عمه فرد نکهی:همسرم مثل اریام

روش کار کنم تا به بهزاد جواب مثبت بده البته به  دیمن ازدواج کردم بهزاد بهم گفت از دخترش خوشش اومده من با

از خانواده سعادت منم گفتم  رهیانتقام بگ خوادیبهم گفت م شیسال پ4گفت منم باور کردم اما نویهم هم ماهیعمه فر

 ازش گرفته زشویعز یکه گفت پدرهست یچه انتقام

 زیلدیشرکن  تیریمد شنهادیکه بهم پ شیدوسال پ نیتا هم نیهم کیانتقام کوچ کیمن قبول نکردم اماگفت  لیاوا

 باشم  ریه ام منم بلدم مدبه خانواده ام ثابت کنم من با عرض خواستمیرو کرد منم طمع کار شدم قبول کردم م

 یچه انتقام یدی:نپرسیقاض

 باهاش نامزد کنم بعد به هم بزنم خوامی:چرا گفت مریام

 هیاس ام اس ها چ هی:قضیقاض

جاموند  شیرفت و گوش ماهیاومده بود شرکت اما با عمه فر یهست شهی:اون اس ام اس ها مال سه سال پریام

 کیهم که ب کاریکنم که بهم جواب رد ندن منم گفتم چ یکار خوامیبدم که بهزاد بهم گفت م لیببرم تحو خواستمیم

دادن به من ومنم  ویفردا صبحش گوش دادیامک میبهزاد پ یاز شماره ها یکیبه   امکیپ اسریاو  یداد از روA4ورقه 

 امکهایاستفاده کرده از اون پ شیل پدو سا دمیکه بعدا فهم دینرس نایو ا نتیبه پر چوقتیگذاشتم سرجاش اما  کار ه

 یشد تیریمد الیخیو ب رانیا ی:چرا اومدیقاض
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 و به رانیپشت سرمو خراب کنم اومدم ا یپلها خواستمیو شوکه شدم نم دهیو دزد یبهزاد هست دمیفهم ی:وقتریام

 یکه پدربزرگم هم سهامشو بنام من کرد وقت میدیخودم نصف سهام رو خر هیکمک پدرزنم و برادر زنم و سرما

 اما نصف سهام مال بهزاد بود دیرابطه پدرم  ومن وشن یماجرا

 نیایاندرسون شما ب یزند ، آقا یآقا نینیبش دیتونی:شما میقاض

 رفت گاهیبه جا سام

 درسته؟ نیشونیا ی:شما بردار ناتنیقاض

 :بلهسام

 :خب رابطتون چطور بودیقاض

باهام  یلیدنبالش خ رانیو اومدم ا دمیپدرو مادرمو شن یحرفها یبرادر دارم و اتفاق کی دمیل فهمسا20:من بعد سام

بود تو چشماش خود بهشش اصرار کردم بگه  یغم کیناراحت بود  شهیاما هم میکرد دایخوب بود باهم اخت پ

 انتقامو گفت هیکه قض شدهیچ

 یکمک کن ی:شما هم قبول کردیقاض

خانواده آشنا شدم  نیبا ا یرسوندم اما وقت یو به بهزاد آمار م ادیم رهیبودم کجا م ی:من فقط مواظب هستسام

رو بهم زد که بهزاد  یقبل بهزاد نامزد یهست نکهیشه اما قبول نکرد تا ا الیخیشدم و به بهزاد گفتم ب مونیپش

رو گفت منم   هیبهم زنگ زد و قض اسریقبلش  وزر کیبدزده اما باور نکردم  خوادیم گفتیتر شد و بهم م یعصب

 رانیبرگشتم ا

 راز بمونه( کیافتاد که گفته قول بده  یحرف هست ادیبهزاد رو بگه که  هیتو قض شیهمدست خواستیم سام

 ی:طبق گفته مرحومه سعادت شما کمکش کردیقاض

 :بلهسام

 ی:بعد اون با بهزاد ارتباط داشتیقاض

 نکردم دایدنبالش گشتم اما پ یلی: خسام
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 نینیبش نیتونی:م یقاض

 رو به بهزاد گفت یدعوت کرد قاض گاهیهم به جا اسروی نکهیا بعد

 گاهیجا نییفرهمند بفرما یاول آقا فی: متهم رد یقاض

 رفت گاهیبه سمت جا بهزاد

 نیکن فی:خب تعریقاض

 بگم نیبپرس وی:چ بهزاد

 :اول درباره اس ام اس هایقاض

 کیکه  کردمیبار دوم غرورمو شکست احساس حقارت م یشده برا گهید یکیعاشق  یهست دمیفهم یوقت:بهزاد

داشتم ن ویاما من کس کردنیکمکش م ایلیتنها نبود خ چوقتیه یدختر نقشه هامو برآب کنه برنده بشه البته هست

اش طرف من بشن که متاسفانه  خونوداهبود کل  نینقشه ام ا نیهوامو داشته باشه اول یکه بهم کمک کنه مثل هست

تالش  یخونواده اشون نقل مکان کردن کل نکهیا ،بعدیوفادار هست اریطرف خودم بکشم شده بود  اروینتونستم بعض

دنبالشون بود  هیمثل سا ریبه من داد ام اتوییزنگ زدم اونم همه جز ریروز به ام هیکه  هیبه چ یکردم بفهم ماجرا چ

 گرفتم ازهمه جداشون کنم که اونم متاسفانه نتونستم میتصم شدمیازقبل ازش متنفر م شتریب ددایبهم م یهر خبر

 :چرایقاض

 میخارجش کرد رانیلو نره از ا اسری نکهیا یبرا میدوتارو جدا کن نیا می:شوهرشون عاشقش بودن نتونستبهزاد

 اونموقع یبود رانی:تو ایقاض

ت و رفتم دستورا کایبه آمر اسریبا  یواشکیاما حدس زدم سام لو بده منو  هیرفتم ترک دمیو دزد یهست ی:ازوقتبهزاد

 دادمیم کایاز آمر

 عکسا هی:قضیقاض
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انتقام  یرو دور کنن برا یهست خواستنیبودن که من دنبال انتقامم م دهیفهم ویهمه چ یوفادار هست ارانی:بهزاد

ا بود م دهیفهم ریبود زنگ زد گفت شوهر عمه اش دنباله اشه گفتم عکس بندازه بعد اون ام یدنبال هست اسرکهی

 میکرد رشیغافلگ

 بودن و همه عکسا فتوشاپ بود گناهیب یهمه عکسا دروغ بودن و خانوم هست میکرد قی:ما تحقیقاض

 معلوم بود ماهیو فر دیو فر م،فرهادی، آقا ابراه یحاج عل یها افهیتو تک ق یگفت شرمندگ نویکه ا یقاض

 گهیوم خندهیم بهزاد

م گفت نیهم یبرا سیپل شیپ بردنیعقل داشتن م کمیها نشون بدم اگه  یعکسارو به ک دونستمی:منم مبهزاد

 کننیباورنم ارانشی دونستمیببرن وگرنه م ایعکسهارو به ک

 عکسهارو درست کرد ی:کیقاض

 میبودن فقط سرهاشون رو عوض کرد ییکایدونفر مدل آمر یمنوچهر دوستم ، عکسها_بهزاد

 داد لیتحو یک لشوی:تحویقاض

 نای:نامزدم نبهزاد

 خبر داشتن  هیاز قض شونی:پس ایقاض

 یکرد تا غرورم بشکنه خودشم خبر داد اون دختر یکه هست یانتقامو به اضافه کار هی:بله بهش گفته بودم قضبهزاد

ا بودم ت تیاما منتظر موقع یهست دمیهمسر دوست باباشه عکساشون انداخت به من فرستاد منم د یکه دنبالش

 داد زد نایسر ن یتو کوه که هست یبکشم و همه جا دنبالشون بودم حت ینقشه ا

 بود یانتقام چ هی:قضیقاض

همراهشون بود  سیپل کیساله ام بود اما چون 7 دمیخودم د یپدرمن روکشت خودم با چشما شونی:پدر ابهزاد

 باعث طالق پدرو مادرم شدن  نایرو نداشتم  ا یپدرم کس ریآزاده گشتن من غ

 یهست ی:تو کفرهاد

 :من بهزاد فرهمند پسر جالل فرهمند هستمبهزاد
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 ی:تو پسر اونمحمد

 :بله خودمم بهزاد

 کرد ی:اما پدرت خودکشفرهاد

  دمیبا مادرمو د تی،خودم همدست دمیا دوتارو دشم ی، خودم دعوا دمی:خودم اسلحه رو تو دستت دبهزاد

 اتیبا جزئ ادمهیاونا رو  همه

 می:ما باعث طالق نبودمحمد

( یهست ییمحمد )دا ایبا پدر بهزاد داره  یفرهاد چه ارتباط دونستنیدادگاه شوکه شده بودن نم یحضار تو همه

 است هیقض یکجا

 یکن  فیتعر یتونین،می:آروم باشیقاض

رد ک هیدونفر اومدن دم در با مامانم حرف زدن به مامانم پاکت دادن مامانم گر کردمیم یباز  اطیکه  تو ح کباری:بهزاد

بعدش مامانم طالق خواست پدرم  دمیکه تاحاال دعواشونو ند یپدرومادر کردنیبعدش از اونروز با بابام بحث و دعوا م

 سعادت پدر یبعدش آقا ومدیسراغ من ن کبارهمیت رفت مادر گذاش زرو هیقبول نکرد اونقدر بحث و دعوا کردند که 

 مخواستیانتقام ساده م کیکرد من فقط  انتیبودمش به پدرم هم با مادرمن خ دهیمنو کشت چندبار توخونه امون د

اما دخترش با دارو دسته اش زرنگ از آب در  شکستیم ینطوریدخترش باشه بعد ولش کنم ا یاسمم رو خواستمیم

 دهیچیتو همه پ شونیامو نقشه برآب کرد بعدش خواستم  از عشقش جداش کنم آوازه عشق و عاشقو نقشه  ومدا

ثابت کردن اس ام اس ها مال  یدارو دسته  هست شهیشدم اما مثل هم کیبه نقشه ام نزد کردمیبود جدا شدن فکر م

ازدواج  یسپهر با هست کردیم یرکارهمدست بود ه یخان هم با صفر میدادن البته ابره شونیآشت ستین یهست

 یتهس دمیعکسها بود قبلش فهم هیهم من شکست خوردم بعدش هم که قض نبارینکنه خودش از نقشه با خبر بود ا

 میپس نقشه رو زودتر اجرا کرد هیتست باردار میدیپوول فهم یو باکم شگاهیبارداره چون چندروز قبلش رفت آزما

زنگ زد گفت  اسریطرف بود اما پدرشوهر به  یصفر اهمونی اسریاون با  بود البته نهم پدرشوهرش هم باهامو نباریا

طالق  پول دادخواست یبا کم میریطالقشو از سپهر بگ یجوریو میکن دیو ناام یفکرنکنم پسرم طالق بده بهتره هست

 مدوین یهست گفتنداشتم که دوباره  ینقش نکارمنیا یرفتند برا یخان با صفر میکردند البته ابراه میتنظ

  ادینم دونستمیم
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 یدونستی:ازکجا میقاض

چون تنها  رفتیاما نم کردیدادخواست طالق رو بار م دیشا شناسمیکه من م یحامله بود اون هست ی:هستبهزاد

 رنیازش بگ دیترسیعشقش تو بطنش درحال رشد بود م ادگاری

 :خبیقاض

 نیو بهتر شونییجدا ینرفته پدرشوهرشم عجله داشت برا یهست دیکه خبر رس میباهم بود نای:بعدش منو نبهزاد

و اونموقع جدا  رسهیم یخبرش به گوش هست  میگریم یسور ینامزد کیگفت  نایاومده بود که ن رشیفرصت گ

و کشوند به مراسم اما خدا شاهده  یهست یکارت دعوت جعل  کیپدرشوهرجانش از اما هم زرنگتر بود با  شه،امایم

ترش دخ یوقت نمیبب خواستمینبودم من فقط م ینبودم درسته پدرمنو کشتند ام من راض یبه مرگ هست یمن راض

کست چون منو ش نمیو بب یشکستن  هست خواستمیم خواستیم یپدرش چه شکل افهیق کنهیالتماس م کنهیم هیگر

 به مرگش نبودم یراض چوقتیاما ه

 زد ادیاز جاش بلند شد و فر تیو عصبان هیگر سپهربا

 یمن چه گناه یاما هست یاز دست دادن چ زویعز کی دیخوب فهم شیدیپدرش که شکست د نیا نی:ببسپهر

نقشه احمقانه شما نبود زن و بچه  نیهم شکست اگه ا یمن چرا هست یهست یگرفتیداشت هان از خودش انتقام م

 چوقتیه گذرمیمبه اصطالح پدر تو،ازت ن یشماست مخصوصا تو آقا ریبودن همش تقص شمیمنم االن پ

 :آروم باش سپهرنیشاه

 :آروم باش پسرجانیقاض

 گفت یزیچ هی یقاض یوارد شد و دم گوش یسرباز کیموقع  نیهم

 ارنیب فیتشر میشاهد هم دار کی:یقاض

 برگشت وبهزاد شوکه تر ازهمه شناختنیکه اومده بود داخل شد که همه م یسرها به سمت خانوم همه

 :شمایضقا

 :من سارا فردادزن
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 (گهی)بهزاد ومشونیبا ا نیدار ی:چه نسبتیقاض

 :من مادرشمسارا

 اومدن یچ ی:برایقاض

 سوتفاهم کیشه بخاطر  مالیپا گناهیب کیخون  خوامیافتاد نم یچه اتفاق دمی: شنسارا

 نیندار گهیبهزاد فرهمند حرف د ی:آقایقاض

 :نهبهزاد

 نیاریب فیتشر ن،شماینیبش نیتونی:میقاض

 رفت گاهیبهزاد وسام به جا مادر

با  نیهم یبرا میبود یجوان برازنده مهربان هردو از خانواده مرفه کیعاشق جالل شدم  شیسال پ34:سارا

 یآروم یاومد زندگ ایسال بهزاد به دن1بعد میخوب بود عاشق هم بود یلیخ مونینداشتن زندگ یازدواجمون مشکل

 ینقاب بود پشت نقاب آدم خطرناک کیفقط  شیاز قبل شد اما مهربون نتریریش مونیبا ورود بهزاد زندگ میداشت

برابر شد 10 هیسال سرما4 نیشده توعرض ا ادیشرکت ز یکارا گفتیم ومدیم ریبود،بهزاد سه سالش بود که شبها د

 کردم  بشیروز تعق کیمن شک کردم 

 سال قبل31

 زبان سارا از

دختر  یمتروکه صدا یانبار کیجالل راه افتادم به خارج از شهر رفت تو  خدمتکار گذاشتم و دنبال شیو پ بهزاد

اش  افهیق یکیبودم تو تار دهیترس یلیبرم جلو تر که دونفر منو گرفتن از ترس سرمو برگردوندم خ خواستمیم ومدیم

 معلوم نبود

  نیآقا توروخدا ولم کن-

 دهنمو گرفت شونیکیبکشم که  غیج خواستمیم

 نیفرهاد ببر داخل ماش-
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 باشه-

 نیکه منو هل داد داخل ماش زدمیو پا م دست

 نزن غیج-

 نیهست یشما ک-

 نیکردیم کاریچ نجایشما ا-

 برم نیولم کن شناسمیمن شما رو نم-

 درآورد بشیاز ج یکارت

 نیمن سروان فرهاد سعادت هستم،به من اعتماد کن-

 کردم یم بیمن داشتم شوهرمو تعق-

 ه؟یکشوهر شما -

 جالل فرهمند-

 جالل فرهمند شوهر شماست؟-

 کارست؟یجالل چ شدهیبله مگه چ-

 نییسرشو انداخت پا سروان

 دمیند یی؟من شمارو جا کارستیجالل چ نیگیجناب سروان م-

 فکر کردم یکم

 یتو دوست جالل دمیچندبار تو خونمون د یآره خودت-

 بله خودمم-

 یدنبالش نیسیکرده شما که پل کاریجالل چ-
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 به چشممون خورد ینیموقع نور ماش نیهم

 سرتو بدرزد-

 میدور شد بلند شد نیماش یوقت نییپا میانداخت سرمونو

 شهیم کیداره نزد نیماش کیالو محمد -

-........... 

 کرده کاریشوهرم چ نیبگ شهیم-

 بعدا گمیبگم اما بهتون م تونمیاالن نم-

 شد نیدوستش هم سوار ماش یکیاون  بعدش

 باشن یخانوم ک نیا فرهاد-

 همسر جالل هست-

 میخونتون بعدا باهاتون کار دار میرسونیواقعا، پس نصف کار حله،خانوم شمارو م-

عنوان ب قیرف نیا دمیبود که بعدا فهم قیشف قیجور رف کیرسوندن خونه ام اکثرا فرهاد تو خونمون بود با جالل  منو

رم ب دادنیفرهادخان اجازه نم کارستیچ هیجالل ک نکهیکردم ا یسپر یو با نگران کسالیوارد خونه ما شده  ینفوذ

 روز به خونه زنگ زدن  کی کارستیجالل بفهمم چ بیتعق

 نییبله بفرما-

 خونتونه یمن سعادتم ک-

 و البته خدمتکارم یفقط منو پسرم-

 کارتون دارم اهیدنبال نخود س نیخدمتکارتونو بفرست-

 نیقابل اعتماده شما نگران نباش-
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 نیدرو باز کن میباشه پس ما دم در-

 و در باز کردم اطیتو ح رفتم

 داخل نیایسالم ب-

 ممنون-

 نیداشت کارمیخب چ-

 ارنیب فیسر اصل مطلب چون ممکنه همسرتون تشر رمیم ینیبدون مقدمه چ نینیبب-

 شنومیم-

 هست یهمسرشما جزءباند قاچاق دختر و اعضا-

 امکان نداره یچ-

 دمیباهاش کار کردم د یبه عنوان نفوذ نکهیبله امکان نداشت من که دوستشم  باور نکردم اما بعد ا-

 نیرینظرش بگ ریز میخوایو از شما م  هیک میدونیرو نم یاصل سییالبته ر-

 کارهاشه یسرپوش برا کیخطرناکه شرکت  یلیجالل خ-

 رونیب نیباور کنم بر تونمینم-

 ساراخانوم-

 رونیگفتم ب-

 نیبخون نیهروت تونست نیریپاکت رو بگ نیا-

 دمیپاکت و باز کردم د یوقت دونمینم یزیتظاهر کنم که چ تونستمیخراب بود نم یلیحالم خ رونیرفتن ب اونام

گرفته بودم  مویشدم تصم دهیکرده بودم به مرز جنون کش یزندگ تکاریجنا کیدرست بودن و من چند سال با 

 نییرفتم پا یبا حالت عصبان نیهم یبرا رمیطالق بگ دیاما با میبر شهیهم یبهزاد رو بردارم برا خواستمیم
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 دی:به به ساراخانوم چه عجب از اتاقت دل کنجالل

 خوامیمن طالق م-

 به گلوش و سرفه کرد دیپر ییچا

 سارا یگیم یچ یطالق؟مفهم ی:چجالل

 خوامت یمن نم گمیم یفهمم چ یم-

 ستیبدون اصال جالب ن یکنیم ی:اگه شوخجالل

 رو دوست دارم گهید یکی خوام،منیندارم طالق م یمن شوخ-

 ؟یکرد انتی:تو به من خجالل

 که دوستت ندارم گمینکردم دارم بهت م انتیخ-

 ه؟یک کهی:اون مرتجالل

 یشناسیتو نم-

 مشت و لگد ریشروع کرد منو کتک زدن و ز بعدش

 ولم کن-

 کشمش یخودم م هیک کهیاره ؟اون مرت تیخوش گذرون یبا پ ی:ولت کنم که برجالل

 پس برات راحته آدم کشته،آخ موهام ولم کن-

 انهی یزنیم مونه،حرفیآب خوردن م نی:آره عجالل

 نه-

 و منو از دستش نجات داد دیفرهاد رس نکهیا تا

 جالل ولش کن؟ یکن یم کاریچ-
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 بکشمش خوامی:فرهاد برو اونور مجالل

 نهیبیپسرت داره م نی؟ببیشد وانهید-

هفته سر طالق باهم  کی دید یداده بود و مارو م هیپسرم سرشو به نرده تک میپله ها نگاه کرد یبه پاال هردومون

  میکردیبحث م

 شرط کینکشمش و البته به  دمیاگه د کهیاون مرت دمیاما قول نم دمی:باشه طالقت مجالل

منو هم جزء اون  دونمیقتومیبفهمه من حق دمیمن ترسنبود که بخواد بکشتش  یخوشحال شدم چون مرد منم

 بدبختا قرار بده

 ری، من ریمن-

 :بله خانوم ریمن

 بهزاد و جمع کن یبرو چمدونها-

 :بهزاد و نهجالل

 یچ-

 بگم ی:شرطمو نذاشتجالل

 یچه شرط-

 اما بدون بهزاد یری:مجالل

 نه-

 یبرب یونیامروز تمومت کنم اما بهزاد نم نیکنه و هم میدادخواست و تنظ ادیب لمیوک زنمی:بله،من االن زنگ مجالل

 اما اون پسرمنم هست-

  یکردیم انتیخ دینبا  ی:هست اما بفکر پسرت بودجالل
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 اما جالل-

 خونه ایب ی:الو صادقجالل

 نیکرد و اولش دودل شدم بخاطر بهزاد اما گفتم باالخره ا میاومد دادخواست و تنظ لیوک یناراحت بودم وقت یلیخ

 دادیانجام م لیکارها رو وک هیو تموم شد بق میامضا رو زد رمشیگیو خودم به پرو بالم م شهیم ریستگد

 برم اتاق پسرم که جالل نذاشت خواستمیرو جمع کرده بودم  م یهمه چ شیهفته پ از

 :خانوم کجاجالل

 و برم نمیبهزاد و بب خوامیم-

 یبهزاد و ندار دنی:حق د جالل

 توروخدا جالل یچ-

 رونیبه نگهبانا بگم بندازتت ب ای رونیب یری:مجالل

 کباریفقط -

 ای:اسد بجالل

 اومد یکلیمرد ه کی

 :بله آقااسد

 نشیبکش نیآزاد شیدیخونم د یرون،طرفایخانوم بنداز ب نی:اجالل

 نمیجالل توروخدا بزار بهزاد رو بب یچ-

 ن به روم باز نکرد دمیهر چقدر درو کوب رونیکشون کشون بردن ب منو

 تایوفرهاد گفته بودم عمل رسوندنیبهزاد رو بهم م یفرهاد عکسها ای دادیبهم م ریمن ایگذشت و خبرهارو  کسالی

 کنن ریقرار همشونودستگ یمراسم کیکردن وتو  دایوکله گنده باند رو پ شهیداره تموم م
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باند هم که تو مراسم نبودن  یاز اعضا یمحل مراسم بود از خونه من استفاده کردن وبعض یخونه من روبرو چون

بهم کمک کرده بودند فرهاد خوش  یلیمدت فرهاد محمد خ نیشه تو ا ریهم جالل قراره همزمان دستگ شیکی

 ریمن هزنگ زد ب زدیجالل رو به عهده گرفته بود منم از صبح دلم شور م یریدستگ

 ر،یالو من-

 سالم خانوم-

 پارک سرکوچه کارت دارم ایب دیبه بهانه خر-

 چشم-

 دیبودم که رس ریپارک منتظر من تو

 سالم خانوم-

 گلدون بزرگ هست کیکه  یپشت پرده بذار همون قسمت نیرو زم ییرایبرو گوشه پذ ریرو بگ نیدورب نیا ریمن-

 ببرم داخل بزرگه نویا یاما خانوم من چطور-

 برو یاز در پشت نیبب-

 ؟یدرپشت-

 دشیکل نمیبله ا-

 اقا تو حال نشستن-

 کن یجاساز دیخواب یپشت در بزار وقت نویا خوابنیم رنیآقا م3ساعت -

 کجاست؟ یدرپشت-

در  کدونهیهست  یدر کهنه چوب کیکوچه داالن مانند هست اونجا  کیجلو  یریسمت راست و م ابونیخ نیهم-

 میداخل مستق یریزنگ زده هست م یومینیدر آلوم کیخونه  نیرزمیز یریم یکنیبزرگه دروبازم دیهست با کل

 خونه است پزخونهبازکن آش دیدرو با کل کیباال یایازپله ها م یکنیدرهست باز م کیاونجا هم 
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 بود؟ یقفله راه مخف شهیپشت در آشپزخونه که هم یواریهمون کمد د-

 دارمیبرم امیهم دست نزن خودم م نینگران نباش به دورب کنهیهم شک نم چکسیآره ه-

 چشم خانوم-

 ریمن گهید زیچ کی-

 بله خانوم-

 و فرار کن  رونیب ایب یعصراز همون در مخف6لباساتم جمع کن بزار پشت در،ساعت-

 اما خانوم کجا برم-

 مغازه بازکن وکار کن کینام توئه باهاش  یپول وحساب بانک نیا ایبه روستاتون ب-

 یکمت نکنه اما بهزاد چ یممنون خانوم،خدا از بزرگ-

 رمیم دارمیبهزاد و برم کنمیم میخودمو قا  یجور هیتو  امیرممن همون موقع از اون د-

 باشه خانوم-

 برو تا شک نکرده-

 چشم-

 صبرکن-

 بله-

 اونجا کهیتار ریچراغ قوه رو بگ نیا-

 چشم ،خداحافظ خانوم-

 بسالمت-
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 ترسناک بود یلیبود که  وارد خونه متروکه شدم خ میچندساعت بگذره هزار بار مردمو زنده شدم  ساعت پنج ون نیا

راه رو  کیبود درو باز کردم  یبزرگ نیززمیز یلیشدم المپ نداشت با چراغ قوه رفتم خ نیزم ریظلمات بود وارد ز

 وردبه صورتم خ ینور میدیکش غیهردومون ج دمیترس یلیخ ومدیبود بلند بود اونجام دروباز کردم و صدا پا م کیبار

 دمین،ترسییخانوم شما یا-

 بله یرو درست کرد یاره منم ،همه چ-

 بله خانوم-

 نشده برو خدا به همراهت ریتا د-

 نیخداحافظ خانوم مراقب خودتون باش-

 نطوریباشه توام هم-

 رفت  ریمن-

 میوآروم در رو بازکردم وپشت در آشپزخونه قا یچیوبصورت مارپ خوردیتا پله م30حدود  نییپله هارو رفتم پا منم

صحبت فرهاد و جالل  یصدا دمید یاون دوتا روم بایپله ها باشه منم تقر یاز باال نکهیمگه ا دید یمنو نم یشدم کس

 از محافظ هراسون وارد شد یکی سیپل ریآژ یبعدش صدا ومدیم

 سایآقا،آقا پل-

 س؟یپل یچ-

 بله اقا -

 امن یهم بگو بهزاد و ببره جا رضایباشن، به عل یراندازیبه محافظا بگو آماده ت-

 دیکش رونیدرآورد وفرهاد هم اسلحه اشو ب بشیاز ج یموقع بود که جالل اسلحه ا نیهم

 میفرار کن یاز درپشت ایب-

 اسلحه رو به سمت جالل گرفت فرهاد
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 جالل یکن میبهتره خودتو تسل-

 ؟یسیتو،تو پل یچ-

 هستم ییجنا رهیمن سروان فرهاد سعادت از دا-

 ییتو یپس اون نفوذ-

 گهیمن و چندنفر د-

 یکن انتیبهم خ یفرهاد چطور تونست یتو دوست من بود-

 یاشتاونقدر د یشدینم یپوال راض نیکه به ا یتالش کردم اما تو اونقدر طمع کار بود یلیخ میریخواستم جلوتو بگ-

 جالل یاما تو طمع کارشد شدنیم ازین یکه هفت نسل بعد توهم از پول ب

 نکن حتیمنو نص-

 رمیبرات بگ فیتخف دمیکن قول م میخودتو تسل گمیم یاالنم چون دوست چندسالم-

 کشمت فرهاد یره،میبگ فیمثل تو برام تخف یتا دوست رمیبم دمیم حیترج-

 هم شروع شده بود یراندازیسمت هم اسلحه گرفته بودن ت به

 کن میداخل خودتو تسل ومدنیتا ن نییپا ایب طونیجالل از خر ش-

هستن که دوستش دارن و تو که  ییکرد بهزاد موند که اونم کسا انتیندارم ازدست بدم، زنم بود اونم خ یزیمن چ-

 یکرد انتیتوام بهم خ

 رو به سرش گرفت اسلحه

 نیکمکت کنم باشه اون اسلحه رو بزار زم دمینکن قول م یجالل کار احمقانه ا-

 فتمیتا به دست شما ب رمیبم دمیم حینه ترج-

 شده بود  یکرد فرهاد رفت باالسرش دستاش خون کیخودش شکلبه سر بعدش
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 جالل-

 شدیخدا چ ای-

 سارا برو -

 اما بهزاد-

 گفتم برو-

 پله است  یبهزاد باال دمیوارد آشپزخونه شدم که د منم

 حال زمان

کردن  دایکجا چندماه که از پ دونمیپدر و مادر جالل بهزاد رو باخودشون بردن نم یراندازیت ی:بعد اون از صداسارا

م کرد انتیفکر کرد من با فرهاد به پدرش خ دیبه المان رفتم بهزاد چون منو د شهیهم یشده بودم برا دیبهزاد ناام

 یشده بودم وقت میپدرشو کشته من سه ساعت تمام قا هادبود اسلحه تو دستش فکرد کرد فر یفرهاد خون ی،دستا

 کردم لشیتبد شیرو با خودم برم چندسال پ نیکرد برگشتم به صحنه و دورب ریاوضاع آروم شد وهمه رو دستگ

حاضر نشد باهام حرف بزنه  چوقتیکرد اما بهزاد ه دایسام بهزاد رو پ شیواالنم تو فلشم هست چند سال پ

م شناختسام من فرهاد رو  یسوءتفاهم هارو برطرف کنم اما حاضرنشد....سرخواستگار لمیف دادنبا نشون  خواستمیم

که فرهاد استعفا داد.اختالف جالل با  دمیبعد اون شن ادیب ادمیگذشته ها به  خواستمینم اوردمیخودم ن یاما به رو

 بود نیبود که قطع رابطه کردن.همه ماجرا ا نیبردارشم سرهم

 نیبش نیتونی:ممنون خانوم دادفر میقاض

 کیخودمو داغون کردم  بخاطر  یسوءتفاهم بود من بخاطر سوءتفاهم زندگ کیهمش بخاطر  یعنی-زد ادیفر بهزاد

 کردم کاریچ ایسوءتفاهم انتقام گرفتم خدا

 اروم باش پسر _یقاض

م سرخ چوقتیکه ه یبا غرور یمرد دندیدیبهزاد رو م هیبود که گر یبار نیاول نیا دیشا کردیم هیآروم گر بهزادآروم

 کامل شکست یبا اقتدار بود اما االن به معنا شهیکستش بدن همش تونستنیکه رقباش نم ینکرد کس

 کنمیتنفس حکم رو اعالم م قهیدق 15:بعدیقاض
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 حکم بود یربع مان اجرا کیبعد     

زند حبس و با  ریام یسال  حبس و آقا8جنگدوست به   اسری یسال حبس ،آقا2به  یزدانیمنوچهر  یآقا یقاض

 یاجعل(  آق یسال حبس)حبس دولت برا کیندارند به  یتیچئن شکا یآسمان میابراه یو آقا شنیتبرئه م فیتخف

 .شوندیسال حبس محکوم م 20بهزاد فرهمند به 

 نینک تیثیو اعاده ح نیکن تیکه به همسرتون تهمت زدن شکا ییاز اونا نیتونیشماهم م یسپهر آسمان ی:آقایقاض

 شهیم یدادرس تیبعد شکا

 وپدربزرگ و عمه وعموش یرهستپد یدادگاه سپهر رفت روبرو بعد

عمر  کی دیکن یحقتونو تا آخر عمرتون با عذاب وجدانتون زندگ فهیح دمیکنم اما د تیازتون شکا خواستمیسپهر:م 

 نیهرروز زجر بکش نیزنده بمون دیحقتونه با نیا دیحسرت بکش

 بود سپهر حق داشت ناحق قضاوت کرده بودن نییسرشون پا همشون

 همسرش کیرفت نزد ماهیفر

 :حامد منو ببخشماهیفر عمه

بخشتت ب یبخشمت که هست یم یوقت کنمیدارم تحملت م مازهیفقط بخاطر تا گمیم گهیگفتم بار د کباری:عموحامد

 بخشتت خداحافظ یم نیبرو بب

 رو بده رفت یمهلت جواب نکهیا بدون

 لحظه برگشت کیرو گرفت و رفتند اما  دهیدست سپ نیشاه

 دهیسپ میبر نیبا عذاب وجدانتون خوش باش نینیب یمارو نم چوقتیه گهی:باهمتونم دنیشاه

 دهی:سپمیآقاابراه

 یکشم بگم تو پدرم ی:خجالت مدهیسپ

و  بایو فر نیو رام ایشوهرش نگاه نکرد دن یلحظه هم به رو کیخانوم  میخانوم رفتن و مر میهمراه با مر اوناهم

 شدنیمادرش داشتن خارج م
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 یلی:لفرهاد

دخترم  شیپ رمیم کنهیشما داغ دلمو بدتر م دنیمدت ازتون دور باشم د کی خوامیب سروان سابق م:جنایلیل

 یشاد

 :خداحافظ پدرایدن

 که کنار سپهر بودن هیبق شیو سام هم خارج شدن و رفتن پ رها

 :چه خبرهرها

 وول کنم  یخاطرات هست تونمینم گهیبا ما م شیک ادیب میگی:منیشاه

 ستیموندن ن یجا نجایا گهیکانادا د میبر میخوای:ماهم مسام

 نیو تنها بزار یلیمامان ل نیخوای:مسپهر

 کنه  یمشهد فعال با مامانم ندگ ادی:اونم با ما منیرام

 ذهنشو آروم باشه کمی:آره براش بهتره تاسپهر

                      میبری:قراره امروز مادرجون )سکته کرده بود( هم مرخص شه اونوهم با خودمون مایدن

 سپهر یرفتی:بنظرمن کاش توهم معموحامد

 هم بگردم یدنبال هست خوامیخاطراتو پشت سرم بزارم م تونمی:من نمسپهر

 هیقض نیبا ا یای:چرا کنار نمعموحامد

 :اون زنده است سپهر

 خوامی:سپهر من معذرت مریام

 بخشمت یمنم م دهیتورو بخش ی:اگه هستسپهر

 یواقعا باهام بدکرد ریتظار نداشتم ام:من ازت انیشاد
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 بگم یچ دونمینم ی:حق دارریام

 یشما چ رنی:همه دارن معموحامد

 نجاستیمن ا ی:کاروزندگریام

 رمیگیم میتوهم بعداتصم دنیما،درمورد بخش شیپ ادیبه بعد م نیاز ا مونهی:مامان هم تنها میشاد

 حامد یچ ،تویدواریام یهم جا نی:همریام

 :منم ور دل شماها هستم عموحامد

 با حبس ناهمیاز دادگاه خارج شدن ورفتن دنبال سرنوشتشون بهزاد و دارودسته اشو هم به زندان بردن البته ن همه

از اثبات  یدرآخر سپهر از دادگاه خارج شد و لبخند شدیجرم حساب م کیزندان شدچون شر یسه ماهه راه

 رو روشن کرد ورفت. نیشدوضبط ماش نشیزد وسوار ماش یهست یگناهیب

 ییجدا یبه شبها نینفر ییبه عشق و آشنا نینفر

 ییجدا یبه شبها نینفر ییبه عشق و آشنا نینفر

 یینوا زدیخینم گریبسته د یرفت و از لبها او

 یینوا زدیخینم گریبسته د یرفت و از لبها او

♫♫♫♫♫♫ 

 نمانده یام نور نهینمانده در آسمان س یام اه نهیو دگر در س رفت

 نمانده یام نور نهینمانده در آسمان س یام اه نهیو دگر در س رفت

 شدم الیل یو من تنها شدم مجنون ب اورفت

 شدم الیل یرفت و من تنها شدم مجنون ب او

♫♫♫♫♫♫ 

 من بود یدل تنها اریمن بود  یهایشاد یایدن
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 من بود یدل تنها اریمن بود  یهایشاد یایدن

 من بود یایرو یشهزاده  ییطال سویدختر گ ان

 من بود یایرو یشهزاده  ییطال سویدختر گ ان

 نمـــــانــده یز قلب خسته ام شور رفتو

 نمانـده یچشمان من اب یچشمه  وز

 رفتو گفت دست خدا پشت و پناهت او

 چراغ اخترون فــانـــوس راهــت  باشد

 شدم الیل یو من تنها شدم مجنون ب اورفت

 شدم الیل یدم مجنون بو من تنها ش اورفت

 "نینفر-نجف انیپو"...... ییبه عشق و آشنا نینفر

 )جلداول( ـــــــــانیپــــا

 نیرمان گذاشت نیا یهست باتشکرازهمه شما که وقتتون رو برا پیرمان در حال تا نیجلد دوم ا زمیدوستان عز 

 . دیریعذر منو بپذ فمیو بابت قلم ضع ادیخوشتون ب دوارمیام

 دارم خداپشت پناهتون دوستتون

 

 

 

این رمان رمان اختصاصی سایت و انجمن رمان های عاشقانه میباشد و تمامی حقوق این اثر برای رمانهای عاشقانه 

 محفوظ میباشد .
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 جعه کنین .امر سایت رمان های عاشقانهبرای دریافت رمانهای بیشتر به 

www.romankade.com 

 

http://www.romankade.com/
http://www.romankade.com/

