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  رمان هاي عاشقانه  :آرایی صفحه و طراحی

 

 :  wWw.Romankade.com  سایت آدرس

  
    : ROMANKADE_COM@ تلگرام کانال

  
  است محفوظ رمان هاي عاشقانه  نزد کتاب این حقوق تمامی

  

  

  

  مقدمه :  

ماست  يکاغذ یکه تو را عاشق کرد / شوخ یبخند / دست خط جاستیبخند / آدمک مرگ هم ستی ایآدمک آخر دن
/ به خدا مثله تو  يکه بزرگش خواند ییسرآبست بخند / آن خدا ای/ کل دن یکن هیگر يبخند / آدمک خل نشو

  تنهاست بخند/

  آسونه. یرونیو یساختن چقدر سخته ول نیبب مونهیعاشق نم یکس ووونهید يایدن نیا يتو

اش رو از شعله  یعشق و رنگ آب شیکه رنگ قرمزش رو از آت یبنفش ؛یچه رنگ جالب، قشنگ و با مفهوم بنفش،
وقت  چیعشق ه گهیرو نداره، با خودش م زایچ يسر هیاش انتظار  یآدم در زندگ یانتقام گرفته است. گاه يها

 یوقت ،یتاب یو ب ستیکه حواست ن یدونه وقت یحس گنگ رو درك کنه، اما نم نیتونه ا یاصال نم اد،یسراغ من نم
به عشق. تو االن  یتمومه تو محکوم گهید ،یزنیلبخند م یکس ادیکه با  یوقت ای ،ینقطه و دل تنگ هیبه  یزنیکه زل م

اسم  شونیهوس ها يآدم ها رو یو گاه ادیم شیکم پ یعشق واقع یدون یخوب م نکهی. با ايدلباخته  هی گهید
 هیتو  یعاشق گهیهمه تو االن د نیشود اما با ا ینم یهر کس بیاست که نص یسعادت یگذارند و عشق واقع یعشق م

در  يشویبه سرش بزند، اون وقته که گرفتار م يگریبا د یکه معشوق هوس عاشق ي. اما امان از اون روز،يدلباخته 

http://www.romankade./
https://t.me/romanhayeasheghane
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رنگ قرمز  گهی. حاال درد؟یخواهد انتقام بگ یاست که م يترسناك تر از دلباخته  یانتقام، چه کس یآب يشعله ها
 نیرنگ قلب دلباخته بنفش شده است؛ متاسفانه ا گهیانتقام شده است. حاال د یآب يعشق مخلوط با شعله ها شیآت

هست  شهیکه هم یحسه، حس هی ستیکند. دوستت داشتن که کاال ن یکه حال آدم رو خوب م ستیعشق تنها درد
که شعله  ینفرت. وقت شهیبد تر از همه م یدرد و گاه هی یاندوه گاه هی یاهگ دهیحالت م رییفقط تغ رهینم نیو از ب

  عشق باز است؟. يراه برا ایانتقام شعله ور شدن آ يها

  

 یعاشق شدن نداره. اما نم يبرا يشناسه و برنامه  یست که عشق رو نم ي: انتقام دلباخته داستان دختر خالصه
  و ...... رسهیو زمان انتقام فرا م شکنهیعشق م نیو ناشناسه. دلش توسط ا ادیدونه که عشق بدون برنامه م

  

 رهیدست راستم بود، به رگ دست چپم خ يتو غیت هینشسته بودم و به تخت تکه داده بودم؛  نیزم ياتاق رو يتو
 یبود که م نیهم يبرا دیبا قلب دارند؛ شا یمیمستق يدست چپ رابطه  يبودم که رگ ها دهیشده بودم، شن

 ییکردم، اما مرگ ناز کرد و با پا مرگ يآخر کارم بود؟ آرزو نیا یعنی ایخواستم، رگ دست چپم رو بزنم؛ اما آ
کرد من اون  یفکرش رو م یآخه ک اد؛یمرگ حاال که اون نم شیهم مجبورم که خودم برم پ نیهم يبرا امد،یخودش ن

تن  دیکفن سف دیبا یپزشک دیلباس سف ییخواست خانم دکتر بشه. االن به جا یکه م یدختر شاد و شنگول، همون
نداشتم،  يچاره  گهیاما د دمیترس یرگ دستم بردم. م کیرو نزد غیشده بودم، ت سردم دم؛یسوزناك کش یکنه! آه

کار ترسو  یگفتم خودکش یم شهیدونم کارم گناهست اما مجبورم، خسته ام خسته، هم یمن رو ببخش، م ایخدا
 يلبخند خودآگاهبود افتاد، نا وارید يهاست اما االن خودم جز همون ها شدم، نگاهم به قاب عکس پدربزرگ که رو

پدر بزرگ که  ییمن رو انتحاب کرده بود، دلناز، ناز دلها. کجاکه اسم  یهمون زم،یلبم نشست. پدربزرگ عز يرو
دلم شاد بشه! پدربزرگ  ،یکن فیقشنگ قشنگ تعر يتا برام قصه ها یی! کجادهیناز دلهات به آخر خط رس ینیبب

ها چه خوب بود، دوران  یبچگ ریبخ ادشیبرم،  يو ابد قیعمخواب  هیپاهات و به  يخواد سر بزارم رو یدلم م
. تنها ترسم ریبخ ادشی ییباال رفتن از درخت زردآلو، وا دن،یاون وقت ها دنبال گربه ها باغ دو ،يو شاد یالیخیب

خواست بزرگ بشم،  یو البته باهوش بودم. اون وقت ها چقدر دلم م طونیش یلیاخراج شدن از مدرسه بود، آخه خ
 یها بپوشم. نفس یخیبتونم از اون کفش م خواست زود بزرگ بشم تا یدلم م دم،یپوش یمامانم رو م يها باسل

!، کنارم نیسنگ و خوردم زم هیکرد به  ریکه پام گ دمیدو یباغ دنبال گربه م يکه تو ادتهی. پدربزرگ دمیکش
 هویدرخت، اما  يکه رفتم باال ادتهیاون روز رو  ایاون رو نخوره.  نیبخوره، تا زم نیزم یگاه دیآدم با یو گفت ینشست

زخم کوچولو  هیحرفاست که با  نیتر ا يمن قو ينازدلها یو گفت يدیام زخم شد! زخمم رو بوس یشونیافتادم و پ



  انتقام دلباخته

 
5 

 

تا زخم قلبم  ؟یاالن هم بوسم کن يایب شهیپدر بزرگ جون م ،یشیبوست کردم االن خوب م یگفت ره،یاش بگ هیگر
  خوب شد! دیاما شا قهیعم زخممخوب بشه. اره 

  

 یهام رو م یکه چقدر دلم بچگ ییکند. وا یتو معجزه م يخوب شد! آخه ب*و*س*ه ها دیاما شا قهیزخمم عم اره
 يدرخت بود، تنها ياوج درد افتادن از رو شد،یکه با چند تا ب*و*س و قصه دردها فراموش م يخواست، اون روزا

. پدربزرگ دلم خواب دمیبه آخر خط رس ینیبیشده، م اهیس امینشده بود. پدربزرگ دلم گرفته، دن فیتعر امیدن يتو
 یگفت یم ادتهیخواد. پدربزرگ  یخواد. پدربزرگ دلم شعر و قصه م ینوازشگر تو رو م يخواد. دلم دست ها یم

 یکه باعث اشک چشمامه اسمش عشقه، حس ی. اما حسشهیبدون عشق نم یزندگ یگفت یم ه،یعشق حس قشنگ
 ریحال خراب تقص نیآخر خط رسونده اسمش عشقه، ا که من رو به يزیکه قلبم رو پر از درد کرده اسمش عشقه، چ

اتاقم، به رگ  يبود تو دهیچیمرگ پ يرو آب اثر عشقه. نگاه هم رو از قاب عکس گرفتم، هوا یزندگ نیعشقه. ا
من  اگه د،یلرز یدستم م زد،یم دیرگم بود. قلبم با ترد يرو غیت يوقت بوسه ها گهیشدم، االن د رهیدستم خ
خودم  يرو دیبا شهیگفت هم یام م يگفت که من قو یم شهیپدربزرگ هم ؟یکنم پس خانواده ام چ یخودکش

جدا  يجور نیتونم از خانواده ام ا یدرد رو به خانواده ام بدم، من نم نیتونم ا ینگاه کردم، من نم غیحساب کنم. به ت
بهم کمک  ياما هنوز دار يایدربزرگ اون دنروان شد. پ امگونه  يرو میانداختم و اشک ها نیزم يرو، رو غیبشم، ت

چند تا  رون،یرو انداختم ب غیبلند شدم، پنچره رو باز کردم و ت نیزم ي. حس کردم نفس کم آوردم، از رویکن یم
 قهیکه چند دق شدیشد. باور نم ياتاقم جار يتو یزندگ يهام کردم. هوا هیتازه رو وارد ر ي. هوادمیکش قینفس عم

باشم و  يقو دی. من ناز دلها بودم پس بايرسوند نجایخواستم خودم رو بکشم، لعنت بهت که من رو به ا یم شیپ ي
مرگ کنه. به  يکرده آرزو يبا قلبم باز یکنم که اون يکار دیمرگ خودم، با ينشم. من به جا میها تسل يزود نیبه ا

خواستم  یداشت، من چطور م یچه درخشش ماه دم،بود نگاه کر دهیرنگ که چادر ستاره دار پوش اهیس یآسمون
. اما چطور امدینبود. انگار تازه داشت عقل به سرم م یراه حل مناسب یاما خودکش قهیخودم رو بکشم!! اره دردم عم

  !. داستان از کجا شروع شد؟...د؟یرس نجایشد که کارم به ا

  

  بک (زمان گذشته) : فلش

  اد؟یباال نم ستمیس نیچرا ا یی: وا صدف

  ادیصبور باش م -
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  قبول شدم؟ يپرستار یعنی: استرس دارم،  صدف

  معلوم که اره، من دلم روشنه -

  : خداکنه صدف

  .دیکش یفیخف غیج

  : آخ جون باز شد. صدف

  نه! ای يقبول شد نیاطالعات رو وارد کن بب نیبش -

  وارد کن و بهم بگو چه خبره؟ ای: من دل ندارم نگاه کنم، تو ب صدف

 غیخواستم ج یلبم نشست. م يلبخند بزرگ رو هیم. اطالعات رو وارد کردم. صدف چشماش رو بست. تکون داد سر
  کردم. زونی. لب هام رو آوستادمیبه سرم زد. پشت به لپتاپ ا يفکر هیبکشم که 

  شد؟ ی: چ صدف

  .دمیکردم، گوشه چشمم کش سیبغض کردم. انگشت اشاره ام رو با آب دهنم خ یکم

  قسمت نبود -

  رو باز کرد. چشماش

  قبول نشدم؟ يپرستار یعنی یی: وا صدف

  نه -

  بهم زل زد. ناباورانه

  قبول شدم؟ ی: پس چ صدف

  یچیه -

  !!!!یچی: ه صدف



  انتقام دلباخته

 
7 

 

چشماش جمع شد، دلم براش سوخت.  يپنچر شد و اشک تو کیالست نی. عدمیتکون دادم و دماغم رو باال کش سر
  لبم نشست. يلبخند بزرگ رو هیرفت که  یکرده بودم، داشت از حال م تشیاذ یبه اندازه کاف

  يتهران قبول شد يخره پرستار -

  و بعد من رو از خودش جدا کرد ستادیحرکت ا یب ي هیبغلش. چند ثان يتو دمیپر

  قبول شدم!!؟ ي: پرستار صدف

  اش خنده ام گرفت. افهیحالت ق از

  خودت نگاه کن، خانم پرستار ایاره، ب -

و من از ترس دو متر  دیبنفش کش غیج هیصدف  هویرو کنار زد، به لبتاپ چشم دوخت. سکوت بر قرار بود که  من
  باال. دمیپر

  يوا يپرستار یییقبول شدم وا یی: وا صدف

  زدم چشمک

  مبارکه عشقم -

  .دیپر یم نییو پا باال

  چه خوشحالم من یی: وا صدف

  حاال نوبت منه ر،یآروم بگ -

  يقبول شد ینم که تو هم پزشکدو ی: م صدف

  دوارمیام -

  یشی: من شدم پس تو هم م صدف

  است یآسون تر از پزشک يپرستار يتو یقبول -
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زحمت  ینگفت، فقط شونه باال انداخت، اطالعات خودم رو وارد کردم، با استرس پام رو تکون دادم. من کل يزیچ
  م توانم تالش کرده بودم.شدم. من با تما یشد داغون م یبودم، اگه قبول نم دهیکش

  شد؟ ی: دلناز چ صدف

  چشمام جمع شد. يتو اشک

  نه؟ ای ي: قبول شد صدف

  گونه ام يشد، رو ختهیر اشک

  من.... -

  دیکش یبنفش غیشد، ج رهیخ توریمجال حرف زدن بهم رو نداد، صدف من رو هول داد و خودش به مان هیگر

  ؟یکن یم هیپس چرا گر يقبول شد ی: احمق تو که پزشک صدف

کرد؛ باالخره  یم هی. صدف من رو در آغوشش گرفت. اون هم داشت گرختمیر یتونستم حرف بزنم فقط اشک م ینم
اتاق، با تمام وجود درس خوندن  يحبس شدن تو ،یخواب یزحمتام جواب داد، باالخره تالشم ثمره داد، اون همه ب

که  یبه عشقم گذاشتم، راه دنیراه رس يباعث شد که به عشقم برسم. من عاشق دکتر شدن بودم، و حاال پا تو
  بود. يبود، او عاشق پرستار دهیخواست. صدف هم به عشقش رس یم يادیدونم آسون نبود و تالش ز یخوب م

  

  بود. صدف من رو از آغوشش جدا کرد. يبود؛ او عاشق پرستار دهیهم به عشقش رس صدف

  .میخنگ یلی: ما خ صدف

  چراا؟ -

  .رمیآب غوره بگ نکهینه ا م،یکن يو شاد میبکش غیج دی: ما االن با صدف

  ها یگیراست م -

  گمی: پ ن پ ماست م صدف
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  غیتو کار ج میپس بزن -

  تکون داد سر

   کی:  صدف

  دو -

  : سه صدف

در اتاق  هوی. میدیپر یم نییو باال و پا میهم رو گرفته بود یی. دستادنیکش یصورت ،یبنفش، آب غیبه ج میکرد شروع
  میستادیباز شد. ا

  د؟یسرتون گذاشت ي: چه خبره؟ خونه رو، رو سام

  تو بغل سام. سام من رو از خودش جدا کرد دمیصدف رو ول کردم و پر دست

  ؟یچسبی: چرا مثل آدامس به من م سام

  : خاك بر سرت سام صدف

  : خاك بر سر خودت قورباغه سام

  ی: زر نزن جالباس صدف

  ییبسه وا یییوا - 

  : به من چه سام شروع کرد صدف

  وسط؟ ی: من با خواهرم بودم، تو چرا خودت رو مثل خاك انداز انداخت سام

  قبول شدم یمن پزشک -

  با دهن باز بهم نگاه کرد. سام

  : دروغ سام
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  قبول نشم؟ یخواست یم دمیه زحمت کشزهرمار اون هم -

  باال انداخت شونه

  نداره غیج غیهمه ج نیکه ا یقبول هی: حاال  سام

  باز موند دهنم

  یذوق یب یلیخ -

  کرد. یکه نم يخودش دانشگاه قبول شد چه کارا یرفت وقت ادشی: انگار  صدف

  کرد یصدف دهن کج يبرا سام

  .دیاما شما دخترا راحت يرفتم مجبور بودم برم سرباز ی: خوب من پسرم اگه دانشگاه نم سام

  .یماست نیقبول شده تو ع یسام خاك بر سرت، خواهرت پزشک ییعنی -

  آغوشش؛ موهام رو نوازش کرد. يتو دیمن رو کش هویو  دیخند

  قربون خواهرم بشم ی: اله سام

  وونهیخدانکنه د -

  یتو باهوش یشیدونستم موفق م ی: م سام

  ا شدم، سام به صدف نگاه کردآغوشش جد از

  !؟يقبول شد ی: تو چ سام

   يخواستم، پرستار یکه م ی: همون صدف

  .يخنگول هم قبول شد ي: نه بابا تو سام

  قورباغه ،ی: خنگ خودت صدف

  قورباغه گهی:  نگاه توروخدا موش گور به من مسام
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  وسط دمیبگه اما من پر يزیچ هیدهنش رو باز کرد تا  صدف

  لطفا الیخیلطفا امروز رو ب -

  با خشم بهم نگاه کردند. ییدوتا

  خوام یشام م ینیری: من ش سام

  : کوفت بهتره هاا صدف

  شهینم الیخیاما صدف ب گمینم يزیدلناز من چ نی: بب سام

  صدف!! -

  رو برد باال. دستاش

  بس شی: آت صدف

  : آتش بس سام

  دیبه هم دست بد -

  .دنیپر یبه جون هم م یسام و صدف سگ و گربه بودند. ه نیکردن، ا یبه هم نگاه م ییدوتا

  گهید دیزود باش -

  دستش سام گذاشت. يمکث دستش رو تو یدستش رو سمت صدف دراز کرد، صدف با کم سام

  خوب يبچه ها نیآفر -

  از هم جدا شد. دستاشون

  من برم به مامان خبر بدم -

  در رفتم که سام دستم رو گرفت سمت

  ؟يقبول شد یپزشک يهوشت چطور نی: تو با ا سام
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  چطور مگه! -

  یعنی ست،ین ياما از مامان خبر دیسرتون گذاشت يخونه رو، رو ی: وقت سام

  دمیکش ینفس

  ستیخونه ن یعنی -

  نی: آفر سام

  خونه ادیکنم تا ب یپس صبر م -

  : من برم خونه بهشون خبر بدم صدف

  : خوب زنگ بزن سام

  خبر بدم يخوام حضور ی: م صدف

  مراقب خودت باش یاوک -

  : باشه فعال صدف

  .رونیب میکه شام بر دیایب ینره با مان ادتی -

  ی: اوک صدف

  رفت. رونیاز اتاق ب صدف

  : من برم تو آماده شو سام

  از االن!!؟ -

  یآماده بش کشهیطول م ي: خوب تو دختر سام

  ببند سام -

  رفت. رونیو سر تکون داد و از اتاق ب دیخند
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ممنون که قبول  ایتخت نشستم، خدا يبود؛ رو وونهیداداش منم د نیرفت؛ ا رونیو سر تکون داد و از اتاق ب دیخند
اتاق حبس  يکنم، تو یدارم تالش م رستانیهدف من بود، از سال دوم دب یپزشک ،يشدم، ممنون که کمکم کرد

 دنیلب تاپ ام رو جمع کرده بودم، د فتم،ر ینم رونیبه جز صدف رفت و آمد نداشتم، از خونه ب یشدم و با کس
ام شده بودم. کال فقط درس درس و  یگوش الیخیهم ب یخودم ممنوع کرده بودم. چند ماه يرو هم برا ونیزیتلو

 یبود. چه حس خوب دهیصدف کم تر از من تالش کرده بود، اما او هم زحمت کش دم،یکش قیدرس؛ چند تا نفس عم
سام در  ه؛یبود نه گر يگونه ام رو پاك کردم، االن وقت شاد يشده رو ختهیر اشکخوشحال بودم،  یلیداشتم، خ

  اتاق رو باز کرد.

  : مامان و بابا آمدن سام

  امیاالن م یاوک -

  رفتم رونیتخت بلند شدم؛ صدف و سام آخرش با کاربرد در، آشنا نشدن. از اتاق ب يرو از

  شده؟ ی: سام بگو چ بابا

  به من نگاه کرد سام

  : صاحب خبر آمد سام

  و بابا به من نگاه کردن مامان

  شده دخترم؟ ی: چ مامان

  زدم لبخند

  من قبول شدم -

  !!!!ي: قبول شد بابا

  تهران قبول شدم یمن پزشک -

  مامانم روان شد يگونه  يو بابا نگاه هم کردن، کم کم اشک رو مامان
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  دخترم یشیدونستم موفق م ی: م بابا

  هام رو نوازش کرد.و مو دیرو در آغوش کش من

  دختر باهوشم نی: آفر مامان

  گونه اش پاك کردم يآغوش بابا جدا شدم و در آغوش مامان فرو رفتم. با دست اشک رو از رو از

  هینه گر ياالن وقت شاد -

  هیخوشحال يهم برا هیگر ی: گاه مامان

  دمیم حیترج شتریدرسته اما من خنده رو ب -

  لبخند زد. مامان

  يهند لمیبسه ف یی: وا سام

  حسود -

  برام زبون درآورد. سام

  قبول شد؟ ی: صدف چ مامان

  خواست یکه م یهمون -

  به هر دوتاتون نی: پس آفر بابا

  زدم. لبخند

  برو آماده شو یخواه ی: اگه م سام

  : کجا؟ بابا

  .میشام بد ینیریو سام ش یقرار من و صدف، به مان -

  دی: مراقب خودتون باش مامان
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  چشم -

حموم  يحوله ام رو برداشتم و تو نیهم يخواست، برا یو بابا بوسم کردن. داخل اتاق رفتم، دلم حموم م مامان
نشستم. شونه به موهام  نهیآ يجلو یصندل يآمدم، رو رونیکوتاه گرفتم و از حموم ب میو تا يدوش فور هی. دمیپر

رنگم رو برداشتم؛  يرنگ و شلوار سرمه  یاسی و. بعد از شونه زدن موهام، از داخل کمد مانتدمیرنگم کش یمشک
رو  یحس اون زندان رون،یب رفتمیماه داشتم از خونه م نیامشب بعد از چند دم،یکردم و لباس پوش شیآرا یکم

سرم انداختم،  يبچه ها آمده بودند. شالم رو، رو یعنی نیآمد، ا نییاز پا يداشتم که قرار بود از زندان آزاد بشه؛ صدا
  رفتم رونیبرداشتم از اتاق ب ور فمیک

  اتاقت امدمی: داشتم م صدف

  خوب من زودتر آمدم -

  : به به خانم دکتر یمان

  زدم لبخند

  به به پسر خاله -

  میخانم دکتر مهربون هم دار هیخانم پرستار دلسوز  هیخانواده به جز مهندس،  ي: چه خوب، تو یمان

  دکتر کجا بود! : هنوز نه به دار و نه به بار، پرستار و سام

  : حسود صدف

  داره ي: آخه مگه قورباغه هم حسود سام

  صدف و سام امروز قرار بود آتش بس باشه -

  بهم نگاه کردن و سکوت کردن. ییتا دو

  میخوب بر -

  می: بر سام
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  اوردمین نی: من ماش یمان

  د؟یآمد ی: پس با چ سام

  ی: تاکس صدف

  

  ی: تاکس صدف

  شده؟ یچ نتیباز ماش یوا مان -

  : موتورش خراب و داغون شده. یمان

  االن کجاست؟ ؟یبازم تند رفت -

  ست. رگاهیآهسته هم رفت؟!! تعم شهی: مگه م یمان

  بدبخت بکن نیبه اون ماش یرحم هی:  سام

  دلم براش سوخت نتیماش چارهیب -

  نمیماش یمن بسوزه که در حال حاظر ب ي: دلتون برا یمان

  که حقته نیا -

  ارمیب چی: من برم سو سام

  : برو یمان

 دیو شلوار سف ی. صدف مانتو آبمیستادیسام ا نیو کنار ماش میرفت رونیسمت اتاقش رفت، ما سه تا هم ب سام
 شتریکرد. ب یپرواز م نشیماش شهیعاشق سرعت بود، هم ی. مانیو شلوار مشک دیسف شرتیهم ت یبود. مان دهیپوش

هم  یمان د،یخر ینم دیجد نیهم براش ماش عمورو نابود کرده بود.  نشیبود؛ به کل ماش رگاهیتعم نشیوقتا هم ماش
 یکه کورس م ییرفت، مگر وقتا یتند نم ادیبخره. سام ز دیجد نیماش هیتا خودش  کرد؛یداشت کم کم پول جمع م
  کرد. یپرواز م نشیآسمون ماش يبست. اون وقت بود که تو
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  لهدختر خا ي: چه خوش بو شد یمان

  شامپو م رو عوض کردم -

  داد یبو حشر کش م یقبل ي: خوب کرد یمان

  چپ نگاهش کردم، لبخند زد. چپ

  يکرد یداد که عوضش نم یاگه بو نم گم،ی: خوب راست م یمان

  ساخت یعوضش کردم چون به موهام نم -

  باال انداخت. ابرو

  گهید ي: لجباز یمان

  زدم. لبخند

  !دیکن یپچ پچ م ه؟ی: باز چ صدف

  یچیه -

  یچی: ه یمان

  د؟یزن یحرف م دیبسوزون یشیخواد چه آت یم نکهیا يدرباره  دی: نکنه باز دار صدف

  میزن یحرف م میشامپو داشت ينه صدف، درباره  ییوا -

  : شامپو!!!!؟ صدف

  : خوب اره یمان

  کرد. یبا تعجب به ما دوتا نگاه م صدف

  می: خوب بر سام

  شدم. نیو سوار ماش میتکون داد سر
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  !م؟؟ی: کجا بر یمان

  گرون ییجا هی میریم م،ی: چون مهمون دخترا هست سام

  : فرصت طلب صدف

  کرد یصدف دهن کج يبرا سام

  : کوفت صدف

  !د؟یاما دعوا نکن دیروز شما دو تا کنار هم باش هی شهیم یعنی:  یمان

  به من چه؟ ،يندارم، سام عقده  شی: من که کار صدف

  یخودت ي: قورباغه، عقده  سام

  باز شروع شد؟ د،یبس که اعالم کرد شیآت -

  ندارم شیکار گهی: من د سام

  طور نی: منم هم صدف

  .دیسر حرفتون باش دوارمی: ام یمان

  برو، فقط غذاش خوب باش یخواه یسام هر جا م -

  ی: اوک سام

  د؟یظرف بشور دیبا ای: حاال پول همراتون هست؟!  یمان

  پول هست نگران نباش -

 يمن و صدف تنها دخترا م،یدر کنار هم بزرگ شده بود یتکون داد.. من سه ماه از صدف بزرگ تر بودم. از بچگ سر
ماه  شیدوسال از من و ش یما بود. مان يتر از خونه  نییپا ابونیدو تا خ نایصدف ا ي. خونه میبود میمادر يخانواده 

 ینبودند. نم ریهمه با هم درگ نیشده بودند، قبال ا يو جر امکه صدف و سام ت شدیم یاز سام بزرگ تر بود. چند ماه
دوست، درس،  ریدرگ یاما به مرور زمان سام و مان م،یبود طونیش یلیشده بود؟! ما چهار تا خ یچ هوویدونم 
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 ییبود چهار تا یکه ک ستین ادمیبار  نیدرس و کنکور. آخر ریدانشگاه و دوست دختر شدن؛ من و صدف هم درگ
  !!!.رونیب میبود فتهباهم ر

  

 ي!!!؟ هوا از قبل آلوده تر شده بود، انگار شهر تورونیب میباهم رفته بود ییبود چهار تا یکه ک ستین ادمیبار  نیآخر
 ي جهیها، نت تیباهم بودنا تنگ شده بود؛ اما خوب اون محدود نیا يچند ماه عوض شده بود؛ چقدر دلم برا نیا

رو پارك کرد و  نیشدم.... سام ماش یتر م کیهدفم نزد هشدم. من داشتم ب یتر مداشت، من داشتم خانم دک یخوب
  .میآمده بود بایرستوران باغ فوق العاده ز هیبه  م،یشد ادهیپ ییچهار تا

  م؟ی: کدوم قسمتش بر صدف

  باغش -

  : اگه جا باشه سام

باهاش حرف  یرفت. خدا کنه قسمت باغش جا باشه، کم دهیمرد که کت و شلوار پوش هیتکون دادم، سام سمت  سر
  زد و بعد آمد سمت ما

  هاا می: شانس دار سام

شکل  نیدلف يفواره  يتخت که رو به رو هیسمت  میباز بودم. رفت يزدم، آخ جوون عاشق خوردن غذا در فضا لبخند
تخت نشسته بود. به اطراف  يمن لبه  هم مثل ی. مانارمیتخت نشستم تا مجبور نباشم کفشام رو درب يبود. من لبه 

کوچک و بزرگ و رنگ وارنگ  یماه یبود. کل وارید اربزرگ هم کن ومیآکوار هینگاه کردم، پر از گل و درخت بود، 
 ییلیعشق شده بودند. خ يو مرغ ها یرنگ يها یطوط يچند تا قفس بزرگ پرنده هم بود که خونه  هیداخلش بود. 

نم خاك بودم. گارسون منو ها رو آورد. به منو نگاه  ي. منم که عاشق بوامدیخاك نم دار هم م يبود. بو یقشنگ يجا
  کردم.

  یپپرون -

  ینی: م صدف

  ی: پپرون یمان
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  : مخصوص سام

  سفارش ها رو نوشت گارسون

  و دوتا زرد. ی: نوشابه، دوتا مشک سام

! شدیم یکسالینخورده بودم، فکر کنم  تزایوقت بود که پ یلیانداخت و رفت. خ یبازم نوشت، بهمون نگاه گارسون
سالم گرفته بودم که هم چاق نشم و هم بدنم سالم بمونه، کال از  ییغذا میرژ هیکال فست و فود رو کنار گذاشته بودم 

  دمیکش قیچند تا نفس عم ،يهر نظر خودم رو محدود کرده بودم؛ چه خوب بود آزاد

  ؟ی: دلناز خوب یمان

  میعالاره  -

  به به یی: چه هوا صدف

  اره فوق العاده ست -

  هی: باغ قشنگ سام

  اهوم -

  ؟يشد يجور نی: دلناز تو چرا ا صدف

  ؟يچه طور -

  آمدن. رونیسال از کما ب نیکه انگار بعد از چند یکنیرفتار م ییکسا نیا نی: ع صدف

  داره یتازگ يزیبودم، االن برام هر چ امدهین رونیوقته از اتاقم ب یلیمثل همونا هستم، خ ییجورا هی -

  مینبود یزندون گهیاما د می: ما هم کنکور داد سام

  دوتا خودش رو هالك کردن  نی: ا یمان

  دلناز کال خودش رو حبس کرده بود نیرفتم اما ا یم رونیاز خونه ب کباری ي: باز من هفته  صدف
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  ست يتموم شد االن وقت آزاد گهیبود د یهر چ -

  !!یبودن یانگار صد سال زندون يآزاد یگیم يجور هی ،يش دوماه خودت رو به کل حبس کرد: هم سام

  ست یزندون ،یچه صد سال چه دو ماه چه دو روز، زندون -

  خودت رو ینکن یزندون گهی: بهتر د یمان

  شدن ممنوعه ست یزندون گهینه د -

  یشی: بازم حبس م صدف

  چرا؟! -

  دانشگاه سختن یپزشک ي: چون درسا صدف

  نه یزندون گهیکنم، اما د یتالش م -

  دوارمی: ام یمان

 دیشا یکردن خودم. انگار به درس خوندن عادت کرده بودم. حت یبودم که دوباره نزنم تو کار زندون دواریام خودم
  کرده بودم. دایپ ادیاعت

  !؟یی: کجا صدف

  جام نیهم -

  !ست؟ی: پس چرا حواست ن صدف

  گرسنه هستم کمیهست، فقط  -

  منم یی: وا صدف

آخه پشتش  نمیتونستم بب یدختر و پسر بودند، پسره رو نم هیشد.  يصدف لبخند زدم، حواسم پرت تخت کنار به
 دیپوش یهم سرش کرده بود که اگه نم يروسر هیکرده بود، مثال  شیآرا لویسه ک دم،ید یبه من بود. اما دختره رو م
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بود، خاك بر سر دختره، چه عشوه  قهیبد سل سرهچه پ ییبه موهاش زده بود، واهم  غیرنگ ج هیتر بود.  نیسنگ
  چندشم شد و نگاهم رو ازشون گرفتم. گارسون سفارش ها رو آورد. دم،ی. من که جاش خجالت کشامدیهم م یخرک

  

  دمیام گرفتم با تمام وجود بو کش ینیب يسفارش ها رو آورد.. بشقابم رو برداشتم و جلو گارسون

  ؟یکن یمونگال رفتار م نیمثل ا ي: دلناز چرا دار مسا

  خوام ازش لذت ببرم ینخوردم، م تزایسال که پ کی کینزد -

  دستاش رو به سمت آسمون گرفت سام

  خواهر ما بده نیبه ا یعقل هی ای: خدا سام

  اول به خودت بده -

برش ازش رو برداشتم؛ با تمام عشق و عالقه  هیو  ختمیر تزایپ يرو دیتخت گذاشتم، سس قرمز و سف يرو رو بشقاب
 هویخوردم که  یرو م تزامیرفته بود؛ داشتم با آرامش و احساس پ ادمیکه مزه اش رو  یی. وادمیبهش گاز زدم و چو

  . شوك زده بهش نگاه کردمدشیسام از دستم قاپ

  که منم هوس کردم ي: اون قدر با حس خورد سام

  یداشت یبر مبرش از داخل بشقابم  هیخوب  -

  خوبه نی: نه هم سام

  خدا شفات بده -

  نگاه کردم یداداش منم رد داده بود. به مان نیبهم زد، ا ییدندون نما لبخند

  ؟يشرك بهم زل زد يتو چته که مثل گربه  -

  ؟یبشقابت رو با من عوض کن شهی: م یمان

  م؟یپس چرا عوض کن م،یسفارش داد زیچ هیدوتامون که  -



  انتقام دلباخته

 
23 

 

  تو خوشمزه تر يکنم غذا ی: حس م یمان

  .می. بشقابمون رو با هم عوض کردمیجامعه داد لیتشک م،یدور هم جمع شد وونهیمشت د هیتکون دادم،  سر

  : دلناز لطفا مثل آدم غذات رو بخور صدف

 يراحت و آرامش غذام رو بخورم!!؟. صدف با ناز و گاز ها الیذارن من با خ یم نایمگه ا دم،یکش یحرص نفس با
 یخوردم. صدف از وقت یو م زدمیکردم، گاز م یخورد. اما من دهنم رو مثل تمساح باز م یرو م تزایک کوچک پکوچ

 یهست که به قول یکردم، اما چند وقت یم طنتیکرد. چقدر اون روزا ش یشده بود لوس مانند رفتار م یرستانیدب
خوردم فکر  یرو م تزامیطور که پ نیکردم اما چه کار؟؟!! هم یم يکار هی دیبودم. اما امشب وقتش بود با ختهیکرم نر

. طونیلبم نشست، امشب وقتش بود بشم همون دلناز ش يو لبخند رو دیبه ذهنم رس يزیچ هی هویکردم.  یهم م
شده بود. بهش  یمن مان يها طنتیش ي هیصدف، خانم شده بود پا یپر از سوال. از وقت یبهم نگاه کرد، نگاه یمان

  رستان،یافتادم، سال اول دب رستانیدوران دب ادی هویزدم انگار از قصدم باخبر شده بود که بهم لبخند زد.  چشمک
  .اطیگوشه از ح هی میو برد مکه خورد دست صدف رو گرفت حی... زنگ تفرطنتمیش نیو اول دیجد يمدرسه 

  شده؟ ی: چ صدف

  درش آوردم بمیج از

  سوسک یی: وا صدف

  ینه واقع یکیکوفت پالست - 

  .دیصورتش رو درهم کش صدف

  که هست چندشه ی: هر چ صدف

  دونم یم -

  ش؟یدی: پس چرا خر صدف

  گرفتم بخرمش میو تصم دمید نیتریرو پشت و نیا دیخر میبا مامان رفته بود روزید -

  مدرسه؟ شی: حاال چرا آورد صدف



  انتقام دلباخته

 
24 

 

  کنم نهیخوام ازش استفاده به یچون م -

  نگاهم کرد مشکوك

  کار مثال؟؟!: چه  صدف

  مینکرد یطنتیش چیمدرسه اما ه نیا میاالن چهار ماه آمد -

  میخانم باش دیبا میبزرگ شد گهی: چون ما د صدف

  زبون درآوردم براش

  يکرد یم یمن رو همراه شهیتو که هم ا،یکوتاه ب -

  می: خوب اون موقع ها بچه بود صدف

  ساده ست. طنتیش هیصدف فقط  الیخیب -

  خراب بشه دیجد يمدرسه  نیا ي: نذار اسممون تو صدف

  رفته؟! ادتتیرو  میاون همه کار باهم کرد -

معلما  ریپونز و آدامس ز م،یکالس انداخت ي. بمب بد بو تومیختیمعلما ر ییفالکس چا ي: نه، من و تو دارو تو صدف
  .ممیاما اون زمان بچه بود م،یکالس ترقه انداخت يتو یحت م،یگذاشت

  صدف چه فاز بزرگ شدن گرفته بود. نی. ادمیکش یرص نفسح با

  تو بزرگ باش اما من هنوز بچه هستم. -

  کنارش رد شد از

  : کجا؟ صدف

  زدم. ییدندون نما لبخند

  زیبا یطونیش رمیخانم بزرگ، دارم م -
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  جدا شدم و وارد کالس شدم. ازش

  

من فاز  يداد اما واسه  یم ریش يجدا شدم و وارد کالس شدم. از دست صدف لجم گرفته بود، هنوز دهنش بو ازش
 يحاال باهات چکار کنم؟! به بچه ها خت،یر یدستم نگاه کردم، زشت و ب يبزرگ شدن گرفته بود، به سوسک تو

 زد،یهم حرف م شیو با کنار خوردیم کیکنشسته بود و داشت  یصندل ياز بچه ها رو یکیداخل کالس نگاه کردم، 
فاصله  یکم کش،یک يرفتم پشت سرش، و از پشت سوسک رو گذاشتم رو یبه سرم زد. با آرامش و به آروم يفکر

 دنیانگار سوسک رو حس کرده و برگشت و با د کیگرفتم، صورتش سمت دوستش بود و دستش رو آورد طرف ک
کالس  يافتاد و با سرعت تو یکه صندل يجور د،یرق از جاش پرب لزدن و مث غیسوسک ناگهان شروع کرد به ج

بزنن... با  غیبود که کل کالس وحشت کنن و ج یکلمه کاف نیسوسک سوسک، هم زدیو داد م دنیشروع کرد به دو
  آمدم. رونیکه به شونه ام خورد، از عالم مدرسه ب يضربه 

  ؟یی: الوو دلناز کجا سام

  نگاه کردم بهش

  شده؟ یچ -

  ؟ییکجا کنم،ی: دو ساعت دارم صدات م سام

  مدرسه يتو -

  تعجب گفت با

  : مدرسه!!؟؟ سام

  ؟یچکارم داشت ال،یخیب -

  .يصدات زدم که بخور وان،یل يتو ختمی: برات نوشابه ر سام

  !وانیچرا ل -

  ختم؟یر یم ی: پس تو چ سام
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  خورم یم يخوب با بطر -

  : واا دلناز!! صدف

  ه؟یچ -

  يبخور ي: زشته با بطر صدف

  .يزشت تو -

  .دمیرو برداشتم و سر کش يبطر

  !یتو مثل دخترا رفتار کن شهیم ی: ک صدف

  تخت بلند شدم يصدف زبون درآوردم. از رو يرو برداشتم و دور دهنم رو پاك کردم. برا دستمال

  : کجا؟! سام

  نیو بعد هم داخل ماش ییدستشو -

  پرداخت کنه! دیبا ی: پول شام رو ک سام

  خاك بر سرت یعنی:  صدف

  به صدف چشم غوره رفت. سام

  !!وخیاما عمل  دیزنیحرف م د،ی: خاك بر سر خودت، شما دوتا قرار پول شام رو حساب کن سام

  تخت گذاشتم يپول برداشتم رو فمیداخل ک از

  سهم من نمیا -

  پول ها رو برداشت سام

  امی: منم باهات م یمان
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شالم رو مرتب کردم و به پشت سرم نگاه  م،یخواست کمکم کنه. از تخت فاصله گرفت یم یتکون دادم. انگار مان سر
 ي هیتنها تشب مونیبود، هلو و م قهیکلمه جذاب اما بد سل هیدر  ،يتخت کنار يکردم که چشمم خورد به اون پسره 

  .دیدو تا به ذهنم رس نیا يبود که برا

  اون سمته یی: دستشو یمان

  ییخوام برم دستشو ینم -

  يدار ي: پس درست حدس زدم، نقشه  یمان

  زدم. چشمک

  ؟يدار ي: چه برنامه  یمان

  !؟یمیقد ينقشه  هی -

  .میرفت رونیرستوران ب از

  : خوب!!! یمان

  گرفتم یرو سمت مان یکیآوردم.  رونیب یمشک رهیداخل موهام دو تا گ از

  ها کیکردن باد الست ی: خال یمان

  اهوم -

  رو از دستم گرفت رهیگ

  : حاال کدوما رو؟! یمان

  دوتا مال من، دوتا مال تو م،یکن یچهار تا رو انتخاب م -

  دختر خاله ی: اوک یمان

 يکه تو يکار، وقتا نیا يچقدر دلم تنگ شده بود برا ،یانتخاب يها نیسمت ماش میلبخند زدم. هر کدوم رفت بهش
رو  نیماش شتریب کیراه باد الست يبود و من مجبور بودم تنها برم خونه، تو بیغا یلیمدرسه بودم، صدف به هر دل
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افتاده بود. از  ریگ دیشا ایتموم نشد بود  یکار مان انگارسام رفتم،  نیکردم.. بعد از اتمام کارم، سمت ماش یم یخال
رو خفه کرده بودند.  گریهم همد دیشام خوردن. البته شا هیدادن سر  ینبود، چه لفتش م يسام و صدف هم خبر

  آمد یمان

  !؟يکجا بود -

  کردم ی: داشتم به نقشه مون عمل م یمان

  ياما لفتش داد نیآفر -

  ستنین ي: همه که مثل تو حرفه  یمان

  زدم. لبخند

  ان؟یچرا نم نای: ا یمان

  صدف، سام رو خفه کرده دیشا -

  برعکس دمی: شا یمان

  گذشت که سام و صدف آمدن ي قهیدق هیتکون دادم. فکر کنم  سر

  چه عجب!!؟ -

  .میشد نیسوار ماش یینگفتن، انگار دعواشون شده بود؟ چهار تا يزیکدوم چ چیه

  شده؟ يزیچ -

  : نه صدف

  باال انداختم ابرو

  اهان -

 يکوچولو بود اما برا طنتمیشون بود، امشب ش شهیمعلوم بود که دعواشون شده. شونه باال انداختم، کار هم قشنگ
  بود..... یامشب کاف
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  حال :  زمان

  شو دلناز داری: دلناز ب سام

  نگران سام روبه رو شدم. يرو باز کردم و با چهره  چشمام

  : حالت خوبه؟ سام

  . سر تکون دادمزدیکرده بودم و گرمم بود، قلبم تند تند م عرق

  يدیخواب بد م ی: داشت سام

  دیموهام کش یی. دست الدمیتخت نشستم، سام رو در آ*غ*و*ش کش ينبود، رو ادمیخوابم  دم،یکش ینفس

  جوون؟ یآبج ی: خوب سام

  دوستت دارم دوستت دارم -

  زمی: منم دوستت دارم عز سام

  آ*غ*و*ش*ش جدا شدم. از

  ؟یکن یم هیگر ي: چرا دار سام

  خواستم خودم رو بکشمم ی. من چه احمق بودم که مدیصورتم کش يرو دست

  شده؟ ی: دلناز چ سام

  دوستت دارم -

  !يمهربون شد نقدریا هویکه  يدینکنه خواب مرگ من رو د نمی: بب سام

  اش يبه بازو دمیمشت کوب با

  ییخدانکنه روان -
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  : پس چته؟! سام

  خودم مردم دمیخواب د -

  بود؟ بهت خوش گذشت؟! یچه شکل ای: خوب اون دن سام

  شدم ناراحت

  !ستیمردن من اصال برات مهم ن یعنی -

  دیرو در آ*غ*و*ش*ش کش من

  .یمن هست یفرد زندگ نی: تو مهمتر سام

  یاول صبح يهند لمی: واا ف صدف

  و به صدف نگاه کردم میو سام از هم جدا شد من

  ؟یکن یچکار م نجایا ی: تو اول صب سام

  : از خواهرت بپرس صدف

  به من نگاه کرد، شونه باال انداختم. سام

  : چرا دلناز؟! سام

  تا حاال صد بار بهش زنگ زدم. شبی: از د صدف

  بوده لنتیسا يمتوجه نشدم رو -

  نگاهم کرد يدلخور با

  شهیتکرار نم گهید د،یببخش -

  باال انداخت. شونه

  !؟ی: شما چه خبر اول صبح صدف
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  دهیدلناز خواب بد د یچی: ه سام

  تخت کنارم نشست. يرو صدف

  ؟یخوب زمی: عز صدف

  تخت بلند شد يتکون دادم. سام از رو سر

  دی: خوب برم شماها راحت باش سام

  رفت. رونیلبخند زد، از اتاق ب بهش

  ؟يدید ی: چه خواب صدف

  ستین ادمی -

  : تو حالت خوبه؟ صدف

  تخت بلند شدم. يو از رو دمیکش یباال انداختم. نفس شونه

  : دلناز صدف

  نگاه کردم بهش

  : چه خبر شده؟ صدف

  کار احمقانه کنم هیخواستم  یم شبیمن د -

  !؟ي: چه کار صدف

  دمیکش یآه

  یخودکش -

  خنده ریبا دهن باز نگاهم کرد و بعد زد ز اول

  بود یباحال ی: شوخ صدف
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  رگم رو بزنم غیخواستم با ت یم -

  .دیگوشم، اشک از چشم چک يزد تو هویکرد و  اخم

  االغ يخر یلی: خ صدف

 يگونه اش جار يکرد. از آ*غ*و*ش*م جدا شد، اشک رو یآ*غ*و*ش*ش؛ موهام رو نوازش م يتو دیرو کش من
  بود.

  خوام ی: من عذر م صدف

  حقم بود -

  ؟یکار رو کن نیا یخواست ی: چرا م صدف

  خر شده بودم، اما پدربزرگ کمکم کرد -

  گرد شد چشماش

  : پدربزرگ!!!! صدف

  نگاه کردم وارید يعکس رو به

 هیآمد که من ناز دلها هستم  ادمیاهم به عکس پدربزرگ افتاد و رگم بکشم نگ يرو غیخواستم ت یم یوقت شبید  -
  خانواده دارم که عاشق تک تکشون هستم. هی ،يدختر قو

  : منم عاشقتم صدف

  زدم. یلبخند تلخ بهش

  ؟یباعث شد که خر بش ی: چ صدف

  ستیمهم ن -

  ؟يات رو جواب نداد ی: چرا گوش صدف
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  گفتم که لنتهیسا -

  : نکنه ب صدف

  دماغم گذاشتم يرو دست

  اریوقت اسمش رو ن چیه گهید س،یه -

  : دعواتون شده! صدف

  فکر کن مرده -

  باز بود. مهیکرد و دهنش ن یگرد شد نگاهم م يچشما با

  وقت درباره اش با من حرف نزن چیه گهیفراموش کن و د -

  دهنش رو قورت داد و سر تکون داد آب

  رمیدوش بگ هیمن برم  -

  باشه تیآف شیشاپی: پ صدف

 ستادم،یدوش ا ریداخل حموم شدم. ز رون،یزدم، از داخل کمد، حوله و لباس برداشتم و رفتم از اتاق ب لبخند
به احساسم، االن من دو  يگند زد ،يام رو نابود کرد یکه افتاده بود؟؟ لعنت بهت که زندگ یاتفاق شدیفراموش مگه م

 دیدونستم با یکنم. نم دایانتقام پ يبرا یراه هی ای مرو فراموش کن زیکنم همه چ یبشم و سع الشیخیراه داشتم، ب
  کدوم راه رو انتخاب کنم؟!، قلبم بدجور ضربه خورده بود.....

  

  بک : (گذشته). فلش

دلم براش تنگ شده بود، از دور  یبودمش، کل دهیکه ند شدیم یآمده بودم که به عشقم سر بزنم، آخه دو ماه امروز
  سمتش، محکم بغلش کردم و دستام رو دور گردنش حلقه زدم. دمیو دو دمشید

  عشقم بدجور دل تنگت بودم ییوا -
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  دمیرو بوس گردنش

  من تنگ شده بود؟! يتو هم دلت برا -

  رو تکون داد سرش

  قربونت بشم عشق نازم. یاله -

و گردنش  دمیمش کشنر يموها ییچه سخته آدم از عشقش دور بمونه، دست ال ییبه نوازش کردنش کردم، وا شروع
  .دمیرو بو

  عشقم يچه خوش بو شد -

  يزی: سالم خانم عز یتراب آقا

  نگاه کردم. یتراب يعشقم جدا شدم و به آقا از

  د؟یسالم خوب -

  نجا؟یا يامدیوقته ن یلیخ ؟ی: ممنون دخترم تو خوب یتراب آقا

  درس و کنکور بودم وقت نشد. ریدرگ کمیممنون  -

  دخترم ی: موفق باش یتراب آقا

  ممنون -

  نه؟ ای ي: حاال خانم دکتر شد یتراب آقا

  قبول شدم. یبله پزشک -

  دخترم. نی: آفر یتراب آقا

  درآوردم به سمتش گرفتم. فمیپاکت از داخل ک هی

  ه؟یچ نی: ا یتراب آقا
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  ام یقبول ینیریش -

  لبخند زد و پاکت رو گرفت بهم

  دخترم یبش ری: عاقبت بخ یتراب آقا

  دیممنون سالمت باش -

  : آماده اش کنم؟ یتراب آقا

  زحمت اره یب -

  : باشه دخترم یتراب آقا

 یکنه. گاه یکار م نجایا ادمهی یاو هم تنگ شده بود. از وقت يدلم برا یبود، حت یمرد خوب یتراب يزدم، آقا لبخند
سرطان گرفته بود، دلم براش  ایم تازگداد. سه تا بچه داره، همسرش ه یمقدار پول م هیبهش  يبابام به هر بهونه 

برد، منم کاله سرم  دونیغوغا رو آماده کرد و به م ،یتراب يکنم. آقا یدعا م شهیهمسرش هم يسوزه و برا یم یلیخ
  دمیغوغا کش يموها یینشستم. دست ال نیز يرفتم، رو دونیگذاشتم، به م

  که چقدر دلم برات تنگ شده بود ییوا -

  به شکمش زدم و راه افتاد يضربه  یآروم به

  خوشحالم. یعشق نازم کل ییقبول شدم، وا یغوغا جون من پزشک -

  موهاش زدم. يرو ي بوسه

  نوازش کردنت تنگ شده بود غوغا جون. يدلم برا ییوا -

  بودم، غوغا هم عشقم بود. يکار يعاشق اسب و سوار من

دکتر  هی شم،یغوغا جوون من دارم خانم دکتر م ییو باالخره جواب گرفتم، وا دمیزحمت کش یعشق نازم من کل -
  و تنهات نذارم. امیزود زود ب دمیقول م گهیها د یموفق و مهربون. عشق ناز ازم ناراحت نباش
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 دیدسته از موهاش سف هیرنگ بود، فقط  یکردم و با غوغا حرف زدم، غوغا مشک ياسب سوار یحساب دونیم يتو
کنم،  زشیخواستم تم یاصطبل و م يآمدم و بردمش تو نییاش بود. از اسب پا یشونیپ يهم رو دیخط سف هیرنگ و 

  رو آوردم و مشغول نظافت شدم. لشیوسا

  : سالم 

 یسرم رو کج کردم و به پسر نگاه یکم نیهم يبرا شد،یاون پسره م دنیپسر بود. سر غوغا مانع از د هی يصدا
  انداختم.

  سالم کیعل -

  رو رها کرد سمتم آمد، لبخند زد اسبش

  : من باربد هستم

  رو سمتم دراز کرد دستش

  فیدستم کث دیمنم دلنازم. ببخش -

  بودم؟؟! دهیرو کجا د نیذوقش. اما برام آشنا بود، من ا يعقب، آخه بدجور خورده بود تو دیرو کش دستش

  یهست يمعلوم حرفه  دمت،ید يسوار اسب بود ی: وقت باربد

  کنم یم يسوار کار یبچگاره، از  -

  : اما من تازه شروع کردم دیبار

  تکون دادم سر

  یموفق باش -

  : ممنون دلناز جان باربد

  و م جا موند نییخ افتاد پا ينقطه  -

  نگاهم کرد. یگچ با
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  اما متوجه نشدم. دی: ببخش باربد

  باال انداختم شونه

  

دلناز جان بگو دلناز خانم!!!؟ جمله  ییبود به جا نیکه منظورم ا دیواقعا نفهم یعنیباال انداختم. چه خنگ بود،  شونه
  گفتم. یسادگ نیبه ا

  !ه؟یاسبت چ نی: اسم ا باربد

  اسم عشقم غوغاست -

  : خوش به حالش که عشق شماست باربد

 يا ههیخواست به غوغا دست بزنه که ش یبودمش؟! م دهیکجا د زد؟ی! چرا آشنا مرفت؟یچرا نم نینگفتم، ا يزیچ
  گوشش گفتم يو بهش لبخند زدم. تو دمیسر غوغا کش يو عقب رفت. دست رو دیو باربد ترس دیکش

  .یدخترم خوب حالشو گرفت نیآفر -

  تکون داد. به باربد نگاه کردم. سر

  !؟یترس یاما از اسب م يچطور اسب دار -

  مال داداشمه ست،ی: راستش اسب من ن باربد

کارم داشت  گهی. دخورهیبا اسب ها نم یو دوست ياش سوار کار ی، که به گروه خونباال انداختم. قشنگ معلوم بود ابرو
  کرد. یبود و به من نگاه م ستادهیهمچنان ا دیاما بار شدیبا غوغا تموم م

  شده؟! يزیچ -

  سوال بپرسم؟! هی:  باربد

  بپرس -

  : تو چشمات لنزه؟ باربد
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  تعجب نگاهش کردم. با

  !!یبودنش شک کن یعیبه طب ست،یو سبز که ن یست، آب يچشمام قهوه  -

  نگفتم يزیمن که چ یشیم ی: چرا عصب باربد

  ستمین یمن عصب -

  زد. يلبخند

  کردم؟ یبرق بودم چه کار م ياداره  سیمن اگه رئ یدون ی: م باربد

  گفتم الیخ یب

  !؟يکرد ینه، چه کار م -

  کرد. یم نی: با برق نگاهت برق کل شهر رو تام دیبار

پسره آخرش بود، خنده ام رو  نیخدا ا ییخنده، وا ریزدم ز هویژست مسخره هم گرفت،  هیلبخند نگاه کردم، و  با
  .دمیکش قیخوردم و چند تا نفس عم

  شد؟! ی: چ باربد

  صورتش گرفتم. يحلق دوست دخترش. بهش نگاه کردم، انگشت اشاره ام رو، رو به رو يمخ زدنش از پهلو تو روش

  ی: چه الك خوش رنگ باربد

  چرخوندم چشم

  به انگشتم نگاه کن و حرکتش رو دنبال کن. -

  : باشه باربد

. کردیکردم؛ باربد هم با دقت به انگشت نگاه م یداد، خم و راستش م یاشاره ام رو به چپ و راست تکون م انگشت
  .دیانگار از نگاه کردن خسته شد که پرس



  انتقام دلباخته

 
39 

 

  !؟یچ یعنیاالن  نی: ا باربد

  بزن به چاك یعنی -

  بهتر؟! نجایکجا برم از ا زمیعز یی: وا باربد

  بشر!!! نیپرو بود ا چه

  تا حاال اسب بهت لگد زده؟! -

  : نه باربد

  بزن به چاك. یخواه یپس اگه لگد غوغا رو نم -

!! مگه زدن مخ من به ه؟یزد. چه عجب بچه پرو، فکر کرده ک رونیو از اصطبل ب دیکش یمن و غوغا نگاه کن نفس به
قابل اعتماد و دختر  ریغ ال،یخیب ز،یاحساس، نفرت انگ یب امد،یمدل پسرا خوشم نم نیبود!. اصال از ا ایراحت نیهم

زنگ بزنم  یآمدم. حاال به ک رونی... کارم با غوغا تموم شد. بوسش کردم از اصطبل بشدیباز، کاش نسلشون منقرض م
  زنگ زدم. یرو گرفت اما برنداشت، پس سرش شلوغه، به مان بابام يدنبالم؟؟! شماره  ادیب

  خاله ی: سالم دخ یمان

  ؟یسالم پسر خاله خوب -

  اما پر از استرس ،ی: عال یمان

  شده؟ يزیچرا؟ چ -

  سر قرار رمی: دارم م یمان

  ؟يوا تو که دوست دختر دار -

  .ينه قرار کار ی: منحرف، قرار عشق یمان

  .یاهان. موفق باش -

  ؟يزنگ زد یداشت يکار ،ی: مرس یمان



  انتقام دلباخته

 
40 

 

  .نیبپرسم هم ینه فقط زنگ زدم حال -

  شده؟ يزی: چ یمان

  زنگ بزنم؟ یاحوال پرس يتونم به تو برا ی. من نمووونهینه د -

  یتون ی: معلوم که م یمان

  یخوب برو به کارت برس، موفق باش -

  زمی: ممنون عز یمان

  يبا -

  زی: با یمان

  داشت. يکه قرار کار نمیرو قطع کردم. ا یگوش

  

  ام بود. نهیگز نیسام رو گرفتم، سام آخر يداشت. شماره  يکه قرار کار نمیا

  : سالم سام

  !؟ییسالم کجا کیعل -

  آذر شیپ رمی: دارم م سام

  !!ه؟؟یآذر ک -

  : دوست دخترم سام

  نبود!! یاون مگه اسمش گل -

  بود. شیکه مال دو قرن پ ی: گل سام

  دهنم رو قورت دادم. آب
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  ؟یی: تو کجا سام

  خوام برم خونه. یغوغا تنگ شده بود، االن هم م يدلم برا ،يباشگاه اسب سوار -

  !اد؟یدنبالت م ی: ک سام

  کس چیدر حال حاضر ه -

  امی: االن م سام

  دوست دختر!! شیپ يریم يتو که دار -

  خواهر گلم ي: تو مهم تر سام

  زدم لبخند

  یمرس -

  اونجام گهیساعت د می: تا ن سام

  يبا یاوک -

  ي: با سام

 يکردم که صدا یرو متر م نیگذاشتم. عاشق داداشم بودم، فقط کاش دختر باز نبود!!. داشتم زم فمیک يرو تو یگوش
بود و رنگش هم  نیزم يکال رو نیبود؟!! فقط کف ماش یدونم مدلش چ ینگاه کردم نم نیآمد، به ماش ینیبوق ماش

 یب نیهم ي! براهیک نیماش يتو نمیهم شده بنفش؟!!! حسش نبود سرم رو خم کنم تا بب نیبنفش بود، اخه رنگ ماش
  متر کردنم، ادامه دادم. نیبه زم الشیخ

  : دلناز باربد

  !!نهیمال ا نیکه همون بچه پرو بود. پس ماش نیا برگشتم

  برسونمت ای: ب باربد

  دنبالم انیم -
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  باز شد. ششیباال انداخت. ن ابرو

  قشنگه! نمی: ماش باربد

  نه -

  بسته شد. ششیذوقش و ن يتو خورد

  چند؟! متشیق یدون ی: م باربد

  باال انداختم شونه

  .ستیکه مهم ن متشیق ن،یبه دل بش دیبا نیماش ست،ینه و برام هم مهم ن -

  خواد من رو خفه کنه. یمعلوم بود که دلش م قشنگ

  ؟يچقدر سرد نی: تو چرا ا باربد

  آمدم. ایچون زمستون به دن -

  داشت؟ ی: االن چه ربط باربد

  گذارند. یم ریرفتار و کردار آدم ها تاث يفصل ها رو -

  باال انداخت ابرو

  : آهان، چه جالب باربد

  افتاد و لبخند زدم. ادمی هوینگاه کردم،  رهیبودم!!؟ بهش خ دهیرو کجا د نیا من

  يدار يبایان چه لبخند زج ي: ا باربد

  کردم اخم

  یکن یکنه که تو دوست دختر عوض م یسرعت کاغذ عوض نم نیهم به ا نتریواال پر -

  خورد. جا
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  : دوست دختر!!! من که دوست دختر ندارم باربد

  سمت چپم رو باال دادم. يابرو

  باهاتون داشت؟؟! یرستوران باغ چه نسبت يتخت تو يمو قشنگ کنارت رو ياون دختر شبیپس د -

  خودم رو گرفتم. يکرد. خنده ام گرفته بود اما جلو یزده نگاهم م شوك

  از تو کند تره نتریپر يدیحاال د -

  بگم اما نگفت. دستم رو آوردم باال و تکون دادم يزیرو باز کرد چ دهنش

  يبا يبا -

گرفتم  نییو و مشت کردم و سمت پاو برام فرستادم. منم دستم رو بردم جل دیلبش گذاشت و بوس يرو، رو دستش
 دهیفهم دوارمیپام له کردم البته ام ریز يرو که فرستاد يبوسه  یعنی دم،یکوب نیزم يمشت رو باز کردم پام رو

از کنارم رد شد. تمام حرصش رو سر  سرعتبا  نینشست و ماش نشیباشه. لبخند زد و سر تکون داد، داخل ماش
خسته شده بودم از  گهی!! دامد؟؟یسام چرا نم نیحوصله ام سر رفته بود ا گهیپرو... دکرده بود. پسره  یپدال گاز خال

  ام زنگ خورد. سام بود یانتظار، که گوش

  !؟ییکجا -

  !؟یی: دم باشگاه تو کجا سام

  امیاالن م -

  رو نگاه کردم نی. سوار شدم. داخل ماشدمیسام رو د نیرفتم، ماش رونیرو قطع کردم از باشگاه ب یگوش

  !؟يگردیم ی: دنبال چ سام

  بزغاله -

  : بزغاله!!!؟ سام

  يدیپام سبز شده بود گفتم حتما سر راهت بزغاله خر ریعلف ز یاره، کل -
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  . منم لبخند زدم.دیخند

  سام -

  : جانم سام

  ! خوب دخترا گناه دارند؟؟یکن یدوست دختر عوض م یتو چرا ه -

  خودم قانون دارم ي: من برا سام

  قانون!!!؟ -

 ایست. به آبرو  یهدفم فقط دوست ستمیکه من اهل ازدواج و عشق ن گمیبهش م شمیدوست م ي: با هر دختر مسا
  .شمیکنم. با چند دختر همزمان دوست نم یصدمه وارد نم ياحساس دختر

  انداخت ینگاه بهم

  کنم. ینم يباز يهم دختر دار بشم، پس با احساس دختر ندهیخواهر دارم، ممکن در آ هی: من  سام

 ی. سام دختر باز بود اما نامرد و بشدیگلستان م ایکردن، دن یپسرا هم مثل سام فکر م ي هیکردم، اگه بق تعحب
  معرفت نبود.

  دوستت دارم داداش گلم -

  : منم دوست دارم خواهر خلم سام

  خنده سر تکون دادم...... با

  

  حال :  زمان

  تخت نشسته بود. يآمدم، داخل اتاق شدم، صدف رو رونیو از حموم ب دمیپوش لباس

  باشه تی: عاف صدف
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  یممنون سالمت باش -

  وارد اتاق شد یدر اتاق باز شد و مان هویکردم که  یتخت نشستم و با حوله داشتم موهام رو خشک م يرو

  !؟؟یزنیبابا چرا در نم يا -

  دوست دارم یمدل نی: ا یمان

  چشم درشت کردم براش

  !؟يچرا هنوز آماده نشد: تو  یمان

  !؟یچ يآماده بشم برا -

  دنبالت! امی: صدف زنگ زد و گفت ب یمان

  صدف نگاه کردم به

  ادیبه سرت بخور حالت جا ب ییهوا هی رونیب يحالت بده گفتم بر دمی: د صدف

  سام، آماده شو دلناز شیپ رمی: تا من م یمان

  و در رو بست. با اخم به صدف نگاه کردم رونیرفت ب یتکون دادم. مان سر

  !!؟یرو بهش گفت زینگو که همه چ -

  و حالت بده يدی: نه فقط بهش گفتم تو خواب بد د صدف

  تخت بلند شدم. در کمد رو باز کردم. ياز رو دم،یکش ینفس

  یکن یخوام با سام تنها باشم چرا من رو بهونه م یبگو م -

  بودم: نه بخدا من فقط نگران تو  صدف

  دمیخند

  ایح ی: کوفت ب صدف
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  من بخوابم؟! رونیب دیتو و سام بر شدینم -

  کن. یو خوب ایبابا حاال ب ي: ا صدف

  بله بله -

  تو راحت بشه الیخونه تا خ رمی: اصال من م صدف

  باز بهش نگاه کردم شین با

  سام یب ایبا سام  -

  وارید يدادم و بالشت خورد تو یرو سمتم پرت کرد جا خال بالشت

  ییپرو ییلی: خ صدف

بود که صدف و سام با هم نامزد کرده بودند. آخرش اون کل کل  یترس کتک خوردن خنده ام رو خوردم. چند ماه از
 یمانتو مشک هیو مجنون بشن!!!  یلیموش و گربه، ل نیکرد ا یفکرش رو م یها و دعوا هاشون به عشق ختم شد. ک

  .دمیو پوش ماز داخل کمد برداشت دیفشلوار س هیرنگ داشت با  دیکه خطوط سف

  خوب شدم؟! -

  از سر تا پام رو نگاه کرد صدف

  يشد ی: عال صدف

  اریب رونیام رو از داخل کشو ب یتو ساعت بند مشک بندمیتا من موهام رو م -

  ی: اوک صدف

زرد رنگم رو  فیسرم انداختم، ک يرو شونه زدم و باال بستم. ساعتم رو دستم کردم. شال زردم رو، رو موهام
  برداشتم.

  گهیخوب من برم د -

  !؟یکن ینم شی: آرا صدف
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  دمیلبم کش يلبم رو برداشتم رو رژ

  !!نی: هم صدف

  ندارم شیامروز حس آرا -

  !؟یرو بهم بگ انیجر یخواه ی: هنوز نم صدف

  دمیکش یآه

  کنم یم فیبعد برات تعر امیاول بذار با خودم کنار ب -

  شونه ام گذاشت يرو دست

  احمقانه نکن يهم فکر ها گهیغصه نخور، د نقدری: ا صدف

  لبخند زدم بهش

  زمیباشه عز -

  ازش جدا شدم. دی. گونه ام بوسدیرو در آغوش کش من

  قاط نزده یخوب من برم تا مان -

  : باشه برو صدف

  و در زدم و در رو باز کردم. ستادمیرفتم. در اتاق سام ا رونیلبخند زدم و از اتاق ب بهش

  !يچه عجب آماده شد : یمان

  زدم. سام سمتم آمد لبخند

  ؟ي: بهتر سام

  اره خوبم نگرانم نباش -

  .دیام رو بوس گونه
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  !يکه عاشقتم خواهر یدون ی: م سام

  یمن عاشقتم داداش -

  دیدستم رو گرفت و کش یمان

  میبر ایبسه ب يهند لمی: ف یمان

  امیباشه ولم کن خودم م -

  رو رها کرد دستم

  : مراقب دلناز باش سام

  : تو هم مراقب صدف باش یمان

  میشد نی. سوار ماشمیرفت رونیخونه ب از

  !م؟یحاال قرار کجا بر -

  میبخور يزیچ هی میریکه من گرسنه هستم م ي: از اونجا یمان

  منم گرسنه هستم -

  شکم يبه سو شی: پس پ یمان

  زدم. لبخند

  

  زدم. لبخند

  خوب يجا هی میفقط بر -

  به بدن یبزن یمشت ییغذا هی ،یعال يجا هی برمتی: نگران نباش م یمان

  تکون دادم. سر
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  : دلناز یمان

  جانم -

  : آهنگ بذارم؟ یمان

  اره خونهیم یاگه فارس -

  ی: اوک یمان

  رو زد، چند تا آهنگ رفت جلو یروشن يضبط رو برداشت، دکمه  يکوچولو کنترل

  یفارس نی: ا یمان

  یاوک -

  پخش شد. نیماش يفضا يتو آهنگ

/ امشب قطعا قلبم  زنمویکه م ییهمه عاشق شدنو / قلب منو، عمر منو، حرف ها نیعشق منو، جون منو، ا ي(شد
 نویفهمم، تو ا ی/ با من باش عشق من، قلبمو باور کن / من تو رو م زارمیدوست دارم تنهات نم یلیخ /زدیتو م يبرا

قرار  ی/ نرو ب زنمویکه م ییمنو، عمر منو، حرف ها بهمه عاشق شدنو / قل نیعشق منو، جون منو، ا يباور کن / شد
 ا،یقد دن خوام،یقرار دلم، آروم نداره دلم/ تو رو م یدلم / نرو ب زهیتو عز ا،ی/ قد دن خوامیدلم، آروم نداره دلم تو رو م

 نی/ ا زنمویکه م یی، حرف هاهمه عاشق شدنو / قلب منو، عمر منو نیعشق منو، جون منو، ا يدلم / شد زهیتو عز
عشق منو، جون  يدلم / شد زهیتو عز ا،یقد دن خوام،یقرار دلم، آروم نداره دلم/ تو رو م یهمه عاشق شدنو / نرو ب

 یلی/ خ زدیتو م ي/ امشب قطعا قلبم برا زنمویکه م ییهمه عاشق شدنو / قلب منو، عمر منو، حرف ها نیمنو، ا
باور کن / امشب قطعا  نویفهمم، تو ا یباور کن / من تو رو م لبمو/ با من باش عشق من، ق زارمیدوست دارم تنهات نم

فهمم، تو  ی/ با من باش عشق من، قلبمو باور کن / من تو رو م زارمیدوست دارم تنهات نم یلی/ خ زدیتو م يقلبم برا
  : عشق )) ایعشق منو ( پو يباور کن / شد نویا

  رو خاموش کردم. ضبط

  شد؟ ی: چ یمان

  حس اهنگ ندارم. -
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  ی: اوک یمان

من عاشق شدم قلب و حس  شه،یعاشق بشه بدبخت م یداره، هر کس يعشق اصال وجود نداره، فقط تنها عشق،
  عاشقه باخته!. شتریکه ب یشده؟ االن تنها و دل شکسته شدم، عشق مثل جنگه، اون یطرفم رو باور کردم، اما چ

  .اهنگ من و سوده ست نی: ا یمان

  و رفت يپس تو هم دلباخته شد -

  رو به چپ و راست تکون داد سرش

  اره ییجورا هی:  یمان

  زدم لبخند

  باشه نیریش تیطعم عشق برا دوارمیام -

  تو هم ي: برا یمان

. شدیبهش فکر نکرد! کاش فراموش م گهید شدیمن تلخ تر از زهر بود. کاش م يپسر خاله طعم عشق برا يندار خبر
  .ستادیا نیشکست.. ماش یکاش اونم قلبش م

  م؟یدیرس -

  : اره یمان

  .دمیند یشدم، به اطراف نگاه کردم اما رستوران ادهیپ نیتکون دادم و از ماش سر

  پس رستوران کجاست؟! -

  جلو تر ی: کم یمان

 قیخورد، چند تا نفس عم یصورتم م يتو یباد خنک م،یدر کنار هم شروع به قدم زدن کرد ییباال انداختم، دوتا ابرو
  دمیدوباره به اطراف نگاه کردم اما رستوران ند ستاد،یا ی. سرحال آمدم. ماندمیکش

  کجاست؟! -
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  مغازه اشاره کرد. هی به

  نجای: ا یمان

  که اشاره کرد نگاه کردم یتعجب به مکان با

  !!!یکن یم یشوخ -

  : نه یمان

  دهنم رو قورت دادم آب

  غذا بخورم ییجا نیهمچ امیمن عمرا ب -

  هی: به ظاهر نگاه نکن غذاهاش عال یمان

  نشست. یصندل يها بود!! رو کروبیمنبع م نجایخدا ا یی. وامیوارد مغازه شد د،یرو گرفت و کش دستم

  نی: بش یمان

  نشستم. دیزرد رنگ نگاه کردم با ترد یکیپالست یصندل به

  میجان پاشو بر یمان -

  .یخوب نیبه ا یی: چرا جا یمان

مار داشت،  یدست راستش خالکوب يبسته بود، رو یپسر که موهاش رو دم اسب هیرو باز و بسته کردم.  کامپل
  سمتمون آمد.

  د؟یدار لیم ی: چ پسر

  با ساالد و نوشابه. دهی: دو پرس جلو کباب کوب یمان

  سر تکون داد و رفت. دوباره به اطراف نگاه کردم. پسره
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  به اطراف نگاه کردم. دوباره

  !!يدی: انگار ترس یمان

 رییتغ یفیاز کث وارهاید دن،یفوش م نجایو دارن به صاحب ا دنیپوش ژامهیاز بس مگسا رو نگشتن، پ نجایبابا ا -
  رنگ دادن.

  خوشمزه است نجایا ي: گفتم که به ظاهر دقت نکن به باطن نگاه کن، غذا ها یمان

  ؟يکرد دایرو از کجا پ نجایاصال ا -

  نجایا میبا دوستام آمده بود شیماه پ کی:  یمان

  !!يکه هنوز زنده  بیچه عج -

  .شهینم يزی: باور کن چ یمان

غذا رو همون پسره مقابلمون گذاشت و  ياعتماد نداشتم؛ ظرف ها نجایخواست بهش اعتماد کنم، اما به جو ا یم دلم
  به غذا زل زده بودم. یچیبا لذت شروع به خوردن کرد؛ اما من فقط با گ یرفت، مان

  : بخور یمان

  نه، ممنون -

  تر غذاش خوشمزه تر فیکث یجا هر چ گهیضرب المثل هست که م هی:  یمان

  رو گفته؟ يزیچ نیهمچ یک -

  .ستین ادمینفر گفته، اسمش رو  هی: حاال  یمان

  نوشابه رو برداشتم، درش رو باز کردم، چند قلوپ ازش رو خوردم. به برنج و کباب نگاه کردم. يبطر

  ها رهیم بتیخوشمزه است، از ج یلی: بخور خ یمان

 دیخورد. قاشق رو از برنج پر کردم و با ترد یبا لذت داشت غذاش رو م یدهنم رو قورت دادم؛ گرسنه بودم و مان آب
  !!!بیداشت، چه عج یخوبدهنم گذاشتم. طعم  يتو
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  خوشمزه است! يدی: د یمان

  .کنمیشکمم نم يخوشمزه است، اما من جونم رو فدا -

  من رو هم برداشت. يکردم. ظرف غذا یبهش دهن کج د،یتکون داد و خند سر

  ؟يخور یواا بسته چقدر م -

  منم گرسنه هستم ،يخور ی: تو که نم یمان

  نگفتم و سر تکون دادم. يزیچ

  !؟یختیکه بهم ر ؟يدید یچه خواب ی: راست یمان

  دروغ رو بگم!! نیا دیبا هیتا ک دم،یکش ینفس

  مردم. دمیخواب د -

  خوش گذشت؟! چه خبرا بود؟! ای!!؟ اون دني: جد یمان

  رو با زبون تر کردم. لبم

  .گشتیبود، نگهبان جهنم دنبالت م یاره جات خال -

  جهنم! ی: مگه رفت یمان

  دمبو ینوچ من بهشت -

  !؟ي: پس چطور از جهنم خبر دار یمان

  باال انداختم ابرو

  نگهبان جهنم به نگهبان بهشت گفته بود که به من بگه که به تو بگم منتظرت هست. -

  !؟ياریوقت کم نم چی: تو ه یمان

  نوچ -
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  .دیتکون داد و نوشابه اش رو سر کش سر

  !!میبر يشد ریاگه س -

  دهنش رو پاك کرد. دور

  می: بر یمان

. میزد رونیصورت حساب رو پرداخت کرد و از مغازه ب م،یبلند شد یصندل يبه اون پسره اشاره کرد، از رو یمان
  زنگ خورد یمان یکه گوش میبود نیماش کینزد

  !ه؟یک -

  : سوده یمان

  نیداخل ماش رمیمن م یاوک -

  : باشه یمان

شده بود، عکساش  یمان ی. انگار سوده عشق زندگزدیراحت تر با سوده حرف م یمان يجور نیشدم، ا نیماش سوار
  شد نیسوار ماش یبود. مان یهم بود، دختر خوشگل نستامیا يبودم جز فالوورا دهیرو د

  : سوده بهت سالم رسوند یمان

  !؟یبا من هست یمگه گفت -

  گفتم؟! یم دی: خوب اره، نبا یمان

  خوب ممکن ناراحت بشه -

  کرد. تعجب

  : چرا ناراحت بشه!!؟ یمان

  .رونیب يدختر آمد هیخوب چون با  -
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  یستین يجان تو که هر دختر وونهی: د یمان

  سوده رو من حساس بشه شهیم يخواد حاال که مسئله تون داره جد یاما دلم نم دونمیم -

  نگاه کرد بهم

من نقش  یزندگ يتو گهیختر دکه به جز اون، دو تا د دونهی. درضمن خوب مستین گهید ي: سوده مثل دخترا یمان
  کنهیبه تو و به صدف حسادت نم نیهم يدارند. برا یاساس

  باال انداختم شونه

  دوارمیام -

رو به کنار  نیجمع شد و ماش یصورت مان دمینگذشته بود که د ي قهیحرکت کرد، هنوز چند دق نیزد و ماش لبخند
 دم،یعق زدنش رو که شن يچش شده بود؟! صدا نیهنگ کردم وا ا د،یپر نییپا نیکرد و از ماش تیهدا ابونیخ

  شده. یکه چ دمیفهم

  

 زد،یرفتم، کنار جوب زانو زده بود و عق م یشدم، سمت مان ادهیپ نیآب رو از داخل داشپورد برداشتم و از ماش يبطر
  .ختمیسر و صورتش ر يآب رو

  مارستانیب میپاشو بر -

  کنم یتونم رانندگ ی: نم یمان

  نمیشیخودم م -

 دیسف چ،یمثل گ یشد، پشت فرمون نشستم و راه افتادم. رنگ مان نیرو گرفتم و کمکش کردم، سوار ماش دستش
بد، بهش گفتم اون غذاها رو نخور اما  یلیتا هوا بخوره. معلوم بود که حالش خ نییپا دمیرو کش شهیشده بود. ش

 یشدم، در سمت مان ادهیپ نیکردم؛ از ماش ركرو پا نیبود؛ ماش کی. چه خوب که نزددمیگوش نداد؛ درمانگاه رو د
  شد. ادهیرو باز کردم. کمکش کردم و پ

  به من تکه بده -



  انتقام دلباخته

 
56 

 

  . سمت پرستار رفتم.میبود ها؛ داخل درمانگاه شد نیهم سنگ یمن، مان يتکون داد و کال وزنش رو انداخت رو سر

  شده؟! ی: سالم چ پرستار

  سالم مسموم شده -

  ادیدکتر ب گمیدراز بکشه، االن م ماریتخت، ب ياتاق، رو يتو دی: بر پرستار

  تخت نشست. يکمک کردم رو یتکون دادم و سمت اتاق رفتم. به مان سر

  : من حالت تهوع دارم یمان

و باال  زدیدادمش. عق م یبود به مان ی. سمتش رفتم و برش داشتم. خالدمیسطل زباله د هیاطرافم نگاه کردم  به
کرده بودم  عییجنازه تش یاما از وقت شدیحال منم بد م اوردیباال م یقبال کس دم،یکمرش کش ي. دست رواوردیم
گذاشت، با دستمال دور دهنش رو پاك کردم.  نیزم يبود. کارش که تموم شد سطل رو، رو يبرام عاد زایچ نیا گهید

  د اتاق شد.!!؟ همون خانم پرستار وارامدیدکتر چراا نم نیبدنش داغ بود، ا

  اد؟یچرا دکتر نم -

  ادی: داره م پرستار

دستم بود؛ نگاهم  يتو یدکتر کجاست!! دست مان ستیمعلوم ن دهیداره جون م ضیبود؛ مر یچه دکتر تنبل پووف
  بهش بود.

  شده؟! ی: چ دکتر

  دکتر نگاه کردم، جا خوردم، اون هم با تعجب بهم نگاه کرد. به

  مسموم شده. ماریب ادیدکتر به نظر م ي: آقا پرستار

چهره اش  يرو یظینگاه کرد و سمتش آمد، نگاهش به دستامون افتاد و اخم غل یرو از من گرفت به مان نگاهش
 یمان ي نهیمشغول معا د،یرس یدکتر به گوشم م دنینفس کش يرو رها کردم. صدا ینشست. ناخودآگاه دست مان

 رونیاز اتاق ب ینگاه ایحرف  دونت، از دستش گرفتمش، ببرگ نوشت، به سمتم برگ رو گرف يرو يزایچ هیشد، 
  رفت
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  تره نییپا ی: داروخونه کم پرستار

  دادم. سرتکون

  امیمن االن م -

  : باشه یمان

  رفتنم... دارو ها رو گرفتم، به درمانگاه برگشتم. دارو ها رو به پرستار دادم رونیاتاق ب از

  امی: االن م پرستار

  یاوک -

  اتاق برگشتم. به

  !؟يبهتر -

  : هنوز زنده ام یمان

از آمپول نه، اما  یدونستم، مان یسرم دستم رو فشار داد، خوب م دنیبا د ی. پرستار وارد اتاق شد، ماندمیکش ینفس
  گوشش بردم کیدرست برعکس من. سرم رو نزد د،یترسیاز سرم م

  نترس من کنارتم، فقط چشمات رو ببند -

کرد،  زونیبود، سرم رو آو ستادهیکرد و آب دهنش رو قورت داد و چشماش رو بست. پرستار کنار تخت ا ینگاه بهم
هم دست من رو فشار  یبازو بند زرد رنگ بست؛ مان هی یرنگ رو از داخل جلدش درآورد. به دست مان یآب وکتیآنژ

روان شده بود، دستش سوراخ، سوراخ  یمان يگونه  ياشک رو اورد،یچند بار پرستار انژوکت زد اما باز درم داد؛یم
  شدم. یشده بود؛ عصب

  .ادیب گهینفر د هیبرو بگو  یستیخانم بلد ن -

  شهینم دای: من کارم رو بلدم اما رگ پ پرستار

  به لیدستش رو تبد دیآبکش کردن غذات که نبا يکن بعد بزن. برا دایپس اول رگ رو پ -
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  .یکن آبکش

  شهی: خانم آروم باش، االن تموم مپرستار

  نه کار شما!! ماریجون ب شهیکه داره تموم م یواال اون -

  ؟یسرت گذاشت يچه خبر؟ چرا درمانگاه رو رو نجای: ا دکتر

  نگاه کردم بهش

  بده ادیخواد کارم رو بهم  یخانم م نیفقط ا ست،ین يزیدکتر چ ي: آقا پرستار

نفر  هیبرو بگو  ماریسوراخ کردن دست ب ي. به جایستیتو که بلد ن گمیبدم، فقط م ادیرو بهت  يزیخوام چ یمن نم -
  ادیب گهید

  کارشون رو بلدن نجایکادر ا د،یسرتون بذار يرو نجایا دی: خانم محترم بخاطر دوست پسرتون که نبا دکتر

  قشنگ معلومه چقدر کار بلد هستند -

  

  قشنگ معلومه چقدر کار بلد هستند -

  بهم زل زده بود، منم بهش اخم کرده بودم. تیدم، با عصبانز يپوزخند

  : تموم شد، سرم وصل شد پرستار

  نگاه کردم یحرف پرستار، از دکتر چشم برداشتم به مان دنیشن با

  !؟یخوب -

  : اره یمان

  کنار تخت نشستم. یصندل يرفتند. رو رونی. دکتر و پرستار بدمیکش ینفس

  ؟يشد یقدر عصب نی: چرا ا یمان
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  داد یچون پرستار داشت به کشتنت م -

  من برات مهمم!! یعنی:  یمان

  نوچ -

  !؟ی: پس چ یمان

  نداشتم یفقط حس نعش کش -

  باز موند، براش زبون درآوردم. دهنش

  !!یشیجداب تر م ،یشیم یعصب یدونست ی: م یمان

  بود. وونهیهم د یمان نیا دم،یخند

  مسخره -

  : اسم دوست پسرت اصغره یمان

سرم معموال ملت  ریگذشته بود که خوابش برد، ز قهیدونم چند دق یچشماش رو بست، نم ینگفتم، مان يزیچ
نگاه کردم  یکنم باهاش تند رفته بودم. به مان یاز پرستار عذرخواه دیبلند شدم، با یصندل ي. از روبرهیخوابشون م

  دمیرفتم. پرستار رو د رونیو از اتاق ب

  !؟یخواه یم يزی: چپرستاد

  دمیکش یم ادیسرتون فر دیخوام نبا یمن عذر م -

  ادیم شیپ ی: اشکال نداره، گاه پرستار

  زدم لبخند

  اتاق دکتر کجاست؟ -

  اشاره کرد ياتاق رو به رو به
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  ممنون -

  اتاق رفتم، در زدم و وارد شدم؛ بهم نگاه کرد سمت

  !!!؟ي: مگه اجازه دادم که داخل شد دکتر

  رو بستم در

  حرف بزنمخوام باهات  یم -

  يزیندارم خانم عز ی: اما من با شما حرف دکتر

  !!میبا فامیل هم رو صدا نزن میهست يکه دو نفر يمگه قرار نبود، وقتا -

  نگفت. يزینگاه کرد اما چ بهم

  کردم یمن ازش عذر خواه ،یهست یزدنم سر پرستار عصب ادیاگه بابت فر -

  بگم حالش خوبه. دیبا ،یدوست پسرت نگران ي: اگه برا دکتر

  ستیدوست پسرم ن یمان -

  نگاه کرد، اما حالت نگاهش رو درك نکردم. بهم

  در اصل پسرخاله ام هست یعنیداداشمه  یمان -

  رفتم زیم کیجمعش کرد، نزد يلبش نشست اما فور يرو يمحو لبخند

  خوام یمن معذرت م -

  نگفت يزیچ

  از اون حرفا نداشتم. يو منظور یمناسب طیمن باهات تند حرف زدم، من اون روز شرا -

  گذاشتم. زیم يسکوت کرد. دستم رو، رو بازم

  !؟یبهم نگاه کن ای یباهام حرف بزن شهیم دیام -
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  .دیباریم یرو باال اورد، از نگاهش ناراحت سرش

  اگه ناراحتت کردم دیببخش -

  زد. يپوزخند

  ام شکسته یاما گوش رم،یخواستم باهات تماس بگ یم -

  دمیکش ی. آهنییرو انداخت پا سرش

  یمن رو ببخش دوارمیخوام، ام یدر هر صورت من عذر م -

  در رفتم سمت

 نیکه رابطه ها رو از ب زنه،یم یحرف ایکنه  یم يکار تیعصبان يادم تو یاما خوب گاه ،یبرام هست یتو دوست خوب -
  برهیم

حق داره من باهاش بد برخورد کردم. اما خوب  دیاره شا د،یرفتم. دلم گرفت از رفتار ام رونیرو باز کردم، از اتاق ب در
هنوز  یکار رو کردم؛ وارد اتاق شدم، مان نیا یبه اندازه کاف کنمینم یازش عذر خواه گهیمن حالم خوب نبود، د

  کرد.... یکه چکه چکه م يو به سرم نگاه کردم، به قطره ها دمیکش ینشستم، آه یصندل يخواب بود، رو

  

  بک :  فلش

  دونم چرا استرس گرفته بودم!!؟ یروز دانشگاهم بود، نم نیداشتم، امروز اول جانیه یکل ییوا

  ؟ی: دلناز خوب سام

  اره خوبم -

  نیبزرگ تر از مدرسه است، هم ينمونه  هیدانشگاه فقط  ،یبترس ستین يازی: ن سام

  استرس دارم کمیفقط  دمینترس -

  ستین يزی: استرس نداشته باش چ سام
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  خوبه يتازه  زیشروع هر چ ياسترس برا -

  لبخند زد. بهم

  نه ادشی: کمش اره اما ز سام

  ادیاسترس دارم نه ز یخوب منم کم -

  .ستادیا نیتکون داد، ماش سر

  میدی: رس سام

  دمیکش ینفس

  یممنون داداش -

  ام؟یهمرات ب یخواه ی: م سام

  تعجب بهش نگاه کردم با

  !!!؟یام کن یهمراه یخواه یمگه من بچه ام که م -

  .دیرو کش لپم

  یکوچولو ام هست یمن آبج يبرا شهی: تو هم سام

  گونه اش ب*و*س*ه زدم. يرو

  مراقب خودت باش -

  شتری: تو ب سام

خوشحال بودم که به  یلیخ ستادم،یدانشگاه ا يدر ورود يشدم، سام برام بوق زد و رفت. رو به رو ادهیپ نیماش از
 دیجد يایدن نیوارد شدن به ا ياسترس داشتم، برا کمیخوشحال بودم که زحمتام جواب داده، فقط  دم،یآرزوم رس

داشت انگار  یبزرگ اطیخدا وارد دانشگاه شدم، چه ح ادیو با  دمیکش قیانگار مغزم هنگ کرده بود. چند تا نفس عم
 يچند تا تابلو بود، که شماره  وارید يبود. رو یشدم، سالون بزرگ ي. وارد ساختمان ادارزدمیپارك قدم م يداشتم تو
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در  فمیرو از داخل ک ادداشتیدفتر  ستادم؛یا یپزشک يتابلو  يکالس و طبقات هر ساختمان رو نوشته بود، رو به رو
دانشجو دختر و  نیو مشغول نوشتن شماره کالس و طبقات شدم. بعد رفتم راهور سمت چپ، به جز من چند میآورد

 د،ید شدیهم نم یچیرفتم، چه شلوغ بود، ه یبرد ها جمع شده بودند. سمت برد پزشک يور رو به روراه يپسر تو
صبر  دیدادم، با هیتک واریرفتم عقب و به د قدماووف چند  نم،یرو بب يزیاما بازم نشد چ ستادمیپام ا يپنچه  يرو
گذشته بود که تونستم باالخره، برنامه  ي قهیدونم چند دق یکنم.. نم ادداشتی يزیکردم تا خلوت بشه بتونم چ یم

کردم، چند  دایکالسم رو پ ،یرفتم سمت ساختمان پزشک نیهم يکالس داشتم، برا گهیساعت د می. نسمیام رو بنو
مدرسه  نجایسوم نشستم، ا فیرد يتو یصندل يدوم به بعد نشسته بودند. رو فیکالس از رد راستتا دختر سمت 
  دختر کنارم نشست. هیشستم؛ کم کم کالس پر شد، ن یاول م فینبود، وگرنه رد

  : سالم

  نگاه کردم بهش

  سالم کیعل -

  : من نوا هستم

  منم دلنازم -

کردم. بهش  دایدوست پ رستانیدستم گذاشتم، چه راحت مثل دب يرو سمتش دراز کردم، دستش رو تو دستم
  لبخند زدم.

  ست. یگوش ي: چه همه سرها تو نوا

  اهوم -

از جاهامون به  نیهم يرفت، معلوم شد که استاد، برا زینسبتا مسن وارد کالس شد. سمت م يشلوارکت و  يآقا هی
  .میو نشست میاحترام بلند شد ينشونه 

  .یهستم استاد بافت شناس ي: سالم من قادر استاد

  .امدینظر مهربون م به
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 دیربط بزن یدرس حرف ب میتا يتو د،یخوریم ينمره کسر 2 د،یکن بیاز سه جلسه سر کالس غ شتری: اگه ب استاد

  .دی. پس حواستون رو جمع کنينمره کسر 1 دینظم کالس رو بر هم بزن ،ينمره کسر مین

  بود ریبد اخالق و سخت گ یلیکل نظرم عوض شد خ به

  .رمیگیم زییجلسه بعدش کو دمیرو که م ی: هر درس استاد

  دانشگاه با مدرسه فرق داشته باشه!!! دیگرفت، مگه نبا یافتادم که هر جلسه امتحان م رستانمیدب ستیمعلم ز ادی

  ری: چه سخت گ نوا

  موافقم -

  .دیکن تیکنم سکوت رو رعا ی: خوب درس رو شروع م استاد

  

 گهیداد؛ دستم د یداشت و چه تند تند درس م یسنش باال بود، اما عجب نفس نکهیکرد به درس دادن، با ا شروع
نفس راحت  هی یرفت، دسته جمع رونیکالس رو تموم کرد و ب د؛یگفتن خسته نباششد که با  یداشت از جا کنده م

  م؛یدیکش

  خدا مردم یی: وا نوا

  حس شد یمنم دستم ب -

  بوفه می: حاال که کالس تموم شد، پاشو بر نوا

  ؟يمگه کالس بهداشت ندار -

  : دارم نوا

  شهیشروع م گهید ي قهیپنچ دق -

  به ساعتش کرد نگاه
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  دنبال کالس میپاشو بر ییوا ي: ا نوا

  میبر -

 میکرده بود، تا یوراج ادیاستاده ز نیاما چون ا م،یکالس داشت گهیساعت د میدر اصل ن م،یرو جمع کرد لیوسا
 فیپر شده بود، فقط رد يآخر يها فیدوم و سر کالس بهداشت، کل رد يطبقه  میما رو گرفته بود، با نوا رفت يآزاد

ها  یصندل ياول رو فیرد م،ینیکنار هم بش میستخوا یبود. ما هم چون م یدخترا خال ياول و دوم سمت چپ برا
  بود. یچه کالس شلوغ م؛ینشست

  : چه شلوغ!! نوا

  کالس جمع شده نیا يانگار تو يدانشجو یهر چ قا،یدق -

  استاد جوان و مهربون باشه نیا دوارمی: ام نوا

  که اوج اخالق بود ياستاد قادر دوارم،یام -

ها  یصندل يزده بود، به جا یپیوارد کالس شد، چه ت يپسر کت و شلوار هیبگم که  يزیچ میخواست ی. مدیخند نوا
  استاد بود!!! یعنی زیرفت سمت م

  خواسته بودم گهید زیچ هی: کاش از خدا  نوا

  چند ضربه زد، کالس از همهمه افتاد زیزدم، استاد با دست به م لبخند

  . من دکتر زارع هستم استاد بهداشتدیش: سالم خسته نبا استاد

  از دخترا یکی

  !د؟یهست ی: استاد دکتر چ

  خونمیقلب م ياما دارم برا ی: درحال حاضر عموم استاد

  از دخترا گهید یکی

  !يدینسخه م هیشما درد گرفت  دنیقلب من با د نیاستاد ا یی: وا
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  لوس حرف زد، استاد اخم کرد چه

  یجون چه اخم ي: ا نوا

  تر حرف بزن ممکن بشنو واشینوا  -

  از پسرا یکیسر تکون داد.  نوا

  رهیباال تر م یقلب يها ماریاالن تعداد ب دیکه شما اخم کرد يجور نی: استاد ا

  حرف پسره موافق بودم، استاد با اخم جذاب تر شده بود. نیا با

  .کنمیربط بزنه، حذفش م یحرف ب یدرس کس می: اگه در تا استاد

ترسن. استاد شروع کرد به  یو پرو باشن، بازم از حذف شدن م طونیهم بچه ها کالس ش یهر چ د،یکالس خواب جو
که  مشی. تانوشتیتخته م ينکته هم رو یگاه داد،یچه قشنگ درس م زد،یحرف م میدرس دادن، با آرامش و مال

  رفتن. رونیاز کالس ب يهم فور السک يرفت، چند تا از دخترا رونیگفت و از کالس ب دیتموم شد خسته نباش

  کالس ندارم گهی: من د نوا

  منم ندارم -

  بوفه می: پس بر نوا

  میبر -

  .مینشست يها مکتین ي. رومیدیخر کیو ک يبوفه، چا میرو برداشتم با نوا رفت فمیک

  !؟يبود يپشت کنکور ای: سال اول  نوا

  سال اول -

  یهست ی: پس دختر باهوش نوا

  !؟يبود يباهوش نه اما تالشگر اره، تو پشت کنکور -
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  قبول شدم یدانشگاه آزاد خوندم و امسال پزشک ي: نه، سال اول پرستار نوا

  یاهان. موفق باش -

  طور نی: تو هم نوا

  زدم لبخند

  !؟يدار نیماش ایدنبالت؟!  ادیم ی: کس نوا

  دنبالم ادیداداشم م -

  : آهان نوا

  ایتو هم با ما ب یخواه یاگه م -

  دارم نی: ماش نوا

  بود..... یدنبالم. در مجموع امروز روز خوب ادیام دادم که ب یام رو برداشتم و به سام پ یباال انداختم. گوش ابرو

  

  حال : زمان

  آمد، بهش نگاه کردم. یسرفه زدن مان يصدا

  ؟یخوب -

  : اره، تشنه ام یمان

  دمیاالن بهت آب م -

 يخورد. دست رو وانیآب از ل يبردم، مقدار یمان يآب کردم و برا وانیل هیم؛ از آب سردکن رفت رونیاتاق ب از
  تب نداشت. گهیاش گذاشتم، د یشونیپ

  ؟يحالت تهوع دار -
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  کنهی: نه، فقط دلم درد م یمان

  رهیم نیاونم از ب -

  سرم نگاه کرد به

  شهی: باالخره داره تموم م یمان

  دستش گذاشتم. يرو دست

  !!يبود لیعزرائ دنیانگار بدجور کنجکاو د -

  نشد میزیقبل هم چلو و کباب خوردم، اما چ ي: دفه  یمان

  نشه تیزینشد، بازم چ تیزیچ کباری شهینم لیدل -

  دلم انگار جنگ شده بود ي: تو یمان

  جنگ!!؟ -

  ها و پادتن ها با هم در حال مبارز بودند کروبی: اره، م یمان

  شونه اش زدم به

  سخرهم -

  زبون درآورد برام

  یستیتو آدم بشو ن -

  شنی: نه، چون فرشته ها آدم نم یمان

  عذاب ياما فرشته  ياره خوب تو فرشته  -

  اما انگار نه ياریبار کم م نی: فکر کردم ا یمان

  فکرا نکن نیاز ا گهید ستم،ین اریمن کم ب -
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  رفت. یقدم به داخل اتاق گذاشت، بدون نگاه کردن به من، سمت مان دیتکون داد. در اتاق باز شد و ام سر

  : حالتون چطوره؟! دیام

  يفرار لی: از دست عزرائ یمان

  لبخند زد. دیام

  اما مصرف داروها فراموش نشه ،ی: سرمت که تموم شد مرخص دیام

اتاق  نیا يرفتار کرد که انگار من تو يجور هیرفت،  رونیتوجه به من از اتاق ب ایبدون نگاه  دیسر تکون داد، ام یمان
  !شه؟یم یدوست رو از دست دادم مگه چ هیحاال  ه؟یک کنهیوجود ندارم، بدرك اصال فکر م

  !؟ی: دلناز خوب یمان

  اره، چطور مگه؟ -

  يو اخم کرد یزنیرو گاز م تیلب باال ي: آخه دار یمان

  دمیکش یقیعم نفس

  ستین يزیچ -

  !؟یشناخت یدکتر رو م نی: تو ا یمان

  دانشگاه ست ياره، از استادها -

  ستیعقده  ي: حتما از اون استاد ها یمان

  تکون دادم سر

  امدی: اما مهربون به نظر م یمان

  الیخیب یمان ییوا -
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چشماش رو بست؛ پرستار  یانداخت، مان ینگاه ی! پرستار وارد اتاق شد به من و ماندیشده بودم، از رفتار ام کالفه
  .دیکش رونیب یز دست مانانژوکت رو ا

  دیبر دیتون یم گهی: د پرستار

  ممنون. -

  ی: مرس یمان

  تخت بلند بشه که مانع اش شدم يخواست از رو یم یرفت، مان رونیلبخند زد و ب پرستار

  رهیم چیسرت گ یتازه سرم رو قطع کردن بلند بش -

  دارم یی: دستشو یمان

  صبر کن یکمی -

  تونم ینم گهی: د یمان

تخت بلند شد و  يکمک کردم از رو یکنار هم جفت کردم؛ به مان نیزم يام گرفته بود، کفش هاش رو، رو خنده
ناراحت و از خودم  دیداخلش بود نگاهش کردم، از ام دیکه ام یرفت. به اتاق ییکفش پاش کرد و به سمت دستشو

  آمد رونیب ییاز دستشو یبودم، صورتحساب رو پرداخت کردم، مان یعصب

  م؟یبر -

  می: اره بر یمان

  .میشد نیماش سوار

  خونه مون؟! يایم ایخونه تون  میبر -

  خونه مون می: بر یمان

خواست  یم یرو داخل پارك کردم. مان نیخاله راه افتادم... در رو باز کردم و ماش يتکون دادم و به سمت خونه  سر
  بشه ادهیپ نیاز ماش
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  صبر کن کمکت کنم -

  نشدم که ی: مسموم شدم جانباز جنگ یمان

  .دیتخت دراز کش ياتاقش رو يتو ی. مانمیشد ادهیپ نیاز ماش ییکردم، دوتا یدهن کج براش

  ادیصدف ب گمیخونه، م رمیمن م -

  : باشه، ممنون یمان

مت خونه راه به س ادهیهنوز زنده است. پ یمان کروبیآمدم. باز خوبه با اون منبع م رونیلبخند زدم؛ از اتاق ب بهش
در انداختم و بازش کردم؛ از  يرو تو دیخونه چه ها که نکردن. کل يتو يتنها ستیافتادم؛ االن سام و صدف معلوم ن

  .امدیو خنده م غیتک ج يرد شدم؛ صدا اطیح

  

  زدم یالک يرو بستم در رو باز کردم. چند تا سرفه  چشمام

  خبردار ییخبر خبر من امدم اها ییاها ییاها -

  بر قرار شد. هنوز چشمام رو باز نکرد بودم سکوت

  ؟يخواهر ی: چرا چشمات رو بست سام

  با محبت. چه

  .میخجالت بکش ییرو به رو بشم و سه تا 18مثبت  يخوام با صحنه ها یچون نم -

  ونهیها د ي: وا چه صحنه  صدف

جا به جا شده بودند. بالشت مبل ها چشمام رو باز کردم. جل الخالق زلزله آمد!!!. مبل ها  واشی واشیزدم و  لبخند
نصف رژ  هیبود،  دهیرو پشت و رو پوش شرتشیور، اون ور پخش و پال شده بودند. به سام نگاه کردم. ت نیا نیزم يرو

بود، رژ لبش  ختهیبه صدف نگاه کردم موهاش بهم ر رم،یبگخنده ام رو  يکردم جلو یلبش بود. سع يهم رو یصورت
  خنده. ریو زدم ز رمیخنده ام رو بگ ينتونستم جلو گهید، لباسش نامرتب بود. دصورتش پخش شده بو يرو
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  ؟يخند ی: زهرمار چرا م صدف

  دمیکش قیهم فشار دادم و چند تا نفس عم يرو، رو لبام

  خونه تون يصدف بهتر بر -

  خورد جا

  : چرا؟! صدف

  شده؟! ی: مگه چ سام

  ستیحالش خوب ن یمان -

  !يسر داداشم آورد ییچه بال یی: وا صدف

  تعجب بهش نگاه کردم با

  بره به من چه؟! لیعزرائ دنیخواست به د یخودش م یمان ،یچیمن ه -

  شده؟! یبگو چ ي: جون به لبم کرد صدف

  !؟يدیکش يچه نقشه  ی: باز با اون مان سام

 میمسموم شد، رفت یرستوران!! بعد مان ایبود  کروبیمنبع م شتریالبته ب م،یرستوران نهار بخور میرفت یبا مان -
  خونه ست یدرمانگاه االن هم مان

  خدا مرگم، من برم خونه یی: وا صدف

  امی: من باهات م سام

  دیصبر کن -

  و بهم نگاه کردن. ستادنیا ییدوتا

  آب بزن، موهات رو جمع کن و لباست رو مرتب هیصدف جان اول صورتت رو  -
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  سام نگاه کردم به

هم نزن.  یکامل بزن صورت یرژ لب بزن یدرستش کن. دفه بعد هم خواست يدیرو برعکس پوش شرتتیتو هم که ت -
  البته بهتره به صدف بگم که رنگ رژ لبش رو عوض کنه

  اتاق رفتم قبل از بستن در ينگاهشون، تو لیو تحل هیبهم نگاه کردن، بدون تجز ییدوتا

  رفتت: خدا خفه ات کنه سام آبرومون  صدف

رو  یعروس دیبا هم تنها گذاشت؛ با دیدوتا رو اصال نبا نیخدا دلم درد گرفته بود، ا ییخنده، وا ریرو بستم و زدم ز در
 يدو تا من رو عمه نکردن؛ لباس هام رو عوض کردم، جنازه  نیمحرم، ا ينامزد نیا يتا تو میکن يزودتر راه انداز

سمت  گه،ید یگوش هیبه درد بخور نبود، بهتر برم سراغ  گهید یگوش نیبرداشتم، ا وارید يام رو از گوشه  یگوش
 یمیقد يها یجعبه داخلش بود که برش داشتم، درش رو باز کردم، گوش هی دم،یرو کش یچهارم يرفتم و کشو زمیم

قرارش  یکارت رو از داخل جنازه برداشتم و داخل گوش میتر بود رو برداشتم، س دیکه جد یام داخلش بود؛ اون مدل
 یگوش نیام شارژ نداشت پس به شارژ وصلش کردم، جعبه رو داخل کشو گذاشتم. فعال کارم با هم یدادم. اما گوش

 رونیاون مغازه نخوردم! از اتاق ب يتو يزیگرسنه بودم، باز خوبه، چ دم؛یخر دیجد یگوش هیبعدا  دیافتاد شا یراه م
داشتن  ستیبرداشتم مبل ها رو درست کردم، معلوم ن نیزم يونبود، بالشت ها رو از ر يرفتم از سام و صدف خبر

!! باز دمیدیم یحاال باز خوبه چشمام رو بسته بودم وگرنه معلوم نبود چ ختن،یکردن که خونه رو بهم ر یم یچه غلط
رو  خچالی. با خنده وارد آشپزخونه شدم، در موندیسام و صدف نم يخوبه مامان و بابا سرکار بودند!؟! وگرنه آبرو برا

 شهینشستم. اصال باورم نم یصندل يبرداشتم و رو یرو برداشتم، نون هم از داخل جانون هیباز کردم، ظرف ساالد الو
چه خوبه که زنده ام.. بعد از خوردن  دمیکش یکنم، آه یخواستم غلط اضاف یبودم که م یشبیمن همون دختر د

  آغوشم گرفتم..... يبنفش رنگم رو تو یدم و بالشت قلبیز کشتخت درا ياتاقم رفتم رو يساالد و شستن ظرف ها، تو

  

  بک :  فلش

 يغوغا لبخند زدم، رو دنیسر بزنم، دلم براش تنگ شده بود؛ داخل اصطبل شدم، با د هیآمده بودم به غوغا  امروز
  .دمیدست کش شیها الی

  دلم برات تنگ شده بود. ؟یدخترم خوب -
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  دمشیبوس

دانشگاه سخت تر از مدرسه  يباحال تر از مدرسه است، اما برخالف تصوراتم درس هاغوغا، دانشگاه  یدون یم -
  است

  دمیکمرش دست کش يرو

دانشگاه رو بخونم،  يکه درس ها ستیاصال حسش ن نیهم يکنکور و خوندن درسام هستم، برا يمن هنوز خسته  -
  شاگرد اول بود. دیدانشگاه که نبا يتازه تو

  دور گردنش انداختم. دست

  .شینیتا بب ارمشیم کباریحاال  ه،یدختر خوب یلیکردم، خ دایدوست خوب هم به اسم نوا پ هی -

  دمیسرش کش يرو دست

  استاد دختر مهربون. هیاستاد پسر جذاب دارم با  هیهستند، فقط  ریو پ ياستادامون عقده  -

  دمیسرش رو بوس يرو

  م بهت سر بزنمندارم، فقط آمد يامروز حس سوار -

  دمیکش ینفس

  ياستاد عقده  هیبرم، فردا امتحان دارم اونم با  دیبا گهیخوب غوغا جون من د -

  رفتم. رونیو از اصطبل ب دمشیکردم، بوس نوازشش

  : دلناز!! باربد

  آمد. کمیپررو باربده، چرا با تعجب به من زل زده؟ نزد يکه همون پسره  نیو به پشت سرم نگاه کردم؛ ا برگشتم

  ! ؟ییمعلوم هست تو کجا چی: ه باربد

  کردم یمن بودم که با تعجب بهش نگاه م نیا حاال
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  !دم؟یکش یچند روز چ نیا يمن تو یدون ی: م باربد

  حالش خوب بود!! نیا واا

  !؟ي: چرا مثل بز به من زل زد باربد

  شدم یکردم و عصب اخم

  ادب یب یبز خودت -

  ؟يدیهمه حرف زدم تو فقط بز رو شن نی: من ا باربد

  نگاهش کردم یبراش تکون دادم، بهش پشت کردم که برم، اما سد راهم شد؛ سوال سر

  خواستم باهات حرف بزنم ی: م باربد

  !؟یکن یگل که لگد نم یزنیحرف م ياالن هم دار -

  : پس نرو، به حرفم گوش کن باربد

  بگو يدار یبرم، اگه حرف مهم دیکار دارم با -

  دیموهاش کش يال دست

  بگم؟! يدونم چطور ی: نم باربد

  برم؟! ای یگ یم -

  : من عاشقت شدم باربد

  بود ییباربد روان نیا ییخنده زدم، وا ریبار چشمام رو باز و بسته کردم و ز دو

  !؟يخندی: چرا م باربد

  زدم يسرفه  تک

  یاشتباه گرفت -
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  .دمیبا خشم به سمتش برگشتم و دستم رو کشکنارش رد شدم که برم اما دستم رو گرفت،  از

  ؟يبار آخرت باشه به من دست زد -

  باال برد میتسل يرو به نشونه  دستاش

  دی: باشه باشه ببخش باربد

  مزاحمم نشوو -

  من فقط عاشقم ستمی: من مزاحم ن باربد

  صورتش گرفتم ياشاره ام رو، رو به رو انگشت

  که با دو کلمه خامت بشم ستمیدورت ن يآقا پسر من مثل دخترا نیبب -

  يقلبم جا باز کرد ينگاه تو نی: دلناز باور کن من عاشقتم، با اول باربد

  بگم؟ يزیچ هی -

  زمی: بگو عز باربد

  وقت دلستر نخور چیتو ه -

  : چرا؟؟! باربد

  شهیعشق داره پس با خوردن دلستر هم مست م ينگاه ادعا هیکه با  یکس -

  شد رهیچشمام خ به

  .زهیریخونه رو نگاهت بهم م یم هی دهیاش بد تر از شراب سف یتو مست یی: چشما باربد

  دمیکش یجمله اش. نفس نیا دنیهنگ کردم از شن رسما

  زحمت نکش یپس الک شم،یبود اما من گفتم که خامت نم یقشنگ يجمله  -

  يذهنم شد يآروم نگرفته، تو ملکه  گهیقلبم د دمت،یاصطبل د يکه تو ي: باور کن از روز باربد
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  به چشمام زل زد. دوباره

  .يام شد ی: من عاشقتم شدم، دلناز تو زندگ باربد

  قدم به سمتم برداشت هی

  که از عشق براش گفتم یهست ي: دلناز تو تنها دختر باربد

  

  شدم. یداشتم م يجور هیتپش گرفته بود،  قلبم

  است نگاهت مثل شراب مست کننده نی: ا باربد

  مغزم هنگ کرده بود، آب دهنم رو قورت دادم انگار

  : من عاشقتم دلناز باربد

  خامش بشم، عشق وجود نداره، سرم رو تکون دادم دیقدم عقب رفتم نه نه من نبا چند

  : دلناز؟ باربد

  اخم نگاهش کردم با

  زهرمار -

  صورتش گرفتم يرو به رو دیتهد يرو به نشونه  انگشتم

  دمیخبر م یبه نگهبان یمزاحم من بش گهید کباریفقط  گهید کباریآقا پسر  نیبب -

  !؟یکنی: چرا حرفم رو باور نم باربد

  زدم يپوزخند

  خودم رو دارم لیدال -
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ام بود کات کردم و  یزندگ يکه تو يبا هر دختر نم،یتا تو رو بب نجایا امی: من االن سه هفته است که هر روز م باربد
  کنمیفقط فقط به تو فکر م

  دمیکش ینفس

  یبه بعد به منم فکر نکن نیبهتر از ا -

  : من عاشقتم دلناز باربد

  يشما لطف دار -

  کرد تعجب

  !!یاحساس یقدر ب نی: تو چرا ا باربد

  خرج کنم یاحساس بهیپسر غر هی يندارم برا یلیدل -

  بهیپسر غر نیا یزندگ ي: تو شد باربد

  قلبش گذاشت يرو دست

  بهیغر نیقلب ا يتپش ها لیدل ي: تو شد باربد

  سمتم برداشت یقدم

  کنهیگوش کن، فقط اسم تو رو زمزمه م ای: ب باربد

  داده بود به من!! ریچرا گ نیبابا ا يا

  همه دختر، برو مثل مته مخ اونا رو سوراخ کن نیا -

من  یتو زندگ يتو فوق العاده  يبایچرا برم دنبال گل کلم؟ تو ز دمیوجود تو د يکه گل عشق رو تو ی: من باربد
  یهست

صداش بود که به قلبم  يتو یو رو کرده بود؟؟ چ رینگاهش داشت که دلم رو ز يتو یشد، چ رهیچشمام بازم خ به
  تپش داده بود؟!



  انتقام دلباخته

 
79 

 

  : دلناز یمان

  بود!! دهیاز باربد چشم گرفتم، چه به موقع رس یمان يصدا دنیشن با

  شده؟! يزی: چ یمان

  نگاه کرد و دست من رو گرفت.اخم به باربد  با

  اسب ها داشت يآقا چند تا سوال درباره  نینه فقط ا -

  نگاه کرد یبه مان باربد

  فقط چند تا سوال داشتم ستمی: سالم، من مزاحم ن باربد

  جواب هام قانع کننده باشه دوارمیام -

  بهتر می: خوب بر یمان

  .مینگاه کرد؛ ازش فاصله گرفت یبه من و مان یبیبا حالت عج باربد

  : مزاحمت شده بود؟! یمان

  حرفا نبود، فقط سوال داشت. نینه بابا مال ا -

  ندارم ی: بهش حس خوب یمان

  الشیخیب -

  .میشد نیماش سوار

  دور دور؟ يبر ایخونه  يری: م یمان

  خونه میفردا امتحان دارم بر -

  ی: اوک یمان
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 يصدا هیداشت!! ممکن بود عاشق من شده باشه!!  قتیحرفاش حق یعنیکرده بود؛  ریزدم، باربد ذهنم رو درگ لبخند
 هیپسر هوس بازه.  هیباربد  ،یهست یسرگرم هیباربد فقط  يخر نشو دلناز عشق وجود نداره تو برا دیچیذهنم پ يتو

دل باربد مثل  یقبل ي. صدايواقعا دلش رو برد دیفرصت دوباره است، شا هی یهر کس يآمد اما برا گهید يصدا
  اعصابم بودند. يصدا ها رو نیگرگ مرگه، سرم رو تکون دادم، ا يکنه تازه توبه  یهمه کف م يدلستره برا

  : دلناز حالت خوبه؟! یمان

  اره -

  ؟ییای: اما به نظر خوب نم یمان

  نگران فردا هستم -

  نداره ینگران گهیامتحان د هی:  یمان

  نخوندم يزیآخه چ -

  ماجرا شهیحل م يکتاب بنداز يرو ینگاه کل هی یش: تو باهو یمان

  درسش هم سخته ،ياستادش عقده  -

  : اما دلناز خانم باهوشه مثل خرگوشه یمان

  زدم لبخند

  يممنون انرژ -

  خاله ی: خواهش دخ یمان

  و چشمام رو بستم دمیکش قیبه باربد فکر کنم، وگرنه ممکن برام بد تموم بشه، چند تا نفس عم دینبا گهید

  !ادی: خوابت م یمان

  خسته ام کمی -

  کنم. یم دارتیب میدیرس ی: اوک یمان
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  ممنون -

اون  دیبرام نبود، عشق وجود نداشت، اگه هم داشت بار یفکر کردن به باربد بخوابم. اون پسر مناسب يبود به جا بهتر
  عشق نبود....

  بعد :  يهفته  کی

بودم حاال قرار بود  دهیند کیجسد از نزد هیجنازه بود؛ تا حاال  حیتشر يجلسه  نیاسترس داشتم، امروز اول بدجور
  تکه تکه شدنش رو تماشا کنم.

  

  بعد : يهفته  کی

بودم، حاال قرار بود  دهیند کیجسد از نزد هیجنازه بود؛ تا حاال  حیتشر يجلسه  نیاسترس داشتم، امروز اول بدجور
 انیدانشجو ياتاق برا هیسرد خونه، داخل سرد خونه  میجسد آمده بود حیتشر يتکه تکه شدنش رو تماشا کنم!!؛ برا

  بود امدهین زاستاد هنو م،یسالون جمع شده بود يبود؛ همه تو یپزشک

  ؟ي: تو هم استرس دار نوا

  اهوم -

  دمیند کیترسناك، من تا حاال جنازه از نزد یلی: خ نوا

  دمیمنم ند -

  پسرا بره! يو آبرومون جلو میممکن غش کن یعنی یی: وا نوا

  فکر نکنم تا اون حد باشه گهید -

  انداخت یآمد. به جمع نگاه ي!!! باالخره استاد احمدمیممکن بود غش کن يجد یعنیباال انداخت،  شونه

  گروه هیا هم گروه، پسر هی: دخترا  استاد

  .میشد می!! به دو گروه تقسکننیم کیجسد تکه تکه کردن هم تفک يبرا واا
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  پسرا؟! ای: اول دخترا  استاد

  گفتن دخترا مقدم هستند می: از قد یشاه

  حرصم گرفت ییپوزخند نگاهمون کرد. وا با

  زهیاستاد اول ما دخترا، تا ترس پسرا بر -

  دنیها ترس ی: قشنگ معلومه که ک یشاه

  کل کل بود. یشاه ایپور نیمن و ا نیخشم بهش نگاه کردم، از هفته اول ب با

  میای: استاد اول ماها م نوا

  درآورد بشیسکه از داخل ج هی استاد

  آمد دخترا، خط آمد پسرا ری: ش استاد

  نوبت پسرا بود یعنیافتاد. خط آمد  نیزم يرو انداخت، سکه چند تا چرخ زد و رو سکه

  دیایا من ب: پسرا ب استاد

  انداختن و همراه با استاد رفتند سمت اون اتاقه یبه ما دخترا نگاه پسرا

  : خطر رفع شد نوا

  زدم. لبخند

  میشد ي: چه خوبه که جدا ساز نوا

  نداره که یفرق -

  رهیآبروت نم یاسترس کم تره اگه غش هم بکن ستندیپسرا ن ی: داره، وقت نوا

  باال انداختم. ابرو

  یراست -
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  یکاسه ماست ری: بگ نوا

  زدم لبخند

  باشگاه میباهم بر ایروز ب هی -

  انداخت یمن و خودش نگاه به

  می: ما که خوش اندام هست نوا

  که نه یباشگاه ورزش -

  ؟ی: پس چ نوا

  يباشگاه اسب سوار -

  اره من عاشق اسب هستم یی: وا نوا

  که دخترم رو نشونت بدم میپس حتما بر -

  کرد تعجب

  !!!: دخترت؟ نوا

  دختر ناز و مهربون هیاره غوغا،  -

  ؟ي: تو اسب دار نوا

  اره گفتم که -

  دوست من، سوار کاره یعنی یی: وا نوا

  حرف رو زد. نیبا ذوق ا چه

   يسوارکار حیتفر يبرا یگاه -

  کنمیم
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  غوغا دنیباشگاه د می: پس حتما بر نوا

  میروز رو هماهنگ کن که بر هیباشه،  -

  : باشه نوا

  هم داشتم. جانیعالوه بر استرس ه م،یوارد اتاق شد د،یآمدن و نوبت ما دخترا رس رونیپسرا ب باالخره

  رو دم در ازتون گرفتن؟ اتونی: حتما براتون سواله که چرا گوش استاد

  .میو سر تکون داد میهم نگاه کرد به

  .دیعکس گرفتن ندار ي: چون اجازه  استاد

  ساختن!! ابونینه رو وسط بدوست داشتم بپرسم که چرا سردخو یلیخ

  احترام به جسد واجبه يزی: اول از هر چ استاد

مرده چرا رنگش  نیرنگ بود. واا ا یجسد مشک هیتخت بود که روش  هی. میجلو تر رفت، ما هم دنبالش رفت استاد
  !!!هیمشک

  پوسته اهی: انگار طرف س نوا

  که فاسد نشه دنیبه جسد مال نیفرمال نکهیا لیبه دل ،یرنگ جسد مشک دینیبی: همان طور که م استاد

  دستش زد. يبرش رو هیچاقو برداشت  هیپوست نبود!!! استاد  اهیس پس

  پر کردن نیکردن و با فرمال یخون داخل رگ ها رو هم خال ی: حت استاد

   د؟یتکه تکه اش کن دیخواه ی: استاد االن م نوا

  لبخند زد. استاد

  .میده یاز بدنش رو برش م يقسمت ها هیبلکه فقط  ،میکن ی: جسد رو تکه تکه نم استاد

  تصوراتم غلط بود!!! پس
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  باشه ختهیترستون ر دوارمیام ه،یامروز کاف ي: خوب برا استاد

  انداخت یجمعمون نگاه به

  دیبر دیتون ی: م استاد

  رفتم. رونیبه جسد انداختم و از اون اتاق ب گهینگاه د هی

  باشه يطور نیکردم ا ی: اصال فکر نم نوا

  طور نیمنم هم -

  دنبالت؟ ادیداداشتت م ای ییای: با من م نوا

  ادیداداشم م -

  رمیپس من م ی: اوک نوا

  زمیبرو عز -

  نوا رفت. م،یکرد یرو بوس م،یهم دست داد به

  

گرفتم، روشنش کردم، اس از  لیام رو تحو یگوش ینوا رفت؛ منم رفتم نگهبان م،یکرد یرو بوس م،یهم دست داد به
  طرف سام داشتم، بازش کردم

  .ریکالست تموم شد باهام تماس بگ ،يجون، چند بار تماس گرفتم اما خاموش بود ی: سالم ابج سام

 دیکنم شا يرو ادهیپ یبابا شانس ندارم که! بهتر کم ينداشتم، ا یسام رو گرفتم اما شارژ پول يزدم و شماره  لبخند
  ستادمیبرام بوق زد، ا نیماش هیکردم،  دایپ يمغازه 

  برسونمت ای: ب ایپور

  ستیدنبالم الزم ن انیم -
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  زد يپوزخند ایپور

  دنبالت، گرگا نخورنت انی: مراقب باش تا م ایپور

به  ینگاه هیگرگ زشت بشم!!  هی نیرو گرفت و رفت؛ بچه پررو، من خوراك گرگ بشم بهتر تا سوار ماش گازش
ام بلند شد؛  یشارژ گوش انیهشدار پا يگرگ داشت!!! آب دهنم رو قورت دادم، صدا نجایواقعا ا یعنیاطرافم کردم، 

 یکنم!!؟ نم یخاموش چه غلط یگوش هیبا  ابونین بیشانس هستم!!!؟ حاال وسط ا يقدر رو نیامروز چرا من ا ییوا يا
رفته  یشاه اینبود. کاش با پور يهم خبر یماکس یاز مغازه پغازه، تاکس زدمیدونم چند مدت بود که داشتم قدم م

رو  شهیو بهش نگاه کردم ش ستادمیو بوق زد. ا ستادیکنارم ا نیماش هی. میکرد یراه کل کل م يبودم، فوقش تو
  که استاد زارع بود نی. وا انییپا دیکش

  يزی: سالم خانم عز استاد

  سالم استاد -

  ؟یکن یچکار م نجای: تو ا استاد

  داشتم حیکالس تشر -

  !ابونی: وسط ب استاد

  است ابونیکه وسط ب يسردخونه  ينه تو -

  برسونمت ای: ب استاد

  شدم. نیباز کردم و سوار ماش نیدر ماش نیهم يتعارف نداشتم برا حس

  .دیبرسون یتاکس ستگاهیفقط من رو تا به ا شمیمزاحمتون نم ادیز -

  رسونمتی: آدرس رو بده تا خونه م استاد

  شمید مزاحم نمممنون استا -

  پس استاد صدام نزن ستیکه دانشگاه ن نجای: ا استاد
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  تکون دادم. سر

  : آدرس خوته تون رو بده استاد

  .... کوچه......ابانیخ -

  دادم. حیچکار داشته اما خوب سکوت رو ترج ابونیتکون داد، دوست داشتم ازش بپرسم که وسط ب سر

  دنبالت؟ ادیب یکس ي: چرا زنگ نزد استاد

  برسم یتاکس ستگاهیکردم تا به ا یم يرو ادهیپ نیهم يام شارژ تموم کرد و خاموش شد برا یگوش -

  یات رو چک کن که گرفتار نش یبعد گوش ي: دفه  استاد

  باش -

  .امدیم 26 ای 25رخش انداختم بهش  میبه ن ینگاه میپدر بزرگ گرفته بود، مگه چند سالش بود؟ن فاز

  هست بردار يبطر هیداخل داشبورد  یخواه ی: اگه آب م استاد

  آب خوردم يرو برداشتم و از بطر يزدم و در داشبورد رو باز کردم و بطر يلبخند تک

  هم داخل داشبورد بود هاا وانی: ل استاد

  !!!خورهیآب م وانیو با ل شهیم الیخیرو ب يبطر يآب خوردن تو یپسر سوسول ها بود؛ آخه ک نیاز ا پس

  .دمیند -

  .دمیرو سر کش ي. دوباره بطردهیحال م شتریپ يها اما خوب با بطر دمی، البته دنگفت يزیچ

  !ياستفاده نکرد وانی: دوباره که از ل استاد

  نداره دهیشده فا یدهن گهید -

  تکون داد. سر

  ه؟یات چ ی: مدل گوش استاد
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  سامسونگ -

  نی: بزن به شارژ کن ماش استاد

  ام رو به شارژر وصل کردم. یتکون دادم و گوش سر

  : کالست خوب بود؟! استاد

  اره بد نبود -

  ؟يبود دهی: ترس استاد

  نه اما استرس داشتم -

  یبش تیاول ممکن اذ يفقط چند جلسه  ،یکن ی: کم کم عادت م استاد

  د؟یبود دهیشما جلسه اول ترس -

  جسد عادت کردم حیبه تشر ی: نه، من از نوجوان استاد

  !؟یاز نوجوان -

  حیسر کالس تشر بردیمن رو م یبود، گاه رانی: بابام قبال استاد دانشگاه ا استاد

  باال انداختم ابرو

  ستن؟ین رانیاالن ا -

  که بابام ساکن لندنه اونجا هم پزشک و هم استاد دانشگاه شهیم ی: هشت سال استاد

  !؟یموفق باشن، مامانتون چ -

  خونده ی: مامانم هم پزشک استاد

  کرد. یم یدکتر زندگ يخانواده  هی ياستادمون تو پس

  ؟یتو چ ي: خانواده  استاد
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  است و مامانم جراح چشم  عیبابام مهندس صنا -

  : موفق باشن استاد

  ممنون -

  میخونه مون شد ابونیخ وارد

  شمیم ادهیجا پ نیمن هم -

  میدی: اما هنوز به خونه تون که نرس استاد

  دارم دیخر کمی -

  کرد. تیهدا ابونیرو به کنار خ نیباال انداخت و ماش ابرو

  زارع يممنون آقا -

  ام رو سمتم گرفت یشدم. گوش ادهیپ نشیزد، از ماش لبخند

  ؟یخواه یرو نم نی: ا استاد

  رو ازش گرفتم و بهش لبخند زدم برام بوق زد و رفت. یحافظه، گوش قربون

  

ام رو، روشن کردم، زنگ  یکه گوش نیبود؛ هم یزدم، برام بوق زد و رفت. استاد زارع استاد خوب و البته جذاب لبخند
  خورد، سام بود

  یسالم داداش -

  ؟ییمعلوم هست کجا چی: ه سام

  خونه کینزد -

  دنبالت! امیب ی: مگه قرار نبود کالست تموم شد زنگ بزن سام
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  ام تموم شده بود یگوش یشارژ برق -

  !يخاموش بود نیهم ي: پس برا سام

  اره -

  نمتیبیپس خونه م زمیعز ی: اوک سام

  نمتیبیم -

و به سمت خونه راه  دمیو پفک خر پسیخودم شارژ، چ يو برا دمیکرد. شروع کردم به قدم زدن، به مغازه رس قطع
  افتادم... وارد هال شدم

  : سالم دخترم بابا

  بغلش فرو رفتم. يسمتش و تو دمیبابام، لبخند زدم و دو دنید با

  یسالم بابا جون -

  و بوسم کرد، ازش جدا شدم. دیموهام کش يرو دست

  دلم برات تنگ شده بود -

  : دل منم تنگ شده بود بابا

  ؟يدیرس یک -

  دمیهست که رس یساعت می: ن بابا

  یچه خوب به سالمت -

  ؟ي: دانشگاه بود بابا

  داشتم حینه سردخونه بودم، کالس تشر -

  : آهان بابا
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  ؟يناهار خورد -

  خوردم يزایچ هی مایهواپ ي: نه، اما تو بابا

  مامان کجاست؟ -

  : من که آمدم نبود بابا

  پس هنوز سر کاره -

  نگفت يزیچ

  من برم زنگ بزنم غذا سفارش بدم -

  ی: خورشت گوشت با برنج زعفران بابا

  رو گرفت یگشیهمون رستوران هم يزدم و تلفن رو برداشتم و شماره  لبخند

  دی: سالم بفرما

  هستم 520سالم اشتراك  -

  : سفارشتون؟

 يپرس پلو و خورشت مرغ به همراه  کی مه،یپرس پلو و خورشت ق کیو خورشت گوشت،  یدو پرس پلو زعفران -
  چهار تا نوشابه.

  خدمتتون رسهیغذاتون م ي: به زود

  ممنون -

  مامان و سام هم غذا سفارش دادم. يرو قطع کردم. عالوه بر خودم و بابام برا تلفن

  من برم لباس عوض کنم -

  : برو دخترم بابا
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کردم فقط  یقبال فکر م ،يکار تیمامور رفتیم کباریام رو به شارژ زدم؛ بابام هر چند وقت  یاتاقم شدم، گوش وارد
رو برداشتم و به مامانم  یدارند. گوش يکار تیکه مهندس ها هم مامور دمی!!؟ اما االن فهمرنیم يکار تیمامور سایپل

  زنگ زدم، چند تا بوق خورد تا برش داشت

  یسالم مامان جوون -

  ؟ی: سالم دلناز جان خوب سارا

  ؟یسالم سارا جان، ممنون تو خوب کیعل -

  : تشکر سارا

  مامانم کجاست؟ -

  عمل داره شهی: داره آماده م سارا

  آهان -

  : اگه کارت واجب بهش خبر بدم؟ سارا

  خونه!؟ ادیم یخواستم بپرسم که ک ینه، فقط م -

  : امروز چهار تا عمل داره سارا

  !ادیپس تا شب نم یاوک -

  بگو بهش بگم يدار یغامی: اگه پ سارا

  دوستش دارم نکهیفقط بگو که بابام آمده خونه و ا -

  گمی: باشه م سارا

   دیمراقب خودتون باش -

  : شما هم سارا
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  يبا -

  ي: با سارا

بود، عالوه بر  یبود، سارا دختر خوب و مهربون یمامانم روز سخت يرو، به شارژر وصل کردم، پس امروز برا یگوش
  غذا وارد هال شد يرفتم، در باز شد و سام با پاکت ها رونیمامانم هم بود...از اتاق ب اریدست ،یمنش

  ؟يدیتو هم غذا خر ییوا -

  گرفتمغذاها رو ازش  دمیرو د کی: نه، جلو در پ سام

  اهان، چه خوب -

  غذا رو از دستش گرفتم. يها پاکت

  کنم یرو آماده م زیمن م یکن یتا تو لباس عوض م -

  يخواهر ی: اوک سام

  گذاشتم.  زیم ياتاقش رفت، منم غذا ها رو سمت

  ناهار دیایسام، بابا، ب -

  نشست. یصندل ينشستم. بابا وارد آشپزخونه شد رو یصندل يرو

  .دی: چه به موقع غذا رس بابا

  د؟یمعلوم گرسنه هست -

  تکون داد. سام هم آمد سر

  ؟يدیرس ی: سالم بابا ک سام

  شهیم یساعت کی: سالم پسرم  بابا

  ي: خوش آمد سام
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  کنارم نشست یصندل يرو

  : مامان کجاست؟ سام

  ادیتا عمل داره تا شب نم 4امروز  -

  مینگفت و مشغول خوردن غذا شد يزیچ یکس

  : کالست خوب بود؟ سام

  اره جالب بود -

  لمه؟ی: مثل همون ف سام

  نه -

  : آهان سام

اما من نه.  لمیاره رو داد تا نگاه کنم، سام خوشش آمد از ف لمیاماده بشم، ف حیکالس تشر يمن برا نکهیا يبرا یمان
  چندشه نه ترسناك... يها لمیترسناك بودم اما به نظرم اره جز ف لمیعشق ف

  بعد : يهفته  کی

  خواستم غوغا رو بهش نشون بدم.. یم ،يباشگاه اسب سوار میایبا نوا قرار گذاشته بودم که ب امروز

  

  بعد :  يهفته  کی

اصطبل  يخواستم غوغا رو بهش نشون بدم.. تو یم ،يباشگاه اسب سوار میایبا نوا قرار گذاشته بودم که ب امروز
  مشغول نوازش غوغا بودم، به ساعت نگاه کردم.

  شده. می!قرارمون ساعت پنچ بود اما االن پنچ و ناد؟ینوا نم نیدونم چرا ا ینم -

  به غوغا چشم دوختم یکالفگ با
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  نوا بد قول نبود که -

  برداشتم فمیرو از داخل ک یگوش دم،یکش قیتا نفس عم چند

  بهتر بهش زنگ بزنم -

  اش آمد. قطع کردم. یزنگ گوش ينوا رو گرفتم، صدا ي شماره

  سالم : نوا

  ؟ییمعلوم هست کجا چیه -

  بود کی: تراف نوا

  تکون دادم. سر

  کینزد ایب يستادیحاال چرا دور ا -

  !رهیگازم بگ ترسمی: م نوا

  کینزد ایاسبه نه سگ! ب ووونه،یوااا د -

  به من و غوغا نگاه کرد. دستم رو سمت نوا دراز کردم. دستم رو گرفت و چند قدم به سمتمون برداشت. دیترد با

  نترس -

  سر غوغا گذاشتم. يرو، رو دستش

  آروم باش و نترس -

  زد. لبخند

  دوستم نواست باهاش دوست شو نیغوغا جون ا -

  زد. نوا صورتش رو جمع کرد. دستش رو با مانتو اش پاك کرد. سیدست نوا رو ل غوغا

  االن قبولت کرد -
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  کرد؟ یزدن قبول م سیشد بدون ل ی: حاال نم نوا

  غر نزن -

  باش:  نوا

  زدم لبخند

  !؟يسوارکار ی: از ک نوا

  یاز ده سالگ -

  نشده بودم. کیاسب نزد هیهمه به  نی: من عاشق اسبم اما تا حاال ا نوا

  ؟یسوارش بش یخواه یم -

  با ذوق نگاهم کرد. نوا

  نوا سوارت بشه؟ يدیغوغا جوون اجازه م -

  رو تکون داد. سرش

  نیترسم بخورم زم یم الیخی: نه، ب نوا

  از بابت غوغا جمع. التیخ -

  داشت دیترد نوا

  غوغا رو آماده کنه ادیبگم ب یتراب يمن برم به آقا -

  الیخیب ستمی: من بلد ن نوا

  خواد یخودم همراتم. بلد بودن نم -

  رفتم و در زدم. در باز شد یتراب يو به سمت اتاقک آقا رونی. از اصطبل بدیکش یحرص نفس با

  : سالم دخترم یتراب آقا
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  د؟یغوغا رو آماده کن دیایلطفا ب شهیالم. مس -

  دخترم امی: االن م یتراب آقا

  ممنون -

  انگار باهاش جور شده بود. کرد؛یبه اصطبل برگشتم؛ نوا داشت غوغا رو نوازش م دوباره

  ادیاالن م -

  تکون داد سر

  آماده شو میبر ایب -

  .می: بر نوا

  .دیهم بهش دادم و پوش قهیجل هیسر نوا کاله گذاشتم. به آرنج هاش آرنج بند و به زانو هاش زانو بند بستم.  يرو

  دونیم يتو میبر ایب يآماده  گهیاالن د -

  رمیهم بگ یباشه سلف ادتی:  نوا

  یاوک -

  بود. دونیم يتو یتراب ي. غوغا همراه با آقادونیسمت م میدر دست هم رفت دست

  م اماده استغوغا ه -

  آب دهنش رو قورت داد و به غوغا نگاه کرد نوا

  یتراب يممنون آقا -

  : خواهش دخترم یتراب آقا

  خوب نوا سوار شو -

  !؟ي: چطور نوا
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  ینیبش نیز يکنم تا رو یکمکت م ریدست من رو هم بگ نجا،یپاتو بذار ا -

  ی: اوک نوا

  رفت یم ورتمهی. غوغا با ناز و عشوه مینشست. افسارش رو گرفتم و حرکت کرد نیز يکمک من، نوا رو با

  رهی: چه قشنگ و آهسته م نوا

  برات ادیاره دخترم عشوه م -

  آمد. نییغوغا پا ي. به نوا کمک کردم از رومیزد دونیم يتو ي. دو دوردیخند نوا

  ؟یشی: خودت سوار نم نوا

  شهینه دخترم خسته م -

  دمیخت. غوغا رو بوسباال اندا ابرو

  ی: حاال وقت سلف نوا

  به اصطبل رفت. یتراب ي. غوغا با آقامیرو گرفت یسلف يتکون دادم. با غوغا و نوا انواع مدل ها سر

  ارمیرو درب نای: من برم ا نوا

  مونمیمنتظرت م نجایبرو من ا -

  دوستام امروز با هم دوست شدن. نیبا لبخند ازم فاصله گرفت، دو تا از بهتر نوا

  

  دمیدوستام امروز باهم دوست شدن. خند نیتا از بهتر دو

  جان خنده شو ي: ا باربد

  صورتم گرفت يباربد خنده ام جمع شد و اخم جاشو تو يصدا دنیشن با

  اخم کرد دی: باز من رو د باربد
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  خودش اخم کرد. هوینگفتم،  يزیچ

  بود؟ ی: اون پسره ک باربد

  م پسره؟کدو -

  : همون پسره که سفت دستت رو گرفته بود. باربد

  تر شد. ظیغل اخمش

  : دوست پسرت بود؟! باربد

  اره، نه، به تو چه؟؟ -

  مانتو ام رو گرفت، با خشم برگشتم سمتش. نیآست يکنارش رد شدم، که گوشه  از

  : دستت رو که نگرفتم باربد

  دمیکش یحرص نفس با

  ؟یکن یکار م نجایتو ا -

  : نه، چطور؟! بدبار

  !یتو هم هست نجامیچون من هر وقت ا -

  نجایا امیتو م دنید دی: هر روز به ام باربد

  نگاهش کردم مشکوك

  !؟يکاریقدر ب نیا یعنی -

  : کار من عاشق تو بودن. باربد

  چرخوندم. چشم

  : من آم... نوا
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  باربد سکوت کرد. دنید با

  گهید میخوب بر -

  کنم یگل لگد نم زنمی: کجا؟ من دارم باهات حرف م باربد

  ندارم یمن باهات حرف -

  !ه؟یچ انی: جر نوا

  میبر اینوا جون ب ،یچیه -

  به نوا نگاه کرد. باربد

  : نوا خانم، من عاشق دوست شما شدم اما دوستتون قلبش انگار از سنگه باربد

  به من نگاه کرد، شونه براش باال انداختم نوا

  البته اگه از سنگ هم بود تا االن آب شده بود.:  باربد

  مینوا بر -

  : دلناز بفهم من عاشقت هستم. باربد

  ؟یرو گفت نایها هم هم یبه قبل -

  دیکش قیچند تا نفس عم د،یموهاش کش ییال دست

اصطبل من مجنون  ياز اون روز تو ستم،ین يبا دختر گهید دم،یتو رو د ی: باشه قبول من دختر بازم اما از وقت باربد
  باشگاهم فقط بخاطر تو نیتو شدم. سردرگم ا

  کرد. یدر سکوت به من و باربد نگاه م نوا

  خوام یرو م ندهیداره، من با تو آ يگذشته  هی ی: هر کس باربد

  .دمیهام رو باز و بسته کردم، چند تا نفس کش پلک
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  .دیبگ يزیچ هی: نوا خانم شما به دلناز  باربد

  فتم.نوا رو گر دست

  رو بزن گهید یکیبرو مخ  -

  .میباربد فاصله گرفت از

 شمیدورش خر م يکنه منم مثل دخترا یفکر م گه،یمن از عشق م يبرا یه کشهیسه نقطه خجالت هم نم يپسره  -
پروو، اون قدر  يداره پسره  یعاشق يتهران دوست بوده بعد ادعا يدخترا يدونه خر خودشه. با همه  ینم یول

  مسخره.... يوله. پسره  نجایو چهار ساعته ا ستیعالفه که ب

  سرم رفت ر،یدلناز آروم بگ یی: وا نوا

  راه افتاد. نیکردم. ماش ریدندان هام اس نیجلو نشستم. لبم رو ب یرو باز کردم و صندل نینوا نگاه کردم و در ماش به

  بود ها ی: اما پسر خوشگل نوا

  درشت کردم چشم

  گهیخوشگل بود د گم؟یمگه دروغ م ه؟ی: خوب چ نوا

 یاندام، با صورت کیقد بلند، بار ،یمو مشک ره،یت يپسر چشم قهوه  هیخوشگل بود!!!  یعنیباربد فکر کردم.  به
شلوار  هیداشت با  يدیسف يکه خط ها یمشک شرتیت هیشده.  زیابروها هم که تم ریشکل و سبزه رنگ ز یضیب

  کنم؟ یدارم بهش فکر م رابود. آره خوشگل بود اما به من چه؟؟ اصال چ دهیرنگ هم پوش يقهوه 

  نبود به من و تو چه؟! ایخوشگل بود  -

  اد؟ی: چرا ازش بدت م نوا

  .کنهیباربد دوست دختر عوض م کنهیهمان طور که مارمولک رنگ عوض م -

  يفرق دار ي هی: خودش هم که گفت تو براش با بق نوا

  رو نگفته باشه! نایهم هم ي هیاز کجا معلوم به بق -
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  يخورد یشکست عشق يانگار چند بار یکنیرفتار م يجور هیدلناز،.  ینیبدب یلی: خ نوا

  من هنور عاشق نشدم -

  باف نباش. ی: پس مفن نوا

  گرگ مرگه يتوبه  -

  فرصت دوباره داره هی ی: هر ادم نوا

  شانس بدم؟ هیبه باربد  یگیم یعنی -

  : اره، بهش فکر کن. همه پسرا دوست دختر دارن. باربد معلوم که از تو خوشش آمد. نوا

  برگ مقابلم گرفت هیباال انداختم.  شونه

  ه؟یچ نیا -

  باربد ي: شماره  نوا

  تعجب چشمام گرد شد از

  کنه؟؟! یباربد دست تو چه م يشماره  -

  بهم داد  يچشمات رو بسته بود ی: وقت نوا

  چه با سرعت -

  ...دیباهاش تماس گرفتم البته شا دیانداختم. شا فمیک يهم داشت. برگ رو تو يرو گرفتم. چه شماره رند گبر

  

  بعد : يهفته  دو

  در اتاق باز شد و سام وارد اتاق شد. هویزدم؛ که  یتخت نشسته بودم و مجله ورق م يرو

  من لخت بودم دیبابا در بزن، شا -
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  بندمی: خوب من چشمام رو م سام

  رو سمتش پرت کردم لهمج

  ییایح یب یلیخ -

  براش سر تکون دادم د،یخند

  !؟يوارد اتاقم شد نییپا یکه مثل گاو سرت رو انداخت یحاال چه کارم داشت -

  یادب یب یلی: خ سام

  رفتم امیح یبه داداش ب -

  برگ مقابلم گرفت. هی

  !ه؟یچ نیا -

  ثبت نامت کردم ی: رفتم کالس رانندگ سام

  .ستادمیتخت بلند شدم و رو به رو اش ا يرو از

  چرا؟! -

  ور اون ور رسوندم. نی: چون دهنم صاف شد از بس تو رو ا سام

  زدم. لبخند

  سر کالس يبر دیبا ندهی: از هفته آ سام

  موهام زد يرو يبغل سام فرو رفتم. بوسه  يتو

  ممنون داداشم -

  : خواهش خواهرم  سام

  .دیم کشموها يآغوشش جدا شدم. دست ال از
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  : خوب من برم سام

  بعد در بزن و بعد وارد اتاقم شو يباشه برو، فقط دفه  -

  کنم ی: حاال فکرامو م سام

  يپروو یلیخ -

خواستم کالس  یبود که م یتخت نشستم. چند وقت يرفت. رو رونیزد، بهش لبخند زدم، از اتاق ب یچشمک بهم
تا سام و  رمیگ یم ادی یکالس و رانندگ رمیاما سام از من زرنگ تر بود؛ م شد،ینم یثبت نام کنم اما خوب ه یرانندگ

ام رو  ی. گوشدمیکش قی. چند تا نفس عمشد سیها از دست من دهنشون سرو چارهیاز دستم خالص بشن؛ ب یمان
  بود نیبرداشتم، نوا آنال

  ؟یسالم خوب -

  ؟یتو خوب یمرس زمی: سالم عز نوا

  !؟یکن یتشکر، چه کار م -

  ؟یکنم تو چ ینگاه م الی: سر وان

  ثبت نام کردم یمن کالس رانندگ یراست کار،یب -

  چه عجب تنبل خانم ن،ی: آفر نوا

  شکلک زبون دراز فرستادم. براش

  ثبت نام يبر یخواه یهست م ی: خوب االن چند ماه نوا

  باالخره رفتم نکهیمهم ا -

  : آهان، بله نوا

  یغوغا جات خال شیرفتم پ روزید -

  !يدیبار، باربد رو د نی: حتما ا نوا
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  نه -

  ستین داشیشد که پ يزی: چرا؟؟ نکنه چ نوا

  من شده الیخیکرده ب دایپ دیدوست دختر جد هیحتما  -

  گذاشته! ابونیاز عشق تو سر به ب دمی: شا نوا

  اره حتما -

  زنگ بهش بزن هی:  نوا

  بشه؟ یکه چ -

  ی: از حالش باخبر بش نوا

  نوا جون الیخیب -

  گهید ی: سنگ دل نوا

  فقط به پسر جماعت اعتماد ندارم ستمیسنگ دل ن -

  ؟یازدواج کن یخواه یم يفردا چطور دگاهتید نی: با ا نوا

  بعد يفعال فقط درس، عشق و ازدواج باشه برا -

  ی: اوک نوا

  برس التیبرو به سر زمیعز شمیخوب مزاحم نم -

  زدلمیعز يبا ی: مراحم نوا

  يبا -

  تخت پرت کردم. يرو، رو یگوش
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نگرانش شده بودم.  یکمینبود، دروغ چرا  يغوغا اما در کمال تعجب از باربد خبر شیرفتم پ يچند بار میتا نیا يتو
 يرو برداشتم رو فمیتخت بلند شدم و ک ي. از رودمیچند تا نفس کش رم،یباهاش تماس بگ گفتیم ینوا هم که ه

شدم. االن چکار  رهیبد روش نوشته شده بود رو برداشتم و به شماره خبار يکه شماره  ياش کردم. برگه  یتخت خال
برگردوندم. لب هام رو گاز  فیرو به داخل ک لیسرش آمده باشه! اصال آمده باشه به من چه؟! وسا يکنم؟! نکنه بال

 لشیعکس پروفا يکردم. داخل تلگرام رفتم. رو ویباربد رو س يرو برداشتم، شماره  یزدم. دو دل بودم، گوش یگاز م
  ک کردم.یکل

  

تا 40اشتباه گرفته،  یشخص يتلگرام رو با آلبوم عکس ها لیپسره پروفا نیکردم، واا ا کیعکس پروفایلش کل يرو

اما االن نظرم  رهیگیم یسلف ادیکردم نوا ز یعکس از خودش در انواع و اقسام مدل ها گذاشته بود، تا االن فکر م
ام بدم ندم بدم ندم!!  ی. باربد خودشیفته. بهش پیهمه عکس شخص نیتم اما نه اداش لیعوض شد، منم عکس پروفا

  که باهاش دوست بشم. ستیقرار ن گهیام د یپ هیافتادم  يریاوووف عجب گ

  سالم -

  شدم و پاکش کردم. پشیمون

  : سالم باربد

  ام رو خوند. ینبودم چون پ عیبابا پاکش کردم اما انگار سر يا

  : الوو باربد

  ؟یخوب -

  : ممنون شما؟ باربد

  آشنا هی -

  !!!ییدلناز تو شهیخدا باور نم یی: وا باربد
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 لمیپروفا ياز عکس ها یکیافتاد  ادمیسرم، چون  يتو دمیمن رو از کجا شناختت!!!!!. با دست کوب نیالخالق ا جل
  ام پاك کنمم. یشخص يتمام عکس ها دیعکس خودم و نوا بود؛ بدجور گاف داده بودم. با

  : الوو دلناز الوو باربد

  بله -

  ؟ي: چرا سکوت کرد باربد

  گفتن ندارم يبرا يزیچون چ -

  : دلت برام تنگ شده بود؟! باربد

  اره سه بار -

  ؟يام داد ی: پس چرا بهم پ باربد

  یخودشیفته هست یلیخواستم بهت بگم خ یچون م -

  : از چه لحاظ؟ باربد

  یکس اشتباه گرفترو با آلبوم ع لتیپروفا -

  ؟ياون قدر دلت برام تنگ شده بود که تمام عکس هام رو نگاه کرد یعنی:  باربد

  باش. الیخ نیبرو سنار بده آش به هم -

  : انکار کن سنگ دل، اما من دلم برات تنگ شده بود باربد

  ام دادم. یکردم بهش پ یغلط عجب

  یکن یسکوت م ياری: حرف کم م باربد

  ارمیکم نم يزیچ يمن اصوال تو -

  : پس اعتراف کن دلت برام تنگ شده! باربد
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  ندارم که دلم بخواد برات تنگ بشه یمن با تو صنم -

  .یمن هست یزندگ لی: اما تو دل باربد

  !؟!یشیمن نم الیخیچرا ب -

  ؟یشی: چرا با من دوست نم باربد

  چون به پسر جماعت اعتماد ندارم -

  چون قبال دلت شکسته بازم بشکنه شهینم لی: دل باربد

  گفته دل من شکسته!! یواا ک -

  !؟؟ینیقدر بدب نی: پس چرا ا باربد

  نینه بدب نمیواقع ب -

  شانس بده تا خوشبختت کنم هیبهم  نی: خانم واقع ب باربد

  من االن هم خوشبخت هستم -

  !شهیبدون عشق م ی: آخه مگه زندگ باربد

  کنم و عاشق هستم یم افتیعشق در یمن به اندازه کاف -

  ؟یترس ی: دلناز تو از من م باربد

  يریگیدسته باال م ادیخودت رو ز -

  ؟یشیپس چرا دوستم نم یترس ی: اگه نم باربد

  ندارم یاما من ازت ترس یباش والیتو ه دیشا نیبب -

  یترس یازم م ای یعاشقم یلیخ ای:  باربد

  ؟یاطالعات ناقص رو گرفت نیا 118از کدوم  -
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  : پس باهام دوست شو اربدب

  همه سمج نوبره واال. نیبودد!!!! آدم ا یک گهید نی. اشدمیخل م تیداشتم از عصبان ییوا

  !نمیباس بب ویمن نخوام با تو دوست شم ک -

  با من یاز دوست یترس یترس رو، تو م ي: چهره  باربد

  ترسم. یمن نم -

  يخور ینداشته باش. تو به من م ینییقدر اعتماد به نفس پا نی: ا باربد

  کردم فحشش ندم. یم یسع یلیحرص لبم رو گاز گرفتم، خ از

  دونم جذابم ی. ميایبه چشم م ی: نترس کنار من باش باربد

  دمیآوار اعتماد به سقفت جان در م ریز ییوا -

  : دلناز لج نکن و از من نترس و با من دوست شو باربد

  اهات دوست بشم؟!بهت عالقه ندارم ب یچرا وقت -

  کات کن ي: خوب دوست شو، عالقه مند نشد باربد

اگه قبول کنم ممکن دردسر بشه  دمیترس کنهی. االن چکار کنم؟ اگه قبول نکنم فکر مدمیکش قیتا نفس عم چند
  بشر!!!. نیافتادم از دست ا يریبرام! عجب گ

  ترسو خانم يو سکوت کرد ي: بازم کم اورد باربد

  کردم. ریدندونام اس نیرو ب نمییلب پا ي گوشه

  کنم. یشدنت و به چشم آمدنت درخواستت رو قبول م دهیبهتر د يبرا دم،یبهت افتخار م -

  تا شکلک قلب و گل فرستاد. چند

  عشقم؟ نمتیبب ی: ک باربد
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  شهیم یوقتم خال یک نیحاال بب -

  : من منتظر هستم باربد

  خوب من برم درس دارم -

  خوش گلم روز ی: برو خانم باربد

  يبا -

 هی!! حاال بذار دارم براش يام داد یبه باربد پ يبود کاریخاك بر سرت دلناز، ب یعنیتخت،  يرو پرت کردم رو یگوش
  بشه بچه پروو.... يکنم فرار یم يکار

  

  روز بعد : دو

تا  رمیال باربد رو بگداشتم امروز ح میکوچولو استرس گرفته بودم؛ اما تصم هیپارك قرار داشتم،  يبا باربد تو امروز
 یآب شرتیت هینشسته بود،  مکتین يرو دمشینداشتم؛. د يالبته هنوز نقشه  اره،یدرب يهوس نکنه سمج باز گهید

 دمیکش یبود، دستش چند تا شاخه گل رز بود، نفس یپیتپسر خوش میبود، از حق نگذر دهیپوش يبا شلوار خاکستر
  و سمتش رفتم.

  سالم -

  لبخند بهم نگاه کرد و گل ها رو سمتم گرفت با

  گل ي: گل برا باربد

  نشستم. مکتین يها رو از دستش گرفتم و در سکوت رو گل

  عشقم؟ ی: خوب باربد

  ستمیجهت اطالع من عشق تو ن -

  !!ی: بازم که بد اخالق باربد
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  نخواه یخواه یکه هست، نم ینیهم -

  خوام ی: من تو رو م باربد

  نداره دل به دل راه -

  دیکش ینفس

  ؟یکن یرفتار م یمدل نی: دلناز جون چرا ا باربد

  هستم رفتار کنم. يکه مجبور به کار یتونم وقت ینم نیبهتر از ا -

  !؟يبا من رو قبول کرد یبا اجبار دوست یعنی:  باربد

  منم مجبور شدم. يداد ریبود!!!، گ ادیز يعشق و عالقه  يپ ن پ از رو -

  نگاه کرد بهم

  : اما من عاشقت هستم و بهت عالقه دارم. باربد

  .پرهیداف ماف م هی دنیعشق تو هم نسبت به من با د پره،یالکل که درش باز باشه الکلش م ي شهیمثل ش -

  کردم. یگل رز رو نوازش م يبا سر انگشت گلبرگ ها يدر کمال خونسرد د،یکش یحرص نفس با

  !؟یقدر سنگل دل نیچرا ا ی: دل باربد

  گرد شده بهش نگاه کردم. ياچشم ه با

  !!ه؟یک یدل -

  گهی: تو د باربد

  کردم اخم

  !!یمن دلنازم نه دل -

  تکون داد سر
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  عشقم یهست یمن دل يداره، تو برا ی: حاال چه فرق باربد

  !!؟یحرف رو بهت بزنم تا بفهم هی دی. چند بار باستمیبازم گفت، من عشق تو ن ییوا -

  بهم نگاه کرد. تیعصبان با

  بهت زدم؟ یبیمگه من چه آس اد؟ی: چرا از من بدت م باربد

 يکه باربد تو م،یشناختمش! ما فقط چند تا برخورد با هم داشت ی!؟ من که اصال نمامدیچرا از باربد خوشم نم واقعا
  خواست مخ من رو بزنه!. یبرخورد ها فقط م نیا

  ؟يندار یلی: پس دل باربد

  دارم -

  ونم.: پس بگو تا منم بد باربد

  بسه!!! ایبازم بگم  ،یچون اعتماد به نفس ،یچون سمج ،يچون تو دختر باز -

  دیکش قیتا نفس عم چند

تو  اد،یبه چشمم نم يدختر چیه گهید دم،یتو رو د ینفرم، اما از وقت هی: باشه قبول من دختر بازم، هر روز با  باربد
  شدم. رتیمن بدجور اس ؛يکرد دایقلب من پ يتو یمحکم يجا

  قلبش يرو گرفت و گذاشت رو دستم

  نجاستیتو ا يجا تپه،یتو م يقلب رو حس کن، که فقط برا نی: ضربان ا باربد

  نگاه کرد رهیچشمام خ به

  دلناز باورم کن ،یمن هست ی: دلناز من عاشق تو شدم، دلناز تو زندگ باربد

قلبش برداشتم و نگاهم رو ازش گرفتم. نفس حبس شده ام رو رها کردم، قلبم تپش گرفته بود. از  يرو از رو دستم
  بلند شد یصندل يرو
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که  يدیرو از دست م یکه دوستم نداره اما تو کس دمیرو از دست م یکنم، من کس یاصرار نم گهی: باشه د باربد
  .یشیم مونیپش يروز هیعاشقت. 

که ازم  دمیرو شن شیقدم ها يصدا د،یکش ياش رو حس کردم اما سر بلند نکردم، با حرص نفس بلند رهیخ نگاه
 یعنیمن اشتباه کردم که باربد رو از دست دادم!  یعنیگرفت. سرم رو باال آوردم و به رفتنش نگاه کردم.  یفاصله م

باهاش  دیبا دیضرب گرفتم. شا نیزم يروبا پام  و دمیکش قیبشم!! چند تا نفس عم مونیپش يروز هیممکن بود که 
  !!موندمیدوس م

  

و سام هم دوست  یباربد واقعا عاشق من شده بود! چرا لج کرده بودم!؟ مان دیموندم! شا یباهاش دوست م دیبا دیشا
بهش فکر کنم؛ اگه، اما،  دینبا گهیکه بود تموم شده بود، د یفرستادم، هر چ رونیدختر دارن، با حرص نفسم رو ب

 دمیکش یقینفس عم ختم؛یر نیزم يدم، پر پر کردم و رویدستم رو بو کش يتو ينداره؛ گل ها دهیفا گهیهم د دیشا
سمت  نیهم يگرسنه بودم برا یکم دم،یدکه د هیپارك شدم،  يتو يرو ادهیبلند شدم، مشغول پ مکتین يو از رو

  داخلش بود. انسالیمرد م هیدکه رفتم، 

  سالم -

  : سالم دخترم

  لطفا یشکالت کیبا ک یپرتقال وهیآبم هی -

 يداد. لبخند زدم و بهش پولش رو دادم و از دکه فاصله گرفتم. رو وهیو آبم کیبعد بهم ک هیتکون داد و چند ثان سر
در وجودم  یحس پشیمون یکمیام رو خوردم.  وهیو آبم کیبود نشستم و ک یهمون دکه، که خال کینزد مکتین هی
من  دم،یکه من امروز د يباربد نیکردم. ا یبرخورد م رت میمال دیتند رفتم و با يادیکردم ز یشده بود، حس م داریب

برم خونه، از فردا  گهیانگار که نه انگار!؛. بهتر بود د رهیو م شهیرد م بهیغر هیاز کنارم مثل  نهیبب ابونیخ يرو تو
 نیابرش داشتم؛ در کمال تعجب باربد بود،  فمیام زنگ خورد از داخل ک یگوش. شدیام شروع م یرانندگ يکالس ها

  اتصال رو بر قرار کردم. ست،یکه ن ستیباربد از رو برو ن

  !ه؟یباز چ -

  کنم ی: زنگ زدم خداحافظ باربد
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  کردم تعجب

  ؟یکجا به سالمت -

  خوام چکار؟! یرو م یزندگ نیپس من ا ست،ین میزندگ يام تو یزندگ ی: وقت باربد

  ؟یچ یعنی -

  خواستم قبل از مرگم صدات رو بشنوم یفقط م رمیوقتت رو بگ ادیخوام ز ی: نم باربد

  گفت! یداشت م یچ نیا

  شمیحرفات نم يباربد من متوجه  -

ه رو قرص رو ب یآب با کل وانیل هیخوام، االن  یتو نم یرو ب ایمنم دن ،يعشقم رو پس زد ،ي: تو من رو باور ندار باربد
  خوام تا ابد بخوابم. یام هست، م

  !!يشد ووونهیتو د -

  یوونگیتو بگو د یعاشق گمی: من بهش م باربد

  !؟یکن یخودکش یخواه یتو م -

  پس من چرا زنده باشم!! یستیکه تو ن ی: اره، وقت باربد

  خواست خودش رو بکشه!!. یم يجد يباربد جد یعنیکردم.  هنگ

  یبدون من خوشبخت بش دوارمی: ام باربد

  ؟يتو من رو دوست دار -

  : اره من عاشقتم باربد

  یگیدروغ م يدار -

  : دم مرگم هاا باربد
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  يدیجنگ یبه دست آوردنم م يبرا یاگه دوستم داشت -

  برات بجنگم!؟ يچطور يتو باورم ندار ی: وقت باربد

  کن که باورت کنم يپس کار -

  عاشقتم یکه باور کن کشمی: خوب دارم خودم رو م باربد

  نکن. یخودکش یکنه مردن رو که همه بلد هستند؛ تو هم عاشق یعشقش زندگ يست که برا یعاشق اون -

اثبات عشقش به من  يباربد اون قدر عاشق من بود که برا یعنی دم؛یکش قینفس عم یدر پ یرو قطع کردم، پ یگوش
  ام زنگ خورد. یشده بود. دوباره گوش يجور هیخواست خودش رو بکشه!! قلبم  یم

  !؟يهنوز زنده ا -

  کنم. یعشقم زندگ يبرا دی: خوب من عاشقتم پس با باربد

  نگفتم يزیچ

 یعنیمن بدون تو  یزندگ رم،یاون وقت مجبورم که بم ی: دلناز من دوستت دارم اگه عشق من رو قبول نکن باربد
  رهام کن در آغوش مرگ. ایباورم کن  ایجهنم، 

  دهنم رو قورت دادم. بآ

  باورت دارم -

  .دیرس یبه گوشم م شینفس ها يصدا

 یعاشق يفرصت برا هیبه من و خودت  ؟يخوام. دلناز بدون اجبار من رو قبول دار یاجبار رو نم ي: باور از رو باربد
  !؟؟يدیم

تازه مشخصه که دوستم  شم،یم وونهیکنه من از عذاب وجدان د یبگم؟! اگه باربد خودکش یکردم االن چ سکوت
  دمیکش یکرده؟! نفس لهیهمه بهم پ نیداره وگرنه چرا ا

  .دمیفرصت م هیاره به خودمون بدون اجبار  -
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  خنده اش آمد يصدا

  : قربونت بشم عشقم باربد

  زدم لبخند

  احمقانه نکن يفکرا نیاز ا گهید -

  .ادیعشقم در کنارمه مرگ سمت من نم ی: تا وقت باربد

  سیسرو لیائپس دهن عزر -

  : اره عشقم باربد

  يبرم فعال با دیخوب من با -

  !نما؟یس میبر يای: فردا م باربد

  اره -

  عشقم يبا نمت،یبیپس م ی: اوک باربد

  زمیعز يبا -

باربد جا باز  يقلبم برا يعشق شکوفا بشه، بهتر تو نیبراش، بهتر بذارم ا یکاف زمیعز نیرو قطع کردم، هم یگوش
  کنم، باربد مشخصه که من رو دوست داره......

  

  نرفتم). ندهیماه بعد : (زمان گذشته است هنوز آ چهار

برداشتم؛ به  زیم يام رو از رو یگرفتن، داخل اتاق رفتم و گوش يدیو ع دیع کیتبر ،یروبوس ل،یاز سال تحو بعد
  باربد زنگ زدم، چند تا بوق زد تا برداشت.

  مبارك دتیسالم عشقم ع:  باربد
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  صداش لبخند زدم. دنیشن با

  تو هم مبارك دیسالم عشقم ع -

  ؟یکن ی: فدات، چه م باربد

  ؟یاتاقم و با تو تماس گرفتم تو چ يآمدم تو یچیه -

  .ي: منم آمدم اتاقم تا به تو زنگ بزنم، اما تو خودت زنگ زد باربد

  دل به دل راه داره -

  نمت؟یبب يایم ی: مخصوصا دل عاشقا، ک باربد

  که سرم شلوغه، بعد از چهاردهم دیع امیا يتو -

  که رمیمیم دنتی: من تا اون موقع بدون د باربد

  منم دل تنگت هستم ام؟یدونم ب یخدانکنه عشقم، چکار کنم نم -

  نمتیبب دیها حتما با یدنیددیع نی: عروسکم بعد از ا باربد

  دنتید امیاره، منم سرم خلوت شد حتما م -

  در اتاق باز شد و صدف وارد اتاق شد. هوی

  برم دیبا گهیمن د -

  ؟یزنیحرف م ی: با ک صدف

  : باشه عشقم برو باربد

  زمیروز خوش عز -

  رو قطع کردم. یگوش

  بود؟ ی: ک صدف
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  تخت نشستم، کنارم نشست. يرو

  بود! ی: خوب بگو ک صدف

  نگاه کردم بهش

  زدمیداشتم با عشقم حرف م -

  تعجب چشماش گرد شد. از

  : عشقتت!! صدف

  خوب اره -

  مسخره ام نکن گهینگو اما د يزدیحرف م یبا ک یداشت یبگ یخواه ی: نم صدف

  خوردم. جا

  عاشق شدن من؟؟! ستیقابل باور ن ییعنیواا  -

  نگاهم کرد مشکوك

  ؟يزدیپسر حرف م هیبا  یتو االن داشت یعنی:  صدف

  بازوم گذاشتم يبه بازوم، دست رو دیتکون دادم، با مشت کوب سر

  !؟یزنیدردم گرفت چرا م -

  ندارم یباهات حرف گهید يخر ییلی: خ صدف

  االن چرا ناراحت شد!!! نیقهر سرش رو گردوند به اون طرف؛ ا با

  من حق ندارم عاشق بشم!! یعنی ؟يچرا ناراحت شد -

  اما چرا من خبر ندارم؟ ي: حق دار صدف

  ه بلکه از خودت بپرسسوال رو از من ن نیا -
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  نگاه کرد بهم

  : از خودم!!! صدف

  اره -

  : چطور مگه؟! صدف

راجب درس و دانشگاه بود از اون روز  شتریبود که ب شیپنچ ماه پ میکه من و تو با هم حرف زد يبار نیواال آخر -
  .میدیو نه هم رو د مینه حرف زد گهید

  رو کج و کوله کرد. لباش

  .يامدین شمیتو هم پ شت،یپ امی: خوب درسام سختن، وقت نکردم ب صدف

  .يناراحت نشو که از عشقم خبر ندار یپس الک -

  تکون داد سر

  : خوب االن بگو صدف

  ؟یاز چ -

عشق در  ییوا ت؟ینکنه همکالس ییوا ؟يسالش؟ کجا باهاش آشنا شد ه؟چندیعشقت، اسمش چ نی: هم صدف
  با کل کل و دعوا رابطه تون شروع شده و به عشق ختم شده؟؟!دانشگاه مثل رمان ها، حتما 

  کردم. چه تند تند حرف زد. یتعحب به صدف نگاه م با

  گهیکن د فیخوب تعر ي: چرا مثل بز به من زل زد صدف

  !!یو دوخت يدیتو که خودت بر گه،یبگم د یمن چ -

  

  : پس درست حدس زدم؟! صدف
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  نه -

  : نه!!! صدف

  تکون دادم. سر

  گهی: پس بنال د صدف

  .دمیکش ینفس

  ست. یپزشک یسالشه، دانشجو مهندس کیو  ستیاسمش باربد، ب -

  ؟ي: پس ازت بزرگ تره، کجا باهاش اشنا شد صدف

  غوغا شیاصطبل اسب، پ -

  : هااا!!!! صدف

  .دمیاش خند افهیق دنیدهن باز بهم نگاه کرد، با د با

  ؟ی: من رو سر کار گذاشت صدف

  باهاش آشنا شدم.اصطبل  ينه، تو -

  : پس سوار کار! صدف

  نه -

  بهم انداخت. ینگاه

  !کنهیاصطبل کار م ي: نکنه تو صدف

  نه -

  دیپرس کالفه

  !؟ی: پس چ صدف
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  سر بزنه که با من آشنا شد ویباشگاه اسب داره، باربد هم آمده بود به گ يداداشش تو -

  : خوب! صدف

  کرد، تا کم کم عاشقش شدم. دایادامه پ يجور نیکرد، منم بهش ضدحال زدم، هم لهیبهم پ گهید یچیه -

  د؟ی: االن چند ماه با هم هست صدف

  شهیم یچهار ماه -

  ست! ی: خوب چه شکل صدف

به  اقیرو به صدف دادم. با اشت یکردم و گوش کیعکس پروفایلش کل يرو برداشتم، داخل تلگرام رفتم و رو یگوش
  کرد. یعکس ها نگاه م

  : چه جذابه صدف

  زدم لبخند

  یهست يوگرنه شناگر ماهر ینیبی: تو آب نم صدف

  زدم چشمک

  گهیاره د -

  !ادی: به نظر پولدار م صدف

  واحد دو خوابه لوکس هم داره هیفورد،  نشیاهوم، ماش -

  تعجب نگاهم کرد. با

  !!؟ي: تو با خانواده اش آشنا شد صدف

  داره. ينه، خونه مجرد -

  خونه اش! یخاك بر سرم تو رفت یی: وا صدف
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  وااا چته؟!! خوب اره -

  پسر؟ هی يخونه  یرفت یراحت نی: دلناز چطور به ا صدف

و چهار ساعته که  ستیبهم صدمه بزنه که، سوما ب ستیاوال من به باربد اعتماد دارم، دوما باربد عاشق منه قرار ن -
خونه اش  میبر میاما لباسش خراب شد مجبور شد ،یخواست بره مهمون یرفتم اونم چون م کباریفقط  رم،یاونجا نم

 ،یبعدش من رو رسوند خونه، خودش هم رفت مهمون دم،کر یخونه اش فضول يکوچولو تو هیتا لباس عوض کنه، من 
  .نیهم

  تکون داد. سر

  !!يجد انتونی: انگار جر صدف

  شهیم يداره جد -

  ؟یشیعروس م يدار یعنی:  صدف

  اره یها نه، ول يزود نیبه ا -

  زد لبخند

  ؟ي: انگار تو واقعا عاشق شد صدف

  ؟يتعجب کرد نقدریاره، چرا ا -

  شد؟! یپس چ امد،یاز پسرا خوشت نم ،ینداشت ي: اخه تو به عشق اعتقاد صدف

  بدون برنامه و اعتقاد. اد،یم شیپ هووی ست،یدست خود آدم ن زایچ نیکه ا دمیفهم -

  : دلناز مراقب خودت باش صدف

  ستین ينگرانم نباش من مراقبم، باربد پسر بد -

  کنمیها رو آرزو م نی: برات بهتر صدف

  زدم يگونه اش ب*و*س*ه  يرو
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  یتو هم طعم عشق رو بچش دوارمیطور، ام نیمنم هم -

  زد. یتلخ لبخند

  میمهمون دار دیای: دخترا ب بابا

  می: پاشو بر صدف

  امیتو برو منم م -

  تخت بلند شد، رفت سمت در يرو از

  صدف!! -

  : بله صدف

  رازه هینره که باربد فعال  ادتی -

  .رهینم ادمی:  صدف

کردم عاشق بشم، اولش  یوقت فکر نم چیمبارك فرستادم؛ من ه دیام ع یرفت. به نوا پ رونیزد و از اتاق ب یچشمک
اعصابم  يباربد رو ياز رفتار ها یبود، اما کم کم دلباخته اش شدم؛ درسته بعض ياجبار ییجورا هیام با باربد  یدوست

کردم. انگار باربد  یام رو با باربد تجسم م ندهیگذاشت. من آ یمبود که دوستم داشت و بهم احترام  نیبود، اما مهم ا
ما االن رنگش قرمز شده بود، بود ا دیسف دیبود!!. قلب من قبل از آمدن باربد سف دمیهمون شاهزاده سوار اسب سف

  ...وستمیرفتم و به جمع مهمون ها پ رونیتخت بلند شدم از اتاق ب يقرمز پر رنگ عشق. از رو

  

  ماه بعد :  کی

  گهیپاشو د ی: دل نوا

  کرده. تیباربد به تو هم سرا يگفتن ها یدل نیا -

  : خوب مگه بد؟! نوا
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  یمن دلنازم نه دل -

  .يبار ایها، خوب تو هم به باربد بگو باب  يریگیپ یلی: خ نوا

  هیباب کاف یگیکه تو به باربد م نیهم -

  باال انداخت. شونه

  : پاشو آماده شو تنبل خانم نوا

  من منصرف شدم -

  دست برداشت و به من نگاه کرد. دن،یخط چشم کش از

  !؟یچ یعنی:  نوا

  .امیمن نم زنهیدلم شور م -

  جنگ!! دونینه م یمهمون رمیم می: واا دار نوا

  .دمیکش ینفس

  .ستیدونم اما دل شوره دارم، دست خودم که ن یم -

  برهیخطرناك نم ي: نگران نباش باب ما رو جا نوا

گفت باب!!! اصال از مخفف  ینوا به باربد م امدیدونم چرا اما خوشم نم یشد. نم دنیمشغول خط چشم کش دوباره
  !امدیکردن اسم ها خوشم نم

  . شهیباب ناراحت م يای: اگه امشب ن نوا

  انداخت. یکوفتت و باب، بهم نگاه يا

  دعواتون بشه! یخواه ی: دوباره که نم نوا

  خوام یمعلومه که نم -
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  : پس پاشو آماده شو نوا

به موهام  دنیتخت بلند شدم؛ اتو مو رو از داخل کشو برداشتم و به برق زدم، مشغول اتو کش يو از رو دمیکش یآه
نوا، آخه خانواده اش رفته بودن مسافرت  يآمده بودم خونه  یاز صبح ،یمهمون میبر ییم؛ امشب قرار بود سه تاشد

داد  شنهادینوا، پ يخونه  امیقرار ب دیفهم یباربد وقت ود؛دو روزه به شمال و چون نوا درس و دانشگاه داشت نرفته ب
دل  يباربد ناراحت نشه قبول کردم، االن هم بدجور نکهیا يبرادو دل بودم، اما  نکهیبا ا ،یمهمون ییسه تا میکه بر

  برم. یمهمون نیشوره داشتم و پشیمون بودم که قبول کردم به ا

  اتو بکشم؟ ای: به نظرت موهام رو فر کنم  نوا

  نگاه کردم بهش

  اتو -

  : پس کارت تموم شد اتو رو بده نوا

  باشه -

فر عالقه داشت. کارم که با اتو تموم شد، دادمش به نوا و  ياما به مو امد،یفر به نوا نم يرو تند تر کردم، موها دستم
  بهم داد. یرژ لب سرخ آب هیکردن شدم، نوا  شیمشغول آرا

  ادیبزن بهت م نی: از ا نوا

  لب رو از دستش گرفتم رژ

  ممنون -

زانو ام بود از  ينگ که تا رور یمشک راهنیپ هی دم،یکردن، لباسم رو برداشتم و پوش شیلبخند زد؛ بعد از آرا بهم
 نهیآ يسمت راست و چپ لباسم بود؛ جلو بیخودم آورده بودم؛ دو تا ج يلباسام انتخاب کرده بودم و همراه  نیب
ام زنگ خورد، برش  یام بود. گوش قهیوسط  يو باز بود اما دو تا بند به شکل ضربدر یلباسم هفت ي قهی ستادم،یا

  برقرار کردم. داشتم، باربد بود، اتصال رو

  جانم -
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  سمت شما امی: من دارم م باربد

  میما هم آماده هست -

  زنمیتک م دمیرس ی: اوک باربد

  زمیباشه عز -

  زمیعز نمتیبی: م باربد

  گذاشتم زیم يرو، رو یگوش

  اد؟ی: داره م نوا

  اره -

  تکون داد، موهام رو به پشت گوشم بردم سر

  ي: چه خوشگل شد نوا

  لبخند زدم. بهش

   يشد بایتو هم ز -

 يو شال ام رو، رو دمیگذاشتم و مانتو ام رو پوش بمیج يرو تو یام رو به پا کردم. گوش يزد. جوراب شلوار چشمک
سمت  نیبود، آست دهیزانو پوش يتا رو يسرمه  راهنیپ هیسرم انداختم. به نوا نگاه کردم، واقعا خوشگل شده بود، 

رنگم رو به  یمشک یپاشنه دار چرم ي. کفش هاتنداش نیپ لباسش آستمچش بود و سمت چ يراست لباسش تا رو
  برداشتن نداشتم. فیدستم گرفتم، حس ک

  من که آماده ام. -

  .دیاش رو به پا کرد، مانتو اش رو پوش يشلوار جوراب

  : منم آمادم. نوا

  .میمبل ها در انتظار باربد نشست يرو م،یرفت رونیسرش انداخت. لبخند زدم. از اتاق ب يرو شال
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  نبود. يگذشته بود اما از باربد هنوز خبر ي قهیدق چند

  اد؟ی: مگه نگفت داره م نوا

  گفت -

  ده؟ی: پس چرا هنوز نرس نوا

  باال انداختم. شونه

  دونم ینم -

  زنگ بهش بزن هی:  نوا

  تکون دادم و به باربد زنگ زدم، چند تا بوق خورد تا برداشت. سر

  : جانم بدبار

  ؟ییکجا -

  نوا يخونه  کی: نزد باربد

  یاوک -

   رونیب دیای: ب باربد

  باش -

  گذاشتم بمیج يرو تو یگوش

  : کجاست؟ نوا

  رونیب دیایخونه، گفت ب کینزد -

  مبل بلند شد يرو از
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  می: پس پاشو بر نوا

من  ستاد؛یپامون ا يباربد جلو نیو همون موقع ماش میرفت رونیاز خونه ب م،یمبل بلند شدم، کفش پامون کرد يرو از
  عقب نشست یجلو و نوا صندل یصندل

  یخوشگل ي: به به چه دخترها باربد

  .میو نوا لبخند زد من

  عشقم!! يکرد ریچرا د -

  بود. ینیسنگ کیخیابون تراف يتو نیهم يراه تصادف شده بود، برا ي: تو باربد

  آهان -

  .شنیامشب از عشقت هالك م ،یمهمون يدخترا چارهیهاا، ب يکرد پی: باب خوشت نوا

  کردم اخم

  غلط کردن یلیخ یمهمون يدخترا -

  زدم پیعشقم ت يمن فقط برا ست،یبه جز دلناز برام مهم ن یکس چی: ه باربد

  باز شد شمیدلم آب شد و ن يتو قند

  تو خوشگل کردم يمنم امشب فقط برا -

  زد یبهم انداخت و چشمک ینگاه باربد

  خوشگله شهی: عشق من هم باربد

  زد.  یمصلحت يبهش نگاه کردم. نوا سرفه  عاشقانه

  خواد یخوب منم دلم م دیحرفا رو بس کن نیها ا نیماش ي: دختر مجرد تو نوا

  زدم لبخند



  انتقام دلباخته

 
129 

 

  کن دایرو پ یکیخودت  ي: امشب برا باربد

  لی: با کمال م نوا

دونم چرا  یرفته بودم اما نم یصدف مهمون و سام و یبا مان ي. قبال چند باردمیکش قیخنده؛ چند تا نفس عم باربد
 يها نیخدا چه ماش ییست. وا یمهمون هیفقط  ست،یجنگ که ن دونیامشب دل شوره گرفته بودم، به قول نوا م

  .میبود دهیرو پارك کرد، انگار به مقصد رس نشی!!! باربد ماشیلوکس

  دیش ادهیدخترا پ میدی: رس باربد

  زد. یشدم، نوا سوت ادهیپ نیماش از

  آمدم وسط بچه پولدارا ،یی: عجب جا نوا

  تکون دادم. سر

  : خداکنه امشب بخت منم باز بشه نوا

. آب دهنم رو ختیجو مقابلم قلبم ر دنیبا د م؛یزدم، همراه با باربد وارد اون خونه که نه وارد اون قصر شد لبخند
  کمر گذاشت ي!!!!. باربد دست رویبود نه مهمون یکه پارت نجایقورت دادم. ا

  عشق و حال عشقم می: بر باربد

که قبال رفته بودم، شامل چند تا پسر و دختر بود که دور هم  يها ی. مهموندهیجون و ترس یلبخند ب هیزدم،  لبخند
 نجایبودم، ا گانهیب نجایگذشت، اما االن با جو ا یهم خوش م یکل خوندن،یو شعر م زدنیم تاریگ م،یشد یجمع م

 یقسمت م نیا يعده داشتن تو هینور داشت،  رقصبود و  کیقسمت از سالن تار هیبرهنه بودند،  مهیدخترا ن
کردن؛  یسبز رنگ وجود داشت که ملت داشتن قمار م زیاون قسمت سالن روشن تر بود و چند تا م دن؛یرقص
 شم،یم چارهیو من ب دایم سیکردم االن پل یمشروب بود و بساط مواد مخدر هم که برپا بود. همش حس م یدنینوش

بودم  دهید لمیکر کننده بود، از بس ف کیموز يمسخره. صدا یمهمون نینوا باشم نه وسط ا يخونه  يتو دیمن االن با
مجبور به ازدواج  رند،یپسر بگ هیمن رو با  ایکنه،  ریمن رو دستگ ادیبودم که ب سیو رمان خونده بودم همش منتظر پل

بود،  ختهیرقص، اما ترس من هنوز نر يرابشم. کال قاط زده بودم، نوا زود با جو جور شد و رفته بود وسط ب ياجبار
  بودم. سیچشم به در و منتظر پل
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  به شانه ام زد؛ بهش نگاه کردم. يضربه  باربد

  : حواست کجاست؟ باربد

  جا نیهم -

  : آهان باربد

  باربد -

  : جانم باربد

  !شه؟یم یچ اد،یب سیوقت پل هیاگه  -

  ادینم نجایا سی: پل باربد

  !؟یحاال اگه آمد چ -

  راه در رو داره نگران نباش نجای: ا باربد

  مقابلم گرفت. وانیل هیدهنم رو قورت دادم،  آب

  ی: بزن گرم بش باربد

  رو خوردم که صورتم جمع شد آخه تلخ بود. وانیرنگ داخل ل یب ياز محتوا يرو از دستش گرفتم، مقدار وانیل

  چه تلخه -

  داره یبار طعم تلخ نی: واسه اول باربد

  دیرو سر کش وانشیل

  شهیم ي: اما کم کم عاد باربد
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تلخ رو  یدنینوش نیام ا وونهیکردم. مگه د یم يدستم باز يتو وانیزدم، فقط مشروب خوردن کم بود!!، با ل لبخند
  .شهیتر م نیکنه، جرمم سنگ رمیستگد سیبخورم! تازه اگه پل

  ها شهیباربد کم تر بخور حالت بد م -

  باش الیخی. بیخوش گذرون میآمد شهی: نم باربد

  .دیرنگ داشت رو برداشت و سر کش دیسف يکه محتوا وانیل هیچشمک زد،  بهم

  وسط میبر ای: ب باربد

  امیبرو من بعد م یخواه یتو م -

  ی: اوک باربد

 ییگرفت؟!!. توقع داشتم بگه عشقم من بدون تو جا يچرا جد نیتعارف زدم، ا هیرقص، حاال من  يوسط برا رفت
و بهش  يواریو رفتم کنار د دمیکوب زیم يرو رو وانیحرصم گرفت. ل يمن رو ول کرد و رفت، آ ی! اما به راحترمینم
و  زنهیخوش بگذرونم؟؟ چرا دلم شور مباشم و  راحت نایتونم مثل ا ینگاه کردم، چرا من نم تیدادم، به جمع هیتک

با اخم به رقص  دم،یکش قیراه دررو داره، پس چرا هنوز ترس تو دلمه؟! چند تا نفس عم نجاینگرانم؟! باربد گفت ا
 دیچسپ یدندونام کردم. چه م نیب ریام رو اس ینییداد. لب پا یتو بغل دخترا م يکردم، احمق چه قر یباربد نگاه م

 رونیب تیبا خشم فراوان رفتم وسط و دست باربد رو گرفتم و از جمع د،یکش یدست به بدنشون م دخترا،به 
  دمشیکش

  شده عشقم؟ ی: چ باربد

  !يدیخوب تو بغل دخترا قر م -

  انگشت به دماغم زد با

  حسادتت نی: قربون ا باربد

  .دمیم رو عقب کشدهنش حالم بد شد و خود يآورد، از بو کیو سرش رو نزد دیموهام کش ییال دست

  نکن عشقم یطونی: ش باربد
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  دهیالکل و انگور فاسد م يدهنت بو -

  رهیگیگل م ي: تو رو که بوس کنم دهنم بو باربد

به  دمیخواست ب*و*س*م کنه که با دست کوب یسمت خودش و م دیدور کمرم انداخت و من رو کش دست
  *ن*ه اش و ازش جدا شدميس*

  ب*و*س*ت کنم! يذار ی: چرا نم باربد

  یتو مست -

  : مست از عشق تو باربد

  خودش به سمت پله ها برد. يهمراه  د،یرو گرفت و کش دستم

  !م؟یریکجا م -

  عشق و حال يخلوت برا يجا هی:  باربد

  .دمیکش رونیو دستم رو از دستش ب ستادمیذهنم روشن شد، ا يخطر تو ریچشمک زد، آژ بهم

  امینم ییمن با تو جا -

  خمار بهم نگاه کرد. يچشما با

  هات هستم يلجباز نی: عاشق ا باربد

  خوام برم خونه یمن م -

  که پرهیخونه فازمون م می: تا برس باربد

  بغلش يتو دیخواستم برم که من رو گرفت و کش یرد داده بود. م انگار

  کنم. یخونه نقدش م میدیکنم رس یباهات حساب م هی: االن نس باربد
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گردنم زد که چندشم شد و هولش  يرو يخواستم ازش جدا بشه، ب*و*س*ه  یگفت، تا م یداشت م یچ نیا واا
  دادم

  !؟یکن یچکار م يدار -

  نگاهم کرد تیعصبان با

  کنم. يمن حق دارم باهات هر کار ی: تو عشقم باربد

  يرو ندار یچینه، تو حق ه -

  .دیموهام کش ییشد، دست ال کینزد بهم

  : عشقم من رو پس نزن باربد

باهام رفتار کرد!  یمدل نیباربد چرا ا دم،یتند تند نفس کش رون،یبه سمت ب دمیکردم ازش فاصله گرفتم، دو بغض
خواست من رو  یباربد م يزد که نه، چند بار ادیسرم فر يتو يصدا هیبود!!  یمدل نیچون مشروب خورده بود ا یعنی

  حالم رو بهتر کرده بود اما سردم شده بود. آزاد يدر رفتم. هوا رشیاز ز يب*و*س کنه اما من به هر بهانه 

  

دعوا و بحث جور نبود، چون  طیبودم؛ اما فعال شرا یخونه، از دست باربد عصب میبرم داخل و به نوا بگم که بر بهتر
  حالش نرمال نبود. د؛یفهم یمن رو نم يباربد حرف ها

  یچه دختر خوشگل یی: وا

که  یشد، با تعجب به اون کس دیآمدم برم داخل که دستم گرفت و کش !!زنهیرو م یداره مخ ک یک ستین معلوم
  بود، دستم رو از دستش جدا کردم يمدل خامه  يبا موها یغیت غیپسر ابرو ت هیدستم رو گرفته بود نگاه کردم، 

  عشق و حال میبر ی: خانم

  کارت یدست از سرم بردار برو پ -

  بهتر نجای: کجا برم از ا
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  مشب. اخم کردم و راهم رو کج کردم که برم اما سد راهم شدافتادم ا يریگ عجب

  نازه اما.. یلی: لباسات خ

  اما؟!! -

بدنم گرفتم،  يجلو يدستم رو ضربدر یچیو باعث شد لباسم پاره بشه، با گ دیام، کش قهی يدست انداخت تو هوی
لبخند چندش  هیبودم، پسره با  دهیبدجور ترس ن،یزم يکرد و افتادم رو ریگ يزیچند قدم عقب رفتم که پام به چ

 شیگ شیگ ياما چرا صدا د،یکوب یم رتشنفر با مشت به صو هیشد،  نیپخش زم هویشد، اما  کیآور بهم نزد
شد و سمت من  اروی الیخینفر باالخره ب هیکنه!! اون  یچه م يهند لمیوسط ف نیها، االن ا يهند لمی!!! مثل فامدینم

کت رو دور گردنم  يها نیبدنم و آست يبود؟!! کتش رو انداخت رو یکه ک امدینم ادمی اما االن زدیآمد، چه آشنا م
وسط  نیا يجا هیوار دستام دور گردنش حلقه شد. انگار مغزم  کیبلند کرد، اتومات نیزم يمن رو از رو هویگره زد و 

جلو نشستم، چشمام رو بستم، شروع کردم به مرور اتفاقات، با باربد دعوام شد، رفتم  یصندل يها جا مونده بود، رو
ماجرا شد و من رو نجات داد؛ چشمام رو باز  اردکنه، که سوپرمن و تمیخواست اذ یپسر مزاحم شد و م هی اط،یح يتو

 یرفتم، ب یناشناس م يمقصد يبودم و به سو نشیاستاد زارع، االن داخل ماش ییبود، وا دیکردم، اون سوپرمن ام
  .دمیکش ادیفر اریاخت

  رو نگه دارر نیبزن کنار، ماش -

 يتو يشد و درد بد شهیمانع از برخوردم به ش يزیپرت شدم به سمت جلو، اما چ ستادیا نیترمز، ماش يزد رو هوی
  نبود!!!. ادمیکمربند بستم که  ی. من کدیچیبدنم پ

  ! ؟یزنیم ادیچرا فر هی: چ دیام

  بود. ینگاه کردم، عصب بهش

  نجاتت دادم از دست اون پسره!!!؟ نکهیاز ا ی: انگار ناراحت دیام

  دهنم رو قورت دادم آب

  .یپالس يجا ها نیاون وقت همچ ییمملکت باش نیسرتت قرار دکتر ا ری: خ دیام

  تو حق ندا.... -
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  دیدهنم ماس يحرف تو د؛یکه به فرمون کوب یمشت با

  : خفه شووو دیام

  کرده بود!؟ یچرا قاط نیجا خوردم، ا ادشیرف از

پسرا دست به  نیب ادیپسر مست رهات کنم!!؟ انگار بدت نم هی شیلباس پاره پ هیخواست با  ی: نکنه دلت م دیام
  .یدست بش

  حرفا نیا دنیکردم از شن هنگ

  که انگار هر.... يدختر هیبه  یکنیو کمک م يایبه من بگه آخه به تو چه که م ستین یکی:  دیام

  موند. مهیگوشش زدم، حرفش نصفه و ن يکه تو یلیس با

  خفهه شوووو  -

  گونه ام روان شد. يتموم شده بود، اشک رو نیبرام سنگ دیام يزدم، حرفا ینفس م نفس

  : دلناز من... دیام

  خفه شوو -

آ*غ*و*ش*م. منم بلند بلند آمد به  شتریآ*غ*و*ش*ش البته ب يتو دیمن رو کش هویام بلند شد،  هیهق گر هق
حرص و غم بود. دلم از رفتار  ت،یحماقت، عصبان ،یناراحت ،یدل شکستگ ،یمونیکه از ترس، پش ي هیکردم، گر هیگر

که قرار  يآمده بودم، ترس از بال یکوفت یارتپ نیکردم که به ا یباربد شکسته بود، پشیمون بودم و حس حماقت م
  بودم. دیام ياز حرفا یناراحت از دست خودم، عصب اد،یبود سرم ب

  

 ملمیسوخت انگار ر یچشمام م دم،یجدا شدم، دماغم رو باال کش دیکردن قلبم آروم تر شده بود، از ام هیبا گر انگار
 دم،یکش رونیرو مقابلم گرفت، دو تا دستمال از داخل جعبه ب يدستمال کاغذ يجعبه  دیبود. ام ختهیچشمم ر يتو

نگاه کردم. داخل  دی. به امدمیکش قیم رو گرفتم، آخش راحت شدم. چشمام رو هم پاك کردم، چند تا نفس عمدماغ
  پخش شده بود. شمیرنگش، آرا دیسف راهنیپ يچشماش اشک حلقه زده بود؛ رو
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 گهیبودم، دلناز د یمن تند رفتم عصب دیزدم، ببخش یاون حرفا رو بهت م دیخوام، من نبا ی: دلناز من معذرت م دیام
  نکن هیگر

  االنش. تینه به مظلوم ششیپ قهیچند دق ینیصداش بود، نه به اون خشمگ يتو یبغض چه

  دی: دلناز ببخش دیام

  چشمات؟! يچرا اشک تو -

  داره ریواگ ازهیهم مثل خنده و خم هی: خوب.. گر دیام

  آهان -

  !؟يدی: بخش دیام

  تکون دادم سر

  !؟يدیکه ند یبی: آس دیام

  نه -

  !؟یخواست یم یچ یمهمون نیهمچ ي: آخه تو، تو دیام

  هاست! یمدل پارت نیبا دوستم آمدم، خبر نداشتم از ا -

  برام تکون داد يسر

  جناب دکتر و استاد؟! یکن یچکار م نجایخودت ا -

  نداره یجور جاها مشکل نی: من پسرم آمدنم ا دیام

  خونه باشم!! يتو یزندون دیچون من دخترم با یعنیآهان  -

  رو نگفتم نی: من ا دیام

  پس!! -



  انتقام دلباخته

 
137 

 

  بشه يزیها نه، چون خطرناکه و ممکن چ یجور پارت نیبرو، اما از ا يبر یمهمون یخواه ی: م دیام

  نگاه کرد  بهم

  رفته! ادتیرو  شیپ ي قهی: انگار چند دق دیام

  .دمیکش ینفس

  ستین يو خطر شهینم يزیچ ،یهمراه مطمئن داشته باش هیاگه  -

  : انگار دوستت چندان مطمئن نبوده!!؟ دیام

صدا رو  یاون شلوغ يدرآوردم و به نوا زنگ زدم اما برنداشت حتما تو بمیام رو از ج یگوش ينوا افتادم و فور ادی هوی
  ؟؟یچ ادیسر نوا ب يو با نوا برم خونه؟! اگر بال یکوفت ی! االن چکار کنم برگردم به اون پارتشنوهینم

  !؟ينگرانش شد: انگار  دیام

  ادیسرش ب يترسم بال یاره، م -

  ادیسر پسرا نم ي: اصوال بال دیام

  نگاه کردم بهش

  دوستم پسره!؟ یکن یچرا فکر م -

  : پس دختره!! دیام

  تکون دادم.  سر

  شناسمش؟! ی: من م دیام

  ؟یمن رو بشناس يدوست ها دیچرا با -

  .شناسمیهات رو م یهمکالس شتری: خوب من استادت هستم، ب دیام

  .ياستادم بود -
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 دینوا نبا يدرباره  يزینوا هم بره پس چ ياستاد رفته، آبرو شیمن پ يخواست حاال که آبرو ینگفت، دلم نم يزیچ
  ام آمد. یبگم. برام پ

  !؟یی: سالم کجا نوا

  خونه رمیمن دارم م -

  نکن ی: وا شوخ نوا

  هستم يجد -

  !؟ی: چرا رفت نوا

  ؟ییاینم تو گم،یحاال بعدا برات م -

  گذرهی: نه من فعال داره بهم خوش م نوا

  نمتیب یپس مراقب خودت باش، خونه م یاوک -

  : باشه نوا

  گذره یبه حال نوا که داره بهش خوش م خوش

  !م؟ی: دنبال دوستت بر دیام

  ادینه، اون خودش م -

  : پس تو رو برسونم دیام

  زحمت اره یب -

  ی: اوک دیام

  .میرو روشن کرد و راه افتاد نیماش

  رمیخودمون نم يمن خونه  -
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  ؟يری: پس کجا م دیام

  دوستم يخونه  -

  : پس آدرس رو بده دیام

  زدم و آدرس رو گفتم. لبخند

اگر امشب  ام،یجور جاها ب نیغلط کنم از ا گهیبود، من بهش اعتماد کردم، د ی. کاش باربد همراه خوبدمیکش ینفس
ترم باهاش  نیکه ا ينجاتم شده بود، استاد زارع، استاد يفرشته  دی!!! امادیسرم ب يبود که چه بالنبود، معلوم ن دیام

از  یعاشقش شده بودند، درست مثل بعض یترم اول يدخترا دمش،ید یدانشگاه م يتو یکالس نداشتم اما هر از گاه
  بود. یجنتلمن واقع هی دیخودم، که خوب حق هم دارند، ام يها یهمکالس

  ؟یپارت يکه امشب آمد ی: به خانواده ات نگفت دیام

  آمد. شیپ هوی یمهمون نیا انیدوستم بودم، جر ينه، خونه  -

  : آهان دیام

مراقب  شهیشد، اما هم یاخت م يبود، زود با هر فضا یدروغ که به استادم اشکال نداره!!. نوا دختر راحت مهین هی
  صد سال خسته بودم. ينگرانش نبودم؛ چشمام رو بستم به اندازه  ادیز نیهم يبود، برا یخودش بود، نوا دختر زرنگ

  

  میدیشو رس داری: دلناز ب دیام

  .میبود ناینوا ا يخونه  يرو باز کردم، جلو چشمام

  ممنون -

  نکردم که ي: خواهش، کار دیام

  !امدیسرم م يمعلوم نبود چه بال ،ياگه امشب نبود -

  به اتفاق امشب فکر نکن گهی: د دیام
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  زدم یتلخ لبخند

  ور جاها نروج نیبدون همراه ا ایکال با همراه  ایمطمئن  يهمراه  هیبدون  گهید ر،ی: فراموشش کن اما درس بگ دیام

  برم ایمهمون یمدل نیغلط کنم از ا گهید -

  : حاال به خودت بد نگو، برو راحت استراحت کن دیام

  منظورم شد يکتش افتادم و بهش نگاه کردم، انگار متوجه  ادیبشم که  ادهیپ نیز ماشخواستم ا یتکون دادم، م سر

  باشه شتیندارم، فعال پ ازی: به کتم ن دیام

  بازم ممنون -

  کنم ی: خواهش م دیام

  شدم ادهیپ نیماش از

  ری: مراقب خودت باش شب بخ دیام

  طور، شب خوش نیتو هم هم -

رو برداشتم و در رو باز کردم،  دیسنگ ها کل ریرو بستم، به سمت خونه رفتم، برام دست تکون داد و رفت. از ز در
که نوا آمد دچار مشکل نشه، وارد خونه شدم؛ اول رفتم داخل آشپزخونه  یسنگ گذاشتم، تا وقت ریرو ز دیدوباره کل

گوشم رد شد، نفس پر  خیامشب از ب يعجب خطر دم؛یپر تتخ يآب خوردم و بعد وارد اتاق نوا شدم و رو وانیل هی
فقط به  يو همراه  تیحما يبره که باربد به جا ادمیچطور فراموش کنم کار امشب باربد رو!! چطور  دم،یکش یاز حرص

 هیرو داخل کوله ام گذاشتم و لباس پاره ام رو با  دیتخت بلند شدم، کت ام يفکر عشق و حال خودش بود!! از رو
 يپاك کن رو، از رو ریش عیشد که نابود شد، ما فیبود ح یرنگ، عوض کردم، لباس خوشگل يو شلوارك سرمه  پتا
 رونیب ییرفتم، چند مشت آب سرد به صورتم زدم، از دستشو ییبرداشتم و صورتم رو پاك کردم، داخل دستشو زیم

زنگ زدم اما برنداشت؛ حتما گرم خوش  يام رو برداشتم و به نوا چند بار یگوش دم،یتخت دراز کش يآمدم، رو
  ام دادم یبود. بهش پ یگذرون

  سنگه، مراقب خودت باش. ریز دیخونه، کل دمیسالم نوا من رس -
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بود، دلم از باربد گرفته بود، چطور تونست با  دهیانگار با زدن آب به صورتم، خواب از سرم پر دم،یکش یقیعم نفس
مرزها رو نداشت.  نیداشت و باربد حق عبور از ا يرابطه حد و مرز نیبود اما ارو کنه،!! اره عشقم  يکار نیمن همچ

خداکنه باربد با اون حالش پشت فرمون  ست،ین ینانیاطم باربدخونه، آخه به  ادیآدم مطمئن ب هینوا با  دوارمیام
خواستم از  یباربد بودم و نمدوباره مرز ها رو براش مشخص کنم، من عاشق  دیفردا با باربد حرف بزنم، با دیبا نه؛ینش

جذاب  ادبغلم گرفتم. است يهم گذاشتم و بالشت رو، تو ي. چشمام رو، رودمیهم تن نم يدستش بدم اما به هر کار
کرد؛ غرور کاذب نداشت، بدجنس نبود و  یمدلش فرق م دیحاال چه دختر چه پسر، اما ام میداشت ادیدانشگاه ز يتو

حاال  گه؛ید ياز استادها يسر هیچشم نداشت، برعکس  يداد، به دختر یمحل نم زونیآو يکدوم از دخترا چیبه ه
خواستم به  ینم گهیدم، دوباره خواب بهم سر زده بود، دیکش یقیجذب شده بود! نفس عم دیچرا فکر من به سمت ام

  خواب دعوت کردم.. یفکر کنم، خودم رو به مهمون يزیچ ای یکس

  

 هی يپام رو گذاشتم رو ،ییداشتم و مجبور بودم بلند شم برم دستشو ییما دستشوا امدیخوابم م دم،یکش ي ازهیخم
  نرم اما سفت زیچ

  : آخ شکممم نوا

  نوا پام رو باال گرفتم و چشمام رو باز کردم و با تعجب به نوا نگاه کردم. ادیفر يصدا دنیشن با

  !؟یکن یچکار م نیزم يتو رو -

  سرم ری: خواب بودم خ نوا

  !!نیزم يچرا رو -

  دیکش ي ازهیخم

  خوابم برد. نیزم يآمدم رو ی: وقت نوا

  آهان -

بعد از  شد؛یم سیدادم، شلوارم خ یلفتش م گهید کمیحلمه ور شدم،  ییتخت بلند شدم، به سمت دستشو يرو از
بود، چشمام باز  یخوب يچه جا ییآمدم، آخش دستشو رونیب ییاتمام کارم، دست و صورتم رو شستم، از دستشو
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اش  یشونیپ يساعد دستش رو، رو وبود  دهیتخت دراز کش يهام راحت شدن، وارد اتاق شدم، نوا رو هیشد، کل
  بود. دیخواب از سرم پر گهیگذاشته بود، د

  کنه؟یسرت درد م -

  : اره نوا

  !!ارمیکجاست؟ برات ب ؟يقرص دار -

  سمت راست. ایسمت چپ  يباال نتیکاب ي: اره، آشپزخونه تو نوا

  ارمیاالن م یاوک -

  تخت نشستم. يبه اتاق برگشتم. لبه  ختم؛یآب ر وانیل يبرداشتم، تو نتیآشپزخونه رفتم و قرص از داخل کاب به

  برات قرص آوردم، پاشوو -

آب رو هم  وانیسرش رو باال آورد، قرص رو از دستم گرفت و داخل دهنش گذاشت، ل یرو باز کرد، کم چشماش
  بالشت گذاشت. يرو دوباره سرش د؛یگرفت و سر کش

  ؟ياالن بهتر -

  سوال رو بپرس نیبرسه، بعد ا می: اول بزار قرص به جا نوا

  بداخالق شده بود. چشماش رو بست. چه

  باربد يخونه  رمیمن بعد از خوردن صبحانه م -

  رو باز کرد و با تعجب نگاهم کرد. چشماش

  : اونجا چرا؟! نوا

  خوام باهاش حرف بزنم یم -

  : در چه مورد؟ نوا



  انتقام دلباخته

 
143 

 

  شبیاتفاق د -

  بود دهیترس انگار

  : کدوم اتفاق! نوا

  خواست از مرز رابطمون رد بشه یکه م نیهم -

  دیکش ینفس

  : آهان نوا

  تخت بلند شدم. يرو دوباره بست؛ از رو چشماش

  من رفتم -

  ي: با نوا

نبات خوردم، به اتاق برگشتم، آهسته و بدون  يو چا ریرفتم، داخل آشپزخونه شدم، صبحانه نون و پن رونیاتاق ب از
زدم،  رونیرفتم، به آژانس زنگ زدم و کفش پام کردم و از خونه ب رونیسر و صدا، لباس عوض کردم و از اتاق ب جادیا

کنم با  یسع دیرفتم، با یباربد م يبود که به خونه  يبار نیدوم نیباربد رو دادم، ا يسوار آژانس شدم و آدرس خونه 
خواست از مرز  یحالش نرمال نبود، وگرنه نم شبیکرد، د یامش باهاش حرف بزنم، باربد عشقم بود من رو درك مآر

 هیراک ستادیا نیماش خت،یاعصابم بهم ر شبید يادآوری. با دمیکش یبزنه!؛ نفس یبیخواست به من آس یرد بشه، نم
آب دهنم رو قورت دادم و زنگ رو فشار  ستادم،یواحد باربد ا يشدم؛ رو به رو ادهیپ نیرو حساب کردم و از ماش

داغون باربد   ي افهیکه در باز شد و ق شدمیم دیداشتم ناام گهیرو انجام دادم اما باز نکرد، د نکاریا يدادم، چند بار
  دمبل ولو ش يقدم به داخل خونه گذاشتم و در رو بستم، باربد رو رفت،در کنار  يشد، بهم نگاه کرد و از جلو دایهو

  حالت خوبه؟ -

  کنهی: سرم درد م باربد

  خونه شده بود. کیشده بود و چراغا خاموش بود. خونه اش شکل تار دهیهمه زدن تو کار سر درد!!؛ پرده ها کش امروز

  ؟يقرص خورد -
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  : اره  باربد

  االن زمان حرف زدن باهاش نبود، حالش خوب نبود. انگار

  بهتر من برم -

  نگاه کرد بهم

  ؟ي چرا آمد: اصال باربد

  آمدم بهت سر بزنم نیهم يحالت خوب نبود برا شبید -

  حالم برات مهم بود نکهی: نه ا باربد

  کردم تعجب

  !ه؟یمنظورت چ -

  مبل بلند شد يرو از

  ؟يبود یبا ک ؟یکجا رفت شبی: د باربد

  شدم یعصب

  !؟یگیم یمعلوم هست چ چیه -

  زد. ادیفر

  ؟؟یباش یتا با ک یپارت ي: خفهه شوو، با من آمد باربد

  !؟یگیم يدار یحواست هست که چ -

  رو گرفت و فشار داد دستم

  !؟ییکن یم انتیباهاش به من خ يکه دار ی: اون ک باربد
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بهش نگاه  یجیمغزم بود که هنگ کرده بود، با گ شتریدستم درد گرفته بود، اما ب د،یگوشم سوت کش ادشیفر از
  کردم

  : جواب من رو بدهههه باربد

  .دمی*ن*ه اش کوبيبا مشت به س* دمیکش رونیرو از دستش ب دستم

  بودم!!؟ دهیمن چقدر ترس شبید یدون یاصال م ؟یبه من تهمت بزن یکن یچطور جرات م ،یییهست یعوض ییلیخ -

  قدم عقب رفت. هیچشمام حلقه زد،  يتو اشک

  : ترس؟!! از من!!!؟ باربد

  .دمیکش ینفس

چندش آور مزاحمم شد، منم از ترس  يپسره  هیکه هوا بخورم اما  اطیح ياز تو جدا شدم، رفتم تو نکهیبعد از ا -
  نفر آمد و شروع به کتک زدن اون پسره کرد. هیکردم، اما  یداشتم سکته م

  

  باربد عوض شد. يکردم، چهره  یمکث

  نوا يبهم کمک کرد و من رو رسوند خونه  -

  مگونه ام پاك کرد يرو از رو اشک

  من از ترس رو به سکته کردن بودم. يبود یمشغول خوش گذرون یجنابعال یوقت -

  دیموهاش کش ییال دست

  !دهیپسر د هیب*غ*ل  ي: اما دوستم گفت تو رو تو باربد

  خورده بودم. نیبودم و هم زم دهیدوستت اشتباه متوجه شده، اون آقا فقط به من کمک کرد، من هم ترس -

  براش سر تکون دادم و به سمت در رفتم گشت؛یم قتینگاهم دنبال حق يچشمام نگاه کرد، انگار تو به
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  میباهم حرف بزن ای: دلناز نرو ب باربد

  میحرف زد یبه اندازه کاف -

گونه  يرفتم و در رو محکم بستم؛ اشک رو رونیدر رو باز کردم و از خونه ب د،یبه گوشم رس دنشینفس کش يصدا
 دیفهم نکهیرفتنم رو نگرفت!! چرا با ا يتونستم رفتار باربد رو درك کنم، چرا جلو یشد، نم ریره سرازهام دوبا

نکرد دلم رو به دست  یسد راهم نشد؟ چرا سع رانکرد!! چرا بازم دلم رو شکست؟ چ یاشتباه کرده اما عذر خواه
داد؛ اشکام رو  یصدا بود، رفتار باربد عذابم مسرم پر از  ییوا ییکردم؟! وا انتیچطور فکر کرد که من بهش خ اره؟یب

 يداشتن؛ صدا یسمج دست از سرم برنم ياشک ها نیکنم اما ا هیخواستم گر یصورتم پاك کردم، نم ياز رو
  کردم. یبه اطراف نگاه م یجیو با گ نیزم يآمد، افتادم رو ینیاشوحشتناك ترمز م

  ....ی: خانم چ دیام

  زانو زد نیزم يمن سکوت کرد و کنارم رو دنید با

  ؟یدلناز خوب ییی: وا دیام

  تکون دادم سر

  مارستانیب میپاشو بر ؟يدار ي: درد دیام

  بهم نخورد نیمن خوبم ماش -

  ن؟یزم يرو ي: پس چرا افتاد دیام

  و افتادم دمیترس نیترمز ماش ياز صدا -

  باال انداخت. ابرو

  یبلند بش نیزم ي: بهتره از رو دیام

  شدم. نیرو برام باز کرد سوار ماش نیلباسم رو تکوندم، در ماش يبلند شدم، خاك رو نیزم يرو از

  حالت خوبه؟ ی: مطمئن دیام
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  اره -

  شده بود!! ی: آخه دختر خوب حواست کجا بود؟! اگه به موقع ترمز نکرده بودم معلوم نبود االن چ دیام

  شهیحواس آدم پرت م یگاه -

 دیگوشم رد شده بود. هر دفعه هم به ام خیبود که از ب يخطر نیدوم نیبدم، ا يصدقه  هی دیاد. باتکون د سر
  برخورده بودم!!

  !؟یکن یچکار م نجایوقت صبح ا نی: اصال تو ا دیام

  !؟یکن یچکار م نجایخودت ا -

  خونه ام بخرم يخرت و پرت برا يسر هیآمده بودم  کاست،ینزد نی: خونه ام هم دیام

  اهان -

  : حاال تو بگو دیام

  دوست پسر احمقم!! يجوابش رو بدم؟ بگم آمدم خونه  یچ االن

  دادم یبه دوستم م دیرو با يزیچ هی -

  : آهان دیام

  بود جونم رو از دست بدم. کیامروز نزد الیاز فکر و خ دم،یکش یقیعم نفس

  : دلناز دیام

  بله -

  : تو حالت خوبه؟! دیام

  بهم نخورد نتیاره، گفتم که ماش -

  : منظورم اون نبود دیام
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  !؟یپس چ -

  ؟ی: انگار ناراحت دیام

  !!!زنهیچهره ام دل شکسته ام جار م یعنیام داغونه!!  افهیقدر ق نیا یعنی

  شده؟ يزی: چشمات پر از غم! چ دیام

  داشتم که بگم!؟ ینگفتم، چ يزیو چ دمیکش یآه

  کنم یخواستم فضول ی: نم دیام

خواستم عشقم رو از  یکه عاشقشم دلم رو شکسته بود، من نم یآمد؛ اون دنشینفس کش يتکون دادم، صدا سر
  رو هم تحمل کنم. يزیتونستم هر چ یدست بدم، اما نم

  ؟يری: خونه دوستت م دیام

  اره -

  ی: اوک دیام

ند، باربد مگه عاشقم نبود پس قلبم فرو کرده بود يداشتم من!! انگار سوزن تو یبرقرار شد؛ چه زندگ نمونیب سکوت
با  ستادیا نیبرم!؟ چرا اصرار نکرد بمونم؟! ماش یکرد!؟ چرا گذاشت به راحت یم تیچرا بهم تهمت زد!؟ چرا من رو اذ

  رو باز کرد نیکردم. در ماش نگاه دیبه ام ی. سوالمیبود دهیهنوز به مقصد نرس نکهیا

  کجا؟!! -

  امی: االن م دیام

  کنه!. دیخونه اش خر يخواد برا یشد، حتما م يسوپر هیتکون دادم، به رفتنش نگاه کردم، وارد  سر

  

!! من عاشق باربد بودم، اما شه؟یمن و باربد به کجا ختم م يبشه؟!! رابطه  یماجرا قرار چ نیباال انداختم، آخر ا شونه
من رو دوست  گهیباربد د یعنیبد رو نداشت، از بار يبه حس اون نسبت به خودم شک کرده بودم؛ قلبم تحمل دور
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شده  فیقدر ضع نیچرا من ا دم،یچشمم کش ریز انگشتنداشت؟!! چشمام از اشک پر شد، سرم رو تکون دادم و 
  بسته مقابلم گرفت هیسوار شد و  دیباز شد و ام نیدر ماش دم؛یکش ی! نفسامد؟یفرت فرت اشکم در م یبودم؟! ه

  !ه؟یچ نیا -

  دمیشکالت خر : برات دیام

  بهش نگاه کردم. یبود، سوال دهیرو از دستش گرفتم، شکالت تلخ خر بسته

  حال آدم خوب بشه شهیآدم ناراحته فقط شکالته که باعث م ی: وقت دیام

  ممنون -

  : خواهش دیام

 کهیخوردم، ت یخاص داشت، با لذت م يمزه  هیرو باز کردم و مشغول خوردن شدم. عاشق شکالت تلخ بودم،  بسته
دهنش  ياز دستم شکالت رو گرفت و تو دیام هویدهنم بگذارم که  يخواستم تو یآخر شکالت رو برداشتم و م

  گذاشت؛ با تعجب بهش نگاه کردم.

  !ه؟ی: چ دیام

  یچیه -

  يمن بدون تعارف خورد يبسته شکالت رو جلو هی:  دیام

  بهت بدم یگفت یم یخواست یخوب اگه م -

  ستم و ازت گرفتم: خوب خوا دیام

  يخوب کرد -

  !!يکرد یتعارف م دیبا ی: ول دیام

  ستمیمن اهل تعارف ن -

  تکون داد. سر
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  !؟يصبحانه خورد ی: راست دیام

  اره -

  ی: اوک دیام

کنارت بود  یاگه کس يبخور یخواه یم يزیهر چ گه،یبهم م شهی. سام هممیرو، روشن کرد و حرکت کرد نیماش
. اصال از تعارف رهیکه نم رهیحرف به گوشم نم نیافته. اما ا یتعارف بزن، گناه داره اون بدبخت دهنش آب م هیبهش 

اگه بده به من قبلش صد  ای کنه،یم يرایپذ خودش امد،یمهمون خونه مون م یوقت نیهم ي. مامانم براامدیخوشم نم
سرنوشت، از  نید؛ از دست خودم، از دست باربد، از انره هاا. چشمام رو بستم، فکرم خسته بو ادتیتعارف  گهیبار م

 ینم يتنها اطیح يرفتم، کاش تو ینم یلعنت یشکست به اون مهمون یبودم؛ کاش پام م یعشق خسته و عصب نیا
گفتن کاش رو کاشتن  میاز قد دمیکش یشدم؛ نفس یکاش عاشق باربد نم امدم،یباربد نم يخونه  وزرفتم، کاش امر

  سبز نشد. یول

  ؟ی: خواب دیام

  دارمینه، ب -

  میدی: پس چشمات رو باز کن که رس دیام

  نگاه کردم دیبا لبخند به ام م،یبود ناینوا ا يخونه  يرو باز کردم. رو به رو چشمام

  ممنون -

  کنم  ی: خواهش م دیام

  فاصله گرفتم. نیشدم و در رو بستم، براش دست تکون دادم و از ماش ادهیپ نیماش از

  ناز: دل دیام

  و بهش نگاه کردم برگشتم

  بله -

  برگ مقابلم گرفت هی
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  : شماره ام، اگه الزم شد بهم زنگ بزن دیام

  رو گرفتم. برگ

  کن ادداشتی -

  رو؟! ی: چ دیام

  من رو يشماره  -

  : آهان دیام

  شو برداشت یگوش

  : بگو دیام

- 09........  

  کردم وی: س دیام

  ریاگه الزم شد باهام تماس بگ -

  : باشه دیام

  جبران کنم دمیقول م ،یممنون بابت همه چ -

  ستینکردم، جبران الزم ن ي: کار دیام

  لبخند زدم بهش

  يبا -

  ي: با دیام

استادم بود، تازه بهم کمک هم کرده بود، شماره اش رو داشته باشم شماره  دیبوق زد، براش دست تکون دادم، ام برام
  باز شد. یکیت يگذاشت و در با صدا ي هیرو فشار دادم، چند ثان ي رهیدادکمه  شه؛ینم يزیام رو داشته باشه که چ
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آب  وانیل هیداخل آشپزخونه رفتم، خوردن اون بسته شکالت تشنه ام کرده بود؛  دم،یکش یهال شدم، نفس وارد
  کردن اما دلم خنک شد خیدندان هام  دم،یسرد رو سر کش

  ؟ینداشت دی: مگه کل نوا

  بسته بود نگاه کردم يو به نوا که سرش رو با روسر برگشتم

  زدم یداشتم که زنگ نم دیاگه کل -

  نگفت يزیچ

  ؟يصبحانه خورد -

  خواستم بخورم ی: نه تازه م نوا

  تخت نشستم، در اتاق باز شد. يتکون دادم و به سمت اتاق رفتم. مانتو و شال رو در آوردم و رو سر

  : دلناز نوا

  : جانم نوا

  خت کنارم نشست.ت ي لبه

  !!؟ي: با باب حرف زد نوا

  کوفت و باب!! يا

  کرد ینه، سرش درد م -

  : آهان نوا

  .دمیتخت دراز کش يرو

  !!ی: راست نوا
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  بگو -

  !؟یرفت هویشد که  یچ شبی: د نوا

  .دمیکش ینفس

  تو ينفر آمد من رو از دستش نجات داد و رسوندم خونه  هیپسره مزاحمم شد، بعد  هی گم،یخالصه م -

  : آهان نوا

  تو هنوز سرت خوب نشده!؟ -

  بستم!! یم ي: اگه خوب شده بود به نظرت روسر نوا

 يشده بود امروز!! صدا يرفت؛ چشمام رو بستم. چه روز رونیتخت بلند شد و از اتاق ب يباال انداختم. نوا از رو شونه
 یبود با نوا کار داشت نه با من!! دلم م یبود؟؟ سر تکون دادم، اصال به من چه؟! هر ک یک یعنیآمد،  فونیزنگ آ

نفر وارد اتاق شد،  هیدست باربد خورد بود؛ حس کردم  ازخسته بودم و اعصابم هنوز  یلیخواست بخوابم آخه خ
چشمام رو باز کردم  يعطر باربد به مشامم خورد؛ فور يرفت، بو نیینشون ندادم، حتما نوا بود، تخت پا یعکس العمل

  تخت بلند شدم يبود، جا خوردم و از رو دیتحت دراز کش يد که کنارم روبارب دنیو از د

  توو!!! -

  تخت بلند شد. يرو از

  !يبود ي گهید ی: اره من، منتظر کس باربو

  کرده بودم هنگ

  !؟یکن یچکار م نجایا -

  : آمدم باهات حرف بزنم باربد

  رونیندارم برو ب یمن با تو حرف -

  .یکن رونمیب یتون یاتاق نواست نه تو، پس نم نجای: ا باربد
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  تکون دادم سر

  رمیباشه پس من م -

  نگاهم کرد؛ ازش فاصله گرفتم. ییبود، با لبخند دندون نما ستادهیرفتم و خوردم به نوا، آخه پشت در ا رونیاتاق ب از

  خوام باهات حرف بزنم ی: دلناز صبر کن، م باربو

  ندارم یگفتم که من با تو حرف -

  : اما من دارم باربد

  کردم بغض

  !؟یبهم تهمت بزن یخواه یبازم م -

  .دیکش ینفس

که باهاش رفت، اون  دمیپسر د هیبغل  يدوست دخترت رو تو گفتیبهت م امدینفر م هی ،يمن بود ي: تو اگه جا باربد
  !!؟؟يکرد یبا خودت فکر م یوقت تو چ

  کردم یازش سوال م یو هر حرف يقبل از هر فکر -

  بودم ی: خوب من عصب باربد

  گفتم تیعصبان با

  یبه من تهمت بزن یاما حق نداشت ،يکه بود يبود یعصب -

  نزن ادی: دلناز فر نوا

  قدم عقب رفتم. هیشد  کیخواست!!؟ باربد بهم نزد یم یمن و باربد چ ياالن وسط دعوا نینوا نگاه کردم، ا به

  !؟يشد یخوام، االن راض ی: من عذر م باربد

  تر شدم و با دست بهش ضربه زدم یبودم، عصب یعصب
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نفر  هی نکهیا يبرا دمی!؟ شایکن تمیاذ یخواست یچون م ای ي! چون بهم تهمت زد؟یچ يبرا یکن یم یعذر خواه -
  رفتم!!؟ شیمزاحمم شد و من تا مرز سکته پ

  ستیباب مقصر ن گهینفر مزاحمت شد که د هی: چون  نوا

  حرص و خشم به نوا نگاه کردم. با

  برو به صبحانه خوردنت برسهه -

  يریگیمن رو م يچرا پاچه  گهی: وااا د نوا

  ندارهه یکه بهت ربط یکن یدخالت م يکار يچوون تو -

  

  کرد، به باربد نگاه کردم یظیاخم غل نوا

  دلم ازت گرفته ،یبدجور دلم رو شکست -

  دیموهاش کش يدست ال یکالفگ با

  نبود يحالم عاد شبیتکرار نشه، دلناز من د گهید دمی: قول م باربد

  يخورد یکم تر م یتو که جنبه نداشت -

  !؟یکن ی: اوووف باشه من غلط کردم شکر خوردم بس م باربد

  هم بدهکار شدم يزیچ هیکه انگار من  یکن یرفتار م يجور هی -

  يدیدعوا رو کش م يو دار یشینم الیخیکردم، اما تو ب ی: االن من که عذر خواه باربد

  کنم یآشت ایراحت نیخواست به ا یگفت، دلم نم ینم یمونیرفتار و لحن باربد از پش دم؛یکش قیتا نفس عم چند

 یمن نابود شدم، بدجور عصب ،یو باهاش رفت يپسر بود هیبغل  يبهم گفتن تو یدلم من عاشقتم، وقت زی: عز باربد
  شدم.
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 یدختر م هیباربد حق داشت، منم اگه باربد رو با  دمیکردم؛ شا یباربد بودم، شک م ياگه من جا دمیدونم شا ینم
  کردم. یم یقاط دمید

  رو انیجر نیلطفا بس کن و فراموش کن ا رمیمی: دلناز من بدون تو م باربد

  کنه یخواد باهات آشت یتنده و نم یلیدلناز خ شی: فعال که آت نوا

  من نظر داد و حرف زد!!! ياالن چرا نوا جا واا

  زبون دلناز؟! يتا حاال تو شد ی: از ک باربد

 کیبه باربد نزد یمشت کرد؛ کم تیحرف باربد کامال موافق بودم؛ نوا حرصش گرفته بود؛ دستاش رو از عصبان نیا با
  شدم.

  !!؟یو تهمت نزن یزود قضاوت نکن گهید يدیقول م -

  زد لبخند

  دمی: اره عشقم قول م باربد

  زد و دستاش رو به دو طرف باز کرد شمکچ

  !؟!ی: حاال آشت باربد

  یاره آشت -

  بغلم ای: پس ب باربد

  میرابطه مون رد بش ياز خط قرمز ها میحق ندار گهید -

  و دستاش رو جمع کرد. دیخودش رو عقب کش امد،یاز جوابم خوشش ن انگار

  یتو بگ ی: باشه عشقم هر چ باربد

  اتاقش رفت. يزدم. نوا به ما دوتا نگاه کرد و تو لبخند
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  زمیعز يخوب بهتره بر -

  : چرا؟! باربد

  ناستینوا ا يخونه  نجایچون ا -

  !؟نمتیبب ی: آهان، باشه، ک باربد

  فردا -

رفت، منم وارد اتاق  یلبخند زد و برام بوس فرستاد، بهش چشمک زدم و براش بوس فرستادم؛ سمت در خروج بهم
  االن باهام قهر کرده؟!!. یعنیچشماش رو بست،  دیا من رو که دشدم، نو

  نوا -

  تخت نشستم ينداد، لبه  یجواب

  !يقهر یعنیاالن  -

  دمیموهاش کش ينگفت، دست رو يزیچ بازم

  اگه باهات تند حرف زدم دیبودم ببخش یمن عصب -

  رو باز کرد چشماش

  کنه یفقط هنوز سرم درد م ستمی: قهر ن نوا

  پس استراحت کن یاوک -

  با باب دعوات شد!؟ ی: چرا بهم نگفت نوا

  بودم و حس حرف زدن نداشتم یچون عصب -

  باال انداخت شونه

  !؟یمونیم ایخونه تون  يری: م نوا
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  کنه یم رونتیبهم گفت، نوا داره ب یحس هی

  شمیمزاحمت نم نیاز ا شتریخونه، ب رمیم گهید -

  زمیعز ی: تو مراحم نوا

رنگ  یتاپ آب هیلباسم شده بودم،  يتازه متوجه  ستادم،یا نهیآ يتخت بلند شدم، رو به رو يز روزدم و ا لبخند
 دمیهم مقابل باربد ظاهر شدم، مانتو ام رو پوش یتنم بود، ابرو باال انداختم، با چه لباس یشلوار ل هیبا  يحلقه  نیآست

  .شتمسرم انداختم؛ کوله ام رو بردا يو شالم رو، رو

  نوا جان يبا يبا -

  نگاه کرد بهم

  زمیعز ي: با نوا

  قرار بزارم تا بهش کتش رو پس بدم. هی دیباشه بعدا با ام ادمیزدم.  رونیخونه ب از

  

  دمیدر رو باز کردم و وارد هال شدم، هراسون پرس يفور امد،یدعوا از داخل خونه م يصدا

  چه خبره! نجایشده؟! ا یچ -

  بودن! یاشون انگار عصبو صدف بهم نگاه کردن، هر دو ت سام

  بازم دعواتون شده؟! -

  از حدش فراتر رفته گهیسام د نی: ا صدف

  باز چکار کرده؟! -

  دیکش ادیفر

  شدهه وونهی: رد داده د صدف
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  نزن غیگوشم، صدف ج ییوا -

  رد دادم گهی: چون عاشق شدم م سام

  حرف سام، دهنم باز موند دنیشن از

  شمیخر نم گهید ينزن، من مثل دخترا ی: حرف الک صدف

  ؟یفهمی: من عاشقت شدم صدف چرا نم سام

  چه خبر بود؟؟!!! نجایزدم، ا یپلک هم نم یحت

  سراغ من؟! يدانشگاه و محل کارت تموم شدن، حاال آمد ي: دخترا صدف

دور همه رو خط  گهیحس کردم عاشق تو شدم د یدوست بودم، اما از وقت يادیز ي: آقا قبول، من با دخترا سام
  دمیکش

  لبم نشست. يخودم و باربد افتادم، لبخند رو ادی هوی

  : من عاشقتم سام

  !؟یگیرو م نایهم هم هی: به بق صدف

  بگو يزیچ هی: دلناز تو  سام

  بود نگاه کردم. زیسام که از عشق لبر يدهنم رو قورت دادم و به چشما آب

  بگم؟! یچ -

  !؟یکن ی: حرف من رو، عشق من رو نسبت به صدف باور م سام

  زدم لبخند

  کنم یمعلومه که باور م -

  دلناز هم حرفم رو باور کرد ی: بفرما حت سام
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  : خوب دلناز خواهرته، معلوم طرف توست صدف

  تعجب به صدف نگاه کردم با

  اره من خواهر سام هستم، اما خواهر تو هم که هستم دختر خاله -

  پسر دختر باز رو باور کنم؟! هی: چطور حرف  صدف

  نکردن يباز يبا احساس دختر ستن،یو نه سام اهل دوز و کلک ن یهم مثل سام دوست دختر داره، اما نه مان یمان -

  .دیکش ینفس صدف

  : من عاشقتم بهم فرصت بده تا بهت ثابت کنم سام

  کنه يتونه بهت دروغ بگه و باهات باز یاون نم ،یسام يتو دختر خاله  -

  !؟یهمه سال نشناخت نیا يتو من رو تو یعنی م،یبزرگ شدما با هم  ستم،ین بهی: من که غر سام

  صدف -

  : بله صدف

  !؟يتو کور -

  کرد تعجب

  : کوررر!!! صدف

  !!؟ینیبیاما تو چرا نم بارهیاز نگاه سام عشق که م -

  شد کیبه صدف نزد سام

  کنم یانکارت رو درك نم لیاما دل ی: تو هم عاشق من هست سام

  کاش تالش کرده بودم. یبعدا با خودت نگ ،ینش مونیفرصت بهش بده که بعدا پش هی -

  منم دوستت دارم!؟ یدون ی: از کجا م صدف
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  یلیضد حال خ زدیپس چرا چپ و راست م یلی: اگه صدف با من نداشت م سام

  خنده ریز میو صدف زد من

  : االن درخواست عشق من قبوله؟! سام

  بخند زدمبه من نگاه کرد، بهش ل صدف

  و درخواست تو رو قبول کنمی: به دلناز اعتماد م صدف

  رو گونه ام زد. يو ب*و*س*ه  دیخند سام

  : قربون تو خواهر گلم سام

  صدف يکرد یکار خوب -

  لبخند زد صدف

  !يکرد یرو قبول م یدبه ترش دیبا يکرد یمن رو قبول نم يشوهر یب نیا ي: تو سام

  صدف اخم کرد دم؛یخند

  سام یلوس یلی: خ صدف

  ی: من لوسم تو ملوس سام

  رمیجوابم رو پس بگ گهی: شیطونه م صدف

  غلط کرده یلیخ طونهی: ش سام

  و سمت اتاقم رفتم دمی. خنددیآ*غ*و*ش*ش کش يصدف رو تو هویبگه اما سام  يزیخواست چ یم صدف

  دیعاشق، من رفتم شما دوتا راحت بغ بغو کن يکبوتر ها -

خبر  یگرفت و من ب یشکل م یکنارم داشت داستان عشق دم،یتخت پر يتاق شدم. روچشمک زدم، وارد ا بهشون
داشت که  قتیخبر از من! انگار حق یبود و من خبر نداشتم، مخ داداشم رو زد ب یصدف هم عجب مارمولک نیبودم!! ا
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 دمیم بشه!! خندصدف قرار بود زن داداش يجد یعنی شه؛یاز عشق ها، با کل کل و دعوا شروع م یگفتند، بعض یم
کردن با  يدونستم که داداشم اهل باز یچه جالب و بامزه؛ به عشق سام نسبت به صدف مطمئن بودم، چون م

  بود... يو پر از حادثه  بی. امروز واقعا روز عجستیاحساس دختر خاله اش ن

  

  حال : زمان

 يبود؛ حوصله  روزیو کسل کننده، هر روز چرت تر از د يتکرار يروزها نیخسته شده بودم از ا دم،یکش ي ازهیخم
کوه کنده باشم نه،  نکهیخسته بودم، نه ا یلیاتاق حبس کرده بودم، خ يخودم رو تو ییجورا هیرو نداشتم،  يزیچ

  .کرد یم يکوهنورد حیتفر يکه برا ستادم،یا یکس يفقط مثل کوه پا

گوش  يآهنگ برا هیکردم تا  یم نییها رفتم، منو رو باال و پاام رو برداشتم و به قسمت آهنگ  یگوش دم،یکش یآه
  .يلعنت بهت که نابودم کرد ،یدلم رو شکست يجور نیکنم؛ لعنت بهت باربد که ا دایدادن پ

دونستم، با همه مثل من  یفرق دارم، اما نم هیکردم، من براش با بق یبودم، فکر م الیزدم. چه خوش خ يپوزخند
  دونستم  ینم یکنه، حت یرفتار م

  رهیگ یها هم گرم م بهیغر با

   الیساده و خوش خ چقدر

  من. بودم

گذره  یبه نام چرا نم تایکیاز ن دیآهنگ جد هیکردم وصف حال خودمه.  یکردم که حس م دایآهنگ پ هی باالخره
  کردم. یساعت، رو پل

  ساعت گذرهی(چرا نم

  ادمیاز  پرهینم چرا

  منو راحت گهید شنوهینم چرا

  خوابم گهید برهینم چرا
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  که بات همه جوره بودم از ته وجودم من

  خوندمیچشات فکرتو م از

  کردم و در گوشت خوندم بغلت

  باشه هرچقدم دورم راهت

  مونمیو کنارت م امیبه پات م پا

  میمستق ریتاث یداشت یوقت

  رو مودم َپ چرا دروغم هرلحظه

  ساعت گذرهیچرا نم پس

  ادمیاز  پرهینم چرا

  منو راحت گهید شنوهینم چرا

  خوابم گهید برهینم چرا

  ساعت گذرهینم چرا

  ادمیاز  پرهینم چرا

  منو راحت گهید شنوهینم چرا

  خوابم گهید برهینم چرا

  لحظه هامم گذرهیم سخت

  اس قهره با من نهیکه توو آ یاون

  هر نگاتم يحرف تو یکل

  دنبالت همه جا شهر دمییدو
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  روز اول تا شب آخر از

  بسه واقعا یقهر و آشت همش

  يفقط با من بود یدوست نداشت منو

  رفتن خسته از کارتم یپ

  هنو راه هست برا برگشت یول

  وقت هست شهیتو هم واسه

  چند تا رو دستم زیتا خط رو م چند

  صورتم دور شده لبخند از

  سرد تر از برفم ستمیکنارت ن یوقت

  اول همش جنگ از

  هنو هستم یبرو ول یگفت

  ساعت گذرهیچرا نم پس

  ادمیاز  پرهینم چرا

  منو راحت گهید شنوهینم چرا

  خوابم گهید برهینم چرا

  ساعت گذرهینم چرا

  ادمیاز  پرهینم چرا

  منو راحت گهید شنوهینم چرا

  خوابم). گهید برهینم چرا
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!! از همون اول رابطه مون با زنهیذهنم پرسه م ي!! چرا دائم توادمیاز  رهیآمدم، واقعا چرا نم رونیآهنگ ها ب يمنو از
وارد تلگرام  دم،یکش یقیدعوا شروع شد؛ برعکس صدف و سام رابطه مون به عشق دو طرفه ختم نشد. نفس عم

قلبم پا بذاره. چشمام  يبود؛ چه براش راحت بود رو ذاشتهگ دیمن، بازم عکس جد يبود اما نه برا نیشدم، باربد آنال
کنم. در اتاق  یبودم که هنوز هم به باربد فکر م یرت کردم. از دست خودم عصبپ نیزم يرو، رو یرو بستم و گوش

  تخت نشستم. يگونه ام پاك کردم و رو يشده رو ختهیزده شد، اشک ر

  بفرما داخل -

  دیموهام کش يتخت نشست و دست ال ياتاق باز شد و مامانم قدم به داخل اتاق گذاشت، بهش لبخند زدم، لبه  در

  دخترم؟! ی: خوب مامان

  ممنون -

  دیکش یآه

  شده مامان!!؟ يزیچ -

  شده دخترم؟! يزیسوال رو ازت بپرسم، چ نیا دی: من با مامان

  زدم لبخند

  ستین يزیچ ینه مامان گل -

  !؟یساخت ینیدختر غمگ نیشده که ا یچ طونیدلناز، از اون دختر ش ي: فرق کرد مامان

  فقط خسته ام ستمین نیغمگ -

  !؟یچ ي: خسته برا مامان

  درس خوندم. يادیدونم، انگار ز ینم -

  !!یگی: دلناز تو که به مامانت دروغ نم مامان

  گفتم. یمحض نبود اما دروغ هم نم قتیدستم گرفتم. حرفام حق يمامانم رو تو يدستا



  انتقام دلباخته

 
166 

 

  نشده فقط خسته ام يزیچ د،یو هست دیبود قیرف هیمن  يبرا شهیمامان شما هم -

  !د؟ینیچیبرنامه نم هیچرا با بچه ها  ،ي: خوب االن که دانشگاه ندار مامان

  .میختیبرنامه ر هی دیدونم حاال شا ینم -

  هستم. نجایمن ا یباهم حرف بزن یکارم ازت دور شدم، اما هر وقت بخواه یدونم، به خاطر شلوغ ی: دلناز م مامان

  دونم مامان جون یم -

داره آغوش مادر، آرامش گرفتم و دلم آروم شد؛ چه خوب  یوازش کرد، چه عالمآغوشش فرو رفتم، موهام رو ن يتو
  گونه ام زد يرو يکه مامانم رو دارم. از آغوشش جدا شدم. بوسه 

  نباشم، مراقب خودت و سام باش يچند روز هیدارم ممکن  ناری: من سم مامان

  چشم، شما هم مراقب خودت باش -

  تخت بلند شدم يلبخند از رو با

  ریباهام تماس بگ ی: کارم داشت مانما

  باشه -

  رفت رونیکرد و از اتاق ب ینگاه بهم

  

دوستم و محرم اسرارم مامانم بود؛  نیعاشق مامانم بودم، اول دم،یکش یرفت، نفس رونیانداخت و از اتاق ب ینگاه بهم
 يصدا دنیکردم، از شن یم فیمامانم تعر يافتاد رو برا یکه م یبچه که بودم، هر اتفاق دم،یتخت دراز کش يرو

کوچولو دعوام  هیهم  یداد، گاه یهم با دقت بهم گوش م نماما م؛یها طنتیها تا حرف ها و ش نیپرندگان و بوق ماش
دونستم بزرگ  یدرس و کارش شد و منم بزرگ شدم؛ اگه م ریهستم! اما کم کم درگ طونیقدر ش نیکرد که چرا ا یم

مامانم شد؛ اما صدف هم  نیگزیکردم!؛ صدف جا یوقت آرزو بزرگ شدن نم چیقدر مزخرف و چرته، ه نیشدن ا
 گه؛یبه سام م رهیبه صدف بگم م يزیکنم اگه چ یاش شد، حس م یشد، بعد هم که سام وارد زندگ هدانشگا ریدرگ

دادم سکوت  حیترج نیهم يکنم؛ منم برا یحس م یمدل نیدونم چرا ا یدونم که صدف راز دار اما نم یالبته خوب م
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خونه مون  ادیآخه هر وقت م د،ش یخواستم بگم نم یبه صدف نگفتم، اگه هم م يزیچ ادیباربد ز يکنم؛ درباره 
از همه وفادار تر  ییتنها نیرو انتخاب کردم، انگار ا يمن تنها دم،یکش یگذرونه تا با من!! آه یبا سام وقت م شتریب

و من  يبا تمام وجود دوستم دار یگفتیه به حرفات اعتماد کردم، تو مبودم ک یباربد، من چه احمق يهست؛ باربد آ
 یکالم هاش بود. آه کهیانگار دوستت دارم، عاشقت هستم جز ت ،یهست يوجود یب آدمکه چه  دمیتازه فهم

 یعنیبود!!! تعجب کردم!  دیبرداشتم، ام نیزم يرو از رو یشدم و گوش زونیام زنگ خورد از تخت آو ی. گوشدمیکش
نفس  يو فقط صدا گفت ینم يزیشده که با من تماس گرفته!!؟ اونکه با من قهره!!؟ اتصال رو برقرار کردم، چ یچ
  !امدیم شیها

  !یفقط نفس بکش يزنگ زد -

  خوام ی: عذر م دیام

  بابت!!؟ -

  خواستم مثل دخترا ناز کنم یماجرا رو بزرگ کردم و کش دادم، مثال م نیا يادی: من ز دیام

  خوب!! -

  !!؟ي: االن تو با من قهر دیام

  نگفتم يزیچ

 نکهیبا ا يکرد یتو عذر خواه یاما من وقت ،يدیمن رو بخش یاشتباه رو کردم و تو به راحت نی: من قبال ا دیام
  بودمت، اما باهات خوب برخورد نکردم دهیبخش

  پس من حق دارم قهر کنم؟! -

  دیکش ینفس

  ي: اره حق دار دیام

  يخوب پس با -

  : دلناز قطع نکن دیام
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  !!؟يدار یبازم حرف -

  : من رو ببخش دیام

  شترهیپس حاال که من دخترم نازم ب ،يهمه ناز کرد نیا يتو که پسر -

خواستم ناز کنم؛ واقعا  یم گهیکنه، م یم یاحمق بعد از چند روز زنگ زده، عذر خواه يرو قطع کردم، پسره  یگوش
  در اتاق باز شد. هوی دم،یکش قیند تا نفس عمبود!!!. چ یپسراا کار مشکل نیکه درك ا

  !؟يریگیم ادیدر زدن رو  یسام ک -

  ی: وقت گل ن سام

  تکون دادم سر

  !؟يحاال چکارم دار -

  برات بخرم؟ یخواه یم يزیچ رون،یب رمی: دارم م سام

  نگاه کردم بهش

  بسته شکالت تلخ هی -

  جون ی: باشه آبج سام

!!! ابرو باال انداختم، رهیبگ ادیسام در زدن رو  يروز شهیم یعنیرفت؛  رونیلبخند زد، بهش چشمک زدم. از اتاق ب بهم
تخت بلند شدم، از داخل کمد حوله  ي. از روامیکسالت درب نیاز ا دیتا شا رمیدوش بگ هیدونم. بهتر بود برم  یم دیبع

آب سرد و داغ رو باز کردم، آب که ولرم  ریوارد حموم شدم، ش د؛.یچسپ یگرم حموم م يهوا نیا يام برداشتم؛ تو
رو  فیرو بهم منتقل کرد. ل ینعنا حس خوب يبو ختم،یسرم ر ياز شامپو نعنا رو يمقدار ستادم،یدوش ا ریشد ز

 مومگرفتم!. حوله ام رو تنم کردم از ح یشکالت ي. چه بودمیبدنم مال يکردم و  رو یآغشته به شامپو بدنه شکالت
 نییو سرم رو به سمت پا ستادمیکوچولو آب موهام رو گرفتم، وسط اتاق ا يآمدم، وارد اتاق شدم، با حوله  رونیب

  .ستادمیا نهیخم کردم و تکون دادم. سرم رو آوردم باال و رو به رو آ
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د با قلبم، با چقدر صورتم الغر شده بود، من به کل خودم رو فراموش کرده بودم، بارب ستادم؛یا نهیآ يبه رو رو
کرده بود، مقصر خودم هستم که گولش رو خوردم و حرفاش رو باور کردم، خاك بر سر احمقم که  ياحساسم باز

رنگ  دیبا تاپ سف یشلوار کرم هی دم؛یشک یقلبم رو شکستن، آه یدست دو تا آشغال شدم، به راحت ي چهیباز
دختر  هیقلب شکسته ام بس بود. من دلنازم  يبرا يادارعز گهیتن کرده بودم، د رهیلباس ت یبس بود هر چ دم،یپوش

رو  یام بلند شد، گوش یام گوش یپ يغم و ماتم؛ صدا نیا هیکاف گهیخانواده دارم که عاشقم هستند، پس د هی ،يقو
  بود. دیبرداشتم ام

  کنم. یاشتباه رو جبران م نیاما من ا ،يکه باهام قهر کرد يدونم که اشتباه کردم، تو هم حق دار ی: اره م دیام

  !؟یپشیمون دیکه باز آ يآخه چرا عاقل کند کار -

  شهیعقل م یعاقل هم ب ی: گاه دیام

گذاشتم، شونه رو برداشتم؛ بهتر بود تا موهام گره نخوردن شونه شون بزنم.  زیم يرو، رو یننوشتم، گوش يزیچ
مانتو  نار؛یبود، مامان هم که رفت سم تیمامور داشت، بابا دیبود؟ سام که کل یک یعنیآمد،  فونیزنگ آ يصدا
  رو برداشتم. فونیآ یرفتم، گوش رونیسرم انداختم و از اتاق ب يشال رو دم،یپوش

  دیسالم بفرما -

  ؟يزی: سالم منزل خانم عز

  بله -

  دم در دیایهستم لطفا ب کی: پ

  امیاالن م -

 اطیرو داخل ح دیرز قرمز و سف يسبد گل پر از گل ها هیپسر نوجوان بود.  هیآورده!؟!؛ در رو باز کردم  یچ یعنی
  گذاشت.

  ممنون -

  : خداحافظ
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باربد برام گل فرستاده!! چند بار پلک زدم، سبد رو  یعنیشدم،  رهیتکون دادم و در رو بستم. به سبد گل خ سر
و دوست داره!! که برام گل باربد هنوز هم من ر یعنیگذاشتم.  نیزم يبرداشتم و به اتاقم رفتم، سبد رو، وسط اتاق رو

بشه،  دهینداره که بخش اقتیباربد ل رون،یاز پنجره پرت کن ب واالن سبد گل ر نیفرستاده؟!! نه نه دلناز خر نشو، هم
  ام آمد. یام گوش یپ يدوباره صدا

  .یو من رو ببخش ادیکه برات فرستادم خوشت ب ياز گل ها دوارمی: ام دیام

گل ها بود بازم مهم نبود و قرار  نیاگه از طرف باربد هم ا ی. حتدمیکش یبود نه باربد، آه دیگل ها از طرف ام نیا پس
  قلبم بکشم و الفاتحه. يباربد رو تو دیعوض بشه، من با يزینبود چ

  ممنون بابت گل ها ووونهیجناب دکتر د -

  !؟!یاالن آشت ندهی: خانم دکتر آ دیام

  یاره آشت -

  : از تهه قلبت؟ دیام

  مگه قلب دارم که سر و تهه داشته باشه!! قلب من تکه تکه شده بود. من آخه

  اره -

  خانم مهربون ی: مرس دیام

  اریدرن يلوس باز گهیلطفا د -

  : باشه دیام

  دمیکش ینفس

  برم دی: دلناز من با دیام

  باشه برو -

  .دمیام م ی: بعدا پ دیام
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  یاوک -

  ي: مراقب خودت باش با دیام

  يطور با نیتو هم -

گرفته بود؛ مانتو ام رو در  یگل يسبد گل چکار کنم؟؟! اتاقم چه بو نیو به سبد نگاه کردم، االن من با ا دمیکش ینفس
برداشتم و آب کردم،  نتیاز داخل کاب ي شهیرفتم، دو تا پارچ ش رونیسرم برداشتم. از اتاق ب يآوردم شالم رو از رو

تر خراب  ریگل ها د يجور نیقرار دادم، ا خچالی يها رو، تو گل رو، داخل پارچ ها گذاشتم و پارچ يشاخه ها
نخ  هیقرارش دادم.  زیم يبرداشتم نصفه آبش کردم چند شاخه گل رو داخلش گذاشتم و رو وانیل هی شدن؛یم

مونده بود. کتاب  یگل باق يکردم، هنوز دو تا شاخه  زونیپنجره آو يو جلو دمیچیگل ها پ يبرداشتم و دور ساقه 
 امدیبود دلم نم یرو از داخل قفسه برداشتم و گل ها رو وسط کتاب گذاشتم. سبد خوشگل يسپهر سهرابشعر 

  به دردم خورد. يروز دیاتاق قرارش دادم، شا يگوشه  نیهم يبندازمش؛ برا رونیب

  

کردم و مشغول شونه  میتخت نشستم، موهام رو به دو قسمت تقس يبه دردم خورد!. شونه به دست رو يروز دیشا
شونه زدنشون  نیهم يموهام پرپشت و بلند بودند، برا دم،یکش یزدن شدم، سمت راست موهام تموم شد، نفس

  خواستم سمت چپ رو شونه بزنم که در اتاق باز شد، سرم رو باال آوردم. یمشکل بود، م یکمی

  حموم ی: چه عجب رفت سام

  لم گرفت زبون در آوردم، بسته شکالت رو مقاب براش

  : سفارشتون خانم زبون دراز سام

  رو از دستش گرفتم بسته

  یداداش یمرس -

  : بده چند تا بوس خواهر لوس سام

  تخت بلند شدم و دست دور گردنش انداختم و تند تند بوسش کردم. من رو از خودش جدا کرد يرو از
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  : ولم کن، چندش سام

  دمیخند د،یصورتش کش يرو دست

  یخوب خودت بوس خواست -

  !!ی: گفتم بوس نه تف مال سام

  دمیبازو ام رو گاز گرفت؛ دستم رو کش هویدرآوردم.  زبون

  !؟يریگیآخ، چرا گاز م -

  يدیشکالت م ي: چون بو سام

  تاسف براش سر تکون دادم. يرو از

  وونهید -

  و چشمک زد دیخند

  سام -

  : جانم سام

  یجان گفتنت داداش نیقربون ا -

  ووونهی: خدانکنه د سام

  زدم لبخند

  پارك! میبر -

  می: اره بر سام

  پس برو آماده شو -

  من! ای یزنی: تو زنگ م سام
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  !؟یبه ک -

  و صدف ی: خوب به مان سام

  ذوقم يتو خورد

  بود ییمن منظورم دوتا -

  کرد تعجب

  !!میریم رونیب ییچهار تا شهی: ما که هم سام

  اما من االن دلم پارك دو نفر خواست -

  تکون داد سر

  میریم ییجوون دو تا ی: پس آبج سام

  ستیکردم حرفش از تهه دلش ن حس

  : من برم آماده بشم سام

  باشه برو -

صدف رو گرفتم، چند تا بوق  يرو برداشتم و شماره  یرفت، دوست نداشتم سام رو ناراحت کنم. گوش رونیاتاق ب از
  خورد تا برداشت

  زمی: سالم عز صدف

  پارك میبر میخواه یم نجایا دیایب دیآماده بش یسالم، صدف با مان -

  میایباشه م ول،ی: ا صدف

  يفقط زود، فعال با -

  يبا نمتیب ی: م صدف
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 ی! نفسمیبر رونیب ییچهار تا دیاما ب شهیقانون نانوشته وجود داشت که هم هیتخت پرت کردم، انگار  يرو، رو یگوش
بعد؛ موهام رو با کش  يموهام باشه برا ي هیشونه زدن بق دم،یو لباس هام رو از داخل کمد برداشتم و پوش دمیکش

رو داخل  یکردم چند تکه ازش رو خوردم. گوش ازشسرم انداختم، بسته شکالت برداشتم و ب يبستم و شال رو
  و در زدم ستادمیرفتم. در اتاق سام ا رونیگذاشتم و از اتاق ب فمیک

  سام من آماده شدم -

  اتاق رو باز کرد در

  می: منم اماده ام بر سام

  امدنیصبر کن هنوز ن -

  !ا؟؟ی: ک سام

  پسر مشت قربون و دختر مشت رجب -

  : هااا!!! سام

  گهیو صدف د یمان -

  زد پلک

  ییدوتا ی: تو که گفت سام

  زدم لبخند

  رفتنمون. رونیب ییگذره، درضمن قانونه انگار چهارتا یبهت خوش نمدونم بدون عشقت  یم -

  !يکه عاشقتم خواهر یدون ی: م سام

  یعاشقتم داداش یدون یتو هم که م -

  آمد فونیزنگ آ يزد. صدا يگونه ام بوسه  يرو

  میبر ایانگار آمدن ب -
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  گذاشتم، صدف برام دست تکون داد اطیرو زدم، قدم به داخل ح فونیتکون داد. آ سر

  : سالم صدف

  دیسالم چه به موقع آمد -

  ایزود ب ی: گفت صدف

  زدم لبخند

  : سالم عشقم سام

  با لبخند رفت سمت سام منم ازشون فاصله گرفتم. صدف

  خاله ی: سالم دخ یمان

  سالم پسر خاله کیعل -

  !؟ی: خوب یمان

  !؟یتو خوب ،یاره عال -

  شدم یعال دمیرو د: خوب بودم تو  یمان

  جلو نشسته بود. یدختر صندل هیافتاد،  نشیزدم، نگاهم به ماش لبخند

  

  جلو نشسته بود. یدختر صندل هی

  !!یمان -

  : جان یمان

  نتیماش يتو یاون دختره ک -
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 خواد یپارك، منم به سوده گفتم اونم گفت م میبر ي: سوده، امروز باهاش قرار داشتم، صدف گفت تو زنگ زد یمان
  ادیهمراهمون ب

  آهان -

  داره! ی: اشکال یمان

  زدم لبخند

  .میمعلوم که نه، باالخره امروز با عشقت آشنا شد -

  می: بر صدف

  میاره بر -

االن  م،یشد نیو با لبخند بهمون سالم داد؛ سوار ماش نییرو داد پا شهینشد، فقط ش ادهیپ نیپررو از ماش ي دختره
 یاز ادب نبرده بود؛ نفس يجلو، اما خوب انگار سوده بو یو سام بره صندل نهیکنار ما بش ادیکرد سوده ب یادب حکم م

  ره شدمیخ رونیبه ب دم،یکش نییپا يرو مقدار شهیش دم،یکش

  !؟یصدف : دلناز خوب

  اره -

دونست حالم  یکنم، م یخواستم خودکش یدونست من م یبودم؛ صدف م ینگفت، از دست صدف عصب يزیچ گهید
 شتریام بهم فرستاده بود، که اونم مشخص بود ب یپ يچند روز، چند بار نیا ياما انگار نه انگار؛ البته تو ست،یخوب ن

 نیا هویکردن؟! چرا من  رییاطرافم تغ يآدم ها همه نیچطور ا ست؛ینگران حال من ن ادیکنجکاو تا ماجرا رو بدونه ز
 يو رو میشد قیآزاد حالم رو بهتر کرد؛ وارد آالچ يهوا م؛یشد ادهیپ نیاز ماش م،یدی!؟. باالخره رسدمیرو د راتییتغ

دلم گرفت، اگه اون باربد احمق بهم  هوی. يکنار سوده، منم کنار تنها یسام کنار صدف، مان م؛یها نشست مکتین
 يوه باربد. نگاهم به سوده افتاد، چه عش اقتتیل یجمع حضور داشت، خاك بر سر ب نیا يانت نکرده بود! االن تویخ

و  دمیکش ینشده بود؛ آه انتیراحت بودم، االن بهم خ يجور نیاگه منم با دوست پسرم ا دیشا امد،یم یمان يبرا
  بلند شدم مکتین ياز رو هوی

  پاشو یمان -
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  انداختم. یسوده از جاش بلند شد، بهش نگاه ،یاز بلند شدن مان قبل

  !یمن گفتم مان ؟يتو چرا بلند شد -

  اخم کرد سوده

  خواستم پشت مانتو ام رو صاف کنم ی: م سوده

  بلند شد. یو دوباره نشست، مان دیدست به مانتو اش کش یالک

  میبر -

  : کجا؟! سوده

  ؟یهست یتو زبون مان -

  : اره سوده

  نگاه کردم. یمان به

  اما من با خودش کار دارم نه با زبونش -

  د؟یبسوزون شیآت دیخواه ی: باز م صدف

  .دیبعد شروع کن مینیبش ي قهیدقچند  هی دی: بذار سام

  دمیرو گرفتم و کش یمان دست

  يبا يفعال با -

  رو رها کردم. یدست مان میبا حرص نگاهم کرد. از بچه ها که دور شد سوده

  : دلناز حالت خوبه؟! یمان

  اره -

  !؟یهست یقدر عصب نی: چرا ا یمان
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  ستمین یمن عصب -

  .ستادیبه رو ام ا رو

  بارهیم تی: از لحن صدات، مدل نگاهت عصبان یمان

  بودم!!! یعصب یمن واقع یعنینگفتم،  يزیچ

  !؟ی: از آمدن سوده ناراحت یمان

  از ماست ينه، سوده عشق توست، پس عضو -

  یگینم نوی: اما رفتارت ا یمان

  نگاه کردم بهش

  سوده!؟؟ ای یتو االن نگران من -

  : نگران تو یمان

  زدم. يپوزخند

  شده؟! ی: دلناز بگو چ یمان

  رو باز و بسته کردم. چشمام

  یطونیش میبر ایب ال،یخیب یچیه -

  تکون داد سر

  می: باشه بر یمان

  لبم نشست. يرو يخوشمزه لبخند یفروش یبستن دنیبده!؟؟ با د فیکه ک میاطراف نگاه کردم االن چه کار کن به

  به سرت زده؟! ي: فکر یمان

  وکوچول یلیخ یشوخ هیاره،  -
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  باال انداخت ابرو

  : خوب!! یمان

  میبخر یبستن میبر ایب -

  !!ی: بستن یمان

  .میرفت یفروش یرو گرفتم به سمت بستن یزدم و دست مان چشمک

  

سوده با حرص نگاهمون  م؛یبه سمت بچه ها برگشت یبستن چیآب هو دنی.. بعد از خرمیرفت یفروش یسمت بستن به
رو با من عوض  وانشینشستم، صدف ل مکتین يگذاشتم و رو وانیل هیهر کدوم  يکرد، بهش لبخند زدم، جلو یم

شونه باال انداختم.  الیخ یبهم نگاه کرد، ب یعوض کرد، مان یرو با مان وانشیلبم نشست، سوده هم ل يکرد، لبخند رو
  خنده ریز میزد یعق زدن سوده و صدف آمد. من و مان يصدا هوی

  کردمرو عوض  وانمی: من که ل صدف

 نیهم ي. برادیکن یهاتون رو با ما عوض م وانیو ل دیاعتماد ندار یدونستم که تو و سام به من و مان یمن خوب م -
  ما مشکل داشت نه از شما يها وانیل

  سوده نگاه کردم به

  يشد یسام قربان يتو به جا -

  ات اما نگفتم یفضول لیخواستم بگم به دل یم

  : پس من قسر در رفتم سام

  تکون دادم سر

  مزه بود یکارتون ب یلی: خ سوده

  بود یشوخ هیفقط  نیا زمی: عز یمان
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  گذاشت و رفت زیم يرو یبستن چیآب هو وانیآمد و دوتا ل ینیپسر بچه با س هی

  دیسالم هستند بخور نایا -

  با خشم و حرص بهم نگاه کرد سوده

  چرت بود یلیتون خ ی: شوخ سوده

  !يرو بردار یمان وانیکردم تو ل یصدف و سام بود، فکر نم يبرا یشوخ نیا -

  من فضولم!! یبگ یخواه یم یعنی:  سوده

  يدار ییبا صفاتت آشنا شتریحرف رو نزدم، اما خودت ب نیمن ا -

  بهم نگاه کرد، شونه باال انداختم. یمان

  ادب یب یلیدختر خاله ات خ ي: عشقم نگفته بود سوده

  هی: سوده کاف یمان

  بهم کرد. یدهنم گذاشتم، که دهنم پر باشه نتونم جواب سوده رو بدم. سوده نگاه يتو یاشق پر از بستنق هی

  !يدانشگاه ات واحد ادب پاس نکرد ي: انگار تو سوده

  زدم لبخند

  .یپاس بش دوارمیام ،يواحد ادب دار یادب یما واحد ادب نداره، اما انگار چون تو ب يرشته  -

  .ارمیدلناز عمرا اگه کم ب گنیمن م به

  بهش بگو يزیچ هی ی: مان سوده

  اما انگار ماجرا برعکس یهست یکردم تو زبون مان یفکر م -

  دی: سوده و دلناز لطفا بس کن صدف

  بچه ها الیخی: ب سام



  انتقام دلباخته

 
181 

 

  : عشقم آروم باش یمان

  ادب. یمسخره و ب ياخم کرد، من از سوده رسما بدم آمد، دختره  سوده

  رونیب میایب ییبود دوتا: قرار  سوده

  میبر رونیب ییما هم قرار بود، چهار تا -

رو سر  چیآب هو وانیگرفتم، ل یم شیکرد!!! داشتم از درون آت یم يجور نیا یبا اخم نگاهم کرد، چرا مان یمان
  درونم خاموش بشه. شیآت دیتا شا دمیکش

  لطفا دیبود کشش نده یشوخ هیفقط  نی: ا سام

  فرق داره یادب یو ب يبا پررو گر ی: شوخ سوده

  صبور باشم. دیشدم، سوده معلوم بود دنبال دعوا بود، من با مونیخواستم جوابش رو بدم اما پش یم

  کننیم طنتیو ش یشوخ یو دلناز گاه ی: مان صدف

  آورد جلو یگذاشت و لباشو کم یدست مان يدستش رو، رو سوده

  نکن يها همکار يبچه باز نیا يتو گهیلطفا د زمی: عز سوده

  رو مشت کردم، چه لوس حرف زد. دستام

  دونه یم يها رو بچه باز یشوخ نیا نیهم ينبود که سوده مادر بزرگه، برا ادمی -

  یکن یاعصابم رو خورد م يدار گهی: د سوده

  وا مگه مورچه هم اعصاب داره -

  بود. یبلند شد، بدجور عصب مکتین يرو از

  میپاشو بر ی: مان سوده

  نگاه کردم یمان به
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  هم غرغروست، هم سن باال و هم دستور بده. یکی نیا گم،یم تیبهت تسل -

  !؟یزنیحرف م يجور نیکه با من ا یهست یک يادب، فکر کرد یعقل ب یب ي: دختره  سوده

  ستادمیبه رو اش ا رو

  ینیبیهستم که تو صفات خودت رو داخلش م ي نهیمن آ -

  هم فشار داد يهاش رو، رو دندون

  يریگ یگاز م نیهم يبرا ،یترکیم ي: حسود بدبخت، از حسادت دار سوده

  گاز گرفتن بهتر از لگد انداختن هست -

  دستش بهم ضربه زد با

  : آشغال  سوده

  کردم. مات زده بهم نگاه کرد. یصورت سوده خال يبرداشتم، محتواش رو، تو زیم يرو از رو وانیزدم و ل لبخند

  ؟ي: دلناز چه کار کرد یمان

  راه افتادم یهم دنبالش رفت منم پشت سر مان یرفت مان تینگاه کردم، سوده با عصبان یتعجب به مان با

  صبر کن یمان -

  سمتم برگشت تیعصبان با

  !يدار یهنوز حرف يکه انجام داد ی: بعد از کار زشت یمان

  خوردم جا

  یکن یرو سر سوده خال تیعصبان ی: حق نداشت یمان

  ...یمان -

  یبهتر باهاش رفتار کن یتونست یسوده عشقمه م س،ی: ه یمان
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  که دلم رو شکست. یداشت، نگاه یمعن یکه کل یحرف داشت، نگاه یکه کل یبهم انداخت و رفت. نگاه ینگاه هی

  !؟یکن یم هی: دلناز چرا گر صدف

  .دمیکش سمیصورت خ يرو دست

  گفت؟! یبهت چ ی: مان سام

  خوام برم خونه یمن م ،یچیه -

  .دمیکوب نیزم يراستم رو رو يپا

  رمیگیم ی: باشه االن تاکس سام

  

 يزیرفتار کرد؟! چرا سام مثل ماست نشسته بود؟! چ يطور نیباهام ا یگونه ام رو پاك کردم، چرا مان يرو اشک
دادم  یاجازه م دیبا یعنیدوست داره باهام حرف بزنه؟! مگه تنها من مقصر بودم!!  ينگفت و اجازه داد سوده هر طور

 نیچرا ا دمیکش یکوتاه آمدم! آه یخواد بگه و من سکوت کنم؟! من تازه بخاطر مان یم یهر چ یعوض ياون سوده 
اتاق رفتم و در رو با شدت بستم و پشت در نشستم،  ي!.. توامد؟یاشکم درم شدیم یقدر زود رنج شده بودم!؟ هر چ

 یم یگلو ام خفه کرده بودم اما االن تنها بودم و به راحت يبغضم رو تو یتاکس يگونه ام روان شد، تو ياشکام رو
  کنم هیگر متونست

  : دلناز در رو باز کن سام

  خوام تنها باشم یم -

  : دلناز لطفا سام

  خوام تنها باشم یمن حالم خوبه، فقط م -

  .یتنها باش يکنم وقت دار یدم م يمن چا ی: تا وقت صدف

  باشه -
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آرومم کنه و حالم بهتر بشه، بدتر شده بودم. گلوام درد  هیگر نکهیا يبه جا دم،یشک یصدف و سام رفتن. آه انگار
که  یام بلند شد، اصال حوصله جواب دادن نداشتم، اما اون کس یزنگ گوش يسوخت؛ صدا یگرفته بود، چشمام م

بود، چند تا نفس  دیام رو برداشتم؛ ام یفم گوشیاز داخل ک دم،یکش یبا حرص نفس شد،ینم الیخ یپشت تلفن بود ب
  دمیکش قیعم

  الو -

  نگرانت شدم ؟ي: کجا بود دیام

  دستم بند بود -

  !؟یکن یم هیگر ي: دلناز چرا دار دیام

  زدم يسرفه  تک

  کردم ینگاه م يهند لمیداشتم ف -

  .لمهیف هی! اون فقط د؟یهست یقدر احساسات نی: از دست شما دخترا، چرا ا دیام

  گاه کردنمثل شما پسرا سر فوتبال ن -

  : دلناز بخند دیام

  کردم تعجب

  بخندم!! -

  : اره بخند دیام

  خو ادیخنده ام نم -

  هنوز ادامه داره؟ لمتی: مگه ف دیام

  نه تموم شده -

  : پس لبخند بزن دیام



  انتقام دلباخته

 
185 

 

  دیام الیخیب -

  : جوك بگم! دیام

  اره بگو -

  از اون سمجا بود. دیام نیا

  .گردهیبه نرده برم خورهیمرده م هیروز  هی:  دیام

  بود! يمزه و تکرار یجوکت ب یدونست یم -

  دیبود که االن به ذهنم رس يزی: اره اما تنها چ دیام

  اشکال نداره  -

  دارم فتیبرم ش دی: من با دیام

  باشه برو -

  برم. يتا با انرژ يدیخندی: کاش م دیام

  کنمیم تیبرات آرزو موفق -

  ي: ممنون فعال با دیام

  يبا -

بود، با دستمال صورتم رو پاك کردم، لبخند زدم از خودم  وونهیدوست خوب اما د هی دیرو قطع کردم، ام یگوش
جون  یدک يلبخند واسه انرژ هی نمیگرفتم، اما چون چشمام قرمز بودند عکس رو کات کردم، همراه با متن ا یسلف

  نجات بده رو براش فرستادم. يبرو جون مردم رو با انرژ

  کیو ک يچا ایپاشو ب : دلناز سام

  امیاالن م -
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اما تظاهر به  يدیاره درد کش ،ياریکم ب يدلناز تو حق ندار نیبب ستادم،یا نهیآ يبلند شدم، رو به رو نیزم يرو از
  ام آمد. یام گوش یپ يصدا ،یهست يکن تو قو یخوشحال

  ممنون ی: چه لبخند قشنگ دیام

  ممنون از تو بابت تالشت -

  بخند شهیهم وونهید: خانم دکتر  دیام

  ریبگ ادی دیجوك جد یآقا دکتر روان -

  : باشه، فعال دیام

  فعال -

  نشسته بودند. زیسر م یصندل يرفتم. سام و صدف رو رونیگذاشتم و از اتاق ب زیم يرو رو یگوش

  دنبالت امدی: چه عجب داشتم م سام

  رو برداشتم يخوردنش نداشتم، پس استکان چا يبرا یلینگاه کردم اما م کینشستم. به ک یصندل يزدم و رو لبخند

  چه خوش رنگه -

  : ممنون صدف

  کیاز ک یبرش ایبدون قند  دم،یرو سر کش يچا

  !؟ي: چرا تلخ خورد سام

  تلخ نبود ادیز -

  تلخ تر بود. يچا نیمن، روزگار من از ا یزندگ

  ناراحت نباش ی: دلناز از دست مان صدف

  میدرباره اش حرف نزن شهیم -
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  ست یمان ي ندهی: سوده همسر آ سام

  تعجب بهش نگاه کردم با

  !!؟ندهیهمسر آ -

  هیجد نشونیب انی: اره جر سام

  عاشق شده ی: مان صدف

  غلط کرده یلیخ یمان -

  بهم نگاه کردن. ییتا دو

  دختر نچسب ازدواج کنه!!؟ نیخواد با ا یقدر احمقه که م نیچطور ا -

  ست یمان یخصوص یزندگ نی: ا سام

  گذارهیما هم اثر م یزندگ يرو میتصم نیا اام -

  !ی: تو با سوده مخالف صدف

  رفت. ادتونیپارك رو  يتو انیصد در صد، انگار جر -

  بلند شدم یصندل ينگفتن، شونه باال انداختم، دلم درد گرفته بود، از رو يزیچ

  : کجا؟! سام

شدم و در رو  یی. وارد دستشودمیدو ییجواب سام رو بدم حالت تهوع گرفتم و با سرعت سمت دستشو نکهیاز ا قبل
  .اوردمیو باال م زدمیبستم عق م

  دلناز ی: دلناز خوب سام

  تا مشت آب به صورتم زدم. در رو باز کردم. چند

  !؟يشده خواهر ی: چ سام
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  .دیچیگوشم پ يصدف تو غیج يشد و صدا کیرفت و جلو چشمم تار چیسرم گ هویزدم و  یجون یب لبخند

  

  نگران سام رو به رو شدم يکرد، دهنم تلخ شده بود، چشمام رو باز کردم و با چهره  یدرد م سرم

  !؟یخوب ی: آبج سام

  تکون دادم سر

  !؟یگرفت می: دلناز تو رژ صدف

  تعجب بهش نگاه کردم با

  !يهوش شد یضعف ب لی: آخه دکتر گفت به دل صدف

  به خوردن غذا نداشتم. یلینه فقط امروز، م -

  يغذا نخور يحق ندار گهی: د سام

 دنیهراسان وارد اتاق شد، با د یدر اتاق باز شد و مان هویدستش گرفت؛  يزدم، سام دستم رو تو یجون یب لبخند
  دست سام رو فشار دادم و رها کردم. یمان

  شده؟! ی! چ؟ی: دلناز خوب یمان

  بهش ندادم یجواب

  نشده فقط غش کرده يزی: نترس چ صدف

  تختم آمد کینزد

  : چرا غش کرده؟! یمان

  : به علت نخوردن غذا. صدف

  !؟ی: دلناز االن خوب یمان
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  یتوجه به مان یب

  !شم؟یمرخص م یک -

  سرمت تموم شد ی: وقت سام

  و چشمام رو بستم. دمیکش یاش مونده بود، نفس يشتریسرم نگاه کردم، هنوز نصف ب به

  خوابم یتا تموم شدن سرم من م پس -

  .یتا تو بخواب رونیب رمی: پس ما هم م سام

رفتن. حق داشتم که غش کنم!! آخه چند  رونیو صدف از اتاق ب یتو نرو، حس کردم مان یعنیسام رو گرفتم،  دست
 یغذا، فقط غصه خورده بودم، عزادار قلب شکسته ام بودم؛ مان يبود که مثل آدم غذا نخورده بودم، به جا يروز

  ...دمیکش ینفس زنه؛یبا من حرف م ادیچقدر پررو بود که بعد از اون رفتارش م

  اتاق شدم. وارد

  عوض کردن لباسات!؟ ي: کمکت کنم برا صدف

  که ستین میغش ساده بود طور هی -

  پس من برم ی: اوک صدف

 یداشتم و دلم حموم م يآمده بودم، حس بد مارستانیرفت؛ چون از ب رونیتاق بلبخند زدم، صدف از ا بهش
بند رخت بود، لباس برداشتم و به  يحوله ام رو یکیام رو برداشتم، آخه اون  کهیدو ت يحوله  نیهم يخواستم، برا

بود امروز،  یعجب روز مزخرف ستادم،یا وشد ریکه حالم بهتر بشه. ز شدیدوش االن باعث م هیسمت حموم رفتم، 
بودم، آخه  یامروز رفتارش اصال با من مناسب نبود! از دست خودم عصب یناراحت بودم، مان یهنوز هم از دست مان
 یاما نم ن،ییکارم ارزش خودم رو آوردم پا نیآفتاب پرست دهن به دهن شدم!! امروز با ا يمن چرا با اون سوده 

رو خر کرده بود، اما  یاش مان یخرک يم!! سوده مشکل داشت، با اون عشوه هاتونستم در مقابلش سکوت هم کن
ما بشه، قبال  يعضو خانواده  یآفتاب پرست عمل نیبشه، مگه شهر هرته که ا یعمرا اگه من بذارم سوده عروس مان

کنم!!؟ آمدم  احمق فکر يبه سوده  دیاما امروز کال نظرم عوض شد؛ اووف من چرا با ه،یکردم دختر خوب یفکر م
کردم آروم باشم و از دوش آب ولرم لذت  یبه سوده فکر کنم؟! چشمام رو بستم و سع نکهیحموم حالم بهتر بشه نه ا



  انتقام دلباخته

 
190 

 

رفتم، با سام رو به رو  رونیو از حموم ب دمیچیحوله کوچولو رو دور موهام پ دم،یببرم.. بعد از دوش گرفتن لباس پوش
  شدم.

  !؟ي: تو حموم بود سام

  عجب داره!!؟اره، ت -

  !ی: آخه فکر کردم خواب سام

  هم رفتم حموم. يبرا فم،یکردم کث یحس م -

  : آهان سام

  کنارش رد شدم از

  : زنگ زدم شام سفارش دادم سام

  ندارم لیم يزیمن چ -

  هاا یکن ی: دلناز باز غش م سام

  کنم، تازه سرم زدم ینم -

  !يکه غذا نخور شهی: اما نم سام

  تونم بخورم ینم يزیباور کن چ -

  دیکش ینفس

  ندارم. لیبگو غذا م ي: از فردا جرات دار سام

  زدم. لبخند

  فعال شب خوش -

  : شب خوش خواهر گلم سام
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  موهام برداشتم و سرم رو تکون دادم ياتاق شدم، حوله رو از رو وارد

  

وگرنه ممکن بود سرما بخورم!! بود که امروز رفتم حموم، حاال باز خوبه تابستونه  يبار یدوم نیرو تکون دادم، ا سرم
تازه اگه  شم،یتر بخوابم فردا سر درد م يشدن، اگه امشب با موها سیهنوز موهام خشک نشده بودن که دوباره خ

 یصدف م ایخسته بودم کاش به سام  دم،یکش ینفس شم؛یخورن و بدبخت م یهم گره م يموهام رو شونه نزنم، تو
  به در خورد  يونه بزنن. ضربه موهام رو سشوار بکشن و ش انیگفتم ب

  داخل؟! امی: دلناز ب یمان

به در زد و  گهیمن خوابم، چند تا ضربه د یعنی دم،یخودم کش يو پتو رو دمیتخت پر يرو ،یمان يصدا دنیشن با
  تخت کنارم نشست. يرو رون،یبابا من خوابم، برو ب يوارد اتاق شد. ا

  یخودت رو به خواب بزن يوقت بلد نبود چی: ه یمان

  دیموهام کش ينگفتم، دست رو يزیچ

  يریگیپاشو سردرد م سنی: موهات خ یمان

  .رونیپررو برو ب بچه

  !؟ي: با من قهر یمان

  ام!! بچه پررو ین پ آشت پ

  پس پاشو يداریدونم ب ی: دلناز م یمان

تخت بلند شد، چه راحت  ي، از روحرف بارش کنم، اما چون قهر بودم مجبور به سکوت بودم یخواست کل یم دلم
 یمان یعنیرفت،  نییچشمم حلقه زد. دوباره تخت پا يقدر بود!!! اشک تو نیارزش من هم یعنیشد و رفت،  میتسل

  تخت بلند شد!؟ ينرفته بود! پس چرا از رو

  قهر باش اما پاشو موهات رو سشوار بکشم. ،ي: قهر یمان
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. حواسم به پتو ام شهیزود وا بدم پررو ست پررو تر م دیبود، خودم که حوصله اش رو نداشتم. اما نبا یخوب پشنهاد
  بازم دوخت يپتو رو از روم برداشت. چشم به چشما یبه راحت یمان نیهم ينبود، برا

  : لجباز خانم پاشو یمان

 میشده بودم. س يشب باز مهیسک خمثل عرو نم،یتخت بش ياخم کردم، دستم رو گرفت و مجبورم کرد که رو بهش
  کنار تخت زد و پشت سرم نشست. زیسشوار رو به پر

  !يدیم یینعنا ي: چه بو یمان

  بود اما دوباره شامپو زدم. زیموهام تم نکهیشامپو نعنا رو دوست داشتم با ا چون

  گرفت یسکوت م يکرد، روزه  یبا من قهر م یکه وقت ی: هنوز هم همون دلناز کوچولو هست یمان

 یتحملش م دیاما االن با امدیسشوار خوشم نم يبا سشوار مشغول خشک کردن موهام شد، از صدا دم،یکش یآه
  . خشک کردن موهام تموم شد و سشوار خاموش شد. آخش راحت شدم.رمیکردم که بعدا سر درد نگ

  : موهات رو شونه بزنم؟! یمان

 یمان يعاشق شونه کردن ها زد،یشونه به موهام م یبده. به آروم کار رو انجام نینگفتم اما از خدام بود که ا يزیچ
 یبه آروم یبود اما مان يصدف فرفر يموها نکهینه. با ا یاما مان دیکش یشونه زدن م نیموهام رو ح یبودم، سام گاه

  دوست داشت چون لخت بودند. شتریب رومن  يموها ی. البته مانزدیاو رو هم شونه م يموها

  !؟یکنم تا باهام حرف بزن: چکار  یمان

  دوست داشتم حرف بزنم. نکهیکرده بودم با ا سکوت

  ! یکن یام م وونهید يدلناز دار یی: وا یمان

  تحملم تموم شد گهید

  خوام بخوابم. یم رونی. حاال که کارت تموم شد برو بيبود ووونهید -

  .ختمیشونه ام ر يرو رو موهام
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  !یمن رو ببخش شهی: م یمان

  حاال برو دمیبخش -

  خورهیبه درد عمه ات م دنیبخش نی: ا یمان

  من درست حرف بزن يعمه  يدرباره  -

  ختیرو بهم ر موهام

  !؟ي: آخه مگه تو عمه دار یمان

  باال انداختم شونه

  پارك تند رفتم ي: قبول من تو یمان

  سمتش و بهش نگاه کردم برگشتم

  ناراحتم و لجم گرفته؟! شتریب یاز چ یدون یم -

  !؟ی: نه از چ یمان

  

  !؟ی: نه از چ یمان

  یدل من رو شکست مونیدختر م هیتو بخاطر  نکهیاز ا -

  .دیکش ینفس

  : سوده... یمان

  تخت بلند شدم يسکوت باال آوردم، از رو يرو به نشونه  دستم

  !؟یاز سوده دفاع کن یخواه یبازم م -

  رو به سمت در گرفتم دستم
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  رونیدعوا ندارم برو ب يحوصله  -

  ستادیبه رو ام ا رو

  !ينبود ریتقص یخوام از سوده دفاع کنم، اما قبول کن تو هم ب ی: من نم یمان

  نکردم، اما شروع کننده سوده بود. یگناه یب يمن ادعا -

  نداشت ییهامون آشنا یبا شوخ نیهم يجمع ما حضور داشت برا يبود که تو يبار نی: خوب سوده اول یمان

  !زد؟یکرد و زر مفت م یم یادب یچرا ب نداشت که نداشت، ییآشنا -

  دیبا حرص کش ینفس

  !ي: نه که حاال تو ساکت موند یمان

  ماست نگاهش کنم!؟ تازه من بخاطر تو کوتاه آمدم. نیع یخواست یپ ن پ م -

  ی: واقعا! مرس یمان

  شد. کیباال انداختم. بهم نزد شونه

  .میکن یآشت ایب م،یفراموش کن ایکه شده رو ب يزی: هر چ یمان

  رو گرفت دستم

  شهیتکرار نم گهی: د یمان

  نه تعارف نکن، شکستن دلم رو دوباره تکرار کن. -

 یبا مان يادیز میتا ارهیدونستم دلم طاقت نم یخوب م دم،یکش قیرو از دستش جدا کردم، چند تا نفس عم دستم
  قهر بمونه!.

  !؟میکن یآشت شهی: م یمان

  رهیقرار بگ نمونیب یتونم تحمل کنم کس یمن نسبت به تو حسودم، نم -
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  دلنازم یشگیقلبم هم يتو، تو گاهیجا ست،یمن و تو ن نی: سوده ب یمان

  دستاش رو به دو طرف باز کرد دم،یکش ینفس

  !!ی: حاال آشت یمان

  در اتاق باز شد هوی. دیموهام کش ییبغلش رها کردم، دست ال يزدم و خودم تو لبخند

  : بچ.. سام

  میو همزمان گفت میو به سام نگاه کرد میاز هم جدا شد یو مان من

  !؟!یدر بزن يریگ یم ادی یتو ک -

  نگاهمون کرد. یمدل خاص سام

  شده سام؟! يزی: چ یمان

  : برو خونه تون سام

  .میتعجب کرد یو مان من

  !؟هویشد  ی: چ یمان

  هم وارد اتاق شد. صدف

  نداره دیخونه، کل دهی: خاله االن زنگ زد، گفت تازه رس سام

  نجایا ادیب یگفت یخوب م -

  خوام بخوابم ی: بهش گفتم اما گفت خسته ام م صدف

  می: پس بر یمان

  می: اره بر صدف

  لبم نشست.. يرفت. لبخند رو رونیگونه ام زد و همراه با صدف از اتاق ب يرو يبوسه  یمان
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  : دلناز سام

  سام نگاه کردم به

  جانم -

  بپرسم يزیچ هیخوام  ی: م سام

  بپرس -

  بهم نگاه کرد، نگران شدم دیشک و ترد با

  شده؟! یبگو چ -

  !؟ي: تو.. عاشق شد سام

کرده!!  انتیصدف هم به اعتمادم خ یعنیکرده بود!!!  یصدف دهن لق یعنی خ،یاستخر پر از  يپرت شدم تو انگار
  بزنه! یدست هیخواد  یسام م دمیشا

  چطور مگه؟! -

  دیکش ینفس

  !يشد ی: تو عاشق مان سام

 يشدم و رو کیشد. چند بار پشت سر هم پلک زدم، به سام نزد سیمثل غار باز موند و چشمام قد توپ تن دهنم
  اش دست گذاشتم. یشونیپ

  ينه تب هم ندار -

  دیرو عقب کش خودش

  !؟یهست ی: جواب من رو بده تو عاشق مان سام

  !؟يدیفکر احمقانه رس نیبشم!!! از کجا به ا یق مانتونم عاش یسرت خورده؟!! مگه من م يتو يزیچ -
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  دیکش یتخت نشست. آه يرو

  : آخه به رفتارت دقت کن سام

  نشستم کنارش

  مگه رفتارم چشه؟! -

 یانگار نسبت به مان ،يکرد یخواد ازدواج کنه قاط یم یمان يدیفهم یوقت ،ي: تو پارك با سوده دعوا کرد سام
  !!یحساس

سوده داشت زر زر  یکه وقت ی. اما توقع نداشتیگیچرت و پرت م يکه دار يمصرف کرد یدونم چ ینم زمیسام عز -
هم  یمان يخوام برا یها رو م نیتو بهتر يطور که برا نیکردم چون هم یکرد من مثل بز نگاهش کنم!! قاط یم
  حساسم، چون اون برادرم. یمان ي. معلوم که روخوامیم

  .يو فرق کرد یناراحت نیهم يو برا يعه دارعشق ممنو دی: حس کردم شا سام

  !!!یعاشق بشم اوک ستیمن، من عاشق نشدم و قرار هم ن يریبرادر ش یو مان یمن هست یتو برادر خون -

  نگاه کرد بهم

  رو خفه کنم یخواست مان ی: دلم م سام

  تکون دادم سر

  گهید ي ووونهید -

  لبخند زد بهم

  راحت باشه که حالت خوبه؟! المی: خ سام

  اره من خوبم -

  بخوابم!؟ شتی: امشب پ سام

  اره بخواب یخواه یاگه م -
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 میآغوشش فرو رفتم و چشمام رو بستم، مگه دار يچراغ رو خاموش کردم و تو د،یتخت دراز کش يزد، رو لبخند
ام  يریخواهر و برادر ش یصدف و مان نیهم يخورده بودم برا ریامن تر از آغوش برادر!! من از خاله ام ش یآغوش

تونستن ازدواج کنن اما من و  ین سام و صدف میهم يبهم محرم بود اما سام به صدف نامحرم بود برا یبودند. مان
  .میتونست ینم یمان

  

  بک ( زمان گذشته ) : فلش

 دیو سمتش رفتم؛ من رو که د دمیکش یدو نفر نشسته بود، نفس زیم هیکه سر  دمیرو د دیشاپ شدم، ام یکاف وارد
  بلند شد. شیاز جا

  : سالم دیام

  زدم لبخند

  کردم رید دیسالم، ببخش -

  : اشکال نداره، من زود آمدم دیام

  .میهم نشست يها رو به رو یصندل يرو ییدوتا

  !؟ی: خوب دیام

  !!؟یاره، تو خوب -

  : تشکر دیام

بخورم؟!!  یرو از دستش گرفتم و بهش نگاه کردم، حاال چآمد و دوتا منو طرفمون گرفت. منو  زمونیسر م گارسون
  سرد!! از اول تا آخر، از آخر تا اول، منو رو نگاه کردم ایداغ  یدنینوش

  !؟يخور یم ی: چ دیام

  یشکالت کیک -
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  !!نی: هم دیام

  خوام یفرانسه هم م ينه، قهوه  -

  ی: اوک دیام

  آمد گهید یکی ،یاون قبل يدستش رو باال آورد و به گارسون اشاره کرد، به جا دیام

  فرانسه يقهوه  هیقهوه اسپرسو و  هی ،یشکالت کی: دو تا ک دیام

  سفارش ها رو نوشت و رفت. گارسون

  !!ستیتلخ ن ادیاسپرسو ز -

  گهی: عادت کردم د دیام

  مورد عالقه ات هست؟! يپس قهوه  -

  تو هم حتما فرانسه ست: اره، از  دیام

 دونهیکالس گذاشت، حاال خدا م دیدکتر با يآقا يتکون دادم، من اصال قهوه مورد عالقه نداشتم، اما خوب جلو سر
سفارش داده بودم!!  گهید زیچ هیخوام ازش بخورم؛ کاش  یکه م يبار نینه؟! چون اول ایقهوه فرانسه خوشمزه است 

 دی. شامیها و رستوران ها پالس بود یفروش یبستن يتو ینبا سام، صدف و ما شتریاهل کافه آمدن نبودم. ب ادیکال ز
  شدیداشت، آدم سردش م یخنث يشاپ آمده بودم؛ به اطراف کافه نگاه کردم، چه فضا یپنچ بار کاف ایچهار 

  : انگار فکرت مشغوله دیام

  نه، چطور مگه؟! -

  ی: آخه ساکت دیام

  کردم یشاپ نگاه م یداشتم به کاف -

  !؟هیقشنگ ي: جا دیام

  سرد! يادیاره، اما ز -
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  سراغ نداشتم. يبهتر يجا نیهم يبرا ستم،یشاپ ن یاهل آمدن به کاف ادی: من ز دیام

  زدم. لبخند

  !یستیدانشگاه ن يترم تو نیا -

  شدن نی: درسام سنگ دیام

  تکون دادم سر

  یموفق باش -

  زد لبخند

  ی: تو هم موفق باش دیام

  ممنون -

کن، جون مادرت خوشمزه  يقهوه جون لطفا آبرو دار يبه قهوه نگاه کردم، ا دیسفارش ها رو آورد، با ترد گارسون
ازش رو خوردم، خوشمزه نبود اما بد مزه هم نبود،  يباش. آب دهنم رو قورت دادم، فنجون رو برداشتم و مقدار

  شدیخوب م یشکالت کیطعمش با ک

  !؟يپس چطور اسپرسو رو دوس ندار يدار: تو که شکالت تلخ دوست  دیام

 ادیخورم که نه ز یاز شکالت تلخ رو م ینکن، درضمن من درصد مناسب سهیاسپرسو رو با شکالت تلخ مقا دیواا ام -
  .نیریش ادیتلخه و نه ز

  دییفرما ی: بله شما درست م دیام

 وانیل هیجرعه بعدش  هیبار اسپرسو خورده بودم، البته فقط  هی شد،یمن م يباعث شاد شهیهم دی. کال امدمیخند
  آب خوردم تا طعم تلخش از دهنم حذف شد.

  کنم یمناسب تر دعوتت م يجا هی: دفه بعد  دیام

  یتو من رو دعوت کن شهیکنم، همش که نم یدفه بعد من تو رو دعوت م رینخ -
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  صبرانه منتظرم یمن ب ،ی: اوک دیام

  زدم لبخند

  سوال؟! هی:  دیام

  بپرس -

  !؟يکرد ویس یات چ یگوش ي: تو اسم من رو تو دیام

  درآوردم. فمیام رو از داخل ک یسوالش جا خوردم، اما گوش از

  بهم زنگ بزن -

افتاد،  یگوش يصفحه  يمن رو گرفت. اسمش رو يبرداشت و شماره  بشیاش رو از داخل ج یتکون داد و گوش سر
  دیرو سمتش گرفتم، خند یگوش

  وونهید ی: دک دیام

  زدم چشمک

  !؟يکرد ویس یتو اسمم رو چ -

  اش رو سمتم گرفت یگوش

  ناز دل!!!! -

  !؟ي: اره، چرا تعجب کرد دیام

  گفت ناز دل ها یم شهیچون پدربزرگم به من هم -

  باال انداخت ابرو

  : چه جالب دیام

  تکون دادم واقعا جالب بود. به ساعتش نگاه کرد سر
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  !؟يبر دیبا ییجا -

  دارم فتی: راستش ش دیام

  شمیپس پاشو برو مزاحمت نم -

  گهیساعت د می: االن که نه ن دیام

  ساعت شده مین مارستانیب یتا برس -

  : پس پاشو تو رو هم برسونم دیام

  هوا قشنگه نیا يقدم زدن تو رم،ینه من خودم م -

  بلند شدم یصندل يلبخند زد. از رو بهم

  وونهید یپاشو دک -

  .میرفت رونیشاپ ب یبلند شد، بعد از پرداخت صورت حساب، از کاف یصندل يتکون داد، از رو سر

  یخسته نباش شیشاپیو پ یموفق باش -

  ينمون ممکن سرما بخور رونیب ادی: ممنون، ز دیام

  باشه -

  شد و براش دست تکون دادم؛ برام بوق زد و رفت. نشیماش سوار

  

 نیرو مشغول قدم زدن شدم، امروز دوم ادهیپ يدادم، برام بوق زد و رفت؛ توشد، براش دست تکون  نشیماش سوار
شاپ  یکاف يدفه هم تو نیتو پارك بود که کتش رو براش بردم، ا یآمده بودم، دفه قبل رونیب دیبود که با ام يبار

دعوت  یپارت گهیمن رو هم د رفت،یم یکم تر پارت گهیدمن و باربد خوب شده بود،  يبود.. بعد از اون دعوا رابطه 
ام زنگ  یگوش شد؛یباربد عاشقم بود و کم کم داشت عوض م یعنی نایکرد، مصرف مشروب رو هم کم کرده بود، ا ینم

  خورد، برش داشتم، باربد بود چه حالل زاده ست.
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  سالم عشقم -

  !؟یام خوب ی: سالم زندگ باربد

  خوب نبود! شهیتو مگه م يصدا دنیبا شن -

  ام؟! یزندگ یی: کجا باربد

  چطور مگه؟! رون،یب -

  مینیبب لمیف ای: ب باربد

  کجا؟! -

  .مینیباهم بب ایدان کردم ب لمیمن، تازه ف ي: خونه  باربد

  نرم؟! ایبگم؟! برم  یچ االن

  !؟يای: نگو که نم باربد

  امیم -

  دنبالت امیب یی: بگو کجا باربد

  امینه خودم م -

  منتظرت هستم. ی: اوک باربد

  يفعال با -

  ي: با باربد

خود دوباره  یب زیچ هیخواستم بخاطر  یگذاشتم، حاال که رابطه ام با باربد خوب شده بود، نم بمیج يرو تو یگوش
خندان باربد  يزنگ واحد رو فشار دادم. در باز شد و چهره  دم،یخر پسیو چ یدعوامون بشه.. سر راه پفک نمک

  شد دایهو
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  يایکردم نم ی: فکر م باربد

  رو مقابل باربد گرفتم کیجلو در کنار رفت، وارد خونه شدم با لبخند پالست از

  کردم یم دیداشتم خر -

  رو گرفت کیدستم پالست از

  زمی: ممنون عز باربد

و  پسیوصل کرد، چند تا ظرف پر از پفک، چ ونیزیمبل نشستم و شال رو برداشتم. باربد فلشش رو به تلو يرو
رو برداشتم  پسیکرد. ظرف چ یرو پل لمیمبل نشست؛ کنترل رو برداشتم و ف يکنارم رو گذاشت و زیم يشکالت رو

بود، مگه  یخارج لمیداشت، باالخره ف همسکانس صحنه دار  لمشیخوردم. ف یهم م پسیچ لمیف يو همراه با تماشا
 د،یرسیکه م يخاك برسر يبه سکانس ها میکرد ینگاه م یخارج لمیف ینداشت!!! هر وقت با سام، صدف و مان شدیم

بود به  دهی!!؟ باربد به کل چسبدیسکانس ها بذار نیاز ا لمهایف يکردن، انگار من گفتم تو یبه من نگاه م ییسه تا
لبم بود، دستش رو  يکرد، اما لبخند رو یم تمیداشت اذ یکیهمه نزد نیبودم؛ ا دهیمن، منم به دسته مبل چسب

  دیودش کششونه ام و من رو سمت خ يگذاشت رو

  يدیم یعطر خوب ي: چه بو باربد

  دمیگردنم برد، سرم رو عقب کش يرو تو سرش

  شده؟ ی: چ باربد

  ادیقلقلکم م -

دونم چرا اما مغزم آالرم هشدار روشن کرده بود!؟ از رفتار باربد معذب  ی. نمدیموهام کش يزد و دست ال لبخند
مبل بلند  يخواست بوسم کنه که پسش زدم از رو یم د،یبغلش کش يبودم؛ دست دور کمرم انداخت و من رو تو

  شدم.

  !؟یکن یچکار م يدار -

  خوام به دوست دخترم ابزار عشق کنم ی: م باربد
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  سر خط؟! یچرا باز برگشت -

  .ستادیمبل بلند شد و رو به رو ام ا يرو از

  !؟یکنیرفتار م يجور نی: دلناز چرا با من ا باربد

  !؟يچطور -

  بشم کیبهت نزد يذار یپس چرا نم ارم،یهش ستمی: من االن مست که ن باربد

  یاز خط قرمز رابطه مون رد بش ادیچون هزار بار بهت گفتم من خوشم نم -

  رو تکون داد دستش

  تیخط قرمز ها نی: برو بابا تو هم با ا باربد

  نگاهش کردم یجیگ با

  !؟یستی: تو مگه عشق من ن باربد

  هستم -

  !؟يریگیازم فاصله م شمیم کی: پس چرا هر وقت بهت نزد باربد

  یچون دوست ندارم بهم دست بزن -

  !یستی: پس عاشقم ن باربد

  هستم -

  : پس ثابت کن باربد

  عاشقتم؟! یچکار کنم تا باور کن -

  شد کینزد بهم

  : با من بخواب باربد
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  باز موند. دهنم

  !؟یگفت یتو االن چ -

  باهام بخواب یت: گفتم اگه عاشقم هس باربد

  هزار بود. يآتشفشان، قلبم رو يپرت شدم تو انگار

  ؟یخواه یم یکه از... من چ یتو.. حا...لت خوبه! متوجه هست -

  .یخوام با من بخواب یازت م نیهم يبرا ،يدوستم ندار کنمی: من به عشق تو شک دارم، حس م باربد

  چشمم حلقه زد يتو اشک

  رونیب يریاز خونه ام م ای یکن یعشقت رو ثابت م ای:  باربد

  رو برداشتم فمیسرم انداختم و ک يرو رو شالم

  !یستی: پس عاشقم ن باربد

 ،یخواه یمن قلب رو به تو دادم اما تو فقط جسمم رو م ،ینیبیتخت خواب م يبرات متاسفم که عشق رو فقط تو -
  خودم که عاشق تو شدم. يمتاسفم برا

  بستم.و در رو محکم  رونیخونه زدم ب از

  

رو بهم بده!؟! تازه فکر  يشرمانه  یپشنهاد ب نیباربد چطور تونست چن يوا يگونه ام روان شدن، وا يهام رو اشک
داد!  یرو بهم نم يپشنهاد نیوقت چن چیشده، باربد عاشقم نبود اگه بود ه یکردم باربد عوض شده نگو عوض یم

قلبم، غرورم  شد؛یاما نم رمیاشکام رو بگ يلوکردم ج یم یسع شد؛یدوباره خراب م شدیم یعال يزیچ هیچرا تا 
 یکنه؟!! چرا درکم نم تمیخواست اذ یبود پس چرا م اریدفه که هوش نیمست بود اما ا یقبل يامروز شکست؛ دفه 

نوا  يشدم و آدرس خونه  ی. اشکام رو پاك کردم و بغضم رو قورت دادم. سوار تاکسدیترکیسرم داشت م يکرد!!؟ وا
 نیرو حساب کردم و از ماش هیرو نداشتم.. کرا ینفر حرف بزنم، به جز نوا هم فعال کس هیتا با  داشتم ازی، نرو دادم
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رو فشار دادم، در باز شد و وارد خونه اش شدم، نوا به  فونیزنگ آ شدم؛یشدم، از شدت بغض داشتم خفه م ادهیپ
  استقبالم آمد

  : سال.. نوا

  گونه ام شد يشکام روان روآغوشش رها کردم و ا يرو، تو خودم

  شده؟! ی: دلناز چ نوا

  تونستم بگم. ینم يزیکردن چ هیجز گر به

  مبل يرو نیبش ای: ب نوا

  مبل نشستم. يرو

  : خانواده ات خوب هستند؟! نوا

  مقابلم گرفت وانیل هی. نوا رمیام رو بگ هیگر يتونستم جلو یمبل بلند شد و رفت. نم يتکون دادم، از رو سر

  : بخور نوا

  خوردم. آب قند بود يرو ازش گرفتم و مقدار وانیل

  کن فی: آروم باش و تعر نوا

  .دمیکش قیرو برداشتم و دماغم رو گرفتم؛ چند تا نفس عم دستمال

  دفه چرا با باب دعوات شده!؟ نی: ا نوا

  کردم تعجب

  !؟يدیتو از کجا فهم -

  بابه!! يماجرا درباره  یعنیالم هستند، و خانواده ات س یزنیزار م يدار یمدل نیا ی: وقت نوا

  دمیکش یآه



  انتقام دلباخته

 
208 

 

  مینیبب لمیرفتم خونه اش که باهم ف -

  : خوب نوا

  شد. منم پسش زدم کیبهم نزد -

  : طبق معمول، خوب ادامه اش!! نوا

  باهاش بخوابم دیاثبات عشقم با يبهم گفت برا -

  !!ي! قبول کرد؟ي: تو چکار کرد نوا

  نگاه کردم. بهش

  کنم؟؟! یشرمانه رو قبول م یپشنهاد ب نیبه نظرت من ا -

  : نه نوا

  رونیباربد هم گفت برو از خونه ام ب -

  !!!دیاالن کات کرد یعنی:  نوا

  دمیمبل کوب يرو، رو دستام

  دونمم ینم -

  : باشه آروم باش نوا

  رو بهم داد؟! يپشنهاد نیچرا چن -

  : چون دوست پسرته نوا

  !؟یخوب که چ -

  يبشه کامال عاد کیکه بخواد بهت نزد نیا:  نوا

  !!!!هههیعاد -
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  !؟يقدر تعجب کرد نی: اره چرا ا نوا

  خوام یرو نم يجور نیا ياما من رابطه  -

  : پس باهاش کات کن ازش جدا شو نوا

  اما من دوستش دارم -

  : پس پشنهادش رو قبول کن نوا

  تونم ینم شهینم -

  یباش یمذهب ادی: بهت نم نوا

  ستمین -

  !ه؟ی: پس مشکلت چ نوا

  حرفام رو!!  دیفهمیکرد! نوا هم مثل من دختره بود! پس چرا نم ینوا من رو درك نم نیچرا ا ییوا

  باهاش ندارم!!!؟ یرابطه داشته باشم که نسبت يبا پسر يچطور -

  : دوست پسرته نوا

  !؟یخوب که چ -

  .ادیجور نسبت به حساب م هی: دوست پسر بودن هم  نوا

  آب قندم رو خوردم. ي هیبق

  یدل يریگیسخت م يادی: ز نوا

  !!يکرد یقبول م يتو بود یعنی -

  : اره نوا

  خوردم جا
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  !؟يذاریپسر م هی اریخودت رو در اخت یراحت نیبه هم یعنی -

  کنهیم يعشقش هر کار يعشقمه آدم برا ست،یکه ن ي: اون پسر هر پسر نوا

زنم. اما خوب هر  یلطمه نم يخانواده  يخانواده اش، من به آبرو يآبرو یعنینبودم، دختر  يمدل دختر نینه من ا نه
  داره ي دهیعق هی یکس

  محرم قلبته مالک قلبته پس مالک جسمت هم هست. ی: وقت نوا

  یهست ندیاپن ما يادیز گهیتو د -

  ی: تو هم امل نوا

  مبل بلند شدم يتکون دادم و از رو سر

  

  مبل بلند شدم. يتکون دادم و از رو سر

  : کجا؟!! نوا

  ییدستشو -

به خودم نگاه کردم، چشمام سرخ شده بودند، چند مشت آب به  نهیآ يشدم، تو یینگفت، وارد دستشو يزیچ
  .دمیکش یقیعم یآمدم و نفس رونیب ییبود امروز، از دستشو يصورتم زدم؛ عجب روز

  !؟ي: االن بهتر نوا

  اره -

  !؟یچکار کن یخواه ی: االن م نوا

  باال انداختم شونه

  دونم ینم -
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  تکون داد سر

  گهیخوب من برم د -

  : بمون تا شب تنهام نوا

  نه، بهتر برم خونه -

  باال انداخت شونه

  ی: هر طور راحت نوا

  رو برداشتم. فمیک

  يفعال با -

  ي: با نوا

!!! چطور فراموشش میمن و باربد با هم کات کرده بود یعنیتموم شد!  یراحت نیبه هم یعنیرفتم.  رونیخونه ب از
از دستش بدم، اره باربد بد  یراحت نیتونستم به هم یکنم!! دوباره بغض راه گلو ام رو بست، من عاشق باربد بودم نم

 هم دوستش داشتم؛ باربد عاشق من نبود، منم تاوان عشق وزچندمین بار شکسته بود اما هن يکرده بود، دلم رو برا
خونه نبود، وارد اتاق شدم و لباس هام رو  یکنم.. وارد هال شدم، طبق معمول کس یطرفه ام رو دارم پرداخت م کی

من در کنار باربد خوشبخت  شدیم یاگه باربد من رو دوست داشت!؟ چ شدیم یتخت ولو شدم، چ يعوض کردم رو
 یام بلند شد، برش داشتم، پ یگوش يم. صداگونه ام رو پاك کرد يشده رو دهیچک ي. قطره دمیکش یآه ؟!!شدمیم

  خواست بگه!؟ یم یباز چ یعنیام از طرف باربد بود، 

  یهست یدونم از دستم عصب ی: م باربد

  دون یهمه چ نیآفر -

  میامروز رو فراموش کن ایب زدلمی: عشقم عز باربد

  دوستت دارم؟! یدون یم یوقت یکن یم تمیچرا اذ -

  گونه ام سر خورد. يرو اشک



  انتقام دلباخته

 
212 

 

  کنم تتیخواستم اذ ی: نم باربد

  بود؟! یامروزت چ يپس کار و حرفا -

  داشتم ادیکه من دوست دختر ز یدون ی: خودت م باربد

  خوب!!! -

  !یستیکنم که تو دوست دخترم ن یفراموش م یه نیهم ي: برا باربد

  هستم؟؟! یپس من ک -

  .یام هست یزندگ ،یعمرم ،یگلم ،ی: تو عشقم باربد

  نشست لبم يرو لبخند

  : دلناز من عاشقت هستم. باربد

  طور نیمنم هم -

  .میامروز رو فراموش کن ای: پس ب باربد

  !یکن یبازم تکرار م دهیچه فا -

  تکرار نشه گهید دمی: قول م باربد

  !!!يهم قول داد یدفه قبل -

  عشقم ندهیبه سمت آ می. برمیگذشته بش الیخیب ای: دلناز ب باربد

  خواستم ازش جدا بشم. یدوستش داشتم نم من

  عشقم. یمن هست ي ندهیتونم، تو آ یبدون تو نم ،یمن هست ی: تو زندگ باربد

  نکن تمیاذ گهیتونم، د یمنم بدون تو نم -

  !؟یاالن آشت ،یقول واقع دمی: باشه قول م باربد
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  یاره آشت -

  : قربون عشق ناز برم. باربد

  خدانکنه -

  ؟ی: عشق من ک باربد

  من -

  ه؟یمن ک ی: زندگ باربد

  من -

  عشقم نمتیبب ی: ک باربد

  زدلمیفردا عز -

  .میقلب رد و بدل کرد کریتا است چند

  : فعال من برم باربد

  زمیروز خوش عز -

  زدلمیعز ي: با باربد

  عشقم. يبا -

مال من و باربد هست.  ندهیرها کرد، آ دیکنم، گذشته رو با یناراحت نبودم، امروز رو فراموش م گهیشده بودم، د شاد
کرد. اما کم کم درست  یرفتار م يجور نیا نیهم ياش قبال پر از دختر بود برا یزندگ کنه،یم رییباربد کم کم تغ

  ......می. ما دوتا عاشق هم بودشهیم

  

ن م کینزد مکتین يپارك رو يقبال تو رفت،یم شیپ یداشت عال یام دوباره با باربد درست شده بود، همه چ رابطه
 نیقرار داشتم، ا دیعشقمون؛ امروز با ام يتو شرفتیپ یعنیخودش  نی. ارهیگینشست، اما االن نه ازم فاصله م یم
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مهمون من بود اما باز  نکهیمن رو دعوت کنه!! با ا دیشد ام یکه نم شهیشاپ، هم یدفه من دعوتش کرده بودم به کاف
 زیبود. به سمت م دهیپوش يبا شلوار قهوه  یتک کت طوس هینشسته بود  زیشاپ. سر م یبه کاف دمیرس ریمن د

  بلند شد یصندل ياز رو د،یرفتم، من رو د

  : سالم دیام

  شد رید دیببخش ییوا -

  زد یگرم لبخند

  : اشکال نداره دیام

  .میها نشست یصندل يرو

  هیقشنگ یی: جا دیام

  زدم لبخند

  دعوتت نکردم یخوب یی: دفه قبل من جا دیام

  نه خوب بود، اونجا هم قشنگ بود -

  آمد و منو رو از دستش گرفتم. گارسون

  یشکالت کی: اسپرسو و ک دیام

  یشکالت کیقهوه ترك و ک -

  خواستم ترك رو امتحان کنم. یدفه م نیسفارش ها رو نوشت و رفت. ا گارسون

  !يکردم به فرانسه عالقه دار ی: فکر م دیام

  تنوع خوبه یگاه -

  داده بودم. یسوت
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  : هوا سرد شده ها دیام

  کنهیاره زمستون داره ابراز وجود م -

  تکون داد سر

  دیام -

  : بله دیام

  !؟یخون یم یتخصص چ -

  : قلب دیام

  یاهان موفق باش -

  !؟یتخصص بخون يبرا یخواه یم ی: تو چ دیام

  .هیعالقه ام به چ شهیمشخص م هیحاال بعد از علوم پا ه،یکل ای یدونم، اما احتماال تخصص داخل یراستش نم -

قرار گرفتم  مارستانیب يتو یخواستم تخصص رو کودکان بخونم اما وقت یرو قبول شدم، م یپزشک ی: من وقت دیام
  به قلب عالقه دارم دمید

  یموفق باش -

  طور نی: ممنون تو هم دیام

از قهوه ام رو خوردم  يباشه. مقدار قهوه ترك خوشمزه تر از قهوه فرانسه دوارمیسفارش ها رو آورد؛ ام گارسون
  کرد. یم يباز کشیبا ک دیطعمش بهتر از فرانسه بود!! ام

  !؟يندار فتیامروز که ش -

  : دارم دیام

  ؟يبر دیپس االن با -
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  دارم فتیش گهی: االن نه، دو ساعت د دیام

  و قهوه ام کیباال انداختم؛ بعد از خوردن ک ابرو

  خوب من برم صورت حساب رو پرداخت کنم -

  کنم یمن پرداخت م الیخی: ب دیام

  کردم اخم

  تو امروز مهمون من هستم -

  ادیاخم نکن بهت نم ی: اوک دیام

  بلند شدم. یصندل يزدم و از رو لبخند

  منتظرت هستم رونی: من ب دیام

  بود. ستادهیا نشیکنار ماش دیرفتم؛ ام رونیشاپ ب یتکون دادم، بعد از پرداخت صورت حساب از کاف سر

  !م؟یقدم و حرف بزن یکم می: بر دیام

  میاره بر -

  پارك هست هی ابونی: اون ور خ دیام

 نمونیب یسکوت قشنگ م،یداخل پارك و مشغول قدم زدن شد ابونیاون طرف خ میرفت ییتکون دادم و دوتا سر
ساعت بود که در سکوت قدم  میبودم. نگاه به ساعت کردم ن دهیرو از حرف زدن فهم دیبرقرار بود. تازه منظور ام

  میزدیم

  !ست؟ی: سردت که ن دیام

  نه، من دختر زمستونم -

  نگاه کرد بهم
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  تولدته؟! ی: ک دیام

  بهمن 18 -

  گهیماه د کی قای: دق دیام

  تکون دادم سر

  !؟یتو پسر کدوم فصل -

  : تابستون دیام

  نقطه مقابل من -

  : اره دیام

  خورد به دستم. دیدست ام هویکه  میزدیهم قدم م ي. شونه به شونه زدم لبخند

  نبود يعمد دیببخش یی: وا دیام

  دونم اشکال نداره یم -

رد برخو هیرو لمس کنه، تازه فقط  يکه به عمد بخواد دختر ستین ياز اون پسرا دیدونستم ام ینگفت. م يزیچ
  کوچولو بود.

  برسونمت ایبرم ب دی: من با دیام

  رمیخودم م شمیمزاحمت نم -

  من هنور وقت دارم  ی: مراحم دیام

  یاوک -

چون  ایداشت  یمثبت يچون انرژ دیبودن آرامش داشتم. شا دیدونم چرا اما در کنار ام ینم م،یرفت نشیسمت ماش به
  ....زدیم یگرم يلبخند ها
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  حال : زمان

  : دلناز پاشو سام

  دمیکش ي ازهیخم

  گهی: پاشو د سام

  رو باز کردم و با اخم به سام نگاه کردم چشمام

  خوام بخوابم یولم کن م -

  بخواب ری: پاشو صبحانه بخور بعد بگ سام

  ندارم لیم -

  ي: غلط کرد سام

  گرد شدن چشمام

  ندارم لیم یبگ يحق ندار گهیبهت گفتم د شبی: د سام

  شد!!! یچه عصب هوی

  آروم باش. -

  صبحانه ای: زود پاشوو برو دست و صورتت رو بشور ب سام

  تخت بلند شدم. رفتم سمت در يتکون دادم و از رو سر

  سام -

  : بله سام

  !!! یچه جذاب يبداخالق شد گنیم يدیشن -
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  باز شد ششین

  : اره سام

  زدم لبخند

  .یشیشکل جن م یشیکنه، چون تو بداخالق م یتو صدق نم يجمله درباره  نیاما ا -

و شستن  یی.. بعد از دستشودمیرفتم و خند رونیبهم بخور از اتاق ب نکهیرو برداشت و پرت کرد اما قبل ا الشتب
 ینیتخت نشستم به س يسام رو يتخت نشسته بود، رو به رو يرو ینیس هیدست و صورتم به اتاق برگشتم. سام با 

  کاکائو.  ریو ش يچا ال،خامه، مربا، عسل، آب پرتق ر،ینون تست، پن مرو،ینگاه کردم؛ ن

  !ه؟یچ نایا -

  گهی: مرغ و پلو، خوب صبحانه است د سام

  خورم یرو نم نایمن ا -

  .زمیعز یکن ی: تو غلط م سام

  صبرم بده ایخدا

  .شمیم یمارستانیرو بخورم ب نایام!! ا ووونهیمگه د -

  : باهوش همه رو با هم که نه، انتخاب کن بخور سام

  نگاه کردم ینیباال انداختم، به س ابرو

  : حاال انتخابت کدومه!؟ سام

  يو چا مروین -

  !!!نی: هم سام

  خوب اره -
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  دستم، بهش نگاه کردم. يخواستم نون بردارم، زد رو یتکون داد، م سر

  !ه؟یچ -

  خوام بهت لقمه بدم ی: خوب م سام

  واا -

  : واال سام

  لقمه سمتم گرفت هی

  : بگو آآ سام

  آآ -

  .ووونهیبود د ووونهیسام د نیدهنم گذاشت، ا يرو تو لقمه

  شدم ریبسمه س -

  : نوچ دهنتو باز کن سام

  تونم ینم گهیاما د -

  یبتون دی: با سام

  نداره. یچند تا تخم مرغ پخته که تموم ستیسام. معلوم ن نیافتاده بودم از دست ا يریبابا عجب گ يا

  !!یمن پخت يبرا يدیرو خر یبقال يکل تخم مرغ ها یرفت -

  : همش دو تا پختم سام

  رو به دستم داد. يدهنم چپوند. باالخره تموم شد، استکان چا يتو گهیلقمه د هی

  کردم بخور. نیری: با شکر ش سام

  گذاشتم ینیس يسرد بود. استکان رو، رو خیبدمزه بود و مثل آب  یلیرو خوردم خ ياز چا يمقدار
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  !؟يخور ی: چرا نم سام

  جا ندارم گهید -

  تخت بلند شد. يبه دست از رو ینیذوقش، س يخواستم بزنم تو یتکون داد، نم سر

  کنم يفکر هینهار  ي: من برم برا سام

  زنگ بزن رستوران -

  خوام برات غذا درست کنم ی: نوچ خودم م سام

  تعجب با

  !!!يمگه بلد -

  نداره که ي: اره کار سام

  باال انداختم، سمت در رفت شونه

  یق باشموف -

بود. به اتاق نگاه کردم، چه  ووونهیو البته د رینظ یرفت. من عاشق داداشم بودم، سام ب رونیلبخند زد و از اتاق ب بهم
تخت بلند شدم، شونه رو برداشتم رو  ياز رو کارم،یبه سر و روش بکشم! من که فعال ب یدست هی دیشده بود، با فیکث

 ياز رو يکنم. سر يریاتاق رو گردگ دیام جمع شده بود، با یشیراآ زیم ينشستم. خاك رو یصندل يرو نهیآ يبه رو
خودم تکون دادم، مشغول شونه زدن موهام شدم، با کش موها رو باال بستم، خوب بهتر برم سراغ  يتاسف برا

 يصدف باشه!! از رو دمیست شا یبود؟! خوب معلومه حتما مان یک یعنیام بلند شد،  یگوش يصدا ،يزکاریتم
  رو برداشتم و تلگرام رو باز کردم یشدم, گوش ندبل یندلص

  

ام داده بود!!!!  یتخت نشستم، باربد بعد از دو هفته بهم پ ياسم باربد، جا خوردم رو دنیرو باز کردم، با د تلگرام
و به چشمام رو باز کردم  دم؛یکش قینفس کم آورده بودم، چشمام رو بستم، دلناز آروم باش آروم، چند تا نفس عم

  ام رو باز کردم یپ دینگاه کردم، با ترد یگوش
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  زمی: سالم عز باربد

  فرستادم. رونیحبس شده ام رو ب نفس

  !!يام داد یفکر کنم اشتباه پ -

  یصبر کردم تا آروم بش نیهم يبرا زم،یعز يبود ی: خوب تو عصب باربد

  بشه؟! یآروم بشم که چ -

  عشقم می: که با هم حرف بزن باربد

  خوردیعشقم بهم م يکلمه  نیحالم از ا گهید

  ستمیمن عشق تو ن -

  گذشته رو میفراموش کن ای: قبول من اشتباه کردم، ب باربد

  چقدرر پررو بودد!!!! گهید نیا ییوا يوا

  یمن رو درك کن دی: عشقم تو با باربد

  درکت کنم!!!؟ -

هام رو بر  ازین گهید یکیبا  نیهم يبرا دمیرس یم نمها ازیها دارم، با تو من به ن ازین يسر هی: خوب من پسرم  باربد
  عشقم. شدیطرف کردم، با تو که نم

  هام رو کف دستم فشار دادم. انگشت

  !؟يفرض کرد یتو من رو چ -

  یام هست یتو زندگ ی: تو عشقم باربد

  شدیحرف ها حالت تهوع بهم دست داده بود، داشت حالم بد م نیا از

  باشم گرانیمنم مجبور با د یستیتو با من ن یدلناز وقت نی: بب باربد
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  گرانیهمون د شیپس االن هم برو پ -

  !م؟یکن یناراحت نباش از دستم، االن آشت گهی: عشقم د باربد

  يپس با ستمیجانم به قربانت اما من اون خره سابق ن يآمد -

  !؟یکن ی! دلناز من عاشقتم چرا درکم نمهیچه حرف نی: واا عشقم ا باربد

  خوره یعشق داره به هم م نیحالم از ا گهیدمن  -

  !؟ی: عشق من ک باربد

  به جز من یهر کس -

  قدر دوز ناز کردنت رفته باال! نیدلناز چرا ا یی: وا باربد

  نییدوز خر بودنم آمده پا یبهتر بگ -

  !؟یزنیعشقم رو پس م يدار ؟یخواه یمن رو نم گهید یعنی:  باربد

  يوقت عشق رو درك نکرد چیاره، تو ه -

  یخواه یاما تو خودت نم میکنم تا دوباره با هم باش یمن دارم تالش م نی: بب باربد

  باربد -

  : جانم باربد

  ؟یگرفت یتو فراموش -

  : نه باربد

  رفته؟! ادتیاون روز  يپس چطور حرف ها -

به  گهیفرصت د هی ایموش کن بگفتم تو فرا يزیچ هیبودم  یحاال من عصب ،يریگی: عشقم چقدر سخت م باربد
  .میرابطمون بد
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  تموم شد گهیفرصت دادم د یبه اندازه کاف -

  !ي: دلناز عوض شد باربد

  خامت بشم یکه با چند تا جمله آبک ستمیاون احمق سابق ن گهیعاقل شدم، د -

  !؟یکنیباهام کات م ي: پس دار باربد

  .ياشتباه بود هیکنم، تو فقط  یاره من باهات کات م -

  نه من يرابطه رو خراب کرد نیاز تو بهتر هم هست، اما بدون تو ا یدون یخودت م ست،ین ي: باشه اصرار باربد

  آخرش بود آخررش یعنیباربد،  نیکه چقدر پررو بود ا يوا ییوا

  کنم. یکه باهات باشم اما من اون وقت قبول نم یکن یو التماسم م یشی: مطمئن باش پشیمون م باربد

  ینیبیرو نم نیتو خوابت هم ا -

  شد!! یپس حاال چ يریمیمن م یب یگفت ی: م باربد

  اون موقع خر بودم. االن عاقل شدم -

  يحسرت با من بودن رو بخور ،یمن داغون بش یکه ب بندمی: شرط م باربد

  خورم هدر دادن وقتم با توست یرو که م یاره حتما، من تنها حسرت -

  تو تلف شدم، حس من ناب بود اما دلناز گاو بود ییمن که پا فی: واقعا که ح باربد

  هم فشار دادم يهام رو با حرص رو دندون

 یکه اصال نم يمثل تو شدم، دختر یخیالبته من خر بودم که عاشق دختر  ،ي: من عاشقت بودم اما تو نبود باربد
  ه؟یدونه احساس و عشق چ

و مشت به تخت  دمیکش غیبالشت فرو بردم و ج يشد. سرم رو تو نیو پخش زم واریرو پرت کردم خورد به د یگوش
حرصم گرفته بود.  یلیخ ،يشد یآخرش عاشق چه االغ ينشد يخاك بر سرت دلناز، عاشق نشد ییعنی دم،یکوب یم
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 يکه چطور نهیصبر کنه تا بب دیبا طگرفت، فق یحرف هاش رو م نیخواست باربد رو بکشم، جواب تمام ا یدلم م
  ..کنمینابودش م

  

به جرم قتل  يجور نیاز روش رد بشم، تا مثل گوشت چرخ کرده بشه!!! نه خوب، ا يچند بار هی نیبا ماش دیبا دیشا
بند و بار  ینه باربد ب نمیکنم بهش پول بدم بفرستمش سراغ باربد!! ا دایپ يدزیدختر ا هیپس  شم؛یو اعدام م یزندون

 لمیکم تر ف دیدادم! با یکنم؟! کم کم داشتم رد م دایرو پ ين دختریکجا چن !! تازه ازدهیانتقال م گرانیرو به د ذریا
تونستم اجازه بدم  یکرده بود، نم يباربد شکستن غرورش بود، اون با من و احساسم باز يتماشا کنم؛ تنها راه نابود

بده. کاش  پسمن رو  يشده  ختهیتاوان دل شکسته، غرور له شده و اشک ر دیاش ادامه بده، اون با یراحت به زندگ
 شدیم یماه کیغوغا تنگ شد، االن  يدلم برا هویکه هنوز با باربد آشنا نشده بودم،  يبرگردم به اون روزها شدیم

کنم، من که باهوش بودم، من که به  هیخواستم گر یبعدا بهش سر بزنم؛ بغض داشتم اما نم دیبودمش، با دهیکه ند
قلبم گوش دادم تهش  يبه ندا یبار هم که عاشق شدم شکست خوردم، چرا وقت نیاول ينداشتم، برا يعشق اعتقاد

رابطه، اما مقصر من شناخته شده  نیکرده بود، باربد گند زده بود به ا انتیباربد خ دم،یکش یشد!! آه يجور نیا
 انتیخ هک یاون يراقانون عشق ب يدونست، انگار تو یپاش له کرده بود، اما من رو مقصر م ریبودم، اون قلب من رو ز

 يجور هیفراتر از پررو بود!،  يزیچ هیباربد  یعنیعشقه متنفرم،  یاز هر چ گهینشده بود، د نییتع یکرده بود، مجازات
 یرابطه فرصت بدم؟! چند بار چشم پوش نیکرده منم نه اون!!! آخه چند بار به ا انتیکه خ یرفتار کرد که انگار اون

  ام رو برداشتم، خداروشکر نشکسته بود. یبلند شدم و گوش تخت يکنم از کار ها و رفتار هاش؟! از رو

  من حقه يچون حرفا یسکوت کن دمی: اره با باربد

تونم درك  یرو نم انتیدرکت کنم من خ یگیم خورم،یرو که باال آوردم دوباره نم يزیجناب حق گو، من چ نیبب -
  .يدیکنم. اما بدون تاوان پس م یترکت م نیهم يکنم برا

دونم  ینم رم،یگی. من انتقام مدمیکش قیخورد، بالکش کردم، سرم درد گرفته بود، چند تا نفس عم نیام که س یپ
کم  يجور نیا دینداشتم. بهتر بود بخوابم شا يکار زیحس تم گهیتاوان پس بده. د دی!! باربد بارمیگیاما م يچه طور

موهام نوازش  نکهیو چشمام رو بستم... با احساس ا گرفتمبغلم  يبالشت تو هیو  دمیتخت دراز کش يتر فکر کنم! رو
  لبم نشست يلبخند رو شدنیم

  شو خرس کوچولو داری: ب سام
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  لبخندم پر رنگ تر شد، چشمام رو باز کردم. د،یگونه ام کش يرو دست

  جوون ی: چه عجب خرس سام

  کرد. یموهام زد و نوازشم م يرو يسام رها کردم، بوسه بغل  يتخت نشستم و خودم رو تو يرو

  ي: خرس کوچولو امروز کال خواب بود سام

  ادیبازم خوابم م -

  يچه خوش خواب شد دای: جد سام

  خواست من رو از خودش جدا کنه که محکم تر فشارش دادم. یکرد، م بوسم

  دلناز! ي: کوآال شد سام

  اره کوآال داداش خرسه -

  خوشمزه برات پختم يغذا هی:  سام

  جدا شدم و با تعجب بهش نگاه کردم. ازش

  !؟يکرد يآشپز يجد يتو جد یعنی -

  : معلوم که اره سام

  تخت بلند شد يرو از

  برات پختم! یچ ینیآشپزخونه تا بب ای: خرس کوچولو پاشو ب سام

  زدم، دستام رو به دو طرف باز کردم. لبخند

  !یخواه ی: بازم بغل م سام

  کش آمد لبخندم

  من رو بغل کن با خودت ببر آشپزخونه -
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  لبام رو غنچه کردم و ابروهام جمع کردم د،یخند

  نکن. يجور نیات رو ا افهیق يخود ی: ب سام

  گهیبغلم کن د -

  رو بغل کنم يلویک ستیدو ي: من عمرا تو سام

  سرش يگرد شدن و بالشت رو برداشتم و پرت کردم، خورد تو چشمام

  وونهی: آخ نزن د سام

  لومممیک ستیمن دو -

!! به خودم نگاه کردم يلوویک ستیدو گهیخل و چل به من م يبالشت سمتش پرت کردم از اتاق فرار کرد. پسره  باز
  کجا بود!!!؟ لویک ستیباشم، دو لویمن فوق فوق پنچاه ک

  

 ،یکجا بود!! من نه چاق بودم و نه الغر مردن لویک ستیهستم، دو لویخودم نگاه کردم، من فوق فوقش پنچاه ک به
!! یییلویک ستیدو گهیداشتم. اون وقت سام به من م یمعمول ياندام دخترونه  هیقدمم نه نردبون بود و نه کوتوله، 

 نیتخت گذاشتم. ا يجمع کردم و رو نیزم يتخت بلند شدم، بالشت ها رو از رو ياز رو دم،یبا حرص کش ینفس
از  يها ادیبغض ها و فر ریخفه گ یاشک ها هستند، گاه يبرا یگاه هیتک یداشتن، گاه یبیعج یدگبالشت ها هم زن

عشق به آغوش  يهم از رو یها هستند، گاه تیکردن عصبان یخال يبرا یبوکس سهیک یغم هستند، گاه ای يشاد
 دم،یکش یقیهستند؛ نفس عم یهر انسان اری نیرنگ وارنگ و مهربون بهتر يبالشت ها نیا شتشوند؛ بال یم دهیکش

دهنم گذاشتم،  يبود، هنوز داخلش شکالت داشت، تکه شکالت رو برداشتم و تو دهیکه سام برام خر یبسته شکالت
لبم  يمن!!! لبخند رو روسط افکا دیچرا جفت پا پر دی. االن امدهیخوردن شکالت به آدم آرامش م دیبه قول ام

 یلباس عوص م یابستان شده بود و من مد لباس راه انداخته بودم و هنشست، لباس هام رو عوض کردم، بازم ت
 یم يدست پخت، سام چه مزه  یعنیپخته!!.  يداداش خل و چل چه غذا نیا نمیرفتم، برم بب رونیکردم؛ از اتاق ب

  چه خبر بود؟؟! نجایشدن. ا سیباز شد و چشمام قد توپ تن ارداد!!. وارد آشپزخونه که شدم دهنم مثل غ

  سامم!!! -
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  نگاه کرد بهم

  کنم. یرو آماده م زیاالن م ،ي: چه عجب باالخره آمد سام

  !؟يسر آشپزخونه آورد يچه بال -

  اطراف نگاه کرد. به

  داره. يکار فیکث یکم شهیهم ي: آشپز سام

  دهیکه انگار بمب ترک نجای!!! ايکار فیکث یکم یگیم نایتو به ا -

  باال انداخت. شونه

  کنم یم يکار زیه که، بعدا تمنشد يزی: چ سام

  تا مثل روز اولش بشه برهیکار م يچند روز هی نجایواال ا -

  تکون داد سر

  شدیم ووونهید دیدیرو م نجایاگه االن مامان ا -

  بود. ختهیسقف هم سس ر يبود. رو دهیبمب ترک يجد ينگفت، به اطراف نگاه کردم، انگار جد يزیچ

  سام! -

  !ه؟ی: باز چ سام

  !!یختیسقف چرا سس ر يرو -

  باال سرش نگاه کرد. به

  سقف يرو دیپاش هویکردم  ی: داشتم در سس رو باز م سام

  آهان -
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بلند شد و رنگ سام  فونیآ يکرده؛ صدا یم يسقف!! قشنگ معلومه سس باز يانگار خودش پا داشته رفته رو سس
  .دیپر

  .دایهم نم ایزود نیاون تازه رفته به ا ست،ینترس، مامان ن -

  هستند ی: پس حتما صدف و مان سام

ام قطع شد!!  یبیج يکردم دو روز پول تو يسس باز یبچگ يتو کباریرفت، من  رونیتکون دادم، از آشپزخونه ب سر
 يو سر خوردم و رو دمیکش غیآمد، ج يزیچ هی يپام رو هویبردارم که  خچالیتشنه ام شده بود، رفتم آب از داخل 

  نفسم بند آمده بود. د،یچیکل بدنم پ يافتادم، درد تو نیزم

  شد؟! یخدا چ یی: وا یمان

  : دلناز حالت خوبه؟ سام

  ییوا ي: ا صدف

بلندم کرد که اخم بلند  نیزم يپام و از رو ریدست انداخت ز یتونستم حرف بزنم. مان یکنارم زانو زدن، نم ییتا سه
  شد

  دی: ببخش یمان

  مبل نشستم. يرو اطیاحت با

  شده!؟ یچ ی: آبج سام

  اری: صدف برو آب قند ب یمان

  ارمی: باش االن م صدف

گاگا عمل کنم. آخه  يدیمثل ل دیکرد؛ فکر کنم با یبه سمت آشپزخونه رفت. چشمام رو بستم، کل بدنم درد م صدف
  به فنا رفته بودم.

  شد؟! یچ يهوی: آخه  یمان
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  !!مارستانیب میبر یخواه ی: م سام

  رو باز کردم و سرم به نشونه نه تکون دادم. چشمام

  گهید ای! بيآب قند بساز ی: صدف رفت یمان

  امی: دارم م صدف

  رفته؟! جی: نکنه سرت گ سام

  نه -

  شده؟! ی: پس چ یمان

  آب قند آمد. وانیدهنم رو قورت دادم، هنوز توان حرف زدن نداشتم. صدف با ل آب

  : چه عجب یمان

  رو سمت دهنم گرفت، خوردن آب قند حالم رو بهتر کرد. وانیل

  !!يآمد ری: چرا د سام

  کرد دایرو پ يزیچ شهیآشپزخونه طوفان آمده، نم ي: چون تو صدف

  

  کرد دایرو پ يزیچ شهیآشپزخونه طوفان آمده، نم ي: چون تو صدف

  بزن یحرف هی: دلناز  یمان

  خوبم -

  چت شده؟! هوی:  سام

  سر خوردم نیزم يرو -

  ينبود ی: وا دلناز تو که دست و پا چلفت صدف
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  رو ندادم، به سام نگاه کردم. جوابش

  !؟يکرد يآشپز نیزم يتو رو -

  کرد تعجب

  : نه سام

  !؟يبود ختهیر نیزم يپس چرا روغن رو -

  نیزم ي: پس بخاطر روغن ها افتاد یمان

  تکون دادم. سر

  حواسم نبود دی: ببخش سام

  دمز یجون یب لبخند

  : االن حالت خوبه؟! صدف

  تکون دادم. سر

  !!يکرد ي: سام تو آشپز یمان

  : اره سام

  بهی: عج صدف

  رو آماده کنم زی: من برم م سام

  و به آشپزخونه رفت. دیموهام کش ییمبل بلند شد و دست ال يرو از

  : منم برم کمکش صدف

  هم رفت. صدف

  !؟ي: درد دار یمان
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  اره -

  بهش فکر نکن یشی: خوب م یمان

  تکون دادم سر

  سر آشپزخونه آمده يچه بال نمی: کنجکاو شدم بب یمان

  دهیبرو نگاه کن، بمب ترک -

 یی.. از اون جادمیکش یبا من لج کرده بود؛ آه ای! انگار دنشدینم گهید نیبهتر از ا یعنیتکون داد، پا شد و رفت.  سر
  .رو وسط هال گذاشتن زیآشپزخونه جا نبود، م يکه تو

  آماده ست زیکه م ای: دلناز ب سام

  نشستم.  زیسر م یصندل يمبل بلند شدم، پام درد گرفت و لنگان لنگان رفتم رو يکه از رو نیتکون دادم، هم سر

  : بفرما شام سام

  بود ینگاه کردم، ساالد هاش آبک زیم به

  ست؟! يچه ساالد نیا -

  : فصل سام

  !!!یشکل کرم زرد بودند تا ماکارون شتریهاش هم ب ینبود!!! ماکارون یساالد فصل آبک ادمهیکه من  ییتا اون جا وااا

  شده. یعال دیبخور دیشون نگاه نکن افهی: به ق سام

قاشق گذاشتم دهنم و به زور قورت  هیطور.  نیهم یصدف و مان ختم،یبشقابم ر يتو یماکارون یزدم و کم لبخند
ذره خوردم حالم بد شد و به اجبار  هیبودند.  یهاش هم وا رفته و آبک یده بود. شامفرا تر از بد مزه ش يزیچ هیدادم. 

  لبخند زدم

  ارنیب تزای: من برم زنگ بزنم پ یمان

  خو دمیهمه زحمت کش نی: واا ا سام
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  هم ندارم مارستانیآرزو دارم حس و حال ب ی: واال من که هنوز جوونم کل یمان

  رو ندارم ایاما منم فعال قصد سفر به اون دن ی: عشقم خسته نباش صدف

  کردم تزایهوس پ هویشده، اما من  یغذات عال یداداش -

  خو دیخوردیم کمی دمیهمه زحمت کش نی: واقعا که من ا سام

  : خودت بخور یمان

  رو خورد که صورتش جمع شد. یاز شام کمیزبون درآورد و  سام

  !؟يبخور یکه خودت پخت ياز غذا یخواه یسام م ای: پس االن چهار تا سفارش بدم  یمان

  : چهار تا سفارش بده سام

  .ارنیب تزایزنگ زد تا پ یو مان میدیو صدف خند من

  .شمیخواهر م ینکن وگرنه ب يآشپز گهید یی: خدا یمان

  داداش نشم یتا منم ب رهیبگ ادی يآشپز دیصدف با -

  رمیگ یم ادی: حاال تا اون زمان،  صدف

  به گردنش داد يبلند شد و قر یصندل ياز رو سام

  دست مزدم!! نهیآشپزخونه هستم اون وقت ا يتو یزندون یاز صب دمیهمه زحمت کش نی: ا سام

  حرف زد. يلحن دخترونه و قر با

  : سام خجالت بکش یمان

  جوابمم نهی: چرا!؟ بعد از چند سال پز و بساب ا سام

  !یخواه ی: سام کتک م یمان

  ؟يدست به زن هم دار ای: ب سام
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 نیسام در ح م،یبدو سام بدو، من و صدف از خنده غش کرده بود یدنبالش، مان دیسام سر تکون داد و دو يبرا یمان
  دلقک بود.. هیداداش منم  نیدلم درد گرفته بود ا یی. وااوردیادا هم م دنیدو

  

کردم که صدف  یاتاق سام بخوابه، البته حس م يبره تو یاتاق من، مان يتو ادیقرار شد صدف ب تزا،یاز خوردن پ بعد
  سام باشه!؛ صدف در کمد رو بست. شیاتاق سام و پ يدوست داره تو شتریب

  ؟يدرد ندار ؟ي: االن بهتر صدف

  اره، نه -

  رو بپوشم!؟ نای: من ا صدف

  رنگ بود. یتاپ و شلوارك آب هیدستش نگاه کردم،  يتو يلباس ها به

  اره بپوش -

  زد. لبخند

  !ه؟یگال از طرف ک نیا ی: راست فصد

  پنجره نگاه کردم به

  : نکنه باربد برات گل فرستاده؟ صدف

  نگاه کردم بهش

  اریقبال بهت گفتم اسمش رو ن -

  شده؟! یچرا؟! چ ی: اما نگفت صدف

  کنم. فیبرات تعر ستیفعال حسش ن -

  دیکش ینفس
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  !!؟ادیحست م نیا ی: پس ک صدف

  باال انداختم. شونه

  کنم. یهر وقت آمد، خبرت م -

  صدف هم بدجور فضول بود!!! نیا

  برات فرستاده! یگل ها رو ک نی: الاقل بگو ا صدف

  دیام -

  !ه؟یک گهید دی!! امدی: ام صدف

  تکون دادم، دهنم رو باز کردم تا بگم سر

  !؟يردک انتیدوست پسرت! البته تو دوست پسرت باربد بود!! نکنه بهش خ دینکنه ام نمی: بب صدف

  قدم عقب رفت هیخشم برگشتم سمتش و بهش نگاه کردم،  با

  مراقب حرفات باش -

  کنم آروم باش یم ی: دارم شوخ صدف

  !یبود به جز شوخ يزیحرفت هر چ نیا -

  بود! یشوخ هینشو، گفتم که  ی: عصب صدف

  !یکن ایشوخ نیاز ا گهید ادیخوشم نم -

  !ي: دلناز چرا عوض شد صدف

  نشدم. یباز خوبه عوض شدم، عوض -

  !!یعوض یگیبه من م ي: االن دار صدف

  تکون دادم سر
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  حرف رو نزدم نیمن ا -

  .دیحرص نفس کش با

  !ياما تو انگار دعوا دار دمیسوال پرس هی: من فقط  صدف

 انتیخ یه کسدوست نه دوست پسر، من ب هی دیبرام فرستاده، ام دیگل ها رو ام نیمنم به سوالت جواب دادم. ا -
  نکردم

  نگاه کردم بهش

  !!دیات خواب ی!! فصولياالن راحت شد -

  !؟یکن یرفتار م يجور نی: چرا با من ا صدف

  رفتارم ستین یجور خاص -

  !يشد بهیکنم غر ی: حس م صدف

  !گهیم یبه ک یلبم نشست، ک يرو يپوزخند

  !رونیبفرما ب يخوام بخوابم تو اگه دعوا دار یمن م -

  !؟یکن یم رونیمن رو از اتاقت ب يتو االن دار یعنی:  صدف

  زدم ادیفر

  ییام کرد وونهیدستت از سرمم بردار، د -

  در اتاق باز شد هوی

  : چه خبره؟ سام

  دلناز!! یکش یم غی: چرا ج یمان

  نشده يزیچ -
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  صدف نگاه کردم. به

  جاشون رو با صدف عوض کنن یمان ایبهتره سام  -

  خونه میبر ی: مان صدف

  رفت، سام هم به دنبال صدف رفت رونیصورتم، از اتاق ب يرو پرت کرد تو لباس

  : دلناز حالت خوبه؟! یمان

  اره -

  شده؟! ی: چ یمان

  برو از خواهرت بپرس -

  تخت نشستم يرو

  خوام بخوابم شب خوش یم -

  تکون داد. سر

  : شب خوش یمان

! ه؟یگل ها از طرف ک نیا دهیکه داداشمه ازم نپرس سام دم،یکش قیرفت و در رو بست. چند تا نفس عم رونیاتاق ب از
 یعنی نیشدن در اتاق سام آمد، ا دهیبهم کوب ي! صداارهیسر درب يزیاز هر چ دینگفته اما صدف با يزیهم چ یمان

تخت دراز  ياز من براش مهمه!!! رو شتریصدف جونش ب نگارمن، اما ا شیپ ادیب ستیبا یو ناراحت بود، االن م یعصب
 کنهیفکر م ایخائن هستم!!  هیتونه فکر کنه که من  ی. واقعا صدف چطور مدمیآغوشم کش يو بالشتم رو تو دمیکش

 يبودم. اصال من چرا درباره  یاز دست صدف عصب یلیدوست پسر عوض کنم!!؟ خ یهستم که ه یمن چطور آدم
زد کرده بود عوض شده بود!! چقدر دانشگاه رفته بود و با سام نام یبه صدف گفتم؟! صدف از وقت ما یقصد خودکش

باربد برام گل بفرسته، هه چه مسخره اون مغرور فقط بلده من رو مقصر جلوه بده و  دم،یکش یداشتم! آه يحس تنها
بودم! از دست خودم  یکه من چه احمق یی. وادیخر یخر کردنم گل م يرابطه مون، برا لیدل بشکنه؛ البته اون اوا

و  دمیبه بالشت کوب یگرفت. مشت یلجم م شتریکنم ب یخواستم خودکش یافته م یم ادمی یبودم، وقت یعصب
  نشدم... وونهید الیچشمام رو بستم، بهتر بود بخوابم تا از فکر و خ
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تخت  يشده بودم!! از رو داریو چشمام رو باز کردم، نگاهم به ساعت افتاد، هفت بود، چه زود ب دمیکش ي ازهیخم
و  رمیدوش بگ هیگرفتم که برم  میتصم ،ییرفتم، بعد از دستشو رونیبه بدنم دادم، از اتاق ب یبلند شدم، کش و قوس

گرفتم، حوله تن  ي قهیدق ستیدوش ب هیرفتم و  ومکردم امروز رو متفاوت خلق کنم، حوله به دست به حم یسع
وگرنه سام  امده،یتا مامان ن مرتبش کنم دیبود، با روزیآمدم، وارد آشپزخونه شدم، مثل د رونیکردم و از حموم ب

 هی ختم،یر وانیداخل ل يرو باز کردم، پاکت آب پرتقال رو برداشتم و مقدار خچالیبه ناکجا آباد، در  شهیم دیتبع
آشپزخونه خوردن آب  نیا يخواست اما تو یم يبرداشتم و با آب پرتقال خوردم، دلم چا نتیداخل کاب از کیک

امکانش نبود، بعد از خوردن به اتاقم برگشتم و  طیشرا نیا يتو يچا شد،یحساب م یلیخودش خ کیپرتقال و ک
موهام رو شونه بزنم و سشوار بکشم، بعد  ولآشپزخونه!!؟؟ بهتر بود ا ایحاال از کجا شروع کنم؟! اتاقم  دم،یلباس پوش

 هیبعد از تموم شدن کارم، نشستم و مشغول سشوار و شانه زدن به موهام شدم.  یصندل يبرم سراغ آشپزخونه. رو
  سرم کردم و به آشپرخونه رفتم، شروع کردم به جمع و جور کردن و مراقب بودم که دوباره سر نخورم. يروسر

  !؟یکنیچه کار م ي: دار سام

  و به سام نگاه کردم دمیاز کار کش دست

  کنم یرو جمع م دهیترک نجایکه ا یبمب يخوب مشخصه دارم ترکش ها کنم،یدارم بالون هوا م -

  !!يهمه سر و صدا راه ننداز نیا یسر صب شدی: نم سام

  بود. یبداخالق و عصب چه

  کنمیم یخونه زندگ نیا ي: به جز تو منم تو سام

  شنیپاك م یها به سخت یشده روغن ها و چرب ریاالن هم د نیجناب بداخالق، هم -

  .يکرد دارمیاز خواب ب يخودیعصر، ب يبرا یگذاشت یم شنی: باالخره که پاك م سام

  سام. نیپررو بود ا چه

  کنم هاا یرو پاك م يکه جناب زد يمن دارم گند -

  کنم. ینبود خودم گند زدم خودمم پاك م ازی: ن سام



  انتقام دلباخته

 
239 

 

  پرت کردم. نیزم يتخم مرغ برداشتم رو خچالیبر خورد؛ از داخل  بهم

  !؟یکن یچکار م ي: دار سام

  کن زیبفرما خودت تم -

  دلناز يه بچ یلی: خ سام

  سام یبابابزرگ یلیتو هم خ -

  !؟یچ یعنیکارت  نی: االن ا سام

  يبچه باز یعنی -

  رفتم و بلند گفتم رونیآشپزخونه ب از

  دست که نمک نداره نیبشکنه ا -

!! خاك بر کنهیباهام رفتار م يجور نیبا صدف دعوا کردم، ا شبیاتاق شدم و در رو محکم بستم، حتما چون د وارد
!!! چند تا نفس رهیگیبغضت م خورهیم یبه توق یچته تا تق م،یندار هیسرم کنن، بغض سد گلو ام شد، نه نه دلناز گر

  آشپزخونه کردم يکار زیرو که صرف تم یتاون مد فیکنم، ح زیبهتره اتاق خودم رو تم دم،یکش قیعم

گرد و خاك گرفته بود،  یاتاقم شدم، کل يکار زیل تمام رو مرتب کردم و مشغو يسامم. روسر اقتتیل یبر سر ب خاك
بعد از  ووونه،ید دیآب گذاشتم، ام یب وانیخشک شده بودن، داخل ل گهیشده دم پنجره رو برداشتم د زونیآو يگلها

خسته شده بودم، اما هنوز کشو ها مونده بودند. بهتر  یحسابرو آوردم و اتاق رو جارو کردم.  یاتمام کارم، جارو برق
نشستم و  نیزم يرنگم رو برداشتم رو یبود اول کارم رو تموم کنم و بعد استراحت کنم. سراغ کشو ها رفتم، جعبه آب

 دمتول يرو باربد برا نایخرس کوچولو قرمز رنگ رو برداشتم، ا هیرنگ و  ییطال يجفت گوشواره  هیبازش کردم، 
که  یبودم!! گردنبند چوب یزدم، واقعا که من چه احمق يرفته بود. پوزخند ادشیرو که  يدو داده بود، همون تولدکا

به مناسبت تولدم  دیکادو رو ام نیبود و وسطش اسم ناز دلها حک شده بود رو از داخل جعبه برداشتم، ا رهیشکل دا
  ....دیذهنم به گذشته پر کش يم و پرنده ه دادیتک واریلبم نشست. به د يبهم داده بود، لبخند رو

  

  بک ( زمان گذشته ) :  فلش
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 يتخت نشستم، جل الخالق چه خبر؟! صفحه  ياتاقم، چشمام رو باز کردم و رو يبه پنجره  يزیبرخورد چ يصدا با
  .زدیبود که زنگ م یرو برداشتم و بهش نگاه کردم، مان یگوش شد،یام خاموش و روشن م یگوش

  شده؟! یچ -

  دم پنجره ای: ب یمان

  دمیرو د یو بازش کردم، مان ستادمیتخت بلند شدم و دم پنجره ا يکردم، از رو تعجب

  !؟یکن یچکار م نجایتو ا -

  باال امیب نییهات رو بنداز پا سوی: گ یمان

  هااا -

  .ستین يباز جیزدم برو در رو باز کن االن وقت گ خی: دلناز  یمان

  .نمیبیبار پلک زدم، فکر کنم دارم خواب م چند

  : دلناززز یمان

  زهرمار گوشم درد گرفت -

  : برو در رو باز کن یمان

  .رمیباشه االن م -

و با استفاده از نور چراغ قوه  یکنه!!! به آروم یچکار م نجایوقت شب ا نیا یرو بستم، تماس رو قطع کردم، مان پنجره
  باز کردم. یمان يام رفتم و در رو برا یگوش ي

  !نجا؟یا یخواه یم یوقت شب چ نیا -

! کم نجا؟یوقت شب آمده ا نیشده ا یکه چ ستیزده!! معلوم ن خیرو کنار زد و به سمت اتاقم رفت، معلوم بود که  من
  تخت نشسته بود. يشدم وارد اتاق شدم، رو یکم داشتم نگران م

  حلقم بگو چه خبره؟! يقلبم آمد، تو یمان -
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  تا بگم برات نیبش ایب:  یمان

  تخت نشستم يرو

  .گهیبگو د -

  زد لبخند

  : تولدت مبارك یمان

  دلم آب شد. يباز موند، قند تو دهنم

  فردا تولدم زم،یممنون اما عز -

  شهی: باهوش ساعت از دوازده گذشته، پس االن، فردا حساب م یمان

  گفت، تولد من از االن شروع شده بود. یزدم، راست م لبخند

  ووونهید يدونه  تک -

  نگاهش کردم. یدرآورد و دستش گرفت با تعجب و سوال بشیرنگ کوچولو از داخل ج یشمع صورت هی

  موند. یفقط شمع ش باق نیهم ياما گرسنه ام شد خوردمش، برا دم،یهم برات خر کیکاپ ک هی:  یمان

  نگو نه ي وونهید گمیم -

  .دمیخند ییدوتا

  !م؟یروشنش کن ی: حاال با چ یمان

  فندك -

  تو!! ایام  يگاری: من س یمان

  کدوم چیه -

  : پس فندك مون کجا بود! یمان
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  الشیخیب -

  باال انداخت شونه

  ينفر بود نیممنون که اول -

  نباشم! نیخل و چل اول يگفتن به تو کیتبر يتو شهی: مگه م یمان

  زبون درآوردم براش

  خل و چل! گهیم یبه ک یک -

  درآورد. بشیاش رو از داخل ج یبشکن زد و گوش هویتکون داد.  سر

  !؟یکن یچکار م -

  یفهمی: صبر کن االن م یمان

 شد؛ینفر م نیهم سام اول یگفت، گاه یم کیبود که بهم تبر ينفر نیتولدم اول يسالها شتریب یتکون دادم. مان سر
  بودصفحه  يشمع روشن رو هیبا  کیک هیاش رو مقابلم گرفت،  یطور. گوش نیصدف هم

  : اول آرزو کن و بعد فوت کن یمان

  یاوک -

  دست زد. یدو انگشت یلبخند شمع رو فوت کردم؛ مان با

  وقت خوابه گهی: خوب تولدت مبارك، د یمان

  گونه اش زدم. يرو يلبخند بوسه  با

  ممنون -

  دیموهام کش يال دست

  .زمی: خواهش عز یمان
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  .میدیتخت دراز کش يرو ییدوتا

  : چه خوبه که تختت دونفره ست. یمان

ام روشن شد،  یتختم دو نفره بود؛ صفحه گوش یاز ده سالگ امد،یخوشم نم چینفره ه هیتکون دادم، از تخت  سر
  رو برام فرستاده بود. کیبود که عکس چند تا ک دیبود؟!! ام یک یعنیوقت شب  نیام داشتم، ا یبرش داشتم پ

 میتقد یها قاصدك خوشبخت ونیلیات باشه، م یسال زندگ نیامسال بهتر دوارمیم: تولدت مبارك خانم دکتر، ا دیام
  تولدت، شب خوش کیتبر ينفر باشم برا نیاول دوارمیتو باد. ام

  لبم نشست يرو لبخند

  !؟هی: ک یمان

  گفته کیاز دوستام بهم تولدم رو تبر یکی -

  : اهان یمان

  رو بست.  چشماش

  شب خوش کت،یممنون بابت تبر یسالم دک -

! چشمام رو شهیبرام م یامسال سال خوب گهیگذاشتم، چه قشنگ تولدم شروع شده بود، حسم م زیم يرو، رو یگوش
  جشن تولدم داشته باشم.. يبرا يتا انرژ دمیخواب یم دیبستم، با

  

دا رفته بود!! ص ینبود، چه ب يخبر یچشمام رو باز کردم، از مان دم،یکش ي ازهیرو به دو طرف باز کردم و خم دستام
  بود برش داشتم. زیم يرو ادداشتی هی

  کنم. دارتیب امدیدلم ن يبود دهیناز خواب یلیجشن آماده بشم، خ ي: سالم من رفتم خونه تا برا یمان

 يمن امروز تولدمه، رو ییداداش خل و چل بود. وا هی یمان نیبود، ا دهیرو هم برام کش زدیشکلک که چشمک م هی
  در اتاق باز شد هویتولد تولدت مبارك دلناز خوشگله؛  دم،یپر یم نییتخت باال و پا
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  !؟یکن یچکار م ي: دار سام

  يشاد -

 ییبغلش، اما سام نتونست تعادلش رو حفظ کنه و دوتا يبرام تکون داد و سمتم آمد، منم خودم رو انداختم تو يسر
  .نیزم يرو میافتاد

  آخ سرم -

  : آخ له شدم بلند شوو سام

  ند شدم.روش بل از

  یدست و پا چلفت -

  نیزم يمن، خوب منم افتادم رو يرو یخودت رو انداخت لیگور نی: ع سام

  به بازو اش. دمیمشت کوب با

  یییخودت لیگور -

  ختیو موهام رو بهم ر دیخند

  نشو کوچولو ی: عصب سام

  زبون درآوردم. براش

  : تولدت مبارك زبون دراز سام

  .دیآغوشش کش يرو تو من

  یممنون داداش -

  جدا شدم ازش

  باشم نیاول دوارمی: ام سام
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  يسوم شد -

  : چراا سوم؟!! سام

  اول، دوستم دوم یمان -

  دیکش یآه

  : خوب من برم تو هم آماده شو سام

  باشه -

لبم نشسته بود، امروز روز منه؛ از داخل کمد حوله رو  يلبخند بزرگ رو هی ستادم،یا نهیآ يرفت، جلو رونیاتاق ب از
هم به موهام، امروز  ینیزم بیماسک س هیتخم مرغ به صورتم زدم،  ي دهیماسک سف هیبرداشتم و به حموم رفتم، 

و موهام رو شستم، پوست صورتم آروم شده بود.  کردمکردم؛ صورتم رو پاك  یخوشگل مشگل م دیتولدم بود پس با
 یچه مدل رمیبگ مینشستم و سشوار رو برداشتم، اول موهام رو خشک کنم و بعد تصم نهیآ يحوله به تن رو به رو

آغوش  يبلند شدم و صدف رو تو یصندل يموهام رو درست کنم! در اتاق باز شد و صدف وارد اتاق شد، از رو
  دمیکش

  وونهیارك د: تولدت مب صدف

  ممنون عاقل -

  جدا شدم. بهش لبخند زدم. ازش

  !یکنیموهات رو درست م ي: دار صدف

  بزنم!؟ یدونم چه مدل ینه نم -

  نگاه کرد و بشکن زد. بهم

  ادیم یلیفر بهت خ مهی: ن صدف

  تکون دادم سر
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  شمیم یعال ه،ینظر خوب -

  نشستم؛ بعد از خشک کردن موهام یصندل يزد، دوباره رو چشمک

  : بده من موهات رو درست کنم صدف

  یمرس -

  : خواهش صدف

روز تولدم  یروز قبل، روز بعد و حت نکهیا لیداشتم، پارسال به دل جانیه یرو برداشت، کل سیو بابل ستادیسرم ا باال
  امتحان داشتم، تولد نگرفتم.

  اول شد؟! ی: امسال ک صدف

  یمان -

  !اره؟یرو م کیک ی: ک صدف

  سام -

  سام ي: واا باز داد صدف

  خواد سورپرایزم کنه. یم ه،ینگفت چه شکل یحت ره،یبگ کیخواد خودش امسال برام ک یاره، اصرار کرد که م -

  دفه گند نزنه. نیا دوارمی: ام صدف

شلوغ بود، سفارش رو قناد  یفروش ینیریتولد سفارش بده نگو ش کیتکون دادم. دو سال قبل، سام رفته بود ک سر
 میتونست ازش بخوره و آخرش رفت یکس نم چیآورده بود، ه اریبا طعم موز و خ کیو روز تولدم ک دهیشناشتباه 
بود جبران کنه. کنجکاو بودم تا بدونم  قراراون سال حرص خوردم. امسال  ی. کلمیو به ملت داد دمیخر کیکاپ ک

  ست! با کمک صدف موهام رو درست کردم  یو چه طعم یچه شکل کمیک

  شدم یعال ییوا -

  ادی: گفتم که بهت م صدف
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  يممنون خواهر -

  زد لبخند

  خودم ي: خوب من برم سراغ موها صدف

  کمکت کنم.؟! -

  : نه صدف

 يلباس باال زانو که تا رو هیبودم رو برداشتم،  دهیامشب خر يرو که برا یتکون دادم، در کمد رو باز کردم، لباس سر
تخت گذاشتم و  يهفت؛ لباس رو رو قهیکم رنگ و  یو آب ينقره  يرنگ ها بیلباس آزاد، با ترک ي هیکمر تنگ و بق

  .مکردن شد شیام رو برداشتم و مشغول آرا یشیآرا لیوسا

  !يدلناز چه ملوس شد ي: وا صدف

  زدم لبخند

  يتو هم ناز شد -

  اتاق باز شد و نوا وارد اتاق شد در

  : سالم نوا

  !؟يکرد ریقدر د نی: چرا ا صدف

  چونمینشد بپ می: مهمون داشت نوا

  يخوش آمد -

درجه از پوستم روشن تر کرده بود با  هیکرم که  هیبه خودم نگاه کردم، نهیآ يتو دم،یلبخند زد؛ لباسم رو پوش بهم
برق لب زدم، خوشگل شده بودم، کاش امشب باربد  یرژ قرمز کمرنگ کم هی مل،یرنگ و ر يخط چشم نازك نقره  هی

رو  یمهم نیرفته؟!! نه امکان نداره، باربد روز به ا ادشی هاصال چرا تا االن بهم تبربک نگفته!! نکن بود!! نجایهم ا
  فراموش کنه
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  میبر ي: دلناز اگه آماده  صدف

  من آماده ام -

  امیمنم م دیکار دارم شماها بر یکمی: من  نوا

  رفتم. رونیصدف از اتاق ب يتکون دادم و به همراه  سر

  

کرد و امتحان داشت، دختر عمه ام هم  یم یبود، چون کرج زندگ امدیجشن نبودن، دختر عموم ن يتوبزرگ ترا  کال
 یمان م؛یبود چون اونم امتحان داشت و فقط دو تا پسر عمه ام آمده بودند؛ کال پنچ دختر و چهار تا پسر بود امدین

رو  یرفتم و گوش یرقاص جدا شدم و به سمت مان عکرد. از جم یم یمن رو عصب نیاش بود، ا یگوش ریهمش درگ
  با تعجب بهم نگاه کرد. دم؛یازش قاپ

  !؟یکن ی: چکار م یمان

  ست!!؟ یگوش يسرت تو یمعلوم هست حواست کجاست و چرا ه چیسوال منه، ه نیا -

  کردم ی: داشتم چت م یمان

  باال انداختم ابرو

  !يدار دیپس دوست دختر جد -

  تکون داد سر

  !يبهم نزد یمگه تازه با قبل -

  ماه با سوده آشنا شدم کی: سه ماه قبل کات کردم، تازه  یمان

  آهان، بله -

  !!؟يام رو بد یگوش شهی: حاال م یمان

  نه -
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  : چرا؟! یمان

  هستم دیدوست دختر جد نیچون امروز تولد من است و من مهم تر از ا -

  دیخند

  کنم ی: حسود الاقل بده باهاش خداحافظ یمان

  تکون دادم سر

  نوچ -

  شهی: ناراحت م یمان

  خواستم برم که دستم رو گرفت یشکمش، م يتو دمیرو کوب یکردم و گوش اخم

  رقص میبر ایخودت رو لوس نکن، ب -

  .ستادنیو نگار کنارم ا قیرقص.. از جمع جدا شدم، از رقص خسته بودم، شقا يوسط برا میرفت ییزدم و دوتا لبخند

  داداشت کجاست؟! : دلناز قیشقا

  ریبگ کیرفته ک -

  کن یمن رو بهش معرف یخواه ی: داداشت خوشگله ها، م نگار

  صدف نامزدش ،یگفت رید -

  کنم! یط يمجرد دی: پس با نگار

  تکون دادم. سر

  ؟یچ يدیرقص یباهاش م ی: اون پسره که داشت قیشقا

  هم دوست دختر داره یمان -

  شده؟! ی: چ نوا
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  مراسم رل هستند نی. هر چهار پسر امی: من و نگار شانس ندار قیشقا

  : دوست دختر دارن نه زن نوا

  داره؟! ی: چه فرق نگار

  کنن رییتونن تغ ی: خوب دوست دختر ها م نوا

  !!یعنی -

  اگه دوست دختر داشته باشه یحت یآشنا بش يکه دوستش دار یبا اون یتونی: م نوا

  دو نفر شد يرابطه  هیکه وارد  ينامرد نیاما ا -

  جا نداره ی: رابطه اگه درست باش نفر سوم نوا

  خرابش کنه ادیرابطه درست باشه اما نفر سوم ب دی: شا قیشقا

  نداره یدوست دختر، گارانت هی:  نوا

  !!!یگارانت -

  شهیعوض م ی: اره، دوست دختر به راحت نوا

  ندارن یروزا گارانت نی: واال ازدواج ها هم ا نگار

  تکون دادم سر

  !ه؟ی: بحث سر چ صدف

  يدیداداش دلناز رو قاپ یکه تو چقدر زرنگ نیا -

نه؟!  ایام داده  یباربد پ نمیخواستم بب یاز بچه ها جدا شدم، داخل اتاقم رفتم، م دیبا گفتن ببخش د،یخند صدف
  بود دیبود، امگفته، اما باربد ن کیام برام آمده بود، پس باالخره باربد تبر یرو برداشتم، پ یگوش

  نکردم! دارتیکه ب شبی: سالم د دیام
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  .دمیو بعد خواب دمیام تو رو د یسالم نه اول پ -

  : تولدت مبارك دیام

  ممنون -

  : اول شدم!؟ دیام

  داداشم اول شد ،ينه دوم شد -

  شمیمزاحمت نم ي: آهان، حتما جشن دار دیام

  ممنون یمراحم -

  : خواهش فعال دیام

  فعال -

  دمیکش ینبود!! نفس نیکجا بود که انال یعنیبود،  نیافال باربد

  دیرس کیک ای: دلناز ب صدف

  دهنم باز موند کیک دنیرفتم، با د رونیزدم و از اتاق ب لبخند

  : خوشت آمد؟! سام

  تو بغل سام دمیپر

  فوق العاده ست فوق العاده ممنون -

  کرد بوسم

  : تولدت مبارك خوشحالم که خوشت آمده سام

بود، سمت راست  کیوسط ک یپزشک یگوش هیشکل بود که  یلیمستط کیک هینگاه کنم،  کیجدا شدم و به ک ازش
جبران شده بود،  شی. قشنگ دو سال پیآمپول و قرص بود و سمت چپ نوشته بود تولدت مبارك دلناز گل کیک
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چشمام رو باز کردم و شمع رو  ،ندمبب مانیام با عشقم پ ندهیچشمام رو بستم و آرزو کردم که قبل از تولد سال آ
هم  کیک يرو نییتز ،یلیبود، شکالت نارگ یهم عال کیبرام دست زدن، منم لبخند زدم، طعم ک یفوت کردم، همگ

بودم، پام درد  دهیتخت نشستم، از بس رقص يرو پاك کردم و خسته رو شمیبا ژله بود.. لباس هام رو عوض کردم، آرا
تخت دراز  يبودم، رو ینشده بود، ناراحت و عصب ياز باربد هنوز خبر دم،یکش قیگرفته بود، چند تا نفس عم

 يهم چون خاله و شوهر خاله خونه بودند رفتن خونه  ینوا چون مهمون داشتن رفت خونه شون، صدف و مان دم،یکش
تر  یامروز عال توقبود تولدم رو، اون  ادشیبود فقط کاش باربد هم  یروز عال هیخودشون. چشمام رو بستم. امروز 

  ...دمیکش یقینفس عم امد،ی. بدجور خوابم مشدیم

  

 کیتخت بلند شدم، دو تا سبد گل و  يبه بدنم دادم، چشمام رو باز کردم و از رو یکش و قوس دم،یکش ي ازهیخم
تر عمه گل ها رو نگاه کردم از طرف دختر عمو و دخ يرو ادداشتیاتاقم بود، با لبخند سمتشون رفتم،  يجعبه گوشه 

 یگردنبند چوب هیدر جعبه رو باز کردم،  جانیبا ه رستاده،نکنه باربد برام کادو ف ییام بودند، جعبه رو برداشتم، وا
هم داخل جعبه بود برش  ادداشتی هیلبم نشست،  يرو یبود که وسطش اسم ناز دل ها حک شده بود، لبخند بزرگ

  داشتم.

  )وونهید یاز طرف دک اد،یازش خوشت ب دوارمیگردنبند رو برات درست کردم ام نی( سالم بازم تولدت مبارك، ا

  رو برداشتم. یبهش؛ گوش ولیهنرمند هم بود! ا یدک نیبود، پس ا دیخوشگل و فوق العاده از طرف ام يکادو نیا

  سالم جناب هنرمند ممنون بابت کادوت -

  گذشت. ي قهیدق چند

  !: سالم، خوشت آمد!! قشنگ بود! دیام

  قشنگ و ناز بود ،یاره، عال -

  ي: خوشحالم که پسندش کرد دیام

  خنده براش فرستادم. شکلک

  برم کار دارم دیاما من با دی: دلناز ببخش دیام
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  باشه برو بازم ممنون -

  ينکردم که، فعال با ي: خواهش کار دیام

  ارزشمند، روز خوش فعال يبود ادمیکه به  نیهم -

  بود، چه عجب نیدادم؛ باربد آنال رییجنتلمن تغ یبه دک وونهید یرو از دک دیام اسم

  دایسالم ناپ -

  : سالم عشقم باربد

  تو؟! ییکجا -

  قلبت ي: تو باربد

  .رونیب يایکه ب یقلبم رو شکست نیهم يپس برا -

  شده؟! ی: من غلط کنم قلب عشقم رو بشکنم، چ باربد

  رفته بود. ادتیکه  یتولدم مبارك، مرس -

  رفته!! ادمیگفته  ی: ک باربد

  ؟ینگفت کیبهم تبر روزیپس چرا د -

  يخواستم سورپرایزت کنم اما عجله کرد ی: چون م باربد

  دلم آب شد يتو قند

  تولد عشقم رو فراموش کنم! شهی: آخه مگه م باربد

  منتظر سورپرایزت باشم!؟ دیپس من با -

  : معلوم که اره باربد

  یاوک -
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  سورپرایز توپ برات دارم هیبرگشتم  یشهرم، وقت رونی: عشقم من فعال ب باربد

  کنجکاو شدم يبدجور -

  ات عشقم ي: قربون کنجکاو باربد

  قلب براش فرستادم شکلک

  نمتیب یبرم فعال م دی: من با باربد

  باشه فعال -

حس کرد  یدونم چرا اما قلب قبول نم یخواست سورپرایزم کنه، نم ینرفته بود، فقط م ادشیشدم، پس  خوشحال
سام و  شیممنوعه ست.. سه ماه پ یکردم باربد بهم دروغ گفته و فراموش کرده!! سرم رو تکون دادم، افکار منف یم

با هم  یلیو روزش هنوز مشخص نشده بود، خ اهتابستون بود اما م یمحرم شده بودند و قرار عروس يصدف نامزده 
داره به سمتم  ی. خوشبختمیکن یمن و باربد هم نامزد مشاد بودند، چه خوب که صدف، زن داداشم بود، تا تابستون 

 نیشده بود. امروز مامان و خاله ام پرواز داشتن، ا نیمن با باربد تضم یخوشبخت م،یمن و باربد عاشق هم بود اد،یم
من  شم،یاستاد بودند، دو خواهر استاد و دکتر؛ اما من استاد دانشگاه نم رازیش یدانشگاه مل يتو دوتاشونترم هر 

هم  گهیآمدن تولدم،به جز نوا، دو تا دوست د روزیو نگار د قیرو، خوب بود که شقا سیمعالجه رو دوست دارم نه تدر
و عوض شده، انگار  ستیکنم نوا مثل قبل ن یدونم چرا اما حس م ینم  ،یمیدانشگاه داشتم البته نه مثل نوا صم يتو

  افکارم. پرهیشاخه به اون شاخه م نیاز ا یناراحت و سردرگم بود، شونه باال انداختم، چه قدر امروز فکرم مشغوله، ه

  

  حال :  زمان

 يرو، رو یبلند شدم و گردنبند چوب نیزم ياز رو دم،یکش يگونه ام رو پاك کردم، نفس بلند يشده رو ختهیر اشک
 رونیاز اتاق ب دیبه ذهنم رس يفکر هیرو دارم!!  نایو گوشواره ها نگاه کردم، من چرا هنوز ا گذاشتم، به خرس زیم

با فندك خرس  رون،یباز کردم و گوشواره ها رو پرت کردم ب ورفتم و فندك گاز رو برداشتم، به اتاق برگشتم، پنجره ر
 دیبا رون،یخرس رو هم پرت کردم ب وخت،سیچشمم داشت م يزدم و بهش زل زدم، انگار باربد بود که جلو شیرو آت

با باربد  هک يرو بهم داده بود، لعنت به تمام روزها نایهفته بعد از تولد ا هیدادم،  یکار رو انجام م نیا شیوقت پ یلیخ
گذشته بود. حس حموم رفتن نداشتم، لباس هام رو عوض کردم، سبد رخت چرکا پر شده بود، سبد رو برداشتم و از 
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رو  نیداخلش، پودر ماش ختمیدرش رو باز کردم و لباس رو ر ستادم،یا ییلباس شو نیرفتم، کنار ماش رونیاتاق ب
  طور، درش رو بستم و روشنش کردم. نیهم

  : دلناز!! سام

  بنال -

  ؟ي: االن قهر سام

  حوصله ندارم، برو بخواب -

  کنارش رد شدم دستم رو گرفت، بهش نگاه کردم از

  !ه؟یچ -

  دیشده بودم، بد اخالق بودم، ببخش داریاز خواب ب : من چون سام

  ؟ي! بد اخالق بوديشد یفقط چون بد خواب -

  خوابم حساسم يمن رو یدون ی: خوب اره، تو که م سام

  دمیکش ینفس

  ستمیمن قهر ن -

  بهش لبخند زدم د،یموهام کش ییال دست

  !رون؟یب می: بر سام

  خوام بخوابم ینه خسته ام، م -

  تکون داد سر

  !؟يبخور ارمیبرات ب یخواه یم يزی: چ سام

  ستمینه گرسنه ن -
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  زمی: باشه عز سام

تخت ولو، توهم  يرفتم، دست و صورتم رو شستم. وارد اتاق شدم و رو ییلبخند ازش جدا شدم. داخل دستشو با
رفته بود که سام  ادمیمن و صدف نبود، چطور  يدعوا لشیبود، دل یخواب یزده بودم، رفتار امروز سام فقط بخاطر ب

 دیشروع کنم، نبا دیجد یزندگ هی دیبا منداد،  یکم کم مخم داشت رد م دم،یکش یخوابش حساسه!!! نفس يرو
االغ رو از  هیاون وقت من نتونم  ارن،یخرگوش از کاله درم قهیدو دق يملت تو ره،یرو ازم بگ ندهیبزارم گذشته، آ

خسته شده بودم، اما  یامروز مثل کوزت کار کرده بودم و حساب دم،یکش یتونم. آه ی!! معلوم که منم مارمیقلبم درب
بغلم  يدل شکسته فکر کنم! چشمام رو بستم و بالشت رو تو نیبه ا انت،یخ نیبود کم تر به باربد، به ا دهکار باعث ش

  ...دمیکش

  بعد :  يهفته  کی

دونم  یدونم چرا اما برام مهم نبود! نم یقهره، نم بود، انگار هنوز هم باهام امدهیبود که صدف خونه مون ن يروز چند
هستم که قبال نبودم، انگار مرده بودم اما  يجور هیدونستم  یدونستم حالم خوب نبود، فقط م یچم شده بود فقط م

.. امروز دیتپیبود، قلبم انگار نم فیقابل توص ریحالم غ دم،کردم اما مرده بو یم یزندگ دمیکردم! شا یم یزندگ
 چیتخت بلند شدم و لباس عوض کردم، سو يداشتم برم به غوغا سر بزنم، دلم براش تنگ شده بود، از رو میتصم
داشت، سام هم حتما با صدف  ناریخونه نبود، مامان که اصفهان سم یزدم، کس رونیرو برداشتم و از اتاق ب نیماش

راه افتادم.. وارد اصطبل  يشدم و به سمت باشگاه اسب سوار نیرون رفته بود، بابا هم محل کارش بود؛ سوار ماشیب
  که چقدر دلم براش تنگ شده بود، دست دور گردنش انداختم و بوسش کردم ییوا دم،یشدم، غوغا رو د

  من تنگ شده بود! يعشقم دلم برات قد نخود شده بود، دل تو هم برا ییوا -

  رو تکون داد سرش

  من قربونت برم. یاله -

  دمیهاش کش الی يرو دست

  .یعشق اول و اخر من هست شهیتو هم -

  دمیکش یآه
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گرفتم اما  یازش فاصله م دیمن با ،يدیکش ههیو ش يشد یباربد عصب دنیکه با د يعشقم همون روز یدون یم -
  اشتباه کردم.

  سرش رو تکون داد. بازم

  سازمیام رو م یکنم، دوباره زندگ یمن فراموشش م شه،یمن حالم خوب م -

  دمیبلند کش یفسن

  ندارم، فقط آمدم بهت سر بزنم، چون دلم برات تنگ شده بود. يسوار يعشقم امروز حال و حوصله  -

  و بوسش کردم. دمشیآغوش کش يتو دوباره

  من برم عشق نازم گهیخوب د -

  به باربد برخورد کردم. هویاز اصطبل خارج شدم که  دم،یهاش کش الی يرو دست

  

  تعجب بهش چشم دوختم. با

  ؟یکن یم بیتو من رو تعق -

  زد. يپوزخند

  یستین ی: چندان فرد مهم باربد

  .امدیکردم، از مدل حرف زدنش اصال خوشم ن اخم

  ؟یینجایدونستم تو هم ا ی: من آمدم به اسب داداشم سر بزنم، نم باربد

  یگیاره تو که راست م -

  کنارش رد شدم. از

  ستمین نجایکه بخاطر تو ا ي! ناراحت شدهی: چ باربد
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  ستادیرو ندادم، مقابلم ا جوابش

  گذرد؟! یمن بودن چگونه م یب ي: روزها باربد

  !!!یکتاب چه

  یبا طعم پرتقال یعال -

  : قشنگ معلومه باربد

  زد يپوزخند

  یتون یتو بدون من نم ،یمن داغون ی: تو ب باربد

  .يمن تموم شد يتو برا ،یکن یاشتباه م يدار -

  زد يشخندین

  : از حال زارت مشخصه باربد

  خواستم برم که مانع ام شد. ینزدم، م یحرف

  .يبا من دوست شد هیتو هم مثل بق ،ياما نبود یحس کردم متفاوت دمت،یبار که د نی: اول باربد

  نباختم ي هیخنگ بودم اما مثل بق ي هیاره منم مثل بق -

  کردم يازمن فقط باهات ب ،ي: تو هم عروسک من بود باربد

  دستام رو مشت کردم تیعصبان از

  .یستیافتاد تو مرد ن ادمیکنن اما  ینم يکردم مردا با عروسک باز یفکر م -

  یوقت عاشق تو نبودم، اما تو بدجور عاشق من هست چی: من ه باربد

  دختر برات افتخاره هیکردن با احساس  يبرات متاسفم که باز -

  کرد، براش با تاسف سر تکون دادم. ریینگاهش تغ رنگ
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دلت آب شد، فکر  يقند تو يدیمن رو د یوقت ،یکنیتو هنوز هم به من فکر م ،ی: تو هنوز هم عاشق من هست باربد
  من هنوز هم دنبالت هستم يکرد یم

  فاصله گرفتم ازش

بهت بگم، نازتو بکشم تا چند تا جمله عاشقانه  يفقط منتظر ،یچون عاشقم ،یفراموشم کن یتون ی: تو نم باربد
  .یدوباره مال من بش

  توجه به باربد به راهم ادامه دادم. یرو قورت دادم و ب بغضم

همخوابم  يدوباره ترکت نکنم حاضر نکهیا يواسه  یحت یشیهر وقت اشاره کنم بازم رامم م ،ی: تو عاشق من باربد
  .یتو عروسک من هست یبش

کردم، پوزخند زد و  یمن و باربد بود، رو با سرعت ط نیکه ب یبرگشتم و چند قدم دم،یترک یداشتم م تیعصبان از
  گوشش يتو دمیخوام بغلش کنم، تمام توانم رو جمع کردم و کوب یکرد م یدستاش رو باز کرد، فکر م

  ازت متنفرمم -

سوخت،  یگونه ام رو پاك کردم، دستم م يانداختم، اشک رو نیماش يسرعت ازش فاصله گرفتم و خودم رو تو با
اره قبال خر بودم که  ستم،یمن عروسک باربد ن دم،یفرمون کوب يرو، روشن کردم و حرکت کردم، با مشت رو نیماش

 یم غیخانوم گلم و... خام بشم، ج دارمکه با عشقم دوستت  ستمیاون دختر ن گهیمن د شدم،یبا حرفاش رام م
خواست بگه؟! چرا نزدم لهش کنم!! چرا ساکت بودم!! من  یتا هرچ ستادمیبز ا نیرا عبود، چ یبدجور عصب دم،یکش

گونه  يدست رو دم،ید یجاده رو درست نم رم،یاشک هام رو بگ يتونستم جلو ی. نمندازمیم رونیباربد رو از قلبم ب
ترمز زدم، اما  يو رو دمیکش غیدرخت جلو ام سبز شد، ج هی هوی شد،ینکنم اما نم هیگر کردم یم یو سع دمیام کش

زنگ  يبهم منتقل شد. صدا يفرمون و درد بد يبه درخت برخورد کرد و سرم خورد تو نیبود چون ماش ریانگار د
  رو برداشتم. یلرزون گوش ییرفت، حالم بد بود، با دستا یم جیسرم گ امد،یام م یگوش

  رستوران میبر یخواه ی! م؟یی: دلناز کجا یمان

  یم..ا...ن -

  شده؟ تو حالت خوبه!؟ ی: چ یمان
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  من...د..رخ...ت....غوغا -

  چشمام بسته شدن.... امد،یم یمان يدلناز گفتن ها ياز دستم افتاد، صدا یگوش

  

 يباز ایگول خورده. عروسک کوچولو ب چارهی. من عاشقت نبودم. دلناز بيمن بود ي چهی. بازیعروسک من هست تو
چشمام رو باز کردم و نفس  هویشو ناز دلها..  داریندارند. ناز دلها ب ی. باربد دوستت نداره. دوست دخترها گارانتمیکن

  .دمید یداشتم کابوس م زدم؛ینفس م

  .ادیدکتر ب گمیاالن م ،ي: به هوش آمد

چند  يبه پلکام وزنه کرد، دهنم خشک شده بود، پلکام بسته شدن، انگار  یدرد م يرفت، سرم بدجور رونیاتاق ب از
  .زدیسرم پرسه م يوصل کرده بودند، چند نوع صدا تو يلویک

  ؟يصدام رو دار ؟یچشمات رو باز کن یتون ی: م

بود، انگار  ستادهیسرم ا يباال دیمرد جوون با روپوش سف هیتوانم رو جمع کردم تا کم کم چشمام رو باز کردم،  تمام
  دکتر بود.

  ه؟یچ انیشده!! جر یچ -

  !!ادینم ادتی يزیدکتر : چ يآقا

  فکر کردنم رو گرفته بود. يسر درد جلو نیکرد و ا یخواستم فکر کنم اما سرم درد م یم

  ه؟یدکتر : اسمت چ يآقا

  زدم لبخند

  ناز دلها -

  .دیدکتر به سمت باال پر يها ابرو

  ؟ییاالن کجا یدون یدکتر : م يآقا
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  دونم، سر تکون دادم. ین پ نم پ

  ؟يدکتر : االن کجا يآقا

  هتل پنج ستاره -

  خورد و اخم کرد جا

  !یدکتر : من رو دست انداخت يآقا

 مارستانهیب نجایا یعنیپوش،  دی! اتاق رنگ سبز، مرد سفستمیخنگ که ن گهینه، من فراموش هم گرفته باشم، د -
  گهید

  !یهست یقدر عصب نیدکتر : حاال چرا ا يآقا

  .یپرس یسوال م یحالم بده، تو هم ه کنه،یچون سرم درد م -

  کنن قیبهت آرام بخش تزر گمیدکتر : باشه، االن م يآقا

  .یکنیخوب م -

  يمن جواب بد يبه سوال ها دیدکتر : با يآقا

که تصادف کردم. االن مشخص شد که  امدمیم نیداشتم از باشگاه با ماش ،یهستم، دانشجو پزشک يزیمن دلناز عز -
  نگرفتم! یفراموش

چشمام رو بستم، بخاطر اون باربد  د،یپرس یسوال م یداده بود و ه ریگ نمیبودم، ا یسرش رو تکون داد، عصب دکتر
رو از نو  یزندگ شدیاون وقت راحت تر م امد،ینم ادمی يزیگرفته بودم تا چ یکاش فراموش رم،یبود بم کینزد یلعنت

  .دمیکش یگرفته بودم، نفس یشکاش فرامو شد،یقلبم حس نم یخال يشروع کرد، اون وقت جا

  دلناز یی: وا سام

  رو گرفت، چشمام رو باز کردم و بهش نگاه کردم دستم

  !؟ی: دلناز خوب یمان
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  !ی. خوبيدختر تو که ما رو جون به لب کرد یی: وا صدف

  خوبم، خوبم -

  ؟یشد آبج ی: چ سام

  رفته؟ جی: نکنه باز سرت گ یمان

  باز! يهوش شد ی: نکنه ب صدف

  نمیدرخت خورد به ماش هویکه  امدمیداشتم م -

  !!نتیخورد به ماش هوی: اهان درخت  یمان

  وسط جاده سبز شد هویاره  -

  رنیپا در آوردن، هر جا بخوان م دای: درختا جد یمان

  تکون دادم. سر

  نشده تیزی: خداروشکر که چ سام

  باهات تماس گرفت ی: خوب شد مان صدف

  دمیکش ي ازهیکرد، چون خوابم گرفته بود. خم یداشت اثر م زدم، انگار آرامبخش لبخند

  سام -

  : بله سام

  تصادف من نگو. يدرباره  يزیبه مامان و بابا چ -

  : من... سام

  گفت، چشمام بست شدن.. یکه چ دمینفهم گهید
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  هفته بعد : کی

نگو، بهشون خبر داده بود، اونا هم با سرعت برگشته بودن  يزیمن بهش بگم به مامان و بابا چ نکهیقبل از ا سام
 شد،یاتاقم سرو م يبرم، صبحانه، نهار، شام تو رونیگذاشتن از اتاق ب یتهران؛ حاال هم انگار که من چالق شدم، نم

اتاقم،  يگرفته بود، سام که کال اتراق کرده بود تو یمرخص مرو کنسل کرده بود و بابام ه شیها ناریمامان تمام سم
 یدست بردار نبودن، هر چ نای. باند سرم رو باز کرده بودم و حالم خوب بود اما اشدمیم ووونهیداشتم از دستشون د

 نگارمن خوبم اما گوششون بدهکار نبود که نبود، صدف هم ا د،یبه کاراتون برس دیگفتم پدر من، مادر من، بر یم
.. در اتاق باز شد و سام با ییشده بودم روان یبود خونه مون، روان رفته بود که با من قهر، چون هر روز پالس ادشی

  عصرونه وارد اتاق شد. ینیس

  خداا یییوا -

  : چته! سام

  تخت نشست يرو

  ستمیمن گرسنه ن -

  يبخور دی: اما با سام

  شدم، دست از سرم بردار یبابا شکل گوسفند قربون -

  دیخند

  کوفته -

  : خوب خواهر من، تو ممکن باز حالت بد بشه سام

  بابا من خوبم به جان خودم خوبم. -

  .دیموهام کش يام گرفته بود. دست رو هیگر گهید

  ادیسرت ب ییخواد دوباره بال یکنم، فقط دلم نم تتیخوام اذ ی: من که نم سام

  نگرانم نباش، من مثل گربه هفت تا جون دارم -
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  جونات رو به اتمام گهید ي: واال گربه هم بود سام

  واقعا یمرس -

  زد لبخند

  قدر حرص نخور نی: دلناز ا سام

  !د؟یزاریمگه م -

  گونه ام زد. يرو ي بوسه

  !يخور ی: االن عصرونه نم سام

  نههه -

  نزن ادی: باشه فر سام

  تخت بلند شدم. يرو از

  : کجا؟! سام

  خونه نیا يتو دیدلم پوس رون،یخوام برم ب یم -

  بچه ها زنمی: االن زنگ م سام

  خوام تنها برم یم -

  میریم یی: خوب فقط دوتا سام

  تنها یعنیسام، تنها  ییوا -

  نشو ی: باشه عصب سام

  .دمیزدم و گونه اش رو بوس لبخند

  خوام آماده بشم یم رون،یحاال بفرما ب -
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بودم.  یز هم از دست خودم عصب. هنودمیکش یرفت، نفس رونیانداخت و ب یتخت بلند شد، بهم نگاه ياز رو سام
زخم  يو رو ستادمیا نهیآ يمثل بز سکوت کنم، رو به رو نکهیکردم، نه ا یدهن باربد رو صاف م زدمیم دیمن با

. دمیکش یکشتم. آه یباربد رو م دی. من بادمدا یداشتم خودم رو به کشتن م یالک ی. الکدمیام دست کش ي شونهیپ
  بود. دیام زنگ خورد. برش داشتم ام یگوش

  سالم -

  نمتیبب دی: دلناز با دیام

  شده؟! يزیچ -

  امروز! ي: وقت دار دیام

  ام؟یاره، کجا ب -

  بام باش گهیساعت د کی: تا  دیام

  یاوک -

ل از داخ زد،یبود!! دلم شور م يقدر مضطرب و جد نیا دیشده بود!! چرا ام یچ یعنیکرد، ترس به دلم افتاد  قطع
 فمیسرم انداختم، ک يشال رو دم،یام رو برداشتم. موهام رو بستم لباس پوش یو شلوار مشک يکمد، مانتو خاکستر

  زدم. رونیرو برداشتم و از اتاق ب

  : دلناز کجا!؟ مامان

  رونیب -

  : تنها نرو، با سام برو مامان

  خوام تنها باشم یم -

  : پس مراقب خودت باش مامان

  چشم مامان جون -
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  رفتم... رونیلبخند زد، از خونه ب بهم

  

  نشسته بود؛ سمتش رفتم. مکتین يکه رو دمیرو د دیام

  سالم -

افکارش غرق بود؛ با انگشت اشاره به شونه اش ضربه زدم،  ينشستم، چه تو مکتین يبود، رو دهیصدام رو نشن انگار
  زدم. ییهوا، لبخند دندون نما يتو دیپر هوی

  دیببخش -

  .دیکش یقیعم نفس

  !یقدر غرق نیچرا ا دیشده ام یچ -

  رو بهت بگم یمهم زیچ هیخوام  ی: م دیام

  خوب بگو -

 يجور نیا دیشده و چرا ام یداد. بدجور کنجکاو بودم، بدونم که چ ی. پاش رو تند تند تکون مدینفس کش بازم
  شده!!؟

  کنم. یدق م یخوب بگو دارم از فضول -

  نگاهش بود!!. يتو یانداخت، چه استرس و غم ینگاه بهم

  ترسم هاا یکم کم دارم م -

  و به مقابل چشم دوخت. دیکش ینفس

 یلیگرفتم، خ یپزشک يلندن رو برا ياز دانشگاه ها یکی رشیلندن، پذ می: هفده سالم بود که با خانواده رفت دیام
رتر دانشگاه بودم، ب يچهار دانشجو نیسخت بودن اما ب یپزشک يدرس ها نکهیشوق داشتم و خوشحال بودم، با ا
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بود  یدختر مو بور و چشم آب هیربکا  م؛یدرس بخون همشد و قرار شد که با  کیبود که ربکا بهم نزد نیهم يبرا دیشا
  شده بود. لیدرس خوندن به گردش و تفریح تبد يقرار ها نیدختر دانشگاه بود. کم کم ا نیکه از نظر من جذاب تر

  .دیکش یکرد و آه سکوت

عالقه  نیدونم چرا بهش از ا ی. اما نمشدیم شتریعالقه ام ب نی: من به ربکا عالقه مند شده بودم و هر روز ا دیام
گرفتم بهش بگم، اون روز من و ربکا رفته  میروز تصم هیام شده بود، باالخره  یگفتم! ربکا تمام زندگ ینم يزیچ

کنه. ماتم برد و قلبم هزار تکه شد.  یگفت که داره ازدواج م بکابزنم، ر یمن بخوام حرف نکهیرستوران، قبل از ا میبود
  کردم. یخوشبخت يگفتم و آرزو کیاما لبخند زدم و بهش تبر

  بود. دهیسوخت، او هم مثل من درد عشق کش دیام يبرا دلم

ثل ربات شده م ران،یخواست زود تر برگردم ا یمهم نبود، دلم م يزیبه جز درس برام چ گهی: بعد از اون اتفاق، د دیام
  نکهیفرق نکرد، تا ا طمیهم شرا رانیبرگشتم ا یوقت یبودم، حت

  انداخت ینگاه بهم

اما نشد، انگار اون  رمیاش بگ دهیکردم ناد یکه سع يدختر افتاد، دختر هیکالس شدم و چشمم به  هی: وارد  دیام
کردم از اون دختر  یکردم حسم رو انکار کنم، سع یرنگش جادو داشت و من رو طلسم کرد. سع يقهوه  يچشما

  که بهش داشتم دست برداشت. یاز حس شهینم شد،یراهم سبز م يجلو یاما نشد و ه رمیفاصله بگ

!. با لبخند بهم ه؟یدونستم اون دختر ک ی! انگار مه؟یک دیام يدونستم مخاطب حرفا یداشتم انگار م بیحس عج هی
  چشم دوخت

 ینم گهیآمد. دلناز من د ادشیتو تپش رو  دنیقلب من با د ،يشقت شدم، دلناز تو ناز دل من شد: دلناز من عا دیام
  خوام حسم رو پنهون کنم من دوستت دارم.

  شده؟! یتونستم پلک بزنم، االن چ ینم یخوردم، حت جا

  !یبزن یحرف هی شهی: م دیام

  بودم. جیتونستم حرف بزنم، گ ینم اصال

  !؟ي: دلناز صدام رو دار دیام
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  بلند شدم مکتین يرو از

  : کجا؟! دیام

  .. برمدیمن... من... با -

  ستادیا مقابلم

  رسونمت ی: م دیام

  نه -

  زنم یکلمه هم حرف نم هی: تو راه  دیام

  هضم حرفاش مشکل داشتم... يرفتم. مات حرفاش بودم، تو نشیبه سمت ماش دیام يتکون دادم؛ همراه  سر

  

گفت عاشق  دی! امشه؟یآخه مگه م م؟یشوك بودم، آخه مگه دار يتخت نشستم، هنوز هم تو ياتاق شدم و رو وارد
عاشقم  گهیدوستم م نیاون وقت بهتر خوره،یعشقه حالم بهم م ی. من از هر چدمیکش قیمن شده!! چند تا نفس عم

ام بلند شد. برش  یام گوش یپ يصدا شم؛یم وونهیمن دارم د ییکنم؟ وا یچه غلط دیمن االن با يوا يشده!! وا
  مونده!! یهم باق یبود! مگه هنوز حرف دیداشتم، از طرف ام

  اما من عاشقتم، دلناز باورم کن، دلناز به حرفام فکر کن، لطفا با من حرف بزن. ،يشد جیدونم االن گ ی: دلناز م دیام

چرا آخه؟! چرا من؟ چرا تو؟! در اتاق  د،یام يوا دیدستام گرفتم، ام ونیتخت پرت کردم و سرم رو م يرو، رو یگوش
  باز شد و سام وارد اتاق شد. بهش نگاه کردم.

  !ي: آمد سام

  راهم. ي. پ ن پ هنوز تودنشیسوال پرس نیسام هم با ا نیا

  : حالت خوبه؟ سام

  تخت نشست ياالن حالم خوب!! کنارم رو من
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  شده؟! ی: چ سام

  تکون دادم سر

  !؟یزنی: چرا حرف نم سام

  خوام تنها باشم یم -

  شده؟ يزی: چ سام

  رونیلطفا برو ب -

 یداشتم. من االن عصب ازین يرفت. واقعا به تنها رونیکرد و از اتاق ب یتخت بلند شد، مکث يو از رو دیکش ینفس
ه، بودم که تا حاال نبودم! شوك زد یحال هیدونم چم شده بود!  یبودم، نم دهیترس دمیبودم نه نه ناراحت بودم، شا

آغوشم گرفتم و چشمام رو  يبالشت رو تو دم،یکش رازتخت د يآب دهنم رو قورت دادم؛ رو ج؛یمات زده، هنگ، گ
  ...دمیکش قیبستم، چند تا نفس عم

عاشقم شده  دیدونستم چکار کنم؟! ام یبه من گذشته بود، هنوز هم سردرگم بودم و نم دیام يروز از ابراز عالقه  دو
هم که دوستم بود  دینداشتم، باربد قلبم رو نابود کرده بود، ام يبه عشق اعتقاد گهیبود، من د بیبرام عج نیبود و ا

من از عشقش گفته بود، از ربکا،  يبرا دیافتاده بودم؛ ام ریگ یخیوار میدو تا د نیبهم ابراز عالقه کرده بود، انگار ب
دلباخته  هی يبدونه منم روز دیهم با دیبفهمه قلب من شکسته، ام دیبا دیام دیاز باربد بهش بگم!! شا دیمنم با دیشا

کامل نخورده بود که  قبو هیرو گرفتم،  دیام يرو برداشتم و شماره  یحرف بزنم. گوش دیبا ام دیبودم، اره منم با
  تم.باالخره من سکوت رو شکس م،یداد یهم گوش م ينفس ها يو به صدا میبرداشت، هر دوتامون سکوت کرده بود

  شیدو روز پ ییهمون جا ایب گهیساعت د کیخواهم باهات حرف بزنم،  یم دیام -

قبال حرف زد و من گوش دادم، امروز  دیچه تند و بدون مکث باهاش حرف زدم، ام دم،یکش يکردم، نفس بلند قطع
موهام رو  دم،یبرداشتم و پوش یبا شلوار آب يمانتو سرمه  هی ستادم،یسر کمد ا ده؛یو اون گوش م زنمیمن حرف م

به دست از اتاق  فیگذاشتم، ک فمیک يرو تو یسرم انداختم، گوش يام رو، رو يکش خفه کردم و شال خاکستر يتو
  رفتم. رونیب

  از اتاقت!! ي: چه عجب دل کند سام
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  زدم لبخند

  !يری: کجا م سام

  کار دارم رون،یب -

  : حالت خوب! سام

  تکون دادم. سر

  برسونمت؟ یهخوا ی: م سام

  رمیم ینه با تاکس -

  پس مراقب خودت باش ی: اوک سام

  چشم داداش گلم -

رفتم. آژانس گرفتم و آدرس رو گفتم، امروز منم از اون عشق احمقانه  رونیکاشتم و از خونه ب يگونه اش بوسه  يرو
  امروز من سخنگو هستم.... زنم،یباهاش حرف م دمیکه کش یمنم از درد عشق گم،یم دیبه ام

  

  نشستم، بهم نگاه کرد مکتین يرو دمیکش ینشسته بود، سمتش رفتم نفس شیدو روز پ مکتیهمون ن يرو

 زایچ نینداشتم اما دلناز قلب که ا یو من حق عاشق میخوب من و تو دوست هست ،یباش یاز دستم عصب دی: شا دیام
  بهت حس داشتم. میباهم دوست بش نکهیمن قبل از ا شه،یسرش نم

  انداختم، چه تند و با استرس حرف زد ینگاه بهش

خودم  يرو درباره  قتیمن بهت حق ست،یکردن تو ن تیقصدم اذ ایخوام گولت بزنم  ی: باور کن دلناز من نم دیام
  گفتم، دلناز من دوستت دارم

  سکوت مقابلش گرفتم يرو به نشونه  دستم

  وز نوبت منهمنم گوش دادم امر يتو حرفات رو زد -
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خواستم حسم رو انکار  ینکردم، من م انتیمون خ یاما بدون من به دوست دم،ی: باشه تو حرف بزن من گوش م دیام
  اما نشد. رمیاش بگ دهیکنم، ناد

  دمیکش ینفس

نداشتم، اهل دوست پسر و عشق هم نبودم، تا  یهدف چیبودم که به جز درس خوندن و پزشک شدن ه يمن دختر -
  دمیاون رو د نکهیا

  زدم يپوزخند

 يکه چطور دمیدونم چرا خامش شدم، نفهم یدختر باز، هوس باز است اما نم هیکه  دمیاز همون روز اول فهم -
اما باز باورش داشتم،  گهیکردم داره دروغ م یحس م یکردم، گاه یدلباخته اش شدم، من تمام حرفاش رو باور م

  احمق بودم. يدلباخته  هیچون من 

  دمیکش یآه

که آشکار  یانتیکرد خ انتیشکست، بهم خ یرحم یرو که دستش داده بودم با ب یآخرش کار خودش رو کرد، دل -
  کرد. يکه شکست، اون با قلبم، احساسم، غرورم، اعتمادم، روانم بدجور باز يشد و اعتماد

  که انگار شوك شده بود نگاه کردم. دیام به

اما من  ،يدوست فوق العاده بود هیتو  یجنتلمن هست هیدونم که تو  یاما من باورش ندارم، م یتو از عشق گفت -
  خورده يهستم که باز يباور ندارم، من دلباخته  يزیقلب ندارم احساس ندارم به چ

  بلند شدم مکتین يو از رو دمیکش ینفس

  فراموشم کن. دیام م،یباهم دوست هم نباش گهیسخته اما بهتر د -

  .ستادیخواستم برم اما مقابلم ا یم

  !؟ی: هنوز عاشقش دیام

  نه -

  . منم شکستم.دمی: پس ردم نکن، منم مثل تو درد کش دیام
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  میخور یرو باختم. ما به درد هم نم امیندارم، من دن یعاشق يبرا یمن قلب -

  من دوستت دارم م،یخوری: اتفاقا م دیام

  بهت ندارم یمن حس -

  . تو به عشق نه بلکه به من اعتماد کن.هیهر دوتامون کاف يو بزرگ هست که برا ي: حس من اون قدر قو دیام

  شدمیکاش زود تر باهات آشنا م -

  ستین ری: االن هم د دیام

  تو با من بودن فقط درد و رنج داره. يتونم عاشق بشم. برا یمن نم -

  : با تو بودن با درد هم قشنگه. دیام

  لطفا درکم کن دیقلب من شکسته، ام دیام -

دردت، من رقص  يبرا شمیقلبت، من مرهم م يبرا شمیمن چسب م کنم،ی: من دکتر قلبم خودم درمانت م دیام
  سازت يبرا شمیم

  لبم نشست ياراده لبخند رو یب

  .يریگ یم میتصم يدار یتو االن حس ،ینیبیقشنگه اما با من تو فقط صدمه م یلیحرفات خ -

  !؟یتو االن نگران من : دیام

  خوب اره -

  زد لبخند

  !!ي: پس بهم حس دار دیام

  نه تکون دادم. يرو به نشونه  سرم

  .ينگران صدمه خوردن و رنجم نبود ،يبه فکرم نبود ی: اگه نداشت دیام
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  قدم به سمتم برداشت. هیدر جوابش بگم،  یدونستم چ یکردم و نم تعجب

عاشقم نباش فقط همرام باش، بهم اعتماد نکن اما  شم،یاما عشق اخر هم م م،یستی: من و تو عشق اول هم ن دیام
  .ستین یو حسم آبک یباورم کن، حرفام الک

  .دیبار یصداقت از کالمش م گه،یرو م قتیدونستم داره حق یبه دلم نشسته بود، م دیام يحرفا

  فرصت بده هی: دلناز به من نه بلکه به خودت  دیام

  

  .دمیکش یآه

ات رو  ندهی! دلناز آیدائم به گذشته فکر کن یتون ی! نمیعزادار قلب شکسته ات باش یتون یو که تا ابد نم: ت دیام
  بساز با درس گرفتن از گذشته.

  فکر کنم دیمن.. با -

  يدار ازیکنم به فکر کردن ن ی: باشه درك م دیام

  دیکش ینفس

کنم،  یتو م یو خوشبخت يشاد يدر کنار تو باشم خوشبختم، من تمام تالشم رو برا نکهی: فقط بدون من از ا دیام
  .یهر دوتامون کاف يکه بهت دارم برا یعشق

  تکون دادم. سر

  رسونمت یم میبر ای: ب دیام

امروزش قلبم رو آروم  يبود، حرفا وونهیبدجور د دیام نیرفتم، ا نشیسمت ماش دیسر تکون دادم و به همراه ام بازم
رو قبول کنم؟  دیام دیعاشقش بشم! اصال من با بایقدر ز نیتونم ا یمن رو دوست داشت، اما منم م دیکرده بود، ام

به عشق بشه!  لیتبد دیدوست فوق العاده با نیا دیشده بودم، دوباره سردرگم بودم، لعنت بهت باربد. ام جیدوباره گ
 يسرنوشت چه باز ينمونده. ا یازش باق يزیباشم؟ قلب من که شکسته و چ دیعشق ام يرایآخه با کدوم قلب پذ

تونه عشق  یقلب سرشار از تنفر م نیباربد رو دوست نداشتم بلکه ازش متنفرم بودم، ا گهیمن د ؟يدر سر دار يها
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شدم،  یم خل مداشت زد،یسرم پرسه م يحرف و سوال تو یکل شد،یرو قبول کنه؟ سرم داشت منفجر م دیپاك ام
  افتاده بودم. ریباتالق گ يتو

  میدی: خوب رس دیام

  زود!! چه

  ممنون -

  رو باز کردم نیماش در

  : دلناز دیام

  نگاه کردم بهش

  : من منتظر جوابت هستم دیام

اصال حس و حال عوض کردن لباس هام رو نداشتم،  دم،یتخت دراز کش يشدم.. رو ادهیپ نیتکون دادم و از ماش سر
رو خوشبخت  دینتونم ام دمیترس یبازم شکست بخورم! م دمیترس یدلنواز بود اما م دیام يکرد، حرفا یسرم درد م

بشم! تازه از کجا معلوم  دیجد يرابطه  هیوارد  يوررو تموم کردم، چط يسال و خورده  کی يرابطه  هیکنم! من تازه 
من قرار  یعنی ؟یاگه کم آورد چ ؟یکنه بعدا چ یم يرویاالن عاشق االن از قلبش پ دی! اممیایباهم کنار ب دیمن و ام

گشتم به گذشته و با  ی. کاش بر مدمیکش قی. چند تا نفس عمشمیم وونهیدارم د ییوا ییبشم! وا دیعاشق ام ستین
که قلبم  يکردم. لعنت به روز یرو قبول م دیام یو به راحت لیشدم، اون وقت امروز با کمال م یدوست نم ربدبا

قرص  هیتخت بلند شدم و به آشپزخونه رفتم و  ياز رو دم؛یکش یاون باربد احمق شد، با حرص نفس يدلباخته 
و چشمام رو بستم. خواب  دمیچیسرم پ رتخت ولو شدم، شال رو دو يمسکن خوردم و به اتاقم برگشتم دوباره رو

  داشتم... ازین بهش نبود که اال يزیتنها چ

  پاشو ی: دلناز آبج سام

  و چشمام رو باز کردم دمیکش ي ازهیخم

  شده؟! یچ -

  برات شام آوردم. یچی: ه سام
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  لبخند زدم. تزایپ دنیتخت نشستم. با د يرو

  ای: اول برو لباس عوض کن، دست و صورتت رو بشور بعد ب سام

  تخت نشستم. يلباسام رو عوض کردم. رو ،ییتخت بلند شدم، بعد از دستشو يتکون دادم و از رو سر

  شده؟ يزی: چ سام

  نه، چطور مگه!؟ -

  !يدی: آخه با لباس خواب سام

  حسش نبود لباس عوض کنم -

  باال انداخت. ابرو

  : دلناز حالت خوبه؟! سام

  شدم یعال تزایپ دنیخوب بودم با د -

  زد. لبخند

  !یبگ یخواه یشده که نم يزیچ هیکنم  ی: اما حس م سام

  رو بچسب. تزایپ ال،یخیب ست،ین يزیچ -

  هست که حالم رو خوب کنه!... تزایپ نی. باز خوب امیشد تزایتکون داد. در سکوت مشغول خوردن پ سر

  

بدم!  یچه جواب دینگرفته بودم به ام مینداشتم، هنوز تصم يکار گهیو متر کردن اتاقم د دیجز فکر کردن به ام به
 نینفر حرف بزنم، ا هیبا  دیمن با دم،یکش ی. نفسگهید زیچ هیگفت، عقلم  یم يزیچ هینکنم! قلبم  ایقبولش کنم 

تونه کمکم کنه.  یم یدونستم ک یرفتم خوب م رونیب اقاز ات رم،یبگ میتصم يتونم به تنها ی. من نمشهینم يجور
  و در زدم. ستادمیدم در اتاق ا

  داخل ای: ب مامان
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  لبخند زد. دنمیکتاب مقابلش بود، با د يسر هینشسته بود،  یصندل يرو باز کردم، وارد اتاق شدم، مامان رو در

  !يوقت دار -

  رو بست کتابش

  تو وقت دارم يبرا شهی: من هم مامان

  تخت نشستم، کنارم نشست. يزدم و رو لبخند

  خوام باهاتون حرف بزنم یم -

  کنم ی: گوش م مامان

  بگم؟ يبهش بگم؟ چطور یچ حاال

  شده؟! ی: دلناز چ مامان

  دهنم رو قورت دادم. آب

  دانشگاه يتو میاستاد دار هیخوب  -

  ستیاستاد ن گهیکه د دیکردم ام سکوت

  شد زیقبال استادم بود، االن فقط دکتر، بعد چ یعنی -

  چقدر حرف زدن با مامانم سخت شده بود ییوا

  : خوب!! مامان

  کرد زیهم چب شیبعد چند روز پ -

  کردم مامانم خنده اش گرفته بود. حس

  نفر بهت ابراز عالقه کرده، درست متوجه شدم هی:  مامان

  تکون دادم. سر
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  : خوب! مامان

  چکار کنم؟! دیدونم با ینم -

  ؟ي: بهش حس دار مامان

  !؟هیدونم حسم چ یسخت، نم طیفقط دوستمه، شرا دیام -

  يبهش حس دار یعنی یکنیبهش فکر م يدار ی: وقت مامان

  حسم بهش دو دلم. يدونم، من تو ینم -

  ؟يرو باور دار دی: حس ام مامان

  دیباریاره، صداقت از کالمش م -

  کنم فیداستان تعر هی: دخترم بزار برات  مامان

  تکون دادم سر

 لهیسه تا گاو از طو لهیطو میبر ایب گهیدختر مورد عالقه اش، پدر دختر به پسره م يخواستگار رهیپسر م هی:  مامان
 ادیگاو اول م شه،یباز م لهیدر طو کنه،ی. پسره هم قبول میشیشوهر دخترم م یدم هر کدوم رو که گرفت رون،یب ادیم

بازم  رونیب ادیگاو دوم که کوچک تر بود م اد،یب يرم بزار بعدیتونم دمش رو بگ یبزرگ نم نیا گهیپسره با خودش م
بوده  فیاما چون بچه و ضع رونیب ادی. گاو آخر مرمیگ یرو م يدم اخر رمیرو هم نتونم بگ نیممکن دم ا گهیپسره م

 يبعد يبه انتظار فرصت ها میاگه فرصت هامون رو از دست بد ه،یطور نیهم ی. زندگشهیدم نداشت و پسره موفق نم
  ادیبه دستمون ن یفرصت گهیممکن د

  یچه داستان قشنگ -

رو  گریتا همد د،ینامزد باش یمیتا هیبا بابات حرف بزنه،  ادیبگو ب ،يو حسش رو باور دار هیپسر خوب دی: اگه ام مامان
  .ییو بعد جواب نها دیبشناس

  به چشم دوست نگاه کردم شهیهم دیمن به ام -

  .شهی: ملت دوست دارن همسرشون دوستشون باشه، خوب از تو دوستت همسرت م مامان
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  بدجور سخت بود. طیبگم!؟ شرا یدونستم چ ینم

 یم تتیما ازت حما يریبگ یمیهر تصم ،یستیتو تنها ن میما کنارت هست ست،یازدواجت ن يبرا ياجبار چی: ه مامان
  .میکن

  و موهام رو نوازش کرد دیآغوشش کش يزدم، مامان من رو تو لبخند

  : دخترم خانم شده بزرگ شده. مامان

  مونمیم یدختر کوچولو شما باق شهیمن هم -

  طونمیدلناز همون دختر ش ،یمونی: معلوم که م مانما

  آغوش مامان جدا شدم. از

  کمکم کرد یلیممنون حرفاتون خ -

  ي: خوشحالم که باهام حرف زد مامان

  تخت بلند شدم. يزدم و از رو لبخند

  يریرو بگ میتصم نیبهتر دوارمی: ام مامان

  دوارمیام -

رو  یکرده بود.. گوش دایکرده بود، انگار افکارم نظم پ کینزد میتصم هیمامان، منم رو به  يرفتم، حرفا رونیاتاق ب از
  ام دادم یپ دیبرداشتم و به ام

  نمتیخوام بب یسالم فردا عصر م -

  : سالم باشه کجا؟! دیام

  تو جا رو انتخاب کن -

  : کافه گلها خوبه؟ دیام
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  نمتیبیکافه گلها م 5اره، ساعت  -

  ی: اوک دیام

  يفعال با -

  دارید دی: به ام دیام

  کردم... یم دایپ يرها یفیبالتکل نیفردا از ا شد،یمشخص م زیهمه چ فردا

  

  بک ( زمان گذشته ) :  فلش

خوندم،  یتخت بود، داشتم درس م يکتاب قطور و چند تا جزوه مقابلم رو هیبودم،  دهیتخت به شکم دراز کش يرو
شدن،  یماه، درسام هر ترم دو برابر سخت تر از ترم قبل م کی نیا يامتحانم بود، کچل شده بودم تو يفردا آخر

 ییمدرسه کجا يدرس خوند!! آ دیست و نبا یگزند يدوره  نیبهم گفت دانشگاه راحت تر یکدوم احمق ستین ادمی
امتحانات  شهیم درد گرفته بودند، همچشما دم،یکش قیتخت، چند تا نفس عم يرو دمی!!!. جزوه رو کوبریبخ ادتیکه 

  در اتاق باز شد و صدف وارد اتاق شد، بهش لبخند زدم شد،یم هیام تخل يسخت تر بود، چون انرژ يآخر

  کرم کتاب؟ ی: خوب صدف

  عروس زبون دراز يتو بهتر -

  تخت نشست يلبخند رو با

  !؟ي: هنوز امتحان دار صدف

  شهیاره، اما فردا تموم م -

  ی: خسته نباش صدف

  یسالمت باش -

  : از عشقت چه خبر؟ صدف
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  دانشگاه ست ریاونم درگ -

  !یاش کن یمعرف یخواه ی: نم صدف

  هنوز زوده -

  باال انداخت. ابرو

  زوده!!! یگی: بعد از دوسال م صدف

  هنوز که دو سال نشده -

  يخواستگار ادی: بهتره زودتر ب صدف

  باال انداختم شونه

  !!یباهاش ازدواج کن یهخوا ی: نکنه نم صدف

  واا چرا نخوام؟! -

  شده یطوالن یدوست نیدونم اما ا ی: نم صدف

  .دیتو و سام هم باهم دوست بود -

  ست. یهم که عروس گهیو چند وقت د میاالن هم نامزد ،یکوتاه میتا هی:  صدف

  تو و سام با من و باربد فرق داره! انیخوب جر -

  ؟ی: چه فرق صدف

  تخت نشستم. يرو

ازدواج ما فعال جور  طیهم هست. پس شرا کاریترم داره، ب هیاما باربد هنوز  ره،یدرس سام تموم شد، سرکار م -
  ستین

  بشه، خانواده ها با هم آشنا بشن یرابطه تون رسم گمیفردا برو زنش شو، فقط م نیهم گمی: من که نم صدف
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  تکون دادم سر

  دیو سام ازدواج کن اول بزار تو شه،یهم م ینگران نباش مادر بزرگ رابطه مون رسم -

  ی: اوک صدف

  زدم لبخند

  : من برم تو به درست برس صدف

  باش -

  تخت بلند شد و سمت در رفت يرو از

  صدف!! -

  : بله صدف

  من عمه نشم یفقط مراقب باش تا قبل از عروس -

  دبود رو برداشت و سمتم پرت کر زونیآو یرو که به جالباس يدرشت کرد و مانتو چشم

  : پرووو صدف

  .دمیخند

  .دیفعال هست شیب يادیبه من چه! تو و سام ز -

 یهم رفت؛ آه نیهم يبرا شهیزبون من نم فیدونست حر یرفت. خوب م رونیرو سمتم پرت کرد و از اتاق ب شالم
 گهید شه،یم یداره طوالن يادیز یدوست يرابطه  نیبا باربد حرف بزنم، ا دیصدف درست بود من با يحرفا دمیکش

 فیک یواشکی زایچ ی. درست بعضیواشکیو رابطه  يهمه پنهان کار نیبشه، خسته شدم از ا یو رسم يوقتش جد
که  نجاستیمن که از خدامه هر چه زودتر با باربد ازدواج کنم اما مشکل ا ره؛یم نیاز ب فشیمدت ک یاما طوالن دهیم

تونم برم  یمن که نم کنه،یبحث رو عوض م شهیاما تا حرف ازدواج م م،یهم هست ندهیمن و تو در آ گهیباربد فقط م
بهتره  دم،یکش یرابطه مشخص بشه؛ نفس نیا فیازدواج بدم! منم دوست دارم تکل شنهادیپ بهش ایاش  يخواستگار

  فعال درس بخونم که فردا امتحان دارم....
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 يخواستم برم خونه  ینفس راحت بکشم؛ امروز م هیقرار بود  یاز شر امتحاناتم خالص شده بودم، چند ماه باالخره
سام و صدف غارت  ،یخوشگل و خوش مزه درست کردم که توسط مان کیک هیعصر  روزیباربد تا باهاش حرف بزنم؛ د

مونده بود  یرو که باق ي هیچند تک نیهم يبرا د،یدرست کنم اما حوصله ام نکش کیخواستم دوباره ک یشده بود، م
باربد برم، اما  شیخواستم پ یکامل م کیک هیرو برداشتم، با  کیلباس هام رو عوض کردم، ظرف ک کردم؛ میرو قا
دونستم باربد  یباربد راه افتادم؛ ساعت هشت بود م يشدم و به سمت خونه  نیست، سوار ماش یچیبهتر از ه یکاچ

و بحث رو سمت ازدواج بکشم، رابطه  میخواستم سورپرایزش کنم و امروز رو با حال خوب شروع کن یمهنوز خوابه، 
فردا زنش  نیخوام هم یگفت من که نم یبشه؛ صدف درست م یوقتش بود رسم گهیشده بود د یطوالن يادیمون ز

 ي... رو به رومیکن یم يزیر نامهبر یعروس يبعد برا م،یبش یو به خانواده ها معرف يخواستگار ادیبشم! فقط فعال ب
رو برداشتم، در رو باز کردم و  دیدر هست، کل يجلو يپادر ریز شهیاضافه هم دیکل هی دونستم یم ستادم،یواحدش ا

ساز رو  ياپن گذاشتم، چا يقدم به داخل خونه گذاشتم و در رو بستم، وارد آشپزخونه شدم، ظرف رو، رو یبه آروم
 نایمبل مانتو و شال بود، جا خوردم، ا يکنم، نگاهم به مبل افتاد، رو داریباربد رو ب برمروشن کردم. لبخند زدم، 

کنن؟!  یمبل چکار م ي! اما پس رودهیمن خر يبرا دیخواهرشه!! اما باربد خواهر نداره! شا يلباس ها دی!؟ شانیچ
خواستم مثبت فکر کنم اما  یو به سمت اتاقش رفتم، م دمیزده بود، چند تا نفس کش خیرگ هام  يانگار خون تو

و آب دهنم رو قورت دادم.  ستادمیدم در اتاق ا مردم،یراه گلو ام شده بود، انگار داشتم م امکانش نبود. بغض سد
در رو باز کردم اما جرات  ،يدلناز تو فقط توهم زد ستین يزیچ د،یلرز یدر گذاشتم، دستم م ي رهیدستگ يدست رو

و چشمام رو باز کردم، حس  دمیکش یبستم و ترسون قدم به داخل اتاق گذاشتم، نفس ووارد شدن نداشتم، چشمام ر
گذاشتم، پاهام تحمل  زیم يافتادم که دستم رو، رو یبه چشمام شک کرده بودم. داشتم پس م زنه،یکردم قلبم نم

 زدم،ینفس نفس م بودم، داریدستم رو گاز زدم که دردم گرفت، پس ب نم،یبیمن دارم کابوس م دیوزنم رو نداشتن، شا
نگاه کرد، حالت تهوع بهم دست داد، به سمت  رهیباربد باز شد و به من خ يرفت، چشما یم جیسرم داشت گ

قلبم رو، له شده  يشکسته ها اوردم،یو باال م زدمیپرت کردم و عق م ییدستشو يخودم رو تو دم،یدو ییدستشو
م، از ! مشت مشت آب به صورتم زددمیرو که االن د يزیچ نماحساسم رو، چطور باور ک يغرورم رو، خرده ها يها

راهم رو  خورد،یبهم م دنشیبود، مقابلم ظاهر شد. حالم از د دهیکه فقط شلوار پوش يرفتم، باربد رونیب ییدستشو
  .ستادیکج کردم که برم اما مقابلم ا

  بدم حی: بزار برات توض باربد

  دمیکش ادیتمام توان فر با
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  !!يبد حیتوض یخواه یرو م یچ -

  زمی: آروم باش عز باربد

  زممیبه من نگو عز -

  خواست خفه اش کنم، دستم رو گرفتت یم دلم

  به من دست نزن -

  دمیکوب یاش م نهیس يتو مشت

  ازت متنفرم -

  

  رو گرفت دستام

  ولم کن -

  دستم رو محکم گرفته بود. يکردم تا دستام رو از دستاش جدا کنم، اما مچ ها یم تقال

  : آروم باش باربد

  زدم ادیفر

  ولمم کن ،یبه من دست بزن يتو حق ندار -

باربد رو  يها شرتیاز ت یکی. نگاهم به نوا افتاد که دیلرز یبدنم از تنفرم م دم،یرو رها کرد، با خشم نفس کش دستام
  که چقدر ازش متنفر بودم. ییبود، وا ستادهیبود و کنار اپن ا دهیپوش

  بدم حی: عشقم بزار برات توض باربد

  زدم يپوزخند

  ستادهیا عشقت پشت سرت -
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  دیموهاش کش يال دست

  یکن یمن رو درك م يآروم شد یاما وقت یهست ی: باشه قبول تو االن عصبان باربد

  کردم تعجب

  کنم!!! یتخت با اون حالت درك م يکنم!؟ بودن تو با نوا رو تو یدرکت م -

  دیکش ینفس

 یرابطه برقرار م گهیدختر د هیخواد با من باشه، خوب من با  یدوست دخترم نم یدلناز من پسرم، وقت نی: بب باربد
  .يکامال عاد نیکنم ا

  .دیکش یبود!! مغزم داشت سوت م يباربد به من عاد انتی! االن خگهیداره م یباربد چ دمیفهم ینم اصال

  !يدیبا من ادامه م یکن یغلط م ،يرابطه دار گهینفر د هیتو که با  -

  وا به رابطه من و تو که ربط ندارهمن و ن ي: رابطه  باربد

گفت، اما  ینم يزیکه قابل فهم نبود، به نوا نگاه کردم، سکوت کرده بود و چ زدیم يباربد حرفا ایمن نفهم بودم  ای
  چشماش اشک بود. سمتش رفتم يانگار تو

  !؟یکن هیرابطه رو مثل باربد توج نیا یخواه ی! نمیحرف بزن یخواه یتو نم -

  نگاه کرد بهم

  .میکن هیتوج میکه بخواه مینکرد ی: من و باب اشتباه نوا

  دهنم باز موند يهمه پروو نیا از

  .يایمن کنار آمدم تو هم بهتر کنار ب م،یدار يقلب باب جا ي: هم من و هم تو، تو نوا

  نوا فرود آمد. يگونه  يباال رفت و رو دستم

  ينامرد یلیخ ،یپست یلیخ -
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  باربد نگاه کردم و دست زدم. به

  کننده هیبود. ته یقشنگ انتیدمتون گرم خ ن،یواقعا آفر -

  نوا جان. کارگردان عشقم باربد جان دوستم،

  دست زدم دوباره

  ...نی: دلناز بب باربد

  زدم ادیفر

  خفهه شوو -

  باربد و خرد شد. يپا يتاد جلوبودم افتاد، برش داشتم و پرتش کردم اف دهیباربد خر يکه خودم برا یبه گلدون نگاهم

  .يرو ندار یچیه اقتیرفت، تو ل نیگلدون عشق ما هم از ب نیمثل ا -

  در رفتم، اما برگشتم به دو نفرشون نگاه کردم سمت

  فوش نثارتون کنم اما یصورتتون و هر چ يخواد تف کنم تو یدلم م -

  زدم يپوزخند

  .دیرو هم ندار زایچ نیا اقتیل یاما حت -

  : دلناز گو... باربد

  دماغم گذاشتم يرو دست

  بغل دوستم خوابه ينگو، عشقم تو یچیه سییه -

شدم، بغض  نیزدم و در رو محکم بستم. حس کردم که مردم، حس کردم قلبم از کار افتاد؛. سوار ماش رونیخونه ب از
اما  رم،یم یمن م یروز نباش هیگفت  یکس رو مثل تو دوست ندارم، م چیگفت من ه یروز م هیسمجم شکست، 

گفت دوستم داره اما  یم دم،یکوب یم فرمونمشت به  دم؛یآغوشش د يمن بودم، دوستم رو تو نکهیامروز با وجود ا
. استیرو هیفقط  ایاما رو ا،یرو نیعروس بودم و باربد داماد ا ایو رو الیخ يمن تو ،يگریروزا مال من بود و شبا مال د
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ولو، آخه  گهید یکیرد بهم زد عشقش رو با من، من به فکر اون بودم و اون تو بغل ام بلند تر شد، نام هیهق هق گر
 ریشناختمش، من شدم اس یو اون! تف به ذاتش کاش از روز اول نم نیبغل ا يتو شهیولو م یراحت نیبه هم رچطو

کنه، دستام درد گرفته  انتیچطور تونست با دوستم به من خ يوا يفاصله ها، چه بد شانسم که با باربد شدم آشنا، وا
رو روشن  نیو اشکام رو پاك کردم، ماش دمیصورتم کش يبودمشون، دست رو دهیبودند از بس که به فرمون کوب

رو تار کرد و مجبور شدم بزنم کنار، سرم  دمید ينرفته بودم که اشکام جلو شتریب ابونیخ هیکردم و راه افتادم، اما 
و  شدیدروغش تو مغزم اکو م ياون حرفا شد،یذهنم مرور م ين با باربد توفرمون گذاشتم، خاطرات بود يرو، رو

بغض، اشک و آه مونده بود؛ سرم درد گرفته بود انگار  ،يادگاریمن  يبود. از باربد برا يگونه هام جار ياشک رو
  کردن.. يزیمغزم خون ر يخاطراتم تو

  

دهنم گذاشتم با تمام وجود  يبالشت رو برداشتم و جلو ،وارید يرو پرت کردم، خورد تو فمیبه اتاقم گذاشتم و ک قدم
آخه چرا؟! مگه  دم،یکوب یو مشت به تشک تخت م ختمیر یولو شدم، اشک م نیزم يکنار تخت رو دم،یکش ادیفر

کار رو کنه؟ نوا که  نی! نوا چطور تونست با من اممجازات شد يجور نیکرده بودم؟ که ا یچه گناه یمن به جز عاشق
کرد، ساده دل من که راحت گولش  يبود که فقط با من باز یروان ضیمر هیدوستم بود! باربد مگه عاشقم نبود!! باربد 

 انتیخ نیا يبودم من، چطور متوجه  يکور يچه خر يوا يبود، وا نیآست يرو خورد، نوا دوست نبود، بلکه مار تو
کشتم. دستام رو مشت  یدو تاشون رو م زدمیشد؟ حالم اصال خوب نبود؛ کاش مباز  يباز نیچطور پام به ا ؟نشدم

 شدیم دیرس یخواست، با همه اره، به ما که م یبودم، باربد از دوست داشتن فقط داشتنشو م یکردم، بدجور عصب
و  شدینم الیخیکه پشت خط بود ب یکس مابلند شد، حوصله نداشتم جوابش رو بدم، ا لمیموبا يپاك و ساده؛ صدا

  بود، اتصال رو برقرار کردم دیآوردم، ام رونیرو از داخلش ب یرو برداشتم و گوش فمی. کزدیزنگ م یه

  !؟يدیتو؟ چرا جواب نم یی: کجا دیام

  !؟یپرس یسوال رو م نیکه از من ا ؟یهست یبه تو چه! اصال تو ک -

  شده؟! چته تو!؟ ی: دلناز چ دیام

وجود و نامرد برو  یازت متنفرم، ب ،یهست یعوض هی ،یآشغال هیتو  خوره،یازت بهم منداره، حالم  یگفتم به تو ربط -
  .ریبم
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شدم و گولش رو خوردم. خاك بر سر  کیمن اشتباه کردم به باربد نزد امد،یرو قطع کردم، از تمام پسرا بدم م یگوش
مشترکم با باربد نگاه کردم و اشک  يرو باز کردم و به عکسا يرو درك کنم! گالر انتیحجم از خ نیعقلم، چطور ا یب
 يکرد؟ چرا حرفا ي! چرا باهام بازیبوسیلبخند عشقت رو م باتو اونجا  نم،یبیبا اشک عکسام رو م نجایمن ا ختم،یر

اهنگ  هیآهنگ ها شدم و  يدروغش رو باور کردم؟ تمام عکس ها رو پاك کردم؛ قلبم مچاله شده بود. وارد منو
  کردم. یانتخاب و پل

  بازم سرت شلوغه شهی(مثه هم

  همه حرفات دروغه دونهیم اونم

  با همه فرق دارم یگیاونم م به

  ذارمیخره من تنهات نم یگیم

  یبهش که تا تهش باهاش یگفت

  یمتالش شهیم اشیتهش دن دونهیم

  دمیکه تورو د يبه روز لعنت

  دمیکه از تو شن یبه حرف لعنت

  به واژه تلخ رفتن لعنت

  رفتم تیکه سالمت ییایبه تلخ لعنت

  دمیشن دمویکه د یبه هرچ لعنت

  زمیگفتم بذار تو خودم بر یول

  یبه باور منه لعنت لعنت

  دمیدیانقدر تورو ساده م که

  کیچشمم بپ يتو مست
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  جلوم دستاشو گرفت پس

  گوشه چشمم داغ شد اشک

  بره رمیمیم دونستیم رفت

  چشمامو بستمو نیبب ایب حاال

  تو تن خستمو ین یرمق

  رفتن يبو دهیهامم م هیقاف

  ببخش منو خستم ایخدا

  ذارهیکه تنهام نم یکیپ یسالمت

  گارهیخاطره تو پک آخر س یسالمت

  زنمیم یغم سالمت یآره سالمت زنمیم یمن سالمت یسالمت يزدیکه م يروز یسالمت

  ببرم ادمینشد از  دمویکه د ییزایشب که چ یسالمت

  ستیعشق من که ن نیگفتم ا دمیچشام د با

  زیپرتر بر کمویپ یساق گمیم یچ از

  بذار نگفته هارو امشب بگم زیبر

  وقته مونده تو دلم یلیکه خ ییزایچ از

  نیقشنگتر از ا شهینه؟ م قشنگه

  لمیف یانیپا تراژیت یساق ایب

  قبلم گاریبا س گاریس یروشن منو

  مرورش زجرم دهیکه م یخاطرات
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  گفتنا یسالمت نیا کمویپ منو

  فنرا يعشقشو تختو صدا اونو

  چشمامو بستمو نیبب ایب حاال

  تو تن خستمو ین یرمق

  رفتن يبو دهیهامم م هیقاف

و شکست؛ همش کوتاه آمدم، همش  وارید يرو پرت کردم خورد تو یببخش منو خستم)( ساغر : لعنت). گوش ایخدا
 یض شدن داشت عوضعو ينگو به جا شهیکردم باربد عاشقمه، داره بخاطر من عوض م یبه خودم دروغ گفتم، فکر م

حالم اصال  رم،یخواست بم یدلم م بودم،فرصت طلب بود، بدجور قلبم شکسته  هیدشمن  هی! نوا دوست نبود، شدیم
شدم و از داخل بسته  ییرفتم، وارد دستشو رونیبلند شدم از اتاق ب نیزم يبه سرم زد، از رو يفکر هویخوب نبود، 

 هیداده بودم؛  هینشسته بودم و به تخت تک نیزم ياتاق رو يخارج شدم؛ تو ییدونه برداشتم و از دستشو هی غ،یت ي
  شده بودم.... رهیبود، به رگ دست چپم خ ستمدست را يتو غیت

  

  حال :  زمان

قرار داشتم،  دیامروز با ام دم،یبه مانتو ام کش یشدم و در رو بستم، دست ادهیپ یرو پرداخت کردم، از تاکس هیکرا
قدم به داخل کافه گذاشتم،  دم،یکش یلباس انتخاب کرده بودم؛ نفس شهیاز هم شتریروز با وسواس ببود اما ام بیعج

  بلند شد شیمن از جا دنیبه سمتش رفتم، با د دمیرو د دیتلخ قهوه خورد، ام يبه مشامم بو

  سالم -

  زد لبخند

  سالم کی: عل دیام

هم رو  دینشستم، ام یصندل يرنگ رو مقابلم گرفت، با لبخند شاخه گل رو از دستش گرفتم، رو یشاخه گل رز آب هی
  .امدیهم مضطرب به نظر م دیرو گرفته بودم، اما بازم استرس داشتم، ام ممینشست. تصم یصندل يبه رو ام رو
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  ؟یرو گرفت متی: تصم دیام

  تکون دادم سر

نکردم و دلبسته ات  انتیاثر نگذاشته باشه، من به دوستمون خ متیتصم ياز من رو تتیعصبان دوارمی: ام دیام
  شدم.

پس تو مقصر  ست،ینشه! اهل منطق هم ن یبشه! عاشق ک یکه بهش برنامه داد عاشق ک ستین وتریدل، کامپ -
  .ينکرد انتیخ مونیتو به دوست ،يمن شد يکه دلباخته  یستین

  دیکش یآسودگ ياز رو ینفس

  راحت شد، احساس گناه داشتم. المی: خ دیام

  زدم لبخند

دوتامون  يهست که برا عیمشکل ندارم، عشق من اون قدر وس يندار یتو به من حس نکهیدلناز من با ا نی: بب دیام
  !يتو هم عاشق من شد دیباشه، تازه از کجا معلوم شا یکاف

  عاشقش نشد. ستیکه امکانش ن باستیعشق تو اون قدر ز -

  برق زد چشماش

  : پس جوابت مثبته! دیما

  ؟يدیبرام خر یچرا رز آب -

  خوام فعال برم سر اصل مطلب یمتوجه شد که نم انگار

  طرف باشه. یگرفتم که درحال حاضر ب یآب ،یدوست ينشونه  دیعشقه، رز سف ي: رز قرمز نشونه  دیام

  آمد. زمونیباال انداختم، گارسون سر م ابرو

  دی: سالم خوش آمد گارسون

  گذاشت زیم يها رو، رو منو
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  .دیصدام کن د،ی: انتخاب که کرد گارسون

دونستم چرا دست  یدارم. نم ازیسرد ن زیچ هیکردم به  یرنگ رو برداشتم، حس م یشکالت يزد و رفت، منو لبخند
  که مشخص بود. ممی!! تصمدیجواب دادن به ام يکردم برا یدست م

  ؟ي: انتخاب کرد دیام

  اره -

  گارسون سمتمون آمد.بلند کرد و  دست

  مخصوص یشکالت یبستن -

  خوام یرو م نی: منم هم دیام

  سفارش رو نوشت و رفت. گارسون

  دهیمزه م یهوا بستن نیا ي: تو دیام

  تکون دادم. سر

 بایاون وقت ز م،یبزن انویباهم پ ایب اه،یداره و هم س دیسف يست، هم روزها انویمثل پ یدلناز زندگ یدون ی: م دیام
  .شهینواخته م یقیموس نیتر

  خوشم آمد، جالب بود رشیتفس از

 ستم،یاما من مثل اون ن خته،یات شده و همه معادله ها رو بهم ر ینفر وارد زندگ هیدونم قلبت شکسته،  ی: م دیام
  فرصت بده هیخوام گولت بزنم، باورم کن، بهم اعتماد کن، به من و خودت  ینم

  بارهیقت از کالمت مصدا ،يتو فرق دار دیدونم، ام یم -

  رو بگو متینکن و تصم دی: پس ترد دیام

  دمیکش ینفس
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تو شدم،  يدایش نیچن نینگاه با قلبم چکار کردن که من ا نیدونم، اون چشمات با اول ی: باور کن من هنوز نم دیام
  کنم، همه طرفدار تو هستن، قلبم، روحم، ذهنم. تیتونم ازت شکا یهم نم يجا

  قلب عوض شده بود. گارسون سفارش ها رو آورد. تمیر زد،یحرف م نیبا آرامش و مت چه

  : ظاهرش که خوبه دیام

  دهنم گذاشتم. يقاشق تو هی

  مزه اش هم خوبه -

  زد لبخند

اما من  ز؛یذهنم صد تا چ يتو يگفت صدا یم يزیچ هیبرام واقعا سخت بود، قلبم  يریگ میتصم دیام یدون یم -
  ممیتصم نیدونم بهتر یکه خوب م یمیرو گرفتم، تصم ممیباالخره تصم

  هستم دنی: منتظر شن دیام

  دمیلبخند زدم و شاخه گل رو بو دم،یکش ینفس

  

  دهنم باز کرد تا حرف بزنم که دم،یگل رو بو شاخه

  : چه جالب داداشم دیام

داداش داره، پس امروز قرار با  هیافتاد که قبال بهم گفته  ادمیبلند شد، داداشش!!  یصندل يرو گفت و از رو نیا
 د؛یچیمشامم پ ییتو ییآشنا يعطر زنانه  يبلند بشم که بو یصندل يخواستم از رو یآشنا بشم، م دیداداش ام
با ترس  داد؛یبد م يحس شدن، قلبم نوا یب دستام د؛یبه گوشم رس ییآشنا يمردونه  يگذاشتم، صدا زیم يدست رو

  .میهم شوکه شده بود دنیبودند، نگاه کردم، از د ستادهیا دیکه کنار ام يدو نفر بلند شدم و به اون یصندل ياز رو

  کنم، عشقم دلناز، دلناز برادرم باربد و دوست دخترش نوا یم ی: معرف دیام

  نخورم. نیگرفتم تا زم یبه صندل دست
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  !د؟یشناس ی: شما هم رو م دیام

  توان رو جمع کردم تا صدام نلرزه تمام

  معلوم که اره. -

  به نوا زدم. یزورک لبخند

  دانشگاه ام هست. ینوا دوست و همکالس -

  لبش نشست. يرو يدستش گرفت و پوزخند يدست نوا رو تو باربد

  نوا برام آشناست، فکر کنم ترم اول استادت بودم! ي افهیق گمی: م دیام

  با لبخند سر تکون داد نوا

  نشم: خوب کبوتران عاشق مزاحمتون  دیام

  شمی: ما هم مزاحم نم باربد

  انداخت و دستش رو مقابلم دراز کرد. ینگاه بهم

  تونی: خوشحال شدم از آشنا باربد

  دستش گذاشتم. يسردم رو تو دست

  طور نیمنم هم -

هنگ کرده بودم، باربد  ییینشستم؛ وا یصندل يرو از دستش جدا کردم، نوا و باربد ازمون فاصله گرفتن رو دستم
  بود!! دیمداداش ا

  ات هست! یباربد داداش واقع -

  : اره، چطور مگه؟ دیام

  ! یکنیفکر کردم دوستت اما داداش صداش م ،یچیه -
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  ام هست ی: اهان نه، داداش واقع دیام

  !شه؟یم! آخه مگه م؟یگرفتم، اخه مگه دار یم شیدهنم گذاشتم، داشتم آت يتو یقاشق پر از بستن هیزدم و  لبخند

  نوا و باربد چند وقته باهم رابطه دارن؟! یدون یتو م -

  یبهتر بدون دیبا يدونم تو که دوست نوا ینم قی: دق دیام

  .یدوست نباش گهید يدوست بود ينفر که روز هیممکن با  لیدل یب یگاه -

  ستینوا دوستت ن گهی: پس د دیام

  تکون دادم سر

  !؟یشناس ی: تو باربد رو از قبل م دیام

  و سرم رو به چپ و راست تکون دادم. دمیکش ینفس

نوا  یو دوست يفکر کنم اون روز استارت آشنا دمیاونجا باربد رو د ،يروز که با نوا رفته بودم باشگاه اسب سوار هی -
  و باربد خورد.

  !ي: اهان، تو اسب دار دیام

  دختر ناز به اسم غوغا هیاره  -

  دارم ویپسر به اسم گ هی: منم  دیام

  و صورتم جمع شد دیکش ریبود!! معدم ت دیام اسب ویگ پس

  شد دلناز؟ ی: چ دیام

  کشهیم ریمعدم ت -

  : چرا؟ دیام

  !؟میبر شهیدونم، م ینم -
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  معده درد کم بود سر درد هم اضافه شد. ییبرادر باربد شد!!! وا دیتکون داد. حالم بد شده بود، آخه چرا ام سر

  .می: پاشو بر دیام

خواستم  ی. مدیچرخ یرفتم، انگار آسمون داشت دور سرم م رونیاز کافه ب دیبلند شدم و به همراه ام یصندل يرو از
  دستم رو گرفت دیکه ام نیبخورم زم

  : مراقب باش دیام

  شدم نیکمکش سوار ماش با

  مارستانیب رمی: االن م دیام

  ستین يازینه، من خوبم ن -

  یبش نهیمعا دی: اما رنگت مثل گچ شده با دیام

  شمیبرم خونه دارو بخورم و بخوابم خوب م -

  : دارو! سر خود؟ دیام

  حالم بد شد. نیهم يرفت بخورم برا ادمینه، دکتر بهم داده امروز  -

  تکون داد يسر

  : آخه دختر خوب حواست کجاست! دیام

امکان  يزیچ نیچطور چن شدم،یبود! داشتم خل م  دیباربد داداش ام ییوا یینگفتم، چشمام رو بستم. وا يزیچ
به سرم  یهم اضافه شد!! االن چه گل اسمنیمن االن چکار کنم؟ صنم کم بود که  یی! وادمیداره؟! چطور من قبال نفهم

 ییشد؟! وا یبه چ یعشق سابقم دوست شدم. االن ک ادررو هم. بعد من رفتم با بر ختیمن!! دوستم با عشقم ر رمیبگ
  ...کشهیم مارستانیمن آخرش کارم به ت ییوا
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و  زدمیشدم، عق م ییبه شدت حالت تهوع داشتم، وارد دستشو دم،یدو ییهال رو باز کردم و به سمت دستشو در
 يرفتم. وارد اتاق شدم، شالم رو، رو رونیب ییچند مشت آب به صورتم زدم و از دستشو خت،یر یاشک از چشمم م

و باربد برادر  دیشد، ام یهنور باورم نم ،و شدمتخت ول يمانتو ام رو باز کردم و رو يپرت کردم، دکمه ها نیزم
 دم،یکش قیشد!!؟ تند تند نفس عم دیهمه پسر، باربد داداش ام نیا نیآخه چراا ب دم،یبودن!!! مشت به تخت کوب

دستام گرفتم و پام رو تند تند  ونیبکنم؟! سرم رو م دیبا یسوخت؛ االن من چه غلط یمعده ام م د،یکش یم ریسرم ت
ام  یخواستم زندگ یشانس دوباره بدم، م هیخواستم به خودم  یبشه؟! من م یدادم. االن قرار چ یتکون م نیزم يرو

  ارم،یرو به دست ب یخواستم باز اعتماد کنم و خوشبخت یرو از نو شروع کنم، م

اشتباه نابود  هی دارم من، با یام! اوففف چه زندگ یزندگ يتو دیام! باز جفت پا پر یباز باربد گند زد وسط زندگ اما
رو از داخل  لیموبا دم،یکش یزنگ خورد، نفس لمیام رو، لعنت به من که با باربد دوست شدم. موبا یکردم کال زندگ

  !ود؟ب یک یعنیدرآوردم، شماره ناشناس بود، واا  فمیک

  دیبله بفرما -

  ؟یهست یک گهی: تو د باربد

  باربد احمق بود. نکهیا

  !؟يتو چرا باز مزاحم من شد -

  !؟هی: تو با داداشم صنمت چ باربد

  به تو چه؟ -

  يسوز ینکن که بد م ي: دلناز با من باز باربد

  تخت بلند شدم يرو از

  کنم ینم يمن با تو باز -

  رونیام بکش ب یخوام، بفهم و پاتو از زندگ ی: من تو رو نم باربد

  نییپا ایب يتو فضا یلیخ -
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  ریفاصله بگ دی: از ام باربد

  طبق نظر تو عمل کنم ستین من قرار -

  کنم یبار نابودت م نیا یباخت يباز ي: دفه قبل تو باربد

  دهنم رو قورت دادم آب

  دفه فرق داره نیکردم ا ینم يدفه قبل من باز -

  نکن ی: دلناززز من رو عصب باربد

  نه بابا مگه مگس هم اعصاب داره!! -

  داشتم. يحس شاد د،یکش ینفس م یشده بود و عصب يکفر

  : دلنازز دست از سر من بردار باربد

  به تو ندارم. يمن کار -

  رو تموم کن يباز نی: دلناز ا باربد

  رو شروع نکردم يزیمن هنوز چ -

  !!یکن يباز یخواه ی: پس م باربد

  لبم نشست. يرو لبخند

  يکه قرار بدجور بباز يباز هیاره  -

  دیخند

  يتو بازهیکه م ی: اون باربد

  باش الیخ نیبرو سنار بده آش به هم -

  : از االن شروع شد باربد
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  شهیهر وقت من بخوام شروع م -

  می: پس بچرخ تا بچرخ باربد

  میچرخ یم -

نگاهم  يتو یبرق هی ستادم؛یا نهیآ يرو به رو دم،یکش یقیتخت پرتش کردم، نفس عم يرو قطع کردم و رو یگوش
رو ناراحت کنم.  دی!؟؟ من حق ندارم امیچ دیلبام. راه انتقام از باربد برام باز شده بود اما پس ام يرو يبود و لبخند

قلب شکسته ام رو ، غرور له شده ام رو، احساس خرده شده  اوانت دیکرد، باربد با يباربد با من بد باز دم،یکش ینفس
بزنم، فقط باربد  دیبه ام یبیآس ستیقرار ن رم،ینتقام بگدرد از باربد ا نیا نیتسک يبرا دیام رو، پرداخت کنه، من با

جواب  ایبدم  دیجواب رد به ام دیکنم، چشمام رو باز و بسته کردم. من االن با یم يو با غرورش باز دمیرو حرص م
که  کنهی. اگه عقب بکشم، باربد فکر مدیبازم شک و ترد گه،ید یدوراه هینه!! بازم  ایبشم  يباز نیوارد ا دیمثبت!!! با

شروع شده و من  يباز نیمن چه بخوام چه نخوام ا زاره،یکنه و راحتم نم تمیخواد اذ یاون وقت دائم م دم،یمن ترس
  دوباره بازنده باشم. مخوا ینکنم، من نم يتونم باز ینم

  

و از  دیدر اتاق باز شد، نگاهم چرخ هوین بده؛ به ناحق تاوان داده بودم، اما االن وقتش بود که باربد به حق تاوا من
  اتاق بود جا خوردم. اخم کردم يکه تو یکس دنید

  !؟یکن یم یچه غلط نجایتو ا -

  ؟يدار ی: چرا دست از سر ما بر نم نوا

  من چکار به شما دارم؟ -

  خواد، باربد دوستت نداره ی: بفهم باربد تو رو نم نوا

  نه که من از عشقش هالکم -

  مون!؟ یوسط زندگ يدیپس چرا جفت پا پر : نوا

  نه من ،یو اون باش نیا یزندگ يتو يکه عادت دار يواال اون تو -
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  .دیکش ینفس

  !! من دوستت بودمیکن انتیبه من خ یچطور تونست -

  مجازه يزیعشق هر چ ي: تو نوا

  راه به جهنمه نیاما ا -

  : جهنم با عشق هم قشنگه! نوا

  داشتم. تیکم نگذاشتم، انسان يزیبا تو، چ یدوست يمن وجدانم راحته که تو -

  .یآب نمک داشت يرو تو دیخائن اما خودت ام یگی: جناب انسان، تو به ما م نوا

  زد يپوزخند

  خائن؟ ی: حاال ک نوا

  اشاره ام رو باال آوردم. انگشت

  کردن بهش هم فکر نکردم. انتیبه خ یکه با باربد بودم، حت یخوب گوشات رو باز کن، من تا وقت -

  .ولیبابا ا دیهم با باربد هم با ام ی: خانم پاك، چه فعال نوا

  ذهنت خرابه ست،یدست خودت ن -

  : چه خوبه که ذهن تو سالمه. نوا

  دمیکش یحرص نفس با

  رونیاز اتاقم برو ب -

  می: من و باربد عاشق هم هست نوا

  کنه؟! یاگه عاشقت!! چرا باهات ازدواج نم -

  میکن یازدواج م میدار دیشا ؟یدون ی: از کجا م نوا
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  دمیخند

  اره حتما -

  ؟يشد کینزد دیدونم چرا به ام ی: خوب م نوا

  دان، چرا؟! یاستاد همچ نیآفر -

  !يچون هنوز عاشق باربد ،یباش کیبه باربد نزد یخواه ی: چون م نوا

  من تموم شده، حسم بهش عشق نه، بلکه نفرته. يباربد برا -

  !يتو عاشق باربد یگیدروغ م:  نوا

  رونیاز اتاقم برو ب قتیمرغ حق -

  کرد ی: دلناز بفهم اگه باربد عاشقت بود ولت نم نوا

  .ي. تو رابطه مون رو خراب کرديکه دوستت بودم خنجر زد یوسط به من يکه آمد يتو بود نیا -

  اشتباه ست دیشما از همون اول خراب بود، االن هم رابطه ات با ام ي: رابطه  نوا

  چرا اشتباه؟! -

  برادر باربد!! دی: ام نوا

  و باربد لجن زار. استیدر دیاره، اما ام -

  شد کینزد بهم

  !يریباربد رو از من بگ دمی: خوب گوش کن، من اجازه نم نوا

  رمیگ یاجازه نم یکارام از کس يمن برا -

  ؟یبجنگ یخواه ی: پس م نوا

  سر باربد با تو؟!! -
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  : اره نوا

  زدم. يپوزخند

  برو رونیام ب یپس از زندگ ،یدوستم یگی: مگه نم نوا

  .یدشمن هی یستیدوستم ن گهیتو د -

  يبازینکن که م ي: دلناز باز نوا

  شروع نکردم از کجا معلوم که بازنده هستم!! یتا وقت -

  دمی: من دارم بهت هشدار م نوا

  .رونیهشدارت مال خودت، برو از اتاقم ب -

  به صورتش چنگ زدم، ازم جدا شد. د،یموهام رو گرفت و کش هوی

  !؟یچته وحش -

  یزارم به هدفت برس ی: نم نوا

  یمانع بش یکه بتون یهست یکوچک تر از اون -

  دیکش غیج

  رونیزهرمار برو ب -

 يزیشرفت و در رو محکم بست، دستام رو مشت کردم، باربد برام پ رونیحرص و خشم نگاهم کرد و از اتاقم ب با
اگه نتونم از  یحت د،یکش یشده بود، داشت عذاب م رمیلبم نشست، ذهن نوا درگ يرو ينداشت اما... پوزخند تیاهم

  نوا درست کنم. يتونم جهنم رو برا یم رم،یباربد انتقام بگ

  

دونه  یگه ماصال م تیخاص یباربد عاشقش شده، اره حتما، اون کفتار ب گهینوا جهنم بود، هه م یاالن هم زندگ البته
 يخواد با دخترا باز یباربد فقط م کنه،یگول زدن دخترا استفاده م يعشق برا ي! اون کفتار فقط از کلمه ه؟یعشق چ
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 مایاتوبوس، هواپ ستگاهیا يکه تو مونهیم نیباربد، مثل ا نکنه، شک دارم اصال باربد قلب داشته باشه؛ عاشق شد
  اد؛یفرود ب

کار بود، اشتباه از خودم بود که باهاش دوست شدم، اما نوا فرق داشت، نوا  انتیباربد هوس باز و خ دم،یکش ینفس
همش پارس  نیهم يزورشون گرفته بود، برا ییمجازات بشه؛ دوتا دیاز باربد قلبم رو شکسته بود، نوا با شتریب
  رو سمتم گرفت وانینگاهش کردم، ل یلشد، سوا اهراتاقم ظ يآب تو وانیل هیدر اتاق باز شد و سام با  کنن،یم

  برات آب سرد آوردم یهست ی: انگار با دوستت دعوات شده و عصب سام

  تشنه ام بود دم،یرو از دستش گرفتم و سر کش وانیل

  ممنون -

  : حالت خوبه؟! سام

  تکون دادم سر

  بود. یکیزی: دعواتون ف سام

  دمیموهام کش يتو دست

  داخل!؟ ينوا رو راه داد نیتو ا -

  نوا دم در بود دمیرس ی: وقت سام

  راه نده تهیعفر نیا گهید -

  کرد تعجب

  که دوستت بود! روزی!! تا دتهی: عفر سام

  میستیدوست ن گهیمدت که د هیساعت خواب، من و نوا  -

  : چرا؟! سام

  محض ارا -
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  رو سمتش گرفتم، از دستم گرفتش یخال وانیل

  شده؟! يزی: دلناز چ سام

  نه -

  یهست یروزا بدجور عصب نیا : سام

  نگران نباش ست،ین يزیچ -

  زد لبخند

  !رون؟یشب ب میبر زم،یبرنامه بر ی: با صدف و مان سام

  دیخودتون سه تا بر اد،ینه خوابم م -

  تکون داد سر

  ی: پس من برم تا تو استراحت کن سام

  روز خوش -

  .دمیکش یقیام برداشتم، نفس عم یتخت نشستم و گوش يرفت؛ رو رونیاتاق ب از

  سالم، داداشت آمد، حالم بد شد، نشد جوابم رو بهت بگم -

  آخه عرق کرده بود، ادامه دادم دم،یشلوارم کش يرو، رو دستم

  اما جواب من مثبت. يبه من نداد يشنهادیشروع بدم، البته تو پ يفرصت برا هیخوام به خودمون  یمن م -

وسط مجازات  نیسازم و ا یام رو م یجدا بشم، من زندگ دیواسه واق واق اون دوتا از ام دیرو ارسال کردم، نبا متن
با ذهن خراب درست  يمثل نوا هستن، شغال ها یشغال ياون کفتار، دخترا قیمن نبود، ال قیکنم. باربد ال یهم م

  مثل خود کفتارش.

  .ینش مونیپش دمیقول م یرست رو گرفتد میخوشحالم که تصم یلیحالت االن خوبه؟! خ زم،ی: سالم عز دیام
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  نداره یمونیدونم با تو بودن پش یاره خوبم، م -

  بابات رو بده ي: آدرس محل کار و شماره  دیام

  و آدرس رو براش فرستادم ي شماره

  برو استراحت کن شمیمزاحمت نم زم،ی: ممنون عز دیام

  مراقب خودت باش یاوک -

  يطور روز خوش فعال با نی: تو هم دیام

  يروز خوش با -

وقت  چیبود، قلبش پاك و کالمش صادق بود؛ ه یعاشق واقع هی دیکنار تخت گذاشتم، ام زیم يرو، رو یگوش
. لبخند زدم و از رمیگ یکنم و هم انتقام م یم یمن هم عاشق نه،یبب یبینمیذارم، قلبش بشکنه و از سمت من آس

خوب  يروزها شه،یبد داره تموم م يروزها م،بخواب امیو بعد هم ب رمیدوش بگ هیبرم تخت بلند شدم، بهتر بود  يرو
  در انتظارم بود. حوله ام رو از داخل کمد برداشتم و به سمت حموم رفتم...

  

  بعد : يهفته  کی

 يمن اصال جلو نیهم يرفته بود محل کار بابام و باهاش حرف زده بود، برا دیام شد،یم يپر از استرس سپر روزها
بر  یمبن یهم جواب دیبود!! به ام یدونستم واکنش بابام چ ینم دم،یکش یشدم؛ ازش خجالت م ینم یبابام آفتاب

هم از انواع و اقسام شماره ها باهام تماس گرفته  بدبار م،یسردرگم بود دینداده بود؛ هم من و هم ام یمثبت و منف
باهام تماس گرفت، جوابش رو بدم، البته اگه  يم اگه بعد از شب خواستگارخواست یبود، منم جوابش رو نداده بودم، م

 يهوا هم بدجور گرم شده بود، همش تو زدم،یمجله ورق م يکاریتخت نشسته بودم و از ب يشب فرا برسه!. رو نیا
 شه؛یم پخته مبودم، تابستان هم خوب و هم بد بود، خوبه چون از درس و دانشگاه راحتم، بد چون گرمه و آد ولوآب 

بودم من، که  یکجا؟! عجب االغ دیکردم، آخه باربد کجا؟! ام یو باربد شک م دیبه برادر بودن، ام یهنوز هم گاه
به در خورد و  يکنم، باربد مرد و برام تموم شد. ضربه  ربه باربد فک دینبا گهید دم،یکش یباربد شدم، آه يدلباخته 

  تخت بلند شدم يبابام از رو دنیدر باز شد، با د
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  سالم -

  میباهم حرف بزن يسالم، دختر گلم وقت دار کی: عل بابا

  تخت نشستم؛ استرس گرفته بودم. يفاصله رو يتخت نشست، منم با مقدار يتکون دادم، بابام رو سر

  باهات حرف بزنم یموضوع هی يخوام درباره  ی: م بابا

  .هم فقل کرده بود يدهنم رو قورت دادم. دستاشو تو آب

  کردم آسون تر باشه ی: چقدر سخته، فکر م بابا

  نییرو انداخته بودم پا سرم

  !؟يرو دوست دار دیپسره، ام نی: ا بابا

  راحت باشم. ستیسوال جواب بدم! مامانم که ن نیتونم به ا یمقدمه رفت سر اصل مطلب!!! االن مگه من م یب چه

  !یکن میمرد تقس هیبا  تویروز زندگ هی دی: باالخره تو هم با بابا

  کرد یمکث

  : هم باهام تماس گرفت و هم آمد اداره، انگار مجنون داستانه بابا

  .شدمیو داشتم مثل کره ذوب م دمیخجالت کش شتریخودم حس کردم، ب يبابام رو، رو نگاه

  من يپرنسس کوچولو ي: چه زود بزرگ شد بابا

  س کوچولو صدام نکرده بود.وقت بود که بابام پرنس یلیلبم نشست، خ يرو يمحو لبخند

  بهت بدهکارم یعذر خواه هی:  بابا

  رو باال آوردم و به بابام با تعجب نگاه کردم سرم

  !!!یعذرخواه -
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اونم  اد،یخواد ب یدختر کوچولو ام خواستگار م يبرا ،يهمه بزرگ شد نیا دمیکار شدم که نفهم ری: اون قدر درگ بابا
  خواستگار مجنون هی

  نییانداختم پاسرم رو  دوباره

آخر هفته قرار  يبرا یآمد، اما بازم نظر تو برام مهمه، اگه موافق یپسره، به نظرم شخص مناسب نیدخترم، ا نی: بب بابا
  بزارم؟

  گفتم اره قرار بگذار، اما با بابام راحت نبودم. یبدم؟! اگه مامانم بود راحت م یدونستم چه جواب ینم

  بشه. یبه چ یمعلوم قرار چ يباز خوب تو دختر ش،یشد همه چ يهوی: اون داداشت که  بابا

  سام افتادم و لبخند زدم. يخواستگار ادی

  يازدواج ندار يبرا يکه تو اجبار یدون ی: دلناز م بابا

  تکون دادم سر

  : االن چکار کنم قرار بزارم؟! بابا

  نگفتم. بابام لبخند زد يزیچ

  داره يچه صفا دنتیخجالت کش نیداره. ا یمتفاوت ي: دختر داشتن حال و هوا بابا

  تخت بلند شد. يرو از

  .زارمیم يجمعه قرار خواستگار ي: برا بابا

 دیام يجد ياالن جد یعنی دم؛یکش قیرفت، چند تا نفس عم رونیانداخت و از اتاقم ب یتکون دادم. بابا بهم نگاه سر
تخت دراز  يلبم نشست. رو يرو يبشه اون شب!! پوزخند یچه شب ییام!! وا يخواستگار امدیم گهیسه روز د

عکس  یی!! واادیجمعه باربد هم م یعنی لباس، يکنم درباره  یبعدا فکر م الیخیبپوشم؟؟! ب یحاال من چ دم،یکش
 يقلبش پا گذاشته بود، قرار بود بشم زن داداشش و دائم جلو يکه راحت رو يداره، من همون دختر دنیالعملش د

بود، اون  یسام افتادم، عجب شب يشب خواستگار ادی هوی دم،یکش ی!! نفسنیباالتر از ا یم، چه عذابچشمش باش
  شب...
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  بک ( زمان گذشته ) : فلش

 يو یت يسام آمد جلو هویکردم که  ینگاه م الیو سر مینشسته بود يو یت يمبل رو به رو يمامان و بابا رو با
  .ستادیا

  .میکن ینگاه م الیسر میسام برو کنار دار -

  .رمیکه دارم از دست م دیابیمن رو در الیسر ي: به جا سام

  شده؟! ی: چ مامان

  !!يرو خراب کرد نتیماش ای یخواه ی: پول م بابا

  سوزمیتب م ي: من دارم تو سام

  سام گذاشت. یشونیپ يمبل بلند شد و دست رو ياز رو مامان

  ي: نه، تب ندار مامان

  وزمسیمن دارم تو تب عشق م -

  : عشق!!! بابا

  میبر دی: پاش سام

  : کجا؟! مامان

  میاری: زنم رو ب سام

  : زنت رو!! بابا

  : حالت خوبه پسرم؟! مامان

  يخواستگار میبر دیخوام باهاش ازدواج کنم، پاش ی: من عاشق صدف شدم و م سام
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  مبل بلند شدم يو بابا به هم نگاه کردن، از رو مامان

  تر نشده. وونهیسام د نیمن برم آماده بشم تا ا -

  !يرفت خواستگار شهیمقدمه که نم ی: آخه ب مامان

  آشنا هستن ستنیکه ن بهیغر -

  .میتر شده بود... وارد خونه خاله شد وونهیعاشق شده بود د یسام هم از وقت نیاتاقم، ا يتو رفتم

  شده؟! يزی: چ شوهرخاله

  اتفاق مهم رخ داده هی:  سام

  شده؟! یچ یی: وا خاله

  میدخترتون رو ببر می: آمد سام

  !!؟ییو شوهرخاله همزمان گفتن چ خاله

  میکن يسام خواستگار يصدف رو برا می: ما آمد بابا

  ستادیکنارم ا یمان

  : باالخره داداشت خل شد؟ یمان

  از دست خواهر تو اره -

  مبل نشست. يهمه اطالع داشتن، اما بازم تعجب کردن؛ سام رو یعنیسام و صدف خبر داشت،  يهم از رابطه  یمان

  اریب ي: صدف برو چا سام

  به خاله و شوهر خاله نگاه کرد صدف

  اریشربت ب وانیچند تا ل کشه،یطول م ي: نه چا سام
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آمد و  ینی. جو ساکت بود. صدف با سمیمبل ها نشست يرو یسر تکون داد و صدف به آشپزخونه رفت. همگ خاله
  زد يشربت برداشتن. سام تک سرفه  یگهم

 يکه عاشقش هستم، هر کار دمیفهم شیسال پ کیبا عشقم بزرگ شدم، اما  یهستم، از بچگ يزی: من سام عز سام
  صدف است. ی. هدف من خوشبختمیهم هست يام کردم صدف ازش باخبر. ما دو تا دلباخته  یزندگ يهم تو

  به سام انداخت ینگاه صدف

  کنم یم دیی: منم سام رو تا یمان

خونه  یهم داره به سالمت نیکار و ماش ه،یسام پسر خوب دیدون یست اما خودتون هم م وونهید کمی: درسته که  بابا
  .خرهیعروس گلم م ي قهیهم با سل

  لبش نشست يلبخند رو صدف

  نیدوتا در کنار هم تضم نیا ی: صدف و سام با هم بزرگ شدن و خوشبخت مامان

  مهم تره يزیدخترم برام از هر چ یندارم، خوشبخت ی: من که مخالفت خاله

  ندارم. ی: نظر صدف برام مهمه، اگه جوابش مثبت باشه منم مخالفت شوهرخاله

  نه چونه عروس آمد به خونه مینه چک زد -

سام و صدف خونده شد و  نیب تیمحرم ي غهیکه سام هول بود همون شب ص يلبخند و دست زدن.. از اونجا یهمگ
  زن داداش من شد.... يهویصدف رسما و 

  

  حال : زمان

کوچولو هم دلشوره داشتم، امشب باربد هم  هیشدم،  یام بود، از استرس داشتم خفه م يشب خواستگار امشب،
آمدم  رونیب نبود؛ از حموم دیبع يزیچ چیکنه، از باربد ه يزیآبرور اره،یدرب يباز شعوریب دمیترس یحضور داشت، م

برداشتم و مشغول خشک کردن موهام شدم،  رمس ينشستم، سشوار رو به برق زدم و حوله رو از رو یصندل يو رو
به  ملیگذاشتم و موهام رو شونه زدم، با کش موهام رو جمع کردم، کرم پودر به صورتم زدم، ر زیم يسشوار رو، رو



  انتقام دلباخته

 
310 

 

 يشلوغ باز ادیخواستم ز ینم دم،یلبم کش يمات هم رو يرکردم، رژ لب آج يگونه هام رو هلو دم،یمژه هام کش
رنگم رو که تا  یو سارافون آب دمیرو پوش دمیسف یسارافون ریشدم، حوله ام رو در آوردم، ز بلند یصندل يکنم، از رو

به خودم نگاه کردم، خوشگل شده  ي نهیآ ي. تودمیرو هم پوش دیزانو ام بود رو برداشتم و تنم کردم، شلوار سف يرو
بودند، آخه امشب اونا هم حضور داشتن،  آمده نایانگار خاله ا د،یبه گوشم رس فونیآ ي. صداامدیبودم. لباسم بهم م

  در اتاق باز شد و سام داخل آمد، با لبخند نگاهم کرد.

  ي: چه خوشگل شد سام

  خوشگلم شهیمن هم -

  : اره، اما امروز فرق داره سام

  وارد اتاق شدن. یزدم. صدف و مان ندلبخ

  يپریم ي: تو هم دار یمان

  اره يانگار -

  اخم به چهره داشت صدف

  رهیرو بگ نیا ادیشد ب دایپسره پ نی: خوب شد ا سام

  .میبراش بود یترش يدنبال دبه  دی: اره، وگرنه االن با یمان

  زبون درآوردم. براشون

  یمان ي: فقط تو موند سام

  .میباش یمان يدنبال دبه برا دیاالن با -

  .میاول از شر شما خالص بش پرم،ی: نوچ، منم کم کم دارم م یمان

  ست. یباق یکنم!! البته تا ازدواج راه یناراحت بود من دارم ازدواج م یعنیصدف چش بود،  نیا

  دیشما دوتا آماده بش می: خوب من و سام بر یمان
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  رفتن، به صدف نگاه انداختم. رونیتاق بابرو باال انداخت و همراه سام از ا برام

  شده؟! يزیچ -

  ؟یپرس ی: از من م صدف

  بپرسم! یپس از ک -

  : ازت توقع نداشتم صدف

  رو؟! یچ -

  از سام بشنوم دیشدم که با بهیقدر غر نیمن ا یعنی! ؟یرو نگفت انی: چرا بهم جر صدف

  بود نیا شیناراحت لیپس دل دم،یکش ینفس

  اما سام به من ،يدیخبر م ی: خودت به مان صدف

  بگم يزیمقصر اون سام که زود بهت گفت و اجازه نداد من چ -

  !!یبه من بگ يزیپسره چ نیا يدرباره  دیتو نبا ،يخواستگار انی: قبل از جر صدف

  یستین بهیگفتن نداشتم. درضمن تو غر يبرا يزیچ -

  پر رنگ تر شد اخمش

  بود ی: اگه امشب آمدم فقط به اصرار مان صدف

  شدن نبود. یعصب يبرا ییخواستم جوابش رو بدم اما امشب جا یم

  که برات گل فرستاده بود! یپسره همون نی: ا صدف

  داره. يقو يحافظه  چه

  : همون دوستت ساده تون. صدف

  نکنم. یکردم آروم باشم، حرصم رو سرش خال یم یمتلک پروند!! سع االن
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  !!ي: چرا الل شد صدف

  ندم یساکت باشم، بهونه دست هر کس دمیم حیشب خوبه، ترج هیامشب  -

 تهیصدف رو با اون عفر ،يشد وونهیدلناز د ییبود مثل نوا، وا یکیرفتم، صدف هم  رونیزدم و از اتاق ب يلبخند
صدف دختر خاله ام بود، زن داداشم  دم،یکش قیشده بودم، چند تا نفس عم نی!؟ نسبت به همه بدبیکن یم سهیمقا
 نکهیرو، ا یگفتم اما چه چ یبهش م دیبا شت،حق دا یخرابش کنم. البته صدف کم دی؛ امشب شب من بود نبابود

سوال ازم بپرسه، که من حوصله  یخواست کل یام!! اون وقت م يخواستگار ادیخواد ب یام م یبرادر دوست پسر قبل
دوستت بود اما  هی دیمن ام يسوال داره، برا یاالن هم کل نیدونم هم یدادن نداشتم. البته م حیجواب و توض يبرا ي

 يآشپزخونه رو يداشتم؛ تو یبیحس عج امد،یبود که برام خواستگار م يبار نیعشق شدم، امشب اول دیام يمن برا
  دادم. ینشسته بودم و پام رو تند تند تکون م یصندل

  

  دادم. یرو تند تند تکون م پام

  !؟ي: استرس دار مامان

  تکون دادم سر

  لذت ببر نیریاسترس ش نیاز ا ست،ین يزی: آروم باش، چ مانما

  !!نیریش -

  ست نیریمدل استرس ها ش نی: آره، ا مامان

قلبم به پا شده، دلشوره و  ياالن تو یلبم نشست، مامان خبر نداره که چه آشوب يگونه ام زد. لبخند رو يرو ي بوسه
استرس داشته  دیو حرص بخور، من نبا ادیاما نه بهتره ب اد،یاسترس واکنش باربد رو داشتم، کاش منصرف بشه و ن

 يبلند شد، از رو فونیآ يگرفته بشه. صدا شترینقشه بکشم تا از امشب لذت ببرم و حال باربد ب هی دیباشم، بلکه با
  بلند شدم یصندل

  آمدن ییوا -

  لبخند زد. مامانم
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  ياریب يجا بمون تا صدات کنم چا نی: هم مامان

 يآب گرفتم، آب سرد که با پوستم برخورد کرد، لبخند رو ریش ریادم. دستام عرق کرده بود، دستام رو، زتکون د سر
  .شهیلبم نشست. صدف با دهن باز وارد آشپزخونه شد، االن شروع م

  : باربد!!! صدف

  خوب -

  داداش... دی: ام صدف

  شد کیکرد و بهم نزد سکوت

  !!یبا داداش دوست پسرت ازدواج کن یخواه یم ،يشد وونهی: تو د صدف

  ! درضمن دوست پسر سابق.ه؟یاره مگه چ -

  تا پلک پشت سر هم زد چند

  رو بگو انی: دلناز اصل جر صدف

  میعاشقم شد و االن قرار باهم ازدواج کن دیاما ام میبود یفقط دوست معمول دیمن و ام -

  : پس باربد!! صدف

  اشتباه بود هیمرد، اون فقط  -

  !!؟یچ یعنی:  صدف

  .میزن ی. بعدا حرف مزمیبر يچا دیفعال با -

  شدم. ختنیر يرو برداشتم و مشغول چا يقور دم،یچ ینیس يها رو، تو استکان

  کنم ی: دلناز من دارم هنگ م صدف

  یفهم یرو م زیفکر نکن به وقتش همه چ ادیز -
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  اریب ي: دخترم چا مامان

رفتم و با  رونیرو برداشتم، به صدف لبخند زدم و از آشپزخونه ب ینی. سدمیشالم کش يرو ی. دستدمیکش ینفس
و باربد  دیبه سر زد، ام يبا لبخند، باربد با خشم، فکر دیبلند سالم کردم و باعث شدم نگاها سمتم بچرخه، ام يصدا

 ختیر يچا ینیمچ پام رو کج کردم و س یکه شدم الک ربدبا کیبود، نزد یکنار هم نشسته بودند، اما باربد مبل اول
 ينبود که چا يخورد و قصد چیپام پ یعنی. نیزم يبه هوا برخواست و منم خودم رو انداختم رو ادشیباربد و فر يرو

دستم رو  دم،یبلند شدم و به سمت آشپزخونه دو نیزم يکردم، از رو یباربد، داشتم از خنده غش م يرو ختنیها ر
  وارد آشپزخونه شد یخنده ام بلند نشه. مان يگاز گرفتم که صدا

  !؟يدختر چکار کرد یی: وا یمان

 یرفت، داشتم غش م رونیبرداشت و ب خی خچالینره. از داخل  رونیخنده ام ب يرو محکم تر گاز زدم که صدا دستم
. رمیخودم رو بگ يتونستم جلو یکردم نم یم يهر کار یی. واختیر یکردم. دستم کبود شده بود. اشک از چشمام م

  .زدمینفس نفس م

  دلناز يخر یلی: خ سام

  خورد چیبه من چه؟ پام پ -

  برداست یپماد سوختگ هیاول يتاسف برام سر تکون داد و از داخل جعبه کمک ها با

  حد سوخته که پماد الزمه!! نیتا ا -

  هاا يکرد یداغ روش خال ییچا ینیس هی:  سام

 یم یو سع دمیکش قیکردم من. نفس عم يب کارعج ییرفت. وا رونیخنده ام گرفت، سام سر تکون داد و ب دوباره
  انداختم. نییکردم آروم باشم. مامان بهم نگاه کرد، سرم رو پا

  ادیم شیاشتباه پ ی: اشکال نداره دخترم گاه مامان

  رو به دندون گرفتم. لبم

  میبر ای: االن ب مامان
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رفت خونه شون!!.  یعنینبود،  يمبل نشستم از باربد خبر يرفتم و رو رونیمامان ب يتکون دادم و به همراه  سر
  .اوردمیسرم رو باال نم نیهم يبرا دمیکش یخجالت م یکمی

  سر اصل مطلب میخاله : خوب بهتر بر شوهر

  زد. يتک سرفه  دیام

 نیهم يمامان و بابام خارج از کشور هستن، نتونستن امشب حضور داشته باشن برا دیدون ی: همان طور که م دیام
  من با داداشم آمدم

  داداشش فعال سوخته، نوش جونش، حقش بوده که

  ی: خوب بهتر از خودت بگ بابا

 کیهم با دوستم شر کینیکل هی يکنم، تو یکار م مارستانیب يتو رم،یگ یتخصص قلبم رو م ندهی: من ترم آ دیام
  مدت استاد دانشگاه هم بودم. هیهستم. 

  کجاست؟! یکجا رفته بود؟ مان نیمبل کنارم نشست. ا يرو سام

  

  نظر دلنازه که مهمه نیاما بازم ا ،یما هست دیی: تا االن که مورد تا بابا

  میدلناز بانی: ما همه جور پشت مامان

  .دیداخل اتاقت حرف بزن دیبر دیخاله : دلناز جان دخترم، با آقا ام شوهر

کرد؛ از  دییرو تا دیگاه کردم. با سر تکون دادن، حرف زدن با امبه بابام ن ره،یاتاقم نه، اونجا شهر شامه!! آبروم م ییوا
و  ستادمیا م،یشد اطیهم پشت سرم آمد، وارد ح دیرفتم و ام اطیاتاقم به سمت ح يمبل بلند شدم، اما به جا يرو

  .نییسرم رو انداختم پا

  .زهیرو داداشت بر يخواستم چا ینبود کارم، نم يمن حواسم نبود، قصد دیببخش -

  باال ری: سرت رو بگ دیام
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  کردم که باربد سوخته. فیرو آوردم باال، کاش از چشمام نخونده که خوشحالم و ک سرم

  که نشد؟ تیزی! چ؟یتو خوب شه،یباربد خاطره م يکنه، امشب برا ی: حادثه که خبر نم دیام

  .ستین میزیاره خوبم، چ -

  من سوخت ي: باربد جا دیام

  تو!؟ يچرا جا -

  سوزهیم يال داماد شب خواستگار: اصو دیام

نگاهش  یدستش رو مشت کرده مقابلم گرفت، سوال دیتکون دادم، اما حق باربد امشب بود، تازه کمش هم بود، ام سر
  کردم.

  به تو میقلبمه، تقد نی: ا دیام

  !؟يبه چه اعتماد -

  : اعتماد به تو دیام

  !!؟ینباشم چ یاگه امانت دار خوب -

  یدونم که هست ی: م دیام

  !؟يبهم اعتماد دار نقدریچرا ا -

  کرد یمکث

  : چون عاشقتم دیام

  خوشبخت باشم!! دیعشق باشم!! کاش بتونم در کنار ام نیا قیال کاش

  ندادم شنهادیکه بهت پ ی: گفت دیام

  اره -
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  انگشت اشاره و شصتش گرفته بود. نیحلقه ب هیپام زانو زد.  يجلو هوی

  !؟یکن ی: با من ازدواج م دیام

  ي ووونهیتو د -

  بلکه عاشقم ستمین وونهی: من د دیام

  بلند شد. نیزم يرو از دستش گرفتم، از رو حلقه

  دستم کنم؟! -

  اره ي: اگه دوست دار دیام

شده بود؛ قشنگ و  نییتز زیر بایتقر نیرو به انگشتم انداختم. مثل تمام حلقه ها گرد بود، با چند تا نگ حلقه
  خوشگل بود.

  : خوشت آمد؟ دیام

  اره، قشنگه ممنون -

  زد لبخند

  !!یجنتلمن هی یدونست یم -

  جنتلمن بود. دیبا يدیل هی: در کنار  دیام

  دمیکش ینفس

  !؟يدیقول م هیبهم  -

  ؟ی: چه قول دیام

  یو کنارم بمون یدرکم کن ،یترکم نکن یطیشرا چیقول بده تحت ه -

  دمی: قول م دیام
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  ممنون -

  قول بده هی: تو هم  دیام

  ؟یچه قول -

  !یبهم بگ يعاشقم شد ی: وقت دیام

  دمیباشه، قول م -

  .شهیم یعمل يقول به زود نیگفت، ا یبهم م یحس هی

  داخل؟ میبر -

  : اره دیام

  و همه بهمون نگاه کردن. میوارد هال شد دیگذاشتم، با ام بمیرو از انگشتم درآوردم، داخل ج حلقه

  بهم جوابش رو اعالم کنه گهی: قرار شد دلناز دو روز د دیام

کنار سام نشسته بود، باربد از  یحرفش بهم احترام گذاشت. مان نیبا ا دیدونستن، اما ام یهمه جوابم رو م نکهیا با
  سمت اتاق سام آمد طرفمون.

  داداش؟ ی: خوب دیام

  به من نگاه کرد باربد

  خورد چیم پپا هویآقا باربد اما  دیببخش -

  کنم ی: خواهش م باربد

و باربد نشستن؛  دیام قهی. چند دقره؛یکردم که خنده ام نگ یرو م میبود، تمام سع دهیسام رو پوش ياز شلوار ها یکی
  گذاشت و بهش داد. کیپالست يوقت رفتن مامانم شلوار باربد رو تو
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  مبل ولو شدم. يرو

  !يرو سوزوند چارهیب ي: خوب زد خاله

  از قصد که نبود -

  کننیم یداماد خال يرو، رو يچا ینیس ،ياز دخترا شب خواستگار ی: اصوال بعض مامان

  : پات که درد نداره؟ صدف

  نه -

  نگاهم کرد یخاص مدل

  کرد. فیازش تعر دمیپرس یبود، از هر ک یپسر مناسب دی: از نظر من ام سام

  دمیازش نشن يزیچ ی: اره، منم به جز خوب یمان

  کرده بودند. دیدر مورد ام یحساب قیتحق هیو سام  یسه روز مان نیا يتو

  میدار یخاله : پس امسال چندتا عروس شوهر

  : انگار اره مامان

  ؟یهست یازدواج راض نی: دلناز تو که از ا خاله

  تکون دادم. سر

  خبر دست اول است. هی: حاال وقت دادن  بابا

  !!؟ي: چه خبر سام

  .میمکه ثبت نام کرد يبرا يچهار نفر شیهشت سال پ ادتونی:  خاله

  خوب!! -

  امسال رو اعالم کردن يها یحاج ي: هفته گذشته اسم ها مامان
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  : خوب! صدف

  : اسم ما هم جز اونا بود شوهرخاله

  یچه عال یی: وا یمان

  چهار نفر. نیروز داشتن ا نیسال که انتظار ا چند

  د؟یاعزام هست ی: ک سام

  ستیمشخص ن قی: روزش هنوز دق خاله

  گهی: اما دو هفته د بابا

  !دی: چرا زود تر نگفت صدف

  میدلناز بهتون بگ يبعد از مراسم خواستگار میخواست ی: م مامان

رفت؛  یمن م يآبرو دیدیاتاق رو م نیحرف زدن، اگه ا يبرا اطیح يتو میرفت دیاتاقم شدم، چه خوب شد با ام وارد
گرفتم، چقدر به دستم  نهیآ يدرآوردم و دستم انداختم؛ دستم رو جلو بمیو حلقه رو از داخل ج ستادمیا نهیآ يجلو

لبم  يها جلوم زانو زده بود و درخواست ازدواج کرد. لبخند رو هیفوق العاده بود، امشب مثل شوال دیام امد،یم
داد. در اتاق  یفیکه چه ک يوا دمیراه بره، حقش بود، خند يمجبور پرانتز ينشست، باربد هم که سوخت و چند روز

که صدف دستم رو  ارمیخواستم حلقه رو درب یم شه،یشروع م یاالن بمب باران سوال ییباز شد و صدف وارد شد، وا
  به حلقه نگاه کرد. وگرفت 

  ؟یکالس گذاشت گهیچرا د ،ي: تو که از قبل جوابت رو داد صدف

  گذاشتم. بمیج يرو از دستش جدا کردم و حلقه رو از انگشتم درآوردم و تو دستم

  اون حرف رو زد نیهم يخواست بهم احترام بزاره برا دیام -

  کمد رفتم سمت

  ؟يکرد یباربد خال يرو، رو ینی: چرا س صدف
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  کج شد و تعادلم رو از دست دادم هویچون مچ پام  -

  بود يدونم کارت عمد ی: م صدف

  کمد گذاشتم و در کمد رو بستم. يرو تو ملباسها

  دون یهمه چ نیآفر -

  : باربد باهات چکار کرده؟ صدف

  چطور مگه؟!  -

  کرده يکار هی: حتما  صدف

  صدف خستم الیخیب -

  شدم؟! بهیچرا غر ؟یزنی: چرا باهم حرف نم صدف

  .دمیکش ینفس

  یستین بهیتو غر زمیعز نیبب -

  !؟یزنی: پس چرا باهام حرف نم صدف

  ستیحس و حال مرور ن یگاه بره،یزمان م يزایچ هیوقتا گفتن  یگاه -

  تخت نشستم. يرو د،یکش ینفس

  !ادیحس و حالت سر جاش م نیا ی: ک صدف

  .دیکش یباال انداختم. با حرص نفس شونه

  ها شهیقدر حرص نخور پوستت خراب م نیا -

  .دمیتخت دراز کش يرو

  !؟یمونیم ای يریم -
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  رمی: م صدف

  پس چراغ رو خاموش کن و در رو ببند ،یاوک -

  شب خوش ،ی: اوک صدف

  ریشب بخ -

چندان  انیبه صدف بگم؟ جر یچ دیدونستم با یرفت. راستش نم رونیچراغ رو خاموش کرد و از اتاق ب صدف
د تا اما االن نه، چن گفتمیرو بهش م یو همه چ زدمیبا صدف حرف م دینبود، اما حوصله حرف زدن نداشتم، با دهیچیپ

  ...دمیکش قینفس عم

  

لبم نشست، جواب بدم  يرو يام زنگ خورد، برش داشتم، شماره ناشناس بود؛ صد در صد باربد بود، پوزخند یگوش
  ندم!! سر تکون دادم و اتصال رو برقرار کردم. ای

  دیالو بفرما -

  عشقم؟! ی: خوب باربد

  !ییباربد تو -

  : اره باربد

  .ستمیمن عشق تو ن ،یفتفکر کنم شماره رو اشتباه گر -

  يبهم ابراز عشق کرد شبی: اما د باربد

  خوردم جا

  من به تو!!! -

  پام يرو يکرد یرو، خال يچا ینیس ی: اره، وقت باربد

  ابراز تنفر بود تا عشق! شتریاون کار ب -
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  بود! يکارت عمد ي: پس قبول دار باربد

  نفرت بود نه عشق يهم بود از رو ينه، اما اگه عمد -

  جامش رو شکست نیهم يهم عاشق مجنون بود برا یلی: ل باربد

  تو یلیو نه من ل ینه تو مجنون -

  تو رو عشق برداشت کردم شبی: من کار د باربد

  يبا ياشتباه برداشت کرد -

  : صبر کن قطع نکن باربد

  دمیچرت و پرت شن یبه اندازه کاف -

  ای: دلناز سر عقل ب باربد

  !!يدر چه مورد -

  جواب رد بده دیبه ام : باربد

  به تو ربط نداره زایچ نیا -

  بده یو جواب منف ای: دلناز سر عقل ب باربد

  ساعت خواب -

  : چطور؟! باربد

  کالس بود يدو روز برا نیجواب مثبت رو دادم، ا دیمن به ام -

  .دیکش ینفس یعصب

  رو يباز نی: تموم کن ا باربد

  ستیدر کار ن يا يباز -
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  !؟يدیدونم چرا با ام ینم یکن ی: فکر م باربد

  چرا باهاشم؟ -

  یچون عاشق من هست ،یکنار من باش یخواه ی: چون م باربد

  باربد -

  : جانم باربد

  یگرفت ییفاز چرت و پرت گو ست،یرو عوض کن، آخه موادش خوب ن تیبرو ساق -

  یدونم عاشقم ی: دلناز انکار نکن م باربد

  نوا با کمک ای يدیرس جهینت نیبه ا يتنها -

  !یکن ی: تو به نوا حسادت م باربد

  ها چارهیبه درد نخورم، رو بدم به بدبخت و ب لیداده، وسا ادیبچه بودم، مامانم بهم  ینه، وقت -

  دیتا نفس کش چند

  ي: دلناز عوض شد باربد

  ستمیاون خر سابق ن گهیاره، من د -

  !یازدواج کن دیبا ام یخواه یم يجد ي: تو جد باربد

  ندارم یشوخ یاره، من با کس -

  !؟یچ یرو که به من داشت ی: پس اون همه عشق باربد

  يمن تموم شد يباربد بفهم تو برا -

  ياما هنوز هم دوستم دار یگی: به زبون م باربد

  بمون يکه زد یتوهم نیهم يتو -
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  يبر شیپ یتون یتا کجا م نمی: بب باربد

  تا آخرش -

  مینیبی: م باربد

  نیبب یاوک -

عشقم بود! اره حتما من هنوز عاشقتم!.  ينشونه  يچا ینیکردن س یخال گهیم یروان يرو قطع کردم؛ پسره  یگوش
 گهیانداختش هوا د یباربد وقت يبابا دمیعوض شدن؛ شا مارستانیب يتو ادیبرادر باربد بود! به احتمال ز دیواقعا ام

. شمیچشم باربد و نوا خوشبخت م يکنم و به کور یم زدواجا دیقدر خله؛ من با ام نیکه باربد ا ردشیرفته بگ ادشی
برام مرد،  دمشیتخت با نوا د يکه تو يکنه من عاشقشم!! همون روز یهنوز فکر م یرو چه لحاظ مونیم يپسره 

کنم  یخواستم خودکش یکه به باربد داشتم از قلبم خارج شد. من اون موقع که م یاشکم، عشق ياون روز با قطره ها
توان فکر کردن نداشتم، اما  یقیدقا يبودم، هم از دوست و هم از عشق ضربه خورده بودم، اون روز من برا دهرد دا

احساس بود، قلبش پاك و  يخدا دیکنم، ام ینم یو عوض اقتیل یب هیاحساسم رو خرج  گهیاالن عاقل شده بودم د
خواهد بود، نه به باربد و نه  بایفوق العاده ز دیام ام در کنار یتارم شده بود، زندگ يشب ها ییروشنا دیشفاف بود، ام

  ...کنمیم یام رو خراب کنن، من شاد و خوشبخت زندگ یزندگ دم،یبه نوا اجازه نم

  

خونه مون؛ قبل از آمدن مهمونا، از همه  انیب ي هیمهر نییتع يداده بودم و امروز قرار بود برا دیمثبت رو به ام جواب
 یرفتم، همگ رونیاز اتاقم ب دمیکش یخواستم باهاشون حرف بزنم. نفس یشن، چون مهال جمع ب يخواستم که تو

  مبل ها نشسته بودند. يرو

  شده؟! يزی: چ خاله

  مبل نشستم يرو

  خواستم حرف بزنم ینه، فقط م -

  .میکن ی: بگو دخترم، گوش م مامان

  مسئله مربوط به منم هست نیکنم ا یدخالت کنم، اما حس م زایچ نیا يتو دیدونم که نبا یراستش م -
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  : کدوم مسئله؟! بابا

  هیمهر -

  : خوب! مامان

  !یخواه یم هیتولدت مهر خی: حتما به تار صدف

  : خوبه، دوتا دختر خاله مثل هم خاله

  دیکش ینفس

  باشه يسک بهار آزاد کیام  هیخوام مهر ینه، من م -

  دونه!!! هی:  صدف

  تکون دادم سر

  خواهرم؟! يشد وونهی: د سام

  نه -

  !؟یکی: حاال چرا  یمان

 گهیسکه د هیمن به جز  د،یمن عشق و عالقه ام ي هیبدبخت کنه، مهر ایمن رو خوشبخت  ستیقرار ن هیمهر -
  خوام ینم يزیچ

  بهم لبخند زد یمان

  کمه یلی: اما خ صدف

  من مناسبه يبرا -

  نگاهش افتخاره يبهم نگاه کرد، حس کردم تو بابا

  ؟یمطمئن متی: دلناز از تصم مامان
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  با اجازه شما -

  : حرفت تموم شد! بابا

  مبل بلند شد. يتکون دادم. از رو سر

  انیکه االن م دیآماده ش دی: خوب بر بابا

رو خوندم.  نیخوشحال شده چون از نگاهش ا ممیدونستم بابام از تصم یمبل بلند شدم به اتاقم رفتم، م يرو از
  صدف وارد اتاق شد

  داشت! یچه معنحرفا  نی: االن ا صدف

  کدوم حرفا؟! -

  !هیسکه مهر کی نی: هم صدف

  خوام یم ينجوریخوب، من ا -

  !ستیبرات مهم ن دیپول ام یبگ یخواه ی: مثال م صدف

  !خورهیچه به دردم م یپول ي هیخوام، مهر یمهر م یزندگ نیا يمن تو ست،ینه ن -

  !؟یاون وقت چ يریطالق بگ یو خواست يو به اختالف خورد دمی: آمد صدف

  داره؟ ي دهینباشه چه فا دیدرست بشه، پول باشه ام ستیکه به آخر برسه با پول قرار ن يا یزندگ -

  ؟يدی! دلناز تو عاشق امي: تو عاشق شد صدف

  .ستادمیا نهیآ ينگفتم، جلو يزیچ

  شد که صاحب قلبت بشه. دایپسر پ هی: پس باالخره  صدف

  لبم زدم. يرنگ رو يلب آجر رژ

  بگو يزیچ هی: دلناز  صدف
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  بگم؟! یچ -

  !يدی: تو عاشق ام صدف

  ازدواج کرد! شهیبدون حس م -

  : نه صدف

آمد  فونیآ يمخالف بودم. صدا ادیز ي هیپول دار بود اما من کاال نبودم، کال با مهر دیباال انداختم. درست ام شونه
  لبم نشست يلبخند رو

  آمد اریکه  می: بدو بر صدف

  وونهید -

امشب شوهر خاله حضور نداشت  م،یرفت رونیدست در دست هم از اتاق ب یی. دوتادمیچشمک زد، گونه اش بوس بهم
مبل  يبود، باربد هم رو دهیپوش یرنگ با شلوار کتون مشک يمویل شرتیت هی دیداشتم. ام یو سر کار بود. حس خوب

  نشستم. ینشسته بود. بدون توجه بهش کنار مان

دارم  میمن تصم نیهم ي. براستنین ياما خانواده  رندیگیم میخانواده ها تصم لیمسا نجوریا يدونم برا ی: م دیام
  دلناز کنم هیرو مهر ارمیدارم و بعدا به دست م یزندگ يکه تو يزینصف هر چ

  باربد جا گرفت يلب ها ونیم يپوزخند

  .دیافه کناض دیخواهیم يزیبازم اگه چ ،ي: به سال تولد دلناز هم سکه بهار آزاد دیام

  بهم نگاه کرد بابام

  هم بگو دیرو به ام يکه به ما زد ي: حرفا بابا

  نگاه کردم. دیتکون دادم و به ام سر

  خوام یسکه م هیمن فقط  -

  : هااا باربد
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  تعجب باربد خنده ام گرفته بود از

  قول هی: به عالوه  بابا

  نگاهشو از من گرفت و به بابام نگاه کرد دیام

  یو خوشبختش کن یکه دلش رو نشکن يقول بد دیماست، چراغ خونه مون، با يدردونه  زی: دلناز عز بابا

  کنم یبلکه بهش عمل م دم،یاش قول نم یخوشبخت يدلش رو نشکنم، اما برا دمی: قول م دیام

  دوباره به من نگاه کرد. دیلبخند زد. ام بابام

  قول هیسکه و  هی: عالوه به  دیام

  کرد مکث

  کنم ی: قلبم رو مهرت م دیام

  تعجب چشمام گرد شد. از

  قلبت!! -

  : اره دیام

  همه راهو نیا رهیم ی: ک یمان

  عاشق مثل من هی:  دیام

  .شدیقلبم کارخونه قند آب م يلبم نشسته بود و تو يو لبخند رو نییرو انداختم پا سرم

  کنم یخودم خفه ات م يبا دستا ،یخواهرم رو ناراحت کن ياگه روز گمی: جناب عاشق در حضور همه م سام

  ام جدا کن. نهیاش رو بزار اجرا و قلبم رو از س يخواهرت رو ناراحت کردم، مهر ي: اگه روز دیام

باشم  دیام قینتونم ال دیشا نکهی!؟ از ادمیترس یعشق م نیدونم چرا اما از ا یبدجور عاشق بود، نم دیام نیا
  ...دمیترس
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  بعد : يهفته  دو

بودم که  دهیهم ترس یداشتم، کم جانیه یبود، کل يمراسم نامزد هیکه شب یجشن گرفته بود، جشن هی دیام امشب
فرداشب زمان  شد،یبرگذار م دیام يپدر يخونه  يکردم آروم باشم، مراسم تو یم یاما سع اد،یب شیپ ینکنه مشکل

اون روز باربد مثل  م،یبه هم محرم شد دیهم من و ام شیپرواز خاله، شوهرخاله و مامان، بابام به مکه بود، دو روز پ
نگفتن؛ همه خانواده ام عاشق  يزینگاهش شدن، اما چ يو صدف هم متوجه  یمان یکرد، حت یجالد ها به من نگاه م

شدم، به عمارت رو به روم نگاه کردم، سنگ  ادهیپ نیاز ماش م،یدیدل همه جا باز کرده بود.. رس يتو دیبودن، ام دیام
  با لبخند آمد سمتمون دیام م،یقصر بود تا خونه!! وارد سالن شد شتریب زدن،یبرق م دشیسف يها

  دیخوش آمد یلی: سالم خ دیام

  : ممنون سام

  : قصرتون چه قشنگه صدف

  ست یشیدرو يکلبه  ستی: قصر که ن دیام

  قصر!! یگیم یپس به چ یشیکلبه درو یگیم نی: اگه به ا یمان

  آمد. يکفش زنانه  يپاشنه ها يبزنه، صدا یحرف دیام نکهیاز ا قبل

  : سالم باربد

  صدف گرد شد. يباربد تو دست نوا بود، چشما دست

  کنم نامزد داداشم نوا یم ی: معرف دیام

  و سام به من نگاه کردن، لبخند زدم یمان

  دینگفتم که سورپرایز بش -

  .دمشیدر آغوشش کش ي هینوا رفتم و چند ثان سمت
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  زمیعز يشد بایچه ز -

  بود ی: سورپرایز جالب یمان

  يشد بای: تو هم ز نوا

  بود که از کارم شوکه شده. معلوم

  : چه جالب دو دوست همسر دو داداش. سام

  رفت. یبه سمت یو هر کس میتکون دادم. از هم جدا شد سر

  امشب يشد رینظ ی: چه ب دیام

  باشم. رینظ یهم ب دیجنتلمن هستم با هیکنار  یوقت -

لباس بلند و  نییزانو تنگ و پا يرنگ که باال تنه اش تا رو یآسمون یلباس آب هیعشق نگاهم کرد و لبخند زد.  با
 دهیپوش دیرنگ، با شلوار سف يریکت ش هی راهنیاون پ يو رو د،یسف راهنیپ هی دیبودم؛ ام دهیدنباله دار بود، پوش

و قرار بعد از آمدن  شدیحساب م یمان ي ندهیهمسر آ خره. امشب سوده هم دعوت بود، باالامدیم یلیبود که بهش خ
به استقبالش رفت، درسته  یکه وارد سالن شد و مان دمشیسوده. از دور د يخواستگار میخانواده ها از مکه بر

  من بود. ي ندهیو زن داداش آ یاما سوده عشق مان میباهم نداشت یبرخورد خوب

  !يایرام مهمکا شیخوام برم پ یمن م زمی: عز دیام

  که اشاره کرد نگاه کردم چند تا پسر جوون بودن یاون سمت به

  نه، خودت برو -

  امیزود م ی: اوک دیام

تعداد وسط مشغول  هیبزنن،  يکار يحرفا خوانیتعداد پسر که م هی ونیلبخند زد و ازم جدا شد، من کجا برم م بهم
  تعداد هم مشغول پچ پچ کردن. هیرقص بودن، 

  کوچولو تنها مونده یشی: آخه پ باربد
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  اخم بهش نگاه کردم با

  کوچولو یشیپ ي: با اخم جذاب تر باربد

  ستمین یشیمن پ -

  يباز نیا گهید یکاف يشب نامزد نمی: ا باربد

  گفتم که تا آخرش هستم -

  يدیهر دوتامون رو عذاب م ي: دلناز بسه، دار باربد

  ستیر کار ند یهستم، عذاب یو خوشبخت يمن که غرق شاد -

  .ي: تو هنوز هم من رو دوست دار باربد

  باطل الیخ یزک -

  زننیم ادیاما هنوز هم چشمات اسم من رو فر يدی: در کنار ام باربد

  نگاه کردم بهش

  ینیبیچشما اسم خودت رو م نیا يواقعا تو، تو -

  شد رهیچشمام خ به

  .یکن یزندگ یتون یبدون من نم ،ی: اره، تو عاشق من هست باربد

  !یگرفت ییکه باز فاز چرت و پرت گو يزد یباربد چ -

تا در کنار  يدیتو با ام ،یکنیحسادت من م کیحرص دادن و تحر يکارا رو برا نیدونم ا ی: همش انکار کن اما م باربد
  .یمن باش

  ستادمیا مقابلش

  !؟يچرت رو باور دار يحرفا نیواقعا خودت ا -
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  هنوز یتو عاشقم قت،یمن حق ي: حرفا باربد

  .ستین يزیچ گهیمن و تو د نیهستم، نوا هم نامزد تو، ب دیچرت و پرت ها رو، من نامزد ام نیباربد بس کن ا نیبب -

  یمن هست يکوچولو یشیپ شهیتو هم ،یکشی: باالخره دست از انکار م باربد

من نامزد  فهمهی! چرا نمدارهیباربد چرا دست از سرم برنم نیحرص دستام رو مشت کردم و ازش فاصله گرفتم، ا با
وارد آشپزخونه شدم و از  زنه؛یباربد قبال دوست پسرم بوده کنار آمدم اما باربد هنوز زر مفت م نکهیدارم! من با ا

 گهیمن عاشقشم؟! د کنهیمت چرا هنوز فکر م نی. ادمیکش ررو س وانیو ل ختمیآب ر وانیل يتو زیم يداخل پارچ رو
زدم  يبهش داشته باشم، اون حس فقط نفرته، پوزخند یاگه حس یوستش ندارم، حتبهش بگم د یبا چه زبون دیبا

  حس من به باربد نفرته نه عشق.

  

  نگاهش کردم. یاز پت، سوال نمیدست زدن، برگشتم و با نوا رو به رو شدم، ا يصدا دنیشن با

  يکرد يباز یشیچه نما نی: آفر نوا

  شمیمتوجه نم -

  !یکه انگار هنوز دوستم یآغوش گرفت يمن رو تو ي: جور نوا

  یهست يبفهم که تو چه جونور یخوام کس ینم -

  زد يپوزخند

  بهترم یکیباشم از تو  ی: هر چ نوا

  معلومه -

  تر شد کینزد بهم

  اون وقت من جونور هستم! یزنیم کیو با باربد ت ينامزد دی: با ام نوا

  دمیخشم نفس کش با
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  اون هنوز عاشق منهندارم، اما  يمن با باربد کار -

  ستیدر کار ن یعشق ،يعروسک بود هیباربد  ي: چه باالست اعتماد به نفست، تو فقط برا نوا

  عروسکش ياالن تو شد -

  : نه، من عشقش هستم نوا

  خورهیسر م یمثل ماه زهیل یلیمراقب عشقت باش، چون خ یپس حساب -

  یتورش کن دمیمن اجازه نم ،ی: بهتر تورت رو جمع کن نوا

  و کمان راحت ترم ریبا ت ستم،یمن اهل تور ن -

  دست از سر باربد بردار گهید ،يرو جادو کرد دیتو که ام ،يرو دار دی: تو که ام نوا

  به باربد ندارم، برو به اون بگو دست از سر من بردار يمن کار -

  رو سمت نوا گرفتم وانیو ل ختمیآب ر وانیل يتو د،یتا نفس کش چند

  ینگرفت شیآت بخور تا ریبگ -

  يریباربد رو ازم بگ زارمیمن نم ،يتو سوزهیحسادت م شیآت يکه داره تو ی: اون نوا

  زدم يگذاشتم و پوزخند زیم يرو رو وانیل

  خودت ی. باربد ارزونخورمیرو که باال آوردم دوباره نم يزینوا بفهم من چ -

پت و مت چرا دست از سر من  نیا دم،یکش قیرفتم. چند تا نفس عم رونیکنارش رد شدم و از آشپزخونه ب از
  خرابش کنه. يزیچ يبزار دیخوان!! دلناز آروم باش امشب، شب توست پس نبا یاز جونم م ی! چدارن؟یبرنم

  یینجای: عشقم ا دیام

  زدم و بهش نگاه کردم لبخند

  رفته بودم آب بخورم -
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  ارهیخدمتکار برات ب یگفتی: م دیام

  گهیخودم رفتم د -

  تنهات گذاشتم دیخش: بب دیام

  هیچه حرف نیکنم ا یخواهش م -

  میدار یآهنگ درخواست هی ان،ی: خانم ها و آقا یج يد

  دستم رو گرفت دیجمع شد. ام یج يها به د حواس

  به دلناز خانم دی: از طرف آقا ام یج يد

پخش  کیآهنگ رمانت هیکردم االن  یکردن، فکر م ی. همه به ما نگاه ممیبود ستادهینگاه کردم. وسط سالن ا دیام به
  کال فکرم غلط بود. دمیکه آهنگ رو پخش کرد، فهم یج ياما د میرقص خسته کننده داشته باش هیو قرار  شهیم

  (بزار دورت بگردم 

  عروسک من خوشگل

  امشب تو غوغا کن  ایب

  مرزا رو بشکن نیا

  کمر بزن برقص  قر

  قشنگه با تو امشب

  خدا تا آخر عمر  تورو

  چشاتو ریمن نگ از

  کمر بزن برقص  قر

  قشنگه با تو امشب
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  همه بدونن  دیبا امشب

  تو الیمنم ل مجنون

   میما موندگار ش ایب

  و فرهاد نیریش مثه

  و مجنون  یلیل مثه

  ادیما از  مینر هرگز

   میتا موندگار ش ایب

  خایو زل وسفی مثه

  زمان هست  نویکه زم تا

  تو کتابا میبمون

  کمر بزن برقص  قر

  قشنگه با تو امشب

  خدا تا آخر عمر  تورو

  چشاتو ریمن نگ از

  کمر بزن برقص  قر

  قشنگه با تو امشب

  همه بدونن  دیبا امشب

  تو الیمنم ل مجنون

  بخند  ایبرقص ب ایب
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  بخون امشب با من ایب

  کن  هیبه من هد ارویدن ایب

  لبخند هیتو با  فقط

  نگام کن تا من حس کنم  ایب

  قشنگه یزندگ

  کوتاه  یکه زندگ حاال

  نت دوالچنگه مثه

  دورت بگردم  بزار

  عروسک من خوشگل

  امشب تو غوغا کن  ایب

  مرزا رو بشکن نیا

  کمر بزن برقص  قر

  قشنگه با تو امشب

  خدا تا آخر عمر  تورو

  چشاتو ریمن نگ از

  کمر بزن برقص  قر

  قشنگه با تو امشب

  همه بدونن  دیبا امشب
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شده بودم. بدون  یقشنگ بود، درسته اهنگ قر داشت اما احساسات دی: قر کمر). کار امریتو)(قص الیمنم ل مجنون
  آغوشش فرو رفتم. يخجالت تو

  : خوشت آمد دیام

  جدا شدم ازش

  بود یاره عال -

  عشق نباشم. نیا قیعاشقم بود و من نگران بودم که ال دیام

  دلناز رو ببوس  دی: ام یج يد

 هیکرد،  ینگاهم م طنتیبا ش دیشدن! ام ریچرا جو گ نای!! ایهمصدا شدن، بابا مگه شب عروس یج يهم با د هیبق
سمت خودش، آب دهنم رو قورت دادم،  دیدستم رو گرفت و کش دیام ،يگفت فرار کن اما قبل از هر کار یم یحس

  د، چشمام رو باز کردمام بوسه ز یشونیپ يلبم، رو يکرد چشمام رو بستم اما به جا کیصورتش رو که بهم نزد

  

 يبود، با اهنگ پخش کردن د وونهیجدا که د دیام نینگاه کردم، ا زدیکه داشت لبخند م دیرو باز کردم، به ام چشمام
  .میستادیا يگوشه  دیما غافل شدن، من و ام ادیرقص و از  يوسط برا ختنیملت ر ،یج

  یشیبامزه م ،یکشیخجالت م ی: وقت دیام

  دیزبون درآوردم، خند براش

  هات هستم يباز وونهید نی: عاشق هم دیام

  نه من ییست تو وونهیکه د یواال اون -

  وونهی: من عاشقم نه د دیام

  تکون دادم سر

  ؟ی: آهنگ رو دوست داشت دیام
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  اره -

  آهنگ نظرم رو جلب کرد نیبودم، اما ا کیاهنگ رمانت هی: دنبال  دیام

  آهنگ و رقص خسته کننده داشته باشهکه  ستین یبهتر، شب عروس -

  : رقص خسته کننده!! دیام

  يدیخودت رو تکون م یو الک یستیایاره، مثل ماست م -

  خنده سر تکون داد با

  مدل رقصن نی: همه دخترا عاشق ا دیام

  اما من نه. -

  !يدرست کرد یکی: چه جو رمانت یمان

  کار توقع ها رفت باال نی: با ا سام

  به سام نگاه کرد یچشم هی صدف

  گهی: چه کنم عاشقم د دیام

  دردسر درست نکن هیبق يعاشق باش اما برا زمی: عز سام

  نگفت يزیسام گذاشت، سام صورتش از درد جمع شد اما چ يپا يپاشو رو لکسیر یلیخ صدف

  گمیم کیدلناز جان بهت تبر ی: راست سوده

  یخشک و خال کیممنون، اما فقط تبر -

  خورد جا

  !؟يپس چطور:  سوده

  زدم لبخند
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  يزیچ یبغل یبوس -

  با لبخند بهم نگاه کرد یبس. مان شیصلح و آت یعنیاالن  نیا دمش،یابرو باال انداخت، در آغوش کش سوده

  دی: ام سام

  : بله دیام

  میرسیبه بخش خوشمزه م ی: ک سام

  : بخش خوشمزه!! دیام

  : اره بخش جذاب شام سام

  خنده ریز میزد همه

  : وا چتونه!!؟ خوب من گرسنه هستم سام

  ارنیب گمی: االن م دیام

  : قربونت سام

  ازمون جدا شد دیام

  !؟يپسره چکار کرد نی: با ا یمان

  چطور مگه!! -

  : مجنون قصه شده سوده

  باشه دیهست مجنون هم با یلیل یخوب وقت -

  : معلوم بدجور دوستت داره صدف

  دلناز ي وونهید دی: دوستش داره!! ام سام

  .یوونگید نیاز ا دمیترس یزدم، م لبخند
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  ادی: من اصال از باربد خوشم نم یمان

  : چرا؟! سوده

  .هیمدل هیدونم  ی: نم یمان

  نگاه کرد بهم

  دلناز؟! ی: تو چ یمان

  !؟یرو چ یمن چ -

  نه؟! ای ادی: از باربد خوشت م یمان

  داره. يمنظور هیسوالش  نیدونم چرا اما حس کردم از ا ینم

  داره یمدل هی یدرضمن هر آدم د،یخوب باربد برادر ام -

  رهیازمون نداره که بخواد باهامون فاز بگ یخوب يچندان خاطره  چارهی: ب سام

  شده؟! ی: چرا؟! مگه چ سوده

  کرد یباربد خال يپا يرو يچا ینیس هیدلناز  ،ي: شب خواستگار صدف

  بهم نگاه کرد سوده

  که نبود يخورد، عمد چیخوب پام پ -

  : آهان سوده

  صرف شام. يبرا دیبفرما انی: خانم ها و آقا یج يد

  جان ي: ا سام

به  یوقت یحس کرده و ممکن برام درد سر درست بشه، مان يزایچ هی یگفت مان یحسم م دم،یکش یلبخند نفس با
خودت.. در کل  ينه خو می...بعد از خوردن شام، نخود نخود همه رفتشدیم ریگیپ یلیخ شدیحساس م يمسئله  هی
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باربد قرار مانع  نیا گفتیم یحس هیباربد.  يپت و مت، و نگاه ها يبود، البته بدون در نظر گرفتن حرف ها یشب خوب
 دیفکر کنم، ام يزیخواستم به چ یبه دلم افتاده بود، اما نم ندهیاز آ یترس هیمن بشه و قرار عذابم بده،  یخوشبخت

ما دوتا در کنار هم خوشبخت  م،یبود دیکردم، مهم فقط من و ام یم دایعاشقم بود و منم کم کم داشتم بهش حس پ
  داشته باشم.... یبه باربد فکر کنم و افکار منف يخود یب دینبا من دم،یشیم

  

  هفته بعد : کی

باشه، شوهر خاله هم صدف رو به سام  سپرد و ازش خواست که مراقبم دیبابام من رو به ام م،یفرودگاه بود يتو یوقت
 م،یاز پنچ روز از هم دور نبود شتریاما تا حاال ب م،یداشت يبود اون روز، درست ما عادت به دور ینیسپرد، روز غمگ

ما شده بودند، من و صدف دوباره رابطه مون باهم  يخونه  ساکن یبود.. صدف و مان ادیز ییلیچهل روز خ نیهم يبرا
 دیپرس ینم یکرده بود، از منم سوال دایاز سوال هاش رو پ يسر هیخوب شده بود، انگار تو شب جشن صدف جواب 

. بهتر شدن زدیباربد و نوا حرف نم يکال درباره  نیهم ياست، برا دهیفا یبود تا من نخوام، اصرارش ب دهیانگار فهم
 یکوچولو حسادت م هیمن  دادیم تیاهم ادیسام بود، البته چون سام به صدف ز يمن و صدف مورد خشنود يرابطه 

اما  زدینم یاعصابم بود، حرف يچند روز بدجور رو نیا يتو یمان يدادم. نگاه ها یکردم اما به حس حسادتم بها نم
 يشده بود جا ضیکال سرکار بود، چون دوستش مر ودمب دهیبود که ند يرو دو روز دیحرف داشت. ام ینگاهش کل

دلم براش تنگ شده بود. از نوا و باربد هم فعال  يجورا هی م،یبود. فقط با تلفن باهم در ارتباط بود ستادهیا فتیاون ش
. ودمخوشحال ب یلیو من خ میبر رونیقرار بود شام باهم ب نیهم يبود برا کاریب دینبود... امروز ام يخداروشکر خبر

بود که در  یدر اتاق باز شد، به سمت در نگاه کردم، مان هویکه  زدمینشسته بودم و موهام رو شونه م یصندل يرو
  کرد. یسکوت بهم نگاه م

  شده؟! يزیچ -

بلند شدم و کنار  یصندل يگذاشتم، کش رو برداشتم و از رو زیم يتخت نشست، شونه ام رو، رو يو رو دیکش ینفس
  . موهام رو با کش بستم.تخت نشستم يرو یمان

  !؟یبگ یخواه ینم يزیچ -

  .شدمیم یاعصاب بود رو بهم انداخت؛ داشتم کم کم عصب يکه رو يهمون نگاه ها از

  رونیبرو ب يبزن ندار يدار یاگه حرف -
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  رو بشنوم قتیخوام حق یخوام حرف بزنم، فقط م ی: نم یمان

  رو؟!! قتیکدوم حق -

  .دیکش ینفس

  سوال هیخوام قضاوت کنم فقط  ی: دلناز نم یمان

  بپرس -

  ه؟یتو با باربد چ ي: رابطه  یمان

  دهیاون فقط برادر ام ،یچیه -

  . زود باش راستشو بگوستیکه قشنگ ن کنهینگاهت م يجور هیهست، احمق  يزیچ هیدونم  ی: دلناز م یمان

  .دمیکش ینفس

  شناسمیم دیام با ام يخوب من باربد رو از قبل از نامزد -

  بده حی: کامل توض یمان

  باربد دوست پسرم بود -

  تخت بلند شد ياز رو زد؛یم ادیرو فر تیکه عصبان یدرشت شده نگاهم کرد، نگاه ییچشما با

  خبر داره؟ دی: ام یمان

  دونه اون پسر باربده یدونه قبال دوست پسر داشتم اما نم یم -

  دوست پسر یگی: چه راحت م یمان

  ستادمیبلش اتخت بلند شدم و مقا يرو از

  یرو خواست قتیخودت حق -

  رو مشت کرد دستاش
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  ؟ي: عاشق باربد بود یمان

  سوالش جا خوردم از

  : جواب بده یمان

  شهیخر م یزمان هی یهر کس -

  !؟ي: هنوز دوستش دار یمان

  نه -

  !د؟ی: چرا جدا شد یمان

  کرد، رفت با نوا دوست شد انتیچون باربد بهم خ -

  یبگ دیرو به ام قتیحق دی: با یمان

  برادرت هستم!!!؟ یبرم بهش بگم من دوست دختر قبل یعنی -

  : اره یمان

  !؟يشد ووونهیتو د -

  : نه یمان

  کنم یرو نم يکار نیعمرا، من همچ -

  حق داره که بدونه دی: ام یمان

  دونه یم دیکه با ییتا جا -

  نگاهم کرد مشکوك

  !؟يریتا از باربد انتقام بگ دیبا ام ینکنه رفت نمی: بب یمان

  دمیکش یقیعم نفس
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  دمیفهم يبرادر باربد، قبل از خواستگار دیدونستم ام ینم -

  گمیمن خودم بهش م ینگ دی: اگه به ام یمان

  يکار رو انجام بد نیا يتو حق ندار -

  باال انداخت ابرو

  : چرا اون وقت؟! یمان

  کنم یدونم دارم چکار م یمنه، خودم م یزندگ نیچون ا -

  دیکش ینفس

  مسئله دخالت نکن چون بهت ربط نداره نیتو ا یمان -

  حرص بهم نگاه کرد و سمت در رفت با

  !؟یکنیچکار م يدار یبدون دوارمی: ام یمان

  دونمیم -

  رفت و در رو محکم بست رونیاتاق ب از

  

روز آرامش  هیچرا من  دم،یکش ادیاشتم و فردهنم گذ يرفت و در رو محکم بست؛ بالشت رو جلو رونیاتاق ب از
و به  شهیباربد برنده م يجور نیا شه،یرو بگم، اما نه نم قتیحق دیگوش کنم و به ام یبه حرف مان دیبا دیندارم؟ شا

شکست دوباره  هیتحمل  گهیولم کنه و بره، قلبم د دیامتازه اون موقع ممکن  ره،یگیرو ازم م یبازم خوشبخت یراحت
با باربد رو  یتاوان دوست دیبا ی. آخه من تا کزدیاما بازم دلم شور م گه،ینم دیبه ام يزیچ یدونستم مان یرو نداره. م
درست شب  د،یام شیبهتر بود برم پ دم،یکش قیاشتباه ام رو بخورم؟! چند تا نفس عم نیچوب ا دیبا یبدم؟! تا ک
. در کمد رو باز کردم و لباس برداشتم و ازمیرامش داشتم و االن هم آرامش نآ دیاما من در کنار ام میقرار داشت

  زدم... وارد هال شدم، ملک خانم به استقبالم آمد. رونیاز اتاقم ب دم،یپوش

  سالم -
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  خانم : سالم دخترم ملک

  اتاقشه! يتو دیام -

  امدهیخانم : نه، هنوز خونه ن ملک

  باال انداختم ابرو

  مونمیاتاقش منتظرش م يپس من تو -

  ارم؟یبرات ب يخوریم يزیخانم : چ ملک

  نه، ممنون -

  لبخند زد و رفت به سمت آشپزخونه، منم از پله ها باال رفتم. بهم

  آمده یک نی: به به بب باربد

  دمیکش ینفس

  ستیخونه ن دی: ام باربد

  دونم یم -

  يمن آمد دنید ي: پس برا باربد

  انداختم ینگاه بهش

  باش الیخ نیر بده آش به همبرو سنا -

  نگاهش کردم یسوال ستاد،یکه مقابلم ا د،یخواستم برم سمت اتاق ام یم

  خوام باهات حرف بزنم ی: م باربد

  ندارم دنیحوصله چرت و پرت شن -

  رو تموم کن يباز نی: دلناز لطفا ا باربد
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  ستیدر کار ن يا يباز -

  شدم می: باشه من تسل باربد

  در چه مورد!؟ -

  دیکش ینفس

  : من عاشقتم باربد

  خوردم و دهنم باز موند. جا

  تونم از عشقت دست بکشم یتونم فراموشت کنم، نم ینم ی: لعنت باربد

  باربد لطفا تمومش کن ییوا -

  : دلناز باورم کن، من عاشقتم باربد

  زدم يپوزخند

  قمیات با رف یاش شد همخواب جهیباورت کردم، نت کباری -

  دیموهاش کش يال دست

  : من اشتباه کردم باربد

  اشتباهت همش همراته! ن،یهم يبرا -

  با نوا هستم ي: من مجبور به همراه  باربد

  لبم مهمون شد. يرو يپوزخند دوباره

  قدر عذابم نده نی: دلناز بسه ا باربد

  واریقدم آمد جلو، چند قدم رفتم عقب که خوردم به د چند

  خوام یخوام، من تو رو م ی: دلناز من نوا رو نم باربد
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  بسه باربد، الاقل به نوا وفادار بمون -

  شمیم یروان ،یستیاما مال من ن ينجایا ی: وقت باربد

  خوام برم یبرو کنار م -

  !يرو شروع کرد يباز نیا نیهم يبرا ی: تو هم عاشق من هست باربد

  دوستت ندارم گهیمن د -

  .یکن هیمن رو تنب یخواه یتو فقط م ،یگیدروغ م ي: دار باربد

قدر هوس باز نباش و نخوا با  نیبا باز، ا ایبا کبوتر باش  ایندارم. تو هم آدم باش،  یبهت حس گهیباربد باور کن من د -
  پرواز. یهر دو تا بکن

  کردم، من رو ببخش، من رو پس نزن انتی: غلط کردم که بهت خ باربد

  زدم. يپوزخند

  آقا باربد دائم الخطاست. الخطاست،  اما زیدرسته انسان جا -

  تر شد. کیباال انداخت و بهم نزد ابرو

  شمیم تیبرو کنار دارم اذ -

  خودم و باربد قرار دادم. نیرو سپر ب دستم

  کردم. انتیچون بهت خ یکنیاما انکارم م ،ی: من عاشقتم، تو هم عاشق من باربد

  رو گرفت دستام

  ولم کن -

تونستم  یرفتم، نم نییگوش باربد و هولش دادم، با سرعت از پله ها پا يتو دمیکوب یکیشده؟  یکه چ دمینفهم هوی
چرا هنوز زنده ام!! چرا من  ییکردم!!! وا انتیخ دیبد بود، من االن به ام ییلی. حالم خرمیاشکام رو بگ يجلو

شده بودن،  یخاک بهم برخورد کنه، لباسام نیبود ماش کیچند بار نزد ن،یدونم چند بار خوردم زم ی!!؟ نمرمیمینم
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کار رو  نیچرا باربد باهام ا شدم،یم وونهیاره من داشتم د نن،یبیرو م وونهید هیکردن که انگار  ینگاهم م يملت جور
  کرد؟!

  

 وونهیداشتم د دم،یکش یلبام م يزدم و دست رو یدهنم م يتند تند آب تو ،ییدستشو يرو پرت کردم تو خودم
 يکار رو کرد؟ تو نیبودم، کبود شده بودن، چرااا باربد ا دهیلبام کش يشدم، وارد اتاق شدم، از بس که دست رو یم

من چطور  ییوا یی!!! وادیمن رو بوس یبه راحت ناجازه ندادم دستش بهم بخوره اما اال میکه باهم دوست بود یمدت
لعنت بهت باربد  دم،یکوب یم نیمشت به زم د،یکش یم ریزانو زدم، قلبم ت نیزم يکنم!؟ رو انتیخ دیتونستم به ام

رو بدونه،  قتیحق دیبگم. اون با دیرو به ام یهمه چ دیکنم؟! با یکنم، من االن چه غلط یمن راحت زندگ يکه نمیذار
 دیبا ام دیمن هنوز دوستش دارم، من با کنهیاست و فکر م وونهیاون د د،ینداشتم، باربد من رو بوس یکه گناه مناره 

در اتاق باز شد و صدف وارد اتاق شد، با خشم  هوی. دمیصورتم کش يبلند شدم و دست رو نیزم يحرف بزنم. از رو
  کرد. یبهم نگاه م

  خوام باهات حرف بزنم یم يخوب شد آمد -

  : خفهه شوو صدف

  !!!هیقدر عصب نیچرا ا نیخوردم. ا جا

  شده؟! یچ -

  !؟یپرس ی: از من م صدف

  طرفش رفتم

  صدف... -

  دو دستش به شونه هام ضربه زد. با

  دلناز کجاستت!؟ ؟یهست ی: تو ک صدف

  !؟یهست یقدر عصب نیتو چرا ا -
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  دمیرو فهم لشی! االن دلزنهیچرا دلناز با من حرف نم گمیبا خودم م ی: ه صدف

  خوام باهات حرف بزنم یم -

! تو از حرف زدن با من يکارا رو انجام بد نیا یدونم، چطور تونست یدونستم االن م یم دیرو که با ی: هر چ صدف
  خودت نه! ياما از کارها يدیکشیخجالت م

  !؟یزنیحرف م یمگه من چکار کردم؟! صدف تو از چ -

  زد يپوزخند

  !؟یچکار کن یخواست یم گهی: د صدف

  بس کن هیکاف ستیمن حالم خوب ن -

  نگاه کرد بهم

  !؟یهست ی: تو ک صدف

  !؟یپرسیم یمن دلنازم، چرا ه -

  نبود ينبود چون دلناز آدم بود چون دلناز اهل دودر باز ی: چون دلناز عوض صدف

  شدم. یعصب

  !یگیم يدار یصدف حواست باشه که چ -

  یتا در کنار باربد باش ينامزد کرد دی: تو با ام صدف

  نه -

  : دروغ نگوو صدف

  زد يبه شونه ام ضربه  دوباره
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 نکهیبا ا یتون یچطور م ؟یکن انتیبهش خ یتونیچطور م ؟یکن يباهاش باز یتون یعاشقت چطور م دی: ام صدف
  یبا باربد رابطه داشته باش يدینامزد ام

  قدر پست باشم؟! نیتونم ا ی! من مگه م؟یزنیکه م ياریحرفا رو از کجا م نیصدف ا -

چه  دیوسط ام نیردن، اک انتیشومت باخبر شدم. نوا و باربد بهت خ تیرو بهم گفت، از ن زی: نوا همه چ صدف
  !یکن انتیخ دیبه ام یتون یداره!! چطور م يریتقص

 کنم،ینم انتیخ دیکه گفته، دروغه، دروغ، من به ام یدونم هر چ یگفته اما م یدونم نوا بهت چ یصدف من نم -
  !!یو حرف بزن یفکر کن يجور نیدرباره من ا یتونیصدف تو چطور م

  هر.... شناختمیکه من م ينبود، دلناز گرانیبا قلب د يخانم بود، اهل باز شناختمیکه من م ي: دلناز صدف

  خفه شوووو -

  گوش صدف و همون موقع در اتاقم باز شد يتو زدم

  !؟يشده؟! دلناز چکار کرد ی: چ سام

  ستادمیگوشش گذاشته بود، سام کنار صدف ا ي. صدف دست رودمیترک یداشتم م تیسام نگاه کردم، از عصبان به

  شده عشقم؟! دلناز تو چته؟! ی: چ مسا

  بپرس تهیعفر نیاز من نپرس از ا -

  : خفه شو دلناز سام

  خشم و بغض به سام نگاه کردم با

  رونیب دیو از اتاقم بر ریآشغال رو بگ نیدست ا -

  با خشم سمتم آمد سام

  هر... نیاز ا یخواه یم هیچ -
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گونه ام گذاشتم و به سام نگاه کردم. باورم  يدست رو د،یچیصورتم پ يتو يبد يبه سمت چپ کج شد و درد صورتم
  آمد. کمیبهم نگاه کرد نزد مونیزده بود، سام پش یلیسام به من س شدینم

  خواستم.... ی: من نم سام

  به صدف نگاه کردم د،یکش یم ریکرد و ت یسکوت باال آوردم. قلبم درد م يرو به نشونه  دستم

  .یشم رو ازم گرفتباالخره دادا گم،یم کیبهت تبر -

  : دلناز من... سام

  افتادم. نیزم يو رو دمیکش ادیقلبم گذاشتم و فر يرو دست

  !؟يشده خواهر ی: چ سام

  به من... -

  سام بود... ادیفر يصدا دمیکه شن يزیو جلو چشمم تار شد، تنها چ دیدور سرم چرخ اتاق

  

  چشمام رو باز کردم دم،یلبام کش يکرد، گلوم خشک شده بود، آب دهنم رو قورت دادم و زبون رو یبدنم درد م کل

  !؟ی: خوب سوده

 يشده؟! اشک تو یافتاد که چ ادمی هویبودم،  مارستانیب يکرد؟! به اطراف کردم من تو یچکار م نجای!!! اسوده
  چشمام حلقه زد

  .يش آمدخبر بدم که بهو هی: دلناز من برم به بق سوده

نوا رو باور کنه!؟ مگه من  يقضاوت کرد!!؟ چطور تونست حرفا يجور نیچطور صدف من رو ا ییرفت، وا رونیاتاق ب از
قضاوتم  یقدر پست تصور کنه؟! چرا به راحت نیدختر خاله ش مگه من خواهرش نبودم؟! چطور تونسته بود من رو ا

بهم نگفته بود اما امروز بخاطر صدف من زد، اگه به حق  ترسام چطور من رو زد؟! تا حاال از گل باال ییوا ییکرد؟! وا
 هی دم،یصورتم کش يگونه ام سر خورد، در اتاق باز شد، دست رو يشکست، اشک رو یخورده بودم، قلبم نم یلیس

  دکتر بهم نگاه کرد. يآقا و سوده وارد اتاق شدن، یسام، صدف، مان يبه همراه  انسال،یدکتر م يآقا
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  ياز هوش رفته بود یشوك عصب لیدکتر : به دل يآقا

  بود بیشدم عج یهوش نم یشوك بهم وارد شده بود. ب یتعجب هم نداشت، امروز کل يجا

  بارت نبوده! نیات اول یدکتر : طبق مدرك پزشک يآقا

  تکون دادم سر

  یروانشناس بزن هیسر به  هیدکتر : دخترم بهتره  يآقا

  بگم! یکه چ ششیبرم پ -

. پس ادیم شیبرات پ يدرمان بشه، وگرنه مشکل جد دیداره و با یمنشاء روح یعصب يشوك ها نیدکتر : ا يآقا
  روانشناس هی شیحتما برو پ

  زدم يپوزخند

 شتریکه از همه ب یاالن ندارم، بگم خواهرم کس گهیداداش داشتم اما د هیبگم!؟ بگم تا امروز صبح  یچ ششیبرم پ -
  خواهر هم ندارم. گهیبود به ناحق قضاوتم کرد و من د کیبهم نزد

  انداخت. ینگاه انیبه من و اطراف دکتر

  دوباره برات خطر داره. یاما شوک ،یداشت يدونم روز بد یدکتر : م يآقا

  .نمیبیبد ترش رو نم گهیکه د دمیرو د يزایاز امروز بهم وارد بشه، امروز چ شتریب یشوک گهیفکر نکنم د -

  ستیبد ن یدکتر : اما به روانشناس هم سر بزن يآقا

  باال انداختم. شونه

  خونه، برات دارو هم نوشتم يبر یتون یسرمت تموم شد، م یدکتر : وقت يآقا

  رفت. چشمام رو بستم. رونیتکون دادم، دکتر از اتاق ب سر

  : االن حالت خوبه؟! یمان
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  خوام برم خونه یاره، فقط م -

  سرمته يآخرا گهی: د سوده

! چقدر احساس امدیکه سرم ن يروز چه بالها هی يتو ده،یکار دستم م یعصب يفشار ها نینگفتم، آخرش ا يزیچ
صدف حرفم رو باور نکرد،  یسکوت کنم، وقت دیرو بگه. من با قتیحق دیبود که به ام دهیداشتم، قلبم ترس يتنها

هم به  دیشدم، ام کیکنار باربد بودن بهش نزد رد يهستم، برا خائن هیمن  کنهیاونم فکر م کنه،یهم باورم نم دیام
حفظ کنم... بعد از تموم  دیرابطه ام با ام دیبهش بگم. من با يزیچ دیپس من نبا کنه،یمن حرف باربد رو باور م يجا

خواست در کنار سام و صدف باشم، بدجور دلم شکسته بود و روانم بهم  یدلم نم گهیشدن سرم رفتم خونه اما د
  زنگ زدم. دیرو برداشتم و به ام لمیموبا ؛بود ختهیر

  زمی: سالم عز دیام

  !؟ییکجا - 

  سمت خونه تون امی: دارم م دیام

  ایباشه زود ب -

  شده؟! يزی: دلناز چ دیام

  شمیپ اینه، فقط ب -

  زمی: باشه عز دیام

  تک بزن يدیرس یوقت منتظرم، -

  : باشه دیام

کوله، اشکام رو پاك کردم و از  يتو ختمیلباس دم دستم آمد ر یرو قطع کردم، کوله ام رو برداشتم، هر چ یگوش
  هال بودن. يرفتم. اون چهار نفر تو رونیاتاق ب

  

  نگاهش به من افتاد یمان
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  !؟يریم یی: جا یمان

  دیام ياره، خونه  -

  کوله ام نگاه کرد به

  که مامان و بابام برگردن. یتا وقت دمیچند روز، شا يبرا -

  تکون داد سر

  ما يخونه  میبر ای: ب یمان

  دیام شیخوام برم پ ینه، م -

  باهات حرف بزنم دیبا ي: دلناز خواهر سام

  توجه نکردم. بهش

  : دلناز لطفا من رو ببخش سام

  ستادمیسوده ا مقابل

  يما خوش آمد يبهت بگم به جمع خانواده  رفت ادمی یراست -

  : ممنون سوده

  تعجب کرده بود از رفتارم چارهیب

  : دلناز!! سام

  شنوم یسام رو نم يکردم که انگار صدا یرفتار م ينگاه کردم، جور یساعتم الک به

  : من رو ببخش صدف

  خورد شد. وار،ید يبرداشتم و پرتش کردم تو زیم يرو از رو وانیل
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رو مثل اولش کنن اون وقت  وانیل نیشکسته، هر وقت تونستن ا وانیل نیسوده به اون دوتا بگو، دل من االن مثل ا -
  .کنمیفکر م دنیمنم به بخش

  کنترلم رو از دست دادم يحرف زد يو باهاش اونجور يصدف رو زد دمید ی: دلناز غلط کردم، وقت سام

  دادم. حیما سکوت رو ترجگفتن داشتم ا يبرا ادیحرف ز دم،یکش ینفس

  : دلناز بهم نگاه کن سام

  اومد دیام زنگ خورد، پس ام یگوش

  یطور مان نیسوده جان مراقب خودت باش تو هم -

  توجه به صدف و سام به سمت در رفتم بدون

  ستی: سام االن وقتش ن یمان

 نشیکه کنار ماش دمیرو د دیمانع از رفتنم بشه؛ در رو بستم، ام خواستیم دمیشا اد،یخواست دنبالم ب یسام م انگار
  بود. ستادهیا

  شده؟ یچ ؟ی: خوب دیام

  آروم که شدم ازش جدا شدم. گفت،ینم يزیچ ختم،یآغوشش و اشک ر يرو انداختم تو خودم

  !؟ی: االن خوب دیام

 نیکرد، سوار ماش ینگاه م دیه من و امبود که ب یبرگشتم مان ستادم،ینفر پشت سرم ا هیتکون دادم. حس کردم  سر
اما  زدنیداشتن باهم حرف م یو مان دیبرداشتم و دماغم رو گرفتم، ام يرفت. دستمال کاغذ یسمت مان دیشدم؛ ام

  میبهم لبخند زد، حرکت کرد م،شد. بهش نگاه کرد نیسوار ماش دیباالخره ام دم؛یشن یمن نم

  م؟ی: به قرارمون برس دیام

  نه، حوصله ندارم -

  زمیعز ی: باشه هر طور راحت دیام
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  هم کنارم نشست. دیتخت نشستم. ام يرو دیاتاق ام يتکون دادم و چشمام رو بستم.. تو سر

  ناراحت نباش اد،یم شیخواهر و برادرا دعوا پ يهمه  نی: ب دیام

  تکون دادم سر

  دیام -

  : جانم دیام

  بمونم؟ نجایا يتونم چند روز یمن م -

  یبرات اتاق مهمون رو آماده کنن که راحت تر باش گمیاالن م ،یتون ی: معلوم که م دیما

  ممنون -

  دوست دارم شتریمن لبخندت رو ب اد،ینکن بهت نم هیگر گهی: د دیام

  دستش گذاشتم. يزدم، دست رو لبخند

  یوقت ترکم نکن چیقول بده ه -

  دمی: قول م دیام

  !؟یبه حرفام فکر کن يکه شد به حرفام گوش بد یهر چ ،یقول بده باورم کن -

  دمی: باشه قول م دیام

که از  دمیترس یاما نداشتم، م گفتمیباربد رو بهش م انیاالن جر نیکاش جراتش رو داشتم هم دم،یکش ینفس
  دستش بدم.

  !؟یبهم بگ یخواه یم يزی: دلناز چ دیام

  نه -

  !ارن؟یبگم برات ب يخوریم يزی: چ دیام
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  خوام بخوابم یم نه، فقط -

  بخواب زم،ی: باشه عز دیام

  تخت بلند شد يرو از

  !؟یکنارم بمون شهیم -

قلب  نیا میترم يزد و دوباره کنارم نشست و دستش رو گرفتم و چشمام رو بستم. دلم بدجور شکسته بود برا لبخند
  خوب بود..... يشکسته چند روز دور

  

مامان و بابام  نکهیا يچتر انداخت، به بهونه  نجاینوا هم آمد ا روزیگذشته بود، د دیام يروز از آمدنم به خونه  دو
خواست با باربد رو  یرفتم، اصال دلم نم ینم رونیاز اتاق ب ادیحرفا؛ من ز نیخونه تنها بودم و ا يرفتن مسافرت و تو

به  یرو عوض کنه، شکالت و بستنکرد تا حالم  یم یکرد افسرده شدم و همش سع یفکر م دیام چارهیبه رو بشم، ب
بدتر بشم!!  نکهیکه حالم بهتر بشه نه ا دیام يخسته شده بودم، مثال آمده بودم خونه  گهیداد، خودمم د یخوردم م

 يکار هید یبا خت،یر یاون روز اعصابم بهم م يادآوریگرفتم، هنوز هم با  یحالت تهوع م دم،ید یباربد رو م یوقت
  خونه نبود، وارد آشپزخونه شدم. دیرفتم، ام رونیخالص بشم، از اتاق ب تیعصبان نیکردم، تا از ا یم

  سالم -

  خانم : سالم دخترم ملک

  !د؟یکن یدرست م یچ دیدار -

  کنم یآقا باربد رو درست م يخانم : سوپ مورد عالقه  ملک

  لبم نشست. يبه سرم زد و لبخند رو يباال انداختم، ناگهان فکر ابرو

  !د؟یدار قرص سردرد -

  ارمیخانم : بله االن براتون م ملک

  دارمیکجاست خودم برم دینه بگ -
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  آخر سمت چپ يخانم : کشو ملک

خوام هم داخلش باشه، شروع به گشتن  یکه من م یقرص دوارمیزدم و در کشو رو باز کردم پر از قرص بود، ام لبخند
  گذاشتم. بمیج يرداشتم و توورق قرص مورد نظر، چشمام برق زد، دو ورق ب دنیکردم و با د

  !؟يکرد زیاتاق رو تم نیریخانم : ش ملک

  : بله نیریش

  ساالد درست کن نیخانم : پس بش ملک

  برم رونیخواستم از آشپزخونه ب یم

  !؟يکرد دایخانم : قرص پ ملک

  بله ممنون -

دستمال  ينشستم. قرص ها رو درآوردم رو نیزم يبرداشتم رو ياتاق رفتم، دستمال کاغذ يلبخند زد. تو بهم
. قرص ها پودر دمیکوب یقرصا م يبود برش داشتم و رو زیم يمجسمه رو هیپودرشون کنم؟!!  یگذاشتم. حاال با چ

 يجلو شهیفقط مجبور م شه،ینم شیباشه!! باربد سگ جونه طور ادی!! نکنه ز؟یعنی هیشده بودند. دو ورق کاف
رفتم.  رونیبعد، از اتاق ب يسراغ مرحله  میلبم نشست؛ خوب حاال بر ي. لبخند رورخت خواب پهن کنه ییدستشو

  نشسته بود. یصندل يرو نیریآشپزخونه نبود اما ش يملک خانم تو

  یخسته نباش -

  : ممنون، حالتون بهتره؟ نیریش

  اره بهترم -

  رو دك کنم؟! نیا يچه طور حاال

  جان نیریش -

  : بله نیریش
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  !؟ياریام رو ب یاتاقم و گوش يبر شهیم -

نبود.  ی. در قابلمه رو برداشتم به اطراف نگاه کردم کسدمیکش یبلند شد و رفت. نفس یصندل يتکون داد و از رو سر
  با قاشق هم زدم و درش رو بستم. از گاز فاصله گرفتم ختم،یقرص ها رو داخل قابلمه ر

  تونی: بفرما گوش نیریش

  رو از دستش گرفتم یگوش

  ممنون -

  !د؟یندار يامر گهی: د نیریش

  نه -

و از آشپزخونه  زدمیرو دم گوشم گرفتم وانمود کردم که انگار دارم با به نفر حرف م ینشست. گوش یصندل يرو
سوپ خوشمزه، تا آخر عمرت  نیگذشت. پس باربد سوپ قارچ دوست داره!! نوش جونت ا ریرفتم؛ اووف به خ رونیب
پس بهتره امشب ما  شه،یم چارهیوقته که ب ونهم بخواد سوپ بخوره، ا دیام دیاما شا ،یکنیسوپ رو فراموش نم نیا

  رو گرفتم، سه تا بوق خورد تا برداشت. دیام يشماره  م،یدوتا خونه نباش

  زمی: سالم عز دیام

  !؟یکن ی! چه م؟یسالم خوب -

  بد بود!! تازه کارم تموم شده. شدیتو مگه م يصدا دنی: با شن دیام

  !!رونیب میامشب شام بر دیخوب، ام چه -

  یهم عال یلی: اره، خ دیام

  پس من برم آماده بشم -

  منم لباس آماده کن که آمدم خونه بپوشم ي: برو فقط برا دیام

  زمیچشم عز -
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  بال ی: چشمت ب دیام

  خوب فعال -

  ي: دوستت دارم، با دیام

با  يشلوار قهوه  هی د،یرفتم اتاق ام گم،یبهش م يجمله رو منم به زود نیدونم ا یکرد، لبخند زدم، خوب م قطع
 يزرد برا فیشال و ک ،يبا شلوار قهوه  یمانتو ارغوان هیزرد براش انتخاب کردم. به اتاق خودم برگشتم و  شرتیت

نوا،  دیباربد و شا چارهیبشه. ب یامشب عجب شب هکردم. آخه ک یست م دیبا ام يجور نیخودم انتخاب کردم. ا
  دارم. ی. از االن حس خوبکنمیم یخال یدق و دل یکمیسوپ بخوره، امشب  ممکن اونم

  

  .میدو نفره نشست زیم هی سر

  داره یخوب يغذاها نجای: ا دیام

  اش مشخصه یاز شلوغ -

داره. گارسون  يهمه مشتر نیکه ا یپر بودن، معلوم بود که رستوران خوب زاشیداشت و همه م یخال زیم هی فقط
  آمد زمونیسمت م

  دی: سالم خوش آمد گارسون

  : ممنون دیام

داشت و مثل کتاب بود، بازش کردم،  یرنگ یلبخند دو تا منو سمتمون گرفت، از دستش منو رو گرفتم، جلد آب با
  !!یعجق وجق يچهار صفحه داشت. چه خبر!! چه اسما

  !؟يخوریم ی: چ دیام

  یو نوشابه مشک یاسپاگت -

  آمد. زیتکون داد و دستش رو باال اورد، گارسون سر م سر
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  !د؟یدار لیم یچ د،ی: بفرما گارسون

  یدو تا نوشابه مشک ،یپرس اسپاگت هی ،یپفک گویپرس م هی:  دیام

  سفارش ها رو نوشت و رفت. گارسون

  یپفک گوی! میچه انتخاب -

  سفارش بده؟ گویتو هم م یخواه ی: اگه م دیام

  .ستمین ییایدر يطرفدار غذا ها ادینه من ز -

  ی: اوک دیام

اونم سوپ رو خورده و حالش  یجا خوش کرده؟ نوا چ ییدستشو ي!! االن توخورهیاالن باربد داره سوپ رو م یعنی
  کنم. فیو ک نمیخونه تا حال خراب باربد رو بب میبده شده! کاش زود بر

  : دلناز دیام

  جانم -

  !؟یشیبپرسم ناراحت نم يزیچ هی:  دیام

  بپرس -

  و سکوت کرد دیکش ینفس

  گهیبپرس د -

  یترسم ناراحت بش ی: م دیام

  بپرس شمینم -

  !؟یکنی: تو هنوز به اون پسره فکر م دیام

  کدوم پسره؟! -
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  !يکه عاشقش بود ی: همون دیام

  خوردم جا

  چطور مگه؟! -

  الشیخیسوال بود ب هیفقط  یچی: ه دیام

  دمیکش ینفس

  من اونو فراموش کردم، برام ارزش نداره -

  : اما.. دیام

  کرد سکوت

  یحرفات رو کامل کن شهیم -

  ؟یکن یباشه، تو چکار م مونیبرگرده و پش ي: اگه روز دیام

 يسود یمونیقلب من مرده پش يتو گمیکارت، بهش م یبرگرد و برو پ ،یکه برگشت یاز همون راه گمیبهش م -
  نداره

  نشو یعصب ی: اوک دیام

  ستمین -

  دستش گذاشتم. يرو دست

من  ياون برا کنم،یگوشم عشق رو نجوا کنه، دوباره مجنون داستان بشه، من ردش م ياگه برگرده و دوباره تو -
  نداره، تو هم بهش فکر نکن تیاهم گهید

  میممکن از هم جدا بش کنمیحس م یگاه ست،یکنم حرفات رو اما دست خودم ن ی: باور م دیام

  کنهیما رو به جز خودمون از هم جدا نم یچیه -
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گذاشت و رفت. چنگال  زیم يرو یجدا کردم، گارسون ساالد و ترش دیآمد، دستم رو از دست ام زیسمت م گارسون
  رو برداشتم و مشغول خوردن ساالد شدم

  ؟ي: از دستم که ناراحت نشد دیام

  معلوم که نه  -

  یپوشیکه م یلباس یزنیکه م يبه عطر ی: نسبت به تو حسودم، حت دیام

  گهید ي ووونهید -

  : نوچ من عاشقم دیام

  ست یوونگید یهم نوع یعاشق -

  رو به چپ و راست تکون داد سرش

  کنم ینم انتیوقت بهت خ چیمن ه دیام -

  سوال بود هیمن که بهت شک ندارم، فقط  وونه،یدونم د ی: م دیام

  کنم یم دایکه بهت کم کم دارم حس پ يردا یهنوز عاشقت نباشم اما اون قدر حس قشنگ دیشا -

  شد خوشحال

  : واقعا؟ دیام

  تکون دادم سر

  قرار ازت اون جمله رو بشنوم؟! ي: پس به زود دیام

  اره -

  غذا خوشحال شدم و مشغول خوردن شدم دنی.گارسون سفارش ها رو آورد، با دزدیبرق م دیام يچشما

  ؟ي: انگار گرسنه  دیام
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  اره بدجور -

  : پس نوش جانت دیام

  زدم لبخند

  ممنون نوش جون تو هم -

دونه اون پسره  ینم نکهیبا ا دیگفتم، اما ام یرو م زیاالن بهش همه چ شدی. کاش ممیسکوت مشغول خوردن شد در
من  ،یرو مخف قتیحق نیسکوت کنم و ا دیبا کنه؛یم یقاط یچیه گهیهمه حسوده اگه بدونه برادرش که د نیا ه؟یک

رو  یخوشبخت نیخوام ا یرو از دست بدم. نم دیخوام ام ینم شه،یم میخوشبختم، قلبم تازه داره ترم دیدر کنار ام
  خراب کنم....

  

  .دمیآمبوالنس رو دم در خونه د نیکه وارد کوچه شد، ماش نیماش

  شده؟! یچ یعنی یی: وا دیام

  دونم ینم -

من االن قاتل شدم! بدجور  یعنی ییسوپ!! وا يباشم تو ختهیقرص ر يادینکنه باربد مرده باشه!!؟ نکنه ز ییوا
  .میبا عجله وارد خونه شد دم،یترس

  شده؟! ی: ملک خانم چ دیام

  خانم : حال آقا باربد... ملک

  سمت اتاق باربد دینگذاشت حرف ملک خانم تموم بشه دو دیام

  افتاده؟! یچه اتفاق -

از حال  هوویبعد  ییدستشو رفتنیدن حالشون بد شد تند تند مسوپ رو خور یدونم، آقا باربد وقت یخانم : نم ملک
  اورژانس میرفتن ما هم زنگ زد
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برم آثار جرم رو پاك کنم، وارد آشپزخونه شدم، به قابلمه  دیاز ملک خانم فاصله گرفتم، با د،یکردم رنگم پر حس
دو  کینبود،  یاف نگاه کردم کسبه اطر ختم،یکاسه برداشتم و داخل سوپ ر هینگاه کردم هنوز سوپ داخلش بود، 

  منتشر کرد و شکست. يبد يصدا ن،یزم يسه کاسه رو رها کردم افتاد رو

  شده؟! ی: چ نیریش

  کاسه از دستم افتاد هویدونم  ینم -

  کنم یم زیرو تم نی: اشکال نداره، االن زم نیریش

  م؟یسوپ ندار گهید -

  : نه آقا باربد همش رو خورد نیریش

  نوا خانم نخورد؟ -

  نخوردم! ی: من چ نوا

  نگاه کردم. بهش

  سوپ -

  : نه قارچ دوست ندارم نوا

  رفتم رونیتکون دادم از آشپزخونه ب سر

  : صبر کن نوا

  و برگشتم ستادمیا

  !ه؟یچ -

  : کار تو بود؟! نوا

  کار من بود؟  یچ -
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  یمن و باربد رو بکش یخواست ی: تو م نوا

  مگه من قاتلم! -

  ي: اما تو باربد رو مسموم کرد نوا

  يکار من نبود، توهم زد -

  یگیدروغ م ي: باز دار نوا

  نکردم يمن اصال خونه نبودم، االن آمدم، من کار -

  دوارمی: ام نوا

  دمیکش ینفس

  باربد حالش خوبه؟ -

  نداره ی: به تو ربط نوا

رفتن، به  رونیگذشت. اون دو نفر مامور اورژانس از خونه ب ریبه خ دم،یکش یقیکنارم رد شد و رفت، نفس عم از
به باربد سرم  ستادم،ی. دم اتاق ارونیسمت اتاق باربد رفتم، باز خوبه قبل از رفتن پوشه اون قرص ها رو انداختم ب

افتاد، وارد بود، نگاه باربد به من  ستادهیهم باال سرش ا واتخت نشسته بود، ن يهم کنارش رو دیوصل کرده بودند، ام
  اتاق شدم.

  حالتون زودتر خوب بشه دوارمیام -

  : ممنون باربد

  اش گرفت. ینگاه کردم، چقدر نگران و ناراحت بود، دلم از ناراحت دیزدم، به ام لبخند

  تا باربد استراحت کنه میخوب بهتر بر -

  ؟ي: باربد بهتر دیام

  : اره باربد



  انتقام دلباخته

 
368 

 

  راحت من مراقبش هستم التونی: خ نوا

  میرفت رونیاز اتاق ب ییتخت بلند شد و دوتا يز روا دیام

  نگرانش نباش، حالش خوبه. -

  باربد حالش بد شده نمیتونم بب ینم ست،ی: دست خودم ن دیام

  دمیکش یآه

  : چرا حالش بد شده؟ دیام

  خورد ادیحتما هله و هوله ز -

  دهینخور اما گوش نم زایچ نیقدر از ا نیا گمی: همش بهش م دیام

  ستیحرص نخور، بچه که ن -

  دوست دارم یلی: من باربد رو خ دیام

  رو دوست داشت، کاش باربد آدم بود دیباربد هم ام کاش

  بخواب زمی: برو عز دیام

  راحت برو بخواب الیتو هم ناراحت نباش و با خ -

کنم  یکه م يکردم کار ی. وارد اتاقم شدم، فکر نمدمیکش یتکون دادم، برام بوس فرستاد و به اتاقش رفت، آه سر
 یکنم، نم یخال یدق و دل یخواستم کم یکنم، م تیخواستم باربد رو اذ یبگذاره! من فقط م ریهم تاث دیام يرو

دلناز،  ي! خل شد؟یچ ردیمیاگه باربد م ییتخت ولو شدم؛ وا يناراحت بشه؛ لباس عوض کردم و رو دیخواستم ام
اش باشه، فقط غش کرده بود، االن هم حالش خوبه، فقط نوا به من شک کرده،  یاز اسهال مرده که باربد دوم یآخه ک

که به صدف  يخورد، من هنوز حال نوا رو بابت دروغ ها یکاش نوا هم از سوپ م ست،یمن ن هیعل یکه خوب مدرک
افتم  یصدف م ياحرف ه ادی یوقت ییوا ییکه نبود، وا بودیعاقل م دیشنونده با ارهیالبته حرف بس م،گفته بود نگرفت

  به نوبت... ابیآس رم،یگینوا فروخت، حاال بعدا به وقتش حال نوا رو هم م يکنم، چه راحت من رو به حرفا یداغ م
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 وانیل هیخواد!  یاز جونم م یچ یسر درد مزخرف اول صب نیشدم، چشمام رو باز کردم، ا داریسر درد از خواب ب با
چه گرم  شیرو خوردم ا وانیاز آب ل يرو برداشتم، مقدار وانیتخت نشستم و ل يکنار تختم بود، رو زیم يآب رو
 هیظهر بود، بهتر برم  کیپس اول صبح نبود و نزد ود،گذاشتم؛ نگاهم به ساعت افتاد، ده ب زیم يرو رو وانیبود. ل

 رونیدم و از اتاق بتخت بلند ش يبه بدنم دادم و از رو یسر درد خالص بشم. کش و قوس نیبخورم تا از شر ا يچا
  رفتم. وارد آشپزخونه شدم.

  سالم -

  خانم : سالم دخترم ملک

  ارمی: سالم خانم االن براتون صبحانه م نیریش

  خوامیم يچا وانیل هینه، فقط  -

  درمون دواست. یبر هر درد ب يتکون داد. چا سر

  ست؟یخونه ن دیام -

  رفتن سر کار یخانم : نه، سر صب ملک

 وانیشکر داخل ل يبرداشتم مقدار زیم يرو ازش گرفتم، شکرپاش رو از رو وانیرو سمتم گرفت، ل يچا وانیل نیریش
  و با قاشق هم زدم. ختمیر

  دیبگ دیالزم داشت يزی: اگه چ نیریش

  باشه -

  رفتم. از پله ها باال رفتم و با باربد رو به رو شدم رونیزدم و از آشپزخونه ب لبخند

  حالت بهتره؟! -

  زد لبخند

  ی: چه خوبه که نگرانم هست اربدب
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  دمیادب پرس ياز رو ستم،ینگرانت ن -

  يچقدر ناراحت بود شبید دمی: د باربد

  برو الال ستیانگار هنوز حالت خوب ن -

  : خوبم باربد

  کنارش رد شدم از

  گفت کار تو بوده! ی: نوا م باربد

  و بهش نگاه کردم برگشتم

  خواستم بکشمت یراست گفته م -

  زد لبخند

  .یو تاپ موهام من رو کشت چی: تو با نگاهت، پ باربد

  تر شد کیپروو بود!! بهم نزد نقدریچرا ا نیا دم،یکش یحرص نفس با

  یخواست کنارم باش یکه حالم بد بود، دلم م شبی: د باربد

  بودیم دیکنارت بود که با یاون -

  اجباره هی: دلناز بفهم نوا فقط  باربد

  نگاه انداخت بهش

  سوال؟ هی -

  : بپرس باربد

  !؟يتو مگه خودت خونه ندار -

  شیدی: دارم خودت که د باربد
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  خودت يو ببر خونه  ریدست دوست دخترت رو بگ ؟یپالس نجایپس چرا ا -

  پس من کجا برم؟! ،يخونه شد نیخوام کنار تو باشم، تو بخاطر من وارد ا ی: چون م باربد

  ونه ت نجامیا دیباربد بفهم من بخاطر ام -

  ي: تو فقط من رو دوست دار باربد

  باز شروع شد -

  يدیرو ادامه م يباز نیا يدار نیهم يبرا یهست یقابل انکار، تو هنوز عصب ریغ قتیحق نی: ا باربد

  رو سمتش گرفتم يچا وانیافتادم، ل يزیچ ادی هوی

  ریرو بگ وانیلحظه ل هی -

  ام رو برداشتم. یگوش بمیرو از دستم گرفت، از داخل ج وانیل

  آهنگ دارم که حرف دلم به توست هیمن  -

  زد لبخند

  کی: چه رمانت باربد

  کردم کیآهنگ مد نظرم کل يآهنگ شدم و رو يمنو وارد

  آهنگ سکوت کن انیفقط تا پا -

  : باشه باربد

  کردم. یرو پل آهنگ

  باز دور و بر من  ي( اومد

  بشه؟ یکه چ یبرگشت اصال

  باز منو ببخش  یبگ ياومد
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  آخرشه نجایا گهینه د اما

   يکه خوب دوراتو زد حاال

  مثل من برات یشکینشد ه يدید

  که دل کندم من ازت  حاال

  اومده جات! یک ینیبب یبرگشت

  شمیپ یتا حاال که برگشت يبود کجا

  شمیدوباره خام تو م يفکر کرد دیشا

  که بهت دادم یقلب ادمیاز  رهیم یک

  دل سادم نیاز ااز فکر و  رهیم یک

  تو یدل سادم راحت گذشت نیا از

  تو یراحت ترم ب یگفت ادیم ادتی

  يبرو هرجا که بود ستیواسم مهم ن گهید

  يحسود ینمونده واسم حت یحس گهید

  اصال بد من خوب تو يگردیم یچ دنبال

  پر کرده جاتو یکی رهیحرفا د نیا واسه

  که بهت دادم یقلب ادمیاز  رهیم یک

  دل سادم نیاز فکر و از ا رهیم یک

  تو یدل سادم راحت گذشت نیا از

  )؟یکه چ ی: حاال برگشت ییرزایتو)( بهروز م یراحت ترم ب یگفت ادیم ادتی
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  تموم شد، باربد با تعجب نگاهم کرد آهنگ

  تو بود!!! ياالن حرفا نای: ا باربد

شدم و در رو قفل کردم،  دیمتعجب باربد وارد اتاق ام يرو ازش گرفتم؛ در مقابل نگاه ها يچا وانیزدم و ل لبخند
طوفان آمده بود، چه شلخته  دیبود. انگار اتاق ام لمیموبا ياهنگ تو نیچه خوب بود که ا دم؛یکش قیچند تا نفس عم

 میگذاشتم و نگاهم به تقو زیم يرو رو وانیل دم،یرو سر کش يچا وانیتخت نشستم. ل يبود، لباس ها رو کنار زدم رو
بود!! شروع کردم  يامروز چه روز یعنیشده بود.  دهیکش ي رهیامروز دا خیتار يافتاد، برش داشتم با خودکار قرمز رو

  ست!!؟ يبدجور کنجکاو شده بودم تا بفهمم امروز چه روز د،یرس یبه ذهنم نم يزیبه فکر کردن اما چ

  

 نیاش، ب یکارت مل يبود، البته به همراه  دیعالمه کاغذ سف هیداخلش  دم،یرو کش دیکنار تخت ام ز،یم يکشو در
بود!!! من چرا  دیامروز روز تولد ام ییوا ياش رو برداشتم. ا ینکردم، کارت مل دایرو پ يزیکاغذ ها رو کشتم اما چ

 دیاش رو سر جاش گذاشتم، االن با یسرت دلنازز، کارت مل رام. خاك ب یشونیبه پ دمینبود؟!. با کف دست کوب ادمی
رو  دیسف يدونه از همون برگ ها هی. چشمام رو باز کردم. دمیکش قیچکار کنم؟! چشمام رو بستم و چند تا نفس عم

تلگرام شدم و  رهیرو به دستم گرفتم وارد ذخ یهم برداشتم،  گوش زیم يرو ياز جا خودکار یخودکار آب هیبرداشتم، 
رو پخته بودم و خوشمزه شده بوده،  کیک نیا کباری. شروع به نوشتن موادش کردم. قبال رو سرچ کردم سیخ کیک
  رفتم، وارد آشپزخونه شدم رونیدفه هم خوشمزه بشه. از اتاق ب نیا دوارمیام

  شده؟! ی: چ نیریش

  رو سمتش گرفتم برگه

  امروز الزم دارم يبرا دیبخر د،یرو ندار یهر چ -

  رو از دستم گرفت. برگه

  !ه؟یچ انیخانم : جر ملک

  خوام سورپرایزش کنم. یم د،یامروز تولد ام -

  و ملک خانم لبخند زدن نیریش
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  کنم یرو درست م کیبرگشتم ک یوقت رون،یب رمیم یچند ساعت هیمن  -

  کنم یرو براتون آماده م لی: تا اون موقع وسا نیریش

  ممنون -

لباس!  اره،یم ییبخرم؟؟ عطر! نه جدا یکادو بخرم اما چ دیام يبرم برا دیآمدم. با رونیزدم و از آشپزخونه ب لبخند
براش، لبخند  خرمیساعت م افتمیضرب گرفتم، بشکن زدم،  نیزم يبخرم؟ با پام رو یرو نمیدونم، پس چ زشیسا

من  ادیبود، چه عجب بعد از چند روز  یمان تم،ام زنگ خورد، برش داش یشدم، گوش دنیزدم و مشغول لباس پوش
  افتاده بودند.

  سالم -

  !؟ی: سالم خوب یمان

  ممنون -

  دنبالت امی: آماده شو م یمان

  شده؟! يزیچ -

  يبهتره برگرد ییقهر و جدا نیا هیکاف گهی: االن چند روز گذشته، د یمان

  نه -

  ما يخونه  ای: ب یمان

  من جام راحته -

  !؟يقهر ادامه بد نیبه ا یخواه یم ی: تا ک یمان

  دونم ینم -

  ستیدو تا خوب ن نیحال ا ا،یدونم کار سام غلط بود اما کوتاه ب ی: م یمان

  دهیاون روز غذابم م يآور ادیمنم قلبم شکسته،  ست،یمنم حالم خوب ن -
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  بود؟! یتو و صدف سر چ ي: اصال دعوا یمان

که بود، سام حق نداشت دخالت کنه و من رو بزنه، البته من کامال حق داشتم  يزیبرو از خودش بپرس، اما سر هر چ -
  که صدف رو زدم.

  دیبا حرص کش ینفس

  خراب شد؟! هویتو و صدف  ي: آخه چرا رابطه  یمان

  یفاصله افتاد، من عوض شدم و صدف عوض نمونیب -

  ی: بهتر آروم باش یمان

  دمیکش ینفس

  لباس بردارم امیخوام ب یکن، م یمن آرومم، لطف کن خونه برام خال -

  : باشه یمان

  ممنون -

بابت دروغاش  دینوا رو با نیبود؛ حال ا یباالخره صدف خواهر مان دم،یکش قیرو قطع کردم، چند تا نفس عم یگوش
  ....گهید يزیمهمه نه چ دیاما االن تولد ام رم،یبگ

 يخودم برداشتم، فعال که خونه  يبرا لیراحت وارد اتاقم شدم و لباس و وسا الیبود، با خ یخونه خال یلطف مان به
  نگاه کردم. یآمدم، با اون سه تا برخورد کردم، به مان رونیچتر انداخته بودم، از اتاق ب دیام

  !یکن یقرار بود خونه رو خال -

  کردم ی: خال یمان

  مشخصه -

  دوباره پر شد کردم اما ی: من خونه رو خال یمان

  میحرف بزن دی: با سام
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  ستیاالن وقتش ن -

  : دلناز برگرد خونه سام

  نه -

  !!یبمون دیام يخونه  یتون ی: تا ابد که نم سام

  همسرمه و من تا ابد قرار کنارش باشم دیرفته، ام ادتیانگار  -

  : اون فرق داره سام

  باال انداختم شونه

  

  باال انداختم. شونه

  نمیبینم یمن که فرق -

  خونه مون، تو برگرد رمی: من م صدف

  راحتم دیام يبه تو ندارم، خونه  يمن کار -

  دو روزه یکی: مهمون  یمان

  صاحب خونه ام ستم،یمن مهمون ن -

  یتمومش کن شهی: دلناز م صدف

  دمیکش ینفس

  يخوب با -

  !یقهر باش یخواه یم ی: تا ک سام

  شکستن قلبم و غرورم فراموش بشه. يکه صدا یتا وقت رهیکه قلبم آروم بگ یتا وقت -
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  ستادیمقابلم ا سام

  .يصدف رو زد دمید یشدم وقت یآن عصب هیکردم، اما  یدست روت بلند م دیدونم اشتباه کردم، من نبا ی: م سام

  کرده؟! رییتغ نمونیب یچ -

  ؟یکنم تا من رو ببخش ی. چند بار عذر خواهیچی: ه سام

  سام يعوض شد -

  به عوض شدن ربط نداره. نیکردم اما ا يکار هی تیعصبان ي. من تويکه عوض شد ییتو نی: ا شام

  زدم يپوزخند

  یستیشناختم ن یکه من م ياون برادر گهیتو د -

  : دلنا... سام

  سکوت آوردم باال يرو به نشونه  دستم

  بزار حرف بزنم، تو حرفم نپر -

  تکون داد سر

  میدیکش یهم رو م يو موها میزدیشد، مثل گربه به صورت هم چنگ م سالم بود که با صدف دعوام 16 ادتتی -

  ادمهی: اره  سام

من و صدف  ادیخواست ب یم یمان ادتهی د،یمن و صدف رو تماشا کرد يو دعوا دیوارد اتاقم شد یاون روز تو و مان -
  عوض شد! یچ شیدو تا خواهر هستن. پس چند روز پ نیدخالت نکن ا یرو جدا کنه اما تو بهش گفت

  دیموهاش کش يدست تو یکالفگ با
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 یو گفت يشد یخواهرش رو زد، تو عصب لمیف يبعد داداشه تو م،یکرد ینگاه م لمیف میداشت شیچند ماه پ ادتهی -
حق نداره  يبرادر چیگاه خواهر، ه هیآغوش بکشه و باهاش حرف بزن، برادر تک يباست خواهرش رو تو یبرادره م

  شد!؟ یچ شیکنه. پس چند روز پخواهرش بلند  يدست رو

  گونه ام رو پاك کردم ياشک رو ن،ییرو انداخت پا سرش

 لیتا دل يشد یسمج م کباری. اره منم عوض شدم اما کاش فقط يبا صدف نامزد شد یسام، از وقت يعوض شد -
  .میکرد ینم رییهمه تغ نیاون موقع ا دیشا دمیش یکاش بزرگ نم ،یعوض شدنم رو بفهم

  : من.. سام

  .شهینم میترم ایزود نیقلب من به ا یعذر خواه هیبدون با  نویفقط ا ،ياریب یالک لیخواد دل ینم سسیه -

  دمیکش ینفس

  پناه نبرم. ي گهید يخودم به خونه  يتا من از خونه  ،يکاش همون سام بود -

  من... ی: آبج سام

  نگو یچیه سیه -

  کرد. یرفتم، آب دهنم رو قورت دادم، بغض داشت خفه ام م رونیزدم و از هال ب کنارش

  : دلناز صبر کن صدف

  اما برنگشتم ستادمیا

  !؟یخواه یم یچ -

  من زود قضاوت کردم، من رو نه اما سام رو ببخش زدم،یاون حرفا رو بهت م دی: من نبا صدف

  و بهش نگاه کردم برگشتم

  .دمیرو کش فونیچاه توالت، من هم س يتو یرو انداخت میکه باهم داشت يصدف، تو هر رابطه  يگند زد -

  حرف زد که من باورش کردم يجور هی: آخه نوا  صدف
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من خواهرت نه، دختر خاله ات نه، اما دوستم  ،يداد یمن گوش م يبه حرفا دینوا راست بود اما تو با ياصال حرفا -
  يکه بود

  دیکش یآه

  ردم.: دلناز لطفا من رو ببخش، من اشتباه ک صدف

  قدم سمتش برداشتم هی

  .ارهیکه خون باال ب زنمشیم يتو چرت بگه، من جور يبه من درباره  یاگه کس -

  زدم يپوزخند

  ينوا رو باور کرد يحرفا یبه راحت ،يسر من خراب شد يدعوا کردن نوا، آمد ياما تو به جا -

  : من.. م...تاسفم صدف

  ستمین انتیداره اما من اهل خ يگذشته  هی یهر کس ستم،یمن اون قدرا هم پست و نامرد ن -

تونم سام و صدف رو ببخشم،  ینم یسر تکون دادم از کنارش رد شدم و رفتم. من به راحت ن،ییرو انداخت پا سرش
 دیاشکام رو پاك کردم، امروز تولد ام دم،یکش یدونم، نفس یالبته هنوز راهش رو نم رم،یگ یحال اون نوا رو هم م

  شدم و آدرس پاساژ رو دادم... یمهم بود. سوار تاکس دیآروم باشم؛ امروز فقط ام دیبود پس من با

  

 یشکالت کینوع ک هیهم  سیخ کیک م،یدوست داشت یشکالت کیک دیرو داخل فر قرار دادم، هم من و هم ام کیک
  .ادیخوشش م کیک نیاز ا دیبود، از نوع خوشمزه هاش، مطمئن بودم که ام

  دی: خسته نباش نیریش

  نگاه کردم بهش

  ممنون -

  کردم یکمکتون م دیداد ی: کاش اجازه م نیریش
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  یاالن کمکم کن یتون یدوست دارم تنها باشم اما م يوقت آشپز -

  !؟ي: چه طور نیریش

  نسوزه، هر وقت پخت از فر خارجش کن کیمراقب باش ک -

  : چشم نیریش

  بال و ممنون یب -

  زد لبخند

  هال کنار مبل يخانم، تلمبه رو گذاشتم تو ی: راست نیریش

  ممنون دستت درد نکنه -

  کنم ی: خواهش م نیریش

مبل نشستم، تلمبه رو برداشتم و مشغول باد کردن بادکنک ها شدم،  يرفتم و رو رونیزدم و از آشپزخونه ب لبخند
  .دیکش یم ژنیپسول اکسبادکنک ها کارم به ک نیچه خوب بود که تلمبه داشتن، وگرنه بعد از باد کردن ا

  !؟یکن یچکار م ي: دار باربد

  کنم ی!!! دارم بادکنک باد مستیمشخص ن -

  : چرا؟! باربد

  محض ارا -

  : چه خبره؟ نوا

  میتولد دار -

  ؟ی: تولد ک نوا

  دیام -
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  !ي: جد باربد

  ینه شوخ -

  دوتاشون نگاه کردم به

  کمک دیایمثل مجسمه ب ستادنیا يبه جا -

  مبل نشست. يرو نوا

  و باز کن اریفانوس ها رو درب نیا -

  مبل بلند شدم يبود، از رو ستادهیسرم ا يتکون داد، باربد هنوز مثل جغد شوم باال سر

  امیمن بادکنک باد کن تا من ب يجا نیبش -

  کنمیکارات رو درك نم نی: ا باربد

  !؟یکن یرو درك م یتو کال چ -

  گرفتم. چند تا بوق خورد تا برداشت. رو دیام يفاصله گرفتم و شماره  ازش

  زمیسالم عز -

  !؟ی: سالم خوب دیام

  ؟یممنون تو خوب -

  : اهوم، چه خبرا؟ دیام

  خونه؟! يایم یک ،یچیه -

  چطور مگه؟! گه،ی: چند ساعته د دیام

  يبرام بخر يزیخواستم سر راهت چ یم -

  !؟ی: چ دیام
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  کردم سکوت

  شد؟! ی: چ دیام

  زنگ بزن بهت بگم يامدیم یداشت یرفت، وقت ادمی -

  !رونیب میشام بر گمیم ،ی: اوک دیام

  که میبود رونیب شبینه، د -

  ی: اوک دیام

  يفعال با -

  ي: با دیام

خونه و  ادیب ینبود ناراحته اما وقت ادشی یرو قطع کرد، لحنش ناراحت بود، آخه حتما چون تولدش رو کس یگوش
 نییاز هال رو با بادکنک و فانوس تز کیقسمت کوچ هی. کارمون تموم شد، شهیسورپرایز بشه، خوشحال و شاد م

  .میکرده بود

  !يرو دوست دار دیکه ام یبه خودت ثابت کن یخواه یکارا م نی: با ا باربد

  نگاه کردم بهش

  !یبه من ثابت کن یخواه یم دی: شا باربد

  ثابت کنم. یرو به کس يزیندارم که چ ازیمن ن -

  شه؟یتموم م یک يزبا نی: ا باربد

  يست نه باز یزندگ نیبفهم ا -

  بود دیام زنگ خورد، از باربد فاصله گرفتم. ام یگوش

  جانم -
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  ؟یخواست یم یبگو چ امی: من دارم م دیام

  بسته شکالت هی ،يایخوش م -

  !نی: هم دیام

  اره -

   ی: اوک دیام

  يبا -

  ي: با دیام

  رو قطع کردم. یگوش

  نیریش ن،یریش -

  آمد. رونیآشپزخونه ب از

  : بله نیریش

  آمد، خبرمون کنه دیام یبرو به آقا صفر بگو وقت -

  : چشم نیریش

  لبخند زدم. بهش

  هم با من کیبا تو، فش فشه ها هم با باربد، ک ينوا برف شاد -

  ستادیفش فشه ها رو برداشت؛ باربد کنارم ا يرو برداشت، باربد هم بسته  يبرف شاد یسر تکون داد و قوط نوا

  ؟يدار یچرا دست از سرم برنم -

  دمیرو بهت نشون م قتیهستم که حق ي نهی: من آ باربد

  که رو به سرآبه ي نهیآ -
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  ياریحرص من رو درب یخواه ی: تو فقط م باربد

  یستیباربد بفهم تو برام مهم ن -

  یهست یکردم، چون ازم عصب انتیمن بهت خچون  یکن یاما انکار م ي: دوستم دار باربد

  

  دمیکش ینفس

 نیا ،يندار یتیاما االن تو برام اهم ،یبودم، ازت متنفرم بودم، تو دلم رو شکست یباربد، اره من ازت عصب نیبب -
  رابطه همون روز تموم شد.

  تموم نشده يزی. هنوز چيریازم انتقام بگ یخواه یچون من دلت رو شکستم م ،یگی: دروغ م باربد

  نگاه کردم بهش

رو که به  یرو که خودم دفن کردم، من حس یکنم حس یتموم شده، من نبش قبر نم یعنیتموم شده  گمیم یوقت -
  تو داشتم رو کشتم.

  .يحرصم بد یخواه یچون دلت رو شکستم م ،يدی: تو بخاطر بودن در کنار من، با ام باربد

  چون دوستش دارم دمیبا اممن  ؟يایتوهم درب نیاز ا یخواه یم یک -

  رو تکون داد سرش

  ست. یکارا همش الک نیجشن ا نیا ،یکن یتظاهر م يفقط دار ،يرو دوست ندار دیتو ام ،یگی: دروغ م باربد

  دمیکش ینفس

  خوام باهاش ازدواج کنم یرو دوست دارم و م دیبسه باربد تمومش کن، باربد بفهم من ام -

  .يباز نیاز ا یشیباالخره خسته م ،یکن یکار رو نم نی: تو ا باربد

  کردم، اشاره کردم یبود و به ما با حرص نگاه م ستادهیحرفم رو!! به نوا که کنار اپن ا دیفهمیباربد چرا نم نیا
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  به اون وفا کن يکرد انتیتو برو به اجبارت برس، به من که خ -

  سکوت باال آوردم يخواست حرف بزنه، دستم رو به نشونه  یم

  خوام به چرت و پرت هات گوش کنم. دست از سرم بردار ینم گهیدبسه،  -

  آشپزخونه بود. يتو نیریفاصله گرفتم و به آشپزخونه رفتم. فقط ش ازش

  آماده است؟! زیهمه چ -

  نگاه کرد بهم

  مونده کیک يرو نیی: بله، فقط تز نیریش

  کنم یم نییرو بده خودم تز فیق -

 دیبا یشدم. من تا ک کیک نییرو به سمتم گرفت، از دستش گرفتمش و مشغول تز یخامه شکالت فیتکون داد، ق سر
داده که عاشقمه و  ریندارم؟! چرا گ یبهش حس گهیکنه که من د یباربد گوش بدم!! چرا باور نم يبه چرت و پرت ها
واستم با اون خ یعالقه داشتم و م دیبه ام نبهش بگم که دوستش ندارم!؟ م یبا چه زبون گهیعاشقشم!؟ آخه د

 دیرو به ام قتیحق يکاش همه  دم؛یکش یموضوع ناممکن و سخت بود!!؟ آه نیدرك ا ییخانواده بدم. کجا لیتشک
دوستم داره به حرفام گوش  دیترس رو کنار بزارم، ام نیا دیکه چرا از اول نگفتم، من با شهیم یبگم، فوقش ازم عصب

! اگه اونم مثل ؟یباربد رو باور کنه چ يتوهم ها دیاگه ام ده،ید برادر امن باربد برام دردسر بشه، باربیممکن ا ده،یم
تموم شده بود اما باربد هنوز  یمن همه چ يشدم، برا یم وونهیداشتم د یی! وا؟یصدف من رو گناهکار بدونه چ

بخوام،  ییتا باهاش حرف بزنم و ازش راهنما تمرو داش یکاش کس دم،یکش یبه دلم افتاده بود، نفس یبود، ترس ریگیپ
شده بود.  یزده بود، عال کیک يرو، رو ی. طرح حلزوندمیباورم نکرد. چند تا نفس بلند کش یکس ست،ین یاما کس

  لبم نشست. يلبخند رو

  آمدن دی: آقا ام نیریش

  بگو نوا و باربد دم در باشن -

رفتم،  رونیرو برداشتم و آشپزخونه ب کیگذاشتم، ک کیک يوکه شکل عالمت سوال بود رو، ر یتکون داد، شمع سر
 یخال دیسر ام يرو يلبم بود. در هال باز شد و نوا برف شاد يلبخند رو م؛یستادیا دیدر منتظر ام يجلو ییسه تا
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اش خنده ام گرفته  افهیق دنیکرد، با د یما نگاه م هشوك زده ب دیام چارهیکه تولدت مبارك. ب دمیکش غیکرد، منم ج
از  دی. صورت امامدیبودم دلم نم دهیهمه زحمت کش نیرو بکوب تو صورتش اما خوب ا کیگفت ک یم یحس هیبود، 

  صورتش رو پاك کرد دیشده بود، باربد بهش دستمال داد، ام دیسف دیسف يبرف شاد

  گهیصورتش د يرو بکوب تو کی: ک باربد

  اددستاشو سپر صورتش قرار د دیترس دیام

  : نهه نکوب دیام

  

  : نههه نکوب دیام

  ام گرفت. خنده

  دمیهمه زحمت کش نیا ستم،یکه ن وونهیزنم، د ینم -

  با لبخند نگاهم کرد، بهش چشمک زدم دیام

  : خوب پس شمع رو فوت کن نوا

  رو فوت کنه که مانع اش شدم کیک يخواست شمع رو یآمد و م کینزد دیام

  اول آرزو -

نگاه کرد، حس کردم از نگاهش ضربان قلبم و حرارت بدنم باال رفت. چشماش رو بست و شمع رو فوت  رهیخ بهم
داد و  دیگذاشتم، نوا چاقو رو به ام زیم يرو، رو کیک م،یمبل ها نشست يرو ییهم دست زدن، چهار تا ي هیکرد. بق

 دیام اره،یبرامون ب ينه و همراه با چاک مشیتقسرو برد که  کیک نیریش م،یزد، براش دست زد کیک يرو یبرش دیام
  بهم نگاه کرد

  باشه! ادتیکردم  ی: فکر نم دیام

  که بود يدیاما د -
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  زد لبخند

  : ممنون دیام

  کنم یخواهش م -

  یخوشبخت بش دوارمیام ی: داداش باربد

  یبه آرزوهات برس دوارمی: تولدت مبارك ام نوا

  ی: ممنون از همگ دیام

باخبر شدم وگرنه  دیکرد؛ شانس آوردم از تولد ام یمن رو خوشحال م نیو ا دیدرخش یم یاز خوش دیام ییچشما
  رو آورد. يو چا کیک ن،یری. ششدیم ایروز دن نیامروز بدتر

  !؟ی: خودت پخت دیام

  اره -

  !می: مسموم نش باربد

  نخور یترس یم -

  دلناز کارش رو بلد ،یشی: نم دیام

 کیتکه از ک هی نم،یبب کیخواستم عکس العملش رو بعد از خوردن ک ینگاه کردم، م دیشونه باال انداخت، به ام باربد
  دهنش گذاشتم و لبخند زد يرو تو

  دختر نیشده آفر ی: عال دیام

  زدم لبخند

  شمیم لویصد ک یدست پختت بعد از عروس نی: با ا دیام

  : پس باهاش ازدواج نکن باربد
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  دستم گذاشتم. يدست رو دیخشم به باربد نگاه کردم؛ ام با

  گذرم یوقت از دلناز نم چی: من ه دیام

 يتو دیبه سمت اتاق هامون، من و ام می. رفتيو چا کیزدم، باربد دستش رو مشت کرد.. بعد از خوردن ک لبخند
و ما رو نگاه  دمیکش یسرك م یواشکیباربد وارد اتاقش شد اما در رو نبست و  م،یبود ستادهیاتاق ها ا نیب يراهرو

  حواسش نبود. دیکرد، البته ام یم

  بود ي: بابت امشب ممنون، شب فوق العاده  دیام

  منم امشب فوق العاده بودم؟! ؟یمن چ -

  زمیعز ي: تو که محشر بود دیام

  تعجب کرده بود. دیشدم، ام کیقدم به سمتش نزد چند

  دلم بود نیا ریخوام بوست کنم بعد بگم من نبودم لبم بود تقص یم یدون یم -

گونه اش کاشتم  يبا مکث رو يزدم و دستام رو دور گردنش انداختم، بوسه  یآب دهنش رو قورت داد، چشمک دیام
. در اتاقش بسته شد، از کنمیکرد دارم لبش رو بوس م یفکر م نهیتونست ما رو بب یاما چون باربد کامل و درست نم

  فاصله گرفتم. دیام

  بود يشب نامزد یتالف نیا -

  تخت کادوش رو برداشتم و بهش داد ي. از رومیبه اتاقش رفت ییتکون داد، دستش رو گرفتم و دوتاخنده سر  با

  ادیخوشت ب دوارمیام -

  رو از دستم گرفتم جعبه

  ؟يدیچرا زحمت کش یی: وا دیام

  شهیتولد بدون کادو که نم -

  رو از داخل جعبه درآورد. یجعبه رو باز کرد، ساعت بند جرم مشک در
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  !اد؟یخوشت م -

  زمیست، ممنون عز ی: اره عال دیام

  یباش ادمیبه  ي هیکه هر ثان دمیساعت برات خر -

  شد یمانع ام م یرو بهش بگم، اما ترس قتیخواست االن تمام حق یکرد، دلم م ی. با عشق نگاهم مدیام رو بوس گونه

  !؟یبگ یخواه یم يزی: چ دیام

  تکون دادم سر

  اتاقت چرا بازار شامه!! نیا -

  شهیم یشکل نیکه عجله دارم، اتاقم ا ی: گاه دیام

  کمد انداختم يتخت برداشتم و تو يهاش رو از رو لباس

  خواب آماده است ياالن تختت برا -

  زد لبخند

  ییی: مرس دیام

  خوب شب خوش بازم تولدت مبارك -

  زمیازت ممنونم عز ی: بابت همچ دیام

خوشحال شده بود، کاش  یلیخ دیبود، ام یتخت ولو شدم، امشب شب خوب يرفتم. رو رونیزدم از اتاقش ب لبخند
نوا هم فقط بلد  نیندارم، ا يعالقه  چیبهش ه گهیباربد هم عاقل بشه و دست از سر من بردار، کاش بفهم من د نیا

کم کم همه  دوارمیام دم،یکش قیچند تا نفس عم ،خودش نگهش داره يبرا ستیاما بلد ن رهیبود باربد رو از من بگ
  چشمام رو بستم و در آغوش خواب فرو رفتم... د،یآیدرست بشه. خوابم م زیچ
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چرا  دم،یکش قیقلبم گذاشتم، چند تا نفس عم يتخت نشستم و دست رو يرو دم،یاز خواب پر یبیعج يدلشوره  با
بود، پس چرا  یکه شب خوب شبیداشتم. د يحس بد یلیقلبم زلزله برپا بود، خ ياوووفف تو زد؟یقدر دلم شور م نیا

تخت  يو از رو دمیکش يدر راه بود!! نفس بلند يبدداد، انگار اتفاق  ی!! دلم گواه بد مستیخوب ن ادیاالن حالم ز
 فتیرفتم اما نبود، واا امروز که جمعه بود ش دیو شستن دست و صورتم، به اتاق ام ییبلند شدم. بعد از دستشو

که  دیبود، از اتاق ام یدکتر بودن هم کار سخت مارستان،یباهاش تماس گرفتن و رفته ب مارستانینداشت که! حتما از ب
 یباربد شروع بشه، چندان روز خوب دنیکه با د ياخم کرد، روز دیآمدم با باربد رو به رو شدم، من رو که د رونیب

  نخواهد بود.

  خوام رد شم یبرو کنار م -

  : باهات حرف دارم باربد

  ندارم یحرفاما من با تو  -

  .دیرو گرفت و دنبال خودش کش دستم

  ولم کن -

  اتاقش پرتم کرد و در رو بست. يتو

  چته؟ -

  بود یعصب

  هست؟! یفرق دیمن و ام نی: ب باربد

  تو مرداب انوس،یاق دیمعلومه که اره، ام -

  سمتم آمد، چند قدم عقب رفتم. یقدم چند

  رمیدستت رو بگ يداد یاجازه نم يبا من بود ی: وقت باربد

  زد يپوزخند

  !یکن یرابطه بر قرار م دیبا ام ی: اما االن به راحت باربد
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  نداره یبه تو ربط دیمن و ام يرابطه  -

  ؟يبود دیبا ام شبی: تو د باربد

  نداره بفهم یربط چینبودم ، به تو ه ایبودم  -

  !؟یکن یم ي: چرا باهام باز باربد

  يدار یکه دست از سرم بر نم ییتو نیندارم، ا يمن با تو کار -

  کمرم گذاشتم. يو کمرم درد گرفت، دست رو وارید يداد، خوردم تو هولم

  ؟یپرون یمرض چته؟! چرا جفتک م -

  يکرد یم يباز یفقط داشت ،يتو اصال عاشق من نبود ،ی: تو از همون اول بهم دروغ گفت باربد

  .يکرد انتیتو با نوا به من خ ،يرو زمزمه کرد عشق یتو برام الک ،يکرد يکه با من باز يتو بود نیا -

نفس  د،یکوب واریصورتم مشتش رو به د يرو مشت کرد و به سمتم آمد، از ترس چشمام رو بستم، اما به جا دستش
پر از نفرت و خشم بر پا  ینگاهش طوفان يحبس شده ام رو رها کردم و چشمام باز کردم. نگاهم به نگاهش افتاد، تو

  .دیچشماش دلم لرز ياز اون حس نفرت تو دم،یسآن ازش تر هیبودم،  دهیند يجور نی باربد رو ابود، تا حاال

  یهست یعوض هی: ازت متنفرم دلناز تو  باربد

  یکن یم تیام، تو دائم من رو اذ یبه زندگ يتو گند زد ،یهست یخودت عوض -

  دمیاما من بهت انتقام رو نشون م يریتا از من انتقام بگ ينامزد کرد دی: تو با ام باربد

  دو دستم بهش ضربه زدم. با

  يندار یتو برام ارزش یفهمیچرا نم وونهیخل و د -

  زدمش و سمت در رفتم. کنار

  مچ دستم رو محکم گرفت که
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  ولم کن -

  : من هنوز حرفام تموم نشده باربد

  چرت تو ندارم يحرفا دنیشن يبرا یاما من گوش -

  دستم رو فشار داد، از درد صورتم جمع شد مچ

  گفتم ولمم کن -

  يواریخوردم به کمد د نباریهولم داد ا دوباره

  کمرم شکستت یوحش -

  : بدرك باربد

  گرفته بود. واریخشن شده بود و فاز پرت کردن من رو، به کمد و د چه

  

  !؟يدار یچرا دست از سرم بر نم -

  شده بود!! وونهیبه دست زدن کرد. جا خوردم، نکنه باربد د شروع

  !ه؟ینفر بعد ک د،یسراغ ام يبعد آمد ،يداد ياول من رو باز ،یهست يماهر گریباز یلی: خ باربد

  !؟یتو انگار من رو با خودت اشتباه گرفت -

  اشاره ام رو به سمتش گرفتم انگشت

من دلباخته  ،يکرد انتیبهم خ یاما بعد به راحت ،يعاشق خودت کرد تو من رو ،يداد يکه من رو باز يتو بود نیا -
  دل بستم یقلبم کشتم، من دوباره به کس يمنم عشقت رو تو دم،یتخت د يتو شده بودم، اما تو رو با دوستم تو ي

  کنه! یهمه کف م يدلستر که برا ایدل  نی: ا باربد

  رفته بود.باربد من رو با خودش حتما که اشتباه گ نیبابا ا يا
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  .يریگیم ییسازه، فاز چرت و پرت گو یات رو عوض کن، موادش بهت نم یچند بار بگم ساق -

  زد. يپوزخند

  يداد ي: من عاشقت بودم اما تو من رو باز باربد

مخ  یخونه تون رو بزن فونیزنگ آ نکهیاز ا شتریتو ب ر،یندادم، باربد من رو با خودت اشتباه نگ يمن تو رو باز -
  .يدخترا رو زد

 رونیکنم؟ از کمد جدا شدم که از اتاق ب یبحث م یروان نیاتاقم و دارم با ا ي. من چرا هنوز تودمیکش یقیعم نفس
 يشد، دو دستش رو، رو کتری. بهم نزدواریبه د دمیبرم، اما باربد سد راهم شد و سمتم آمد، منم عقب رفتم و چسپ

  دو طرف صورتم گذاشت. وارید

  نارربرو ک -

  : جام خوبه باربد

  شدم. یم تیداشتم اذ یکیحجم نزد نیاز ا دم،یحرص نفس کش با

  شمیم تیبرو کنار دارم اذ -

  : المصب چه عطرت مست کننده ست باربد

  *ن*ه اش گذاشتم و به عقب هولش دادم، اما تکون نخورديس* يرو، رو دستام

  کشم هاا یم غیباربد ج -

  آب از سرم گذاشته گهی: بکش، من د باربد

  باربد بزار برم، برو کنارر -

  !؟يکرد يچرا باهام باز ؟ی: چرا دوستم نداشت باربد

  خوردم. يخر شدم از تو خوشم آمد، بعد هم ازت باز یزمان هیمن  -

  یمال من بش دی: تو با باربد
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  و نخواهم بود. ستمیهرگز، من مال تو ن -

  واریشده بودم به د خکوبیچ دستات هام رو گرفت، انگار مم زدم،یرو مشت کردم و بهش ضربه م دستام

  یمال من بش دیروز هم با هی يشده برا ی: حت باربد

  خفه شوو -

 ینبود که من م یباربد اون نینگاهش جا خوش کرده بود، ا ي. نفرت توزدیبودم و قلبم مثل قلب گنجشک م دهیترس
  بکشم اوضاع بدتر بشه غیج دمیترس یمن رو از دستش نجات بده! م ادینم یشناختم، چرا کس

  .میزن یبا هم حرف م مینیش یم ییدوتا ر،یباربد ازم فاصله بگ -

  حرف زدن گهی: بسه د باربد

  صورتم آورد. کیرو نزد صورتش

  ست ی: طعم لبات فراموش نشدن باربد

  .دیلبش کش يرو زبون

  خواد بارها بارها طعمش رو امتحان کنم ی: دلم م باربد

 يبا تمام وجود تقال برا ده،ینشون بدم، ل*ب*ش به ل*ب*م چسپ یعکس العمل ایبزنم  یبتونم حرف نکهیاز ا قبل
  نفس کم آورده بودم. گهیبود، انگار با هرکول طرف شده بودم، د شتریکردم، اما زور باربد ب یم يرها

  !د؟یکن یم یچه غلط دی: شما دار دیام

رگام  يافتاد، رگ گردنش متورم شده بود، حس کردم خون تو دیبه امزدم، نگاهم  يازم جدا شد، تک سرفه  باربد
  رفته لیتحل يبا صدا د،یلرز یاز خشم م دیمنجمد شده بود، ام

  ...دیا...م -

  چشماش انگار خون جمع شده بود. نوا هم وارد اتاق شد ينگاه کرد، تو بهم

  چه خبره؟! نجای: ا نوا
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  میکرد یهم رو ب*و*س م میمن و عشقم فقط داشت ست،ین ی: خبر خاص باربد

  وا رفت دیزد و ام يزده بود. نوا پوزخند خیکردم، بدنم  کپ

  : دلناز دوست دخترمه باربد

  نگاه کردم دیمن چرا هنوز زنده بودم؟! به ام ستاد،یاز حرکت ا قلبم

  بزا... - 

  زد ادیسکوت باال آورد و فر يبه نشونه  دستشو

  خوام صدات رو بشنوم ی: خفه شو خفه شو، نم دیام

  گونه ام سر خورد، به سمتم آمد يرو اشک

  

  بر پا بود. ینگاهش چه طوفان يسمتم آمد، تو به

  جواب بده ریخ ایپرسم، با بله  یسوال م هی:  دیام

  تکون دادم سر

  باربد... همون... عشقت... بود! ؟ي: تو... دوست... دختر باربد دیام

  سوال جواب داد!! نیبه ا ریخ ایبا بله  شدیمگه م آخه

  من... -

  رریخ ای: گفتم بله  دیام

  بله -

  هم فشار داد. يرو از خشم مشت کرد و دندون هاش رو، رو دستاش
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شدن به باربد و مثال انتقام گرفتن ازش، با تو نامزد کرد، اما هدف  کینزد يجان، دلناز برا دیام ي: تازه خبر ندار نوا
  من و تو بود يابوداش ن یاصل

  رو به نشونه نه، به چپ و راست تکون دادم. سرم

  !یترکون یبا باربد الو م ينامزد کرد دیکه با ام ؟یهست یپس خودت چ یخائن و عوض یگفت ی: به من م نوا

  بسه نوا بسه -

  التماس بهش نگاه کردم با

  کردم، اونم آمد با تو انتی: من چون با نوا به دلناز خ باربد

با التماس  زد،یدادم، قلبم داشت بال بال م یکرد؛ داشتم جون م یفرق م شهیبهم نگاه کرد، رنگ نگاهش با هم دیام
  بهش نگاه کردم.

  ..دی: ام باربد

  : خفه شووو دیام

  .دمیزد، باربد جا خورد و منم ترس دیکه ام يادیفر از

قدر راحت من  نیا يباربد چطور ؟یرو کن يکار نیبا من همچ ی: من برات هم مادر بودم و هم پدر، چطور تونست دیام
من مثل تو  ؟یرو بهم نگفت قتیکرده بودم؟ چرا همان موقع حق يمگه من در حقت چه بد ؟يپاهات له کرد ریرو ز

  نامرد نبودم

  رو راه انداخت. يباز نی: مقصر دلناز نه باربد، دلناز ا نوا

کار  نیکه برادرش بودم ا یباربد بوده، اما باربد حق نداشت با من زونیآو: اصال دلناز به باربد پشنهاد داده، دلناز  دیام
  بود اما باربد برادرم بود. بهیدختر غر هیداد، دلناز  یدلناز م يتن به خواسته  دیرو کنه، باربد نبا

دوباره  دیکرد. ام ریینگاه باربد تغ يتو يزیچ هی کرد،یهنوز ازم دفاع م دیگند زده بودم اما ام نکهیبودم، با ا خوشحال
  بهم نگاه کرد
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 هیچند روز  نیا نم،ینگاهت بب يبودم که رنگ عشق رو تو ي: با تمام وجود عاشقت بودم، هر لحظه منتظر روز دیام
  اما مال من نبود دمینگاهت د يتو يزیچ

  همه غم درد گرفته بود. نیصداش پر از غم بود، قلبم از ا لحن

کردم تو  یکه عاشقت شدم، من فکر م يات افتاد، لعنت به روز يجادو يکه نگاهم به اون چشما ي: لعنت به روز دیام
  قلبم نبود اما تو يتو یاحساس من پاك بود، جز تو کس ،يقلبت پاك، اما تو اصال قلب ندار

  بزنم. یتونستم حرف یو نم ختمیر یسر تکون داد، فقط اشک م برام

کردم  یفکر م ،یمعرفت یب یلیدلناز، خ ينامرد یلیخ نم،یتونم اشکات رو بب یهنوز هم نم ینکنن، لعنت هی: گر دیام
  يبایسرآب ز هیاما تو فقط  يدیمثل گل رز سف

  تونستم یکردم حرف بزنم اما نم یم یسکه سکه ام گرفته بود، سع ادیز هیگر از

عشقش رو داره، رحم نکرد، تو که  يه ادعاک يبه دختر ی: نوا به باربد دل خوش نکن، باربد به برادرش، حت دیام
  کنه یبه تو هم رحم نم ،ياش دار یزندگ يتو یگاهیچه جا ستیمعلوم ن

  من و باربد نگاه کرد. به

  که عاشقش بودم رو از دستت دادم. ي: من امروز هم برادرم رو و هم دختر دیام

  شدن در به هم، به خودم آمدم دهیکوب يصدا دنیرفت، با شن رونیتاسفم برامون سر تکون داد و از اتاق ب با

  : من چه کار کردم!!؟ باربد

صورتم  يرفتم، دست رو رونیام نابود شده بود، با خشم به باربد و نوا نگاه کردم و از اتاق ب یزندگ قهیچند دق يتو
من اشتباه کردم، من به حرفام گوش کنه اره  دیرو از دست بدم، اون با دیتونم ام ینم یراحت نینه نه من به ا دم،یکش

  دمیرو د نیریبهم گوش کنه، ش دیبا دیگند زدم اما ام

  کجاست؟ دیام -

  رونی: رفت ب نیریش
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 قتینکرده بودم، من فقط حق انتیحرف بزنم، من بهش خ دیبا ام دیرفتم، من با ابونیکوچه، به سمت خ يتو دمیدو
  .شدیرد م ابونیداشت از خ دمشیرو ازش پنهون کردم، د

  ددیام -

و  دمیکش غیشد، ج نیزم يو پخش رو نیماش ي شهیبه هوا پرواز کرد، خورد تو ش هویو بهم نگاه کرد اما  ستادیا
  ..دیدور سرم چرخ ایزانو زدم، غرق خون شده بود و چشماش بسته شد، انگار دن نیزم يسمتش کنارش رو دمیدو

  

بلند شدم، به اطراف نگاه  نیزم يکجا بود؟!! از رو گهید نجایمثل شن زار بودم، وا ا يجا هیرو باز کردم، وسط  چشمام
  بود. ستادهیا اچهیپشت به من کنار در دیسمتش رفتم؛ ام دم،ید اچهیدر هیکردم، 

  دیام -

  بود. نیسمتم برگشت. چقدر چهره اش غمگ به

  دلناز ی: دلم رو شکست دیام

  من دوستت دارم دیمن رو ببخش، ام -

  گذاشت اچهیپل وسط در يزد، قدم رو یتلخ لبخند

  دینرو ام -

  خوام یرو نم یزندگ نیا گهی: من د دیام

  شدیبهم متنقل م يداشت، حس بد یکه بر م یقدم هر

  که نرو دمیتو رو به جون خودم قسمت م دیام -

  اما برنگشت ستادیا

  من رو تنها نزار دیام -

  دمیکش قیو چشمام رو باز کردم، چند تا نفس عم دیچیتو سرم پ يدرد
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  : دلناز یمان

  نگاه کردم بهش

  !؟ی: خوب یمان

  تخت نشستم يرو

  کجاست؟! حالش خوبه؟ دیام -

  : خوبه، نگران نباش یمان

  نمشیبب دیمن با -

  دنشید میری: باشه، اول بزار سرمت تموم بشه، بعد م یمان

  دمیکش یقیعم نفس

  ادیاالن م ری: سام رفته داروهات رو بگ یمان

  خوام یمن آب م -

  ی: اوک یمان

دردم گرفت و دستم  دم،یکش رونیدستم رو برداشتم، سوزن رو از دستم ب يرو يرفت، چسب ها رونیاتاق ب از
  رفتم. رونیتخت بلند شدم، از اتاق ب يسوخت، اما برام مهم نبود، از رو

  !؟یکن یچکار م نجای: دلناز تو ا سام

  نمیرو بب دیام دیمن با -

  دستم رو گرفت سام

  ادیز دستت خون م: داره ا سام

  دمیکش رونیرو از دستش ب دستم
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  کجاست؟! دیام ست،یمهم ن -

  : دلناز آروم باش سام

  کرد. یسوخت و درد م ی.. سر تکون دادم، نه نه اون حالش خوبه، دستم مدینکنه ام زد،یشور م دلم

   ؟یینجای: تو ا یمان

  ی: مثال قرار بود ازش مراقبت کن سام

  ارمی: رفتم براش آب ب یمان

  نمیرو بب دیخوام ام یمن م -

  میبر ای: باشه، ب یمان

  دستمال مقابلم گرفت هی سام

  دستت يرو بزار رو نی: ا سام

دست  م،یدیرس ژهیو يبود، به بخش مراقبت ها يبستر دیکه ام ییسمت جا میرفت يرو ازش گرفتم و سه تا دستمال
چند تا دستگاه که بهش وصل شده  ونیم شهیتخت اون ور ش يرو دیام م،یستادیا شهیش هی يرو گرفتم. جلو یمان

  بود؛ بغض داشتم اما اشک نه دهیبود، خواب

  ... سرش.. آمده؟ییچه... ب.ال.. -

  : حالش خوبه! نگران نباش سام

  دمیکش ادیفر

  !کنهه؟یچکار م نجایاگه خوب پس ا -

  : دلناز آروم باش یمان

  آروم باش یگیمن ماون وقت به  ده،یاون تخت خواب يعشقم رو -
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داده بود افتاد، با خشم  هیتک واریگونه هام روان شد، نگاهم به باربد که به د يکم کم اشک رو د،یکش ینفس یمان
  گوشش زدم يتو یلیسمتش رفتم و س

  یییاالن آروم ،يرو تا مرز مرگ برد دیراحتت شد!! ام التتیخ -

  خواستم... یبرادرم، من نم دی: ام باربد

  يرو، من رو نابود کرد دی! تو ام؟یچ یعنی يبرادر یدون یتو اصال مگه م ،یییعوض خفه شووو -

  سام من رو بغل کرد و از باربد جدام کرد. دم،یکش یم غیو سر ج زدمیمشت بهش ضربه م با

  : بسه دلناز، باربد هم مثل تو ناراحتت نوا

  ستادمیحرکتت ا یب

  من آرومم، ولم کن -

  زدم یلیو به سمت نوا حمله ور شدم بهش س دمیکش يدستاش رو از دورم برداشت، نفس بلند سام

 دیچرا ام يتو با من مشکل دار ؟يرو خرد کرد دیچرا ام ؟يدر حقتت کرده بود؟ چرا اون حرفا رو زد يچه بد دیام -
  ؟يکرد یرو قربون

  : تو با باربد... نوا

  خفه شووو -

  زدم یلیبهش س دوباره

  یرابطه ها رو خراب کن ينوا تو فقط بلد ؟یتو اصال آدم ،ياز باربد هم پست ترتو  -

  هولم دادم چند قدم عقب رفتم نوا

  !؟یهست ی: پس تو چ نوا

  نوا تمومش کن گه،ی: بسه د صدف
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  رو گرفت. دستم

  ستیحرفا ن نی: آروم باش دلناز، االن وقت ا صدف

من رو تنها  دیشو، ام داریب دیکه خواب بود نگاه کردم، ام دیو به ام ستادمیا شهی. پشت شدمیکش قیتا نفس عم چند
  من رو ببخش. دیام رم،یمیمن بدون تو م دینزار، ام

  

جم نخورده  شهیش يمدت من و باربد، از جلو نیا ينه حالش بهتر شده بود و نه بدتر، تو دیروز گذشته بود، ام چند
رنج آور بود، قلبم  یلیخ دیبدون ام يروزها شد،یم روزیروز حالم بدتر از د در رفت و آمد بودند، هر ي هیاما بق م،یبود

اما من و باربد وارد  مینیرو بب دیام میتون یدکتر گفته بود م نکهیبا ا دمش،ید یاون تخت م يرو یوقت امد،یبه درد م
هم  یکس م،یدیکش یازش خجالت م ییانگار دوتا م،یکرد یفقط نگاهش م شهیو از پشت ش میاتاقش نشده بود

همه حدس  دمیتصادف کرده بود؟ چرا من و باربد حالم خوب نبود؟ شا دیچرا ام ه؟یچ انیکه جر د،یپرس ینم یسوال
بلند  یصندل ياز رو نیهم يخفه کننده رو ندارم، برا يفضا نیتحمل ا گهیزده بودند که چه خبره؟!.. حس کردم د

  شدم

  : کجا؟ یمان

  قدم بزنم اطیح يتو یکم -

  ام؟یهمرات ب یخواه ی: م صدف

  خوام تنها باشم ینه، م -

  : مراقب خودت باش سام

 ازیتازه ن يبود. به هوا اطیح هیمراقب خودت باش! همش  گهیخواستم برم سفر قندهار که م یتکون دادم، انگار م سر
 نیهم يبودم، برا دهیندبود که نور آفتاب رو  يکرد، چند روز تیگذاشتم، نور چشمم رو اذ اطیداشتم، قدم داخل ح

بهتر شده بود، حس  یحالم کم دم،یکش قینفس عم انشستم، چشمام رو بستم، چند ت مکتین يشدم؛ رو تیهم اذ
  کنارم نشست، چشمام رو باز کردم، باربد بود. یکردم کس

  شه؟ی: حالش خوب م باربد
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  کرد یو غمزده نگاهم م یسوال

  خوب بشه دیبا -

  شد؟ يجور نی: چرا ا باربد

  دمینگاه کردم و با حرص نفس کش بهش

  ؟يمن که هزار بار بهت گفتم دوستت ندارم، چرا اون کار رو کرد ؟يچرا اون حرفا رو زد -

  : من عاشقت بودم، کارام دست خودم نبود. باربد

  چشمات فقط نفرت بود. ياما اون روز تو -

رابطه  دیچون تو با ام ،یگفت یچون فکر کردم اون روزا بهم دروغ م ،يکرد ي: چون حس کردم تو با من باز باربد
  یداشت

 دم،یمن ازت دل بر ،يکرد انتیکه به من خ يتو بود نیکه دوست دخترت بودم، بهت عالقه داشتم اما ا یمن وقت -
 یمن فقط م کنم يخواستم باز ینم ،یکه تو داداشش هست دمیکافه فهم يام شد، من اون روز تو یوارد زندگ دیام

  رو بچشم. یخواستم طعم خوشبخت

و محدود کنم، نوا هم دختر  ندهیرابطه پا نیتونستم خودم رو به ا ی: دست خودم نبود که عاشقت شدم، اما نم باربد
  بود، بعد هم که... ي هیخوشگل و پا

  کرد سکوت

درباره  یچی. تو هیداشت یاز سرم بر مهم که شده، دست  دیبه احترام ام دیمنم ازت جدا شدم، تو به من نه، اما با -
  ستیو خودخواهانه هم ن فیقدر کث نینداره، ا یرانیعشق و ،یدون یعشق نم ي

  دیکش ینفس

اما  رمیخواستم از تو انتقام بگ یمن گند زدم، اما کارام دست خودم نبود، من فقط م ،یگی: اره تو راست م باربد
  رو خراب کردم دیام یزندگ

  و نه انتقام گرفتن رو يبلد ینه عاشق -
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  نگفت يزیچ

  ؟يکرده بود لهیبه من پ گهیچرا د ،یتو که نوا رو داشت -

  : نوا اجبار من بود باربد

  اجبار!! یگیقدر م نیچرا ا -

با  یتو رفت نکهیندادم، تا ا تیبود، اما بعد نوا بهم گفت حامله ست اما من بهش اهم یسرگرم هی: اولش فقط  باربد
  حرص دادن تو، نوا رو قبول کردم. يمنم برا دیام

  نگاهش کردم یچیتعجب و گ با

  نوا باردار!!! -

  : اره باربد

  ؟يتنهاش بزار یخواست یاون وقت تو م -

  خوام سقطش کن اما قبول نکرد ی: اره، بهش گفتم من بچه نم باربد

  توست يادر بچه نوا دوستت داره اون م ،ينامرد ییلیحامله شده!! باربد تو خ ییتنها یعنیآهان  -

  .میخواست ی: اره من آدم بده، اما من اون روزا نه نوا و نه بچه اش رو نم باربد

  ؟يدار یاصال بهش حس ؟یاالن چ -

  دیموهاش کش يال دست

 یهم دلم نم گهیحالش خوب بشه، د دیخواد ام یفقط دلم م به،یچند روز کال حس و حالم عج نیدونم، ا ی: نم باربد
  کنم خواد نوا رو ترك

  

  اول عشق و بعد نفرت ،يمن کرد ریاما ذهنت رو درگ ،يتو هم به نوا عالقه دار -
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  خوام ترکش کنم. ی: بهش عالقه ندارم، اما اون حامله اش، بخاطر بچه اش نم باربد

  بچه اش نه بچه تون -

  باال انداخت. شونه

  راه بود. يبچه مون هم تو دیشا یحت م،یبودم، اون وقت االن ازدواج کرده بود بندی: کاش بهت پا باربد

  اخم نگاهش کردم با

  وقته که تموم شده یلیمن و تو بوده، خ نیکه ب یفکر نکن، هر چ زایچ نیبه ا گهید -

  بلند شدم مکتین يرو از

  ؟ي: دوستش دار باربد

  اون قدر که حاظرم جونم رو براش بدم -

  گمیرو بهش م قتیخوب شد، همه حق دیام ی: وقت باربد

تونه من رو  یبازم م دیام یعنیداشته باشه!!  ي دهیفا قتیممکن گفتن حق یعنینگفتم و ازش فاصله گرفتم،  يزیچ
ها، همون موقع مثل دو تا آدم با  ياون موش و گربه باز يکاش من و باربد به جا دم،یکش یدوست داشته باشه!! آه

 یرو م قتیباربد برادرشه حق دمیکه فهم يروز ونهم دیماجرا رو، کاش به ام میکرد یو حل م میزد یهم حرف م
 دیشد برگشت به عقب. من اشتباه کرده بودم اما ام ینه، کاش م ایکرد با من بمونه  یانتخاب م دیگفتم، اون وقت ام

  .دهیداره تاوان م

  يزیپرستار : خانم عز خانم

  بله -

  اتاقشون منتظر شما هستن يدکتر تو يپرستار : آقا خانم

  ختیر هوی قلبم

  قبل از بخش اورژانس، اتاق سوم يپرستار : راهرور خانم
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  خوب خوب بشنوم؛ در زدم يتکون دادم، به سمت اتاق دکتر رفتم، خدا کنه خبر ها سر

  دکتر : بفرما داخل يآقا

  نشستم یصندل يرو باز کردم، وارد اتاق شدم. بهم اشاره کرد رو در

  حالش خوبه؟! دیام -

  ستین شیها شیعکس ها و آزما يتو یکلمش چیدکتر : اره، ه يآقا

  !!ادیپس چرا به هوش نم -

  ادامه بده یخواد به زندگ یدونم، انگار بدنش نم یدکتر : نم يآقا

  چشمام حلقه زد يتو اشک

  افتاده؟! یشما و نامزدتون چه اتفاق نیب ،يزیدکتر : خانم عز يآقا

  چطور مگه؟! -

  !دیورود به اتاقش رو دار ياجازه  نکهیبا ا د،یستادیا شهیمدت پشت ش نیا يدکتر : شما تو يآقا

  !!دهیمن و برادرش رو با هم د د،یگفتن؟ بگم ام يداشتم برا یانداختم، چ نییرو پا سرم

ثابته اما  طشینداره، االن شرا یمشکل جسم چیداره، اون ه دنیجنگ يبرا زهیو انگ دیبه ام ازین مارتونیدکتر : ب يآقا
  شدن حالش هست میاحتمال وخ

  چکار کنم؟! دیمن... با -

مرگ، پس بهتر کنارش  يبلکه برا ،یزندگ ياما نه برا جنگهیاون داره م شه،یم میدکتر : بدنش باالخره تسل يآقا
  دیباش

  بلند شدم. یصندل يتکون دادم و از رو سر

  تونم برم؟ یم -
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  دکتر : البته يآقا

 یبرگرده، من مقصر همه چ ینخواد به زندگ دیمنم، من باعث شدم که ام زایچ نیا يهمه  لیآمدم، دل رونیاتاق ب از
کردم، من بهش دروغ گفتم، کاش من جاش بودم، چند تا نفس بلند  انتیگناه بود، من بهش خ یب دیهستم، ام

  که شدمیپرستار ها رد م ستگاهیداشتم از کنار ا دم،یکش

  ستیاصال حالش خوب ن چارهیدختر تازه آوردن، ب هی:  یاول پرستار

  ه؟ی: چش شده؟ اسمش چ یدوم پرستار

  است ي: تصادف کرده، اسمش نوا خسرو یاول پرستار

  ستادمیزده ا مات

  ؟يکرد دایپ يزیچ ي: شماره  یدوم پرستار

  پولش همراش بود. فیو ک یینابود شده، فقط کارت شناسا لشی: نه، موبا یاول پرستار

  .دنیگوشام اشتباه شن دیدرد گرفته بود، به پرستارا نگاه کردم. شا قلبم

  شده؟ يزی: خانم چ یدوم پرستار

  .. بود؟!یآوردن اسمش چ یدختر تصادف هی نیاالن گفت -

  ؟یشناس یم ،ي: نوا خسرو یاول پرستار

  قلبم گذاشتم. يرو دست

  !؟ی: خانم خوب یدوم پرستار

  االن کجاست؟ نوا کجاست؟ -

  دستم رو گرفت یصدام رو نداشتم، پرستار اول کنترل

  نشونت بدم میبر ای: آروم باش، ب یاول پرستار
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  باشن! دینوا رو دزد فیک دیشده باشه! شا یبودم اشتباه دواریپرستار رفتم، ام يتکون دادم و همراه  سر

  

  میاورژانس شد وارد

  جا صبر کن نی: هم پرستار

انس و با هم حرف زدن، اره حتما اشتباه شده، نوا حالش خوبه، اون تصادف تکون دادم، رفت سمت پرستار اورژ سر
  نکرده. پرستار اورژانس سمت آمد

  ای: همرام ب پرستار

  سرش راه افتادم پشت

  کوتاه باشه داری: د پرستار

  یاوک -

ما بود، کنار ا ستینوا ن نیکه ا زدمینوا شوکه شدم، همش خودم رو گول م دنیرنگ رو کنار زد، با د یآب ي پرده
رو دستش  یبود، دلم براش سوخت؛ دستم رو به آروم یو خون یصورتش پر از زخم بود، لباسش خاک ستادم،یتختش ا

  گذاشتم، چشماش رو باز کرد

  : دل...نا..ز نوا

  جانم -

  کردم لبخند بزنم اما موفق نشدم یسع

  شهینگران نباش حالت خوب م -

  : من... عا...ش..ق ب...ا..ب.. شد...م نوا

  دونم، باربد هم دوستت داره یم -

  : نه... ا...و...ن.. ع...اشق.. تو...ست نوا
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  خواد ترك کنه اونم به تو حس داره ینوا، من باهاش حرف زدم، باربد نم ستین -

  : فقط.... د...لش... سو...خت... او..ن.. نوا

  شکمش گذاشت يرو، رو دستم

  .دیدر کنار هم شروع کن دیجد یزندگ هی دیتون یشما سه تا م -

  خو...اد ي...گه... من... رو...نم...ي: م..ر...د... باب... د نوا

  نوا مرده بود!!!! يبچه  یعنیرفتم،  وا

  یمادر بش یتون یخواد، باربد بهت عالقه داره، دوباره م یاون هنوز هم تو رو م -

  تونست ینم خواست حرف بزنه اما یم نوا

  شهیحالت خوب م يبه زود زم،یآروم باش عز -

  : م...ن... نوا

  آروم باش -

  رو فشار داد، مشخص بود که حالش خوب نبود دستم

  میزن یباهم حرف م يخوب شد یبه باربد خبر بدم، وقت رمیمن م -

  لبخند زدم، دستم رو از دستش جدا کردم و ازش فاصله گرفتم، به باربد زنگ زدم بهش

  : بله باربد

  اورژانس ایب -

  : چرا؟ باربد

  نوا تصادف کرده -

  : آمدم باربد
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  کرد. قطع

  د؟یدار ماریبا ب ی: شما چه نسبت پرستار

  دوستش هستم -

  : خانواده اش کجان؟ پرستار

  ستنین رانیا -

  !؟يدار کشیدرجه  يها لیاز فام ي: شماره  پرستار

  ادینامزدش داره م -

  ی: اوک پرستار

  وبه؟حالش خ -

  اتاق عمل رهیمدارکش کامل بشه، م یبه عمل داره، وقت ازی: ن پرستار

  طرفش رفتم دم؛یتکون دادم؛ باربد رو د سر

  : نوا کجاست؟ حالش خوبه؟ باربد

  عمل بشه دیگفتن با -

  نمشیخوام بب ی: م باربد

  کنه یم تیبه پرستار بگو راهنما -

  تکون داد سر

  داره ازیبده، اون بهت ن دیبهش ام -

  : باشه باربد
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دوستم بودم. کاش  يروز هیسوخت، درسته در حقم بد کرده بود، اما باالخره  ینوا م يرفتم، دلم برا رونیاورژانس ب از
  دمیکش یزدم. آه یباهاش بد حرف نم شیچند روز پ

  تو دختر؟! یی: کجا سام

  رو گشتم اطی: کال ح یمان

  ؟ي: دلمون هزار راه رفت، کجا بود صدف

  رژانس او -

  : اونجا چرا؟ سام

  دمیکش ینفس

  نوا تصادف کرده -

  االن حالش خوبه!؟ یی: وا صدف

  دونم، باربد کنارشه ینم -

 ی. آهخته؟یبهم ر زیدکتر، بعد هم تصادف نوا، چرا همه چ يبود، اول حرفا يامروز چه روز بد ستادم،یا شهیش پشت
 دمیترس یم ؟یمن رو ببخش یتون یکنارت! م امیمن ب ؟ینیببخواد من رو  یدلت م یعنینگاه کردم،  دی. به امدمیکش

 دیام ،يمن تاوان بد يجا ستیحقت ن دیبهتر شدن حالش بد تر بشه، ام ياگه برم کنارش و باهاش حرف بزنم، به جا
 یکه سالم و شاد باش نیتو فقط خوب شو، هم رون،یب رمیات م یمن رو نخواه، من از زندگ گهیتو خوب شو، اصال د

شدم. کم کم به جز  یکردم، گناهکار تر م یفکر م یهر چ دم،یکش ينفس بلند ه،یمن کاف يبرا ،یکنار منم نباش یحت
  .دمید یرو مقصر نم یکسخودم 

  

 يسر به خونه بزنه، فقط من و صدف تو هیرفته بود دنبال سوده، سام رفته بود  یساعت گذشته بود، مان چند
  فاصله گرفتم. شهینبود، دلم به شور افتاده بود، از ش يبرهنوز از باربد خ م؛یبود مارستانیب

  ؟يری: کجا م صدف
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  رمیبگ ياز نوا خبر رمیم -

  ی: اوک صدف

  رفتم رشی! سمت پذاوردهیبخش سر در ن نیعملش تموم شد و حالش خوبه که از ا حتما

  دیسالم خسته نباش -

  خانم جوان بود بهم نگاه کرد هیکه  رشیپذ مسوول

  ی: سالم، سالمت باش

  االن کدوم بخشه؟ يخواستم بدونم نوا خسرو یم -

  : صبر کن چک کنم

  گذشت، بهم نگاه کرد ي هیچند ثان ستاد،یا تورشیمان يتکون دادم، جلو سر

  د؟یدار یچه نسبت ماری: با ب

  دوستش هستم -

  بود نیاش غمگ چهره

  حالش خوبه؟ -

  اما دوستتون فوت کرده زم،ی: متاسفم عز

  نفس کم آورده بود د،یچرخ یسالون دور سر م انگار

  : خانم، حالتون خوبه؟

 ياشکام رو زد،یهزار م يقلبم رو دم،یکش یرسوندم، تند تند نفس م اطیتکون دادم، با سرعت خودم رو به ح سر
نشسته بود،  مکتین يکه رو دمینوا زود بود مردن، باربد رو د يامکان نداشت؛ برا نیگونه هام روان شدن، نه نه ا

  بود سیولو شدم. بهم نگاه انداخت، او هم صورتش خ مکتین يسمتش رفتم، کنارش رو
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  یراحت نی: نوا رفت به هم باربد

  نداشت، هنوز جون بود ینوا که سن -

  انداخته نشیماش يگفت نوا خودش رو جلو یکه به نوا زده، م ي: راننده  باربد

  کرده!!! یخودکش یعنی -

 یراهرو قدم م يکالفه تو د؛یپر کش شیاتفاق منم، ذهنم به چند روز پ نیرفتم، حس کردم مقصر ا تکون داد، وا سر
زود  دیخواست ام یقرار بود، دلم م یبود، قلبم ب دهیخواب شهیاون تخت اون ور ش يرو دیبود که ام یزدم، چند ساعت
آمد، باربد مقابل  رونیرفته بود، از اتاق ب دیام ي نهیو معا دنیکه به د يمن رو تنها نزار، دکتر دیتر خوب بشه، ام

  ستادیدکتر ا

  : حالش خوبه؟ باربد

  بود زهیآم تی: عملش موفق دکتر

  هوش؟ ی: پس چرا ب باربد

  مهمه یلیو چهار ساعت خ ستیب نیا اد،ی: به هوش هم م دکتر

  مش؟ینیبب میتون یم -

  کوتاه باش مشی: اره، اما تا دکتر

  .میتکون داد سر

  دنش؟ید يبر یخواه ی: م سام

انگار باربد هم مثل من دو دل بود.. وارد  دم،یکش یازش خجالت م نمش،یتونستم برم بب ینم دمیدونستم شا ینم
  اخم کردم دنشیپل ها با نوا برخورد کردم، با د يشدم که رو اطیح

  : چته؟ نوا

  خورهیصدات بهم م دنیشن دنت،یحالم از د -
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  چاك هستم نهی: نه که من عاشق س نوا

  یآشغال هیاصال تو  ،یبدجنس یلیخ -

  مارستانیب نیا يبخاطر تو، تو دیام يانگار فراموش کرد ،یپاک یلی: تو هم خ نوا

  نه من يتو لشیدل -

  !دمی: من بودم که داداش نامزدم رو بوس نوا

  داده ریندارم، اون به من گ یحس چینه من اون رو، من به باربد ه دیباربد من رو بوس -

  بهم زد ي ضربه

  دروغ نگو گهی: بسه حاال که دست رو شده، د نوا

 یاعصاب باربد ل يکردن به من، برو رو لهیپ يتو هم به جا دم،یندارم، من عاشق ام ينوا بفهم، من به باربد عالقه  -
  کن یل

  دیبا حرص کش ینفس

  يمرداب نجات بد نینشده خودت رو از ا ریبهتر تو هم تا د -

  کنم ی: من با باربد ازدواج م نوا

  هاشون ازدواج کرده بودند. يکرد، االن همه بدکاره ها با مشتر یازدواج م یاگه با همخواب شدن کس -

  کرد اخم

  مراقب حرفات باش یی: هو نوا

  شدن یتا همه راحت م یکشت ینوا، کاش خودت رو م يردیمیکاش م -

  ؟يریمی: چرا تو نم نوا
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که باربد به شونه ام زد به  ي... با ضربه رهیخواست نوا بم یرفتم، با تمام وجود دلم م نییا پازدم و از پله ه کنارش
  خودم آمدم.

  ؟یی: کجا باربد

  جا نیهم -

زدم، االن نوا زنده بود، من فقط  یکردم، اگه من اون حرفا رو بهش نم یمرگ نوا رو نم ي. اگه من آرزودمیکش یآه
  رفتم. ژهیو يبلند شدم و به بخش مراقبت ها مکتین يبزنم، از رو بیآس گرانیبلدم به د

  شده؟ ی: چ صدف

دهنش گذاشت، سرم رو،  يدستش رو، رو نیهم يشده برا یکه چ افتیغم نگاهش کردم، انگار از حالت نگاهم در با
کاش من  ؟یچ رهیهم بخاطر من، مرگ رو در آغوش بگ دیاگه ام ؟یچ ادیب دیسر ام يدادم. اگه بال هیتک شهیبه ش

  رمیبم

  

  فاصله گرفتم. شهی. از شرمیمن بم کاش

  نمیرو بب دیخوام ام یمن م -

  کنم یاالن پرستار رو خبر م ی: اوک صدف

جمله  نینبود ا ادمیکنه، مرگ و تولد همکار هم هستن،  یم دایبا مرگ و تولد تعادل پ یتکون دادم، زندگ سر
با مکث قدم به داخل اتاق گذاشتم،  دم،یافتاده بودم!!. لباس سبز رنگ رو پوش ادشی هویبود که  لمیکدوم ف الوگید

  کردم. نگاهکه غرق در خواب بود  شیبایز يبه چهره  ستادم،یکنار تخت ا

  خواب گهیتنبل، بسه د دیام گهیپاشو د -

  رو قورت دادم بغضم

باور کن،  دیرو نگفتم، اما ام قتیمن بهت حق يخوب حق دار ،یدونم ازم ناراحت یم ،يدوستم ندار گهیدونم د یم -
  نکردم انتیمن بهت خ
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  دهنم رو دم گوشش بردم. دم،یکش یآه

  عشق، جونم رو بدم. نیاثبات ا يمن دوستت دارم و حاضرم برا -

  دمیصورتش کش يرو دست

  دوستت دارم یلیخ -

با  زدن،یبودند و با هم حرف م ستادهیسام و صدف کنار هم ا ،یزدم؛ سوده، مان رونیلبش زدم، از اتاق ب يرو ي بوسه
بغل سام انداختم. انگار تعجب کرده بود که  يخودم رو تو یمن سکوت کردن، سمتشون رفتم، قبل از هر حرف دنید

  دستاش رو، دورم حلقه کرد! یبعد از مکث

  حالت خوبه؟! ی: آبج سام

  دمنگاه کر رهیو ازش جدا شدم، بهش خ دمیکش ینفس

  ؟یشده دلناز؟ خوب ی: چ سام

  يکرد یم تیو ازم حما يکنارم بود شهیهم نکهیممنون بابت ا -

  زدم لبخند

کردم، به جز تو  زونیپشت بام گذاشتم و بهش چند تا بادکنک آو يسبد رو هی م،یبابا بزرگ بود يخونه  ادتهی -
  تو، دست من شکستت يپا ادتهیبا من داخل سبد ننشست،  یکس

  سرش رو تکون دادتعجب  با

  دوستت دارم یداداش -

  قربونت برم، منم دوستت دارم ی: اله سام

  ؟یزنیشده؟ چرا مشکوك م يزی: دلناز چ یمان

  صدف نگاه کردم به

  کارام، محرم رازام ي هیام، پا یتمام زندگ يدوستم تو نیو بهتر نیاول -
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  قدم سمتش برداشتم چند

  !يدی: دلناز من رو بخش صدف

  و ازش جدا شدم دمیآغوشش فرو رفتم. گونه اش رو بوس يزدم و تو لبخند

  ممنونم بابت بودنت، دوست دارم دختر خاله -

  زد لبخند

  : منم دوست دارم صدف

  نظر داشت نگاه کردم ریکه با تعجب رفتارم رو ز یمان به

  کنارم بودم شهیام، از تو هم ممنونم که هم هیپا شهیهم يپسر خاله  -

  اش گذاشتم نهیس ير کمرش حلقه زدم و سرم رورو دو دستام

  !؟يسرت دار يتو ي: چه نقشه  یمان

  جدا شدم ازش

  ه؟یچ انی: دلناز حرف بزن جر یمان

  فقط دوستت دارم ،یچیه -

  سوده نگاه کردم به

  مشکوك يزیخل و چل باش و بدون به هر چ نیمراقب ا -

  هم، سوده رو هم بغل کردم. نیهم يبرا رم،یزشته سوده رو در آغوش نگ دمیلبخند زد، د سوده

  خوب من برم -

  : کجا؟ یمان

  خونه مون -
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  : چرا! سام

  حموم برم و لباس عوض کنم -

  امی: منم همرات م صدف

  خوام تنها باشم ینه، م -

 هیاون داره،  ازینفر ن هیبه  یتعادل زندگ ينگاه کردم با لبخند ازشون فاصله گرفتم، حاال که مرگ برا شونیچهارتا به
  ستادمینشسته بود، کنارش ا مکتین نیهم يکه هنوز رو دمیباربد رو د اطیح ي. تودیام ينفر منم به جا

  باربد -

  نگاه کرد بهم

  قول بده هی -

  خورد جا

  : قول!!؟ باربد

  اره -

  ؟ی: چه قول باربد

  !یکه من به قلبش زدم رو درمان کن يزخم ها ،یباش دیمن نبودم، مراقب ام یوقت شهیم -

  شده؟ ی: دلناز چ باربد

  لطفا مراقبش باش -

  کنه، من گناهکارم نه تو یتو رو ترك نم دیام گم،یرو بهش م قتیحق يحالش خوب شد، همه  ی: وقت باربد

  دمیکش ینفس

  قول بده -



  انتقام دلباخته

 
419 

 

  تو نگران نباش دم،ی: باشه، قول م باربد

  لبخند زدم. بهش

  قلبم شد. يتک ستاره  دیبهت عالقه ندارم، ام گهیبود، اما من د یخوب يبا تو بودن، روز ها يروز ها -

  گردونم یرو ازت گرفتم، خودم بهت برش م دی: من ام باربد

  کنم ياثبات عشقم هر کار يمن حاضرم برا -

  ؟ی: دلناز خوب باربد

  تکون دادم. سر

  خداحافظ باربد -

  ؟يری: کجا م باربد

  خونه تون -

  همرات؟ امی: منم ب باربد

  خوام تنها باشم ینه، م -

  ستادمیتکون داد، چند قدم ازش فاصله گرفتم، اما ا سر

  باربد -

  : بله باربد

  کار رو کردم نیدوستش داشتم ا نکهیا يبگو، من برا دیبه ام -

  : کدوم کار رو؟ باربد

  باال انداختم و براش دست تکون دادم.... شونه
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  سالون شدم وارد

  : سالم خانم نیریش

  نگاه کردم بهش

  سالم -

  حالشون بهتر شده؟ دی: آقا ام نیریش

  ادیبه هوش م يبه زود -

  خدا دی: به ام نیریش

  پله ها باال رفتم از

  ارم؟یبراتون ب دیخوریم ی: چ نیریش

  مزاحمم نشه یخوام تنها باشم، کس یم ،یچیه -

  : باشه خانم نیریش

ام برداشتم، سمت حموم رفتم، لباس هام رو در آوردم،  کهیدو ت ياتاق خودم شدم، حوله رو همراه با لباس ها وارد
آب عادت کرد؛  يآب باعث لرزم شد، اما کم کم بدنم به سرد يآب سرد رو باز کردم، سرد ریش ستادم،یدوش ا ریز

شد، اصال  دیاما قلبم عاشق ام رمیخواستم از باربد انتقام بگ یخونه شدم و م نیمن خودم رو گول زده بودم، وارد ا
 گرانیرو به د یخواستم خوشبخت بشم اما بدبخت یاحساسه، من م يکه خدا يدینشد!! ام دیعاشق ام شهیمگه م

 دیو قدم اشتباه برداشت، در آخر هم تاوانش مرگ شد. ام دیکرد، ترس انتیخ یدادم، نوا عاشق شد و به دوست هیهد
رو رك و  زیهمه چ ،يو پنهون کار يباز يکاش به جا يکرد اما ضربه خورد و قلبش شکست، ا یعاشق بود و عاشق

ام،  یزندگ دیکه آمد و شد ام يدیام د،یام خورد،یرقم م گهید یمدل یگفتم، اون وقت االن زندگ یم دیراست به ام
آب رو بستم، لباس  ریپس بدم؛ ش اوانت دیکنم، من گناهکارم و با یحاال وقتش من عاشق دم،یموهام کش يدست تو

 يبا مکث دست رو ستادم،یا دیدر اتاق ام يآمدم، جلو رونیاز حموم ب دمیچیو حوله دورم پ دمیام پوش هیدو تک
گونه هام دعوت شد. در کمدش  یدر گذاشتم، در رو باز کردم و قدم به داخل اتاق گذاشتم، اشک به مهمون رهیدستگ

 شرتید برداشتم، حوله رو درآوردم، تزرد رنگ، از داخل کم شرتیت هی دم،یکش باساشل يرو باز کردم، دست رو
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 يبایبرداشتم، چه لبخند ز زیم يتخت نشستم، عکسش رو از رو يبرام گشاد بود،  رو یکمی. دمیرو پوش دیام
خودکار دستم  هی ،!!! بازم شاد و خوشبخته؟!!! کاغذ از داخل کشو برداشتمخنده؟یمن برم بازم لباش م یداشت، وقت

  گرفتم

 گمینم ،يحرفام حکم صادر کرد دنیتو بدون شن دیام ستم،ین گهیمن د ،یخون ینامه رو م نیسالم، االن که ا دیام -
دلت شاد باشه، خداحافظ  دوارمیام ست،ین یجواب کامل ریخ ایگناه هستم، اما گناهکاران هم حق دفاع دارن، بله  یب

  عشق من.

 يشکسته شده رو تو شهیقاب شکست، ش دم،یکوب زیم يه گذاشتم، قاب عکس رو به گوش زیم يکاغذ رو، رو برگه
رگ دستم راستم  يرو، رو شهیچشمام رو بستم، ش دم،یدراز کش نیزم يتخت بلند شدم و رو يدستم گرفتم، از رو

رگ  يرو، رو شهیناله ام بلند نشه، ش يصدادندون هام کردم، تا  نیب ریصورتم از درد جمع شد و لبم رو اس دم،یکش
در زدن  يکرد، نگاه کردم. صدا یکه با لبخند نگاهم م دیچشمام رو باز کردم و به عکس ام دم،یدست چپم هم کش

  آمد

  : دلناز در رو باز کن دلناز باربد

  زدیمحکم در م باربد

  به هوش آمد، دلنازز دی: دلنازز باز کن، ام باربد

شد. تالش باربد جواب داد  روزیبمونم. باالخره عشق پ دیملبم نشست، پس کارم جواب داد، من رفتم تا ا يرو لبخند
  و در باز شد.

  زنگ بزن اورژانس نیریخدا، ش ییی: وا باربد

  و کنارم زانو زد دیدو سمتم

  ؟ي: احمق چکار کرد باربد

  لبم بود. يرو لبخند

  ... زنده...بمونه.دی....تا امرمیمن دارم....م -

  باربد بود. يپا يسرم رو شد؛یمام داشت کم کم بسته مخشک شده بود، سردم شده بود، چش دهنم



  انتقام دلباخته

 
422 

 

  : نخواب دلناز نخواب باربد

  زدیگوشم م يتو

  اددیاورژانس چرا نم نی: ا باربد

  ادی: آقا زنگ زدم االن م نیریش

  دلناززز لطفا تحمل کن ر،ی: دلناز نم باربد

  مراقب...عشقم.. باش -

  بسته شدن چشمام

  : دلناززز باربد

  

  بعد : يهفته  کی

  تو از دست یداشتم ب یهر چ رفت

  دلم هست  يغم تو یکل

   یبفهم یتون ینم تو

  درد  نیا شهیعادتم نم دلسرد

  باورش کرد  نویا دیبا

   یندارم از تو سهم من

  خونه است  وونهیخونه مثل د نیو ا یستین

  برام فکرت بهونه است  يخودآزار واسه

   خوامیاعصابو نم يو من قرصا یستین
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   امیدن يتنها نیتو تنهاتر بدون

  خونه است  وونهیخونه مثل د نیو ا یستین

  برام فکرت بهونه است  يخودآزار واسه

   خوامیاعصابو نم يو من قرصا یستین

   امیدن يتنها نیتو تنهاتر بدون

   

  اتاق باز شد و سام وارد اتاق شد در

   

   یبهم بگن روان بذار

   ستیمن جا ن يکه تو قلبت برا حاال

   ستین دایپ ینگاهت حس يتو

   ستین نجایا يزیچ چیخاطرات تو ه جز

  دوره کردم قصه رو صدبار  من

  تکرار  يرو میانگار نه انگار افتاده زندگ ستین التیخ نیع

   واریمشت د هی نیام دائم ب یزندون

  خونه ست  وونهیخونه مثل د نیو ا یستین

  برام فکرت بهونه ست  يخودآزار واسه

   خوامیاعصابو نم يو من قرصا یستین

   امیدن يتنها نیتو تنهاتر بدون
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  خونست  وونهیخونه مثل د نیو ا یستین

  برام فکرت بهونست  يخودآزار واسه

   خوامیاعصابو نم يو من قرصا یستین

  ).یستی: ن تایکی( نامیدن يتنها نیتو تنهاتر بدون

  ام رو برداشت و خاموش کرد یسام گوش ،يتموم شد، قبل از پخش آهنگ بعد آهنگ

  دلناز گهی: بسه د سام

  تکون دادم سر

  ییاینم رونیاز اتاق ب یگوش داد، حت نی: االن چند روز کارت شده آهنگ غمگ سام

  راحتم يجور نیا -

  که با هم خوب بود دیتو و ام يشد؟ رابطه  ينجوریا هوی: آخه چرا  سام

  دمیکش یآه

  : برو باهاش حرف بزن سام

  م؟بگ یچ -

  دیهم که شده باشه، شما دو تا عاشق هم هست يزیدونم، اما هر چ ی: نم سام

  من رو دوست نداره گهید دیام -

  اش بشه یلیل الیخیمجنون داستان ب شهی: مگه م سام

  شهیکنه، اره که م انتیخ یلیاگه ل -

  نگاه کرد بهم

  نه دیبه تو، اما تو به ام دیام دی: امکان نداره، شا سام
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  زدم یتلخ لبخند

  ؟يکرد انتیخ دیبه ام يچطور ؟يکرد ی: دلناز حرف بزن، چرا خودکش سام

  بشه يجور نیخواستم ا یمن نم -

  ؟ي: دلناز تو چکار کرد سام

  چشم دوختم وارید به

دادم، هر وقت  ینم تیپسر زبون باز آشنا شدم اولش بهش اهم هیغوغا، که با  شیبعد از دادن کنکور رفته بودم پ -
  باشگاه. رفتمیاو م دنید يغوغا نه بلکه برا دنید يغوغا او هم اونجا بود کم کم برا دنیتم درف یم

  .دمیکش یکردم و نفس مکث

 دیو ام دمیکرد منم ازش دل بر انتیبخوام دلباخته اش شدم، اما بهم خ نکهیبدون ا م،یباالخره با هم دوست شد -
  نداشت. یهم مشکل دیگفتم، ام دیرو به ام زیام شد. من همه چ یوارد زندگ

  دمیکش یآه

  !!ی: تو دوست پسر داشت سام

  تکون دادم سر

  من رو به سمتش هول داد. ،يتنها دیخسته از درس و امتحان، حس شد -

  دیکش ینفس

  اشتباه کردم هیمن فقط  -

  ؟ی: چ سام

  نگفتم که دوست پسر سابقم، باربده دیبه ام -

  !؟؟ی: چ سام
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  جا خورد. بدجور

  !!!!!ستین دی: منظورت از باربد که برادر ام سام

  کرد، نوا بود انتیهم که باربد باهاش به من خ ياون دختر -

  ییوا یی:  وا سام

  بود وارینگاه کرد اما نگاه من هنوز به د بهم

  ؟يچراا پنهون کرد ؟ینگفت دی: چرا به ام سام

  ترکم کنه دمیاز دستش بدم، ترس دمیترس -

  سد گلو ام شد بغض

  : تو.... سام

  نگاه کردم، حرفش رو خورد بهش

  خبر داره!؟ انیاز جر دی: االن ام سام

  دیشکل ممکن فهم نیاره به بدتر -

  دمیکش یآه

  .یترکم کن یتون یتو هم م ،يبر یتون یاالن م ؟يدیرو فهم قتیحاال حق -

  ؟یچکار کن یخواه ی: تو االن م سام

  به آرزوم برسم -

  !؟ي: چه آرزو سام

  رمیبم هنکیا -

  : خفه شووو سام
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  ام بلند شد هیهق گر هق

  دارم يحس تنها یلیبده، خ یلیسام حالم خ -

  کرد.... یکردم و سام نوازشم م یم هیگر د،یآغوشش کش يرو تو من

  

  هفته بعد : کی

خوشحال بودم که مامان و بابام برگشته بودن؛  یلیخونه، خ میفرودگاه و همراه با خانواده هامون برگشت میرفت امروز
از  دیهم ام روزیقلبم محو شده بودند؛ د يدر آغوششون فرو رفتم، حالم به کل عوض شد، انگار درد ها یوقت

من رو خط زده بود؛  يجد يازش نبود، انگار که جد يخوب بود، اما خبر يمرخص شده بود و حالش انگار مارستانیب
  لبامون بود يلبخند رو یو همگ میبودمبل ها نشسته  يرو

  ست ی: خوب حاال وقت سوغات سام

  بعد می: بزار برس بابا

  که دیدی: االن چند ساعت رس سام

  ؟یشی: تو بزرگ نم مامان

  ابرو باال انداخت. سام

  نبود امروز يخبر دیخاله : از ام شوهر

  : حتما کار داشته مامان

  دمیکش يبلند نفس

  میکات کرد دیمن و ام -

  دیها سمتم چرخ نگاه

  ؟یچ یعنی:  خاله
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  شده؟ ی: چرا؟ چ بابا

  .میجدا شد میشناخت هم بود، ما هم تفاهم نداشت يبرا يخوب، نامزد -

  ادیم شیپ ينامزد يها تو یقهر و آشت نی: از ا خاله

  میجدا شد ينه، ما جد -

  یی: عدم تفاهم که نشد عامل جدا بابا

  میخور یبه درد هم نم دیمن و ام -

  : دلناز بزرگش نکن یمان

  یآشت يبرا ادیبا دسته گل م ي: مجنون داستان به زود صدف

  ادیم شیزوج ها اختالف پ يهمه  نی: ب سام

 دیتصادف ام لی!!؟ خوبه خبر دارن از ماجرا!؟ البته نه از کل ماجرا، از روز آخر و دلزدنیحرف م يجور نیچرا ا نایا
  من. يخط زده بود رو دیبود، خبر نداشتن، ام دهید ینامناسب طیشرا يمن و باربد تو دیکه ام نیخبر ندارند، از ا

  کنهی: دلناز فعال داره ناز م صدف

  : پس دخترم االن تو مرحله ناز کردن! مامان

  واجبه يهر دختر ي: ناز کردن برا خاله

  کنه حواست باشه دلناز جان یعاشق رو خسته م يادیخاله : اما ناز ز شوهر

  زدم و سر تکون دادم ندلبخ

  خوب من برم اتاقم -

 هیخواد، اگه هنوز دلش با من بود،  یمن رو نم گهید دیتخت ولو شدم، ام يمبل بلند شدم و به اتاقم رفتم؛ رو يرو از
داستان عشق من و  دمیکش یتموم شدم، آه دیام يدونم من برا یاما انگار نه انگار، خوب م ،يزیام چ یپ هی یزنگ

جدا  يجور نیداد، کاش ا یکاش الاقل به حرفام گوش م د،یاز من بر دی. امدیزود به آخرش رس یلیکوتاه بود خ دیام
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که به باربد داشتم عشق نبود فقط  یحس دمیرو گفته باشه!!! تازه فهم قتیحق دیممکن باربد به ام یعنی م،یشد ینم
 یلیل الیخ یمجنون داستان ب یش مچاله است، به راحترو دوست دارم، قلبم از نبودن دیحس رهگذر بوده، اما ام هی

سهم قلبم، من گناهکار بودم اشتباه کرده بودم  شهیهر دفه م ییانگار جدا م،یشد، انگار قسمت نبود من و او ما بش
 ش،یخطم بزنه از زندگ یبه راحت نکهیخواست، نه ا یم حیازم توض دیبا داد،یبهم فرصت حرف زدن م دیبا دیاما ام

 دونه،یرو م قتیاالن حق نکهیبا ا یعنی دم؛یکش قیحق نداشتم ازش دلخور باشم! اما بودم، چند تا نفس عم دیشا
 هیهمش  زایچ نیشد؟! سرم درد گرفته بود. چشمام رو بستم، کاش ا المیخیقدر راحت ب نیچرا ا ست؟یبراش مهم ن

  .....دمیکش یدرست بشه. نفس زیکابوس باشه. کاش همه چ

  

  د :ماه بع کی

رفته بود محل کار بابام  شیچند روز پ دیام م،یبود ریدرگ یشد، همگ یسام و صدف برگزار م یعروس گهیروز د چند
 يخواستگار میسام و صدف، بر یموضوع خبر نداشتم، قرار شد چند روز بعد از عروس اتییو مامانم، البته من از جز

 نیا يخواست تو یلبم خنده بود، دلم نم يدائم رو ،منم خوشحال بودم شونیکردن ماجرا؛ از خوشحال یسوده و رسم
اما  د،یخر يرفتم برا یم یکه سر همه شلوغ بود، من با مان ياز اونجا نن؛یبب نیغمگ يمن رو با چهره  ،يشاد یامیا

اما هم من  زد،یمغر  یشده بود و ه یاز دستم روان یشد، مان ینم دایرفتم، لباس مد نظرم پ یکه م يداخل هر پاساژ
خوشحال  یلیخ یکردم. مان دای. باالخره بعد از متر کردن پاساژ، لباس مد نظرم رو پمیمجبور به تحمل بود یهم مان و

  .ستادیخونه مون ا يرو به رو نی. ماششدیشده بود که باالخره از شرم راحت م

  برو خونه تون گهی: خوب د یمان

  داخل؟ يایتو نم -

  خونه استراحت کنم رمی: نه، پا درد گرفتم، م یمان

  که پات درد گرفته! ؟يمگه چه کار کرد -

  نگاه کرد بهم

  هاا يرو دار یلی: خ یمان

  زدم لبخند
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  يفعال با نمتیب یم يبه زود -

  گهیبرو د نم،یخوام تو رو بب ینم ایزود نی: به ا یمان

کرده  تشیاذ یچند روز حساب نیحق داشت ا چارهیفت، بشدم. برام بوق زد و ر ادهیپ نیتکون دادم و از ماش سر
رو، کنار  دیخر يها کیبودن؛ وارد اتاقم شدم و پالست رینبود، همه درگ یبودم، رسما فرار کرد، داخل خونه رفتم، کس

 دم،یبود، دسته گل رو برداشتم، گل ها رو بو کش زیم يرو دیدسته گل رز سف هیافتاد،  زیتخت گذاشتم. چشمم به م
تخت نشستم، استرس گرفته  يبود، پاکت رو برداشتم و رو زیم يپاکت نامه هم رو هیداشتن،  يرینظ یچه عطر ب

 یقیباشه! چشمام رو باز و بسته کردم، نفس عم ییجدا ينامه  نینوشته بود!! ممکن ا یبرام چ دیام یعنیبودم، 
  رو باز کردم. اکتو پ دمیکش

دونم که  ی. دلناز مدمیخر دیبرات گل رز سف نیهم يست، برا یدوست ينشونه  دیخوندم که گل رز سف ي( سالم، جا
گفتم، اونم در  دیرو به ام قتیدلناز من تمام حق ،یمن رو ببخش دوارمیگند زدم. اما ام یبد کردم و کل یلیبهت خ

اما نه  رمیدارم م س،یمن امشب پرواز دارم به پار دلنازهنوز هم تو رو دوست داره.  دیسکوت به حرفام گوش داد. ام
 تیدر نها ،یخوشبخت بش دیبا ام دوارمیگردم، ام یزن داداش بر م هی يکه تو برام شد یوقت رمیم شه،یهم يبرا

 ییایکه اون رو در در یکرد، کس داینفر بهتر از من رو پ هیکه قدرش رو ندونستم، عشقش رو ازم پس گرفت،  يدختر
  دارم، خداحافظ دلناز). که هنوز دوستت دیغرق کرد. ببخش تشمحب

تا  رفتینداشتم، باربد داشت م یحس چیبود، انگار واژه ها گم شده بودند، ه یخال یذهنم خال دم،یکش یقیعم نفس
 ياز من نگرفته بود، انگار جد یخبر داشت، اما سراغ قتیاز حق دیباز بشه، االن ام دیمن و ام يبرا یراه خوشبخت

بالشت گذاشتم و چشمام رو  يسرم رو دم،یکش یگونه ام رو پاك کردم. آه يبراش تموم شده بودم، اشک رو
  بستم.....

  

اما  شگاه،یرفت، با صدف آمده بودم آرا یهم داشت با موهام ور م شگرینشسته بودم، آرا یصندل يرو نهیآ يجلو
 يایحتما که عروس زببودم،  دنشیبودم، بدجور کنجکاو د دهیچند ساعت، صدف رو ند نیا ياتاق عروس جدا بود، تو

  نگاه نکنم و چشمام رو بسته بودم. نهیآبه  ادیکردم ز یبودم، سع شگریدست آرا ریکه ز یمدت ي. توشدیم

  : خانم گل تموم شد شگریآرا
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 یم شیآرا میمال شهینبودم و هم شیاهل آرا ادیکرده بودم، من ز رییو چشمام رو باز کردم، چه قدر تغ دمیکش ینفس
  کرده بودم. رییهم تغ يبود، برا ظیغل شمیکردم، اما امشب آرا

  : پسنده؟!! شگریآرا

  ممنون یلیاره، خ -

  : خواهش خانم گل شگریآرا

بلند شدم،  یصندل يگفت خانم گل، موهام رو مثل گل درست کرده بود. از رو یکه بهم م امدیزدم، خوشم م لبخند
آوردم،  رونیلباس رفتم، لباسم رو از داخل کاور ب ضیاتاق تعو يدم، تووسط سالون قدم زدم، پا درد گرفته بو یکم

لباس  هیبه خودم نگاه کردم، مثل پرنسس ها شده بودم؛  يقد ي نهیآ يرفتم، تو رونیو از اتاق ب دمیلباس رو پوش
لباسم کوتاه و  يها سه ربع، پشت لباسم بلند و دنبال دار، اما جلو نیشده، آست يهفت سنگ دوز ي قهیرنگ، با  یآب

  زانو ام بود. يتا رو

  ابیمن رو در ،ي: بسه دلبر صدف

  رو به صدف انداختم و دهنم باز موند. نگاهم

  !!؟يقدر خوشگل شد نیچرا ا دیورپر -

  چشمام حلقه زد. ياشک تو م،یهم رو گرفت ییرفتم، دستا سمتش

  کنم ینکن، وگرنه خفه ات م هی: گر صدف

  .زمیتکون دادم و تند تند پلک زدم، تا اشکم نر سر

   يمثل فرشته شد وونهید -

  يتو هم پرنسس شد ی: روان صدف

دار هم  دیتاج مروار مین هیبود،  دهیتور بلند پوش هیرنگ، دامن پوف دار، با  دیسف يلباس دوکلته  هیزدم،  لبخند
بودم  ستادهیدرخت ا هی. کنار بایغ بزرگ و فوق العاده زبا هی شد،یباغ برگزار م يتو یسرش گذاشته بود... عروس يرو

  بودند. شحالخو یلیکردم، صدف و سام خ یو به جمع رقاص نگاه م
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  ؟ي: چرا تماشاگر یمان

  ندارم ییحس هنرنما -

  : حالت خوبه؟ یمان

  خوب نباشم! یشب نیهمچن يتو شهیمگه م -

  رو گرفت دستم

  ادیوسط، حست کم کم م میبر ای: ب یمان

رو حس کردم، به سمت  ي رهیکه نگاه خ دمیرقص یرقص، داشتم م يرفتم وسط برا یتکون دادم و همراه با مان سر
 یبراق؛ آه یاون کت و شلوار مشک يجا خوردم. چه جذاب شده بود تو دیام دنینگاه، چشم چرخوندم و از د

چشمام جمع شده بود و  ي. اشک توتمرفتر بود  کیباغ که خلوت و تار ياز جمع جدا شدم و به سمت انتها دم،یکش
رها شدم. خوب حتما سام،  یبغض لعنت نیبغض راه گلوم رو بسته بود، چند بار آب دهنم رو قورت دادم تا از شر ا

به من نداره؛ چقدر دلم براش تنگ شده بود، کاش  یربط نیرو دعوت کرده، اونم آمده و ا دیاش ام یعروس يبرا
گفته بودم، االن  دیرو به ام قتیهمون موقع حق يباز وونهید ياگه من به جا دم،یکش یسکردم، نف ینگاهش م شتریب

  ام. یانتقام گند زدم به زندگ الیاما به خ م،یدیدیم یتدارك عروس میداشت

  ي: چه خوشگل شد دیام

  گرفت، اما برنگشتم. جانیصداش، قلبم ه دنیشن از

  ادیبهت م ی: رنگ آب دیام

تر  کیبودم. بهم نزد دهیبود و من امشب رنگ مورد عالقه اش رو پوش یعاشق رنگ آب دیلبم نشست، ام يرو لبخند
  شد، اما من تکون نخوردم.

  ؟ي: ازم دلخور دیام

  راحت خط خورده بودم. نکهیا يبرا ،یفیو بالتکل یالیخیمدت ب نیا يدلخور بودم، برا اره

  دلناز تو.. ،ی: دلناز تو به من دروغ گفت دیام
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  کرد. سکوت

  

  آخر  پارت

  خواد بگه، باالخره لبام تکون خوردن یم یدونستم چ یکرد، م سکوت

  رو کامل نکردم قتینکردم، دروغ هم نگفتم، فقط حق انتیمن به تو خ -

  ؟یباربد نگفت ي: چرا بهم درباره  دیام

  اما دلباخته شدم. رمیخواستم تو رو از دست بدم. آمدم انتقام بگ یکنم، چون نم تیخواستم باربد و نوا اذ یچون م -

  ؟يبرگرد شهی: م دیام

  ؟يبر شهیم -

  دیکش یآه

  ؟يکرد ی: چرا خودکش دیام

  تو برم يخواستم جا یداشت، م ازینفر ن هیمرگ به  -

  : دلناز دیام

 ي. دست روشهیقلبم دوباره نه صدباره عاشقت م نجا،ینگو دلناز، نمون ا شه،یم وونهیصدام نکن، قلبم د يجور نیا
  دیشونه ام گذاشت، دلم لرز

  غرورمون يپا ریز میقلبامون رو له کن میمگه آخه مجبور ،ییجدا نی: بسه ا دیام

!! شونه ام رو خم کردم، چند قدم رفتم جلو و به رمیگیکرد من بخاطر غرورم ازش فاصله م یم الیخ دیام یعنی
  سمتش برگشتم، باهاش چشم تو چشم شدم. نگاهم رو ازش گرفتم.

  خواد یبشم که من رو نم یکس زونیآو شه،یاما عشق هم باعث نم ست،یدر کار ن يورغر -
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  : من هنوز هم دوستت دارم دیام

  !؟يهنوز بهم اعتماد دار ؟یاعتماد چ -

  : اره دیام

  ؟يایکنار ب نیبا ا یتون یمن دوست دختر سابق باربدم، م -

  اعتماد دارم. یعنیعاشقم،  یعنیکنار آمدم،  یبا همه چ یعنی نجام،ی: اگه االن ا دیام

  .یستیتو محکوم به موندن ن دیراه باز ام ؟یبش تیخوام اذ ینم -

  باربد گوش دادم يفکر کردم، به حرفا یمدت حساب نیا ي: تو دیام

  شد کینزد بهم

  .میاز اول شروع کن ایب تپد،یتو م يوار برا وانهی: قلبم د دیام

  گونه ام سر خورد، با سر انگشت اشکم رو پاك کرد. يرو اشک

  که خوب حل شد دهیاون طرف برادر من بود جد نکهیفقط ا ست،ین دیدوست پسر داشتن تو جد انی: دلناز جر دیام

خواستم  یاما نم دم،یکافه فهم يدونستم باربد برادرته، تو یگرفتم به تو بله رو بگم، نم میتصم یباور کن، من وقت -
  نداشتم. یحس چیر باربد، تو رو از دست بدم. باور کن من به باربد هبخاط

  کرد فیرو برام تعر زیدونم، باربد همه چ ی: م دیام

  چونه ام برد و سرم رو باال گرفتم، به چشمام نگاه کرد ریز دست

  : دوستت دارم دیام

  منم دوستت دارم -

  ؟یکن ی: دلناز با من ازدواج م دیام

  از پشنهادش جا خوردم.دونم چرا اما  ینم
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  قلبم. يتک ستاره  ؟یشی: زنم م دیام

  تند سر تکون دادم تند

  اره، بله، حتما -

و  یآمد به پشت سرمون نگاه کردم، مان يبود، ازش جدا شدم. صدا یآغوشش فرو رفتم، امشب چه شب خوب يتو
  میدیسوده رو د

  میرفت یم میداشت م،یمزاحم بش میخواست ی: نم سوده

  رفتم سمتش ،یلب مان يرژ لب قرمز رو دنید با

  میما مزاحم شما شد شتریواال فکر کنم ب -

  دستم رو گرفت دیزد، ام ییلبخند دندون نما یمان ن،ییسوده سرش رو انداخت پا دم،یکش یلب مان يرو دست

  تنها باشن نایتا ا می: خوب بهتر بر دیام

  ممنوع یخلوت کردن قبل از عروس م؟یرو بر یچ یچ -

  هاا دی: شما دوتا هم خلوت کرده بود یمان

  : خوب دلناز زنمه هاا دیام

  دیباش ییجا يتنها ییدوتا دیحق ندار گهید -

  دیدستم رو کش دیگفت، ام ینم يزیشده نگاهم کرد. سوده چ زیر يبا چشما یمان

  نکن تشونیاذ م،یبر ای: ب دیام

  آخه من فعال قصد عمه شدن ندارم -

  : دلنازز یمان

  رفتم. کندیکه داشت دستم رو م دیام يو همراه  دمیخند
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  ؟يدار ی: قصد مادر شدن چ دیام

  .دمیبه بازوش کوب مشت

  .یکش یخجالت م یوقت شمیعاشقت م شتری: ب دیام

  کردن یو مجنون آشت یلی: پس باالخره ل سام

  لبخند به سام و صدف نگاه کردم و سر تکون دادم با

  داری: عشقتون پا صدف

  طور نیاز شما هم -

  ه؟ی: نظرتون درباره عکس چ یمان

  نگاه کردم یمان به

  ست ی: عال صدف

و سوده  یسمت راست مبل، مان دیمبل دو نفر نشستن، من و ام يسمت سکو، سام و صدف سر جاشون رو میرفت
 یلیل دردها و رنج ها بود، من انیپا نیمون بود، ا یآغاز خوشبخت نیاره ا م،ینگاه کرد نیسمت چپ مبل، به دورب

  بود، دختر زمستون عاشق پسر تابستون شد. یشدم و دل به مجنون دادم، االن وقت خوشبخت

   انیپا

  رزازپور هی: مهد سندهینو

  شما خوبان. يو همراه  تیبچه ها ممنون از حما سالم

  .دیکن تیآسمون)هم حما يام (قرارمون تو ياز رمان بعد لطفا

  ها. سندهینو يهمراشون بابت فراهم کردن امکان نوشتن برا میو ت یغالم يتشکر از آقا با

  ست. یمن و شما همچنان باق تیدفتر اما حکا دمیآمد انیپا به
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این رمان رمان اختصاصی سایت و انجمن رمان هاي عاشقانه میباشد و تمامی حقوق این اثر براي رمانهاي عاشقانه 
  محفوظ میباشد .

  

  جعه کنین .امر سایت رمان هاي عاشقانهبراي دریافت رمانهاي بیشتر به 

www.romankade.com  
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