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 ا به خونه اومد، مادرش در آشپزخونه مشغول تدارک یظهر که هل

 گفت و منتظر ییاد، سالم بلند بال یز یناهار بود، با وجود خستگ

 ی قِش رفت، و با لباسهاکراست به طرف اتای....موند..جواب ن

 د پلکهاش روهم افتاد،ینکش یتخت ولو شد ، طول ی مدرسه رو

 کردن؟! همه ی م ی زینطو ر برنامه ریواقعا براش سوال بود!! چرا ا

 دانش آموز سال آخر که کنکور هم داره  ی سخت رو برا ی درسها

 !!!!!ک روز گذاشتنیدر 

 حیتفر فشرده بودن که در زماندرساش کشنبه ی   ی روزها ی طور

 شد جمع ثابت دوستانشون دور هم جمعیو استراحت فرصت نم

 ..........خونه شده بود یراه یو با خستگ  یمعطل ی بشن. ظهرم ب

 

 

 ا ید، به اتاق هلینشن  یجواب ی ن بار صداش زد!! وقت یمادرش چند

 ر زد او رو غرق د یرفت و در رو باز کرد ،همونطور که حدس م
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 که بارها و بارها  ی مدرسه !!! با وجود ی د اونم با لباسهایخواب د 

 دهیفا  ی ظاهراً ب  ینمورد تذکر داده بود ولیا و حامد در ایبه هل

 .بود

 بر لب و با لذّت به صورت معصوم دخترش نگاه کرد ی با لبخند

 نهمه یو فکر کرد دختر کوچولوش چقدر زود بزرگ شده و ا

 عموش  ن شون پسرین و سرسخت تریاولدا کرده!! ، یخواهان پ

 م موضوع رو مطرح یر مستق یم و غ ی بود که بارها مستق "فرشاد"

 نمور د یکه نظر دخترش رو در ا ییاز اونجا ی کرده بودن ، ول

 ه یادم براش مهّم نبود، بق یفرشاد ز  ی دونست ، خواستگاریم

 سرشناس ی ایا و از بازاریپدر هل ی ا پدرشون همکارایخواستگارا 

 دنید یزنونه م  ی های که در مهمون ی ا کسان  ی ر شهر بودن ،و عتبو م

 ........شدنیو خواهانش م

 ا،تا به امروزیسن وسال کم و درس خوندن هل ی اما به بهانه 

 رفت ه یدر منزل بعنوان خواستگار نپذ یرو بصورت رسم یکس
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 .بودن

 کنه، چشم که باز کردیاتاقشه و غرغر م ی تو یحس کردکس

 مادرش از رفتن با لباس دونست ی م  یا به خوب ید ، هلیمادرش رو د 

 نمورد به او یکهدهربار در ایاد، طوریرون به رختخواب بدش میب

 ز جز خواب،یچ چیخسته بود به ه یوقت ی داد. ول  یتذکر م

 ی بهت ر  یلیکرد ، مثل الن که حس خ یهرچند کوتاه فکر نم

 تمام ی د ول ده بویک ربع خوابیداشت. به ساعت که نگاه کرد فقط 

 کباره از تنش خارج شده بود و حال سرحال ویاش به یخستگ

 :قبراق توان سربه سر گذاشتن مادرش رو داشت

 !!!گهید دینقدر جوش نزن ببخ شیجون ، خوشگل خانوم ا ی مهر 

 م ی دار ین یکشنبه برنامه سنگ ی ی که روزها  ی دون ی خسته بودم ، م

 یل  یلوله خین خواب قیالن با ا یبه خود داد ول  ی، کش و قوس 

 ........ بمخو

 تخت نشست، دوست داشت زودتر موضوع ی مادر کنارش رو
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 ی ا بگه و نظرش رو بدونه ، خانوم معتمدیخواستگار رو به هل

 .......ره تا قرار آخر هفته رو بذارنیقراربود تماس بگ

 ه ؟؟یده چیجان نظرت در مورد برادرِ سپ یهل 

 ع یب بود که سریره و عجنتظ ر میبراش غ ی ن سوال بقدریا

 کنه!! با همون حالت ینشست و نتونست تعجبش رو مخف

 

 

 :دیپرس

 !!!مامان؟؟؟ یپرس یم یچ ی برا 

 ه قراریتماس گرفت و از من خواست  ی امروز خانوم معتمد 

 یاد برا یم ، پسرش هم از تهران میآخر هفته بذار ی برا

 !!!!!!ی خواستگار

 یینان چند سال آشیا ی تو!!!! شه ؟؟ین ممکن نبود مگه م ینه ا

 کبار هم نشده ی ی، حت  ایهلده و ی ک سپینزد یدو خانواده و دوست
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 کرد  یشه مغرورانه رفتار مینه، همیبب  ینا توجهی بود از طرف س

 آزارش یلینا ، خیس یتفاوت ی ن ب یگرفت ، ا یده اش میوعلناً ناد

 شد، برخورد هاشون یبراش گرون تموم م ییه جورایداد و  یم

 یک سالم و احوالپرس  یشتن در حد تنها که دا یی در رفت و آمدا

 

 

 ی غ میا درینگاهش رو هم از هل ی از مواقع حت یلیبود،خ یمعمول

 ......کرد

 دنش ناخودآگاه سلول به سلول بدنش نبض  ی ا بود که با دین هلیا

 ر در قفس خودش رو به در یاس ی گرفت ، دلش مثل پرنده ا یم

 نین عشق رو چندیره. اید،بلکه آروم بگیکوبینه م یوار سیو د

 ده ینذاشته بود سپ  ینه داشت ، حتیباارزش در س ی سال مثل راز

 ی ش پیش بود، به احوالت درون  یمینا و دوست صمیکه خواهر س

 .......ببره 
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 ی نا قصد خواستگار ید که س یشن  ی از مادرش م  ی حال با ناباور

 داشته  یهحس مشابن مدت  ی ممکنه اونم در ا یعنیداره!!!!، 

 بخاطر غرور و آشنا بودن خانواده ها و مهمتر از همه یول

 ق ، وین طری ش با حامد، تا بحال بروز نداده و اآلن از ایدوست

 !!!!خواد احساسش رو بگه؟؟یم  یبصورت رسم

 ن خانوم بود!!! که یبه خواست مادرش پرو ی ن خواستگاریدم ایشا

 ل گفته بود که مثبارها کرد و یا محبت م یشه آشکارا به هلیهم

 .....ده،دوستش دارهیدخترش سپ

 ر شده بود که نتونست یدنش شوکه و غافلگی بهرحال اونقدر از شن

 ن سکوت و تعجّب یخانوم ا ی به سوال مادرش بده، مهر   یجواب

 ...... ر کردیتش تعب ی ا و رضا یدخترش رو به حجب و ح

 !!امدن ؟؟یبابا و حامد هنوز ن

 اونا هم ی ار یات رو در بلباس ی.،تا تو بلندشناهار آماده است  

 .شهیداشون م یگه پید



@Romanbook_ir                                                                                      تابوشكين عاشقانه  

  
 

شما! یمجازق ین رف ین و آخریرمان بوک:  اول                                      

 

 

 داد ، لباسهاشو عوض کردیدر خبر از اومدن باباو حامد م ی صدا

 که تا اونموقع یدست و صورت شسته ،سرحال ، با حس خاص

 وارد آشپزخونه شد  ی ریوصف ناپذ ی تجربه اش نکرده بود با شاد

.... 

 ه ناخنک قابلم ی تو ی غذات به ش داش یشگیحامد طبق عادت هم

 ا به آشپزخونه و سالم دادنش، به یزد ، به محض ورود هل یم

 یاش رو م  ی نی که با دست بیانداخت و درحال ینیاش چ ین یب

 :گرفت

 !!!! میه خفه شدیچ ی ن بویف!!! ایف پیاّه اّه!!! پ 

 برادرش عادت داشت و منظورش رو  ی ن رفتارهایا که به ایهل

 :خونسرد گفت یلیدونست خیخوب م
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 دن یگه پرسین دیاز منه ، آخه ا یترش ی گه بویب معلومه دخ

 !!!!داره ؟؟

 کنم ، تو  ی افتم و کاریدارم تا به فکر ب یه عالمتیحال خوبه من 

 ، برادرِمن !!سنت بال رفته ی که بدون عالمت از دست رفت  یچ

 ........کنه؟؟ چه برسه بخواد زنت بشهیگه به تو نگاه م ید ی،ک

 برادرش نگاه ی با و مردونه یز  ی لذّت به چهره روزمندانه و با یپ

 اد گرفته بود ی ز جونش یکرد و در دل قربون صَدَقش رفت از عز

 ل حول ول قوه ال بالل "زش یبرادر عز  ی نجور وقتا برایشه ایهم

 ن کار رو کرد و دلش یبخونه تا از چشم نظر محفوظ بمونه، هم "

 ..... آروم گرفت

 

 

 ی ش رو از تک و تا ننداخت و با حالت شه خودی م مثل هممدحا
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 که صداش رو نازک یحق به جانب به خودش اشاره کرد ، و در حال

 :کرد گفتیم

 خان داداشت ی دونیم دلشون بخواد ، اصال می لیباععععع!!! خ 

 چندتا خاطرخواه و کشته مرده داره ؟!!!! حال خوبه من هر موقع 

 د که به ید یخواهرد نظرم اونوقت موس  یرم سراغ کیاراده کنم م

 ....رمی گ یده جواب مثبت رو میه نرسیثان

 ا ین در خشک بشه آید چشمت به ایخواهر من !!!!!با  یتو چ

 .... !!!! ا نهیزنه ین در رو میا یکس

 ن جوریبر لب تازه وارد آشپزخونه شده بود، و به ا ی بابا با لبخند

 .عادت داشت ، دختر و پسرش یشگیهم ی کَل کَل کردن ها 

 :مد رو مورد خطاب خودش قرار داد و گفتحا

 

 

 دا یپ یتش نکن دلشونم بخواد اگرم کسیدختر خوشگلم رو اذ
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 ش رو یدم ، اصالً طاقت دوری بشه، من گل دخترم رو بهش نم 

 شه کنارم داشته باشمش و حظش رو ببرم یخوام همیندارم ، م

..... 

 رشز بود ، رو به پسیدن میا در حال چیمامان که به همراه هل

 : کردو گفت

 نیکه از ا یاد ، وقت ین هفته قراره خواستگار بیاتفاقاً آخر هم 

 چرا یشیمون م یپش ییو تنها ی خونه رفت، اونوقت از دلتنگ

 .....!!! ؟ ی تش کردینهمه اذ یا

 ن بشقاب رو ین بود آخریینطور که ساکت بود وسرش پایا همیهل

 : تا حالت تعجّب گفزگذاشت و نشست ، حامد بیم ی هم رو

 

 

 یگ  یا میه دادن به هلیروح  ی نو برایا ا یواقعا مامان ، راسته؟؟؟!!!!! 

 ؟؟!!!! ....
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 ن چطور ی!!!! ؟ ا ی د : مهریه پرسیبابا که حس کرد موضوع جد

 خبرم؟؟؟  یه که من ازش بیخواستگار

 : مامان گفت

 ن امروز صبح تماس گرفتن ،ناهارتون رو کهیخب آخه هم 

 ..... گمی ا رو میاز هل ی ان خواستگاریجر دیخورد

 : زد، گفتیکه قهقهه میحامد در حال

 دا شد یپ  یکیشد، خدارو شکر  ی جد یشوخ ینه انگار شوخ

 ن بوگندویاد سراغ خواهرما، بالخره از دست ای،خدا زدتو سرش ب

 ا  ی م،  دستاش و روبه بال گرفت  خدایکشیم  یه نفس راحتی

 .....!!! شکرت

 

 

 ی ، قطره ها ی زییر پایبا و دلپذیعصر زدر اون ه بود ،آبان ما

 زد  یتمام قد پنجره اتاقِش م ی شه یامان به ش  یدرشت بارون ب
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 یزییپا ی ن روزهایکه در ا ییبا  یاط زیمشرف به ح ی ، پنجره ا

 ثابت دونه  یره و با نگاه ید ، و او همچنان خییگرا یم ی به زرد

 ......گذروند  یدونه قطرات بارون رو از نظر م

 صدبرگ  ی که لبال یش در قاب خاطراتیته و  سالگاد گذشی

 بود که   یش کسی الش پیش به جا مونده بود، هنوزم خیادموندن یب

 نیکرد، به ا ی وقفه به او فکر م ی و ب ی در خلوت ساعتها پنهان 

 مردونه ی نه، سر به شونه یبرسه و درکنارش بش ی د که روزیام

 ...... نهو براش مرور ک اش بذاره و خط به خط خاطراتش ر

 

 

 رفت که هر روز ناخواسته یکس ی که دلش برا ییخاطرات روزا 

 گرفت، شادمانه  یدار و حضورش رو جشن میدش، در دل دیدیم

 ...... و سرخوش بود ی شد و ساعتها شاد، پرانر ژیو سبکبال م 

 معتقد ی ا به اتفاق همگ یران مدرسه با توجّه به درس خوب هلیدب
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 انش آموزان مدرسه است که با رتبه جزو معدود داوا یبودن ،هل

 گه همهین دانشگاه و رشته مورد عالقه اش که دی در بهتر یعال ی 

 .رفته خواهد شدیاست، پذ  ی دونستن داروسازیم

 یکه خانواده براش گذاشته بودند، واون ادامه  ی با شرط یول

 ل فقط در دانشگاه شهر خودشون بود!!!!!!! ، و چون رشتهیتحص

 محال و ییاش رو شهرشون نداشت، براش آرزو مورد عالقه ی 

 د درسین امی قبل و به ا ی شد .سالهایمحسوب م یافتنیدست ن 

 ک دختر همید بتونه خانواده اش رو متقاعدکنه ،یخوند شایم

 

 

 و  یچ مشکلیه  ی به دور از خانواده، ب  یسالگ  ۸تونه در سن   یم

 آورد  ی ن م ل و برهایدلهر چه  ی کنه ول یزندگبدون اتفّاقات بد، 

 ...... ده بودیفا ی کامال ب

 برادر بزرگتر از خودش  ۲کرد، که یم  یزندگ ی ا در خانوادهایهل
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 ار یمتمول بس ی داشت؛ تنها دختر و فرزند آخر بود!!! خانواده ا

 مخالفت با رفتن تک ی لشون برای، تنها دل یم یمهربون و صم

 از  یهبودکه گا ی گه خبرها و اتفّاقات بدیدخترشون به شهر د

 نش همیده بودن آخریا اخبار حوادث روزنامه ها شن ین و اون  یا

 خواهر دوست حامد در تهران دانشجو بود  ی بود که برا یمشکل

 که قصد مراجعت به اراک  ی، زمان یهقیپارک سوار ب ی ، در جلو

 داشته کوله اش  یسع ی رو داشته اتفّاق افتاده بود . موتور سوا ر

 

 

 که دختر در ندادن کوله از خودش نشون   یبا مقاومترو بدزده ، 

 ده بشهیابان کشیآسفالت خ ی رو یداده ، باعث شده بود مسافت 

 ابون برخوردکنه ، تا به یت به شدت با جدول کنار خیو در نها

 گذره، هنوزم آثار جراحت و یبا شش ماه از موضوع میالن که تقر

 رف ، برطفّاقن اتینطور ترس بوجود آمده از ای، هم  یشکستگ
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 ...... نشده

 گفت یکه مدام حامد با تاثر درموردش م ین ین شاهد عیبا وجود ا

 ن اوصافیموند، با ا  ینم یگفتگو و بحث باق   ی برا ییگه جاید

 ) برادر بزرگترش که یادماندنیبه  ی رمان( به معنایپدرش و ه

 با خواهرفرشاد ازدواجیشد با دختر عموش فریم  یچندسال

 ساله بود ، با حامد هم   ی ن نورساازدواجشو کرده بود و حاصل

 ک دختر اونم تنها به شهر یرفتن  ی برا ی ل یده باشن و دل یعق

 

 

 ن بودکه تو شهر خودشون درسش روینن، نظرشون ایگر نبید

 دونست پسر عموش یرمان می هم که ه  ییادامه بده، از اون جا

 تنها خواهرش،  ی نه رو براین گز یاست بهتریسخت خواهان هل

 ........دونست یزدواج با فرشادمتاً ایاهن

 که شما مطرح  ی ن اتفّاقات ناگواریآورد ،ا یل می ا هر قدر دلیهل
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 ک دختری ی شهر خودمونم برا ی ب دترش ،ممکنه تو  ید حت یکن یم

 ...... !!!! نداشت ی چ اثر یده بود و ه  ی فایاد، کامالً بیش بیپ

 خودش و  ی خونه خونه  ی د تویت معتقد بودن دختر با یدر نها

 نمور د یاَمن و مطمئن شب رو به صبح برسونه، در ا ییدر جا

 .....ک پا داشتیمرغشون تنها 

 

 

 ا همراه بود و در دل دوست داشت دخترش بهی مادرش هم با هل

 دونست باهوشه ومعتقد بود ازیم  یآرزوش برسه، چون به خوب

 ..... نها رو دارهیاقت بهتریهر جهت ل

 ره تا یپلمش و بگیا دیبود هلمونده   فرشادم منتظر یاز طرف

 ش بذاره ، ظاهراً پدرو برادرها موافق بودن اونم بخاطری بتونه پا پ

 که داشت ، تک پسر خانواده عمو ی رینظ یت خوب و بیموقع

 ازدواج  ی ک بازاریبود ، خواهر بزرگش فرشته سالها بود با  ی مهد
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 با یساله بودخواهر دومش فر ۸کرده بود و صاحب دو پسر  و 

 ایسال از هل۲ن خواهرش فائزه یرمان وکوچکتریر ههمس

 .کوچکتر بود

 بود عالوه  یار زرنگیک و پسر بسی ساله مهندس مکان  ۲۲فرشادم 

 روکه از  ی کیقطعات مکان  یطرا ح ی کارها ی نکه گهگاهیبر ا

 

 

 داد . فروشگاه بزرگ یگرفت ، انجام م  یشرکت پدر دوستش م

 مستقل  یاز نظر مالکرد یم یعمو رو هم سرپرست  یلوازم خانگ

 ن هربار یز بود ، زن عمومهین سن کم صاحب همه چیبود و در ا

 کرد که یپش رو میف پسر خوش چهره و خوش تیاونقدر تعر

 ه لب تر کنه یذاشت. معتقد بود کافینم  ی مخالفت باق  ی برا ییجا

 ن خانواده ها حاضر به ازدواج با تکیشهر از بهتر ی ن دخترایبهتر

 ا آهنگ یدل هل ی نطور م بود ، ول یاً همظاهر پسرش هستن،
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 تمام روح و  ی گر یوقت بود که کس د یلینواخت و خیم ی گرید

 ....قلبش رو از آن خود کرده بود

 کرد ، یز فرق میرمنتظره همه چیغ ی ن خواستگاریحال با ا

 نا ساکن تهران شده و قصد بازگشت به شهرستان ی دونست سیم

 ستانه اشون به اصرار دخترا دو  ی ها ینو تو دورهمیرو نداره، ا

 

 

 ده یشتر بدونن، فهمیخواستن در مورد برادرش ب یده م یکه از سپ

 ی گه ایبود که جز درس خوندن کار د  یینا از اون پسرایبود . س 

 به دخترا نداشت و  یچ توجه یکرد اونقدر مغرور بود ،که ه  ینم

 .....کردیشتر دخترا رو مجذوب خودش میزا بود که بین چیهم

 شه در مورد یده همیده بزرگتر بود ، سپ یاز سپ ی نا  سالیس

 : کرد کهیف م ینطور تعر ی بامزه ا  یلیا اومدن خودش خیبدن 

 تا۳نا بعد از ینکه سیمامان باباش عاشق پسر بودن بعد از ا
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 کنن به  خوبیشن و فکر میاد، خوشحال م یا میدختر بدن

 ه طمع پسر ب شنیمگه صاحب پسر ین دیدن و بعد از ایماجرا رس

 دن یدل غافل دوباره رس ی دن ایدوم دوباره بچه دار شدن که د 

 .... سر پله اول

 

 

 که با ین بود که درحالیلش کردن ، ایدن تعطیگه مَنو که دید

 ید شد ته تغاریکردسپیچپ شده به خودش اشاره م ی چشمها

 ..... خانواده

 انمرع یدسرشته مهنیعال یپلم با رتبهینا همون سال اول د یس

 ی رفته شده بود ، خانواده  ی ک تهران پذی تکن  یدانشگاه پل

 ی ن بابت خوشحال بودن، که سور مفصلیاز ا  ی بقدر ی معتمد

 ل و بار دوم بهیک بار به فامی بار ، ۲کبار بلکه یدادن آن هم نه 

 ن دوم بودند،و یا جزو مدعویهل یان که خانوادهیدوستان و آشنا
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 ....... نبراش سنگ تموم گذاشته بود

 ن یسانس رو در کمتریگفت، برادرش دوره لیده م ی نطور که س پیا

 ن ارائهیو معدل بال  ترمه تموم کرده و ح یمدت، با نمرات عال

 ت ی ارشد رو هم باموفقّ یسانسش، آزمون کارشناس ی ل  یان نامه ی پا

 

 

 همون دانشگاه پشت سر گذاشته، و بالفاصله شروع به  یدر قبول

 ارشد ی ارشد کرده ، در کنار درسها یسکارشنال در مقطع یتحص

 از هم دوره یکی با شراکت  ی حاج معتمد  یهیت و سرمای،با حما

 سانس که شناخته شده واز همه جهت موردیدوران ل ی هایا 

 س یدر رابطه با رشته شون تاس یدشون بود شرکت کوچکییتا

 ر ن اوصاف موندگایعتاً با ایکرده و مشغول به کار شده بودن، طب

 ........د وقصد بازگشت به شهرشون رو نداشتن بوتهرا

 بود تا بتونه ، نظرخانواده  یزد و دنبال راه یم ی ا به هر دَریهل
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 ل در تهران جلب کنه، یتحص ی موافقت در به ادامه  ی اش روبرا 

 ...... اما موفق نشده بود

 نشان۲ر یک تیگرفت با  ی ن ازدواج سر م یا ی حال اگر با ناباور 

 ناست و به یخود س یدونست نشانِ اصلی م یل بخوبد، در دز یم

 

 

 شه کرده و یدر دلش ر یکه از دوران نوجوان یبار نشستن عشق 

 ....... حال اِنگار قصد جوانه زدن داشت

 مورد عالقه اش رو هم ی تونست رشته دانشگاه یدر کنارش م

 ..... بخونه

 !!شد ؟ی ن بهترم م یاز ا ی خوشبخت یعنی

 و محال به  یافتنیدست ن  ی اهای و رو براش جزن هردو یتا قبل از ا

 ......آمد یحساب م

 س و بارونیخ ی که به در اتاقش خورد ،چشم از پنجره  ی با تقه ا
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 زده ،گرفت وسرش رو بطرف در اتاق برگردوند . منتظر موند تا 

 بدون یزد ولین بود !!در م یشه همیحامد بدون اجازه واردبشه. هم

 شدیاجازه وارد م

 

 

 ز یاتاق که مربوط به م  یتنها صندل ی ا رویحامد، هلبا ورود 

 ......رش بود نشستیتحر

 : ن نشستن گفتیتخت جا داد و ح ی حامدم خودشو رو

 که موقع ازدواجت  ی شه اونقدر بزرگ شده باشی !! باورم نم یهل 

 باهم بودن و  ی روزها ی دلم برا ی ن خونه بریده ، اگر تو از ایرس

 .شهی م  انش تنگی پا  یب  ی کَل کَل ها

 ی قال ی ر و گلهایدخترونه سرش رو انداخته بود ز یا با شرمیهل

 :رو نشونه گرفته بود ، گفت 

 .... شتونمیخ ریخواسته بره؟؟بقول خودت تا آخر ب یحال ک 
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 خوب و آقاست ،  یلیشناسمش خیه م ینا رو چندسالی من س 

 رشته ل در یدر تهران وتح ص  ی تواَم که هدفت رفتن به دانشگاه

 چون یم، تو به آرزوت برسیه، ما قلباً دوست داری ازداروس

 

 

 گ هیرفتنت به شهر د ی ، اگرم برا ی اقتش رو داریاستعداد و ل

 ...مینان نداریست که بهت اطمین ن یم علتش ایکنیمخالفت م

 ست و دور و برمون پر شده یط قابل اعتماد نینه که محیلش ایدل

 دشون برسن  یپل ی اه خواسته هکه منتظر فرصتن تا ب ییاز شغال 

.... 

 ی نا ازدواج کنی ادته ، اگر با سینا از سر دوست داشتن زیتمام ا

 ... یبه دانشگاه و رشته مورد عالقه ات برس  یتونیم

 قابل  یه حامیالمون از هر جهت راحته که یما هم خ ی نطوریا

 ..... !!!ی اعتماد دار 
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 دییت أه و مورد ی پسرخوب  یلیکه فرشاد خ ی دونم، باوجودینم میا

 ی نا معتمدیست. من سین  یدلت بهش راض ی ماست ول  یهمه

 

 

 کنم، پس انتخابت رو عاقالنه انجام بده یدش مییرو صدرصد تا

 .،منم همه جوره پشتتم و هواتو دارم

 .ا نشسته بود دست خودش نبودیهل ی لبها ی که رو ی لبخند محو

 ایتا چه حد هلدوار کننده یام ی ن حرفایدونست با ا ی حامد نم 

 ن  ی ن و دلسوزتریک تر یاز نزد یکی ی رو خوشحال کرده ، وقت

 زنه و نظر صدرصد موافقش رو ی د به انتخابت مییزانت مُهر تأیعز

 ی و دلواپس ی چ نگرانیه ی الت راحته وجایگه خیکنه دیاعالم م

 ......مونه  ینم  یباق

 این دختر دنیاون روز و در اون لحظه خود رو خوشبخت تر ایهل

 ی ن و اصلیتونه به دو تا از بهتری م  یکباره و براحتیبه د ، که یدیم
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 ....... ش برسهیزندگ ی ن خواسته هایتر

 

 

 یبیعج ی ف نبود ، حال و هوای جان و حس و حالش قابل توص یه

 ش ،تجربه نکرده بود ی سال زندگ ۸ن یبود که تابه اون روز در ا 

 اق و کمداش رو ات ی ز کاریکاراش از جمله تم یاون که همه ....

 ن چند روزیا ی به بعد از امتحان کنکورش موکول کرده بود ، ط 

 ی اتاقش رو برق انداخته بود، برا  ی جا ی جا یب یبا وسواس عج

 کمد و تختش رو با هم عوض کرده بود،  ی ر در دکور اتاق جاییتغ

 خواس تیده بود که مینا تا بحال چند بار اتاقش رو دیحال اِنگار س

 خودش مهّم بود که  ی برا قبل باشه، امّافاوت با دفعات نبار متیا

 و  ی پرانرژ ی ن روزا بقدر یجادکنه .ایدمان اتاقش ایدر چ یتنو ع

 ی اومد، حت یبرم  یازش برم ی حالش خوب بود که هر کار

 یز ینبود، از تم یررس نگاه کسیکمد که در ت ی ن نقطه یدورتر 
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 .زدیو مرتب بودن حرف اوّل روم

 

 

 نکهیاز ا یادرش شده بود ، ول م رتیا باعث حیهل ی ن رفتارایا

 بهش  ین ازدواجه،حس خوب ی ا موافق ایگه مطمئن بود هلید

 ن خانوم دوست چند ساله بود و ازیشد. خودشم که با پرویالقام

 ی جه خوبین ازدواج نت ینان خاطر داشت که ایهمه جهت اطم

 .خواهد داشت

 رو ی استگارخانوم موضوع خو ی ا همون اول که مهریپدر هل

 داشت ، اجازه  ی که از حاج آقا معتمد یبا شناخت کرد مطرح

 که ی ورودشون رو بعنوان خواستگار به منزل داد. با وجود

 دونست یبه فرشاد پسر برادرش داشت و در دل م  یخاص یعالقه

 برادرش قائل بود،  ی که برا یه و باوجود احترام خا صیپسر خوب

 پسرعمود را بعنوان فقط ده بود دخترش فرشای از همسرش شن
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 ن  ی کنه ، بنظر پدرش ایقبول داره و به ازدواج باهاش فکر نم

 

 

 م یازدواجش تصم ی ن حق رو داره که برایاست و او ا یهل  یزندگ

 .ره و انتخاب کنهیبگ

 شت ر یگه هم بیبه شهر د  ایهلدر مورد دانشگاه رفتن  یحت

 ......رمان بود تا پدرشیمخالفت حامد و ه

 شه دخترا یثل همفته بود و مده معرکه گری ه سپمدرس ی تو

 ی ز چهارزانو میک می ی نجور مواقع رویدورهاش کرده بودن، ا

 در ی شدن ، دوست داشت وقت  یه هم دورش جمع مینشست ، بق

 ه رو یکنه از اون بال عکس العمل بقّیصحبت م  یمورد موضو ع

 گرفت  یم ی برد و انرژیاکشن ها لذّت م ی ن رینه اونقدر از ای بب

 صحبت کنه،  یبتونه ساعتها در مورد موضو ع دشیکه باعث م 

 گفته بود بالخره قراره خان داداش مغرورش ازدواج کنه یوقت
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 کرد که همهیف می ن مسئله رو تعریج و با آب و تاب ای اونقدر مه

 

 

 دادن ، مدام از محسنات فراوانشیا ق به حرفهاش گوش میبا اشت 

 نا یهمه مشتر از یرفتن ، ب یگفت دخترا هم غش و ضعف م یم

 نا در رابطه با ازدواجی داد و مدام در مورد نظر سیعالقه نشون م

 .........کردیمشترک داره ، سوال م یزندگکه از  یو انتظارات

 اد از طرف خودش به تمام سوالت بدون یده هم با مهارت زیسپ

 ...دادی ا غلط بودنشون پاسخ میدرنظر گرفتن درست 

 اشت که ساعتها در مورد د نویل ایده پتانسی سپا ، یبنظر هل 

 احساس  ی نکه مخاطب ذره ایحرف بزنه بدون ا یموضو ع

 گفت ی د ، بهشون مید  ی ا ق دخترا رو م یاشت  یکنه ، وقت یخستگ

 اد ینا بیشنهاد بدم س ید ممکنه پیباش  یخوب ی اگر دخترا 

 ی ا میما و اشاره با هل یاز شماها .....و با ا یکی ی خواستگار
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 .....دنیخند

 

 

 ناظم  ی شد و خانوم مشهد  یدر کالس باز م که هم یزمان

 ی که کم نم یشد تنها کسیان م  یمدرسه در چارچوب در نما

 ی ل یخ ی دونست خانوم مشهدی که م ی ده بود ، باوجودیآورد سپ

 لباس ی از نحوه  یشد براحتین را میه ایمنضبط و مقررات 

 ا لحن سرزنش ده اش متّوجه شد  بیدن مرتب و اطو کشیپوش

 : گفت ی ده م ی ز خطاب به سپ یتراض آمگر و اع

 .....ی و معرکه گرفت یز نشستیم  ی !!! شما که دوباره روی معتمد 

 !!!! ستینشستن ن  ی ز که جایم ی ،رو

 تونست با اون زبونش ، بابت یده م ین جور مواقع فقط سپیا ی تو

 نه ک یشه، عذرخواهیگه هرگز تکرار نم ی نکه حواسش نبوده و دیا

 ....کرد یزد و هرگز بهش عمل نمیفا رو محرن یشه ایالبته هم.
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 هم  یلیده دستشون بود ، خ  یگه اخالق سپی مدرسه د ی ایاول

 ار دختر خوب یطنت ها بس ی ن شی از ا  ی دوستش داشتن چون جدا 

 ن رو یر و معاونی وقتا با حرفاش و کاراش مد یلی بود خ یو موجه

 .....نداختیهم به خنده م 

 :گفتیباذوق م  تنها بود، ایهلکه با هم  ی وقت 

 ده یا انگار سپیشتر از هلی!!! ب ی بالخره زن داداشم شد  ی دید 

 ..... کردیم ی خوشحال بود و شاد

 ان مراسمیبا در جریق دخترش فرین ،از طریزن عمو مه

 ی با مهر ی تماس  یروز شنبه قرار گرفته بود ، ط ی خواستگار

 حسابفرشاد به  ینشون کرد ها یخانوم ضمن گِله ، گفته بود هل

 ....ادیم
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 ناراحت نشدن  ی که داشت برا یاست ذاتیخانوم با س  ی مهر

 اکتفا کرده "باشه   یم  چی نی تا بب "ک یش، فقط به  یجار

 ... بود

 بشه ،  ی زن عمواجازه نداده بود فرشاد متوجه موضوع خواستگار

 ی هم حس ینبود .از طرف  یپسرش راض یدلش هرگز به ناراحت

 ا رو عروس یره؛ و همچنان هلیگ  ینم ن ازدواج سریگفت ا ی م  بهش

 ...... دونستیخودش م

 یکه رو یمی ا در تقوید ، اون روز هلیبالخره روز موعود فرارس

 ، ساعت  ۳آبانماه سال  ۲خ شنبه  یزش بود تاریم

 ن بار گوشه وکنار اتاقشیچندم ی رو نوشت ، برا ی خواستگار

 یاد یز ه ، با وسواسیز عالیه چکرد و مطمئن شد هم یرو بررس
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 د، نظر یپوش یک میک به یلباسش رو انتخاب کرد. لباسا رو  

 ک ویرنگ ش ی ر یخواست تا بالخره کت شلوار ش یمادرش رو م

 اطا براش دوخته بودین خیاز بهتر  یکیخوش دوختش رو که 

 ا ر یست کرد ، رنگ سبز بس  ی انتخاب و با کفش و شال سبز انگور

 ...... کردیدو چندان م رنگ چشمانش را ییبا یز با وقارتر و

 شد ین خانوم بار اولش نبود که مهمون خونه شون میهرچند پرو

 ره یو گ ین ی، ست س یخانوم با وسواس خاص ی نبار مهر یا ی، ول

 ا ی درنظر گرفت،که پدرهل ی چا ییرایپذ ی نقره رو برا ی استکان ها

 ده بود ش به اصفهان سوغات آوریکار ی از سفرها یکیدر 

 کی وه شی،شکالت و م ی نیریشد . ظروف شیم وکمترازش استفاده

 به ییبایقه انتخاب شده بود ،جلوه زی ت سلیبا نها  یو مجلس

 ........ عصر بود ۶داده بود ، قرارشون ساعت  ییرایز پذیدمان م یچ
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 صورتش نشاند ،  ی رو ییبایش مختصر و زیا آرایساعت ، هل

 ی  ن رفت دوست داشت از ابتدارویده از اتاق بیلباس پوش

 و درجمع از   ی نجوریکرد ایورودشون حضور داشته باشه ، فکر م

 همه منتظر   ۶قه به  یشه، ساعت  دقیاسترس برخوردش کم م

 ناهار ی ا پسربزرگ و عروسش رو برایزنگ بودن، مادر هل ی صدا

 شرکت کنن،   ی دعوت کرده بود تا عصرهم در مراسم خواستگار

 از مراسم ن بعدح دادیظهر ترج ی ن و به جارفت یاونا نپذ  یول

 ده و یار فهمیبس ی با از اون دخترا یشب بمونن، فر ی خواستگار

 ز یا براش عزی هل ی بود؛ که مثل خواهر نداشته   یدوست داشتن

 یعمو تا مراسم شکل رسم ی بود. نورسا رو گذاشته بود خونه 

 ن بابت و بخاطر رفتار درستش در هریداشته باشه. از ا ی تر

 با یشانس داشتن فرحال بود که برادرش خوش ی ، برای تیموقع

 ...... بش شدهی نص
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 ک منتظر ، ی پدر ، حامد و مادرش هم با آن ظاهر آراسته و ش 

 .....نشسته بودن

 فون بلند یزنگ آ  ی صدا :۶بالخره انتظار به سر اومد و ساعت 

 با ی حاج معتمد ی شد، با بازشدن در توسط حامد ، خانواده 

 ل از همه حاج آقا، پشت ن.....اووارد شد یگرم یو احوالپرس  سالم

 با در دست و در یک سبد گل بزرگ و زین خانوم با یسرشون پرو

 ک و با یشه خوش پوش، شی ، مثل هم ی نا معتمدیآخر هم س

 نفکیا جزو ل یکه بنظر هل  یل ، البته مغرور وبا اخمیاست

 ...... شدیچهر هاش محسوب م

 پشت مه از  نا ،یصورت ها روبجز صورت س انگار همه صداها و

 تونست خودش رو جمع و  ی کرد نم ید هر کار مید یم  یظیغل

 زم قابلت رو نداره، به خودش ی گفت عز یکه م  ییجور کنه، با صدا
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 گرفت ، با لبخند  یکه سبدگل در دستاش قرار میآمد و در حال

 ونا نبود ینکه سبد گل دست سیبد از ا یتشکّر کرد، حس یگرم

 ........داده شد ، وجودش رو پر کرد این خانوم به هلیتوسط پرو

 ه به یدار اولیا بعد از دیمبل ها جا گرفتند و هل ی همه رو

 از ینکه حس و حال خوبیرو ببره .با ا ییآشپزخونه رفت، تا چا 

 کرد خودش رو  یق سعیعم ی سبد گل نگرفته بود ، با نفس ها  

 ..... آروم کنه

 قه و مرتب ی لخوش رنگ و بو رو با س ی چا ی ا با استکان هیفر

 نکه مراقب باشه ، به دست ید ، با سفارش اینقره چ  ینیس ی تو

 ..... کرد ییرایسالن پذ یا دادو او رو راهیهل

 کاناپه سه نفره کنار هم نشسته  ی رو ی پدرش و حاج آقا معتمد

 کنار هم  یمبل تک ی ن خانوم و مادرشم هرکدام رویبودن، پرو
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 ی ها یصندل ی ک رویرمانم هری صحبت بودن، حامد و همشغول 

 ک ی  ی نا اون طرف تر رویگه و س ی کنار همد ی ناهارخور یتک

 یرا جلو ین یاول و به رسم ادب س ایهلنشسته بود ،   یمبل تک

 به  ینیگرفت ، حاج آقا نگاه پدرانه و قابل تحس ی حاج آقا معتمد

 :ن گفتن یا انداخت و در حیهل

 ......ردن داره دستت درد نکنه دخترمخو  یین چایبه به ا

 خودش  ی و بعد برا یعیشف ی آقا   ی جلو  ی ک استکان چایاول 

 ..... کرد ی برداشت و با محبّت تشکّر دوباره ا 

 ین خانوم ،که با حظ وافریرو به پرو  ی ا چایبعد از اون هل

 ..... کرد، تعارف کرد . بعد هم به مادرشیسرتاپاش رو نگاه م

 تعارف کرد او همد به یی نا رفت و با بفرمای مت سبه س ی نفر بعد

 یتفاوت یب یو نو ع ی نا افتاد حس کالفگینگاش به س ی ، وقت 
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 یاون هوا ی ب بود که تویشد ، عج یده م ی درش به وضوح د

 خت، بایر یدرشت عرق از سر و روش م ی ، دونه ها ی زییپا

 ....... !!!!!رو برداشت  ی ا چایتشکّر و بدون نگاه کردن به هل

 کباره یجانش به یشور و ه اون همهنداشت  یا اصال حس خوبیهل

 به خود گرفت، دستاش به  یبی فروکش کرد و حالت دلشوره عج

 .... دی کوبینه میوانه وار به سیسرد شد و قلبش د یآن

 رو که براشون تعارف ییرمان نشست چایبا آمد و کنار هیفر

 ن موجود، یا و جو سنگ یهلحال بد  ی کرد، انگار حامد متّوجه 

 :ا گفتیل شده بود. روبه ه

 ا ازیدم، هلیرو خودم انجام م ییرایه پذین ، بق یگه بشیتو د  

 ی رمان نشست ، ولین بلند شدن حامد !!!کنار ه یخدا خواسته ح

 نا مرتب با یکرد ، س   یش کم نمیچ کدوم از التهاب درونینا هیا
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 نکه یکرد، مثل ایم و صورتش رو پاک یشونیپ ی دستمال عرق ها 

 .....بود ی گه ا ی در عالم د

 یآقا ی مشغول گوش دادن به صحبت ها  ی حاج آقا معتمد

 بازار* ، که  ی کاشان ی در سرا  ی راجع به فروش حجره ا یعیشف

 نهیریه حجره و از دوستان د یهمسا ی محمود  ی مربوط به آقا

 ار فروش یبود، بخاطر حضور نداشتن در اراک، اخت یعیشف ی آقا

 ا ه م به رسم یلداده بود ..... پدر ه ی عیشف یره رو به آقاحج

 .... حجره بود ی خوب برا ی و رفاقت دنبال مشتر یدوست

 که  یکنار مبل  یتک یک صندل ی فارغ شد،  ییرایحامد که از پذ 

 نا ینا روش نشسته بود گذاشت و نشست . مشغول صحبت با س یس

 با یامد تقربودن. ح  یرستانیو هم دب یمیقد ی شد از دوست ها 

 ی ه از سربازنوز شش ماه نشده کنا بزرگتر بود ، ه یاز س یکسالی
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 نرم  یوتر شاخهیسانس کامپ یکه ل ی برگشته بود ، و با وجود

 افزار داشت ، فعالً کنار پدرش در حجره مشغول به کار شده بود 

... 

 معاف شده بود ی د مجلس، از سربازینا هم با قانون جدیس

 سال باشه ،تک پسر  ۶ ی نکه اگر پدر بال یبر ا  ی مبن ی،قانون 

 . ..شد یمعاف م ی ه از سربازوادخان

 مشغول صحبته و مجلس از بحث ید هرکسین خانوم که د یپرو

 خطاب به حاج آقا یخارج شده ، با عذرخواه ی خواستگار

 :گفت  ی معتمد

 گهید ی صحبتا ی م سر اصل مطلب وقت برایحاج آقا بهتره بر -

 .....ادهیز
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 و همسرش ر ی که با سر صحبت هایدر حال ی قا معتمدحاج آ

 : کرد ، گفتید مییتا

 نا ن ی د خدمتتون عرض کنم ما با اطمین خانومه ، با یحق با پرو 

 یم ول یندار  یچ شکیم و تو انتخابمون هیش گذاشتیکامل پا پ 

 د هم رو بدونن،  ی بهتره پسر و دختر باهم صحبت کنن تا عقا

 د ، یاگر اجازه بد یعیاست، حاج آقا شف با اون ییبهرحال نظر نها

 ..... با هم داشته باشن  یک صحبتیا خانوم یهلنا و یس

 :گفت ایهلپدر 

 ا هم مثل دختریست !!! هلید ، لزم به اجازه نیار داریاخت

 کن یینا رو راهنمایا جان، آقا سید .هلیارش رو داریخودتون اخ ت

 ... اتاقت

 

 

 !!! لند شدند ، با گفتن با اجازهنا همزمان از جاشون بی ا و سیهل
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 ا شروع به یبه طرف اتاقش رفتن ، قلب هل ای هل ییو با راهنما

 که از ی کوبش کردوضربان قلبش بال گرفت ،همراه حس بد

 د به یدر اتاق که رس ی ا افتاده بود جلویقبل به جان هل  یساعت

 د آهسته ، صبر کرد تا ییک بفرمایستاد و با گفتن ی رسم ادب ا

 ...... زودتر وارد بشه نا یس

 ی کراست رفت رویع وارد شد و یسر یچ حرفینا هم بدون هیس

 ی ا هم تخت را که درست روبرو یر نشست ، هلیز تحریم  یصندل

 ه هر دویچند ثان ی نشستن انتخاب کرد ،برا ی زش بود برایم

 بود تا شروع کنه، بالخره  ی گر ی ک منتظر دیساکت بودن انگار هر

 : د، گفتیرس یبه شدت کالفه بنظر م کهینا در حالیس

 

 

 ده ید و مثل سپیار قابل احترامی من بس ی شما برام!!!  خانو ایهل 

 کنم یم یز عذرخواهید ، قبل از هرچیبرام ارزشمند
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 خوام لطفاً خواهرانه به حرفهامیبخاطرمزاحمتمون، و ازتون م

 ..... دیگوش بد

 ه با یعاد ریچقدر غ ی ن خواستگاریگه مطمئن شد ایا که د یهل

 ....دلهره سراپا گوش شد

 و از کجا شروع کنم ، راستش گفتنش برام ی دونم چطورینم

 ندارم ، من دوست دارم با عشق ازدواج کنم  ی چار ها یسخته ول

 آشنا شدم که به هم عالقمند  ی که تهران بودم با دخت ر ی ، مدت 

 م ، در موردش با خانوادهیگه رو دوست دار ی همد یلیم و خیشد

 مون رش و ازدواجیبه پذ یق راضیچ طریبه ه  یبت کردم ول صح

 

 

 ر نظر خودشون ین خواستن من زودتر و زیهم  ی ستن ، براین

 ....ازدواج کنم

 که دوستش دارم ی ازدواج با دختر ی کردنشون برا یبخاطر راض



@Romanbook_ir                                                                                      تابوشكين عاشقانه  

  
 

شما! یمجازق ین رف ین و آخریرمان بوک:  اول                                      

 دونم رفتاروخواسته ام یدارم ؛ م ی شتریاج به زمان بی، احت

 ن  ی کنم جواب رد به ایست. من از شما خواهش میدرست ن

 !!!!!!مخالفت ندارم ی برا یلیچ دلی د ، چون من ه ی بد ی خواستگار

..... 

 اقت بهتراز من رو یادتون ، لیز ی ها یستگ ینان دارم شما باشایاطم

 ...... دیدار

 ،!!!!نبود یچیدن هی گه قادر به شن ید

 

 

 ی و ب یچارگیش گرفته بود احساس بیکه قبلش آت ین حالیدر ع

 ست،یدر بدنش ن ی چ خونیگه ه ی کرد د ی کرد، حس م یم  یپناه

 ...... شده بود ی کباره ته  یخته و به ی ن فرو ردرو از 

 و عذاب وجدان ، یکالفگ ینا که با نو عیس ی در پاسخ تمام حرفا

 ...ان شدیب
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 که درش بود، ید با توجه به برزخیا انگار لل شده بود نفهمیهل

 : ارهیبون ب ن چند کلمه رو به زیتونست ا ی چطو ر

 ..... !!!!!تسین یبه عذرخواه ی ازیکنم!!! نیخواهش م

 !!!نا رو دوست داشت بدون اونکه بدونه چقدر و چرا؟؟یمسلماً ا و س

 شه همون کهی دوست داشتن بود که هم یافتنیر ن یین قانون تغیا

 یتونه فاجعه بارتر از هرکس  یم میشتر از همه دوستش داریب

 

 

 ی بره ؛ که جا  یکس ی ا نکنه قلب آدم براقلبمون رو بشکنه ، خد

 ......کنهیرخنه م یتار و پود وجود آدم ی اد و توی د مقلب رفته در

 داشت و  ی گه اینابود رفتار دیس   ی بجا ی گه ایمطمئنا اگر کس د

 ...نشست ین آشکار ساکت نمین توهیدر برابر ا

 داشت تا بتونه در یدرست و حساب ی و سوگوار یاز به تنهائین

 نه  را یچینه ، در اون لحظه ه یعشق از دست رفته اش بش  ی عزا
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 .......د ی د ی د و نه م  یشن یم

 ی نا چ ی گه سید دیمتحرک رو داشت ، نفهم یقاً حکم مرده یدق

 رون بزرگترا چهیرون رفتن!! ، در بیاز اتاقش ب  ی گفت!! ک 

 ....!!!! زدن؟؟ و چه موقع عزم رفتن کردن ییحرفها

 

 

 خودش روهم نداشت .انگار از  یحت  یکسچ یحال و حوصله ه

 یبا مدام از خوبیآزاد کرده بود، فر بلند سقوطه پرتگاه ی ی بال 

 کرد کهین فکر م یا به ایگفت و هلی ن خانوم و حاج آقا میپرو

 نیرمان مهمونشون بودن ایتا آخر شب که خانواده ه ی چطو ر

 ن نشون بده!! ، کاش همو ی جَو رو تحمل کنه؟؟ و خودش رو عاد

 آمدنی، مب ه سرش آوار نشده بود  ی ن حجم بدبختی ظهر که هنوز ا

 و سکوت ییو اآلن قصد رفتن داشتن ..... دلش فقط تنها

 .....خواستیم
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 ض لباس به اتاقش رفت، در رو که بست با همونیتعو یبه بهانه 

 صدا شکست، چشماش ی لباسا به تختش پناه برد و بغضش ب

 بود ، اشک نه  ی نه هاش جارار بر گویاخت یسوخت و اشک بیم

 زد و یکرد ، غلت یس میرو خل وار صورتش یقطره قطره که س 

 

 

 که داشت  یدن بغضیترک ی بالش فرو برد، تا صدا ی سرش رو تو

 رون نره، مدامیش ب ی هق هق درماندگ ی کردو صدایخفه اش م

 مغزش دوران  ی زد، تویش م یکه قلبش رو ن  ی ن فکر مثل مار یا

 اینا عاشق شده!!!!...... و اون عشق هلی س  "شد:یکردو تکرار م یم

 "!! ستین

 ی ل اشک هایسوخت. س  یش گرفته بود و میآت بشقل

 ..... کردیش کم نم ین آتیا یاز تلخ ی ذرها ی ارش حتیاخت یب

 موقتاً از اون حال و هوا خار ج بشه،   ایهلزنگ در باعثشد  ی صدا
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 ایهلود ورون رو نگاه کرد. برق اتاق خاموش بیاز پنجره اتاقش ب 

 اش اط بخاطر روشن بودن چراغیشد ، برعکس حیده نمید

 شد ، در که باز شد فرشاد همراهیده میز دیبصورت واضح همه چ

 با رفته بود تا نورسا رو ازیان شدن؛ فرینورسا در چارچوب در نما

 

 

 ن بار به پنجره اتاقیار چندیاخت ی ره ..... فرشاد ب یبرادرش بگ

 با باهاش یدا بود ، فریاز سر و روش پ یا نگاه کرد . کالفگیهل

 ک کلمه از حرفاش نبود ویفرشاد متّوجه  یکرد، ولیصحبت م

 کردیا رد م ی د ییخواهرش رو ت أ   ی ر حرفایا بله و خ ی فقط با سر 

....... 

 ست یرون داخل اتاق مشخص نیالش راحت بود که از ب یا خیهل

 یاز روخواست فرشاد دعوت مادرش که  ی ، در دل از خدا م 

 ن  ی تو ا کرد رو قبول نکنه ؛یتراس داشت اصرار به موندنش م 
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 مثل فرشاد رو نداشت چون با  ی کس یط اصالً حوصل هیشرا

 دبعد ازینکه شایا ی شد ، برایش مضاعف م یدنش حجم بدبختید

 فعال از  ی ک ین یبه او فکر کنه، ا ی نا ،مجبور باشه بطور جدیس

 .... تحملش خارج بود

 

 

 یح داد آبیا ترجیاد نموند، هلی فرشاد با وجود اصرار زخداروشکر 

 و صورتش بزنه چون مجبور بود بخاطر برادرش وخانوادش سر به 

 تونست سریکه امشب مهمونشون بودن حفظ ظاهر کنه ، بعدا م

 ب و دور از ذهنشی ند ،عجیفرصت به امروز و اتفاقات نا خوشا

 ... فکرکنه

 ن ا یکه س ی ر دختریهها بار تصوش از دیاز عصر تا به اون ساعت ب

 هنش مجسم کرده بود؛ و با گفته بود عاشقش شده رو تو ذ

 !!!!باستیا ز یگفتن هلیکرد. همه میسه مینه مقایخودش تو آ
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 یچ ارزشیبراش ه ییباین زیگه ا ید ی دونست ول ینو میخودشم ا

 ن فکر به ذهنش یامده بود.....مدام اینا نینداشت چون به چشم س

 !!!!کم داشته ؟؟ ید مگه چکریخطور م

 

 

 نا به گفته یداشته که س  ی بارز یژگیو در مقابل اون دختر چه و

 اش رو بکنه تا یخودش حاضر شده بخاطر داشتنش تمام سع

 داره ی شتریاز به زمان بینکار نیا ی خانوادش متقاعد بشن ،و برا

......!!!!! 

 ی ه، وقتکردیبهش فکر هم نم ینا تابحال حت یده بود سیامروز فهم

 ود سرد وج ی ده است. حس کرد عرق یگفته بود براش مثل سپ

 آتش خاکسترش به جا ی ملتهبش رو فرا گرفته و مثل آب رو

 .......!!!مونده

 دونسته برادرش یکه م ی ر بود، چرا با وجودی دههم دلگیاز سپ



@Romanbook_ir                                                                                      تابوشكين عاشقانه  

  
 

شما! یمجازق ین رف ین و آخریرمان بوک:  اول                                      

 ش واردیمیست ، حاضر شده دوست صمیگریدختر د یدلبست ه

 که خوشحالش  ی زیه؟؟!! تنها چبش  یش احساسی و نما ی ن بازیا

 ن بابت ینداشت . از ادلش خبر  ده از رازی ن بود که سپیکرد ایم

 

 

 شه سر به مهر خواهد موند، یهم  ی ن راز برایخدا رو شاکر بودکه ا

 ی ن خواستگار یا قراره به ایکه هل ی نا و جواب رَد یس ی با تقاضا

 ذر د گیشد، شای شه حفظ میهم ی بده.... حداقل عزت نفسش برا

 .ن عشق از دست رفته رو براش راحت تر کنه یا یزمان سخت

 داشت تا راحت و بدون  ی کاش حداقل خواهریکرد ایو مآرز

 ن درد براش ی د تحمل ایتونست بااو درددل کنه، شایم یدلواپس

 ....... شدیراحت تر م یکم

 یره و جواب قطعین خانوم روز شنبه تماس بگیقرار بود پرو

 . رهیروبگ
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 گشت تا بتونه همه، خصوصا حامد رویم ی ل بهانه ا ا دنبا یهل

 !!!!! مجاب کنه

 

 

 نا اونقدری شد ، سیها قانع نم ین راحتی بود که به هم یحامد کس

 رد کردنش ی برا یل موجهیچ دل یمحسنات داشت که واقعا ه

 ن ازدواج حتما یا به ایکرد هلی نکه حامد فکر م ینبود. خصوصاً ا

 ..... کردیتر م ده، کار رو سختیجواب مثبت م 

 ح داد ینبرد ترج ییان افکار رو دنبال کرد، که راه به جیاونقدر ا

 ..... !!!!بود ی گریبخوابه ، مطمئنا فردا روز د

 د حامد یدار شد، از سکوت خونه فهمیو سردرد ب یحالیصبح با ب 

 یمثل هر جمعه با دوستاش رفته کوه ، معمول برنامه روزها

 زمستونا هم با وجود برف و سرما،  ی ن بود، حتی ل شون همیتعط

 اطراف شهرشون داشتن ی وههااز ک یکیبه  یزمستون ی صعودها
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 ی ه هایدرس خوندن به تهران بره، از پا  ی نا براینکه س یقبل از ا .

 ............نا بودیحامد ا ی گروه کوهنورد  یشگیو هم یاصل

 

 

 ودن بیرون آمد،سرش سنگ یاز رختخواب ب یحوصلهگ ی ا با ب یهل

 ی نه از نگاه یشد ، تو آیباز م  یکرد. چشماش به سختیو درد م

 به هم  ی به خودش انداخت وحشت کرد، موهاش به طرز بد هک

 زد ویم ی دیخته بود..... چشمهاش پف داشت ،لبهاش به سف یر

 ....... ده بودیرنگ صورتش کامالً پر

 ه کم به سر و ید ینه بای بب یختین ر ینکه مادرش اونو ایقبل از ا

 تشید ، امّا درد سرش همچنان ادامه داشت و اذ یرس یوضعش م

 ...... کردیم

 خچال نداشت، برعکس یقرص در  ی مادرش عادت به نگه دار

 ضیک پا دکتر بود. بچه هاش که مری خاله مهناز که خودش 



@Romanbook_ir                                                                                      تابوشكين عاشقانه  

  
 

شما! یمجازق ین رف ین و آخریرمان بوک:  اول                                      

 ز خودش بهیگرفت و با تجو یشدن از داروخانه دارو میم

 بردشون ، یچار دکتر مداد به نا یداد ،اگر جواب نمیخوردشون م

 

 

 کرد اما او کاری م ن کارهاش سرزنششیا هربار بخاطر ایمادر هل

 کرد و معتقد بود قلق بچه هاش دستش اومده و ازیخودش رو م

 ..........کنهیدکترها بهتر درمانشون م

 د قرص یا به آشپزخونه رفت، با گفتن سالم از مادرش پرسیهل

 !! کنهیم ؟؟ سرم درد میمسکن دار

 مادرش در حال پاک کردن برنج بود ، مهربون جواب سالم

 :بهش انداخت و گفت  ینگاه ی ، با نگراندخترش رو داد

 کنه ؟؟ الن یرم چرا سرت درد میم ، بمی فکر نکنم داشته باش

 ن داروها یکنم از صد تا مسکن بهتر ، ایبرات گل گاوزبون دم م

 ...... دارن گه ضررید  ی ده جا ی ک جا خوب باشن برای ی اگر برا
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 :شد ادامه دادیش بلند می که از جایدر حال

 

 

 کنم ، سر دردت ین مادر !!! اآلن برات آماده میبش جان ایهل 

 همش با ی شبم که شام نخوردیبخاطر نخوردن صبحانه است ،د

 ...... !!!ی ن ضعف کردیهم ی ، برای نورسا سرگرم بود

 ی زیتونست بهش بگه چ یمادرش خبر از غم دلش نداشت ، نم

 تو ا کالً دختری افتاده !!!، هل ی ره و چه اتفاق ین نمییاز گلوش پا

 حس ین رو ازش نخواسته بود ولینا ایبود، هرچند که س  ی دار

 د از خواستهینشون اتفاق افتاده و نبایه توافق نانوشته ب یکرد یم

 بگه !!!، هر چند سخت  ی زیبه مادرش چ ینا و حرفاش حتیس

 نه گفتن به خانواده  ی قانع کننده برا یوابج دیباتا فردا  یبود ول

 .... کردی دا میپ ی معتمد

 گل گاوزبون  ی با مادرش بود خوردن صبحانه و دم کرده  قح
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 جهت  یخود و بی ر ب ین چند روز اخیبهتر کرد ، ا یلیحالش رو خ

 

 

 ی ست شناس یکشنبه امتحان زیاز درسش عقب مونده بود روز 

 د باعث یکرد ، درس خوندن شاید با دقّت مطالعه م یداشتن و با

 شه درس تنهای هم جه دست بکشه ؛ینت  یال بیشد از فکر و خیم

 یگر ی شد فکر دیدوستش داشت و باعث م یلیبود که خ ی زیچ

 یادین هم شد تا غروب تونسته بود تا حد زیبه سرش نزنه ، هم

 ک رو یز ین چند روزه رو جبران کنه، هنوز ف یا ی هایکم کار

 سال ۳بعد از  یه امسال خداروشکر خانوم رحمتنتونسته بود بخون 

 ی مان رفته بود. آقایزا یمرخص دست از سرشون برداشته وبه

 شون شدهین ایگزیبودن جا  ییار خوب و توانایر بس یخدام که دب

 ن چندسال یمدرسه بود، ا ی ن شاگردایا که جزو بهتریبود، هل

 اد ی ی زیک شون بود چ یزیر فی ه ثابت دب یکه پا یاز خانوم رحمت
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 ی تالش و مطالعه یجه ینگرفته بود .هرچه هم که بلد بود نت

 .......ودخودش ب

 

 

 ا خودش رو سرگرم درس خوندن کرد، تا یحامد غروب آمد. هل

 :نشه، فقط موقع شام گفت  ییکذا ی از خواستگار یصحبت

 رفته  ینام امروز همراهمون بود، بعدِ مدتها اومده بود از وقتیس 

 خواست بره یاد امروزم زودتر رفت، میب تهران نتونسته بود

 ......تهران

 کرد فکر کرد چرا که نباشه   یم ی ازغذاش بکه با یا در حالیهل

 م با دیباش و عشقش راحت شد حال یالش که از بابت زندگ یخ

 ...... ح وگل و گشتیبره دنبال تفر یخوشحال

 از دست خودش ناراحت بود، که چرا  یشتر از هرکسیا ب یهل

 !!جوابش رو بده ؟ یبود همون موقع درست و حساب نتونسته
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 نا یا س ی کرد ، آین برخورد رو میا هدی با سپ یواقعا اگر کس

 !!تحمل کنه ؟ یتونست براحتیم

 

 

 ا براش مثل خواهرش بودیگفت، هل ینطور که خودش میاگر ا

 ن یاد خونه شون و چن ی ب  یچطور تونسته بود با گستاخ

 ا اون لحظه توقعی!!، البته هلازش داشته باشه؟ ی خواست ها

 ده بود ، ی ن که شنینا داشت اِل همیرو از س ی دن هر کالم  یشن

 شد تا زبونش کامال بسته  ینا داشت عاملیهم که به س ی عالقها

 نا رویس ی نتونه بگه ، با سکوتش انگار تمام حرفها یچیبشه و ه

 ، بااو همراه شده بود تا کمکش کنه ییه جورا یدرک کرده بود و 

 ...... خواست ین رو نمیهر چند که ته دلش ا

 بود  یسیک و زبان انگلیزیف  که داشتن یروز شنبه درس مهم

 با ی اد یکرد برخورد زیم  یر بود و سعیده دلگیا هنوزم از سپی،هل
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 نا ت ین خودش رو سرگرم حل تمریهم ی او نداشته باشه ، برا

 . بود دا نکردهیروز فرصت انجامشون رو پیک کرد، که د یزیف

 

 

 ع به خونه رفت یده نموندو سریل شد منتظر سپ ی مدرسه که تعط

.......... 

 ی م ینورسا بافتن  ی ومده بودن، مادرش برایهنوز پدر و برادرش ن

 ا سالم داد و کنار مادرش نشستیبافت، هل

 !زم ،سردردت بهتر شد؟یسالم عز

 : الش راحت شد و گفتیا که گفت بهتره، مادرش خیهل

 ؟؟ چه یره نظرت رو نگفت ین خانوم تماس بگی ره پروامروز قرا  

 بدم ؟  یجواب

 مناسب تر از یرده بود نتونسته بود جوابه فکر کروز هرچیاز د

 : ن جور کنهیا
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 چ وجهی نم الن به هیبی کنم میفکر م یمامان جون هرچ 

 ن یمهم رو ندارم ، هم ی ن مسئله یت و وقت پرداختن به ایموقع

 

 

 عقب افتادم،   یتم به درس هام برسم و کلچند روزه اصال نتونس

 درس ، بعداز ی ذارم براوقت و توانم رو ب ی خوام فعال همه یم

 م یتونم تصمی ال راحت م یبود با خ ی کنکور اگر مورد خواستگار

 .... رمیبگ

 نه که بگم چند ماه صبر کنن تا کنکورت رویمنظورت ا یعنی 

 !!!؟؟ ی بد

 خوام پسر مردم رو عَالفِی من نبود نینه نه !!! اصال منظورم ا

   ما نکهیکنم مثل ایم یخوشبخ ت ی خودم کنم ، براش آرزو 

 ...... م، منم حال حالها فرصت دارمیست یگه نیهمد

 ا تعجّب کرد و قانع نشد. دست از بافتن یخانوم از جواب هل ی مهر
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 :برداشت ، مشکوک و موشکافانه نگاهش کرد و گفت

 

 

 که وی!! چطور   یهست یازدواج راض نیکردم به ای من فکر م  یول 

 ن ویبود خب انظرت عوض شد؟! اگر فقط بخاطر درس و کنکورت 

 ان،  یک بارم نیتا بهشون بگم اصال همون  یگفت یاز همون اول م 

 م هم خودمون رو  با یهم اونها رو به زحمت انداخت ی نجوریا

 ادامه داد خود تو چقدر متحمل زحمت ی ز یلحن طعنه آم

 ن ی روز به بهتر۲ ی د بود تویرو که از تو بع ییکارها!!!!!  ی شد

 ..... !!!! یشکل ممکن انجام داد

 لت نبوده وی زده که باب م ینا حرف ی د موقع صحبت آقا سیشا

 .....!!!! ی ر بدییباعث شده نظرت رو تغ

 نا ید ، و با گفتن بابا ایکش یا نفس راحت یدر که آمد، هل ی صدا

 ن ورود به موقع خوشحال شد چون یاومدن روانه اتاقش شد، از ا
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 جوابشون رو رو بده،که   ین سرعت جواب سوالتیلزم نبود به ا

 

 

 و قانع کننده براشون یه جواب درست و حسابید یبلد نبود. با 

 د به حامد هم جوابیا زود با  ی ر یدونست دیکرد چون میدا میپ

 .......!!!!!!نبود که راحت بشه قانعش کرد یپس بده، حامد کس

 یوارد شد ، به محض ورودش مهر ییدر که بازشد پدربه تنها

 که اگر دستش بند نبود به استقبال  هشیخانوم طبق عادت هم

 ینکه سالم و احوالپرس  ی، ضمن ا ییرفت....با خوشرویهمسرش م

 :دی کرد پرس یگرم

 پس حامد کجاست ؟؟ 

 اش داد،   ی ذات  ی ا هم جواب محبّت همسرش رو با مهربانیپدر هل

 : و گفت

 ل نشده، انجامشون یداشت رفته تا بانک تعط یچند تا کار بانک  
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 . زجون بزنهیبه عز ی نجام سر بده؛ از او

 

 

 ا با تشکّر از مادرش یبدون حامد ناهار در سکوت صرف شد ، هل 

 ر سوالت یامتحان فردا زودتر به اتاقش رفت تا دوباره گ یبه بهانه 

 ....... افتهیپدرو مادرش ن یاحتمال

 ا سرگرم درس بود که در اتاقش زده شد ، فکر کرد حامده یهل

 ع گفت یوارد نشد، سر یکس یولشمرد  ۳،تودلش از  تا 

 .....د، پدر با لبخند وارد شدیبفرمائ

 !!مزاحمت شدم ؟؟ ی خوندی بابا جان درس م

 ....د یه؟!! من در خدمتم بفرمائین چه حرفینه!! ا ی وا

 ن و دوستی دلنش یه ا به چهریتخت نشست و هل ی پدر رو

 چقدر جاافتاده تر و آرام بنظر ا یهلش نگاه کرد، بنظر یداشتن

 ..... دی رسیم
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 دوستت دارم و جونم به جونت بسته  یلیکه خ ی دون یباباجان م  

 پدر بودن رو یحس واقع یه مرد وقتیاست ، دخترم !!! بنظر من 

 ا ت۲ا اومدنت ی کنه که صاحب دختر بشه ، قبل از به دنیدرک م

 ت حس دوست داشتنشون رو ی کردم نهایپسر داشتم که فکر م

 یگه ایف د ی ز برام تعریهمه چ ی مداوا یتو بدن  یوقت یدارم ول

 متفاوت تر بود  یلیت و دوست داشتنت خیدا کرد. حس مالکیپ

 که باعث  یت یه جور تعلق خاطر خاص همراه با حس مسئول ی

 ن تولدت تا آخر از زما ین نگرانیشه نگرانت باشم و ایشه همیم

 رمان و ین حس و حال رو اصال در مورد هیبا من خواهد بود. ا

 .... . .اشتمحامد ند

 و هرگز یز هستیبرام عز یبطور خاص  ینا رو بهت گفتم بدونیا

 ی خُب! بعض ی ول   یاز من دور بش یچ عنوان یخواد به هیدلم نم
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 ی ندگز یر تکاملیره ، و جزو سیاجتناب ناپذ یزندگ ی اتفّاقات تو

 د یبا  یهرکس  ی ا زود برایر یشه ؛ مثل ازدواج!!! که دیمحسوب م

 .... افتهیاتفّاق ب

 بزرگ ی منم اونقدر یموخرگوش ی شه دخترکوچولویباورم نم

 یهر پدرومادر ی ده باشه ، آرزویشده که وقت ازدواجش رس

 .......بچه هاشونه   یخوشبخت

 و  ی دمعتم ی خانواده  یوادارت کنم، ول ی خوام به کارینم

 هر  ی ازدواج هستن که آرزو ی خوب بر ا  ی نه هایپسرشون از گز

 از تُجار سرشناس بازاره  ی مدحاج آقا معت تونه باشه، یم ی دختر

 نام سالهاست دوست حامده یم، آقا سیهست یمی قد  ی و از دوستا

 چیوکامال شناخته شده است . البتّه فرشاد برام با پسر خودم ه

 که  یدون ینم میتش دارم ، اژه دوسینداره و بطور و یفرق
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 منم ست .ین  یدم دلت بهش راضی از مادرت شن یخواستگارته!!! ول

 یون عموتم ولی است مدیا دن یکنم هر چند که تا دن یمجبورت نم

 خوام در مورد خانوادهینمورد خاص پشتتم .... و ازت میدر ا

 تا نظر خودت مهّمه ، وی، بازم نها ی شتر فکر کنی ب یکم ی معتمد

 ......ذارمیکه باشه من بهش احترام م  یهرچ

 م یت کنم، تصمییاف ه دارم راهنمیفقط بعنوان پدر و بزرگترت وظ

 .... با خودته یینها

 شهی. جات هم ی م به ازدواج نداشته باشیاگر هرگز تصم یحت

 ازدواج  یکنم، ولیتت میکه زندهام حمایسرماست و تا زمان ی رو

 ش هیکنم. چون پدر مادر هم یه نمیچ وقت بهت توص ینکردن رو ه

 ازبه یش ن ی در طول زندگ یت باشن. هر آدمیستن که حامیزنده ن

 که سن ینم درنظر داشته باش زمانیهمدم و همراه داره. البته ا
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 اد، ین م یی ت پایت و هم کمیف یره ،خواستگار هم از لحاظ کیبال م

 ش ه یشه و راحت تر میدا میپ ی بهتر   ی نه هایتو سن الن تو ،گز

 ...... !! یگه خود دانیانتخاب کرد. حال د

 ق و کلیش تزرپدر، به  ی حرفها یکه از اثر بخش یحس آرامش

 یبود، و به خلسه یوجودش رو فرا گرفته بود وصف نشدن

 که وادار شد ناخودآگاه بلند بشه ،  ی رفته بود.... به طور ینیریش

 ینجور ینه و دستاش رو دورش حلقه کنه تا ای کنار پدرش بش

 .... حس آرامشش کامل بشه

 خوبش تمام حس ی چقدر خوشحال بود بخاطر داشتن خانواده 

 نا گرفته یحرفها و پس زدن س ی روز قبل بواسطه ۲از ه ک ی بد

 گرفته بود که راحت تر و با  یمضاعف ی ن رفت ، انرژیبود از ب

 ..... تونست حرفش رو بزنهیم   یاقتدار و اعتماد به نفس خاص
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 :گفت  تازه کرد و ینفس

 خوبتون ، فکر ی حت های باباجون!!! ممنون از حرفا و نص 

 ده یچینقدر سخت و پیواج ارد ازددر مو ی ریم گیکردم تصمینم

 از درسام عقب موندم  یساده کل ی ن خواستگاریهم ی باشه ، برا

 نباشم که بتونم همزمان چند کار روباهم  ی، فکر کنم من اون آدم

 خاص ی ت های ط و مسئولی انجام بدم. ازدواجم شرا یو بخوب

 ف درس و یب من باشه که تا تکلین عید ا ی خودش رو داره ، شا

 فکر کنم  ی گه ایتونم به موضوع دی ص نشده، نمهم مشخدانشگا

...... 

 ست با یا ن یم خودش رو گرفته و کوتاه ب یا تصمید هلیپدر که د

 ت ی و موفق یخوشبخت ی و آرزو برا یدون یگفتن هر طور صالح م

 ..... ا رو تنها گذاشتیلدخترش ، ه
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 م یباشه . همون لحظه تصم ی ز ید نگران چیگه نبا یحس کرد د

 یو به خودش قول داد اونقدر با درس سرگرم بشه ،تا مجال  فتگر

 د مثبت یخواست از د یدا نکنه. اگر مینا پیفکر کردن به س ی برا

 ن ی!!!.... از همبهتر شد یلیخ ی نجور یبه موضوع نگاه کنه اتفّاقاً ا

 دوار بودیش مشخص شد و امینا تو زندگ یگاه س ی حال و زودتر جا 

 خارجش ه ،به کل از فکر و ذهنشبتونه با ممارست و اراد

 ا یهلافتاده بود ، یاتفاق ن ی ن خواستگارید اگر ایکنه!!!.......شا

 بافت ی ال میموند وخیم  ینا و عشقش باق یس ی ا یهمچنان تو رو

 گرفت و دل کندن و  یم ی شتریجام قوت بفر ی ب  ین دلبستگیا

 شد . اآلنینده به مراتب سخت تر م یفراموش کردنش در آ

 ر و غرق درس کنه ، و تا یکه خودش رو درگ ع بودن موقیبهتر

 ی لیز از ذهنش دور بشه . خیکه امکانش هست همه چ ییجا

 و اتفاقات  ی ن خواستگاریکرد ا ی سع  ی براش سخت بود ول 
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 ش رو بتونه بهتریر زندگ یره تا مسیک بگ یه فال ن رامونش رو بیپ

 ....... دا کنهیپ

 ک ربع ساعت ید و هر دلش نبو  ی ده دل تویکساعت قبل سپیاز 

 تماس  ی گرفتن جواب خواستگار ی کرد که برایله م یبه مادرش پ

 .....!!رهیبگ

 شرکت و   ی روز عصر بعد از برگشتن از کوه به بهانه ینا دیس

 .....تهران شده بود ی، راه عقب افتاده اش ی کارها

 :گفت ی ده هربار مین خانوم در پاسخ به سپ یپرو

 ا یفت ماهه بدن، دختر مگه هرم حال زودهیگیعصر تماس م -

 .......!!؟ی اومد

 

 

 دن جواب از طرفیجان شنی نقدر هیدونست چرا ای ده نمیسپ
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 نیمطمئن بود جوابشون به ا ییه جورایرو داره؟ !!!!  ایهلخانواده 

 ....مثبته ی ستگارخوا

 از دخترش نداشت و دوست داشت  ین خانومم دست کمیپرو

 ش از بابت تهران بودن و لایره تا خیزودتر پسرش سروسامان بگ 

 ر  ین چند ماه اخیا ی مهمتر از همه تنها بودنش راحت بشه.....تو

 تالش کرده بود تا دختر موردعالقه اش رو به خانواده یلینا خیس

 اد ینش و از بنی نشد ه بود بب یراض یمادرش حت ی کنه ، ول   یمعرف

 که بقول خودش از اصل و نسب و  ی با ازدواج پسرش با دختر

 .......ش خبر نداشته باشه ، مخالف بود ی نه خانوادگیشیپ

 

 

 ش ه یخالصه نم ی ظاهر ییبای ز تو زین خانوم همه چیبنظر پرو

 وده، کردن نبی که فکر م ی زیاگر بعد از ازدواج معلوم بشه اون چ

 !!!!کردن؟؟یچه م
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 ی با و با اصل و نسب ین خانوم به تصور خودش اگر دختر زیپرو

 نا هم بعد یرن ، سیخودشون براش بگ شناختن رو از شهریکه م

 .... آمدیرون میاز فکر اون دختر ب یعیبه طور طب یاز مدت

 هم  یلیشناختن و خ یا و خانواده اش رو میش هل ی از سالها پ

 روسش بشه ، دست به کار شد وبدونع ی دوست داشت روز

 م کرد یتنظ ی رو جو ر ی با پسرش قرار خواستگار  یقبل یهماهنگ

 نا آخر هفته همزمان بشه و در واقع انو در عملی که با آمدن س

 ......انجام شده قرار داد

 

 

 دن اولش از ی براش د یالید چه خواب و خینا فهمی که س یزمان

 ی ناراحت و عصبان یلیخ نگفتن ی زینکه قبالً در موردش چیا

 ی چ ب یتش هیکه تا به اونروز به لحاظ ترب ییشد.اما از اونجا

 بود ، خودش رو  صاً مادرش نکردهبه خانواده خصو یاحترام
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 یم گرفت با پدرو مادرش همراه بشه ولیکنترل کرد و تصم

 نکه او هم درکش خواهد کرد ی ت رو به دختر بگه و با فرض ایواقع

 چیبده ، مطمئن بود ه  ی ن خواستگارید به اازش بخواد جواب ر

 ره؛ یگ ی گرید  ی ،که دلش جا ی حاضر به ازدواج با پسر ی دختر

 .....!!!! ستین

 ن خانومیده کار خودش رو کرد و پروی مکرر سپ ی بالخره اصرارا 

 با کمال ی تماس گرفت ، ول  یع ی شف  ی زودتر از موقع با منزل آقا

 !!!! مواجه شد یبا جواب منف  ی ناباور

 

 

 ده ی ن چند روزه رشته بود پنبه شد ....سپین خانوم ایهرچه پرو

 کباره ی، به   باشه  کرده یبا سوزن بادش رو خال ی هم انگار کس

 ..... د و رفتیهمه ذوق و شوقش پرکش

 : خانوم گفته بود ی مهر یعذرخواه ی بعد از کل   یوقت
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 ی تونه رویا تا کنکورش رو نده نمی ست!!! هلینکه  نیمثل ا

 ..... تمرکز کنه ین مهمیموضوع به ا

 رن یساده بگ ی ه نامزدین خانوم که گفته بود ، حال یدر جواب پرو

 ..... ا جانیبعد از کنکور هل  یرو بذارن برا یاصل اسم ه مری، بق 

 :گفته بود

 .... افتنیم یشن ، از درس و زندگیم ییبازم پسر دختر هوا 

 

 

 د یده است، ناامیفای اره بیاه م رید هر چه راه و بین خانوم که دیپرو

 دست از اصرار  یش و با ناراحتی ل باطنیرغم م  یشد ، عل

 ....... !!!!برداشت

 که انجام داده بود  یبانک ی مد درمورد کاراام ،حاموقع ش

 ی فون که مدتیر آ یتعم ی زجون ، براینطور سر زدن به عزیوهم

 بودخراب شده بود و باز کردن در براش مشکل شده بود، به 
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 ....دادی ح میپدرش توض

 ن باعث یزد، هم ینم یچ حرفیا تمام مدت ساکت بودو هیهل

 :شد توجه حامد بهش جلب بشه 

 وم چطوره؟؟ انخ یهل-

 :معترض گفت یو لحن یا مادرش با ناراحتیقبل از هل

 

 

 کنه صبح تاظهر که مدرسه است یبچم داره خودش رو هالک م

 ره تو اتاقش به درسیکنه می، ظهر ناهار رو خورده نخورده م 

 رونیخوره نه ب یم ی زیرم نه چیازش نگ یخوندن تا من سرا غ

 گم ی هش مده ؛ هر چقدرم بن چشمش گود افتایی د پاین یاد!!! بب یم

 ده نداره!!! درس خوبه ی کم به فکر خودت و سالمتت باش اصال فای

 ی نجور ین حد که خودش رو فراموش کنه ، ایگه تا اینه د یول

 .... شهیم  ضیش بره مریپ
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 :و گفت  یحامد دوباره رفت تو فاز شوخ

 گه درس به چه ی دونم دی!! اصال من نمیگه هلی مامان راست م

 از استادامون، هر یکیخوره ؟! بقول دکتر درخشان یدردت م

 : گفتی کرد ، بهش میکالسمون ازدواج م ی از دخترا یکیموقع 

 

 

 راحت  التیگه خ ید ی خانوم!! شما که موفق به اخذ دکترا شد

 !!!! ه دخترایر سر بقیشد دست راستت ز

 کار ؟ یچ ی خوای درس م یتو هم که در حال گرفتن دکترا هست

 ....برسکن و به خودت راحت استراحت 

 : که نشان از تأسف داشت،گفت  یخانوم با حالت خاص ی مهر

 ی ست !! خانوم جواب رَد دادن امروز کل یدر کار ن یازدواج

 تماس  ی، بنده خدا با چه شوق و ذوق  ن خانوم شدمیشرمنده پرو

 یباشه ول یگرفته بود. اصال انتظارش رو نداشت جوابمون منف 
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 ش کنم ، علتش هم یتونم به زور راضینم هگیگه نه!!! دی م یوقت

 ..... ندازشیو خواب و خوراک م  ین درسشه که داره از زندگیهم

 

 

 به جاخورده بود و انتظارش رو نداشت ،متعجب   یلیحامد که خ

 ین بود و آخرهاییا سرش همچنان پاینگاه کرد ، هل ایهلپدرش و 

 ..... غذاش بود

 : حث شد و گفتپدر هم که تا الن ساکت بود وارد ب

 مش رو گرفته وفعال درس یتصم ی من باهاش صحبت کردم ول 

 خودش  یمهمتره ، منم گذاشتم به عهده  یز یبراش ازهر چ

 ....ل کنههرطور دوست داره و راحته همونطور عم

 : بگه ی زیبود که چ ا یهلحال نوبت 

 و از  یرسیبه مراد دلت م ین راحتی حامد جان!! فکر نکن به هم

 ش ه در خدمتتون هستم ، شما یتا هم یشیم  شر من خالص
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 ...... !!! یبه حال خودت کن ی فکر یتونیم

 

 

 بلند شد تا بشقابها رو کمک مادرش جمع کنه کنه ، مادرش

 : نکهیگفتن ا اجازه نداد و با

 ؟! برو به دَرسِت برس وشب ی فردا امتحان دار    یمگر مگه نگفت 

 ....!!! دار نمونیروقت بیزودتر بخواب... تا د 

 د و با تشکر به اتاقش رفت یمادرش رو بوس ی از خداخواسته گونه 

.... 

 ا ی ، در اتاقش باز شد و حامد داخل شد، هل ی بعد از مدت کم

 :گفت 

 ه رو همیدر زدن اول یکنیشرفت میپ ی دار  داداشِ من!! هر روز

 !!؟ یفاکتور گرفت

 نباشم  یت مناسب یست !! ممکنه من تو وضعینکه درست نیا
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 .... !!!!!!!ه دختر ی ان داخل اتاق  یکه نم ی ر نطویهم

 

 

 :ا بود در جوابش گفت یهل  یحامد که هنوزم تو شوک جواب منف

 !!، با همه دخترا   یستیزاد نیحرف نباشه لطفاً!! اوًل که تو آدم 

 ا در حال درس خوندن ،یحالت ۲فقط تو  ی،جنابعال ی فرق دار

 ...!!یا غذاخوردن هستی

 ستم یلسوف ها تو درس سیخوردن ف درست مثل مسئله غذا

 کنن یا فکر میلسو فها  ینه که ف ین مسئله فرض بر ایعامل ما ، تو ا

 ..... خورنیشن غذا میا گرسنه م ی

 ما ی برا  ی ف شدلسویت توئه، فیحال حکا

 ست چه یاگر مامان نباشه معلوم ن یشیالبته تو که گرسنه هم نم

 !!اد؟یسرت م ییبال

 روزم ی، د ی بود یه؟؟!! تو که بنظر راضیه چینم قضی دوماً بگو بب
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 سرحال بود من فکر کردم تو اتاق که حرفهاتون رو  یلینا خیس

 

 

 خنده یگه مینقد خوشحاله و مید جواب مثبت رو گرفته که ا یزد

 !!؟یداد یهو جواب منفیافتاده که  ید بدونم چه اتفّاقیبا !!!

 ی ر گرفتم د متن کار قرا ی تو ی افتاده !! فقط وقت  ی ن ی چ اتفاق یه

 دم

 کنه وباعث یمشغول م یلیه ذهنم روخیار مهّم یازدواج مسئله بس 

 افتم ، چون ین کاره بیشه از درس خوندن که اآلن برام مهمتریم

 یی شه و بعدم امتحانات نها یا امتحاناتمون شروع مگه تیچند ماه د 

 گ ه ین زمان رو از دست بدم دیست ایوقت ن  یلی تا کنکورم خ....

 ......کنم برانش تونم جینم

 : شوخ گفت یحامد که اصالً قانع نشده بود،با لحن

 ه بار درخونهینو بدون شانس فقط یا ی خواهرِ من !! ول  یخود دان
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 د یه بارم بعیه البته در مورد تو من همون زنیآدم رو م یدرخون ه

 

 

 نم خودت لگد به ی بی دونستم ، حالم که با کمال تعجب میم

 ....!!نداشته باش ی دی چ امیگه هید ی بختت زد

 اره به حالت دو ی شو در م یید که داره لنگه دمپا ی ا رو دیهل یوقت

 خواهرش در امان  ییبه طرف در اتاق رفت تا از دسترس دمپا

 :رون رفتن رو به خواهرش کردوگفتیموقع ب بمونه، 

 ... !!هیه چی فهمم قضی من هنوزم قانع نشدم بالخره که م یول

 ن ی کرد بیرون رفت ، سرش رو که درد میحامد از اتاق ب یوقت

 ینکه جواب منف یگفت به برادرش؟؟!! ایم یدستهاش گرفت ،چ

 فتهنا بوده !!، سرش رو که حال درد گریزش سیاز طرف دوست عز

 ز گذاشت یم ی بود رو

 ی لیم خوشحال باشه چرا که نه ؟!! خدیبانا ین فکر کرد که سیبه ا
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 ی ق که پسر باهوش، اَلحده بودیدردسر به هدفش رس  یراحت و ب

 

 

 ا ین هل ینکه دل مادرش رو بشکنه توپ رو تو زمیبود . بدون ا

 اد اونویش ب یپ یخودش مشکل ی نکه برایا ی انداخته بود ،وب 

 ی د جواب تک تک آدمهایبود که با ایهلن یرده بود. حال ار کیدرگ

 .....دادیدوروبرش رو م

 زشیم ی رو  میز برداشت ، نگاهش به تقویم  ی سرش رو از رو 

 مربوط به  ی ادش اومد آمد که روز پنجشنبه تو صفحه  ی افتاد 

 ی روز وساعت خواستگار  ی آبان ،با ذوق و شوق وافر  ۲خ یتار

 م جدا کنه و بندازشیت اون صفحه رو از تقورونوشته بود.... خواس

 از صفحه ذهنش  ی مون شد؛ فکر کرد چطوریع پشیسر یدور ، ول

 شهیهم ی د هم برایتا مدتها و شا ست دونی جداش کنه ؟!! البته م

 شامل مجموعه   ین فکر که زندگ ین با ایهم ی رممکن باشه، برایغ
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 ش ه ی م و نمیترش هسیر به پذیاز اتفاقات خوب و بده، و ما ناگز ی ا

 

 

 به دلخواه اتفاقات بد رو حذفشون کرد...... گذاشت اون صفحه

 اگر فرصت ی وزد ریبمونه ، اصال شا ی ش باق ی جزو اتفاقات بد زندگ

 نوشت و یم مین تقو یهم ی ش رو در ابتدایکرد خاطرات نوجوانیم

 .... داشتیتا ابد نگهش م

 ی ه، و سع ح داد بخوابیگه درسخون نبود ترجیبا وجود سردرد د 

 .... رو از ذهنش دور کنه  یکنه افکار منف

 یروز رو از وقتین بود تمام دی ا سرسنگیده تو مدرسه با هلیسپ

 ل  ین بود که دلیده بودن تو خونشون بحث این ش  یجواب منف

 !!بوده ؟ ین جواب چیا یاصل

 به موضوع برده یپ یتماس تلفن یک طیده هم هریسپ ی خواهر ا 

 دایپ  یدونستن کسید م یشده بودن ،چون بعر یغافلگ یو حساب
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 ی آقا یبده، حت ینا و خانواده شون جواب منفی بشه که به س

 .... تنداش ی ن انتظاری هم چن ی معتمد

 ییاز اونجا  ی ا دلخور باشه ول یده از هلینا همه باعث شده بود سپیا

 ست هم داشتن فرصت صحبت با یکشنبه بودو امتحان زیکه روز 

 ده شده بودیر رفتار سپ ییمتوجه تغ ایهل، هرچند  ا رو نداشتیهل

 ده یسرشون گرم هست که س پ  ی و خوشحال بود که امروز اونقدر

 داد که همه ینه. در اونصورت قول نمک لهینتونه تا ظهربهش پ

 .......!!! ده نگه و اون و خانواده اش رو شرمنده نکنهیز رو به سپ یچ

 ده مانع شد و یسپ یلظهر خواست زودتر از همه به خونه بره و

 ت قرار گرفته بود مجبور یا که تو معذوریم ... هلیگفت باهم بر

 د یده پرس یکنه ، به محض تنها شدنشون سپ یشد باهاش همراه

: 
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 روزِ ی!! ما از دی داشت ؟ هل یبی آخه چرا؟؟!!! مگه داداشم چه ع  

 .... می مخالفت شما هست  یکه همه مون دنبال علت اصل

 نطو ر ینا و همیس  یکرد خودش روبخاطر گستاخی م ی ا که سعیهل

 بخاطر دور  ی خانواده معتمد ی ده و هدف اصلی سپ ی پنهان کار

 ت یصبان .. !! آروم نگه داره تا تو عکردن پسرشون از اون دختر ...

 نه   یبدنبال داشته باشه ، با لحن یمونینزنه که بعداً پش یحرف

 ی د،به تند د بویروش نداشت و ازش بع یچندان خوب که کنترل

 :گفت 

 روز به مامانت گفته یجز همون که مامان د ی چ علت خاص یه

 طی اشرن یمهمّه و ازدواج تو ا  یلیکه درس برام خ ی دون ی ست ، مین

 یخوام بعدها حسرت روزهایممکنه مانع درس خوندنم بشه، نم
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 خوا مین تا بعد از کنکورم نمیاز دست رفته رو بخورم ، بخاطر هم

 ..... بهش فکر کنم

 :گفت یده با طعنه و لحن خاصیسپ

 دن به رشته و دانشگاه یرس ی نهمه درس خوندن که بر ایحال ا

 با توجه به  یه بش قبولم ک خوره؟!!،یمورد نظرته به چه دردت م

 نا یکه س یدونی؟؟ میبر ی خوایت خانواد هات ، چطور م یحساس

 ی ال راحت برا یه که با خیاز بزرگ ین امتیساکن تهران شده ا

 ی نا فکر نمی.... گذشته از ا یوبه هدفت برس یکنکور درس بخون 

 باشه  یداشته باشه که مستحق جواب منف  یب یکنم داداشم ع

 ..... نا هستنی ه اشاره از طرف س ی منتظر فقط  از دخترها یلیخ

 

 

 ن حرفها از توانش خارج بود ، با یدن ایگه تحمل شنیا که دیهل
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 ک هیداشت در حالکه کمتر در خودش سراغ  یبغض وحرص

 :د گفت یلرزیصداش م

 !! دانشگاه رفتن منو نخور تا اونموقع خدابزرگه ی تو غصه 

 ه اشاره ازیکه منتظر  یید سراغ همونایدرضمن شمام بهتره بر

 ....طرف داداشت هستن

 کهیکرد ودر حال یع خداحافظیبده ،سر یده جوابینموند تا سپ

 انش گذاشتهیر و نوع ب ن طرز رفتایرت ایده رو تو بهت و ح یسپ

 دونست که ی موند م یگه میک لحظه دیبود ازش جداشد....اگر 

 ه ریزش اشکهاش رو بگیر ی تونه خودش رو کنترل کنه وجلوینم

 کرده بود  یا سعیده درست بود و هلیسپ ی ، متاسفانه همه حرفها

 .... ن عذاب نکشهیش از ای کمتر بهشون فکر کنه ، تا ب

 

 

 با بود، به یق فریاز طر ی ان خواستگاریر جریگ ی ن پیز نعمو مه
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 خوشحال بود  یلیکه خیدر حال ا یهل یدن جواب منفیمحض شن 

 به فرشاد ایهلقه عال به ی ک گرفت و فورین اتفاق رو به فال ن یا

 که از پنجشنبه تا  ی ربطش داد . فرشادم که مطّلع شد حال بد

 ش ی پ ن رفت ، ویکباره از ب یبانش رو گرفته بود به یبه اونروز گر

 ت یو با موفق  یرو به خوب ی گه بازیک مرحله دی خودش فکر کرد 

 ی هایبود ، باز ی وتر یکامپ ی ها ی پشت سر گذاشته آخه عاشق باز

 خالفکار ی ه دختر از دست آدمهایشتر درمورد نجات یباون زمانم 

 دن به دختر مورد عالقه بود. تبحر یرس ی و رقابت برا ی ا بازیو

 ن  ی ها داشت و اینگونه بازیر ات دی هم درانجام و موفق یخاص

 ......... نهیو مراحلش بب ی رو در قالب باز ی شدهر اتفاق یباعث م

 

 

 نک هیا از ایبودن ، هلزجو ن دعوت یعز یپنجشنبه همه خون ه

 ی لیشرکت کنه خ یش در مهمونی ل باطنیرغم م یمجبور بود عل
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 اً چ کس خصوصی با ه ییارو یط حوصله روین شرایناراحت بود ، تو ا

 ی از صحبتا یدونست که حتما بخش یخانواده عمو رو نداشت ، م 

 ..... استیهل ی اون شب مربوط به خواستگار

 !!! ده بودیفایونه بمونه، ب هرچقدرم درسش رو بهانه کرد که خ

 ا ینکه اعتقاد داشت هلیمادرش بخاطر فرداش که جمعه بود و ا

 به  یچ عنوان راضیح هم داره به هیاز به استراحت و تفرین

 ....ومدنش نشدین

 یدن ، فقط خانواده عمه پریز جون ر س یغروب که به خونه عز

 و ا بود یهل ی فرزند سوم خانواده پدر ی اومده بودن عمه پر

 

 

 بود، دختر بزرگش آرزو  ساله  یتا دختردوست داشتن۲صاحب 

 .و محدثه درست همسن نورسا و  سالش بود 

 ل  یادامه تحص ی د برابو یعمه افسانه هم فرزند آخر ، چندسال
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 ه خانوادهیز جون و بق یکردن و عزیم  یس زندگ یهمسرش انگل

 ..... کردنیم ی برگشتشون لحظه شمار ی دلتنگشون بودن و برا

 ل که یومده بودن، اوایهنوز ن ی خداروشکر خانواده عمو مهد

 یخانوادگ ی هاین جور دورهمیفرشته ازدواج کرده بود تو ا

 طون شده بودی تا پسر ش۲صاحب  یاز وقت ی حضور داشتن، ول 

 بود و از ید و حساسیکرد ، آدم مقیها شرکت می کمتر تو مهمون

 شد یراحت مکرد و نایم ی کردن خودخو ریطنت مینکه پسرا شیا

 یا نبودن ولیکه همسن و سال هل ی ، با وجودی عمه پر  ی دخترا

 دوست داشت . هر جا  یلیا بچه ها رو خیکردن ، هلیسرگرمش م 

 

 

 ن همه بچه یهم ی کرد. برایود خودش روهم سطحشون مب ی بچ ها

 که از لحاظ یکوچکتر از خودش دوستش داشتن ، تنها کس  ی ها

 ی ه ار فرشاد که هم مدرسکتر بود فائزه خواهیبهش نزد  یسن
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 ........ هم بودن

 دن بچه هاش همراه یاش با د یشگیز جون طبق عادت همیعز

 ی لیا خیخوند هل یر لب میشه زیکه هم ییاسپند دود و دعا 

 چ وقت موفق نشده بود یه یخونه ولیم یدوست داشت بدونه چ

 بفهمه  ازشون استقبال کرد ، هرچند که عاشق همه نوه هاش 

 بود ی به پسرا داشت و بقول معروف پسر یعالقه خاصبود، اما 

 ژه و یا مناسب فرشاده عالقه ویکرد هلیکه فکر م یی، از اونجا

 ..... بهش داشت یخاص

 

 

 ایهل ی زو کتاب بابا لنگ دراز رو با عالقه و دقت فراوان براآر

 نکه دخترعمه اش با تسلط کتاب بزرگتر از یا هم از ایخوند، هلیم

 قشیخونه خوشحال بود و مدام تشویم یسنش رو به خوب 

 ....زجون تو آشپزخونه بودنیکرد.... عمه و مادرش همراه عز یم
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 که داشت ، به  ییبال زجون با توجه به سن نسبتا یهرچند عز

 .داد یکاراش رو خودش انجام م یوابسته نبود و همه یکس

 خودش باشه و جز ی پا ی ن سن روین باعث شده بود تابه ایهم

 که پسرا و نوهاش براش انجام  یکُل ی دا یخاص مثل خر ی موارد

 .نداشت   یبه کس ی از یدادن ، نیم

 ش رو داد، تمام کارایهم که به بچههاش م یی هایمهمون ی برا

 خچال گذاشته ی سالدش هم آماده داخل  یکرد، حتیخودش م

 

 

 یل ین داشته باشه ، خ ینه و تحرکیک جابشیبود. اعتقاد داشت اگر 

 .......شهی م ر ین گیزود زم

 کردن ویم ی و اقتصاد  یاس یس ی ون نشسته بودن و بحث هایآقا

 ی کردن. صدا یشد افتخار میکه حاصل م  یجیانم به نتا ی در پا

 .......دادیم ی فون خبر از آمدن خانواده عمو مهدیزنگ آ
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 ریزجون بخاطر تعمیفون رفت تا در رو باز کنه ، عزیحامد سمت آ

 عا کردن حامدفون دوباره شروع کرد به دیآ

 ژه دوستشیزجون بود و بطور وین فرزند عزیاول ی عمو مهد

 ار مهربان و قابل احترامیا بزرگتر و بسیداشت.  سال از پدر هل

 ن بخاطر وسواسشیل ازدواج با زن عمو مهی د. از همون اوا بو

 کرد یم یشون خوب بود. عمو سعی در کل زندگ  یمشکل داشت ول

 نا یرمان ایاد.ه یش ن ی پ یمشکل ت همسرش رو بکنه تایرعا یلیخ

 

 

 با یهم همراه خانواده عمو آمده بودند، بعد از ازدواجش با فر

 ومد یعموش به حساب مشتر پسر یشتربا خانواده عمو بود و بیب

 طرز لباس  یا متوج ه یتا پدر خودش، به محض ورودشون هل

 فوق العاده ی شه ب ویدن خاص و محشر فرشاد شد.... مثل همیپوش

 ده بود یاز خودش اومد...... اونقدر به خودش رس زودتر ادکلنش
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 ......که ناخودآگاه توجه همه رو معطوف خودش کرد

 ی !!!! ولی خواست بره خواستگاری ر ما خنده اش گرفته بود انگایهل

 ا یجلب توجه و نظر هل ی دن براین طرز لباس پو شیمطمئناً ا

 .....بود

 ده یخوش نشون نم ی که بهش رو ی د دختریفهم ی کاش فرشاد م 

 که  یتونه با انتخاب کس ی خوره!!!! م یش نمیبه درد زندگ

 ستن براشیکه فرشاد داره کم هم ن یطیخواهانشه و با شرا

 

 

 افتاد و یم ی که نورسا رو دنده لجباز ین همسر بشه . مواقعیربهت

 که   یاستیفرشاد با س ییخوند فقط دا یرو نم ی چ کسیحرف ه

 ن ی و اوضاع رو به بهترومش کنه تونست آریخاص خودش بود ، م

 کرد که یا فکر میشکل سر و سامون بده در اون لحظه ها هم هل 

 ...... ا باشهی ن پدر دنیتونه بهتری اد و میچقدر پدر بودن بهش م 
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 تونست خودش رو کنترل کنه بعد از سالمیدنش نمیحامد با د

 : ک گرم با فرشاد بهش گفت یو عل

 ی خاص یزجون جا یخونه عز ی باعععععععع!!!! ، داداش اومد

 نقدر (با دست به سرتاپاش اشاره کرد) به خودت ینبوده که ا

 .....!!!ی دیرس

 بدون ی عاد یلی شد، خید جدا مفرشاد همونطور که باخنده از حام 

 کیا سالم علیاره با هلیخودش ب ی ش رو به ر وینکه دلخوریا

 

 

 راحت شده بود) و با حامد که  ی الش تا حدودیگه خیکرد(د

 ...... شدن ییرا یداشت، وارد پذ  ی شه رابطه خوب و برادرانه ایمه

 ده و حال نه چندانیا متوجه رنگ پریفائزه از در که اومد، هل

 شد.  خوبش 

 ده بودش لغر ترمیکه د ی ن باریحس کرد نسبت به آخر
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 ... شده

 ا رو بغل کردن ویمانه هلیخاص و صم یلیعمو و زن عمو خ 

 ....داشت ایهل با  یرابطه خوب  یدند.فائزه از بچهگیبوس

 فائزه سنش کم بود، ازدواج کرده بودند  یبزرگترش وقت ی خواهرا 

 ی با سالیم که تقرخودشون بودن، با فرشاد ی و مشغول زندگ

 ی مان هاینکه رابطه ص میشه گفت عالوه بر ایازش بزرگتر بود، م

 .....بردی د و حساب میترسینداشتن !! به شدت هم ازش م

 

 

 بود همهث شده نا باعیهم

 ده یندگه رو یاد همدیا بگه ، از شروع مدارس زیحرفهاش رو به هل

 .... بودن و نشده بود درد دل کنه

 ا هم یشد هل یشگیض لباس وارد اتاق همیتعو ی فائزه که برا

 ر حالش رو بپرسه و هم ییپشت سرش رفت تا هم بتونه علت تغ
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 ی هتر اس باحس ی نجورینکه تا موقع شام از جمع دور باشه ایا

 .....داشت و راحت تر بود

 !! ییدای دختر؟؟چه خبر؟!! کم پ ی فائزه جون چطور

 نمت باهات حرفیخواد ببی وقته دلم م یلیستم !! خیبد ن ی ا

 ، یدونم که سرگرم درس و کنکورت هستینشده ،م   یبزنم ول

 ی ا سرت تو کتاب بود برا یو  ی ا نبودیچندبار اومدم تو کالستون 

 ...... دمن مزاحمت نشیهم

 

 

 افتاده ،دست فائزه رو یه اتفاقیگه مطمئن شده بود یا که دیهل

 گه بغض کرده بود گرفت و ازش خواستیکه حال د

 :گفت  ی،خودشم کنارش نشست و بالحن مهربوننهیبش

 تش کنه؟؟یزم رو اذی عز ی جرأت کرده دختر عمو  ی نم ک ی بگو بب

 رو بزنه تا خواست زودتر حرف هاشیفائزه هم از خدا خواسته م
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 . بتونه سبک بشه

 داشت ،  ینان خاصیدونست وبهش اطمیا رو عاقل و دانا م یهل

 ز رو ین همه چیمه ی کرد. برایاش م ییشه درست راهنمایهم

 : ا گفت کهیهل ی همونطور که بود بدون مالحظه برا

 اد، شب و یه شون خوشش میمان پسرهمسایمدتهاست از پ

 ن حسیا  یمتوجه  یازگکه اونم به تیشده ،بطور یکیروزش 

 کوچه  ی رفته خونه، ت ویه روزسر ظهر که از مدرسه میشده ، 

 

 

 کن ه ی قه مر ه و بهش ابراز عالیگ یفائزه رو م ی خلوت جلو 

 ده ، فائزه از ترس در ی شتر میارتباط ب ی برا  یدرخواست دوست....

 دهنش.......... اگر  ی ومده توی حال سکته بوده وقلبش داشته م 

 ......!!!!ذاشتیطمئناً زنده اشون نمن مدشو ید یفرشاد م

 بهش بده، و با   یچ جوابیجان زده شده که نتونسته هیاونقدر ه
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 قرار بهی ره، و تا ساعتها مبهوت و بیآشفته به خونه م یحال

 کرده یمان فکر میپ ی حرفها

 زنه با یه بار عصر که مامان فائزه خونه نبوده ، تلفن میبعد از اون 

 گه یشتر با فائزه م یقهاش به ارتباط ب از عالکنه و یفائزه صحبت م

 رو که فائزه مجاز ینطور ساعاتی، شماره تلفن خونه شون وهم

 یلیکه خ ی با وجود  یده ....ولیبه فائزه مره رو یبوده تماس بگ

 ، !!ترسهیداشته باشه به شدت م ی شتریدوست داره ارتباط ب

 

 

 اشته باشه و نم باعث شده از اون روز تا الن آروم و قرار ندیهم

 ا نگرفتن ،از ی بر سر تماس گرفتن  ی ال و دودل یبخاطر فکر وخ

 ه شدتن تو درسهاش بیهم ی ره برایف اصله بگ  ی عاد یزندگ

 ........ افت کنه

 زود پسره رو  یلیمان داد، خی که فائزه از پ یا با مشخصات یهل
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 شه تو کوچه و راه مدرسه دخترا بود . ضمن یشناخت چون هم

 متاسف شد که چرا فائزه  یلیهم نداشت، خ  یخوبنکه وجهه یا

 اونقدر فائزه رو درمونده و عاشق ین آدم بشه ، ولید عاشق ایبا

 ک شدن بهیتونست اون رو از نزدین سرعت نمیبه ا د که فعالًید

 نجور مواقعیحت تو این آدم منع کنه ، چون مطمئن بود نصیا

 گه یره و دیله بگا فاصینداره ،چه بسا باعث بشه از هل ی چ اثریه

 

 

 ی رو یگه نتونه کنترل ی ا دیجه هلیراحت حرفهاش رو نزنه ودر نت

 فائزه و رفتارهاش داشته باشه 

 ی لید ،احساس خیکش یهاش که تموم شد ، نفس راحتفائزه حرف

 ادش آمده باشه در ادامهی ی ز یکهو انگار که چیداشت ......  ی بهتر

 :گفت   یجان خاص یبا ه

 ن روزا تو مدرسه صحبت بچه ها همش دریا !!!! ایهل ییییوا
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 نطور که معلومه یده است ، ایو ازدواج برادر سپیمورد خواستگار 

 گفتن خوش بحالی رخواه داره!! همش مخاط ی لین دخترا خیب

 ش ، راستش منم نگفتم از توی که رفته خواستگار ی اون دختر

 دونم داداش فرشادم چقدر دوستت یکرده ، چون م ی خواستگار

 خواد تو با فرشاد ازدواجیبر اون ما همه هم دلمون م عالوهداره 

 م ، اون چندیخوشحال یلیخ ی داد ینکه جواب منفیو از ا یکن

 

 

 یلیده بود خیتو رو فهم ی وز که فرشاد موضوع خواستگا ر ر

 م باهاش ی کردیکه ما هم جرأت نمیو ناراحت بود، طور یعصب

 ...... میحرف بزن

 ست منم بعنوان ی ن ی خوبه شک یلید خنک ه فرشایفائزه جون در ا

 ل یدل ینداره. ول یدوستش دارم و با حامد برام فرق یلیپسرعمو خ

 اد نبود ، بخاطر درس و کنکورم فعالمن اصال فرش یجواب منف
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 ی ن مهم یفکر کنم و ذهنم مشغول مسئله به ا ی خوام به کسینم

 .... درست داره ی ر یم گیاز به فکر و تصمیبشه که ن 

 : گفتی زجون که میعز ی صدا

 ن دخترا کجا رفتن ؟؟یپس ا

 ا دور بودنیرون برن ، هرچند هلیا و فائزه از اتاق بیباعث شد هل

 رفت یشام م ی برا دیبابناچاربالخره  یداد ولیح میو ترجاز جمع ر

 

 

 دختر عموش، دلشوره  ی دن حرفهای اراز شنیاخت ینکه بی،ضمن ا

 نگران یلینده اش خیآ فائزه و ی تو دلش افتاده بود. برا یبیعج

 گف تیمان و عالقهاش میا ق از پیکه فائزه با شور و اش ت ی بود، طور

 ی برا   ین دنبال راه درستیهم ی براا را نگران کرده بود، ی، هل

 .... مان بودیارتباط با پ  ی منصرف کردن فائزه ازبرقرار

 ون هنوز مشغول صحبت بودند، حامد یرون رفتن آقایاز اتاق که ب
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 . کردنیم ی بق معمول تخته نرد بازادم طو فرش

 در حال یجان خاصیشاد و ه ی نورسا و محدثه با سر و صدا

 از یکیاز طرف  ی دن بودن، هرزگاه ین پرییطنت و بال پایش

 چیدن نبود و هیشن  ی برا یگرفتن که البته گوشی بزرگترا تذکر م

 .... نداشت ی دهایفا

 ....داختن سفره کمک کنن ا به آشپزخونه رفتن تا در انیفائزه و هل

 

 

 که باعث  یبرخورد و صحبت خاص   یان مهمونیخداروشکر تا پا

 ی تو فکر فائزه بود . براومد، مدام یش نیا بشه پیهل ی دلخور

 که درس داشت ، آخرشب که عزم رفتن کردن  ی ن با وجودیهم

 از زن عمو خواهش کرد اجازه بده فائزه فردا رو که جمعه است

 ی به خونشون بره تا بتونه به هر نحو یالت درسبه بهانه رفع اشک

 اد، هرچند با اون شوقیرون ب یمان ب یش کنه از فکر پی شده راض
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 ها بتونه ین زودیدونست به ای د م ید بعیه از فائزه د ک ی وشور

 ..... موفق به انجامش بشه

 ع آماده خواب شد ؛ توی، سریدن بخاطر خست گی به خونه که رس 

 صحبت با فائزه فکر کرد  ی مختلف برا ی ارختخواب به راه حل ه

 ..... ح داد بخوابهید. پس ترجینرس ی جه ایو به نت 

 

 

 امده بودیدار شد ، اما فائزه هنوز نیبشه یرتر از همید یصبح کم

........ 

 ی که  ساله بود ،به جا یادش آمد زمانیموقع خوردن صبحانه، 

قا مثل  یه، دقندار ی حت و موعظه که معمول در اون سن خاص اثرینص

 ...... جه استینت   ید به نفوذ آب بر دل سنگ ، کامالً بیام

 (زاده یلیسه ی از مرحوم مهد ی مادرش شعر

 ا داده بود، چون یبه هل)  ۳۶۶اَمرداد  ۸درگذشت  ۳۳ر یت
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 ی ادب ی شه کتابهایاته و همیا عاشق شعر و ادب یدونست ، هلیم

 کنه یکر مود که فرگذار بیتاث ای هل ی برا ی ن شعر بقدریخونه، ایم

 بود که اون زمان باعث  یلیاز دل  یکین شعر و مفهومش ید ایشا

 یی دا کرده بود ، در برخوردهاینا پی که به س ی شد با وجود عالقه ا

 . به احساسش ببره  ینا پیازش سر نزنه تا س ی که داشتن رفتار

 

 

 کرد. هرچندی ن بابت خوشحال بود و در دل خداروشکر میاز ا

 یمان پسری نا بر خالف پیاس نبود . سین قابل قامینا با پ یس

 ن بود که دوریلش اینبود که اهل سوءاستفاده از دخترا باشه دل

 باز یوقتا دخترا دنبالش بودن ول یلینبود و خ ی چ دختریه و بر

 به به یغر ییه جورا یا یهل ی نا براینحال س یداد .با ا ینم یتیاهم

 ..... اط رو نگه دارهیکرد بهتره جانب احتیامد وحس میحساب م

 نیا اون زمان ، اونقدر از شعر خوشش اومده بود که چندیهل
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 نشست   یآموزنده بود و به دل م بارخونده و حفظ شده بود، اونقدر 

 دوار بود اونمیسَش و به فائزه بده، ام یم گرفت فعال بنوی،که تصم

 .....ادی خوشش ب

 ....که کرد نوشتن شعر بود ی ن کاریبعد از صبحانه اول 

 : متن شعر

 

 

 م یگو ی م گوش کن با تو سخن م یگو  یدخترم با تو سخن م

 ستی درنگهم گلزار یزندگ

 لوفر ین و تو با قامت چون

 ین گلزاریپر گل ا ی شاخه 

 نم یب  یک خرمن گل میمن به چشمان تو 

 سو، گل لبها، گل لبخند شبابیگل گ

 د یگل عفت ، گل صدرنگ ام
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 بزرگ ی گل فردا

 د یسپ ی گل فردا

 دم  ی فراوان د ی چشمان تو گلهابه من 

 نگرم یو تو را م یخرامیم

 

 

 من است  ی روشن فردا  ی نه یچشم تو آ

 ی د ین بال ی که چن یالتو همان خُرد نه

 ی سرسبز و برومند شد ی راست چون شاخه 

 ی همه لبخند شد یهمچو پرغنچه درخت

 نان باشیشه گل چیده بگشا و در اندید

 ن گل امروزندیهمه گل چ

 سوزند یهمه هست

 شدیاند یگل باغ نم ی کس به فردا



@Romanbook_ir                                                                                      تابوشكين عاشقانه  

  
 

شما! یمجازق ین رف ین و آخریرمان بوک:  اول                                      

 چرخد یآنکه گرد همه گل ها به هوس م 

 ستیبلبل عاشق ن

 ست یاره کردین سیبلکه گلچ

 

 

 فیلط  ی گل ها یمه دود در پیکه سراس

 زد بر خاکیلحظه به چنگ آرد و ر  یکیتا 

 دست او دشمن باغ است و نگاهش ناپاک 

 ی تو گل شاداب

 به ره باد مرو

 و غافل از باغ مش

 !گل صد پر من ی ا

 : میگوی با تو در پرده سخن م

 ندارد در باغ  ی گل چو پژمرده شود جا
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 گل پژمرده نخندد بر شاخ 

 رد زگل مُرده سراغیکس نگ

 

 

 میگو  یدخترم با تو سخن م

 م یگویگوش کن با تو سخن م

 ستیر یدار تو بر گردن من زنجیعشق د

 ابیکم یالماس درشت ی و تو چون قطعه 

 ی رین زنجیز برایگردن آو 

 در شب یتا نگهبان تو باشم ز حرام

 ده من هست حرامیخواب بر د

 چم همه روز ی برخود از رنج بپ

 خواب بپوشم همه شام  ده ازید

 !دخترم ، گوهر من
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 ی من ی ایتو که تک گوهر دن

 

 

 مسپار  "یحرام"دل به لبخند 

 مخوان "دوست"را  "دزد"

 س مدار ی د بر ابلیچشم ام

 ندیمان رویکه سل ی دیان پلیو خوید

 همه گوهر شکنند

 ارزش گوهر داند؟ یک "وید"

 نه خردمند بود، 

 من را، یآنکه اهر

 خواندمان ی از سر جهل، سل

 !من یهمه هست ی دخترم! ا

 ی من ی ، تو چراغ همه شبهایتو چرا غ
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 دخترم گوهر من 

 ی من ی ایتو که تک گوهر دن

 ی مانند ی گوهر تابنده ب یکیتو 

 ن یش را خار مبیخو

 بهراس یاز حرام الماس سراپا ی ا

 مت خود مشکنیق

 قدر خود را بشناس

 قدر خود را بشناس

 از درساش رو بخونه یکرد بخش  ینکه فائزه برسه ، سعیقبل از ا

 شه اش صرفیعاشق پ ی دختر عمو ی بتونه برا ی شتریتا وقت ب

 ..... کنه
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 یبود که فائزه اومد، بعد از سالم و احوالپرس  ۲ساعت  ی حدودا 

 دار شدنش عنوانیر بی شب و دید  یر اومدنش رو خستگیل دیدل

 ....کرد

 دونستن عاشقشه یکه همه م ی ا بخاطر فائزه، قورمه سب زیمادر هل

 ن رو فائزه هم با ورودش به داخل خونه متوجه شد یپخته بود. ا

 .... به لبش اومد  ی ار لبخندیاخت یو ب

 قبل  ی ادشه سالهایخونه عموش رو دوست داشت ،  یاز بچ هگ

 پا  یوقتا بخاطر موندن خونشون کل یلیکه کوچکترم بود؛ خ

 ...... داده بشهموندن  ی کرد. تا بهش اجازه یه میکوبوند و گریم

 ن سخت یقه بود ، قوانیز و باسلیتم یلیکه خ ی ا باوجودیمادر هل

 ی و آرامش  یر مادرش رو نداشت و احساس راحتیو دست و پا گ
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 خونهداشت رو هرگز تو  عمو و در کنارشون یکه تو خون ه

 ..... خودشون تجربه نکرده بود

 مادرش دست خودش  ی ت هاین حساسیدونست ایهرچند م

 که اغلب یک و اخالقشه ،بطور یست و مثل خاله هاش جزو ژنتین

 مو نیکرد شرمنده و پشی که م ییخودش هم از برخوردها

 .......دوستش داشت یلیشد........ ، بهرحال مادرش بود و خیم

 ن یرون رفته بود ، بنابرایمد طبق معمول جمعه ها با دوستاش ب اح

 فائزه  ی اطر دندوناناهار در آرامش صرف شد، اگر حامد بود بخ

 ذاشت، و اونقدریسربسرش م یروهم افتاده بود ، کل یکه کم

 .......رفتیغش به هوا م یاورد و ج  یداد تا فائزه کم م یادامه م

 شعر رو به فائزه   ی ا بدون معطلیهل ن ، رفت  ایهلبعد از ناهار به اتاق 

 ..... داد و ازش خواست بعداً اون رو بخونه
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 ین بحران روح یکه دچار ا یهست ین کسیه اولفائزه جان !! تو ن

 شه گفت یکنم ،می ن بابت سرزنشت نمین نفر!! از ایشه و نه آخریم

 ن یا یعاقالنه رفتار کن یلید خیبا ی کنه ولیسنت رو م ی اقتضا

 که یار خطرناک باشه بطوریتونه بسیم  ین مقطع سنیتو ا مسائل

 هات و محدودهر کنه..... اگر حواست به کاریندهات رو درگیکل آ

 نکه از درس و ی، نباشه !!!! ضمن ا ی قائل باش دیباکه  ییها

 دیاونطور که با  ینده نتونیشه در آی،باعث م یمونیل دور میتحص

 ی هست یدختر باهوشو ت ی و دَرسِت رو ادامه بد   یکن یزندگ

 هم ین از لحاظ روحیعالوه بر ا ی ن جهت لطمه بخوریفه از ایح

 برخورد   ی و عاطف یرا اغلب احساس،ما دخت ین یب یب م یآس

 ن گونه ی ر ایکه درگ ییشه گفت  درصد دخترایم ، میکن یم

 فراتر برن یه چارچوب مشخصیشن اصالً قصد ندارن از یروابط م

 که یروابط ی !!!، فقط به قصد برقراراکثر پسرا کامالًبرعکس!  یول
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 کنن، یبا جنس مخالف رو برقرار م یگنجه دوستیدر ذهن ما نم

 تا ختم به ینها ی ش برن ول ی م پ ی ب مالیه در ابتدا با شممکن

 نادرکه پسر ی شه که به ضرر دختره ، مگر در مواردیم  یمسائل

 دختر ی که برا ینصورت با احترامیقصد ازدواج داشته باشه.... درا

 ش ه یش نمیو جسم یت روحیبه آزار و اذ  یشه هرگز راضیقائل م 

…… 

 ی و حساب شده برخوردکن یطق د منیبا ینا رو گفتم که بدونیا

 یر و تاوان بزرگیممکنه جبران ناپذ ین حرکت اشتباهی،کوچکتر

 ........داشته باشه 

 زا رو صد بار تو ذهنم مرورشون ین چیا خودمم همه ایدونم هلیم

 ن موضوع رو فراموش کنمیا  دیباکنم ، یفکر م یمنطق  یقتکردم و

 نکه دوبارهیا به محض یبهش دارم، ول یهست و حس ی مانیکه پ
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 ی رعادیکشه ...قلبم ضربان غینمش همه عقل و منطقم پرم یب یم

 کنه ....باور یشه وشروع به لرزش میره، دست و پام سرد میگ یم

 !!!!!کالفه ام؟؟ بودنم  اراده ین ب  ی از دست خودم بخاطر ا یکن یم

..... 

 مسائل براش  یبعض ی نکه حداقل اونقدریا خوشحال بود از ایهل

 ش و خودش ی پ ی اد سالهایکه بهشون فکر کرده ، مهم هست 

 نا داشت ،  سالش یدن سین حالتها رو موقع دیقا همیافتاد دق

 نا ی رفتن ، سیم یاضید کالس زبان و ریکه بود تابستون با سپ 

 ا رویر بودن هلیده رو برسونه چون هم مسیسپ  خواستیم یوقت

 د، ید یرو م نا یبا هر روز سیتقر ی نجوریبرد، ایده می هم همراه سپ

 کرد ین جهت تمام حالت فائزه رو از حفظ بود و درک میبه هم

..... 
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 کرد ، یمان فرق مین تا آسمون با پینا از زمین تفاوت که سیبا ا

 احساسش  ینا متوج هید که سرک یا هم عاقالنه تر رفتار میخود هل

 ...... نشده بود

 زودتر  شام خالههاش مهمونشون بودن، ی نکه برایفائزه بخاطر ا

 خوشحال یلی صحبت کرده خ   ایهلنکه با یعزم رفتن کرد، و از ا

 ..... .کردیم  یبود و بقول خودش احساس سب ک

 ابونا خلوته فائزه رو برد ینکه عصر جمعه خیا با گفتن ایپدر هل

 ....... ونهبرسکه 

 د و یبا  روز مونده به عیگذشت، تقرین اتفاقّات میسه ماه از ا

 بهتر  یلیشه گفت حالش خیساش بود م ا سخت مشغول دریهل

 رفتارش  ی نتونسته بود به سرد  یده هم بعد از مدتیشده بود، سپ 
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 تونست ازش دلیقاً دوستش داشت و نمیادامه بده، عم ایهلبا 

 کرد. عالوه بریکمکش م  یلیتو درسا خ اینکه هلیبکنه.ضمن ا

 قبلم مرور ی سالها ی د درسا ی که هر روز داشتن با  یامتحانات

 ک رو تو خونه یزیو ف  یس ت شناسیز یکردن ، کالس خصوصیم

 ی کیده اصرار کرده بود حداقل ی ا باهم داشتن ....هرچه سپیهل ی 

 م ه ده یرفته بود ، سپ یا نپذیهل  یاز کالسا تو خونه اشون باشه ول

 اش گذاشته یا بخاطر جواب منفیدن هلیخجالت کش ی به پا

 ....بود

 رفتن، یمعتبرم  ی اههااز آموزشگ ی ک یزبان رو هم در 

 یگر یز دیاونقدرسرشون گرم درس بود که فرصت پرداختن به چ

 .....نبود

 

 

 ا خسته و کوفته تازه از کالس زبانش باحامد یشنبه بود، هل
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 .....کردی  برگشته بود ،و داشت استراحت م

 تلفن خونه زنگ خورد ، مادرش جواب داد فائزه پشت خط بود و

 : نکه مادرش گفتیحض اا کار داشت. به میبا هل

 .......ا فائزه کارت داره یا!! بیهل 

 ناخودآگاه دلشوره تو جونش افتاد و به سرعت رفت تا جواب بده 

 : گفتی فائزه اومد که م یه یگر ی به محض گفتن الو صدا

 تو سرم ی دونم چه خاک  یر افتادم نم یبه دادم برس گ ایهل 

 ........!!زم؟یبر

 ن ه یافتاده تا بب  یاشه و بگه چه اتفّاقا ازش خواست آروم بیهل

 !!!!تونه کمکش کنهیم

 

 

 ش یآزاد ی ه و برایکالنتر ی و حال بدگفته بود که تو ی فائزه با زار

 نوادشان و حال تصورش هم براش سخت بودخاید خانوادش بیبا
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 !!ر افتاده؟یگ یچ ی متوجه بشن، اگر فرشاد بفهمه کجاست !!و برا

 .....!!!خواهد بوددر انتظارش  یچه اتفّاق

 رو گرفت و بهش  ی ا ازش خواست آروم باشه و آدرس کالنتریهل

 ن کار رو بکنه ی ا ی دونست چطوریکنه!! امّا نمیقول داد کمکش م

 ؟؟ !!

 یبدون معطل  فتگرید از حامد کمک مینداشت با ی چاره ا

 تر ی ان رو گفت ، حامد که آروم ترو منطقیسراغش رفت و جر

 ا ید هلیع لباسش رو پوشیاابوالفضل !!! سر ی ن از فرشاد بود با گفت

 که به ید در حالی کرد لباس پوشیهم که دلشوره داشت خف هاش م 

 

 

 ع ی گردن سریکار دارن و زود برم ییخانوم گفتن جا ی مهر

 ......رفتن

 ا از ین پدر دستش بود .هلیخونه بود و ماش، حامد  خداروشکر
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 یت الکرسیار بود آقر یکه بین درحالیلحظه سوار شدنش تو ماش 

 پشت ی نجو ریدرو همی رسیدعا بلد بود و به ذهنش م یو هرچ

 دخترعموش  ی برا ی د داشت، اتفّاق بدیخوندو امیسرهم م 

 ذهنشرو از ی کرد افکار بد و منفیم یافتاده باشه!! هرچه سعین

 ...... رفتنیدور کنه بدتر جلوش رژه م

 و بهش قول ن بمونه  ی ا گفت تو ماشیدن حامد به هل یرس یوقت

 ... گردهی زود با فائزه بر م یلیداد خ

 

 

 ه قرن گذشته بود ، فائزه با  ی م ساعت که براش مثل  یبعد از ن

 ه، به همراه حامدیپُف کرده دراثر گر  ی صورت سرخ و چشما

 ....اومدن

 ی اده شد و به استقبالشون رفت .حامد عصبان ین پ یماش ازع یسر

 ا پاتند کرد ویدن هلیض دد، فائزه به مح یرسیو کالفه بنظر م
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 ......ه کردیخودش رو تو بغلش انداخت و دوباره شروع به گر

 ده بود خطاب بهیازش ند ایهل که تا بحال  یت ی حامد با عصبان

 : فائزه گفت

 ده و نشناخته با هریند یافتیم  سرخود راه یگه !! وقت یبسه د

 ا توش هستن ویک  یدونیکه نم یمهمون ی ری م  یکس و ناکس

 نباریا  ی کردینجاش رو هم مید فکر ایبکنن با یره چه غلطقرا

 ست یبهم خورد وگرنه معلوم ن  ید و به موقع مهمونیزود لو رفت

 

 

 ی د در ضمن تا نفهمم با ک یکشی انتظارت رو م یتو اون جهنم چ

 خونتون ی ست بریافه لزم ن ی ن قیکنم النم با ایمت نول یرفت

 که مطمئناً زنده اتافتن ، فرشادم یعمو و زنعمو پَس م

 .....ذارهینم

 :ن گفتین ف یفائزه با هق هق و ف



@Romanbook_ir                                                                                      تابوشكين عاشقانه  

  
 

شما! یمجازق ین رف ین و آخریرمان بوک:  اول                                      

 ......خچالیل باریتحو ی ست ! بابا فرستادش اصفهان برایفرشاد ن

 : اد گفتیحامد با فر

 اصالً  یکن  یغلط ن یچن یاحمق نفهم تونست  ی پس همون تو

 د؟؟!! برو خدا روشکر کنیکشیانتظارت رو م  یاونجا چ ی فکر کرد

 دادن حتماً یتو رو دست من نم یا کردم وگرنه براحتدیآشنا پ

 ....آمد سراغت یخانواده خودت م ی از اعضا یکید یبا

 

 

 ی ه سخت ید تنبید به فرشاد بگم و تو با یان روباین جریاما من ا

 ....یبش

 ه رو از سرین حرف فائزه که ساکت شده بود دوباره گریبا گفتن ا

 به فرشاد نگه  ی زیکه چ خواستیگرفت و با التماس از حامد م

.... 

 دونست چکار کنه ین وسط هاج و واج مونده بود و نمیا ایهل
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 یگه حرف ی ؟!فائزه رو بغل کردو به حامد اشاره کرد آروم باشه و د

 به فرشاد و مامان  ی زیامد چنان داد نذاره حینزنه، به فائزه اطم

 .... باباش بگه

 ب نشست ، حامد همراه فائزه عق ایهل ن شدن، ی هرسه سوار ماش 

 پدال گاز ی که هنوز آروم نشده بود وتموم حرصش رو رویدر حال

 ن رو که داخلی دن ....ماش یع به خونه رسیسر یلیکردخیم یخال

 

 

 بهاده شدن برگشت عقب و خطاب یاط پارک کرد قبل از پیح

 :فائزه گفت 

 به  یازطرف و بواسطه چه کس ی بهم بگ ی تا فردا صبح وقت دار

 یمجبورم فرشاد که اومد همه ی؟؟ اگرم نگی شددعوت  یمهمون

 ر زبونت ید اون به رَوش خودش بتونه از زیان رو بهش بگم شا یجر

 در انتظارت یدم اتفّاق خوبیاره اونوقت بهت قول نمیدرب
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 خودته ، حال خود  ی فقط به عهده  باشه....عواقب کارت فقط و

 !!!خوب فکرات رو بکن یدان

 د و یرون کشین بیرو با خودش از ماشجون فائزه  ی ا جسم ب یهل

 ده یدن فائزه و حال بدش ترسیبطرف خونه رفتن ، مادرش با د  

 :د یجلو اومد و با تعجّب پرس

 نا خوبن؟؟ی؟؟ مامانت ا ی شده ؟؟ کجابود یخدا مرگم بده !! چ

 

 

 که تو ذهنش  ینطور داشت پشت سرهم سوالت ی خانوم هم ی مهر

 .دیپرس یبود رو م

 اره کرد ساکت باشه و فائزه رو باخودش به ا به مادرش اشیهل

 ...اتاقش برد

 که به  ی با زنعمو تماس گرفت و گفت با فائزه در جشن تولد

 دروغ به مادرش گفته بود شرکت داشته و موقع برگشت از تولد
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 نا از بابت فائزه راحت بشه یال عمو ایخ ن رفته تابه خونشو   ایهلبا 

. 

 وار نشسته زانوهاشیزه کنار ددکه فائ  ی به اتاق برگشت، د یوقت

 اتیا که از جزئیزانوش گذاشته.هل ی رو بغل گرفته و سرش رو رو 

 ح داد فعالً یترج یخبر نداشت دوست داشت زودتر بدونه ول

 

 

 زش بخواد براش ازش نپرسه تا آروم که شد سر فرصت ا ی زیچ

 ...... افتاده یدونه چه اتفاقیح بده، حامدم حتما میتوض

 وان آب به اتاقش رفت ،تا یه لیا با یبود ، هل ی عصبان حامد هنوزم 

 ید که رو ی ن که وارد شد حامد رو دی شده؟! هم یازش بپرسه چ

 وان آب رو یا ل یتختش نسشته و سرش رو تو دستاش گرفته، هل

 اش هنوزباز نشده بلند کرد گره ابروه که جلوش گرفت سرش رو

 .ودرهم بود



@Romanbook_ir                                                                                      تابوشكين عاشقانه  

  
 

شما! یمجازق ین رف ین و آخریرمان بوک:  اول                                      

 وان رو یکرد و ل ی د ،تشکّریوان آب رو گرفت و لجرعه سر کشیل

 .ا دادیبه هل

 ی ست کینفهم بلند شده با چهار تا نره خرکه معلوم ن ی دختره 

 سرشه و  ی مختلط!! خوبه چوب فرشاد بال  یهستن رفته مهمون

 ن مغزین بود معلوم نبود با ایر از ایترسه اگر بغی ازش م یچمثل 

 . من که کرد. خدا روشکر فرشاد نبودیکه نم ییش چه غلطای فندق

 گفتن ی بهش می بحال فرشاد!!! وقت ی ن حال و روز افتادم وایبه ا

 !شد ؟یم یجمعش کن، چه حال ی ا خواهرت رو از تو کالنتریب

 ی فهمه تو خونه پارتی ه ها میاز همسا یکیخواست خدا بوده 

 ختن گرفتن ، یر یل مهمونیداده همون اوا فتن خبر مختلط گر

 که ییرفتن دختر پسرا هیهاشون موندن بق  یدست و پا چلفت 

 م باهم بودن و انکار نکردن فقط فائزه ویباهم بودن تو کالنتر

 گه تنها بودن معلومه طرفشون قالشون گذاشته و یچندتا دختر د

 .....دن اوضاع خرابه فرار کردن  ی تا د
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 گفته نشه  ییبود سفارش کردم جا ی قم که تو کالنترین رفیبه ا

 ش یسکته رو زده، هرچند منم پ ره عمو بفهمه یخانواده م ی آبرو

 ..... سرافکنده شدم ی لیقم خیرف

 .!!!اد؟؟یاد سرمون میبدمون م  یدونم چرا از هرچینم

 ....باشه  ی داد عصبانیده بود، به حامد حق میترس یلیا که خیهل

 مرتکب بشه   ی ن حماقتیفائزه تونسته چن در تعجّب بود چطور

 نکه فائزه یاز ادونست بعد یمقصر م ی ، خودش رو هم تا حدود

 مان رو براش گفته بود بخاطر درسش نتونسته بود با یان پیجر

 د اگر بازمیده شا ینه کارشون به کجا رسیفائزه حرف بزنه و بب 

 یدم برا ی به کاراش ببره شا یتونست پ یکرد میباهاش صحبت م 

 ....دیپرس یا رو مینظر هل ین مهمونیرفتن به چن

 :به برادرش گفت ی ا با دلسوزیهل

 نقدیگه ایافتاده ، توهم دین ی ر گذشته و اتفّا ق یحال که به خ

 ن تجربه براش خوبهیناراحته ا یل یبهش سرکوفت نزن، خودش خ
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 ه که زود یه جور یازش سر نزنه سنش  ییگه خبط و خطایکه د

 

 

 نم تو مدرسه باهاشن یب یوستاش روکه متا از د خوره چندیگول م 

 شد خودم باهاش حرف ستن، بذار آروم کهی ن یجالب ی آدما

 ......زنم یم

 ی ا شام خودش و فائزه رو برد تو اتاق ، فائزه همچنان زانو یهل

 ا بلند یخورد، به اصرار و خواهش هلیغم بغل کرده بود وتکون نم

 .....شد

 ا بهش یکه هل یباس راحتبدنش مثل چوب خشک شده بود، ل

 کنار   یس بهداشتیدو به سمت در اتاق رفت تااز سرویداد رو پوش

 که  ی به دست و صورتش بزنه ، آب سرد یاتاق استفاده کنه و آب

 صورتش کم  ی بهتر و از قرمز یبه پوستش خورد حالش رو کم

 .....کرده بود
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 د یکشیا حوله به دست انتظارش رو میبه اتاق برگشت هل یوقت

........ 

 نییاز گلوش پا یچیا وادارش کرد شامش رو بخوره ، هیهل

 زد تا حال و هواش یا حرف میهل یکم خورد هرچ  یلیرفت خینم

 ..... ده بودیفایعوض بشه ب 

 نورساکه هفته قبل خونشون تموم  ی طنت هایمرور ش یحت

 خانوم رو به فنا داده بود و در پاسخ به  ی مهر ی کشمش ها

 :مادربزرگش که گفت

 !!بچه؟ ی ه کردین چه کاریا 

 : گفته بود

 به کار ی خودت باشه کار نکردم که !!!!! تو سرت به کار ی کار

 .... !!!!من نداشته باش
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 فائزه جالب و خنده  ی شه برای نورسا که هم ی این حاضرجوابیا

 .اره یآور بود ، هم نتونسته بود اونو به وجد ب

 ی حت رو بذاره برایا فکر کرد سکوت کنه بهتره، صحبت و نصیهل

 ....رده اش رو دوباره بدست آوینکه فائزه بهتر شد و روحیبعداز ا

 تختش ی رو یو بهتره بخواب ی ن با گفتن خسته ایهم ی برا

 حرف ی تخت بخوابه ، اونم ب  ی ملحفه انداخت، وبهش گفت رو

 کرد که هر چهید اونقدر سرش درد میر پتو خزیتخت و ز  ی رو

 !!!هحت بخوابتونست رایکرد نمیتالش م

 ه نجور مواقع فائزیدونست ایموضوع شده بود، م ی ا که متّوجه  یهل

 ادش اومد تو خونه قرص مسکن ندارن یعادت داره قرص بخوره، 

 ره ین رفت و به حامد گفت از داروخانه براش قرص بگ یهم ی برا

..... 
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 خانوم و پدرش که با آمدن سرزده  ی رفت .مهر یمعطّل   یحامدم ب

 ا پشت تلفن به یکه هل ینطوربا درو غیخونشون،همفائزه به  ی 

 یا و حامد تا حدودیهل ی ر عادیغ ی ز نعموش گفته بود،و رفتارها

 ی برا  یحیا توضیاز هل ی به وخامت اوضاع برده بودن. با نگران یپ

 خواستن ،اونم بهشون گفته بود خودشمین رفتارهاشون میل ایدل

 نزده و ازشون  یفچ حریدونه و فائزه هینم یادیز زیهنوز چ 

 ....... خواست فعالً سکوت کنن تا بعد

 چیکه انگار هید، طور یرس یز آروم تر بنظر میصبح روز بعد همه چ

 وقتا که خونه عموش مهمون  یلیافتاده و فائزه مثل خین یاتفاق

 شب هم آمده، حالش بهتر شده بود و صبحانه اشیشد دیا میهل

 .باًبصورت کامل خوردیرو تقر
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 ا به اتاقش رفتن، حامد طبق معمول جمعه یه با هلصبحان بعد از

 رون رفته بود یاش بها صبح زود با دوست

 ایهل ی شب رو برایان د یده جریدونست که وقتش رس یفائزه م 

 ی بیکرد و دلشوره عجی که ناراحتش م ی زیچ ی ف کنه، ول  ی تعر

 ح در موردیحامد و توض ی تو دلش انداخته بود ، خواسته 

 .....بود  یمهمون

 ی حرف با نگاهش منتظره تا او شروع کنه بر ا  یا ب یحس کرد هل

 :رون فرستادو با بغض گفت  یقش را کالفه به ب ی عم ن نفسیهم

 ت کردم، اآلن یاذ یلیشب همه تون رو خیخوام دیمعذرت م

 دونم خدا طرفیمرتکب شدم نم ینم که چه اشتباه بزرگ یب یم

 .....مکرددا یط نجات پیرو داشت ؟؟!!که از اون مح یک
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 نکه ته یتونم بگم بخاطر خودم بوده چون من با چشم باز و اینم

 گذاشتم ، من از  یدونستم کارم اشتباهه پا به اون مهمونیدلم م

 ش که موضوع رو بهم یمان دعوت شده بودم از هفته پ یطرف پ

 د قبول یب زدم که نبای د ده ها بار به خودم نهیروز شایگفت تا د

 س تیدم فرشاد اراک نیفهم یوقت یمحضه ول  کنم و رفتنم اشتباه

 ..... م که برمم کنه، وسوسه شدی ن جیتا منو س 

 دوستاش با دوست یگفت همهیمان همش میپ یاز طرف

 ..... ادینکه تنها بره خوشش نمیان و ازا یدختراشون م

 ی ایافته که نمیب  یخب مگه قراره چه اتفاق "گفتیهمش هم م 

 م چند ساعت کنار هم یخوا ی م که می؟! چند تا جوون هست

 ......."می باش

 :ن حد گرد شده بود گفتیا که از تعجّب چشماش تا آخر یهل
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 ؟؟؟  ی مان دوست شد ینم فائزه !!! مگر تو با پ ی صبر کن بب

 :ن انداخت و گفتییفائزه با خجالت سرش رو پا

 اون همش یام ،ولیرون بیکردم از فکرش ب ی سع یلیبخدا خ

 رونیره بید مامان میدیهم که م ییقتاشد ویجلو راهم سبز م  

 ....زدیست تلفن م یخونه ن یوکس

 زمان از  یحرف زدن باهاش برام لذّت بخش بود که گاه ی اونقدر

 مجبور  یدر و اومدن کس ی که با صدا یرفت....، بطوریدستم م 

 ......رو قطع کنم  یشدم گوشیم

 ....... میشد یمیدا کرد تا کم کم صمینا ادامه پیهم

 ن مدت نسبت به یم، تو ایشه که با هم ارتباط داریم میو ن دوماه

 ن نتونستم دریهم ی شتر شده بود، برایعالقه ام بهش ب قبل 

 نکهینه اش بزنم اولش از فرشاد و ایدست رد به س  یمورد مهمون
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 دمیاز مامان شن یوقت یدم ولیترس یرو بفهمه م  یمهمون  ی ه یقض

 الم یگه خیگرده ،دیهم برنمره شهرستان تا ش نبه یفرشاد داره م

 .... راحت شد و قبول کردم ی تاحد

 ترکم نکنه و مراقبم باشه  ی مان بهم قول داد که لحظ هایبته پال

 نکهیبه محض ا یافته،ولیبرام نم ی نان گفت اتفّاق بدی،با اطم

 دن سرکوچه ، تا من رفتم لباسم رو بپوشم یسا رسیخبر دادن پل

 دم با چندتا از دوستاش رفته ویبرگشتم د  ی م وقت یکه باهم بر

 ه ماجرا روین رو گرفتن و بق س ها بودن که همه مویبجاش پل

 .....ی دون یهم که م 

 کنم یفکر م یمونم و ازش متنفر شدم ، هرچیپش یلیالنم خ

 د من رو تنها ینبا یطیچ شرایتونم بهش حق بدم اون تحت ه ینم

 که  رفتم یذاشت من به اصرار و بخاطر اون به مهمون یم
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 دونست یکه م ی کشه ، با وجودیانتظارم رو م  ی دونستم چینم

 ط خانواد هام وینکه شرایسخت قبول کردم همراهش برم و با ا

 ...... دونستیفرشاد رو هم م ی هایریسختگ

 :د و ادامه دادیکش یآه

 کردم چون مجبوریدونم الن چکار مید نمیاگر تو و حامد نبود

 ...... رمینا تماس بگیشدم با بابا ایم

 :گفت   ینگرانادش اومده باشه، دستپاچه و با  ی ی زیکهو انگار چی

 روز گفت تا فرداید  ی د ی !! حامد رو چکارش کنم؟! دی هل  ییوا

 !؟یرفت ی با ک  ی د بگ یدم با ی بهت وقت م

 دخترا همراه ی دوست حامد بهش گفته بود،همه  ی تو کالنتر(

 )....ننن فرار کدن تونستیپسرا که زودتر فهم ی پسر بودن، بعض

 : تگف یفائزه رو گرفت و با مهربون ی ا دستایهل
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 کمکت  ینداشته باش ی مان کاریگه با پید ی اگه بهم قول بد 

 م از  یگی مان نشه، به حامدم می موضوع پ ی کنم حامد متّوجه یم

 و ی دعوت شد ین مهمونیمدرسه به ا ی از دوستا یکیق یطر

 ......!!!!!!یدونست ینم نکه مختلطه رویو ا یط مهمونیاصالً شرا

 مالحظه ی اقت ارتباط داریل ی ب  یاگر بفهمم بازم با اون پسره یول

 گم تا هر طور صالح یکنم و خودم به فرشاد میرو نم یچیه ی 

 از همون یبدون ی ره، راستشو بخو ایم بگ یدونه در موردت تصمیم

 ی لیاد حس خیازش خوشت م یزجون گفتیعز یکه خون ه  ی روز

 ده بودم که یده بودمش ، فهم ی که از دور ددم من دا کر یپ ی بد

 .ستیه ، اصالً در حد و شأن تو وخانوادت نیرموجهیو غپسر عالف 

 ی نجا تمومش کن یده پس بهتره از همی هرگز عمو تو رو بهش نم

 

 

 ی میرابطه صم ی ن زودیکردم به ایمن هرگز فکرش رو هم نم
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 !!ی بر یباهاش به مهمون ی بش یکه راض یبرقرار کن

 ی ا ین جور مهمونیگه ایسال د  ۲ا یمثال   ی ه زمان ید یشا

 ما اآلن یت برگزار بشه ولیو بدون محدو ی عاد ی لیختر پسرا خد

 تونه ی نم یم که نه خانوادهها و نه جامعه براحتی هست یطیتو شرا

 محسوب یه جور تابو شکنیره، در حال حاضر یزا رو بپذین چیا

 ....... !!!!!!شهیم

 ر گذشت و باعث شد زود دستش رو بشهیخر بنبایخداروشکر ا 

 ین به بعد حتّیاز ا  ی گه حق ندارید ی ببر ی تش پی و به ماه

 .......ی اریاسمش رو ب

 بهش بگم تا دست  یدونم چ ی حامدم بسپارش به من، خودم م

 ........از سرت برداره

 

 

 :نان گفتیدو بااطمیکش یفائزه نفس راحت
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 راهم رو  ی قبل جلو  واد مثلاگر بخ یافته، حتّی که ب یهراتفاق 

 ست جوابش رو بدم ، یممکن ن گه یا تلفن بزنه د ی سد کنه و 

 بهم ی کرد یکاش اونموقع که موضوع رو به تو گفتم و سعیا

 ی اگر بخوام سمتش برم کارم اشتباهه، عاقبت خوب یبفهمون 

 !!!!نداره، به حرفات گوش داده بودم

 ف یحر یول شد از جواب دادن بهشیمانعم م ی ه حسیشه یهم

 ن شدیتم واش گرفین عقل و دل راه دلم رو پیدلم نشدم ، ب 

 .....!!!!جه اشینت

 فهمم اونموقع اونقدریبهتر م  ی رو که بهم داد  ی اآلن مفهوم شعر

 یرپوستیز ی دم، محبّتهایدیمان رو نمیجز پ یچی کور بودم که ه 

 

 

 ت، و باعث دل بستن و یدن واقع ی وقتش مانع از د ی وقت و ب 

 .شدیشترش م یبجذب 
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 شد، یزش برام سخت مکرد دل کندن ای دا مینطور ادامه پیاگه هم

 ی ن اتفّاق مطمئن شدم که کارم از ابتدا اشتباه بوده ، کل یحال با ا

 یادیاز درسام عقب افتادم نمره هام تو امتحانات ترم قبل افُت ز

 ر مدرسه) بابا رو خواسته وی(مد ی که خانوم بهادریکرده، بطور

 ترم بعد نمراتم به ی ورد بهش گفته منم تعهد دادم برامنیدرا

 .....حالت قبل برگرده و بهتر بشه

 :رون فرستاد و ادامه دادینفسش رو با آه و تاسف ب

 د خودت رو یبا  یول یکنیدونم بخاطر کارام سرزنشم می!!! م  یهل

 تنهام وتو خونه  یلیمن خ ی درکم کن  یمن تا بتون ی جا ی بذار

 شتر از یش بیشناس یندارم ، مامان رو که م یمیرابطه صم یباکس

 

 

 و مرتب بودن خونه براش مهّمه از صبح که  یزیتم ی زیهر چ

 ره امر یگیراد میسابه همش به ما ایشوره و میشه فقط م یدار م یب
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 .... ز... بشور .... نکنیکنه نرو... نریم  یو نه

 ادیادش مینه ظهره ،  یب یکهو میکنه یصبحا اول کارهاش رو م

 هیکشه یاز مواقع که کارهاش طول م یلیهار درست کنه خان

 .... میبخور ی زیه چ ی کنه که فقط  یسرهم م یناهار الک

 نه که فرزند ید بخاطر ایتر از عمو بود شا ی بابا هم از اوّل جد

 ت  یزود فوت شده، مسئول یلیارشد خونه شون بوده و پدربزرگ خ

 من اصالً نیهم ی خانوادهاش افتاده رو دوشش برا یزندگ

 کنه یشم. بابا فکر مداشته با  ی نتونستم باهاش رابطه دوستانه ا

 من   یخأل عاطف یه ولین هستم کافی تأم ین که از نظر مالیهم

 ..... دهاش گرفت ی ناد یست که بشه براحتین ی زیچ

 

 

 خواهرامم که من بچّه بودم ازدواج کردن ، هرکدوم مشغول

 وننمشیب یکم م   یلیخودشون هستن و خ یزندگ
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 یاز بچگ  هیو جد یچقدر تعصّب یدونیگه خودت م ی فرشادم که د

 خواهر یم یصم یچ رابط هیشه گفت ه یدم میترسیازش م

 ....... کنمینم یست ، اصالً باهاش احساس راحت ینمون نیب ی برادر

 مان رو به تویترم موضوع پ یم ی ن با تو و دوستام صم یهم ی برا

 مانیبا پ   یرو از دوستن م ی کرد  ی و دوستام گفتم فقط تو سع 

 ه یده بود!!!! بق یم که با تو هم عقیمرر از ی، دوستام بغ ی منع کن

 کنم یحال که فکرش رو م یدوس ت  ی ق کردن برایمن رو تشو

 ن  ین ونوشیرین بود که ستاره ،شیلش ایاز دل  یکینم یب یم

 ق به انجامش یداشتن من رو هم تشو ی ن رابطه ای خودشون همچ

 

 

 ، اثر نبود یخواستم ، اصرار اونام بیمتو دلم خودمم کردن ، البته 

 ...... مونمیحال پش ی وسوسه شدم ول

 موارد  یکه در بعض ی فائزه با وجود ی ا بعد از تموم شدن حرفایهل
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 کرد دختر   یسع یبا آرامش و مهربون  یداد ولیحق رو به او م

 نکرده یاحترام ی ب  یچ کسیآروم کنه که به ه یعموش رو طور 

 و واقف بود   ی ن بخوبیکه به اخالق زنعمو مه ی دباوجو  باشه ،

 داد که یذاشت به او حق میفائزه م ی که خودش رو به جا ی گاه 

 دونست که مادره و احترامش در هر صورت یم ی ناراحت باشه ول

 از وسواس بودنش  ی دونست زنعمو جداینکه میواجبه ، عالوه بر ا

 ه  ی ب و خوب ست زن خوش قلیکه جزو اخالقشه و دست خودش ن

 دوستش ی ژه ایو بطور وکدونه پسرشه ینکه عاشق یالبتّه در ا

 رون خانوادهیهم که از ب ین تفاوت رو هرکسیست ، این یداره شک

 

 

 فائزه که ی ن برایشد و ایمتوجه اش م ید براحتیدیعمو رو م ی 

 د سخت و قابل تحمل نبودید ین تفاوتها رو می مدام چشمش ا

 یا براین وجود هلیفائزه داشت، با اه ک یخصوصاً در سن حساس
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 :فائزه گفت آرام کردن 

 خودت قانع  ی د برا  ی شا یکه گفت  ییزاین چیفائزه جان!!! تموم ا 

 ی بکن یشه که تو کار اشتباه یل نم یچکدوم دلیه  یکننده باشه ول

 ......!!!!!ی اریل رو ب ی ن دل  یه کارهات ایتوج ی وبعد برا

 ی ست که تویا نیتو دن یچ آدمیه  "د بگم  یدر مورد خانواده با

 داشته باشه ، پدر مادر و یخودش دخالت  ی انتخاب خانواده 

 هستن،  یا خوب تا ابد همراه ما و جزء جدا نشدنیخواهر برادر بد 

 .... " !!!رفتیهاشون پذ یها و خوبیبد ی د اونها رو با همه یپس با

 

 

 ی نطوریدر موردش ا دیبادم تو نیدر مورد مادرت بهت حق نم

 دوست  ی! ک ست!! یزنعمو دست خودش ن ی ن رفتارهایا یفکر کن

 کنه و از شب تا صبح  ی تکرار یکارها ی کسریداره صبح تا شب 

 از دست درد و زانو درد نتونه بخوابه ، هر چند زنعمو کاراش
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 اد خونتون  یآدم که م یبره ولین م یه و داره خودش رو از بیافراط

 ش ه یهم یاد، دوست داشتیو مرتّب بودنش به وجد م  ی زیاز تم

 یی نکه مادرت خودش به تنهای؟!! ا ی کردیم ی زندگ یفی تو کث

 نینداره ا یچ توقعیه یکنه و از تو که دخترش هستیهمه کار م

 ز درستینکه همه چیخونه ا ی ر  یاز مدرسه م  یازه !! وقت یه امتی

 ن ی لت نباشه همیکه ممکنه باب م  ی ناهار یخودشه، حت ی سرجا

 .... شکر داره ی خوبه و جا یلیخودش خکه آماده است 

 

 

 د خودت تابحال امتحانش ید ارتباط دوستانه با مادرت شادر مور

 ن دوست ویکه مادرت بهتر ی بنی م  یکن یاگه سع ی نکرد

 خواد پس گوشیتورو نم  یچ کس مثل خانواده خوبیراهنماته، ه

 اگر از نظرت درست هم نباشه  ی هاشون حت ییدادن به راهنما

 ......استین کار دنیرو بدون بهتر نیا یول
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 تش کم کنه و نرمتر با یاز جد دیبارت قبول دارم در مورد پد

 داره که  ییعمو حُسن ها یبه سن وسال تو رفتار کنه ول ی دختر

 ن که آدمی هم سن تو آرزوش رو دارن هم یاز دخترا یلیخ

 ادی یهست همه تو شهر ازش بخوب یسالم،درستکار و سرشناس 

 هربچه ی ست و براین یز کمینا چ یه ،ایبزرگ یلی از خیکنن امت یم

 مهّمه که از نظر  یلین خیاره، بقول خودت ایحس غرور م ی ا

 

 

 برات فراهمه یرو اراده کن ی زیهرچ ی ندار یو مشکل ینی تأم یمال

....... 

 خواهراشون تعصب ی گه که روید  ی برادرها یل یفرشادم مثل خ

 هست که بهت داره ی ا عالقه ی ن نشونه یدارن روت حساسه و ا

 دم یبهت قول م  یدارم ول یمیص م ی طه ، هرچند من با حامد راب

 تو ی مهربونه اگر بجا یلیبا من خ یکن ین حامد که فکر میهم
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 دنبالم ، مطمئن باش  ی من رو گرفته بودن و اومده بود کالنتر

 راحت بتونه  یست که هر برادرین ییزاینا چیذاشت ایزنده ام نم

 اشه هم نداشته ب  یه برادر اعتقادات مذهبیاگر  یازش بگذره، حت 

 زا باشه ، حامد و فرشادین چیال ا یخیده ب یرتش بهش اجازه نمیغ

 هم  ی معتقد ی تشون آدمهایبخاطر نوع ترب  ی که از بچه گ 

 .......هستن

 

 

 ازت دور  یکنید بگم خودت فکر میو اما در مورد خواهرات، با

 ی چ خواه ر ین هی، منو بب  یباهاشون راحت باش ی تونی هستن و نم

 خواهر  ی رمان شده برام جایبا همسر ه  یفر یاز وقت یندارم ول

 کنه ی نداشته ام رو پرکرده چون خودم خواستم که برام خواهر

 و فاصله  یک بشیبهشون نزد ی نکرد ید تو خودت سع ی ، شا

 ی مشورت کردن با دوستا ین ی و بب  یامتحان کن یتونیم  یگرفت
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 این و..... بهتره ی ن، نوشیری،شستاره مثل  یمعلوم الحال

 ت  ییراهنما ی ت؟؟!! که هم خونته و عاقالنه و از سر دلسو زخواهر

 .......!!!!!!فکر و از سر احساس  یکنه نه بیم

 نین فرصت ارتباطت با ایگم در اولی بهت م ی اگر نظر من رو بخو ا

 نا ازیا ی کمترش کن گاه  یول  ی هو قطع کنیگم یدوستات رو نم

 

 

 غلطشون  ی ها  یینماهم برات بدترن!!!!...... ممکنه با راه مندش

 ...... !!!!!ر بدنییتغ ی ت رو به طرز بدیر زندگ یمس

 "زند نادانِ دوستینت می کند برزمیدشمن دانا بلندت م"

 ف روز شنبه اش مونده یرفت چون تکالید میبعداز ناهار، فائزه با 

 دن انداختها رو هم از درس خونیشب هلیدونست از دیبود، م

 ......ا رسوندش خونشونیلن بعد از ناهار پدر هیهم ی برا

 که روزِ جمعه موقع استراحت  یاده شد با وجودین که پیاز ماش
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 ن بار بود که یبود، اول "ول"شه گفت یمان تو کوچه میپ یبود. ول

 ی دا کرده بود ، هرچند بهش ب ین نظر رو در موردش پیفائزه ا

 ..... ده خوشحاله ی نکه فائزه رو دیا حس کرد از یاعتنا بود ول

 

 

 دش رو درآورد در رو یکرد کل یع از عموش خداحافظیفائزه سر

 باز کرد، چقدر خوشحال بود که عمو منتظر شد تا فائزه بره داخل

 ........خونه

 امده بود،یپدر مادرش درحال استراحت بودن فرشادم که هنوز ن

 لفنرو در آورد زنگ تاتاقش و لباساش  ی نکه رفت تویبه محض ا

 مان باشه و خواست جواب نده، یراومد حدس زد که پبه صدا د

 دارین فکر کرد که پدر مادرش از خواب بیه لحظه به ای یول

 ی صدا  "الو"رو که برداشت و گفت  ی ن گوشیهم ی شن برایم

 : دیمان رو شنیپ
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 ی شب تا حال که خبریدمت از دیالو فائزه چقدر خوشحالم که د

 رونیب ی اومد ی چطورونه بشم یم مونده بود داشتم کازت ند

 ؟؟!!!......

 

 

 که  یحرصش رو با لحن ی بود، همه  ی عصبان   یفائزه که حساب

 :تابحال باهاش صحبت نکرده بود نشون داد

 نوینامرد!!!!!! فائزه مُرد ا ی ر یگینجا تماس میبار آخرت باشه ا

 !!!خوب تو گوشت فرو کن

 ی خ کرده بود،گوشیبدنش  یهمهو د یلرزیکه دستاش میدرحال

 ره دوشاخ ینکه احتمال داد دوباره تماس بگ یا ی رو قطع کرد و برا

 .........دیزش کشیرو از پر یگوش

 خوشحال ی مشوش به اتاقش رفت ول  ی بد و افکار یفائزه باحال

 ش ی قه پیکه چند دق یمش رو گرفته و به حرفینکه تصم یبود از ا
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 مُرده و  یقبل ینکه فائزهیون اشت،و انان دایزده بود کامالً اطم

 که اآلن هست انگار تازه متّولد شده و  ینینداره ا یوجود خارج

 

 

 دواره اشتباهات گذشته اش روی که بدست آورده، ام ی با تجربه ا

 ........هرگز تکرار نکنه

 ط رهاش کرده، امروز از ین شرایروز تو بدتریشعور دیب یپسره

 ی اتفّاق چ یکنه انگار که ه یم یوشحالنه ابراز خی بینکه اونو میا

 .......افتادهین

 ازشون دور شده بود سرگرم  یلیکه خ یید خودش رو با درسایبا

 م بشه و به روال سابق برگرده یش ترم یم روحیکرد تا اوضاع وخیم

...... 

 که کرد سراغ فائزه رو  ی ن کاریحامد عصر از کوه برگشت، اول

 : ا گفتی، رو به هلبهش گفتن رفته!!!!!!  یگرفت وقت
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 ح به من بدهکاره وگرنه یه توضیهت نگفتم نذارش بره ، مگه ب 

 شب رو به فرشاد بگم یه دیشب گفتم مجبورم قضیهمونطور که د

 ......نو حتماً از طرف من بهش بگویا

 ح بده با اشاره یخواست در حضور پدرمادرش توض ی ا که نم یهل

 : تحامد رو به اتاقش برد در رو که بست گف

 تونستم که به زور نگهش دارم ه م اونی چه خبرته حامد؟!!! نم

 م افتادم ی شب از کار و زندگیفردا، هم من از د ی درس داشت برا

 ی ان مهمونین بهش اصرار نکردم بمونه ، درضمن جریهم ی برا

 مدرسهاش اونو دعوت کرده ی از دوستا  یکیف کرد ، ی رو برام تعر

 راربه اص ینداشته وقت  یال عاطچ ینکه مختلطه هیو اصالً از ا 

 ده و نشناخته یشه، اشتباه کرده ندیره اونجا متّوجه میدوستش م

 کشه النمیانتظارش رو م یدونسته چیگذاشته که نم ییپاشو جا
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 داشت سکته  ی دیمونه حال و روزش رو که دیپش یچمثل 

 ......زدیم

 .... ی انجام داد  ی خواهرت کار ی حالم فکر کن برا

 ا کرد و یبناکش رو به هلون داد ونگاه غضواکنش نش حامد فورا

 :گفت 

 چشمم  ی نجا جلویاآلن ا ی فائزه بود ی شک نکن!!! اگر تو به جا

 روزگار محوت کرده بودم، درمورد فائزه  ی حتماً از صحنه  ی نبود

 رفتار کردم و بهش  ی نجور یچون دست و بالم بسته بود باهاش ا

 از خجالتش  یحساب سخت نگرفتم اگر به فرشاد بگم، درست و

 هستم که فائزه رو کشونده اونجا  ید من هنوزم دنبال کسایدر م

 ...... خوام بدونمی، اسم دوستش که به اصرارش رفته رو بگو م 

 :و کالفه ادامه داد 
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 د تنها و به حال خودشونیگن دخترا رو نباینه که م یهم ی برا

 ی ب به حال شهر  ی ه وا ینجور ینجا که شهرستانه ایگذاشت ا

 ن دوستا گولت بزنه و یه بار از همیه یکاف مثل تهران ی کریدرو پ

 ست یشه خوش شانس نی، آدم هم ی ن جور جاها قدم بذاریا ی تو

 ....... ادیرون بیکه به سالمت ب

 ده بود با خودش فکر کردیحامد رو تابحال ند ی ن رویا که ایهل

 ی حامد کرد؟!یم  ی فائزه بود حامد چه برخورد ی ا واقعاً اگر بجایآ

 ی ط هایمهربون و راحت بود، آدما تو شراشه باهاش یکه هم

 ...!!! متفاوت بشه  یلیتونه خیمختلف رفتارشون م

 ربط رو وصل کن به تنها بودن  یز باربط و بیحال تو هم هرچ

 ی داره ؟!!! مگه فائزه تنها زندگ  یگه !! چه ربطیمن تو شهر د

 

 

 ست که کجاین ن یپس به ان اتفّاق براش افتاده؟!! ، یکرده که ایم
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 .....داره یبه خود آدمش بستگ  یکن   یزندگ یو باک

 د کجاست ؟؟ مطمئن باشیبرم که شما ندون ییتا بحال شده جا

 ....... نطورمیاگر تنهام باشم هم

 م که ین حالت ما بودیدر ا ینه که حتیخواهرِمن !! فرقش در ا

 خواس تیم رو یب تنها بود، ک  ی شهر غر ی م اگه تویبه دادش برس

 !ز مهلکه نجاتش بده؟دا کنه ایپ

 ن ینبود به هم ی دوستم افسرکالنتر ی نجام اگر محمّدمنصوریا

 دادن و ازش ی ل م یکردن کَمِ کَمش پرونده تشکی ا ولش نمیراح ت

 ی ه دختر به سن و سال فائزه سابقه ی ی ن برایگرفتن و ایتعهد م

 .....شدینده اش محسوب میآ ی برا ی بد

 

 

 قبول،   یتو بگ یزم هرچیعزشم باشه یون تو نمزبف یمن که حر

 گه دست از سر فائزه و استنطاقش بردار ، مطمئن  ی تراخدا د یول
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 ن غلطا کنه یست از ایگه ممکن ن ی افته دی هم ب یباش هر اتفّاق

 مونه ، فرض کن اسم اون دوستش رویه شده و پشیتنب  یحساب

 ی رئهتب ی ؟! اونم برا یبگ  یبهش چ  ی بر ی خوایم  یهم بدون 

 گه دعوتش کرده ، بهتره موضوع رو ید  یکیگه تونه ب یخودش م

 ن بود فائزه بفهمه !!!که بدجور و به یم . مهّم ای کش دارش نکن

 ....... الش شویخیگه بیده پس دین شکل ممکن فهمیبدتر

 تونسته بود حامد رو مجاب کنه تا دست از سر  ی ظاهراً تاحد

 بخاطر  یلآمد ویم  غ گفتن بدشنکه از درویا با ایفائزه برداره ،هل

 ن کار رو بکنه، البتّه همونطور  ی تش مجبور شده بود ای فائزه و وضع

 بود که مطمئن بشه  ین درصورتیکه به خودش هم گفته بود ا

 

 

 نصور تیرایش حذف کرده در غ یاز زندگ  یمان رو بطور کلیگه پید

 .... گهیز رو به حامد و فرشاد میخودش همه چ
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 د، حال و احوالی درسه فائزه رو دم  ی توز اون اتفّاق چند روز بعد ا

 :دیکه کردن ، ازش پرس

 !!؟ی د  یمان رو ندیگه پیچه خبر ؟؟ د 

 ده بودش گفت و یان اون روز جمعه رو که دیجر  یفائزه با ناراحت

 که بتونه جلوش رو  ییکنه و هرجاین میباً هر روز کمینکه تقریا

 " واب فائزه که گفتهخواد اونو ببخشه ودر جی ره و ازش میگ یم

 چون "دفاع از خودش گفته ،  ی برا  "چرا اونجا رهاش کرده؟!! 

 رفته چند بارم یا م ین جور مهمونیبار اولش نبوده که تو ا

 د و شرط ازش گرفتن که یگرفتنشون بار آخر تعهّد محکم و با ق

 رنش موضوع رو به مدرس هاش یافته و بگ ین اتفّاق بیگه ایاگر بار د

 

 

 براش  یلیچون امسال کنکور داره خ دن تا اخراج بشه ویاطالع م

 ن یدوستاشون که به منظور تأم ین وقتیهم ی شده برایبد م 



@Romanbook_ir                                                                                      تابوشكين عاشقانه  

  
 

شما! یمجازق ین رف ین و آخریرمان بوک:  اول                                      

 سیدادن بهشون خبر دادن پل یک م یبه نوبت کش ی ت مهمونیامن

 همش ناراحت و نگران یرسه اونم به ناچار فرار کرده ولیداره م

 ..." !!!!!سرش اومده؟ ییچه بال ییفائزه بوده، که تنها

 ن ی گه چن ی ده دی خواد که اونو ببخشه و قول میزش محالم ا

 ازدواج  ی دوستش داره اونو برا یلیافته چون خ ین یاتفاقات

 !! تونه ازش دل بکنهیخواد!!!!و نمیم

 ا که حس کرد دختر عموش نرم شده و ممکنه دوباره گولش یهل

 :رو بخوره ، گفت

 ودن با ، بیرِش راحت بشن بهانه است که از شَین بهتریفائزه!! ا

 نداره!!! هرچند   یچ نفعیبرات ه یمان جز دردسر و بدبخت یپ

 

 

 ن کهیست همین یخودش پسر سربراه یداره ول یخانواده خوب

 دیگرده بایبدتر از خودش م ی شه تو کوچه است و با دوستا یهم
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 ی خوره و رابطه شما عاقبت خوب یبه درد تو و ازدواجت نم  یبدون

 ش بره عمو و فرشاد ممکنیخوب پز یاگر همه چهم تا ینداره. نها

 نجا تمومشیست با ازدواج شما موافقت کنن ، پس بهتره همین

 به حامد و فرشاد ی بهش بگو اگر بازم مزاحمت بشه مجبور  یکن

 ادت یرو  ی ما بهم داد ی رو که تو خونه  ی، قولی ز رو بگیهمه چ

 ......!!هست ؟؟

 اگر خودت  یته ولبرات سخه مدّت یرو هم نخور  یچیه ی غصّه 

 شه و هم از فکرش یهم دَرسات جبران م یرو با درس سرگرم کن

 ..... ی ایرون میراحت تر ب

 

 

 ه  ی دختر عموش درست و منطق ی حرفا یدونست همهی فائزه که م

 ا رو راحتیال هلین بابت خیقول داد بهش عمل کنه و از ا

 ....!!!!!!کرد
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 ا ید هلیباری ل شدن ، برف میده از کالس زبان که تعطیا و سپ یهل

 ا موقع بارش برف یلینکه خیشه عاشق برف و بارون بود و از ایهم

 ا قشنگ یشد، بنظر هلیمتعجّب م  "هوا خرابه!! "گفتن  یو بارون م

 ن هاست. عالوه بر خوب یهم ی ه و نعمت خداوندین هدیتر

 سرما و یکنن، حتین!! حال آدما رو هم خوب میکردن هوا و زم

 .......بود  یش دوست داشتن برااز برف هم خبندون بعدی

 ش روشون بود، که هر دوبه وجد آمدهیپ ییبایز  ی اونقدر صحنه 

 تونس ت یکار داشت و نم ییک شده بود!!! حامد جایبودن، هوا تار

 

 

 ی ن هو ا یم گرفتن تو ایبره دنبالشون ، اونام خوشحال، تصم

 .....اده به خونه برنیپ یر و خواستنیدلپذ

 ی فایده با تعریسپ یر بارش برف و همراهبود بخاطمئن ا مطیهل

 شه که یسرحال م ی انش تا خونه برسن اونقدر ی پا ی و ب  یجانیه
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 ........رهی ن میامروزش به کل از ب  یخستگ

 که بعد از جواب  ی تا خواستگار ۲نا و ید طبق معمول از سیسپ

 یهر دو دختر از خانواده ها "گفت یا رفته بودن میهل یمنف 

 همون جلسه اول  ینداشتن ول یخترام مشکلدن ،خود دبو خوب

 ل نداشتن تفاهم درینا خواسته باهاشون صحبت کنه و به دلیس

 ... " دخترا رو پسند نکرده ییه جورایمسائل   یبعض

 تو براش ین داداشم چقدر مشکل پسنده!ولیبب  "گفت ی ا میبه هل

 :ن بار گفتیصدم ی ، و برا "!ی ناز کرد

 

 

 بازم نگو بخاطر ی داد یجواب منف یلیچه دلبه  دونمیهنوزم نم

 !!!!کنمی درس و کنکورت بوده که باور نم

 ی دن ، صدایرو نرفته بودن سر چهارراه که رس  ی اد ی مسافت ز

 د که سمت یا ونا رو متّوجه خودش کرد، سپ  ین یماش  یدر پ یبوق پ
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 : ا گفتین و راننده اش به هلی ابون بود با نگاه به ماشیخ

 ده باشم پسر عموت فرشاده که دارهیت دسنکنم و در  اگر اشتباه

 .... زنهیبوق م

 شه رو دادهید که شیخم کرد فرشاد رو د یا سرش رو کمیهل

 ....کنهیا اشاره م یکنه و با سر به هلین داره نگاهشون مییپا

 کرد، در جواب فرشاد  یا به سمتش رفت و سالم احوالپرسیهل

 ونه تنهاش ت یتشه و نمبا دوس "که خواسته بود برسونش گفت 

 

 

 خوا نین هوا و بارش برف رو دوست دارن و میبذاره درضمن ا

 ... " اده برنیپ

 سوار  ی درهم فرشاد و باز کردن در جلو برا ی دن اخمایبا د یول

 گه نتونست یرسونم دینکه دوستت روهم میشدنش و گفتن ا 

 .... دم اشاره زد سوار بشهی ا ، به سپین هلیهم ی بزنه ، برا یحرف
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 د تاسوار شد یعقب جا گرفت ، سپ ی د در صندل یو و سپا جلیهل

 :ش گفت یشگی با لحن شوخ هم

 میبه زحمت نبود  یقتاً راضین هوا !!!!! حق یف ایسالمممم، ح

 هید،  ی م که مانع شدیبردیم از هوا و بارش برف لذّت م یداشت

 ان شما رو خدا سوپرمن واری تونستن ب ی امروزم که آقا حامد نم

 .... رسوند

 

 

 نیبه ا یخشک و رسم یلی، خ یشگیشاد با همون اخم همفر

 :گه ادامه نده ، گفت یمعنا که د 

 !! ستین یسالم خانوم ، زحمت

 گه خودش رو جمع و جور کرد یه دید فرشاد جدّیدم که دیسپ

 ...و ادامه نداد

 ا کرد ویاز عمو و ز نعموش رو به هل یفرشاد بعد احوالپرس
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 :دیپرس

 ت؟؟رشون کجاس یمس

 خودشون  یکه سر راه خونه ی معتمد  ی آقا ی،آدرس خونها یهل

 ... بود رو داد

که زبونش  ید در حالید ا نداخت که دیب ه سپ  ی برگشت ن گاه 

 رونه، یب

 کردو با یبراش در آورد و با چشم و اَبرو اشاره به فرشاد م یشکلک

 

 

 گرفت که چرا آدرس رو از خودش یاَداش رو م یدهن کج

 ....!!!! دهینپرس 

 ا یاده شد و باتشکّر فقط از هلیده رو که رسوندن ، پ یسپ

 ....کرد، و رفت یخداحافظ

 نکه همه جورهیاز تنها بودن با فرشاد نداشت با ا  یا حس خوبیهل
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 یدلش راض ی مان داشت ،ول یش ایذات یمورد قبولش بود و به پاک

 ین بعد از لحظه ا یهم ی نبود در سکوت باهاش تنها باشه برا

 : گفت

 کنه؟؟ یفائزه جون چطوره؟؟ چه کار م

 اونم خوبه مشغول درس و مدرسه است. تو مدرسه که هر روز

 !!؟ یبا توئه اونوقت حالش رو از من مپپرس

 

 

 م یم و گپ بزنین یگه رو ببیم که همدیریم  یمدرسه مگه مهمون

 م ینی م و ممکنه اصالً چند روز نشه همو ببی؟! هر دو درس دار

 ی ه که حت یمعمول یاحوالپرس سالم و ط در حداگرم بشه فق

 .......بره یقه هم زمان نمیدق۲

 اد و حوصلهی چ خوشش نمین بحث هیفرشاد که معلوم بود از ا

 کشوندن ی ا نداد و برایهل ی به حرفا یگه جواب ی اش سر رفته، د
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 :که مَد نظرش بود، گفت یبحث به موضو ع 

 ارتخواستگ ست که برادرش ین ین دوست بامزه ات همونیا

 !!!بود؟؟

 ع یا سرین هلیهم ی گفته بود، برا ی بامزه رو با لحن مسخره ا

 : واکنش نشون داد ودر جوابش گفت

 

 

 ن دوستامه و دوست ندارم راجع یزتر ین و عزیده از بهتریسپ

 شهیصحبت بشه، طرز حرف زدنشم هم ی نطوریبهش ا

 د یبه سپ  یچ ربطیبرادرش ه ی ه، در ضمن خواستگار ینجوریهم

 .....ش با من ندارهیو دوست

 کرد ،با تحکم ویکتر مینزد  ایهلبه  یکه سرش رو کمیدر حال

 :هشدار گونه گفت

 ....ی داد ی و جواب منف ی خوبه که عاقالنه رفتار کرد   یلیخ
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 ییو صدا  یعصب ی شده بود ، با لحن یا که بوضوح عصبانیهل

 :لرزون گفت

 من  یب منفل جوایدل یدونن پس لزمه شما هم بدون یهمه م

 ...... ی گهایز دیفقط و فقط درس و کنکورم بود نه چ

 

 

 گه آروم نبود، روبهیکه د یین جواب کالفه شد و باصدایفرشاد با ا

 :ا کرد و با حرص گفت یهل

 ؟!! لبد بعد  ی رو نداد ینه که هنوز جواب قطعیپس منظورت ا

 !ان؟یاز کنکورت قراره دوباره ب

 :بلند گفتنسبتا   ییو در ادامه با صدا 

 و ی ا!!!، بهتره عاقل باشینو خوب تو گوشت فرو کن هلیا یول

 ن خواستگار!!!! بلکه به هر خواستگار یشه نه فقط به ایجوابت هم

 ....باشه ی نطور منفیهم ی گه اید
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 !!! ی افته تو فقط مال منی ب یهر اتفاق

 نکه چرا یچقدر از خودش ناراحت بود و لَجش گرفته بود!!! از ا

 شه؟!، بهیر م یاشکشون سراز ی شه فوریم ی ز یه چ یدخترا تا 

 اد، اصالً دوستی کرد تا اشکش در نیخودش رو کنترل م یسخت

 

 

 ن یتش نسبت به ایضعف و حساس ی نداشت فرشاد متّوجه 

 :د گفتیلرزیکه صداش هنوزم میموضوع بشه درحال

 ی ب یچ ع یه یو برام محترم  ین آقا فرشاد !!! پسر عموم هستی بب

 از دخترا آرزوت رو دارن  یلی ن خ یمو مه!!! بقول زنعی هم ندار

 که منظورم  یفهم ی!! م ی من مثل حامد ی بهت بگم برا دیبا یول

 گهیچ حس دی من ه یفقط پسرعمو و برادرم باش یتونیه ؟!!م یچ

 .... !!!تونم داشته باشمیبهت ندارم و هرگزم نم ی ا

 و پارکت یابون هدا ین رو به کنار خیفرشاد با زدن راهنما ماش 
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 نو از فشاریکنه ای داره خودش رو کنترل م  یلیود خعلوم بکرد، م

 فرمون ی تش روی فروکش کردن عصبان ی که برا ی دستاش و مشت

 .......دیشد فهمی ش دندوناش م یسا ی زد و صدا

 

 

 قرار نگرفته بود، با ترس یت  ین موقعیا که تا بحال تو چنیهل

 ن یا به در ماشد تیکه ممکن بود عقب کش ییخودش رو تا جا

 ی ا خم شد و چونه یزان به سمت هلید، فرشادم به همون میچسب

 نه چندان دوستانه و عتاب  یر دستاش کرد، با لحن یا رو اسیهل

 :آلود گفت

 نوین مزخرفات رو ازت بشنوم ، ایخواد ا یگه هرگز دلم نمید

 چ وقت یا!!!! نه من برادرتو ونه تو هیخوب تو گُوشِت فرو کن هل

 .....ی شین مخواهر م

 کشدار و کامال متفاوت با قبل آروم کنار  یخاص و لحن یتحالبا 



@Romanbook_ir                                                                                      تابوشكين عاشقانه  

  
 

شما! یمجازق ین رف ین و آخریرمان بوک:  اول                                      

 : ا لب زد یگوش هل

 !!! کنهیرمیینگران حست هم نباش چون به موقع خودش تغ

 !!!!رش بدمییتغ ی خودم بلدم چطور یعنی

 

 

 که ید. در حالیع خودشو عقب کش یبعد از تموم شدن حرفش سر

 ی دهیترس ی نگاهش قفل چشماا رو رها کرده بود، یهل ی چونه 

 .....ا شد یهل

 :که تونست بگه  ی لرزون تنها جمله ا  ییا با بغض و صدایهل

 .....!!!! خوام برم خونهیم 

 ..... به راه افتاد یمعطّل ی که کرده بود ، ب  ی فرشاد کالفه از کار

 نطو ر یتونست هم یقابل هضم نبود، نم ایهل ی فرشاد برا  ی حرفا

 براش نمونده بود ، در یاننکه توینگه، با ا یچیساکت بمونه و ه 

 : فرشاد گفت ی جواب حرفا
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 ، یستیچ کس ن یآره واقعاً !! حق با توئه چون تو اصالً برادر ه

 ......!!!!فائزه یحت

 که  یدونستی د میبا یفائزه رو داشت ی اقت برادریتو اگه واقعاً ل

 دن ، یشاخ و شونه کش ی ست !!! بجاین روزا حالش روبراه نیا

 نکه تا اسمت ی....نه ای کردیرادرانه رفتار مب و ی اهاش دوست بودب

 کنه که مجبور بشه  ییاحساس تنها ی اد، ازت بترسه واونقدریم

 ی دلش رو بجا ی ستن و حرفایاره که در حدش نی ب ییرو به دوستا

 !!!رهیغلط بگ  ییگفتن به برادرش به اونا بزنه و متاسفانه راهنما

..... 

 گه داشت ، هنوزم و نن ری دن فرشاد ماشیدر خونه که رس ی جلو

 کرد،یا نگاه م ید بود و با تعجّب به هل یشن یکه م  ییدر بُهت حرفا

 حرفهاش  ی کرد ، در ادامه  ین رو باز م ی که در ماشیا در حالیهل

 :گفت 
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 کن باهاش مهربون باش تا ی برادرِ فائزه!! لطفاً براش برادر  ی آقا

 .... هت بزنهتو رو محرم بدونه و راحت حرفا ش رو ب

 :اده شدن گفتین پیحودر 

 ز ویچ چیشه نظرم درموردت همونه که گفتم، هیدرضمن !! هم

 .... !!!!! خود تو یرش بده ، حتییتونه تغی چکس نمیه

 ن یدر ماش  ی اجازه نداد فرشاد جواب بد ه ، بدون خداحافظ 

 خوشگلش رو محکم بست و با سرعت سمت خونه رفت، حرفاش

 داره !!تموم یچه حالست دونی فقط خود خدا م  یرو گفته بود ول

 امن ییخواست زودتر به جایبدنش به لرزه افتاده بود ، دلش م 

 نگاه  ین یکه احساس آرامش داشته باشه ، سنگ ییبرسه . جا

 ....کردیحس م  یفرشاد رو بخوب
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 لرزون زنگ رو فشار داد به محض باز شدن در، بدون ی با دست

 .....داد ه اش رو به دریو تکنکه برگرده در روبست یا

 تا اون لحظه تا پشت پلکهاش  یکه به سخت ییاجازه داد اشکها

 !!!!ز بشنینگه شون داشته بود، سرار

 به لطف فرشاد  ی و حال خوبش چطو ر ین قشنگین روز به ای بب"

 " !!!!خراب شده بود

 برفها خبر از ی نش روی ماش یچرخها  ی صدا ی بعد از لحظه ا

 ...... دادیرفتنش م

 اطیح ی ر نور چراغ هایشت، زان ادامه دازش برف همچنیر

 ییهمراه با هوا ییبایر زیدرشت تصو ی رقصان و نرم با دونه ها

 .ده بود یر و مطبوع آفریار دلپذیبس

 

 

 در اون یقیبا رو از نظر گذروند نفس عمید پوش و زیاط سف یح
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 قیحالش نسبت به دقا  ید، کمیکش  یت خواستنینهایب ی هوا

 نیاط موند، مادرش به ایگه در ح ی د یش بهتر شده بود. کمیپ

 ر برفیو عالقه به موندنش ز یبرف ی در روزها ایهل ی رفتارها

 .... عادت داشت

 بود که  ی د بود مادرش طبق معمول هرسال مدتیک عینزد

 رو که قرار گذاشته  ییخونه شده بود. تنها جا ی زکاریمشغول تم

 ی ر عادیغ ا بود ، اوضاعیاتاق هل نداشته باشه ی بودن بهش کار

 ا ا ز درسش غافل بمونه ، سخت مشغولیشد هلیخونه هم باعث نم

 شون   یست شناسیکنکورش بود ز ی امتحانات مدرسه و درسا

 که داشت  ی ا خودش با معلم خصوصی روبه اتمام بود، البتّه هل

 

 

 ی دور کامل خونده بود. ول۲زودتر تمومش کرده بود و تا اونموقع 

 ..... بشهکه مرور از داره یکرد ن یم فکر م باز
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 زجونشیعز ی ر از خونه یژه اش، بغیط وید بخاطر شرایامسال ع

 د صرف نظر ید عین از خریهم ی بره ، برا ی گری د ی قرار نبود جا

 د رفتنم یوقت خر ید حتید ی کرد ، م یفکر م ی کرده بود، هرچ

 ......نداره

 درس و کنکور رو ی وره نکه اَبداً دلشید عالوه بر ای در مقابل سپ

 ن موضوع یت تریاهم یو کجا قبول بشه ب ینکه چیت ، ااشند

 .......!!!!ش بودی زندگ

 ایکرد و هر روز به هلیدش رو میبا آرامش و حوصله خر

 ن بود کهیشتر نگران ایداد. البتّه بقول خودش بیگزارشش رو م

 رو یکیره یکه م   ییهاین خواستگاریهو داداشش از ب یممکنه 

 

 

 د لباس مناسب نداشته یره. سپیبگسر  یانتخاب کنه و عروس

 گرفتار  "بپوشه ؟!! یحال چ"نکه ین سوال ایباشه ، و به مشکل تر
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 بشه

 ژه و تویکه مقامش ویخواهرشوهر کوچ "گفت ی بقول خودش م

 ....ک باشه یچِشمه، پس از همه نظر 

 !!!!که دلش خوش بودیخواهر کوچ

 تش که دوس یم دست از سر دخترنا هنوزیلبُد خبر نداشت س

 ه یذارن، با یم ی هر دختر  ی ن دست رویهم ی داره برنداشته، برا

 ....کنه یرَدش م یراد الکیا

 نا ی دکه اگه سیرسیجه م ین نت ی کرد، به ایا حال که خوب فکر میهل

 .....ا باشهیاز طرف هل یبهش نگفته بود جواب منف

 

 

 ه نخواستهه بهانیرش ، با یاخ ی ها ی و مثل خواستگار 

 فرشاد ی نکه برایداشت ، ضمن ا ی بد یلیبودش!!!انعکاس خ

 ........شدیمحسوب م  یسوژه خوب
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 بهش  ی نا روز خواستگارید ممنونش بود ، سین جهت بایاز ا

 " !!! مخالفت نداره ی برا یلیچ دلیه "گفته بود 

 ع خون تو رگهاش حسیان سری ن حرف جر یا ی ادآور  ی هربار با 

 حالش رو جور و  شدیرپوستش القا میز ینیلنشد ی کرد.... گرمایم

 ......کردیم یبیغر

 ی نای اگر س "کرد ،  ینطور معنا م یش خودش ای نا رو پ یحرف س

 "!!!ا بودیشد حتماً انتخابش هل یمغرور عاشق اون دختر نم

 روزانه ،ناخودآگاه  ی ها یدل مشغول ی وقتا لبال ین افکار گاهیا

 ض یضد و نق  ی ....حس هاامدنی نکه خودش بخواد سراغش میا  یب

 

 

 شد ساعتها فکرش یبراش به همراه داشت و باعث م یوتتفاو م

 ..... رو مشغول کنه

 ن روزا یدونست چرا ا یشتر تا بهار نمونده بود!!!!! نمیب ی چند روز
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 ی ن ناراحتینقدر کم طاقت ودل نازک شده بود با کوچکتریا

 رساش از فشار د ید بخاطر استرس ناش  ی آمد، شایاشکش در م

 ش رفته بود ، یا رو طبق برنامه پ رسد ی ن که همه یبود، با ا

 گذشت و به کنکور یهرچه زمان م ی ا رو هم جلوتر بود ،ول یبعض

 شتریش بیقرار ی زان دلشوره و ب یشد به همون میک تر مینزد

 ......شدیم

 ن روزا حالش رو دگرگون یکرد و ای حس م یبهار رو بخوب  ی بو

 جزکرد، بیکه گذشت مرور م  یسال کرد ، اتفّاقات رو دریم

 ش یفائزه پ  ی که برا یفرجام خودش و مشکل یب ی خواستگار

 

 

 ی نش سالمت یبود ، مهمتریعالگه اش  ی د ی اومد، همه اتفاقا

 ی بود ، تابستون ی خودش و خانوادش و برگشتن حامد از سرباز

 ی نوه  یعروس  ی ک یخوب دعوت بودن،  یتا عروس۲که گذشت 
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 .... ه شونیدختر همسا ی رگیپدرش و د ی عمه 

 ینبود، ول ینی ش بی د براش مبهم و قابل پینکه سال جدیبا ا

 .......مطمئناً پر از اتفّاقات سرنوشت ساز و مهم بود 

 چیش، ه یکنکورش بود که با وجود آمادگ یجهی نش نت یتر یاصل

 .... براش نداشت یحدس

 ت د بازم با مخالفی رسیاگه به آنچه که آرزوش رو داشت م  یحت

 ی د، ول یرسیشد و به هدفش نم یم رفتن روبرو یخانواده اش برا

 اقت ینکه به خودش ثابت کنه لیکه فعال براش مهّم بود ا ی زیچ

 

 

 در رشته مورد نظرش رو داره ، فعالً بهتره فقط   یقبول ییو توانا

 ..... ی گه ا یز دین موضوع تمرکز کنه نه چ  یا  ی رو

 ی نطور بی، اگه اقه صبح بودیدق : ساعت   ۳۸ل سال یتحو

 زجون جمع یعز یل سال همه خونهیلحظه تحو ی موقع نبود برا
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 ......دنش برن ی قرارشد صبح به د   یشدن ، ولیم

 ر پدرومادرش که بهش یخ ی ل سال امسال و دعایتحو ی ا رویهل

 ی از داشت؛ برای اعتقاد داشت ، حساب باز کرده بودو بهش ن یلیخ

 یسالمت ی و وجودش برال شد از عمق قلب ین سال که تحویهم

 خودش دعا کرد، از پدر و مادرش و حامدم ی آرزوها خانواده و 

 ....خواست براش دعا کنن 

 ی زجون شدن، وقتیعز یرفتن به خون ه یبعد از صبحانه آماده

 زودتر رفته بودن و همه ی و عمه پر ی عمو مهد یدن خانوادهیرس

 . نا بودنیا ایمنتظر هل

 شم تور شد تا با حامد چیکرد ، سربه زدر رو باز  ی فائزه پر انرژ

 د با همه سالمیکش یچشم نشه؛ هنوزم از حامد خجالت م

 د، مشتاق و دلتنگ به آغوشیا که رس یکرد به هل یاحوالپرس

 ..... دشیکش

 خوش و  ی زجون با اون بو یهمه دور سفره نشسته بودن ،و عز
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 ی معتقد بود تو بعض ای هلش که ی مهربون و دوست داشتن یچهر ه

 شه ، طبق عادت یتر م یدا، خاص تر و خواستنیروزا مثل ع

 .......... اسپند دود به استقبالشون رفت ینی ش با س یشگیهم

 

 

 ده یگه ندین برخوردِ نه چندان خوبش با فرشاد دیبعد از آخر

 به خرج داده ی شه در انتخاب لباس دقّت نظرکاف ی بودش، مثل هم

 .آمدیبه چشم م ی ک و برآزنده تر از هر وقت یبود؛ ش

 ا یهل با  یمیگرم و صم یلیافتاده خین  یچ اتفاقیانگار که ه 

 ا کردن،یاز هل ی ژه این خانوم استقبال وی برخورد کرد. عمو و مه

 نبار حس کردیا یشه باهاش مهربون بودن ولیکه هم ی باوجود

 قربون  یکنن و زنعمو به طرز خاصیشه رفتار م یمتفاوت تر از هم

 ی لی، خا که حال تو بغل عمه جا گرفته بودره . نورسیصدقهاش م 

 .... ع تونست حواسش رو از افکار آزار دهنده دور کنهیسر
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 که بزرگ خانواده بود، بعد از ی همه نشستن عمو مهد یوقت

 مردم  ی ت همه ی و موفقّ یسالمت ی از قرآن ، برا ی خوندن سورها

 

 

 دعاش  ژه دعا کرد......و در آخریبطور و  یعیاز جمله خانواده شف

 :برادرش گفتبه  ا رویبا اشاره به فرشاد و هل

 م ،انشاءالل امسال تو خانواده ی ریگ یک مین بهار رو به فال نیا 

 در مورد یه صحبتید یام عیا ی د تویم اگر موافق باشیدار یعروس

 م، محرم بشن یشون رو بخور ین یریم و شی ا جان و فرشاد بکنیهل

 ن دوتا هم مثل یاز کنکور، تا ا بعد ی م برایمراسم رو بذار ی ه یبق

 ...... ر نیبا سرو سامون بگیو فر انرمیه

 ی عنیدرش نهفته بود که  ی عمو منظور  ی ادآور  ی ن یانگار ا

 !!!!!هیم ، حال نوبت تالفی که دخترمون رو داد  ی همونطور

 ن زخم یکرد اید، حس م یکباره پرکشیحال خوبش به  یهمه
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 کنه درد تا مغز استخونش یتش میکهنه سرباز کرده و بدجور اذ

 

 

 که   یسال"داد. با خودش فکر کرد یرش مبود وآزا  رسوخ کرده

 ".. داستینکوست از بهارش پ

 ..... رو پاشون بند نبودن ی و دختراش از خوشحال ی عمه پر

 متعجّب که انگار ی افه ایرانه با قیاما حامد و مادرش ، غافلگ

 اشتن به هم نگاه ند ی ن زود ی ن حرفا رو به ایدن ایانتظار شن

 جمع کردن اوضاع با توجه به ی برا یکردن ، حاج مرتضیم

 :برادر بزرگترش قائل بود، گفت ی که برا یاحترام

 نداره و ازدواج یا هنوز سن یباشه داداش!!!، هل یحال تا  چ

 ی ز دل ماست و انشاءالل که  خوبیبراش زوده، فرشاد عز

 مکنه مثل همونام الن سخت مشغول درسه، می بش بشه هلی نص

 ..... بده  یهو جواب منفیزه و یبهم برتمرکزش  یخواستگار قبل
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 م بعد از امتحانیذاریه می نجوریست !!!!! پس اگر این یحرف 

 ...... کنکور

 حد بود، با قربون صدقه رفتن فرشاد  یش بیز نعمو که خوشحال

 :ا گفتیو هل

 دارم به نکهیا عروسم بشه و از ایهل ی شه آرزوم بوده روزیهم

 ....خوامیاز خدا نم یچ یه گه ی رسم خوشحالم و دیآرزوم م

 :گفت یزجون که تا اونموقع ساکت بود، با خوشحالیعز

 د ، چشم حسود ازتون دور ییایقربونتون بشم ،چقدرم به هم م 

 ..... نهین کار همید ، بهتری ر بش یشال که عاقبت بخیباشه ، ا

 ا با یدا بود، اما هلیهمه جوره از وجنات فرشاد پ یخوشحال

 کرد، تایصال نگاه حامد و مادر پدرش میاست و از سر یدرموندگ

 گ هید  ی فکر ی ریت حساس، درگین موقعیبزنن و تو ا یبلکه حرف
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 ی ن اوّل سالیکرد از هم یچ فکر نمیجاد نکنن ، ه یبراش ا ی ا

 در ی رو مطرح کنه، و قصد صحبت جدّ ین موضو عیعمو همچ

 د شیصحبتش م  ی و داشته باشه، هرچند گهگاه ن مسئله ریمورد ا

 ی زیل بشه، چیت تبدین سرعت به واقعیشد، با ایباورش نم یول

 ی بیچ ع ین بود که در واقع فرشاد هیکرد ایکه کار رو سخت تر م

 ی برا  یل منطقی چ دلیبود که ه  ینداشت و اونقدر از همه نظر عال

 در یقیرچ طی نبود و به ه ی ا که راض یرَدش نبود، جز دل هل

 ...کردینم ینمورد باهاش همراهیا

 ز رویخواهرش همه چ  ی شه از نگاهها یحامد که مثل هم

 دن به اوضاع یخارج شدن از موضوع و سامان بخش ی خوند،برایم

 :گفت 
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 ست به فکر من که بزرگترم باشه ین  یکیشانس؟؟!!!  ی ا یبخشک

 ی ا سنیکنه، هل یبهم نگام نم  یشم کسیر پسر میگه دارم پید

 ی چ خواستگار ی،به ه نداره و اآلن که مشغول درس و مدرسه است 

 ....... تونه فکر کنهینم

 رمان وحامد رو مثل پسرخودش دوست یشه هیزن عمو که هم

 :حامد گفت ی داشت در جواب حرفها

 ن یزن عمو قربونت بشه، تو فقط لب تر کن ، خودم برات آست 

 جواهره از همه نظره پارچه  یسا ی زنم .دختر خواهرم پریبال م

 .......کم هستیال دختر خواهر کوچیهس  یه، اونو نخواستیعال

 :ه آمد رو حامد به زبون آورد  ید بق ی و شا ایهلکه تو ذهن  یسوال

 

 

 من درنظر ی رو که برا ییالیسا و س ه ین پریزن عمو جان !!! ا
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 دیریفرشاد نم ی د خوبن!!! چرا برایگی نقدر که مید، اگه ایگرفت

 !!!شون ؟؟یگارخواست

 دن یحامد آروم شده بود ، باشن ی دلش از حرفها یا که کمیهل

 :گفت ی جواب زن عمو کالفه و مستأصل شد، وقت

 جان رو به  ایهلخواد هرچند ما هم یرو م ایهل فرشاد خودش 

 نکه خواهر زاده هام واقعا خوب یم با ایدیح میال ترجیسا و سهیپر

 ..... ز تمومنیو همه چ

 :ه داد زن عمو ادام

 م، چونیخواهرت رو ببر میخوا  ین اآلن که نمی حامد جان !!!هم

 م و محرم بشنیزن یه که خواستگار داره فقط حرفش رو میدختر

 بعد از مدرسه و  ی ه مراسم بمونه برایتا باهم راحت باشن، بق

 

 

 م ی کنیم انشالل حرفش رو تموم میتون که اومدیدیکنکورش، ع
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..... 

 کند، فائزه کنارش یم پوست لبش رو مو نگران مدا یا عصبیهل

 ر نظر داشت یحالتش رو ز د و تمومنشسته بو

 :ه متّوجه نشن ، گفتیآهسته که بق 

 چیبا خاله هام نداشت، و ه یخوب یلیخ ی مامانم از اوّلش رابطه 

 ال ویکه سه یره !! در حال یگیفرشاد نم ی وقت دختراشون رو بر ا

 تو نخ فرشادن  یلین خین و خاله پروی خاله شه ی سا دخترا یپر

.... 

 کنن و دوست دارن نظر فرشاد رو بهیم ییچه کارها  یدونینم

 ن مسئله شده تو یا یخودشون جلب کنن، مامانم که متّوج ه

 فرشاد  "خته رو دستشون و بهشون گفته  یرو ر ی حرفاش آب پاک

 

 

 !!!!! ادی.... اونام از اونموقع از تو خوششون ن م  "خوادیا رو میهل
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.... 

 تموم کردن  ی خانوم که تا به اون لحظه ساکت بود برا ی مهر

 :بحث گفت

 خوره تا یافته هزار چرخ میخواد بیدرخت م ی ب که از بال یه سی

  ید خونه ه ، هرچین ، ازدواجم مثل خری اد زمیب

 ....همه جوونها خوشبخت باشن  یشه!! الهیباشه همون م 

 .....!!!کرددا ی صله پیه موضوع موقتاً ف ی نِ بق یبا گفتن آم 

 زن  ی با حرفهاشده بود ،   حالش گرفته ی بدجور ی دیروز اوّل ع

 نا به خونشون رو داشت .دختری عمو از حال استرس اومدن عمو ا 

 ن به بزرگتر ، خصوصا به عموش رو یبود و عادت توه یمؤدب

 خانواده حُکم پدر بود،  ی برا ی نداشت!!! بقول پدرش عمومهد

 

 

 ره ، عمو که یشه به رحمت خدامیمار میزود ب  یلیپدربزرگ خ
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 ی ره و براشون پدر یگیپدر رو م ی ااوّل بوده ، جساله و فرزند  

 ر تر یشه و پیم  ی قلب یزود دچار ناراحت یلین خیهم ی کنه، برایم

 .براش قائل بودن ید . همه احترام خاصیرسی از سنش بنظر م 

 ....... عموش رو دوست داشت  یل یام قلباً خیهل

 ن  ی ا   بهش فکر نکنه !!! بالخره حتماً راه خروج ازبهتر بود فعالً

 ن اخالق رو داشت ،اون زمانم  ی ا یکرد، از بچهگیدا میبحران رو پ

 یگرفت ، همون لحظه سع  یقرار م یت بحرانی تو موقع یوقت

 که  ین شکلی گذشت به بهتری کرد بهش فکر نکنه زمان که م یم

 ش  ی ل پشد، چندسایاصالً براش قابل تصور نبود حل م  ۲

 دوستش  یلیخ رو که مادرش ینیس چ ی ه دیسالش که بود، 

 مضطرب و  یلیداشت موقع شستن ظرفا شکست، اولش خ

 

 

 ی م کرد ، بعداز مدت  ی نت قای ر کابیس شکسته رو زیناراحت شد ،د
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 بهش  یت رو به مادرش گفت، مادرش با مهربون یکه گذشت واقع

 سیافته چون اون د یبن اتفّاق یگفته بود انتظارش رو داشته که ا 

 هر لحظه امکان شکستنش  شته وبردا ی ز یاز مدتها قبل ترک ر

 ..... بوده

 دن پدرشوهرشیبعد فرشته و خانواده اش که اوّل به د  یساعت

 وستن ، خانوما طبق معمول دریرفته بودن به جمعشون پ 

 .....ه و تدارک ناهار بودنیآشپزخونه، در ته

 که چند ماه  یدر مورد ثبت نام داغ بود، و یلیون خیبحث آقا

 ون و صد بابتش یلیک می ی و نفر راه کردهتلفن هم ی شد برایم

 همه  ی ومد و برایبه حساب م ی ادیداده بودن ،اون زمان پول ز

 یداشته باشن، از خانواده  یجالب ی له ین وسیمقدور نبود همچ

 

 

 کردن سال یاول که ثبت نام م  ی فقط فرشاد جزو سر ی عمومهد
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 ط ران شد اونزمان فقیوارد ا ۲ل از سال یبود .( موباگرفته  

 .اونم به تعداد محدود رو داشت یتهران امکان پوشش مخابرات

 دا کرد وامکانش به چند یپ ی شت ریسال  در تهران توسعه ب

 ی ل گوشید. سال  وارد اراک شد، اوا یگ ه هم رس یشهر بزرگ د

 زمان بردن ن امر باعث یداد همیم کارت م ی رو مخابرات همراه س

 آزاد واگذار  بازار  رو به ید گوشیخر یشد از وقتیل میدر تحو

 ام،یهل ی ع تر شد.) از خانواده  ی م کارت هم سر یل سیکردن تحو

 ماه بود ثبت نام کرده بودن و بحث۶رمان ی پدر ، حامد و ه

 .....م کارت ها بودیل ندادن به موقع س یتحو

 

 

 دا کرده بودنیگه رو پیمد ا و فائزه که دوباره بعداز مدتها هیهل

 کنار هم دراز یبه عادت بچه گ،  اطیسمت ح  ی اتاق کنار ی تو

 ..... وار زده بودنیده بودند و پاهاشون رو به دیکش
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 فکر نکنه بدتر افکار ذهنش  ی ز  یکرد به چیم ی ا هر چه سعیهل

 ن بود که در یآمد ایکه ازش بر م ی شد، تنها کاریمغشوش تر م

 برده  یا پی م هلی. فائزه به اوضاع وخ  سکوت به سقف زل بزنه

 به فرشاد نداره  یلیچ تمایده بود هی ا شنیاز خود هل بود،چون قبال

 : گفتنشون ی شکستن سکوت ب ی ، برا

 به تو فروخته که ی زم تَری!!!! آخه داداش فرشاد من چه هیهل

 ؟ !! اونقدر خاطرخواه داره کهیکنیباهاش برخورد م ی نجوریا

 همکار بابا گفته  ی انصار ی هام به کنار ... آقا  نگو!!!! دخترخاله

 که ی مثل فرشاد دامادش بشه باوجود ی ه پسر دار دوست

 

 

 شنهاد دخترش رو یداره ،خودش پ ی ادیز ی دخترش خواستگارا

 ...... فرشاد ی داده برا

 ا جواب یخواد ، جان فائزه بیچاره من فقط تو رو میداداش ب یول
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 تو ن ید سر خونه زندگ ی!!!!بر مثبت بده و منو از شرش راحت کن

 ....!!!! بکشم ی منم نفس راحت

 که به حالت نشسته در یادش آمده باشه در حالی ی زیهو اِنگار چی

 :آمد، گفتیم

 ر کرده ییه رفتارش با من تغینم بگم داداش فرشادم مدت یالبته ا

 کنم؟ !! اونینکه چهکار میپرسه و ایاتاقم از درسم م  ی اد توی،م

 مانیرفتاراش ترس بَرَم داشته بود نکنه از موضوع پ  نیل با ایاوا 

 داره باهام مهربون تر  ی دم فقط سعیبعد د یبرده باشه ، ول ییوب

 ه روز جمعه ی ی شه ؟! حتیک تربشه ، باورت میباشه و بهم نزد

 

 

 م و منیمنو باخودش به کوه برد . هرچند خودمون دونفر بود

 خب اخالقش رو که یشتر باشه ولیدادم تعدادمون بیح میترج

 ..... !!هیچطور ی دونیم
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 ی نکه بر ا یبهم خوش گذشت و از ا یلیروز خ د بگم اونیبا

 داشتم ، که تا  یش منو به حساب آورده حس خاصیهمراه

 .......اونموقع تجربه نکرده بودم

 خوره ، اگه یر رفتار فرشاد از کجا آب مییدونست تغیا خوب میهل

 ن حرفا از فائزه یدن ای بود ، شن ش مطرح نشدهیموضوع خواستگار

 اونقدر حالش گرفته بود که  یکنه ول خوشحالش  یلیتونست خیم

 :اکتفا کرد و گفت یجون  ی به لبخند ب

 کن رابطهات رو باهاش یزم!! سع یخوبه عز یلینکه خیخب ا

 .... برات داره  یج خوبیچه نتا  ینی بی، بعد م ینطور حفظ کنیهم

 

 

 نهاس تیشه گفت جزء بهتریبه و مخو یلیفرشاد بعنوان برادر خ

 ده آلیا یلیتونه خیجز من!!! م   ی دخترهر  ی بعنوان همسرم بر ا

 چ جورهیه که به حامد دارم هیباشه !! چون حسم بهش مثل حس
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 نکه بزرگترا به زور، بخوان من باهاشیکنه مگه ای ر نمییهم تغ

 .....زهین چیت تر یّاهم یگه نظر من ب یازدواج کنم که اونموقع د

 تمش ا صحبت کنم ،گذاش ی خوام درموردش فکر ویگه نمیاآلنم د 

 ن فکرم تا به موقع خودش بهش بپردازم و حلش ی ر یز ی ههایتو ل 

 .....کنم 

 نداره و تا چه حد   یخوب یل ی ا حال خید هلیفائزه هم که فهم

 ..... نزد یگه ادامه نداد و حرف ی ه، دیجدّ

 ی اط بازیح ی کانه توکود یدشون، با ذوقیجد ی بچه ها با لباسها 

 ی شد، حتّیال خارج مکردن ،سر و صداشون داشت از حد نرمیم

 

 

 گرفت ن ی ا مادرشون م ی از طرف پدر  یهم که هرازگاه ی با تذکر

 یادشون همه یغ و فریج ی شدن و صدا یچ جوره ساکت نمیه

 .....خونه رو برداشته بود
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 بچه ها پرت شده بود  ی سروصدا یحواسش پ ی ا که لحظه ا یهل

 :د یمان افتاد و از فائزه پرسیاد پی، 

 !!!مان چه خبریپ  فائزه!!! از یراست

 ا حداقل جواب درستیفائزه که آشکارا داشت از جواب دادن و 

 چیدونست هی ر افتاده بود، میکه گ یرفت ، در حالیدادن طَفره م

 ا ین بود که هل یدم بخاطر ایا دروغ بگه شایتونه به هل یوقت نم

 چ وجه گولش زد!! به یشد به هیش بود و نمز و باهو یت یلیخ

 :ناچارگفت 

 

 

 رم و مثل قبل باهاشیگ یلش نمیگه اصالً تحویباور کن !! د  یهل

 که یاومد عذرخواه یان به بعد هرچیکنم ،از اون جر یرفتار نم

 زنه ویخودش تلفن م یببخشمش !! من قبول نکردم ، اآلنم گاه

 ....... خواد احوالم رو بپرسهی بقول خودش م
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 صفه هرچند ن ی داد هنوزم رابطه ایفائزه نشون م  ی ن حرفهایا

 خوب بنظر  یلیا خین از نظر هلینشون برقراره و ایه ب ینم

 در وجود  ی زی سؤال بود، فائزه چه چ ی د. واقعاً براش جایرسینم

 که  یفته اش شده ؟!! بعد از اون اتفّاقی نطور شیده که ایمان دیپ

 ی ئزه باهاش هم کالم بشه، ولدونست فا ید می از سر گذروند بع

 ره و تماسش یگیکه راحت تماس من اجازه رو بهش داده یانگار ا

 !!مونه ی پاسخ نم  ی هم ب 

 

 

 ا نیاز همون اوّل که جر یبدون ی فائزه جان !! راستش رو بخوا

 مان رویتعجّب کردم ، من پ  ی ل ی ،از انتخابت خین پسره رو گفت یا

 ست، اما تو ین  یر موجهمشخصه که پس یشناسم ولیدورادور م

 م بهت بگم که یتقکه نتونستم مس ی فته اش بودی اونقدر ش

 ، اون اتفّاق که افتاد با یدنظر کن یحواست باشه و تو انتخابت تجد
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 کردم حداقل چشم تو رو باز کرده ویبد بود ، فکر م یلینکه خیا

 ت ی و کالً از زندگ ی ریمت رو بگیتصم یتونیگه راحت تر مید

 تا خودت  یت برام مهّمه ولینکه زندگ یالم با ا.ح یکنیحذفش م

 راه  دیباکه  ین خودت هست  یبرات کرد ا  ی کارشه ینم ی نخوا

 دُرُست ی فه  ی ، من فقط وظی ریش بگیت رو پیدرست زندگ 

 ی ر کردیگ یینبار اگر جایکردنت رو دارم. درضمن ا ییراهنما

 ر!! چونیگه هرگز با من تماس نگین پسره وسط بود دیا ی که پا

 . کنم یبهت نم یچ کمکی مطمئن باش ه

 

 

 ا داشت ، بهش قول دادیرو از هل ی خور دبرن  یفائزه که انتظار چن

نکه  یه ل حظه هم حس ای یافته، حتّیب راش ن ی چ ا تفّاق بدیه

 :داد، گفت یا رو از دست بده عذابش م یمثل هل یخوب یحام

 ی کنیم که دعوام ی م دوستت دارم ..... باوجودیل ی!! خ یگل یلیخ
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 احت نار ی خوایم رو میه و خوب ی دونم از سر دلسوزیچون م یول

 .... شتر هم دوستت دارمی ب  ی شم ، حتّینم

 پ و بدعُنُقَم یدوست دارم با داداش خوش ت یل یکه خ ی باوجود

 م قلبم آرزوی،از صم ی خب اگر دوست ندار ی !! ، ول یازدواج کن

 کنکور  کنم امسال ازیو دعا م یشه خوشبخت باشیکنم همیم

داد، به  یدن ساعت که ظهر رو نشون م ی د ی ریجه دلخواهت رو بگینت

 قصد کمک و رفتن

 ال یخیا امروز رو بیبه آشپزخونه اتاق رو ترک کردن ، هرچند هل

 که صبح  ییبا حرفا   ینداشت ، ول ی درس شده بود و برنامه درس

 کرد، پناه بردن به اتاقش ی که خوشحالش م ی زیده بود تنها چیشن

 ت درکنکور لاقل بهیرگرم شدن با درس و کتاباش بود، موفقّ و س

 !!!کرد خواستن توانستنهیت مثاب خودش

 خواست امّا فقط  درصدش با ینا رو هم با تمام وجودش میس

 !!!داشت که نخواسته بودش  ینا بستگ یش به س یا بود، مابق یهل
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 داشت یشترش به خودش و تالشش بستگیتو کنکور سهم ب  یول

 دوار بود بای دست خودش نبود که اونم ام ی درصد ک چندی، 

 ی جه یش بره و نتیت مثبت پ ، در جه که داشت ی پشتکار

 ......رهیبگ   یمطلوب

 

 

 که ممکنه  ییرو تا جا یکرد افکار منف  یق ،سعی با چند نفس عم

 .... دوار باشهیروشن ام ی نده ایاز ذهنش دور کنه و به آ

 یادیغ و فریبلند ج ی صدا  سرگرم آماده کردن سفره بودن، که با

 دن و بایاط دویمه به سمت حیاط اومد همه سراسیکه از ح

 ان به طرفش رفتن یگو "!!! ی وا  ی ا "غرق در خون  ی دن نورساید

 ی ع تر از همه بغلش کرد و با قربون صدقه و روشهایفرشاد سر

 که از  یدن خونیبا د یکرد آرومش کنه ول یخاص خودش سع

 :حامد کرد و گفت خت رو بهیریچونه اش م
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 !!مش اورژانس ی ن رو روشن کن ببر یحامد!!! ماش

 باً از حال رفته بودیبا رو که تقریرمان دستپاچه شده بود وفریه

 ...دادیش میدلدار

 ..... با اومد ی سر فر  ی با آب قند بال  ایهلمادر 

 آورد نورسا رو تنهاش بذاره  یرمانم که دلش طاقت نمیه

 .........همراهشون رفت

 ن اتفّاق بود، به شدّتیا ی فرشته ، که عامل اصلیِآرش پسر دوم

 ی که انجام داده بود ..... عمه پر ی مون کاریکردو پش یه میرگ

 کرد، بغلشیه میده بود، و به شدت گریترس ی محدثه رو که حساب 

 کرد تا آروم بشه 

 مانع  ی ه آرش رو داشتن که عمو مهدید قصد تنبیفرشته و آقاسع

 ی ن اتفّاق ممکن بود برا یبچّه بودن و ا "نکه ید، وبا گفتن اش

 ه کردن رو بهشون  یتنب ی اجازه  "افتادیم ی گه ایه دا هر بچّیآرش 

 .....نداد
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 پله ی طنت بچ ههاش مستأصل شده بود رویفرشته از دست ش

 هیش دلش گریپ  یام که از ساعاتیه اُفتاد، هلینشست وبه گر

 

 

 ن یره حال با ایکرده بود جلوشو بگ  یعتو جمع س یخواست ولیم

 که تو یماطر خودش و زخه افتاد هم بخیاتفاق از ته دلش به گر

 که نگران نورسا ی دل و قلبش بود و هم بخاطر نورسا ،فائزه در حال

 از پسرا  ی کرد ،همه منتظر خبریبود ، بغض کرده براش دعا م

 ......بودن

 ..... گفت  یمزجون دست به دعا شده بود و همش ذکر یعز

 و که افتاده بود در آمد  یبا با خوردن آب قند از بُهت اتفّاقیفر

 خواد الن یدلش م  "گفت که  یحالش جا اومده بود ، و م  یکم

 ..... " کنار نورسا باشه

 ک ه سرش رو تو بغلش گرفته بود یدر حال ی خانوم با مهربون ی مهر
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 .... در آروم کردنش داشت یسع

 

 

 در آروم کردن  ی شتر به خودش مسلط بود، سعیزن عمو از همه ب 

 ..... دخترش ، رو داشت یکیفرشته!!! اون 

 ن ، خبر یماش ی چرخا ی گذشت صدا ی که به کند ی بعد از ساعات 

 .....دادیاز آمدنشون م

 دیاط کشوند. آرزو زودتر از همه دو یهمه رو از جا پروند و به ح

 تو چهره  یخستگکه یو در روباز کرد، اوّل از همه فرشاد درحال

 چهارچوب  ی دستاش خواب بود تو ی کرد و نورسا رویداد میاش ب

 ......هر شددر ظا

 بایه، فریچیک تر شدنش معلوم شد که چونه نورسا باند پیبا نزد

 فرشاد یره ولی ع خودشو به فرشاد رسوند تا نورسا رو ازش بگیسر

 تابا خواست ینکه تازه خوابش برده مانع شد و از فریبا گفتن ا
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 ..... رو براش آماده کنه ییجا

 

 

 دن هولش ی ر حال دوآرش نورسا رو د ی نطور که معلوم شد، وقتیا

 شه یم  یقیعم ی ز پله باعث پارگ یخوره به لبه تی ده با چونه میم

 بایگفت همون بهتر فریخوره..... حامد م یه میکه  تا بخ

 کرده ،تمام مدتیم  یتاب ی ب یل ی همراهشون نبوده چون نورسا خ

 خاص ی شه با ترفندهایتو بغل فرشاد بوده و تونسته مثل هم

 .............خودش آرومش کنه

 ساعت  ی ر گذشته بود. حدودهایهمه خداروشکر کردن ،به خ

 ....... بود که ناهار خوردن

 شروع  یجان خاصیرو که با شور و ه  ی کرد روز ی فکرش رو م یک

 .......!!نجا ختم بشه؟یکرده بود تهش به ا

 !!!!هیر یهر روزش پر از غافلگ  یا زندگواقع
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 چیکرد به هدش عهد ا با خویشب که به خونه شون برگشتن هل 

 زجونش فکریعز ی زده شده تو خونه ی کدوم از اتفّاقات و حرفها

 ......درسش تمرکز کنه ی نکنه و رو

 خانوم از صبح مشغول  ی د گذشته و مهریالت عیک هفته از تعطی

 د ی بازد ی ا برایهل ی شب بود، خانواده پدر یه و تدارک مهمونیته

 ....د شام مهمونشون بودنیع

 ز یعز ی ر از خونه یکرده بود بغ  ی زیرنامه رور که با همونطیهل

 نیفرشاد در اول ی ن رفته بود.خواستگار ی گه ا ید ی چ جا یجون به ه

 ک هفته گذشته بود؛ دری د رو هم تا به اون روز که یروز ع

 امروز از صبح ناخودآگاه  یشته بود ولذهنش گذا ی ن جایدورتر 

 . ر خودش کرده بودیتمام فکر و ذهنش رو درگ
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 فائزه در لفافه بهش گفته بود پدر و مادرش انتظار دارن همونطور 

 م ی خوب یرمان شده و زندگیبا بدون چون و چرا همسر هیکه فر

 فرشاد جواب مثبت بده ، هضم و ی به خواستگار دیبادارن، اونم 

 دونستن یسخت بود.همه م   یلیا خیهل ی مسئله برا نیدرک ا 

 ن یودن و ال بسته هم بقبل ترها د یلیبا از خیرمان و فریه

 شده که هر روزم بهتر  یخواستن دوطرفه منجر به آرامش و عشق

 .....شهیشتر م یو ب

 نا رو در دل نداشت ،انتخابش حتما فرشاد یعشق س ایهلد اگر یشا

 ستگاه یدل مگه ا ی هم نبود ول  یینایگه سیبود . هرچند که د 

 دونست که ینه و بره؟!! میاد بشیب یکیاتوبوس بود که هر لحظه 

 د اگر یدا کنه، شا یدلش پ ی برا  ینیگزیتونه جایحال حالها نم
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 مینمورد تصمیتونست در ایگذشت بهتر و عاقالنه تر م یزمان م

 ......رهیبگ

 دیوز اول عپدرش و حامد ر ی دوار بود با صحبت هایا امیهل

 ی گه دست از سرش بردارن ،تا با آسودگیز جون!!! دیعز ی خونه 

 ...... کنه ی ن چندماه تا کنکور رو سپریبتونه ا ی شتریخاطر ب

 ا به همراه دخترا در آشپزخونه مشغول به یبعد از صرف شام ، هل

 طن تیشده هنوزم دست از ش  یچیکار بود، نورسا با چونه باند پ

 ا ید، به هل ی دو یکه به سمت آشپزخونه میلداشت در حایبر نم

 :گفت 

 !!!! ا یگه بیم !!!! مامان جونم( مادر فرشاد)یعمه هل

 سست که توان  ییدا نکرد، با پاهاین حرف پیاز ا  یا حس خوبیهل

 ......رون رفت یاز آشپزخونه ب ینداشت به سخت یحرکت
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 که دوباره در مورد خودش و فرشاد از زبون عمو و  ییبا حرفا 

 ..... د حالش بدتر شدی شنیز نعمو م

 ه حامد که به آورد، با اشار یرو تاب نم ی منطق ین حجم از بیا

 ..... با نشستیکرد کنار فریآرامش دعوتش م

 ی اهویگانه بود و مثل بازار مسگرا از هیاما مغزش با آرامش ب 

 ی م  یشیرژه رفتن در ذهنش از هم پ ی پر بود که برا ی افکار

 ........گرفتن 

 ن سرعت دست به کارین به ا یکرد زن عمو مه یچ فکر نمیه

 نشون ی قول خودش بر اانگشترم بش بره که یپ ییبشه و تا جا 

 

 

 گه موضوع ین ازدواج بودن د ی ارن، انگارخودشون که موافق ایب

 .......!!!!!!دونستنی رو تموم شده م

 ی ا رو میبا، هلیدادن فر ی بود که در ازا   یمگه گرو کش
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 !!!خواستن؟؟

 درسش رو  ی فکر ی ریذاشتن تا بتونه بدون درگی چرا راحتش نم

 !!!بخونه ؟؟

 !!نقدر سخت بود؟یبراشون ا ین راحتیبه ا درک مسئله

 .!!!!ختن؟یر یذهن و روانش رو بهم م یچرا هرزگاه

 یی که داشت چطور بعد از حرفا ی فرشاد با اونهمه غرور و تکبر

 فهمونده بود دوستش نداره، بازم ده بود و بهش یا شن یکه از هل

 !!!!حاضر شده بود به خواستنش ادامه بده ؟؟؟

 

 

 ی گذشت و غم  ی ه ذهن و قلبش م یه ل یگه از ل یو دهها سوال د

 ..... اوردیق براش به همراه میعم

 کردن یم یا سعیدن درس هلیش کش یپدرش و حامد دوباره با پ 

 ده  ی فا یدا کنن ولیپ ی ق بندازن تا راه چاره ایموضوع رو به تعو 
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 ....نداشت ی ا

 : گفتیز جون به خودش آمد، که م یعز ی با صدا

 مثل همه دیبا ی ا نظر مبارکه، ول اج ازمن ازدویهر چند ا 

 ا پسر و دختر با هم حرف بزنن و سنگ هاشون رو وا یخواستگار

 ... ادیش ن ی نشون پی ب یبکنن، تا بعدا مشکل

 یا و بدنبالش فرشاد راهیلز جون ، هید همه و اشاره عزییبا تا 

 .. ا شدنیاتاق هل

 

 

 ن ی ه همب نای افتاد که با س  ی اد روز یا یبه محض ورودشون هل

 نه اش رو به درد ی س  ین اتاق شده بود. اندوه بزرگیمنظور وارد ا

 .....!!!!!د ی تر سیکه ازش م ی آورد ، چقدر زود آمد اون روز 

 که  یتی با عصبان نا تو دلش بود ، ویکه بخاطر س  یغم ی ادآوریبا 

 نکه اجازه بده یداشت نتونست خودش رو کنترل کنه بدون ا
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 : گفت ی دش کرد و با تنبزنه ، رو به یفرشاد حرف

 یبه کنکورم نمونده؟؟؟ چرا راحتم نم ی زیچ  ی دون یمگه نم

 !؟؟یذار

 !!!؟؟ هااااای خوایاز جونم م یچ

 خوامت؟؟  یمگه بهت نگفتم نم

 با نشون ی ر کرده که پاشدییتغ یچش تا حال یکماه پیبنظرت از 

 !!!!ی اومد

 

 

 :بر لب ادامه داد ی وبا پوزخند

 مالک روح و روانم  یتونی، م  یسمم بشاگر صاحب ج ی فکر کرد

 !!!!؟؟؟ یهم بش

 بلند نباشه و تو   یلیکرد خیم یکه سع ی ن جمله آخر رو با دادیا

 ..... رون از اتاق گم بشه، گفته بودیب ی سر و صدا یشلو غ
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 بر آشفته  یا حسابیاز هل ین تلخیبه ا ییدن حرفاید با شنفرشا

 ه قدم بلند فاصله ی، با  دزیم ی به کبو د یبود و چهره اش از ارغوان

 ...... ا پر کردیاش رو با هل

 خته و با یحرصش رو تو دستش ر ی ا حس کرد فرشاد همه یهل

 ... ادیا فرود بیصورت هل ی د که با شدت بال برد تا روید ی ناباور

 .........بست  یکه از درد چشم هاش رو میا در حالیهل

 

 

 قلب و روحش بودکه سراسر وجودش رو گرفته بود ، درد  ی درد

 فرود آمدن به ی که گره شده بود بجا یمشت ی چون با ناباور !!!

 .....وار پشت سرش فرود آمدید ی ا رویصورت هل

 نتقل شده وار در بند بند وجودش مین که ارتعاش درد د یمثل ا

 داد یآزارش م یکیزیکه به مراتب دردناک تر از دردف ی بود، درد

....... 



@Romanbook_ir                                                                                      تابوشكين عاشقانه  

  
 

شما! یمجازق ین رف ین و آخریرمان بوک:  اول                                      

 لحظه براش قائل بود ، درنظرش ا به اونرو که ت یحرمت و احترام

 ب ه یتونست فرشاد رو حتیگه هرگز نم ی اعتبار شده بود، د یب

 ن مدت بخاطر درس یکه ا ینه، فشار روحی چشم پسر عموش بب

 کرد، باعث شد یرامونش افتاده بود، تحمل میپکه  ی و اتفاقات 

 ربشه ویمهابا سراز یجوشان اشکاش ب  ی بغضش بترکه و چشمه 

 ...... س کنهیتش رو خصورکل 

 

 

 مون از یرون فرستاد، پشینفسش رو باحرص ب ی فرشاد عصب

 ی ا!!! رویختن هلی که راه انداخته بودو کالفه از اشک ر یشینما

 ..... تخت نشست

 :د گفتیغر ی که میدستاش گرفت، درحالن یسرش رو ب

 یی ؟چرا حرفا  یکنیرفتار م ی نطو ر یه نکن!!! آخه چرا ایلطفاً گر

 !!تم بشه ؟ی که باعث عصبان ی زنیم
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 و قته  یلیکه خ ید بدون یبا یسخته ول یلین حرفا برام خیگفتن ا

سال    ۸با یدم تقرین بارکه حسم رو بهت فهمیخوام ،اولیخاطرت رو م

 م !!  ی ز جون بودیعز ی که همه خونه   ی ش بود، روزیپ

 ی د، تو  ساله بودیکردیم ی اط دور حوض بازیح ی تو و فائزه تو

 ......ی به تن دا شت  یر قشنگوار گلدا،بلوز شل

 

 

 ادمه، ما پسرامی اآلنم بعد از گذشت سالها طرح تک تک گلهاش 

 ی لیم ، انگار تو اون عروسک فائزه، که خیکردیم  ی بال بازیوال

 یکرد رو انداختیاز خودش جدا نم ی اشت و لحظه ادوستش د

 غش به هوا یناراحت شده بود ج یلیحوض!!! فائزه هم که خ ی تو

 ی حوض که ب ر  ی هو تورو هولت داد تویکارت   یرفت و به تالف

 سال ازت کوچکتر بود۲که  ی باوجو د ی اریعروسکش رو براش ب

 رو رها ی باز یمعطل ی داشت ، منم ب  ی مثل الن جثه بزرگتر یول
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 دم و یرون کشیکه کردم تو رو از حوض ب ی کردم و اول کار

 .....!!!!!دمبود که به فائزه ز یمحکم ی ل  یم س یکار بعد

 ن کاربا من بود ، چون فائزه هم بچه یتا مدتها عذاب وجدان ا

 زدمش امای م  دیباکار تو رو کرده بود ومن ن ی بود و فقط تالف

 ....فائزه دست خودم نبود ت زدنیدنت تو اون وضع ی خب ، با د

 

 

 ی ست رو تو اون لباس گل منگل یسرتاپا خ ی افه  یچ وقت ق یه

 .....!!!رهیادم نمی

 ....همون موقع بود که مهرت به دلم افتادزا

 دم یدیکردم فقط و فقط بخاطر تو بود، م ی از اون به بعد هر کار

 ، دانشگاه  یل به درس خون بودن معروفیو تو فام یعاشق درس

 که ی اد، باوجودینکه توخوشت بیا ی درس خوندم فقط برا رفتم

 ن شده و یتضم ی نده شغل یچون آ یم خوب بود ولیلیدرسم خ
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 به دانشگاه رفتن و درس خوندن  ی ازیبرام فراهم بود ، ن یمشخص

 .......نداشتم 

 پلم وارد کاربابا شده بودم و وقتم رو تو دانشگاهید اگر بعداز دیشا

 بعد از  یجلوتر بودم، حت یل یو کارم خکردم اآلن ت یتلف نم

 " ی ک ید، که شرکت مکان یپدر دوستم ام یکاشان ی دانشگاه آقا

 

 

 رو داره باهام صحبت کرد و ازم خواست همراه "صنعت   ه نیفرا به

 یطراح" ی گذروندن دوره  ی د باشم تا ما رو بفرسته آلمان برایام

 نتونستم فکر کردم اصال  یهرچ ی ، ول"نهایو ساخت توربوماش

 ط قلبش هم بود یالبتّه بخاطر بابا و شرا یبرم که تو نباش ییجا

 .......باز کرده بودادت باشه تازه عمل قلب یاون زمان اگر

 :شد ادامه دادیکه آروم و آروم تر م یبالحن

 گفتم تا توهم ینا بهت مید زودتر از اید اشتباه از من بوده با  ی شا-
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 .... رمی ه بگ یرو اگر منفا زودتر جوابم  ی  ی بهش فکر کن 

 دل بکنم  یتونم به راحتی گه نم ی ش رفتم که دیپ ی حال اونقدر

 ی و خواستگار دار  یعروس بش ی خوایدم م یاز نورسا شن  یوقت

 هم ی کار ی بود که گذشت ول  ین لحظاتی برام عذاب آورتر

 بوده  یدم جوابت منفیشن  یتونستم بکنم جز صبر!! وقتینم

 

 

 عالقه ات به خودم، ی نو گذاشتم به پایا دوار شدم ویشتر ام یب

 ازخواستن ی ق مامان و خواهرام تا حدیدونستم که از طر یچون م

 .....ی رمن خبردا

 :د و ادامه دادیکش یآه

 شب و ی در کنار دانشگاه و بعد از تموم شدن درسم ، بطور جد

 ی سع  یکه فکر کن ی زین و هر چی روز کار کردم و ازخونه تا ماش

 ......ادیش رو فراهم کنم تا تو خوشت ب نیکردم بهتر



@Romanbook_ir                                                                                      تابوشكين عاشقانه  

  
 

شما! یمجازق ین رف ین و آخریرمان بوک:  اول                                      

 نها دریشه بهتریمثل تو که هم ی کردن دختر  یدونستم راضیم

 .... ستین ی اکار ساده   ارش بوده ،یاخت

 ی بازم گذاشتم پا ی ن اون حرفا رو زدیاونروز که تو ماش

 .... !!!!دارمینازدخترونه و باخودم گفتم نازشم خر

 

 

 ن حرفا رو ازت نداشتمیدن ایارشن تا امروز!!! راستش اصالً انتظ

...... 

 گوش  یقیزد با تأثر عمیکه فرشاد حرف م یا در تمام مدتیهل

 ن حرفا رو از زبون فرشادی ا  ی کرد روز یر نمفکچ  یداد، هیم

 .......نا باشه ی بشنوه، و فرشاد عاشق تر از خودش نسبت به س

 ن  یکرد، چون خودشم در چ نیحال کامالً فرشاد رو درکش م

 براش  ی تونه کاریقرار گرفته بود، و ناراحت بودکه نم ی تیموقع

 .......بکنه
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 آورده تا بعدش فشار به خود یلیمطمئن بود، فرشادِ مغرور خ

 ات کشنده و دردناک رو بهین واقعیا تونسته ایتلخ هل  ی ازحرفا

 شیاره، حس کرد چقدر صادقه که هنوزم احساس واقعیزبون ب

 ......گهیرو راحت م

 

 

 نا یچ کس از حسش به س ی ا !!!! خوشحاله که هیدر مقابل، هل 

 نو بدونه ، یا یکس ی ست روزی دونه و هرگزم حاضر نینم ی زیچ

 ....!!!!پس فرشاد عاشق تره

 :که کامالً واضح بود ادامه داد یفرشاد با ناراحت

 باشم  ی نو بدون هر قدرم عصبان یا یشدم ول یببخش اگر عصبان 

 ب برسونم یمثل تو آس یتونم به کسی خوام و نه میچ وقت نه م یه

 چیگه هین ناراحتم، درضمن دی، هنوزم از رفتار اونروزم تو ماش

 ..... ه نکن!!!!! چون اصال تحملش رو ندارمیرمن گ ی وقت جلو
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 ا یبراق منتظر بود تا هل ی حال فرشاد ساکت شده بود و با نگاه 

 که هنوزمید ، باوجود نوحس کرده بویم که اایهلحرفاش روبزنه ، 

 ن حرفا به ذهنش یدونست چطورایفرشاد بود، نم  ی تو شوک حرفا

 : د و گفتیرس

 

 

 م درس و ی من تو زندگ ی ران مسئله ب یکه مهمتر ی دون یم-

 دونم تو بخاطر عمو وینه که برم تهران و میدانشگاهمه، هدفم ا

 ، دلمم ی ست تنهاشون بذاریط قلبش، برات مقدور نیشرا

 د عمو و ی، همه امیافت یت ب ی اطر من از کار و زندگ خواد بخینم

 ... ییزنعمو تو

 :خته بود ادامه دادیکه همه التماسش رو توش ر ییبا صدا

 طت خوبه که ی؟!! اونقدر شرای ن ازدواج دا ر یاصرار به اچرا آخه 

 خودت  ی ن خانواده رو براین دختراز بهتریبهتر یبراحت  یتونیم
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 نیتو رو ندارم!!! از ا ینهمه خوبیا  ، من واقعاً ارزش ی داشته باش

 !!! ناراحت نشو ، چون من تابحال ی گم برام مثل حامدیکه بهت م 

 شه یپسرعمو ازت نداشتم، و هم  ازر یبغ یچ تصورخاصیتو ذهنم ه

 

 

 ،حالم مشغله   یکن یتم مین حس رو داشتم که مثل حامد حمایا

 م در رابطه با درس ودانشگاههیفکر

 ط ی ن روزا شرا یشم، ایم  یشه عصبیم  ن موضوع مطرحیهربار ا

 ی نمونده هرچ ی زیندارم خصوصاً که به کنکور چ یخوب یروح

 .......شهیشتر میه منم ب زان دلهریم به همون میشیک تر مینزد

 :انه و آرومتر نسبت به قبل گفت یدلجو  یدرادامه با لحن

 ....!!! کردم ببخش  یادب یبودم ،اگر ب  یمنم عصب -

 نجا دانشگاهیدانشگاهه !!خب چرا هماگر مشکلت فقط -

 دم همه جوره کمکتیکه داره ، منم بهت قول م  ی؟!!پزشکی رینم
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 الت رو راحت کنمیو خ دمب ینمورد تعهد کتب یکنم حاضرم درا

 تونم بهت قول بدم ممکنه برام راحتیاما تهران اومدن رو نم ....

 

 

 تنها شه بذارمت یر بابا و کاراشم ، نمیکه درگ  یدونینباشه، م 

 ....... کنم  یتونم زندگیت نمیو دور   ی.... از نگرانی بر

 :نان در جواب گفتی ا با اطمیهل

 علتش مادر جون هید یام شا  ی من عاشق رشته داروساز 

 .آشنا کرد ییاهان دارو یبا گ ی امرزم بود که منو از بچه گ  یخداب

 اد داد که از همون یکه بلد بود رو بهم  ییزایاونقدر با عشق چ

 سال ۲شدم .  ییاهان دارویگ ی شاخه  ی ع عاشق داروسازموق

 ن رشته رو بخونم، ید ایش که فوت شد ، به خودم قول دادم بایپ

 ....!!!!الش بشمیخ یتونم بینمچ جوره یالنم ه

 ی شتر یب ی دواریده بود نسبت به قبل امیکه شن   ییفرشاد با حرفا
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 :ا گفتی به هل یم نگاه یداشت با ن 

 

 

 م!!! ( با مکث انگار داشت یندار ی هر برادر خب اگه مشکل خوا 

 ی ه فکر یتهران رفتنم   ی داد) برایافکار ذهنش رو بهشون شکل م 

 دا کنم  ین مدت پیه نفرمطمئن رو ای نمتو یکنم نگران نباش!!! م یم

 کنه  ی دگیمغازه و بابا رس ی خودم تا در نبودم به کارا ی بذارم جا

 .... ام سربزنم یب   ی ، خودمم گاه 

 اره ، اونچه که در حالیب ی گه مونده بود چه بهانه ا ید ا کهیهل

 :خواست رو مظلوم و صادقانه به زبون آوردیحاضردلش م

 ن ی خوام هم ی بدم ، فقط ازت م ی چ جوابیه تونمیواقعاً اآلن نم 

 ی ت رو تمومش کنیش نشون و محرمین نمایرون، ایم بیالن بر

 د به حالیه بذارنکیخواد و ای، در حال حاضر فقط دلم آرامش م 

 شتر ش یخوام بیگه نمیه دیکه دارم کاف یخودم باشم ، استرس
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 ...کنم 

 کنه یحمل مرو داره ت  ی ادیز یا فشار روحید هلیفرشاد که فهم

 نان داد یست ،بهش اطمیکردنش ممکن ن  یط راضین شرای،وتو ا

 ز رو واگذار کنه به یش بره و همه چیا پیهل ی که طبق خواسته 

 ....بعد

 د ، با یرس یبنظر نم یجه حاصله راضیکه از نت  یبا وجودفرشاد 

 یا که با صورت قرمز و چشما یسرگشته رو کرد به هل ی افه ایق

 : سته بود، گفتپف کرده مقابلش نش

 .....رونیم بیب ر ی صورتت رو بشور ی بهتره بر 

 برگشت  ی به صورتش بزنه ، وقت  یرفت تا آب یمعطل ی ا بیهل

 ....کنهیزش رو نگاه میم ی رو ی کتاباد که داره  ی فرشاد رو د

 :مقدمه گفت ید بیا رو د یتا هل
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 گه  بار یقبول شده ، م یبرادر دوستم سال گذشته پزش ک 

 !!!رو خونده یاسست شنیز

 شتر نخونده یدور ب۲ا از تعجب گرد شده بود ، اونکه یهل ی چشما

 ی عنیگه مرورش کنه ، پس یه بار دیم بتونه تا کنکور یلیبود ، خ

 که همون موقع تو  یرقابت کنه؟!! حرف یین آدماید با همچیبا

 :ذهنش اومد رو به زبون آورد

 !!!!ذارن خرخونیاونوقت اسم دخترا رو م 

 ام به ینگفت و راه افتاد سمت در اتاق ، هل ی زیگه چ ی د دفرشا

 دنبالش 

 ده یرون رفتنشون، همه نگاهها به سمتشون کشیبه محض ب

 و خانواده خودش  یزجون با خوشحالیزشدخانواده عمو، عمه و ع

 !!!!!یبا نگران
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 د، یرس  یبنظر نم یکه راض ی فرشاد معطلشون نذاشت وبا حالت 

 :گفت 

 .....ایبعد از کنکور هل ی ز باشه برایهمه چ

 ن حرف از فرشاد ، که اصالًیدن این خانوم بعد از شنی مه

 :خانوم گفت ی ا و مهری انتظارش رو نداشت رو به پدر هل

 م انگشتر رویدون یش شما، ما بد م ی نجا باشه پی انگشتر هم پس 

 !! میبرگردون

 ا خدا !!!!!! زن عمو دست برداری "ش خودش فکر کرد، ی ا پیهل

 " !!!گه از کجاش در آورد؟ینو دین وسط ایا ،  ستین

 تونست یم نمیگه ایزدیوارد نبود، چ ی گه ا ی خب!!! اعتراض د یول

 ی کار کرده بود برا یلیخ نجا که رسونده بودشیبگه، به هم

 آسوده ی بهتر با خاطر  یتیدم اگر توموقعیبعدشم خدابزرگه ، شا
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 رشاد گفته بهش فکر کنه نظرش برگرده و جوابش مثبت باشه.ف

 ....ره تهرانیخودش و همراهش م ی ذاره بجا یرو م  یبود ، کس

 د یا با سپیه بار هلیافتاد، فقط  ین  یالت اتفاق خاصیهفته دوم تعط

 ان فرشاد رو یا جریحرف زدن ، هل ید تلفن ی ک سال جدیتبر ی ابر

 چرا دست از سرت"دم با آه و افسوس که یبراش گفته بود ، سپ

 یباهاش همدرد یه خواهر واقعیسوزانه مثل دل "دارن ؟؟ یبرنم

 .....دعوتش کرده بود ی و به صبور

 یحرف بزنه در لبال ی شه عادت داشت از هر درید که همیسپ

 :گفتحرفاش 

 التیک هفته بعد از تعطیا، یتالیکش رفتن اینا با شریس 

 مدرن و  ی کرده باشن و هم از معمار یگردن، تا هم استراحتی برم

 

 

 دهیکارهاشون ا ی دن کنن و برایبزرگش د ی شهرها یمیقد
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 ....رنیبگ

 نا یاومد ظاهرا درست بود، س  ا یهلزود به ذهن  یلیکه خ ی فکر

 ی ر دادنای،خودش رو از دست گ ی کار یحین مسافرت تفریبا ا

 ن ا یالت تا سین چند روزتعط ی ا یخانوادش نجات داده بود!!! ط 

 دا کنن، یتونستن عروس دلخواهشون رو پیتو چنگشون بود، م

 ر منتظره برنامه هاشون رو ید ه غی ن مسافرت به قول سپینا با ایس

 .....بهم زده بود

 بود  ی کننده اکنواخت و کسل ی ی الت روزا یبعد از تعط  ی روزا 

 ی که فقط درمدرسه، درس ،امتحان، کالس کنکور و آزمونا

 ......شدیخالصه م یشیآزما

 

 

 بود، برخالف یبتجر ی آخرهفته روز جمعه آزمون کنکور رشته 

 آرومتر از هر وقت یشه، ولیشتر میکرد استرسش بینکه فکر میا
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 نکهیدونست ، روزا بدون ایلش رو نمیبود خودشم دل ی گه اید

 گذروند، حس یشتر وقتش رو با مادرش میره، ب یدستش بگ  یتاب ک

 ر بود ویشد وصف ناپذیق بهش منتقل مین طری که از ا یآرامش

 که رفتاراش باعث یش کنه، طوروضع ی زیچ چی حاضر نبود با ه

 ن رفتاراش ،تویخانوم شده بود. حامدم معتقد بود ا ی مهر  ینگران

 .....دش رهاش کردبه حال خو د یباه و یعیکه هست طب  یطیشرا

 شب قبل کنکور رو زودتر از هر شب به رختخواب رفت، حوزه 

 رنیا گفته بود با حامد م یهل یبود، وقت ی ک ید ی ش با سپ ی امتحان

 نا به خواستی د قبول نکرده بود و گفته بود سی، سپ  الشدنب

 

 

 ک هفته بمونه، فردا صبح هم یپدرش اومده اراک قراره 

 ..... رسونشیم

 رفتن  ی دار شد صبحانه اش رو کامل خورد، آماده ی صبح زود ب
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 ر پدر مادرش چنان قوتیخ  ی دن قرآن و دعایکه شد، با بوس

 ش بود. حامد بعد از اندازه براش لذت بخ یگرفت که ب  یقلب

 ا یاز هل یلزم ، بعد از خداحافظ ی رسوندنش و دادن سفارش ها

 ایهلرون رفتن داشت و از یمثل هر جمعه با دوستاش قرار ب

 .....خواست ظهر رو خودش برگرده

 د یزود سپ یلیرون اومد ،چشم چرخوند و خیظهر که از جلسه ب

 یی ابخند دندون نمدنش ا ز دور لید با دیداکرد.سپی پ یرو تو شلو غ

 :رفت، گفت ینطور که بطرفش م یزد هم

 

 

 بود خواب و خوراک  یکیش!! راحت شدما ، شب و روزم یآخ 

 گه برم به خودم برسم یوزن.... حال دن شدم نخ و سینداشتم بب 

 ..... دم از بس تو خونه موندمیپوس

 سر  ی د،قهقه خنده ا ی ا رو دیگرد شده از تعجب هل ی چشما یوقت
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 :تداد و گف

 .... فکرم که مشغولش بود ی ا نبوده ول ینجوری خب بابا!!! حال ا 

 ......!!!! کنهیهم بدتر ازفکر مشغول آدمو داغون نم یچیه

 ؟؟ ماشاءالل به همهی تو فکرش بود ید ! تو کیرم سپروتو ب

 یو درس یه کالسین وسطا یحال ا ی دیرسیحاتت میکارات و تفر

 ...هم بود

 ت یما چطوره؟؟ تو که قبولانوم دکتر  ن حرفا ، خیال ایخیب

 ...صدرده

 

 

 از جلسه  ین الن ول یآروم بودم تا هم یلیر خیکهفته اخین یا

 تا مرداد و  ی دونم چطوریگرفتم نم  رون دلشورهیکه اومدم ب

 !!!اومدن رتبه ها صبر کنم؟؟

 ا رو گرفت همونطور ید دست هلیرون اومدن سپیباهم از حوزه ب 
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 :چرخوند گفتینا سرش رو میدا کردن سیپ ی که برا

 ن مدت بهش فکر نکن، ی، اینگران نباش !! تو که حتما قبول

 ....نا اومده یش سمت اوناها یبا ما برسون ی ا یب دیبادرضمن النم 

 تر از ید که خواستن ینا رو د ید رو گرفت س ی ا رد نگاه سپیهل

 ه داده بود ، معلوم بود تو حال خودشه وین تکی شه به ماش یهم

 ع دستش یخت سریهو ریبه اطرافش نداشت، دلش   یوجهچ تیه

 :د و گفت یرون کشید بیرو از دست سپ

 ...شمی خوام برم مزاحم نم ینه!!!! خودم م

 

 

 .....نا بود ی که س  ید دوباره دستش رو گرفت و کشوندش سمتیسپ

 د در ید که سپینگاهش متوجه شون شد و د ی لحظه ا ی نا برایس

 است که باهاش همراهین هلردک یراض ی کش و قوس و تالش برا

 ..... بشه



@Romanbook_ir                                                                                      تابوشكين عاشقانه  

  
 

شما! یمجازق ین رف ین و آخریرمان بوک:  اول                                      

 ده یزد، سرها به سمتش برگشت، سپیرو صدا م ا یهل که  ییبا صدا

 :دن فرشاد گفت  ی با د

 م، بر خرمگس معرکه ینو کم داشتین وسط همیععع، ا بااااععع

 ن  ی !!! داداشمم زورش به ایچی جون برو من که ه  یلعنت !!! هل

 اخالقه برا خودش  ی انه کمپیرسه ، یگردن کلفتت نم ی پسر عمو

!!! 

 نگاهش رو به فرشاد انداخت ،که اونطرف  ی با ناباور ی ا لحظه ایهل

 "!داش شد؟یگه از کجا پین دیا  "نش نشسته بود یابون تو ماش یخ

 

 

 رفتن  ی د بر ایسپ ی ن بود که از اصرارهایا ایتنها حُسنش برا هل

 چیش ، به هی ن حالش و خستگیباهاشون راحت شد چون با ا

 ...... نا رو نداشتی با س ییارویتوان رو یقیطر

 د، خواست بطرف فرشاد ی و جدا شدن از سپ یبعد از خداحافظ
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 اده شده و باسرعت ین پ یاد از ماشد خود فرش ی قدم برداره که د

 ...... ر رفتنشهیده و مسیره و نگاهش به سپی ا م ی به سمت هل

 ده یپ س دنین رو نداشت ،با د  یاده شدن از ماش یفرشاد که قصد پ 

 اده ینشون بده پ  ی نکه خود ی ا ی نا نظرش عوض شد و برایو س

 که ی ا ، با لبخندیدن به هلی کنه، با رس یا رو همراهیشد تا هل

 : زد ، گفتیدر مواقع خاص م

 !! امتحانت چطور شد؟؟ یسالم ، خسته نباش 

 :ا که هنوزم توبُهت اومدن فرشاد بود ، گفتیهل

 

 

 !!!؟؟یکن یچکار ما نجیبد نشد!!!!! ا ی سالم ، ا

 :نا که هنوز نرفته بودن ، گفت یده و س ی به سپ ی فرشاد با نگاه 

 نجاس ت یامتحانت ا دم امروزین اطراف کار داشتم از فائزه شن یا 

 ن یهم ی ، حدس زدم طبق معمول جمعه ها حامدم نباشه ، برا
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 ......... .برسونمت ییاومدم دنبالت اگر تنها

 ه دادن یشب فائزه ، به بهانه روحیل تماس دیزود دل یلیا خیهل

 د، پس فرشاد ازش خواستهیت براش رو فهم یموفق ی وآرزو

 کهیبشه، فرشاد در حالره!!!! تا از محل حوزه مطلع یتماس بگ

 رفتن، با لحن ینا داد که داشتن م ی ن سین نگاهش رو به ماش یآخر

 :ادامه داد ی خاص و معنادار 

 ........ !!!ی ته شد خسم یخوشحالم که اومدم ، بر یلیالنم خ

 

 

 نکه دلشینکه خسته بود، و اینکرد، هم ا  یگه مخالفت ی ا دیهل

 ..... نا روبرو بشهیچ عنوان با س یخواست بهینم

 ا یتو چهره هل ی زده نشد ، خستگ یگه حرف خاصیتو راه خونه د

 روز جمعه  یده بود از خلوتینوفهمیدا بود، فرشادم که ایکامالً پ

 ا با یع رسوند خونشون، هلی ا رو سرید و هلابونا استفاده کریخ
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 ا ی کرد ، فرشادم طبق معمول منتظر موند تا هل ی تشکر خداحافظ

 ......وارد خونه بشه

 بچه ها،  ی ل بازی ک وسا ینزد ییمکت پارک نشسته بود جاین ی ور

 غ و یرفت و با جیاز سرسره بال م  یجان خاصیاشکان که با ه 

 ....کردیبا عشق تماشا م، روخوردیسُر م یاد فارغ از هر غمیفر

 

 

 ، که ازش خواسته بودن ی ل مادر یا به فامی از مدتها قبل هل 

 یداده بود و امروز فردا خونشون بره ، قول بعد از کنکور رو

 محمد قول داده  ییرخانوم همسر دا ین جا رو به منیکنکورش اول

 دن در مورد نحوه امتحان ی پرس ی روز عصر برایبود ، همون د

 کنه ،  یا خواست قولش رو عملیبود و از هل اس گرفتهدادنش تم

 تعارف یاشکان تنگ شده بود ب ی دلش برا یا هم که حساب یهل

 یرفت .ظهر بعد از ناهار با اشکان راهیرو پذ  رخانوم یدعوت من
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 ن که مورد ی فرانکل ی اتاقش شدن و با خوندن چندتا از کتابها

 ........عالقه اشکان بود هر دو به خواب رفتن

 ر خانوم رو که تویحرف مادرش و من ی دار شد صدایب  یوقت

 مگه عهد بوقه که  "گفت  یر خانوم مید ، منیآشپزخونه بودن شن

 و یم عالیریو به زور به خونه شوهر ببرن حال فرشاد گدختر ر

 

 

 دید بذاریست نباین یدل دخترت راض یب و نقص وقتی ع یب

 همه حرفشون   "ت  گفینبار مادرش بود که میا "حرفش رو بزنن  

 ن یرمان مخالفت نکردن ، ایبا و هینه که چون با ازدواج فریا

 جون  ی هر داره م یخب چه ربط "   "رهید سر بگیازدواجم با

 که ی د مگه دختر مثل ماهت رو از سر راه آورد یر بار نریه بار زی

 " !!ببرش ؟ ی د بدی از راه رس یهر ک

 ش ه یم ی نبود چ ن حرفا ، که تهش معلوم یدن ای ا حوصله شن یهل
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 : شه ، گفتیدار م ید اشکان داره ب ی رو نداشت، تا د

 !!!شه، ببرمش پارک؟؟یدار میپسر خوب ب 

 د و با ذوقین حرف ، مثل فنر از جا پریدن ایشن  اشکان به محض

 .... رون که زودتر برن پارکید ، از رختخواب اومد بین پرییبال پا

 

 

 بعد ی رک بود، لحظه اپاک یو نزد یمحمد شهر صنعت ییخونه دا

 ...... رون زدنیبردن اشکان به پارک، از خونه ب یبه بهانه 

 !!!!بوده یته ککه پارک رف ی ن باریاومد آخر یادش نمی

 تر بود، به محض  یروز شنبه پارک خلوت و دوست داشتن

 ام به دنبالش ید هل ی ش دویل بازیورودشون اشکان به سمت وسا

 ه باشه و هم بتونه اشکان یم ساکه ه  ین صندلی ک تریرفت، نزد

 نشستن انتخاب کرد، پارک بان ی رنظر داشته باشه رو برایرو ز

 رو یدلچسب ی پارک فضا یخلوت ها چمنا رو آب داده بودن و 



@Romanbook_ir                                                                                      تابوشكين عاشقانه  

  
 

شما! یمجازق ین رف ین و آخریرمان بوک:  اول                                      

 .....از داشتیا واقعا بهش ن یفراهم کرده بود که هل

 اشکان بود که با  یا همه حواسش پیکه گذشت ؛ هل  یساعت

 و ی اومده بود مشغول بازمراه پدرش که اونم ه ی گه ایبچه د

 ......طنت بودنیش

 

 

 ی چند پسر ،به محض ورودشون با سوت بلند ی با سر و صدا

 ی ا بطرفشون برگشت با ناباوری زد، ناخودآگاه سر هل شونیکیکه 

 ........د که همراهشونهینا رو دیس

 نا و پسرا از ی اد هم نبود سیز  ی لیکه خ یقیبعد از گذشت دقا 

 ...ن رفتنوریپارک ب

 .... د و آرامشش دوباره برگشتیکش ی ا نفس راحتیهل

 ارهد یید که تنهاینا رو دیبعد گذشت ربع ساعت از رفتنشون،س

 اد خودش رو جمع و جور کرد و حواسش رو دادبهیبه طرفش م
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 درشت ی کرده بود و با سنگ ها یخاک یاشکان که خودشوحساب

 .....مشغول بود ی ن بازیکف زم

 !!!خانوم  ایهلسالم  

 

 

 ن لباساین بشر اید، اینا رو مقابلش دی سرش رو که چرخوند س

 ده و خوش یورز ه به تنیدم لباسش معمولیخره؟ شایرو از کجا م

 برند  یغاتینکه مدل تبلینا اونقدر خوش نشسته ، مثل ایفرم س

 .... بود یمعروف

 دگرگون که فقط موقع  یذاشت با حالیم دیباکه ن  یبه احترام

 داد از جاش بلند شد ودر جوابشینا بهش دست م یدن سید

 :موقرانه گفت

 سالم !! حالتون چطوره؟؟ خانواده خوبن؟؟ 

 د و اولییدم تنهایستام اومده بودم اونا رفتن د ممنون ، با دو 
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 د خونه، افتخارید بریخوایهفته است پارک خلوته، اومدم اگر م

 .....د برسونمتونیبد

 

 

 خودش رو  ی مونیبا پش ودن خونشونکه رفته ب ی نا از رو زیس

 ا یدر حق هل ی کرد که رفتار و خواسته ناجوانمردان ها یسرزنش م 

 بتونه  یبود تا درست و حساب یت یموقع  ین مدام پیهم ی کرده برا

 که تو  یستاده بود با ندامت یکنه همون طور که ا یازش عذرخواه

 : دا بود ، گفتیچهره اش پ

 د هنوزم عذابی باور کن  ی ول  گمب ی دونم چطوری خانوم !! نم ایهل 

 ی نمتون حسابیوجدان اونروز خونتون رو دارم دوست داشتم بب 

 ..... کنم یازتون عذرخواه

 :تر شده بود در ادامه حرفاش گفت  یکه خودمون  یبا لحن

 نم؟؟ید بش ی دیاجازه م 
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 ...د ییکنم ، بفرمایخواهش م 

 !! و هر دو با فاصله کنار هم نشستن

 

 

 ! د؟یکن ینجا چکار میشما ا یراست 

 نجاست ویک ایش نزدییا با اشاره به اشکان گفت که خونه دایهل

 ....کنه ی اشکان رو آورده پارک باز بودن و ییامروز مهمون دا 

 روز همه کتاباش ید که از دی روز امتحانتون چطور شد؟؟ سپید

 ا انداخت و با یبه هل  ی م نگاه ی ن !!(نیرزمیرو جمع کرده برده ز

 کنه خودشو کشته یندونه فکر م یبر لب ) هر ک  ی خند مکث و پوز

 !!! گه راحت شدمی م  یبرا کنکور ه

 :د گفتیسپ ی از تصور کارا ی ا با لبخند کم رنگ یهل

 جه دلخواهم رو یدونم نت یبازم نم  ی بنظر خودم که بد نشد ، ول 

 کرده منم که برم خونه  ید حق داشته کار خوبیا نه !! سپ یرم یبگ
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 .... ارهیدن کتابا دلشوره م  ی کنم، دیم ن کار رویحتما هم

 

 

 التون راحت باشه ی د خوب شده پس خیکن یاگر خودتون فکر م

 ل فقط هدفم ین حس شمارو داشتم ،اواید کنکور هم، منم بع

 که بد نشده  ی امتحان که دادم با وجود  یف بود ولیدانشگاه شر

 از م هم یف از دست دادم ، النم راضیشر ی دم رو برایبود، اما ام

 ..... رشته و هم دانشگاه

 ی دا کنه ، ولیداره صحبتشون ادامه پ ینا سعیا حس کرد س یهل

 شد، بهش فهموند که قصد رفتن یه بلند منکین ایا در حیهل

 .....داره

 د!! رفتار اونروزم خونتون باهاتون درست نبود، یجوابم رو نداد 

 .... د؟؟یدیبرام مهمه بدونم منو بخش   یلیخ

 نا داد،با خودش که روراست بود مگه یو به سا نگاهش ریهل
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 بهش  یا چه حسینا که خبر نداشت هلی تونست نبخشش؟، سیم

 

 

 توان و  ی د اونروز با همه یبا   ایهلد یپسش زده باشه شا داره و

 که در قلبش داشت بهش  ی زد، ا ز حسش و دردیادمیوجودش فر

 نا چهیمثبت بود س ی گفت اصال اگر جوابش به خواستگاریم

 !کرد؟یم

 که تو ذهنش شکل گرفت  یبه طرفش برگشت و سوال یا کمیهل

 :رو به زبون آورد

 ل ید که ممکنه برخالف میظر نگرفتن احتمال رو در نیچ ایه 

 !!تون جواب مثبت بدم ؟

 سوالش   ایهلجاخورده ، انتظار نداشت  ینا که معلوم بود حسابیس

 .... جواب بده ین سختی رو با سوال به ا

 از خنده توش یکه موج یی، با صدایننسبتاً طول بعد از مکث  
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 :بود گفت 

 

 

 م یشدیدا مم و بعد از چند مدت جیکردیخب حتما ازدواج م 

 .... خودش یرفت دنبال زندگیم یهر کس

 :نسبت به قبل ادامه داد ی تر ی متفکرانه با حالت جد

 رین گیگه مامان پروینکه د ی هم داشت ا یه نفع یمن  ی برا

 خود شما بد ی ن وسط برایازدواج کنم .... ا ی   داد که با کینم

 .... خوامیه که من م یشد پس مطمئن بودم جوابتون همونیم

 :اندوهناک گفت یو لحن ی دیام ا با نا یهل

 شه ، ظاهراً قرارهینداره چون بازم بد م ی من فرق  ی النم برا 

 ....!!!! رقم خورده ییکنم که تهش جدا یازدواج

 نا قطره اشکید، تا سیچر خیاشکان م   که به سمتیا درحالیهل

 :نه ، گفت یکه از چشمش اومد رو نب  یمزاحم
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 دمت!!! خدایهمون روز تو همون اتاق بخشدمتون ، یبخش

 .نگهدارتون

 قبل از خدا یجمله یاورده بود ولی ا سر در نیهل ی نا از حرفایس

 ش حالش رو منقلب کرداونقدر لحن مظلومش به دلش یحافظ

 ...ا رو بده یهل یادش رفت جواب خداحافظیالً چنگ زد که اص

 نگاهش  ا و اشکان تو قابیهل یخال ی به خودش آمد، جا یوقت

 ....بود

 !!!بود؟؟ یا چی منظور هل

 در  یکرده چون بازم ازدواج ینم یبراش فرق  "نکه گفت یاز ا

 " !!!باشه ییش داره که ممکنه تهش جدایپ
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 ی دی که نا ام ی نیغمگبا لحن  دیباا چرا یط هلیبا شرا ی دختر

 بزنه که هنوز شکل  یزد حرف از طالقِ ازدواجیتوش موج م

 ....!!نگرفته ؟؟

 نکهینکه پاشون رو گذاشتن تو پارک با ایامروز به محض ا

 د، یکش یده بودش چنان سوتیا از دور دیکش نبودن وپورینزد

 ...ا کردیکه همه رو متوجه هل

 تودن دخترداشبه خوشگل ب یا بستگیسوت پور ی صدا ی بلند

 نه با گفتنی بیرو م  ایهلنا ی س ی ا برگشت وقت ی،نظر همه سمت هل

 دوستاش رو از  "شناسه!!!یتره دوست باباست منو من دخیا "

 شده بود ،همش یا که به زحمت راضیکنه . پوریپارک دور م

 م یداره آدرس بده بر ی دوست بابات عجب دختر "گفت  یم

 " !!! شیخواستگار
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 رسوندنش به  ی شش به بهانه ی  وستاش برگشت پبعد از رفتن د

 ا یشتش رو از ذهن هلرفتار ز  ید بتونه با عذر خواهیخونه ، شا

 !!!!! پاک کنه

 ا که رفته بود یخواستگار یه یمون بود که چرا مثل ب قینا پشیس

 "میتفاهم ندار "ک و قانع کننده یش یا هم جملهیهل ی ، برا

 م بهیازیه اش بسته بود، ن رو بکار نبرده بود!! ، النم پروند

 ...نبود یعذرخواه

 ی د، بالخره دوستایپرسی ا میهل ی ده در مورد حرفای د از سپیبا

 .......ز خبر داره ی بودن و حتماً از همه چ یمیصم

 ......ده و مشغول بودیز چیم ی رو ر و ییزایده تو آشپزخونه چیسپ

 

 

 ، ندخویرو م ی زیمادرش بود و بادقت چ ی سرش تو کتاب آشپز

 .......نا نشد یکه متوجه ورود سیطور
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 بدن؟؟ کاش  به خوردمون یخوان چیا حضرت دوباره میعُل

 !!! به مامان ی ن کارا رو فقط واگذار کن یشد ایم

 نا نگاه کردیده به سیتو حال خودش بود، ترس یده که حساب یسپ

 :و گفت

 صدا ی ن و بییپا ی ندازینطور سرت رو می!!! همی ه هونی یه هانی

 !!!شم؟؟ی ست زَهره ترک میخونه ن  یکس ی گی تو ، نم ی ایم

 ، سرش رو به اطراف چرخوندنا تازه متوجه نَبودِ مادرش شدیس

 :دیو پرس

 !!مامان کجاست؟؟ 

 

 

 هستن، انگار که  ییناینبارخونه خانوم م یشونه ا  یجلسه هفتگ

 :نا کرد و گفت یبرلب نگاه س  ی ادش اومده باشه با لبخند ی ی زیچ

 یک ین ید ا یباشه!! جون سپ یامان کسه امروز مرهاورد جل ینی بب
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 گرفتم تا  ی آلرژ  ی استگارخو ی ریگه پسند کن ، از بس میرو د

 .....زنه یر میاد بدنم کهیاسمش م

 ده بود، آخر هفته و تکرارینا که تازه منظور خواهرش رو فهمیس

 گه رو تو ذهنشیه روز د ی ی مامان و عالف  ی ثمر برنامه ها  یب

 که باهم داشتن افتاد!! وقت  یا و مالقاتیله ادیمجسم کرد، 

 صاف کرد ییبپرسه، گلو دهیبود تا سوالش رو از سپ   یمناسب

 :دیوپرس

 کنه؟ ؟یا !!! داره ازدواج م ی ن دوستت هلیا 

 

 

 جا خورده بود، تابحال  یربط برادرش حساب یده از سوال ب یسپ

 دایادش می یبپرسه حت  یسؤال  ی نا در مورد دختریده بود سیند

 تفاوت بود که  یا رو بهش گفتن اونقدر ب یهل یجواب منف  یوقت

 ...دیعلتش رو نپرس یحت
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 ی پرسه اونم درباره ی ا میشده از هل یسوال بود که چ ی براش جا

 !!!ازدواجش؟

 ا زود سرو یر یدونست حال که کنکور تموم شده، دیده م یسپ

 ......شهیدا م یا پ یهل  یفرشاد تو زندگ یکله

 :از نهاد، گفت یس و آه ، با افسوتازه کرد ینفس

 که باباش ش؟ همونیشناس یرو م  یع یپسر عموش!!! فرشاد شف

 ........رو داره یمغازه بزرگ لوازم خانگ

 

 

 ی چندسال  ی رستان تومدرسه مون بود، ول ی شناسم دب یآره م

 .... دمشیشه ندیم

 :ادش اومده باشهی ی زیانگار چ

 بالش؟؟نبود که روز کنکور اومده بود دن یهمون

 ........چرا همون بود
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 ی کلیل هافه اش فرق کرده!! اون زمان لغر بود حایچقدر ق

 پسر خوب و  یلیادمه خیساخته برا خودش نشناختمش ، 

 ه ، یو مورد قبول هر دختر یبود، النم که ظاهرش عال یسربراه

 .......ی افتاد یه عروسیپس 

 نوادهکه موضوع توخاس ت ، از اول ی ا که اصالً موافق نینه بابا!! هل

 برادرش  یخواد پدر مادرش حتیمطرح شده گفته فرشاد رو نم

 

 

 ا بگه یخود هل  یگن هرچین ازدواج ندارن میبه ا ی حامدم اصرار

 .... ستنی، اونا ول کن ن

 موضوع رو مطرح کردن، ید بطور رسمیامسال از روز اول ع

 د و ناراحت شده بو یلیا خیدم انگشتر با خودشون بردن ، هلیع

 ا امسال رو یهل ی از خود فرشاد خواسته بهش فرصت بدن، از طرف

 از یکیکه عاشقشه رو تو  ی رشت ها ی ز شاخشه داروسا
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 ن رشته رو ندارهیتهران قبول بشه چون اراک ا ی دانشگاهها

 .........ذارن تنها بره تهرانیخانوادش هم نم

 ا بارهکه  یداد ، با تأمل سوالیبه ابروش م ینیکه چید در حالیسپ

 :نا هم گفتیخودش تو ذهنش تکرار کرده بود رو به س  ی برا

 !!!ست ین وسط جور نیز ایه چی یول

 

 

 یسرش رو تکون داد و سؤال  "ست؟!!  یجور ن یچ "  ی نا به معن یس

 .......نگاهش کرد

 : به خودش گرفت و موشکافانه گفت ی ل گریافه تحلیده ق یسپ

 گه حکم یادش موخیفرشاد رو نم ا یهلساده است،   یلین خی بب

 ه که یهدفش تو کنکور فقط داروساز یبرادر براش داره!! از طرف

 ذارنش تنها ین دانشگاهها تهرانه، خانوادشم نمیاراک نداره و بهتر

 ره یکنه میم ی ه پسر که اتفاقاً تهرانم زندگیهو یپاشه بره تهران، 
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 ن خواستگار به بهانه درسیدادن به ا یش ، جواب منفیخواستگار

 !!!ست؟؟یب ن یعج یت کمبنظر خوندن

 ود در ادامهج و جالب شده بی مه یلین بحث براش خیده که ایسپ

 :گفت 

 

 

 یخاص ی ه شادیرو گذاشته بود،  ی مامان قرار خواستگار یوقت 

 کیبود که من  ی مدرسه ،جور ی دا بود و توی ا پیتو چهره هل

 ....باشه   یکردم جوابش منفیدرصدم فکرش رو نم

 ب ی با من عج یرو داد، رفتارش تا مدت  یاب منفبعد از اونم که جو

 .ارم نشدیدر ببود هر کار کردم علتش رو سر 

 زنه ، من هنوزم یرو راحت نم یه ، هر حرفیدختر تودار یلیخ

 بود؟ چون با ازدواجش با تو از یجوابش چ یل اصلیدونم دلینم

 شد ، تهران دانشگاهش یکه موافقش نبود راحت م یشر ازدواج
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 ....رفت یسر مردد یرو هم ب

 دونست، تو بُهت یجواب ابهامات خواهرش رو م  ینا که بخوبیس

 یا گفته بود و حسابیده در مورد هلیبود که سپ ییزهایچ

 ....رش کرده بودیغافلگ

 

 

 ا یکه هل ینطور سوالی ده بود همی ا شنیکه توپارک از هل ییبا حرفا

 گه مطمئن شد اگر خودش نخواسته بود یده بود، دیازش پرس

 .......باهم داشتن  یباشه، الن حتما نسبت یابش منفوج

 ده همه یکِ سپیک ی از جلسه برگشت، بو ن خانومیعصر که پرو

 .....ن خانوم رو به آشپزخونه کشوندیخونه رو برداشته بود و پرو ی 

 آشپزخونه ، دوش گرفته و  ی زکاریک و تمیده بعداز پختن کیسپ

 .....بود ی سرحال مشغول دم کردن چا

 مامان خانوم! بالخره دلتون اومد از اون جلسه و دوستان مسال 
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 !!د؟یبش زتون جدایعز

 که به لب داشت رو به دخترش   یتین خانوم با لبخند رضایپرو

 :گفت 

 

 

 ؟!! بوش که  یراه انداخت ییتت باشه!! چه بوی زم ،عافیسالم عز

 نا اومده؟؟ی خوشمزه باشه!! س دیباگه  یم

 بود، ی وان چایک و لیک ی قاب براد در حال آماده کردن بشیسپ

 : گفت

 ستاش قرارداشت، النم اومده تو ش بابا که اومد بادویآره!! از پ

 !اتاقشه

 شه یکت نمیاز ک یخوردم ول  ی ن اآلن چایمامان جون من هم

 ....... نا رو هم صداش کنی گذشت، س

 خونشون  ی ن روز اینا که وارد آشپزخونه شد ،بازم بحث داغ ایس
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 .....براه بود

 :کردیف م ی مادرش با آب و تاب تعر

 

 

 !! کردیازش م یفیچه تعر ین  د!!! خانوم بوالحسیسپ   یدونینم

 خواستگار داره که همه رو جواب کرده پدرش یگفت کلیم

 یلیداره ، خ  یپُست مهم ی تو نظام مهندس  ی غمیمهندس ض 

 ...... سرشناسه

 ت اسنجینا ایکنه تا س یگفت باهاشون صحبت م   یخانوم بوالحسن

 .... قرار آخر هفته رو بذاره

 که ی دیفراوان ازدختر جدنطور داشت باذوق ین خانوم همیپرو

 چرخوند ی زد سرش رو لحظه ایکرده بودن حرف م یبهش معرف

 ه دادهیآشپزخونه تک  ی نه به ورود ید که دست به سینا رو دیس

 ....کنهیو مادرش رو نگاه م
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 گردم یتموم بشه منم فوراً برمسالم مامان!! ممکنه کار بابا زودتر 

 ک شرکت) دست یرکار هست که مونده ، مهران(ش یتهران کل

 ....تنهاست 

 کرد ، ازیدردونه اش رو نگاه م  ی ن خانوم که با شوق سرشاریپرو

 جادوشون کرده که ازدواج پسر شاخ  یکس"الش گذشت  یخ

 اگه خوبه  ی ک ین یدر دلش دعا کرد ا "ره؟؟ یگیشمشادش سر نم 

 که با یش کنه ، در حالینا رو راضی داشت س یه!! سع درست بش

 :کرد، گفت یو قد و قامت پسرش نگاه م  جذاب  یلذت به چهره

 ک دست پخت یو ک ی ا چای!! حال ب  یزم، خسته نباشیسالم عز

 م یزنیخواهرت رو بخور در موردش حرف م

 : رفت، گفتیز میکه به سمت مینا درحالیس
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 م حرفمیمارستان نشدیب ید پز، اگه راهیک سپیبا خوردن ک 

 ......میزن یم

 عیه حساس بود سریظر بقش و نیرو آشپز  یلیده که خ یسپ

 :واکنش نشون داد

 اگه  ی که تو دار یینهمه ادعا ی م دلت بخواد با ایلیششش، خیا

 ...ی اریشکر بجا ب  یسجده دیبا نم درست کنه  ی زنت تونست هم

 )نی ازن( نی ن چند روز ، توذهنش نازیا ینا با حس دلتنگیس

 که ی خوشمز ها ی ک ها و دسرهایک ی ادآور  ی رومجسم کرد،با 

 :کرد لبخندزنا ن، گفت یش درست مبرا

 دایرش پی قه است....... نظیکدبانو و باسل یلی خانوم من که خ

 !!!!! شهینم
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 نا شدن ، ی منظور واضح س یمتوج ه ی ده فورین خانوم و سپیپرو

 ب خودش کردهپسرم رو جذ  ی ن دختره با کاراش چطور ی بب<<

 عشوه کار روو دوتا  ی مادر با آشپز ی نم که اونجا تنها و ب ی، ا!!

 ره، ین ازدواج سربگ یستم اگه بذارم این نیپرو یتموم کرده ول

 ن شاخ وشونه ی، ا  >>د دستش رو بند کنم ...... یزودتر با

 و  ی ظاهر ی ن خانوم فقط تو ذهنش بود، با لبخندیپرو ی دنایکش

 :اره، گفت ینا رو به روش بیظور س من  نکهی مت، بدون ایمال

 ه،پدرش یکردن ازهمه نظر عال  یفه دختر بهم معرینا جان !! یس

 یکین ید با ا ی م شایار بمون تا بریخودته ، تراخدا نه ن ی هم رشتها

 ....... !!!!!یتفاهم داشت

 ک برداشتی ه تکه کیده بود یکه شن  یتوجه به حرف ینا بیس

 :کرد گفتی که مزه میدرحال
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 خانوم من  ی ک هایبازم به ک یست!! ولیمزه اش بد ن 

 ........رسهینم

 ست . علناً ینا دست بردار نینکه سین خانوم کالفه از ایپرو

 ه که دری د گرفته و هنوزم تو فکر دختریخواسته اش رو ناد

 :موردش گفته بود و همه باهاش مخالف بودن، با تحکم گفت 

 از یچیم و هنشناس  رو که ی نا جان!! مطمئن باش من دختریس

 ینکه برایکنم. مگه ا یمخانواده و اصالتشون ندونم ، عروسم ن

 .ی ت اون دختر انتخابت باشه و ما رو فراموش کنیادامه زندگ

 گه یشروع شده ، د یشگیجه همی نت ید همون بحث ب ینا که دیس

 ...اتاقش شد  یآشکار، راه  یظیادامه نداد... و با غ 

 ریشن ، دینم یراض ی به ناز قتچویدونست خانوادش هی نا میس

 رو انتخاب یکی رن یا که مین خواستگارین همید از بیا زود با ی
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 که براش یاز انتخاب ی چ دختر پسریشده!!! ه  ییایکنه ، عجب دن

 اون روزش تو  ی ا افتاد و حرفایاد هلیست ، ین  یشه راضیم

 کرده بود فیده درباره اش شن ی هم که از سپ  ییزایپارک........ با چ

 .......نش و باهاش صحبت کنهید ببیکرد دوباره با

 ده بود، عاقل یقه که باهاش هم کالم شده بود فهمیون چند دقهم

 ن ویکه به سوالش داده بود ا یهمسن خودشه جواب ی تر از دخترا 

 .......دادی بوضوح نشون م

 ی کرد پدرش کارینا حس م یشنبه بود س۳روزگذشته و امروز ۲

 ه باغ یده . ی داره طولش م و اراک کشونده ، رو که بخاطرش اون

 ده یمغاره که از پدر مرحومش بهش رس ی وتعداد نسبتا بزرگ

 م و بنامشون کردهیتقس ی نا و دختراش به تساوی ن سیبود رو ب

 

 

 دخترا تموم شده بود ، و اونچه که مربوط به  ی محضر ی بود کارا
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 ........ شد چون تهران بود مونده بودینا میس

 کراست به خونه رفت ، مادرش ویش تموم شد با پدر  کارش که

 که پخش یلمیون بودن ، و در مورد فیزیدن تلوی ه سرگرم دد یسپ

 نا رو بامحبت ین خانوم جواب سالم سیکردن ، پرویشد بحث م یم

 ی ده هم با لبخندیاره ، سپ یوه ب یده گفت براش میداد و به سپ

 ..... برلب رفت تا سفارش مادرش رو انجام بده

 ادر و عوض کردو اومد، کنار م ینا لباسش رو با لباس راحتیس

 : و مصمم گفت  ی جد   ی خواهرش نشست، با چهره 

 .......رم تهرانی نمونده باشه ، من فردا م ی مامان!!!!! فکر کنم کار

 

 

 ده به یر رنگ داد و دستپاچه شد، سپیین خانوم به وضوح تغیپرو

 با آب و تاب بگه ، رو که مادرش قرار بود یکمکش اومد و حرف

 : گفت ین یبدون مقدمه چ
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 داشم بشم ، روز شنبه رو دوست مامان هماهنگ کرده قربون دا

 گفته بخاطر   ی، خانوم بوالحسن یغمیمهندس ض ی خونه  ی برا

 دن، حال یرو خونشون راه نم ی اونه که قبول کردن وگرنه هر کس 

 یلیدختره خ  نا!! انگاریس ییشه ..... وایمامان بد م  ی م برایاگر نر

 ....... نمشی تاقم ببصبرانه مشین حال بیه، از همیآدم حساب

 ن خانومیتو دلشه بگه ، پرو یده هر چ ی نا سکوت کرد تا سپیس

 ده کارش رو راحت کرده و خوشحال از سکوتینکه سپیاز ا یراض

 رو که پوست گرفته بود خورد یبین تکه سینا ، با آرامش آخریس

 .......ه اش رو به مبل داد ید و تک یکش یاز سر راحت ینفس ...

 

 

 ی برادرش بود و با ناباور ی رعاد یوز تو بُهت رفتار غده هنیسپ

 کرد ، هر آن ی وه خوردن و حرکات خونسردانه اش رو تماشا میم

 ..........نا بودیمنتظر واکنش س 
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 آروم یوه اش رو که تموم کرد ،رو به مادر و خواهرش با لحنیم

 :و شمرده گفت

 گر ا یخوره حتید به درد من نمیکه گفت  یبا مشخصات ی ردخت

 ....... !!!!ا باشهین دختر دنیر ترینظیب

 چ وقت حاضر ید با از ما بهترون ازدواج کنه ، من ه یشون بایا

 ی اجازه ی گهایبذارم که بخاطر کس د ی ستم پامو تو خونه این

 

 

 کنم مامان!!!! چطور یورود بهم داده شده ، از شما تعجّب م

 !!!عروستون بشه؟؟ ی ن دختر مغرور و خودپسندید چنیضرحا

 ق ه ینا آشکارا آرامش چند دقیس  ی دن حرفاین خانوم ، با شنیپرو

 : قبلش رو از دست داده بود و گفت

 تو دنبال دخترخوب و  ی گه خسته شدم از بس برایمنم د

 متفاوت ) بدون یخانواده دار گشتم، با همشون هم که ( با لحن 
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 ........نهی د به دلت بش ی شا یک ی ن  ی!! گفتم ای م نداراستثناء تفاه

 : ت گفتینا با جد یس

 رو دوست دارم ، اما شما موافق ی گهاید که، من کس د یدون یم

 د به اجبار با دختر دلخواه شمایخواید و میست ین انتخاب نیا

 چ جا یگه هیگم من دین حال بهتون میازدواج کنم، از هم

 

 

 ادامه  ی( با مکث و حالت شک و دودلمایبا شما نم ی خواستگار

 !!!ه جایر از ی) ........ بغ داد

 اش بسته ین، و راه تنفسین خانوم سنگ ینفس پرو ی لحظه ا ی برا

 ی چ جا خواستگاریگه هید "نا که گفته بود  یس  ی شد با جمله 

 از مادرش نداشت، یرون بود و دست کمیده هم حی، سپ  "اد ینم

 دوارانه نگاه منتظرشون ی، هر دو ام "ا ه جیر از یغ  "با گفتن  یول

 !!ه جا کجاست؟؟یداشتن تا بدونن اون  یرو ازش برنم
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 که بوجود آمده بود، با  ین یعوض شدن جو سنگ ی ده برایسپ

 :ش گفتی شگیهم یهمون لودِگ

 زن و گاو رو از شهر خودش  د یبام گفتن آدم ی !!!! از قد یداداش

 ....... رهیبگ

 :ده بود ادامه دادیپورت سنفک صیبا خنده که جزء ل 

 

 

 !!ه؟یخانوم گاوه کن یحال ا

 !! ایهل 

 ب  ین جواب عجیع ایسر ی ن بود بقدرییکه سرش پاینا در حالیس

 سر داد ، اما  ی خنده بلند ی ر اراد یده غ ی ب رو داد که سپیوغر

 :متعجّب و بهت آلود گفت  ی افه ا یمادرش با ق

 ی هت منف وابش به که جیا همونی نا جان!! فراموشت شده ؟!هلیس

 !!؟ یخ بشیو سنگ رو ی بردوباره  ی بود، تو حاضر
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 ی ن داشت ،اونقدر یتو آست یجواب یهرحرف ی ده که برایسپ

 ن خانوم با اشاره یرت زده بود که زبونش بند اومده بود، پرویح

 !!بگه ی زیه چیبهش فهموند اونم 

 اوردیبازم کم ن  یبگه ول ین بار مونده بود چیاول ی ده که برایسپ

 :کمک به مادرش گفت ی و برا

 

 

 گه پاشو یچوقت دین اخالقش هینا با ای کنه مامان!! سیم یشوخ

 ی بخواد بره، حت  ی ذاره چه برسه بمنظور خواستگاریخونشون نم

 ..........نبار مثبتهیاگر بدونه جوابشون ا

 : ن خانوم اضافه کردیپرو

 یگن ما که جواب منفیم ، نمیمم بریخب حال به فرض بخوا

 د؟؟ اگر دوباره یدار ییضان تقای دوباره همچ یم رو چه حسابیداد 

 !!؟یباشه چ  یجوابشون منف
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 ی با آقا ی دونم تو عالم همکار ینا به کنار، پدرت رو میهمه ا

 !!شه دوباره بهشون رو بندازهیحاضر نم  یعیشف

 اره یخواد بیکه م یلیحق بجانب انگار از دل  ی افه اینا با ق یس

 :مطمئنه، گفت

 

 

 بود و کنکورش ،ا یشون درس هل  یل جواب منفین دلزمااون

 .........تونه دوباره بهش فکر کنه ی ن مرحله رو گذرونده م یحال که ا

 گشت یم یفکر کرده بود و دنبال راه حل یلین چند روز خینا ایس

 ی ر یکه خانوادش اصرار داشتن جلوگ یلی،تا بتونه از ازدواج تحم

 ......کنه

 در  ا تو پارکیکه با سؤال هل ی کربودن فا غلط یهنوزم درست 

 .........دونستیذهنش شکل گرفته بود ، رونم

 ه برد دوطرفه محسوبی، ی ن ازدواج صوریبنظر خودش ا یول
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 که بهش  یازدواج  ی خانوادش برا ی ر دادناینا از گ یشد، س یم

 ا هم مجبور به ازدواج با پسرعموشیشد، هل ینبود راحت م یراض

 ادامه  مورد عالقه اش ی ن در رشته ره تهراتونست بی شد، و مینم

 .... ل بدهیتحص

 

 

 !!!!نبود  ینی ش بی شنهاد، براش قابل پین پیا به ایعکس العمل هل

 جواب یا نه؟؟!! در سرش صدها سوال مجهول و بیکنه یقبول م 

 دش کرده،ینو ا روبه کل ناامیکبار دختر بینا ی داشت ، س

 اگه به خونه  یبود، حتنبار براش کامالً نا مشخص یبرخوردش ا 

 ه یشنهادش با یدن پ یا بعد از رفتنشون با شنیداد و یراهشون نم

 شنهادشیشد، چون فکر و پیناراحت م دیباکرد،نیرونش میپا ب یت

 ن  ی ب و دور از ذهنه که خودشم متعجبه چطور چن یعج ی بقدر

 .......!!!ده ؟؟یبه ذهنش رس ی زیچ
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 ا به جونش انداخته یود هلرو خ یر اصول ین فکر ناپخته و غیجرقه ا 

 زمش رو شعله وریدن و پروبال دادن بهش، ه ینا با دم ی س بود، و

 ز ویوسوسه انگ ی ایشرمانه بودنش اونقدر مزا ی کرده بود.جدا از ب 

 

 

 تونست ازش چشم ینم ینا براحتی بنده همراهش بود که سیفر

 .....کنه یپوش

 دلششه کرده بود که هرگز ی تو وجودش ر ی ن جوریعشق نازن

 بشه و به دنبالش تن دادن یل یحم خواست مجبور به ازدواج تینم

 ..... خواستینو نم ینا ای که با خود همراه داشت و س ییزایبه چ

 مادرش اتفاق  یدر پ یپ ی ا زود با اصرارها یر یدونست دیاما م

 ......... خواهد افتاد

 زد بلکهیچنگ م یسمانین اتفاق به هر ریاز ا ی ریجلوگ ی برا

 ..... بشه درست اوضاع
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 رش شده بود وقانع یکه دامن گ یعذاب وجدانکم کردن  ی برا

 ا داشت رویهل ی ن ازدواج بر ایکه ا   یازاتیکردن خودش مدام امت

 ....شمردیتو ذهنش م

 

 

 کرد، دومیدا م یپ ییرها ی نکه مثل خودش از ازدواج اجباریاول ا

 .....ت رفیشد و دانشگاه میتهران م یال راحت راهینکه با خیا

 شد که رتب هاش به تهران و ی با ارزش م یر وقتیت اخیالبته مز

 شد،یگه رتب هها مشخص م یکماه دیباً یرشته موردنظرش برسه تقر

 کرد در صورت خوب بودن رتبهیتا اونموقع صبر م  دیبانا  یو س

 ا بشه .هر طور شده پدریده جوی تونست از سپیم  یا که براحتیهل

 ..... کردیم ینشون راضرفتن به خو  ی مادرش رو برا

 نک ه یگفت و ایاز مشکل چشم زن عمو م یبا تأثر و ناراحتفائزه  

 ده و چونیدش رسیص داده وقت عمل آب مروار یدکترش تشخ
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 یی ندارن دا  ینانیشهرستان اطم ی عمل به دکترها ی برا

 وقت  یه دکتر معروف به سختیمنصورش که ساکن تهرانه از 

 

 

 ک یتا  و عمل اقدام کنن ؛ و زن عمو یید نهاییت أ ی گرفته تا برا

 د با فرشاد برن تهران ، فائزه  ی گه که وقت دکتر داره با  یهفته د

 ان ین روزا قرار بوده بیافتاده بود همین اتفاقات نیاگر ا "گفتیم

 ....." د رو تمومش کننیمه کار عیو مراسم ن

 بعد از عملش تا بقول  ی به خواست زن عمو گذاشتن برا یول

 ده ی نه و حظش رو ببره، شنی ه مراسم فرشاد رو ببتر بتون خودش به

 ..... ادیز شفاف تر و بهتر به چشم میبود بعد از عمل همه چ

 دونست ازی زن عموش ناراحت شد، مدتها بود که م  ی ا برایهل

 ص یدکتر تشخ یبره ولیدش، رنج مید  ی چشم و تار یناراحت

 ده و یا رسداده بوده هنوز موقع عملش نشده و حال زمانش فر
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 .....د عمل کنه یبا

 

 

 باشه  ی که بتونه دنبال راه کار ی وقت اضافها یعنیا یهل ی ن برایا

 ..... که داره منصرفش کنه یمیتا فرشاد رو از تصم

 ن  ی که تو آخر ییده بود فرشاد طبق حرفاینطور که از فائزه شن یا

 ه آورده مغازهیرو مدت ی ن نامیدارشون بهش گفته بود؛ حسید

 تا دوهفتهیهاشون بعداز نها یاره بقین نفره که می ن چندمیعمو ا

 .......د واقع نشدنییتوزرد از آب دراومدن و مورد تأ

 شه موندگار شده و از هرنظر ازیم یکماهیک ین نزدیحس یول

 ت عبور کرده و تا الن مورد یفرشاد با موفق  ین ی ذره ب ی لترهایف

 عمل مادرش  ترودک ی که برا ی پسندش بوده ، حال با مسافرت 

 نه در نبودش از یبب یشیتونه بصورت آزمایره م یان م به تهر یمدت

 ......!!ا نه؟؟یاد یخواد ،برم یپَسِ کارا اونطور که م



@Romanbook_ir                                                                                      تابوشكين عاشقانه  

  
 

شما! یمجازق ین رف ین و آخریرمان بوک:  اول                                      

 

 

 که  یکار ننشسته و طبق قولی ن مدت بین اوصاف فرشاد ایبا ا

 ا بتونه یهل یکرده که در صورت قبول ی زیبرنامه ر ی داده بود، طور

 .....بشهتهران  یباهاش راه

 گن عشق بعد از ازدواجم ، واقعاً وجود داشتهینطور که مید ایشا

 تر ی وجود نداره بهتره به فرشاد جد یینایگه س ی باشه!! الن که د

 فراتر از برادر  ی زیکنه تو ذهنش اونو چ  یفکرکنه، و سع

 ...........نهی بب

 اومدن رتبه ها ی و برزخ کشنده انتظار برا ی خبر یب ی روزا 

 ه روزیده ی که به روش سپیوجودکرد با یا رو رها نمیهل ی لحظ ها

 جمعه به کمک مادرش همه کتابا و جزوههاشو داخل کارتن 

 دنشون دلشوره  ی ن منتقل کرده بود، تا با دیرزمیگذاشته و به ز

 خواست پای نا میکه س  یاد. اتاقش رو هم مثل موقعیسراغش ن
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 ر داده و به ییتغ  ز کرده بود، و دکورش رویتم یتوش بذاره بخوب 

 ..........لش برگردونده بودحالت او

 ه به اتاقشیرات دوباره آرامش اولیین تغیبا گذشت زمان و ا

 .داشت ی برگشته بود و حس بهتر

 ی که قولشون رو قبلترداده بود ؛ چندروز ییها   یر از مهمونیبغ

 زجون اتراق کردن و فارغ یکه به عادت گذشته با فائزه خونه عز

 ......ودنخوش گذرونده ب یمکر مسمواز هر ف

 زن عمو در تهران اتفاق خاص ی از چشم ها یکیبجز عمل 

 ......افتاده بودین ی گهاید

 ر و حساس یبهانهگ  ی نجور مواقع مادرش بقدریگفت ایفائزه م 

 دونه که چه کار انجام بده و یشه که فقط فرشاد قلقش رو م  یم

 ........ مش کنهاد و آرویتونه از پسش بر ب ی فقط اونه که م
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 ه همسر خوب یخانواده،  ی ه پسر خوب برا یواقعا فرشاد نمونه 

 ی ه پدر خوبتر برا یکنه و یکه باهاش ازدواج م ی دخت ر ی برا

 ..... ومدیفرزندش به حساب م

 شد یخته به عشقش با نورسا میرو از رفتار دلبرانه و آم ی ن آخر یا

 ه با عموسیمقا ن باعث شده بود نورسا دریکامال حس کرد ، هم

 ........ش رو دوست داشته باشهییدا یحامدش جور خاص و متفاوت

 از  یدن ، با انبوهیهمراه حامد به محوطه دانشگاه اراک رس یوقت

 گرفتن رتبه اومده بودن؛ از ی داوطلبان مواجه شدن که همه برا 

 ش که زمان اومدن رتبه ها مشخص بود، اونقدریچند روز پ

 .......رو نگذرونده بود  یوبعات خاسترس داشت، که سا
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 یی ج زحماتش رو بدونه ؛ با دستا یحالم دوست داشت زودتر نتا

 و شناسنام هاش رو به حامد داد تا براش  یلرزون شماره داوطلب

 ....!!!!!ره انگار خودش دلش رو نداشتیبگ

 که تو اون  ییآشنا ی هوا سرش رو چرخوند سمت صدا یب

 ........گفتیاسمش رو م یشلو غ

 چرخوند و با لبخند یدر دستش که تو هوا م ی ده بود با برگه ایسپ

 ....... ومدیبه سمتش م  ییدندون نما 

 :ن دستش فشار دادو گفت یا رو ب یهل یخ کردهی ی دستا

 رتبه اتو؟؟ یتو؟! گرفت یخیسالم دختررر!! چقد 

 .......ادیره، اوناهاش داره میسالم !!! حامد رفته بگ 

 ....... کردی ا اشاره میشد که هل ییه جامتوجهردو نگاهشون 

 

 

 ق ت یا و حق ی ن رویا همچنان در تالطم مرز بیدن حامد هلیتا رس
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 نه اشی وانه وار به سیجان و اضطراب دیکرد. قلبش از هیر م یس

 رون ، از چهرهیکرد از دهنش بزنه ب ید، و هر لحظه حس میکوب یم

 کرد یاه مو نگ حامدکه متفکرانه و رمز آلود برگه تو دستش ر

 بدون توجه ایهلدن به  یمشخص نبود ، حامد به محض رس ی زیچ

 ون یافتاد میا رو که داشت پس میهل یمعطل  یده، بیبه حضور سپ 

 ا از شدتیهل  ی اشکا یبازوان امنش گرفت و فشارش داد، وقت

 برادرانه یاز خودش فاصله داد و با عشق یجان روان شد ، کمیه

 بات ریشه زینجور وقتا از همیا که ایس از اشک هلیخ ی تو چشما 

 :شد نگاه کرد و با محبت گفت یم

 ه ینخورده   ی،ترش یکه!! گل کاشت یگم خواهر کوچیک میتبر

 ......... ی شد ی زیچ

 

 

 یده که بلند شد ، تازه حامد متوجه یغ شاد سپیج ی صدا
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 ک هیکرد،در حال یسالم احوالپرس یحضورش شد.با عذرخواه

 : ده و گفتیرو کرد به سپ  ادد یا رو بهش میبرگه هل

 !!د؟؟یهست ید؟ از رتبه تون را ض یشما چه کرد

 :گفت ی ال یخ ینداخت، با بیبه ابروش م  ینیکه چیده در حالیسپ

 ده ین تا خورشی زم یه به اندازه فاصلهیمال من که نجوم 

 .........نم رتبه اتو ی !!!!! بده بب  یهل........

 رفت ،  ینم  ی ا ظهفتهاش لحی که برق نگاه شیا در حالیهل

 ر یاش بود. تو ز یر گروه پزشکیز ۳ ی همچنان محو رتبه 

 ......... داشت ی گه رتبه بهتر ی د ی گروهها

 ست، ین  یتو حال خودشه و حواسش به کس ایهلد یده که دیسپ

 :زد  یدنش سوتید و با دیا کشیبرگه رو از تو دست هل

 

 

 ........ وجدان یشلف ب  ین چه کرده بیاوه ل ل ل ل!!! بب 
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 متعجب حامد که  ی نکه سرش رو بال آورد، با چشمایبه محض ا

 از خنده درش بود، روبرو شد !!! حامد همچنان تو بُهت  یموج

 ........ده بود یطرز حرف زدن سپ

 ی نطور یه دختر ایده بود یا ندیتابحال تو اطرافشون و از هل

 .......!!!!صحبت کنه

 ی افه یبه ق ی با خونسرد ود یده که متوجه حامد شد لب گزیسپ

 ........زد ی سرگشته و متعجب حامد لبخند  

 هزار ۳و تو  یاون زمان بقول خودش نجوم ی ده برایسپ ی رتبه 

 شد یام نور قبول مین رتبه ففط پ یبود، با ا

 ی ن دانشگاه هایرشاخه هاش تو بهتریو ز یپزشک ی ا برایرتبه هل

 ........بود یتهران کاف

 

 

 ده همراهشون شد ، بقول خودش یه سپ ونخ ر رفتن به یتو مس
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 درس نخونده بود و رتبهاش براش چندان هم مهم نبود ، و بدون

 دن کهیدر آورد و خند ی توجّه به حضور حامد اونقدر مسخره باز

 دن !!!! به یرس ی معتمد ی خونه آقا ی دن چه موقع جلوینفهم

 از  ی ده، حامد که هنوز ته خندهایاز سپ یمحض خداحافظ

 : ا گفتیده رو لبش بود رو به هلیسپ ی حرفا

 ه ی ه ینقد بامزه است !!! چقدر پر انرژینا ایخواهر س ی نگفته بود 

 ...... زنهیز حرف میر

 شم بانمکه و همه رو بهیه حرف زدن عادینجوری د همیآره سپ 

 ..... ندازهیخنده م 

 

 

 شهیباشه هم ی نجوریچ وقت ایدم ه ینکه پسره، ندینا با ایس

 کنهیه و از حدش تجاوز نمیه چارچوب خاصیو ش تاراه و رفتیجد

.... 
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 نا از زبون حامد دوباره داغ دلش تازه شده ی اسم س یادآور ی ا با یهل

 گه ادامه نداد تا حال خوشش خراب نشه ، سر راه حامد یبود د

 دن چهرهیتابانه به استقبالشون آمد با دید، مادرش بیخر ینیریش

 که منتظرش  یخوب ی جه ینت  دی فهم ین یریخندونشون و جعبه ش

 ....... بودن اتفّاق افتاده

 ک !!!!سر و صورت دخترش رو بوسهیبا گفتن خداروشکر و تبر

 .......بارون کرد

 اراک رو  یکردن پزشکیقش میخانوادهاش خصوصاً حامد تشو

 یادآورین انتخاباش در نظر داشته باشه ، مادرش با یجزو اول

 

 

 ی لیا خیاش که هل یمیت صمده خانوم عروس دوسینکه فریا

 اراکه، همش یدوستش داشت، استاد زبان دانشگاه علوم پزشک

 یدوار بود رو ی گفت و امیاراک براش م یانتخاب پزشک  ی ایاز مزا
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 ..... ر مثبت داشته باشهیا تاثیهل

 درآورد و نحوه انتخاب رشتهاش رو ی نبار مرموزبازیا ایهلاما 

 انتخاب کرده ، ی ت چدونسیش برد که فقط خودش میپ ی طور

 ش یش پ یقه و نظر شخص ینطور داشت طبق سل یفعالً که هم

 .......!!!!!ذاشتن برهین بود که نمیتش ایرفت نهایم

 اراک چون  یش رو انتقال بده به پزشکیقبول ی ری گی تونست با پیم

 یگرفتن مطمئنا بالتر بود و مشکلیکه اراک م یترازش از نفر اول 

 ه یب با ین ترتید و به ایکشیم  ن طولنداشت، فوقش تا ترم بهم

 

 

 تونست شاهد پرپر شدن آرزوهاش یل میترم عقب افتادن از تحص

 ......... باشه

 هم وجود داشت و اون ازدواجش با فرشاد بود ی گهاینه دیگز

 !!!! تونست به تهران برهی که بهش داده بود، م  یوطبق قول
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 ش به تن لرز  کرد ناخودآگاهیبهش فکر م  ی بطور واقع  یوقت یول

 که محال بود فرشاد ییتونست به خواسته های ومد، چطور میم

 ازش بگذره ، پاسخ مثبت بده؟؟!!!! هنوزم  ی بعد از ازدواج ذره ا

 ......ه که بارها گفته بودیحسش به فرشاد همون

 ی کرده بود به شوهر بودنش فکر کنه ول ی سع  یلین مدت خیتو ا

 چی نبود، و هل هضم اش قابزد ،چون اصالً بریزود پسش م یلیخ

 

 

 باهاش ییکنه تا بتونه به رابطه زناشو یجوره نشد خودشو راض

 ....... !!!!!!فکر کنه

 یمعتمد ی آقا ی روز جمعه بود ،طبق معمول هر هفته دخترا

 نا عروسی ن خواهر بزرگ سیم  یناهار مهمون خونه پدر بودن،س

 خواهر اداشت، سودابه یه دختر  ساله به اسم صوفیش و ییدا

 قلو ساله به ۲ک جفت پسر یهمسرش سرهنگ و صاحب  ی بعد
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 ا هم همسرش استاد دانشگاه و بهار یا بود ، ثریلیا و ایارش ی نامها

 .....ماهه رو داشت۳ ی کوچول و

 سرشون ی اط رو ، رویاد حیز ی سودابه از سر و صدا ی پسرا

 و  افتهیبراشون ب ین خانوم نگران بود اتفّاقیگذاشته بودن .... پرو

 داد حواسش بهشون باشه ، خودشمیسودابه تذکر مبه  مدام

 ......زدیسر م  یهرزگاه

 

 

 خورد و بایوافر از کنار بهار کوچولو تکون نم یا با عشق یصوف

 کردیر نظر داشت وبه مادرش غُرغُر میا ق همه حرکاتش رو زیاشت

 !!!!نداره؟؟ ی ا برادر یکه چرا تنهاست و خواهر 

 د ن ی رسیشه که به هم میثل همز ، میچ خواهرا فارغ از همه

 ....مشغول گپ زدن بودن

 شماتت بار گفت  ی ن خانوم وسط حرف دخترا اومد و با لحنیپرو
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: 

  دایه دختر خوب پید ی تونیه برادر!!!! ، شماها نمید و  یتا خواهر

 د؟؟!!!، تا بلکه اون دختره یبه ازدواج کن  ید و برادرتون رو راضیکن

 .... ن پسر شب و روز ندارمیا  ی نگران!!!!، از دست از سرش برداره

 ش ینجا پی گشت همی کاش درسش که تموم شده بود ، برمیا

 ی اگر مثل حامد پسر مهر ینداخت .حتیراه م ی ه کاریخودمون 

 

 

 ن حجره که ی المون راحت بود ، ایرفت خیش باباش میخانوم پ

 رش ومد از پدیناست بهتر بود از اول خودش میاول تا آخر مال س

 ...... گرفت یاد میرو م کار چَم و خَ

 ن در جواب یمی د ، سیکش ین خانوم که تموم شد آهیپرو  ی حرفا

 :مادرش گفت ی حرفا

 اد حجره ی نا چند سال درس خونده که ب یمادر من !!! مگه س 
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 !!!بابا؟؟

 ییناین سینا دوست داره تو رشته خودش کار کنه ، درضمن ایس

 نظر ما  ه به حرف ون حرفاست،کی ک دنده تر از ای دم یکه من د 

 شون ، کهیکیر ازید بغیرفت ی نهمه خواستگاریت بده؛ ایاهم

 "تفاهم ندارن "ه رو بدون استثناء گفت یبود بق  یجوابشون منف

 !!د ؟یجه رسین ن تیشه به ایه جلسه حرف زدن می، آخه مگه با 

 

 

 ره تا یبگ ی خودی ب بیخواد عیگه ، فقط م ی م یکامال مشخصه الک

 ...... کنه  سر خودش وا از

 نا ازدواج کنه، با ذوقی با س ایهلده که هنوزم دوست داشت یسپ

 : گفت

 گهی د ی ج جای ن بار خودش گفت، هینا آخریس یول 

 ........م ی ا بریاد!!!!! فقط حاضره دوباره خونه هلینم ی خواستگار
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 یدن با چشمایشنین حرف رو مین بار بود ایخواهرا که اول

 ا زودتر از همه از حالت یراه کردن ، ثب، به هم نگگردشده از تعج

 : بهت در اومد و گفت

 خواد دوباره پاشه بره بگه ینا که جواب رد دادن ، حال میواااااا ا  

 !!!!؟؟ یچ

 :ا ،اضافه کردید حرف ثریین در تایمیس

 

 

 کنه حال چه خبره ؟!! با وجود جواب یدختره فکر م ی نجور یا 

 نداره،  یبشه صورت خوب ی زش خواستگارکه دادن دوباره ا یمنف 

 !!!؟؟ یباشه چ یدر ضمن اگر دوباره جوابشون من ف

 د حرفاشونیی ده بود در تا ین خانوم که با دختراش هم عقیپرو

 : گفت

 نکه جواب یبعد از ا یا عروسم بشه ، ولیمن که از خدام بود هل 



@Romanbook_ir                                                                                      تابوشكين عاشقانه  

  
 

شما! یمجازق ین رف ین و آخریرمان بوک:  اول                                      

 دونم که ی م، در ضمن مینم دوباره بریب ینم یلیرد دادن دل

 ..... شه به دوباره رفتنینم یضگه رایاتون دباب

 کرد، یکه بهار رو بغل میسودابه که تا اون لحظه ساکت بود در حال

 :گفت  یبا لحن شوخ

 خواد بره ینبار میکه دادن ، ا یجواب منف ی تالف  ی دم برا ی شا 

 !!!!میا بگه تفاهم نداریه خواستگاری،بعدم مثل بق

 

 

 :له گفت ان دادن به غائ ی پا ی ده برایسپ

 ره ید خودشو بگی کنیکه فکر م ی ا ابدا اونطوریجان !!! هل نیمیس

 ی لیست ، من چند ساله باهاش دوستم خیو تاقچه بال بذاره ن

 داره، دوباره یگه چه اشکالی نا راست می ه ، بنظرم سیدختر خوب 

 گه ی ره میاست که هر جا میش هلینا دلش پ ید س یم ؟!!! شا یبر

 که داد ،رو گفت  یمنف ل جوابیم دلایهلم !!!خود یتفاهم ندار
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 ........!!!! فقط درسش بوده

 : کرد ، گفت ی که نفس تازه م یدر ادامه در حال

 پسرعموش رو هم به خاطر درسش رَدش کرده اونام قراره یحت

 ا یتموم کردن حرفاشون ، البته هل ی ن روزا دوباره برن برایهم

 که آورده ی ه است . اآلنم با رتبین یاصالً به پسرعموش راض

 .........کنهیم  ینام که تهران زندگیه، س یش تهران حت میقبول

 

 

 با  یخواست بزنه مطمئن نبود ولیکه م یکه به حرف ی با وجود

 :حق بجانب ادامه داد یحالت

 ..... !!!!ا مثبتهینبار جواب هلیمن مطمئنم ا-

 دن نسبتا یکه ازش شن یحات واضحیده ،از توضیسپ ی خواهر ا 

 .......اعالم کردنون رو ت خودشین و رضاقانع شد

 رانه اش رو به دخترا انداخت ین خانوم نگاه مبهم و خُرده گ یپرو



@Romanbook_ir                                                                                      تابوشكين عاشقانه  

  
 

شما! یمجازق ین رف ین و آخریرمان بوک:  اول                                      

 :و گفت

 د یرم، بعی به سرم بگ یدونم وال !!! از دست شماها چه گِلینم

 ....ادیبشه دوباره ب  یدونم باباتون راضیم

 :ده نگاه شوخ و خندونش رو به مادرش داد و گفت یسپ

 ی کردن بابا کار خودته ، فقط از عهده  یخانوم !!!! راض نیپرو

 .ادیخودت برم

 

 

 د با شوق و ذوق فراوان  ی ت بخش دیت رو رضای ده که وضع یسپ

 روزمندانه، شرح واقعه رو داد و بهش ینا پیبا س  یتماس تلفن یط

 شد به رفتن دوباره خونه  یچکش زدن مامان را ض یبا کل"گفت  

 !هیو مفت  یفکر نکن الک  یم !! ولیچاکر ی.....داداش یعیشف ی اقا

 " .... کنمیبه موقعش باهات حساب م

 .... آخر هفته خودشو برسونه ی نا براین شد که سیبنا بر، ا
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 ی ور جوابها یاول شهر یمهی اَمرداد بود ، ن یانیگرم و پا ی روزا 

 ی بخاطر رتبه خوبش از قبول ایهلکه یامد، با وجودیکنکور م  یینها

 نکهیبدون ا یش راحت بود ولل ایخ ی رشتهاش تا حددانشگاه و 

 .........کرد یرهاش نم ی خودش بخواد استرس لحظ ها

 ک چشمش روعمل کرده بود،  ی کماه قبل یبا یزن عمو که تقر

 گاه  ینطور که گاه و ب یور بود .... و ایگهاش دوم شهریعمل چشم د

 

 

 زن عمو و آورد قرار بود بعد از عمل دوم یفائزه از خونشون خبر م

 اقدام کنن ی کردن خواستگار یرسم ی ش براپانسمان  باز کردن

... 

 !!!ا نگران بودیهل

 د که مادرشیرون ا ومد،به قصد رفتن به آشپزخونه شنیاز حموم ب

 هید یمادرش فهم ی حرفا ی کنه، از لبالیبا تلفن صحبت م 
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 د ، تا یسالم برسون" ی د که صداینکش یهست ، طول ییخبرا

 .......دیرش رو شنادم  یو خداحافظ"باشه   یم  چی نی بب

 خندون و شاد به دخترش چشم دوخت  یخانوم با صورت ی مهر

 :و گفت

 ؟؟ ی د حرف زدی ا با سپ ی ت باشه مادر!!! تو تازگیعاف

 

 

 ی ش تماس گرفت و حال و احوال کرد ، برا ین چند روز پ یهم

 !مامان؟ یپرس یم یچ

 .کردمیصحبت م ن خانوم بود زنگ زد، الن داشتم باهاشیپرو

 روکه درست کرده بود  ییمویوان شربت آبل یکه ل یحال درا یهل

 : کردیفضول و پرسشگر مادرش رو تماشا م ی افه ای خورد با قیم

 کار داشتن؟؟یخُب چ

 !!نگفته؟؟ یچین رابطه به توهید درای باور کنم که سپ
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 ره یخ یآورد، با نگاه یمادرش سردر نم ی ا که واقعاً از حرفایهل

 :افانه گفتو موشک

 !!گفت؟ی د به من میبا ی زیشم، مگه چیمنظورتون نم  یمتوج ه 

 ....گفته نشد یزخاصیچ یشگیهم ی جز صحب تها

 

 

 برادرش  ی دوباره  ی درمورد خواستگار یبگ  ی خوایم یعنی

 !!!!؟؟یدونینم ی زیچ

 مین حرف انگار زمان براش متوقف شد . عالیدن ایبا شن

 ودش به خ  یاره برگشت، وقترفت و دوب ی لحظه ا ی اش برایاتیح

 دن گرفت. در دلش یوجودش نبض شده بود و تپ ی اومد همه 

 کیض یضد و نق  ی ز بر پا شد .حس هایشورانگ ییولوله و غوغا

 ...........کردن یم ی ک وجودش رو پر و خال یبه 

 !!!نا تو پارک براش زنده شدیاون روز س ی حرفا
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 که  ی اللت آورنادم و لحن م ی ش با اون چهره  یمعذرت خواه*

 .....کرده بود ی ز خواستگارتارش روبابت رف

 ..... رسوندنش به خونه ی ت موندن، برایحس مسئول *

 

 

 یلیکه تو اتاقش بهش گفته بود دل ی از همه مهمتر جمله ا *

 ن جمله همه وجودشیا ی ادآور  ی مخالفت ندارم !!!.....بارها با   ی برا

 .....ده و تا عرش خدا رفته بودیپر کش

 ....... !!!ه اشدوبار ی و حالم خواستگار

 د رابطه اش با اون دختر یشا "گفت یوجود داشت که م  ی ه ا یفرض

 ......" !!!!! دهی به بن بست رس

 " گفتی کرد و بهش مینقضش م ی تریزود حس قو یلیخ یول

 ....." !!!!! در سر داره ی دیحتما بازم نقشه جد

 ی و بعد از مدت کوتاه  با اون تب تند عاشق  یشه کسیمگه م 
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 !!!!ه ؟؟فارغ بش

 

 

 د ، هر قدر ذهن مغشوشیرسیتر بنظر م  یر منطق یاخ یه یفرض

 نا یس یدوباره  ی ل خواستگاریدل ی د برایکاویو سرگردونش رو م

 ........برد ینم  یی، راه به جا

 زد اجازه ورود دوبارهیب می ش مدام نه یدار و منطقیذهن ب

 .......!!ستیدر انتظارت ن  یخوشبهشون نده !!!! اتفاقات 

 خودش رو کرده بود تا لحظات  ی به مرور و با گذشت زمان، سع

 نا از سر گذرونده بود رو یس ی که بواسطه خواستگار ی بد

 ..... هم موفق شده بود ی ادیفراموش کنه، تا حد ز

 و زنده  یز براش تدا عین خانوم همه چیاما دوباره با تماس پرو

 ........ شده بود

 ده یسپ  ی ده شد.....ایکش  هدی ش و تماس سپیکرش به چند روز پف
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 سر صحبت رو باز کرد و با  یاحوالپر س ی موزمار!!! به بهانه  ی 

 

 

 ی ج هیر زبونش در مورد نت  ی تونسته بود از ز  ی مرموزباز

 .......ارهیش سر در ب یط فعلیفرشاد و شرا ی خواستگار

 ا  ی بود که هر برادر  ی خوب و قابل اعتماد  ی ده از اون خواهرایسپ

 .......رو داشت  زوشآر  ی خواهر

 ش، سنگ یسخت و دشوار زندگ  ی داشت!!!! در روزا ی کاش خواهر

 ........ و مشورتش بهرمند بشه ییشد تا از راهنمایصبورش م

 تونست راجع ی نم یبا حامد داشت ول یخوب یلی نکه رابطه خیبا ا

 از یدرک باهاش صحبت کنه، چون حامد مطمئنا ی زیبه هر چ

 تونس تیاز موارد نم  ی اریدر بس احساس دخترونه نداشت پس

 ...... همراه و همدلش باشه
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 شیمیصم ی ن دختر حس کرد، دوستایخودش رو تنهاتر یبه آن

 ده و فائزه بودن ،که هر کدوم مطمئنا طرف برادری فقط سپ

 ........خودش بود

 کرد ، عقل یمنه رو انتخاب یک گزید ینداشت. با  ی ظاهرا چارها

 بده که مطمئن  ی دل به فرشاد ی دگفت بطور جی ارش میهوش

 دار ین دیا رو دوست داره ... فرشاد بعد از آخری وانه وار هلیبود د

 دونست و بعد از عملیا مسئله رو تموم شده م یش با هلیرسم

 رو یع بساط عروسیسر یلیز نعمو با بازگشتش از تهران خ 

 .......کردیفراهم م

 د از ازدواجعشق بعدن به ید رسی ست به ام یبایا میت هلنصوریدر ا

 ....!!!باشه
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 بدون یره ، حتینا رو بپذیگفت دوباره س یمارش هم میدل ب

 ...... دوبارهاش ی در مورد خواستگار یچ حس مثبت یداشتن ه

 ر کرده ، نه راه پس یرو داشت، که تو برزخ انتخاب گ یحکم آدم

 ........ شی داره و نه راه پ

 شون رو بده فتن به خونگه اجازه ریا بار د ینا شک داشت هلیس

 نکه تایداد به ایاونو سوق م  ی خاص درون  ی روین وجود ن یبا ا !!!

 کنه و  یکارگردان  ید ذهنش رو بخوب ی جد ی ویان ، سنار ی پا

 که خودش نقش اولش بود رو با مهارت تا به آخر یشینما

 ..........ادام هاش بده

 بود، و ن شده ییاز قبل تع ی ش که خواستگاریبر خالف دفعات پ

 یمادرش ط   ینباروقتیشد، اینا با اکراه مجبور به رفتن میس

 ...... " !!! موافقت کردن "بهش خبر داده بود یتماس تلفن
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 ی اراک شده بود...... و اآلن مثل دفعه قبل خون ه یت راهیبا رضا

 ن خواهر بزرگترشی مین تفاوت که سیا ابودن ، ب یعیشف ی آقا

 .......همراهشون بود

 ذاشت ،از بدو ورودشین بار پا تو خونشون میا ول  ی ن که برایمیس

 خوش   ی ش روش بود، و بو یکه پ  ییبایار زیاط بسیدن حیبا د

 از سر ی پخش شده در فضا، ناخودآگاه لبخند

 رفتسراسر وجودش رو در بر گ  یشوق بر لبش اومد و حس خوب

........ 

 مت گذشتن سیاط نسبتا بزرگشون که میر سنگ فرش حیازمس

 رو از نظر گذروند که پر بود از ییبایع و زی چپش باغچه وس 

 ........ یو سرزندگ یطراوت ، شاداب

 

 

 ن تپه ییده از چمن و پایپوش  یکوچ ک ی درست وسط باغچه تپه 
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 تپه، باغچه  با ، عالوه بر یز یشمعدون ی دورتا دور پر بود از گلها

 ی خاصقه و مهارت یش رو باسل ی جا یسراسر چمن پوش بود و جا

 پوشونده  یو اطلس  ی رز ،محمد ی درخت و بوته گلها ی تعداد 

 ....ده بودیبهش بخش ییبایوجلوه ز

 قرمز و یکدست شمعدون ی  ی باغچه با گلدونها ی  سنگ لبه

 یک در ورود یاط که نزدی از ح ی ن شده بود....ی، مزیصورت

 ر هم سطح با چند پله جدا یبزرگ) بصورت غ ی ز باغچه  قبل ا (

 رو  ی سطح داربست فلز یشد که همهیختم م  ی رانگو ی و به مو

 د رنگ، یسف ی فلز ی های ز و صندلیپوشش داده بود، همراه با م

 ق درست کرده بود ، کنارشیه آلچ یشب یط آرامش بخشیمح

 دادیبود که شاخ و برگهاش نشون م  یدرخت نارون مجنون

 

 

 ک به در ینتر و نزدییپا یسالهاست مهمون اون باغچهست ، کم
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 .....کردیم ییخودنما ییبایت بِسم زرخد ی ورود 

 ا یاط و خونه هلیح ییبایده و مادرش قبل ترهابراش از زیسپ

 .......داشتیگه ایدنش به چشم خودش لطف د یگفته بودن، اما د

 ودن،مشغول صحبت ب یمیمثل دفعه قبل دو خانواده گرم و صم

 خونهداده نشده و بار اولشون بود پا تو اون  یچ جواب منف یانگار ه

 .......... ذاشتنیم

 اول ی چا یشد حت ییراینبار از همون ابتدا حامد عهده دار پذیا

 با کهیرمان و فریه یخال ی رو هم خودش برده بود، بوضوح جا

 ،  ......شد یبخاطر عمل چشم مادرش به تهران رفته بودن، حس م

 ز جون رو که حضورش لزم یعز  ی هر دوبار مجلس خواستگار در

 

 

 ا و فرشاد ، نگفته بودن تایهل ی ت خاصش رو یر حساسبود، بخاط

 .....نکنه ی مشخص نشده ، خودخور  ی زیچ
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 یوارید دوباره پا تو چاردیکشیکه مشتاقانه انتظار م  ییایهل ی برا

 ه یبره ، ثاننا ب ی دوباره س  ی ل خواستگاریبه دل یاتاقش بذارن تا پ

 ......گذشت   یم ی ها به کند

 کلنجار رفته بود، تا  قدر با خودشر افتاد!! چی اد چند روز اخی

 نا کنه، تجربه ناراحت کننده یرفتن س یبه نپذ یبتونه دلشو راض

 ........رو براش دشوار کرده بود ی ریم گی دفعه قبل تصم

 ج ه ینتن یکرد ، به ایشتر فکر میهرچه در مورد فرشاد ب یازطرف

 ا یهل  یداره ،از عهده ی بهتر یل یاقت خین پسر لید که ای رس یم

 د همسرش با جون و دل بهیقشه و با یرو که ل   یامد عشقینمرب

 ...... مش کنهیزه، تقدیپاش بر

 

 

 ی بال  ی اونطور که ز نعمو با ذوق وافر از مدتها قبل طبقه

 فرشاد نکهید ا یفرشاد آماده کرده بود، به ام  یخونشون رو برا
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 تهران بشه یا راه یکنه حال اگر بخاطر هل یکنار خودشون زندگ

 از تنها پسرشون سخته،و ی نا خصوصا ز نعمو ،دوریعمو ا  ی ارب

 م فرشاد ین رو هم مطمئن بود که خانواده عمو هنوز از تصمیا

 .... خبر ندارن

 ا خوشبخت باشه یکنه تا هلیش رو میسع ینکه فرشاد همهیدر ا

 تونه به اندازه یست نمیا باهاش ن ی دل هل یوقت ی ست، ول ین  یشک

 ....... محبتاش رو جبران کنه دیباو اونطور که  ی کاف 

 ......ن بد و بدتر، مجبور به انتخاب بد شده بودین از بیبنابرا

 :گفت یرون آمد که مین خانوم از فکر ب یشاد پرو ی با صدا

 

 

 نبا ریکر اهرچند که دختر پسر قبالً باهم صحبت کردن ،خداروش

 نیا نباشه با یگه مشکلیا جون کنکورش رو داده ، انشاءالل دیهل

 ........باهم داشته باشن   یوجود بهتره بازم صحبت
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 همسرش ، و اجازه گرفتن از  ی د حرفاییبا تا ی معتمد ی آقا

 : نا گفتیا ، رو به س یپدرهل

 ..........د یا خانوم دوباره حرفاتون رو بزنیپسرم با هل

 ا اول بره، به یبازم صبر کرد تا هل  ینا راه رو بلد بود ولیسنبار یا

 نا وارد شد، خودشم یا تعارف کرد اول سیدن هلیه رسدر اتاق ک

 ..... مه بستیپشت سرش رفت و در رو ن

 ن تفاوت که جاش یرو انتخاب کرد، با ا یقبل ینا همون صندل یس

 ط به اتاق ایح  ی بایر زیر کنار پنجره قرار گرفته بود، تصوییبا تغ

 ...........ده بود یبخش یجلوه خاص

 

 

 خواست بگه تو ذهنش مروریرو که م  ییکه مدام حرفایبا وجود

 نقدریکردبه زبون آوردنش براش ا  یحال فکر نم یکرده بود ول

 .......سخت باشه
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 که یمیک لحظه به کل ،از تصمیا، یمنتظر هل یافه یق ی با تماشا

 که ی د کاری ده بود، با یفای گه بیمون شد. اما دیگرفته بود، پش 

 .......رسوندیان م ی به پا ش برده بود روی مه پیبا تا نیشروع و تقر

 !!دونم چطور بگم؟؟ی خب راستش نم 

 م کاسهاشه یر نیز ی گه مطمئن شده بود ،بازم کاسه ایا که دیهل

 نا روی س یکه حرکات دستپاچهیو مات در حال ی خنث  ی، با نگاه 

 :گفت  یآشکارا و لحن خاص ی زخندر نظر داشت ، با پویز

 ......!!!!دیش راحت باشیمثل دفعه پ 

 

 

 کالفه و ی شرمنده شده بود، با حالت   یگه حسابینا که دیس

 :مستأصل گفت 

 ا یگم ، چیک میز بخاطر رتبه خوبتون بهتون تبریقبل از هرچ  

 د؟؟ یرو انتخاب رشته کرد
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 گذره یا م ن یتو سر س یکرد زودتر بفهمه چیم ی ا لحظه شمار یهل

 :گفت  ی حوصلگ ی؟ با ب

 اراک  ی، بعدم پزشک ها از دانشگاه تهران به بعدیهمه داروساز 

..... 

 ، و ی دوست دار یلیرو خ ی ده داروساز ین نشون میخب پس ا 

 ... یهمون انتخاب اول رو قبول ی که دار ی مطمئنا با رتبها 

 ی ه احتمال رو درنظر گرفتیده یاراک هم نشون م یانتخاب پزشک

 

 

 ی قبول بش یت رو بتون یانتخاب بعد ی تهران بر  یکه ممکنه نتون 

..... 

 نا بود، ی س یولحن خودمون ییهو یر ییکه تو شک تغیالر حا دیهل

 د وخودش از حفظ بود سر رفته یشن یکه م ییحوصل هاش از حرفا

 :و کالفه گفت  یبود ، عصب
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 ی ن خواستگار ید هدف شما از ای نطوره ، حال راحت بگیبله هم

 !!!ه؟؟یچ

 که در جواب  یدنت تو پارک !! و سوالیخب راستش بعد از د

 یاگر جوابت مثبت بود چه برخورد  "نکه ی، ای سوال من کرد

 دم ما هردویجه رس ین نت یفکر کردم به ا یلی..... خ"کردم ؟؟!!!  یم

 د یکنم ، از سپی م  ید فضولیم ، ببخشیدار یکسانیط یبا شرایتقر

 نکار دارهیاصرار به ا یلیموت که خدم که به ازدواج با پسرعیشن

 

 

 خاطر رشته به تهرانه ب هدفت رفتن  ی!!! از طرف  یستین  ی، راض

 ...... کنمی م  ی....... منم که تهران زندگی که دوستش دار ی ا

 د ،گفتن جمالت یا رو د یهل ی ره یتعجب نگاه سردرگم و خ یوقت

 بود با  ی با هر جون کندن یسخت شد ، ول یلیش براش خیبعد

 :من ومن ادامه داد
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 م، البته ی نخُب راستش !!!! ..........من فکر کردم ما باهم ازدواج ک

 رو نداشته یط ا زدواج واقعیشرا یعنیب گم ؟؟!!!!  ی ! !!! چطور  ی صور

 د، مجبور یال راحت بخونید تهران درستون رو با خییا یباشه شما ب

 به  نصورت منم مجبورید..... در ای هم نش یبه ازدواج اجبار

 ستم.......هر وقت هم یکنن ن یل میکه خانوادم بهم تحم یازدواج

 ت شد یتتون تو تهران تثب ید و موقعیل بود یکه شما ما

 تحت یگه کسیم !!!! اونموقع دی....... از هم جداشی،توافق

 

 

 م  یتونیمون میا محل زندگیازدواج   ی ذاره........برایفشارمون نم

 ........ میریم بگیخودمون تصم

 یش بالخره زده بود، حس کسی که با همه سخت  ییبعد از حرفا 

 رو نیجا کرده نفس راحتش رو پرصدا بابج یرو داشت که کوه 

 ......... داد
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 ی ش تو گلوش مونده بود و با حرفایکه از دفعه پ ی ا با حرصیهل

 ده بود، بدون در نظر گرفتن حس دوستی که شن ی گستاخانه ا

 کنترل نشده در یت یاز کف داد و با عصبانار  ی داشتنش، اخت

 :گفت ییپروا ی جوابش با ب 

 د، ین کردیش آشکارا توهید !!! دفعه پیروندواقعاً که از حد گذ 

 ......متوجه بشه ی نگفتم !!! و نذاشتم اَحَد یچیه

 

 

 ن مزخرفات ید ایی ا ید دوباره ب ی حال چطور به خودتون اجازه داد 

 یزا رو بفهمن چ ین چ ید اگر خانوادم ا یدونید؟؟ م ی لم بدی رو تحو

 ی پسر ، اگر حامد  ی د جایاد؟؟ !!! اصالً خودتون رو بذاریش م یپ

 قشه کهیل ی بخواد ، بنظرتون چه برخورد ی ز ین چید چن یاز سپ

 ....... !!!د؟؟یباهاش بکن

 کرد، انگار راه تنفسش بسته شده بود ویتش میاذ یحس خفگ
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 در کنترل  ی کرده بود. سع ادامه حرف زدن رو براش مشکل 

 داشت ، که تا پشت پرده چشماش راه باز کرده بودن ،اما  ییاشکا

 که یجمع  یزش نداده بود، تا موجبات نگرانیشون اجازه رهب

 ..........رون از اتاق منتظرشون بودن، رو فراهم نکنهیب

 رون رفتن از جاشیکه به قصد ب یتازه کرد در حال  ینفس  ی به سخت

 د به سمت  ی تهد یانگشت اشاره اش رو به نشونه  شد،یبلند م 

 

 

 بغض  یا لحنکرد، و بیگرفت که مسخ شده نگاهش م  یینایس

 :آلود گفت

 !!!!نمتونی گه هرگز نبیدوارم دیام

 ترک خورده بود و حال ی ن خواستگاریا از همون اولیقلب هل

 نیشکنه حس ای خونده بود قلب واقعا م ییکامال شکسته بود ، جا

 ن هاش شرحهیس  یکه تکه گوشت محصور در قفسهرو داشت 
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 ود، تا مغز که سراسر وجودش رو فراگرفته ب ی شرحه شده و درد

 ...... استخوانش رسوخ کرده

 ی ق سعیا با چند نفس عمیرون رفتنشون از اتاق ، هلیتو فاصله ب

 هردو یجلوه کنه وقت ی کرده بود به خودش مسلط بشه و عاد

 خنده از رو لباش  ی وم که لحظه ان خانیوستن، پرویبه جمع پ

 

 

 رو تماشا ایهلنا و یا ق فراوان سیکه با ذوق و اشتیرفت در حالینم

 :کرد ، گفتیم

 د  ی خوایجه رو نمیز خوب باشه، نت یخُب انشاءالل که همه چ 

 د؟؟ی بگ

 ا نداده یحرف زدن به هل یکه اجازه ی ع طوری سر یلینا خیس

 :، گفت  ی رص درآر ح ی باشه رو به جمع بزرگترا با خونسرد

 .....!!! رو مهلت خواستن تا فکر کنن ی ا خانوم چند روزیهل 
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 د رو باور یشنیخودش م ی رو که با گوشا ی زیچا شک داشت  یهل

 :ن خانوم گفتیکه پرو ی کنه ، وقت 

 ی ن مهمیه که راجع به مسئله به این حق هر دختریبله خُب!!! ا

 رم یگیتماس م گهی، مهلت فکر کردن بخواد.... من چند روز د

 

 

 هم درنظر گرفته باشه .... من که  ی دوارم ، شمارو برایام

 ...... شهی تون باشه همون م یرم هرچبهش اعتقاد دا یلیخ

 ن چند یکه هم ییده، و در عجب بود با حرفاید درست شنیفهم

 ش تو اتاق بهش گفته بود !!! چطور حرف از فکر کردن ی قه پیدق

 !!!مونده ؟؟هم  ی گه فکریزده بود ؟مگه د

 یی این حالت ممکن ،مقابل هلیتر ی نا به عادیموقع رفتنشون ، س

 ی گرم ی بود، قرار گرفت و خداحافظ  یقال ی که نگاهش به گلها

 ......کرد
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 گه دلشید ......، د یا شن یاز هل یر لبیز یدر جواب ، خداحافظ

 که عاشقشون   ییتونست نگاهش به اون چشمای خواست و نمینم

 ......افته ی بود، ب

 

 

 و  یگه رو پاش بند نبود خودش رو با خستگیا د یرفتن هل یوقت

 ..... انداخت ی لن صندیکترینزد ی رو یچارگیب

 !!ستیکشتن ن  ی له یاسلحه تنها وس

 ...شانیبا چشمها  یبعض

 ...شانی با حرفها  یبعض

 ....با سکوتشان  یبعض

 ..کشندیتو را م

 ایهل

 داد و محتاج ذره یفکر کردن بهش نم یذهن خست هاش اجازه
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 افته ین و قرار طالق اتفاق بیکه به تضم یآرامش بود. ازدواج ی ا

 !!!!ن عشقید ، لعنت به ایگنج یدردمندش نمتو افکار خسته و 

 

 

 گفت ، آخه آدم قحط بود که عاشق یراه م یمدام به خودش بد و ب

 ی فِ احساس خالص و پاکین پسر گنده دماغ شده بود؟؟!!!، حیا

 ..... که بهش داشت

 د یده بود..... اما با یو خشم به مرز انفجار رس یاز شدت ناراحت

 نید خودش رو تو ایاشه، نباکرد به اوضاع مسلط بیم یسع

 ........ باخت یت م یوضع

نشست حس کرد حالش از چند  ی صندل  ی که رو ی بعد مدت 

 قه یدق

 که ته گلوش بود رو فرو ی از بغض  یمیقبل بهتره، بخش عظ

 د از عقلیخورد، بایگه هرگز گول احساسش رو نمی. د خورده بود
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 دوباره اش  ورود نا بایداد سیدارش دستور گرفته بود و اجازه نمیب

 ره و بهیگه قلب و روحش رو هدف بگ یم خونشون بار دیبه حر

 

 

 یازش باق ی زیکه چیکنه ، طور ین شکل ممکن متالش یبدتر

 !! هاش کنهیهد ی گهاینمونه تا به کس د

 ن خانوم سه ی با روز جمعه از تهران برگشتن، مه یو فر رمانیه

 باز کنه و همون شنبه عمل کرده بود و قرار بود شنبه پانسمان رو

 شنبه  ی روز بهمراه فرشاد برگردن اراک، دختراش از قبل برا

 شب همه رو خونه عمو دعوت کرده بودن ،تا مالقات مادرشون

 کیه قبل که نزدخودشون انجام بشه ومثل دفع ی زیبا برنامه ر

 ل یاد، دلیجداگانه ن یبودن هرکس ییرایبه دو هفته مشغول پذ

 که وجود داشت، یبی .... ، تنها ع.....ل بودیفام  یگهاش دورهم ید

 ی ش هم در مهمونیفائزه خانواده مادر ین بود که به گفتهیا
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 .......... حضور داشتن

 

 

 س یپرف ی خاله ها و دختر خاله ها ی ط اصال حوصله ین شرایتو ا

 نرفتنش  ی هم برا  ی ل یچ دلیو اِفاده فائزه رو نداشت..... متاسفانه ه

 جاها  یتونست بعض یرس خوندن راحت تر منبود..... قبال بخاطر د

 ........ ن بهانه به نفع خودش استفاده کنهیشد از ای حال نم ینره ول

 یکه همه باغ عمو دعوت بودن خواهرا   ی ادش اومد بار آخری

 ه حرف زده بودن که تا چند روز حال خودش ینقدر با کنازنعمو او

 د بودنیکه شن  ییحرفا  ی ادآور ی و مادرش گرفته بود، تا مدتها با 

 ......ومد یدوباره حس بدِ اون روز به سراغشون م

 کمک زودتر به خونشون بره ، با  ی ا خواسته بود، برایفائزه از هل

 اطر زن عمو و بخ یبه رفتن نداشت ول یلیکه قلباً م  ی وجود 

 لش رو برداشت ، بعد از ناهار حامد رسوندش خونه یدختراش وسا
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 ............عمو

 

 

 ....ده بودنینرس  نعمو هنوزفرشاد و ز

 با و فائزه روبرو شد .نورسا یشه با استقبال گرم فریا مثل همیهل

 کرد.فرشته یم یده بودش و براش دلتنگیند ی خواب بود ،چند روز

 .... انیخودش قرار بود شب ب  یفتهو بچه هاش هم طبق گ

 و آلبالو ی شام قرمهسبز ی داشت برا یخوب یلیبا دستپخت خیفر

 ش غذا، فائزه هم طبق معمول  یپ ی پ هم براه بود، سوپلو گذاشت

 ...... مشغول دسر بود

 مشامش رو پر کرد ، یخوب ی به محض ورودش به آشپزخونه ب و

 س یاز شب قبل خ افتاد، که معلوم بود ییچشمش به بادام ها

 ی معطل ی د خالل بشن، بیآلبالوپلو با ی دونست برای کرده بودن، م

 .......مشغول شد
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 اطشو نیح ی وند یهسته گرفته شده که مال درخت پ ی و هاآلبال

 .....پختن ی بود با شکر پوشونده شده بودن و آماده برا

 تو یور خانوم که هرز گاهیمشغول کار خودش بود، ز یهرکس

 وه و یشستن م  ی کرد، براین خانوم میونه کمک مهخ ی کارا

 تب خونه از صبح اومده بود ، خونه عمو بمرا ی ز کاریو تم ی سبز

 ......بزرگتر و مجلل تر از خونه برادرش بود

 ...... آماده بودیعالز به نحو یغروب ، همه چ ی دم دما

 ن فرشاد خبر ازینگ و داخل شدن ماش یباز شدن در پارک ی صدا

 ....دادیم اومدنشون

 کنار دختراش به  ایهلدن یراه بود ، با د ین خانوم که خست هی مه

 ا بعنوان عروسش خونشونیهل  ی وجد اومده بود آرزوش بود روز 

 شه نسبت ینه فشردش همیبه س  یباشه، اول از همه با مهربون 
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 د لبخندیا رو که دیبود، فرشادم هل یمینطور ص میبهش هم

 ش اومد...... بعد از سالم ولب ی ت رویبه نشون رضا یکج

 ره یاتاقش شد تا قبل از اومدن مهمونا دوش بگ یراه یاحوالپرس

 ......وآماده بشه

 مخصوص به   یمحافظ یزن عمو پانسمانش رو برداشته بود ول

 تبخش بود ویش رضایچشمش بود، خداروشکر حال عموم

 ....... ف کرده بودیعملش رو خوب توص یج ه یدکترش نت

 ش از حدیمنصور و همسرش ب ییمعلوم بود دانطور که یا

 در حقش لطف کرده بودن ، ز نعمو مدام ی برادر یف هیوظ

 ن خانوم صاحب دوبرادر و دو خواهر بود ،ی د . مهرکیدعاشون م

 یی د شده بود....... دایبرادر کوچکترش مسعود زمان جنگ شه

 گفت ن یش ساکن تهران شده بود ، همه میپ ی منصور هم از سالها
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 هاش به  ییخوب و مثبتش رو از دا ی هایژگیاز و یلیفرشاد خ

 ......... ارث برده

 یعمه پر ومده بودن ، اول از همهکساعت بعد همه مهمونا ایتا 

 .......فائزه بودن که زنگ رو به صدا درآوردن  ی وخاله ها

 من تک بچه بودنش، یُسا رو داشت که به ین فقط پریخاله شه

 ........ س بار اومده بودار خودخواه و لویبس

 ال،سحر و سامان رو داشت...... از بدوین هم سهیخاله پرو

 وم بود از قبل اونجا بوده رفتارشون معل ا کهیدن هلیورودشون با د

 ن ی که همه متوجه شدن !! تو ایند و تو چشم بود ،بطوریناخوشا

 کرد و دوست داشت زودتر مادرش یم ییا احساس تنها یط هلیشرا

 .خصوصا حامد کنارش باشن  نایا
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 الی مدام دور و بر فرشاد بود، سه  ی انه ا یسا به طرز واضح و ناش یپر

 سایسا!!!! مادر پریپر یالبته نه به اندازه اشتند  یهم دست کم

 ییدها یف و تمجی از بدو ورودش با قربون صدقه رفتن فرشاد و تعر

 در جلب نظر فرشاد و خوب  یکرد، سعیحرفاش م  ی که لبال

 .....جلوه دادن دخترش داشت

 ی متعد ی خوند گرفته تا هنرهای که درس م یاز رشته و دانشگاه

 کرد. در یف م یو.....داشت ،تعر  یاطیخو  ی که دخترش در آشپز

 رو هم که روشون کارشده بود ی زید حرفاش چند تا رومییت أ

 نکه کار دخترشه با ذوق به همه نشون یهمراهش آورده بود و از ا 

 .....زدیدر موردشون حرف م داد ویم

 ی ه لحظه فکر کرد اگر حسش به فرشاد مثبت بود چه حالیا یهل

 نبار با یشه ، این برخالف هم یهم  ی راره، بیتونست ازشون بگ یم
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 دن چهره وا رفته ویکرد و دیکه زنعمو ازش م  ییف های تعر

 گه مطمئن شده بود یشد، حال دیشون قند تو دلش آب میناراض

 ن دخترا رو در حد فرشاد ندونه و دلشیحق داره اکه زنعمو 

 .....سخت بود یلینخواد که عروسش بشن تحملشون خ

 زجونم همراشون بود اومدنیه عزو پدر مادرش کبالخره حامد 

 .........رون فرستادینفس راحتش رو ب یا با خوشحال یو هل

 زجون رو گرفته بود وارد شد پشت یکه دست عزیحامد درحال

 سال، از ۳با یفائزه که تقر ی پدر و مادرش، خاله ها  سرش هم

 ه شد کیکسال میو النم که حدود  ی حامد رفته بود سرباز یوقت

 ن خانومی، پرو یده بودنش . بعد از سالم احوالپرسیبرگشته ، ند

 ی ز رو به مهرین ب رانگیتحس ین گه و با تعجب  ی ز ینتونست چ

 خانوم

 :گفت ییبا لبخند دندون نما 
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 هزار ماشاءالل ، خدا حفظش کنه آقا حامد نسبت به قبل چقدر

 .... شناختمیدمش نمیدی رون میفرق کرده !!!، اگر ب

 زد وبا احترام تشکرکرد، فرشاد  ی خانوم در جوابش لبخند ی رمه

 ی دن حرفاین شنیپ فوق العادهاش ، در حیشه با اون تیمثل هم

 و تعارف ییووست و بعد از خوشامدگ یخالش ،به جمع مهمونا پ 

 زد با یکه با دستش به شونه حامد میباهمه ، رو به خالش در حال

 :گفت یشوخ

 شید ی !! از اون موقع که شما ندتس یهم ن ی ن تحف هایخاله همچ

 که با دو دستاش به خودش یرتر شده، ( در حال یتا الن فقط پ

 .........ی ز یه چی ی کرد ) حال منو بگ یاشاره م

 ..... دینت بشه!!! هر دوتون خوبکه خاله قربو یاله
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 ی مبل راحت ی زجونش افتاد که رویه لحظه نگاهش به عزیا یهل

 گفت ، یر لب ذکر میبود و تند تند ز کنار آشپزخونه نشسته

 گران در یف دی بود که از تعر ی نادر ی زجون از اون دسته آدمایعز

 ومد، چونی ذکور خوشش نم ی زانش خصوصاً نوه هایمورد عز

 چرخوند یح میرفع بال مدام تسب ی د ممکنه نظر بشن برامعتقد بو

 نداخت ی م یهم به جمع حاضر نگاه ی گفت ، گاه یرلب ذکر میو ز

 ......کردیت مفوو 

 دش رو یف و تمجی خوشمزه بود و همه تعر یلیبعد از شام که خ 

 یور خانوم اجازه ندادن کسیبا و فرشته همراه با زیکردن ، فریم

 شه و سر ازینکه آشپزخونه شلوغ م یتن اکمکشون کنه ، و با گف

 یی خودنما ی سا برایرو ن کردن .پریارن، همه رو بیکارشون در نم
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 گذاشت  ین یور خانوم آماده کرده بود تو سیرو که ز ی چا ی تعداد 

 ....... جمع آورد ی و برا

 نیکتریتو نخ فرشاد و حامد بودن و نزد یال حسابیسا و سهیپر

 ....... تن انتخاب کرده بودننشس ی مکان بهشون رو برا

 ال برشون نداره، رو بهینکه خیا  ی د، برایزنعمو که اوضاع رو د

 :ه گفتمقدم یهمه مغرورانه و ب

 م،یری ا جون رو بگیفرشاد و هل ین روزا عروسیشال همیا

 ی خوب شده ، پزشک یلیجون رتبه کنکورش خایهل ماشاءالل 

 هاشیم، بق ی آماده کرد ی بال رو براشون تا حد یاراک قبوله طبق ه

 خوا دیا جون میخودشون هر طور هل ی قه یم به سلیرو گذاشت

 ش یان پیرن و بیبگ نا سرو سامون ین که ای درست کنن، هم

 .......شهیالم راحت میخودمون خ
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 با ذوق  یشد، وقتین خانوم هر لحظه مشعوف تر میصورت مه 

 :ادامه داد  ی وافر

 ره دانشگاه خودم همهی م  ا جونیشال از اول مهر که هلیا

 ی د بزنه تا وقتیاه و سف یذارم دست به سیکنم ، نمیکاراشون رو م

 ) شدیض تر می که لبخند لبش عریدرسش تموم بشه..... ( در حال

 ....... کنمی بچه دارم که بشن ، قربونش برم خودم بزرگش م

 مادرش که روبروش نشسته بود ی ا نگاه درموندهاش رو سویهل

 خواس تیا نداشت.اما نمیاز هل ی خانومم دست کم   ی هرانداخت ، م

 ده ین رو هم فهمیبزنه ، ا ین خانوم حرفیمه ی در حضور خواهرا 

 ده یش کشین خانوم مخصوصاً حرف ازدواج فرشاد رو پیمه  بود که

 ..........ادیال حساب کار دستشون بیسا و سهیتا پر

 

 

 ط قدرت فکری شرا نیکرد،اصالً تو ایزا فکر ن مین چیا به ایاما هل
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 ده و دوخته فقط مونده یخودش بر ی کردن نداشت ، زنعمو برا

 .......رفته بود ش یتا بچه دار شدنش هم پ  یا بپوشه، حتیبود هل

 گه تحمل اون فضا رویده بود، دیکه شن ییا بخاطر حرفایهل

 بدنش بال رفته و اونقدر گرمش شده بودکه  ی دما  ینداشت . به آن 

 اط گذاشت یرفتن نداشت ، پاشو که تو ح رونیجز ب ی چاره ا

 ی ورماه، با خود عطر گلهایشهر  ی م نسبتاً خنک شبگاهینس

 د و مشامش رو ی اشبه صورتش پباغچه رو  ی و شب بو ی محمد

 ......د حالش بهتر شد یکه کش یقیپر کرد ؛ با نفس عم

 اط اومده بودن ی به ح ی باز ی ک لحظه متوجه شد بچه ها که برای

 اط یق شد مطمئن شد تو حی، به همه جا که دق ست یداشون ن یپ

 ..... ستنین

 

 

 از طبقه بال  ییاد تو خونه دنبالشون ، صدایبرگشت که ب یوقت
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 دا  یده شد وبال رفت ، بچه ها رو اونجا پید بدنبال صدا کشیشن

 نورسا افتاده بود ی ش برایکه دفعه پ ی اتفاق بد ی ادآور یکرد با 

 دنشو نیشون رها کرد، به محض دشد بچه ها رو به حال خودینم

 : گفت ی باحالت اخمالود و جد

 نجا؟؟؟ ید ایاومد  یبا اجازه ک

 برد ، دست به کمر لباشو ی م ه دلنش کیرینورسا با اون زبون ش 

 : غنچه کرد و گفت

 م به آرزویفرشادمونه اومد یینجا خونه دا یه ؟؟!!!! ایخب مگه چ

 ...... م ی و محدثه نشون بد

 فرشاد رو  ی رف زدن نورسا بود که از پشت سر صد اغر ق لذت ح

 : گفت ید ، با لبخند و لحن خاصیشن

 

 

 ن مامانتون دنبالتون یید پاید بر یخب حال که نشون داد  
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 .........نگرده

 ه هم بدنبالش یتا فرشاد نورسا رو بغل کرد و بردش سمت پلهها بق

 ...نیین تا برن پایرفتن ، نورسا رو گذاشت زم 

 به خونه بندازه،  یدا کرد نگاه اجمالیا فرصت پ یفاصله هل نیتو ا

 ی لیامده بود ..... خیشد ، بخاطر بودن مستاجر بال نیم  یچند سال

 شده بود، آشپزخونه اُپن  ی د بازسازیز به سبک جدیک و تمیش

 برداشته شده بود و جاش رو ستون ییراین هال و پذیوار بیو د

 ....... گرفته بود  ییبایز ی گچ بر

 ا صحبت کنه، با یمادرش اومده بود تا با هل ی فرشاد بخاطر حرفا

 :ن گفت یهم ی نداره برا یده بود حال خوشیدنش فهمید

 

 

 ر!!! همش بخاطر خواهراش و ینگ ی مامان رو جد ی حرفا

 د یخواست اونا قطع ام یبگم !!!! .....م ی دختراشون بود. چه جور
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 ..........کنن 

 نجا و در یست ایقرار ن ی فت نکه تو هنوزم بهشون نگ یاما ا 

 ی شه براحتیهست که نم  ی ، موضوع جد یکن  یکنارشون زندگ

 نه که مطمئنه یخاطر امامانت فقط ب ی ا یاپردازیازش گذشت .... رو

 زنعمو رو  ی ذاره ..... اتفّاقاً حرفایتک پسرش هرگز تنهاش نم

 د یبا ین مد نظر خودتم هست ..... ولیرم چون همیگیم ی جد

 نجا دانشگاه برم ی گرم قرار باشه اراک بمونم و همبهت بگم من ا

 مامانت  ینکه از بچگیداشته باشم با ا یمستقل  یدوست دارم زندگ

 ش ه  یل نمین دلی ا یداشتم و دارم، ول ن خودم دوسترو مثل ماما

 

 

 ن یخواد این علته که دلم م  ی کنم ....به ا ینجا زندگ یام و ایب

 .... برقرار باشهشه ینمون همیدوست داشتن و احترام ب

 مسلط ی د ،برایرس یکه کالفه و مستأصل بنظر میفرشاد در حال
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 :انه گفت ید و دلجویتو موهاش کش یشدن به خودش دست

 ی کنیکه تو فکر م ی کنم ، اونطوریکه زدم عمل م  یمن به حرف 

 د مامان نسبت به من  ی ستم شایاونقدرام وابسته به خانواده ام ن

 .....ک طرفه استی کامالً یباشه ول ی نطو ریا

 زنه یکه م  یگفت !! از لحن گفتنش مشخص بود به حرفیدروغ م

 .... ستین ی اعتماد

 زدن از خودش نشون بده، حرف  تو  ینکه انعطافیا بدون ایهل

 :گفت 

 

 

 یاد، براین مسئله کنار نمیا با این راحتیمطمئنم مامانت به ا 

 خوام !! دوست ینو نم یو من ا یسی خانوادت وا  ی نکار لزمه تو رویا

 ن مامانت یه مادر شروع کنم ...... همی ی م رو با دلخوری ندارم زندگ

 شه حتماً مطرح ب ن مسائلین ازدواجه ، اگر ایکه اآلن مشتاقه ا
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 .......گرده ی نظرش بر م

 خته بود، ادامهیآرومتر که همه التماسش رو درش ر  یبا لحن

 :داد

 اگه به اراک  یت؟؟!!!،ح ی ن ازدواج دار یآخه چرا اصرار به ا 

 نو یا یکنم ، ول ینجا زندگیام ایبشم ، هرگز نم ی موندن هم راض

 ی دختراست عمارت حاج مهد یلیخ ی دونم آرزویخوب م

 ی مامانت و همسر خوبتر  ی برا یکنن ؛عروس خوب ی زندگ یعیشف

 !!! اد یمن برنم ینا از عهدهیشن ......... اما ایتو م ی برا

 

 

 وار گرفت ،چند قدم کوتاه برداشت تا یه از دیوسانه تکیفرشاد م أ

 :گفت  یک تر بشه.... مقابلش که قرار گرفت ، به آرومیا نزدیبه هل

 فکر کنم !!! درک ی گه اینم به کس دو تی؟؟!!! نمیفهم یچرا نم 

 ی ندار یبهم حس  یدونم گفت یسخته؟؟ م  یلین مسئله برات خیا
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 اجازه رو ن یدم عاشقت کنم .... در حال حاضر ای بهت قول م  یول

 د درید یخواه یاگه قبول کن یفراتر برم ول یه حدیندارم از 

 شه ، من بخاطرت حاضرم هر  ین زمان نظرت عوض میکوتاه تر

 !!!!د ) هرکار یبکنم (با تاک ی کار

 نداشت..... حرف زدن با فرشاد ی ده ا ی چ فاینکه هینه !!! مثل ا

 کرد چون یدنه ، اتفاقاً کامالً درکش م ی مثل آب در هاون کوب

 فکر کنه ، حالت مرگ  ی گها ی تونست به کس د یخودش هم نم

 ی گهایتصور لمس بدنش توسط مرد د یداد وقتیبهش دست م 

 

 

 ی براش مشمئزکننده و چِندِش آور بود که حتونقدر کرد؛ ایرو م

 ه دختر فقط به ی یزگیدوشکرد،چون معتقد بود ی بهش فکر هم نم

 باشه کار   یکس در گرو ی ست !!! دل و روح وقتیجسمش ن

 رو از دست داده بود دلشن یش ای وقت پ یلیا خیتمومه و هل
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 همه یباشه ول یکیار یه که جسمت در اختیاون ین زندگیبدتر

 ن به خودت یبدتر از ا  یانتی!!! خ ی گهایش کس دی فکر و حواست پ

 .......و هم به طرف مقابلت وجود نداره

 منم عاشق" گفتینا دوستش داشت تا با غرور بهش م یکاش س

 " !!!هستم که اتفاقاً اونم عاشقمه یکس

 .....داشت یداد و دست از سرش برم ی ت میرضا ی نجورید ایشا

 

 

 پرده و  یانداخت ، ب  ی فرشاد نگاه  ی الفه مغموم و ک ی به چهره 

 :بدون خجالت گفت

 ز درستیهمه چ ازدواجبعد از  ی فکر کرد 

 نار هم گل و بلبل دکیبود که اآلن همه با ی نجوریشه؟؟!! اگر ایم

 ی برا ینده خوبیچ آیست .... من ه یکه ن ین یبی م یبودن ...... ول

 نم ی بین ازدواج نمیا
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 ی شده و در حضور خالهها  یبتشون طولن ین حس که غ یبا ا

 ن راه افتادیهم ی راجع بهش بشه، برا ی خواست فکر بدیفرشاد نم

 ی ضا ا عترا  ی چ حرف یه ی به سمت پله ها ، پشت سرش فرشادم ب 

 ...... ستین بحث ن یادامه ا ی برا ید زمان مناسب ی د فهمیرفت، شا

 ی ن لحظ ها یز خاله پرویهر دو همزمان وارد شدن ، نگاه تند و ت

 ..... رفتیوشون کنار نمر از

 

 

 کرد ، هر چه چشم چرخوند مادرشیزنعمو با حظ بهشون نگاه م

 :گفت ی ن خانوم با پوزخند حرص درآرید؛ پرویرو ند

 هست  یخوب ی ک هیه تینن یب ی وزا دخترا زرنگ شدن تا من ریا 

 ..... رشونیکنن تا طرف مجبور بشه بگ  ی حاضرن هر کار

 که زد یبا حرفاده کرده بود وخانوم سوءاستف  ی از نبود مهر

 ی لیا رو پر از غصه کرد، حرفش مثل س یو هل یخودشو خال
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 ..... بود که به صورتش خورده باشه یدردناک

 نی دن، مه یده ب ودن رو فهمی که شن ی زیچ یضر معنهمه ا فراد حا

 د ؛اما چون مهمونیخانوم از شدت خشم قرمز شد و لب گز

 ..... هبزن ینتونست حرف  یخونشون بود کس

 

 

 من فاصله داشت نشسته بودن،یکه از نش ییرای ون داخل پذیآقا

 ن خانوم نشدن یمشغول به گپ و گفتگو بودن و متوجه متلک پرو

....... 

 یهمراه نداشت با چهرها  یمونیچ پشین حرف که هیبعد ازگفتن ا

 برافروخته به خواهرش اشاره کرد برن و همزمان از جاش بلند 

 نویخودش مسلط باشه، اشش رو کرد تا به شد، فرشاد تمام تال

 د ،یشد فهمیمشت شدهاش م ی منقبض شده و دستا  یاز چهر ه

 ی ه تا به خاله بزرگترش ب خواست خودشو کنترل کنیم ی نجوریا
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 م به یکه خوشحالش کرد تصم ی زینکنه؛ تنها چ یاحترام

 .رفتنشون بود

 ......رون اومدیب  یس بهداشتی د که از سرو ی ا مادرش رو دیهل

 

 

 کرد از اون  یا ، سع یهل یدن ناراحتیفرشاد و د  یفائزه با اشاره

 :ط و آدماش دورش کنه؛ اومد سمتش و آهسته لب زدیمح

 !!!میبر ایب 

 ..... اونو با خودش به اتاقش برد

 :ا گفت یانه رو به هلیدلجو یدر رو که بست ، با لحن

 .... چونن دل شکسته است.یجان!! ناراحت نشو، خاله پرو ی هل  

 ن شکلیش به بدتری ل زندگی تو ازدواجش شکست خورده، اوا

 شه اونم با دوست خودش که رفت ویانت شوهرش میمتوجه خ

 یادیز یکنه سخت یف مینطور که مامانم تعری!!! اآمد داشتن 
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 سا خوشبخت بشه فرشاد روینه که پریش بر ایده. همه سع یکش

 .......دوست داره یش به طرز خاصیاز بچگ

 

 

 ی نه با حرفایبیشه اونو داماد خودش میالش همیا و خیتو رؤ

 دیکرد؛ بعدش هم دیم ی اده رو ی نقدر زیا دیبامامانم که بنظرم ن

 ...... و فرشادم که دنبالت اومد یرفت رونیب

 کرد ین حرف خودشو خالید، با ایشد و به مرز انفجار رس  یعصب

..... 

 ناراحت  یهش نگ ه وقت بیخداروشکر مامانت نبود!!! تراخدا  

 .......شهیم

 فائزه رو ی از حرفا ی کلمها ی ا تو اوهام خودش بود و حت یاما هل

 که افتاد و  یامروز با اتفاقاتکرد ین فکر میده بود، به ایهم نشن 

 ی ن چند درصدییاون احتمال پا یستیزا،بایچ یل یروشن شدن خ
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 فکر کردن به فرشاد در نظر گرفته بود به صفر ی رو هم که برا

 !!! سونهرب

 

 

 ش کنه با تهران یبا حامد حرف بزنه و راض ی مجبوره بطور جد

 ه عمودونست اگر اراک بمونه باز خانوادیرفتنش موافقت کنن، م

 ...... دارنیوفرشاد دست از سرش برنم

 برده بود، ساکت موند   یا پیهل یفائزه که به وخامت اوضاع روح

 .....رون رفتنیکه گذشت از اتاق ب یقینزد. دقا یگه حرفیود

 روقتهید"ا با گفتن  یخداروشکر فقط خودشون بودن، پدر هل

 .موندزجون شب رو خونه پسرش ی، از جاش بلند شد؛ عز "م!!یبر

 کرد،یحوصله به جمع نگاه م ی درهم و ب  ی فرشاد با چهرها 

 جواب  ی انگار امشب تا حد ید داشت ول یکه هنوزم ام ی باوجود

 .........ا گرفته بودیخودش رو از هل
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 دار بمونه و یبود که بتونه ب ی ا خسته تر از اون یبرگشتن هل  یوقت

 ..... صحبت کنه ی با حامد بطور جد 

 

 

 ی شد و به تختخوابش رفت، از هجوم افکار منف  آماده خواب یوقت

 کرد ذهنش رو یومد. سعیونگران کننده خواب به چشمش نم

 ش روییام نهیکنه تا فردا صبح بتونه تصم یز خال یاز همه چ 

 . رهیبگ

 نیگه پرویدو روز د  یکیروز از مهلت چند روزه گذشته بود و  ۲

 و اخالق خوب و ده ی مادر سپ  ی ادآوریگرفت، با یخانوم تماس م

 فائزه ،  ین خانوم خالهیرش ناخودآگاه تو ذهنش با پروینظ یب

 .......سهاش کرد تفاوتشون از فرش تا عرش بودیمقا

 یذرها ی به فرشاد نزده بود، ول  ی ندیخوشا ی نکه حرفایبا ا

 دونست که جنگ اولینو خوب مینداشت ؛ ا یمون یاحساس پش
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 ..... بِه از صلح آخره

 

 

 ی کنه حت یخواست خونه عمو زندگیدلش نم یطیچ شرایتحت ه

 وجود نداشت،  یلید اگر مسئله فام یاگه اون خونه کاخ باشه ، شا

 یت  ی به حساس توجهبا  ین موضوع اونقدرا هم براش مهم نبود؛ ولیا

 ی دونست زنعمو به فرشاد داره ، مطمئن بود کنار هم زندگ یکه م

 که تا بحال  یشه؛ و احترام متقابلیکردنشون دردسر ساز م

 ...... خواستینو نمیا هرگز ایره و هلین م ینشون بوده از ب یب

 ا یاتاقش شد. هل یبعد از صبحانه ، حامد به قصد حاضر شدن راه

 باً همزمان باهاش وارد اتاق شد،یقرش رفت تبدنبال  ی معطل یب

 :د ، بدون مقدمه گفتینگاه پرسان حامد رو که د

 درس خوندن ی فتن من براهنوزم نظرتون در مورد تهران ر 

 دونم تو وینم میش کنم ، ایتونم راض ی ر نکرده؟؟!!! بابا رو مییتغ
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 ........ د نذاره من برمیرمان تو گوش بابا کردیه

 

 

 کرد تا با شلواریراهن انتخاب م یکه از داخل کمد پیحامد درحال

 :تخت گذاشته بود سِت کنه ، گفت  ی که رو  یرنگ یذغال

 !!رده که نظر ماهم برگرده ؟؟ر کیی تغ ی زیمگه چ 

 انتخاب رشته یتو سرته و چ یدونم چی، نمین هلی بب

 ی بخونن، کس  ی ارن و پزشکی؟!!همه آرزوشونه رتبه تو رو بی کرد

 ه ترم رفتیراز قبول شده بود یش یترش پزشکشناسم دخیرو م

 ش خانوادش ، با یگرفت اومد اراک پ ینتونست بمونه انتقال ی، ول

 کم از تهران نداره یراز از نظر علمینن دانشگاه ش دوینکه همه میا

...... 

 سال  ۸ن یکه تو ا ی دختر  ی شناسمت برایدر ضمن من تو رو م

 شتر وقتا خودم بردمت یب فقط راه خونه و مدرسه رو بلد بوده اونم
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 ست .... تو ین یکردن تو تهران کار راحت  یو آوردمت، تنها زندگ

 

 

 ، اگر ی ادندار ی ش بیبرات پکه ممکنه  یاز خطرات ی د ی چ دیه

 ی حرف یما درست کن ی و اضطراب دائم برا یه نگرانی ی خوایم

 ی کنن ، برایرو انتخاب م یست برو..... در ضمن همه اول پزشکین

 رن یگی رو در نظر م ی و داروساز  یشون دندانپزشکیبعد  ی انتخابها

 یدار  ی چه اصرار یقبول ین رتبه راحت پزشکی، تو با ا

 !!؟ ی بهداروساز

 رسه ازیعقلم نم یعنیخوره !!، یبهم برم یگی که م ی نجور یا 

 کیدم گفتن نزدیخودم مراقبت کنم؟! خوابگاه مطمئنه، پرس 

 بهش ندارم ی من عالقها  یبدون دیبا یدانشگاهه، در مورد پزشک

 کنن الهام دختریانتخاب م یست که همه اول پزشکینطورم نی، ا

 دوست داشت  یدندانپزشک، از اول یشناسیرو که م یمیخانوم کر
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 دانشگاه  ید ، اما دندانپزشکیرسی م  ینکه رتب هاش به پزشکیبا ا

 

 

 تهران رو انتخاب کرد و قبول شد، خودشم تنها تو تهران درس 

 ، ا آلنم درسش تموم شده و برگشته یچ مسئله خاصیه خوند بدون

 ادته چقدر در مورد ی م مامانبزرگ رو یمنم عاشق داروساز ...

 رفتم یهر وقت م یاطالعات داشت از بچگ ییدارواهان یگ

 داد و مورد ی ن بهم نشون شون م یرزمیبردم تو زیخونشون ، م

 نیدر ا یگفت من از همون موقع به عشق قبولی مصرفشون رو م

 ..... تونم ازش دست بکشمیچ جوره هم نمیرشته درس خوندم ه

 طع ا رو قیادش اومده باشه، حرف هلی ی زیحامد انگار که تازه چ

 :کرد و گفت

 نا ی؟!! س یفکر کن ی نا مهلت نخواستینم ، مگه تواز سیسا ببیوا

 دونم فرشادم یکنه .... میم  ید همه ماست، تهرانم زندگییمورد ت أ
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 !!!؟؟ یگ  یه دوباره میزا چین چیش ، پس ایخواینم

 

 

 که به ذهنش   یبگه تنها جواب دم دست یا که مونده بود چیهل

 : د رو به زبون آوردیرس

 د به درسم ید نتونم اونطور که بایخُب فکر کردم با ازدواج شا 

 نیهم ی ام ، برایبرن ی متأهل   ی ا ممکنه از پَسِ زندگ ی برسم ، 

 ........عالً درس بخونمنه که ازدواج نکنم و فیحم ایترج

 نه که اراک ین کار ایه، بهترینا منفینصورت اگر جوابت به س یدر ا

 رو دَرسِت چون مامان  یتمرکز کنفقط  یتون ی،م  یبخون  یپزشک

 به  ی اونطور که دوست دار  ی نجور یهمه جوره هواتو داره، ا

 ..... !!! یرسیدرستمم

 یا یکرد. تو رویا فکرش رو میبودن، که هل  یظاهراً مُصرتر از اون

 در ینن مخالفتی خوبش رو بب یبافت اگه رتب ه ی ال میخودش خ
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 . جه بودینتیم ب ن تالشش هی ن آخریکنن اینمورد باهاش نمیا

 

 

 ......شترنداشتیراه ب ۲در حال حاضر 

 خوند ، فرشادم دست از سرشیم  یموند و پزشکیا اراک می

 پُر از آه و ش ی کرد و زندگیتاً باهاش ازدواج میداشت؛ نهایبرنم

 ........ هم نداشت ی ادیشد و دوام ز یافسوس م

 ودش خ ی مبهم برا ی نده ایداد و آی نا جواب مثبت میا به سیو

 . زدیرقم م

 اش یرو به رو ای هلشه گفت حُسنش تهران بودنش بود؛ یم

 .ا بودید فرشاد ازدواج هلیرسوند...درضمن تنها راه قطع امیم

 ...... رفتیش می اونم زودتر بدنبال زندگ   ی نجوریا

 هم که  ی ا نداشت، اون مهلتیبه جواب مثبت هل ی دیچ ام ینا هیس

 رها یکیه که در تاریریت د، در واقعی ن لحظه به ذهنش رسیآخر
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 ک بشه!!! برخالف یدونست تا چه حد به هدفش نزدی کرده بود ؛ نم

 .......ده بودی ا نپرسیش که اصال در مورد جواب هلیدفعه پ

 ده یگرفت .....سپ یده خبر م یاز سپ یفن، با تماس تلنبار از شنبهیا

 ه گه حال زودی تو!!! مامان م  ی اوه چقدر هول  "گفت یهم هربار م 

......" 

 ی م داشت برای ن خانوم تصمیور بود و پرو یامروز سه شنبه  شهر

 ره ،بخاطر دفعه قبل همه وجودش رو یگرفتن جواب تماس بگ

 ...... اضطراب و دلشوره فرا گرفته بود

 هیخواد یا می هل  "خانوم گفته بود  ی مهر یاما بعد از تماس، وقت

 ی خندون و دل ی ، با چهرها "نا صحبت کنه ی گه با آقا س یبار د

 تابانه  یه هم داد ، که بین خبر مَسرت بخش رو به بقیشاد ا
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 ن یآسمون برد و خدارو از ا ی منتظر جواب بودن. دستاش رو سو

 ........بابت هزاران بار شکر کرد

 نا یش قدم شد و با برادرش تماس گرفت س یده از ذوقش پیسپ

 گرفته و ناراحت  ی ، با حالت  "الو سالم  "دن  یکه جواب داد با شن

 :صداش کرد و گفت ی چاشن ی هم بغض مصنو ع یکم

 ی اصرار داشت  یدونم تو رو چه حسابیسالم داداش!! من نم 

 ل اُفتاده حال ی ف از دماغ ی ریکبیا ین دختر هیخونه ا ی دوباره بر

 گه نه!! خُب ی دوباره م ییه با کمال وقاحت و پرروییانگار چه تحف ها

 باشه چرا مارو دوباره  یجوابت منف یتخواسیبگو دختر تو که م

 ....... و ین یرینهمه پول گل و ش یا یبه زحمت وخرج انداخت

 ده به ستوه اومده بود، در جوابشی سپ ینهمه پُر حرفینا که از ایس

 :گفت 
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 یادآور یست ، خودتو ناراحت نکن ( با ینقدرام مهّم نیخُب حالا  

 داد جوابشی حق ما زده بود بهش ی که به هل  یهولناک ی حرفا

 خودش داشته ، هر  ی برا یل یباشه و ادامه داد) حتماً دل یمنف 

 ..... رهیم بگیش خودش تصم یزندگ ی ن حق رو داره برایا یکس

 که راه انداخته بود ، یشیانم به  یچ شکینا ه ید س یده که دیسپ

 :نکرده ادامه داد

 ی که داره چ   یا با اون هوش سرشار و عقلیمن فقط موندم هل 

 ه که خونده مخش یادیتو سرش خورده ، فکر کنم بخاطر درس ز

 )ادامه داد یو متفاوت با لحن قبل  ی غ و شادیتاب برداشته(با ج

 !!!گه باهات صحبت کنهی ه بار دیخواد یم

 ی ده باشه، برایلحظه به گوشاش شک کرد درست شن هینا یس

 : ن گفتیهم
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 !!؟؟ یگی م ینم چ ید درست حرف بزن بب یسپ 

 بابا ، عروس خانوم خواسته دوباره باهات صحبت کنه ،  یچیه 

 !!! جواب مثبت داده ییه جورا ی

 ی ا داده باشه، ناخودآگاه لبخندین جواب رو هلیشد ایباورش نم

 ..... ومدش الب ی صورت رو ی به پهنا

 شه ، یک مینکه داره به خواست هاش نزدینا سرخوش از ایس

 :جانزده گفتیه

 ره اگه ی... به مامان بگو ازشون اجاره بگ  امی من آخر هفته م

 خوام دوباره مزاحمیرون نمیم ب ی نبار رو برینداره، ا ی رادیا

 خانوادش بشم ؛ اگه موافقت کردن ، مامان خودش ساعتش رو 

 ........هماهنگ کنه

 .... م ی آخ جون!!! پس آخِر هفته افتاد 
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 ....میخوایبرو بچه پرو!!! سَرِخر نم 

 یکه در حال حاضر تنها بودن شما دوتا پا  ییجاخُب از اون 

 ه وقت دست ازیام یکشونه ، منم همراتون میطون رو وسط میش

 ....... دیپا خطا نکن

 شه و اگه ید نمیف زبون دراز سپیدونست، هرگز حر ینا که م یس

 نش جواب داره ، ی اره وتو آستینطور ادامه بده تا شب کم نمیهم

 .....د خودشو راحت کر ی با خداحافظ 

 ه و با یا دختر باهوشیده بود هلیتو همون چند برخورد فهم

 ده بود فرق داره؛ با برخورد ی که تااونموقع د ی گ ها ید  ی دخترا

 ازش دی که حرفاش رو شن یموق ع  ی که روز خواستگار ی تند

 دونست قبول کنه ، لحظه آخربه ید میکه بع ی د، با وجودید
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 د نظرش عوضیشا د، بهش مهلت فکر کردن بدهی ذهنش رس

 ........ درست فکر کرده بود  ی ن که تا حدیبشه ، مثل ا

 یدختر ینه نگاه کرد، چهرهیر خودش تو قاب آی گه به تصویبار د 

 ن یکه ا یقیغم عمومده ، ید که چند روزه خنده رو لبش ن یرو د

 ........ روح پژمرده اش کرده  ی ن حد ب یروزا تو دلشه تا به ا

 شه عاقالنه رفتار کنه و تابحال دست یهم کرده یکه سع ی دختر

 تو  یحضور خدارو همه جا حت یاز پا خطا نکرده ،از بچگ

 گه جز دری ن کمتر دروغ میهم ی دهنگرفته، برای هاش ناد ییتنها

 .....!!!!بود یصلحت که اسمش دروغ م ی موارد

 ن رو از سال اول مدرسه براشیرین خاطره ش یمادرشبا افتخار ا

 اد تویه روز معلمشون میکه بوده  ییل ابتداکالس اوّ "گفت  یم

 

 

 گه از یده و بهشون میه دونه شکالت میکالس به همه بچهها 
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 تنها شدن و ین شکالت رو فقط وقتیامروز تا فردا فرصت دارن ا

 رن مدرسه یست بخورن!!!!!! فرداش که مین نششویچ کس پیه

 !!!ایخورده بودن جز هل ییتنها یی همه بچه ها شکالتشون رو جا

 :دهی؟!! جواب م ی پرسه چرا نخوردیمعلّم ازش م یوقت

 شه همراهم یدا نکردم که تنها باشم خدا همیرو پ ییچ جایآخ هه

 تا بچه جواب دلخواهش رو  ۳ن  یمعلّمش اون زمان از ب "بود!!  

 ..... ا گرفته بودیفقط از هل

 شه همه جاهست ویدونست، خدا همیم یاز همون دوران کودک

 انجام  ی ا کار خطا و پنهان ید دروغ بگه ینبا  یطیراچ شیتحت ه

 ن یخواست دروغ، اونم به ایبده ، حال چه مرگش شده بود که م

 !!! ش بگه؟؟یزندگ ی نهایزتر یاندازه بزرگ روبه عز

 

 

 ش پاش نبود ویپ ی گهایراه و چاره دبود انگار فکر کرده  یلیخ
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 تیاز واقع ن انتخاب هر چند اشتباه و دوریجبر داشت ا  ی از رو

 .........کردیرو م

 رون حرفاشون روینا ساعت  بره دنبالش، تا برن بیقرار بود س

 د یبا ییا بود ؛ قبل از جواب نهایدار به خواست هل ی ن دیبزنن ، ا

 .کردنیگه صحبت میه بار دیو مفادش   ی ددر مورد ازدواج قراردا

 از ریغ ییدار جاین دین خانوم خواسته بود ایچه بهتر که پرو

 د و یشنیم ید مادرش حرفاشون رو اتفاقیخونه باشه ،تو خونه شا

 ......بردیبه اصل ماجرا م یپ

 ل و یچ م یشه بود.ه یعاشق پ ی اآلنم حاضر و آماده منتظر آقا

 ه رژلبی ط به نداشت، و فقدن به خودش یرس ی برا  یرغبت

 ی نکه از صبح بخاطر استرسیا  ی اکتفا کرده بود؛ اونم برا یصورت

 

 

 ی دیشده بود لباش خشک شده و به سف  یهش مستول که ب
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 ......زدیم

 بود ی گها ی دهتر از هر زمان دیپوست صورتش هم پر یرنگ مهتاب

 یآسمون یآب ی ده بود. مانتو یبه چهرهاش بخش یروح یوحالت ب

 د یسف ی آب  یو کتون  ی کاربن یآ ب ی ن ؛ همراه با روسریار جو شلو

 س براشیرش به انگلن سفیمحمد از آخ ر ییداسش که دایآد

 براش ساخته بود که سنش  ی پ اسپرت دخترون هایآورده بود ، ت

 به آمدن ی ز یداد... به ساعت که نگاه کرد چیرو کمتر نشون م

 .....رون رفتیش بنه کَند و از اتاقینا نمونده بود دل از آیس

 :د ینکه چشم مادرش بهش افتاد ، با تعجب پرسیبه محض ا

 

 

 تر بهتر ی ه خورده خانومیمادر؟؟!!  ی دیپوشلباس  ی نجوریچرا ا  

 ها که یمثل بچه مدرسها ی ده ، شد  ی نبود؟! از بس رنگت پر

 !!! ی کردیش میکم آرایخوان برن امتحان بدن؛ لاقل یم
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 ا مجبور به پس یگه هلید زنگ که بلند شد ی خداروشکر صدا 

 .....دادن جواب نبود 

 روزش  بنظر خودش لباساش و سر وضعش با توجه به حال و

 ....د ی پسند  یشتر میرو ب ی نجو ریم خوب بود ، خودش ا یلیخ

 : رفت، اما مادرش مانعش شد و گفت یبه طرف در خروج

 تا زنگ ی ستادی ، پشت در وای کنه هول  یصبر کن !!! حال فکر م

 ......رونیب ی پربزنه ب 

 ی نا بره داخل ولیفون رو جواب داد تعارف کرد سیخانوم آ ی مهر

 :و رد کرده بود و مادرش با گفتنانگار دعوت ر

 

 

 ....ادیگم ب یباشه پسرم ،الن م

 .......ا گفت که بره یرو سر جاش گذاشت و به هل یگوش

 شه بهید که برآزنده تر از هم ی نا رو دیدر رو باز کرد، س یوقت



@Romanbook_ir                                                                                      تابوشكين عاشقانه  

  
 

شما! یمجازق ین رف ین و آخریرمان بوک:  اول                                      

 ه ازیدنش تک ی است...به محض د یه داده و منتظر هلینش تک ی ماش

 اشت همزمان با برداشتن ن گرفت و به سمتش قدم بردی ماش

 ا رو پاسخ داد...... و در یاز چشمش، سالم آروم هل ینک آفتاب یع

 .... جلو رو براش باز کرد

 :کرد و گفت ای هلن رو دور زد و سوار شد، رو به ی خودشم ماش

 !!!م؟؟یمد نظرتونه بر یخاص ی شما جا

 نهمهینا معذبش کرده بود و از ا ی که نشستن کنار سیا در حالیهل

 کردیم  یگرفته بود ، سع  ی رعادیقلبش ضربان غ یکینزد

 

 

 ی ز کنه، با نگاهینا پره یالمکان از چشم تو چشم شدن با س یحت

 :ره به جلو ،کوتاه و خشک گفت یخ

 !!! نه

 ا برده بودیه چندان خوش هلبه رفتار سرد و حال ن ی نا که پیس



@Romanbook_ir                                                                                      تابوشكين عاشقانه  

  
 

شما! یمجازق ین رف ین و آخریرمان بوک:  اول                                      

 :، با مالحظه و آروم گفت

 ن رو به حرکت درآورد، ی .... ماش  کنمیخُب پس خودم انتخاب م

 ره کار ینکه داره کجا میش گرفته بود حدس ایکه در پ ی ریبا مس

 ......نبود یسخت

 ک پخش شده دریخوش مدهوش کننده عطر مردونه لل ی بو

 رو پر کرده بود و حال نسبتاً  ایهل ی ههاین ،مشام و ریماش  ی فضا

 ..... ده بودیبهش بخش ی بهتر

 

 

 شاپ هتلی کراست به سمت کاف یه شدن ک  یوارد شهرصنعت

 داکرد،یپارک پ ی برا یمناسب  ی دن جا یچرخ یبر رفت و با کمیخ

 ....... ن مکان معموًل شلوغ بودیچون آخر هفت هها ا

 رفتارش  ه ،کن یا رو همراهینا صبر کرد تا هلیاده که شدن س یپ

 مطمئناً اون ینشست ؛ ولی ت آقامنشانه بود و به دل م ینهایب
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 ن رفتار خاص، صاحب یو ا وانه کنندهیدعطر  ی رکه،بوپ معیت

 !!!!! ا تعلق نداشتیچکدومشون به هلیداشت و ه

 نفره  ی زیرو انتخاب کرد، م یدنج ی نا جایوارد شدن س یوقت

 و چمن  ی گلکار ی از فضا ی چشم نواز ی ویکه و  ی شه قدیکنار ش 

 ش ی ن شکل ممکن به نمایباتریشاپ رو به زیرون کافیمحوطه ب

 نه یبش  ایهلد تا یرون کشیرو ب یاط صندلیته بود......با احتگذاش

....... 

 

 

 ا گرفت ینا به رسم ادب اول سمت هلیگارسون مِنو رو که آورد، س

 ...... و ازش خواست تا انتخاب کنه

 حیاش نکرده بود، ترجلحظه تجربه که تا اون  یب یا با حال عجیهل

 ان برسه ، مسلماًیه پا که هنوز شروع نشده ب ی داد زودتر مالقات یم

 ن بدون یهم ی رفت براین نمییم از گلوش پایزیط چین شرایتو ا
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 : نا گرفت و گفتی بندازه اونو سمت س ینکه به منو نگاه یا

 .........!!!!!هیوان آب کاف یه ل یل ندارم ، فقط یم ی زیمن چ

 نا ی تازه کنه، س یی خواست تا در صورت لزوم گلوین میا ی اونم برا

 ایهلرو از  ین اندازه خُشک و رسم یتا به ا ی ر برخوردکه انتظا

 رو  ی زیقه خودش چ یح داد اصرار نکنه و به سلینداشت ترج

 ........انتخاب کنه

 

 

 ی وانه وار عاشق بستنید دی دونست سپ ینکه میبا توجه به ا

 ن  یه به همه، چون نازنیق دخترا شب ین فکر که عالیا اه، ب یوهایم

 رو ی وهایم  ید بزرگتر بود بستنیاز سپ  ینکه چندسالیهم با ا

 د که به یشن ی ا با کمال ناباور ین هلیدوست داشت!!! بنابرا یلیخ

 سفارش داد، فکر کرد  ی وهایم  ی تا بستن۲گارسون، آب همراه با 

 ی وها یم  ینکه عاشق بستنینا بخوره، با اید خود سیهر دوش رو با



@Romanbook_ir                                                                                      تابوشكين عاشقانه  

  
 

شما! یمجازق ین رف ین و آخریرمان بوک:  اول                                      

 مرد ممکنیم ماگر ی نبود که بتونه ازش بگذره، ول  ی زیبود و چ

 ......... نبود لب بهش بزنه

 ی جلو دیباسفارش داده بود حال  ی گهایز دی!!!! کاش چ یلعنت

 دلخواهش بود که هرگز قصد خوردنش رو یچشماش بستن

 .....نداشت 

 : داختواخمو ان ده، متفکریرنگ پر ی ایبه هل  ینا نگاهیس

 

 

 نکهید ؟!! مثل این ید من رو بب یمن در خدمتم ، خواسته بود

 .... دمید ،گوش میدارییحرفا

 گفتن  ی کرد ، هر چه که برا یهو قالب ته ین حرف یدن ایبا شن

 آرامشش دیبادن، یکباره از ذهنش پرکش یآماده کرده بود همه به 

 بهم داد و خ زدهاش روی ی نکار دستایا ی کرد ، برایرو حفظ م

 :ز گذاشت یم ی رو
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 خواس ت یگه هرگز دلم نم ی د د ید بدونیراستشو بخوا 

 ازی زندگاز اتفّاقات تو  یلیخ ی ریشکلگ  یگاه ینمتون،ولی بب

 ن بد و بدتر مجبورم بد رو انتخاب یدستما خارجه ، مثل من کهب 

 ....کنم 

 

 

 یهرچند کوتاه ول ی مدت  ی حال که قراره بصورت قرارداد 

 ن قرارداد یط ا یق تر به شرا یم بهتره دقیاش کنار هم ب نامشخص، رو

 ..........میبپرداز

 یادین دختر با توجه به سن کمش زینا سراپا گوش شد ، ایس

 :ن مشتاقانه گفت ی هم ی د ،برایفهمی باهوش بود و م

 د من چهییکامالً موافقم!!! حق با شماست، من در خدمتم بفرما

 !!ت کنم ؟ید رعایرو با ییزهایچ

 ن منظوری که به هم ی ا برگه از قبل آماده شده و خودکاریله
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 ز گذاشت، یم ی د و رویرون کشیفش ب یش آورده بود رو از کهمراه

 :نا بندازه گفت یبه س  ینکه نگاه یبدون ا

 

 

 طم رو قبالً ی داره من شرا ی از به مفاد  ین ی خُب هر قرارداد 

 م یکنید هر دو امضاء میخونم براتون اگر موافق بودینوشتم،م 

 .....د یرش اضافه کنید زیخوایرو م یشمام اگرموارد

 ی ت رفتار خُشک و رسم یکه هنوزم تو بُهت جدیالنا در حیس

 براش ی ساله چه مفاد ۸ن دختر یا بود، دوست داشت بدونه ایهل

 :ن گفت یهم ی در نظر گرفته برا

 ........دمید گوش م ییبفرما

 چیگه هیهمد یم تو کارایکه کنار هم هست ی نکه، مدت یاول ا 

 ی گ خودم رو دارم شما هم زندیزندگم من یکن ینم یدخالت

 ام آشنا شدم وینکه با همکالسیخودتون رو ... دوم ، به محض ا



@Romanbook_ir                                                                                      تابوشكين عاشقانه  

  
 

شما! یمجازق ین رف ین و آخریرمان بوک:  اول                                      

 شم تا مزاحم شمایرم همخونه میشون میکی شناختمشون با 

 خانواده هامون بخوان ی از اعضا یکیکه  ی نباشم، فقط در موارد

 

 

 که باهم  یم.....سوم ، مدتیکنیم   ان تهران ، کنار هم حفظ ظاهریب

 خونه ی درقبال کارا ی ف هایچ وظیم من ه یک خونه هستیو در 

 چیبگم ه   دیبا،پخت و پز و شستوشو ندارم،   ی زکاریاعم از تم

 ن کاراشیا یستم که بخوام انجامش بدم ؛ هرکس یم بلد ن یکار

 رو که مطمئناً به اجبار یمربوط به خودشه..... چهارم، مراسم

 هین شکل ممکن در حد یقراره گرفته بشه به سادهتردهها خانوا

 ....رو ندارم ید و مراسم رسمیخر یباشه من حوصل ه  یمهمون

 ره یصورت بگ  ییم جدایپنجم، هرزمان هر کدوممون زودتر بخوا

 ، "میتفاهم ندار"طرف مقابل مخالفت نکنه ، با همون ترفند 

 ......میو بدون دردسر جدا ش یتوافق
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 رفت و تمومینا طفره میهنوزم از نگاه کردن به س هکیدر حال

 ین دوریکرد که باهاش چشم تو چشم نشه وایمتالشش رو 

 

 

 رون فرستاد ینموند، نفس راحتش رو ب   ینا مخفید سیکردن از د 

 :نا گذاشت ،و گفتی، برگه رو چرخوند مقابل س 

 مد نظرتونه و ی من بود ، شمام اگر مورد ی نا شرط هایا 

 .......د  یید بفرمایه کنضافد ایخوایم

 بهمراه ی وهای م  یالس بستنگ۲سفار ششامل  ی نی گارسون با س

 :ز ، گفت یم ی د ، با گذاشتن سفارشات رویوان آب رسیل۲

 !!ست؟؟ین ی گه ایامر د

 که نگاهش رو به برگه روبروشینا با تشکّر از گارسون ، در حالیس

 ه هاش رو بینداخت دستاش رو پشت سرش قالب کرد، تک یم

 :داد، و گفت یصندل
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 یبندم ولیبه همشونم پاباً یشما هستم و تقر ی من موافق شرطا 

 ...... !!!!هست یه مشکلی

 

 

 نهید حداقلش اید دست من امانت یکه تهران کنارم هست  یتا موقع

 تفاوت باشم یتونم در موردتون بید نمید رو برام دار یکه حکم سپ 

 نیتو ا یست ولی ن  ید شکیهست  ی نکه دختر معقول و عاقل یدر ا

 ۶ یب و متفاوتیعجدم شهر یکردم فهم یکه تهران زندگ یسال 

 ی شناسن ول یگه رو م یبا ه مه همدینجا تقرینسبت به شهرستانه ا

 به ی شه به همه کس اعتماد کرد ، راستش تا حدیتو تهران نم

 د  یگ ینکه میدم نسبت به شما حساس باشن ،ایخانوادتون حق م

 ی ز جالبید ، بنظرم چی اتون باشیسهمکالاز  یک ید کنار یخوایم

 ه ی ن ازدواج قرارداد یت شما بامنه هرچند ایست بهرحال مسئولین

 ت بشه شما به عنوان خواهرمم کهیرعا دیباتوش  یه اصولی یول
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 ه ین یتونم ای بگم نم دیبافه من مراقبت از شماست ، ید وظی باش

 .....رمیمورد رو ازتون بپذ

 

 

 تصورشم سخت بود که  یحت یداد ولیبهش حق م ی ا تا حدیهل

 :ن مصرانه گفت یهم ی کنه، براجاد مزاحمت یا یکس ی برا

 ه که من تو خونه شما مزاحم نباشم ، اگر هر ین در صورتیا 

 دیرید بپذیستم بایزمان احساس کردم مزاحمم و خودمم راحت ن

 حس ی نجوریرم خوابگاه تا ایتاً میبتونم مستقل باشم ، نها 

 .......ن بشهیم تأمت شما ه یمسئول

 ی ط زندگیم شراین  یبب خودش ی م در جا یذارین مورد رو میا 

 !!!!ره یش م یچطور پ

 ش ید، پ یگ یم یشداوریرو که با پ  یهردومون احساس ی د، برایشا

 .....ادین
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 دستش  ی ر داش تبا انگشتایا که همچنان سر بزیبه هل ی با نگاه 

 :کرد ، ادامه دادیم ی باز

 

 

 ه خونه یا نه؟!! تا سال گذشته بابا ین گفته د براتویدونم سپ ینم

 رانشهر برام گرفته بود که به دانشگاهم یابون ایدر خ ی جا ریاست

 خانوادم متوجه شدن موندگار تهرانم ،بابا  یک باشه، وقت ینزد

 ن خودش اومد تهران و تو یهم ی م گرفت خونه بخره برایتصم

 ان و د، همون موقع مامیه آپارتمان خر یوسف آباد یمنطقه 

 ش یلیکه خ یلی ن اومدن تهران خونه رو پر کردن از وسایمیس

 ن ازدواج کهی حال با ا ی بود ، ول  ی ر ضروریو غ یبنظرم تجمل

 ه ی زیجه ی خواد خانواده شما برایسرانجامش مشخصه دلم نم

 ن، ی به خانوادتون منتقل کن ی ه جو ر ینو خودتون  ینه کنن ایهز

 ....... ه نباشنیزید جهیچ وجه تو فکر خریبه
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 :ادش اومده باشه ادامه دادی ی زیانگار که چ

 

 

 ش یپ ی رم که بعنوان مسافرت کاریم ییوقتا به مسافرتا  یگاه 

 از به  ید حرفام نییت أ ی نجور مواقع برایکنم ای خانوادم مطرح م

 د، که حوصله خونهیالت عیمثل تعط ییشما دارم، وقتا  ی همکار

 .......ارمند رو  یلیفام ی اجبار یدا ید و بازدیو د

 م البته صرفا ی ا رفتیتالیا کم بهین عنوانبا شرید امسال به همیع

 ر شینظیفو ق ا لعاده و بیده گرفتن از معماریحم نبود بخاطر ایتفر

 ، انگار از موزه  ی دار یرُم که قدم برم ی ابونهایهم بود ، تو خ

 و مدرن منحصر بفرد و یم ی قد  ی بخاطر معمار  یکنیدن مید

 ........باشیز

 نیکه تو ا ییجانا که به ظاهر حرفاش تموم شده بود، از اونیس

 ه، یده بود چه دختر مغرور و خاصی ا فهمیچند برخوردش با هل
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 :ن حرفش گفتیبعنوان آخر

 

 

 د، همه خرج و مخارج شما یکه کنار من هست ی درضمن، تا زمان

 ن حال گفته باشم که یه قرون تا هرچقدر باشه با منه از همیاز 

 ک خونه یزده حساب تو بانک نینکار احتمال یا ی د، برایاشت براح

 د، تا یرید سودش رو بگیکنم تا هرماه خودتون بریبراتون باز م

 ........ن بابت راحت باشه یالم از ای منم خ

 نا نسبت به دفعه قبل تو یر حرف زدن سییا کامال متوجه تغیهل

 نطور برداشت یا ا یهل ینکه از رفتار رسمیخونشون شده بود، مثل ا

 گه  ی فاده کنه، ظاهرا دکرده بود که از افعال سوم شخص است

 گفتی د میموند که بایز میه چ ی گفتن نداشتن ، فقط  ی برا یحرف

: 

 د، ممکنه من تهرا ن قبول نشم جوابا یرین رو هم درنظر بگیا 
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 ..... گمی م رو مییکه اومد نظر نها

 

 

 ا یهل  یبه بستن  ی نگاه ش رو به اتمام بود، ی ه بستنینا در حالکیس

 :داخت وبا اشاره بهش گفتباً آب شده بود انیکه تقر

 یگه ایز دید چیدوست ندار ی وهایتون آب شد اگر م یبستن 

 .... سفارش بدم

 حفظش کرده بود یچ نرمشیا که هنوزم موضعش رو بدون هیهل

 :گفت  ی تفاوت ی، با ب 

 !!! هین آب کافیل ندارم ، همیگفتم که م  

 .دی نوش ی داشت و جرع هارو بر وان آبیل

 : ا گفتید، در جواب حرف هلش که تموم شیبستن 

 اد؟ یقا چه موقع می ومد، نگفتن دقید جوابا مین روزا بایهم

 :نان اضافه کردیوبا اطم
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 باشه  ید انتخاب اولتون هرچ یکه شما آورد ی البته با رتبها

 ......د یقبول

 ست غرور بهش دهمراه با  ینیرینا حس ش ین حرف سیا با ایهل

 ن انتخاب اول رو قبوله، داد،خودشم ته دلش مطمئن بود همو

 ن یکه داشت هم ین اوضاع آشفته تنها دلخوشیشه گفت تو ایم

 :نا گفت یبود، در جواب سوال س 

 وره هنوزیتا امروز که  شهر ی اد ولیور میمه اول شهریگفتن ن 

 !!!! ستین ی خبر

 صد رفتن هر دو به ق گفتن نبود. ی برا ی گهاینکه حرف دیمثل ا

 رو برگه ننوشت  ی زینا چید س ی که د ایاز جاشون بلند شدن، هل

 یروقبول کرده ، برگه و خودکار رو از رو ایهل ی حرفا یو منطق 

 ....فش گذاشتیز برداشت و داخل کیم
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 فهاش ه یوظ ییه جورایکرد یدن ، حس میخونه رس ی جلو یوقت

 به سمتش  بده، نان ین دختر رو قرص کنه و بهش اطمیدل ا

 :د و صادقانه گفت یچرخ

 التو ن ید خیمون نشیدم پشید، بهتون قول میرفتیکه پذممنون  

 .........از طرف من ازهر بابت راحت باشه 

 :ا در پاسخش گفت یهل

 رو  ین بزرگیدونم چطور قبول کردم و تونستم دروغ به اینم 

 ن باره ین اولیهم به خانواده خودم و هم به خانواده شما بگم؟!! ا 

 ی لین حس و حال خیهم ی گم برایم ین درو غیم چنیتو زندگ

 م باشه و همهی که گرفت ین سادگیدوارم به همیدارم !!ام ی بد

 ..........ش برهیدردسر پ یم بیز اونطور که فکر کردیچ
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 ا یهلسراغ  ی که اولش با حس و حال خوب ی نا هم با وجودیس

 ی ا ، حالیهل یفتهال گردن ح ی با مالقات امروز و د  یرفته بود ول

 :د ، با تاسف گفتدا کرده بوی مشابه پ

 کنم اگر خانوادههامون با خواست همون هرچند ازیمن فکر م 

 یکردن و بجا یبرخورد م  ینظرشون نا معقول ، درست و منطق

 ش ین اتفاقات پیکردن ایحل کردنش، صورت مسئله رو پاک نم

 بازم اگر  یم ولیردش بینجا پیه که تا ایومد . ..بهرحال کارینم

 د ی بد ید جواب منفیتون ی ر نشده میم دست، هنوزین یدلتون راض

 ه دختر با من یت شما بعنوان یکنم بهرحال موقع ی ، من درکتون م

 .....د ین خوب فکراتون رو بکنیفرق داره ، بنابرا

 

 

 مید تصمیره تا اونموقع، فرصت داریگم فردا تماس بگی به مامان م
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 بدنبال نداشته  یمونینکرده بعدا پش ی داد.تا خیریبگ یدرست

 .........اشهب

 .....اده شدیکرد و پ یآروم ی ا خداحافظ یهل

 ررس نگاهش یک هاز ت ی نا صبر کرد وارد خونه بشه، تا لحظ هایس

 ....ب راه افتادی دمغ و عج یخارج نشده بود همونجا موند، با حال

 ی لیچشماش بود غم دلش خ  ی که امروز جلو  ی دختر پژمردها

 حاضر نشد  یکه حت ی ترداد، دخیبود که نشون م  یشتر از اونیب

 !!!! به ید و لعنتی به فرمون کوب یبهش بندازه، مشت یم نگاه ین

 ده بودین فکر از ابتدا هرگز به ذهنش نرس یخودش گفت؛ کاش ا

 .......اد غلط بودی ر و از بنی، ظاهرا کارش بدون تدب

 

 

 ی مسجد یب از منارهن مناجات قبل از اذان مغریدلنش ی صدا

 ........شدیضا پخش م ف ی کش بود تویکه نزد
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 ت پاک از خدا خواستیشد همونجا با خلوص و ن  ی ه جوریدلش 

 بهمراه داره  ی ن دختر تبعات بدیا  ی ن ازدواج برایا یندهیاگر آ

 ..........باشه   یبه دلش بندازه فردا جوابش منف !!!

 شتر یجامعه ب ی تو  ا کهیمثل هل  یط دختریخودش پسر بود و شرا

 ا تو یکه هل یاد سوالیه لحظه یداشت. کنن، رو نیروش زُوم م

 ی زین چید همچیاز سپ ی اگر پسر "د افتاد  یخونشون ازش پرس

 ی ز ین چیتصور چن یحت "د؟؟؟ یکنیم ی رو بخواد چه برخورد

 ...... هم براش عذاب آور بود

 ست ش کردهبود،که نتونی کالفه و عصب ی ن افکار به حدیهجوم ا

 ....... بره خونه

 

 

 ........رونی گرفت تا بچهها رو جمع کنه برن ب ا تماس یبا پور

 رون برگشته بود حالش یاز ب ینا، وقتیا امّا، برخالف تصورات سیهل
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 رو  ینا آرامش خاصی نسبت به قبل بهتر بود، انگار حرفا و رفتار س

 ن ا ز حرفاش یریش یت و حسیه جور حمایق کرده بود ، یبهش تزر

 ا بهش گفته بودنیکرد. سی به دلش نشسته بود که آرومش م

 !!!بده  یست جواب منفین  یفکراش رو بکنه واگر دلش راض

 ی نان قلبی ه اطمیتر بود ، ی را ض ی گهایا از هر وقت دیهل یول

 ده بود که از طرفیجه رسین نت یدا کردهبود، امروز به ایپ یخاص

 ت داشت وتا یمن براش اهیرسه، همیبهش نم یب ی نا هرگز آسیس

 د خونه به ینکه رس یبود. به محض ا دوارش کردهیام  ی ادیحد ز

 خانومم خوشحال شد،  ی ، مهر"نظرش مثبته"مادرش گفت 

 

 

 یژ هاینا رو بطور وی خصوصا س ی چون قلباً خانواده حاج آقا معتمد 

 .........دوست داشت

 ن موضوع تو جمعیتنها  سخت ماجرا مطرح کردن ا
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 ر از دونستن ؛سختتیرو متعلق به فرشاد م ایهلبود، که   یلیفام

 ...... با خانواده عمو بود ییارو یاون رو 

 ذاشتن، چون یان مینا رو در جریرمان اید امشب هیاول از همه با

 ر خبر نداشتن، یتهران بودن و از اتفاقات اخ ی موقع خواستگار

 ش رو نداده موضوع یا جواب قطعیخواست تا هلی خانوم نم ی مهر

 ....... دوباره مطرح بشه ،ی خواستگار

 از جواب کنکور ی چ خبریور بود و هنوز هیشهر  ۳به امروز شن

 .........و روزنامهها نبود

 

 

 .... نا داده بودی رو به مادر س  ایهلو مثبت  ییخانوم نظر نها ی مهر

 ن خانوم از سر و سامون گرفتن پسرش اونطور که خودش یپرو

 پاهاش بند نبود  خوشحال بود که رو ی خواست بقدریدلش م

......... 



@Romanbook_ir                                                                                      تابوشكين عاشقانه  

  
 

شما! یمجازق ین رف ین و آخریرمان بوک:  اول                                      

 ........رو گذاشتن یینها  ی شنبه شب قرار بله برون و صحبتها

 کنه ینکه دخترش با رضا و رغبت داره ازدواج میاز ا ایهلپدر 

 کرد که قانع یبا برادرش صحبت م  ی د طوریخوشحال بود، با  

 ........ ادیش نینشون پ یب  یشد و کدورتیم

 ر یبغ یاماد کسنکه دیش شد، از اا به سرعت پخیخبر ازدواج هل

 زجو ن ی ران و متعجب کرده بود. از جمله عزیاز فرشاده همه رو ح

 زش یعز ینوه  ی ده بود با افسوس و آه دلش برایشن  یاز وقت

 ز یچ کس به اندازه عزیخته بود. هیمهابا اشک ر  یسوخته، و ب

 

 

 نیخواد. با ای ا رو میدونست چه اندازه فرشاد خاطر هلیجون نم

 کرده بود، ید بختیسف ی هر دو نوهاش آرزو ی در دلش برا ودوج

 .........نگه داشته بود ین که  هم نبودن راضیو خودشو با ا

 گرفته بود و از ی ا، تماس پنهان ی ک گفتن به هلی تبر ی فائزه برا
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 ده یخبر رو شن  ینکه فرشاد از وقتیخونشون و ا ی رعادیاوضاع غ

 رفتارشن که ی، و ارده ار کیزنه و سکوت اخت ینم یچ حرفیه

 ........شتر از همه مادرش رو نگران کردهیب

 نتونست  ین خانوم به محض گرفتن جواب از شدت خوشحالیپرو

 ه یان گذاشت و بعد هم بقینا رو در جریصبر کنه ، اول از همه س

 شت ر ین اتفاق مبارک شاد بودن ، از همه بیخانواده..... همه از ا

 دوشش  ی از ر و ینی کر د بار سنگی من خانوم بود که حس یپرو

 ........ده یبرداشته شده و پسرش به سعادت رس

 

 

 یا همسر برادرش شده بود ازخواهر ا  ینکه هلیده بخاطر ایسپ

 ده ین دوستش بود و فقط سپیا بهتر یگهاش خوشحالتر بود ،هلید

 نکه شنبه یب داداشش شده. از اینص یدونست چه دختر گلیم

 ....... تو دلش نبود سم شرکت کنه دلشب اونم قراره تو مرا
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 ....... !!!بپوشه ؟؟ ین بودکه چیدر حال حاضر تنها مشکلش، ا

 شه با چهره خندون ویدنش اومده بود، مثل همی با به دیامروز فر

 نفک صورتشه، بعد ازیبا و جزو ل یکه خاص فر یمهربون 

 کرده  یخوشبخت ی ک براش آرزو یدنش ضمن گفتن تبریبوس

 ....بود

 یگهاینکه حرف دیا  یم قلبش گفته ،بینو از صمیدونست ا  ی ا میهل

 ....... کنه  ی ن گل هایکوچکتر  یا حتیبزنه 

 

 

 دونست و دوستش داشت یبا رو مثل خواهرش میشه فریا همیهل

 ناراحت و غصه  ینبود؛ با حالت  یش راضی، هرگز دلش به ناراحت

 :دار گفت

 ستم، ین یراض ش اومده یت پیبا جون !!! خودمم از وضعیفر 

 دوست دارم ، زن عمو با مامانم  یلیکه همه تون رو خ ی دونیم
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 کردم فرشاد رو بعنوان همسر قبول  یسع یلینداره.... خ یبرام فرق

 دونم یاد تهران اما میخواست ب  ینتونستم ؛ بخاطر من م   ی کنم ول 

 فرشاد  ی دون ی تونه بدون فرشاد تحمل کنه خودتم میمامانت نم 

 ..... رنیمیرا براش من دختیه بهترخواهان دار یلیخ

 تونم عشق یدم و نمیدیم مثل برادرم میمن فرشاد رو از بچگ یول

 کردم دریه همسر رو بهش داشته باشم، اگر قبولش میو محبت 

 یخوب و بیزندگه یق  یانت کرده بودم ؛ فرشاد ل یحقش خ

 

 

 ی لیبا جون باهاش صحبت کن باور کن من خیدردسره ،فر

 ش رویدن ناراحت ی زه و تحمل د یه حامد عزام به اندازناراحتشم، بر

 ندارم

 ن خانواده عمو بود ، با همونین آدم بیتر  ی با که منطقیفر

 : و کالم آرامش بخشش گفت یمهربون 
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 ی کنه حت یچ کس رو قبول نمی زم اآلن اون داغه و صحبت هیعز

 یی دونم حامدم رفته باهاش صحبت کرده ، در جواب دلجویم

 د من حالم خوبه ویخود نگرانم هستیب ا گفته شم  رمان بهشیه

 م که داغونه، دو روزه فروشگاه ی دونیم  ی ندارم !!!.......ول  یمشکل

 ه دوره زمانید یاد .... بنظرم بایرون عصر م یره بینرفته صبح م

 ....... افته و حل بشه ی بگذره تا مسئله کامال براش جا ب

 

 

 ا فرشاد دلت ب یوقت تو نگران نباش!!! عروس خانوم خوشگل ،

 .........ن بودهیهم ی که کرد ی ن کاریست بهتریهمراه ن

 ده بود، انگار در دل یخبر هولناک و تکان دهنده رو شن  یاز وقت

 که  ییبایقرارش زلزله اومده و در خودش آوارشده بود. کاخ ز یب

 ران شد؛ مرد یخت و و یکباره فرو ریبا آرزوهاش ساخته بود به 

 ه یبراش افتاده بود نذاشته بودن گر ی ق هر اتفا ی بود!!! و از بچگ 
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 کنه!!...... چرا؟! آخه چرا یه نمیگفتن مرد که گریکنه !!!بهش م 

 ستن مگه از سن گیکرد؟!!! مگه مردا از جنس آدم نیه م ید گرینبا

 ........!!!ساخته شدن دل و احساس ندارن ؟

 ه، تونست آرومش کنیه جا وجود داشت که م یط فقط ین شرایتو ا

 ن کوه که مسافت یکتریبود که اومده بود به نزد ین روزیمن دویا

 ی با شهر نداشت... خوشبختانه چون وسط هفته بود، کس یچندان

 

 

 چیه  یاد بلند رنج و عذابش رو بیتونست فرینبود و راحت م

 در دل کوه رها کنه و با انعکاس صداش بفهمه و ی مالحظ ها

 ..........بر سرش اومده  ییره چه بالیبپذ

 ا حرف زده بود،حرفاشیکه اونشب تو خونشون با هل ی ن باریآخر

 قصد داشت، بهش فرصت بده و  یدش کرده بود ولی نا ام یکم

 ال خودش درستیز رو به خی بگذره و همه چ  یصبر کن ه کم
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 .......کنه

 رش کرده بود که قدرت هریچنان غافلگ   ین خبر ناگهانیاما ا

 یتونست در موردش با کسینم  یحت  رو ازش گرفته بود، ی کار

 .........حرف بزنه

 کم داشت  ی نا معتمدیاز س یچ یعنیکرد یمدام با خودش مرور م

 نا تهرانینکه سیح داد، فقط بخاطر ایا اونو بهش ترجیکه هل

 

 

 یکنه؟؟!!! بهش گفته بود که حاضره بخاطرش هر کاریم  یزندگ

 ........!!!!! ودتو تهران رو بهش داده ب یقول زندگ  یکنه حت

 !!ره؟ید بگ ی نهمه عطش خواستنش رو ندیچطور تونست ا

 که بارها ازش گفته بود، و اونو فقط ی ن حس برادرانهایلعنت به ا

 خودش رو  یشتر !!!!کالفه و عصب یدونست ، نه بیبرادر خودش م

 د دوستش یکرد ،چرا زودتر و از همون موقع که فهمیسرزنش م 
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 در موردش ینه چه احساسبفهموبهش  نکرد یاشه، سعیداره و دن

 !!!!داره ؟

 شد نیز جون جمع میادشه اون زمان آخر هفته ها که خونه عزی

 کرد تا اون روز فرا برسه ویم ی ، از اول هفته براش روز شمار 

 با تر و یگذشت زی م یا رو که هر چ یر هلیه دل سیبتونه 

 اهش د نگ یشد رو تماشا کنه؛ مقصر خودش بود بایتر میخواستن

 

 

 که اون سالها ی برد ، تنها کار یم یا به عشقش پ یبود تا هل  ی جو ر

 ی ادشه حتیبرادران هاش بود،  ی تهایگاه حمای کرده بود گاه و ب

 .....ا ازش کتک خورده بودین بار فائزه بخاطرهلیچند

 نش چونیا حق داشت فقط در حد برادر ببین رفتارا هلیبا ا

 .....ودبهش نشون داده ب ی نجوریخودشو هم

 شه حد خودش رو در رابطه با جنس یبود که هم ی تش طوریترب
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 ا گذاشته بود وقتش فرا برسه، یکرد .در مورد هلی ت میمخالف رعا

 یخوب و درخشان ی ش اونو به روزا ین خوددرا یکرد ایفکر م

 شه یهم ی خوبش برا  ی شه روزایدونست باعث می رسونه ، نمیم

 اش بود ویدنرو که  ییتونس ت چشما یازش گرفته بشه ؛ چطور م

 !!!کرد رو فراموش کنه؟؟یم  یباهاشون زندگ

 .....!!!!!! اد زد: خدااااایبا تموم قدرتش فر

 

 

 باشه ؟!! لت ی گر یا متعلق به کس دینه هلیتونست ب بیچطور م 

 شاخ و شونه   یکس ی ومد بره برایسروپا نبود و ازش برنم  یو ب

 و ر ،هرط دونستیم رو که سالها حق مسلم خودش ییایبکشه و هل

 !!!!!!دلش جا بده؟؟؟ ی نهمه درد رو کجایره .....ایشده پس بگ

 حال از هر  یکنه ولیز رو حل می ده بود گذشت زمان همه چیشن

 .........که درمانش زمانه، متنفر بود ی درد
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 ایور آمد. هلیمه شهریژه نامه جواب کنکور درست در نیبالخره و

 ده ی ده بود. سپقبول ش "اه تهراندانشگ ی داروساز"انتخاب اولش 

 نداشت ، منتظر   یش انتظار قبولی بقول خودش با اون رتبه نجوم

 سال بعد  ی خواست برایرو م یجه دانشگاه آزاد بود و دولتینت

 رو که دوست داشت  ینبار رشته علو م انسانیتالش کنه؛ البته ا

 ن رشته داشت ی به ا ی ادیده استعداد و عالقه زیکرد.سپ یشرکت م 

 

 

 نا نذاشتن رشته یاحت بود که خانوادش بخصوص س نارشه یهم .

 ن رشته درس خونده بود یرو انتخاب کنه . اگرتو ا یعلوم انسان

 ........آوردیهم بدست م یت خوبیکرد و موفق یشرفت میمطمئناً پ 

 انگار تا به چشم خودش  یدونست قبوله ولیکه م ی ا با وجودیهل

 هزارمد با شد، حاینمد باورش  ی دیاسم چاپ شدهاش رو نم

 ه روزنامهیدردسر، له و لورده شدن و تو صف موندن تونسته بود 
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 ..... رهیبگ

 نا زبان فرانسه دانشگاهیمدرسهشون، م یمیصم  ی از جمع دوستا

 د یشه ی دانشگاه اراک ، زهره هم پرستار یم یسا شیتهران،پر

 ........ قبول شده بودن ی بهشت

 لذت  یسالگ ۸و ش تینه رزووقفه و شبا یجه تالش بیدن نتید

 دلش یش بود. کنار شاد بودن گوش هی ن اتفاق زندگیبخش تر

 

 

 ده بود زنعمو و فرشادیداد ،از فائزه شنیداشت که آزارش م یغم

 !!!! ندارن یخوب یاوضاع روح

 صحبت کرده بود و همه رو واگذار کرده بود ی پدرش با عمو مهد

 شاد رونبوده و فرن ازدواج  ی ا که موافق ایبه نظر خود هل

 ...... نهی تونسته به چشم همسرش ببینم

 دونه پسرش بود، وگرنهیش بخاطر یزنعمو مسلماً ناراحت
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 .....رهین دخترا رو بگ یتونه بهت ریفرشاد م ی دونست برایم

 دن زنعمو و فرشاد بره و باهاشون ین بار خواست به دیا چندیهل

 شت ذای!!! بهتربود م د ی با صالح ندیهربار فر  یصحبت کنه ول

 ان؛ خصوصا  یبگذره تا اوضاع آروم بشه و با موضوع کنار ب  یمدت

 نشون آورده بودن ی رو که برا ی خانوم انگشتر ی که مهر

 

 

 طینشون شرای با برگردونده بود و در حال حاضر بیفر ی بواسط ه

 ..... وجود نداشت ینرمال

 انتخاب که ی ش با لباسیآرا ی ا مثل دفعه قبل بدون ذرهایهل

 ک و برآزنده شده بود. فائزه یار ش یبس  ین سادگیر عکرده بود د

 که تو  ی ا روسر ی ن لباس یهم  "گفت ی شه معترضانه بهش میهم

 باتره یاد و تو تنت زیشتر م یچرا به تو ب یپوشم ولیمنم م ی دار

 ؟؟ !!! "....
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 بخاطر توئه که یپوش یکه م ی دم بارها بهش گفته بود لباس یسپ

 .......ادیلوهدار به نظر مبرآزنده و ج

 م کلوش بلند همراه با ین  یدامن نبات ی چ شوق و ذوق یهی امشب ب

 که  یکیش یقه کوتاه شکالتیبه همون رنگ با جل ی ز یبلوز شوم

 

 

 و کفش ی کار شده بود، همراه باشال نبات  ییبایجلوش به ز 

 بهش  یرو انتخاب کرده بود که وقار و متانت خاص یشکالت

 .........ده بودیبخش

 ل ،در یدوست داشت ، برادرش بعنوان بزرگتر فام یلیا خیپدرهل

 ز جون رو واسطهیعز ینکار حتیا  ی مراسم حضور داشته باشه ؛ برا

 رفته ین خانوم نپذیکسالت مه  ی به بهانه ی قرار داده بود ول 

 .........بود

 کرد و ذوقیوَرجه وُرجه م یخاص ی با شاد ینورسا فارغ از هر غم
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 بچه دارن "د ی پرس یداشت، مدام م   داماد و خانوادهاش رودن ید

 ...." !!!!کنم ؟؟ ی من باهاش باز

 به خود گرفتن و  یرسم یزنگ همه فرم ی با بلند شدن صدا

 نا دست ینبار سبد گل رو سیحامد در رو باز کرد. با ورودشون ا 

 

 

 گل رو  یر داشت و با سالم و تشکر کوتاهیداد که سربز ییایهل

 ن خانواد هها صورت گرفتیکه ب ی ک گرم یعد از سالم علگرفت ، ب

 .......... نشست ییدر جا  یهر کس

 ر از سرهنگیآمده بودن بغ ی خانواده حاج آقا معتمد ی همه اعضا

 خارج از شهر رفته  یتیمامور ی همسر سودابه ، که برا ی غفار

 ........بود

 رو بعهده  ییرا یبا از ابتدا پذیاد مهمونا، فریبخاطر تعداد نسبتاً ز

 ن ازدواج یبا ا ی لیرمان که خیوارد شد، ه  ی چا ی نی ا سگرفت و ب
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 دی تو دستش ،چهره در هم کش ین یبا و سیدن فری موافق نبود با د

 با گرفت و اجازه نداد ببره یرو از دست فر ین یع بلند شد ،سیوسر

..... 

 

 

 ن خانوم همراه همسراشون آمده بودن و بخاطریپرو ی دخترا

 پردها رو به مادربزرگاشون س ن مراسم بله برون نو ههبود یرسم

 ماهه ، که از بدو ورودشون مورد۳ ی ر از بهار کوچولویبودن. بغ

 ی کبار تقاضای قه یتوجه خاص نورسا قرار گرفته بود، هر چند دق

 با روبرو یح فریبغل کردنش رو داشت که هربار با مخالفت صر

 ..........شدیم

 ی البخندهکه با یومده بود، در حالز جون ک هاز سر شب ایعز

 ی در خوشحال نشون دادن خودش داشت کنار  یسع یتصنع

 شتر یشک ب ی گفت، ب یحش مدام ذکر مینشسته بود و با تسب
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 ن موضوع یفرشاد بود تا خدا کمکش کنه و بتونه با ا ی دعاهاش برا

 ..... ادیکنار ب 

 

 

 مجالسنجور یده تو ای ا کنار هم نشسته بودن، سپیده و هلیسپ

 نکه اجازهینداشت ،و از ا یراح تساس ش احیبخاطر جو رسم

 داد رو نداشت ، یکه تو مغزش جولن م یگفتن هزاران حرف

 ا یز کنار گوش هلیز ریهاشون رو ر یلین وجود خیسختش بود؛با ا

 د در کنارش باعث یشد ؛ وجود سپیگفت و باعث خندهاش میم

 ........رو فراموش کن ه ن ازدواجیقت ا یبتونه حق  ی شده بود لحظها 

 یر گفته بود، سع یه که سربزیر از سالم اول یاومده بودن بغ یاز وقت

 المکان یافته ، و حتینا نشسته ن ی که س یکرده بود نگاهش سمت

 ی نا مخفید س  ی ن از دیباهاش نداشته باشه ،که ا یتماس چشم

 .....نموند
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 ایاز هل ی زشون رو لحظهاین آم  یده نگاه تحسیسپ ی خواهر ا 

 کردن، در دل ب ه انتخابیش میتماشا  ی حظ وافرداشتن و با  یبرنم

 ........ گفتنین میمادرشون آفر ی خوب و بجا

 یی ا با خوشروید که خطاب به هلین خانوم رو شنیپرو ی صدا

 :گفت 

 ، ما  یجه زحماتت رو گرفتیگم نت یک میزم!!! تبریا جان عزیهل

 که  ی قبول شد رو ی ز یم همون چیخوشحال شد یلیهمه خ

 .........یدوست داشت

 ک خودشون ین خانوم هر کدوم تبریپرو ی د حرفاییه هم در تآیبق

 .... ا گفتنیرو به هل

 ی از قبول  یک و ابراز خوشحالیضمن تبر ی حاج آقا معتمد

 :ا کرد و گفتیعروسش، رو به پدر هل
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 ییم سر اصل مطلب ، از اونجای ن اوصاف بهتره بریحاج آقا !!! با ا

 نیمراسم تو ا  دیباخواد بره دانشگاه یا خانوم میکه اول مهر هل

 هفته تا ۲ست. کمتر از ین ی اد یمدت کم برگزار بشه ، فرصت ز

 م .قبل یتالر رزرو کن یمراسم عقد و عروس ی د برایمهر مونده، با

 ...... د انجام بشهیهست که با  ینا رسم و رسوماتیاز همه ا

 د شدن یا که در حال سرخ و سفیبه هلخندون واشاره  ی با چهرها

 :لپاش گل انداخته بود ، ادامه داد

 اسش  یق ی زیچ چ یشه با ه یگله که نم ی هر چند دخترتون بقدر

 د ما چقدر مهر دخترییبفرما یگذاشت ،ول یمت یکرد و روش ق

 ومده یز هست که ن یا خانوم اونقدر برامون عزیم ؟؟هلیگلمون کن

 د  ییمد تظرتون شما بفرما ی، هر چخودشو تو دل همه ما جاکرده

 ......می کنیده منت قبول م ی با د یچ حرفی ه یب
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 در مورد  ی نجور مواقع هر پدریکه ا یا با حال خاصیپدرهل

 :دخترش داره، رو به جمع گفت

 ی د بگم ، شما به سالمتی!!! با ی با اجازه مادرم و حاج آقا معتمد 

 ید و تجربه خوبیکردخونه بخت  یتا دختر دسته گلتون رو راه ۳

 د من بعنوان پدر چهیدونید. حتماً اآلن مینه دارین زمیدر ا

 مه به من یزندگ یست هم هی ا فقط دخترم نیدارم؟!! هل یحس

 ش رو که یشمون بره فکر دوریخواد از پ  یباشه که اصالً دلم نم

 ست، هر ین ی خُب ظاهراً چارها یکنم تحملش برام سخته ولیم

 م یراض و دهی د می که بهم ام ی زیه تنها چیبالخره رفتن  ی دختر

 ناست که اندازه چشمام بهش یکنه، خانواده شما و خود آقا سیم

 نانیخودم دوستش دارم ، با اطم ی اعتماد دارم و مثل پسرا

 ........ سپارمیکامل دخترم رو به دستش م
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 : زجون گفتینفسش رو تازه کرد، رو به عز ایهلپدر 

 !!مادر اجازه هست؟؟ 

 ش خندون بود، برق یاشتن که چهره دوست دیز جون در حال یعز

 یه دور نموند؛ مسلماً شادیاشک گوشه چشمش از نظر بق 

 غم دل ی ا و اون قطره اشک برایصورتش بخاطر عروس شدن هل

 !!داره یدونست اآلن چه حالی فرشاد بود، که م 

 :لرزون گفت ییفرو خورده و صدا ی با بغض 

 .....خوشبخت باشن ی!! الهمبارکشون باشه مادر 

 :زجون ، ادامه دادیبعداز کسب اجازه ازعز ایهلپدر 

 د و یک جلد کالم الل مجیه دخترمن، به خواست خودش یمهر 

 ت چهارده معصومه، انشالل که یبه ن ی سکه تمام بهار آزاد 

 .......خوشبخت باشن 
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 ی ا، چنان شوک یه اونم به خواست خود هلیزان مهرین م یدن ایشن

 شد ازیم  یتتعجّب رو براح  نا وارد کرد کهیبه همه ، خصوصاً س

 ...چهره تک تکشون خوند

 ه جا نشسته بود بدتر یا صُم وبُکم یده که از ابتدا کنار هلیسپ

 ن یدن ایازهمه اجازه حرف زدن و اظهار نظرم نداشت ، با شن

 د ، و آروم کنار گوشش پچیا کوب یهل ی حرف با آرنجش تو پهلو

 : زد

 گفتم یز  تا نمن مرام، من بودم که کمتر ایول به ایا 

 ....دی نا به بابا گفته بود هر چقدر گفتن قبول کنیس

 ن دختر رو یرون مونده بود، ایدن عدد  حینا تو شوک شنیس

 طیکنه با توجه به شرا  ینیش ب ی تونست بفهمه و پی چ جوره نمیه

 بود ی ادیتا هم که اون زمان رقم ز  یازدواجشون برا
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 نم که شده یا بخاطر تضمیکرد هلیخودشو آماده کرده بود، فکر م 

 ی ن به پدرش گفته بود هرچ یهم ی رو بخواد.......برا ییرقم بال 

 ......خواستن قبول کنه

 سکه بود از ۸ه هرسه دخترش یکه مهر ی حاج آقا معتمد

 ن خانوم ویپرو ی ن حالت برایر شده بود،این رقم غافلگیدن ایشن

 ط خودشفق که  ینا با شرمندگ یاماداشون هم بود ، س دخترا و د 

 ..... کردنیا نگاه مین به هل یه با تحسیدونست وبقیلش رو میدل

 :، در جواب گفت ی حاج آقا معتمد

 ا خانومه ، یهل ی شما و منش بال  ی بزرگوار ی نکه نشونه یا 

 ی ب ما و پسرمون شده ، ولین جواهر نصیم که ایچقدر خوشحال

 د یباسکه است مال عروسم که   ۸من هر کدوم   ی ه دختر ایمهر

 نا تهران آپارتمان یس ی شتر هم باشه، من سال گذشته برایب
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 ن لطف رو کرده، نصف اون خونه یدم حال که دختر شما ایخر

 نا برن ی اد تا تهران که رفتن با سیا خانوم تو قباله اش میمال هل

 .......محضر به نامش بشه

 خواس تیبه پدرش نگاه کرد اصالً دلش نم یناراض  ی ا با چهرهایهل

 با   یز مشترکین چیکه قرار بود جدا بشن کوچکتر ی ندهایآ رد

 بار دوم  ی ن فکرا بود که پهلوش براینا داشته باشه ، تو همیس

 زیکه ریده در حالی ده قرار گرفت ، سپیسپ ی مورد اصابت ضربه 

 :د گفتیخندیز میر

 تو؟! منو بگو ساده،  یهست ی !! عجب کلک ی ریکب یا یگل کاشت 

 و   ی ز کردیهم خودتو عز ی نجوری، ا یمکردم چقدرخانویفکر م

 کم ازت یبت شد.چه خوب که امشب اومدم ی نص  یه خوبیهم مهر

 ادمه تو همه بله برونا یکه  ییخوره، تا جایرم به دردم میادبگی
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 شه اونوقت توی م ی س کشیس و گی ه؛ گیزان مهریدعواست سرم

 باعزت و احترام صاحب خونه  ی خرج داد که به ی استین سیبا ا

   یشه سکه حتی....اونوقتم مِلک خوبه که به نام می دهم ش

 ..... تاشم رو هواست

 ی تند و عصب یده کالفه شده بود ، با لحن یسپ ی ایا از پُر حرفیهل

 :گفت 

 ...!!شه؟یم  ینم چی قه ساکت باش، ببید!! چند دق ی اَه سپ

 رمان بعنوانی ن به دست هظاهراً همون  سکه و نصف خونه تهرا

 ا یهل یعبوس و درهم مکتوب شد. ول یون چهر هبرادر بزرگتر با ا

 م داشت اونیمغررو بود که تصم ی خواست، اونقدرینو نمیاصالً ا

 .....ببخشه ییتا سکه رو هم موقع جدا 
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 مردم قبولش یاگه م یکرد ولی م  ی ه فکریخونه بعداً  ی حتماً برا

 ....کردینم

 :د که گفت یخانوم رو شن نیپرو ی صدا

 ا یشم، من از قبل که هلین تر متخابم مطمئ گذره به انیم یهر چ

 دوستش داشتم حال که  ید دوست بود جور خاصیجان با سپ 

 نا یس ی که برا ی نداره، موقع ی چ فرقیخودم ه  ی گه با دختراید

 له یه کامل وسیزیه جه  یم تهران ی ن رفتیمیم با سیدیخونه خر

 نداره  یچیاز به هیده و نیزش جدیهمه چ  م اون خونهیدیخر

 نو گفتم که یا جان نباشه !!! ایهل  یقهی ل و سلید باب م یشا  ؛فقط

 اجان برامونید. وجود خود هلیه نباش یزید جهید به فکر خریبدون

 .... ستین ی گه ایز دیچ چیاز به ه یبا ارزشه که ن  ی اونقدر

 :گفت ییخانوم در جواب با خوشرو ی مهر
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 ماهم  یداشتن ول ین درخواستینا همچی گفته ، آقا سا قبالیهل

 ه دختر باین یم و همیی م. مای رسم و رسومات خودمون رو دار 

 م دوست یه نکردیاز قبل براش ته ی زیچ چی هزار تا آرزو!!! ه

 .میریلزمه بگ  یقه خودش هرچیم موقعش که شد، با سل یداشت

 کم  یم چی ن یبب م تهران یه سر بری ید قبل از عروسیاگر اجازه بد

 رو هم که حاج آقا یمبلغ ه یم . بقیه کن یهست از همونجا ته

 کنن هر جوریز میه به حسابشون واریز یجه یدرنظر دارن برا

 ......شون استفاده کنن یخودشون صالح بدونن تو زندگ 

 شد. تا به اونروز ینا شرمندهتر م یگذشت س ی هر لحظه که م

 نیا منتظر همچیلی. خبود دهیند ی ن دختر و خانواده ایهمچ

 یست سپیخود ن ی ه راحت بشن .بیزیهب ودن تا از دادن ج ی تیموقع

 د
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 دادیکنه و دوستش داره، به پسر عموش حق میف میازش تعر

 !!!عاشقش باشه

 هدونه دخترشونی ینطور با عشق از خوشبختیپدر مادرش ا یوقت

 ن قدرت رو داشت تا زمان رو به یداد ایح میزدن ، ترجیحرف م

 نیکرد.ایاک مکه افتاده بود رو پ یبرد و تموم اتفّاقاتیعقب م 

 رو  ی خوب و عشق واقع  یه زندگیاقت یدختر و خانوادهاش ل

 تونس تیز دروغ بوده چطور م یبفهمن همه چ ی داشتن ، اگه روز

 !!!تک تکشون خصوصاً حامد، نگاه کنه ؟؟ ی تو رو

 ز رو لبش خنده ا ی لحظه ا ین خانوم که از شدت خوشحالیپرو

 ی فش در میتو کز ا یمیقد  ی که با عشق جعبها یرفت درحالینم

 :گفت یعیآورد رو به حاج آقا شف 
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 بودم ،اگر اجازه ی ن لحظ های حاج آقا !!! مدتهاست منتظر چن

 رو که نسل اندر نسل به عروس بزرگ خانواده ی د انگشتریبد

 المون راحت باشه یا جان کنم تا خ یده ؛ دست هلیرس ی معتمد

 دست  ی شال روزیا جانم ایگه از امشب عروس خودمونه، هلید

 .......عروسش کنه 

 روش نداشت، دوباره سرش رو ی ریچ تأثیا هیده که تَشَرِ هلیسپ

 :ا برد و گفت یک گوش هلینزد

 ن انگشتریم ایف مامان نشدی کوفتت بشه ما تا دختر حر یاله 

 ند نسل قه است مادر بزرگم بهش داده ، چیرو بهمون بده، عت 

 ده حال تو از راهده به مامان که عروس بزرگه بویده تا رسیچرخ

 ..... ی ده صاحبش شدینرس

 

 

 تو دلش گفت مطمئن باش یاره ،ولی ا نتونست به زبون بیهل
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 ... !!! الت راحتیبدجور کوفتم شده خ

 :ن خانوم گفت یدر جواب پرو ییبا خوشرو ایهلپدر 

 خودتونه هر کار صالحگه دختر یا هم دی د هلیار داریاخت 

 .....دی د بکنیدون یم

 ی مهر ین خانوم از جاش بلند شد. با اشارهیو، پر ن حرفیبا ا

 ا ینا رفت ،ثری ا هم بلند شد به سمت مادر س یخانوم همزمان هل

 نیا که نشست پرویا داد؛ هلیکنار مادرش نشسته بود جاشو به هل

 و انگشترد یا رو بوسیخانوم با عشق صورت سرخ شده از شرم هل

 ا ید هلی تو دست سف رو به انگشتش انداخت، کامالً اندازه بود و

 .....دی درخ شیخوش م

 

 

 ش یشتر پ یبهش منتقل نشد ، بلکه هرچه ب ی چ شادینه تنها ه

 ی شتر یا قوت بیهل  یش و نگرانیزان تشویرفتن به همون میم
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 .گرفتیم

 یرو داشت که با دروغ اول مجبوره بدنبالش دروغا یحس آدم

 تا اون رش رو یمحشر بود که نظ  ی بگه ، اون انگشتربقدر ی شتریب

 رو ی گهایند دیحس خوشا یبود. اما جز نگران دهیند ییموقع جا

 ن یا یبه عروس واقع دیبا یجاد نکرد. انگشتر خانواد گ ی توش ا

 اسم عروس خانواده  یکه تنها مدت کم ییایخانواده برسه نه هل

 .کشهیدک میرو  ی معتمد

 ازش مراقبت یذاشت و بخوب یش مادرش می تر رو پد انگشیبا

 .......ش بهشون برگردونهبه موقعکرد تا یم

 

 

 دییخ پنجشنبه مهر رو به ت أین تاریم بهتریتقو ی بزرگترا از رو

 همزمان برگزار یهمه انتخاب کردن تا مراسم عقد و عروس

 ........بشه
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 رو بذارن، ید عروسین گذاشتن تا خانوما برنامه خریقرار رو بر ا

 بخاطر پروژه تهران  ن روزاینا از قبل به مادرش گفته بود که ایس

 نید شرکت کنه ؛ پرویتونه تو خرید سرش شلوغه و نمیجد

 ن موضوعینا بخاطر ایخانومم در حضور همه ازطرف س

 .....کرد یعذرخواه

 ن حرف خوشحال شد که اون انگشتر و اتفّاقاتی از ا ی ا بقدریهل

 ن اندازه خوشحالش نکرده بود ، بنظر یشب تا ابه ظاهر خوب ام

 ....نا برخورد داشت راحت تر بودی کمتربا سخودش هرچه 

 

 

 ا یروز بعد از بله برون ثبت نام دانشگاهش بود، شب قبلش هل۲

 نای خانوم اصرار کرد به س ی همراه حامد به تهران رفتن هرچه مهر

 خودش  ی که برا ی ل یا با دل یرن تهران، هلیاطالع بدن که دارن م

 تا اهنگ کرد خانوم هم ی ن مهریهم ی داشت قبول نکرد!! برا
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 یبزرگش برن؛ صبح اول وقت به دانشکده داروساز  ییدا یخون ه

 ان ثبت نام مشخص شد، یتهران رفتن بعد از پا  یعلوم پزشک

 ......د از  مهرهیجد ی هایورود  ی خ شروع کالسایتار

 ی مهر یبودن ول ه نخواستهیز یجه ی هرچند خانواده معتمد

 دونه دخترش آماده ی ی برا ییزایه چیخانوم آرزو داشت حداقل 

 شتر تو مسافرتهاشون از اصفهانیرو که ب ی کنه ، ظروف نقرها

 ک جفتیر از  یا گذاشته بود؛ بغیهل ی ده بودن همه رو برایخر

 یگریرمان و د یبه ه ی ادگاریرو بعنوان  یکیکه  یظرف کشکول

 

 

 ا ید همراه حامد و هلیگذاشته بود. فکر کرد باحامد کنار  ی رو برا

 کم ی زید اگر چیدینا رو میک خونه سی رفت و از نزدیبه تهران م

 .......... کردنیه میبود از همونجا ته

 د یمروار یمشغول آماده کردن ملحفهها ولحاف مخمل زرشک
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 نک ه ید ایخانوم ب هام ی بود، که تلفن خونه زنگ خورد؛ مهر ی دوز

 گرم و ی رو جواب داد، صدا یا تماس گرفتن گوش یحامد و هل

 ی د، بعد از سالم و احوالپرسیچیپ  ینوم تو گوشخان یشاداب پرو 

 : گفت

 د، زودتر کارامون رویم خریعصر قرار بذارم بر ی خواستم برایم 

 نمونده حاج آقا هنوز دنبال تالر هستن  ی م وقت چندان یانجام بد

.... 

 :خانوم در جواب گفت ی مهر

 

 

 ثبت نامش رفته تهران ی ا همراه حامد برایشب هلیاستش در

 ..... رمیگیبرگشتن خدمتتون تماس م ی ت ، وق

 ،!!رفتن؟ی نا مینگفتن با س   ی زی!!! پس چرا اونشب چ ی وا  ی ا

 .....روز صبح رفتیاونم د
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 جانم ییکه نداره منزل دا یاده ، فرقیمزاحمت ز ی حال وقت برا

 م یرم اگه بشه بریمتتون تماس بگخواستم خدیرفتن!!! اتفّاقاً م

 م . خونه یونا رو ببرایهل ی اکردم بر له آمادهیوس  ی ه سر یتهران 

 س خواب یکه ندارن مثل سرو یلزم ی زایم ، چین یرو هم بب 

 یرن سر خونه زندگ یا ولش م ی م وقت یخچالشون رو پر کنیم. یبخر

 .......ز داشته باشن ی همه چ یتا مدت

 م .راستش منم ی ستیه زحمت ن ب یدستتون درد نکنه راض

 تهران، هر موقع شما ن ببرم د براشو یآماده کردم که با ییزایچ

 یلیا جانم باشه که خیام ؛ خود هلید همراهتون مییبفرما

 .......بهتره

 ن ینکنه ؛ بنابرا یا باهاشون همراهیداد هلیخانوم احتمال م ی مهر

 :نده ، در جواب گفت ی ن مورد نظریح داددر ایترج

 که دارم کمک کنه،  ییدا یخر ی همراهم باشه تا برا دیبادم حام

 م یدم باهم بریکنم به شما هم اطالع میبرگشتن هماهنگ م یوقت
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.... 

 ا جان اومد اطالعی مونم هر موقع هلیپس منتظر تماس شما م

 .......م ی م زودتر انجامش بدی رو که اراک دار   ییداید تا خریبد

 خانوم به  ی دن ، مهریاه رساد از ریز یا با خستگیحامد و هل

 ی بود ول  دهیندا رو یز هلور۲نکه فقط یاستقبالشون رفت ، با ا

 ن به بعد یتونه از ایکرد چطور میاونقدر دلتنگش بود که فکر م

 

 

 لقب هل و گالب داده  ایهلن هل و گالب رو(مادرش به ینبود ا

 که ن حس متقابل بود . حال یبود) تو خونه تحمل کنه ؟!! البتّه ا

 با   یشد گاهیکتر میت نزدیثبت نام کرده بود و داشت به واقع

 ومد وهر یبه سراغش م  یبیزد دلشوره عجیکه به سرش م ییفکرا

 ........ده  یکه داره انجام م ی شد از کاریمون میبار پش

 :خانوم گفت  ی شون رفع شد، مهر یکه خستگ یبعد از کم
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 د یگفتم رفتد، ی خر ی ن خانوم تماس گرفت برایجان!! پرو یهل 

 مدت کم  نید!!!!تو ای نا نرفتیش س یتهران تعجّب کرد چطور پ

 حلقه هم ینگران بود فرصت نشه همه کارا رو انجام داد،حت

 م خونه ی نی م تهران ببین خانوم برید.... درضمن قراره با پرویدینخر

 خوادیس خواب که حتماً میم ، سرویلزم داره بخر ییزایچه چ

 

 

 کمک همراهمون  ی انتخاب ، حامدم برا ی برا ی ا ی؛خودتم بهتره ب

 ....... د باشهیبا

 :شد قاطعانه گفت یکه از جاش بلند م یا در حالیهل

 د یدیخر ید هرچیام خودتون بریمامان جان!!! من تهران نم

 د ی کار دارم اآلنم خسته ام اگر اجازه بد ی نجا کل ی قبول دارم، من ا

 ... برم استراحت کنم

 بهتره!! حال خودت   یم بود همراهمون باشن خانوین نظر پرویا
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 ...... یدونیم

 دونستن تو دلش چهیخبر نداشت، نم ایهل ز دردچکس ایه

 تّه که از یاهم ین حد براش ب  ی نا تا ای س یبپاست !! وقت یآشوب

 ا هم تاینداره هل ی اد ، پس لزوم ید نمیخر ی قبل اعالم کرده برا

 

 

 ه یه بق یش شبیچی کنه که هد  ی خر یشروع زندگ یتهران بره و برا

 .....ستیا نیزندگ

 که نخواد استفاده  یس خوابید سرویخر شد مادرش رو ازیکاش م

 زد باعث شک ین رابطه میدر ا یهر حرف یبشه ، منصرف کنه ول

 ی ست ، چون هرچ یانتخاب ن ی به بودنش برا ی شد. امّا لزوم یم

 .....نداره یباشه براش فرق

 :گفت ا یبعد از صرف شام، پدرهل

 تا تالر  ی تماس گرفت، هر جا رفته برا  ی امروز حاج آقا معتمد 
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 ن مدت کوتاه کارها یمهر رزرو بوده ، درضمن نگران بود تو ا 

 شنهاد بدم مراسم عقد که یخواستم پیانجام نشه ، راستش من م

 رمانیه ینجا ب اشه مثل عروسیشه ، شام هم همیخونه ما برگزار م 

 با   یهم دخترمونه فرق ی رگزار شد، هل ب یبا اونهمه مهمون عال

 

 

 ا باشه .... امّا خواستم اول با شما جنی ش همیرمان نداره عروسیه

 د به حاج آقا بگم یمشورت کنم اگر موافق بود

 :گفت یخانوم با خوشحال ی مهر

 ش ه ین خونه همینه که تو ایمن ا ی از آرزوها یک یم خوبه یلیخ 

 !!یهل یبهتر از عروس یبرگزار بشه، چه مراسم ی مراسم شاد

 ....دی د بهشون بگ ی ر ین اآلن با حاج آقا تماس بگیهم

 :مادرش گفت  ی د حرفا ییحامدم موافق بود، و در تأ

 ی د؛ براید تهرانم بریخوایم خوبه ، درضمن اگر میلیخ  ی نجوریا
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 ا یهل ی شه آماده شد . کالساید نم ی که مراسم رو گذاشت یخیتار

 م ی تونیمراسم اول مهر باشه م نداره یشه لزومیمهر شروع م 

 ....د یوردم صحبت کن منیم با حاج آقا در ایعقب بنداز ی روز 

 :ا گفتیپدرهل

 

 

 ه  ی نم نظرشون چ یم، بب یپس بهتره فردا برم حجره صحبت کن  

 ؟!!! ....

 رفتن  ی ن خانوم گذاشته بود آماده برایکه پرو ی ا طبق قراریهل

 کرده بود . بخاطر  ی ختصرش مید بود ، به اصرار مادرش آرا  یبه خر

 رییتغ یلیخش یکه داشت با آرا  یو صاف یرنگ پوست مهتاب 

 گفت از بس ی شه بهش می ده همیشد، سپیبا تر میکرد و زیم

 پشت چشمات مشخ صه هرکس  ی ف و روشنه رگهایپوستت ظر

 ی پرپشت و درهم قهوه ا ی ...... با مژهها ی ه زدیندونه انگار سا
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 ی با رنگ لباس  یتونیل به زیمامت یعسل ی روشن، و رنگ چشما

 دهیبا دیار زیبردو بسی داد....دل میر رنگ میی د تغیپوش ی که م

 .شدیم

 

 

 ی ا و مهرین همراه مادرشون اومده بودن که هلیمیده و س یسپ

 دن از نظرشونیا رو دیهل یکنن، وقت ید همراهی خانوم رو تو خر

 ار ن یون نبا شده بود که به وجد اومدن و نتونستن به زبیاونقدر ز

 :ن بود که گفتیمی، اول از همه س

 یبار۲؟!! چرا اون ی شد یا جان چی، هلماشاءالل هزار ماشاءالل 

 ، یکنیر میی؟!! چقدر تغ ی ش نکرده بودیم خونتون آرا ی که اومد

 ....ادی بهت م یلیش کن خیشه آرایهم

 کرد و حرف دخترش رو یا رو تماشا مین خانومم با لذّت هلیپرو

 گره زده با اشاره ی و ابروها ی جد  ی ده با حالت  یرد...... سپد کییت أ
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 :فت ا گیبه هل

 کنه ید فکر مینگ ی نجوریست ، ای هم ن ی ن تحف هایبابا حال همچ 

 د من که از حالیار یدر ب ی ه!!! خارشوهر مادرشوهر بازیواقعا خبر

 

 

 ل به دشمن ی تبد یمیرکرده از دوست صمییبه بعد موضعم تغ 

 گن ی ارم اصالً مگه نمیدرب ی خوام خارشوهر بازیم شدم   یجونجون

 بت شده، بروی؟؟!! تا از اوناش نصخواهر شوهر ، خارِشوهره 

 اه یوگرنه روزگارت س یکنیزندگخداروشکر کن قراره تهران 

 به سهم خودم کنترل از راه  ی ک یدم من ی بود هرچند بهت قول م

 .... فه ام عمل کنمیدور به وظ

 دنیکرد خندیانش م یب ی ه به طرز بامزهاده کیسپ ی همه به حرفا

 :ن خانوم گفتیوپرو

 دونه عروسمیجرأت داره  ینم ک ی بب یطرف یکی اونوقت با من 
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 ..... !!تش کنه؟یرو اذ 

 

 

 م یقد ی کم جَنَم داشته باش مادرشوهرم مادرشوهرایاَه مامان!!! 

 ه روزیکه  ی د، مادرشوهریخورید به درد نمیست یشماها اصل ن 

 !!! ستیکتک نخوره، مادرشوهرِ نعروسش ازش 

 ر ی، با گفتن د   تسید دست بردار نید سپ ی ن خانوم که دیپرو

 ..... م راه افتادن ید داریخر یشه کلیم

 رو انتخاب کردن که آشناشون   یگرام ی آقا ین جا طالفروشیاول

 اش بودن ین خانوم و دختراش از مشتریکه پرو ییبود، از اونجا

 ن که عشق ی م یمواجه شدن.س  یبال گرم در بدو ورودشون با استق

 ده شد ویون کشخشین پیتریار به سمت ویاخت ی طال بود ب 

 از خواهرش  ی ده هم دست کمیطالها شد. سپ  ی مشغول تماشا

 ......داشتینداشت، جذب طالها شد و ازشون چشم برنم
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 ی لیم  یا رو که با بین خانوم با کنار زدن دختراش دست هلیپرو

 یگرام ی شخون رو به آقایپ ی د گرفت و برد جلو ستاده بویکنار ا

 :ا ق گفت ی، با اشت

 ن کاراتون رو یشون عروسم هستن، بهتریکنم ایم یمعرف 

 .....خوام که تک باشهیست فقط م یمتش هم مهم نیخواستم قیم

 نیدتری، جد  یخوشبخت ی ک و آرزو یبعد ازگفتن تبر یگرام ی آقا

 ن نذاشته بودن،یتریوز ورو که تو گاوصندوق بود؛ و هن ییطالها

 خاص رو براشون آورد  ی ا ی بقول خودش مخصوص مشتر

 شتر جواهر بود و یکه ب  ییس هایان اصل و سرویبرل ی اشترانگ

 گرفت معلوم بودیداشت که چشم همه رو م  یچنان درخشش

 .....داشتن ییبال   یلیمت خیق
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 گرد شده بهشون نگاه  ی با چشما ی ده طوری ن و س پیمیس

 د هر کدوم رو کهیاونا اومده بودن خر ی ه انگار براکردن کیم

 بایر و زیارن سرجاش از بس چشمگبذ  امدیداشتن دلشون نمیبرم

 ..... بودن

 : گفت ییا با خوشروین خانوم رو به هلیپرو

 ......انتخاب کن  ی زم !! هر کدوم رو دوست داریعز

 دادیح میچکدومشون نداشت ترجیه ی برا  یاقیچ اشت ی ه ایهلامّا 

 نگ یه ریشه ی انتخاب کنه، حلقه هم هم یو سبک یمعمول ی طال

 :گفت یگرام ی ن روبه آقایهم ی د؛ براادیم ح یساده رو ترج

 د مردونهاش رو هم مثل یارینگ ساده ب ید حلقه ریاگر لطف کن

 ..... ن باشهی همون فقط پالت
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 ن ی ف و بدون نگیظر ی ه طالیس طال هم جواهر نباشه یسرو

 ..... خوامیم

 ده اندازه غار باز ی ن و سپ ی میا ، دهن سین حرف از هلیدن ایبا شن

 ن خانوم به حرف یارن ، پرویز تعجب شاخ در بد ابو   شد. کم مونده

 :اومد و گفت

 م عروسمونی؟!! ما آرزو داریکن یرو م یزم مالحظه چ یعز

 نا کار داشت وگرنه اگر ی ف که سین طال رو داشته باشه ، حیبهتر

 ......!!!یانتخاب کن  ی نجوریداد اینمبود اجازه 

 ، ساده رم ندان نوع طالها یبه ا ی کنم، فقط عالقهایمالحظه نم

 ..... دمیح میشتر ترجیرو ب

 

 

 ن خانوم و دختراش تازه متوجه شده بودن انگشتر نشون هم یپرو

 زا دارهینجور چیبا ا یدن کالً برخورد متفاوتیست ، فهمیدستش ن 
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 ...ن داشتیش هم نشون از همیخواسته دری زان مهریم .....

 ده رگیمکه بزنه برن یدونست دخترش از حرفیخانومم که م ی مهر

 ...نکنه یح داد دخالتین ترجیبنابرا

 یف ول یظر یس طالیا همون حلقه ساده و سرویزود هل یلیخ

 ن  ینا رو هم قرار شد از تهران پالتیک رو انتخاب کرد حلقه سیش

 ادیمت داشت و زین دو برابر طال قیپالتارن اونزمان چون یبراش ب

 .....دناوریخواست براش میم   یاگر کس ی تقاضا نداشت ، مورد

 ارن اگر اندازه نبود یه مردونه متوسط ب یاندازهاش قرار شد  ی برا

 ....کش کننیا کوچیبزرگ 

 

 

 نباشه و مال  ی هایداد لباس عروسش کرایح م ین خانوم ترج یپرو

 بودن و باز بودن ی بخاطر تور  ایهلن،ا باشه هر جا رفتیخود هل

 ....لباس پسند نکرد 
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 یمتیک و گرون قیپور شیگوم ن خانیشنهاد پروین به پیبنابرا

 که کارش  یاط معروفیر هم رنگش ؛ دادن به خیدن با حریخر

 با  ییبخاطر آشنا یکرد ولینم یاط یهمه کس خ ی بود و برا یعال

 که داشتن  یکوتاهرفت تو مدت یخانوم پذ ی ن خانوم و مهریپرو

 .....براشون بدوزه

 .....گه یروز د ی دها موند برایه خریبق

 ابه یشام رو خونه حاج آقا بمونن ، پدر صوف بودار نا قرین ایمیس

 اد خونهیکالس زبان برده بودش و قرار بود از اونجا ب

 ......پدربزرگش

 

 

 رتیبه خونه برگشتن ، با ح ین خانوم و دختراش وقتیپرو

 کردن ؛ حلقه یده بودن رو مرور می که با چشم خودشون د یاتفّاقات

 :گفت وم خانن ی دن پرویو طالها رو که دوباره د
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 ده بودم اقدس خانومیشو تا بحال ندین مدلیه ؟!! ایعجب دختر 

 که ی د باوجودیعروسش رفته بودن خر ی کرد برایف می تعر

 د کرده انگار یخر ی بودن دختره طور ی ازخانواده پولدار 

 شتر ازیب  یکنه، کل یدش خالیسته تموم عقدههاشو تو خر خوایم

 ادمهیگذاشته بود. ون ستشکه درنظر گرفته بودن خرج رو د یاون

 ن رفتار عروسش ناراحت بود و دریاقدس خانوم تا مدتها از ا

 ..... زدیموردش حرف م

 ب به دلش اُفتاده بودیا عجین مدت کوتاه، مهر هلین تو ایمیس

 :جانزده گفتیه

 

 

 ط تهران یشانس آورد، از حال به بعد تو مح  یل ینا خیس 

 ن مشخصاتیبا ا ی تردارن دخ یخوب  یالمون راحته زندگیخ

 نا حق داشت اصراریشه، سیدا م  یکم پ  یلیز تموم خیوهمه چ
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 د تو همون برخورد اولیم شایش بریکنه دوباره به خواستگار

 !!!هیده چه جور دختر یفهم

 :امه دادده و ادی رو کرد به سپ

 د!! سالهاست دوست توئه ، حتماً به طال عالقه نداره که یسپ 

 ه بتونه از اون جواهرات یدختر چه رنهانتخاب کرد وگ  ی نجوریا

 کنم برامین فرصت محسن رو مجبورش میبگذره؟!! من که در اول

 ......رونیام بیتونم از فکرش بیچ جوره نمیبخره ه

 و خواهرش نداشت، دراز مادر  یدم که تو بُهت دست کمیسپ

 :ن گفت یمیجواب س 

 

 

 ه  ی تنها دختر یل نه ، هیست تعجّبم از همین ی نجوریاتفّاقاً اصالً ا 

 نیه که تو ایشتر طال داره چه دختر ین ما دوستا که از همه بیب

 یلیخ ی س طالیه سروی یهل یس طال داشته باشه؟! ولیسن سرو
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 د و گردنبند ، دستبن ی ک طرح هندیبار ی ک داره  تا النگویش

 د یو گوشواره که چندتا چندتاش رو داره ... هر سال بمناسبت ع

 هم دوست داره، مطمئناً همه  یلیخن خریو تولدش براش طال م

 ....... نا خر شانسهین وسط سیاره ایرو هم با خودش م

 ن مدتینا هم تو ایخود س ینا متمول بود و لیهرچند که پدر س 

 ی خوب ی ت مال ی گذشت وضع یش مس شرکت ینسبتاً کم که از تأس

 نه ها با خودش باشه ،یداشت و از مادرش خواسته بود همه هز

 دونه پسرشون آرزو ی ی قبول نکرده بودن و برارش مادپدر یول

 .... داشتن همه کار بکنن

 

 

 از مادر و خاله ی ده با شادیا و پدرش که اومدن ،از راه نرسیصوف

 :دیاش پرس

 !نم ؟؟ید ببیدیخر یچ
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 ا با اون سن و سال یبنظر صوف ید ،حتّیو طالها رو که د حلقه

 ....اومد یکمش هم معمول 

 از  ییرایپذ ی برا  ینیریو ش ی چا  ی نیا س ه بک ین در حالیمیس

 : همسرش اومد، رو به محسن گفت

 یعروس ی برا دیبادم ید  ی چه جواهر ی دون یمحسن !! نم ییوا 

 .... شهیرکه مخوام بپوشم مع  یکه م  ی با لباس ی نا برام بخریس

 .....دونه داداشمهی یاستفاده کنم عروس ی تکرار ی خوام طالینم

 نین عادت داشت رو به پرویمیس ی قان اخالی محسن که به ا

 :خانوم با خنده گفت

 

 

 ی برادر زادت رو داشته باش ی د هوایعمه جون قربونت بشم ، با  

 یش جاهایبریچرا م یدون یشما که اخالق دخترت رو م 

 ید ، حال چطور یبردی ا خانوم رو میا ثریسودابه خانوم  خطرناک؟!
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 ا خانوم که یهل  وقتخانوم ؟؟!! اون ی خداتومن بدم جواهر برا

 نا چکار ی ن طال رو انتخاب کرده ، خوشابحالت سیعروس بوده ا

 .......!!بت شد؟ینص ی زین چیخدا همچ ی برا ی کرد

 :ن خانوم ، در جوابش گفتیپرو

 حرف سودابه رو نزن که با اون بچه هاشعمه به قربونت بشه،  

 اره،شوهرش هم کهیشد که با خودش بیطفلک روزگار نداره نم

 ز رو دوش خودشه، مادریست همه چیچوقت نی ن شغلش ه یا با

 شوهرش بنده خدا تهران رفته دکتر وگرنه بچه ها رو نگه 

 خوره، شوهرشم که یر خودش رو میا هم بهار شیداشت. بچم ثریم

 

 

 نقد حساسهیسمون سوراخ شده و بهار اومده تو دامنشون ااِنگار آ

 ی برا ...ه .ش یض میش مرینبر ییگه جایا میروش همش به ثر
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 ی ن ا ومد باهامون، برایم ی نه سیر ب بیاد. خیشد ب ین ن میهم

 جواهرم 

 .......کنه تو به حرفش گوش نده یم یشوخ

 وامخیگم میم ی م جدی لیکنم خیم  یگفته شوخ ی نه مامان!!! ک   

 ......داداشم داشته باشم یعروس ی برا ی ادگاری

 :تگف  نیمی ه، رو به سید موضوع جدیفهم یخانوم وقت  ی مهر

 طال بخرم حال که ی دیشما تا دختر سرخر ی خواستم برایم 

 ه اش رو هم بذاریدم بقیبه تو پولش رو م ی نقدر دوست دار یا

 ....روش برو بخر

 داد، با یم ی ا معتمد باز شدن در خبر از اومدن حاج آق ی صدا

 ورودشون همه به احترام از جاشون بلند شدن بعد از سالم و

 

 

 برگشتن   یض لباس رفتن ، وقت ی د تعوقص به حاج آقا یاحوالپرس
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 آوردن ، همه دور هم نشسته بودن که  ی ن خانوم براشون چایپرو

 :گفت ی معتمد ی آقا

 اومده بود حجره، گفتن مراسم عقب  یعیامروز حاج آقا شف

 یشه لزومیا خانوم از  مهر شروع م یهل ی افته چون کالسایب

 ن مراسم عقد داد اد شنهیم ، در مورد تالر هم پینداره عجله کن 

 ی هم همونجا باشه تجربه یخودشونه؛ شام عروس  ی که خونه 

 ن ی هم  ی پسر بزرگش رو تو خونشون داشتن برا  یگرفتن عروس

 ...... هست ی کاف  ی جا

 ل یجان تکمینهمه هیا  ی تش ب رایه ا مروز ظرفگین خانوم که د یپرو

 با !! ن بهتر؟یاز ا یافتاد، چیداشت پَس م یشده بود از خوشحال

 

 

 اط خونه یح یبزرگ بود ول ی نکه خونه خودشونم به اندازه کاف یا

 ........ بود ی گه ایز دیخانوم چ ی مهر
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 :گفت ین با خوشحالیمیس

 شه .....از صد تا تالرمیم اط مُرده بره زنده یچه خوب !! تو اون ح 

 .......کیبهتره آبرومند و ش

 :ده هم اضافه کردیسپ

 یده بودیرفت رو دیآب از توش م ی جوپَس اگه اونموقعش که  

 از یکم ی شد به فاصله یاطشون که باز می؟!!در حیگفتیم یچ

 گذشت روشیاطشون میاز ح ی آب به صورت عرض    ی ه جویدر، 

 ادیم ی ش شهرداریدن چند سال پگذاشته بو ی رو پل مشبک فلز

 ده انگار مربوط یرو م ی و پوشوندن جو ینیدستور عقب ن ش 

 

 

 اطشون ازیک خونشون بوده.... حیبا نزدیرتق که  یشده به قناتیم

 ......!!! که اآلن هست باصفا تر و بزرگتربود ینیا

 :محسن که تا اونموقع شنونده بود ، گفت 
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 ا خانوم یهستن و هم هل ینا باشه هم خانواده خوبی مبارک س 

 ز تمومه ، البته یخانوم و همه چ یلیخواهرم باشه خ ی به جا

 خونشون باشه   ی اقتش رو داره .... عروسیه لنام اونقدر خوبه کیس

 ..... !!!شهین خانومم حفظ م یمیه خداروشکر کالس سیعال

 :ن خانوم گفتیپرو

 باشه ؟؟ یخیحال نگفتن چه تار 

 کن نیم  مهر ،چون فکر میم موافق باشنا هیگفتن اگر ما و س 

 اطشون داربست بزنن و روشویخوان تو ح یممکنه هوا سرد بشه م 

 کارها...... غذا رو هم ی م برایداشته باش یکاف وقت نن بپوشو 

 

 

 ار ن ینبوت ، با نظارت خودشون م ی رون به رستوران آقایم بیدیم

 .....کنن یس سرو میسلف سرو

 ی خبر رسان ده داوطلبی طبق معمول سپ 
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 رو جواب داد به محض گفتن  ی تا بوق گوش۳نا شد، بعد از ی به س

 :نگفتبه ده بدون وقفه شروع کرد یسپ "الو"

 م حلقه و یالو سالم جناب داماد!! به عرضتون برسونم امروز رفت 

 ست دزد ی م، عروس که ن یس طال و لباس عروس گرفتیسرو

 !!!ن رو انتخاب کردیز گرون ترید از هر چید بَد یسرگردنه است، نَد

 درضمن خانوم با داداششون اومدن تهران ثبت نام کردن،

 قت کمه مراسم ن وچو شه گفتنیکالساشون  مهر شروع م

 مهر درضمن تا  مهر تالرها رزرو بودن قرار شده ی باشه برا

 نا یباشه، حال بابا ا  یعیشف  ی خونه آقا  یمراسم عقد و عروس

 

 

 ش کنن ، در ضمن آماده باش  یقطع خواستن نظر تو رو بدونن که

 یان تهران کم و کسر یخوان بینا میا این روزا مامان و هلیهم

 .... رنبخ خونه رو ی ها
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 راست و ی دونست نصف حرفاش چرنده براینا طبق عادت میس

 :دروغ بودنشون ، گفت 

 ...رو بده به مامان کارش دارم یگوش 

 دم؟! من باشم کریتا حال داشتم گِل لگد م یعن یشششش!! یا 

 .. باخبر کنم ی زیگه تو رو از چیکه د

 :نا گفت یرو گرفت، س  ین خانوم گوش ینکه پرویبه محض ا

 !گه ؟یم  ید چید؟ سپ یان!! خوب مامم سال

 شنهاد دادهی اجان رفته حجره بابا پیزم!! امروز پدر هلیسالم عز 

 م گفتن مراسم عقد که یدا نکرد یافته ، تالرم پیمراسم عقب ب 

 

 

 م نظر ین  یم بب ی خواستیهم همونجا باشه ، م یه اوناست، عروسخون

 !ه؟یتو چ

 ا و یهل  ی، راستدن کر مراسم انتخاب ی مهر رو برا  یاگر موافق
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 ثبت نام ، تعجّب کردم حامد با تو تماس  ی حامد اومدن تهران بر ا

 ن ید ایخر ی م برایمامانش ، امروزم رفت یینگرفته!! رفتن خونه دا

 ی آقا یم طال فروشیفرق داره رفت یلیگه خید  ی دختر با دخترا

 ا حلقه یهل یاره ولین حلقه و جواهرات رو بی، گفتم بهتر یگرام

 تو هم مثل همون فقط ی نگ ساده انتخاب کرد برایر هی رو

 ده ازین خواست که چون موجود نداشت گفت سفارش میپالت

 ...... ن رو انتخاب کردیف تری س طالم ظریارن، سرویتهران ب

 ن یا ی که برا ی برد، دختریم  یشتر پینا ب یگذشت سیهر چه م

 ی ال ز مایره ، اگر نینقشه انتخاب کرده چقدر سخت و نفوذ ناپذ

 

 

 ا ین لطفش رو با پول جبران کنه !! امّا هلیتونست ایداشت م

 نا ی ن برخورداش رو هم فقط س ی ل ا یبود کامالً متفاوت دل ی دختر

 ن هیخواد هزینداره نم ین زندگ ی ه اب  ی دیچ امیدونست چون هیم
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 عقد گفته بود کامالً  ی که برا ی ل کنه ، از مبلغ یرو تحم ی ا

 ..... مشخص بود

 !!ن دوست داره؟ینا حلقه پالتیدونست که س یم کجااز امّا 

 :نا در جواب مادرش گفتیس

 !!! ست موافقم، درمورد انتخاب طال شما نگران نباشین یمشکل 

 رو  ی زیشه چ ی دوست داره به زور که نم ی رنجویحتماً خودش ا

 ......ل کردیبهش تحم

 در س جواهرا رو یاز همون سرو یکینگو  ی نجورینه مادر !!! ا 

 اقتش یم ل ی نظر گرفتم که از طرف خودم و بابات موقع عقد بد 

 

 

 شانس  یلید بگم خیبا  ی ول  یناست ، تو پسرم ی شتر از ایب یلیخ

 الم از بابت تو ویشناسمش خیم شتر یگذره و بیم یهر چ ی آورد 

 .....شهیت راحت تر می زندگ
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 !!!؟ی ندار یم تهران تو که مشکل ی ایم باهاشون بیخوایم

 ...... د خونه باشمید قبلش هماهنگ کنیی اید بی تواسع خهر موق 

 خونه یبه سر و وضع آشفت ه ی با مادرش، نگاه  یبعد از خداحافظ

 دار ساختمون، بگه خانومش یسرا  ید فردا به گُ لُُُنبیانداخت با

 ن بار یت درهم خونه رو سروسامان بده. تا بحال چندی اد وضعیب

 .....ش دستن کار رو کرده و قِلِقِش اومده یا

 داشین طرفا پیهم بگه از اراک مهمون داره و ا   ی درضمن به ناز

 شد . تا بحال ین موضوع مطّلع مید از ایچ عنوان نباینشه ؛ به

 بولش ندارن و با ازدواجشون مخالفن ، بهش نگفته خانوادش ق

 

 

 ینسبت به خانوادش ناراحت  ی از اول زندگ ی دوست نداشت ناز

 نیاد . قصد داشت با ایش ب یت پدورنشون کی ره و بیبه دل بگ

 زمان داشته باشه تا اوضاع رو تحت کنترل خودش  ی ازدواج صو ر
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 ....... ره و درستش کنهیبگ

 گهیکه با نظر خانوادش بوده، د یجدر ازدوا  ییمطمئناً بعد از جدا

 .......ت قبل رو نسبت به ازدواجش نخواهند داشتیحساس

 ی شد بعداً به ناز زمر ل رو هم اگ ی ن ازدواج صو ریموضوع ا

 .......گه یم

 ا ، خوب بودنش از نظر خانوادشه که کم کم دارهیب بزرگ هلیع

 ده و به رفتار خوبش ادامه ب ی نجور یشه اگر همیدردسر ساز م

 ل  ین تو دل تک تک خانوادش جا کنه دلیش از ایخودشو ب

 ...... شهیسخت م  یکم ییجدا  ی برا یتراش

 

 

 که  ی اقینهمه شور و اشتیشت و ادا بولرو ق ی کاش مادرش ناز

 ........اون داشت ی ا داره برایهل ی برا

 ن یخواس ت طال انتخاب کنه گرونتریم ی مطمئن بود اگه ناز
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 ی فیتولدش گردنبند ظر ی ه بار که برای، داشتیجواهر رو برم

 به روش زده یخوشحال شد ول   ی ده بود از طال بودنش کل یخر

 ن  یه دستبند سنگ ین دفعه بعد یهم ی افه..... بریظر  یلیبود که خ

 .......براش گرفته بود

 که تو خونه زد فکر کرد خوبه که خونه سه خوابه است  یبا چرخ

 رفت ن ین خانوم میک دختراش و پرو ل که از اراین دلی، پدرش به ا

 داشته باشه که همه راحت  ی شتریتهران، خواسته بود اتاق ب

 ......باشن 

 

 

 ی س بهداشتین اتاق که داخلش سرویترزرگو بن ینا بهتر یالبته س 

 ه اتاقم که داخلشیخودش  ی و حمام داشت رو برداشته بود برا 

 .....ل کارش بودیوسا

 مهمون بود  ی رو که برا یس بهداشتیوراهرو کنار سر ی اتا ق انتها
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 ..... ای داد به هلید میبا

 رش آماده کرده بود که قراره از اول مهر خواه ی ناز  ی نه رو برایزم

 دین خاطر قراراشون رو بایکالس کنکور، بهم ی اد تهران برایب

 ........ ذاشتنی ر از خونه میبغ ی گهای د ی رون و جایب

 رن تو فازی ع میبود که سرن  ییاز اون دخترا یخدا روشکر ناز

 نا عجله داشت تا زودتری شدن رابطه!!! وگرنه س یازدواج و رسم

 ی ت خوب یو ترب ذاتطر ارش باشه بخایتمام و کمال در اخت ی ناز

 رو هم ییزایه چ یکه داشت هرگز ازحد خودش فراتر نرفته بود 

 

 

 که   ینا با توجه به عشقی شد ..... وگرن ه سیشقدم میپ ی خود ناز

 ...... داشت اهل روابط خارج از شرع و عُرف نبود بهش

 ن خانوم آماده کرده بودن بسته  ی خانوم و پرو  ی رو که مهر یلیوسا

 تهران یدادن، خودشونم با حامد راه ی باربر لیوشده تح ی بند
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 .......شدن

 ا اصرار کرده بودن که همراهشون بره بهانه آوردهیهرچه به هل

 ..........کنه یتونه باهاشون همراهیبود که اراک کار داره و نم

 کارتها رو چاپ کرده بودن ی درست ده روز مونده بود به عروس 

 ی د و مثل دخترا یدیفات نمیر تش  نهمهیبه ا یا اصالً لزوم ی، هل

 ...... کردی مخالفت م ی زیدلمرده با هر چ

 شبردیدر حال پ یکه با عشق خاص ییف بزرگترایامّا مسلماً حر

 ....شدی نمکارها بودن، 

 

 

 ی رسن تهران ، برایظهر م ینا خبر داده بودن که حوالی به س

 کرد منتظر بود مهرانین داشت کاراش رو تو شرکت تموم میهم

 یکرد که چرا دار یم یناراحت ی لش بده. ناز یتا کارا رو تحو سهبر

 میکرد قرار بود عصر با بچه ها بریم ی ادآور  ی ؟!! و بهش   ی ریم
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 اد تهرانیدر جوابش گفته بود مادرش داره منا یرون .......س یب

 ..... ارهیله ب یشش وسیاد پیخواهرش که قراره ب ی برا

 نجات  ی ناز ی ست غُرغُر از دت انا تونس ی بالخره مهران اومد و س

 ش بود رفت وبه یشه مشتریکه هم ی دا کنه ..... اول به رستورانیپ

 دونست با ی مخصوص گرفت ....نم ی قه خودش تا سلطان یسل

 نگاهش  یا حتیخُشکش چکار کنه؟؟!! تازگ  ی غُد ورفتارا ی ایهل

 نید مثل خودش باهاش رفتار کنه اگر ایکنه ، فکر کرد بایهم نم

 ه  ی نطوره، ینا هم همیس ی ست برایند ن یاون خوشا ی ا بر ازدواج

 

 

 ایهل ی دهاش در حال حاضر برا ی استفاده دو طرفه است که فا

 ره یحاضر و آماده دانشگاهش رو م اد تهران خونه یشتره راحت میب

 اد .....بعداً هم که اسم یش بیبراش پ ینکه مشکل خاصیبدون ا

 شناسنامهاش  ی نونقا زشکتونه با نظر پیاد م یخانوم دکتر روش ب
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 ن رفتاراشین ا زدواج رو داشته باشه پس ایض کنه و بهتریرو تعو

 واست تعداد کم سکه خواست یه ؟!!! شب بله برون با س یچ ی برا

 صاحب نصف خونه شد یالک یاز احساست بابا استفاده کرد الک

 ن بخشیر این اولشه باهاش صحبت کنه تا از خی تا هم دیبا یول

 داد خانوادهها که ی، معادلش پولشو بهش م  ذرهبگ هیاز مهر

 ...... !!! هیدونن چه جور ازدوا جینم

 

 

 ییشه با خوشرویمثل هم ید ، گُلنب یساختمون که رس ی جلو

 رون آورد و در جواب یب یاومد در رو براش باز کرد سرش رو کم

 :که داد گفت ییسالم بلند بال 

 اد هنوزی بون مهممن  ی ! ، قرار بود برایسالم خسته نباش 

 ومدن؟؟ ین

 ز رو یومدن، گُلنسا براتون همه چیمهندس هنوز ن ی ر آقاینخ 
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 دونست ظهر ینم یخواست ناهارم درست کنه ولیآماده کرده م

 ا شام یخواستن ناهار یا شب !! منم بهش گفتم اگر آقا میرسن یم

 نا هم که اومدن هریگفتن ، آقا مادر ای خودشون م ی درست کن

 ....دی نکنرف بود تعا ی کار

 ..... ممنون ناهار گرفتم ، از خانومتم تشکّر کن 

 

 

 ن رو که پارک کرد، غذاها رو برداشت برد بال، خونش طبقه ی ماش

 کرد یطبقه بود و معموًل از آسانسور استفاده نم  دوم ساختمون

 نش واحدی متفاوت که بزرگتر ی ، تو هر طبقه  واحد با متراژا

 واحد اون سمت ۲و  ی تر م   شیمتر، واحد کنار ۳نا یس

 ..... بودن ی متر   ی گریش  مترو دیکیپله ها 

 بود ی رازیه خانواده شیمربوط به  ی نا واحد کناریس  یتو طبق ه

 ه پسریش یکیهم  یومدن تهران ، دو واحد اون سمتیم  یکه گاه
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 هم  ی گریش از حد سربراه و درسخون بود و دیب ی زد ی  ی دانشجو

 پدرش ی کرد گاه یم  یر زندگکشواز بود که خارج   یمربوط به کس

 .... زدیسر م

 ههاش همه خوب بودن، از همشون بهترمیساختمون و همسا

 ن صاحب ی نکه امیا ساختن خونه بخاطر ی که از ابتدا   یگُلنب

 

 

 شه چند یم تموم می اد وقتیملک بود، بعنوان نگهبان ساختمون م

 توخوان ینا ازش می ده بودن از جمله پدر سیکه تازه خر ی نفر

 ره یم یبمونه ؛ اونم از خدا خواسته بعد از مدت ی داریت سرای سوئ

 اری شن.... بسیاره و اونجا ساکن م ینامزدش رو از افغانستان م 

 وقتا خانومش به  یبودن گاه ی و قابل اعتماد  فیشر ی آدما

 ی نا و نازیکرد ، چون سینا خونه رو براش مرتب میدرخواست س

 .........چکدوم اهل کار خونه نبودنیه
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 زیوارد خونه که شد از مرتب بودنش چشماش برق زد، گُلنسا تم

 کانتر گذاشت لباساش رو عوض  ی و کدبانو بود......غذاها رو رو

 ده ی جه رسین نتیاد ؛ به ایخواست ب یا میبار بود که هلن یکرد اول

 ن تصور براشید مثل خودش باهاش رفتار کنه، تا ایبود که با 

 نا بودی شنهادش با سیه !! هر چند پیضارااد فقط اونه که نیش نیپ

 

 

 تونست ی ا بهش داده بود ...... در ضمن میه رو خود هلیفکر اول یول

 گفته بود فکراش رو بکنه گولش  قبول نکنه تا لحظه آخرم بهش

 .ط رو همونجور که بود صادقانه براش گفته بودی که نزده بود شرا

 یسک بزرگیرهم نا یس ی شد، برای اون بعنوان دختر بد م ی اگر برا

 یمتوجه بشه چه برخورد  ی نا ز ی دونست اگر روزیبود چون نم

 باهم  ی چ رابط هاینمورد که ه ید در ایکنه ؟!! اصالً شایباهاش م

 نو ینا ای رون !!! سیش بره ب ی نداشتن حرفاش رو باور نکنه و از زندگ



@Romanbook_ir                                                                                      تابوشكين عاشقانه  

  
 

شما! یمجازق ین رف ین و آخریرمان بوک:  اول                                      

 داد. اگریتصورشم براش سخت بود و آزارش م ی خواست حتینم

 نی افته هرگز همچ ین ا تفّاق بیداد ممکنه ایمال حتمچند درصدم ا

 ی ط یچ شراید چون تحت هیرس یبه ذهنش نم ی فکر مسخر ها

 ، با خودش عَهد کرده بود هر رو از دست بده  ی خواست نازینم

 چیه ی افته همون موقع ب ین اتفّاق بیزمان حس کنه ممکنه ا

 ......ز رو تموم کنهیهمه چ ی مالحظه ا

 

 

 گاز باحرارت کم گذاشت، تا ی خت و رو یبلمه رقا  اخلغذاها رو د

 ساز رو هم به برق زد ، خوب  ی که برسن گرم بمونه؛ چا یموقع

 وهها یده بود و امروز گُلنسا میخر ینیریوه و ش یروز عصر میبود د

 خچال رو کهیخچال گذاشته بود .در یرو شسته و مرتب داخل 

 ه یحاضر نبود  یتح ی ش به وجد اومد .....نازی زیباز کرد از تم

 بیکه تو کشور غر ی با وجود ی استکان بشوره خوشبحال گُلنب
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 کردن، عشق و محبت از درو یم   ی زندگ ی متر ۶ت  یه سوئیو تو 

 و رابطه یحسرت زندگ یکرد هرکسیداد می ار خونشون بوید

 !!!سه نبودیاصالً با گُلنسا قابل مقا ی خورد .البته نازیشون رو م

 خونه  ی کارا ی بر ا ی ه فکریکرد یازدواج م ی ازنده که با ن ید در آیبا

 .....کردیم

 

 

 فون رو ید و آین افکار کشیزنگ که بلند شد، دست ازا ی صدا

 :بود که گفت  یجواب داد، گُلنب

 نگ؟؟یاد تو پارک یه وانت اومده براتون بار آورده ، بگم ب یآقا 

 .......امینگ خودم اآلن م ی ارش تو پارکیآره قربون دستت ب

 دیرو د  یسانی ن، وانت ن ییر شد لباس بپوشه و بره پاجبوه مدوبار

 : اده شد و گفتیله است. راننده پ یکه پُر از وس

 یآقا  ی ن آدرس برایم به ایاریبار رو ب ن  یسالم آقا به ما گفتن ا 
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 ن بارها رو دادن یکه ا  یعیبه اسم شف ییه آقای،  ی نا معتمدیس

 ...... م تا برسنیده بودن بمون یگفتن اگر نرس 

 ..... داشون بشهیگه پ  ی د فکر کنم دیست بمونی ن  یباشه مشکل 

 یاومد هوا کم ی چا  ینی با س یکردن که گُ لنبیداشتن صحبت م 

 د، راننده و شاگردش ازیچسب یم  ی زد و سر ظهر چایم  یبه خنک

 

 

 تشکّر کرده ینکه از گُلنبیا ی نا هم برا  یاستقبال کردن س ی چا

 وردن قند نداشت بدون ه خت ببرداشت و چون عاد  یکیباشه 

 ادش اومد تو خونه قند ندارن چون خودش و یقند خورد، 

 مثل هم  ی ن مدت نازیتو ا یخانوادش اهل خوردنش نبودن، حت

 ی نیریهم با ش  یر گاه یا ا نجیش رو با خرما ییخودش شده بود چا

 ی نیریداشت ش  یخورد البته چون بقول خودش استعداد چاقیم

 خورد ..... حال اگریت داشت کم م وسد یلیکه خ ی رو با وجود
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 !!! شدیدش عادت به خوردن قند داشته باشن بد میجد ی مهمونا

 ..... ند بخرهتا ق یین رفت سوپر روبرویهم ی برا

 رنگ حامد رو شناخت  یآب ی وندایه ی رون ، سواریاز سوپر اومد ب

 خانوم رو ی ساختمون نگه داشته بود. مادرش و مهر ی که جلو

 

 

 د ن یشن به سمتشون رفت .... باهاشون رسیاده مین پدارد که ید

 اده شد و بعداز سالم یدنش پیک کرد، حامد با دیوسالم عل ی ریبخ

 :تگف یو احوالپرس

 !ده؟یل رسینا جان !! وسایس

 نگ منتظر شما هستن یش بردمشون پارکی قه پی ن ده دقیبله هم

..... 

 ت گف دلشست!! تو یا همراهشون نیتا حال متوجه شده بود هل

 !!!هیگَنده دماغ اِنگار ک  ی بهتر دختر ه



@Romanbook_ir                                                                                      تابوشكين عاشقانه  

  
 

شما! یمجازق ین رف ین و آخریرمان بوک:  اول                                      

 عاشقانه دوستش داشت، هر وقت بهش فکر  ی چه خوبه که ناز 

 !!!شدیکرد دلش گرم میم

 خانوم ی ده بود رو به مادرش داد وهمراه مهریکه خر ی قند

 ..... فرستادشون سمت آسانسور که برن بال 

 

 

 ت مونده وانده نگ رفت ،حامد با رانن ی خودشم به سمت وانت پارک

 ل رو یه کرد ازشون خواست کمک کنن وسای حسابش رو تسو

 ل به یزود وسا یلیبه کمکشون اومد و خ ی ببرن بال ، گُلنب 

 سالن منتقل شد  یگوش ه

 س خواب و لباس ید سرو یخر ی بعد از صرف غذا و استراحت، بر ا 

 ا یده بود هلینا اصالً نپرسیرون رفتن ، هرچند که سینا بیس ی برا

 :نا گفت ی خانوم خطاب به س ی مهر  یول ! ، ست؟کجا

 کرد نتونست  یکم کار داشت عذرخواهیا ید پسرم!! هلیببخش
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 ........ادیب

 ین روزا کلیشونم حتماً ایست...... این  ی!! مشکلکنم یخواهش م 

 ........انجام بدن دیباکار دارن که 

 

 

 حفظ ظاهر ی نوبرایومده ،ایا مخصوصاً ن یدونست هل ینا که م یس

 .....م خوشحال بودیلیا خیود اما تو دلش از نبود هله بگفت

 یه؟!! ولیچ ی سخواب برا یزا رو نکرده بود،سروین چینا فکر ایس

 س خواب یلشون رفتار کنه، سرویمجبور بود که طبق م خُب 

 دن قرار شد فردا به آدرسشون بفرستن، یرو که خر یمتیگرون ق

 تو اون  یولنن انتخاب ک ی ز ارزونتریکرد چ ی سع یلینا خیس

 ن اونهمه تختی شد، بیدا نمیز ارزون پیابون و اون مغازه ها چیخ

 کت شلوار  ی برانش بود، یک تر ی ن و البته ش ین گرونتریخواب ا 

 ان و همه رویکراست بردشون هاکو پیراهن و کفش هم حامد ی، پ
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 ن یگرون شد و باعث شد پرو  یلیدن که بازم خیاز همونجا خر

 ......کرده بود شرمنده بشه ایهلکه  ی دیرا خسه بیخانوم در مقا

 

 

 رو بهونه  یخستگ ینا خواست برن رستوران ولید سیبعد از خر

 که از  یه، بعد از استراحت و صرف شامکردن و برگشتن خون

 ین  یسنگ ی داین خانوم با تشکر دوباره از خریناهار مونده بود؛ پرو

 :خانوم گفت ی که امروز کرده بودن خطاب به مهر

 ا ید، هل ینه کن ی نهمه هزیم اینبود ید ، راضیدیزحمت کش یلیخ 

 بهش اصرار یذاره هرچیزا مین چ یجان که دست رو ارزونتر

 ی ا باهاش تماس گرفتن براید و ثریکنه ، س پی ول نمکنم قبیم

 زا که مونده ...... گفته اصالً اهلیه چیش و بق ی د لوازم آرا یخر

 کنه یرو که استفاده م یمست چند قلیش نیاستفاده از لوازم آرا

 ..... گذرهیخ مصرفش میمونه تاریم میریده اگر بازم بگیتازه خر
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 :خانوم در جواب گفت ی مهر

 

 

 ن یلزم داره بخره مگه فقط هم یگه!! هرچی است مخُب ر 

 د یخره نگران نباش ینش رو مینا براش بهتر ی حالست ، بعداً آقا س

 !!! نم بخرهی ب  ینم  یحال که داره منم لزوم...

 نا کرد ویادش اومده باشه رو به سی ی زین خانوم اِنگار چیپرو

 :گفت 

 دم یرو د  ی نه شمعدون یآ ی نا جان !! اراک مغازههای س یراست 

 ن هیخوام براتون آ یان میمظفر یپسند نکردم ، ما رو ببر مغازه

 ....... شمعدون نقره بخرم

 هه بکیاط طوریتونست صراحتاً مخالفت کنه!! با احتی نا نمیس

 :بر نخوره گفت یکس
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 ینجور یا خانومم باشن؟!!! ایانتخاب خودِ هل ی ست برایبهتر ن

 نه شمعدونید آید ناراحت بشن بدون نظرشون رفتیشا

 ........د یگرفت

 نه شمعدون نقره به چه یکه عاقبتش مشخصه آ یآخه ازدواج

 !!خوره؟؟ یدردش م

 :ن خانوم گفتیپرو

 اج ینه شمعدون احتیآ اصالًگه یا جان باشه که م یاگه به هل

 ....ه بدمیانتخاب کنم و بهتون هد دیبانو من خودم یست !! این

 نقره  دیبامونه یم ی ادگاریشه یه همیزمهمّ ینه شمعدون چ یآ

 ن، شب ی باشه، از حال به بعد تو همه مراسم مثل سفره هفت س

 ....... ادیلدا و ... به کارتون می
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 دن یحامد با د  دن،ت شحامد زنگ خورد و همه ساک یگوش

 :شماره و گفتن از خونه است جواب داد

 الو سالم 

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

 د؟ بابا خوبه؟یهمه خوبن ، شما چطور

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

 !!! ؟یخودت بهش بگ ی خوایخُب ، باشه م

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

 یم برایدیس خواب خریم سرویگم، مام امروز رفتی باشه بهش م

 .باشه نا جانم لباس!!! مبارکتون یس

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

 

 

 ست مگه تویکه بفکر من ن  یممنون خدا از دهنت بشنوه کس

 !! یباش
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................................................. 

 !!باشه ، خداحافظ  

 :، حامد رو به همه گفتیبعد از قطع گوش 

 ....بود به همه سالم رسوند  یهل 

 :نا و گفت یکرد به سرو 

 تا حلقهات رو یگرام ی گفت امروز رفته آقا ی نا جان !! هل  یس

 ده، حال کهیگفته حاضر نبوده هنوز نرس  یگرام ی ره، آقایبگ

 یآقا  یبگ "دُر و گوهر" یم خان طالفروش ی کر ی ه سر بر ی یتهران

 ......فردا بای ری ل بگیفرستادت حلقه رو اندازه دستت تحو یگرام

 ..... میریهم م

 

 

 ا نخواسته باهاش حرف بزنه با ینا کامالً متوجه شده بود هلیس

 بود ی تشکّراز حامد به اجبار موافقّت کرد باهم برن....دنبال بهانه ا
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 ........اره تا مثل امروز ناراحت نشهیب ی ناز ی که فردا برا

 مختصر  ی دار شد و بعد از خوردن صبحانه ایصبح زود از خواب ب

 پروژه  ی که شنبه بود بخاطر کارا  ی روزباوجود، آماده شد ام

 رفت چون مهرانم ید به شرکت م یکه گرفته بودن با  ی دیجد

 ره گه قراره بیهفته د۲د مادرش روکه ینبود از قبل گفته بود با

 ........دیش برادر بزرگش، ببره خریکانادا پ

 رو یلین خانوم وسا یحامد تو خونه موند تا کمک مادرش و پرو

 ه بودن جابجا کنن قرار بود تخت هم برسه.......بنا بر نظر که آورد

 نا که از همه بزرگتر ی س ین شد، که اتاق فعلیم بر ایخانوما تصم

 امد تختک حکم ن بهیهم ی بود اتاق خوابشون باشه برا

 

 

 ا در نظر گرفته بود یهل ی نا برای که س یکنفرهاش رو به اتاقی

 ش بتونن بذارنش تواتاقمنتقل کردن ، تا اومدن تخت و متعلقات
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...... 

 یی رای وار پذیکه به د ییبایز ین چو بیتریظروف نقره رو داخل و

 هجات و زعفرون رو همیخشک و ادو  ی وصل بود گذاشتن، سبز

 نت گذاشتن قرار شد حامد بره گوشت یخل کابدا دن،که آورده بو

 ........ بخره تا براشون آماده کنن  یو مرغ و ماه

 رو ن یده همراه دوستاشون رفته بودن بی ا و سپی پنجشنبه بود هل

 یده کارت عروسینن، سپ ی گه روببیتا قبل از رفتن دانشگاه همد

 دونستن عروس ینم یرو هم آورده بود تا دعوتشون کنه، ول

 .... استیهل

 

 

 ا یب هلیشه خودشو رقینا که همیسفارشها رو آوردن، م یوقت

 باهم ندارن،  یقه سطحن وچندان فریدونست و معتقد بود در یم

 نرمش  یده بود اشتباه فکر کرده باکمیبا اومدن رتبه ها فهم
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 :گفت  ایهلنسبت به قبل رو به 

 ا م تیم باهم باشیتون ی م می ا!! چقدر خوبه که هر سه تهران یهل

 دانشگاه گرفتم  ی رآباد کویم، من خوابگاه امینکن ییاحساس تنها

 !! ؟یتوهم خوابگاه گرفت  ......

 خواست تهرانینا نداشت دلش نمی به م یحس خوبا از اولم یهل

 دن موضوع ازدواج یدونست با فهمیباهاش در ارتباط باشه ، نم

 نا یشه رو سی نا همی ده، (مینشون م یش چه عکس العملییکذا

 

 

 دونست) در جوابش فقط ینو میده هم ای که سپی ود طورس بحسا

 :گفت 

 ....!! نه ، نگرفتم 

 ز،یم ی سا گذاشت رویهره وپرنا و زیم ی تا کارت برا۳ده یسپ

 : سا با ذوق گفتیپر
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 ی !!! بالخره داداش مشکل پسندت به ک یآخ جون عروس

 و پسند ی د خواستگاریریشه براش میم  یه سالیت داد؟؟!! یرضا

 ..... کنهینم

 ن بار آبان سال گذشته بود که اومدهیگفت ، اولیسا راست میپر

 ی نا با چهرهای م شد، یکسال میبا یا تقریهل ی بودن خواستگار

 رلبینا بهش وارد شد، زین شوک بخاطر ازدواج سیدرهم، اول

 ی گفت و کارت رو برداشت بازش که کرد با چشما  ی مبارک باشها

 

 

 نکه شوک دومیکرد مثل ا اهشنگ گرد شده از تعجّب چند بار

 شد ، از حسادت در حال انفجار بود یشتر بود باورش نمیشدتش ب 

 :اره رو با حرص گفتیظه تونست به زبون ب که اون لح ی زیتنها چ

 د پنهونش ینبود که بخوا ی زید!! چیرکاهیشما دونفر چقدر آب ز

 ....د یکن
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 ن واشتسا و زهره هم کارتاشون رو بردینا ، پری ن حرف میبا ا

 خوشحال  ی بعنوان عروس اونقدر ایهلدن اسم  ی بازش کردن ؛ با د

 زونیه طرف ، آویازار بلند شدن هرکدوم یاخت ی شدن که هر دو ب 

 ..... دنشیک گفتن و بوس یتبر ی ا شدن و با شادیهل

 ( ایخصمانهاش به هل ی نا که با نگاهها یده در جواب میسپ

 :گفت ) ،بود ی بالخره کار خودت رو کرد یعنیش یمعن

 

 

 سر گرفته  یشه هنوز دو هفته نشده که عروسی نا !! باورت میم 

 باشه در  یوقت  ز جور شده ؟!! بقول مامانمیو همه چ

 ا جون یشه ، و خدارو شکر هلین مدت درست میکوتاهتر

 ....ما شد  ی نایس

 بودن هر دو گفتن حال که ی سا و زهره که هنوزم تو فاز شادیپر

 ....... کننیه حتماً شرکت م یوراست هر جیعروس هل
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 در پنهان  یکه سع یعبوس و درهم ینا با همون چهر هیم

 :ا گفتیده و هلیفق نبود رو به سپچندانم مو یکردنش داشت ول 

 ن یخ کالسام شروع شده و تهرانم از همیا ون تار یمبارک باشه ول

 .....دیام، خوشبخت باشی تونم ب ی کنم نمیم  یحال عذرخواه

 ینهمه ناراحتین ازدواج باخبر بود، لزم به ایت ایعواقاز نا اگر یم

 دونهیز اآلن مه که ایاه بختیچه عروس س ایهلدونست ینبود..... نم

 

 

 ن ا یش بخوره، به قول س ی شون  یمُهر طالق رو پ دیباا زود یر ید

 تون هیا نظر تک تک آدما رو هم م یشناسنامه اشو بتونه عوض کنه آ

 کنه و جور یر مییق نگاه همه بهش تغطالاز ر بده؟!! که بعد ییتغ

 ........شهیم ی گه اید

 تر برگرده تانا سفارش کرده بود عصر زودین خانوم به سیپرو

 یرو با ناراحت ی نه شمعدون و گرفتن حلقه برن، امروزم نازیآ ی برا
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 که داشت ی خته بود و از کار ی ترک کرده بود .... اعصابش بهم ر 

 ن ا زدواجیمتوجه ا ی ن از ی اگه روزد. بو  داد حرصش گرفتهیانجام م

 ا حرفاش رو یخواست ، آینا رو میس ی ایل پنهون کاریشد و دلیم

 ...... دیبخش یکرد هرگز خودشو نمیکرد؟؟ اگه رهاش میباور م

 د اوضاع درهم یرس یخونه شد، وقت یخراب و گرفته راه ی با حال 

 فتن خواست ، با ریبرهم خونه رو دوست نداشت دلش آرامش م

 

 

 ی تختش آه از نهادش بلند شد، ول یخال ی دن جایتو اتاقش و د

 تخت ی که برادنش سخت نبود یبگه!!! فهم ی ز یتونست چ ینم

 خودش  ی ا ، جایهل ی کردن... ظاهراً بجا ی دونفره اتاقش رو خال 

 .....تو اتاق مهمون بود

 اد، افکار مغشوش ذهنشیره تا حالش جا بیه دوش بگ یبهتر بود 

 ...حمام اتاق شد ی راه و  زد رو کنار
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 رون رفتن،اولی نا ب یس ی ن دووی با ماش  یبعد از آماده شدن همگ

 ان تو چهارراه یانجام داد و به مغازه بزرگ مظفردستور مادرش رو 

 نقره رو ی بایز ی با شمعدونا  یضینه بیبردشون و آ یطالقان 

 ن حلقه داده بود رفت ی ا برایکه هل یدن ، از اونجا هم به آدرسیخر

 ..... ل گرفتنی حلقه رو تحو  و

 

 

 س خواب یخواستن سروینا میفردا جمعه بود و حامد به کمک س 

 ه  یده بود نصب کنن ، خانوما هم بقیکه شب رس و متعلقاتش رو 

 ز رو آماده کنن تا عصر برگردن اراک یکارا رو انجام بدن و همه چ

 کار داشتن خصوصاً  ی بود و کل  یجمعه هفته بعد مراسم عروس

 .....خانوم که مراسم خونشون بود ی هرم

 کنه  یش رو مخفینه شمعدون نتونست خوشحالیدن آیا با دیهل

 نهم ه ین ای نه شمعدونش نقره باشه بیداشت آ شه دوستیهم
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 ن یبود ، با خودش فکر کرد ا یز خو بیش سورپرایو تشو یدلنگران

 چ  ی ه که هیست تنها عروسیا نیه عروس یش مثل بق یچیه یعروس

 دهیوس داماد با هم نبودن داماد لباس عروس رو ندعر رو ی دیخر

 ..... و عروسم لباس داماد رو

 

 

 ش که بهینکرد لوازم آرا ی د ی گه خریا دیهل هرچه اصرار کردن

 رم تازه از دوست مامانش که ازیازش داشت، لباس زیاندازه ن

 ن خانوم با یرو که پرو یده بود، لباس خوابیش آورده بود خریک

 خانم تو سفراش چندتا  ی دش داشت ، مهری خر به رارذوق اص

 ندشوییدن و تاین خانوم با دیخوبش رو براش آورده بود پرو

 ر یگیگه پ یتا بهش داد و د۲الش راحت شد خودشم یخ

 ست عروسش یکرد قرار نینشد......هرگز فکرش رو هم نم 

 ........!!!!چکدومشون رو استفاده کنهیه
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 ن مدتیاد.تو اینا از تهران بید سبو و قرار یروز مونده به عروس۲

 ی حرف یتونست در موردش با کسیکه داشت و نم ی ا با حال یهل

 خواس تیم ی که رو ز یمیموم حس و حالش رو تو همون تقوبزنه ت

 کرد یاز حال بدش رو خوب م ینکار کم یرون ، نوشت ایبندازش ب

 

 

 ،!!در حال وقوعه؟ یدونست چه اتفّاقاتیچکس جز خودش نمیه

 ز رو یداره همه چ ی اقید با چه شور و اشت ی دی و که مش رادرم

 ید اگه روزومیگرفت و از خودش بدش می کنه دلش میفراهم م

 ایداشت بده؟!! آ یز دروغ بوده چه جوابید همه چیفهمیمادرش م

 نقدر ارزش یکه بهش عالقه داشت ا ی واقعا دانشگاه و رشتها

 ....!!ه؟روننهمه ماجرا رو از سر بگذیداشت که بخاطرش ا

 ا یکه هلیگرفته و درهم به خونه اومد. طور ی ظهر حامد با چهرها

 ا یعلت رو جو یوجه خودش کرد.وقتزود متّ یل یو م ادرش رو خ
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 حالشون دگرگون ی که افتاده بود بقدر ی دن اتفّاق یشدن با شن 

 داشته دیبا یدونستن چه عکس العملینم ی قیشد که تا دقا

 ........باشن 

 

 

 نین مدت کرده بود، و حال با ایکه ا  یکوتفرشاد با س

 چکس یکرده بود که ه ی زده بود. کار ی ادینگفته ز ی کارشحرفا

 ی م یال خودش چه خوب تصمی ا به خیکرد. هلیفکرش رو هم نم

 یا  ی گرفته که باعث شده فرشاد کنار خانوادش بمونه!!! تو رو

 بره ان ا به تهری د قرار بوده فرشاد با هلیفهمیخودش اگه ز نعمو م

 کردیا فکر م یم خوشحاله که ازدواجشون سر نگرفته چون هل یلیخ

 ت ی ست .فقط بخاطر جلب رضا یده ن ی که نشون م  ی فرشاد اونجور

 تونه از خانوادش جدابشهیا بهش قول تهران رفتن داده و نمیهل

 نکهیو غمش رو نشون داده و ا  ین کارش عمق ناراحتیبا ا یول
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 ایکرده ....... حال هلیدعمل مبو ادها دیکه به هل یحتماً به قول

 ایخوشحال باشه  دیبادونست یر شده بود که نمیاونقدر غافلگ

 !!اراحت؟ن

 

 

 نیکه اآلن از همه ناراحت تره ، مادرشه و عامل ا یمطمئناً کس

 ا یدونه ، اگر فرشاد با هلی ا میند رو فقط و فقط هلیاتفّاق ناخوشا

 د به مادرش سر بزنه زو به تونست زودیرفت لاقل میبه تهرانم م 

 ییه جورا یدنشون بره حال با رفتنش همه رو ی ا مادرش به دیو 

 .... ذاشته تو شُوک گ

 د، که شرکت دارهیا گفته بود که پدر دوستش ام یه بار به هلی

 ین بار از فرشاد خواسته همراه پسر شبه آلمان بره و دورهیچند

 ی شناه آک ینها رو در شرکتیو ساخت توربو ماش  یطراح

 پسرش  ید) در صورتی( پدرامی کاشان ی شه بگذرونن ، آقایآلمان



@Romanbook_ir                                                                                      تابوشكين عاشقانه  

  
 

شما! یمجازق ین رف ین و آخریرمان بوک:  اول                                      

 د همراهش باشه چون مثل فرستاد که فرشایرو به آلمان م

 ن دوره پسرش یچشماش به فرشاد اعتماد داره و دوست داره تو ا

 

 

 کنه ؛ پس فرشاد راست گفته بود که تابحال بخاطر  یرو همراه

 ..... !!! ا قبول نکردهیهل

 ن مدت از سر یکه ا ییفت وبخاطر همه فشارهاگر دلشهو ی

 ار راهیاختیب که یید و اشکایگذرونده بود، به ناگاه لباش لرز

 ......س کردنیخودشون رو باز کرده بودن صورتش رو خ

 ن ی شده بود اونقدر دل نازک که کوچکتر ی نجورین روزا همیا

 روز ین دیبا همیشد، فری زش اشکاش میباعث ر ی مسئله ا

 ایدونسته ینم ی عن ی نگفته بود؟!!  ی زیود پس چرا چن بنشوخو

 ن شده و یسرسنگ  ی اد ین روزا زیرمانم که اینخواسته بگه؟!! ه 

 .....زنهیاد حرف نم ی اد زیاد اگرم بیطرفشون نم
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 ....نگفته بود یچیاونم ه ی حرف زده بود ول  ی با فائزه هم تازگ 

 

 

 حامد  از ده،خانومم که کامالً مشخص بود تو بهت مون  ی مهر

 :دیپرس

 !رفته؟  ی ؟ ک ی دیتو از کجا فهم

 خت،یریز اشک میر هیبود که   ییا ی ره به هلیکه خیحامد در حال

 :گفت  یناراحت یخش دار به نشون ه ییبا صدا

 ینه و خداحافظینکه بابا رو بب یا ی بابا!!!! برا یصبح اومدحجر ه

 وازط پریرفت تهران، ساعت  عصر بلیکنه. سر راه بود داشت م

 ناراحت شد. اصالً نتونست تو  یلیبه فرانکفورت داره؛ بابا خ

 فرشادم آروم و قرار نداشت رفت  صورتش نگاه کنه!! بعد از رفتن

 .........ش عمویپ

 :و گفت  ایهلرو کرد به 
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 ش چرا از رفتنش ییخوایکه نم یگفت یحال تو چته؟!! مگه نم 

 ت ی د عروسشاهو   نجا بمونهیتونست ه ای؟! به من گفت نم یناراحت

 ....... باشه

 :ادامه داد ی وبا لحن آرومتر

 تونم یبعنوان پسر م  یرو دوست نداشتم ول یمن تا بحال کس 

 سخته ،  یلیزا خین چیدن ایه مَرد تحمل و دی ی درکش کنم برا

 ت ادب و احترام از بابا و من  ی کرد که بازم اومد در نها ییآقا

 .....میکرد ما که شرمندهاش شد یخداحافظ

 بده به اتاقش پناه برد و به بخت بد   ینکه بتونه جوابیا بدون ایهل

 ش رفته بود و داشتینجا پی که تا اه کرد. حال ی خودش خون گر

 بر پا بود که  ی شد،دلش چنان آشوبیک تر مینزد یبه روز عروس

 شستن ؛مطمئن بود عذابیز جونش انگار توش رخت میبقول عز
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 دل فرشاد و مادرش رو ور بدجکشه چون یانتظارش رو م یسخت

 ....ن حال کامالً مشخص بودیشکسته بود...... عواقبش از هم

 ه بهش داد،یتاق باز شد و حامد داخل شد، در رو بست و تکدر ا

 :ا گفت یرو به هل

 ... رفتارت مثلیبگ ی خوای ت هست که نمیزیه چی!! تو یهل

 با یفرو  رمانیادته ه یست!!!!  یکه در شُرُف ازدواجن ن ییدخترا

 ه یشون ثانیزدن تا مراسم عروس یحرفشون رو رسم یرو؟!! از وقت

 .......همه دراومده بود ی که صدای گرفتن، طوریه از هم خبرمیبه ثان

 ی زدن ،ول یتا نصفه شب باهم حرف م یا تلفنیش هم بودن یا پی

 !!؟ ی نا رو داری س یبه تو اصالً شمارهیعج یلینا خیرفتار تو و س

 باهاش حرف  یحلقه چرا نخواست ی برا  ی زدنگ م زیتهران که بود
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د چرا یپرسکبارم ن ی ینا حتی ؟!! سی و به خودش بگ  یبزن

 !!؟ی امدین

 .......ه سقفیر ید زیگه باهم بریروز د ۲نکه قرار یاِنگار نه ا

 که هنوز ته  یکرد، با بغضیکه اشکاش رو پاک میا در حالیهل

 :نانه گفت یغمگ ی مونده گلوش بود با لحن

 رمان قبل از ازدواجشون به هم عالقه داشتن خُب یبا و هیفر 

 دارم،  یسی، من باهاش رودرواتاب باشن یهم ب  ی بود برا  یعیطب

 نیرو گذاشتن تو ا یست که اومدن و قراره عروسیروز ن ۲هنوز 

 !!!نکنم یه باهاش احساس راحتیعیدمش خُب طب یبار د۳مدت 

...... 

 ینجور ینکه رفته ایا از را حال چ یخواستیتوکه فرشاد رو نم

 .....ی د خوشحالم باشی؟!! بای ری گ یآبغوره م  ی دار
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 که تو دوستش دارم، زنعمو رو هم ی رو به اندازهامن فرشاد  

 بشه تموم تالشمم  ی نجوریخواست ایمثل مامانه برام...... دلم نم

 م ینشد حالم ناراحت ینمش ولیکردم تا بتونم فراتر از برادر بب 

 نکه چرا یعمو و هم زنعمو ناراحتم وا ی هم برا تس یندست خودم 

 نهمه عشق و ی ارزش انقدر منو دوست داشت ، من اصالیاصالً ا

 !!محبت رو نداشتم ؟

 :خواست بره ، گفتیکه میحامد در حال

 ه که یاتفّاق ینقد خودتو ناراحت کنیخواد ایخُب حال توام نم 

 !!!خودت بندازبه  نه یه نگاه تو آیته ، یگه عروسیروز د ۲اُفتاده ، 

 ست .... بازم اگه منو به یمثل شوهر مردهها رنگ به صورتت ن 

 ر نشدهیبدونم اآلنم د دیباهست که   ی زیو چ ی قبولم دار  ی برادر

 ....... بگو
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 رو رو یهو دلش زیکه حامد بکار برد ، ی شوهرمرد ها ی از کلمه 

 ه   ی  یخواست حتیکه وجود داشت دلش نم یشد با تموم مسائل

 تونست که به خودش دروغ بگه هنوزم ی نا بره نمیس ی پابه ار خ

 مرد، درجواب یت و براش مبا سلول سلول بدنش دوستش داش

 :که مطمئنش کنه ، گفت  ی حامد طور

 خوامین همه مدت میالت راحت،!!!! بعد ایست خین ی زینه چ 

 .......... ازتون جدا بشم، سختمه و حالم بده

 کبار همویم هر چند وقت ینوت یم ست تهرانه یکه ن ی دور ی جا 

 اشتم نان ندینا اطم ی نباش ، من اگر به س یچیم ناراحت ه ی نی بب

 ......!!!ره ین وصلت سر بگ یمحال بود بذارم ا

 داد، یظهر رو نشون م۲به ساعت انداخت  یبا رفتن حامد، نگاه

 ..... !!!ش عمو مونده  یومده بود حتما پیهنوز پدرش ن
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 زد !!! از تلفن اتاقشیحرف م ی ک ید با یبا  دلش آروم و قرار نداشت

 بوق که خورد با د شماره خونه عمو رو گرفت ، دوتایبا ترد

 ر از فائزه جوابیبغ  یدکسیترسیلرزون قطع کرد.... م  ییدستا

 ده بود و انگار ین حد خودش رسیشتریبده، کوبش قلبش به ب

 ......ن هاش به زور تو خودش نگهش داشته بودی قفسه س

 ن بار طول و عرض اتاق رو قدم زد،یسرگشته چند یالبا ح

 به غذا نداشت  یلیکه م ی ناهار صداش کرد باوجود ی مادرش برا

 .... داشتنیرفت وگرنه دست از سرش بر نمید میاما به ناچار با

 ..... ز جون رفته بودنیپدرش به گفته حامد ظهر با عمو خونه عز

 یتشکر راه با  شد ن صرف شد ، تموم کهیسنگ   یناهار در سکوت

 یکرد ولینگاهش م   یکه با نگرانیاتاقش شد؛ مادرش در حال
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 ی ر عادیط غیداد به حال خودش رهاش کنه ،شرایح میترج

 ..... همه قابل درک بود ی موجود برا

 کرد خودشو آروم کنه یمونه فائزه و زنعمو، سعی عمو که نبود!! م 

 هیبا  ت ،گرفا زد و شماره رو ید ؛دلشو به دریکش  یقینفس عم

 ی فائزه تو گوش یآروم و گرفته ی برداشته شد و صدا یبوق گوش 

 :دیچیپ

 و ال

 !!!الو فائزه 

 ن بار تو امروزی چندم ی ا بغضش برایهل ی دن صدایفائزه با شن

 که  ییون اشک با نایهاش بلند شد ، م ی شکست و هق هق گر

 :براش نمونده بود گفت 

 

 

 یم ید گفت چه تصمرشاه فشب کی شد ؟!! از د یچ ی دی!!! دی هل  
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 دن چند مدت که حرف نزیم ، بعد از ایگرفته همه تو شوک موند

 روز به مامان گفته بود همه رو شب دعوت کنه دور همید

 ......می باش

 :گرفت و ادامه داد ینفس

 هیگذروندن  ی برا ید کاشان یتو حضور همه گفت قراره با ام 

 دا یپ یبیرل غ حا دیشب که شن یدوره برن آلمان!!! مامان از د

 چکسم گوشیکرد،به حرف هیه میکسره گر یکرد.... 

 ست..... امروزیگه دست خودش ن یم  یاش بَده وله بریده.....گرینم

 شتر شد ، یمامان م ب  ی تابی ک ظهر که فرشاد خواست بره بینزد

 ن  ی برش تهران تا آخر ید گفت م  ی رمان که حال مامان رو دیه

 ..... ش فرشاد باشهیلحظه پ

 

 

 صدا یدوباره ب  ایهلاشک  یزد ،چشم هیکه فائزه حرف م یمدت
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 ه متورم بود ویماش از شدت گرراهشو باز کرده بود، چش

 : نزار و مستاصل گفت یسوخت با حالیم

 ینجور یخواستم اید!!! نمی نی بیحتما همه رو از چشم من م  

 فرشاد باشم اصال یزندگک یتونم شر ی بشه، من هر بار گفتم نم

 ......نبود احتم رتصورشم برا

 ی شتر سعیب یهر چ یشه، تالش خودمم کردم ولیبه اجبار که نم 

 ......هیشدم که نشدن یکردم مطمئنتر میم

 ی، ول ی ندار ی ریکنم تو تقص ی جان !!! من کامال درکت م  یهل 

 که به ی ادیز یش اومده بابا با وجود وابستگیپ ی ط بدیاآلن شرا 

 شه آرومشیچ جوره نمیهرو ان مام یفرشاد داره خوددار تره ، ول

 ن همه رویود همب  یاز به زمان داره.....رفتن فرشاد ناگهانیکرد ن

 

 

 کرد و همشیه میش گریدیدیم  دیباز جون رو یتو شوک برده ، عز
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 " !!!! نمتیبی گه نمیده من د ی دونم عمرم کفاف نمیم  "گفت  یم

 .... ظهر بابا رفت خونشون تا تنها نباشه

 :د ، گفتیکش ی ر درده په آ کیفائزه در حال

 شته باشم شه آرزوم بود از فرشاد فاصله دایراستش منم که هم 

 نشده  یچیدم چقدر قراره ازم دور بشه، هنوز هیشب که شنی، از د

 نقدر دوستش داشته باشم یکردم ایدلم براش تنگه اصال فکر نم

.... 

 ی تش پر شده بود و مغزش از کار افتاده بود حتیگه ظرفیا دیهل

 ر یبده ، عامل همه اتفّاقات اخ ی نبود که بتونه دلدار ی گاه یجاتو 

 یه خداحافظیکه تونست بکنه  ی دونستن ....تنها کاریا میرو هل

 .از فائزه بود ی سرسر

 

 

 تختش از شدت سردرد  ی رو نداشت همونجا رو ی چ کاریتوان ه
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 ..... پر آشوب و نگران به خواب رفت یو سوزش چشم ، با دل

 ی دارشد.... نگاه یب  یحالیکه رفته بود با ب  یشانی پر اب عصر از خو

 ن حساب فرشاد تا چند ساعت ید ، با ابو ۶به ساعت انداخت 

 .....د فرانکفورت و فرسنگها ازشون دور شده بودیرسیگه مید

 ل نداشت ی ن مساله محکم باشه ، دلیم گرفت دربرابر ایتصم

 !مرگ !! کردیم یلیتحم یخودشو گرفتار زندگ یس یبخاطر رودروا 

 دوار نکرده بود که یچوقت فرشاد رو امیه بار، هیونم یه بار شی

 کطرفهیدونستن عشقش یرش از اولم همه میال زده باشه زح

 تش مطمئنا یکه نرفته با پشتکار و درا ی بد ی است!!!! النم جا

 د یباره ..... ن یادش م یز ین مدتم همه چیگرده، تو ایدست پر برم 

 

 

 گهیروز د۲جز حفظ ظاهر نداشت ،  ی اباخت چارهیخودشو م

 ....... بود یعروس
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 خواس تیدلش نم یدار شده بود ولیز خواب بصبح روز بعد تازه ا

 باز شده بود با  ی از رختخواب جدا بشه ، چشماش به سخت

 ......شدیکرد و قرمز میورم م ی ه پلکاش به طرز بدین گریکمتر

 ا دیش بخودبه د ، تا بخواد یرون به گوشش رس یاز ب ییصداها

 :دنش تو رختخواب گفتیمادرش با عجله در رو باز کرد و با د

 یه تشکریا یعقد رو آورده زشته ب یل سفرهینا وسایآقا س

 .....کن

 د زودتر یبا  ی ومده بود ول یروز حالش کامالً جا نیهنوزم بخاطر د

 عیکرد، بناچاراز جاش بلند شد لباسش رو سریدا میخودشو پ

 

 

 ومد رو یبهش م  یلیکه خ یبا شلوار ل ی ریز شبلوه یعوض کرد 

 دهاش انداخت،یژول ی موها ی هم رو یتونیه شال زید یپوش

 د کهینا رو دیرون رفت ، سید و از اتا ق بیصندلهاشو پوش ییدمپا
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 ک هیزه.... بطوریم ی رو ییره به فنجون چایمبل نشسته خ ی رو

 ...ا نشد یمتوجه حضور هل 

 سالم

 دنش یاز جاش بلند شد، با د ت ورگشا بیهل ی دن صدایبا شن

 ه از صورتش با اونیر گررو نگذرونده هنوزم آثا ید شب خوب یفهم

 نداشت با  ییورم کرده کامال مشهود بود، قصد دلجو ی پلکا

 :گفت ی خونسرد

 !!سالم احوال شما؟ 

 

 

 کرد ازیم یده بود سع ینه دی که از خودش تو آ یلیا با شمایهل

 نییپا ی کنه...ِ.....با سر ی دارچشم تو چشم شدن باهاش خود

 : گفت

 د نکنه مامان گفت زحمتد !!! دستتون دریی ممنون ، بفرما



@Romanbook_ir                                                                                      تابوشكين عاشقانه  

  
 

شما! یمجازق ین رف ین و آخریرمان بوک:  اول                                      

 ...... دیلهها رو آوردید وسیدیکش

 د تا یلزمه بگ  ی زید اگه چیفه بود، نگاه کنیکنم وظیخواهش م

 اورد شروع بهیفش در م یاز ک ی که خودکارو کاغذیرم (در حالیبگ

 بود ی گهاید ی راه منه اگر کار هم ارهن شمیکرد) ا ی زینوشتن چ 

 .... دیریتماس بگ

 نجا تنها ینا ای ست وگرنه الن سید حامد خونه ن ده بویا فهمیهل

 که کاغذ رو ازش ین بابت خداروشکر کرد...... در حالینبود، از ا

 :گرفت ، گفت یم

 

 

 که به اطرافش ی رم (درحالید بگ  یخواستم از سپی ممنون اتفّاقاً م 

 م ، یریگینم ی م که چرا از هم خبریعجب شد ث تباع کرد) ینگاه م

 ...شد تون سردیید چاییبفرما

 ش رو برداشت و خورد ، در ییگفت و متفکرانه چا ینا ممنون یس
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 :شد ، گفتیکه بلند میحال

 د برم (اِنگار که نگران یگه بایدستتون دردنکنه ، خُب من د 

 تم خواسیم ی زیه چیآروم ) فقط  یدن حرفش باشه با لحن یشن

 .......بگم 

 اً نسبت ی ن با صدایهم ی دونست مادرش کجاست ، برایا نمیهل

 :گفت ی بلند

 .......ف ببرنی خوان تشر ینا می مامان !!! آقا س 

 :امد گفت یوه م یکه با ظرف میمادرش در حال

 

 

 !!ه ؟ یوه آوردم حال چه عجله ایناجان م یس 

 ..... کار دارم یلید برم خیممنونم ! با

 گم ی بود تعارف نکن به حامدم بگو، بهش م ی کارپسرم!! اگه 

 .....ره یخودش باهات تماس بگ
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 !!باشه حتماً 

 ا هم به یرفت، هل یکرد و به سمت در خروج ینا خداحافظیس

 ....باهاش داره ی نه چه کاریبدرقه دنبالش راه اُفتاد تا بب  یبهانه

 حرفاشون یا مطمئن شد کس یدن هل یاط رسی ح ی وسطا یوقت

 : ستاد و گفتیا،  شنوهیرو نم

 !!د؟ید بگ یخواستیم ی زیاِنگار چ 

 به باغچه انداخت که ی ستاد، نظرین حرف ایادن ینا با شن یس

 :مِنُ مِن کرد و بالخره گفت  یبا بود. کمیهمچنان سرسبز و ز

 

 

 ی م خون هیر داده فردا شب بعداز مراسم، شب رو بمونیمامانم گ 

 خودشون  ی د برایاسنشیمم تهران، خانوما رو که بهتر یما شنبه بر

 !!!!!د؟یکه هست نن، متوجه منظورمیچ یهزار تا رسم و برنامه م
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د   ید ب گ یشما خودتون قبول نکن ی ن گفتم ول  ی زیمن چ .....

 م یتون ینم

 م ،لزمه شنبه سر کالستون یافت  ید راه بیم و همون شب بایبمون

 ........!!! دی حاضر باش

 بهش  ی .نگاه تند...ده بودیا کامالً منظورش رو فهم یهل

 ی ظههان لح یک اید شریست که اونم باین نیانداخت،مگه ا

 ا ،با تحکم یداد به هلیز رو پاس مین باشه؟!!! از اولم همه چیدرو غ

 :معترضانه گفت  یو لحن

 !!د گردن من؟یندازیز رو میچرا همه چ  ی گم، ول یباشه من م 

 طفاً ازد لبع د... از حال به ید شما به مادرتون بگی تونستینو م یهم

 

 

 د به من یار کنز رو واگذیشه که همه چ ید نمیه بذاریخودتونم ما

!! 
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 کهیکه خورده بود، اما در حال  ی ا ینا که از صراحت کالم هلیس

 : کرد، گفتیخودشو حفظ م  ی خونسرد

 ی ل یاطتون خین به بعد حواسم هست !! در ضمن حیباشه از ا 

 شما اگر  ی برا ادهفتقشنگه ، مراسم خونه شماست همه زحمتا اُ

 ..........د ی ریبود لطفاً با من تماس بگ  ی کار

 نکه شروعیاط زد ، با ا یتو ح ینا برگشت وچرخیبعداز رفتن س 

 با و با طراوت بود .... تو یهنوزم سرسبز، ز یز بود ول ییفصل پا

 اطشین خونه ، آدماش و ح ی نبودنش حتماً دلش تنگ ا ی روزا 

 سالشه شب و  ۸آلن که ا اه تچشم بازکرد  ی شد ، از وقتیم

 ن ازش با اون همهنجا گذرونده، حال دل کندیروزش رو ا

 

 

 سخته ،  ی مبهم کم  ین و قدم گذاشتن تو راهیریخاطرات ش

 ینصب داربست و برقکار ی ان برا یقرار بود بعداز ظهر ب



@Romanbook_ir                                                                                      تابوشكين عاشقانه  

  
 

شما! یمجازق ین رف ین و آخریرمان بوک:  اول                                      

 شگاه، دوست ی ده برن آرایلش رو آماده کرد منتظر بود با سپ یوسا

 دونست ید م یبع  یهم کنارش باشه ول ئزهفا ن لحظاتیداشت در ا

 یبدن که تو عروس ی ن اجازهای چنبهش  یحت  یبا اوضاع فعل

 برسه با  ی کرد روزیچوقت فکرش رو هم نمی شرکت کنه ، ه 

 ده یو درهم تن یمیدا کنن.....اون رابطه صمیخانواده عمو مشکل پ

 دونستن  یا میش رو هلی شّک مصبب اصل ی که ب  ی با طوفان    یبه آن

 فن رفت و یزنگ که بلند شد به سمت آ  ی بشه .... صدان را یو

 .......کرد و رفت یده بود از مادرش خداحافظید سپجواب دا

 

 

 یده پشت در بود سالم و احوالپرس  یاط رو که باز کرد سپیدر ح

 زحمت یشد حت ین، عصبی نا داخل ماشیدن سیکردن، با د

 سوار  ی ابر ده خواست در عقب رویاده بشه. سپ یده بود پینکش

 کرد کهع عمل یا فرصت نداد اونقدر سریهل یشدن باز کنه ول 
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 نا هم با ی ر شد....سوار که شد سالم کرد، سیده غافلگیسپ

 ...........جواب سالمش رو مثل خودش داد ی تفاوت یب

 ا بود که ینا و هلی ذاتاً پُر حرف اونقدر تو شوک رفتار س یدهیسپ

 ییه جورا ی، اِنگار وند ت مشگاه ساکی آرا ی ن جلویتا توقف ماش

 ...... نطقش کور شده بود

 :ده کرد و گفت یبه سپنا رو یس

 ..... امیر ب ید تماس بگیهر موقع آماده شد

 

 

 گفت و هر  ی شد باشه ایده مبهوت تر می گذشت سپیهر چه م

 ی دور شد که صدا ینا با چنان سرعتی اده شدن...... سیدو پ

 .....آسفالت بلند شد ی نش رویماش ی چرخا

 :ا انداخت و گفتیده نگاه متعجبش رو به هل یسپ

 !!فتون شده؟؟نا حری با س 
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 !!؟یپرسیم یچ ی نه !!! برا

 !!تونهیه اِنگار نه که امشب عروسیه جوریآخه برخوردتون باهم 

 م زنگ بزنه از خودت بپرسهی نا گفتی به س ی هر کار ی روزم برا ی، د

 ..... چوندیما رو پ  ی ه جوری

 :ده بود ، ادامه دادی سپاص ه خک یطون یبا لبخند ش 

 ، یش نگرفت یرو پ یاست خوبیم س !! بنظر یکنی ناز م ی نکنه دار

 ..... ارههایشو بدجور سرت در میفکر امشبم باش..... تالف

 ده با دست یبُران نگاهش کرد که سپ ییا چنان با اَخم و چشمایهل

 ..... دهنش رو گرفت و بقول خودش خَفه خون گرفت ی جلو

 ا ویدن هلین خانوم بود با دیا و پرویت مادر هلدوسکه شگر ی آرا

 .... ازشون کرد ی ژهایه با بَه بَه و چَهچَه استقبال ود یسپ

 :ا انداخت و گفتیبه هل ی ات موشکافانه نگاه یخانوم ب

 !!!یبش یچه عروس 

 ش رو روشین آرایا از همون اول اتمام حجت کرد که ساده تریهل
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 اد یش زیذاتاً از آرا  ین عروس ی ا دن انجام بده گذشته از خاص بو

 ..... متنفر بود

 یب ی بود که عروس رو در اتاق  ی نجوریات ایار خانوم بروش ک

 تونست خودشویشد عروس میکرد ، تموم که م یش مینه آرا یآ

 

 

 گذشت، به دستور خانوم  ی نه ،بعد از ساعتها که براش به کندی بب

 ات از اتاق خارج شدن یب

 ز فراموشش یهمه چ ی لحظه ا ی ت براگرفار نه قریآ ی جلو یوقت

 روبروش نگاه کرد خصوصاً درخشش تاج ی بای شد، به عروس ز

 ی ن خانوم براش گرفته بود بدجور یکه پرو ین یف امّا پر نگیظر

 با شده بود با ذوقیز یلیده که خودشم خیکرد، سپ یم ییخودنما

 :گفت یکرد ، با شور و شوق خاصی ا رو تماشا میهل

 بود  ییایسته سال که اسپان یمثل اون دختر شا ی د ! ش! یهل ییوا
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 ...... ن بودیجش مثل هماونم تا

 با و لباسیشگاه بودن مَحوِ عروس زی که تو آرا ییهمه کسا

 ده بود ینکه پو شین ایت قشنگش شده بودن، لباس در عینهایب

 ن ها ازیقه گرد باز بالتنه و آستی با و خوش دوخت بود، یار زیبس

 

 

 سنگ  ییبایر  بالتن هاش به طرز زه دک ک یش  ی پوریگ

 ه  یشب ی زیچ  ینه تا کمر بصورت افقیر سی. از ز شده بود ی دوز

 کمر و تخت یکین کار شده بود که باریر پر چیبا حر ی کش دوز

 ن ازیزم ی کمر تا رو ی دا د از رو ینشون م  یبودن شکم رو بخوب

 قد بلند رو  ی این کار شده بود و هلیر کلوش پرچی همون حر

 ........تر کرده بود یبا و خواستنیابر زبرصد

 یمعتمد ی شگر گفت آقایزنگ در اومد و شاگرد آرا  ی صدا یوقت

 خت و ضربان قلبش رو دور تندیکباره فروریا به یهستن دل هل
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 موهاش گذاشت و با  ی اط رویات شنلش رو با احتیرفت، خانوم ب

 ختنداکه درست کرده بود ا ی ن نگاهش رو به شاهکار یحظ آخر

 .......... کرد یخوشبخ ت  ی مانه آرزویو براش صم

 

 

 کرد و جلوتر از  یل رو برداشت، شتاب زده خداحافظیده وسایسپ

 صورتش انداخت. با  ی ا کاله شنل رو کامل رویا رفت. هلیهل

 ی داشت ،جلویاط و آروم قدم بر میپاشنه بلندش با احت ی کفشا

 براش مرد  ی ادت عحالنا در ی د ....... سینا رو دید س یدر که رس

 با اون کت شلوار خوش دوخت معرکه شده بود،  بود، حال  یجذاب

 ا بود، اونقدر به تنش یمورد عالقه هل ی جزو رنگا  یکاربن یرنگ آب

 ان در اومد و تپش قلبش یخوش نشسته بود که احساساتش به قَلَ

 نا نخواسته بود ینبود!!! س  ی لمبردار خبریدست خودش نبود، از ف

 !!!دونست یم  یفداخل خونه رو کا  ی لمبرداریف مون، هادی که ب
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 نمورد مشورت کنیا در ایهم بهش گفته بودن لاقل با هل یوقت

 ........نکار رو نکرده بودیا

 

 

 نه ، دسته گل رُز کرم رو که به طرز ی ا رو ببینکه بخواد هلیبدون ا

 خ زده وی ی داد که با دستا  ییاین شده بود به هلیتزئ ییبایز

 در جلو روباز کرد تا ا فقطیت..... بدون کمک به هلگرفنش لرزو

 ین دختر اونقدریش خودش فکر کرده بود، ایدم پ ی نه ..... شایبش

 ......نه یلجباز هست که بازم بره عقب بش 

 نا ی ده ،سیل رو صندوق جاداد ، با سوار شدن سپ یده وسایسپ

 ه و بن شده بود به حرکت درآورد ییساده تز یلی ن رو که خی ماش

 ....... رفت ی عیشف ی سمت خونه آقا

 ایش خودش و هلیت از آرا یشگاه بخاطر رضایآرا  ی ده از تویسپ

 ش ینا خوشحالیپ فوق العاده سیدن ت ی خوشحال بود و با د
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 : گفت ی که با ذوق سرشاریدوچندان شد ، طور

 ......میدار ی ماشاالل به هردوتون چه عروس و داماد 

 

 

 ده یپبه ابراز احساسات س یابجو کوتا هردو در سینا و هلیس

 .....ندادن

 در ، مورد استقبال قرار گرفتن،   ی دنشون از همون جلوی با رس

 ن ا ی لمبردار جلوتر از همه آماده ثبت لحظات شادشون بود. سیف

 .....اده شد و باهم داخل رفتن یا پ یا رو باز کرد ، هلیدر سمت هل

 ی گرفتن ، تمام   رارد قده شده بوی قه چیکه با سل ی کنار سفره عقد

 ........نه شمعدون و نقره بودیداخل سفره سِتِ آظروف 

 همه خصوصاً  ی اره ، ول یا اصالً دوست نداشت شنلش رو دربیهل

 ی نن براین خانوم و مادرش اصرار داشتن که عروس رو ببیپرو

 ی نا برایاط شنل رو از سرش برداشت س یا با احتین ثریهم
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 .دیدینه روبروش میشد، که تو آ ییابیز یمحو چهر ه ی لحظ ها

 نش یره کننده بود، که نتونست در دل تحسیخ ی ش بقدرییبایز

 

 

 با به چشم یز یش یچ آرایده بودش بدون هیکه د   ی نکنه!!! چندبار

 ار یست ،بسیظ هم نیش که معلوم بود غلین آرای ومد و حال با ایم

 جذابتر شده بود خصوصاً چشماش!!! با خودش فکر کرد

 ی جلو ین خوشگلیبه ا یدما شه یداشته!! مگه م   حق موشپسرع

 .... !!قد بکشه و عاشقش نشه؟ یکس ی چشما

 .رو عاشقانه دوست داره ی نا مهم باشه، چون نازی س ی برا  دیباامّا ن

 کرد افکار تازه شکل گرفته ویع چشم گرفت و سعیپس سر

 ....... نوظهورش رو پس بزنه

 دهاون لباس به وجد اوم توا یدن هل ی د یمادر و پدرش از خوشحال

 داشت ییدر پاک کردن اشکا ی خانوم تند تند سع   ی بودن ، مهر
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 کردیکه چشماش رو پر م

 نا یس یه نداشت از ذوق عروسیاز بق ین خانومم دست کمیپرو

 یتو چشماش حلقه زده بود ، با لذت غرق تماشا ی اشک شاد!!

 خواهر  هی ده مثلی نا خصوصاً سپیس ی ا بود. خواهرا ینا و هلیس

 ی تو کارا ی خانوم که گاه  ی گشتن .... صَدری ا میهلدلسوز دور و بر 

 کبار یقه یخانوم بود منقل اسپند رو هر چند دق ی خونه کمک مهر

 ..... چرخوندیدور عروس و داماد م

 با تو لباسعروس، چشماش  ی ز  ی ایدن هلیزجون از شوق دیعز

 یزو آر  راشکه از عمق وجودش ب یشد. درحالیم  یمدام پر و خال

 د بودیداشت که بع یتو قلبش زخم ییه جای، کردیم  یخوشبخت

 یگاه دامادیم بشه و اون زخم نبود فرشاد در جایترم  ی ن زودیبه ا

 فرشادش تنگ شد ی ک آن دوباره دلش برای ی امشب بود ....برا
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 ن از نبودن عروس و پسر بزرگش تومراسم احساس یعالوه بر ا....

 .... نداشت یخوب

 درش اجازه نداده بود با اون حالران مونده بود، براته عموز ن

 ت چشماش و بردن دکتر نگهش داشته یزیبرگرده اراک، به بهانه و 

 ....بود

 ی شاد یحاضر در مجلس با شور کودکانه خاص ی همه بچه ها

 عمهاش رو داشت، از قبل یعروس ی شه آرزو یکردن ، نورسا همیم

 ده بود. که یخر یگلتر به اصرار خودش لباس عروس خوش

 ر یفرشادش رفته بهانه گ ییدا یاز وقت  ی ش کرده بود ول عروسک

 ..... شده بود ، امروزم بُغ کرده کنار فائزه نشسته بود

 نکه فائزه اومده خوشحالیدشون از اید یا از فاصله دور میهل

 ......بود
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 نید، پروی ده شنلش رو پوشیا به کمک سپ ی با آمدن عاقد هل

 ی ده بود دعای د. بارها شننا دای ا و سیست هلو د ن رخانوم قرآ

 ن یشه ، اولیمان مستجاب میدخترا موقع عقد و خانوما وقت زا  

 یکه در نظرش اومد فرشاد بود!!! از عمق وجودش برا  یکس

 !!!خودش  ی ش دعا کرد...... بعدم برایت و خوشبخ تی،موفق یسالمت

 که درش قدم ی سختت از خدا خواست تا بتونه از راه یّ با خلوص ن

 در  ی ز بدیر چیمس ی به سالمت عبور کنه و انتهاگذاشته 

 ..... انتظارش نباشه

 : ده کنار گوشش گفتیاونقدر تو فکر بود که سپ 

 !!؟؟ ی بله رو بِد ی خوا یعروس !!! نم

 گ ه ین داره میمید همه منتظرن و سیبه خودش اومد د یوقت

 ... ارهیعروس رفته هل و گالب ب
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 همون بود که خودش  یکیه اومد با دوتا جعبلو م جن خانویپرو

 ( از یگه مخمل زرشک ی د یکینا) و یانتخاب کرده بود( از طرف س

 :داد گفت یا م یکه دست هلیطرف خودشون) درحال

 ......عروس خوشگلم یر لفظینم زیا 

 ی لرزون و بغض آلود ی تازه کرد و با صدا یا تشکّر کرد، نفسیهل

 :گفت 

 !!!جمع بله ی امادرم و همه بزرگپدرن، زجویعز یبا اجازه

 غ و سوت (مطمئناً کار یا ،با دست و جیدن بله هلین با شنیحاضر

 ایزود بعد از هل یلینام خیکردن... س ی ده بود) و هورا شادیسپ

 ..... بله رو داد

 

 

 خود وخسته یا کار بید که از نظر هلیدفاتر رس ی نوبت به امضا

 ی ضاده بودن کنار امکر شخصرو که م ییبود، هر جا  ی کنندها
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 ........بود ، امضاء زد ییباینا که به طرز زیس

 ا رویده با جعبه حلق هها جلو اومد..... حلقه هل یبا رفتن عاقد، سپ 

 ن تماس ینا حلقه رو برداشت و با کمترینا گرفت ، س یس ی جلو

 کرد یا هم در جواب حلقه رو سعی ا انداخت .....هلیانگشت هل

 ده خواست ظرف ی... ، سپ نا کنه.....ی شت سنگا ی چ تماس یبدون ه

 ...نا که با اخم و مخالفتش روبرو شدیس ی ره جلویعسل رو بگ

 ده بودنیرو که خودشون خر ی س جواهر ین خانوم سرویپرو

 ا انتخاب کردهیبود که خود هل ییرتر بود از طالیچون چشمگ

 نبودلد ا بن کارینا از ای زون کنه ، سیا آوینا داد تا به هلیبود به س 

 ایز رو بازش کرد و گردن هلینه ر ی ده قفل سی سپ  ییبا راهنما

 

 

 کتر کنه تا یبستن قفلش مجبور شد خودشو نزد ی انداخت .برا

 یخوش ی ن اومد، بوییا که بطرفش پایبتونه ببندش، سرهل
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 د که حالشو دگرگون کرد..... گوشواره یچیاش پین یر بیز ی کنندها

 ودش انداختاد ازش گرفت خند ازها اجیرو که خواست بندازه هل

 ینا براش انداخت ؛ با حرفی تونست سیدستبند روچون نم ی ول  ...

 یبعد ی شال براینا جان !!! ا  یس  "گفت   یده به شوخیکه سپ 

 به خودش اومد و از   "!!! ی ندار  ینهمه دستپاچگیا  ی گه واردید

 .....ب خارج شدیعج یاون حال و هوا

 د یدرهم کشچهره  یده به آن  یسپ دن حرف ین خانوم با شنیپرو

 :و ناراحت شد ، با تحکم و هشدار گونه گفت 

 !!؟ی بود سر سفره عقد زد ی ن چه حرف یرمادر، ایزبونتو گاز بگ  

 ...... یگفت ینو م ید ایهم نبا  یبه شوخ یشگون نداره حت 

 

 

 دونست یا!! چون میر از هلیبودن بغ دهیندده خیهمه به حرف سپ 

 ن کارا رو با عشق ویه بعد تموم ادفعاً نا مطمئنیته و سیواقع
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 ده ، نه مثل حال که اجبار تو تک تک حرکاتش  یمهارت انجام م

 ........ زنه و مشخصهیموج م 

 ک سکه تمامی زجون یم ست ، عزیه نینا هرکدوم یس ی خواهر ا 

 محمد و خاله ها هر کدوم النگو ، پدرمادر  یی، دای بهار، عمه پر

 ده بودن بهش ی ذشته براش خرل گ سا رو که ییس طالیا سرویهل

 هیک، هدین و ش یک دستبند سنگیرمان هم یبا و هیدادن فر 

 با بودیار زیبس یس طالیه سرویبا داده شد یعمو!!! هم بدست فر

 ش بدجور تو چشم بودیخال ی کاش عمو اومده بود جا !!!!!

 ل گرفته و استفاده نشده یتحو ی که بتازگ  یلیحامدم خط موبا .....

 

 

 ا رو خوشحال کردویهل یلیا داد که خینوک یراه با گوش.همد..بو

 .......خورهیبه دردش م یلیمطمئن بود خ

 ست، همون موقع یدر کار ن ی دونستن مراسم پاتخت یچون همه م
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 ه سبد نسبتاً بزرگ طال و پول جمع شده یهاشون رو دادن، یهد

 ن  ی خانوم سپرده شد و نشون از ا  ی بود.....تماماً به دست مهر

 ل سنگیفام ی ان قبل برا یسال ی ط  ی ه معتمدداشت که خانواد

 ..... !!! تنها پسرش جبران کردن ی تموم گذاشتن ، حال برا

 ی ازشون خواسته بود برا یلمبردار) قبل از عروسیوارسته (ف ی آقا

 خارج از شهر برن ، که با مخالفت  یدونفره شون به با غ ی عکسا

 ی شد. آقایخته مخونه اندا تو کسا ن عینا روبرو شده بود بنابرایس

 نکهیاط نظرش در مورد ا یدن حیوارسته در بدو ورود به خونه با د

 دادی به عکس م ییبایرون رو که جلوه زیسبز ب  ی چرا فضا

 

 

 از عکسا رو تو ی شون تعداد یشنهاد ایر کرد. به پییرفتن، تغینپذ

 ه نم مخالفت کنینا حتم داشت که اگر با ایاط انداختن.... سیح

 نشو ن یب ی رعادیغ ی زیکنه که چیل مین تبدیقیهمه رو به  کش
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 د ی رسیرون که بنظر میب ی هست !!!!... بعد از تموم شدن عکسا

 شده، به داخل رفتن خانوم عکاس از مهمونا   یتو اون فضا عال

 کنن  ی اتاق عقد رو خال  ینفره خصوص ۲ ی عکسا ی خواست، برا

........ 

 نا وی کرد به س روا ین بود، هلین  ماجرا همیسخ تتر

 :معترضانه گفت

 !!ست؟ین ی ازیزا ن ین چید به ای شه بهشون بگ یم

 ا خصوصاً یم به هلیکرد نگاهش مستقیم یکه سعینا در حالیس

 :گفت یافته، به آرومیبه چشماش ن

 

 

 ی ن رو هم جلو یزا شَک کردن اگر ا یچ یلینجام به خ یتا هم

 عت سا چندن یهست ، ا ی زیشن چیم مطمئن می چشمشون نخوا

 ن که من نذاشتم یشه.... همید تموم میمونده رو هم تحمل کنیباق
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 جواب به مامان پَس دادم  یشگاه کلی آرا ی ان جلویوارسته ب ی آقا

....... 

 :ا رو کرد به عکاس و گفتیهل

 ... شه بس باشه؟!! من خسته شدمیه م یم کاف ینا که انداخت یهم 

 کرد یک میزدا نی که سرش رو کنار گوش هلیخانوم عکاس درحال

 :بشنوه گفت ایهلکه فقط یطنت و آروم طوریبا ش 

 شارژ بشه  یهم فکر داماد باش بذار کم یرحم نباش!! کم یب

 .......بگذره و صبر کنه  ین عروسکیتونه تا آخر شب از چ ن ینم

 : بلندتر ادامه داد یی بعد هم با صدا

 

 

 ا و به م یشیمون میبعداً خودت پش  یزنین حرف رو میاآلن ا 

 میخوایکه نم ی م کاریکه کارمون رو خوب انجام نداد یکنیله مگِ

 ن عروس و دامادیکتر لزمه ماشاءالل با ایم چندتا عکس نزدی بکن
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 د....در ضمن لزمه داشتهی ن مدل عکس نداشته باشیفه ایح

 .....شهیلمتونم استفاده م ین عکسا تو فید چون از همی باش

 :، گفت یکج  لبخند با د وخانوم وارسته اوم ی نا وسط حرفا یس

 ....... !!سخت نباشه ی ل  یه مدلش که خیخُب پس فقط 

 عکس ی گهمون خودشون بدون نظر ما براید   ی عروس دامادا

 نیکنم، با ایدن ....اونوقت از شما تعجّب میگور م یشنهاد ف یپ

 ...... م از خدات باشهدیباکه کنارته  یعروس

 

 

 عمل ه بودگفتاس نگفت و به اونچه عک ی ز یگه چینا دیس

 قرار گرفته مجبور یت ین موقعینکه در چن  یام کالفه از ایکرد...هل

 .....به انجامش شد

 ژست های متفاوتی میرفتندعکاس،  یطبق گقت ه

 حالش بد بود که مثل  ی جان اونقدریو ه ی کینهمه نزدیاز ا



@Romanbook_ir                                                                                      تابوشكين عاشقانه  

  
 

شما! یمجازق ین رف ین و آخریرمان بوک:  اول                                      

 دادیخواسته شده عکاس رو انجام م ی فقط کارا یعروسک کوک

 کرد ینا تالقی ا نگاه مجهول ساهش بنگ رفتسرش رو که بال گ

 یک ین وضوح و نزدین بار بود که به اینهمه مدت، اولیا ی د تویشا

 کرده ید هرگز اشتباه نمیکرد ، اون لحظه بود که فهمینگاهش م 

 بود که در ذهنش یباتر از اون ی بنده ز یو فر ی قهوها ی اون دو گو

 ی راتونست ب یم ا با حال خرابش نیحرف که هل یی ا یداشت با دن

 شهیتابش از همی به افکارش ببره دل ب یخودش ترجمه کنه و پ

 ....... تابتر شده بود  یب

ژست های مختلفی  نا به دستور یس ید وقتیبند بند وجودش لرز

 حس کردا ی نا آشکارا لرزش هلی ، س میگرفت 

 باشه ، ی کرد عاد یاورد و سعیخودش ن ی به رو یول

 نا و حلقه دستی فتن سه گبل از ین لحظه براش حتیا که ایهل

 سته و ساعتهایتر بود دوست داشت زمان با  یکردنش هم خواستن 

 ی که درش فرو رفته بود باق ین ی ر یش یدر همون حالت و خلس ه
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 ........بمونه

 !!!!بود عکاس  یبا گفتن عال

 کرد لپاش گل یستاده بود حس می ا امّا همون طور مسخ شده ایهل

 ایحرارت بدن هل یهر گرم نبود ولل میواا ی نکه هوایانداخته با ا

 کرد ممکنه از حال بره یبال بود که هر لحظه حس م ی اونقدر

..... 

 : گفت  ی خش دار  ی صدا  نا بایس  یدلش ضعف رفت وقت

 میری که شب بعد از مراسم م  یبه مامانت و مامانم گفت

 !!!!!تهران؟؟ 

 ردنه کامروز پر شده بود،توان نگا ی تش برایگه ظرفیا که دیهل

 یدن رو برا یه دین چند ثان  یها رو نداشت همیه اون قهو هاب

 بود  ی مدتها کاف  ی ر ه کرده و برایخودش تو عمق حافظهاش ذخ 

 کرد، از حال به بعد یکه فکر میکنه؛ در حال یتا باهاشون زندگ 

 اره !!!!! به تکان سر به نشانه ینا رو تاب بیچطور تنها موندن با س 
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 .......نا رو بهش دادیلخواه سد  وابو جمثبت اکتفا کرد  

 ام به جمعیون رفت ، هلیش آقاینا به طبق ه بال پیخداروشکر س  

 ی وست و سعیکه خانوما به پا کرده بودن پ  ییشاد و پر سر و صدا

 رش یدلپذ ی فکر نکنه و از فضا ی زیبه چ  یساعت  ی کرد لاقل برا

 ........ت استفاده رو ببره ینها

 عروس نشسته بود به  یصندل  ی رو هش کمهادن ع ی نورسا با د

 کهیا در حالیا گذاشت، هلیهل ی پا ی د و سرش رو رو یسمتش دو

 : کرد ، گفتی بغلش م

 !!!؟؟!، عروسک عمه ی نقدر خوشگل بشیگفته تو ا یک

 ن و ی بهش انداخت تاج پرنگ ینورسا سرش رو بلند کرد ونگاه 

 :ا بدجور نظرش رو جلب کرده بودیدرخشان هل

 !!!!ی تر شگلخو خودت که 

 : د، و گفتیتُپُلش رو بوس ی ا لپایهل

 .....ستیچ کس از تو خوشگل تر نیه 
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 نشسته نگاه که کرد ی صندل ی کنارش رو یا حس کرد کسیهل

 متوجهاش ایهل ی امده بود....وقتید از اول مجلس جلو ن یفائزه رو د 

 :شد دستاش رو دورش حلقه کرد و گفت

 خوشحالم  یل ی،خیت بششبخخو  یاله ی !!!! ماه شدیماشالل هل

 ......نمتیب ین لباس میتو ا

 د  ی زه داشت حس کرد. شایفا  ی رو که صدا یا ته مونده بغضیهل

 ن مجلسیکه بهش حق داده بود اآلن تحمل ا  ی اونم با وجود

 ...... براش راحت نبود

 : ت فائزه رو تو بغلش فشار داد و گفتیمیا با صمیهل

 مامانت چطوره ؟؟؟ 

 ......منصور مونده بره دکتر  ییونه داخ انهمامان تهر

 ... دوست داشتم عمو و زنعمو هم باشن

 :دش، در ادامه گفت یند یاد فرشته افتاد، چشم چرخوند ولیهو ی

 !!!نمش ی بیامده؟ ! نم ی فرشته جون ن
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 :ر و گفتیفائزه سرش رو انداخت ز

 ت یاد و شاهد عروسیتونه بی ک بگم ! نمیفرشته گفت بهت تبر

 ومدم یمن حتماً م یاد ولیبا هم هر کار کرد نتونست با ، بباشه 

 ......!!!دیشه تو رو تو لباس عروس ندیمگه م 

 شه فائزه بهش یکه هم  یدلش گرم شد از محبت خالص ی لحظ ها

 ....داشت

 مامانت که برگشت مراقبش باش ، کم کم بهش بگو من به درد 

 باشه، بهش  شتهدا  ی تونه ا زدواج بهتریخوردم و فرشاد میفرشاد نم

 ..... بگو من به اندازه مامانم دوستش دارم

 شه امروز روز یز درست میزا نباش، همه چین چ یتو نگران ا

 ....ن حرفا خرابش نکنیته با ایتو زندگ  یمهمّ

 تونستن یفکرش رو هم نم یک از افراد حاضر ح ت یچ ی فائزه و ه
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 ....!!!ن ازدواج به چه صورتهیا یت اصلیبکنن، ماه 

 کردن،یدون رقص رو رها نمی م ی و خواهراش لحظ هاده یسپ

 د به وسط ی رسید و به ذهنش م یدیرو که م  ی ده هر کسیسپ

 ا رو به یا و فائزه رو هم بلند کرد و هلیهل یبردش بعد از کمیم

 . که از دخترا درست کرده بود برد یمرکز حلقه نسبتاً بزرگ

 ن یتحسومد .نگاه یا وسط حلقه کامالً به چشم میدرخشش هل

 ...... کردیحس م ی ش رو بخوبین ی ا سنگیز جمع روش بود و هلیآم

 .....کردین خانومم با ذوق شاباش بارونش میپرو

 که به اصرار ی بار۲ر از ین بساط به پا بود ، بغی تا موقع شام هم

 گه نشست چون تو اون کفشاید دیده و خواهراش رقصیسپ

 

 

 که ی ده و انرژی سپ ازمتعجب بود  ینداشت،......ول یاحساس راحت

 ..... نداشت یتموم
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 نکه به رفتن و ترکیا  ی ادآور ی شام !!! با  ی صداش زدن برا یوقت

 ن بار دلش گرفت و یچندم ی شه ، برایک تر می خانوادش نزد

 ....... ق گلوش رو به درد آوردیعم یبغض

 ک از همه نوع دسر ویش  یل یز خیه میاز گوشه سالن  ی 

 شام ی ن شده بود رو برایع تزئ شما ب ییبایشام که به طرز ز

 صرف شام به  ی عروس و داماد درنظر گرفته بودن. مهمونام برا

 ..... اط رفته بودنیح

کشه اونم نشست  یداره م  دینا رو که د یس ی ل بود ول یم ی ا ب یهل

 و

 .... که جوجه به چنگال زد و شروع کرد به خوردنیه تی

 دن شماره از یش و د  بهن دنا که زنگ خورد، با نگاه کریل س یموبا

 ی که سع  ییگرفت با صدایکه فاصله میجاش بلند شد در حال

 :کرد آروم باشه شروع به حرف زدن کردیم

 ... زمیالو،سالم عز 
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 خورمیدارم شام م

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

 زم ینطور عز ی منم هم

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

 ... نمتیب یفردا تهرانم ، م

 مواظب خودت باش الت راحت، توهمیحتماً خ 

 ی با

 پشت خطه!!! اشتهاکه  یسخت نبود که ک ی لیدنش خیفهم

 ن یدن ایخورد با شنیزه هم که داشت م یه ریاون  ینداشت ول

 ش بود یاش رو زندگهیکه سا یتیواقع ی ادآور یحرفا کوفتش شد. 

 زودتر از اونچه فکر یلیکه خ  یتیعواقبراش عذاب آور بود..... 

 ینا بهش گفته بود هر کسیکرد خودشو نشون داده بود .سیم

 نا رویمحکم بود و انتظار بدتر از ا  دیباخودشو داره پس   یزندگ

 نا نوشتهیس ی که برا  ی اد تو مفاد قراردادیادش میهم داشت ..... 
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 ..... نداشت یناراحت ی واسته خودش هم بود پس جان خیبود ا

 که داشت اِنگار  ی نا بعد از مکالمهای د، امّا سیزود دست از غذا کش

 غذاش رو خورد، و با ی شت ریب  ی جون تازه گرفته باشه با اشتها

 :و دوستانه گفت ی عاد یلحن

 ید تا فردا خبرید؟!! از فرصت استفاده کن یشامتون رو نخورد 

 د یره، اگر گرسنه شدیم دی افتیم که راه میت وقت سیاز غذا ن

 .....دیخودتون مقصر

 ... د صرف شدیکردیصحبت م  یممنون !! شما که تلفن

 زینداد چ یت ینا اهمی س یه گفته بود، ولینو مخصوصاً و با کنایا

 ....ه شامش شدینگفت و با اشتها مشغول بق ی گهاید

 کا موندنیه نزدی.....بق ب هتر رفتنیغر ی ان مراسم مهمونا ی بعد از پا

 ا به اتاقش رفت لباسش یکنن . هل رقهبد تا عروس و داماد رو

 د شالش رو هم انداختیعوض کرد مانتو پوش  یرو با لباس معمول

 کرد موهاشیخواست حس میه حموم گرم میسرش، دلش  ی رو
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 رپاک کن یفرصت حموم نداشت، بجاش با ش یده ول یبهم چسب 

 طال  یرو پاک کرد.....جواهرات و هرچشش یشد آرایکه م ییتا جا

 رون آوردو به مادرش سپردیر از حلقه ،بیرو بغ بودون زیبهش آو

 ......کنه؛ و به موقعش همه رو بهشون برگردونه ی تا ازشون نگهدا

 رون از اتاق رفت یش آماده کرده بود به بی که از پ  یبا ساک

 د یککرد تریم  ی نیکه تو گلوش سنگ  ید بغضیخانوادش رو که د

 ستنیرک گ، مادرش سفت در آغوشش گرفت و هر دو سوزنا

 ن خانوم ویپرو یه رو هم درآوردن حتیکه اشک بق ی انقدر

 ........ه انداخته بودنیدختراش رو هم به گر

 ا رویکه کرد ساک هل ی د تنها کار ی دیکه م ی زی نا کالفه از چیس

 د تا بتونه ن..... همونجا مونین برداشت تا بذاره تو ماشیزم ی از رو

 ....... به اعصابش مسلط بشه یکم

 که خودشم ازید، با وجودیت ناراحت کننده رو دی وضعکه مد حا

 جاد شده بود، یکه ا  ینی ر جَو سنگییتغ ی ر بود. برایا دلگیرفتن هل
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 :گفت  یرو به مادرش با لبخند شوخ

 کرد و اومد بردش یینا آقای مامان جان !!! خداروشکر کن س

 م ی ن که غالبش کردی گرفت ؟؟!! همیما رو م  دختر یوگرنه ک

 نا که ی م باشه ، رو کرد به سیده پسر خوبی ه!!! قول مدارکر ش ی جا

 :تازه اومده بود و گفت 

 !!!نایمگه نه ؟!! آقا س  

 یدن و حال و هوا کمیحامد خند ین شوخیه به ایهمه وسط گر

 ...عوض شد

 مادرشا و یقرمز هل  ی س و چشمایبه صورت خ ی نا با نگاه یس

 در  ی فگ کالو  ی ه شون کمتر شده بود ؛ با خستگیکه شدت گر

 :خانوم گفت ی جواب حامد رو به مهر

 التون از هر جهت راحت باشه!!! بااجازه تون ما یبله حتماً !! خ 

 ...م من خست هامیگه برید

 :گفت ی ن خانوم فوریپرو
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 د،ید صبح زود بریه مادر؟!! شب رو بمونی ن چه کاریخُب ا

 !!المون راحت ترهیماهم خ  ی نجوریا

 .... میم ، هر دو کار داریبر دینه مامان جان!!! با

 ا بخاطر یاز خانواده هل ی و تشکّر دوبارها  ینا خداحافظیس

 ....زحماتشون کرد

 ستاده بود با دستاش ینا رو که مقابلش ایخانوم صورت س ی مهر

 که تو لحنش   ید و با التماسی ش رو بوسیشونین آورد، پییپا

 : ته بود، گفتخیر

 مو راحت کن که لایخ!! ینا!!! جون شما و جون هلیآقا س

 که   یکنیرفتار م  ی آب تو دلش تکون بخوره ، طور ی ذارینم

 ه لحظه هم ازی  یسال حت ۸ن یتو ا ی احساس غربت نکنه ، هل 

 ز و همهیبراش سخته قول بده همه چ  ییما دور نبوده حال تنها

 ....... ی کس براش باش  

 جا د ی خودش ا ی برا ی نیت سنگ یدونست مسئول یکه میدبا وجو
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 :داد مطمئن نبود امّا گفت یکه م  ینکه از قولیا ا، بده کر

 .......مراقبش باشم   یدم بخوب یالتون راحت باشه ، قول میخ 

 :خانوم گفت  ی د حرف پسرش، رو به مهریتائ ی ن خانومم برا یپرو

 آخرش مَردونه تا  یعن یقبول کنه  یتی مسئول یپِسرم مَرده وقت 

 .... ستادهی پاش وا

 سشیرفت محکم بغلش کرد صورت خیا م یکه سمت هلیدر حال

 :گفت  ید، با مهربونیرو بوس

 من باشه ، هر دو مراقب هم  ی نای زم تو هم حواست به سیعز

 د هر موقع بود تماسیدید اآلنم مواظب باش تند نرونه رسی باش

 .......دارمید من ب یریبگ

 ا یبا هل یگرم یدوم جلو اومدن و خداحافظنا هر کیس ی خواهر ا 

 ا یکه هلین افتاده بود، درحالین ف یبه ف  یسابه حم ک دیکردن، سپ

 :دادیرو تو بغلش محکم فشار م

 ن موقع که یچند ساله ا یدونی شه میشعور!!!! دلم برات تنگ میب
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 شد بخاطر وجود نحس تو مدرسه رو دوست داشتم حال یم

 .....ام تهران بهت سر بزنمینم ب کیم  یت برام سخته ، سعیدور

 :کردیو از خودش جدا مر دهیکه سپیا در حالیهل

 ی ایتهرانم ب ی خوایشم ، اونوقت میتازه دارم از شَرِت راحت م

 ؟ !!!!

 به خونت ؟!! چقد به مامان گفتم  ی دیاوه اوه از حال راهمون نم 

 خوره ، به حرفم ی نا نمیشناسم به درد س ی ن مارمولک رو من م یا

 ... امیم از پنجره ی ام از در راهم ندیمن م یگوش نداد..... ول 

 نا عجله داره ، رو ی ست و سیا ن یده ول کن هلید سپ ی حامد که د

 :ا گفت یبه هل

 شه دریکن هم  یانداختم سع یم کارت روبرات داخل گوشیس

 ......می تا نگرانت نش یدسترس باش

 ده بود، با ینکه حامد وسط حرفش پریامد از ایده خوشش ن یسپ

 :گفت ی لحن بامزها
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 .......میروس بشنوش عادا ششش !! دو کَلومم از دیا

 خود یدن،حت ی ده خندین حرف سپ یدن به ایکه شن ییهمه اونا

 حامدم نتونست خندهاش رو مهار کنه 

 که دوباره اشکاشیدش طوری ا جلو اومد و با عشق بوس یپدر هل

 :ا گفتیهل نا بود به یکه نگاهش به سیشدن ، در حال ی جار

 ش سپردم ، دستبه الم راحته که تورو ینا خیمن از بابت آقا س 

 ه نکن ینقدرم گرینباش ا یچیپس نگران ه

 ا رویرمان هلیجلو اومدن ه ی خداحافظ  ی با هم برایرمان و فریه

 : با عشق بغل کرد و گفت

 ن مدت ناراحتیکه مراقب خودت باش ببخش ایخواهر کو چ

 کنم یم  یخوشبخت ی نبود ، برات آرزو بودم رفتارام دست خودم 

.... 

 :ه گفتیه سرداد و با همون گر ی د و گر یا چسبیهل ی نورسا به پاها

 من ی ریم ی فرشادم رفت، تو هم دار ییمونم دای حال من تنها م 
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 ... چکسو ندارمیه

 که نورسا بهش  یخاص  یفرشاد رفته بود بخاطر وابستگ یاز وقت

 .....ر و پژمرده شده بودیداشت بهانه گ 

 :گفت  یا بغلش کرد و با مهربون یهل

 ! عمو حامد ، خاله فائزه و فرشته مامان !! عمهز یه نکن عزیگر

 گه هستن که   ی د ی ایلی، محدثه و آرزو و خ ی بابا ، آرش و عل 

 ......زنمیام اراک بهت سرم یذارن .... منم میتنهات نم

 !!؟؟ی ایزود زود ب ی دی قول م

 .......دمیزم قول میآره عز

 :ا گفت یآرومتر کنار گوش هل ییبا صدا

 .... برهیاد تو رو داره باخودش م یمدم نا ب ین آقا سیاز ا

 کهید، در حالی تُپُلِش رو بوس ی کرد و لپا   یکم رنگ  یا خندهیهل

 :ن گفتیذاشتن زم یم

 ن حرفا نزن!!! مواظب خودتم باش ، مثل دفعه قبل یگه از ا ید 
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 .......دم زود برگردمیهت قول ماد !!! منم ب یسرت ن ییبال

 ه رو از ید تا رَد گرش زورتبه ص  یا آبیاط رفتن هلی به ح یوقت

 ....د حالش رو خوبتر کنه یصورتش بشوره شا

 ن رفت یم به سمت ماش ایهلستاده بود، ین منتظر اینا کنار ماش یس

 بار آخر با ی ا براینا در حضور همه در رو براش باز کرد هلی ، س

 و سردرد  ین شد از شدت خستگی سوار ماشگفتن خداحافظ  

 رو که با وجود شستناش چشمه دادو یتک یسرش رو به صندل

 .......... هم گذاشت ی سوخت روی صورتش بازم م 

 ......ن رو دور زد سوار شد و به حرکت درآوردشینا ماش یس

 نکه همهیومد با ایبحساب م ینا روز بخصوص یس یامروز تو زندگ

 سراسر  یبیب غریحس عج  یته بود، ولیز از نظرش فرمالیچ

 دونست از کجا نشأتیمم نوجودش رو دربر گرفته بودکه خودش

 ا داد،یکه هل ی عقد ، بلها یره!! خصوصاً موقع خوندن خطب هیگ یم

 نشون ردوبدل شد، و اون هزارتا امضاء اِنگاریکه ب  ییحلق هها
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 جاد کرده بود یرو براش ا یت خاص ی ناخواسته تعهد و مسئو ل

 که به اصرار ی دونفره خصوصاً عکس آخر ی بدتر از همه عکسا......

 شد مُنکر خوبی بود ول نم ی عکاس هر چنداجبار یهست و خوا

 شد  بودنش 

 کرد.......  ین بود که هنوزم حسش میریشاونقدر 

 د اعترافیدش باید ین فاصله میک تر ین بار از نزدیاول ی برا

 کرد،  یاش چشم پوشمسحور کننده  ییبایشه از زیکرد که نمیم

 بهش یسرا بود ؛ که هر کیخوشرنگ و گ ی چشماش بقدر یل هیت

 رون اومدن ازش یکردش که بیم  ییایشد وارد دنیره میخ

 ..... نبود  یکارآسون

 ا رهاشین راحتیپسر عموش بود بهم ی از ذهنش گذشت اگر بجا

 ....گذشتیکرد و ازش نم ینم

 و عشقش ی ناز حاضر نبوداز  ی مت یچ قی مثل خودش!!! که به ه

 ......دست بکشه
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 با اونهمه جاذبه زنانه، دن بو خوددار ایهل!!! در کنار  ی هر مرد ی برا

 تر باشه و فاصلهاش روین جدید بعد ازایست. باین یکار راحت

 .......باهاش کامالً حفظ کنه 

 در یره تا حسیش بگ یخصمانه و بدور از نرمش رو در پ ی رفتار

 هر دوشون سخت ی دل کندن برا ی اد که روزیچکدوم بوجود نیه

 ...... باشه

 

 که بهش  یو عشق ی ش نازیپ راش کا نین حالم بخاطر ایتا هم

 و بهم  ی تمامش بخاطر خودِ ناز یداشت شرمنده بود ول

 ..... جز تحمل نداشت ی دنشون بود!!! پس فعالً چارهایرس

 کرد، تا یزا رو روشن میچ یلیف خین اول کار تکلید از همیبا

 :مقدمه گفت یکه گذشت ب  ی اد کم  ی ر دستش بحساب کا

 برنتو ن یندونه اِنگار م  یهر ک!! ود؟ه لزم بینهمه گریحال ا  

 دردسر درستون رو ید تهران بییاید مینکه داری!!! خُب ا ی گاریب



@Romanbook_ir                                                                                      تابوشكين عاشقانه  

  
 

شما! یمجازق ین رف ین و آخریرمان بوک:  اول                                      

 در کار نبود ی ه داره؟؟!! اجبار ید گر یرسید و به آرزوتون می خونیم

 !!د؟ید ناراحتییایا من م نکه بیدم از اید .شایخودتون قبول کرد

 ی چ کارین هم م التون رو از هر جهت راحت کن ین حال خیاز هم

 ......دینباش  ی ز یبه کار شما ندارم ، پس نگران چ

 نیقوان ی کسری دیباد  یکن یمیزندگمن  یکه تو خونهیفقط تا زمان

 تیکه خط قرمزم هستن و به شدت روشون حساسم رو رعا

 ر وید دید خصوصاً ساعتش بایباش  د. مراقب رفت و آمداتونیکن

 ......زود نشه

 ت شماید مسئولیکه کنارم هست  ین زماتا بهرحال از حال به بعد

 ........د که خانوادتون شما رو به من سپردنید ی با منه ، د

 دا کرده بود عالوه یپ ی ج و مَنگیه حالت گیا که ازشدت گریهل

 ط ین شرایو اکرد، تیتش مینکه سوزش چشماش و سردرد اذیبر ا

 د ن ینبود که حوصله شن   یتیخواست تو موقعیدلش فقط خواب م

 ده یشن یف که به سختیضع ییحرف زدن داشته باشه با صدا ای و
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 :شد گفت یم

 !!!د؟ یشه نگه داریم

 رو داشت یکه خورد !!! انتظار هر جوابیِن حرف یدن ا  ینا با شن یس

 نیتو ا یعنیب،  ین حال عج یموقع و در ع  ین سؤال بیر از ایبغ

 د دونا برگریخواد بره؟!! صورتش رو به سمت هلیابون کجا م یبَر و ب

 :و با تعجّب گفت

 !!ه؟یمنظورتون چ

 ...... خوام برم پشت یم

 که ی ن کارینا متوجّه منظورش شد، بهتری گذشت تا س ی لحظ ها

 ی ن رو به کناریع راهنما زد ماش ی ن بود!! سریخواست بکنه همیم

 ......شتت کرد و نگه دایهدا

 اده شد و رفت پشت،   یپ  یمعطّل ی ا بیهل

 نشو ن یم بیدوشون بود که حر هر نفعگفت!!! به ینا راست م یس

 د یکنن ....... با یکه ممکنه از هم دور ییکامالً حفظ بشه و تا جا
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 نا صاحب یت که سین واقعیرفتن اینا با درک و پذی کنار خود س

 ته باشه فراموشش کنه داش ایهل تونه به ینم ی چ تعلق یداره و ه

..... 

 ی حت ضرهحا ا عاشقشه ویدونست هلی نا نمی چقدر خوب بود که س

 ی ن موضوع حس خوبیا  ی ادآور ی جونشو براش بده!! هر بار با 

 ..... دونست یخودش برگ برنده م ی نو برایشد و ایق میبهش تزر

 

 

 خواستنش چند  ی رویعقد، ن یهرچند که بعد از خوندن خطب ه 

 جاد کرده یبراش ا  یت خاصیه جور حس مالک یبود و برابر شده  

 ....بود

 داد،چه خوب ی خبر از خواب بودنش م ایلمنظم ه ی نفسا ی صدا

 د ینکه سالها با سپ یکه کم حرف و اهل جرو بحث نبود..... از ا

 تعجّب داشت... چون از نظر یبودن براش جا  یمیدوست صم
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 قیو عم ی مینهمه رابطه صم یاخالق کامالً ضد هم بودن و ا

 .....د یرسیب بنظر می نشون عجیب

 ی ن روزا مجبور بود برا یا یلکه اهل دروغ گفتن نبود ویبا وجود

 ینکه گفته بود، اراک عروسیدروغ بگه مثل ا ی به ناز  ی زیهر چ

 ......گردهیان مراسم برم یدعوته و همون شب بعد ازپا

 .........ه ی د ناز یش که زنگ خورد فهمیگوش

 ا غرق خواب بود. به محض فشار دادن یت انداخت هلبه پش ی نگاه 

 یتو گوش  ی ناز یو هعش از پر ی صدا یسبز رو گوش ی دکمه 

 : دیچیپ

 .....زمیالو سالم عز

 سالم عشقم 

 !! ؟ی ایم ی دلم تنگ شده ، پس ک 

 م ی رینمت عصرم یب یتوراهم منم دلم تنگ شده ، فردا تو شرکت م

 ....... یرون شامم با من یب
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 .....رم بخوابم مراقب خودت باشیاد، م یزم!! خوابم م یه عزیعال

 ...دافر ، پس تاینیخوب بب ی خوابا

 !!ن دخترشد؟یعاشق ا ینا فکر کرد از کیس ی بعد از خداحافظ 

 ..... دونستیخودشم نم

 استخدام داده بودن،  یشرکت آگه یمنش ی ادشه برایفقط 

 ارشدش رو  ینا ترم آخرش بود و تز کارشناس یاونموقع س

 نیهم ی شرکت برسه برا ی کرد به کارای اد فرصت نمیگذروند زیم

 م ی ل عظیبود، از جمله مصاحبه با خان مهرشتر کارا رو دوش یب

 ....اومده بودن ی گر یمنش ی که برا ییکسا

 هیرو انتخاب اول ی ن اونهمه مراجعه کننده مهران چند نفریاز ب

 رفتن کرده بود تا با گرفتن تست همزمان ازشون با در نظر گ

 رو یکیوتر بتونن  یپ و مهارتشون تو کار با کامپیسرعت تا
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 ل در نظر گرفته یک روز تعطی  ی رو براخش ن بیانتخاب کنن ا

 .....بودن که هر دو نفرشون باشن

 ن ینازن "د ین  نفر کاندیک روز جمعه رو مشخص کردن و از بی

 ن مدت ارائه داد بایکه در کوتاه تر ی بخاطر کار بهتر "ی صبو ر

 ......د هر دوشون انتخاب شد یصالحد

 تفاوت بود و ی بگذشت ،براش کامالًیتا مدتها که از آمدنش م 

 گاه ویگاه و ب  ی نکه اونقدر محبتهایبهش نداشت تا ا یچ حسیه

 که تا یینای س ی د که جذبش شد ..... برایازش د یرپوستیز

 شد و عشقیغ خرجش میدر یاونزمان جز محبت خانواده که ب 

 ی ده بود ، تو روزا یند یکه دختر باشه محبت  ی ب هایاز غرمادرش 

 ی ز یجانانگیخاص و ه ی واده!!! کاراخانود ش تو تهران و نبییتنها

 

 

 ده بود بد به دلش یند ی چ دختریکرد و قبالً از هیم ی که ناز
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 .......نشست یم

 د عاشقش شده و دل کندن ازش سخته و ی هو به خودش اومد دی

 کرده بود خانوادش رو  ینبود سع ی خالق ر ایچون اهل روابط غ

 د روبرو شده یدت ش کنه که با مخالف ی به ازدواج با ناز یراض

 .......بود

 به  یا نامیش بره و هلینجا پیزا وادارش کرده بود تا به این چیهم

 شین شکل ممکن وارد زندگ ی ر متعارف تریعنوان همسر به غ

 پُف کرده و یینش با چشمایعقب ماش  یصندل  ی بشه و اآلن رو 

 ........)خُفته ی بایآروم به خواب رفته باشه(ز

 ت روین مزیداد؛ چون ایح میرجو تب ردر ش ینا رانندگ یس

 ک آزار یابونا خلوت بود و از ترافید تهران، خیرسیم  یداشت وقت

 .....نبود ی دهنده روز خبر

 یدن ،از ورود یداد که رسی صبح رو نشون م ۳ن ی ساعت ماش

 یخونه رو ط یر طولنیقه زمان برد تا مسی دق ۲تهران فقط 
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 ن سر و صدا ی کمترو اطیاط رو با احتیدن در حی رس یکنن.....وقت 

 نگ بال پریجاد نشه، پارکیهها مزاحمت ا ی همسا ی باز کرد که برا

 کنه  ینگ رو طیبدار پارکیر شین مجبور شد مسیبود بنابرا

 ج و مَنگی....گ دار بشهیا ب یخورد و باعث شد هل ین تکونی ماش

 مر خینشست و اطرافش رو نگاه کرد چشمش که به ن  یصندل ی رو

 ادش یت خودش رو درک کرد و ی تازه موقعاد افتنا ی س یخست ه

 .....د کجا باشهیاومد اآلن با

 اده ین پیکرد شالش رو مرتب کرد و از ماشیهنوزم سرش درد م

 ......جلو برداشت یفش رو از صندلیشد ، ک 

 ا و سامسونت خودش رو برداشت بدون یدوق ساک هلنا از صنیس

 .کنار آسانسور که ... ام به دنبالش..یحرف جلو افتاد و هل ی کلمها

 ز یچ چی ا هیدن با باز شدن در آسانسور هر دو سوار شدن؛ هلیرس

 شگر آسانسورینما ی رو ۲دونست عدد ینا نمی در مورد خونه س

 نا که ی ه داشت سداد خونه طبقه دومه....آسانسور که نگینشون م
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 ا یهلن بود بوضوح عمداً از نگاه کردن به ییتمام مدت سرش پا

 واحد شماره   ی رو ن رفت، جلوینسور بآسااز کرد یاجتناب م

 ..... ام کنارش قرار گرفتیستاد. هلیا

 ا ید هلید یا وارد بشه وقتیدر رو که باز کرد کنار رفت تا اول هل

 کر دیداد میتوش ب یخستگکه  ییخوره ، با صدایاز جاش تکون ن م

 :گفت  ی حوصلگی، با ب 

 .......د یبفرمائ

 . د برق رو زدیشد و کل اخلم دنایحرف وارد شد ، سیا ب یهل

 ا رو پر کرده بود ، یبودن همه وجود هل یحس مزاحمت و اضاف

 ....بر نداشت  یستاد و قدمیسرگردون همونجا ا

 اتاق خوابا ی رفت با دست راهرویکه به آشپزخونه مینا در حالیس

 ا فهموند ین در سمت راست به هلیرو نشون داد. و با گفتن اول

 نا داخل راهرو گذاشته ی لش رو که سیوساا یجاش کجاست!! هل

 نا که در یبود برداشت ، قبل از وارد شدن به اتاق؛ رو کرد به س
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 :گفت یآروم ی آشپزخونه مشغول خوردن آب بود ،ب ا صدا

 م تماس یدی کردن هر موقع رس   دید ، تاکیبه مادرتون خبر بد

 .... میریبگ

 خچالی خل ا بود و پارچ آب رو دایکه پشتش به هلینا در حالیس

 :گردوند ، گفتی بر م

 ر نشه تماس گرفتم،ید یلینک ه خیتهران بخاطر ا یبعد از عوارض

 ......یشما خواب بود

 پارک کرد و با مادرش ی رو رَد کرده بود گوش ها یعوارض یوقت

 د ، یرس یش هاش بود اول تهران که مین کار همی ت ، اتماس گرف

 بعد از خبر دادن ..  کرد .. یدنش راحت میال مادرش رو بابت رسیخ

 ا که خواب بود یبه هل ی به مادرش برگشت و نگاه دوبارها 

 .......انداخت
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 ده ین تابیاتوبان به داخل ماش ی که بخاطر چراغا  ینور کم رنگ

 ت یچهر هاش در خواب معصوم  ا بودیصورت هل ی بود ، درست رو

 ی نبود ،مثل دخترا ی داشت از اون دختر غُد و لجباز خبر یخاص

 د .....  یرسیر م بنظله سا ۶

 ..... امدینا به حساب میدست س  یت ی امانت پر مسئول

 م قلب از خدا خواست کمکش یقبل از ورودشون به تهران از صم  

 یی کنه و خطاکه داده ازش خوب مراقبت  یکنه تا بتونه طبق قول

 یر متعارفیش کار غی ست و چند سال زندگین ب یازش سر نزنه تو ا

 تا به اآلن یباشه انجام نداده بود ، حترف ا ع ی که خارج از شرع 

 ...... هم خوددار بود ی در برابر ناز

 د یم و امیقبل از ورودش به تهران ،با گفتن بسمِ الل اَلرحمن اَلرح

 .......کت در آورده بودن رو به حریخدا ماش ی اریبه 
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 انگار همه ب دنش کوفته  یر رو خواب بود ولیکه کل مس ی با وجود

 .خواست یکرد و دلش خواب دوباره میم  یساس خستگاح بودشده  

 یی زایدن چید برق رو که کنار در بود زد ..... با د یوارد اتاق شد وکل

 ونفره با رنگدیبایار زید شگفت زده شد... تخت بس ی دیکه م

 کهیشده نظرش رو جلب کرد طور ی و تاج منبت کار یچوب فندق

 .......دیخواب از سرش پر

 با جلوه یز ی خوشرنگ و طرحا ی که با پارچ ههایل تچه یرو تخت

 ی با  کشو یش کنسولیز آرای به تخت و اتاق داده بود. م یخاص

 شه در نظرشی ا همیبود که هل  ینه مربع همون یکنار هم و آ یافق

 .دونست و درست انتخاب کرده بودی....و مادرش مدوست داشت .

 منطقه  ،یصن اتاق بظاهر شخی ن خوشحال بود که ایشتر از ایب

 ر کم داشتیز تحریه م یشد فقط ی ن خونه براش محسوب م یامن ا
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 نرو داشت که بتونه تا خودیچنان سر ذوق آمده بود که توان ا

 یلیمادرش خ لش رو جابجا کنه هر چند یدار بمونه و وسایصبح ب

 یکمد جا داده بود ول ی ل و لباساش رو قبال آورده و تویاز وسا

 .......قه خودش باشهی  سل طبقز یدوست داشته همه چ

 یلش رو رویرو که از اراک آورده بود بازش کرد و وسا یساک

 لش رو فعالیخت.....با ذوق در کمد رو باز کرد و وسایتخت ر

 ..... سر فرصت مرتبشون کنهد، تا بعداًیداخل کمد چ ی نجوریهم

 مارک و رنگارنگ ی رو باز کرد پر بود از کت شلوارا ی کمد کنار

 ........شهیخاص مهمون ی بود لباساوم معلنا یس

 اتاق ییکه در قسم تسمت چپ و انتها ی چشمش خورد به در

 یبود به سمتش رفت و در رو باز کرد ......چشماش از خوشحال

 ....برق زد
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 گهیو حمام داخل اتاق!!!! د یس بهداشت یبهتر!!! سرون یاز ا یچ

 بشه نعمت  ارجق خاد مجبور نبود از اتاینکه زیآخر شانس بود. ا 

 ...... بود یبزرگ

 !!کرد نبودیهم که فکر م ی اِنگار به اون بد

 که داشت دود شده بود و حال با یاز حس منف  ی ادیدرصد ز

 .....کردینده نگاه م یبه آ ی د بهترینان و دیاطم

 ی برا یاورده بود با لباس راحتیلباساش رو که تا اون موقع در ن

 ره تا از شَرِیب دوش بگخوااز خواب عوض کرد بهتر بود قبل 

 .... شدی که به موهاش زده بودن راحت م  یرهها و تافتیگ

 ..... حموم شد یلش رو برداشت و راهیوسا

 رو با لباس  د لباساش ینا اونقدر خسته بود که تا به اتاق رسیس

 عوض کرد، به زدن مسواک اکتفا کرد و به تخت یراحت

 ..... ش پناه بردیشگیهم

 ست وین خونه مثل قبل نیکرد ا یاحساس م یتگبا وجود خس
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 گهیهم د   ی ناز یسابق رو براش نداره ، حت یگه اون راحتید

 بود که از ذهنش گذشت و یاتینا واقعیاد ایشش ب یتونه پینم

 .....بردخوابش  ید کینفهم

 از  ی شب گذشته تا حد  یدار شد خستگیصبح زود از خواب ب

 ..... حموم شد یراه و  اشتتنش خارج شده بود ، حول هاش رو برد

 که گرفت.سرحال تر از قبل از حموم خارج  یبعد از دوش کوتاه

 گه مجبوره از حموم راهرو استفادهیشد..... فقط ناراحت بود که د

 دونست با ی ت..... از حال به بعد مکنه، اصالً بهش عادت نداش

 .... نداشت ی چارها یا تو خونه راحت نخواهد بود ولیوجود هل

 ش بود به سمت یشگیک کردن موهاش که عادت همخش از بعد

 خچال انداختیبه داخل  ی بخوره ، نگاه  ی زیآشپزخونه رفت تا چ

 بود تا گرسنه  یر گردو کافی ه لقمه نون پنیخوبه نون داشت، 

 ..... خوردی رو شرکت م  یصبحانه اصل نمونه

 شه که ازیش داخل کمد اتاق قبلی رسم ی نکه لباسایا ی ادآور  ی با 
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 .....است آه از نهادش بلند شدیبعد در اشِغال هل به ال ح

 ن فرصت یش بپوشه در اولیمعمول ی مجبوره امروز از همون لباسا

 م جادار نبودیلید لباساش رو به اتاق خودش که کمدش خیبا

 ........منتقل کنه

 ...... ا نبودیاز هل ی م ساعت بعد آماده رفتن به شرکت شد، خبرین

 !!!ا نه ؟یداره س کال دونست امروز ینم

 نا ن یش اطمین فکر که به درس تیدار نشده !!!با ای حتماً نداره که ب 

 یادش رفته بود از روینداشت خودشو قانع کرد آخه  یچندان

 ....کنن د خونه بده براش درستیکل

 بود.... فکر کرد ی ش نازید زاپاس داشت که پیکل ی ه سریخونه 

 اهش رو که داره باهاشهمرره  رون شمایتا بخواد بره بیاگر نها

 گرفت  یا رو ازش مید شماره هلیره، خودشم بایگیتماس م

 خونه ی دای ده از کلی ن فکر که عصر میشد ...... و با ایلزمش م

 ......شرکت شد یبراش بسازن راه 
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 د مشخص بود ی رسیب هگوش م  ی در پ یزنگ تلفن که پ ی با صدا

 اط شالش یاحت ی انحال بریست که جواب بده، با ایخونه ن  یکس

 سرش انداخت و با ی تخت مونده بود رو ی شب رویرو که از د

 ز کنار یم ی تلفن رو که رو ین اومد.....گوش ییاز تخت پا یحالیب

 ی......به محض گفتن الو صداداکرد و جواب دادیبود پ یراحت

 نشده دلتنگش   یچید، هنوز هیچ یپ ین مادرش تو گوشیدلنش

 ...... بود

 !!!جان یالو هل

 ....امان م مسال

 !!؟ ی زم !!! خواب بودیسالم عز

 .... شدم یدار می د بیبا

 نا چطوره؟یآقا س

 ....ر بود تماس نگرفتمید یلیشب خید دیخوبه !ببخش

 م .. زودترم زنگنزدم گفتم  دیکرد خوابی منم سرم درد م
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 ..... دیدید خوابیخست ها

 یلین چند روز خیالن سرتون بهتره؟؟ بابا و حامد چطورن؟ ا  

 ....ته شدنسخ

 الن خوبم خداروشکر ، اونام خوبن حامد خونه است اومدن 

 !! مادر یگه خوبیاط جمع کنن ... تو دیداربست ها رو از تو ح

 .....تونهی نم یه ولخواد بگیم ی زیحس کرد مادرش چ

 ...دم، تا حالم خواب بودمین خوابی شب تو ماشیخوبم، د

 ...!!افتاد؟ینتون نی ب ینه که اتفاقیزه !!!.....منظورم ایچ 

 ا تازه متوجه منظور مادرش شده بود از همون پشت تلفن به یهل

 :ال مادرش گفتیخ یراح ت ی د شد و برای سرخ و سف یآن

 .....ستین  یچ مشکل ی د هیاش نه مامان !! شما نگران نب

 ......بپرسه ینمورد ازش سوال یگه مادرش درای دوست نداشت د

 ید  ی افتاده مراقب خودت باش ، د ی  خواستم بهت بگم اگر اتفاق 

 نگرانت ی شب کل یشه من از د یانه چقدر حالت بد م یکه موقع ماه
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 .... هم استراحت کن ی بخور تا چند روز ی مقو ی زایبودم چ

 ن فکریا به ایکرد و هلینوم مادرانههاشو خرجش مخا ی مهر

 ی به فکر و نگران ی ازیه مورد راحته و نین یکرد چه خوبه از ایم

 .......ش ندارهوردر مد

 از یمادرش رو مطمئن کرد که مراقب خودشه با خداحافظ یوقت

 ......ان مادرش خالص شدیپا یب   ی حتایر نصیگ

 ش رو انداخت به مبل کنار تلفن نشست نگاه  ی همونجا رو

 نه. حال ی که هنوز نتونسته بود درست همه جاش رو بب ی خون ها

 ....ستباً مطمئن بود تو خونه تنهایگه تقرید

 اط لزم روینحال بد نبود احت ی د با ا یشد فهمینو از سکوتش میا

 ......داشته باشه 

 ر از اتاق ینا تو کدوم اتاق رفت داخل راهرو بغید سیشب ندید

 .......!ه؟ید مربوط به چیفهمید م یگه بود که با ی ر دتا د۳خودش 

 لی ه دست مبل استیزد   ییرا ی تو هال و پذ یاط چرخیاول با احت
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 ون بودی ز یکه تلو ی و در  ییراینفره در پذ۸ ی اهار خورن با

 م ست قرار داشت. نگاهش ین یه راح تیشد یمن محسوب میو نش

 وار ب صورت پراکندهیداخل د  ییبایکه به طرز ز ین چوبیتریو  ی رو

 قه ظروف نقره ی شده بود ثابت موند؛مادرش با سل ی جاساز

 ی معدون خالش نهیآ ی ده بود.... فقط جایش رو داخلش چییاهدا

 ن ماکت ازین هم چندیتریاز و  ی د!!!  یرس یبنظر م 

 با قراریار زیک و بسیدر اندازه نه چندان کوچ یخارج ی نهای ماش

 آورد  یسردرنم  یخارج ی نایاشکه از مدل م  ییایهل ی داشت، برا

 ده بود هم جالب بنظر آمد، یند ی گهایوندا و دِوو مدل دیو جز ه

 ...... ناستیق سیعالنا جزو ین ماشیمعلوم بود ا

 دنش ی نگاهش به آشپزخونه اُپن که درست روبروش بود افتاد. با د

 نخورده بود یشبم شام درست ید چقدر گرسنه است، دیفهم

 ی و خنده یشگاه با شوخیز ظهر رو داخل آرارویفقط ناهار د ....

 ده نبود اونمیده کامل خورده بود که اگر حضور سپ یسپ
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 .....خوردینم

 د بزنه، بعد بره سراغ خوردن......به یه خونه رو دیقد بح دایترج

 تش رو یکرد و موقعیدا مینا رو پی د اتاق سیسمت راهرو رفت با

 ....دی سنج ینسبت به اتاق خودش م

 بود که بازش   ی اتاق خودش در  ی باً روبرویراهرو تقرسمت چپ 

 ه ویدونست چیش رو نمیلیکه خ ی ل یکرد، اتاق پر بود از وسا

 ب دریب غری عج ی داره؟! انواع و اقسام خط کشها ی دچه کاربر

 که روش  ی ر یز تحریه بلند ، م ین پایمتفاوت، دورب ی اندازه ها

 گوشه اتاق کهبرگه لوله شده   ی ادیوتر بود و تعداد ز یک کامپی

 ...........مشخص بود پالن خونه و ساختمونه

 ....ک به اتاقش بود راحت شدیالش از اون در که نزدیخ

 راهرو بود رو باز ی شتر به سمت انتهایبا فاصله و به ک ی در بعد

 ی گر ی و د یس بهداشتیمربوط به سرو یکیتا در ۲کرد، داخلش 

 .....حمام بود
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 راهرو وحتماً متعلق به  ی رست انتهاکه د ی فقط مونده بود در

 نا بود.... قلبش شروع به کوبش کرد، دست برد به یاتاق س

 !!!!!!!!ودل بقف یره تا بازش کنه ولیدستگ

 بود که به  یقلبش مچاله شد،قفل بودن در اتاق مثل پتک یبه آن

 و حرف پشتش بود یسرش زده باشن......در بسته اتاق هزار معن

 نداره  یلیاحمه تو اون خونه ....... وگرنه دلبهش فهمونده بود مز

 !!!! رو قفل کنه ی تو خونه خودش در  یکس

 ن قدمیجواب بذاره در اول یبرو  ی ام از اوناش نبود که کاریهل

 جسارت 

 ......دا کرده بودیقفل کردن در اتاقش رو پ

 شد خودشویکه م یید تا جاین به بعد باید براش مهم بود از اینبا

 .....نا رو هم داشت ی و انتظار بدتر از ا  یال یخیزد به بیم
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 باشه  یدونست بالخره هر چیداد و میحق م ی خودشم تا حد

 !!!مزاحمه

 خورد و قبلش دست ویم ی زید چیشد بایر مید اشتگه دید

 ....ن به سمت اتاقش رفتیهم ی شست، برایصورتش رو م

 ۶ابون یداشت، دانشگاه خ یاضیتا  کالس ر ۲امروز ساعت 

 دونست یبلد نبود فقط م  یر بود و آدرس خونه رو درست حسابآذ

 تاکرد یدا م یه شماره آژانس پ ی  دیباامروز  ی وسف آباده...... برای

 ..... ره و رفت و آمد براش راحت بشهیاد بگیرا رو یبه مرور مس

 من کشوند ، جوابیدوباره زنگ تلفن اونو به سمت نش ی صدا

 ت خودشو پررنگ نشونکه حس مزاحم ی دادن تلفن خونها 

 نحال صداش ی سخت بود با ا ی بهش نداشت کم   یداد و تعلقیم

 

 

 ی تن گوشداشبر  ح داد جواب بده، به محض یرو اعصاب بود و ترج
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 :د یچیپ ید تو گوش یبلند و شاد سپ ی ، صدا

 !!!الو سالم

 ؟؟ید خوب یسالم سپ 

 عروس خانوم ما چطوره؟؟ خان دادش خوبه؟؟ 

 ؟ مامان بابا ، خواهرا همه خوبن؟! با د؟یم!! شما چطوری ما خوب

 د؟ ؟ی کنیزحمتا چه م

 :طنت گفت ی کرد آروم باشه ، با شیم یکه سع ییبا صدا

 د امروز  ی شب مونده بود یولش کن کاش د رو  نا یال!!! ایخیب

 ی زیم ، چیدی رسیم  ییآورد مام به نوایمامانت براتون صبحانه م 

 ا یه و ثرسوداب یعروس یست ولیادم نین یمی س یکه از عروس

 !! د که نگویبراشون تدارک د یمامان چنان صبحانه مفصل

 

 

 معروفش!!!    یخصوصاً کاچ
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 هوس یلی؟!! خیشیته نمخس  فتند!!! ، تو از چَرَند گیسپ ییوا 

 ........بگو مامانت برات درست کنه ی کرد

 !!!ه مال عروسا خوشمزه ترهی دونم چه حکمتی آخه لمصب نم

 اون دوبار که برا عروس درست  یلکنه ویدرست م یمامان گاه 

 !!!ش فرق داشتییکرده بود مزهاش خدا

 ذاشت با یشد و سربسرش م  یده میمثل خود سپ ی ام گاه یهل

 گه ی ده رو آچمز کرده باشه ،تا دی روزمندانه که اِنگار سپیپ یحنل

 :لش نده، گفتیات تحوین چرندیاز ا

 شیقعباشه خودت ازدواج کن تا طعم وا یواقع یلیخ ی خوایم

 !!!یرو همه جوره بچش

 

 

 مشتاقم  یلی!!! من که خییگوی!! جانا سخن از زبان ما م  یآخ گفت 

 !!نا اونجاست؟ یس نم ی اد .....حال بگو ببیرم نمیگ یول
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 اد شوهر بدبختش یاره، خدا به فریچ جوره کم نمین دختر هیا

 ده بود، شل ویرت جواب سپیشه تو ح یا که مثل همیبرسه، هل

 : تواررفته گف

 ....!!!نه رفته

 : گفت ی با چنان داد

 ت  ی؟!!! تو رو تو اون وضعی؟!!!!! کجا رفته صبح عروسییییییچ

 !!ه ؟؟طور ت چتنها گذاشته؟!! الن حال

 :د بال و گفت یه متر پرید!!! یده ترسیا از داد سپیهل

 ؟!! خُب کار داشت یزنید؟!! چرا داد می مرض!! چه مرگته سپ

 ...... برم کالس دارمخوام ی رفت منم اآلن م

 

 

 ت استفاده کرد قبل ازیادش اومده باشه از موقعی ی زیانگار چ

 :گفت ی نده تبد لشیف ببافه و تحویده اراجینکه دوبار سپیا
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 ه؟؟ شمارهین خونه چیق ایآدرس دق یدون ید!! تو میسپ  یراست

 ؟؟؟ ی ک خونه رو بلدیآژانس نزد

 ؟؟ی دینا نپرس یخُب چرا از س  

 .... کنمیش میه کار ی خودم  یدونیر نمگه ، اگینشد د

 ی نبود یتی د تو وضعیباهم داشت ی مهمتر ی آها بله!!! شما کارا

 .... زا باشهین چ یکه حواست به ا

 کنم ، یرو قطع م یگوش  یگه چِرت بگیه کلمه دید!!! اگه یسپ

 .....ا نوبَرهیح ی نقدر بیدخترم ا

 ز وسط یم ی ن تو کشوی ؟؟!!! ببیزنیخُب بابا !! حال چرا م

 ه دفترچه تلفنه صفحهیکه تلفن هست  یمن سمتینش ی ایراح ت

 اولش اسم و شماره آژانس همراه با کد نوشته شده..... آدرس 

 ن اآلن شال و کاله کردیدونه همیدونم مامان م ینم رو قیدق

 ......دونم کجا رفت به توهم سالم رسوندینم

 دایزود پ یلیدفترچه رو خ ایهل گفت، ی د میکه سپ ی نطو ریهم
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 مشکلش حل شده ، با لحن تشکر  ی نکه تا حدیکرد خوشحال از ا

 :گفت ی زیآم

 ..... وندجان!!! از قول منم به مامانت سالم برسیممنون سپ 

 !!!! وزارت علومی گم هل ینداشت ....حال م یشه، قابلیخواهش م

 روز ی تت پاشیست تو با اون وضعین یر راضیخصوصاً جناب وز

 ...... ......بمون خونه استراحت کن  کالس ی بر یاول

 از حرفاش با گفتن  ییرها ی ده ذاتاً آدم بشو نبود!!! برایر سپ ینخ

 رونینفس راحتش رو ب د وکر یشه خداحافظیرم میکار دارم د

 ......فرستاد

 ده با اونیتماس سپ یبه دفترچه تو دستش نگاه کرد، تنها خوب

 بود. بدون ن دفترچه یدا کردن همیسروتهش پ یب ی حرفا

 ه ینکه همه جا رو یداش کنه، با ایتونست پ یش عمراً مییراهنما

 ......!!!ز نشده بودیر میز ی د زده بود اصال متوجّه کشو یدور د 

 ی ره هر چینا تماس بگ ی س ت با سینکه لزم نیخوشحال بود از ا
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 .........ارتباط کمتر راحت تر بود

 ،  !خوردن؟ ی هست برا ی زینه چی بهسمت آشپزخونه رفت تا بب

 کرد. امروز روز اول کالسش بود یم یکید یصبحانه و ناهار رو با 

 ششدن خصوصاً به کالس درس خویر رسیبهتر بود زودتر بره از د

 ....امد ینم

 ز رو به حالتیمرو ظرفش رو شست و همه چیبعد از خوردن ن

 م ینا گفته بود...... تصمیاول برگردوند ، همونطور که قبالً هم به س

 خودش رو انجام  ی ن خونه است فقط کارایکه تو ایاشت تا زماند

 .نا نکنه یس ی برا ی ن کاریبده و کوچکتر

 ی سرد و گاه  یه گا ص!!ت هوا کامالً نا مشخی مهر بود و وضع 

 ی شد اآلن که سر ظهر بود آفتابش هر چند سوزان نبود ول یگرم م

 ن بلند یته بلوز آسین یگفت هوا گرمه بنابرایکرد و میم ییخودنما

 ن یرنگ خوش دوخت، شلوار ج یذغال ی د مانتوی نازک !!!پوش

 که تو چشم بزنه فقط  یشی چ آرایبدون ه یو مقنعه مشک یطوس
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 ش ه ین فصل همیلباش تو ا یاونم بخاطر خشک ی اه رژلب قهوهی

 شد چشماش ی باعث م  یرُژ و مقنعه مشک ی زد.... رنگ قهوه ایم

 .......رنگ نشون داده بشه یعسل

 قه بعد یرو گفت ،  دق ۲با شماره آژانس تماس گرفت و کُد 

 .......د سر کوچه بودیبا

 ختنداه دفتر و خودکار ایلش رو که تو شارژ بود همراه با یموبا

 د خونه رو یادش افتاد کلیفش.... اومد کفش بپوشه یتو ک

 ود کهب ی اونجور ی کرد؟!!!، در ورودیکار مینداره!!!!...... اَه حال چ

 در  ی نجورینحال شک داشت همیشد بازش کرد باایرون نمیاز ب

 ......!!!!رو ببنده و بره

 یرو ییدن حفاظ کشو ی رون رفت با دید و ب یکفشهاش رو پوش 

 الش راحت شد در آپارتمان رو بستیز داشت خیل آو قف که در

 ....... ز رو بستید و قفل آویحفاظ رو کش

 ن ییع با آسانسور پایاشت سرد زدن ساختمون رو ندیفرصت د
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 عقب  ی رفت از خونه که خارج شد آژانس منتظرش بود، رو صندل 

 ....... ر رو گفتی جا گرفت و مس

 ین بود که ازش اطالعات  یکار ا ن یرانسال بود، بهتی م ی راننده آقا

 باً کار یکه از حال به بعد رفت و آمد توش تقر ی ریدر مورد مس

 ...... رهیهر روزش بود، بگ

 :که گذشت، خطاب به راننده گفت  یبعد از مدت

 ایشه با اتوبوس یم ی تونم بپرسم چطورید میجناب!! ببخش 

 دمدا که ین آدرس یکه سوار شدم به هم ییاز همونجا یتاکس

 برم؟؟

 نجایراحته ا یلیکه خ ی با اتوبوس بر ی دخترم!!! اگه بخوا 

 بون مدبر سوارا یستگاه خیدون انقالب رو داره از ا یاتوبوس م

 

 

 د ازیهم با ی..... با تاکسیشیاده م یدون انقالب پیخود م یشیم



@Romanbook_ir                                                                                      تابوشكين عاشقانه  

  
 

شما! یمجازق ین رف ین و آخریرمان بوک:  اول                                      

 کطرفه بودنیعصر که بخاطر یدون ولیم ی دون فرهنگ بریم

 یعصرم اونجام تا انقالب راهی  ول کشه ازیطول م یعصر کمیول

 .......انقالبه  ی ن راهش همون اتوبوسایست .... بهترین

 نید و با ارزش بود همیبراش مف  یلیکه گرفته بود خ یاطالعات

 ....بود ینا بپرسه خودش کلیکه لزم نبود از س

 شه فکرید، همیزودتر از اونچه که انتظارش رو داشت ر س یلیخ

 بعد یداره ول ی حداقل ساعت معطل رانته تو ی ر یکرد هر مسیم

 درب دانشگاه بود با تشکر دوباره از راننده  ی م ساعت جلو یاز ن

 اده شد..... و ازش خواستیکه داده بود پ ی دیت مفبخاطر اطالعا

 س کیروز اول ر ی اد دنبالش بهتر بود براین جا بی ساعت  هم

 .......دونست ینکنه هنوز آدرس درست خونه رو نم

 

 

 د ی خته بود که نفهمیصبح تو شرکت اونقدر کار سرش ر از روزام
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 ....ناهار بخوره ی چطور ساعت  شد. فقط تونسته بود ظهر با ناز

 بتش بدجور کاراش رو عقب انداخته بود. حال ی انگار چند روز غ

 شتر تهران بمونه هم به یتونه بیم  یزن و زندگ ی گه به بهانهید

 بگذرونه.....که  ی ازا نو بر ی شتریکاراش برسه و هم اوقات ب

 باین اواخر که تقریه ،خصوصاً ایبت هاش شاکی شه بخاطر غیهم

 ...... هر هفته اراک بود

 موقع ناهار داشتن ، بهش قول داده بود ی امروزم مالقات کوتاه 

 تونه ازیکه م ییعصر و شام رو باهم باشن دوست داشت تا جا

 .........شت دان یره، چون توش احساس راحتیاون خونه فاصله بگ

 کار  ینا هنوزم کمی س یاومد تو اتاقش که باهم برن، ول ی ناز

 نا کارشیت خونه استراحت کنه تا سرف ی ن نازیهم ی داشت...برا

 ....تموم شد بره دنبالش

 یبا مادرش زندگ ی ش فوت کرده بود و نازیپ ی سالها ی پدر ناز

 رشکا از که ی ت یکه وارد شرکت شد با رضا ی کرد ، بعد از مدت یم
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 نا پسر عموش ی شدن رابطه اش با س یمیداشتن و بخاطر صم

 ی الحق که پسر خوبمسعود هم بعنوان حسابدار وارد شرکت شد 

 تونسته  یداد. تو مدت کوتاه یانجام م  یبود و کارش هم عال

 ب ویع یره و کارش رو ب یشرکت رو بدست بگ  یبود امور مال

 .........نقص انجام بده 

 ی ن به طرف خونه نازیوار بر ماشه سد کبو  ی ساعت حدودا

 با خونه ی اد  ی ابون بخارست بود و فاصله نسبتاً زی رفت ، شرکت خ

 .... داشت ی ناز

 ع ازیکالسش که تموم شد بخاطر آژانس که منتظرش بود سر

 یقبل ی بالتر از جا یرون !!! همون راننده کمیدانشگاه زد ب

 که ظهر سوار  ییجا  ر رو همونی منتظرش بود .....سوار که شد مس 

 د یباست ی شد بگه آدرس رو بلد نیشده بود گفت ، روش نم

 کرد ، موقع برگشتن یدامیس رو پابونا آدریاسم خ ی خودش از رو 

 کساعت ویم ساعته ظهر، یر نیکه مس یبود طور ی شتریک بیتراف
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 ..... دیقه طول کشیده دق

 ......د خونه یبود که رس :۶ ی حدودا 

 ی خونه است زنگ واحد  رو زد ولاً حتمنا ید که س ین امیبا ا

 .....نبود یاز کس ی خبر

 بایشه هوا تقریمداش یگه هرجا باشه پیبا خودش فکر کرد د

 ........سردشده بود یک و نسبت به ظهر کمیتار

 ی ازش خارج شد..... کس یدر خونه باز شد و خانم یبعد از مدت

 و  اشهداشته ب ی دونست چه رفتاری شناخت پس نم یا رو نمیهل

 ...... کنه یا سوالیبزنه  ینتونست حرف

 د که یامن یومد به ایم  ینی رون منتظر موند هر ماشیبازم همون ب

 ...... ده بود ی فا یب ی کرد ول یناست نگاش م یس

 ا ی ازش خارج شد ، هل یینبار آقایبار دوم باز شد و ا ی در خونه بر ا

 ازعد رفت و ب ییبدون توجه بهش به سوپر روبرو ی د ول یرو د

 ....برگشت  یقیدقا
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 : گفت  ید که هنوزم همونجاست، با لهجه خاص ید  یوقت

 د؟؟ یدار ی کارن ساختمان یاز ا یبا کس

 : رون موندن خسته شده بود گفتیگه از ب یا که دیهل

 ظاهراً یکار دارم ول  ی معتمد ی سالم ، بله من با واحد  آقا

 ان خونه؟؟ ؟ ید چه موقع م ی دونیستن!!! نمین

 د؟ ساعت رفت و آمدشان مشخص یمهندس کار دار ی اپس با آق

 ..... د خانه ما ییاید، بیرون نمان یان بی تا ب ی ست... ولین

 .... مونمیرون منتظر م ی ن ب یممنون هم 

 :ده است ، بناچار گفت یفایکنه، ب یاصرار م ید هر چ ی که د  یگُلنب

 ....دید داخل منتظر بمان ییا ی پس ب

 رفت و داخل شدی ع پذ یسر مدا یرون بودن بدش م یام که از ب یهل

 اط نظرش رو جلب کرد یک سمت راست حیه باغچه نسبتاً کوچی

 ش به ی شد روش نشست ، بدیداشت که م  یلبه پهندورتادورش 

 باغچه بود و اون فضا ی اط درست بال ین بود که نور لمپ حیا
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 ن یر نگاه ساکن یدوست نداشت ز ایهل رو کامالً روشن کرده بود ...

 ی دونست تاکی شدن باشه نمیام داخل و خارج ممد  که ساختمون

 بود هر  قهی دق :مجبوره همونجا بمونه ساعتش رو نگاه کرد 

 یشه ولیداش میگه پیداد دیم ی گذشت خودشو دلدار  یم یچ

 .......ظاهراً قصد بازگشت نداشت 

 ......سنگ باغچه نشست ی از سرپا بودن خسته شده بود رفت و رو

 گه ید ی داد مدت یح میره ترجی گس بتماخواست با همراهش ینم

 .......صبر کنه

 : تبه خودش آمد، که گف   ینیف و دلنشیظر ی با صدا

 ؟یزم خوب اَستیسالم عز

 با و دوستیز یبا چهره  یا از جاش بلند شد و مقابلش خانومیهل

 که  ی ست ، با لبخندین یران ید!!! مشخص بود اید یداشتن

 :ناخودآگاه به لبش نشست گفت 

 !د؟یشما خوب نم،منوسالم م
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 : گفت ییگُلنسا با خوشرو

 ؟ یاَست یدختر مقبول ی بهبه چ

 ی حس خوب یگه ولی م یدونست چیت نمکه درس ی ا با وجودیهل

 ض تر بشه، گلنسا یبهش منتقل شد که باعث شد لبخندش عر

 :گه ادامه دادینم ی ز یا چید هلیکه د

 ...هیای ر میم خانه تا اِنجِنیا بریب

 ر، مهندسه چه قشنگ حرفیش از اِنج نظورمن دی گه فهمیا د یهل

 :خوشش اومد ، در جوابش گفت  یلیزد !!! خیم

 ... شمیشه ، مزاحم نمیداشون میگه پینه د

 ..ن خانه خودتان هستییایب

 اد یرتر میره اگر د یگینان داد تماس میا تشکر کرد و بهش اطمیهل

 .....)نگه ی پارک ی ده ب ود خونشون انتهایره خونشون( فهمیخودش م

 د و نگاهش کردیرون کشیفش ب ی ش رو از کیبا رفتن گُلنسا، گوش

 "دیبرادر سپ"نا ( به اسم  یس  چند بار دستش رفت رو شماره
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 .....ح داد صبر کنهیمو ن شد و ترجیپش یر هاش کرده بود ) ولیذخ

 شتر شده بود هر کس یبود؛ رفت و آمد ساختمون ب  ۸:۳ساعت 

 ن نگاهها یافتاد....و همی ا میهل شد ناخودآگاه نگاهش بهیوارد م

 ...کردیمعذبش م

 ک حدود یافن تریبود تو ا یخونه ناز ی قه جلوی دق :۸ساعت 

 ی خوردن، با نازید همون محدوده میساعت تو راه بود. شام رو با۲

 قه اومد، دریتماس گرفت و گفت که منتظرشه، بعد از  دق

 :شد، معترضانه گفتیکه سوار میحال

 وقته یلی؟!! خیر اومدیشدم چقدر دیم د یگه داشتم نا ام ید

 ......آماده شدم و منتظرتم

 د، یزم !!! تا  کارم طول کش ی زکه چقدر کار داشتم ع ی دید

 ساعته تو راهم ۲باً یخونه تقر ی امده بودیکاش ن

 دم دوش گرفتم یکساعت خوابیمنم خسته بودم اومدم خونه 

 ...حالم سرجاش اومد
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 دور یلیم؟ خیکجا بر ...خسته ام یلیخوشبحالت من که خ

 ....نباشه 

 اه نا بالفاصله ریشناخت داد و سیرو که م یآدرس رستوران ی ناز

 ... افتاد

 اد به یاز سرما و انتظار خسته شده بود کم مونده بود اشکش در ب

 د نگرفته یخودش لعنت فرستاد چرا صبح خواب مونده و ازش کل

 تش نگاه ساعبه  ن روز اقامتش تو تهران چه بد گذشت !!! ی، اول

 رونه سرما تو بدنش نفوذ کرده بود وازیساعته که ب ۳ب یکرد قر

 ......سرد لب باغچه خسته شده بود ی سنگا ی نشستن رو

 ا یه تماس  یته !!! امروز تا ظهر که خونه بود...  ی مسئول یچقدر ب

 .....ازش نگرفته بود یسرا غ

 د بخن، لادی به سمتش م ی چا ین ی د که خندون و با سیگُلنسا رو د

 ا و یک شدنش رو کرد به هلیلبش نشست... با نزد ی رو یمصنو ع 

 :گفت 
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 ؟؟ینجا اَستیوز اامده؟ هنیر ن یاِنجن

 !!!!انیر نشده مید

 ....خ استیرون هوا ی دختر مقبول!!! ب 

 :گرفت و گفت  ایهلرو به طرف  ی چا ین یس

 .....شهیخ می ی د چایبفرمائ

 ذهنش از ظه ک لحیرو برداشت ،  ی کرد و چا ی ا تشکریهل

 ک بود ین فکر نزدیاد!!!!! از ایگذشت نکنه امشب اصالً خونه ن  

 ذاشت و هر طور بودیر پا مید زی......غرورش رو بارهیه اش بگیگر

 ....گرفتی باهاش تماس م 

 

 

 ز زنگ خوردیم  ی نا رویتازه مشغول غذا شده بودن که همراه س

 ه   ینه کیبب دیشهم سرک ک  ی به بود.....نازی، شماره رو نگاه کرد غر

 نا تو جواب دادن باعث شد ید تعلل سیرو د یشماره بدون اسم



@Romanbook_ir                                                                                      تابوشكين عاشقانه  

  
 

شما! یمجازق ین رف ین و آخریرمان بوک:  اول                                      

 :بگه ی ناز

 ......باشه کار داره ید کس ی ؟!! شا ی دیا جواب نمچر

 :نا رد تماس داد و گفتیس

 از صبح اونقدر جواب تلفن دادم که سردرد گرفتم اآلن دلم 

 شه اگر کار داشته با یشه هر کسیخواد ، غذا سرد میآرامش م

 .... رهیگ یخودش دوباره تماس م

 م شد،بود شامشون تمو  ی گه اصرار نکرد، حدودا یهم د ی ناز

 رو رسوند و  ی نا خسته بود نازیرون اومدن سی از رستوران که ب

 ش دوباره بلند شد به شماره یزنگ گوش ی خونه شد......صدا یراه

 نبار با اکراه دکمه وصلیبود ، ا ی نگاه کرد همون ناشناس قبل

 :خسته گفت ییو فشار داد و با صداس رتما

 ....الو

 !!!د؟؟ییسالم !!! شما کجا 

 ط یست، مشخص بود از محایهل د یدن صداش فهمیشن   نا بایس
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 د یبه خودش اومد و با تعجّب پرس یزنه کمیرون داره حرف میب

 !!!د؟ یرون ین وقت شب بیمن تو راه خونه ام !!!! شما ا

 .... رونم !! پشت در موندمیبله ب

 !!رونیب یرفت ی جا کرد یب  ید نداشتیکه کل ییشما

 !!!رفتم؟ید میکالس داشتم نبا  

 :ت گفتیاز سر عصبان ی ادیفر با

 یدار یگفتیو م  یگرفتیتماس م دیبان  یشماره منو که داشت

 !!!رون؟یب ی ریم

 !!!د خونهییا یر بینقدر دیکردم شما ایفکر نم

 و با ن م  ی بدون هماهنگ یسرخود راه افتاد ی خود کردیب 

 نداره یر آمدن منم به شما ربطیرون!!! دیب ید رفت ینداشتن کل

 شه یهم م یام خونه گاهیر میشه دیرسونم من همیمبهاطالعتون  

 د از شما اجازهیساعت رفت و آمدم که نبا ی ام برایکه اصالً نم

 ...... رمیبگ
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 رو قطع  یت گوشیاد با عصبان یاز اون طرف نم یید صداید یوقت

 ک  بود یداشبورد.... ساعت رو نگاه کرد نزد ی و ت رداخکرد و ان

 کرد زودتر برسه ،  یداد سع ن حد پدال گاز رو فشاریتا آخر

 !!!!رون از خونهید پاشده رفته بیاحمق بدون کل یدختر ه

 که داخل  ی ر نگاه پرسان افرادیرون موندن تو سرما زیساعتها ب 

 و دادبا نا ، حالم یشدن ، رد تماس سیو خارج ساختمون م

 ن شهریتو ا ییطلبکار حرف زدنش بدتر از همه احساس تنها

 که تا ییکرد همه و همه باعث شد اشکایمکه داشت خف هاش 

 تا پشت پرده چشماش کنترلشون کرده بود یاون لحظه به سخت

 ..... بشن ی راه خودشون رو باز کنن و جار

 ا ش بنقدر رشته مورد عالقهات ارزش داشت که بخاطریدختر!!! ا

 که تا بحال کمتر  ی تهران ؟! دختر ی ایز بیت رقت انگ ین وضعیا

 ...!!!! نهمه سرش داد بزنن و موآخذه بشهیا  ده ،یاز گل نشن

 ت حامدیخواست ، حماینوازشگرش رو م ی دلش بغل مادر و دستا
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 بردش، نگاه پر از مهر پدرش رویمنت م   یب ییرو که تا هر جا

 و سرشار از عشق  گرملش دنش د ی کم داشت که هر بار با د

 .......شدیم

 م وجودش حس رو با تما یکس یغربت و ب یواقع  ی امروز معنا

 ......کرده بود

 نگ توسط ین و بدنبالش باز شدن در پارکی ماش ی دن صدایبا شن

 بود حرکت داد  یجونش رو به هر زحمت ینا!!! تن خسته و بیس

 .... و به طرف آسانسور رفت

 .....وار داد و منتظر موندید به هیدر آپارتمان تک ی جلو

 د، بدون توجه بهنا اومیدر آسانسور باز شد و س ی بعد از لحظ ها

 رو به ضرب باز کرد و ی ا!!! قفل حفاظ و بعد در ورود یحضور هل

 ....وارد شد

 گه منتظر دعوت ی د ایهل یبود!!! ول ی هودهایهر چند که توقع ب

 ....قفل کردرو در کراست به سمت اتاقش رفت و ینا نموند و یس
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 بهتر کرد مقنعه رو  یاتاق حالشو کم ی تو بدنش لرز داشت، گرما

 د...... پوستش اونقدریر پتو خزیز ی معطّل یاز سرش برداشت و ب

 شد یپلکهاش قرمز و متورم م  یه فوریحساس بود که بعد از گر

 ...ومدیوسردرد به سراغش م

 بهدن شده بودو مجال فکر کر یخ زدگیو دچار  یذهنش ته

 ....دادیرو بهش نم یچیه

 شدت د که به یدر اتاق به گوشش رس ی که گذشت صدا یکم

 بود  ی که به صندل یشد ، با هول از جاش بلند شد شال یده م یکوب

 د داخل قفل رو چرخوند در بازیسرش انداخت ..... کل  ی رو رو

 .... دیشد و خودشو کنار کش

 ا یت ، هلرف ساشاد وارد شد و به سمت کمد لبا ینا با اخم زیس

 ....نا همونجا خُشکش زدی شوکه از رفتار س 

 لباساش رو از داخل  ی بعض  یبه شدت عصب یکه با حرکاتیدر حال

 ت یاز عصبان ییخشن که رگه ها ییداشت، با صدایکمد برم 
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 : داشت ، گفت

 د بدونم چه موقع ید من با ید بهم بدیسیتون رو بنویبرنامه درس 

 ر خودتونید !!! بابت امروزم تقصیریرون میاز خونه ب  یچ ی و برا

 د......راستش رویذاشتیان مید قبل از رفتن من رو در جریبود با

 م، منم یهر دو معذب ی نجو ریم ا  ی نکرد ید بنظرم کار درستیبخوا

 تونم عالف شما بشم....از حال به بعدم یخودمو دارم نم یزندگ

 فردا از ود،ه ببچ هگان یلید، کار امروزتون خیمراقب رفتارتون باش

 قبل از رفتن  یدم درست کنن ولیخونه براتون م ی دایکل ی رو

 ......دیان بذار ید مَنو در جریبا ییاهرج

 رون..... به در یدستش بود راه افتاد که بره ب  ی که رو  ییبا لباسا

 که  ییایستاد؛ رو کرد به هل ی مکث کرد ا ید کم یاتاق که رس

 تو چهرهاش کامالً یدگیه و رنگ پرین بود، آثار گرییسرش پا

 :ز گفتیرآمیتاسف بار و تحق ی مشهود بود با پوزخند

 از  یید که نشونههایقفل کن  یکس ی ر ضمن در اتاق رو رود 
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 بار چندم بهتون بگم من  ی د!!! برایده باشیل بهتون درش دیتما

 د، مطمئن یندار  یچ فرق ید هی به کار شما ندارم برام با سپ  ی کار

 که  یکنه. پس تا مدتیر نمیی تغچوقتم ین حس هید ای باش

 .....د ید در اَمانیینجایا

 یبالخره حرف ی خواست بگه مطمئن نبود ولیکه م ی زیاِنگار به چ

 :د به زبون آورد و ادامه دادیرو که نبا

 ادامه  ی د تهران!!! برا ی د و اومدیدیحال که به خواسته تون ر س

 تونرافاط طیمح ی کنم با چشم بازتریه میموندنتون بهتون توص 

 نه ید خودم زمیبود که عالقمند بود ی د اگر موردینی رو بب

 ن وضعیکنم!!! تا هر دو زودتر از ایون بهم رو فراهم مدنتیرس

 ....... میم، منم برم دنبال زندگ یناراحت کننده خارج بش

 کسان کرده بود، حسیا رو با خاک ینا با حرفاش رسماً هلیس

 ییرویکرد،با اندک نینم رهاش ی لحظها یو درموندگ یچارگیب
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 ا قاطع و مصمم گرفته امّ ییمونده بود ؛ با صدا  یکه براش باق

 : گفت

 یدادم ، ولی رون رفتن اطلّاع م ید قبل از ب یحق با شماست !!با

 د تو ساعت رفت و یت من رو بعهده داریمسئول  یشما هم تا وقت

 تیمن محدود ی د همون طور که بر ای د نظر کنیآمدتون تجد

 کردمید من هرگز فکر نمیت کنید خودتون هم رعایشیم قائل 

 !!! کردمینم ین حماقتید وگرنه همچییایر به خونه ب ینقدر دیا

 شنهاد یپ  یتون شدم ولیدونم مزاحم شما و زندگیخودمم م

 هیا غلط اتفاق ی درست  یرفتم ولیپذی د میخودتون بود هر چند نبا

 دایپ ی براما ش ییبه لطف و راهنما ی ازی که افتاده، در ضمن ن

 ترفند د با همونی کردن مورد ازدواج ندارم هر زمان که لزم بدون

 میخوایل عدم تفاهم م یم بدلیگ ی د به همه میبردیکه بکار م  یقبل
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 ن فرداید من از شما مشتاق ترم و همیم ، بهتره بدون یجدا بش

 ....... افتهین اتفاق بیحاضرم ا

 :آرومتر گفت  یکمود ه با بردیهل  یبه ناخوش احوال ی نا که پیس

 بعد از  نداره عصرا ممکنه یه که ساعت مشخص یکار من جور

 تونم ی به شام هم بکشه نم ی داشته باشم حت  ی شرکت قرار کار 

 دوستانه دارم که ممکنه ی هم قرارها ی ام خونه...... گاه  یول کنم ب

 ندارم یچ قولینمورد هیر وقت طول بکشه در ای مثل امشب تا د

 .دید سر موقع خونه باش یدر هر صورت موظف ماش یکه بدم ، ول

 .......ستین یچ نگران یه ی اَمنه و جا ی  ساختمون با وجود گُلنب

 ن حرفا بطور کامل از اتاق خارج شد و در رو همیبعد از گفتن ا

 .پشت سرش بس ت
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 ا آورده،یبرسر هل ییدونست با تک تک حرفاش چه بالینا نمیس

 نیبه ا ییش حرفایزندگ ی زارون یچقدر بدبخت بود که تو اول

 ........روحش رو آزرده بود شتر به قلبش فرود آمده ویمثل ن  یتلخ

 یامّا خوشحال بود که لاقل جوابش رو داده، هرچند در کل فرق

 د یبااز حال به بعد ن ی نا تموم شد ول یز به نفع س ینکرد و همه چ

 ادیر میداد، به جهنم که دیدر برابرش از خودش ضعف نشون م

 !!!اد به درکیخونه!! اصالً ن

 ک روز رو تنها سر کنه ی یتکه تا بحال نشده بود ح ی باوجود

 و همسرش که  ینا موافق بود با وجودگُلنبین حرف سیبا ا یول

 ت داشت پس یکردن حس امن ی کنترل م یرفت و آمدا رو بخوب

 .........م خوب بودیلیخ ینا نه تنها بد نبود بلکه از جهاتینبود س 

 

 

 عوض یگه در اتاق رو قفل نکرد لباساش رو با لباس راحتینبار دیا
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 تا تخم مرغ خورده بود و به شدت ۲که امروز فقط  ی کرد با وجود

 گه نه حالشو داشت بره  ی د یکرد ولیم  یاحساس ضعف و گرسنگ 

 ........ رون بذارهیشد پاشو از اتاق بیبخوره و نه روش م ی زیچ

 فکر نکنه ، فردا ی زیوبه چ ابهبخوکرد  یمسواکش رو زد و سع

 .......خواهد بود ی گر یروز د

 ی رون مونده از بیرو ب ی ادیز ی ساعتها ایهلده بود یفهم یقتاز و

 ر یوار بکوبه.... تقصیک بود سرش روبه دین دختر نزدیا ی فکر

 داد یدا میکل  ی کرد و از روید از قبل فکرش رو میخودشم بود با

 .....زدنیبراش م

 ه تماس یاد بود که نتونسته بود ی ونقدر کاراش زت اشرکامروزم تو 

 ا تو خونه بود به رسم مهمون یکه هلیه!!! روز اولر یبا خونه بگ

 

 

 ا بهش یست، در اونصورت هلین  ی شد مشکلید مطمئن میبا ی نواز
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 ...... رون رفتن دارهیگفت قصد بیم

 د ید تو قفل در اتاق رو شنیچرخش کل  ی اون لحظه که صدا

 ن به ین کارش رو توهیبود که ا  یاز دستش عصبان ی دربق .....

 و نتونست تحمل کنه!!! .... هر طور شده بودکرد  یخودش تلق

 !!!!کردید قفل اون در رو باز میبا

 ده و یاز ذهنش گذشت حتما صبح همه خونه رو سرک کش

 د که یفهمیم   دیباکرده!!!   ینا قفله و حال تالفیده اتاق س یفهم

 ن موضوعیا ی کنه ول  ی ق داره هر کارو حست نا ینجا خونه سیا

 .....!!!تسیا صادق نیدر مورد هل

 

 

 ه کرد ودادن ی که پدرش در مورد مهر ی کار یدوباره  ی ادآوریبا 

 ت که در حال حاضر هر دو به  ین واقعیا !!! اینصف خونه به هل

 بود که بر سرش  ی ن خونه سهم دارن ، مثل پُتکیزان از ا یک می
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 ن حق بگذره یکرد از ایش میرو راض ایهلتر زودچه فرود آمد... هر

 ..... دادیبهش م و معادل پولش رو

 ی برا   یرفتن و حسابیک خونه مید به بانک نزدیفردا صبح با

 که تا بحال شناخته  ی کرد. دختریخرج و مخارجش براش باز م

 ی به کس یاز مالیدر صورت ن یمغروره که محاله ح ت ی بود اونقدر

 ازه بندرو نا ، یخصوصاً س 

 یه خوب خته بود انداخت بهانیتخت ر  ی به لباساش که رو ی نگاه 

 !!!!نکار رو نکرده بودیکاش ا یباز کردن اون قفل بود ول ی برا

 یشده بود واز رو ی د، اونقدر کفریتو موهاش کش یکالفه دست

 

 

 چکدومشون در یدونست هیکه م ی ندیناخوشا ی ت حرفایعصبان

 ش زده بود، از همه بدتربه رو ست ین دختر نی شان و منزلت ا

 ی لیازدواج !! خ ی برا ی ددا کردن موریحرف آخرش در مورد پ
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 ت ید در موقعیاون لحظه دست خودش نبود .با یمون بود ولیپش

 .....آوردیکرد و از دلش در میم یازش عذرخواه یمناسب

 ی رون موندنش حال خوبیداد بخاطر بیدهاش نشون میرنگ پر

 ده بودیفایبخوره ب  ی زیرون چی اد ب یب شد ظر نداره !!! هر چه منت

 به گوش ییتو سکوت کامل رفت و صدا که خونه یبعد از مدت

 هیباً بدون شام با گریشب تقریده ، هم دید خوابید فهمینرس

 ن روز و شب اقامتش تو تهرانی د و هم امشب !!! خاطره اولیخواب

 رد یرحمینهمه بین شکل ممکن بود. از اینا به بدتریو خونه س

 .....ن دختر قلبش به درد آمدیکالم و رفتارش در مورد ا

 

 

 اد  ی بود که ز یینا از اون دسته آدمایاما دست خودش نبودس 

 خودش  ی رو یچ نظر کنترلیشد از ه یم میشد وقتینم  یعصبان

 نمورد بهش تذکر داده بود کهینداشت، مهران بارها و بارها در ا
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 تا بحال چندان موفق یلبا خونسرد بودن خودشو اصالح کنه و

 .........نبود

 ی دار شد با گلودرد، عطسههایاز خواب ب ی صبح با حال بد 

 .....د سرما خوردهیکه داشت فهم ی نیزش بیو آبر یدر پیپ

 ی س بهداشتیرون ا ومد و خودشو به سرویبه زحمت از رختخواب ب

 قه از حموم خارجیره بعد از  دقیح داد دوش بگیرسوند، ترج

 گ ه ینجا دیخودشو پوشوند ا ی د و حساب یپوش  یم گر شد لباس

 از پَسِ خودش بر دیبارش نبود مراقبش باشه خودش ماد

 ...ومد یم

 

 

 شه حوله مخصوص سرش رو هم بست،ساعت یطبق عادت هم

 روز ینا مثل دی نکه سیال ای داد، به خیوار  رو نشون مید  ی رو

 .....صبح زود رفته از اتاق خارج شد
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 د که تو آشپزخونه مشغولینا رو دیس تاقبه محض خروج از ا

 است ، عقب گرد کرد دوباره برگشت داخل خوردن صبحانه

 .......!!!!!اتاق

 یقرار  یقلبش گذاشت که با ب  ی در رو بست و دستش رو محکم رو 

 خواست ازی م ی نجوریز د اِنگار اینه میوار سیخودشو به در و د 

 .......کنه ی ریرون زدنش جلوگیب

 :ا بشنوه گفتیکه هل ی تاً بلندسب ن ی نابا صدایس

 د؟؟ یسین رو برام بنوشه برنامه تویم

 

 

 ن کار رو کرد ینوشت، هم یبرنامهاش رو براش م دیباادش اومد ی

 هفته ی ه روزایل بود بقیدوشنبه، پنجشنبه و جمعه تعط ی روزا 

 رو کالس داشت سه شنبه و چهارشنبه برنامهاش فشردهتر

 .........بود
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 ود برنامه رینا رو ندیرون رفت، س یاز اتاق ب امهبرنبعد از نوشتن 

 نا یس ی اُپن و خواست دوباره به اتاق برگرده که صدا ی گذاشت رو

 : سر جا نگهش داشت

 رونید من نخواستم از خونه برم بید ؟!! شا یکنی م ی لجباز ی با ک

 ی د به طرز نادرستید؟!!! شاید تمام مدت تو اتاق بمونییخوایم

 انتخاب هردومون بوده و هرکدوم   ی م ول ی تهس هم نجا کناریاآلن ا 

 ن مدت رو باهم کنار ید ایم، حالم با یل خودمون رو داشتیدل 

 ... میایب

 

 

 ابون براتونیم بانک سر خید باهم بریالنم صبحانه تون رو بخور

 د ساز هست بدم براتونیکل  یکیحساب باز کنم.......همون نزد

 ...... .دا رو بسازهیکل

 ن ایس داد در جوابیگرفته که خبر از حال بَدِش م  ییااصدا بیهل
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 :گفت 

 از ندارم اآلن ین  یبعد ؟! من فعالً پول ی د برایشه لطفاً بذاریم

 ...... کالس دارم ۲خوام استراحت کنم ساعت یم

 دارم از قبل ساعت کالس رو بهت  یعنینو مخصوصاً گفته بود یا

 ....گمیم

 ی ، با تحکم و لحن بودده  ا شینا که متوجه وخامت حال هلیس

 : آمرانه گفت

 د یم ، ظاهراً سرماخوردید تا دکترم برییایه حتماً لزمه بگیحال د

 ابون بالتر درمانگاه یتا خ۲ن ی نتون , همی د دکتر ببیتا اولشه با

 ..... هست

 یاهیگ ی شتر دارویستم بیاد اهل دکتر و دارو نیممنون !!! من ز

 ......شمیخورم خوب میکنم م یم   دم کنم ، همه رو دارمیاستفاده م 

 به پول  ی از یم تا مدتها نیست بریرو اصالً لزم ندرضمن بانک 

 خته به حسابم یه رو ریزیه سر برم اراک، بابا مبلغ جهیندارم!!!! 
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 .... کنهیت می دم تهران کفایهمونو انتقالش م 

 اسباب مزاحمت  ی د به اندازه کافیخودتون بر س ی شما به کارا

 رفتمتو خونه شما هستم وآرامشتون رو ازتون گ که ن یشدم ، هم

 ستم خودمین ید دست و پا چُلُفت یکن ینقدرام که فکر م یه !!! ایکاف

 ....... امیه کارام برمیاز پَسِ بق 

 

 

 ی گه نتونست حرفینا دی گفته بود که س ی آنچنان با تحکم و جد

 ا ت ترفیرون مید از خونه بیکرد با یکه م   یبزنه!!! تنها کار درست

 بخوره ی زی ه چی ا راحت باشه حداقل با اون حال و روزشیهل

 ......اتاق شده بود و در رو بسته بود یچون دوباره راه 

 ی د انتظار داشت. دختر ینم نبا یر از ایغ  یعیاز دختر حاج آقا شف

 قبول کنه بدتر از ی زیچ یمرفه و مغرور که ممکن نبود از کس

 ت یشب در نهاین دیهمه ک یینا باشه با حرفایهمه اون آدم س
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 رممکن بود از ذهنش پاکیش کرده بود؛ غو شقاوت بار یرحمیب

 ..... بشه

 نبود ینیا توه ی   یاحترام ین بیکه زد کوچکتر  ییتو تموم حرفا

 نقدر معذبیحس نکرده بود مالک نصف خونه است تا ا یحت

 

 

 ش خودش و وجدانشینا پینا باعث شده بود س ینباشه، هم

 ...... اشهشرمندهتر ب

 ی بعض دی باشد،  یاخ ماد معدهاش داشت سوریز یاز گرسنگ

 عاقالنه برخورد یطیذاشت وتحت هر شرایاخالقاش رو کنار م

 .......کردیم

 ن حال یرسوند. با ایبچ هگونه فقط به خودش ضرر م ی ن رفتارایا

 که تحملش بهینخورده طور ی ز  یساعته چ ۲خرابش حدود 

 ........سر اومده
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 ...... نا رفتهی د سیفهم ی بسته شدن در ورود  ز وبا ی با صدا

 د، از اتاق خارج شد و سمت آشپزخونهیکش یاز سر آسودگ ینفس

 ..... رفت

 

 

 شن دم یح داد آویترج ی چا ی خواست بجایگرم م ی دنی دلش نوش

 ساز رو عوض کرد به  ی سرفه هاش خوب بود، آب چا ی کنه برا

 یسرماخوردگ ی راه بهم ک یپونه کوه یاد کمیبرق زد تا جوش ب

 لش یصوص دم کرده که مادرش تو وساوان مخیخوب بود داخل ل

 ......خت تا اونم بخورهیاز اراک آورده بود ر

 ا به یز صبحانه رو رها کرده بود و رفته بود، هلینطور م ینا همیس

 د اهل یفهمی د میم نداشت بهش دست بزنه بایچ وجه تصمیه

 ......د انجام بده ی اش بخود ست و هر کس کارش رو ینجور کارا نیا

 خچال یبود از تو  یل صبحانه رو هرچیها وسازده   ی مثل قحط
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 ..... رون آورد، و شروع به خوردن کردیب

 زر رو باز کرد ، مادرش گفته  ی کرد فریم ی د فکریناهارم با ی برا

 نیست. با اید نیبه خر ی ازیز آماده کرده و تا مدتها ن یبود همه چ

 

 

 ع هم یو ساده درست کنه که سر ی مقوار ناهه یحالش بهتر بود 

 ...... آماده بشه

 رون تا کبابیه بسته گوشت چرخ کرده آورد بین یهم ی برا

 ...... م دوست داشت درست کنهیل یکه خ ین یس

 اومد!!! از آشپزخونه به اون ی باز شدن دوباره در ورود   ی صدا

 ......د نداشتید 

 ن ید . با ایرسشش  بسته شدن در به گو ی صدا ی بعد از لحظها

 رو نیاط کرد و از آشپزخونه ب ی،احت نا خونه استی فکر که س

 ........نرفت
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 رون رفتیخودش رو شست و ب ی صبحان هاش که تموم شد، ظرفا 

 !!!نا نبود پس همون موقع رفته بودیس

 

 

 جا  ی افتاد که رو ی دیتو خونه زد چشمش به دسته کل یچرخ

 روز یکه اتفاق د بودال بود با ذوق بَرِش داشت، خوشح یکفش

 .......شهیتکرار نم

 بخوابه و بعد یکساعتیح داد یداد ترجیساعت  رو نشون م

 ی میش ۶تا  ۲ناهار درست کنه تا به موقع به کالسش برسه، 

 ........داشت یعموم

 .... هر طور بود گذروند یهفته اول کالسا رو با وجود سرماخوردگ

 .....ودب ی حالش رو به بهبود یاهیگ ی با داروها

 اد یگه ز ی نا داشت ، دی همون اول با سکه  ی بعد از چند برخورد

 روقت یبا دیرفت و شب هم تقرینا صبح زود میدن سیدیهمو نم
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 ........ امدیم

 

 

 ج عنوانیا تذکر داده بود به هیکبار به هلین چند روز فقط یتو ا

 ا یتنهاست جواب تلفن خونه رو نده!!! خودش با مادرش  یوقت

 ...... رهیکه کار داره تماس بگ ی گریس دهر ک

 داد بخاطر یدونست چرا؟!!! فقط احتمال میکه نم ی ا با وجودیهل

 ی ا تو خونش خبر نداره، برایتهران از وجود هل ین باشه که کسیا

 .....دیکش یز میکه خونه بود تلفن رو از پر ین مواقعیهم

 هشبه مادرش هم گفته بود تلفن خونه مشکل داره و با همرا

 ......رنیتماس بگ

 اشیط و همکالسیه کالسا رو رفته بود کم کم با مح ک یتو مدت

 شد تنها دوست ینم یمیصم ی اد با کسیا زیآشناتر شده بود. هل

 ..... ده بودین سالها سپ یش تو تموم ایمیصم
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 نیاد باشه اینقدر زیکالسا ا ی بعض  ی کرد تعداد دانشجوهایفکر نم

 گزار بود و تو تالر بر یزشکا پک بشتر کالساشون مشتریترم ب

 روزه دختر خونگرم و خوشین اونهمه دانشجو فعالً با فیشد، بیم

 ....خودش آشنا شده بود ی هم رشتها ی مَشرب مازندران

 نه و یشیروزه کنارش میخورد که فیم ی ا تو بوفه دانشکده چایهل

 ن ترم خوابگاه یده بود ایکنه، از حرفاش فهمیرو باز م ییباب آشنا

 ر هی دا کنه خونه بگیخوب پ ی همخون هاترم بعد اگه  ی ه تا برافتگر

 ......ستین یط خوابگاه کار هر کسی چون تحمل مح

 گران نداشت ، فقط یح در مورد خودش به دیا عادت به توضیهل

 لشونه اکتفا کرده بود ین که از اراک اومده و فعال خونه فامیبه هم

 بگه حلق هاش ی زیچم نداشت از موضوع ازدواجش یهرگز تصم

 



@Romanbook_ir                                                                                      تابوشكين عاشقانه  

  
 

شما! یمجازق ین رف ین و آخریرمان بوک:  اول                                      

 

 یون روز اول درآورده بود و شوتش کرده بود تو کشو رو هم هم

 ....کنسول

 کاشیشنبه و جمعه براش کسل کننده بود !!! ا یلیروز تعط۲

 رفت همه از تعجّب شاخ در یم   ییاگر تنها  یشد بره اراک، ولیم

 ......... اوردن، پس بهتر بود فعالً صرفنظر کنهیم

 .....ه لزمه انجام بده رو ک ییه بره تا کاراتوند بد هفته بعیشا

 دیالشون، رو باینا و فام یمربوط به خانواده س  ییاهدا ی هایطال

 الش از بابتشون راحت باشه یذاشت صندوق امانات بانک تا خ یم

.... 

 دلش ی البته تو خونه با وجود مادرش جاشون امن بود.ول 

 ........جاد کنهیا ی ت و نگرانیمادرش مسئول  ی خواست براینم
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 ی نا رفته بود و شب اونقدریهر روز ، پنجشنبه صبح زودسمثل 

 ....د شده بودی ا از اومدنش ناام یر اومد که هلید

 یبراش جا افتاده بود با وجود  ی نا تا حدیس ی ن رفتارا یگه اید

 یجا  یتنها موندن در شب رو داشت ،ول ی ا یفوب یکه از بچگ

 ی تعهدخودشو داره،و  یزندگود ه بنا بهش گفتی اعتراض نبود س

 ایکالس داره و هل یینکه بدونه چه روزا یدر قبالش نداره جز ا

 !!!!بموقع خونه باشه 

 ن یهم ی داد ..... برا یامد و خودشو وِفق م یط کنار مید با شرایبا

 که ی شتر خودشو با نوشتن خاطرات و اتفاقات ینجور مواقع بیا

 ....... تش کنهیکمتر اذ یینهاا تکرد، تیبراش افتاده بود سرگرم م

 ا هم یک روز صبح که هلیده بود فقط یا رو ندیر هل یچند روز اخ 

 که تو یرفتن به دانشگاه بود .بهش گفته بود مواقع ی آماده برا

 

 



@Romanbook_ir                                                                                      تابوشكين عاشقانه  

  
 

شما! یمجازق ین رف ین و آخریرمان بوک:  اول                                      

 ا مهران در ی ی ناز  یتلفن رو جواب نده گاه  یخونه تنهاست گوش

 ....ز لو برهیگرفتن و ممکن بود همه چینبودش تماس م

 خواستن بمونن و ین داشتن شَبَم میزیه با بچهها قرار دهفتخر آ

 ی بود تونسته بود ناز ی نا به هر ترفندی س یجمعه اونجا باشن ول

 کنن و برگردن بجاش فردا  ی کنه که از جمع خداحافظ  یرو راض

 ......رونیبرن ب ی نفر۲خودشون 

 ی روقت بود نازید یلیرفته بود، تا برسن تهران خیهم پذ  ی ناز

 نا گفته بود ممکنه ی س  یبه خونش بره ولنا یل داشت همراه سیتما

 .......ن به خونه خودشون بردشیهم ی خواهرش اومده باشه برا

 در ی جلو یک صبح هم گذشته بود. وقتیتا برسه خونه ساعت از 

 د ی ده شده بود فهمیدن در حفاظ که کش ی د، با دیآپارتمان رس

 ل ودن برق هایبا د رد؛ز کترسه در رو با یا از تنها بودن میهل
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 ا از ترسش برقا رویدا کرد که هلی ن پی قیآشپزخونه که روشنه 

 ....... روشن گذاشته

 مه از اتاق ی هولزده و سراس ا یهل هو یدر اتاق هم کامال باز بود، 

 :د و گفت یکش یاز سر آسودگ ید نفس ینا رو د یرون اومد ، تا س یب

 د؟؟؟ ییسالم !! شما 

 ؟؟ د؟یدیباشه؟ترس  ی ک دیت خواسیسالم !! م  

 !!!بترسم؟؟؟ یچ ی نه!!! برا

 ییکنه که از تنهایده بود داره پنهان م یاز طرز گفتنش فهم

 :د یموشکافانه پرس  ی ترسه، با لحنیم

 ده بود و همه برقا روشنه؟؟!!!! اصالً چرایپس چرا حفاظ در کش

 !!!!د؟؟ یدیدو نخوابیدارین موقع ب یتا ا

 

 

 یکرد؛ ولس ازش صرفنظر ت پداش ن یحیچ توضیحفاظ ه ی برا
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 :دار موندنش، گفتی در مورد برقا و ب

 ش تو هال نشسته بودم ی قه پی ن چند دق یبرقاروشنه چون تا هم

 ....... دار موندم چون کار داشتمیتازه رفتم تو اتاق !! تا النم که ب 

 ن  یهم ی برد براینداشت ، از ترس خوابش نم یدر واقع کار مهمّ

 نوشت خودشو تا بهیدش م یسررس ی که تو ی ابا خاطرات روزانه 

 ...... ن ساعت سرگرم کرده بودیا

 ن کارا از ترسش نشات یگه مطمئن بود که تموم اینا حال دیس

 اره و  یست به زبون بیکه داره حاضر ن ی بخاطر غُد  یره ، ولیگ یم

 ..... کنهیبوضوح اِنکارش م 

 نیا،  ارهادو تنهاش بذیر بید شبا دینبا یطیچ شرایگه تحت هید

 ن چندینکه تو ایا ی ادآور یتونه براش بکنه. یه که میرحداقل کا

 

 

 نک هیروز هر بار با مادرش صحبت کرده چقدر از ازدواجش و ا
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 نکه یداد و از ایبهش م یا عروسشه خوشحاله ، حس خوبیهل

 ن موهبت یده بزرگتریر نمیگه راجع به ازدواجش گیمادرش د

 ...... ش بودی زندگ

 :و گفت  ایهلرو کرد به 

 ستم ممکنه ید، در ضمن من فردام ن ید بخوابیگه بریال دخُب ح 

 ........ام خونهیشب زودتر و بموقع م ید رفته باشم ؛ ولیخواب باش

 اتاق یر کوتاه راهیه شب بخ یبزنه با  ی گها ی نکه حرف دیبدون ا

 ......شتر موندن رو نداشتیخودش شد اونقدر خسته بود که توان ب

 یبود که کم مونده بود از خوش نا خوشحال یسدن اومچنان از 

 موند. محال ی دار م ینطو ر تا صبح بیآمد همیغ بکشه اگر نمیج

 !!!بود بتونه بخوابه

 

 

 شبیدن دیر خواب یدار شد بدنش کوفته بود. از د یب  یصبح وقت 
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 نداشت ساعت رو نگاه کرد از  هم گذشته بود. از  یحس خوب

 .....رفت یاشتبهدس یرختخواب جدا شد و به سرو

 نا خونه باشه شالش ی د سینکه شایموقع خروج از اتاق با احتمال ا

 از ینا بهش محرم بود ولیسرش ، هرچند س  ی رو انداخت رو

 موقع ی بود و بصورت صو ر ی گر ی که دلش با کس د ییاونجا

 یا محرمش نبود!!!! برایده هلیعقد بله رو داده بود.... بعق  یخطب ه

 ینش!! روز عروسیحجاب بب ی نا ب یت س داش ت نن اصالً دوسیهم

 که ی ریچشمگ ییبایون بود و زین یده بودش امّا موهاش شید

 .بود دهیندموقع باز بودن داشت رو هنوز  

 

 

 راحت شالش رو برداشت و یا ل ین با خیهم ی نا رفته بود برایس

 ت یآشپزخونه شد تا صبحانه رو آماده کنه . از وضع یراه

 ....... انه رفتهخوردن صبحون بد آشپزخونه مشخص بود
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 دوست داشت  یلیخ ی جونشه !!! از سر کنجکاو ی حتماً با ناز

 یش رو نمینه امّا چطوری رو بب ی کبارم که شده نازی ی برا

 .......دونست

 ن منوال کسل کننده باشه براش قابل یاگر آخر هف ته ها به هم

 اک ار برهنا صحبت کنه آخر هفته بعد رو ید با س یست. با یتحمل ن

 ...... تنگ شده یخانوادش حساب ی رادلش ب

 

 

 تونس ت یدم نمیبا سپ یکرد حتیتش میاذ ی آزار دهندها ییتنها

 نا بپرسه و یکه ممکن بود در مورد س  ییاد حرف بزنه از سوال یز

 !!!دیترس یا جوابشو ندونه میهل

 ساعت  به بهانه تنها بودن خواهرش تو خونه!! تونسته  ی حدودا 

 ..... هرها بش ی زنار یبود از گ

 ی د؛ صدایدر آپارتمان رس ی رون اومد و جلویاز آسانسور ب یوقت
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 خوند در یرو م یید که داشت آهنگ آشنایبه گوشش رس ییبایز

 ن واضح تریدلنش ی ن صدا باز کرد ، صدایو با کمتر یرو به آروم

 شد اونقدرگوش نواز بود که در رو بست و همونجا مسخ شده و 

 سته و اون صدا رو بشنوه یصبح با داشت تاست دو  حرکت موند یب

 ده  ی د ، با هایرسیاتاق به گوش م ی ا بود که از تویدلنواز هل ی صدا

 ا بود که ین هلی بلند نبود .ا یلیآهنگ خ  ی کرد، صدایم یهمخون

 

 

 ده تویها ی که صدایخوند؛طوریاحساس م  ی با سوز و گداز و از رو

 :ا گم شده بود یهل  یمعرکه ی صدا

 ی دایع  ین قربونیعاشق رو به قبلتم من اولو من  یشقه عتو مک

 .فطر کعبتم

 تو حاجتم ی رم از عشق چشات اگه ندیمیم

 .تو حاجتم ی رم از عشق چشات اگه ندیمیم
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 بته به خاطرت سوزوندم و شکوندم خودمو تو چشم مست یهرچ

 ..... ش زدم سوزوندمیتو آت

 یروگل دن ینجا موندم به عشق دیتو ا  ی دن گل رویبه عشق د

 ....نجا موندمیو ات

 ن نماز ظهر و عصرم استخاره کردم خوب اومده مبارکه دوریب

 سرت بگردم

 

 

 ن نماز ظهر و عصرم استخاره کردم خوب اومده مبارکه دوریب

 سرت بگردم

 ن تموم عاشقا نذر منو ادا یب  یحاجتمو روا کن یاگه به من وفا کن 

 .ی کن

 رم اونقدر یمیت مکنم واس ریسزم تا کفترا رو یری ه کاسه گندم م ی

 .ر کنم یتا دلتو اس
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 .......ر کنمینم شب و روز تا با تو عمرو پیش یبه پات م

 .....گوش نواز قطع شده بود ی به خودش آمد ، صدا یوقت

 کباریآپارتمان رو  ی نکه خبر ورودش رو بده، درب ورودیا ی برا

 ......ده بشهی که صداش شنینبار طوریگه باز و بسته کرد؛ اید

 

 

 ره از یتاقش رفت تا لباساش رو عوض کنه!! بهتر بود دوش بگبه ا

 ه دوش آبگرمیاز به ی رون خسته بود و نیرفته بودن ب ی صبح با ناز

 ......داشت

ان احساسش ین تو گوشش بود و باعث غَلَیدلنش ی هنوزم اون صدا

 ....شده بود

 داره که رو نکرده؟؟!!! هر کس  ییگه چه هنراین دختر دیا

 ده داره  ی با سابقه و دوره د ی کرد خوانندهایکر م نست فودیمن

 ........خونهیم ییبای ن زیترانه رو به ا
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 د ی رسیبنظر م   یینا ین و سوزناک ؟!!! مثل اینقدر غمگیچرا ا  یول

 ........!!!! وصال دارن ی ا عاشقن و آرزویخوردن  یکه شکست عشق 

 ی تفرصدر و راحت نبود وگرنه  یمیف که باهاش اونقدر صمیح

 .......خواست دوباره براش بخونهیمناسب ازش م

 

 

 ......صداشو گوش داده یواشک ی ا بدونه یخواست هلیالبتّه دلشم نم

 لش رو کهیگرفت امروز موباید امشب با مادرشتماس میبا

 جواب نداده بود تلفن  ی ن بار زنگ خورده بود درحضور نازیچند

 ......!!!شدنی م اننگراً داد، حتمیجواب نم ایهلخونه رو هم که  

 در ی سبکتر شده بود صدا یبا خوندن آهنگ مورد عالقهاش کم

 غروب  ید، خودشو جمع و جور کرد از دم دمای رو که شن

 .دلش گرفته بود ی بدجور

 ن بار بود که روز جمعه رو تنهاین اولیش ای سال زندگ ۸تو 
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 .....گذروندیم

 معموًل وه رهفتکسال گذشته که کنکور داشت آخر هر یر از یبغ

 !!!ز جونیخونه عز یلیبا فائزه بود بهار و تابستون تو جمع فام 

 

 

 !!!گه بودن ی ز و زمستون خودش و فائزه به نوبت خونه همد ییپا

 غروب جمعه به چشمشون  ی ریاونقدر باهم خوش بودن که دلگ

 .... آمدینم

 داره؟! خداکنه یتیفائزه رو کرد ، الن چه وضع ی دلش هوا

 .ن بابت نگرانش بودیمان قطع کرده باشه از ایا پ برو اش رابط ه

 دونست یشد نمی مون میره پشیخواست باهاش تماس بگ یهر بار م

 !!عکس العمل زنعمو چطوره؟

 !ده شد....الن کجاست؟یفکرش به سمت فرشاد کش ی لحظ ها

 ت ی و موفق یسالمت ی م قلب براش آرزویحالش خوبه؟! از صم
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 ا از یدن که هلیرس ین م یقین یه او بکاش فرشاد و زنعمیکرد. ا

 دوست داشتنِ خواهرانه و بخاطر خود فرشاده که قبولش  ی رو

 

 

 ن خانوادهها بود رو دوستین روزا بیکه ا ی نکرده......کدورت

 .....کرد هرچه زودتر برطرف بشه ی نداشت و آرزو م

 و بد گذشته  یکه تو تهران بود اونقدر طولن  ی ن آخر هفت هایاول

 ....ت تکرار بشهین وضعیست نداشت با اود گهیبود که د

 ......روزم بدتر گذشت ی امروز که جمعه بود از د

 ده و ی شه عاشق هایکرد همی خودشو سرگرم م ی ه جورید یبا

 ......آهنگاش بود

 ن یآهنگ داشت هم شاد و هم غمگ یهمه جور حس و حال ی برا

 ......خواستی ن میبود که دلش آهنگ غمگ ییامروز از اون روزا

 ۶داره تو مدرسه  از  یقشنگ ی گفتن صدایهمه م  یسالگ 
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 خواستن براشون بخونه، تو یکردن و ازش میبچ هها دورهاش م

 خوند امروزمیشه م یدوستانه هم به اصرار دوستاش هم ی ایمهمون

 

 

 بهتر  یر اونجور که دوست داشت خونده بود و حالیه دل سی

 ..... داشت

 مون دیم ی ز یاز ظهر براش چ اگرزه رون چند یرون رفت ایاز اتاق ب

 که ی زیشب چ  ینصور ت برایر ایشام، در غ ی ذاشت بر ایهمونو م

 ش هم بودید بخاطر سرماخوردگ ی شام باشه تو برنامهاش نبود.شا

 ....نداشت ی زیل به چیم

 ا یداد، هلیبهش مزه نم یچیبود چون ه ی گها ی عامل د ییتنها

 ی ایا شلوغ بازه ب وادخان یمیشه عادت داشت تو جمع ص میهم

 کرد و یتش میاذ  ی ن سوت و کوریحامد غذاشو بخوره، الن ا

 ..... رفتی لش به غذا نمیم



@Romanbook_ir                                                                                      تابوشكين عاشقانه  

  
 

شما! یمجازق ین رف ین و آخریرمان بوک:  اول                                      

 که از اراک مادرش براش  ی ر یگذاشته بود تا با فت  ی امشبم چا

 .....ر کنه یگذاشته بود خودشو س

 

 

 ی تو آشپزخونه در حال خودش و مشغول خوردن بود، که صدا

 :دی ن و شا رنیس و خش دار یخواستن

 هست؟؟  ی منم چا ی سالم !!! برا

 : ار از جاش بلند شد و گفتیاخت ی ا ب یهل

 ....زم؟؟یسالم !! بله هست براتون بر

 .....زمیرینه ممنون، خودم م

 کرد ینا رو تماشا میکه سینگفت در حال ی زیگه چیام د یهل

 ن بشر همه جوره یسرجاش نشست ،معلوم بود از حموم اومده !! ا

 .....بود ی نجوریا ایهل  ی دم برا ی ات شنشسیل م به د

 مقابل  ین بار اومد صندلیاول یخت و برا یر ی وان چایه لینا یس
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 نا یز گذاشت تا دست س یر رو وسط میا سبد فتیا نشست، هلیهل

 ..... هم بهش برسه

 

 

 :ا انداخت و گفت یبه هل ی م نگاه ینا ن یس

 فام حرخواست با شم یروز با مامان صحبت کردم دلش مید

 ...رمیگیمن گفتم شارژم رو به اتمامه خودمون تماس م ینه، ولزب

 .....جواب ندادم ی امروزم چند باز زنگ زد چون شما نبود

 خورد، فکر کرد چقدریش رو م ییکه چاین گفت ، در حال ی زیا چیهل

 ینا یزتریل عزیجورواجور تحو   ی ن روزا هر دو دارن دروغایا

 امانش که حرف زدها مب بشی!!! د دن مثل خودشیشون م یزندگ

 ادیروقت نمیداره و تا د  ینا شرکت جلسه مهمّی بود، گفته بود س 

..... 

 :خورد و گفت ییاز چا ینا کمیس
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 د توش؟؟ یختیر ی زیداره!!! چ یچه مزه خوب

 ..... مویبرگ به ل 

 

 

 !!! هیطعمش عال

 :ا و گفتیانداخت به هل ی ق تری نگاه دوباره و دق

 خوب یاهیگ ی هتره!!!!! با داروهام بتونیما خوردگنکه سریمثل ا

 د؟؟ یزا رو بلد ین چید؟! از کجا ایشد

 ....اد گرفتم ی بهترم!!! از مادربزرگم  یلیبله خ

 !!!خوبه یلیخ

 د تا در مورد آخر هفته بعد، و اراک یت رو مناسب دی ا موقعیهل

 ش جابجا شد افکارش رو یدر صندل ینا بگه!!! کمیرفتنش به س 

 : تگف  ونهداد و خبرگنظم 

 انجام  دیباهست که  ییخوام برم اراک!!! کارایآخر هفته م ی برا
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 ......نا بزنمیه سرم به مامان ایبدم...

 :ش تموم شده بود گفت ییکه چاینا در حالیس

 

 

 ....د ی تنها بر دی باام خودتون یتونم بی ست!!! فقط من نمین یمشکل

 ......مریکالسم م  شم چهارشنبه عصر بعد ازیمن مزاحم شما نم

 !ست ؟یر نیبنظرتون اون ساعت د

 .....اد دنبالم ی کنم حامد بیهماهنگ م

 .....د یباشه هر طور راحت

 ز وصلشیتماس با مادرش سمت تلفن رفت و به پر ی نا برایس

 د، مثل یچیپ یده تو گوش یالو گفتن سپ  ی ن بوق صدایکرد، با اول

 نا ی س ...جواب داد.. رو یگوش ی اِنگار منتظر زنگ بود فور یتلفنچ

 ده یات سپیداد مادرش جواب بده حوصله چرندی ح م یشتر ترجیب

 :ن گفتیهم ی رو نداشت برا
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 !!رو بده مامان ی؟ گوشید!!! خوب یسالم سپ 

 

 

 به به شاه دوماد!!!! عروس خانوممون چطورن؟؟؟ اونوقت که فقط 

 زنم یخونه زنگ م یم هرچی شتر با هم ارتباط داشتیدوستم بود ب 

 د یه جا بند شیرون !!! خب ید ب یریا مشم قدرد..... چیستیکه ن

 گرفتم، اونم   یعیلش رو از خانوم شف یگه !!! امروز شماره موباید

 یم توهم جواب ندادیخاموش بود جواب نداد..... با تو تماس گرفت

 یگفت هل یم  یعی!!!! خانوم شف ی شتر ن گران هل یم.....بینگرانتون شد

 .....ض شدهیده تهران مرینرس

 نا یس  ین چند لحظه قبل هرچ یده !! همیعکس سپ بر رستا دیهل

 ن جوابِ درست رو داده بود، بدونیده بود کوتاه تریازش پرس

 تونست ساعتها بدون یم ی زیهر چ ی ده برایح اضافه!!!! سپیتوض

 :گفت  ینهمه حَرافینا کالفه از ای وقفه حرف بزنه....س
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 !!!مامان؟؟ ی دیرو م  یست خوبه!!!! حال گوشین ی زیچ

 

 

 چ!!! من تا خودم با دوستم حرف نزنم و صداش رو نشنوم ون

 ک هفته یش یبرد  یشه !!! دختر مردمو برداشتی الم راحت نم یخ

 ضشم که یمر ی سرش آورد ییست چه بالیاست معلوم ن 

 ......ی کرد

 رو بهش بدم ولم  یاآلن گوش ی گ یف مید چرا اراجیسپ  یییییوا 

 ......!!!؟ یکن یم

 .....شد ل سر خوب!!! حان پیآفر

 رو یاد گوشیکرد فهموند بیا که داشت نگاهش میبا اشاره به هل

 .....رهیبگ

 انینا جری ره از برخورد دستش با دست سیرو بگ  ی ا اومد گوشیهل

 ر پوستش حس کرد و گونههاش به سرعت رنگ یز ی فیگرم و لط
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 ع یداد سر ای هلنا با مکث نگاه ازش گرفت؛ جاشو به یگرفت ، س 

 ..... م بسترَ ت دَبه اتاقش رف

 :نا به در بسته اتاق بود ، گفتی که نگاهش دنبال سیا در حالیهل

 !!! سالم

 اورده؟؟!! چرا یسرت ن یی؟!! اون نَرغول بال ی!!! سالم یسالم هل

 لت رو از مامانت گرفتم ید خونه؟! امروز شماره موبایست یاصالً ن

 ......خاموش بود

 مهاش کالس ه ه ه کتو هفت ی کن  یمد!!! چرا شلوغش یخوبم سپ 

 ......داشتم

 نا بشنوه ، یکرد دوست نداشت س یکه صداشو آرومتر میدر حال

 :ادامه داد

 



@Romanbook_ir                                                                                      تابوشكين عاشقانه  

  
 

شما! یمجازق ین رف ین و آخریرمان بوک:  اول                                      

 

 لم شارژ نداشت خاموش شده یم، موبا ین دو روزم خونه نبودیا

 ......بود

 !!!نم من عمه نشدم؟ی خُب خداروشکر!!! حال بگو بب

 ی کسنکه اون طرف یاا هم خندش گرفته بود و هم معذب از یهل

 :شنوه، با سرزنش گفت یده رو داره میسپ ی حرفا

 ! !شنون؟ی نا میمامانت ا یگ ی د؟!! نمیسپ  یکشیخجالت نم 

 تو ن یعروس  ی باااععععععع !!! مامانم که از خداشه، همون فردا

 ی ه صورت ی یه آبیرون یره بیافتاده تو کار لباس بچه؛ هر بار م 

 اره اونوقتس دلبا یامده کل یوز نخره....خدا بده شانس بچه هنیم

 ا یندارم بپوشم... بذار بدن  یچیمن که دخترشم هرجا بخوام برم ه 

 .....کنم بچه پرو رویاد خودم خفهاش میب
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 رو بده   یگه چرت و پرتات تموم شد؟!! گوشید بسه دیسپ

 ....مامانت

 یه خبر خوشحال کننده بهت بدم ، قول بده از خوشیفقط 

 نک ه یا ی شتر بر ایهران، البته ب ت  امی!!! هفته بعد دارم میافت یپَس ن 

 ه؟!! حلش کنم!!! ...... خدا ینم مشکل بچه دار نشدن شما چی بب

 نیو ا یکمک به شماست وگرنه قصدم فضول ی شاهده فقط برا

 ...... ستیحرفا ن

 شد، از یا دوست داشت هفته بعد رو بره اراک، ظاهراً منتف یهل

 نا نیاطم ی ا بر ده چرنده ، یسپ ی حرفاشتر یدونست بیم یطرف

 :دیپرس

 !!؟ی ای م یراست

 !!!ام ؟ید ن یاگه ناراحت
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 .....ن داره ینانیآدم به حرفات اطم ی گ یاز بس چرت و پرت م

 !!ه؟یام بابا!! چرت چیم

 .....قدمت رو چشم منتظرم

 ده یدونست با وجود سپ یم ین هفته هم تهران بود ولیپس ا

 رشون مثل زن فتاا رنید با س یه ، فقط با رممکنه بهش بد بگذر یغ

 د رو دچار ظن و گمانیباشه که سپ  ی عاد ی و شوهرا طور

 .......نکنه

 که شناخته بود،  ین دختر رو از موقعیتخت نشست، ا ی کالفه رو

 جلب توجه  ی برا ی چ کار خاص  یشتر هم جنساش هیبرخالف ب

 بود  دهیفهم یشد ولیق نمیدق   یلینا خینکه سیکرد!!! با اینم

 !!! رهش ندایآرا ی ذرها

 ......ده بودیشش رو ندی !!! تا بحال بدون آرای کامال برعکس ناز 
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 دوست یلیرو خ ی زیش خانوما نبود و تمینا مخالف آرا ی البته س

 یراض یلید خیرسیشه به خودش میهم ی نکه نازیداشت، و از ا

 ..... بود

 و ر ی ناز ی موها  یک آن از ذهنش گذشت تا بحال رنگ اصلی

 .....داشت یو متنو علف مخت ی شه رنگهایده همیند

 .......ا اومده تو خونش بدون حجاب نبوده یکه هل ی از اون روز

 یلین موضوع نداشت از خیا ی رو  ی تیچ حساسی نکه هیعالوه بر ا

 ..... جهات هم بهتر بود

 ک آن نگاهشون به هم گره یا بده، یرو که خواست به هل یگوش

 .....خورد

 

 

 به خود گرفته یتونیز تِماش ا سبز بود و رنگ چشم یهل ی روسر

 ره شد یشد بهش خیامد که نمیبا و جذاب بنظر میز ی بود!!! طور
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.... 

 اس ی  ی مثل عطر گلها یمیحه خوش مالیاز کنارش که گذشت را 

 تو حرکات و طرز یه جور لطافت خاصیمشامش رو پر کرد 

 رو یکسوجودش ناخودآگاه هر  ی صحبت کردنش بود وآهنربا

 ....... کردیجذب خودش م

 دش ویدید میچه خوبه که از ابتدا به چشم خواهر و مثل سپ

 ........بهش نداشت ی گهایحس د

 ی چ حسیاونقدر تو دلش جا داشت که مجال پرداختن به ه ی ناز

 بود و خودش همه  یا دختر عاقلیرو نداشت همون بهتر که هل

 ......کردی ت میز رو رعایچ

 

 

 ن!!!!...... مطمئن بودهراد تایحق داشتن نذارن تنها بخانوادهاش 

 ی تهایش انتخاب نکرده ،حما یزندگ ی رو برا  یکه کسیتا زمان
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 .......غ نخواهد کردیبرادران هاش رو ازش در

 نطور بعدِ حرف زدن با ینا!!! همی ر مصاحبت کوتاه با سیاز تاث

 ، همه وجودش رو پر کرده بود ی ن خانوم حس بهترید و پرویسپ

 ...... ند تر شده بودیوشال خقب حالش نسبت به چند ساعت 

 اد تهران و برنامه اراک رفتنش یده قراره بیگفت سپ ی نا مید ب ه س یبا

 رفته بود تو اتاق و در رو هم بسته بودیفعالً کنسل شده.....ول

 !!!مزاحمش نشه یعنین یا

 ...... اتاقش شد ی آشپزخونه راه  ی بعد از جمع آور 

 

 

 کردین فکر میسردرگم به ا م ودرها فکار  ی اهویر بود از هذهنش پُ

 !!!!ده چطور رفتار کنه؟؟یدر حضور س پ

 ی ا اتا قهایه؟!!!ین چه وضعیگه ای ده نمیاگه با شال باشه سپ

 !!!!کرد؟؟ید تعجّب نمیدیجداشون رو م



@Romanbook_ir                                                                                      تابوشكين عاشقانه  

  
 

شما! یمجازق ین رف ین و آخریرمان بوک:  اول                                      

 داشته یین دردسرهایکرد ممکنه چنیاصالً فکرش رو هم نم

 ...... وع بشه شر ی ن زودیباشن ، و به ا

 ...... و هم دستش کنهه رحلقادش باشه ی

 !!!!!بود؟ ی غ هایگه چه ص ی ده دین وسط اومدن سپ یحال ا

 یاضیکالس ر  ۲نا رفته بود، امروز ساعت ی دار شد سیصبح که ب 

 ....داشت یعموم

 ادیده ب ینا زودتر برگرده و بهش بگه قراره سپیدوار بود شب سیام

...... 

 

 

 یبده حدودا  اعاطلّقبل از خروج از خونه بهش  نا گفته بودیس

 تا۲نا رو گرفت بعد از ی لش شماره سیبود که با موبا ۲ساعت 

 : نا بود که گفتین س یخسته و دلنش ی بوق صدا

 ....الو
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 .....کالس دارم ۲ام، خواستم بگم ساعت  یسالم هل

 هر  ی ن به بعد برایدونم برنامه تون رو دارم از ایسالم، بله م 

 ..... دیریخواد تماس بگیمکالس ن

 ده رو هم یکنه موضوع سپینا صحبت میود حال که با س ر ببهت

 نش!!! مستاصل و با مِنومِن ی اد و نبیر بیبهش بگه شب ممکنه د

 :گفت 

 ...... خواستم بگمیگه هم هست که م یز دیه چی

 .... دم ید، گوش م یبفرمائ

 

 

 ن ، پس اد تهرای خواد بید حرف زدم گفت میشب که با سپ ید 

 .....!!برم اراک نم توی گه آخر هفته نمیمن د

 جا خورده بود، ی ده حسابیسپ  ینا که از خبر آمدن ناگهان یس

 :دیپرس
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 !!!اد چکار؟یخواد بیم

 اومدنش گفته بود خندش ی ده برایکه سپ یلیه لحظه از دلیا یهل

 :کرد خندهاش رو مهار کنه گفت یم  یکه سعیگرفت، در حال

 ....اد یخواد بیم  دونم !! فقط گفتینم 

 کنم شما هم بهرحال ی!! من باهاش صحبت م!د یشنگران نبا 

 ........!!!د باشه چه نباشهید اراک چه سپیریم

 ممنون، خدانگهدار-

 خداحافظ

 

 

 بار سوم باهاش تماس  ی که برا ی تو دستش و شمارها یبه گوش 

 به یره نکرده بود ولیگرفته بود نگاه کرد شماره رو هنوز ذخ

 خواس ت ی ه م  کست!!! حال ایهلده بود ینش فهمدیمحض د

 وقتا  یلیبراش بذاره؟! خ یدونست چه عنوانیر هاش کنه نمیذخ
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 ن کارخوشش ینا از ای کرد هرچند سیش رو چک می گوش ی ناز

 بهش  ین حرفیهم ی خواست ناراحتش کنه برای نم یآمد ول ینم

 .......زدینم

 ره یذخ "وا خوش آ "خوبش به نام  ی فکر بخاطر صدا یبعد از کل

 ....اش کرد

 ادشه تو یدوستمه  یلیتونست بگه فام یکرد م یسوال ی ازاگرم ن

 !!!! ......ش خوش گفتار بود یلیداشت فام  یرستان دوستیدوران دب

 

 

 نو کم داشتن اونی رش کرده بود، همیده غافلگ یخبر اومدن سپ

 ...!!!اد تهرانی آدمِ فضول ب

 قرار ی امروز صبح با نازره اراک !! یشب گفت داره م یا که د یهل

 ..... بود آخر هفته رو باهم باشن  شتهگذامدار 

 از آمدن منصرفش  یقیکرد و به هر طرید صحبت م ید با سپ یبا



@Romanbook_ir                                                                                      تابوشكين عاشقانه  

  
 

شما! یمجازق ین رف ین و آخریرمان بوک:  اول                                      

 ..... کردیم

 از نبودش حالش گرفته بود  ایهلامده بود کالس!! یروزه نیامروز ف

 یگذشت ولی شون نمیشتر از زمان دوستیب ی نکه چند روزیبا ا

 احساس  ضوحبو شیخال ی و شلوغ بود که جا  ی انرژاونقدر پر 

 .... شدیم

 

 

 د هنوز برنگشته یره شمال شایهفته قبل گفته بود پنجشنبه م 

 لش رو جمع کرد و از یوسا  یحال یکالسش که تموم شد با ب !!!

 ......رون رفتیکالس ب

 رفت تا به یاده مید پیرو با ی از در دانشگاه که خارج شد مسافت 

 ادگرفته بودیوب ر تا خونه رو خیگه مس یب برسه دابون انقالیخ

...... 

 اونو متوجّه  ی نیممتد بوق ماش  ی تو حال خودش بود که صدا
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 ......شناختیخودش کرد نگاه کرد راننده رو نم 

 ن اومد ییشه طرف راننده پاین پژو برنگ بِژ ، متوقف شد شی ماش

 : و گفت

 د یم؟! افتخار بدتونم در خدمتتون باشی !!! میعی سالم خانوم شف 

 .....برسونمتون

 

 

 خُشک و  ین ابروهاش افتاد و با لحن یب ی ا ناخودآگاه گرهایله

 :گفت ی جد

 .......شناسمیبه چه مناسبت؟!! من اصالً شما رو نم

 ی ژ خاص یا اومد، با پرستیاده شد به سمت هلین پیراننده از ماش 

 :کرد  یروبروش قرار گرفت و محترمانه خودش رو معرف

 .....هستم  یزشکترم پنجم پ ی ات!!! دانشجویوروش بمن ک

 ی ا توجهید هلید  یدستش رو به نشونه دست دادن جلو برد....وقت 
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 که دستش ی ست !!!! در حالید که اهل دست دادن نینداره؛ فهم

 :نداخت، ادامه دادیرو م

 شماست کالس یش همراه پسرخالهام، که همکالسیهفته پ 

 ن بار شما رو اونجا یاومدم ، اول "  کیو ژنت یمولکول  ی ولوژیب"

 ..... میشت ر با هم آشنا بشیخواستم اگر ممکنه بیم مدید

 

 

 که به ی قرار نگرفته بود، با وجود یت ین موقعیا تا بحال تو چنیهل

 :وضوح دست و پاش رو گم کرده بود؛ امّا قاطعانه گفت

 ..... طش رو ندارمیچ عنوان شرایست !!! من به هیر ممکن نینخ

 آشنا  یخواستم کمیم  قصد مزاحمت ندارم از شما خوشم اومده

 .....می نبود با پدر مادرم خدمت خانواده برس یم، اگر مشکلیبش

 مشوش  یگرفت با لحنیکه به قصد رفتن فاصله میا در حالیهل

 : زان گفتیو گر
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 طش رو ندارم ، لطفاً فراموش یمحترم!!! گفتم که شرا ی آقا

 ....د یکن

 د تا یبدرو زل م شماره منیخواد آشنا بشی! اصالً نمامکان نداره!!!! 

 .......میرسماً خدمت برس 

 !!!شهینم یعنیشه یگم نمی م یمحترم وقت ی آقا

 

 

 !!!تونم بپرسم چرا؟ید اونوقت میببخش

 .... !!!چون من نامزد دارم

 خودش رو نباخت، اِنگار  یا رو نگاه کرد ولیوارفته هل ی افها یبا ق

 وکرد پرسان یز میکه چشماش رو ر یدر حالداره  ی برگ برندها

 : کوکانه گفتشم

 که شمارو ی بار۳د ؟!!! من ید!!! پس چرا حلقه نداریگیدروغ م 

 !!!!ا نهینم حلقه دستتون هست ی دم دقت کردم ببید
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 ......ادم رفته بندازم دستم ی ساده است  یلیخُب خ

 !!!ادتون رفته؟یهم اون هفته و هم امروز  یعنی

 !!!ه؟؟یا گذاشتم مشکلشهرستان ج

 .......ستمیدست بردارم ن!! شه!ی من که باورم نم

 

 

 ز ندونست تن لرزونش رو حرکت داد و یگه موندن رو جا یا دیهل

 .....به سرعت از اونجا دور شد

 کرد ،  ی درهم و مبهم ط  ی ر تا خونه رو با افکاری تموم طول مس 

 با پشت در موندنشافتاد ا ون هفته یم ی انگار هر شنبه براش اتفاق 

 شناخ تیکه اصال نم ین آدمیبار هم با ا نیات شده بود؛ یچقدر اذ

 .....تونست بهشون فکر کنه ینم  یده بود که حتیشن ییو حرفا

 متاهل و صد البتّه متعهد به  یول ی ا هر چند بصورت صو ریهل

 فکر  یبود تا حت ی ن کافیکه تو شناسنامهاش بود !! هم یاسم
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 ..... هم نتونه تو ذهنش داشته باشهرو  ی گها ی کس د

 با اون ظاهر آراسته و ی ن پسریبود چ ن  ی هر دختر ی رزود آیشا

 ......بده ی و خواستگار یی شنهاد آشنایمورد پسند بهش پ

 

 

 ک شده بود، هر چندی د هوا کامالً تاریبه خونه رس  یوقت

 خواس ت یهر بار که م  یست ول ینا خونه نین ساعت س یدونست ا یم

 ......ادافتیل دلش به تب و تاب میدل ی ونه بره ببه خ

 ده صحبت کرده ینکه از شرکت خارج بشه با سپ یعصر قبلِ ا

 .....بود

 یه کتاب از انقالب برا یل رفتنش به تهران رو تهیده دلیسپ

 ...کنکور سال بعدگفته بود

 بوده  ی از افراد یکینا اعتراض کرده بود!!! چون یهم به س  یکل

 ل یصکه عالقه داره ادامه تح ی نتونه تو رشتهاکه باعث شده 
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 .....بده 

 

 

 بخونه و تو رشته یرستان علوم انسانیده دوست داشت دب یسپ

 د خانوادهیل بده که با مخالفت شد یادامه تحص یروانشناس

 ....... شهینا مواجه میخصوصاً س 

 دانشگاه آزاد رو  یسیده در حال حاضر رشته زبان انگلیسپ

 عالقه اش به یدوست داشت ول یلیرو هم خخوند ، زبان یم

 خواست با خوندن دروس علوم یشتر بود میب ی لیخ یسشناوانر

 ......امسال دوباره شانسش رو تو کنکور امتحان کنه یانسان

 دا کرده بود حقی پ ی شتریگذشته و تجربه ب یحال که چند سال 

 که خودش با ید تو انتخاب رشته و راهیداد نبایده میرو به سپ 

 ...... شدنی دا کرده بود مانعش م  یعالقه پ

 رفته شده یا در رشته مورد عالقهاش پذید اآلن اونم مثل هلیاش
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 ......بود

 

 

 اد تهران و  یده فردا بی که کرده بودن قرار شد سپ  یبا صحبت

 .......به اراک برگردن  ا ی هلچهارشنبه با 

 رو بهزودتر با پسرعموش مسعود رفته بود تا مادرش  ی امروز ناز

 اونقدر  ینه بره ، ولخو به تونست زودترینا هم م ی دکتر ببرن ، س

 ...... دی ابونها شلوغ بود که ساعت  رسیخ

 نکه برق روشن بود و خونه سوت و کوریدر رو که باز کرد از ا

 ..... بهش القا شد  ینبود حس خوب

 اتاقش شد، فقط همون روز اول اتاقش رو قفل  یخسته بود و راه

 ن کار روید ا ی ند یگه لزوم ی که اونروز افتاد د ی با اتفاق کرده بود 

 ..... بکنه

 سرش  ی شه شالش رو رویدر به عادت هم ی دن صدایبا شن



@Romanbook_ir                                                                                      تابوشكين عاشقانه  

  
 

شما! یمجازق ین رف ین و آخریرمان بوک:  اول                                      

 ش بود استادشون دکتریاضیس جزوه ر یانداخت. مشغول پاکنو

 

 

 د تند ی رس یا فقط می گفت که هلیع درس میاونقدر سر ی گنجو

 رسه خونه یم یر بود وقت ن مجبویهم ی و بدخط جزوه برداره ، برا

 ........س کنهیپاکنو

 ی اهویر ه یکه عصر براش افتاده بود ، ذهنش درگ یاتفّاق اب

 گهیدوار بود د یدادن؛ امیبود که در مغزش جولن م ی افکار

 ل ین قبیت ایگه ظرفیبا اون آدم نداشته باشه واقعا د ی برخورد

 د یترسیم  یش کمیاز لحن مصمم و جد یزها رو نداشت ولیچ

 ردا حلقه رو ز فد اد حواسش بویکه بازهم سر راهش سبز بشه با

 گران داشتهیقانع کردن د ی برا ی نداخت تا بهانه خوب یدستش م 

 .......باشه

 ش روی تونست باهاش جواب منفی بود که م ی زیل تنها چین دلیا
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 .......ه کنهیتوج

 

 

 !!!شام نمونده بود ی برا ی زیاز ناهار ظهرش چ

 ی ن از وقتیهم ی بعد، برا ی ش رو بذاره برایدرس عادت نداشت کار 

 رو ۳:د خونه سرگرم نوشتن بود ساعت و که نگاه کرد یسر

 ......دادینشون م

 تونست از شام صرف نظر ین م ی کرد ، بنابرا ینم یاحساس گرسنگ

 ....... کنه

 در  ی ش ، که روبرویآرا یز کنسولیم ی ر نداشت و رویز تحریم

 ده بود که با ی ان کارش رسیباً به پا ی...... تقرنوشتیاتاق بود م

 نه روبروش یکه به در باز اتاق خورد نگاهش به آ  ی اق هن تدیشن

 د چشماش ستاره بارون و در دلش ینه دینا رو تو قاب آیافتاد و س

 تیاز جد یهمه احساسش رو در کاور یبرپا شد ول یجشن
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 که  یینایشد سمت سیکه از جاش بلند میکرد و در حال یمخف

 :د و گفت یمشخص بود از حموم اومده چرخ

 !!! سالم

 .... دیسالم !! خسته نباش

 !!! ممنون

 کنکورش کتاب ی خواد از تهران براید صحبت کردم، میبا سپ

 شما هم ی نجورید ایاد تا چهارشنبه باهم برگردیره!!! فردا میبگ

 ....دی رسیارا ک به کارتون م

 ...... خوام خونه باشمیرسه؟؟ میخوبه !!!! فردا چه موقع م یلیخ

  ...... رسهیازده می ی ابرت  یکنه نهایصبح حرکت م  ۶

 رم یکالس دارم، دوشنبه باهاش م ۲ه!!! من فردا یعال ی نجوریا

 ......خواد بخرهیرو که م ییانقالب کتابا
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 .... برمشیشه خودم میزحمتتون م

 که تنها خوبه   یلیکارم اتفاقا خیشنبهها ب۲ست!!! من ین یزحمت

 ..... ستمین

 .... دی کنیبهرحال ممنون!!!!! لطف م

 ....خواهره برام ی ن دوستمه و جاید بهتریکنم....سپ یاهش موخ

 ز کنسول، با یم ی ا رویت نامناسب نوشتن هل یدن وضعینا با د یس

 : که در ذهنش آمد گفت ی فکر

 ایدرس خوندن  ی م تو اتاق کاره، براییر زمان دانشجویز تحریم 

 ......دیستی د اونجا اگرم راحت ن ید بریتون یم  ینوشتن  ی کارا

 ذارم شیجا هست براتون م ی ن اتاق بقدر کاف ی تو هم مشاریم

 ......کنار پنجره 
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 شه اگریر خودم تو اراک از هم باز میز تحریممنون راحتم ، م 

 ارش اونجا بالیگم همونو برام بیاد تهران میحامد خواست ب 

 ......استفاده مونده

 ازش گم که بعد از تموم شدن درسم یست!!! م ی نکار نیلزم به ا 

 د ازش استفاده یاز داشت یوترم هست اگر نیاستفاده نکردم کامپ

 ......نا با حروف بزرگه ی د رمزشم سیکن

 امّا و اگر نذاشته  ی گه جایآنچنان قاطع و آمرانه گفته بود که د

 :ز و مودبانه گفت یتشکّر آم یبود، با لحن 

 رم همونیاز داشتم با اجازه تون میمنون از لطفتون، هر وقت ن م

 !!!نجایدش ایاری د ب یست زحمت بکشین زمق ل اتا

 !!!!د؟؟ید ... شما شام خوردیار خوب ، هر طور راحتیبس

 ...... ل به شام ندارمینه!!! تا الن کارداشتم م 
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 استاده پا ی یین چند سال تنها ی د؟؟ تو اینا پز چطوریبا اُملت س 

 شدم 

 .....ل ندارمیاد میممنون ز

 د بجاش شمایل داریمه که ملق دو یکید به اندازه ی تعارف نکن

 ..... دیخوش طعمتون درست کن   ی هم از اون چا

 .....دن گرفتیوجودش تپ یطاقت نگاهش کرد، هم هی دل و بیب

 تفاوت باشم، ی ن بشر بیا!!! به من تحمل بده بتونم در برابر ایخدا

 ا نِ یتونست غَلَی ن آدمو دوست نداشت ؟!!! چطور میاشه یآخه م

 ....!!افتاد رو کنترل کنه ؟یوشش مه جم بکه مدا یاحساس

 : عانه گفتیمط

 ذارمیرو م ی ام چا یاز کارم مونده تموم که شد م  یقبوله!!! کم

..... 
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 ..... گشن هام ی خوبه!!! منم برم سراغ امُلت که بدجو ر

 ی نا بود.... چیس یخال ی هش به جاا نگاینو گفت و رفت، هلیا

 که  ی دختر  ی بود؟! برا ی دای زبود ؟!! خواسته  ینا واقعیشد ایم

 !!!!!ستین حقش ن یتابحال دست از پا خطا نکرده .... بخدا که ا

 رستان که یشون تو دبیم هم کالسیده بود مرید شنی از سپ ی بتازگ

 ی لیه خواستگار خی یهمزمان با چند تا پسر دوست بود وقت

 وب و پولدار براش رفته همه رو گذاشته کنار و با همونخ

 ماه عسل رفتن فرانسه ی کرده اآلنم برااج زدو خواستگارش ا

........!!!!! 

 نه به خودشیتو آ یکرد کارش رو زودتر تموم کنه، نگاه یسع

 ه رژیدلش نخواست  یش!!!! حتیآرا ی انداخت بازم بدون ذرها

 ......شه همون جور سادهیبزنه مثل هم
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 کرد با اعتماد ی د و سع یکش یق یتسلط به خودش نفس عم ی برا

 .....نا روبرو بشهیبا س ی شتریب فس بن

 ، چنان سرگرمی د که به طرز بامزها ینا رو دی وارد آشپزخونه شد س

 خوند یهم م ی زیر لب چ یا نشد زیشه که متوجه اومدن هلیآشپز

 !!!ه؟ید چی ا نفهمیکه هل

 ا تا بحال اُملت ی بود!!! هل ی و فلفل دلم هادر حال خُرد کردن قارچ 

 مون گوجه و تخم مرغ البته با ، هود با قارچ و فلفل نخورده ب

 هم  یوانیرو دوست داشت . مادرش براش روغن ح یوانیروغن ح

 ز یم ی رون آورد و رویخچال ب ی گذاشته بود..... روغن رو از داخل  

 ....نه ینا ببیگذاشت تا س 

 خت و گذاشت تا یکرد و آب تازه ر ی ل ساز رو خای آب داخل چا

 .....ادیجوش ب
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 هاش رو به  ینه تکید که دست به س ی د روا ینا برگشت و هلیس

 :کنه ینت داده و نگاهش م ی کاب

 .....شهید؟؟!!! الن آماده م   ی ااااا شما اومد

 .... درست کنم ی ستم، عجله ندارم!! اومدم چایگرسنه ن

 .......جا داره به اندازه چند لقمه  ی ریهر آدم س

 بهش ز افتاد ، با اشاره یم ی رو یوانیچشمش به ظرف روغن ح

 :دیپرس

 ه؟؟؟یگه چین دیا 

 .....کنه ی!!!! مامان داده، تخم مرغ رو خوشمزهاش م یوانیروغن ح

 ...!!ضرر نداره ؟ یوانیاناً روغن حیاونوقت خانوم دکتر!!! اح

 

 

 ی لبها ی رو ی ندگفت که باعث شد طرح لبخ  ی نو با لحن بامزهایا



@Romanbook_ir                                                                                      تابوشكين عاشقانه  

  
 

شما! یمجازق ین رف ین و آخریرمان بوک:  اول                                      

 :نه، با همون حالت جواب دادی ا بشیهل

 مضره!!!! اگر  یوانیگه روغن ح یت و م هس که ی برخالف باور غلط 

 متفرقه  ی ن روغن ها ید هم هست، ای روغنش اصل باشه مف

 .....هستن که ضرر دارن ی امروز

 ن روغن استفاده ینبار از ایست این  یاوه چه جالب!!! پس مشکل 

 ....کنمیم

 نا در ینا هم تموم شده بود، و سیس  ی و که دم کرد آشپزر ی چا

 شلوغ و نامرتبش کرده  یبود که حساب ی زیحال مرتب کردن م

 .......بود

 ز گذاشت ویم ی تابه رویتخم مرغ گوجه پرمالت رو با همون ماه

 .......نهیا تعارف کرد بشیبه هل

 

 

 ... سر راهش نون سنگک هم گرفته بود
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 زیم ی رون آورد و رو ینت ب یتا بشقاب از کاب ۲ا قبل از نشستن یهل

 :و گفت خت ندا بهشون ا ی نا نگاه یگذاشت، س 

 ی نداره، ما که تو ی باز ی فانتز ییدانشجو یال بابا !!!! زندگیخیب

 ی مدت ی م......شمام حال تازه کاریخوریم میکه پخت یهمون ظرف

 .....د تا سرد نشدهی..... بفرمائ یکنین روش رو دنبال میبگذره هم

 ۲خودش به اندازه  ی ا نشست و برایهل  یکی د، یقاشق کش ۳

 ی دونست چه مزهاینکه نمیگه ا یاست بخوره و دو خیماد نینکه زیا

 ا یکرد به دهن هلینا کوفت هم که درست میداره ؟! هرچند س 

 .... ن بودیخوشمزهتر

 ین لقمه رو خورد !!! امّا واقعاً طعمش عالین فکر مسخره اولیبا ا

 :اره و گفت یکه نتونست به زبون ن  ی طوربود 

 

 

 ..... خوشمزه است یلیدستتون درد نکنه خ
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 :نا لقمهاش که تموم شد، گفتیس

 آره بنظر خودمم خوب شده ، فکر کنم بخاطر طعم روغن باشه  

 ی ن چند ساله برا ینکه ایشه فرق داره ... البته در ایمزهاش با هم

 یب روغن خوب هم ب خُ یست ولی ن ی شدم شک   ییخودم کدبانو

 .... ستیر نیتاث

 ، و اونرشهواهمثل خ ی نا هم تا حدودیده بود سیامشب فهم

 ادمیبودنش داشت ز ی ا در مورد خُشک و جدیکه هل  یبرداشت

 ......ستین یواقع

 یز رو جمع کنه و ظرفا رو بشوره ولیا خواست میبعد از شام هل

 ......ت اجازه ندادینا با قاطعیس

 

 

 ی گرفت، با حالت خاص  ی م ایهلتابه رو از دست یماهکه یدر حال

 :ت داشت ، گف ی ادآوریکه جنبه 
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 ...... کار خودش رو انجام بده ین خونه هر کسیقرار شد تو ا 

 یاز مفاد یکینا شده بود. چون جزو یقاً متوجه منظور س یا دقیهل

 به روش زده ینا براحتیا براش گذاشته بود و حال سیبود که هل

 مون و یپش ی ده بود ، با لحنیکه شن  ین از حرفی .....شرمگبود

 :گفت یخواهش

 شورم کامالًید، منم ظرفا رو میدیکشرو ام شما زحمت ش 

 ..... منصفانه است

 ی د اجرا بشه ، منم فقط امشب رو آشپز یم با یکه گذاشت  ی قانون

 د هر شب امُلت ینکه بخوایست.....مگر این خبرا ن ی گه از ا یکردم د

 ..... نو بلدم ی د چون من فقط همیبخور

 

 

 نا ظرف وی سد. نکرگه اصرار  ی نداره د ی ده اید فا یا که فهمیهل

 ی ه کدبانوی ز رو مرتب کرد و مثل یقاشق خودش رو شست، م 
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 ......دیز دستمال کشیتم

 ....ام بشقاب و قاشق خودش رو شستیهل

 : نا و گفتیرو کرد به س

 بعد از  ی فاصله خوردن چارو دم کردم بال ی فکر کنم زود چا 

 ....ستیغذا خوب ن

 ده بخور ...شما ی م مزه هر وقت بهت  ی زیال بابا !!!! هر چیخیب

 .... دیکن یه م یا توصیرو منع  ی زیه چیدکترا هر روز 

 گه رو نقض یهمد ی ، حرفا ی ل منطق یدل ی د با کل ییای بعدم م

 ی خوبه چ  یگه ؟! چی درست م  یست ک ید آخرشم معلوم نیکن یم

 ....... !!!؟بده

 

 

 گهیستم ، اگه داروسازم بشم  سال دیاوًل که من پزشک ن 

 !!! است
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 ی ن چایه مثل همیهیزا اثبات شده و کامالً بدیچ یعض بوماًد

 ..... بعد از غذا ی نخوردن فو ر

 غذا جذب بدن ی شه آهن و رویکه داره باعث م  ین یبخاطر کافئ 

 که  ی دیمف ی دانها یکسا یسبز بهتره عالوه بر آنت ی نشه........ چا

 ی اه در جذب نشدن آهن و مواد معدنیس ی کمتر از چا یلیداره خ

 .....ذاره یر میتاثگه ید

 که  ی طنت به خود گرفت و با خندهایبرق ش ی نا لحظها ی نگاه س

 :ا گفتیدر مهارش داشت رو به هل یبوضوح سع

 

 

 د یلش رو هم بایخانوما مُضره دل  ی د که برای دونینم م یالبته ا

 ی ل ینکه خیدم هست ، عالوه بر ایما مردا مف ی د .... براینبدو

 .....کنهی ک مچسبه به هضم غذا هم کمیم

 ن ویزبیواضح بود که از نگاه ت ی ا اونقدرید شدن هلیسرخ وسف 
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 گ هینم ی زیا سختشه وچید هل ی د ی نا دور نموند، وقتیطون س یش

 :نکه معذبش نکنه، ادامه دادیا ی برا

 کنم یم یسع  یم از فردا هر چند سخته ولیحال امشب رو بخور

 ..... ت کنمیرعا

 نا یت خودشم نشست ، س ذاشز گیم ی خت و رویر ی تا چا۲ا یهل

 :خرما رو آورد و گفت

 ... ارمید براتون بیخوایقندم هست، اگر م

 .......خورمیمن قند نم 

 

 

 ، گفت  یعوض کردن بحث قبل ی نشست برایکه مینا در حالیس

: 

 د؟ یهست یه؟ راضدانشگاه چطور 

 تند  یلیست فقط استادا خیکهفته ازش گذشته، بد ن یحال که 
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 .... مطلب رو از دست دادم ی کنم کل  فلتن غ گیدرس رو م

 .... دی کن ین!! عادت مینجوریاکثراً هم

 : ده باشه گفت یبه ذهنش رس  یهو فکر خوب یانگار 

 ...!نم ؟ی تونم ببیتون رو می گوش

 نکه با ینا !!!و ای موقع س یاست با مات و مبهوت از درخویهل

 اره یب رو یشد تا بره گوشیکه بلند م یش چکار داره ؟!در حالیگوش

 :گفت ید و دودل ی، با ترد

 .....ارمیبله اآلن براتو ن م

 

 

 ی ا رو دنبال کرد، نگاهش قفل شال روینا با چشم رفتن هلیس

 نک ه یحرف رو بکشونه به ا ی ه جوریسرش شد... دوست داشت 

 کرد یم یهر چه سع یباشه ول ی ده عادیشون در حضور سپ رفتار

 نمور د یتونست در اینم  ایلاز نرمش ه ی و عار یبخاطر رفتار رسم 
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 ن بود یزبیموشکاف و ت ین لودگ ی ده در عیبزنه..... سپ  یحرف

 ..... خواستی نو نمینا اید و سیفهمیز رو میزود همه چ یلی،خ

 که  یاجع به پوششنبود که بخواد ر  یمیا صمیهم با هل  ی اونقدر

 ......داره راحت صحبت کنه 

 ..... رفتا گنی رو به طرف س  یزود برگشت و گوش یلیا خیهل

 :ا تو بازار بود گفتین مدل نوک یکه آخر یدن گوشینا با د یس

 ره کرد ویتون نرم افزار ضبط صدا ذخیگوش  ی شه رویخُب م

 لبته د ، ایاستاد رو ضبط کن  ی د حرفا یکه لزم دار  ییدرسا ی برا

 

 

 ا دوست ندارن صداشونید بعضیرید ازشون اجازه بگیقبلش با

 امد ین مسئله بدش میبه شدت از ا   ما  تُنضبط بشه.......استاد بِ

 .....کردنینکار رو میا ییالبته بچ هها با ترفندها

 ز ذوق زده شد یو وسوسه انگ یعال شنهاد ین پیا اونقدر از ایهل



@Romanbook_ir                                                                                      تابوشكين عاشقانه  

  
 

شما! یمجازق ین رف ین و آخریرمان بوک:  اول                                      

 : م زد و گفتدستاش رو به یجان و خوشحالیکه با ه 

 د از یرو که گفت  ی شه نرم افزاریخوب م  یلیخ ینجوریا ییییوا 

 ؟؟ نم؟ه کید تهیکجا با

 ...... کنمیتون نصب م یارم رو گوش یفردا خودم براتون م

 .......د یکنیممنون لطف م

 ...... ر به اتاقش رفتیا با گفتن شبتون بخیهل ی بعد از چا

 .....بستینکه قفلش کنه م یشبا موقع خواب در اتاق رو بدون ا 

 !!!برد؟ی حال مگه خوابش م یآماده خواب شد ول

 

 

 اونقدر براش لذت بخش بود که دچار شور و  انی سبودن در کنار 

 ی ه اُملت و چاید یکه نفهمیشد.... طوریم ی وانه کنندهایحال د

 .....دیساعت طول کش ۲خوردن چطور 

 زود به ساعت  یلیگرفتن و خیم  یشیه ها از هم پیاِنگار ثان
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 ....شدیم ی د، ساعتها هم به سرعت سپری رسیم

 ف یه چند ردی ش با بقیذهن ی سهها  یشه براش در مقاینا همیس

 دش و رفتارش رو  ی دیک مینزد ی بالتر بود، حال که از فاصلها

 از تصوراتش هم ید که حتی رسیجه م ین نتیکرد به ایل میتحل

 ه سفت جذاب تره......امشب متوجه شکسته شدن پوست

 یبرا  ی ل مضر بودن چایطنت دلیبا ش   یتش شده بود، وقتیشخص

 .......خانوما رو گوشزد کرد

 

 

 ده ی مغرور و بدون انعطافش رو د ین فقط چهرهیتا قبل از ا

 ......بود

 ش کامالًیکیزیف  یکرد فاصله یم  ی نا سعی هر بار تو برخوردش با س

 رسوند، ینا میقلب عاشقش جلوتر خودش رو به س یحفظ بشه ول

 ......خود داشت ی تو آغوشش برا یشگیهم ییاِنگار جا
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 که نثار  یو عشق یدگیوره شفرشاد با اونهم ی چطور قلبش برا 

 ی قرار ینجور بیا ی گهایچ کس دیا بخاطر هیکرد... وی ا میهل

 !!!کرد؟؟ینم

 قلبش رو هم بوضوح  ی وارههایارتعاش د  ینا!!! حتیس ی امّا برا

 ........کردیحس م

 

 

 یادآوریداد با یدار شد ساعت  رو نشون میکه از خواب بصبح 

 رو  ید ، روتختا شجد  ع از رختخوابیده تو راهه سرینکه سپیا

 بود تا شب بتونه جدا بودن اتاق ی مرتبش کرد.....دنبال بهانها

 کرد .....بعد از یدا م یپ یجلوه بده بالخره راه ی هاشون رو عاد

 به آشپزخونه رفت کامال گرفت و  ی قهایه دوش ده دقیمسواک 

 ..... نا بدون صبحانه رفتهی مرتب بود معلوم بود س

 زد  ییرایبه هال و پذ ی اد سریش بجو تا ساز رو روشن کردیچا
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 روز صبح که خونه بود همه جا رو یز مرتب بود دیهمه چ

 ...... و جارو کرده بود ی ریگردگ

 .....که فراهم بودیآمدن خواهر شوهر کوچ ی ز برایظاهراً همه چ

 جان زده بود که دوست داشت زودتر یده اونقدر هیاز آمدن سپ

 .... دا بشهیسرو کلهاش پ

 

 

 نه ین گزیکرد ، در حال حاضر بهتریناهار م ی برا ی فکر دیاب

 د زودتر یدوست داره با یلیده خیدونست سپ یبود که م   یماکارون

 ر نشه البته اگر ازیکرد تا کالسش دیناهار رو آمادهاش م 

 برد و به کالسش یده جون سالم به در میان سپ ی پایب ی هافیتعر

 ....دی رسیم

 نداشته باشه  ی برخور د  ی روز ید مج  ر سگه با پسیدوار بود که دیام

 ....نجور مسائل از عهدهاش خارج بودی، فعالً پرداختن به ا
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 فون بلند شد، جواب که داد یزنگ آ ی ک ربع مونده به  صدای

 .......فت باز کن گی ده بود که میشاد سپ ی صدا

 رو هم باز کرد و منتظر به  ی ا ق در ورودیفن رو زد، با اشت یا آیهل

 .........ره شدیر خدر آسانسو

 

 

 کرده دلش براشیشتراز اونچه فکر مید که بیده فهمیدن سپ ی با د

 .....تنگه

 ن حس رو داشت وارد خونه که شد یا همیدن هل ی ده هم با دیسپ

 :ا گفت یکردن ، هلیگه رو بغل میکه همدیدرحال

 ....!!! من  به بعد منتظرت بودم ی چه خوب که زودتر اومد

 نیهم ی معلق منتظرم بود، برا عجلثل نا م ی دم سیرس یوقت

 ......زودتر شد

 خودم  ی امدی ه ذره شده بود .... اگرم نمید!! دلم برات یسپ ییوا
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 ....ام اراکیآخر هفته قرار بود ب

 .... مینی ا اراک همو ببیب برگردم همون آخر هفته ی خوایم

 دمت، یدی ن هفته م یگم بالخره ای م  یعنیخود نزن!!! یحرف ب

 .....بهتر  چه شد حال زودتر

 

 

 ن پارسال از اول مهر به اجبار هر روزیمن تا هم ی گیشعور نمیب 

 دمت یقاً  روزه ندیدم..... با امروز دقیدیخت نحس تو رو میر

..... 

 .... ارمیب ی ، تا برات چا ین خسته راهی ا بش یخب حال ب

 در  ی ش رو درآورد و داخل کمد جلویده مانتو و روسریسپ

 نداخت ی در غبغب م ی به گردن و باد ی که قریال گذاشت ... در ح

 مبل نشست پا رو پاش انداخت و با لحن  ی مثل خانزادهها رو

 :گفت ی بامزها
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 ریندارم فقط قهوه !!!! لطفاً با ش  ی جان!!! من عادت به چا یهل

 و شکر،

 ...ت هم کنارش باشهیسکویا ب ی ینیریش

 

 

 میدارت نیسکو یو ب  ینیریده .... شی ن سرجات!!! دستور میبش 

 ..... ر و شکریفقط قهوه با ش 

 ن یبه ا یفروش ین یرید، حال خوبه شیچقدر شما مهمون نواز

 نبود ی نجو رینا قبالً ایک خونه است .....البته سینزد یمعروف

 ..... رهیبگ  یداشت ، حتماً تو نذاشت ینیریشه تو خونه شیهم

 ه ر یبگ  ینیری م خان داداشت ش ی دین چند روزه ندیوال ما تو ا

 ....!!!کجاست؟ یگیکه م  ینیستم ایاره منم که بلد نیب

 !!!نگرفته؟ ینیریش  یب یتو از ب ی نا برای س یبگ  ی خوایم یعنی

 ی عصر شنوم.... آدرسش رو بدهینه وال اسمشو الن دارم از تو م
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 ..... رمیگیگردم برات میکه بر م 

 !تو؟ ی ااااا مگه کالس دار 

 

 

 دونم به ید مینبودن ناهار بعضر حا ف تو وین اراجیبا ا یبله ول 

 ...موقع برسم

 انجام بده من الن سه سوته ناهارت رو آماده  ی دار  ی ا برو کاریب

 ......امده ی ن ی کنم به من خواهرشوهر گریم

 ......وونهی؟!! دی کنیم ی خواهرشوهر گر  ی دار اآلن یعن ی آها !!! 

 ......که ی ذارین اومدم نم یآره بابا به عشق هم 

 ن زمان پخته بود خوردن ، ی ده در کوتاه تر یکه سپ و ر ی ناهار

 ....ده !!! به موقع آماده رفتن شد یسپ ی هایباوجود زبون دراز 

 :د، گفت یپوشیکه کفشهاش رو م یا درحالیهل

 م استراحت کن ، به محض تموم شدن کالسم ا یتا عصر که م 
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 ...... رسونمیخودمو م

 

 

 رو تور کنم  یکی تونم یم  نمیامدم ، بب  یاگر خسته نبودم باهات م 

 ..... امیدر ب یفین بالتکلیاز ا

 ع ی سر ییدونست دوباره افتاده به چرت و پرت گویا که م یهل

 ....... کرد و رفت یخداحافظ

 همه اومده بودن و کالس پر بود ، چشمباً یوارد کالس که شد تقر

 ی خال ی صندل ی داش نکرد...... رویروزه اومده پی نه فی چرخوند بب

 ینشست که قبالً هم باهم در حد سالم معمول ی تردخ نارک

 ی،صورت ی بود رنگ پوستش گندم  یبرخورد داشتن، دختر بانمک

 را داشت کال به دل یگ ینه چندان درشت ول یگرد و چشمان

 ..... داد و کنارش نشست یا سالمی، هل  نشستیم

 گرم و  یا رو داد و با لحنیجواب سالم هل ییدختر با خوشرو
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 :گرفتی ا میکه دستش رو به سمت هلی حال در انهدوست

 

 

 یی رنجبر هستم  سالمه اهل تهران..... از آشنا ی من شاد 

 ..باهات خوشحالم

 :دست داد و گفت یا خوشش آمد و در جواب با مهربونیهل

 .... هستم...منم خوشبختم  یساله ، اراک ۸ ی عیشف ایهل منم 

 داشت تا باهاش  ینامده بود ، کاش شماره تلفیروزه نیامروزم ف

 .....گرفت ، نگرانش شده بودیتماس م

 یده بدون معطّلیکالسشون که تموم شد ، به عشق حضور سپ 

 .... ده بودیخونه شد، خداروشکر اون پسره رو ند یراه

 د،یخر ینیری ده داده بود رفت و ش ی که سپ یه آدرسسر راهش ب

 ی نیریش بودداخل مغازه معلوم  ی ده ب ود ، نخورده از بوی حق با سپ

 ...... هاش خوشمزه است
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 سرد یرون کمیب ی خونه است . هوا یچقدر خوشحال بود کس

 به پوستش  یمطبو ع  ی بود، به محض باز شدن در آپارتمان گرما

 خوش غذا مشامش رو پر کرد، ی شد بو وارد یبرخورد کرد وقت

 یزیداد، چی م  یزندگ ی ده!!! خونه رنگ و بویامروز با وجود سپ

 .....ز از موقع ورودش به تهران حس نکرده بودرو چندن یکه ا

 :کودکانه گفت  ید، با ذوق و لحن ی رو د ینیریده تا جعبه شیسپ

 ........نا که دوس دالمی آخ جووووون از ا

 !م؟یبخور باهاش ی دار ی چا

 ..... ایم لباست رو عوض کن بیبله که دار

 مز قر ک و استرچیدوش گرفت ، تون  ای هلنا ، ی ک اومدن سینزد

 د حوله سر مخصوص حموم رو یومد رو پوش یبهش م  یلیکه خ
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 ن حوله سر دوش گرفته بود تا از شال ویهم بست، بخاطر هم

 ....ده نکنهده بذاره، استفایکه محال بود بشه در حضور سپ ی روسر

 ...مون شدیخواست رژلب قرمز هم بزنه که لحظه آخر پش

غات یل مدل تبل مث  آمدنه ا نداخت خوشش یب ه خودش تو آ ی نگاه 

 ی

 د یپوست شده بود...... همراه با صندل سف  ی برند معروف کِرمها

 ....... از خودش ساخته بود ییبایل زیشما

 ده تو آشپزخونهیسپد همراه  ی نا رو دی رون رفت سیاز اتاق که ب

 ده است .....در ی سپ ی و گوش دادن به حرفا ی مشغول خوردن چا

 .....کرد یم  فیبا آب و تاب تعر  یمورد کس

 نا نگاه یکه سیمتفاوت با قبل کرد، طور یمیگرم و صم یسالم

 ....جوابش رو داد یا انداخت و به گرمیبراقش رو به هل

 :گفت یده با خنده و شوخیسپ
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 !!ارم ؟ی ب ی زن داداش!!!! چات باشه یعاف

 ....... نه ممنون

 ... تو هم بگم ی م رو براییان پسر دا  ین تا جری ا بشی !! ب یهل

 ز نفره آشپزخونه در فاصله ی م ی هایاز صندل  یکی ی ا رویهل

 ....... نا نشستیاز س یکینزد

 یی ده دوباره از ابتدا حرفاش رو در مورد کامران پسر دایسپ

 :ا گفتیهل ی کنن برایم  یندگزش که تهران زیپرو

 ادته؟؟ همون که با خانومش   ی زم رو یپرو یی!!! دایروز عروس 

 ..... یبهشون سر بزن ی ومدازت خواستن تهران ا

 گه با تکون سرش به یرو م ی ادش اومد ، ک  ی فکر کرد  ی ا کم یهل

 : عالمت مثبت گفت

 !!!شده حالشون خوبه؟ یادم اومد !! خُب چ ی آها 
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 :ده با خنده گفتیزد، سپ ی خندنا پوزیس

 که  ی ماهه با دختر۲از اون بهتر پسرشه!!!  یکه خوبه ول ییدا

 یخوان عروس  یال دختره بارداره م، حردهدوستش داشته عقد ک

 ومد بهونه کرده کار داره حالیشما کامران ن ی رن.... عروسیبگ

 ...... بوده یکه داشته از چه نو ع یمعلوم شد کار مهم

 : د، گفتیخندیده کرد که غش غش میتعجب نگاه سپ  ا بایهل

 ...... نکردن یی م خوبه !! کار خطا یلیداره؟!! خ  یخُب چه اشکال

 : زد گفتیکه قهقهه میده در حالیسپ

 تهران.... روشنفکرم که  ی نه خوشم اومد، خوبه  روزه اومد

 .... ی شد

 شد با خباثت یطون تر م یکه رفته رفته نگاهش شیبعد در حال

 :م ادامه دادتما
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 تون ین یتون نید وگرنه روز عروسیخداروشکر شماها عقد نبود 

 ق بند ناف یطر از هم شرکت داشت مثل شهر فرنگ تو شکمت

 ..... دیدیمراسم رو زنده م 

 ر رنگ داد و صورتش همرنگ لباسش شد ، ییا به سرعت تغ یهل

 نیبکشونه ا ی بدتر ی ده موضوع رو به جاهای د سپینا ترسیس

 و متفکرانه  ی جد ی ا بود ، با حالت یفاقد شرم و ح یز بچگدختر ا

 : گفت ایهل  ی د حرفاییدر تا

 .....نکردن ی داره؟!! کار اشتباه یلگه!!! چه اشکای خُب راست م

 ی  ی کنن بنظر من داین گذاشتن دارن بزرگش م یل ذره ب یحال فام

 ی ان ازشون دفاع کنن .....عروسیل در بیفام ی د جلویو خانومش با

 ... رنیهم براشون بگ  یصلمف

 : ده که هنوز صورتش خندون بود گفتیسپ
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 وا رشم رسه و بچه یبه آرزوش م ی ن زودیپس مامان به هم 

 ......دهیخوشگلم خر  ی لباسا یامده براش کلینه، ن یب یم

 ر رنگ داد معذب شد، درییا که دوباره تغ  ینا در حضور هلیس

 :کر د گفتیکه خودشو جمع و جور میحال

 چرت و  ی نطور داریزده به سرت، هم ید فکر کنم گرسنگیسپ

 دید خون به مغزت رس ی م شایشام رو زودتر بخور  یگیپرت م

 ....شد خوبحالت 

 ی ر نگاههایسرگرم کردن خودش و خارج شدن از ز ی ا هم برایهل

 ده شام رو بکشن.... به ینا، بلند شد تا کمک سپیگاه س یگاه و ب 

 ی ده و زبونیتونه از پَسِ سپ یور من دو روز چطی کرد این فکر میا

 ....!!!اد؟یروش نداره بر ب  یچ کنترلیکه ه
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 نک تا با یو برد سمت س کردمع ا فوراً ظرفا رو جیبعد از شام هل

 .... آشپزخونه خودشو سرگرم کنه ی کارا

 رو هم آماده ی هال کرد ؛ تا چا   ینا رو رونهیده و سیبا اصرار، سپ 

 ..... کنه و ببره

 ده بود رو صبح ینا خریروز س ی که د ی وهایستن ظرفا، مبعد از ش

 ......شسته بود داخل ظرف گذاشت 

 یه بشقاب به هال برد و رومراو ه وه ریساز رو روشن کرد و میچا

 ..... ز وسط گذاشتیم

 ون پخشیزیبودن که از تلو یلمیدن فینا مشغول د یده و س یسپ

 ....شدیم

 ده ی د ، سپیترس ی باشه م شتر تو آشپزخونهیداد بی ح میا ترجیهل

 دن رویر بده فکر خوابیرو بهانه کنه و بهش گ ی زیه چیدوباره 
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 نکنه و قبول کنه  ی ده لجبازیپد س دوار بویهم کرده بود فقط ام

 چکار کنه ؟؟؟ دیبادونست یگه نمیوگرنه د

 ..... هم آماده شده بود ییچا

 دنا که گفت دستتون دریس ی بود...با صدا   ی ختن چایمشغول ر

 رو قلبش ی رارادید، دستش رو غیکش ی ن بلندینکنه!!! از ترس ه 

 .....نا برگشتی گذاشت و به سمت س

 ینجور  یکرد ای ا شده بود فکر نمیله دهیترس ی نا محو چشمایس

 :بشه دستپاچه و نگران گفت

 د ترسوندمتون؟!!! حالتون خوبه؟ ؟یببخش

 ....متوجه آمدنتون نشدم!!!!! خوبم

 کتون کنه.....دستتون درد نکنه زحمتد کمی د سپیذاشت یم

 .......دیدیکش
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 ید درست کرده بود ، هرچند خونه خودشه ولیشام رو سپ 

 ..... ارمیرو ب ی د چایبفرمائام شم  خسته شده؛

 .....نگفت و از آشپزخونه خارج شد ی زیگه چینا دیس

 ....کنارشون رفت ینیری و ش ی ا با چایهل

 :ت ، متعجب گفینیریدن ش ینا با د یس

 !!! ده؟یخر ی !! کینیریاااااا ش

 :داشت گفتی بر م یکیکه یده در حالیسپ

 .....دهیگشت خریکه بر م ی عصر یهل

 کرد سرزنشگرانه یز میکه چشماش رو رینا در حالیه سرو کرد ب

 :گفت 

 

 

 ی ن یرین  روز براش شیگه تو ای راست م یهل یعنی 
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 !!!؟؟ی دینخر

 ن حرف روی ده ایت سپ ا بوضوح جا خورد اصالً انتظار نداشیهل

 ......ده رو صدا زدیاسم سپ یشاک   یبزنه با لحن

 : نا خودشو نباخت و در جواب گفتیس

 ......خُب فرصت نشد 

 : نا و گفتیده رو کرد به سیسپ

 حه خانومیز!!! عصر ملیپرو ییم خونه د ایفردا شب دعوت یراست

 ز یزنگ زد دعوت کرد ..... درضمن شما چرا تلفن رو از پر

 ست خودم خواستم یاز مامان ن ی دم خبرید؟!! ظهر دیکشیم

 ن یده است، زنگ زدم مامان گفت چندیدم کشیرم دیتماس بگ

 

 

 نا) شماره تو رو همی نگران شده،( رو کرد به سته گرفبار تماس 

 .... گرفته خاموش بوده
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 ..... م خاموش کرده بودمیجلسه داشت

 :گفت  ی ا فوریهل

 ره زنگیگی م  یاشتباه  یکس  یدم شبا گاهی تلفن رو من کش

 .... ادم رفته بزنمیدم صبح  یشب که کش یبده، د  یلیخوره خیم

 : گفتو  ی ده دوباره رفت تو فاز شوخیسپ

 یی مزاحم تازه عروس داماد بشن!! خدا یاونم فکر کن اشتباه

 ..... شهیم ید چه ضد حالیحق دار

 ش ین حد پینا تا ایده راحت در حضور سیکرد سپ  یا فکر نمیهل

 .......بره

 

 

 کنه و با چشماش ینا داره با اخم نگاهش م ید سید  ی ده وقت یسپ

 :گفت یالی خ یکشه با بیبراش خط و نشون م

 رم ینم م یون ببیز یگه تلویکم د ید من ید بخواب ی را بشم خُب
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 .....خوابمیم

 : تازه کرد و با آرامش گفت یتسلط به خودش نفس ی ا برایهل

 دوباره  یش من باشید شبا پی با  ییانجیا ید جان !!! تا وقتیسپ

 چقدر دلتنگم  ی دید ی دیشه صبح که رسیدلت برام تنگ م ی ریم

 ؟؟؟ ی بود

 ی موذ ی دا کرده باشه با لبخندی پ  یخوب یهده که انگار سوژیسپ

 : گفت

 شت باشه ید شب پیها اون که بایجان !! اشتباه گرفت  یهل

 !! داداشمه نه من

 

 

 :شد، ادامه دادیکه لبخندش دندون نماتر میدر حال

 دونست !! به شدت مخالف آمدن من یم ی زیه چیپس مامان 

 دارن تو  ییاتنه از به یگفت اونا حال تازه ازدواج کردن نیبود و م
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 ........یشیمزاحمشون م ی ریم

 ده درست کرده، ید که سپیدیم ی ا خودشو تو مخمص هایهل

 ...... نا انداختی ملتمسانه نگاهش رو به س

 یا پ ی هلِیدرماندگ  نا به شدتِیس

 : ده و گفتیشد رو کرد به سپ یکه بلند می برده بود، در حال

 خوابم ، یعد مب  دمیکم کار دارم انجام میرم اتاق مهمون یمن م 

 شت رید ب ید خواست ی د شایخوام برم شما خست هایصبح هم زودتر م

 .........دیبخواب

 ..... به سمت اتاق رفت یمعطّل ینو گفت و ب یا

 

 

 ..... نا رفتیس  ید و در دل قربون صدق هیکش  ینفس راحتایهل

 ل یچشمش به وسا یقیوارد اتاق که شد در رو بست، بعد از دقا

 .وار گذاشته بودیکنار د  که  تادده افیسپ
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 ورود به اتاق نداشته باشه همه رو  ی برا ی نکه بهانها یا ی برا

 .......ا منتقل کنهیبرداشت تا به اتاق هل

 ده با شور ی ومد طبق معمول سپیبود، صداشون م  ه بازیدر اتاق نم

 ....... زدیحرف م ی زیو حال در مورد چ

 :ده اومد که گفت یسپ ی دازد،ص ی مه باز اتاق تقهاینا به در ن یس

 .......د!! اتاق خودتونهیبفرمائ

 ی ه لحظه نگاه ماتش رویدن صحنه روبروش ینا وارد شد، با د یس

 هها و پشتش رو پوشونده بودا که آزادانه شون یهل ی خرمن موها

 

 

 باز  ی ن بار بود که بدون پوشش و با موهایاول ی ثابت موند برا

 یباور بود رنگ و اندازه ابلر قیغ ییباینهمه زیدش ، هضم ایدیم

 ن یرو به تحس یدنش هرکس یر بود که با دیچشمگ  ی موهاش بقدر

 .....داشتیوام
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 گذاشت و با  در  ی وار جل ویل رو کنار دیع چشم گرفت، وسایسر

 ر به آشپزخونه رفت تا با خوردن آب به خودش یگفتن شب بخ

 .... مسلط بشه

 ر اومده بود... به ید ی زنا قبل از خواب، به اتفاقات امروز فکر کرد

 ر رنگ موهاش شده ی ینا، متوجّه تغیمحض اومدنش تو اتاق س

 رنگشون رو روشن کرده بود که تو همون نگاه اول از ی بود بقدر

 ی ومد... جلوتر که اومده بود بویبه چشم م  یمشک ی وسر ر ریز

 نا رو که ی ره سیتازه رنگ شده مشامش رو پر کرد، نگاه خ ی موها

 

 

 شه کوتاه نگه ی نه همیرو برداشت تا موهاش رو بب شیرد روسید

 نا ی از نظر س ی ومد ولیبهش م  یلیداشت هر چند که خیشون م

 ...... داشت ی گ هاید ییبایبلند ز ی خانوما مو ی برا

 کرد بخاطری ا حمومه!!!فکر نمیده گفته بود هل یسرشب که سپ 
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 با   ایهل یوقت  ی ن کار رو کرده باشه ول یکردن موهاش ا یمخف

 ل اونموقع حموم رفتنش رو متوجهیرش اومد تازه دله سحول

 ...... شده بود

 بعد از حموم د یبادخترا رو  ی واقع  یافهیگفتن قیشه پسرا میهم

 .... دیشن ، دیدار م یب  از خواب یو وقت

 .... شه بودیباتر از همیاهر دو وقتش زیهل

 .... نا شده بودی ده باعث تعجّب سیتش با سپ یمیصم یاز طرف

 

 

 ییپرواینشون دور از ذهن بود....ب یب ینهمه اختالفِ اخالقیا

 ا دو رفتار ید شدن هل یو سرخ و سف یده تو گفتن هر حرفیسپ

 ..... ومدیمبه چشم  ی بود که حساب  ی متضاد

 کرد، ین میدهاش تحسیا رو بخاطر رفتار حساب شده و سنجیهل

 داد یح میبهش تذکر بده ترج ی زیهر چ  ی چون لزم نبود برا
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 بشه تا ی مشکل سپر ینجور بی که کنار هم هستن هم یتمد

 ......ش وجدانش شرمنده نباشهیلاقل پ ییموقع جدا

 اش زودتر خشک وارد اتاق که شدن حول هاش رو برداشت تا موه

 ستاد تا موهاش رو برس بزنه معموًل از سشوآر ینه ایآ ی بشه؛ جلو

 .......کردیاستفاده نم

 

 

 ی اراده خواست شال رو  یشت ببرگ د،  یدر زدن رو که شن  ی صدا

 ن کارشیده مانع از ا یحضور سپ یرو بندازه سرش ول یصندل

 .......شد

 خودش حس کرد،  ی نا رو رویره و ثابت س ینگاه خ ی لحظ ها ی برا

 .....ع رفتی چه خوب که سر

 گرفت، یا قرار می که کنار هلیده در حالیآماده خواب که شدن ، سپ

 : ز گفتیطنت آمیش  یبا لحن
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 منو  یت دارم ؟؟!!! نصف شب  ینا بخوابم امن یس ی حال من جا 

 !!!؟ی ری باهاش اشتباه نگ

 ..... افتم یر بکپ!!! اونقدر خستهام که مثل سنگ میبگ 

 : رش انداختی به بالش و خوش خواب ز ی نگاه دهیسپ

 

 

 ین داداش نرغول من با اون وزنش چطور روی!!! ایگم هلیم 

 ده ، اِنگار تابحال  یم یینو  ی بو ده که هنوزمین تخت خوابیا

 استفاده نشده ؟؟؟

 نقدرم ی..... ایوزن ی ره تو حالت ب یخوابه م یم  یدونم لبد وقتیچم

 .......حرف نزن بذار بخوابم

 که لبخند رو لبش ین حرفا نداشت در حالیبه ا ی ده که گوشیسپ

 :شد گفت یض تر میعر

 .....!!! ده شدهیبجاش حتما طرف تو دوبرابر ازش کار کش 
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 خسته  ی ا بقدریهل یافته ولی ن دختر محال بود از کار ب یزبون ا

 بالش  ی گه جوابش رو نداد تا سرش رو گذاشت رویبود که د

 ....خوابش برد

 

 

 ن شکل ممکن یده خواب بود، به آرومتریدار شد س پیه ب صبح ک

 رفت تا مسواک  یس بهداشت ی ن به سروییتخت اومد پا  ی از رو

 ...... ورهبش رو بزنه و دست و صورتش

 دارشید بی ده رو باینا رفته بود صبحانه رو آماده کرد، سپیس

 رو  ۳:شد ساعت یر مید کتاب داشت دیکرد اگر قصد خریم

 .....دادینشون م

 :ده رو آروم تکون داد و گفتیبه اتاق رفت ، سپ 

 ؟؟؟ی م کتاب بخریبر ی خوایمگه نم

 ن ییپا خت ده نگاه خواب آلودش رو به ساعت انداخت از تیسپ



@Romanbook_ir                                                                                      تابوشكين عاشقانه  

  
 

شما! یمجازق ین رف ین و آخریرمان بوک:  اول                                      

 ....اومد تا دست وصورتش رو بشوره

 !!! بعدِ صبحانه آماده شدن تا برن انقالب

 

 

 دیرو باکرده بودن  یکه استادا معرف ییا هم کتابایخودِ هل

 ی ن مدت فقط برایا اید. هلیگرفت کارشون تا ظهر طول کش یم

 ن بار با رفتن یاول ی ر انقالب رو رفته بود امروز برایدانشگاه مس

 خوشش اومده بود.با  یلیها و پاساژهاش خی بفروشکتاخل دا

 د چطوری زد نفهمیکه م ییکرد و حرفایکه م ییده: کارایوجود سپ

 ......ظهر شده 

 خوردن  ی زیه که خسته و گرسنه شده بود همونجا چدیبخاطر سپ 

 کرد نید استراحت میخونه شدن با  یخسته و هالک راه ۳ساعت 

 .... نبودز مهمون یپرو ییامشب خونه دا

 شتر از حد معمول طول یکه داشتن کارش ب ی نا بخاطر جلسهایس
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 ن با خونه تماس گرفت که حاضر باشن تا یهم ی ده بود برایکش

 ........بره دنبالشون

 

 

 نا با ی، س ییخونه دا ی کایک و تو راه موندن نزدیتراف ی بعد از کل 

 ده رو مورد خطاب خودش قرار یو هشدار گونه سپ  ی جد یلحن

 :تگف د ودا

 ی ار ید کامران و خانومش اونجا باشن ، به روشون نمید!! شایسپ 

 ه و به من و شما یافتاده ؛ چون مسئله کامالً شخص  یکه چه اتفّاق

 ..... نداره  یچ ارتباطیه

 : شدیده میکه کمتر دَرِش د ی جد  یت و حالتی ده با قاطعیسپ

 ؟ حواسم هست اصالًی الت راحت !!! مگه بچه شدینه بابا خ

 ......ران نباشگن

 پارک کرد و با گل و  ییبالتر از خونه دا ین رو کمینا ماش یس
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 ه شدن ادین پ یا گرفته بودن ، از ماشیکه به درخواست هل ینیریش

 

 

 ی گه با حالت شک و نگرانینا بار دیکنار هم قرار گرفتن س  یوقت

 :ده گفتیبه سپ 

 ......!!!؟؟یالم راحت باشه؟؟؟ مراقب حرفات هستیخ

 ...... گهیدم د یفهم ی گ یععع !!! آره بابا، چقدر م عععااعب

 حه خانوم توید مل یبفرمائ  ی زنگ رو که زدن در بازشد و صدا 

 .....دیچیفن پیآ

 کامران و  ی برا یکیواحد ۲طبقه بود ، طبقه اول ۲ ییخونه دا

 ......دخترش سوگل بود ی گه برایواحد د 

 محضبه  ک واحد بزرگ مال خودشون بود....یطبقه دوم 

 حه خانوم روبرو شدن،یو مل ییورودشون با استقبال گرم دا

 ک و خلوتش یار ش یون بسی ط خونشون بخاطر دکوراس یمح
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 .....کردیو القا مر یآرامش خاص

 

 

 ل به آلمانیادامه تح ص  ی بود برا ی فرزند ارشدشون سوگل مدت

 .....رفته بود

 به ول  مشغ یک خونده و در شرکتیکامران هم که رشته الکترون

 دوران دانشگاه بوده  ی هایه از همکالسیکار شده بود خانومش هد 

 ماه قبل ۲نکه یگه رو از مدتها قبل دوست داشتن تا ایکه همد

 ......کننیعقد م 

 یی بایار خوش رو و مهمون نواز بود ، بابت گل زیحه خانم بسیمل

 یی ن جایا به دستش داد تشکر کردو سبد گل رو در بهتریکه هل

 .....گذاشت  دشیمده یکه د

 ه یاره، یرفت تا مانتوش رو در ب  یا به اتاقیده هلی سپ  ییبا راهنما

 که  ی ریز شی شوم  بلند همراه با ی م کلوش مغز پست هایدامن ن
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 که روش یچرم ی بایگرفت کمربند پهن و زیداخل دامن قرار م

 

 

 کل بودنش رو به رخ یکمر و خوش ه یک یشد باریبسته م 

 .م کردیموهاش تنظ ی و رو ش رشما د شال سبز همرنگ چیکشیم

 ل یپ فوق العاده اش رو تکمیت  یپاشنه سانت ی ریش  ی با کفشا

 باتر شدهیت زینهای ش بیآرا  ی ده با مختص ریکرده بود،به اصرار سپ

 .......بود

 با نگاه کردن به  یید ، داینا حال کامران و سوگل رو پرسیس

 :ساعتش گفت

 داشو ن یگه پیاره دیب رو هیکامران رفته خونه مادر خانومش تا هد

 ی شناسیشه......سوگل هم مشغول درس و دانشگاهه اونو که میم

 سانسش رو که گرفت یکامران ل ی فقط بذارنش درس بخونه ول 

 ......گه نخواست ادامه بدهیجذب کار شد و د 
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 :گفت  یینا در جواب دا یس

 

 

 به معلومات ی ادیز زیسانس چید دوران فوق لیتش رو بخوایواقع

 ه تو همونیکنه که تو کار بدرد بخوره هرچ یفه نماضادم آ

 بشه و تو  یستم آموزشیبخواد وارد س یسانسه، مگر کسیل

 ......ش برهیتا دکترا پ دیباکنه  سیدانشگاه تدر

 :نا گفت یس ی د حرفاییدر تا  ییدا

 ن قصد داره یهم ی سه براینطوره، سوگل عاشق تدریواقعاً هم 

 .... رهیدکتراش رو بگ

 ا انداخت ویزش رو به هلین آمینگاه تحس ییخانوما دادن اومبا 

 :گفت 

 .... نجا رو خونه خودت بدونیا   ی خوش اومد یل یا جان !!! خیهل

 :همسرش گفت ی د حرفاییحه خانوم در تایمل
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 هیا جانم که ماشالل ینداره ، هل ی نا جان!! با کامرانم فرق یس

 ف ی شتر تشریبو د ینجا رو خونه خودتون بدونیپارچه خانومه ا

 ....دیاریب

 هیز یم ی ده ننشسته از ظرف رویا مودبانه تشکر کرد، سپیهل

 :زد گفتی تو دستش گاز م اریکه به خیار برداشت در حالیخ

 !!!د؟ منم اومدم هاید یم اصالً منو دیست یمام که آدم ن

 :گفت  یز با خنده و مهربونیپرو  ییدا

 ن یا خانوم اولی هل ی  ، ولیوروجک ی قربونت بشه اصل تو ییدا 

 ش ما خواستم بگم منزل خودشونه معذبیارن پیف میباره تشر

 ......نباشن

 د ن یاد، تازه متوجه طرز لباس پوشا افتینا به هلی نگاه س یوقت

 .... امد یشد که با وجود کم بودنش به چشم م ی شیموقرانه و آرا
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 رو به ین بود که هر کسیرفتارش حساب شده و مت  ی بقدر

 داش تینطور ازش چشم برنمیکرد......هم یخودش مذب ت جسرع

 حس  ینگاهش رو بخوب ی نیا سنگ یده بودش، هلی اِنگار تابحال ند 

 ده و یاورد..... و سرگرم صحبت با سپ یخودش ن ی به رو یول کرد

 ..... حه خانوم شد یمل

 :گفت ییشد با خوشرویر نمیا سیدن هلیحه خانوم از دیمل

 واقعاً برآزندهاته مبارکت باشه تو ی رن دختینا جان !! همچیس

 برات ین خوبین جونم انتخاب به ا ی، پروی بود یاز اولم پسر خوب 

 ...... نیر ش یهم پ ی پاشال به یکرده، ا

 :خانومش گفت ی د حرفاییدر تا  ییدا

 خوبه که از شهر خودتون همسرت رو انتخاب  یلیجان!! خ ییدا

 کرد، البتهاد عتما ی شه به هر دختریط تهران نمیتو مح ی کرد
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 تا ی بشناس دیبا  ی ستن ولیخوبم کم ن  یلیل و خیاص ی خانوادهها

 ه عروسمی، هد یداشته باش  یانتخاب درست یبتون 

 از یکی یهم داره ول یه خانوادهمحترم یخداروشکردختر خوب

 کماه پدرشونیپسرش زن گرفته در عرض کمتر از  ی همکارام برا

 .... نسته  ییرو در آورد اآلنم تو مرحله جدا

 اط یبه ح ی بلند شد تا از پنجره نگاه  یین، دای ماش ی با ا ومدن صدا

 : تدن کامران، رو به جمع گفیبندازه با د

 ......نا اومدنیکامران ا

 یالش راحت شده بود چون تو مدت یده خیباً از بابت سپ ینا تقریس

 نطور ساکت بود ویگفت هم ی از کامران و خانومش م  ییکه دا

 ......ددایگوش م
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 حه خانم و ورود کامران ویتوسط مل  ی با باز کردن در ورود

 و چند  از جاشون بلند شدن ییخوشامدگو ی خانومش همه برا 

 یه وارد شد دختر یکردن اول هد  یدن بهشون طیرو تا رس ی قدم 

 که تو همون نگاه اول به دل  ی دوست داشتن  ی ف با چهرهایظر

 .....نشست یم

 ییباید چهره چندان زیرس ی م  نظرل ب معقو ی کامران هم پسر

 که مخاطب رویپ و با صالبت بود طوریخوش ت ینداشت ول

 .....کردیجذب خودش م

 باهم کردن و سمت اتاق کامران رفتن   یگرم یو احوالپرس سالم 

 ....تا لباس عوض کنن

 ا ینا و هلینا جا گرفت رو کرد به سیکامران زودتر اومد و کنار س 

 : و گفت
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 س یام رئید نتونستم بید ببخشیگم ، بایک میرتب رو تونیعروس

 د کارایتا از همکارام در نبودش با ۲ران نبود من و یشرکتمون ا

 ... .م یرفت یبود که جمعه ها هم م ی م طوریدادیو انجام مر

 :نا در جواب گفتیس

 م منم بعد از عقدتیبه زحمت نبود یگفتن راض ییبله دا 

 د یباش خت  وشبگم انشالل خیک میدمت تبریند

 م یم ، متظریهست  یممنون حال که دنبال تدارک مراسم عروس 

 .. .. خ اومدنش رو بگهیسوگل تار

 .... ز شام به آشپزخونه رفت یآماده کردن م ی وم برا حه خانیمل

 ا اِنگار بارها به خونشون رفت و آمد داشت فوراً پشت سرشیهل

 نهاشپ ی ت کرد روینا بهش سرایترس س ی لحظ ها ی رفت ، برا
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 کردینان نمیده گفت اونم همراهش بره، اطمی د و به سپ یچرخ

 ....... تنهاش بذاره

 ا برق زد اونقدر دلباز و بزرگیهل ی ابه آشپزخونه که رفتن چشم

 یادیز یخال  ی نفره بازهم فضا ۸ ی زناهارخوریبود که با وجود م 

 ی ومد، رویب کامال به چشم م یداشت ،همه جاش نظم و ترت

 ی چشم هر کس ی زینبود و از تم ی له اضافه ایچ وسی ا هنت هی کاب

 نداخت ین خانوم م یاد خونه عموش و مه ی رو  ای هلگرفت ، یرو م

 ی ره سر یدلش گرفت ، دوست داشت اراک که م ی لحظ ها ی راب

 .....شک داشت کارش درست باشه  یبه عمو و زنعموش بزنه ول

 ومدن ا ه هم به جمعشویده شد ، هدیز شام با کمک دخترا چیم

 ایده رو بعنوان دخترعمه و هلیگه سپ یبود حال د  یدختر خونگرم

 :ا گفت یشناخت ، خطاب به هلیرو عروس عمه م
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 م ، کامرانیشرکت کن یم تو مراسم عروسید نتونس ت یببخش

 نداشتم بدون کامران سختم  ییر شرکت بود منم چون آشنا یدرگ

 ...... . میکرد یخوشبخ ت ی ام ......براتون آرزو یبود ب

 : گفت ییده با لبخند دندون نمایسپ

 دیاریف بید تشریکه داشت  ی م با اون همه کار یتوقع نداشت  

 ط شما دعایگن تو شرایه آخه مید کاف ی ر کردیخ  ی دعان که یهم

 .......شهیر میدرگ

 د ه یرنگ از رُخش رفت و نگاه ملتمسانهاش رو به سپ  یا به آن یهل

 کنن با ینگاش م ی ه جوریه د هر س  ی د یده وقتیانداخت، سپ 

 :ادامه داد ی خونسرد

 داشتن ، شما  یح دادن کار مهمیشما آقا کامران توض ی ش پایپ 

 .......شهیر میخاطر تازه عروس بودن دعاتون درگهم ب
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 ی شد جمعش کرد ول یچ جوره نمیده رو هیسپ ی هرچند حرفا

 .....از شدت ارتعاشش کم کنه ینم خوب بود تا کمیهم

 ز یا اونقدر از ساده بودن میز آماده شد!!! هلیو م ندیشغذا رو ک

 حه یاز مل ی ژه ایشام خوشش اومده بود که به زبون آورد و تشکر و 

 ی داد خستگیا زد نشون میکه در جواب هل ی خانوم کرد..... لبخند

 با به چشم یار زیبس ی ن سادگ ی ز در عیاز تنش خارج شده.....م

 جلوه ی غذا و دسر  شیپچ یومد فقط دو جور غذا بدون ه یم

 بود و نه تجمالت  ی رنگارنگ خبر ی داشت نه از ژل هها ییبایز

 کردو خودشو یم یاحساس راحت ی جورنیا ایر!!..... هلیدست و پاگ

 ..... دونست یمزاحم نم

 ده رو عقب یکنار سپ یا صندلیه کنار کامران قرار گرفت .هل یهد

 : گفت ی حه خانوم فورینه، امّا ملید تا بش یکش
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 ..... نیش شوهرت بشی ا جان!!! پیهل

 ر یدن کلمه شوهر کرد زیاز شن ی فی که بدنش لرز خفیا در حالیهل

 کنارش رو ی نا هم صندل ینا به سمتش رفت سیس ن ی نگاه سنگ

 .....نهید تا بشیرون کشیب

 کهینداشت در حال ی کوچکتر ی ده که اصالً کار به بزرگتریسپ

 :د با خنده گفت یکشیخودش پلو م ی برا

 نا اشتباه ی روز که اومدم کارشه..... همش منو با سی!!! از دیینداز 

 ......!د ؟ یش من خواب  یشبم پیشه دیره باورتون میگ یم

 نا نگاه ید که سیا ،اونقدر خجالت کشیر از هلیدن بغیهمه خند

 .... رهیده انداخت و ازش خواست خفه خون بگ ی به سپ یچپ

 : ه کرد و گفتیکامران رو به هد

 

 

 فش رو کرده ی ش پارمه که برات تعریختر عمه آتن دهمود یسپ 
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 مریر و کب یست به صغیچ کس از دست زبونش در امان نیبودم ه

 ......رتیکنه حواستو جمع کن ترکشش نگیرحم نم

 :زد و گفت ی ه لبخندیهد

 ه یه به آدم روحیخوشم اومده شاد و پرانرژ ی لیمن که خ

 ......ده یم

 زد و تو دلش گفت چنان ی د ن حرف لبخنیدن ایده با شنیسپ

 .......ادت نرهی  ی بهت نشون بدم تا عمر دار ی ه ایروح

 :نا گفتیس

 د یرفته؟؟!!! تو ما  تا فقط سپ  یبه ک ی خرن آیم ایدونینم 

 ......هینجوریا

 

 

 ی دونه من به ک یفقط اونه که م  ی د از مامان بپرسیاونشو با 

 ..... رفتم
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 ادامه نده ، معلوم  هگیدح داد فقط شامش رو بخوره و ینا ترجیس

 !داشت؟ ی شروین دختر تا کجا قصد پ ینبود ا

 ی لیده که خیبه سپ کامران از شدت خنده قرمز شده بود ، رو

 : خورد گفتیو با آرامش غذاش رو م ی عاد

 !!! ی شپار هایهنوزم که آت

 ....... شما ی شپارها ینه به آت 

 ده اونم یسپا  ب  ید ادامه نده........ در افتادن لفظیکامرانم بهتر د

 .......امدی ه از عهدهاش برنمیدر حضور هد

 ح ه یکّر کرد ، ملخوشمز هاش تش  ی حه خانوم بابت غذاینا از ملیس

 :خانوم سخاوتمندانه در جواب گفت

 

 

 برات  ی دونستم خورشت بادمجون دوست دار ینوش جونت !!! م 

 نا جانیدوارم خانومتم دوست داشته باشه، س ی درست کردم، ام
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 .....نجا خونه خودتونهیکه ا ی دون یخانومت برس، م به دت خو

 : کنارش بود گفت یوقت

 !!!زم ؟؟یبازم برد یخوای د که ، مینخورد 

 خواد کنده یقلبش م یکینهمه نزدیهو داغ شد !!! حس کرد از ای

 شتر مشامش رو پریخوش ادکلن ب ی اد تو دهنش ، بویبشه ب

 ز ینکه چیابا رد خویداغش که به پوستش م ی کردو هرم نفسا

 بهش  ی ریاشتهاش رو کور کرد و حس س ینخورده بود ول ی ادیز

 :گفت یدست داد ...و به آروم

 .....تونم بخورمیشتر نمیممنون!! ب

 

 

 ک ه یدونست بطوریلش رو نم ی نا هم حالش منقلب بود و دلیس

 ......بگه ی زی گه نتونست چید

 دخترا  شاماز ا بابت خوشمزه بودن غذا تشکّر کرد.....بعد یهل
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 ز رو یع همه چیبزنه و سر ی زیحه خانوم دست به چ ینذاشتن مل

 ...... هم شستنمرتب کردن و ظرفا رو با کمک 

 ....خت و به سالن رفتنیر ی ده چایسپ

 د، یشده بود چ  یبا خالیوه آورد و داخل ظرفش که تفریه میهد

 نا رو قطع کرد وی کامران اونقدر حواسش بود که حرفش با س

 نا ی وه رو بلند کنه....سیکش رفت نذاشت ظرف مکم به عیسر

 براش یلیکه امشب ناخواسته خ  ی زیا افتاد چینگاهش به هل 

 د و یه رسیافتاد رد نگاهش رو که گرفت به کامران و هدیاتفاق م

 ی کنه ..... کالفه و عصبینگاهشون م یبا چه حسرت ایهلد که ید

 

 

 ه مظلوم د کبو ییا و چشمایش هلیدلش پ ینگاهش رو گرفت ول

 داد که مخاطب  ییکرد، به ناچار گوش به داینگاه زوج جوان م

 :گفتیقرارش داده بود و م
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 ر ن یذارن میم  یجان!!!  تا بچه هم که داشته باشییبله دا 

 ش رفته یکیم ی تا دار۲ما که  یمون یتاً تنها م یشون و نهایزندگ  یپ

 ه باش ی م خونمون طورینه دوست داشتیهم ی ا ، برا یاون سر دن

 ش خودمونی ان پیبچ هها ب 

 .... ندارم یگه غمینجا دیاد ایشال سوگل که برگرده اونم ب یا

 تش مثل ماست اآلن فقطینم با  تا بچه وضعیبیم مادرت رو

 ......ن وروجک براش مونده یا

 :بر لب ادامه داد ی ده و لبخندیبا اشاره به سپ

 

 

 بجا ی درزنن وروجک به اندازه  تا بچه براش حق فیهر چند ا 

 ......اره یم

 :شوهرش گفت ی حه خانم در جواب حرفایمل

 ن که یهم یاست، ول ینن رسم دیش اید بره دنبال زندگ یبچه با
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 نداره  ی برابر یچ ینوه با ه ینیریشن ش یهستن خوبه .... بچه دار م

 ....ز ترهیاز خود بچه هم عز یحت

 : ده گفتیسپ

 نا هر ینا ایس یسعرو ی !!! اگه بهت بگم مامانم از فرداییزندا

 !!!! ده اونقدر ذوق دارهیکه لباس بچه خریه تیابون یموقع رفته خ

 ..... هشیکه باورتون نم

 

 

 ن جون چقدر مشتاقه یدونم اآلن پروی چرا باورم نشه ؟!! من م 

 ن که یهم بشه ، هم ی که چه بچ ها ییینه .....واینا رو بب ی بچه س

 ...... هیچشماش به مامانش ببره کاف 

 : ن و گفتی رفت تو زمیگه داشت م یکه د  ایهله د برو کر

 اه رفتنت عقب د بخاطر دانشگ یا جان !!! زودتر دست بکار بش یهل 

 نقد که از اآلن دوستشیداره این جون نگهش م ید پرویننداز
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 ..... کنمیم ی ه شماریدن بچه کامران ثانید ی داره.......منم دارم برا

 م قبالً ازدواج کهیارشه دم زود بچیخوایگن نمیحال مُد شده م

 ....کردن سال بعدش بچه بغلشون بودیم

 د ی بده، بهتر د ینست چه جوابدوی ا اونقدر شرمزده بود که نمیهل

 ......اکتفا کنه ی ساکت بمونه و به لبخند

 

 

 خانواده  ی ا نشست درست روبرویث کنار هل یخب ی افهایده با قیسپ

 جمع گفت به رو  ی جد یلینکه خودش بخنده خی!! بدون ا ییدا

: 

 ام به یشن ، بعضیکنن بچه دار میا تا ازدواج می بله خُب !!! بعض 

 .......!!!!!کننیشن ازدواج میدار منکه بچه یمحض ا

 نا با خواهش و سفارش ازشیرو که س  ی زیبالخره گفته بود!!! چ

 ...... اره یخودش ن ی خواسته بود به رو
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 زودتر بهچه هر دادیح مینا امشب همش تحت فشار بود ترجیس

 ..... خونه برن

 رو که ساده فرضش  ی داد کاریآزارش م ی بدجور ییزندا ی حرفا

 ازاتی اونقدر امت ا یهلکرد راحت نبود یود آنچنانم که فکر م کرده ب

 ی کار راحت ییجدا ی برا یل تراشیبرجسته و مثبت داشت که دل

 

 

 ر و چطو ی د همه رو با چه بهانهاییمقبول و مورد تا ی نبود دختر

 !!رون کنه؟؟یش بیتونست از زندگ یم

 ن حه خانوم اصرار داشت شب رو بمون یقصد رفتن کردن ، مل یوقت

 ن بابت یاز ا یبود و مشکل  یبقول خودش اتاق اضافه به اندازه کاف

 ..... نداشتن

 د یباا تشکر کرد و با گفتن فردا اول وقت کالس داره و یهل

 .... تونن بموننی نمکه رو متقاعد کرد  ییلش رو برداره زندایوسا
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 ه عروس یا گذاشت و بعنوان هدیهل ی ه جعبه جلویحه خانوم یمل

 :د و گفتیده لب برچیاد ، سپ بودنش بهش د

 !!!؟؟یپس من چ

 :گفت ی حه خانوم با مهربونیمل

 ...... دم یبهت م ی توهم که عروس شد

 

 

 د یره ؟! واقعاً امیگیمنو م  یجون ک ییروزگار!!! آخه زندا ییییهع

 !!من عروس بشم ؟؟ دیردا

 ن یتونست به ایده که فقط خودش میسپ ی ن حرفایهمه به ا

 ......دنیه خندانشون کنی ب  یبامزگ

 تش پر و درینا که ظرف ی ن ، سیبه محض نشستن داخل ماش

 د کرد ویآستانه انفجار بود ... طلبکارانه وبا سرزنش رو به سپ 

 : گفت
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 از خودت  کل  به آدمو ی؟!! چرا گاه ینگ ی زی مگه قرار نشد چ

 رن ید بگیکه ناد  یستیسالته بچه ن ۸گه ی؟؟ تو دیکنید میناام

 ه نگاه به دور و برت کن رفتار یبوده  یبچگ و بگن حرفش از رو

 ..... ریاد بگ یکم ین ی هم سن و سالت رو بب

 

 

 دن اصالً همیکه چقدر خند  ی د  ی شده؟؟ د یخُب حال مگه چ

 ....ناراحت نشدن

 دونم چراید ، نم یور خجالت کشچط ختراون د ی د ی پس ند 

 ! در د خجالت بکشه؟یافته دختره با ین اتفاقات مین چنیا یوقت

 د کامران ی خندیه موضوع دوطرفه است ...اون که مین یکه ایحال

 !!!هیبود نه هد 

 روقت بود همه خسته!!! بدتر از همه که یدن دیبه خونه رس  یوقت

 ......ا فردا اول وقت کالس داشتیهل
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 صبحانه ی برا ی ادیدار شد وقت زیر ب ید  یکمبح ص

 آروم  یلین خیرانداشت....خواهر و برادر هر دو خواب بودن بناب

 ......رون زدیجاد نشه آماده شد و از خونه بیا ییکه صدا

 

 

 د رفته ید فهمیرو که د ایهل ی خال  ی دار شد جای ده بیساعت  سپ 

 سترفت تا د یس بهداشتیاز رختخواب جدا شد به سرو

 نا خونه است ید سیوصورتش رو بشوره... از اتاق که خارج شد فهم

 ...و هنوز نرفته 

 "الو"رو جواب داد با گفتن    یتلفن بلند شد گوش زنگ ی صدا

 :گفتی د که میرو پشت خط شن  ی ف دختریظر ی صدا

 ؟؟ ی الو منزل مهندس معتمد

 !!بله !! شما ؟؟

 وشه خاماوردن همراهشون هم یف نیمن همکارشونم، هنوز تشر
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 ... نگرانشون شدم

 .... !!!ست خواب موندنین  ینگران ی جا

 ؟؟دید شما خواهرشون هستیببخش

 

 

 .....با اجازهتون بله

 .... هستم ی خوشبختم، منم صبور

 ....دارشون کنم ؟ید ، بیدار یمنم خوشبختم اگر کار خاص

 .... شمید ممنون میاگر لطف کن

 ...خدمتتون خدانگهدار ی بله حتماً!! گوش

 ...نون خداحافظمم

 پشت تلفن باهاش کار داره مثل فنر  ی د نازینکه شنیبه محض ا

 به سمت تلفن   "ر شده !!! ید  ی وا ی ا"د و با گفتن یاز جاش پر 

 آروم و  ییرو برداشت و خواب آلوده و با صدا یرفت و گوش
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 :گفت یمیصم

 الو سالم

 

 

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

 !!!نه !! نگران نباش 

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

 ام یشم میالن آماده م

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

 توهم مراقب خودت باش

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

 خداحافظ

 ی س بهداشتیرو گذاشت و برگشت تا سمت سرو یگوش  یوقت

 ده روبرو شد که با اخم داشت یبره ، با چهره پرسان و متعجب سپ
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 ده یاد، سپن د تکوه؟ سرش رو یچ یکرد، به نشونه ینگاهش م 

 :گفت  یشاک

 ی زنیحرف م ی میو صم یخانومت خودمون ی تو با همه کارمندا 

 شن ؟؟یر کنه نگران میساعت د۲سشون یهمه کارمندات رئ؟؟ 

 :و متفاوت ادامه داد ی جد یبا حالت

 نقدر که یست ، این ی چیخندم حواسم به هیگم و میفکر نکن م

 ین راحتیابه  ی با هل  ی مانه صحبت کردی ن خانوم صمیبا ا

 اجازه بده تازه عروسش تنها دانشگاه  ی شه مردی!!! چطور م ی ستین

 !نه ؟رفت و آمد ک

 نداره  یمنظور خاص یه همه با هم راحتن کسینجورینجا ا یخُب ا

 م امروز یندار یم باهم مشکلای هلهستن، در مورد  یمیصم یول

 ..... که خواب موندم ی دیصبحم د
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 ...... شد ندارمه ک  یبه تلفن یبهرحال من حس خوب

 ز شده و یر ییادش اومده باشه با چشمای ی زیهو انگار چی

 :د ی پرس موشکافانه

 که قبالً در ی دم اون دخترینا ترا جان مامان!!  میس

 رون؟؟ یت رفته بیاز زندگ ی موردش صحبت کرده بود

 :گرفته ادامه داد یوبا لحن

 هخوره تازیست!! بهش نمی دختر شاد و سرحال سابق ن یهل

 .....داره نسبت به قبلش لغرترم شده یوس باشه بنظرم غمرع

 !!! یبافی ون می!!! زده به سرت؟!!هذد؟ یسپ  یگیچرا چرت م

 .... دوارم من اشتباه کرده باشمیام

 .......جه ذهن خرابتهینا همه نتیا ی معلومه که اشتباه فکر کرد

 

 



@Romanbook_ir                                                                                      تابوشكين عاشقانه  

  
 

شما! یمجازق ین رف ین و آخریرمان بوک:  اول                                      

 ی ده گوش بده برایسپ ی سه و به حرفایخواست وا یگه نمید

 .......رونیخراب زودتر از خونه بزنه ب یح داد با اعصاب یترج نیمه

 رد ظهر رو بره خونه نشد!!! حساب کرد تو رفت وا هر کار کیهل

 ..... شهیر میبرگشت کالسش د

 ده بود باهاش تماس گرفتیده رو ندین چون صبح سپ یهم ی برا

 ......تا نگران نشه و گفت ظهر رو مجبوره بمونه

 مشغول خوردن ناهار سِلف ی ده بود !! با شاد ما ین روزه هنوزم یف

 ....بودن

 ده بود اومد و با گفتن با  ی ز تو کالسا دن چند رویکه ا ی دختر

 رون آورد و یفش بیاز تو ک ی اجازه!!! کنارشون نشست لقم ها

 ....مشغول خوردن شد

 

 

 الیش "اب استادا متوجّه شده بود، یاسمش رو موقع حضور و غ
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 .....دونستیدر موردش نم ی گهایز دیچ ی !!! ول "ی ازین

 گرفت و   ینیتو س ی تا چا۳ال رفت یناهارشون تموم شد ش یوقت

 ... تشکر کردن  ی ا و شادی ز گذاشت ؛ هلیم ی آورد رو

 شتر هر کدوم خودشون یب  ییآشنا ی بود برا ییدختر ناز و خوشرو

 ه و فعالًیراز یال شی دن ش ینطور که فهمیکردن ، ا ی رو کاملتر معرف  

 ... رهیکنه....قرار بود اونم خونه بگیم  یاهرش زندگخو ونهخ

 تا عصر کالس داره  ای هله که ییز از اون روزادونست امروی نا میس

 ی دونست برایقش رو نمیبرنامهاش خونه بود و ساعت دق یول

 ن کالسشین ظهر که شد باهاش تماس گرفت و ساعت آخریهم

 تمومعت سا ره دنبالش،ید بهش گفت منتظر باشه میرو پرس

 ......ره یط بگید تابراشون بلیشدن کالس فرداش رو هم پرس

 

 

 رو یده روز خوبیسپ ی دن حرفایو شن ی از صبح با تلفن نازنا یس
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 ا برن خونه یم داشت حداقل عصر رو با هلیشروع نکرده بود و تصم

 زُوم کنه تا تَه توش رو  ی زیه چیرو  یده وقت یدونست سپ  ی، م

 ...... ستیاره ول کن ن یدر ن

 چند روز فکرش  ی رفتن لاقل برایهمون بهتر فردا هر دوشون م

 ......دآزاد بو

 دونست یدن حرفاش متعجّب شد و مینا و شن یا از تماس سیهل

 ن بار بره یاول ی م گرفته براینا تصم ی افتاده که س یحتماً اتفاق

 .... دنبالش

 رهداشتن نگران بود نکنه دوباره اون پس ی ولوژیصبح که کالس ب 

 ن بار ینه، آخه خودش گفته بود اولی ر داده بود ببیرو که بهش گ

 

 

 ازش نبود، اِنگار  ی خداروشکر خبر یدش ول ی کالس د ن یتو ا

 ........کارش  یهمون بار اول جوابش رو گرفته و رفته بود پ
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 یدونست پسرخالهاش کدوم همکالسشه؟؟!! پسرا  ینم یحت

 تو سن ی اپسرا یبچ هسن بودن هل یلیکالسشون بنظرش خ

 دونست و معتقد بود هنوز مونده تا مرد  یخودش رو بچه م

 .....بشن

 چندتا آقا هم تو کالس بودن که مشخص بود ازدواج کردن و 

 ......سنشون بالتر بود

 م یره، تصمینا تماس بگیکالسش که تموم شد منتظر موند تا س

 ....ازدواجش فکر نکنه  ی گه به بد بودن ماجرایگرفته بود د

 ی ش برادرشه!!! ولی هم پ ایهلش خواهرشه، یال که فعالً پیش ثل م

 چوقت ن تونستیافکار ذهنش رو پَس زد همونطور که ه زود  یلیخ

 

 

 نا یکه به س  یر از برادر فرض کنه با احساسیبغ  ی زیفرشاد رو چ

 گهید  یداشت محال بود بتونه اونو برادر خودش بدونه!!! ول
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 ا با یدوار و  ینا امی ف سطر از یخواست با هر رفتار مثبت ینم

 !!!ر بشهیسردش دلگ ی برخوردها

 نطو ر یط دانشکده و همیتر شده بود مح ی ساش جدحال که کال

 دا کرده بود رو دوست داشت؛ مِن بعد از یکه تا بحال پ ییدوستا

 ...... زا باشهی ن چیشتر فکر و ذهنش همیکنه ب  ی سع  دیبان یا

 دکمه سبز رو  "دی سپ ادربر "دن  ی ش که زنگ خورد با دیگوش

 گوشش خوشنا رو که به  یس ی صدا "الو"فشار داد، با گفتن 

 :دی ن بود ، شن ینواتر

 نگه نداشتم  یخوب ی د جاییا یع ب یابونم سریسالم !!! من سرخ 

.... 

 

 

 ....باشه اومدم

 ن یدن ماش ی ابون رسوند با دیبه سرعت برق و باد خودشو به سر خ
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 ..... شدنا پا تند کرد و رفت سوار یس

 ......رفتمید خودم میسالم !!! به زحمت افتاد 

 د با هم ید امروز رو بایسپ ی ر دادنا ید!! از گیباش سالم خسته ن

 . ... مم کردین جیس یبه شک افتاده امروز کل یم ، حساب یرفت یم

 زده نشد، انگار هر دو تو افکار یگه تا برسن خونه حرفید

 ن یماش ی افض  تو کردن.... سکوت پخش شدهی ر میخودشون س

 .....جاد کرده بودیا ینی جو سنگ

 

 

 نا یاده شد صبر نکرد سیپ ی ا با تشکّریلدنشون هیبه محض رس 

 .......د داخل آسانسوریاد ،پریب

 د  یده رو شنیسپ ی د زنگ رو زد ، صدایآپارتمان که رس ی جلو

 :از پشت در گفت 

 !!!؟؟ یکِه اَست
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 :ادب دده جوایا متعجّب بخاطر طرز حرف زدن سپیهل

 . ....!!!ام، باز کنیهل

 ، چهره خندوننهیبب نست  تو یکه م ی ز ین چیبا بازشدن در بهتر

 :ده بود که گفتیسپ

 ؟؟ ی چه زود اومد

 یش د مثل خودش با حاضرجوابیکه وارد خونه میا در حالیهل

 :گفت 

 

 

 .....!ام ؟یر بیبرگردم ، برم د ی خوایم

 م دانشگاه ی دستاا !!!! دلمون خوشه عروسمون رو فریراه افتاد

 چطور شد  یاد گرفته .....نگفت ی ییزاین چه چ ی درس بخونه ، بب 

 !!!.؟؟ی زودتر اومد

 م اآلنم دارهینا اومد دنبالم باهم اومدیست!!! س یم زود نیلیخ
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 !!!کنهی نو پارک می ماش

 به دست و صورتش بزنه و لباس عوض کنه  ی رفت تو اتاق تا آب 

 آه  ی زیچ ی ادآوری با د ،تنش خسته شده بو ی از صبح تو لباسا 

 ......از نهادش بلند شد

 م دوست یل یبذاره خ ی شال و روسر ی چ ترفندیشد به ه یگه نمید

 !!!بود که بتونه یخسته تر از اون یره ولیداشت دوش بگ

 .....دیانتخاب کرد و پوش ی با استرچ خاکستر ی ک گلبهیه تونی

 

 

 م جمعباز،  سرش مهار کرد ی پس بال ی تا کل۲پُرش رو با  ی موها

 ودش فکرش خی نا پی د سیذاشتشون شا ی بودنش بهتر بود اگر باز م

 دخترا رو  ی رفتارا یپسرا بعض یکنه گاه  ی خواد دلبریکرد میم

 یی نم از اعتماد به نفس بال یکردن ایبه نفع خودشون برداشت م

 .....بود که داشتن 
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 زد ،یصداش م ی خوردن چا ی د که برایده رو شنیسپ ی صدا

 ی د که نشسته و داره به حرفا ینا رو دی نه رفت سزخوآشپبه  یوقت

 ..... بود ی ختن چایده هم در حال ری ده ؛ سپی م ده گوش یسپ

 ن بار یاول ی ا افتاد با مکث روش ثابت موند براینگاهش که به هل 

 به  یدش، وقتیدیبود که به خواست خودش بدون پوشش م 

 ... خودش آمد نگاه ازش گرفت

 

 

 نطور پشت سرهم یده داد که همیسپ ی حواسش رو به حرفا

 :گفت یداشت م

 ه  ی د کنم موقع برگشتن یکم خر ی ییروبروامروز رفتم سوپر  

 سالم خوب "دم ، بهم گفت ینگ دیدختر خوشگل تو پارک

 اره منم مثل یدر م ی منم فکر کردم داره مسخره باز "؟؟یاَست

 شتر حرف زدی بعد که ب  "بله خوب اَستم "خودش جواب دادم 
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 ه اونقدر خوشمیه، و حرف زدنش اونجوریم گُلنبانوم خدیفهم

 .... اومد

 :نا و ادامه دادیو کرد به سر

 باحال  یلیدم منظورش مهندسه....خیر ، فهمیگفت اِنجِن ی به تو م

 .....زنن یحرف م

 :نا در جواب گفتیس

 

 

 چند  یشه ..... گلُنبیم ی ب اً ماه یران تقریتو تابستون اومده ا

 زنه، اما یاد گرفته مثل خود ما حرف مین یمه  ی رانه برایساله ا

 .... سته عادت کنه خانومش هنوز نتون

 :د یا و پرسیده رو کرد به هلیسپ

 !ش؟؟یدیتو د

 دوباره ی خاطره اون روز سرد و پشت در موندنش لرز  ی ادآوریبا 
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 اندوهبار  یبه تنش نشست چهرهاشناخودآگاه درهم شد، با لحن

 :گفت 

 ...هیرمونگدمش دختر خوب وخیآره د

 دن حالعوض کر ی شد برا ایهل ر حالت یینا کامالً متوجه تغیس

 :و هوا گفت

 ۳:ط گرفتم!!! فردا ساعت یبراتون بل ...

 

 

 : ده با خنده گفتیسپ

 !!!یرون کردن ما عجله داریچقدرم تو ب 

 تو دلش افتاد و با حالت  ی اتفّاق صبح دلشوره بد  ی ادآوریهو با ی

 نا رو نگاه کرد یس ی ز و معناداریتامل برانگ 

 ایچ حرف یه ده تمام شب رو پکر بود؛موقع خواب بدونیسپ

 ر!!! فهموند که ینا رفت و با گفتن شب بخ یبه اتاق س یحیتوض
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 در موردش  ینکه حرف یمون ه و از ایا نمیگه امشب رو کنار هلید

 ......!!! ستیر ن ییمش قابل تغیتصم یعنینزده بود 

 .....کردنیون تماشا میز یو تلودن بو منینا هنوزم تو نشی ا و سیهل

 ده ید سپیا فهمینا خاموش شد و هلیکه گذشت برق اتاق س یکم

 .....دهیخواب

 

 

 ده ، فرصت نکردهین سه روز با وجود سپیپسبه اتاقش رفت. ا

 .....ل کنهی س و تکمیبود جزواتش رو پاکنو

 شیاز پ ی تونست کار یاراک بود و عمالً نم یفردا هم که راه

 .......ببره 

 تونه ی که م یینا تا جا ی ح داد امشب رو تو اتاق کار سین ترجیبنابرا

 اتاق کار یلش رو برداشت و راهیدار بمونه و انجامشون بده وسایب

 ...... شد
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 د یز بایم ی ز ش استفاده کنه، رو یخواست از مین بار بود م یاول

 شد به قصد برداشتن دستمال به آشپزخونه رفت موقع یز میتم

 :آروم گفت ییمن بود با صدایکه هنوزم داخل نش، نایبرگشت س 

 ....دیخودتون باش ی خوابم شما سر جایون اتاق ممن تو ا

 

 

 خوام انجام بدم شما تو همون اتاق یعقب موندهام رو م ی کارا 

 .......شک نکنه ی زید به چی د تا سپیبخواب

 ...... برمتونیفردا صبح خودم م 

 باشه خودم  یکین اموری شم فکر نکنم مس یمزاحم شما نم

 ......رمیم

 بزنه،  یگه نتونست حرفیا د یکه هل ی و آمرانه جور ی جد یبا لحن

 :گفت 

 ......!!!!می ریصبح با هم م
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 ......ری باشه، شبتون بخ

 ... ریشب بخ 

 نا یکه س ی اون روز ی ن وارد اتاق شد ، فردایری ش  یا با حسیهل

 استاد رو ی داص یگوش ی رو ی تون ه با نرم افزا ریبهش گفته بود م 

 

 

 حال نصب شده داشتش ضبط کنه، نرم افزار رو براش آورده بود و 

 نوشت موقع یکرد، جزوه هم میاستادها رو ضبط م  ی و صدا

 ضبط شده رجوع و ی که لزم بود به صدا ییس جاهایپاکنو

 .....بردیت لذت رو مینکار نهای کرد و از ایل م یجزوهاش رو تکم 

 داربشه به قصد ی نک ه صبح زودتر بیا ی نا هم برای س یقیبعد از دقا

 ..... ا شدیلدن وارد اتاق هیخواب

 م دوستش یلین مال خودش بود و خیاتا ق محبوبش که تا قبل از ا

 ی ز سر جایداشت، برخالف اون زمان!!! اآلن کامالً مرتب و هر چ
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 ی توش قرار گرفته بود ول ی ضترینکه تخت عریخودش بود.....با ا

 ......دیرس یش بزرگتر از قبل بنظر مودنت بدمان و خلویبخاطر چ

 ن بهیهم ی خوابه برایا کدوم سمت تخت میبود هلده ید یاتفاق

 ل صورتشیسمت مخالفش رفت لبه تخت نشست، دستاش رو حا

 که امروز تو شرکت  ید به جلسه مهمیکرد و ذهنش پر کش

 .....داشتن

 س یکه رئ ی ناز  ی دشون بدون وجود مسعود پسرعمویپروژه جد

 !!!نها  ی د یرسیشرکت بود، معلوم نبود به سرانجام م   ی دارسابح

..... 

 ی بود و مسعود بخوب  یجلسه امروزشون حول محور مسائل مال

 .....تش کرده بودیهدا

 ن نوبت از طرف کارفرما پرداختیچند یکه قرار بود ط یمبلغ

 متقاعدشون کرده بود در دو قسط به حساب شرکت یبشه؛ براحت

 شد و لزم نبود ازیبه نفعشون م یلیخ ی ور نجیز بشه ای وار
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 نا یپروژه استفاده کنن ا ی شبرد کارهایپ ی کت براشر ی موجود

 یبود چون رو حساب معرف ی ون مسعود و البته ناز یهمه رو مد 

 

 

 نجا ثابت یمسعود به شرکت باز شد و تا به ا ی پا  ی ناز ییو آشنا

 در رابطه با  یخوب آد و هوش یبر م  یکرده بود از پَسِ کارها بخوب 

 ...... داره یمسائل مال 

 تشون تو جلسه ی بخاطر موفق  یخر هفته رو جشنن آیهم ی برا

 ......گرفته بودن

 ال راحت ویده نبودن و با خ یا و سپ ین بود که هلیحُسنش به ا

 ..... داشته باشه یتونست اوقات خوشی بدون دغدغه م

 کار  ی کل رکردنش یساعت د۲رو گذرونده بود بخاطر  یروز سخت

 جلسه رو به موقع حات مربوط به یفشرده انجام داده بود تا توض

 رو کنار زد و یاز به خواب داشت روتخت یآماده کنه و حال فقط ن
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 کیکه هر بار با نزد یم و خوشیمال ی د، همون بویر پتو خزیز

 

 

 مشامش رو ی شتر ینبار با قوت ب یکرد ایا حسش میشدنش به هل 

 ....... پر کرد

 رو تخت دونفره  ی کنفریرو لبش اومد  ی بخند ل  اریاخت یب

 کنه....... از یم یداره!!! آدم احساس راحت ین چه لذتدیخواب

 د ل ذت بخش تر باشه دونفرهیفکرش گذشت که حالت عکسش شا

 نا تا بحال تجربهاشی کنفره، که البتّه سیتخت  ی دن رویخواب

 ....نکرده بود

 دوبارش که به  ی ک ی دایب شش یاد اتفاق افتاده بود که پیز ی ناز

 ی ده بود نازیتخت دراز کش  ی رو  یقصد استراحت و رفع خستگ

 نا تخت ی س یره ول یخواسته بود کنارش قرار بگ ی عاد یلیهم خ

 .......رو ترک کرده بود 
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 بدنبال  یمونیکرد تا پشیت م یاط رو رعایشه جانب احتیهم

 ..... نداشته باشه

 در ی عالقهاش به نازود وج با ی ر شده بود، ولیهر بارم ازش دلگ

 تعارف  یشد با کسیزش محسوب م نموردِ بخصوص که خط قرمیا

 .....نداشت 

 ن یده بود بنابرای ده خوابی بود که سپ ی ساعت زنگدارش تو اتاق 

 .... کرد بخوابه یدار بشه سعینکه صبح به موقع ب یا ی برا

 نداشت  یخواب خوب یزود خوابش برده بود. ول یبا وجود خستگ

 دار شد، دهنش خشک شده  یصبح بود که ب  ۳  ی وداحد ساعت

 خوردن آب به آشپزخونه رفت موقع برگشت متوجّه  ی و برا بود

 ف که حتماً ازیضع ی انعکاس نور یشد برق اتاق کار خاموشه ول
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 ی ا چطور ینه هلی بزنه بب ی چراغ مطالعه بود کنجکاوش کرد سر

 !!!دهیخواب

 ده یبازش کرد قبالً فهم  طایتمه بسته بود با احیدر اتاق رو که ن

 د یخوابیتخت هم که م ی ترسه چو ن روی م یکیا از تاریبود هل

 تخت که حامد نصب کرده بود و بدلخواه ی ده بود چراغ بال ید

 ......ذارهیشد رو روشن م یاد میدرجه اش کم و ز

 ا رو یروشن کرده بود هل یکه از چراغ مطالعه اتاق رو کم ی با نور

 مبل رو  ی رو ی از کوسنها  یک ی برده ؛   ابشخو زی ن م یید که پاید

 ر سرش کرده و مانتوش رو بعنوان روانداز انداخته ویبالش ز

 ........دا بود از سرما تو خودش مچاله شده یکامالً پ

 یباتر یش جلوه ز ی د چراغ مطالعه به صورت مهتابینور سف 

 ن ویزم ی بلند و خوشرنگش که آزادانه رو ی ده بود ،موهایبخش
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 رهاشاز صورتش رو پوشونده بود چه یخته بود بخشیراش ن هشو

 یتو  ی ز یچ ی لحظ ها ی باتر و مثل فرشت هها کرده بود برایرو ز

 ..... دلش تکون خورد 

 !!!ن اتاق رختخواب هست ؟؟یدونست داخل کمد ای ا نمیهل یعنی

 دونست داخلیکرد و میم یامد همه جا رو وارسیهر بار که م  ی ناز

 ..... ستکمد رختخواب ه 

 .... کردنیاستفاده مامدن ازش یکه خانوادش به تهران م ی گاه 

 ییجاد نشه در کمد رو باز کرد و پتویا ییآروم که صدا یلیخ

 دا ریکه از خواب ب ی اط روش انداخت طوریبرداشت، و با احت 

 ......نشه

 د، هر یتخت دراز کش ی ا برگشت و دوباره روی به سمت اتاق هل

 یا تالش ینکه بخواد یامد بدون اینممش چش کرد خواب بهیکار م
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 از ذهنش ی ا لحظ هایر صورت خواب هلینمورد بکنه تصویادر 

 ...... افتهیشد تمام وجودش به تکاپو بیشد و باعث میخارج نم

 ییگه از سرمایداد ،دیرو نشون م ۶دار شد ساعت یا ب یصبح هل 

 شدن ند نبود!!! به محض بل ی شب تو جونش افتاده بود خبریکه د

 ی لیخ یده باشه ولید کار سپیشد که روش بود شا ییمتوجه پتو

 بود که خوابش ییده از اونایزود احتمالش رو رد کرد چون س پ

 شد چه برسه بخواد نصفیدار میصبح هم به زور ب ینه حت یسنگ 

 ..... دار بشهیشب ب 

 نا بوده؟؟!! از فکرش سراسر وجودش گرم شدیکار س  یعنیپس 

 چوند و خودشو بغلش یرو به دورش پ پتوفت گر  یو حس خوب

 ..... کرد

 شه از جاش بلند شد ؛ بدنش کوفته شده یرش مینکه دیبا فکر ا

 ن کارش باعث شد یده !!! با ای نه سپی ر ببیخ ی کرد ول یبود و درد م
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 .......ل کنه یهمه جزوههاشو تکم

 پتو رو جمعش کرد نگاهش که به درباز کمد افتاد آه از نهادش

 و نگاه ده بود داخل کمد ریا به فکر خودش نرسچر د .بلند ش 

 . کنه ؟؟!!!! پتو رو داخلش گذاشت و درش رو بست

 رونیلشو جمع و چراغ مطالعه رو خاموش کرد و از اتاق بیوسا

 من و کوسن رو سرجاش یز وسط نشیم ی رفت جزوه ها رو رو

 داخل راهرو رفت تا دست و یس بهداشتیگذاشت و به سرو

 نجا مسواکش رویشبم همیمسواک بزنه د ه وشورصورتش رو ب

 ...... زده بود

 

 

 داد.... فرصت داشت یرو نشون م  ۶:۳ساعت رو نگاه کرد 

 ..... بذاره ی آماده کنه به آشپزخونه رفت تا چا ی صبحان همختصر 

 د و داخل اتاق رو یکش  یانه؟!! سرکیدار شده ینا بیدونست س ینم
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 ن وییود سرش پاه بشستنا پشت به در لبه تخت نی نگاه کرد س

 نا برگشت با یا آروم به در اتاق زد سیهل دستاش تو موهاش بود

 ده بود مرتبیرو که خواب ی ا از جاش بلند شد یدن هلید

 لش وارد شد و سالمیا با وسایرو انداخت، هل یکرد و روتخت

 ........داد

 ۲ر از همون ی نا شب گذشته رو بغیشه گفت سی ساعت اول  م  ۳

 .....ده بودیاباصالً نخو

 داد، از کنارش گذشت و اتاق ا یهل م به سال یجواب یحوصلگیبا ب 

 .... رو ترک کرد 

 

 

 ا زیروز ن۲ ی که برا ی لضرورینا !!! وسا یا متعجّب از رفتار س یهل

 ...... کش گذاشتیکوچ  یداشت رو داخل ساک دست

 به بار اضافه  ی ازیز داشت و نین بود که اراک همه چیش به ایخوب
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 .... ببره ده براشیتخت گذاشت تا سپ  ی ک رو روسا  د .نبو

 ده رو برداره بعدشیاد سپ ینا، قرار شد عصر ب یس ی طبق حرفا

 ...... ایبرن دنبال هل

 تا۲ع آماده کرد و یسر یلیز صبحانه رو خیبه آشپزخونه رفت م

 .....خت گذاشت تا سرد بشه یر ی چا

 ز آماده یم  شد ده وارد آشپزخونهی نا لباس پوش یس ی بعد از لحظها

 شب دردید یاست سرش از شب نخوابخو ی د ، دلش چا ی رو که د

 ....حرف نشستیکرد بیم

 

 

 قرمز و کسل بودنش  ی افتاد چشما ینا م ی ا به سیکه نگاه هل  ی گاه 

 یکه رو ی ا با وجودینداشته امّا هل یداد خواب راحتینشون م

 کرده یده و بدنش کوفته شده بود خواب خوبین سفت خوابیزم

 نا روشیگه مطمئنه سید بود که حال  ییدم از اثر پتو ی شا... بود
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 ...... انداخته

 بهش منتقل  ین یریتو رگهاش حس ش یان گرمین فکر و جریبا ا

 ....... شد ، صبحانهاش رو زودتر تموم کرد؛ و رفت تا حاضر بشه

 نام یده و آماده منتظر شد تا سیقه لباس پوشیکمتر از  دق

 ا نیبه اتاق س  ین فاصله نگاه  ی و اه تکن صبحان هاش رو تموم

 دا ر یتوپ هم ب ی د که غرق خوابه و با صدایده رو دیانداخت، سپ 

 ..... شهینم

 

 

 ایبود با تعجب هل  ۲:رون اومد ساعت  ینا که از آشپزخونه بیس

 رفتن ی ه خانوم براید یدین بار بود مید که آماده شده اولیرو د

 قرار داشت حداقل ی نازبا  ار شه هر بیحاضر م ی ن زود یبه ا ییجا

 ....شدیرتر مید یک ساعتی

 ...... بودن ی نجوریخودشم هم  ی خواهرا ی عالوه بر ناز
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 که  ین شدن کمی سوار ماش ی رون رفتن، وقتیهر دو از خونه ب

 ی ه گرفته بود رویحه خانوم هدیرو که از مل ی ا جعبهایگذشت هل 

 انش رسه پُه نگاین چینا به عالمت این گذاشت، س یداشبورد ماش

 :دیده ، پرسی نم یحیچ توضید هید یا کرد وقتیرو به هل

 ه؟؟؟ ین چیا

 !!!تونه ؟؟ییه خانوم دایهد

 !!نش به من؟یدیخب چرا م

 

 

 هیهد ی ه طالهایخواستم ببرم اراک با بقیآخه مال شماست ، م 

 ..... بذارمشون صندوق امانات بانک

 دونست  یم نکهیخواست بگه اکراه داشت، با ایکه م ی زیچ  ی برا

 ارش ..... با ی دوست نداشت به زبون ب  یافته ولیبالخره اتفاق م

 :کرد لرزون نباشه ادامه دادی م ی ل رفته که سعیتحل ییصدا



@Romanbook_ir                                                                                      تابوشكين عاشقانه  

  
 

شما! یمجازق ین رف ین و آخریرمان بوک:  اول                                      

 نجا بهتون ینو خواستم همیهمه رو برگردونم ا یید موقع جدایبا

 .... ه بذارم بانکیبرمش اراک تا با بقی د میریبدمش، اگر نگ

 دن در فرو بر یبه روبرو سع ی اه  نگ  با زدیکه حرف م یتمام مدت

 ....... ر کرده بودیداشت که در گلوش گ یبغض

 ا یهل ی ده بود ؛ نگاهش به دستای که شن ییر حرفاینا تحت تاثیس

 که تو هم قفل شده بود افتاد انتظار نداشت حلقه رو استفاده کنه 

 ..... کردیدرست مثل خودش که استفاده نم

 

 

 بود  نا !!! گفتهیه به س یده با کنای پ، سشییخونه دا یشبِ مهمون

 》 کنن متنفرهیکه حلقه استفاده نم  یمتاهل یاز مردا !!!!《

 اره که خودشم از همون دستهیخودش ب  ی نکه به روینا بدون ایس

 ید و حلقهاش رو براییده رو تایسپ ی حرفا ییمرداست!!! با پرو

 حسکه ن بود یب تر این بار به انگشتش انداخته بود و عجیاول
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 ...... بهش داشت یخوب

 ی کنه ولیشتر اوقات حلقه استفاده نمیده بود که ب ی رو هم دا یهل

 کردیدستش م  ییدا یا مهمون ی ده و یمثل درحضور سپ ییه جاهای

 ب به دست ی عج یبود ول یینگ ساده طال یه ر یکه  ی باوجود

 امد، تو دستش جلوه و درخششیفش خوش مید و ظریسف

 اوست داشت ساعتها دستاشو تماشد کهیداشت.... طور یخاص

 .....کنه

 

 

 : و سرزنشگر گفت یشاک یا ، اخم کرد با لحنیهل یدر جواب حرفا

 ن جعبهیکه داده شده مال خودتونه ا ی هایاون طالها و هر هد 

 هم خاله  ی ایم با اسباب بازیه ؟؟!!! دارید مگه بچه بازیرو هم بردار

 ی شد هر کی دعوا م یقته وم ؟!!! مثل اون موقعها کیکن یم ی باز

 یی د بعد از جدایخوایرف ت!!!شمام میداشت و میدشو برمل خویوسا
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 !!د؟یهمه رو برگردون

 ی ت مناسبیده بود موقع یش کشیپ ایهلکه خود  یین حرفا یبا ا

 ه و سهم خونه صحبت کنه، صداشو صاف یبود که در مورد مهر

 :با تعلل و مِنومِن گفت یکرد کم

 حاضرم  د بگم منین نصف خونه!!! بااو ه و ی فقط در مورد مهر

 قرار به جداشدنه  ی د، وقتی معادلش پول بدم تا ازش صرفنظر کن

 .......نداره ییداشتن ملک مشترک معنا

 

 

 ی د و دلش از حس خوبیکباره تنش لرزید به ی که شن یاز حرف

 و  یچارگیشد بجاش حس ب  یش داشت خالی پ یقیکه تا دقا

 وست داشت تنها بود و با د دکر همه وجودش رو پُر یبدبخت 

 بانش رو یکه گر ید خفگ ی کرد شایه میگر ی ها  ی بلند ها ی داص

 .... داشتیگرفته بود دست از سرش بر م
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 رو به زبون ی ز ین چ یکرده بود که همچ ی در موردش چه تصور

 ایهل ی عن ی کرد؛  یشتر قلبش رو زخمیآورد؟؟ حرفاش مثل ن 

 ز کنه ویدندون ت یکسال م ی نقدر بدبخت شده که بخواد برایا

 چشماش پر  ی نا بشنوه؟! فور  ین حرفا رو اونم از سیشه اباعث ب

 :نانه در جوابش گفتیغمگ یشد با لحن  ی آب و اشکش جار 

 ......خواستمیاگر تمامش هم بود رو نم ینه اون نصف خونه !! حت  

 !! که خودم گفتم ی و نه اون  سکها

 

 

 اشکاش رو پاک  تاشدس که با پشتینفسش رو تازه کرد در حال

 :ن تر از قبل ادامه دادیغمگ یلحن  کرد بایم

 اده یخونم از سرمم زین که دارم درسم رو میبقول خودتون هم

 متاسفم که مجبورم تو منزلتون مزاحمتون باشم ، شما  یلیو خ

 د یده فرضش کنین حال بخشی د از همیه نباشیاصال نگران مهر
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 گه کامال مطمئن ید  ال .(حندارم.. ی چیبه ه  یچ چشم داشتی من ه

 برگردونده بشه ،  دیبان مدت دست من امانته و  ی) طالها ابود

 ش من یپ دی با ی شما به چه مناسبت یبنظرتون انگشتر خانوادگ

 !!باشه ؟

 ش د یمون تر میکه زده بود پش یگذشت از حرفی هر لحظه که م

 صدا باشه بهم یکرد ب یم یکه سع  ایهلوقفه یه بیاعصابش از گر

 .... وده بختیر

 

 

 ی خال ی ه جو ریرمون فشار داد تا حرصش رو دستاش رو دور ف 

 ن دختریکنه و بتونه به خودش مسلط بشه لعنت بهش هر بار با ا

 نقدریا یاورد از کیزد اشکش رو در میحرف م ی ز یدر مورد هر چ

 ه تازه یده بود که اصالً شبیده درست فهمیسنگدل شده ؟!! سپ

 ی زیه چکه در دل داره آماد یغم از ن حجمیست با ایعروسا ن
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 .......س بشهیصورتش خ ی بشنوه تا مثل انار از هم بپاشه و فور

 زودتر یجهنم ی ن روزایش ب رن کاش ای د پیدونست تا کجا با  ینم

 و کالفه از یدانشگاه توقف کرد عصب  ی جلو یشدن، وقتیتموم م

 د و چندتایرون کشیرو ب ی داشبورد جعبه دستمال کاغذ

 .... گرفتا ی هل ی درآورد و جلو ازشال دستم

 کرد با همون بغضیکه در رو باز میدستمال رو گرفت در حال

 :نا و گفتی مونده در گلو رو کرد به س

 

 

 ه رو ببخشم ، یمهر یم تا بطور رسمیاز اراک که برگشتم بر

 نم یشه...... ممنون که رسوندیالتون راحت م یشمام خ ی نجوریا

 .....خدانگهدار

 رفت یچه باخودش کلنجار مش رو دنبال کرد ، هرفتن م ربا چش

 ؟  ید ترحم ؟ نگرانیفهمیحسش رو بهش نم
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 دیدیشدنش بود رو م ی که خودش مسبب جار یچرا تا اشک

 !!شد؟یم  یعصب

 نگه  ییاز پشت سر به خودش آمد بد جا ین یبوق ماش ی با صدا

 ی که رفت جا ین رو به حرکت درآورد کمی داشته بود ماش 

 اشبورد افتاد.... سرشد ی چشمش به جعبه رو کردرک پا یمناسب

 فرستاد کاش ی فرمون گذاشت، به خودش لعنت دوبارها ی رو رو

 گه از ید ی ادش رفته بود که با دختراینگفته بود!!! چرا  ی زیچ

 

 

 کر د یفکر م یدر موردش چ  ایهل ن تا آسمون تفاوت داره ؟!!! یزم

 ن ی هاشو به ایمهراد خوید شده که مین حد ازش ناامیتا ا یعنی؟! 

 هاش اضافه ی پدرش نصف خونه رو به مهر  یببخشه؟! وقت ی زود

 ش نگاه کرده بود ،ینانه به  سکه درخواستی کرد ؛ چقدر بدب

 برسه  ی ز بهت ری خواسته به چ یم  یین مظلوم نمایکرد با ایفکر م
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 ختهید تمام معادلت ذهنش رو بهم ریکه ازش د ی با برخورد یول

 .....ز براش مجهول بودیچ  بود و حال همه

 ینبود که بخواد حق کس  ینا آدمیمسلماً بد برداشت کرده بود س 

 ه  ی که نزده بود فقط خواسته بود نوع مهر ی رو بخوره ، حرف بد

 ه حقشینا مهری ر بده. بنظر سییتغ ی چ کم و کاستیرو بدون ه

 تو مرام و معرفتش نبود......خصوصاً که  یبود و خوردن حق کس

 ..... شههمسرش با ی درم صورچق هر اون کس

 

 

 به  یرفت و آب  یس بهداشتینکه وارد کالس بشه به سرویقبل از ا

 که آب سرد ییدلشکسته با چشما ی نه به دختری صورتش زد تو آ

 که ییش کم کرده بود نگاه کرد صورتش رو با دستمال یاز قرمز

 ......نا داده بود خشک کردیس

 ه رفت رون کیش انداخت. بدستو  ف درآوردیحلق هاش رو از تو ک
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 ق حالش رو بهتر کرد وارد کالس شد چشمیچند نفس عم

 کنه.... براش جا گرفتهید که بهش اشاره م ی رو د ی چرخوند شاد

 .....نه یا بش یش برداشت تا هلیکنار یصندل ی لش رو از رویبود وسا

 نداره  ید حال خوشیبهش انداخت و فهم یبا تامل نگاه ی شاد

 ی م یصم ی هنوز اونقدر  ی..... ولمشهود بود یخوببه ه یآثار گر

 

 

 کرد به  ینگفت و سع ی زین چ ی لش رو بخواد بنابراینبودن که دل

 .......ارهیخودش ن ی رو

 قه یروزه نداشت، چند دقیبه اومدن ف ی دیچ امیگه هیامروز د

 روزه ید که ف یدر کالس باز شد و با کمال تعجب د ۸مونده به 

 ی ش جاییجلو یون داد صندلتک دستوارد کالس شد براش 

 یر  یروزه هم به همونسمت رفت تا نشست دکتر جزایبود ف یخال

 گه ی ن نشد دیهم ی وارد شد برا یک در داروسازی زیاستاد درس ف
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 .......بزنن  یحرف

 خطاب به  ییروزه برگشت و با خوشرویکالس که تموم شد؛ ف

 :ا گفتیهل

 تو ؟؟؟  ی چطو ر

 

 

 ؟؟ امروز  ی ومه کجا بود!! معلی ت ر به تو نکهیمثل ا یخوبم ، ول 

 ؟؟ ی که روز آخر کالسه اومد

 ی راستش موندن تو خوابگاه آخر هفته برام قابل تحمل نبود برا 

 م مامان نذاشت ین رفتم نوشهر!!دوشنبه شب مهمون داشتیهم

 ........ام یب

 :شد ادامه دادیض تر میکه عر  ی با لبخند

 ندم ال راحت مویخ  با یسینو یدونستم تو خوب جزوه م یمنم م

 شد که نباشم یو نمرهاش نم ی عمل ی امروز رو بخاطر درسا یول
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 م دوستش یلیکه خ  یح و بافت شناسیتشر یخصوصاً کالس عمل

 ...... دارم

 :ث شد و ادامه دادی لبخندش خب

 

 

 م خونه خال هام اآلنم که یم و رفتیشب اومدیمُخ دادشه رو زدم د 

 ..... در خدمت شمام

 : لش گفتیکردن وسامع ل جا در حایهل

 ه شماره تلفن از خودت بهم بده من نگرانت شدم خداروشکر ی 

 ....ر بوده یکه خ

 با کوروش ی رون رفتن تو پله ها لحظهایهر سه با هم از کالس ب

 ع رو گرفت پا تند کرد زودتر از یات چشم تو چشم شد سریب

 اط رسوند تا کالسیخودشو به محوطه ح ی روزه و شادیف

 ت داشتن ....تند شدن و بال رفتن ضربان وق یم ساعتینون شیبعد
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 .......قلبش دست خودش نبود

 ن بهیهم ی دوست نداشت برگرده و پشت سرش رو نگاه کنه، برا

 ....... مکت کنار چمن رسوند و روش نشستیسرعت خودشو به ن

 

 

 روز هیدن ف یرس یبا تعجب به دنبالش بودن وقت ی روزه و شادیف

 : گفتپُرسان  یاه نگ نفس زنان با 

 !! جن  ی ری ن جور میو هم ی هو چت شد؟؟؟ گازشو گرفتیتو 

 !!؟ ی زده شد

 ی مطمئن شد خبر یروزه رو نگاه کرد وقتی آروم پشت سر ف

 .....ست ین

 :مکت داد و گفت ین  یهاشو به پشت یتک

 دمید  یخال یآزاد برسم، صندل   ی خواستم زودتر به هو ایفقط م  

 ...... ع اومدم اشغال نشهیسر
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 :نشست گفت  یکه کنارش میالدر ح ی شاد

 .... !؟ی واش تر بری یتونستیخسته شدم بابا !!! نم 

 :ا خندهاش گرفته بود و گفتیهل

 

 

 قدم راه اومدن چه هِن و۲د ی زنیرزنا حرف م ین پیهر دوتون ع

 !!! کننیم میهون

 :و در ادامه گفت

 برمخوام یم میکه کالس ندار ۲تا  ۲:۳بچه ها !!! تو فاصله 

 رم اراک سوغات ببرم یبرادر زادم بخرم عصر م ی راب ی زیه چی

...... 

 : شناخت گفتیکه اون اطراف رو بهتر م  ی شاد

 ، چند ساله است؟؟ی کتاب بخر یتون ین طرفا فقط م یا 

 ....ره تو سال یم ی اول د 
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 :ن حرف گفتیدن ای روزه با شنیف

 

 

 ت رشیرو ب ی اسباب باز ین سن یا ی خب پس سخت شد!!! بچهها 

 متناسب با سنشون رو هم ی کتابا   یگاه یدن..... ولیح میترج

 ........امیهمرات م ی بر ی دوست دارن بخوا 

 ال به سلف رفتن تا یو ش ی کالس صبحشون که تموم شد شاد

 د از دانشگاهیروزه به قصد خری ا هم با ف یناهارشون رو بخورن، هل

 ....رون رفتن یب

 شد البته یده مید تابشتر کیگفت اون اطراف بیراست م ی شاد

 .....دادیح میا کتاب رو ترجیهل یهم بود ول ی اسباب باز

 ده اومدن انقالبیکه با سپ ی کرد چرا رو ز یخودشو سرزنش م

 ره تا اآلن نخواد با عجله انجامش یادش نبود بگ ی د کتاب یخر ی برا

 د یبده .... ب الخره کتابا رو خر
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 کرد  ی آور اد ی هش و بده هم تماس گرفت یتو همون فاصله با سپ 

 .... ساکش رو براش ببره

 لش رو جمع کرد از یع وسایعصر که کالسشون تموم شد، سر

 ی روزه به سمت خروج یکرد و همراه ف یال خداحافظیو ش ی شاد

 کرد با یخودش حس م ی رو رو ینگاه ین یدانشگاه رفتن سنگ

 تونست مقاومت  ی ه ولیک نه یببنکه وسوسه شده بود نگاه کنه یا

 از  ی خبر یدن همه جا رو نگاه کرد ول یرون رسیب  ی. وقت...کنه 

 ی زیروزه هم منتظر برادرش بود .... چینا نبود فین س ی ماش

 ید سرش رو برگردوند پسریرو شن  یسالم ی نگذشت که صدا 

 ۲د  حدود یروزه فهمیشباهتش به ف ی د از رو یساله رو د ۲۸

 ...... کرد ید معرفیروزه برادرش رو فریبرادرشه، ف
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 ات رویدانشگاه کوروش ب ی ک بود؛ جلویرحال سالم و علا دیهل

 م ی ستادن و مستقید ایکالسشون د  ی از پسرا یکیهمراه 

 هیکنن ....باخودش فکر کرد حتماً همون پسرخال هاینگاهشون م 

 اد به حرف زدن یگفت..... دلش شور افتاد نکنه دوباره بی که م

 ؟!!!...

 نیا با تشکّر ایهل  یول ننرسوو ب ا ریروزه اصرار داشت هلیبرادر ف

 ان دنبالش.... ازیشنهاد سخاوتمندانه رو رَد کرد و گفت قراره ب یپ

 روزه و برادرش خوشحال بود چون با وجودشون مطمئن یحضور ف

 ..... ادیحرف زدن جلو نم ی ات برایبود کوروش ب

 اد سمتشون، به ید که داره می ده رو دیمشغول گفتگو بودن سپ

 ده نسبتش رو لو ینکه سپیا ی نش برا ادم دسالدن و  یمحض رس

 ..... ش کرد و گفت که دوستشهی ا معرفینده .... هل

 



@Romanbook_ir                                                                                      تابوشكين عاشقانه  

  
 

شما! یمجازق ین رف ین و آخریرمان بوک:  اول                                      

 

 ی نگه داشته بود برا  ی بد ی نا جا یده عجله داشت چون سیسپ

 ..... کردن و زود رفتن ین خداحافظیهم

 ا هم به ناچار دریده رفت پشت هل یدن سپین رسیبه ماش  یوقت

 بهش  ی نا نگاه یالم دادن سس ن وشستجلو رو باز کرد به محض ن

 افتاده  ین ی چ اتفاق یانگار که ه  یمیگرم و صم یلیانداخت و خ

 : گفت

 !!!! نجا چقدر شلوغهین ساعت ا ی!!!! ایسالم خسته نباش 

 د متفاوت تر عمل کنن اگر یده بایده بود در حضور سپیا فهمیهل

 رز هداد هر چند تو طول رویبود جوابش رو نم ی گه ایهر موقع د

 کرد به یشتر فکر میده بود ب ی ناشن یکه صبح از س  ییر به حرفابا

 خواست نوع یم بد نبود فقط م یلید حرفاش خیرس یجه م ین نتیا

 ن  یز بدب ینسبت به همه چ ی ا بقدر یهل یه رو عوض کنه ولیمهر
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 خورد و اشکشی بهش بر م ی فور  یدن هر حرفیشده بود که با شن

 : گفت ی از دلخور ی رعا ین با لحن یهم ی شد، برایم ی جار

 .......شلوغه  یلین ساعت خیآره موقع تموم شدن کالسا ا 

 :نهی ده رو ببیسرش رو برگردوند پشت تا سپ

 ؟؟ ی تو چطو ر

 یی دم خست هام اِنگار شبا تو خواب جایخوبم !!! فقط ازبس خواب 

 ..... یرم کلفتیم

 :د و گفتین حرفش خندیا به ایهل

 ..... یخواب کار کن  توگه چ کس نه تو ؟؟!!! م یاونم ه

 : نا گفتیده بدون توجه به حضور س یسپ

 

 

 نبارید ... ایدار ییگم عجب دانشگاه خوش آب و هوای!!! می هل  
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 ......ام یگه که اومدم تهران باهات میه بار دینشد 

 :ع واکنش نشون داد و گفتیده سرین حرف سپ ینا به ایس

 ؟!! خودتم که ی رندا  ی؟؟ تو درس و زندگی ای مگه بازم قراره ب 

 !!داره ؟ یدانشگاه چه فرق ی ریم

 : نا گفتیاره در جواب سی ر ممکن بود از حرف کم بیده غ یسپ

 ی شب بس نبود ؟! رفع دلتنگیمزاحمم؟!!! د  یبگ ی خوایم یعنی 

 ش من یکه خانومت خودش اصرار داشت شبا پ  ی د ی نشد؟! د

 اد یب مراکخواد ای شب رو گفتم مزاحمتون نباشم ...م یگه دیباشه د

 چ جوره نشه رفعش ید هیرو شا یافته و دلتنگ  یوقفه م یلیگه خید

 کرد، درضمن دانشگاه ما مثل مدرسه کالسا جداست من که 

 .... هیم، چادرم که اجباری رستانیکنم بچه دبیهنوزم حس م 

 

 

 مالحظه یده ب یکه سپ ییپروایب ی دن حرفایا با شرم از شن یهل
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 کردن بحث خودشو به اون  عوض ی نا گفته بود بر ایدر حضور س

 : راه زد و خونسرد گفت

 کالساتون جداست؟!!! چادر رو  ی ؟!!! نگفته بودی گیاااااا راست م 

 .....دونستمیم

 دونستن چونیبودن دخترا رو همه مردم شهر م  ی شرط چادر

 کرده بود و همه ی دنش رو اون زمان اجباریس دانشگاه پوشیرئ

 .....کردنی ت مید رعایبا

 : دمغ گفت ی چهرها  باده یسپ

 د دانشگاه ی اومده بود ثبت نام، تا فهم یه دختر تهرانیآره بابا 

 دن چادر رو گذاشته و موقع ورودش به دانشگاه بهش ی شرط پوش

 چادر دادن از ادامه ثبت نامش منصرف شد و رفت .... حال بازم 

 

 

 چیدانشگاه رو ه ی جدا بودن کالسا ینداره ول یچادرش اشکال
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 ...... مید ی جا ند

 :ا در جوابش گفتیهل

 ی جدا بودن کالسا چه اشکال یدانشگاه درس بخون ی ریتو م 

 .....!!داره ؟

 د کالسا مختلط باشه ... هم  ی سرتاپاش اشکاله.........دانشگاه با 

 نکهیکنه و هم ایجاد رقابت م ی درس خوندنه و ا ی برا ی زهایانگ

 .... شهیا میمه نشون ه ازدواج برای شن با هم و زمیبالخره آشنا م 

 !!!!د من رو دستتون نموندم یدیاگه د

 نیتا ا ی ول  یده افتاده رو دنده شوخ یدونست سپیهرچند که م 

 .......نا براش جالب بودی حد راحت بودنش کنار س

 

 

 نا به ذهنش یدونست چطور ایکه نم  یفینا هم متعجب از اراجیس

 :تگف ش ب اره در جوایفکر به زبون م ی رسه و بدون ذره ایم



@Romanbook_ir                                                                                      تابوشكين عاشقانه  

  
 

شما! یمجازق ین رف ین و آخریرمان بوک:  اول                                      

 ره ؟!! مگه مغز یاد تو رو بگیشه ب یحاضر م یمختلط هم بود ک 

 ...خر خورده باشه

 شد  یهق یدنشون به پارک سوار بینا همزمان با رسین حرف سیا

 ......نداد یگه جواب ید و دیده خند یو باعث تعجب بود که سپ 

 ل دخترا رو برداشت و به سمت ینا وسایده بودن سیبه موقع رس

 ......را رفتنسافن مسوارشد ی سکو

 : نا گفتیخطاب به س ی جد  یبا لحن  یده موقع خداحافظیسپ

 !!!بشه؟ یکه چ  یم آخر هفته تنها بمون یرفتی م ی امدیتوهم م

 

 

 م ید کن ید شرکت باشم قراره با کارفرما از محل پروژه بازدیفردا با

 ست ید خودم باشم..... مهرانم نیحاتِ لزم ، بای ارائه توض  ی برا

 .....ره کانادایره مدا ردافمادرش 

 .....کردن و سوار شدن یافته خداحافظیاتوبوس که خواست راه ب 
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 ن به محض یهم ی خسته شده بود برا ی ا امروز رو حساب یهل

 . هم افتاد ی هاش رو داد و چشماش رویتک یصندل ی نشستن رو

.... 

 د ن یده فهموند حرف نزنه چون حوصله شن ین کارش به سپیبا ا

 ده یدونست سپ یاب دادن رو نداشت ..... م جو همهز و بدتر ا

 وقفه در مورد یتونه ساعتها ب یخوابش رو رفته و در حال حاضر م 

 ......ربط حرف بزنه  ی موضوعات ب

 

 

 دن حامد یرس یاد دنبالشون وقتیبا حامد هماهنگ کرده بود که ب

 ستاده به ی ر نور چراغ ا ینش داده و زی ه به ماشید که تکیرو د

 ا ی اده که شدن هل ی، به سمتشون آمد...... پ بوساتوف محض توق

 خودشو تو بغل حامد انداخت ی معطّل  ی دلتنگ بود که ب  ی بقدر

 ا رو به ین حس دوطرفه بود چون حامدم با محبت هلیاِنگار ا
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 ا رو جدایده به خودش آمد و هلین هاش فشرد ، با سالم سپ یس

 ده ین، سپ شدن  یاشده رو موقرانه داد و سوار می کرد... جواب سپ

 ر یشتر مسیا بیمثل هل یکه کمبود خواب نداشت ول ی با وجود

 :ده و سرحالتر شده بود خطاب به حامد گفتیرو خواب

 د که چقدر اُتو بود با ید یم د ی د آقا حامد!! شرمنده شد یببخش 

 .....دیافتاد  یم شما هم به زحمت نمی آمدیشون میکی

 

 

 دستش اومده بود قش خالت اده داشیکه با سپ ی تو چند برخورد

 شد ، در جوابش گفت ینجور حرف زدنش متعجّب نمیگه از ا یو د

: 

 س ت ین وقت شب درست ن یست!! ا ین یکنم زحمتیخواهش م 

 ..... به بشنین غریتا دختر تنها سوار ماش۲

 د بدون ی رسیبه ذهنش م یدن به خونه شون هرچیده تا رس یسپ
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 ا رو به ی. حامد و هل..  اوردیا خوب بودنش به زبون م ی مالحظه بد 

 ی نال تا خونه آقایر از ترمی که مسیخنده انداخته بود ... طور

 ..... کم اومد  یلیبنظرشون خ ی معتمد

 ن خانومیاده شدن تا پرویده پ ی ا و حامدم به رسم ادب با سپیهل

 ا افتاد، آغوش باز کردین خانوم تا چشمش به هل ینن.... پروی رو بب

 : کنار گوشش گفت ی ون هربا مرد بکیکه بغلش میدر حال

 

 

 ..... ی دینام رو میس  ی قربونت بشم که بو یاله 

 :ده رو به مادرش گفتیسپ

 د یم نبایدیرو نم یکس  ی ن خانوم!!! ما بویبااااعععععع پرو 

 !!!؟  ی د ی ؟!!! اصالً منو د  ی ریلمون بگیتحو

 :ادامه داد  یثی با لبخند خب

 نا یس ی بجا آلنه ا وگرن دمیشت نخوابیشب پی!!! خوب شد د یهل 
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 د که یکرد یرفع دلتنگ یشب حسابیمعلومه د ی دادیمَنو م  ی بو

 ....ص دادی نا رو تشخیس ی بو   یمامان به آن

 ی رفتن، با حرفاید زودتر میاره بایخودش ن ی کرد به رو  یا سعیهل

 ن خانوم و حامد کم مونده بود آبیده در حضور پرویان سپیعر

 .....بشه

 

 

 ا قول ین خانوم از هلیپرو حظهن لین آخرکه کرد یخداحافظ

 شه دخترا خونه شونیجمعه ظهر که به رسم هم ی گرفت برا

 خانواده  ی برا  ید و دوست داشتنیا هم باشه عضو جدیهستن هل

 نمورد بهش گفته یده قبالً در ای آمد..... سپیبه حساب م ی معتمد

 ه کتاب مناسب ینو ههاشون هد ی نکه برایاز ا یبود راض

 ن یدعوت سخاوتمندانه پرو ی چ تعارف یه دوند برفته بوسنشو نگ

 ...... رفتیخانوم رو پذ 
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 :رون فرستادی ن که نشستن حامد نفسش رو پُر صدا بی تو ماش

 نوبره...... خدا به  ی نجوریه؟؟!! دختر ایگه چه اعجوبهاین دیا 

 .....دهی اد شوهرش برسه درسته قورتش میفر

 : فتد و گین حرف ح امد خندیا به ایهل

 

 

 کمم مراعات حرف یاده یه فقط هارت و پورتش زیوبر خدخت 

 ره من که عاشقشم برامینظ یدر مجموع ب یکنه ولیزدنش رو نم

 ..... ن دوستهیبهتر

 خوب یکیتو  ی ست!!!! البته برایبنظر من اصالً قابل تحمل ن

 !!رو دستمون ی بوده اگه برادرش نبود مونده بود 

 :دث تر ادامه دا ی خب ی با لبخند

 باتر شده خونه جا دارتر و یبرام زی زندگ یرفت ی از وقت!! ی هل  

 ....هیعال  یز جور خاص یرسه اصالً همه چیبزرگتر بنظر م 
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 حامد ی نجور حرف زدنایا  ی دونست چقدر دلش برای فقط خدا م

 دهاش یورز ی حواله بازو ید مشتیخندیکه میتنگ شده بود در حال

 :کرد

 !!!! یگ ی تو که راست م 

 

 

 ا بهش ی هل یدن نازدونه دخترش بود از وقتیداب تیخانوم ب  ی مهر

 دارش یششون دلش رو به شوق دی اد پیگفته بود قراره آخر هفته ب 

 س تیخته بود لیک جور برنامه ری ن بسته بود تو فکرش هزار و یآذ

 روز۲ف قرار داده بود تا تو یف به ردیمورد عالقهاش رو رد ی غذاها

 ......براش درست کنه 

 رو  یبود حال ی گهایقرارتر از هر زمان دیب  ز صبح دلشامروز ا

 اد یب  یخواس ت به مرخصیحامد سرباز بود و م ی داشت مثل وقت 

 ..... قراریتاب و ب ی همونقدر ب
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 اط پروازیشه گفت به سمت حیباً مین که اومد تقریماش ی صدا

 .....کرد

 

 

 د عمق دو هفته یتو بغل مادرش جا گرفت و فهم ی معطّل   ی ا بیهل

 اد بوده غرق در آغوش پرمهرش سرشار ازیزحد چه تا  یدلتنگ

 .....عشق مادرانهاش شد

 کجا ید آغوش اَمنش آرامش و عشق رو ینوبت به پدرش که رس

 ......ه دادیبهش هد

 جز به جز ی برد عالوه بر آدماش برا  یوارد اتاقش شد پ یوقت

 ا خسته راه بود که ت ی ن خونه هم دلش تنگه، اونقدریا ی آجر ا 

 .....ع خوابش بردید سریسش ربال ی سرش رو

 دار شد، با همون حال ین روزا منتظرش بود بیکه ا ی صبح با درد

 ازش استقبال   یز صبحانه مفصلیبه آشپزخونه رفت مادرش با م 
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 د ید که بایده و حال نَزارش ، فهمیدن رنگ پریکرد به محض د

 .....ب و گل گاو زبون براش آماده کنه یسنبل الط یدم کرده

 

 

 :گفت  ی ذاشت با نگرانیزعفرون جلوش م   ی که چایالدر ح

 ن روزا وقتشهیدونستم ایمادر ؟؟!! م  یجان!!! خوب  یهل

 تا  یرم و سفارش کنم مراقب خودت باشیخواستم تماس بگ یم

 یبر ی خودم مراقبتم تا بخوا یینجای، خوبه که ایسِرُم لزم نش

 ....یش یشال بهتر میا

 از شدت یشد گاهیم  بد حالش ی بار طورحق با مادرش بود هر

 .... کردیدا م یاز به سِرُم پیکرد که ن یدرد چنان ضعف م

 ....که مادرش آماده کرده بود رو خورد ییصبحانه و دم کردهها 

 گرفتن  ی مادرش!!! برا ی رغم مخالفتهایوقت استراحت نداشت عل

 .....رون رفتن شدیآماده ب  ی بانک  ی ه کارایصندوق و بق
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 ا بهش یلون بزرگ دست هلیدن نا ید  با  ل صندوق اماناتمسئو

 رفت توش یا هم پذیشنهاد گرفتن صندوق متوسط رو داد، هلیپ

 

 

 شون هم  یکسریبزرگ و کوچک طال ،  ی پر شد از جعبه ها

 که مادرش بهش داده یسه مخملینطور بدون جعبه داخل کیهم

 ها راحتالش از بابت طالیبود قرار داد با قفل کردن در صندوق خ

 ......شد

 د، نورسا یبه خونه رس  ید وقتیظهر طول کش  ی کارش تا حدودا 

 کودکانه به استقبالش آمد و خودشو تو بغلش ید که با ذوقیرو د

 تونست ین بود که تا مینازن ی ن کوچول ویدلتنگ ا ی جا دادبقدر

 .....دش یید و بویبوس

 !!!وروجکِ عمه؟؟  ی چطو ر

 ......گ شده بوددلم برات تن ی خوبم!! عمه هل  
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 ...... ت رو بدمیم تا سوغاتیزه شده بود...بریه ریمنم برات  لد 

 غ شاد نورسا و گفتن آخ جونش یج ی ن حرف صدایدن ایبا شن

 خوشگلش ی چشما ی زیرنگ آم ی کتابا ی دن سر ی بلند شد ، با د

 ن یبه عمهاش داشت ( فرشادم درست به هم ی ادیکه شباهت ز

 ص دوستش خا طورهر زاده بودنش باز خوا ی علت نورسا رو جدا

 ...ل شدیش تکمیداشت.....) برق زد و ش اد 

 ن حد بخاطر کتابا خوشحال بشه، با یکرد تا به ایا فکر نمیهل

 دش  ی جد ی که خونه پدربزرگش داشت با کتابا  ییها یمدادرنگ

 ...... سرگرم شد

 : ا استقبال کردیاز هل ییشه با خوشرویبا مثل همیفر

 س خانوم؟؟؟ تو عرو  ی چطو ر

 د؟؟ زنعمو و عمو چطورن؟؟؟ یچطورما ، شخوبم 

 ....خوبن خداروشکر 

 



@Romanbook_ir                                                                                      تابوشكين عاشقانه  

  
 

شما! یمجازق ین رف ین و آخریرمان بوک:  اول                                      

 

 بود ی هر جور یخواست بزنه شک داشت ولیکه م  یبه حرف

 :دیپرس

 از فرشاد چه خبر؟؟ 

 بار تماس گرفته از رفتنش ۲که رفته  یاونم خوبه از موقع 

 گرده از یبعدش برنم  یماهه است ،ول۶شون یه دوره آموزشیراض 

 ن مدتمیترم بعد!!! تو ا ی رش گرفته برایپذنشگاه فرانکفورت دا

 دانشگاه و ادامه ی کنه تا برایم ی ش رو قویداره زبان آلمان

 ......نداشته باشه یلش مشکل یتحص

 .... گردهیت برم ی ه و با موفق یشنوم راضیخداروشکر!!! خوشحالم م

 !!!ز نعمو هنوزم از من ناراحته؟

 ک هفته اولی کالفه است مخصوصاً یلیفرشاد خ ی خُب از دور  

 که باهاش حرف زده بهتر  ی ن دوباریا یشتر بود.... ولیش بی تابیب
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 نگفته  یچیچوقت درموردت هیشده ... مامانم تو رو دوست داره ه

 !!!!!نه خوب و نه بد

 که منم مثل مامانم دوستش دارم حال اوضاع بهتر بشه  ی دون یم 

 .....کنم بتونم یفکر نم نبار کهیزنم ایرم بهشون سر میم

 ن چندیا  ی ا کرد معلوم بود دوری از هل یرمان هم استقبال گرمیه

 .....روز کار خودش رو کرده

 نبود انگار گذشت  ی خبر یگه از اون رفتار سرد قبل از عروسید

 ..... زمان موضوع رو براش جا انداخته بود

 که ییبعد از ناهار بخاطر حال نه چندان خوبش و رفت و آمدا

 شت ر یاستراحت داشت، دردش به مرور ببه از ی صبح کرده بود ن 

 د با خوردن قرص مسکن و بخاطر ی خوابیم یقید به طریشد و بایم

 ....زود خوابش برد ی ل یش خیخستگ
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 از ی ک و خونه در سکوت بود..... خبریدار شد هوا تاریعصر که ب 

 ..... نورسا و سروصداش نبود معلوم بود رفته بودن

 اه و سبز همراه عسل منتظرشیس یرهیز یبا دم کرده مادرش

 ی لیخانوم نسبت به صبح حال خ ی ر مهریها و تدابیدگ یبود با رس 

 ....داشت ی بهتر

 ز ی ره خونه عزی با خواسته بود به فائزه خبر بده شب میظهر از فر

 .... نهی ز جون و فائزه رو ببیاد تا عزیجون فائزه هم ب

 .... رفتادهاش کرد و خودش یپز جون یخونه عز ی حامد جلو

 دش ویبه آغوش کش  یمعطل یفائزه در رو براش باز کرد ب  یوقت

 ....کردن ی ک اندازه رفع دلتنگ یهر دو به 

 اسپند به استقبالش آمد..... سر  ین یز جونم طبق معمول با س یعز

 که بنظرش اومد ی زین چیا رو بوسه بارون کرد، اولیو صورت هل

 دش کرد با حال بد ییاه روش زد فائزه هم تا بود که بیهل ی لغر
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 ..... ده بودیهم که داشت بنظرشون بدتر هم رس  ی دهایو رنگ پر

 از خانواده ربطش  ی ا کاهش وزنش رو به فشار درسها و دوریهل

 ......داد

 ا عاشقش یمعروفش که هل ی شام از اون کوفت هها ی ز جون برا یعز

 و شستن  ی به جمع آور بود درست کرده بود.....بعد از شام و کمک

 ر گفتن به یشترش رو فائزه انجام داده بود با شب بخیکه بها ظرف

 ..... شون رفتنیشگیزجون طبق عادت گذشته به اتاق همیعز

 ز  ی ک ریکه از سرشب یبود بطور ی نبار فائزه سرحال و پرانرژیا

 ین سرخوش  یل ا یز جون گذاشته بود دلیخته و سربسر عزینمک ر

 از زبون دیبا ی ه ول بزندس تونست حینکه م یو با او حال خوبش ر

 ......دیشنیخودش م

 

 

 :دیپرس یخاص ی جان و کنجکاویفائزه با ه
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 ؟؟ ی هست یچطوره ؟! راض یمتاهل ی!!! زندگیهل

 : داشت به دختر عموش بگه؟؟!! در جوابش فقط گفت یچ

 ... می آره خوبه!!! راض

 :د یس رانه پریا شد و غافلگیکه گذشت نوبت هل یکم

 ون پسره( دوست نداشت اسمش روز اه اخونیکبکت خروس م 

 !!!اره ) چه خبر؟؟یبه زبون ب 

 مانه، برق یا از اون پسره پیدونست منظور هل یفائزه خوب م

 نبود که بتونه پنهونش کنه و از چشم ی ز یتو چشماش چ ی شاد

 :گفت  ی ریا دور بمونه با شور و حال وصف ناپذیهل

 ه عمران رشتاد نجا دانشگاه آزی شده همخوبه!!! اونم دانشجو  

 .....خونهیم

 

 

 شد ادامهیض تر میشتر و لبخندش عریکه برق چشماش بیدر حال
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 :داد

 ....ناست یس  ی هم رشت ها 

 چ رابطه ینکه هیش پررنگ شد با ایدن اسمش حس دلتنگ یبا شن

 انگار به حضور کم  ینشون برقرار نبود ولی ب یکیقابل قبول و نزد

 ی نکه حت یتصورا.. د..مدت کوتاه عادت کرده بون یرنگش تو ا

 تیش باشه هم براش دلچسب و رضایمحو ازش تو زندگ ی هایسا

 ......بخش بود

 : رانه گفتیخُرده گ یز کردن چشماش و حالتیابا ریهل

 که تو مشتاقانه در ی نجو ری!!!! ای هنوزم ازش خبر دا ر  یعنی 

 د سواستفاده ترسم مبادا از نبود فرشایم  یزنیموردش حرف م

 .......یر بشیجبران ناپذ  ییطاب خو مرتک یکن

 

 

 : ا گفتیهل ی جبهه گرفت و در رَدِ حرفا ی فائزه فور
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 فرق کرده  یلیمان خیست !!! پین  یکن یکه تو فکر م ی اونجور 

 ..... خونهیش سربراه شده داره درسش رو می ن ید خودت ببیبا

 ود با شک وخواست بزنه مطمئن نبیکه م  یکه به حرفیدر حال

 :د گفتیترد

 م یشیاز حال هم باخبر م  ی ز هست فقط گاه یبه همه چسم حوا 

 .......شتر یدر حد تلفن..... نه ب

 .......ا تو هم بره یهل ی بود تا اخما  ین حرف کافیدن همیشن

 که بزرگترش مچش رو گرفته و ی خطاکار یدرست مثل بچه 

 مهکه هیت و بخشش باشه در حالیحال در صدد جلب رضا

 کرد یرو نگاه م ا یهل ه بود مظلومانه تخیر التماسش رو تو چشماش 

 :ادامه داد

 

 

 تا سر  یگه بعد از اون اتفّاق محاله گولش رو بخورم... حتید 
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 .......الت راحت باشه یرم خیکوچه هم باهاش نم

 :سرزنشگرانه گفت  ی ا با لحن و چهرهایهل

 نتون نباشه یب  ی چ رابطهاین حدم هیتا هم ی قبالً قول داده بود 

 ..... تونه راحت باشهیالم نمیر قولت خیز یزنی م  یبراحت یوقت

 ده و درست مثل یدونست فائزه به حرفش گوش نمی ا میهل

 دونه کارشیکه م ی خودش عشق کورش کرده !!! با وجود

 ....دهیهنوزم ادامه م یاشتباهه ول

 رش ن دوهفته با رفتاینا تو ایکه آورده بود، س  ی ا تنها شانسیهل

 ا ی به هل  یبیطبق گفته هاش آس  ه ومادثابت کرده بود قابل اعت

 نبود با بردن فائزه   ینانیمان اطمینموردا به پیدر ا یرسونه ولینم

 

 

 فائزه  ی تونه خطا کنه و برایثابت کرد باز هم م  یبه اون مهمون

 .......جاد کنهی دردسر ا
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 ن روزا یا یل بود ولیکه معموًل آخر هفتهها شرکت تعطیبا وجود

 رفتن .... امروز مهرانیشنبهها هم م  یاهادشون گیل کار زیبدل

 ن صبح زودی اد ؛ بخاطر همیتونست ب یبخاطر بدرقه مادرش نم

 ...... خودشو به شرکت رسونده بود

 ی برگشته بود خونها  ییا رفته بودن؛ تنهایده و هلیروز که سپید

 یور یش حتیجا ی ر بود انگار جایدلگ یکه براش جور مبهم

 ی سال تنها زندگ  ۶نکه یبودن با اه ختیه گرد غربت ریاسباب اثاث

 یهفته اخ۲ ی ن خونه رو داشت.....ول یشد ایم ی کسال یکرده بود و 

 ر

 بهها بود اما شب یکه رفتارشون مثل غریا!!!! باوجود یو حضور هل

 

 

 تو خونه هست  یخونه روشنه و کس ی د برقای دیرون میکه از ب

 کرد ویز مبا ن که در روی د!!!! همیکشیو نماگر انتظارش ر یحت
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 یداشت ، براش کاف   یزندگ ی خورد و بویبهش م ی مطبو ع  ی گرما

 ....بود

 ت یدن برق رضاید از محل پروژه بهمراه کارفرما و دیبعد از بازد

 ع خودشو به شرکت رسونده یجهانبخش، سر  ی آقا ی تو چشما 

 .... بود

 .... نا برنی ونه سلش همراهش بود تا باهم به خیوسا ی ناز

 ی شنهاد نازیره اراک ، به پیاهرش آخر هفته مخو بودگفته  یوقت

 .... نا برگزار کننیت کارشون رو خونه سیقرار شد جشن موفق

 نکه بره همه جا رو برق انداخته بود ، صبح قبل یده قبل از ایسپ

 ایل اتاق هلیاز وسا ی نکه نازیرون بخاطر ایاد بینکه از خونه بیاز ا

 

 

 ت که مشخص بود مال تازه  یف ی دن تخت دونفره با اون ک ی و د

 نکهیشک نکنه در اتاق رو به بهانه ا ی زیعروس و داماده به چ
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 ....واردش بشه ، قفل کرده بود ی د کسیمربوط به خواهرشه و نبا

 وه و یشناخت سفارش داد م یکه م  یغذا رو به همون رستوران

 ه بود بعد از شرکت همراهبراش آماده کرد  یرو هم گلنب ینیریش

ب شن که    یینه رفتن تا آماده و منتظر مهموناخو ب ه ی ناز

 ی کارمندا

 مشترک مهران و خودش مجموعاً  ی شرکت با چند تا از دوستا

 .......شدنیم ی نفر 

 رو جلب ی که نظر ناز ی زین چ یبه محض ورودشون به خونه، اول

 که از سریبود ، بطور ییرای ن پذیتریکرد ظروف نقره داخل و 

 :د یپرس ی کنجکاو

 

 

 ده و دوست داره کهی ت می نقدر به نقره جات اهمیت ااهرخو

 اومدن به کالس کنکور و درس خوندن باخودش آورده؟؟  ی برا
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 ن سوال رویدن ایتمام انگار که انتظار شن ی نا با خونسرد یس

 :داشت در پاسخ گفت

 نبردهده و هنوز با خودش ی از تهران خر ینا رو مامان بتازگیا

 ....ن گذاشته ی تریفعالً داخل و 

 بود که قانعش کرد ی جوابش طور

 ده بود ی از حمام خارج شد با تعجب د یدوش گرفت وقت ی ناز

 نا مات ویشه انگار نه که حمام بوده و سیشه با آرایمثل هم

 .....!!!ش کنه؟؟یتونسته آر ا یمبهوت که چطور و ک

 یتا از دوستا۳هران و گرفت ،اول از همه م ینا هم دوش کوتاهیس

 ....شون اومدنیگاهانشمشترک هم د

 

 

 ......شدی نا بود و آماده میتو اتاق س ی ناز

 :دن مهران گفتینا با د یس
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 ؟؟ینباشه، رفتن به سالمت یمامان خال ی جا

 نجام،یکه هست خوبه امشب ا یممنون!!! آره رفت... جاش خال

 ....تحمل خونه را (خواهرش) و بابا هم رفتن خونه خالهامیسم

 ..... بدون مامان سخته

 مان (برادر یرسه پیر!!! ، مامانت که فقط به شما نمیسخت نگ

 !!ده؟؟یچند مدته مامانش رو ند یگیمهران) رو نم

 .... گهینو میآره خودشم هم

 :نا گفت ی که تو خونه زد رو به س ی مهران با دور

 ه یه شبگ ی ر کرده د ییتغ یلینجا خیکه اومدم ا ی ن باریاز آخر 

 ...!!!ستین ی خونه مجرد

 

 

 رو که به همه گفته بود به مهرانم  ی زیخنده همون چبا نا یس

 :گفت 
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 .....کرده  ین مدلیده است !!! اون خونه رو ایسپ ی کارا 

 سالم  ی از مهران و دوستاش بود که با صدا ییراینا در حال پذیس

 ن  یقه هفت باز ، آستیه بلوز  ی توجهش جلب شد لباسش   ی ناز

 یک وجب بال ی که یبا دامن  یکوتاه چسب بدن و برنگ مشک

 پاشنه بلند و  ی زانوش بود به همون رنگ بدون جوراب با کفشها

 با شده یار زیروشنشون کرده بود بس یکه بتازگ  ی کوتاه  ی موها

 باشه خصوصاً که  ی نجورینا دوست نداشت تو جمع ایبود.... امّا س 

 ه هنوز یر از مهران بقیغب یشرکت هم حضور داشتن ول ی کارمندا

 ......امده بودنین

 

 

 با اشاره به داخل اتاقش رفتن به محض بستن در سرزنشگرانه

 :گفت 

 رو چرا بدون جوراب  ین کوتاه ی ه ؟؟ لباس به این چه لباس یا 
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 لش داد و با نشون دادن جوراب رنگ یتحو ی ؟؟!! پوزخندی دیپوش

 :پاهاش گفت ی تو ی شهایش ی پا

شما   ی ده ب اش   ی ن د ی دم ، حق داریوشپ  ی جوراب شلوا ر

 ا یتانهرسش

 ی دونینم ی دیزا ندین چ ین از ایکه شلواریمادر خواهراتون تون

 !!!!!هیچ

 خانوم تابحال   ینکه مادر و خواهراش و هر چیا ی اد آورینا با یس

 لباس مناسب  ییک اما معقول و هر جایده همه شیاطرافش د

 :ف گفت دن در جوابش با تاسیپوش یهمونجا رو م

 

 

 ن  ی پوشن نه ب یخودش م اسبمن ی در جا یدم !!! ول ی اتفاقاً د

 شماها کالسه ی زا براین چیبه و همکاراشون، اگرم ایغر  ی مردا

 بودن خودم  یبه شهرستان
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 با  ی دیکه پوش ی کنم ......درضمن جوراب شلوا ریافتخار م

 .....!!!نداره یچ فرقی دن هینپوش 

 د در یپوش یشه اسپرت میهم ی ز  رفته بودن نا یقبالً باهم مهمون 

 کرد ویهم نوع نامناسبش رو انتخاب م یگاه؛  وارحد بلوز شل

 یت کنه ول  یداد دفعه بعد رعا یداد اونم قول م ینا بهش تذکر میس

 دید ینا وقتی ر پاش گذاشته بود سیز رو زیگه همه چیامروز د

 نداره و قول دفعه ی گهاین لباس دیگه جز ایشه و میفش نمیحر

 کالفه اتاق و  وردخ یده با اعصابیو تکرار نشدن کارش رو م بعد

 .....رو ترک کرد

 

 

 یی رایه هم به جمعشون اضافه شدن، مهران تو پذیکم کم بق 

 ....کردینا میکردن کمک س

 شرکت بود که همراه  ی تا از خانوما۲مشغول گپ و گفت با   ی ناز
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 .....شوهراشون آمده بودن

 یاه  یلون سیآمد، تو دستش نا ی ناز  ی ن نفر مسعود پسرعمویآخر

 ....کراست به آشپزخونه بردشیداد اونم  ی زنا  بود که به

 که قبال ی ز ناهار خوریم ی شام رو از رستوران آوردن رو یوقت

 ق شدن به ظرفا یدن ، با دقیآماده کرده بود چ  ی ظرفاش رو ناز

 ی ا آورده ولیهل ی خانوم برا ی هستن که مهر  یید همونایفهم

 ....ز بودیم ی شده بود و همه رو  ریگه دید

 یاز آشپزخونه رو  ییهایا آوردن و گذاشتن بطرد بسعوو م ی ناز

 !!!!بوده یلون دست مسعود چ ی ده بود که داخل نا یز ....تازه فهمیم

 

 

 خشمش بال گرفت و با تحکم مسعود رو به  ی شعلهها یبه آن

 ی بانچهره عص  یآشپزخونه فراخوند، مسعود با خنده وارد شد وقت

 : دینا رو دیس
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 ؟؟؟یهست ی نصبانقدر عیشده چرا ا یچ 

 : ت گفتینا در جواب با همون عصبان یس

 !تو خونه من ؟؟ ی ه آورد ی ن مزخرفات چیا

 :جواب داد ی مسعود با خونسرد

 گه ی رون ؟!! اآلن دیرگ گردنت زده ب  ی ن چند تا بطریبخاطر ا 

 ... ا هستیدنینجور نوشیا ایه تو همه مهمونیعاد  یلیخ

 ز این چید ا یبان نه ما ندارم تو خونیبه همه مهمون ی من کار

 .....باشه

 

 

 مهرانم به آشپزخونه و بحثشون  ی اونقدر باهم بحث کردن که پا

 :نا در اومد ؛ خطاب به مسعود گفتیده شد و به دفاع از سیکش

 !!؟؟ ی آورد  یچ ی ست برایزا نین چینا اهل ایس  ی دونیتو که م 

 ...... یگفت  ی بهش م  دی باحداقل قبلش 



@Romanbook_ir                                                                                      تابوشكين عاشقانه  

  
 

شما! یمجازق ین رف ین و آخریرمان بوک:  اول                                      

 ن حد براش مهمّه،یدونستم تا ایم نمورده آخُب بابا!!! حال ک  

 ........نا نباشهیخونه س  یاصالً دفعه بعد مهمون

 :نا گفت ی مهران رو به س

 ....کننی م زشته مهمونا شک م ی حال بر 

 ....رون رفتنیهر سه با هم از آشپزخونه ب 

 شامم بخوره فقط  یحتاز اون لحظه به بعد نتونسته بود  

 .....ه و راحتش بذارنبش  مومت یخواست زودتر مهمونیم

 

 

 دار شدن بعد ازیرتر بیدن صبح هم دیر وقت خوابیا و فائزه دیهل

 سر راهشون ایهل صبحانه حامد که از کوه برگشته بود اومد دنبال 

 ن بود؛ مثل ی فائزه رو هم رسوندن حامد هنوزم باهاش سرسنگ

 .......ذاشتیگرفت و سربسرش نمیلش نمیشه تحویهم

 :معترضانه گفت  ای لهت فائزه که رف
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 ست مثل برادر ی!!! حال که فرشاد ن ی با فائزه ندار یرفتار خوب 

 ..... دورا دور هواشو داشته باش

 م دنبالش رویکه رفت ی تونم استرس اون روزیکنم نمیهر کار م

 !!! دلم باهاشست که گول بخورهی گه بچه ن  ی فراموش کنم فائزه د

 ..... شهیصاف نم

 اده ی ا پیخونه ، هل ی دن جلوی رس یت وق گفتن ی زیگه چیا دیهل

 .....کار داشت و رفت ییشد ؛ حامدم جا

 

 

 از کنارش جُنب نخوره  ی ا لحظ هایخانوم دوست داشت هل ی مهر

 ..... شش بود امروزم که مهمون بودیروز ظهر پیه دیفقط  یول

 ا خواست تایآماده کرد و از هل گر کباب شدهیک ظهرجینزد

 نکهیگر دوست نداشت بخاطر ایه اصالً جکنیابخوره ، عالوه بر  

 ف مادرش یمگه حر یر صبحانه خورده بود اشتها نداشت ولید
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 !!شد؟؟یم

 که بدون نون خورد تا دل مادرش رو بدستیبه زور و اصرار چند ت

 بازم از ینبود ول یخانوم از خوردنش راض ی اره..... هرچند مهریب

 .......بهتر بود  یچیه

 کرد ازیمادرانه هاشو خرجش م ی بازدل ت وخانوم با دس ی مهر

 خواد در یتو تهران چطور م ییبود که تنها ییحال نگران فرداها

 ست ینکه تنها نیا ی اد آورینجور مواقع مراقب خودش باشه ، با یا

 

 

 دگرفت چون مطمئن بوینا رو در کنارش داره دلش آروم میو س

 ......!!!!!مراقبش خواهد بود

 یلیه دوش خین یهم ی رفت برایر میر دبود اگر ظه ی ادبیب

 یمعتمد ی آقا ی دونست دامادهاینکه میکوتاه گرفت باتوجه به ا

 ه مادرشید به توص یپوش ی ک  یهم هستن لباس مناسب و ش
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 یدگیصورتش نشاند تا از حالت رنگ پر ی هم رو یش کمیآرا

 ی اد و برسونش خونه آقایامد موند تا بخارج بشه!!! منتظر ح

 ......!!!!!ی معتمد

××××× 

 شب یدار شد ساعت  بود بخاطر دیاز خواب ب ی صبح با حال بد 

 کوفته و سردرد از خواب  یکه داشت ، با بدن یو اعصاب خورد 

 ....دار شده بودیب

 

 

 رن خوشحالینا به اراک میا ایهلده بود آخر هفته یفهم یاز وقت

 ی ت و با آرامش در کنار ناز ی محدود   یتونه بینکه میبود و از ا

 دونستیکرد ، نمیم ی ه شماریت داشت و براش ثانیضاه رباش

 بهش خوش  ی ره و لحظه ایش میپ ی ز با دلخوریهمه چ

 .....گذره ینم
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 ....نکرد ی به موندن ناز ی نا اصرا ری تموم شد س یشب که مهمون ید

 بهم  ی نه و اتاقش بقدره با مسعود رفت. اوضاع خویاونم همراه بق

 درست خونه !! و  ی تنها جابه اب خو ی خته و داغون بود که برایر

 .... ا رفتیاتاق هل

 شد فعالً ی سراسر وجودش جار  یدر رو که باز کرد آرامش خاص

 .....نجا بود یمرتب خونه هم ی تنها جا

 

 

 ک شب رو به صبح رسونده بود ی که  ییبطرف تخت و همون جا

 بالش و ی پتو رو کنار زد، سرش رو گذاشت روو و یرفت روتخت

 ه   یم شبیخوش و مال ی د.... همون بو ینشن کشیب ی روپتو رو تا 

 ا بودیمطمئناً منبعش از هل ی ه ولیدونست چی اس که نمیعطر 

 .....دو مشامش رو پر کردی چ یش پی نیر بیز

 ....سابقه بود  یهمه وجودش رو گرفته بود که براش ب یآرامش
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 ده بود یود حال بدش !! تا خودِ صبح راحت خوابکه با وجیطور

....... 

 دن اوضاع درهم و آشفته خونه، آه ازیرون رفت با دیتاق که با از

 ره یو خانومش کمک بگ  یم گرفت از گلنبینهادش بلند شد تصم

..... 

 .....دیفهمیم ی ه جورید یگرده؟!! بایبر م ی ا ک ی دونست هلینم

 

 

 .....و پاشها رو جمع کردخت یاز ر یبعد از صبحانه کم

 تا بحال بارها تماس گرفته ی گ هایع دنبود!!! هر موق ی از ناز ی خبر

 نا بدجور گرون تموم ی شب سید  ی نکه برخوردایمثل ا یبود ول

 ......شده و بهش بَر خورده بود

  یرقانونیغ  یدنی خوردن نوشکه اهل  ییدست خودش نبود از آدما

 باشد 
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 هیزدن یه میگفت بهش کنایورد منمیدر ا یآمد، تا حرف یبدش م

نا  یشد، س یسِرو م یدن ین نوع نوش یا یمونه مهیگه بازم تو یبار د

ن  یبه ا ی ازیم چه نیم دوستانه کنار هم باشیخوایکرده بود م اعتراض

 زاستیچ

 نا گفته بودیک سی ک ن یه بارم رفته بودن پی 》عت یم از طبیاومد

که راه  ی زا و عربده کشین چیم چرا با خوردن ا یپاک لذت ببر ی و هوا

 د یکنید خرابش میانداخت

 !!!؟؟ 《ه بود ن گفتبش در جوا 》

 کنهیل لذتها رو درک نمین قب یا یبچه شهرستان یتو اُمُل ....《

 بودن رو بهش  یکرد اَنگِ بچه شهرستانیشه تا اعتراض میهم

 زدنیم

 ممنوعه ی دنینوش نا هر کس اهل یاد بنظر سیه کوتاه نمگیدنبار یا یول

 شه روش باز کرد، مرام و معرفتینم یچ حساب یاشه ه ب

 زنه چونیم  ی شه و دست به هر کاریل میاش زعقلنداره، 
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 گه تو یه خودش میتوج  ی ده بعدم برا یارش رو از کف میاخت

 ........حال خود نبودم

 که آدم ییاشون عمداً کارایلیتونست به جرات بگه خی م یحت

 کردن و خودشون یرو م  کنهیو تو جمع نم ی عاقل در حالت عاد

 شون نبود چهیو حال ال بودنیخ یب واقعاً ای.... یالیخ  یبه بزدن یرو م

 یخطرناک ی کرد آدماینم یکنن در هر دو صورت فرقیم یغلط

 .......شدنیم

 ه بار ازینو ی!!! انا باشهی با ساد  یهم بدش نم ی حس کرده بود ناز

 س محسوب ه جور کال یده بود چون براش یحرفاش فهم ی لبال

 ....شدیم

 ی بکنه ول ی کاردوستش داره و حاضره براش هر  یلیدرسته خ

 ....... که داره فراتر بره ییر ممکنه از اصول و خط قرمزایغ

 مهرانم که  یبود ول ی دی داشت و آدم مق ینا اعتقادات خاصیس

 !!! داشتن یکم رنگ یخانوادهاش راحت بودن و اعتقادات مذهب
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 قبولش داشت و تا یلین خیهم ی بزنه برا عه هاممنوده بود لب به  یند

 ......به مشکل برخورد نکرده بودن شونترکبحال تو کار مش 

 

 

 ناهار ی بعدازظهر برا  ی ر خورده بود ساعت حدودا یصبحانه رو د

 .... شب گرم کردید  ی از غذا

 ره نتونست یتماس بگ  ایهل یکرد با گوش یبعد از ناهار هر چه سع

 ی ک نبودن که بهش زنگ بزنه و بپرسه ک یبا هم نزد ی اونقدر

 ت درهم خونه ین فکر و وضع ی ود با اه برا دم الن تویاد؟! شایم

 د با ی ره بالخره سپ یم گرفت با خونشون تماس بگیتصم

 ...... گردهی برم یا کیگفت هلیاش میپرحرف

 از دوقلوها تو ی ک  ی ی تا بوق صدا۲شماره خونه رو گرفت بعد از 

 کودکانه که ی شونه با صدایک ی دونست کدوم   ید نمیچیپ  یگوش

 : طنت دارهی ش  بودوم هم معل یاز پشت گوش
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 ......نیالو بفرما

 !!؟یکنیتو؟؟ چه کارا م ی سالم آقا پسر!!! چطور 

 

 

 ا همش یلیم ایکنیم ی م بازینااااا ، خوبم.... داریس ییسالم دا

 ....زنهیکَلَک م

 شون ضعف رفتا جواب تلفن رو داده، دلش برایخُب پس ارش

 از ایت ارشیبودن ، به شکا  ین و دوست داشتنیریش یلیخ

 : انه گفتید و دلجویبرادرش خند

 ه!!! عقل تویاد  ی قه زمان زیکه ده دق ی دون یم ی تو داداش بزرگتر 

 باهاش یه مرد با برادر کوچکترت رفتار کنید مثل  یشتره بایب

 از یتون ی هم م یده گاهیصحبت کن حتما به حرفات گوش م

 .....ی !!! آخه تو بزرگتریکن یخطاش چشم پوش

 جاد کرده بود که سریا ایغرور تو ارشس ح ی نا بقدریس ی حرفا
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 به غبغب  ی ده، بادیا ندیلیاز ا یی چ خطایشناخت انگار ه یاز پا نم

 :انداخت و فاتحانه گفت 

 

 

 ...م یگه دعوا نکنیدم دیقول م ییباشه دا 

 !!!ن؟؟یکردیم ی باز  ین مرد بزرگ!!! حال چیآفر 

 رده آوه یتن تن هد ی و کتابا ی مونوپول ی جون برامون باز یهل 

 ..... میکردیم ی باز ی م مونوپولیداشت

 ای جاد شد .... پس هلیدَرِش ا  ی ا حس خاص یارش ی دن حرفایبا شن

 ..... ه باهاش حرف بزنهیامروز خونشون بود، لزم بود درحضور بق 

 : ا گفتیدر جواب ارش

 رو بده  یت رو بکن گوشیه بازی زرگتر!!! حال برو بق ن برادر بیآفر

 .... ما خانویبه هل

 ....!!!! خداحافظییباشه دا
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 زدیاد میشد فریک ه دور میرو رها کرد در حال  ینو گفت گوشیا

 ......کارت داره ییا دای !!!!! بیهل ییزندا ی هل  ییزندا

 

 

 شد ی ه جوریداد ته دلش یا میا به هلیکه ارش ی دن نسبت یبا شن

..... 

 و ا تین و به دور از عشوه هلی دلنش ی صدا یق کم یبعد از دقا 

 :دیچیپ  یگوش

 !!!!الو سالم 

 د؟؟؟یسالم خوب

 .......ممنون ، خوبم 

 !!!د؟؟ی د؟؟ فردا کالس دار یگردیبرم  یک 

 ......بعدازظهره ۲ط دارم ؛ کالسم ساعت ی صبح بل ۶فردا  

 .....لتونام دنباید، ساعت  م یرس یخّب پس به موقع م
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 ن یماش  یهق یب  یتلفن یشم از تاکسینه نه!!! مزاحم شما نم

 .....دییای ب ید تو شلو غیستم شما از کارتون بزنی ن  یرم راضیگ یم

 ام ید میندار ید برام فرقیست شما با سپ ین  ینه مشکل 

 .......دنبالتون

 ......نذاشت یباق یچ حرفیه ی گه جا یچنان آمرانه گفته بود که د

 :گفتن نداره گفت ی برا ید حرفید  یکرد وقت ی کرا تشیهل

 !!!؟؟ون رو بدم مامانت یگوش

 ....شم ، خداحافظیممنون م

 ....خدانگهدار 

 ش قرمزیدرون ی مطمئن بود پوست صورتش بخاطر التهاب و غوغا

 د تایق کشین هاش چندتا نفس عمی شده دستش رو گذاشت رو س

 .......جمع برهش یپ ی عاد  یاد بتونه با حالتیحالش جا ب
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 خط شت نا پین خانوم گفت س یکه روبراه شد رفت و به پرو یکم

 ...... منتظرشه

 دا کرد که یپ ی ا حس خاص یارش ی گفتنا ییجون و زندا یاز هل

 ...... !!!ازش نداشت؟ یدرک

 ینهمه تو دلشون جا باز کرده؟؟ وقت ینشده ا یچ یهنوز ه یعنی

 ی چ ی داره ؟؟!!! برا یینان کاراش چه معیه اییدونه قرار به جدایم

 !!!ره؟؟یگ یکادو م

 ره دنبالش ؟!! رفتارش رویم فت ر شد و گ یخودش چرا جو گ

 ده است و ناخودآگاه بخاطری ه کرد که براش مثل سپینطور توج یا

 .....نجو ر مواقع تنها باشهیتونه بذاره ایحس برادرانه نم

 

 

 چیه ا براشی دونست هلیندونه خودش که از همه بهتر م یهرک

 که  ییاز وقتا  ی لینکرده که بخواد در صدد جبرانش باشه خ ی کار
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 .....امدیرون نمیاز اتاق ب یدش حتید ی خونه نمد امیم

 ن ی انجام بده اونم کوچکتر ی نداشت که تو خونش کار  یتوقع

 ........!!!کرد که بخواد بذاره به حساب جلب نظرینم ی کار

 ا از اون ید هلیسریجه م ین نتیکرد به ایفکر م ی منطق یوقت

 نقدراو خود ِیبه جلب توجه نداره!! به خود  ی ازی ه که نی  ی دخترا

 داره که جاذبه لزم تو وجودش هست  ی و باطن ی محسنات ظاهر

...... 

 .... به اوضاع خونه بده ی گفت فردا سر و سامونیم  ی د به گلنب یبا

 

 

 یجواب داد؛ صدا  یشب تلفن خونه زنگ خورد، وقت ی کاینزد

 که ازش  ی د، با وجود دلخوریچ یپ یتو گوش ی ناز  "ی الو"طناز 

 تماس گرفته بود ته دلش خوشحال شد  خرهال نکه بیداشت، از ا

 :بودن فاصله نگرفت ی از موضع جد  یول
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 !!!سالم 

 شب تا حال دلم یاز د یگینم  ینی نااااا!!!! هنوزم که سرسنگیس

 !!!ید حالمو بپرس ی برات تنگ شده؟! زنگ نزنم تو نبا  

 ......در اومده ی به چه روز ید ی ار داشتم!!! خونه رو که دک 

 با کم  یکردم ولی موندم کمکت میم ی ه بودکردرف ه تعایاگه 

 یه بردیمسعود و بق ی ت آبروم رو جلویمحل

 ......شب خسته بودم حوصله خودمم نداشتمید

 ام ؟؟؟ یالن ب ی خوایم

 

 

 زیهمه چنکرده بود و   ی اد ی شه گفت هنوز کار زینکه میبا ا

 : گفت یهمونطور درهم برهم بود ول

 ... دمدا جامش رو انیلی خواد!!! خ ینه نم 

 !!!؟؟ی رم خسته شدیبم یآخ



@Romanbook_ir                                                                                      تابوشكين عاشقانه  

  
 

شما! یمجازق ین رف ین و آخریرمان بوک:  اول                                      

 ..... نه کم کم انجامش دادم

 .....ی نمت بایب یخُب پس !! فردا م

 ...خداحافظ

 کرد با یم ییاد!!!! اونقدر که هربار خطایم زیلیدوستش داشت ، خ

 النم تلفنش بمنزله کوتاه اومدن دشیبخشی م یه معذرت خواه ی

 انه یگرم و دلجونش لح یاورد ولیم به زبون ن یبود هرچند مستق 

 ...... بود

 

 

 نیاد دنبالش، پرویغروب با حامد تماس گرفت تا ب  ی دم دما

 ششون بمونه حاج آقا هم با یخانوم با اصرار دوست داشت شب پ

 ا ی هل یول شتر کنارشون باشهیخواست ب یپدرانه ازش م  یمهربون 

 لیدل ید زودتر بخوابه ولیمسافر بودنش رو بهانه کرد که شب با

 ..... کشهیصبرانه انتظارش رو میدونست ب یمادرش بود؛ م یلاص
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 شیذات ی طن تهایده بودن با وجود شیک هفته کنار سپیباً یتقر

 ........رو براش سخت کرده بود  ییجدا

 سش به اتاق رفت دن لبایپوش ی ده بود برایلش تو اتاق سپیوسا

 :واکنش نشون داد ی ا فوریده هم وارد شد، هلی پشت سرش سپ 

 ؟؟؟ ی دیخوام لباس عوض کنم اجازه م یدا!!!! میشببخ 

 

 

 ش یم شبا رو که پیندار یگه باهم مشکل ی خُب عوض کن ، ما د

 ..... ی اریش من در بید پ یگه لباست رو هم بایم دیدیخواب یهم م

 !!!!یکنیلباست رو عوض نم  یکنیت مینا هم رعای ش سیلبد پ

 :شد و گفت  ی افهاش جد یهو قی

 یل یط تهران خی که مح  یدون یم  یهست ی قل !!! تو دختر عایهل

 ت باشه من مثل چشمامیبا شهرستان متفاوته حواست به زندگ

 یبلدن چطور برا  یلیخانوما خ یبعض ینا اعتماد دارم ولی به س
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 یواموندت برا مردا تور پهن کنن ، همش نچسب به اون درس 

 .....!!!!شوهرت زن باش

 !!!؟ی ندار ی گها ی د امرا  ی ه  یگه توص  ی چَشم مامان بزرگ!!! د 

 هستم قبل از یلم عروسیر عکسا و فیگ ی!! من پ یهل یراست 

 اومدنم تهران رفتم دنبالشون خانوم وارسته گفت  》معموًل 

 

 

 کس کنن یلم رو میکشه تا عکسا چاپ بشه و فی طول م یکماهی

 هم  یکس آنچنانیلم شما چون کوتاه و ساده است ، م یف یول

 نداره ممکنه زودتر آماده بشه  《د یبا سا آلبوم کردن عک ی برا

 ه سر ی ینجا هستیروز تماس گرفتم تا اید..... دی آلبوم انتخاب کن 

 م ، شاگردش گفت یبر 》 ی لمبردار یف ی ستن رفتن براین 《

 ... درضمن نگاه کرد هنوز حاضر نشده بود

 ، آلبوم خودت انتخاب کن قبولت دارم ی ممنون به زحمت افتاد
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...... 

 ض لباس گذشت و مانتوش یر تعوین حامد از خیماش وق ب ی باصدا

 .....د یهمون لباساش پوش ی رو رو

 

 

 کنار جاده ی راهنما ی دن تابلوهایدار شد، با د یاز خواب ب یوقت

 و یگتهرانن از موقع سوار شدن بخاطر خست ی کاید نزدیفهم

 ...اتوبوس خوابش برده بود ی ن دو روز با تکونایا ی دناینخواب

 داد؛ی رو نشون م  صبحس   ساعت اتوبو

 دنیکنارش افتاد...... با د یخال یصندل ی ل روینگاهش به وسا

 ....بر لب نشاند ی درش بسته شده بود لبخند  یکه به سخت یساک

 .....خانوادهاش تنگ شده بود ی ده دلش برا ینرس

 امد رو فراهم و در بستهیاونچه با عشق از جان و دلش برم مادرش 

 ی که مخالفتهایبود، طورده کر متعدد همراهش ی هایبند
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 ......نشده بود ی ان مادریپایف مهر بیا حریسرسختانه هل 

 مراقبت از خودش هنوزم تو ی مکرر برا ی ها و سفارشهایدلواپس

 .... شدیگوشش اکو م

 

 

 ه !!! با یخود چه کار سخت ی خوداز ذهنش گذشت مادر بودن به 

 لورمتبده  از وجودت درون کودک متولد ش یتولد هر فرزند بخش

 د یبه ثمر که رس  یکنیجانت عاشقانه بزرگش م ی ره یشه ،با شیم

 .....بره یکنه و با خودش می از قلبت را م ی تکها ییوقت جدا

 ن توقف کرد دلشیاده شدن مسافریپ ی اتوبوس کنار سکو یوقت

 ک سکو نشسته ینزد  یصندل ی که رو  یینایدن سید ضعف کرد از

 ا آمد که هر دو دستشیهلمت دن ا توبوس به سیبود.....به محض د 

 ......ساک بود

 .......ختیفرو ر ی تابش هُری دا و بینا، دل ش یکتر شدن سیبا نزد
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 .......کردنیبهها رفتار میاصالً مهم نبود مثل غر

 د چقدر یکه شن ییفادارشون بخاطر حرین دی مهم نبود تو آخر

 ......خته بودیاشک ر

 

 

 یبود تا دلش برا ی ف کا ی روز دور۲با خودش که روراست بود!!!! 

 ندونه خودش که بهتر  ین مغرور گنده دماغ !!! تنگ بشه، هرکیا

 ....... خواد یدونست چقدر خاطرش رو م یاز هر کس م

 شنوه دل همچ وینا میاز س ینه که تا حرفیهم ی د برایشا

 شه، ممکنه پشت حرفاشیشکنه و اشکش روان میش هاش میش

 نا یرو از س یدن هر حرفی شنتحمل  ایهلنباشه دل  ی منظور بد

 ..... !!!نداره

 که ی قاً به دختری مدتهاست عم ینبود ول ی چ وقتآدم حسودیه

 دونست یکه م  ییکرد..... به اویم   ی نا رو برده حسودین سیدل و د



@Romanbook_ir                                                                                      تابوشكين عاشقانه  

  
 

شما! یمجازق ین رف ین و آخریرمان بوک:  اول                                      

 ......خودش داره ی رو برانا یتمام و کمال توجه و عشق س

 دل ی  کسال باشه ولیتاً ینا نها ید عمر عشق اون دختر به سیشا

 ن عشق اونقدریکنه ایم یا سالهاست که او را همراهیعاشق هل

 

 

 تونه دل یم  یشه دوانده که به سخت ی وجودش ر ی جا  ی در جا

 ........ بکنه و فراموشش کنه

 ی حیمل  ی با لبخند د دستپاچه و سرگشتهینا رو که مقابلش دیس

 :لبهاش ی رو

 !!!سالم 

 د کردرص سوسامد سرتا پاش رو نا محینا به سمتش که میس

 ی شه موقرش در دل بر ا یت رفتار و ظاهر همیوبخاطر مقبول 

 : نش کردین بار تحسیچندم

 ....ریدنتون بخیسالم رس
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 را رویرفتم، مسیبه زحمت شما نبودم خودم م یممنون!!! راض

 .......اد گرفتم  ی باً یگه تقرید

 : گرفت یرو م ایهلدست   ی که ساکهاینا در حالیس

 

 

 ......در بار همراهتون نبودقنیاد ی رفتیم یوقت

 روز ۲ن یده و تونسته ایبه ذهنش رس یمامانمه هر چ ی کارا

 م  یمونیمن گرسنه م  ی و نابلد ی کنه با تنبلیدرست کرده، فکر م

..... 

 ......ننی سنگ یل یام ، خیود بدستشون درد نکنه !!!خُب پس لزم ب

 ...... ن رو پارک کرده بود رفتنیکه ماش   یهر دو به سمت

 یک خستگیا دکلن لل یشگیخوش هم ی ار که شدن همون بووس

 .....راه رو از سرش پروند

 معطر ی هوا ی چشماش رو بست و با دست و دلباز ی لحظ ها ی برا
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 یرامشو آ یه هاش فرستاد حس سرخوشین رو به ریداخل ماش

 ..... خاص همه وجودش رو پر کرد

 

 

 ز خلسه و امد ا هم به خودش آین که به حرکت در آمد هلی ماش

 ......رون اومدیکه فرو رفته بود ب ی ن و کوتاهیریش

 :د ینا پرسیکه گذشت س یکم

 !!!همه خوب بودن ؟؟ کارتون انجام شد؟؟ 

 ی خداروشکر همه خوب بودن و به شما سالم رسوندن ، کارا  

 بصورت ین بانک یه چک بی یکه داشتم انجام شد ... راس ت ی انکب

 نجا منتقل کنم امروز که فکرینک ابا  به حواله گرفتم تا حسابم رو

 .....د بذارم به حسابینکنم بشه فردا با  

 م من تو بانک آشنا دارمین اآلن برید همیچک رو نگه ندار 

 ... میانجامش بد
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 .... ستیشناسنامه همرام ن 

 ...میدار  ی م بر م  یریست می ن یخونه راهتا  

 .....شد  عت سا ل رو بذارن شناسنامه بردارنیتا برن خونه وسا

 انتقال حساب رو انجام داد  ی نا به سرعت کارایس  ی کارمند آشنا

... 

 ..دیطول کش ی قهایدق ۳کارشون حدوداً  

 فه خودشینا وظی ن شدن؛ س  یبعد خروج از بانک، سوار ماش

 نش یتام  یا رو داره از نظر مالیت هلی مسئول ی  دونست تا وقتیم

 و غرور  یونگفه بهش حس مردی ن کار عالوه بر وظیکنه ا

 اره ، با ین رو به حرکت دربینکه ماشین قبل ایهم  ی داد.....برایم

 : اعتماد به نفس ومغرورانه گفت

 که دارم ی فهای شماره حسابتون رو برداشتم هر ماه طبق وظ

 ...... کنمیز میوار  یبراتون مبلغ

 : گفت  ی جد یا با تحکم و لحنیهل
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 یادیکه خرج ز منه ین پول کاف یست!!!! سود همین ی ازیاصالً ن 

 خواستم بگم از حال بهیشترش مزاحم شمام در ضمن میندارم ب

 همش رو  ی نجوریشه که ایخونه با من!!! نم ی دا یخر ی بعد گاه

 .....!! دوش شما باشه

 بود تا خشم سراسر وجودش ی ا کاف ین حرفا از زبون هلیدن ایشن

 ا ی بهش انداخت که هل یره چنان نگاه تند و وحشتناکیرو بگ

 ..... !!!دیترس

 خودش ساخته ی نا برایکه س یو اُبُهت  یحرفاش تموم مردونگ

 ا رو سرزنش یر سوال برد، با نگاه غضبناکش همچنان هلیبود رو ز

 ...... کردیم
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 کرد آرامش خودشو یسعد یا رو که دیهل یده یترس یچهر ه

 در آروم بودنش یکه سع  ی حفظ کنه نفسش رو تازه کرد و با لحن

 : داشت

 نقدر در نظرتون پستید ؟؟!! ا ی فکر کرد یا در مورد من چمش 

 ام؟؟؟ ید خونه برنم ی از پَسِ خر یوجودم که حت یو ب

 !!!ن نبودید منظور من اصال ا ی نه نه !!! اشتباه برداشت کرد 

 د ؟؟ تا اآلن که ید بدیخوایخرج خودتون رو م ی  عنیآها پس  

 دمینطور که دیه ادیکه مادر شما کش ییم از زحمتایدار یهرچ

 د ینه که من بایز هست ، پس منظورتون ایتا مدتها بعدم همه چ

 سهم خودم رو بهتون بدم 

 ده ی نجا ها کشینکه ناخواسته بحث به ایو کالفه از ا یا ناراضیهل

 : عجز گفت ی و از رو  ی شده ،با در ماندگ 
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 د نبود !!! چرای گی که شما م ییز این چید اصالً منظورم ایباور کن 

 ده ینجاها کشیاد و به ا یش میپ ی م دلخوریزن یر موقع حرف مه ما

 !!شه ؟؟یم

 از خشمش کم نشده بود،  ی بود و ذرها  ی نا هنوزم عصبان یس

 : مغرضانه گفت

 گه  ی همد ی وقتم حرفاچیم !! هیندار  یچ تفاهمینه که ه یبخاطر ا

 ........ میفهمیرو نم

 : تگرف ی پر شد و رنگ دلخور  ی ا به آن یهل  ی کاسه چشما

 گه رویم!!! چرا همدیدار  ییجدا ی برا یل واقعی خوبه پس!!!! دل

 میم که تفاهم نداری م ؟!! با خانواده هامون صحبت کنیآزار بد

 م کن یراستش من به شدت احساس مزاحمت و سربار بودن م.....

 ...... رم اراکیست می برام مهم ن ی گه ذرهایدرسمم د
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 ی خواست بزنه نبود ولیه م ک یبه حرف  ینکه هرگز دلش راضیبا ا

 :با مکث ادامه داد 

 د....و با ین ازدواج برسیشمام بهتره هرچه زودتر به هدفتون از ا

 ..... دید ازدواج کنیدختر موردعالقه تون که تفاهم دار

 د به زبون آورده و یرو که نبا یه بود حرفنا تازه متوجه شدیس

 تو  ادشانوشه که خیم ی زیج هاش چینطور ادامه بدن نتیاگه هم

 رشش یگذره حاضر به پذی کماه که از ازدواجش میمدت کمتر از 

 :که زده بود، آرومتر از قبل گفت  یجبران حرف ی ستن براین

 فاهم از عدم ت  یتیچ شکاینکه تازه اراک بوده هیگن ایاونوقت نم 

 . ...ده تفاهم ندارن؟؟یهو فهمینداشته، حال چطور 

 :بر لب ادامه داد ی ده با پوزخنیعاقل اندر سف یبا نگاه

 

 

 یب ر  ی خوایچرا م یجدا بش یکماه نشده عجله داریشما که  
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 ی خوا ی؟!! می ر یگ  یز و درشت اون خونه کادو میر ی خونه ما برا

 که بَده  ید و اونییاآدم خوبه قصهشم یو بگ ی کن  ییمظلوم نما

 !!منم؟؟

 گذشت بغضش ی ن حرفا رو نداشت هرچه میگه انتظار ایا دیهل

 تونست فرو ببرش با همون بغضی چ جوره نمیو ه  دشیم شتر یب

 :لرزون گفت ییآشکار و صدا

 !!!!یچ قصد و غرضیبچهها بود اونم بدون ه ی ه فقط برایهد

 د ین کیهم که شما فکر م ی چون من عاشق بچههام اون هدف 

 .... نداشتم ییپشتش نبود و قصد خودنما

 رد خو از بغضش رو فرو  ی اد ی که گرفت بخش ز ی قیبا دم عم

 :مسلط تر از قبل ادامه داد

 

 

 د نه ییخواد آدم خوبه قصه باشه شمایکه دلش م یظاهراً اون 
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 دمی فهم ید م ید گردن من!!! باینداخت یز رو میمن!!! از اولم همه چ

 ضربه خورده بودم، ی کبار ازتون به طرز بدی که کارم اشتباهه من

 یی بال چه دیدون ید نمیکه کرد  یاول با درخواست ی تو خواستگار

 د که پاشو تو خونه ما یبود ی ن خواستگار ید شما اولیسرم آورد

 یرشش سخت بود ولیمثل من پذ ی دخت ر ی ذاشت برایم

 !!!! دونم چرا حماقت کردم و دوباره اشتباهم رو تکرار کردمینم

 د خودمی بزن ی ست شما حرفینبارم لزم ن ید ایحالم نگران نباش 

 ر منه........اصالً یز تقص یچ همهگم یکنم و میبا مادرتون صحبت م

 التون راحت آدم خوبه یکنم خ ی تونم زندگی ب از منه و نمیع

 ......دیخودتون

 

 

 گرفته و خش   ییده با صدایبود که شن ییر حرفاینا تحت تاثیس

 :دار گفت
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 !!د؟یشه تمومش کنیم 

 ز رو تموم کنمیدم همه چید بهتون قول میحتمآ نگران نباش 

..... 

 ه کار بمونه، با ینا باعث شد حرفشون ن میس  یشزنگ گو ی صدا

 که بهش  یبه ناحق ی ش اومد و نسب تهاینشون پیمرور اونچه ب

 داده بود قلبش نا آروم و دلش متالطم شده بود، بعد از لحظه

 :رو جواب داد ش ی نا گوش یس ی ا

 زم یسالم عز 

....... 

 ....د یام !!! کارم طول کشی نه م

 

 

....... 

 ....ه فقط خست هامخوبلم ست حاین ی زینه چ

...... 
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 .زم ،خدا حافظیباشه عز

 نان از غلط یناست، با اطمی پشت خط س یده بود کیا که فهمیهل

 ش سرش رو کامالً به سمت راست چرخوند و نگاه ی بودن زندگ

 ش روی بدبخت ی نا اشکای خواست سیرون داد نمیبه ب  ر هاشیخ

 ..... نهی بب

 دنش یا شدفهمیله هتوجبا تموم شدن تلفنش نگاه کالفهاش م

 ن روی خورد ماش یکنه ، با اعصاب یه میسخت نبود که داره گر

 ن یست ایروشن و به سمت خونه حرکت کرد......دختره معلوم ن

 

 

 نیا  ی هاش حرف زد از دخترا شه بایاره ؟؟!!! نم یاشکا رو از کجا م

 ....... امدیف بدش میو ضع یمدل

 ن داشت تشکرییپاه ک ی اده شد با همون سریا پی دن هلیرس یوقت

 .... کرد و به سمت خونه رفت
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 رو ازش گرفته باشن  ینا انگار قدرت هر حرف و عکس العملیس

 نا هم یموند و رفتنش رو تماشا کرد، داخل خونه که شد س

 یحرکت درآورد به حرفاشون فکر کرد،دخترهن رو به ی ماش

 !!!!یخواد همه کاراش رو خودش بکنه بدون کمک کسیمغرور م

 ی کرد مثل خواهر یه م یدونست چرا دوست داشت بهش تکینم

 داشت ،  ا یهلکه  ییت داره با رفتارایکه از برادرش توقع حما

 ....دادیمصرف بودن بهش دست م یاحساس ب

 

 

 ه بود که اومد دنبالش،خواست تا بانک ت گرانین حس حمایبا هم

 .....احساس غربت نکنه ییش کنه که تنهایهمراه

 نمورد قول داده بود و ازیخصوصاً مادرش درا ایهلبه خانواده 

 ر قولشیتشه زیکه تحت حما ی به دور بود تا زمان  یمردونگ

 دونست همه جوره حواسش بهش باشه یفه خودش میبزنه.....وظ



@Romanbook_ir                                                                                      تابوشكين عاشقانه  

  
 

شما! یمجازق ین رف ین و آخریرمان بوک:  اول                                      

 ک دنده است که کفرش رو   ی مغرور و  ی دختره بقدر  یول

 ...ارهیدرم

 بلغ ن میکرد پدرش همچید اصالً فکرشو نمیمبلغ چک رو د یوقت

 ب اً یه دخترش در نظر گرفته باشه تقریزیجه ی رو برا یقابل توجه

 ا یبرابر اونچه بود که خودش درنظر داشت بذاره تا هل۲ش از یب

 .....رهیسودش رو بگ

 

 

 د و درخواستش بدجور از کوره در رفت یکه ازش شن ییبا حرفا

 بگه رو   دیباکه ن ییزایگه نتونست خودشو کنترل کنه..... چیو د

 .... !!!!ده ؟؟یچه فا یمون بود ولین آورد حالم سخت پشزبوبه 

 .......نشده بود ی نجو ریامده بودو ایکاش اصالً دنبالش ن 

 تون ه یم  نه چطوری به خودش مسلط باشه و فکر کنه بب دیباحالم 

 دیر نشده با ی ن امروز تا دیمش منصرف کنه همیا رو از تصمیهل
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 ......کردیم ی ه کاری

 بکنه ، بهتره بعد  ی ر کالسه و فرصت نداره اقدام عص   تا دونستیم

 از کالسش بره دنبالش باهاش صحبت کنه تا اونموقع هردو

 .... آرومترم شدن

 

 

 نا یس یصر بود ولام مق یط بوجود آمده هر چند هلیدر مورد شرا

 کرد کهیداد و اون همه حرف رو بارش م یار از کف مید اختینبا

 ......ت ندارهیشترش واقعیب و تهی دونست از سَرِ عصبانیم

 دوار بود بتونه اوضاع یا م یشده بود، ول دیباکه ن ی بهرحال بازم کار 

 د تا عصر یره ، پس با یدرستش کنه و تحت کنترل بگ  ی رو تا حد

 ......کردیصبر م 

 نا هم بود و قرار یخواسته خود س یین جدایهر چند که ا

 افتاد؛ ی ل اتفاق مرحابه بود و ییگه جدا ی ازدواجشون با توافق همد
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 ......طشیدر حال حاضر نه وقتش بود و نه شرا یول

 عینداشت سر ی ادیداد فرصت زیرو نشون م ۲:۳ساعت 

 .....خچال داشت رو داخلش گذاشتیاز به یکه ن ییزایچ

 

 

 ناهار خورد تا  ی که از اراک آورده بود رو به جا یاز کاچ یکم

 ......شهش ن رانضعف نکنه با مادرشم تماس گرفت که نگ

 گرده سر فرصت ی لش رو گذاشت عصر که برمیه وسایبق

 ..... جابجاشون کنه

 رون محوطه انتظارشید که ب ی روزه رو دید دانشکده فیرس یوقت

 ا به سمتش یدست تکون داد و هل ایدن هلیکشه به محض دیرو م

 : روزه گفتیه فیک اولیرفت بعد از سالم عل

 !!؟ذشت؟؟ خوش گی اومد ی ر کیدن بخیرس

 .... خوب بود یدم ، ممنون جات خالیشه رسی م ی چند ساعت 
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 !!نوشهر؟ یگه نرفتیتو د

 

 

 ره یدلگ یلیگه موندم خونه خالهام خوابگاه آخر هفته ها خینه د

 ی و با کس یتحمله خصوصاً تازه وارد باش رقابل یشه گفت غ یم

 ....یدوست نباش

 یول بودته خیکرد و اوضاعش بهم ریش نمیارینکه افکارش یبا ا

 : گفت ی د و دودل  ی با ترد

 ....... امید منم باهات بیشا ی ریخونه بگ  ی ترم بعد بخوا ی اگر برا

 !!!؟؟ ییتو اآلن کجا ینگفت  یچه خوب!!!! راست 

 :گفت  یر با اکراه و ناراحتیات تلخ دوهفته اخ اتفاق  ی ادآور  ی با 

 ........از آشناها یکیخونه 

 تونم یرون، اونجا نمیام ب یوب  اشممن که از خدامه خوابگاه نب 

 ک یآشنا هر قدرم نزد یستیدرس بخونم ... تو هم حتما راحت ن 
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 ..... باشه بازم سخته

 

 

 ش ی ه پکه از هفت یا افتاد سوالیهل ی روزه نگاهش به دستایف

 :دیذهنش رو مشغول کرده بود رو پرس

 مثل حلقه ازدواجه  ی که دستت کرد ینگ ین ریگم ایم 

 !!!ه؟؟یخبر

 ......اد ازشیانداختمش خوشم م  ی نجور ی!!! هماباه بن

 ی پرونیرسماً همه رو م ی نجوریخُب پس بندازش دست راستت ا 

 ....رو دستمون یمونیو م

 به سمت ساختمون کالسادن استاد که وارد محوطه شد  ی با د

 .....رفتن

 : نکه جزوه هفته قبل رو نداره یا ی ادآوریروزه با یف

 خوام بعد از کالس یاهت هست ؟ ! م همربل ا!!! جزوه هفته قیهل
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 ....رمیبگ   یکپ

 

 

 .......ریبگ  یم انتشارات دانشکده کپ یریآره هست !!!باشه باهم م

 دن جلو جا نبودباً پر بود همه آمده بویوارد کالس که شدن تقر

 .......ننیکالس بش ی مجبور شدن انتها

 تحالف دوم نشسته بودن با ورود استاد همه یال ردیو ش ی شاد

 .......به خودشون گرفتن  یرسم

 تونست شِش دونگ حواسش رو به درسیکرد نمیهر چه تالش م

 ف جلو به یش رو دست به دست تا ردین گوشیهم ی بده برا

 یاستاد ضبط بشه چون جلوتر صدا  ی رسوند تا بذاره صدا ی شاد

 ...... استاد واضح تر بود

 داخل ی ل یم ی  ا بشد رو بیتابلو نوشته م  ی رو یهم که مطلب ی گاه 

 ..... نوشتیجزوهاش م
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 نکه یافکار مغشوش و درهمش نداشت بدون ا ی رو  یچ کنترلیه

 ......شدیبخواد ذهنش متوجه قبل از ظهر م

 نا تلفنش زنگیه موقع بحث با سده شد ک یکش ی ادش به لحظهای

 پشت خطه!!!!! با خودش فکر کرد ی خورد و مشخص بود ک 

 !!!! چارهیب

 ست رو زودتر بذارش یکه مال تو ن  یکس ی ریم شیپ ی خود داریب

 که رفتاراش رو به ی کردن با آدم   یزندگ ی نجوریکنار...... ا

 ....کرد براش سخت و عذاب آور بودی ر مین شکل تعبینانه تریبدب 

 ده بود فقط یدوقلوها خر ی و کتابا رو برا ی فکر ی اون لحظه که باز

 ردن ق کذو  شون درحال یطون و دوست داشتنی چهره شادِ ش

 رو  یا کتاب آنشرلیصوف ی برا یا وقت  ی چشمش اومده بود  ی جلو

 که ی ا لباس یباشه....  ی کرد دختر اهل مطالعهاید فکر میخر
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 ی ناز و دوست داشتن ی چولوبهار کو  ی شنبه صبح از اراک برا

 یه وجبیباش رو تصور کرد که تو اون لباس یده بود چهره زیخر

 ک درصدم یعشق گرفته بود با رو  ی زیشه هر چیباتر میچقدر ز

 ه رویا جلب نظر بق  ی  ییخواد مظلوم نمایکرد که مین فکر نمیبه ا

 .....بکنه

 ر مغرورانهتش کرد اونقدینا بدجور ناروا بود و اذ یس ی نبار حرفایا

 ن کارها یا باورش شده بود ایک آن هلیو حق بجانب گفته بود که 

 .......رو عمداً کرده

 شد....اگر قراریف روشن میکرد و تکلیممش تمود هرچه زودتر یبا

 رفتن ی برا ییرفت فعالً جایاز اون خونه م  دیبابود  ییبه جدا

 ی ل یه خروزه همخونه بشیترم بعد اگه بتونه با ف ی نداشت...برا

 ا ین راح تیره به همید همه جوانبش رو در نظر بگیبا یخوبه ول
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 ی ج هایه نت و ب ود ست !! هنوز در مورد اراک رفتن مطمئن نبین

 د یبان ترمش یره ایبگ یاگرم قرار بود انتقال  یده بود .حت ینرس

 ان ترم رو هر  ی پا ی کایتا نزد دیباشد پس در هر صورت یتموم م

 ..... کردیجور که بود تحمل م

 روزه رفتن انتشارات دانشکده......معموًلیکالسکه تموم شد با ف 

 ا یه شدن هلد کوارکردن یادارهاش م ییترم بال  ی دانشجوها

 .....شخون بود دادیپ ی که جلو ی رون آورد و به پسریجزوهاش رو ب

 اونو متوجّه  یسالم ی روزه بود که صدایمشغول حرف زدن با ف

 دلش ی گه کجاینو دیات!!!!! ای..... کوروش بخودش کرد

 .....!!!بذاره؟

 ر ؛ ین هفته طالق بگینو قبولش کن تو همیگه هم ی طونه میش

 .... نا و حرفاش راحت شویراه بنداز از شَرِ سو ر یعقد و عروس
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 د یسپ ی د، جایکه کرده بود خند ی ه آن تو ذهنش به تصوری

 گفت ی !!!! اگر بود م یالخ 》شم  یکیباعععععع !!!! نه به ما که 

 تا۲تا  ۲کماه نشده یاد نه به تو که یرمون نمیگ .....《

 ی لحنبا و  به خود گرفت ی جد یروزه حالت یزود در حضور ف یلیخ

 .....هم باشه جواب سالمش رو داد یکرد رسمیم یخشک که سع

 است سالم داد و یهل ی کرد کوروش آشنایروزه هم که فکر میف

 ........جواب گرفت

 ا ب رنداشت، یچشم از هل ی ات لحظ هایها حاضر بشه جناب بی تا کپ

 داد دوستیکرد و آزارش م ینگاهش رو کامالً حس م  ی نیسنگ 

 ...... تموم بشه شونکار داشت زودتر 

 ......از انتشارات که خارج شدن ، نفسش رو پرصدا آزاد کرد

 : روزه گفتیف
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 !!! زودی دار یپین خوش تیال به ینجا فَک و فامیا ی نگفته بود 

 ....... نمیکن بب  ی باش معرف 

 ن امروزیمثل هم ی ل کجا بود؟!! هفته قبل که تو نبودیفام 

 شتر آشنا یخواد بیکرد گفت م  یرفموقع رفتن اومد خودشو مع

 ........ گنی که پسرا اولش به دخترا م ین مزخرفاتیبشه و ازا

 شق شده...... بَدَم نشده طرف عا  یچیاوه اوه !!!! پس هنوز ه 

 ...... تر بهش فکر کن ینبودا بنظرم جد 

 :دادیکه حلقه رو نشونش م یبا بال بردن دستش در حال

 الشو راحت کنم بهش ینکه خیا ی رابرو بابا !!! دلت خوشه ؟!!ب

 ..... گفتم نامزد دارم

 !!؟ین حلقه رو انداختی ا ی آها پس بگو ، گرفتم .... برا 

 ......گهیآره د
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 نکه هر لحظه منتظریدانشگاه رفتن، با ا یطرف درب خروج به

 ی اد و دوباره درخواستش رو مطرح کنه ولیات ب یبود، کوروش ب

 ا یکه هل یه و مواقعیمحافظه کاردم ه آده بود کیجه رس ین نت یبه ا

 .....ادیست جلو نمیتنها ن 

 ستگاه اتوبوسها رفتن یروزه به سمت ایراحت با ف ی الین با خیبنابرا

 شتر اوقات با اتوبوس رفتیرآباد بود و اونم بیروزه امیخوابگاه ف  ،

 ...... کردیو آمد م

 وداز ظهر که پاشو تو شرکت گذاشته بود مثل کالف سردرگم ب

 که نتونسته بود ناهارش رو درست و ی آروم و قرار نداشت طور

 ....ش هستیز یه چیده بود یهم فهم ی ناز یبخوره ، حت یحساب

 .....موفق نشده بود یلش رو بفهمه ولیکرد تا دلهر چه تالش 
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 داشتن فاز  یاستارت فاز دوم پروژه جلسه مهم  ی بعد ازظهر برا

 ا پشت سر گذاشته فرمکارت  یت و جلب رضا یاول رو با موفق 

 .......بودن

 ی نکه حوصله نداشت ولیشد، با ایشروع م  ۳جلسه راس ساعت 

 .....که داشت حضورش لزم بود  ی تیل اهمیبه دل

 طول   یم ساعتیدا کنن ن یجلسه که شروع شد تا همه حضور پ

 :  ی که مطرح شد تا حدودا ی د و با موضوعات متعددیکش

 ع جمع کرد یلش رو سریوسادن ادامه داشت.... به محض تموم ش

 ی ن بهانه بیببره به ا ییجا دیباگفت خواهرش رو  ی و به ناز

 .....از شرکت خارج شد یمعطل

 ۳:رون آورد ساعتش رو نگاه کرد ینگ ب یپارک ن رو که ازی ماش

 رممکن بود بتونه برسه اگرم یشد غیا  کالسش تموم میبود .هل
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 ..... شدیمعطل م  یلیگرفت تا منتظرش بمونه خیباهاش تماس م

 دانشگاه منصرف شد. شرکت به خونه  ی ن از رفتن جلویبنابرا

 ی م گرفت خونه منتظرش بمونه میک بود تصمینزد یلیخ

 نین موقع روز در بهتریک ایبرسه با حجم تراف  ایهلنست تا دو

 .......کشهیم طول م یک ساعت و نیحالت 

 حتترااس یره و کمینا فرصت داشت دوش بگی ن فاصله سیتو ا

 ...... ادی کنه تا سرحال ب

 نا تو ی ن سی دن ماشیاط رو که باز کرد با دید در حیرس یوقت

 تم ینا خونه است ... رید س ینگ، و برق روشن سالن فهمیپارک

 خارج شد و دلشوره افتاد به جونش  ی ضربان قلبش از حالت عاد

 که باعث شد سست بشه و قدمهاش رو کندتر برداره، با یطور
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 داد امشب اصالً باهاشیح میکه ظهر داشتن ترج  ی دبرخور

 ..... نداشته باشه و چشم تو چشم نشن ی برخورد

 نا خونهید سید یامد خونه و م  ین بار بود که م ین مدت اول یا ی تو

 ...... است

 دش رویهر طور که بود خودشو به پشت در آپارتمان رسوند کل

مون یعا پشیسر یول کنه رون آورد خواست بندازه در رو باز یفش بیاز ک

 !!!!شد

 د زنگیدر رو باز کنه با ی نجو ری نا خونه بود و درست نبود همیس

 .......نباشه یط مناسب ید تو شرایزد شایم

 ی نکه بدونه چی لرزون و بدون ا یی ن کار رو هم کرد با انگشتایهم

 .... کشه ، زنگ رو بصدا درآوردیپشت اون در انتظارش رو م

 

 

 که نگاهشون بهم  ی نا باز شد، لحظهایط س زود در توس یلیخ
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 ر کرد رنگ یکه از نگاهش تعب ی زیگره خورد دلش غَنج رفت، چ

 :شقدم شدیود که پنا بینبار سیداشت ا یمونیپش

 ..... !!!!سالم

 :شد موقرانه جوابش رو دادیکه وارد میا در حالیهل

 ....!! سالم

 .......کراست وارد اتاقش شد یو 

 ششیجاد بشه نه توان و گنجایا یالجنجخواست یگه دلش نمید

 ن در اتاق رو یهم ی تش بود برایت و تربیرو داشت ونه در شخص

 ..... خل حموم رفتض لباساش دایتعو  ی نبست و برا

 

 

 به صورت یدا کرد آبیت پید و از ظاهرش رضای لباس پوش  یوقت

 اتاق یصندل ی که خارج شد رو یس بهداشتیزد...... از سرو

 .....نشست
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 خواس تیم ی کرده بود ول  ی که خسته بود و هوس چا ی دوجوبا 

 ......رون بره یخودشو سرگرم کنه تا مجبور نشه از اتاق ب  ی ه جوری

 ی فش درآورد و خواست کم کارین جزوهاش رو از کیهم ی برا

 .....ش از حد امروزش تو جزوه نوشتن رو جبران کنهیب

 شد   اعثزدن ضربه به در اتاق ب ی که نوشت، صدا ی چند سطر

 نه تو چارچوب ینا رو داخل آیره بال و س یناخودآگاه سرش رو بگ

 ی رسم ی دنش بلند شد و به سمتش برگشت با لحنینه با دیدر بب

 :و به دور از انعطاف گفت

 بود ؟؟؟  ی د، امریبفرمائ

 

 

 شم درید خوشحال میخوردن وقت دار ی ه چایاگر به اندازه 

 ....!!!حاضره ی خدمتتون باشم چا

 کنه جدا ی اره و لجبازیدر ب ی ر بود که بخواد بچه باز بدودب از ا
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 دونست با خوردنش بخش یخواست، و میم ی نکه دلش چا یاز ا

 ن در جوابش با یهم ی شه ؛برایش برطرف میخستگاز   ی ادیز

 :نرمتر گفت یلحن

 ..... شمید، ممنون میبه زحمت افتاد

 :ندبر چهره مردونهاش نشا ی ا لبخندیاز جواب هل ینا راضیس

 ..... تو آشپزخونه منتظرتونم

 ده ویپر ینه خودشو تماشا کرد رنگ صورتش کمیبرگشت تو آ

 نخورده بود، یو حسابگرسنه بود ظهر ناهار درست  یحساب

 

 

 سرش مرتب کرد و به قصد آشپزخونه اتاق رو ی شالش رو رو

 ......ترک کرد

 ی نیریوه و شیده شده با میز چید میآشپزخونه که رس ی ورود 

 ...و جلب کردش روجهت
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 وانها رو که یبود ل ی ختن چایا و مشغول رینا پشتش به هلیس

 زخونه و هالا تو مرز آشپ ید هلیگذاشت برگشت د ینیداخل س

 ز یم ی رو رو  ی چا  ینیکه س یحرکت مونده، در حال ینطور ب یهم

 :ها گفتیینشست با اشاره به چا ی م  یصندل  ی ذاشت و رویم

 ..... د، سرد نشهیبفرمائ

 به جلو  یبه خودش داد قدم  ین حرف تکونیدن ایشن   باا یهل

 ..... نا جاگرفتی مقابل س   یصندل  ی برداشت و رو

 

 

 ی ز باشه و اوضاع رو بخوبیکرد مراقب همه چیم  ینا سعینبار سیا

 ده یکه رس ی که قرار بود بزنه رو از عصر ییکنترل کنه.... حرفا

 .......بودن بار مرورشون کرده یاد چندیا بیبود خونه تا هل

 بخورن مشخص بود ی رفته بود باهم چایا راحت پذی ن که هلیهم

 .... کرد نبودیکه فکر م   یمیت به اون وخیوضع
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 .......شد یبود که بخار ازش بلند م ییره به چای ساکت و خ ایهل

 نا چکارش داره ؟!! از همون اولم کهی ن بود که سیر ایذهنش درگ

 خوردن و دعوت  ی ه چا ین یده بود ایداد فهم ی شنهاد چایبهش پ 

 .... ستین یمعمول

 ا یرو به سمت هل  ی نیریکه ظرف شینا در حالیس ی بعداز لحظ ها

 :دادی هول م

 ..... د تازه استیل کن یم یید با چاییابفرم 

 

 

 م گفتن یاز قد 》ه جفت چشم یخواد؟! یم یکور از خدا چ

 ا نی ب....!!!!!   《که بدجور  ییها ینیریگرسنه بود و ش  ی ایهلت یحکا

 نا رو بدون تعارفیزدن تعارف سخاوتمندانه سی بهش چشمک م

 .....برداشت و تشکّر کرد یکیرفت ،یپذ

 : داشتی بر مکه ی نا هم در حالیس
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 تو  یست ولیشما ن  ییکه من دم کردم مثل چا  ییالبته طعم چا

 ه کالس سه ساعته آدمو گرمینسبتاً سرد و بعد از  ی ن هوایا

 ......کنهیرو رفع م یوخستگ

 :زد و گفت  یا لبخند کم جونیله

 .....م خوبه یلید!!!! خ یار داریاخت

 ون مقدمه نا بدی که در سکوت صرف شد، س ینیریو ش ی بعد از چا

 :گفت ی ت خونسردی و در نها ینیچ

 

 

 یکه برا ی م!!!!! روزی د که قراره باهم صحبت کنیدون یحتماً م

 یرو برا ی دم شما مُفا ی دیگه رو دین بار به خواست شما؛ همد یاول

 د تا امضا بشه!!! اون موقع اصالً ی کاغذ آورده بود ی ن ازدواج رو یا

 ..... بهش باشه ی ازیکردم ن یفکرشو نم

 ساده فرض کرده بودم تصورش  یلیز رو خیراستش من همه چ
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 نم ی بیحال م یباشه..... ول یدگ یچ ین پیه به ایکردم قضیرو هم نم 

 به ی گها ی د فادم م شتر صحبت کرد و هید در موردش بیهم با

 ی ن مدت بخوبید اضافه بشه تا ایاونچه شما شرط گذاشته بود

 خودش یبره دنبال زندگ ی بگذره و بعد هرکس بدون دلخو ر

 .......افته ی که از همون اول قرار بود اتفّاق ب ی زیچ

 چیکه ممکنه فقط مستمع باشه ؛ و ه ییا قصد داشت تا جایهل

 ....... نزنه یحرف

 

 

 ا به حرفاش داشت تمرکز یکه هل یتوجه ت وسکونا از یس

 :تازه کرد و مسلط تر از قبل ادامه داد یگرفت ، نفس ی شتریب

 ا ی د یدونیدونم م ین دخترا بزرگ شدم ، نمی که بودم ب  بچه 

 گهامید  ی هستم دوتا عمو ی نه؟؟!!!! من تنها پسر خانواده معتمد

 م، یدشیما دور هم جمع  ی م یخودمون بود یفقط دختر دارن وقت
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 شه نقش مردی م و چون تنها پسر من بودم همیکردیم ی خاله باز

 زرگتر بود معموًل مادر سال از من ب۲ا یکردم ثری م ی و پدر رو باز

 .........م بچهیذاش تیده هم که از همه کوچکتر بود رو میشد و سپیم

 .... دختر عموهام بودن اونا نقش مادر و بچه رو داشتن یا وقتی

 که  یدو مورد مهمّ یبودم ، تو عالم بچهگ  شونمرد بهرحال من 

 ش مون انجامیادم مونده و تو بازیتو ذهنم پر رنگه و  ی از مرد

 بالاستفاده  ی داید بزرگ که مامان از کلیه دسته کلیدادم ؛ یم

 

 

 رفتم ینکه میگه ایخونه برام درست کرده بود همرام بود و د

 رت پکردم و دسید میحجره سرکار و موقع برگشتن خر

 !!!!گشتمی برم

 ی باباها برام مهم بود و بهم حس خوب یژگین دوتا و یاونقدر ا

 ...... می روکن ی ن بازیهم شهیداد که دوست داشتم همیم
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 اون حس هنوزم هست و با من بزرگ  یم !!! ولیحال بزرگ شد

 ......شده

 ن شکل ممکن ین مختلف و امروز به بدتریشه به عناویاما شما هم

 ...... دیردل بر سوایاونو ز

 ان بعنوانید در نظر خانوادهها و اطرافیکه کنار من هستیتا وقت

 دیریو برادر.... هر طور درنظر بگ ن خودمون خواهر یهمسر و ب

 ت خودم یشما رو تحت حما ی فه دارم از جهات ی د من وظین یب یم

 

 

 مهمّه و یلیز برام خیداشته باشم.... همونطور که گفتم دو چ

 یت معنو یحما ی گر ی د یت مال ی حما یکی اد،یاصل به حساب م

 ب دونم کجاها  دیباگم من ینکه ب هتون میو مراقبت از شما!!!! ا

 دیریم

 ی ت معنویهست؟!! شامل حما یو برنامه کالساتون چه ساعت
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 رو دارم که نسبت به  یقاً در موردتون همون حسی شه ، دقیم

 حرفاتون به ر وفتاد با ریخوایشما هر بار م  یخواهرام دارم...... ول

 ..... تون ندارمیتو زندگ  یار و نقشیچ اختی د که هیکن ی ادآوریمن 

 د ی ن خونه گفتی نه کردن تو ایکه در مورد هز یامروز صبح با حرف

 م یبشم و از کوره در برم ، شما فکر کن باهم بر یباعث شد عصبان 

 چ عنوان برام قابل ی د به هید حساب کنید!!! و شما بخوایرون خریب

 که  ی شه..... تا زمان ین بهم محسوب میه جور توهیست و یل نقبو

 به دوره که اجازه یکنه از مردونگیم یرو همراه یخانوم ی مرد

 .....ب بشهیبده خانوم دست به ج

 

 

 ر خودشو گذاشتهی ان شد و تاثی ن بیدلنش  ی نا به طر زیس ی حرفا

 خودشو دیباداد یبهش حق م ی گه تا حدیحال د ایهلبود 

 ده و حقینشن  ید حرف خوبیفهم ینا اونوقت م یس ی جا اشت ذیم
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 .....کنه  یداشته قاط

 کردیا کم نمیزاحم و سربار بودن هل چکدوم از حس مینا هیا یول

 :نا محترمانه گفتیس ی ن در جواب حرفایهم ی ، برا

 ن یاز ا یستم که درکیحق با شما باشه!!! من مرد ن  ی د تاحدیشا

 ی که مزاحم زندگ  یستیمن ن  ی  جا  شما هم یزا داشته باشم ولیچ

 اتا قتون رو هم اشغال کردم. من  یکه حتیطور ی شده باش  یکس

 ن حسیهم ی چ کس نبودم برا یر منت ه یه تا بحال زام کیدختر 

 دینجام با منه ، قبول دارم من نبایا یمزخرفِ مزاحم بودن تا وقت

 

 

 واز حس بَدم ر ی خواستم ذرها ینجوریا یزدم ولیاون حرف رو م

 .....ر بدم ییغت

 د ید داشت ترسیخواست بگه تردیکه م ی زیچ ی کرد!!! برا   یمکث

 نا انداخت که ی به س ینگاه یر چش میدوباره بهش بَر بخوره ز
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 ا زد و بایداد ؛ دلشو به در یداشت با دقت به حرفاش گوش م

 :مِنومِن ادامه داد

 ز ا ی ک یخوام با یترم بعد اگر بشه م ی !!! برا یچین ترم که هیا

 ......!!!!! رمیاد خونه بگ یام که از شمال م یکالسمه

 د؟؟؟ تا اآلن یگید میدار ید چ یدون یچ م ی؟؟ !!!!! هیگه چید

 یگفتم؟؟!! پس معلومه درست متوجّه حرفا ی م یداشتم براتون چ

 !!!!!!د ی نشد  ی ت معنویمن در مورد حما

 

 

 کرد که آروم باشه و حرکتیخودشو م  یکه تمام سعیدر حال

 مسلط شدن به خودش  ی ازش سر نزنه.......برا یتنادرس

 کرد تاتازه  یچند بار سرش رو به چپ و راست تکون داد و نفس

 :ره آرومتر از قبل ادامه دادیتمرکز بگ

 ن ید؟!! بنظرتون من همچیندار یمگه نگفتم که با خواهرام فرق 



@Romanbook_ir                                                                                      تابوشكين عاشقانه  

  
 

شما! یمجازق ین رف ین و آخریرمان بوک:  اول                                      

 ب هیه غریچشمم بره با  ی م که بذارم خواهرم جلویرگ یآدم ب

 ..... مینجا خونه داریکه خودمون ایدر صورت  ؟!!شه؟همخونه ب

 ا دریبدِ هل  کم کردن حس ی ادش آمده باشه برای ی زیه چیانگار 

 :د بخش ادامه دادینان و امی مورد مزاحم بودنش با اطم

 د در حالی د و چه نداشته باش یبهرحال چه قبول داشته باش 

 م ه هیه مال شماست مهرین خونه بعنوان مهر یحاضر نصف ا

 کین اوصاف اآلن من و شما به یه که حق هر خانومه......با ایزیچ

 

 

 ن اون حس بقول خودتونی. بنابرامین خونه سهم داریزان تو ایم

 د یکن یدش کنار، راحت زندگ  ی مزخرفِ مزاحم بودن رو لطفاً بذار

 از خرج و مخارج یگه هم نشنوم حرفید..... دیو به درستون برس 

 !!! دیبزن  یو خونه گرفتن با کس

 یریاز تاث ی دتمنیا، با رضایآروم و متفکر هل یدن چهرهیبعد از د
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 :ادامه داد ی شتر یذاشته، با تسلط ب که مشخص بود حرفاش گ

 کنم یز می که مد نظرمه رو به حسابتون وار یدر ضمن هرماه مبلغ

 دشی زید ب رید..... اگرم نخواستید ا ستفاده کن یدون یهر طور صالح م 

 ....... دمین مورد انجام میخودم رو در ا هفیظمن و  یرون ولیب

 رو گرفتهنا همه وجودش یس ی حرفا یکه از اثر بخش یحس خوب

 ...... ان و باور نبودیچ طور قابل بیبود ه

 ......کردیگفت و تشکّر میم ی زی د در جواب چیبا

 

 

 بشاش ی ن کشش نده......با چهرهایش از ایبهتر بود موضوع رو ب

 : تگف زیتشکرآم یو لحن

 لطف و ی کنم به نحویم ی د .... سع ی کنیممنونم!!! لطف م  

 ..... محبتتون رو جبران کنم

 ان شده بود باعث یقدردان ب ی ا که با لحن  ین چند کلمه هلیهم
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 که  یتصنع یبکنه امّا با اخم ی شتر یت بینا احساس رضای شد س

 : ا رو برد.....گفتیدل هل

 دوست یلیخ که ال ح ید؟؟ ولیبازم که حرف از جبران زد 

 رم من ید؛ ناچارم بپذیرو که براتون نکردم جبران کن یید کارا یدار

 !!! خوامیگشن هام شام م یلیخ

 نا نداشت یرو از طرف س  ین درخواستیا که اصالً انتظار چنیهل

 به خود ی رانهایافه متعجّب و غافلگید بال قیپر یابروهاش به آن

 

 

 ش یبرعکس، آشپزست ودرت نداشت یکه واقع ی گرفت ، با وجود

 :گفت  یبود!!! ول یعال

 یل ید که مامان خ یس آورددونم ا مّا شانی ن م یچیه ی من از آشپز 

 د و شانس ی زا آماده کرده و داده آوردم اگر صبر داشته باشیچ

 یگه غذایکساعت دیتونم قول بدم تا ی د پلوم شفته نشه میاریب
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 .......دلخواهتون حاضره

 یو ظرفا ی چا ی وان هایشد ؛ لیم لندش بکه از جاینا در حالیس

 : کرد گفتیز رو هم جمع م یم ی رو

 ........مونمیگه منتظر میکساعت دیشه تا ی ن نمیا تر ازیعال 

 ر  ینظی ب ی ه کدبانویوان بشقابها رو مثل یز رو که مرتب کرد، لیم

 ا راحت باشه یرون رفت تا هلیو کارکشته شست و از آشپزخونه ب

 ...... گه داده عمل کنهیکساعت دی ی براکه  ی و بتونه به قول

 

 

 کرد....در دل هزار بارا رفتنش رو با چشم و حسرت دنبال  یهل

 غش و ضعف و قربون صدقهاش رفت، از خدا خواست کمکش 

 نکنه و کم کم بتونه  ی شروی که هست پ  ینیکنه تا حسش از ا

 ..... فراموشش کنه یینده و جدایآ  ی روزها ی برا

 اد و ازی! مطمئن نبود از عهدهاش بر بت!!ونسدیخودش که م یول
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 ....!!!!!اد ببرشی

 مه بادمجون از یده بودخورش قیفهم ییداخونه  یشبِ مهمون

 از  ی ناست ، اتفاقاً مادرش جدا ی محبوب و مورد عالقه س ی غذاها

 م ه یدر پخت ق ی ژها یش حرف نداشت تبحر وینکه آشپزیا

 .......بادمجون داشت

 خت و گذاشت تا ینفره ر۲مونه داخل پلوپز یپ ۲برنج رو به اندازه  

 ....آماده بشه

 

 

 ه مخصوص یگه با ادویا ذرت و مخلفات دسالد کاهو همراه ب

 .....که مادرش گذاشته بود رو درست کرد ی سالد

 .....کساعت پلو حاضر شدیکمتر از 

 د کننده رو از ذهنش دور کنه و بهیو ناام یکرد افکار منف یسع

 نا فکر نکنه و مِن بعد زمان حال ی فرجامش با س ی ب  نده مبهم ویآ
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 قه ین با عشق و سلیه بنابراکنیزندگره و درش یرو درنظر بگ

 س ید، پلو رو داخل دینفر چ۲ ی ز رو با وسواس برایفراوان م

 ن کرد ، یتزئ یزعفرون ی با پلو ییباید روش رو به طرز زیکش

 تیخت؛ از کارش که رضایخورش رو هم در ظرف مخصوصش ر

 نا رسوند یده خودشو به اتاق سیدا کرد و مطمئن شد پلو دم کشیپ

 ده و ساعد دستش یتخت دراز کش ی دنش که رویددرش باز بود با 

 

 

 دارشیامد بیش گذاشته ، حس کرد خوابه دلش ن یشونیپ ی رو رو

 : دینا رو شنیخش دار س ی کنه خواست برگرده که صدا

 !!کساعت شده هااااا حاضر نشده؟؟ ی

 نه و حواسش به ی بین آدم با چشم بسته هم م یا!! لق!جل الخا

 ست منتظر ی داره و لزم ن ینکه بیز هست ، خوشحال از ایهمه چ

 :شاد گفت ی ح و لحنیمل ی بمونه با لبخند
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 دم سردید شام رو کشیکساعت آماده شد!!بفرمائیبله کمتر از 

 ...... شهیم

 یتخت به حالت نشسته درآمد و محو تماشا ی ع روینا سریس

 .......باترش کرده بودیشد که ز یا و لباس یله

 یگرم کردن ؛ کم ی قابلمه برا کردن خورش به داخل یموقع خال

 ..... خت و مجبور شد عوضش کنهیلباسش ر ی ازش رو 

 

 

 اورد یخودش ن یبه رو ینا شد ولی ا کامالً متوجّه نگاه خاص سیهل

 نا ی س یق کوتاهیش گرفت ، بعد از دقایو راه آشپزخونه رو در پ

 د چنانید یش روش میکه پ  ی زیهم وارد آشپزخونه شد م 

 : کنه ی که نتونست تعجبش رو مخفمتعجّبش کرده بود 

 ی خوره غذای؟؟؟ بهش نمی ون ید؟؟!!! چقدر ا عیچه کرد 

 ..... !!!باشه ییدانشجو
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 ه پلو یشه من فقط یمحسوب نم  ییمامان پزه، دانشجو ی غذا

 د تایطور شده بفرمائم چدونی ساده رو که بلدم درست کردم نم 

 د یپلو کش یمعطل ینا بدون تعارف نشست و بی سرد نشده...... س

 بود که سرش روی عال ی ن قاشق رو که خورد طعمش بقدری، اول

 :ت گفت یخته با جدیشوخ آم  یبا لحن ایهلبال گرفت و رو به 

 ..... داره یه مزه خاصیه یشفت هاتون عطر و طعمش عال ی پلو

 

 

 : موقر گفت ی دبخنا با ل یهل

 رنج رو ختم هم بیکه ر  یوانیر روغن حیرم !!! از تاثیتقص  ی من ب 

 ..... دهیبهش م  یکنه وهم عطر خوبیدون دون م

 د تکون داد،از ظاهر خوش ییدن و تاینا سرش رو به نشونه فهمیس

 ی خوشمزه باشه .... وقت  دیباآب و رنگ خورش هم معلوم بود 

 .....وده د حدسش درست بیازش خورد فهم
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 ت یکه رضایبخوره در حال  ین شامیکرد چنیهرگز فکرش رو نم

 :ش کامال مشهود بودتو چهر ها

 شه هریخوشمزه است !!! نم  یلیدست مامانتونم درد نکنه خ

 !!!د اراک ؟؟یه سر بریهفته 

 

 

 هست،  یالتون راحت مامان تا تونسته فرستاده حال تا مدتیخ

 رم یست م ین  یشم حرفنبا ها  د آخر هفته یخب اگر دوست دار یول

..... 

 ا گرفت یحرف هل لش رو بدونه ، دلش ازینکه دلینا بدون ایس

 ن د یتصور رفتن و نبودش تو خونه مثل هفته قبل براش خوشا.....

 ....!!!!! نبود

 نک ه یا ی گفته بود برا  یکه به شوخ یمون شد از حرفیپش

 :انه و مهربون گفتیقبل تکرار نشه دلجو  ی هایدلخور



@Romanbook_ir                                                                                      تابوشكين عاشقانه  

  
 

شما! یمجازق ین رف ین و آخریرمان بوک:  اول                                      

 ..... کردم ید شوخین نبود، فراموش کنیظورم اصالً امن  نه نه

 دوستانه صرف  ی طیشون زده نشد و شام در محنی ب ی گهایحرف د

 شد، اونقدر خوشمزه بود که بقول خودش، تا دونه آخر پلو و 

 ..... ن قطره خورش رو تموم کردیآخر

 

 

 شه ازش یگفت نمیظاهر سالد م یگه جا نداشت ولینکه دیبا ا

 .......د امتحانش کنهیه بایجور هر و  گذشت

 و بشقابش، چندبار نگاه خت تین به مقدار کم ازش ریهم ی برا

 ی دا نکرد برایسس رو پ ی ز چرخوند ول یم ی جستجو گرش رو رو

 : ن گفتیهم

 .... رمیادم باشه بگ  ی خچال سس نبود؟؟ ی داخل 

 نهمراو آ ی د یتاک یدوباره کنه با لحن  ی ادآور ی ا ینکه به هلیا ی برا

 : گفت
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 د تایسی شه رو بنویکه تموم م ییزایست چین به بعد لیاز ا

 .....رمبخ

 

 

 د، باعث کبد یگه نخورید دی کن یلطفاً سع یسس هست !!! ول 

 از خوشمزه بودنش  ی جدا  ی زیشه..... موقع خوردن هر چ یچرب م

 ...... دیریسالمتش رو هم درنظر بگ

 لوش و جن رتویتازه و روغن ز ی مویکه ظرف آب لیدر حال

 :ذاشت، ادامه دادیم

 ......!!!!الدن سس سی ن و خوشمزه ترید سالمتریبفرمائ  

 داد نگاه به روغن ی ش م ی تیجمع شده که نشون از نارضا ی با چهرها

 : مو انداختیتون و آبلیز

 یه هر چیتو تغذ  یره ولیگ یسس رو نم ی ز جایچ چینکه هیبا ا

 !!!!د حتماً درسته خانوم دکتریشما بگ 
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 تون امتحان کرد ، طعمشیمو و روغن زیاز سالد رو با آبل یکم

 ینجو ر ید تکون داد و اییداشت سرش رو به نشونه تارو دوست 

 ....... تش رو اعالم کردیرضا

 بزنه و با گفتن  ی ز یا دست به چینا نذاشت هلیبعد از شام ، س 

 ورز دیا رو از کنار م ید.... هلیخوشمزهها دم کن  ی شما از اون چا 

 .......کرد

 ز رو مرتب یام میادم بودن شست .... هلینا ظرفا رو که نسبتاً زیس

 ....ل رو جابجا کردیو وسا

 آماده شد براش ی چا یمن بره تا وقتینا خواست به نشیاز س

 .......ببره 

 آماده بشه خودشو تو آشپزخونه سرگرم کرد داخل ظرف  ی تا چا

 ......من گذاشت یشز نیم ی برد رو ینیرید، با ش یوه چ یم  یکیکوچ
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 ون بود بالخره به یزیتلو  ی ن کردن کانال یینا در حال بال پایس

 ......ت دادیشبکه تهران رضا 

 خت ویوا ن ریه لیآماده بود  ی ادوباره برگشت آشپزخونه!! چ ایهل

 .......باظرف خرما براش برد

 :ا انداخت و گفتی به هل ی قدردان نگاه  ی وان چای دن لینا با د یس

 !!!تون ؟؟خودپس 

 !!! خورمیمن نم

 :گفت  ی طانیش ی با خباثت تمام و لبخند

 گه یخانوماست د  ی آها!!!! همون مسئله آهن و جذب نشدنش برا 

..... 
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 ره خصوصاً یقرار بگ یتی ن موقعی ا دوست نداشت دوباره در چنیهل

 که ی ز یرنگ گرفت چ ی ر اراد یحال که تنها بودن ....گونه هاش غ

 : گفت ینموند، با دستپاچگ دورنا یاز چشم س

 ....!!!!خورمی نم ی شبا کالً چا

 که زده بود  یمون از حرف یا معذب شده بازم پشید هل ی د یوقت

 :جاد شده و جبران حرفش گفت ی ر جو اییتغ ی برا

 ی شه از بچگیبخورم چون هم ی من شبا دوست دارم چا یول

 ه جازن اماما یبخورم ول ی حسرت داشتم بعد از شام مثل بابا چا

 !!!!دیکنیم یابگفت کار خریم میبخور ی داد ما بچهها شبا چاینم

 ..... ز کردن ندارمیحوصله تم 

 

 

 نکه تونسته ید از اید خودشم خندیا رو که دیلب هل ی لبخند رو

 کرد،ی ت میجمع و جور کنه احساس رضا ی ه رو به نحویبود قض
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 :ا هنوزم ننشسته گفتید هلید  یوقت

 !!!!نداره یه مشکلک وهید می خب پس بفرمائ  

 وه بخوره ی ه میکه معدش خال داد قبل از غذای ح میا ترجیهل

 وه هم اآلنید بگه م یمناسب ند  یکرد ولین کارم میمعموًل هم

 یکه روین از گفتنش صرف نظر کرد و درحالیهم ی خورم براینم

 :نشس ت گفتینا می مبل سمت راست س

 !!!! خورم، ممنونیبله م

 یالیشته بودن آخر هفته برن شمال وگذاار شرکت قر ی بچ هها

 م نداشت ی ا تصمیهل یینا بخاطر تنهایس  یولپدر مهران ،

 

 

 باهاشون همراه بشه..... بهشون گفته بود خواهرش خونه تنهاست 

 .......تونه باهاشون برهیو نم

 نا باز بهانه ی س یمهران ازش خواسته بود خواهرش رو هم ببره ول 
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 نا یشه و سی ن میارتباطش با نازن  وجهمت ادیآورده بود که اگر ب

 ......خوادینو نمیا

 ن بارم به یآمد چندین خوشش نمی نا و نازنیمهران از رابطه س

 ن ی م بهش فهمونده بود نازنی ر مستقیم و غین مختلف مستقیعناو

 !!!!ستیمناسبش ن

 ن مورد یدر ا ی نکه مهران رو همه جوره قبولش داشت ول یبا ا

 ...... ده باشهیعقتونست باهاش هم ینم

 

 

 نا ی س یقیل مُصِر بود که به هر طررفتن به شما ی برا ی اونقدر ناز

 ی ن بناچار قبول کرد که راه یهم  ی کرد اونام برن برا یرو راض

 .....بشن

 قرار رفتنشون شنبه صبح زود بود و جمعه غروب بر 

 ......گشتنیم
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 شب شنبه  ی حال که مجبور شده بود مسافرت رو قبول کنه برا

 غُد  یچند دخترها شب رو تنها نباشه!!! هر یکرد هلیم ی د فکریبا

 ده یفهم یبراحت  ین موضوع نشه ولینا متوجه ایکرده بود س  یسع

 ......ترسهیشب م  یکیو تار ییبود از تنها

 ی ن بود که با گلنبید ایکه به ذهنش رس ی زین چیهم ی برا

 بره ست اجازه بده خانومش  یرو که ن  یک شبین  یصحبت کنه ا

 .......تا تنها نباشه ای هلش یپ

 

 

 کرده بود  یکه سع ی نا رفته بود با وجود یکه ساز صبح زود 

 بازم موفق نشده بود  یجاد نکنه ولیا یین سر و صدایکوچکتر

 .....دارش نکنهیا رو از خواب ب یهل

 ه چشمشیگه خواب یآروم بسته شدن در که اومد د ی صدا

 ...... امده بودین



@Romanbook_ir                                                                                      تابوشكين عاشقانه  

  
 

شما! یمجازق ین رف ین و آخریرمان بوک:  اول                                      

 دار شد یشه بی ل بود زودتر از همیکه تعط ی جودن با ویهم ی برا

 صبحانه ، و 

 .....رو آماده کرد

 ست و قراره گلنسا بره ینا جلوتر بهش گفته بود آخر هفته نیس

 ده بودش ازش یروز که تو ساختمون دین دیهم ی شش !! برایپ

 غذاخوردن  ییکه تنها  یبخاطر گلنب  یخواسته بود از شام بره ول

 

 

 ن به عشق یکرده بود ....در دلش با تحسل نقبو رو دوست نداره !!! 

 ..... نشون غبطه خوردی ب یق و وابستگیعم

 گه کامالًیخودشو داشته باشه د یداد زندگ ینا حق می ا به سیهل

 ن ه یب یده م یبراش جا افتاده بود که اونو فقط و فقط به چشم سپ

 بهش  ی گهایچ حس د یتهاش هم برادرانه است و هیهمه حما

 ....... نداره
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 ز زنگ واحد خبر ا ی شب بود که صدا   ی ساعت حدودا

 در رو باز کرد و با سالم و خوش  ییا با خوشرویداد، هلیاومدنش م 

 ......ازش استقبال کرد یگرم ییآمدگو

 پر از انار یکه ظرفین و خندان در حالیدلنش ی گلنسا با چهرها 

 :دون کرده دستش بود وارد شد

 !!!؟؟یسالم دختر مقبول!!!خوب اَست

 

 

 د؟؟ یممنون خوبم!!!! شما چطور

 ......م، خداراشکری ستما هم خوب اَ

 نشست ظرف ی که میمن رفتن و گلنسا در حالیباهم به سمت نش

 ......ز گذاشتیم ی انار رو رو

 : ض تر شدیلبش عر ی ا لبخند رویهل

 ..... ارمی انار ظرف ب ی !!! من برم برای دیزم زحمت کشیعز
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 ه  ی به توص ی. از زمان بچهگ د..ه ش آشپزخون ین رو گفت و راهیا

 .....دت داشت انار رو با گلپر بخوره مادربزرگش عا

 زود ظرف گلپر  یلیکه مادرش گذاشته بود خ  ییههایداخل ادو

 ........ اله و قاشق برگشتیدا کرد و با پ یرو پ

 ......گلنسا نشست ی ز گذاشت و خودشم روبرویم ی همه رو رو 

 

 

 یه باشه و گلنسا احساس راحتکردر نکه بابت انار تشکّیا ی برا

 خت در ظرف گلپر یخودش ر  ی اله ازش برا یه پی یطّل مع یبکنه ب

 انارش رو با گلپر ی خوشش فضا رو پر کرد..... رو  ی که باز شد بو

 .... پر کرد

 ر نظر داشت، گلپر رو تا بحالیا رو زیگلنسا با دقت حرکات هل

 ختن شیل ریدل  دونستینم یده بود از بوش خوشش آمد ولیند

 ت ازیخت به تبعیاله ریار داخل په ؟!!!گلنسا هم انیانار چ ی رو
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 ه قاشق که خورد خوششیاز گلپر بهش اضافه کرد  یا کمیهل

 : آمد و با لبخند گفت

 ؟؟؟ یزیرین را داخلش میچه ا ی باشد!!! برایخوشمزه م

 

 

 عت گرم وی عت سرد داره ،گلپر طبینکه انار نفاخ و طب یا ی برا

 و نفخش ی کنه سردینکه خوشمزهترش میالوه بر اه عدارخشک 

 .... کنهیم  یره ، در ضمن گلپر معده رو ضدعفونیگ یرو هم م

 ......دن سرش رو تکون دادیفهم یگلنسا به معن

 ......خچال بذاره ی ه انار رو برداشت تا داخل  یا بقیهل

 ن باریاول ی ا شده بود برایهل ی بایز ی از بدو ورودش محو موها

 ک یاز نزدن حجم رو یبا ا ی و بلند  ین خوشرنگیبه ا ییمو

 ....دیدیم

 گلنسا  ی که بشقاب جلویوه برگشت و در حالیو م ی نیریا با شیهل
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 : ذاشتیم

 .... د منزل خودتونهیبفرمائ

 :د گفتیکنه با حظ و تمج یبالخره نتونست احساسش رو مخ ف

 

 

 ........!!!!تو دختر ی دار  ییبایدراز و ز   ی موها ی بهبه چ

 پاک یبا احساس ی ت سادگ یف گلنسا که در نهای ن تعریا از ایهل

 :ان شده بود خوشش اومد و گفتیب

 ...... نهیب یبا میچشمات ز 

 نسبت  یر چیانجن ی کنم! شما با آقایکه سوال م ی د ازیببخش

 د؟؟ یدار

 بده که هم دروغ نباشه وهم درست  یدونست چه جوابیا نمیهل

 :ن گفت یهم ی باشه، برا

 !!!!!میحرم هستم، م یخاص باهم دار ی بت خواهر برادر نس جوره ی
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......... 

 

 

 د محرم ین که شن یهم یاورده بود ولیا سردرنیهل ی گلنسا از حرفا

 ت کرد ویم یشتر احساس صم ی کم بیالش راحت شد، یهستن خ

 :هشدار گونه گفت یبا لحن

 ادیز ه، منیاینجا میر ا یا نجن ی همراه آقا  یک خانمیاوقات  ی گاه 

 .......هیایاز او خانم خوشم نم

 نا یس  ینشون به مسائل خصوصی خواست بحث بیا دلش نمیهل

 ن بدون درنظر گرفتن حرف گلنسا ، با یهم ی ده بشه برایکش

 :دوستانه گفت یلحن

 ازدواج ی خب گلنسا جان از خودت و شوهرت بگو ، چطور

 د؟ یکرد

 )گتربزرر (سال از من کالنت ۲م)هست یم (عمویبچه کاکا  یگُلنب
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 کرد، یرا دوست داشت و به من محبت م م یک یاست، از کوچ

 

 

 کرد همان موقع به ید و ابراز عالقه میخریم تحفه میشه برایهم

 م......چند سال اولیکن یم ازدواج م ی من گفت هر وقت کالن شد

 .ران آمد و من کابل بودمیم او به ایازدواجمان ما از هم دور بود

 یلیش خودش ما خی آورده پرا ت ماس ینکه چند وقت یتا ا

 ....م یخوشبخت

 یحرفا  ی ادآور ینش بر لبش نشست با ی از لهجه دلن ش ی لبخند

 ق تر شد دلش ید درباره طرز حرف زدن گلنسا لبخندش عمیسپ

 ن خونه رنگ ید اید رو کرد ،هفته گذشته با وجود سپیسپ ی هوا

 چیگرفت با ه ید م یکه از سپ ی مثبت  ی داشت انرژ ی گهاید ی و بو

 ......اس نبودیقابل ق ی زیچ

 ش از داخلیف زنگ گوشیضع ی گلنسا بود که صدا ی وسط حرفا
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 نیهم ی کرد برایبود حرفش رو قطع م  یادبیب  ی د ول یاتاق رو شن

 

 

 گهینکه حس کرد دیحاتش تموم بشه، به محض ایگذاشت توض 

 ........نمونده  ی باق  یصحبت

 بود خلشدا شی فش که گوشید به سمت اتاق وک ی با گفتن ببخش

 "دیبرادر سپ"دن اسم مخاطب  یو د یرون آوردن گوشیرفت با ب

 اد به خودش بجنبه صداش قطع شد یبند رفت تا ب   ینفسش به آن

 ....ا متوجه نشدهیخورده و هلی وقته زنگ م  یل ی، معلوم بود خ

 ی معطّل ینبار ب ینطور تو بهت بود که دوباره زنگ خورد ا یهم

 : جواب داد

 !!!بله 

 تو دلش ی زیه چی د ا نگار یچیپ یش نا که تو گویس  فتنو گال ی صدا

 د، یکش  یقیمسلط شدن به خودش نفس عم یتکون خورد برا 
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 : دینا رو شن ی دوباره س ی صدا

 

 

 د شما؟؟ یسالم خوب

 ..... سالم ممنونم

 د اونم متقابالً حال یهرچه با خودش کلنجار رفت زبونش نچرخ

 :د ی ا رو دینا که سکوت هلینا رو بپرسه ، سیس

 ی د کاری نگران شدم !!!! تلفن خونه رو وصل کن  دیر جواب دادید

 ..... رمیبود تماس بگ

 .... دمیف بود نشنیفم داخل اتاقه صداش ضعی م تو کیگوش

 د؟؟؟یست یگلنسا اومد ؟؟؟ تنها ن

 .... شه که آمدهیم   یم ساعتی بله ن

 فردا  ی د، برایستیخواستم مطمئن بشم تنها نی ار خُب !!! میبس

 ...ام یم ودمشب خ
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 ......دنش رو آرزو کردیدر دلش فردا شب و سالمت رسا یهل

 ش رو قطع کرد دقت ی ا گوشیدن خدانگهدارِتونِ هلی بعد از شن

 نکه یگه خدانگهدار!!! ، با ای م یشه موقع خداحافظ یکرده بود هم

 خدانگهدار قشن گتر  یه مفهوم رو داشتن ولی یهر دو از نظر معن

 ن دختر همه ی اِنگار اگفتن اصالًیم راًاکثبود که  یاز خداحافظ

 خودش داشت یف سنیرد  ی ه دختر ایبا بق ییه تفاوتهایزش یچ

 ه کردنش بود که یبش گری ه سر و گردن بالتر بود فقط،تنها عیو 

 ......بدجور رو اعصاب بود ی گاه 

 ن فصل سال و اونیاز صبح زود که راه افتاده بودن هوا سرد بود ا

 باشه ساعت  صبح د جاده خلوت بو  شدهساعت روز باعث  

 یالیرود و ی ن زمان برسن هچیچالوس باشن و بتونن در کمتر
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 و  ی ن نبرده بود نازینا ماش یشنهاد مسعود، سیپدر مهران !!! به پ 

 ....ن مسعود بودنینا تو ماش یس

 که تهران  یباشه همون لباس ی ن سرد یکرد هوا به اینا فکر نمیس

 دما همه رو  ی اگهان  اُفت ن یول بودده د رو با خودش بریپوش  یم

 .....ر کرده بودیغافلگ

 یچوب ی داشت تا برسن و بخار ی بود و سقف بلند یمی ال قدیو

 .....د تا گرم بشهی رو روشن کنن ساعتها طول کش

نا ن ه  ی س یرون ولیخوا د ب ره بیکرد که م یهمش غُرغُر م ی ناز

 حالشو 

 بخواد،  فتنن ررویدلش ب  یبود که کس ی داشت و نه هوا طور

 و ادا  ی را خواهر مهران هم همراهشون بود ؛از دست نازیسم

 را به همراه دوتا یامد کالفه شده بود مهران و سمیکه م ی اطوار
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 ن ناهار جوجه آمادهیشرکت آرش و رام ی گه از بچههاید

 ......کردن

 ینا انواع غذاها رو پخته بود ولیس  ی بود و برا یش عالیآشپز ی ناز

 میزد از وقتید نمیاه و سف یدست به س ا تو جمعی ین همومواقع م

 زد و ینشسته بود غُر م  ی ده بودن به بهانه سرما کنار بخاریرس

 گفت ی م 》م ینداره بر یرون و خونه فرق یحال که هوا سرده ب

 رونیب  《چ کس حوصلها شو نداشت..... یه یول

 کرده بود به محض   ینکه از صبح زود رانندگی مسعودم بخاطر ا

 ...دیت خوابدن رف ینکه رسیا

 ده بود ویمختلف د ی ت هاین بار تو موقعیرو چند ی را نازیسم

 ده یشون فهمیقبل ی ش دستش بود تو صحب تهای اخالقش کماب

 یزاره، با خودش فکر کرد اگه روزیبود کال از خانواده شوهر ب 
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 ازدواج انتخاب کنه درجا ی رو برا ی پ دخترین تی ه همچیمهرانم 

 .....به لبهاش اومد ی که کرد لبخند ی از فکر زنهر بخودشو دا

 :نا کرد و گفتیاره رو به س یرو در ب ی نکه حرص نازیا ی برا

 د باهاش آشنا ی نا!!! کاش خواهرتون رو هم آورده بودیآقا س

 .......موندیم، تو خونه تنها نمیشدیم

 !!! افتهیا و تنها بودنش ب یاد هلینا ی را باعث شد سین حرف س میا

 دونست گلنسا تنهاشیاحت بود چون مبت شب ربا  الشیخ

 :قدردان گفت یرا و لطفش ، با لحنیذاره ، در جواب سمینم

 ....شش یست !!! قراره دوستش بره پید ،تنها نی ممنون لطف دار

 کهینازک کرد در حال یرا پشت چشمین حرف سمیاز ا ی ناز

 ی زانوهاشو بغل کرده بود روشو به سمت شعله رقصان بخار

 .....سوختن چوبها شد  ی و تماشاد و محدونرگرب
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 خوا دیره و میرون نمینا گفته بود بیکه س ی دم غروب با وجود

 ه  ینا همراه بق ی آماده شد و بدون توجه به س ی ناز یال بمونه ولیو

 ......رفت

 و عالئم شروع سرما  ی نیزش بینا و مهران خونه موندن آبریس

 .......دادیداشت خودشو نشون م  یخوردگ

 ی مختصر که مهران آماده کرد کنار بخار یخوردن شام بعد از

 بدنش کمتر بشه ، مهرانم خسته بود رفت که  ی نشست تا سرما

 .....بخوابه

 ن یهم ی ا برایش هلی شد گلنسا رفته پید مطمئن مینا بایس

 ..... الش راحت بشهیباهاش تماس گرفت تا خ

 

 

 که  رو یشگو  ه ،رینا باهاش تماس بگیکرد سیفکرش رو هم نم
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 لبش نشست دست خودش نبود ی که رو یقیقطع کرد لبخند عم

 .....ن پر کرده بودیریش یهمه وجودش رو حس

 به صورتش که گل انداخته بود کرد چند تا نفس   ینه نگاهیتو آ

 د تا بتونه خودشو جمع جور کنه و از اتاقیق پشت هم کشیعم

 ...... رون برهیب

 د یکرد ، با گفتن ببخش وصلش رو ونهکه کرد تلفن خ ی ن کاریاول

 یزه وقتیبر ی کرد و رفت تا چا یتلفن داشتم از گلنسا عذرخواه

 : ز گذاشت، رو به گلنسا گفتیم ی رو رو  ی چا ی نیبرگشت س 

 ...... د منزل خودتونهید تعارف نکنینخورد ی زیشما که چ

 : گلنسا تشکّر کرد و گفت

 ؟؟؟یمحصل اَست

 

 

 ........ن اومدم تهرانیهم ی ا بر دانشجوام امسال قبول شدم
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 ؟؟؟ یخوانیدر کدام رشته درس م 

 !!!ی داروساز 

 خواهم امتحان کانکور بدهم دوست یمرحبا !!!! من هم امسال م

 .......ل بدهمیادامه تحص ی ات فارس یدارم در رشته زبان و ادب

 ی خواست  ی، اگرم کمکیشیخوبه!!!! من مطمئنم موفق م یلیخ 

 ..... کنمیمن کمکت م

 :گفت  یصورت زد و با خوشحال ی به پهنا  ی لبخندگلنسا 

 ......!!!!تو دختر یچه اندازه مهربان 

 گلنسا قبول  یتخت بخوابه ول ی ا ازش خواست رو یموقع خواب هل

 ی ز یچ ینفره اتاق نگاهش پرسان شد ول۲دن تخت ینکرد با د

 

 

 ی ر عادید وجود تخت دونفره تو خونه غیا که فهمینگفت ، هل 

 :گفت ی ا خونسردرسه بیر م بنظ
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 ده خواهریتخت خودمه تا بحال فقط خودم و چند شبم با سپ 

 ی تون یم .حالم تو میدی، روش خواب ی د ی مهندس رو که د ی آقا

 ...... یبخواب

 ن تخت رختخواب پهنییا براش پایگلنسا بازم قبول نکرد و هل

 .... دیکرد و خواب

 : کردیم یحتارانکه مزاحم گلنسا شده احساس نیا از ایهل

 .....خوابت عوض شده  ی د بخاطر من جایببخش

 :شد گفتیگلنسا همونطور که تو رختخواب جابجا م

 

 

 شود،   یک شب که هزار شب نم  ی ست !! حال ین  ینه اصالً مشکل 

 شت باشم از حال به بعد یدوستت دارم و دوست دارم پ یلیمن خ

 .....شتیم پ ی ا  ی ر نبود میانجن ی هر وقت که آقا

 ..... به وجد اومد و تشکّر کرد یو سادگ  ینهمه مهربونیز اا ایهل
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 دار شدن هر چه اصرار کرد صبحانه رو باهم بخورنیصبح که ب 

 :گلنسا قبول نکرد و گفت  یول

 دانم تا من یم   یش گلنبیروم پیتشکّر دختر مقبول، صبحانه م  

 ا به من بگو، قرارِ یمن خانه هستم ب یداشت ی خورد.کارینباشم نم

 .....دهم یما بکشند شمارش که آمد به شما م  ی م براه فنتل

 :د ادامه دادی پوش یکه کفشهاش رو میدر حال

 ....شت یم پیایامد م یر امشب هم نیانجن ی اگر آقا

 

 

 من در خدمتم، از  یداشت ی زم، تو هم هر موقع کار یممنون عز

 ..... !!!نجا از طرف من از شوهرت تشکّر کنیا ی شب اومدینکه دیا

 شبشیاد ،تماس دینا م ی نکه ا مشب سیا   ی ادآور ی ه رفت از ا کلنسگ

 گرفته و خشدار شده بود  ید از خستگیکه شا ییدن صدایو شن

 .گرفت ی تازها ی انرژ
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 بود که سرهم  ی ا مشغول خوردن شام حاضری ساعت شب هل

 خوشمزه ظهر افتاد که گلنسا براش آورده  ی اد غذایکرده بود ، 

 خواست. گلنسا یبازم دلش مه د کخوش طعم بو ی بود؛ بقدر

 ......گفته بود "یازبک ی پلو ی قابِل"اسمش رو 

 صبح بعد از رفتن گلنسا و خوردن صبحانه خودشو سرگرم

 اد یز ی ن چند هفته حجمشون بقدریدرساش کرده بود تو هم

 ی شد برایخوندشون جبرانش سخت میک جلسهنمیشده بود اگر 

 

 

 همون هفته مطالعه  تو هر هفته رو ی ن حواسش بود درسهایهم

 ینجور یشه عادت داشت ایا رو هم از ابتدا مرور کنه، همیو قبل

 که امتحان داشت فقط مرور  ین مواقعیهم یدرس بخونه برا

 ..... ره یبگ  یبود تا نمره عال ی درساش کاف 

 اونقدر سرگرم شده بود که بصدا در اومدن زنگ واحد اونو به
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 .......خودش آورده بود

 خوش  ی ز کرده بود گلنسا پشت در بود با بشقابِ غذااه بدر رو ک

 ده بود ظهره و ازیدن غذا فهم ی تو دستش !!! با د یآب و رنگ

 نخورده ، گلنسا با دادن بشقاب گفته بود  ی زیصبحانه تا بحال چ

 》 ادیموردعالقهشون خوشش ب  ی ا هم از غذایدواره هلیام 《

.... 

 

 

 خونده و متوجه گذر یم نهمه مدت درسیکرد ایفکرش رو هم نم

 د تازه یرس یب نمیبود اگر غذا از غ ۲:۳زمان نشده، ساعت 

 ..... کرد که اصالً حالشونداشتیم ی د شروع به آشپزیبا

 ش با اشتها تا آخرشیدن طعم عالین قاشق و چشیبا خوردن اول

 بود که مادرش یین پلویریه ش یشب ی زیه چی رو خورده بود ، 

 ج ین با گوشت بود هویا ید ولرکیمشتر مواقع با مرغ درست یب



@Romanbook_ir                                                                                      تابوشكين عاشقانه  

  
 

شما! یمجازق ین رف ین و آخریرمان بوک:  اول                                      

 نطور کهیک ، کشمش ،خالل پسته و بادوم هم داشت و ایبار

 محبوب مردم  ی از غذاها یکیح داده بود یگلنسا توض

 ........افغانستانه

 که  ی خونه پرداخته بود کار ی ز کا ریتموم بعدازظهر رو هم به تم

 با  دونب  یوقت ینا انجام بده ولی اصالً دوست نداشت در حضور س

 نداخت، به تنها ی سوراخ سُنب ههاش رو هم برق م یجون و دل حت

 

 

 که با در  ینا بود؛ از همون روز اولی که کار نداشت اتاق س ییجا

 گه هرگز سمتش نرفت و پاشو توشیقفل شدهاش مواجه شد د

 ک روز یهمون  ی نذاشته بود . هرچند فقط روز اول قفل بود ول 

 ممنوعه  یل به اتاقیتبد اشبر شهیهم ی بود تا برا ی هم کاف

 .........بشه

 دوباره  یش حس خوبیده و ابراز دلتنگیتماس عصر سپ   ی ادآوریبا 
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 طبق معمول ی سراسر وجودش رو دربر گرفت ،خانوادهمعتمد

 ا صحبت کرده و یجمع هها دورهم جمع بودن، تک تک با هل

 نیبه زبون آورده بودن..... پرو ی محبتشون رو با دست و دلباز

 رفت یک مادر دلسوز قربون صدق هاش میسخاوتمندانه مثل م نواخ

 به دروغ گفته  ی نا گرفته بود مجبوری که از س یو در جواب سرا غ 

 بود 》گرده یو شب برم  ی رفته مسافرت کار 《....

 

 

 ین خانواده مهربون و شاد بودن آرزو یبه عنوان عروس!!! در کنار ا

 ی عمر چندان هبتمو نیا ایهل ی ف که برا یح یبود ول ی هر دختر

 ......کردیم ید باهاش خداحافظیا زود با یر ینداشت و د

 تابانه منتظر یسرشب با خانواده خودشم صحبت کرده بود و اآلن ب

 ......نا از راه برسهی بود س

 دار شد حالش بد یب  یصبح با حس نوازش صورتش توسط کس
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 شتر شده بود به محض یشب بیش نسبت به د  ینیزش بیبود و آبر

 د که خم شده و داره یسرش د ی رو بال  ی کردن چشماش نازز با

 گرفته ییرو داد و با صدا ی کنه ، جواب سالم نازینوازشش م 

 :دیپرس

 

 

 ساعت چنده؟؟

 ؟! همه بعد از صبحانه رفتن یشیدار نمیساعت  است چرا ب

 .....بهتره از صبح آفتاب شده یلیرون امروز هوا خیب

 !!!؟یتو چرا نرفت

 !!!رفتم کجا؟؟ی ذاشتم م ین حالت تنها م یو رو با ا! ت؟! ی ونه شدید

 ......ی، مگه تنهام نداشت  ی روز غروب رفت یکه د ییهمون جا 

 :ض گفتی کرد با غینا رو هم بلندش م ی شد و سیکه بلند م یدر حال

 !!!ی نبود درضمن تنها نبود ی ن بد یروز حالت به ایاوًل که د  
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 ....مهرانم خونه بود

 ..... ن جر و بحث کنهیشتر از ایشت بنداشو لگه حاینا دیس

 

 

 نا خواست دست و یصبحانه برگشت و از س  ینیرفت و با س  ی ناز

 ..... صبحانه بشوره ی صورتش رو برا

 زد که اگر یناهارش هم مرغ ساده گذاشته بود همش غُر م ی برا

 !!!!!ی خوردیسرما نم ی نجور یلباست مناسب بود ا

 ده یمهران رو پوش ی ورایپل از یکیشب قبل از خواب  یهمون د

 .... بود

 ن مسافرت عمرش بود دوست داشت یروزه بدتر۲ن مسافرت یا

 .....افتن به سمت تهرانیزودتر راه ب

 هر چه اصرار کرد برن دکتر قبول نکرده بود چون حالش ی ناز

 شناخت  یروهم نم ی نکه جمعه بود دکتریرو نداشت، عالوه بر ا
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 یدکتر ی که اومده بود تابلو ی ارد ب چنن یال داخل روستا بود و ایو

 ..... ده بودیند

 

 

 نا که نسبت یدن حال سیرون برگشتن مهران با دیبچه ها که از ب 

 که مهران  یبردنش درمانگاه ی شب بدتر شده بود با نازیبه د

 شناخت، روز جمعه بود و مطب دکتر باز نبود داخل درمانگاهیم

 ....... الیوتن رگش ن بک بود داروهاش رو که گرفت یهم دکتر کش

 بشن یتا بخوان راه یافتن ولیمهران ازشون خواست زودتر راه ب 

 ......شده بود ۶ساعت 

 نا که تمام مدت از اثر داروها خواب بود از ی دن کرج سیرس یوقت

 ر خونه مهران با ین مهران رفت چون مسی ن مسعود به ماشی ماش

 با  یلره وخواست همراهش بیم ی بود ؛ناز  یکیباً ینا تقریس

 .....مون شدینا پش یبودن خواهر س ی ادآوری
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 اده کرد ساعت  یساختمون پ ی نا رو جلویمهران س  یوقت

 .....بود

 

 

 زنگ ی دن صدای نا بود با شنیا چشمش به ساعت و منتظر س یهل

 مطمئن  ید نداشت؟؟!!! وقتید تعجّب کرد مگه کلیفون از جا پر یآ

 باز کرد با رو حد در وانا پشت دره دکمه بازکن رو زد و ی شد س

 اد ، به ینا بیمنتظر نموند تا س  یخواست ولینکه دلش میا

 خودش رو حفظ کنه  ی کرد خونسرد یآشپزخونه پناه برد و سع

 ....... ش کم بشهیو با آروم کردن ضربان قلبش از دستپاچگ 

 آهسته خودشو ی ب سته شدن در واحد اومد، با قدمها ی صدا یوقت

 ی نا جا خورد!!! وقت یار سنز حالدن یدبا  یبه هال رسوند ول 

 ......نبود ین شکلیرفت که ایم

 ا رویدر گذاشت جواب سالم هل ی ش رو همونجا جلوی ف دستیک
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 اتاقش ید داد و راهیرسیگرفته که به زور به گوش م ییبا صدا

 ....... شد

 

 

 اونقدر زود رفت ی د سرما خورده!!! ول  یا تو همون نگاه اول فهمیهل

 !!!رو بپرسهلش حا حداقل که نذاشت 

 ن وجود معطّل نکرد، آب جوش حاضر بود رفت و براش دمیبا ا

 ده  دیبال آماده کرد.....حداقل ی و زنجب  یشن، پونه کوهیکرده آو

 ........کرد تا قابل خوردن باشه یقه صبر میدق

 یدونست چه برخورد یآماده شد شک داشت براش ببره نم یوقت

 بِرَم و نَرَم بود که بالخرهرِ نجاش تو کلکنه؟!! اونقدر با خودیم

 در اتاق رفت  ی نه حالش چطوره!!! تا جلویم گرفت اوّل بب یتصم

 روش بندازه، ی زینکه چیدش که با همون لباساش بدون ا ی و د

 که یکس ی برا یخونه خوب بود ول ی نکه هوایده !!!! با ایخواب
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 از  ییت پتون فوراً رفیهم ی ن بود براییپا یسرما خورده دما کم

 ......کمد آورد روش انداخت

 

 

 نا متوجّه شد و چشماش رو که دراثر ی به محض انداختن پتو، س

 ا یتب به شدت قرمز شده بود باز کرد ؛نگاهش با نگاه نگران هل

 : گفت ی حال یگره خورد با ب 

 ....... خوامیگرمه پتو نم

 ش یشونیپ ی چشماش و عرق رو  ی د تب داره از قرمزیا فهمیهل

 ی زد، با نگاهیتوش موج م  یکه نگران  ی، با لحنبودخص امالً مشک

 :پرسان و ملتمس گفت 

 مید برییا یبازه ب ی د ؟؟ اآلنم درمانگاه شبانه روزیچرا دکتر نرفت 

 یلیاد خین نییمارستان ، تب اگه پایم اورژانس بیریا م ی ، 

 ....!!!خطرناکه
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 نکه از یا ی برد برا  یا پیو لحنِ مضطرب هل  ینا به آشفتگ یس

 : گفت ی حال یش کم کنه با همون بی اننگر

 

 

 ......فمهیشمال دکتر رفتم داروهام تو ک 

 نم؟؟یتونم داروهاتون رو ببیم 

 .....فمهیگفتم که تو ک  

 ن کارم یفش داروهاش رو برداره، همید اجازه داره از کیا فهمیهل

 د متاسفانه تب بر نداشت!! فقط سرما یکرد داروهاشو که د

 .....ن بودیستامیه یآنتو  یمعمول یخوردگ

 !!!!تب کرده یپس مشخصه به تازگ

 رو از کاورشون جدا کرد و با  ی ک ی بازم قرصا بد نبود از هر کدوم 

 .......هم افتاده بود ی آب براش برد ، چشماش رو 

 هرچه ین بزنه ولیزان تبش رو تخمیدوست داشت با دست م
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 ......دهن اجازه رو به خودش بیکرد نتونست ا یسع

 

 

 ا از فرصت یخورد هل یک آن تکونینا یب هم نداشت، س ه تدرج

 :گفت  ی استفاده کرد و دستور

 ......دید!!! قرصتون رو بخوریبلند ش 

 ید به سختیسرش د ی بال  ی ا رو با بشقاب یچشماش که باز شد هل

 ......به حالت نشسته در اومد و قرصا رو برداشت با آب خورد

 :گفت ی د و دودل یه با تردخربال  یپا کرد ولن پا و اون یا ایهل

 د ؟؟؟ یارم بخوری آماده کردم ضد تبم هست ب یاهیبراتون دارو گ

 د ین فاصله که شایتو ا  ی نا با اون حالش تو بُهت بود چطوریس

 قه شده تونسته دم کرده آماده کنه؟؟؟یدق ۲

 :دیتو ذهنش ، پرس  ی ز یچ ی ادآور  ی با 

 !!!د؟؟یوب کردن خاشوودتون رو باهکه اون دفعه خ ییاز همونا 
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 !!!بله از همونا

 ..... خورمیم

 جا یکه حال حساب ی بشقاب و آب رو برد تا براش دم کردها

 ...... ارهیافتاده و موقع خوردنش بود رو ب

 ......عسل بهش اضافه کرد و براش برد یکم

 یحالتر از اونیا برده بود رو خورد ب یکه هل یوانیات ل یمحتو یوقت

 ....... ارهی به زبون ب ی گهایز دیک تشکّر ساده چی ز ر ایبود که بغ

 ی جونیو ب ی بالش گذاشت از فرط خستگ ی سرش رو که رو 

 .....خوابش برد

 !!نا نگران بودیبخاطر تبِ س 

 ..... ش وحشت داشتیشه از تب و عواقب احتمالیهم
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 یل یزد خی رفت بهش سر می ک ربع ساعت مین هر یهم ی برا

 ه  ی ت ینه تبش در چه وضعیش ببی شونیاشت با لمس پدوست د

 کرد کارشیبود فکر م یبراش سخت و نشدن  ی ن آمده ؟؟ ول ییپا

 ..... ستیدرست ن

 د یاد شد و به اوج رس ی ز ی ش به حدیکساعت نگران یبالخره بعد از 

 ک دریک به یبازدارنده رو  ی اره حسهایکه نتونست طاقت ب 

 شد ؛ ضر حا نای کنار تخت س ن نقطه ذهنش قرارداد ویدورتر 

 س شده یکه داشت خ  یخته و با عرقیش ریشون یموهاش تو پ

 .....بود

 رو ییش گذاشت حکم آدمایشونیپ ی دست لرزونش رو آروم رو 

 نا چشماش رو ی د هر لحظه سیترسی!!! می داشت که رفتن دزد

 ش و شدت یشون یره امّا با لمس پیباز کنه و ناغافل مچش رو بگ 
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 عالً قادر به باز کردنه فه کید اوضاعش جوری داغ بودنش فهم

 ش بدترم شده بود یکساعت پ ی ست!!!! اِنگار حالش از  یچشماش ن

....... 

 نا داشتیکه س  ین حالیبود، با ا :۲ساعتش رو نگاه کرد 

 شد، یدست به کار م دیبان خودش یشد دکتر بردش بنابراینم

 به چشمش آورد خوابین نم یی نا رو پای مطمئناً امشب تا تب س

 ...... امدینم

 ز برداشتیکه پارچه تمیه کاسه آب همراه با چند تیاز آشپزخونه 

 .....هوش شده بود یو به اتاق رفت از شدت تب اِنگار ب 

 س کرد آبشو گرفت و گذاشت رویاز دستمال رو خ یکی

 .....شی شونیپ
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 کنه تو اون ی شروین حد پیتا ا دیباکرد نین فکر نمیگه به اید

 تونست تبش رو ی نا بود اگه نمیس  متسال  ز مهّمیط تنها چیشرا

 نکرده تشنج کنه، در اون صورت تا  ی دخدایترسیاره م  ین ب ییپا

 ......دی بخشیعمر داشت خودشو نم 

 ن باز ییبود تا پا دهیندنا ی رو که تابحال تن س ی وریپل ی دکمهها

 ...... کرد

 ش معلومیاز گشاد بازم یداشت ول ی کل پُرینکه لغر نبود و هیبا ا 

 اونو ی راهن خودش بود دکمههایرش پیست؛ زیل خودش ن ما بود

 یشر گلو ویز  یکیهم تا نصفه باز کرد دو دستمال نمدار 

 .......ن هاش گذاشتیس  ی رو رو ی گرید

 .......پاهاش گذاشت ی جوراباشم درآورد دوتا دستمال نمدارم رو

 تازه نمدار، وگرم شده رو با آب  ی مدام و به نوبت دستمال 

 خوند یم یت الکرسیر لب تند تند براش ذکر آ یکرد زیمون عوضش

 شه و ینا بهتر نم یمعتقد بود تا خدا نخواد و کمک نکنه حال س 



@Romanbook_ir                                                                                      تابوشكين عاشقانه  

  
 

شما! یمجازق ین رف ین و آخریرمان بوک:  اول                                      

 ل ه یه جور وسیده فقط ی بلده و انجامش م ایهلکه  یین کارایا

 م بهش یلیدونست و خ یرو خواست خدا م یه شرط اصلیبهبود

 .....دوار بودیام

 گه ی د  ی ه ول یرعادیع اطرافش غوضاد ادار شد!!! حس کریب از خواب

 ا روید هلیشبش نبود به پهلو که چرخیاز تب و حال بد د ی خبر

 آشپزخونه کنار تختش خوابش برده  ی های از صندل یکی ی د رو ید

 ن افتاده و ی زم ی رو یشب سرش بود کنار صندلیکه د  یشال

 وشونده لباش از صورت و شونههاش رو پ  یموهاش آزادانه بخش

 

 

 شبیداد دیده صورتش نشون میاصله داشت رنگ پرم فز ها یکم

 ..... دهیرو خوب نخواب

 باً تمام شب روینکه تقریا و دونستن ایکامل هل یبعد از بررس

 دا کرد که براشیض پیدار بوده دو حس ضد و نقیبخاطرش ب
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 ا به خودش خوشحالیبخاطر توجّه هل یقابل درک نبود از طرف

 ده ویبهش نم  یتیچ اهمیکرد هیر مفک که تا اونموقع ییایهلبود 

 گه ناراحت بود که با ینا بودن در عذابه!!!! و از طرف دی از کنار س

 ..........نش رفتهیر د یز ی ن کارش بدجوریا

 یهاش تا رو ت خودش نگاه کرد متوجّه شد دکمهیبه وضع

 بود  ایلهنام کار یا یعنیست!!! یاش بازه، جوراباش پاش ن نهیس

 که در حضورش با وجود محرم بودنشون ی دیمق؟؟ همون دختر 

 !!!ن کارا رو بکنه ؟؟یپوشوند، چطور تونسته ایموهاشو م 

 ک لحظه نگاهشون باهم ی ی شبم که با وجود حال بدَش براید

 ......رو بوضوح تو چشماش خونده بود یکرد نگران  یتالق

 ن یا همیهل ی براه !!! اگر خودشم بود یعیبا خودش فکر کرد طب

 یپزشک ی از کارا ی چ سررشت هاینا ه ی کرد هرچند سیو مکارا ر

 ....... تونست تا دکتر ببرش و مراقبش باشهیلاقل م ینداشت ول

 ه همخونه هم که شده یدر هر صورت مطمئن بود که بعنوان 
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 حس انسان  ی ا رو به پایهل ی اگر کارا یشد... حتیالش نمیخیب

 د ازش تشکّر یا  ر بود و بیحال قابل تقدذاشت بهریدوستانه هم م

 ایهل ی تخت بلند شد پتوش رو برداشت و ر و ی کرد از رویم

 یصندل ی دن و قرار گرفتنش رویت خوابیانداخت هر چند وضع

 شد کمر درد داشتیدار م یب ی چندان مناسب نبود و مطمئناً وقت 

 

 

 اونقدر مظلوم و معصوم مثل فرشته ها خوابش برده بود که  یول

 ........دارش کنهیومد ب یدلش ن

 کننده عطر ی شون ههاش بندازه بو ی خم شد پتو رو رو یوقت

 ی چ رنگید مشخص بود تا بحال هیچیش پین یر بیکننده موهاش ز

 ی ه......برایو خداداد  یعیطب  ییباینهمه زیده و ایبه خودش ند

 ن یبرخاسته بود مواجهه شدن با ا ی ماریکه تازه از بستر ب ییاو

 .... توانش نبود در ت وسخ یرفتار کردن کم ی و عادزا یچ
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 د هر چه زودتر اتاق یز ندونست بهتر دین موندن رو جایش از ایب

 ......!!!! رو ترک کنه

 گ هیبه حموم و دوش آبگرم داشت از شنبه صبح د ی دیاز شدین

 شیل سرماخوردگیدونست دل یحموم نکرده بود ......خودشم م

 ..... ش به شمال بودهمون حموم قبل از رفتن

 

 

 ی وقت  یدار شد، ولیبدن و کمر درد از خواب ب یکوفتگ اس احسبا 

 ی نا افتاد؛ دردش رو فراموش کرد پتوی س یخال یچشمش به جا

 نا ی نه سی رون از اتاق رفت تا بب یروش رو به هول کنار زد و ب

 !کجاست؟

 د رفته یآب حموم فهم ی دن صدای داد با شنیرو نشون م ۸ساعت 

 !!!تونسته بره حمومکه ره  ره پس خداروشکر حالش بهتیگدوش ب

..... 
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 به وضع  ید سر و سامون یالش که راحت شد به اتاق برگشت، بایخ

 شبیه دیل پاشوین اقدام وسایداد، در اول ی که داشت م ی آشفت ها

 د روشه رو هم تا کرد گذاشت ی دار شد د یکه ب  ییرو جمع کرد پتو

 !!!!تو کمد

 

 

 نا روشی ت سنس دوینکه میاز پتو و ا یر حس خوبن بایدوم ی برا

 ..... انداخته سراسر وجودش رو گرم کرد

 سرش جمع کرد  ی موهاش رو بال 

 .... سرش انداخت ی ن برداشت و رویزم یشالش رو از رو

 نه رو یشب از آشپزخونه آورده بود تا روش بشیکه د   یصندل

 یپرانرژ  سرحال و ی ده بود ول یشب کم خوابینکه دیبرداشت با ا

 ....... انه رو آماده کنهصبحتا به آشپزخونه رفت 

 د درستیشبم دوباره با  یساز رو روشن کرد،از دم کرده د یچا
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 .... کردیم

 بود که به درمان  یین غذایناهار ظهرم سوپ جوجه بهتر  ی برا

 .......کردیکمک م یسرما خوردگ

 

 

 ی دابود که با ص  ی در حال دم کردن چا 》سالم   《نا به یس

 تر از هریزنده و خواستن برآرد خودش اومد برگشت نگاهش ک

 داشت یشب چه حالیه دادهبود انگار نه، که دی به اُپن تک یوقت

 کرد در دل ی ا رو تماشا میآثار تب به کل برطرف شده بود و هل

 یصورت رو  ی به پهنا   یحیخدارو شکر کرد و ناخودآگاه لبخند مل

 :لبهاش نقش بست

 ؟؟؟نیسالم!!! بهتر

 رو  ایهلکه دل   یبا حالت خاص  د و دا  لبخندش رو با لبخند جواب

 : برد
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 ......از زحمات شما بله!!!!خداروشکر خوبم

 فقط ی چ قصد و غرض خاص یشب بدون هیکه د ییکارا  ی ادآوریبا 

 نا بعد از ی نکه حتماً سیبهبود حالش کرده بود و با تصور ا ی برا

 

 

 ره پشتش یت ی رق سردکباره عیدار شدن متوجهش شده به یب

 گ هیکه دی و صورتش از شرم قرمز شد طور دیزنشست، لب گ

 نا ی کرد از چشم تو چشم شدن با س یاورد و سعیسرش رو بال ن

 ...... ز کنهیپره

 لشم خوبیا شد و دلیر رفتار هلییزود متوجّه تغ یلینا خیس

 ن لحن، یتر ی نکنه با عاد ینکه احساس ناراحتی ا ی دونست برایم

 :دانه گفتخونسر

 شب ید دیسررشته دار یاز پزشک مهنهیخوبه که شما ا یلیخ 

 که ییومد؟!!! کارایش میپ ی دونم چ یاگر کمک شما نبود نم
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 که تب کردم ی ن انداخت چند باریاد مامان پروید منو یکرد

 ....دار بود و تبم رو کنترل کردی مامان تا صبح ب

 :ادقدردان تر و آرومتر از قبل ادامه د یبا لحن

 

 

 د من یو دلسوزانه مواظبم بود  دیددار مونیشب ب یممنون که د 

 تونم دعا کنم ی تونم لطف شما رو جبران کنم فقط میهرگز نم

 ..... دیشه سالمت و تندرست باش یهم

 کرده با جون و دل بوده مگه  ی ا هر کاریدونست هلینا نمیس

 اد؟؟!!! محال ی نش و خواب به چشمش بیشد تو اون حال بب یم

 !!!بود ممکن

 ا کم یاز حس شرم آلود هل ی ذرها  انیس ی چکدوم از حرفایامّا ه

 :ن بود در پاسخ گفت یینکرد همونطور که سرش پا

 د  یتونستید که نمیبود یطینکردم تو شرا ی کنم کاریخواهش م
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 ن خودمیهم ی د برایمتوجّه نشد  ید دکتر چند بارم گفتم ولییایب

 ......ارمین ب ییرو پا  کردم هر طور شده تب یجسارت کردم و سع

 

 

 گه؛ید د یزم به دکتر رفتن نبود!!! شمام دکترا ل شم با وجود

 ......دیهم دار یی اهان دارویاز گ  ینکه اطالعات خوبیعالوه بر ا

 .......شمیچ وقتم نمیستم و هید من پزشک نیار داریاخت 

 سرش انداخت با  ی نا و حوله رویبه س   یم نگاهین یر چشمیز

 : نه ادامه دادآمرا یلحن

 د شما تازه یلطفاً موهاتون رو خشک کن هشیمتا صبحانه آماده  

 .... دیت کنید بهتره رعا یه کم خوب شدی

 دلبرانه ی چشماش با لبخند ی ذاشت رو یکه دستاش رو میدرحال

 : گفت

 .....!!!!به چَشم خانوم دکتر 
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 با رفتنش تو دلش هزار بار قربون صدقهاش رفت و نفس راحتش

 ....رون فرستادیپر صدا ب رو

 

 

 ده شد، دم کرده رو بهتر بودیچ  یز صبحانه مفصلید م بع ک ربعی

 که  ییوان مخصوصش رو گذاشت جاین لیهم ی ناشتا بخوره برا

 خشک شده اومد ی با موها یق ی نشست بعد از دقاینا م یمعمولً س

 ...... کرد نشستیا فکر م یکه هل ییو همون جا

 :دیوان پرسیدن ل ی با د

 !!!!نا بخورم؟؟ید از ایبازم با 

 نا راحت شده بود ی س  ینسب ی الش بابت سالمت یگه خید که ال ح

 :لکس گفتیو ر ی عاد یلیخ

 د بهتره یل به خوردن هستیاگر ما ید ولید نخوریدوست ندار 

 ........ناشتا خورده بشه 
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 ی ز یحالم بد بود که اآلن حاضرم هر چ ی ن دو روز بقدریا 

 ه ا کشم ی ن دم کردههایبه اون حال برنگردم ا گه ی بخورم تا د

 

 

 تشم که ی نداره ......خاص ی نه اصالً طعم بدیر یم خوشمزه و ش یلیخ

 !!!خوبه چرا نخورم ؟؟

 .....دیشینا کامالً خوب میش بخاطر عسله انشالل با همی نیریش

 کر د یم یکه سعیکه مجبور بود بگه در حال ییدروغا  ی ادآور یاز 

 :اده د ن بود ادامییافته همونطور که سرش پاینا ن ی نگاهش به س

 خواستن باهاتونیروز از خون هتون تماس گرفتن مامانتون مید 

 ی لتونم ظاهراً خاموش بوده ؛ گفتم سفر کاریصحبت کنن ، موبا 

 دیرید..... باهاشون تماس بگیگردی ش آمده و تا شب بر م یبراتون پ

...... 

 رنداشت، هزار جور فکر و ا بیهل  ی از رو ی قش رو لحظهاینگاه عم
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 ن یا یی!!! تنهایدر پ یپ ی داد؛ دروغایمن جول ال تو سرش یخ

 ........!!!!ی ناز یف یدختر!!! بالتکل

 

 

 بود ی خردان هاین چه کار ب ی دونست چه مرگش شده؟؟!!! اینم

 که دوستش داره اسمشو  ی دن به دختریانجام داد ؟!!! به بهانه رس 

 راحت مُهر طالق یلیخ ی از مدت  بذاره و بعد ی گهاید  ی دختر ی رو

 گذره ین دختر!!! هر روز که میش؟؟!!! اونم ای شونیپرو بخوره 

 تونه بعداً با ی ا میکنارشه ..... آ ی ن هایفهمه چه گنج یشتر م یب

 !!!ش ادامه بده؟ی راحت به زندگ یوجدان

 ا رو براش درنظر گرفته بود حداقلینا هلیکاش مادرش زودتر از ا 

 ی شد بدون معطل یبهش م  ی شنهادین پیهمچش اگر یک سال پی

 زن و شوهر بودن..... در ید واقعنیکرد اآلنم بقول سپ یل م قبو

 شبش مجبور نبود از فاصله دور و بایاونصورت بخاطر کار د
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 هم  ی بهتر و موثرتر ی ازش تشکّر کنه !!!!.....راهها ی کتاب  یکلمات

 ......!!!!وجود داشت

 

 

 ی ط ینداشت ول ی به ناز یقه خاصل اصالً عالی امد اوایادش می

 بهش وابسته شده که  ی گاهش طوری گاه و ب ی ا حبتا مکسال بی

 .......نداره ییبراش معنا ی بدون ناز یکنه زندگ یفکر م

 ن یا یست که راه به راه دروغ بگه ولین ی ا دختری کامالً واضحه هل

 ن کار شده و حتماً با هر ینا بارها مجبور به ای مدت بخاطر س

 ل ازحا ، وره یگی بانش رو میگه عذاب وجدان گریکه م یدرو غ

 .... ش ناراحتهیادآوری

 ا به اتاقش برگشت، اتاق از وضعیبعد از صبحانه و تشکّر از هل

 .که صبح داشت خارج و مرتب شده بود ی آشفت ها

 کرد،ی باً تا ظهر تو آشپزخونه کار میا تقریگه!!! هلید  ی برخالف روزا 
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 ...... نا برده بودیس ی ن برایریشمو ی ه بار آب لیفقط 

 

 

 یبود و برا  ۲شدن کاراش دوش گرفت ساعت  مومز تبعد ا

 افتاد، یک راه مید قبل از ساعت ینکه بموقع به کالسش برسه بایا

 دوار بود طعمشید، امینا رو داخل ظرف کشیس ی ن غذایبنابرا

 تازه و ی م ویه برش لیکه نون، ی ه تیرو دوست داشته باشه همراه 

 ....و به اتاقش برد  ینیب براش گذاشت داخل سآ

 د به محض یرسی حال بنظر م یب   یده بود هنوزم کمیبازم دراز کش

 ....ا در اتاق به حالت نشسته درآمد یدن حضور هلیفهم

 ........د ناهارتونیبفرمائ  

 ......دید ببخشیتو زحمت افتاد یشب بخاطر من حسابیاز د

 نم گذاشتم بعد از غذانکردم، قرصاتو ی کنم کاریخواهش م

 ......دیبخور
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 :ا نه!!! بالخره گفتید شک داشت که بگه کر عللت یکم

 

 

 !!!د نَرَم؟؟یخوایکالس دارم، م ۲من ساعت  

 نقدر نگرانه که یواقعاً ا یعن ی ق و قدردان نگاهش کرد یعم

 که  ی بخاطرش حاضره از کالسش صرفنظر کنه ؟؟ اونم دختر

 ش باارزش تر از درس و ی ندگتو ز یچیده بود هیازش فهم

 :ز گفت ی تشکّرآم یلحنست، با یکالسش ن 

 ست!!!شما به کالستون ین یبهترم ، مشکل  یل ید که خی نیب یم 

 ......د یبرس

 ی موند ، وقتیا تعارف نکرده بود اگر لزم بود واقعاً میهل یول

 ......نکرد ی گه اصرا رینا سرحاله دید سیخودشم د

 خاموش خونه ی سکوت مطلق و برقادار شد ، یعصر که از خواب ب

 ۶رنگشته ، ساعت کنار تختش رو نگاه کرد ز بهنو ا یگفت هل یم
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 ......ر نکردهیبود، پس د

 

 

 تماس ۳انداخت  یلنت بود نگاه یسا ی لش که رویموبا یبه گوش 

 ن یاز صبح چند ی از مهران داشت ، ناز  ی ک یو  ی پاسخ از ناز یب

 یکه خواب بود ازش خبر  از ظهر  ی ده بود ، ول یبار حالشو پرس

 .....نداشت 

 ی پرنازش تو گوش ی ن بوق صدای رفت،با اولس گتما ی با ناز

 :دیچیپ

 ام خونهات وجود یخواستم ب ی گه م ی؟ دیینا جان!!! کجا یالو س

 ؟!!! مُردم ازی دیخواهرتم برام مهّم نبود از ظهره چرا جواب نم

 ....ی نگران

 بلشم که حرف زدهاوًل سالم، قرص خورده بودم خوابم برد ق  

 ......زمیزد عمورد بو یت ب یم، نگران یبود
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 :و آمرانه ادامه داد   ی دیتاک  یبا لحن

 

 

 .....نجایا ی ا ید بینبا یطیچ شرایشمه تحت ه یخواهرم پ یتا وقت 

 ؟!! من ی منو به خانوادت نشون بد ی خوایچوقت نمیتو ه یعنی 

 من  یمعرف ی برا  ی اقیچ عالقه و اشتیگم تو هم اِنگار ه ی نم یچیه

 ......ه بگهیبق به  از خواهرت شروع کن تا اونم  ی ندار

 ست خودم تو فکرش هستم نگرانیزم !!! الن وقتش ن ینه عز

 .... نباش

 :نکه موضوع صحبت شون رو عوض کنه ادامه دادیا ی برا

 ام شرکت یساده بود النم خوبم فردا م یه سرماخوردگی

 ......نمت یب یم

 ن دختراستیا از ا ی بلده ؟  ی آشپ ز؟!! خواهرت ی خورد ی زیچ 

 !!مرغ رو بلدن ؟  تخماع که فقط انو
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 نطور طعم یداشت و هم یخوب ی ده که واقعا آشپز ی سپ ی ادآور  ی با 

 نکه که یا درست کرده بود(درست برعکس ایکه هل ی سو پ یعال

 : ست) گفتیبلد ن  ی کرد آشپزیوانمود م

 ه بودخوشمز ی لیسوپش خ یه ظهرم جات خالیش عالیآشپز 

..... 

 ..... رسهیهر چقدرم خوب باشه به من که نم 

 ن  ی از ا ی د لبخندیجنگیدهاش میاز اآلن داشت با خواهر شوهر ند

 : رو لبش اومد و گفت  ی واکنش ناز

 ..... رسهی زم؟!! به گرد پاتم نم یشه تو عزیم ی اونکه بله، ک  

 ی برقا ن اومد تایی تموم شد از تخت پا ی نکه تلفنش با نازیبعد از ا

 ز ی ا از پریهلول معمهال رو روشن کنه، تلفن خونه هم که طبق 

 ....د رو وصل کردیکشیم
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 ا با عجله ازیدا بود هلیت آشفته و نامرتب آشپزخونه پیاز وضع

 ..... رون رفته یخونه ب

 نت ساعت یکاب  ی غذاش رو آورد گذاشت رو ین یاتاق س ی از تو

 د یگه با یبود؛ د   ا  تموم شدهیبود، کالس هل ۶:۳ ی حدودا 

 ...... شدیداش میپ

 ادیده از دانشگاه هم که ب یشب رو نخوابیا دینکه هلیا  ی ادآوریبا 

 به اوضاع درهم  یا کمیخسته است . بهتر بود تا آمدن هل

 .....دیر س یآشپزخونه م

 کرد دوستی م ی دیشد  یکالس که تموم شد، احساس خستگ

 .....داشت زودتر بره خونه
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 رفتن، داخل محوطه دانشکده یسمت درب خروج روزه بهیبا ف

 گه یاد. دید که به سمتشون میات رو د یدور کوروش ب یلهاز فاص

 همراهش هست جلو  یکس ی ن آدم وقت یده بود این باور رسیبه ا

 فش ازیروزه و تعریف ی ال داشت به حرفایخ ین بیهم ی اد براینم

 ی صداداد، که با  یآخر هفته خالهاش گوش م یمهمون ی ماجرا

 :ات به خودش اومدیکوروش ب

 ر م یشه لطفاً چند لحظه وقتتون رو بگیم !!! یعی سالم خانوم شف  

 ؟؟ 

 ..... م ی بر ییجا دیبام ید من و دوستم عجله داریسالم!!! ببخش

 .....کشهیاد طول نمی کوتاه!!! ز یلیخ 

 واضح همون روز  یلیم من جوابتون رو خیم بزن یندار یحرف 

 .... اوّل دادم 
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 ی برارو امّا جواب شما قانعم نکرد!! من فقط شماره منزلتون 

 .... شمیگه مزاحم شما نم یخوام دیمادرم م

 التو ن یارم نشون بدم خیمن که گفتم ازدواج کردم، شناسنامه ب  

 !!شه؟؟یراحت م

 گرد شده  یروزه هم با چشمایات، فینبار عالوه بر کوروش بیا

 ....کردینگاهش م 

 خواد چکار کنه؟؟ یا میار هلیود اگه بگه خب شناسنامه رو بمونده ب

 ..... زدیلکس و مطمئن حرف میر یلیخ ایلها امّ

 ست شماره تلفن خونه یبه شناسنامه ن ی ازین  یعیخانوم شف 

 .... هیکاف

 

 

 د شماره رو بده تا  ی ست بهتر دید دست بردار نیام که فهمیهل

 شه از شرش یهم  ی برا ی نجور ی مادرش بهشون بگه ازدواج کرده ا 
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 .......شهیخالص م

 .... دیادداشت کن یست ین یمشکل دیر نقدر اصرار دایحال که ا

 ا رو بهش داده باشن یشماره رو گرفت انگار تموم دن یکوروش وقت

 کرد و رفت  یروزمندانه خداحافظیپ ی با تشکّر یخوشحال و راض

..... 

 ون فرستاد ریا نفسش رو پرصدا بیدور شد هل یبه قدر کاف  یوقت

 : و کالفه گفت

 ...... گه بدوشیه م گم نَریم  یه!!! هر چیعجب آدم کَنها 

 : رون گفت یروزه که تازه از بُهت اومده بود ب یف

 

 

 ار یگفت بی، اگه مینی ارم ببیشناسنامه م یگ ی؟!! م ی وونه شدید

 ...... !!؟؟یگرفتیبه سرت م ینم چه گِل ی بب

 به لبش اومد و خونسردانه  ی روزه لبخند  یف ین نگران یا از ایهل
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 : گفت

 .... ون رو دادمونمه خخُب حال که نخواست !!! شمار 

 میبالشهر ی ه دارایستا معلومه از اون ماین ی !! مورد بدا یهلگم یم

 هست از سر و وضعش مشخصه ، حال خوبه مامانت جواب مثبت 

 ...... بده

 :نان کامل گفت ید و با اطمیروزه خندین حرف فیا به ایهل

 شهیهم ی ن شازده برایه که ایمطمئن باش جواب مامان جور

 .....ش، اتفاقاً شماره دادم بهتر شدارک یره پ یم

 ..... ستگاه اتوبوسا بودیکه ا یابون یروزه رفتن سمت خیبا ف

 

 

 نا در چهی دونست سیا عجله داشت زودتر برسه خونه نمیهل

 !!!هیتیوضع

 ونا تا برسه خونه ابیخ یمعطّل اتوبوس شد و با شلو غ یکم
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 .... هفت بود ی حدودا 

 ن زنگ نزد!!! خودش در یهم ی ر بر اادیبا ینا خوابه یدونست س ینم

 اط رو باز کرد آسانسور طبقه ام بود منتظر نموند و پله هایح

 زدید نفس نفس م یبال رفت پشت در واحد که رس یک ی رو دو پله 

 ی باز کرد، بران صدا یانداخت و در رو با کمتر ید رو به آروم یکل

 روز رو ام چندنا خونه بود هر  ی امد س یرون مین باره که از بیدوم

 بهرحال بودنش تو خونه  یش شرکت نرفته بود ولیماریبخاطر ب

 ......دادیبهش م یحس خوب

 

 

 نا رو تو آشپزخونهی س ی ون روشن بود ول یزیوارد هال شد تلو یوقت

 و متوجّه آمدنش د که سرگرم کاره یدا کرد، با کمال تعجب د یپ

 .....صدا آمدنش معذب شد ین بخاطر ب یهم ی نشده برا

 نا بهش یمبل کنار اُپن گذاشت نگاه س  ی دش رو که رویو کل فیک



@Romanbook_ir                                                                                      تابوشكين عاشقانه  

  
 

شما! یمجازق ین رف ین و آخریرمان بوک:  اول                                      

 : گفت ییو لبخند دلربا یا سالم داد، با مهربون یافتاد، هل

 د شما هنوزم کامالًیرون اومدین؟؟ چرا از رختخواب بیبهتر 

 ......دیداراز به استراحت  ید و نیخوب نشد

 ق یدقنقدر روش یزد محو تماشا شد تا بحال ای ا که حرف م یهل

 ی هایدانشگاه؛ مثل دختر مدرسها ی نشده بود بامقنعه و مانتو

 شش رو یآرا یصورت ب ی د مقنعه سورم هایرس یبنظر م ۶

 ش رو دوچندان کردهییبایقاب گرفته و ز یبه طرز قشنگ 

 ی و بلندش به مانندچترپُر  ی ش نداشت مژهها یبه آرا ی ازیبود،ن

 

 

 بار که   هر ود،نت داده بیخوش حالت و خوشرنگش رو ز  ی چشما

 ..... بردین میزد دل و دیپلک م

 د و یبه صورت سف ییبایپهن و بلندش نقش ز ی قهوها ی ابروها

 خوش فرم و ی متناسب، لبا ین یده بود؛ ب یش بخشی مهتاب
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 ......دل کرده بویصورتش رو تکم یب یع  یبرجست هاش ب ی گونهها

 ی ت دست و دلباز ین موجود نهایشه گفت خداوند در خلق ایم

 .....ج دادهخر به رو

 دش ویدیده م ی کرد که از اول به چشم س پیدر دل خداروشکر م

 اونچه ی برا  ینیچ تضمیتو ذهنش نداشت وگرنه ه   ی گ هایتصور د

 ....امد نبودیش م یپ

 ت ا برداشت و در جواب محبیز هلیبالخره دست از آنال

 : دلسوزان هاش گفت

 

 

 دم  ی چان اآل  نی اد خسته شدم، همیدن زیخوبم از خواب یلیخ 

 .....زمیرید براتون میکردم تا شما لباستون رو عوض کن 

 ت مرتب آشپزخونه چشماش برق زد و یدن وضعیا با د یهل

 : خالصانه گفت
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 !!!خت و پاشها رو مرتب کنمیگه فرصت نشد ر  ی د ظهر دیببخش 

 نبودم شما  یگردم انجامش بدم ، راضی دانشگاه که برم گذاشتم از

 !!!د؟؟ید یتشو کش زحمون ن حالتیچرا با ا

 ......ه جا موندن خسته شده بودمینبود!!! گفتم که از  یزحمت

 به دست و صورتش  ی اتاقش شد، آب  یدوباره راه ی ا با تشکّریهل

 یور ی د شال آبیپوش یبا استرچ مشک  یکاربن ی ک آب یه تونیزد ، 

 منتظرش بود ی نا با چایسرش انداخت و به آشپزخونه رفت ، س 

...... 

 

 

 یمعمول ی ها یگذشت بجز روزمرگیم  یدرپینطور پیزا همور

 نا سرگرم کار و شرکت بود صبح زود یافتاد س ینم ی گهایاتفّاق د

 ام سخت مشغول یروقت خونه بود. هل یرفت شبا هم معموًل د یم

 شد و با یک میانترم نزدیات مدرس و دانشگاهش بود به امتحان 
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 ... کردینم ادیپاد درساش وقت سر خاروندن ی توجه به حجم ز

 یش چهارشنبه  آذر بود برایانترم که آخریبعد از امتحانات م

 روز عصر برگشته بود هر یبه اراک رفت و د ییشب باز هم تنها۲

 ی ش شنبه صبح برگرده ول یچه مادرش اصرار داشت مثل دفعه پ

 کالسش سرحال باشه و مثل اون بار ی ت داشت براا دوسیهل

 کوفته سر کالس  ی دن با بدنبو بوس بخاطر چند ساعت داخل اتو

 .....حاضر نشه

 

 

 ره یط بگ یجمعه عصر بل ی ن از حامد خواست برایهم ی برا

 نا دنبالش رفته ی ده بود تهران و مثل دفعه قبل سیروقت رسید

 ..... بود

 نینا نبود ایر سیوقت اخ دار شد طبق معمول چندیصبح که ب 

 گه ی اد همدین زیهم  ی امد برا یر میرفت و دیروزا صب حها زودتر م
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 .... دنیدیرو نم

 ی ست، برا یتولدش کنار خانوادهاش ن ی ه که برای ن سالیامسال اول

 ...... فردا که تولدشه داره ی برا ین حس خاص یهم

 ل ا، سال قبیو نبودش روز تولدهل ی سال سرباز۲حامد بخاطر 

 براش سنگ تموم گذاشته بود همه رو شام به رستوران دعوت 

 

 

 شتر یا ب یبود که هل ییبایف زیدستبند ظروش کادکرده بود و 

 ..... وقتها همراهش بود

 دونست ینا نمی که س   ی امّا امسال روز تولدش تنها بود!!! با وجود

 ی نمورد بهش بگه ولیدر ا ی زیمم نداشت چیتولدشه و تصم

 ز باشه امشب یخودش متفاوت و خاطره انگ ی ادوست داشت بر

 جواب محبت گلنسا  در ه وخواست آلبالو پلو درست کن یرو م

 .....خوشمز هاش براشون ببره  ی پلو ی بخاطر قابل 
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 اطشون هرسال تابستون مادرشیح ی وندیدرخت پ ی از آلبال وها

 ا هم یهل ی کرد. امسال برا یز میالبالو پلو بدون هسته فر ی برا

 ود خالل بادومم که خودش جمعه صبح درست کرد وگذاشته ب

 رو یه تو پختش مهارت کافت کداشنان یاز اراک آورده بود؛اطم

 

 

 یی ن غذایخواست چن ین بار بود که میاول ی چون برا  یداره ول

 ..... داشت ی ادیجان زینا درست کنه بخاطرش هیس ی برا

 موقع گره بتونه به  ی کرد از دانشگاه که برم ی زیبرنامه ر ی طور

 ........آمادهاش کنه

 گذاشته ار قر ن یهم ی روزه گفته بود  آذر تولدشه برایفقط به ف

 ک یکه نزد یشا پ یبودن فردا رو بعد از کالسشون برن کاف

 ......دانشگاه بود

 ا در یمادر هل ی د از وقت یدیات رو میشنبه معموًل کوروش ب ی روزا 



@Romanbook_ir                                                                                      تابوشكين عاشقانه  

  
 

شما! یمجازق ین رف ین و آخریرمان بوک:  اول                                      

 ا ازدواج ید هلات محترمانه گفته بو یخانوم ب ی جواب خواستگار

 کنه؛ اثرشی م یکرده و درحال حاضر با همسرش تهران زندگ

 ا ازیبودش . هل دهیندک یگه از نزد ی ش بود و دی آت ی وب رمثل آ

 

 

 ی ن یگاه سنگ یدورادور گاه و ب یار خوشحال بود ولین بابت بسیا

 ......کردینگاهش رو حس م

 خانومن یبود پرو ی معتمد ی روز جمعه هم که ناهار خونه آقا  

 دونه خواستگار ی ون صحبتاش در لفافه هشدارگونه گفته بود میم

 ا رو ببره دانشگاه ینا بگه خودش هلی د به سیبا ه و شد دایبراش پ

 دای زنش خواستگار پ ی گه برای نن صاحب داره و دیارش تا بب یو ب

 !!! نشه

 ا تا چه اندازه معذب شده بود و از مادرش بخاطریدونه هلیخدا م

 ....ر بودین خانوم دلگیوضوع به پرون میگفتن ا
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 ز قرارداد و یتاودس رو ن موضوع یده اون روز چقدر ا یبماند که سپ 

 ی ایشه اونوقت هل یبش نمین شانسا نصیمعرکه گرفت که چرا ا 

 یمون یخرشانس بعد از ازدواج هنوزم خواستگار داره، و ابراز پش

 

 

 !!شون نرفته؟ا به دانشکده  ینکه تهران که بود چرا همراه هلیاز ا

 رو عاشق یتونه کسی نه میه بار بره ببید حتما یکرد باید م یو تاک

 !!!فته خودش کنه ؟یشو 

 کرد یانش میب ی نیریده که با طنز شیسپ ی حرفا  ی ادآوریبا هربار 

 ..... امدیدوباره خنده رو لباش م

 یروزه خداحافظ یو با عجله از ف یمعطّل ی کالسش که تموم شد ب 

 دونست یقبل م  ی به خونه رسوند، طبق برنامه شباکرد و خودشو 

 داشت تا به  ی ف کا خونه است پس وقت ۳: ی نا حدودایس

 .....ز رو آماده کنهیموقع همه چ
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 کارا رو انجام داد؛ در آخر پلو رو دم  ی ادیبا دقت و وسواس ز

 رش رو یخت ز یر ی انداخت، زعفرون مرغ رو هم با دست و دلباز

 .....افته ی کم کرد تا جا ب

 

 

 رهیبگ ی ز راحت شد رفت دوش کوتاه یالش که از بابت همه چیخ

 د یپوش یبود لباس مناسب  ۸:۳ساعت   شد مومحمومش ت یوقت

 ..... نم موهاشو گرفت و با سشوار خشکشون کرد

 خوش آب  ی س از آلبالو پلو و مرغ زعفرون یه دی   ی حدودا ی برا

 ی د تا برایشده بود کش یز و عالیوسوسه انگ  یکه حساب  یو رنگ

 .....گلنسا و همسرش ببره

 ید و حساسی جدله  ن روزا پروژه برج آفتاب ولنجک وارد مرحیا

 ش  ینات داخلی ل نَما و تزئیش تموم و تکمیاصل ی شده بود کارها

 .......مونده بود
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 ی گرفت تا برایداران تماس میاز صبح به نوبت با خر ی امروز ناز

 بهشون وقت بده تا قبل تعهدات که برعهده شرکته  یانجام برخ

 ..... از ظهر در شرکت حاضر بشن

 

 

 که خودشون  ی د طبق قرارداد بو شدهش فروش یکه پ ییواحدها

 ل ید خودشون تکمیبر عهده مالک بود و با ی خواسته بودن موارد

 ینات داخلینت و تزئی ن خواسته بودن کابیکردن چندتا از مالکیم

 ....... قه خود شون باشهی به سل

 ن جور موارد درنظر گرفته یا ی که بر ا یاز طرف شرکت مبلغ

 ریل شرکت و مسعود مدیوک ضورشده بود رو طبق قرارداد با ح

 شد تا خودشون اقدام یدا ر داده میبصورت چک به خر یامور مال

 .....کنن 

 .ک اتاق نسبت اً بزرگ داشت که مربوط به جلسات بودیشرکت 
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 ی شد، از صبح آقایمهم ازش استفاده م  ی امالقاته ی هم برا ی گاه 

 هروژن پی ل و مسعود داخلش بودن تا به نوبت با مالکیوک یمسلم

 ........فرستاد مالقات کننی م ی که ناز

 

 

 ک سالن بزرگ بصورتیه ها اتاق مجزا نداشتن و در یبق

 ن باعث شده بود هرکس یشده کنار هم بودن هم ی ش بندیپارت

 ل یت کارش رو انجام بده، بدل  ی با جد سرش به کار خودش باشه و

 ی باز بود امکان کم کار ی کار ی دن و فضا یدیگه رو مینکه همدیا

 ... شدیتر ممک

 ی بلندتر ی واره هاینا بود دیکه مربوط به مهران و س یشنیپارت

 ......گه داشتید ی نسبت به ها

 نا مشغولیت زنگ خورد س  ی ریظهر تلفن  مد ی کاینزد

 ......ل بودید وسایست خریامضا کردن ل
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 نسبتاً  ی حرف زدن صدا یمهران جواب تلفن رو داد بعد از کم

 بلندِ 》ا خدا ی!!!!  《نا یران نظر س مه شدهگفتن و چهره مچاله 

 که با هراس کارش رو رها کرد و به سمتش یرو جلب کرد، طور

 

 

 کرد مهران با گفتن یداد میتو چهرهاش ب یرفت علناً آثار آشفتگ 

 》 رسونمیاآلن خودمو م 《کرد.....  رو قطع ی گوش 

 :دیپرس ینا مهلت نداد و با دستپاچگیس

 !!!؟؟بود ی شده مهران؟؟!! ک  یچ 

 : ن آورد و گفتییمهران صداشو پا

 ........افتهی ن  ی م !!! فقط دعا کن اتفاق بد ی نا بدبخت شد یس

 !!شده؟؟ یتو بگو چ

 ع کار کردن از کارگرا موق یکیسرکارگر برج آفتاب بود!!!!   یرسول

 گهزنگ زدن اورژانس انگار یداربست روکار افتاده م  ی از بال 
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 ...... مهیاوضاعش وخ

 شروع  ی نجوریشد، روز اول هفته این بدتر نمیاز ا ی ار یبدبگه ید

 ......ه اشیبحال بق  ی بشه وا

 

 

 ع به سمت لباسش رفت و یز ندونست و سرینا موندن رو جایس

 : دشیپوش

 یم چی ن یمارستان بب یرم بیبرج منم م پاشو مهران تو برو  

 !!!شده؟؟

 نشهم جو متشنج  ینگ  ی زیشرکت چ ی م، فعالً به بچههایباشه بر

 ...... شنیاونام نگران م

 ی ن اتفّاق بهرحال دردسر بزرگیدونستن که ای م یهر دو بخوب

 بازم مشکل یمه بودن ولیشرکته هر چند همه کارگرا ب ی برا

 ...... سرجاش بود
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 نا در جواب ی س 》د یری؟؟ کجا م 《موقع و ی تن بکه رف ی ناز

 ت ونس نا و مهران اونم باهم؛ متعجّبش کرده بود فقط تیس ییهوی

 :بگه

 

 

 م ، نگران نباش خودم بعداً باهاتید بریش اومده بایپ ی کار

 ..... رمیگیتماس م

 ی که رسول یمارستان ین زمان ممکن خودشو به ب ینا در کمتریس

 د که بایرو د ی د محوطه که شد رسول آدرس داده بود رسوند وار

 : ادی آشفته به طرفش م یافه وسر و وضع یق

 !! مهندس ی سالم آقا 

 حالش چطوره؟؟!! م سال 

 ن همونه که اون هفته اومد با التماسینداره، ا  یوضع درست

 خواست م یبود م ی ه جو ریقبولش کردم ، راستش از اول بنظرم 
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 کساله یمون که حدود ش کرده بود هیمعرف یرَدش کنم ، نجف 

 م منم رو حساب یه ازش راضیپسر خوب  یلیکنه خیبرامون کار م

 کار یشیهفته اونم آزما۲گفتم  دش خو و اصرار و التماس ینجف

 

 

 بندم امروز روز اول از هفتهیبودم باهاش قرارداد م  یکنه اگه راض

 .....شد ی ن جوریدوم بود که ا

 !!!ست؟؟یمه هم نیب  یبگ ی خوایم یعنی 

 : گفت ین انداخت با تاسف و ناراحتییسرشو پا یرسول

 !!!!متاسفانه نه 

 ورژانس رفتن به دستور ت اسم  شد، باهم به ین بدتر نمیگه از اید

 ش رو انجامیبستر ی نا کارای شد س ی عاً بستریپزشک اورژانس سر

 داشت، ی از به عمل فوریده بود و ن یب دیداد، از  نخاع آس

 ن بودن خبر کرده بود تایه ساکن ورامخانوادهاش رو ک ینجف
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 ...دیکشیطول م   یبرسن حداقل دوساعت

 ..... داش شدیم پسر و کله داغون مهران ی بعد از ساعت

 

 

 رش نشده یدستگ   ی ادیز زیکه شاهد بودن چ ییق از کسایبا تحق

 نداشته و یبرده بود از صبح که اومده حال درست  یبود فقط پ 

 ....عادل از اون بال افتادهجه و عدم تیانگار در اثر سرگ

 اون  ی برا ی نکه اتفاق تاسف باریاز ا  ی که بوده جدا ی ل یبه هر دل

 قرار گرفته؛ در حال  ی ت ناراحت کنندهایوضعدر و  کارگر افتاده،

 ..... جاد شدهیشرکت ا ی هم برا یحاضر دردسر بزرگ

 رفته بود و فردا ی ل شرکتم قبل از ظهر به سفر کاریوک یمسلم

 ....د انجام بدنیبا ی دونستن چه کاریت فعال نمگشی برم

 از  ی زینکه چیا ی نا براین بار تماس گرفته بود و سیچند ی ناز

 چ بود یسه پ یرایاز اون گ ی ه جواب نداده بود چون نازنگ جراما
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 آورد ول کن ماجرایخواست در نمیرو که م ی ز یچ ی تا ته وتو

 ......نبود

 

 

 نیهم ی خته بود برایبهم ر ی ناز  یدر پ یپ ی اعصابش از تماسها

 مارستان رفت و خودش زنگ زد، و گفت یبه محوطه ب 》منتظ ر 

 ره یگ یم ماسبمونه شب باهاش ت 《 .....

 ....قرار گرفت یزدجو با اجازه خانوادش تحت عمل جراح یا ییحی

 نا شاهد زجه ید تمام مدت مهران و س یکارشون تا شب طول کش

 ت اسفناک شون یقدر از وضعزدن همسر و پدر مادرش بودن و اون

 چون سرکارگر یگه توان موندن نداشتن، رسول  ی متاثر شدن که د

 اد مهرانیموند تا بهوش ب نجاهموشد یبود و مسئولش محسوب م

 ..... نا به خونه رفتنیو س

×××××× 
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 نا آماده ی آمدن س ی ز رو بر ایش گلنسا که برگشت ، تا همه چیاز پ

 ازش نبود هر شب  ی رهنوز خب ی شد ول  ۳: کنه ساعت 

 

 

 ار کم ین موقع بود شعله گاز رو بسی امد هم یکه م ین زمانیرترید

 .......ر موندنتظ م م، در حد شمع قرار داد و باز

 ش از داخل اتاق بلند شد، خودشو بهش رسوند یزنگ گوش ی صدا

 ی لبش اومد شماره خونه آقا ی نگاهش کرد لبخند رو یوقت

 ی بودن شارژ گوش یهنده ؛ خالبود و خط قرمز هشدار د ی معتمد

 ییع دکمه وصل تماس رو فشار داد و باصدایداد. سریرو نشون م

 :گفت ی شاد و پرانرژ

 ......المو سال 

 .....سالم عروس

 ..... م شارژ نداره ی؟؟ گوشید خوبیسپ
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 د بخاطر فردا و  ی دگفتم شایاول خونه رو گرفتم جواب نداد 

 .....د یرون جشن گرفتید ب یتولدت امشبو رفت

 

 

 :ده به لبش اومدین حرف سپیاز ا ی لبخند

 ....!!! امدهینا شرکته هنوز ن یخون هام س 

 ..... رمیگیخب پس با خونه تماس م

 ا رفت تا تلفن خونه رو وصلشیموقت کردن و هل یخداحافظ

 زنگش بلند شد ،  ی ز صدایکنه، به محض زدن دوشاخ به پر

 :گفت یخاص ی رو برداشت و با شاد یگوش

 ......الو 

 .... ومدین  ییمنتظر موند از اون طرف صدا یهر چ یول

 :ن با تعجب گفت یهم ی برا

 ؟؟؟ید خوبی... سپ ی زنیحرف نمرا ! چاد؟؟ !ید ، صدام میالو سپ 
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 ثمرش  یمکرر و ب ی بود که از تماسها ین یامّا اون طرف خط نازن 

 به  ن باری چندم ی ن برایهم ی د شده بود براینا کالفه و ناامیبا س 

 ف ی ظر ی نبار صدایجواب مونده بود و ا یشماره خونه زنگ زده وب

 کرده  جبشمتعست!!!!  ینا نیکه اتفاقاً خواهر س ی ن دختریو دلنش

 :دیپرس یقیرت بعد از دقایبود با همون ح

 !!!!شما؟؟؟

 د ه یکنه سپ یکه داره باهاش صحبت م یده بود کسی ا تازه فهمیهل

 تیحساس ی ادآور ی ، با  هیدنش سخت نبود که کیست و فهمین

 خودش بدون   ی رین موضوع و غافلگیا ی نا روی ش از اندازه سیب

 .... رو قطع کرد یشلرزون گو یبگه با دست  ی ز ینکه چیا

 رو تنش نشست و ی عر ق سرد

 .....خ کرده بودیدستاش 
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 ی برا یو توان ی چ انرژیگه هیا د یهل یتلفن دوباره زنگ خورد ول

 ..... ده نباشهینم سپ ید ایکرد اصالً شاجواب دادن نداشت فکر 

 ده هم بعداً حرفیز بکشه با سپیح داد دوباره تلفن رو از پریترج

 ......زنه یم

 دست  ی ش رو به شارژ زد دلشوره لحظ های گوش ی عصب یرکاتح با

 ده حرف یشده کوتاه با سپ یحت دیبا  یداشت، ولیاز سرش بر نم

 .....شدیند نگران مم ه کار مو یکه حرفشون ن  ی ن جوریزد ایم

 د یره بایده تماس بگیشارژ بشه و بتونه با سپ  ی ش مقداریتا گوش

 ره بهتر بود یتمرکز بگه نکیا ی ن فاصله برایکرد تو ایصبر م  یکم

 ..... ادیخورد تا بلکه حالش سر جاش بیآب م
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 یبه آروم شدنش نکرد هر چ یچ کمکیاما خوردن آب هم ه

 زان استرسش یکرد به همون م یگذشت و به عمق فاجعه فکر میم

 ......آروم و قرار نداشت ی شد لحظهایشتر م یهم ب 

 ی زیو به چ یلخا رو قه ذهنشیچند دق  ی د فعالبرایهر طور بود با

 ن چشماش یهم ی ده صحبت کنه ، برایکرد تا بتونه با سپ یفکر نم

 شارژ شده بود  ی ش کمید ، گوش یق کشیرو بست چند نفس عم

 ده رو گرفت یاس گرفت، شماره خونه سپ شد باهاش تمیگه میو د

 :دیچ یپ یده تو گوشینگران سپ ی ه بوق صدایبا 

 !!!!ی م از نگرانیتو؟!! مُرد ییکجا یهل

 خورهیخونه مشکل داره زنگ نم ی اسم نبود بهت بگم گوشوح

 ن ی هم ی رسونه ب رایش خرابه و صدا رو به اونور نمی نکه دهنیو هم ا

 

 

 د یطول کش  یرم کمیتماس بگ  شارژ بشه یم رو زدم کمیتا گوش
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..... 

 :دیراحت پرس ی الیده قانع شد و با خیسپ

 !!!زن داداش؟؟ یگرفت ینم کادو چیخب حال بگو بب  

 .....دونه تولدمهی!!! داداشت که نمیچیه

 یکنجکاو ی ا خودش از رو  ی ؟؟!! یتو بهش نگفت یعنی

 !!!ده؟؟یشناسنامهات که دستش بوده رو ند

 م بابا بخاطر مدرسه یمه دومیمن ن   یدونینمعقل کل!!!! مگه تو 

 ۲۸خ تولدم یور گرفته تو شناسنامه تاریشناسنامهام رو شهر

 عِ خودش برام شناسنامه گرفته بود با موقسر وره، اگر بابا یشهر

 افتادم یر تو نمیاهم گیرفتم مدرسه صد سال س یم  ۶ ی بچ هها

 ...... النم از دستت راحت بودم

 

 

 ه شوهر ی!!! ،ی ن خوبی!!! مگه چِمه؟؟ دوست به ا اد؟؟؟یدلت م
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 ین خوبیرون .....شوهر به ایخوبم که از قِبَلَم(کنارم) برات زده ب

 !!!؟ی اریر ب یگ  یخواستیا شده رو از کجا میمیا کن روزیکه ا

 امان به  یب  ی د، دلهرهاینا پرکشیا دوباره سمت س یحواس هل

 :جونش افتاد، کالفه و مستاصل گفت

 د برمید من بای،سپی که در حقم کرد  ینهمه لطفیز اممنون ا 

 ......به مامان و حاج آقا هم سالم منو برسون

 خوادینجا منتظره میانم اماک بگم، م یخواستم تولدت رو تبر 

 ....باهات حرف بزنه 

 ی د ولیجوشی ر سرکه مینکه حوصله نداشت و دلش مثل سیبا ا

 کرد، خداروشکر  ن خانومم صحبتیادب و احترام با پرو  ی از رو

 ک ی ه تبریاد نبود و به یده اهل حرف زدن زین خانوم مثل سپ یپرو

 

 

 و قطع ی فظ اکتفا کرد ، بعد از خداحا یمعمول یو احوالپرس
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 دادی، همه وجودش اضطراب شد، ساعت  رو نشون میگوش

 ر گاز رو خاموشیامده بود به آشپزخونه رفت و زی نا نی هنوز س یول

 اد و بخوادیا به خودش بیدر اومد ، تا هل باز شدن ی کرد که صدا

 د ، تموم توانش روینا رو تو آشپزخونه دی بره شالش رو بپوشه س

 کوتاه  ی دش مسلط باشه، با مکثخو به کرد یبه کار گرفت و سع

 : گفت

 .......د یسالم!!! خسته نباش 

 د؟؟ مگه من  ی د چکار کردیدونید!!!! میشتر خسته نباشیشما ب

 ی گوش  یطیچ شرا ید نکردم تحت هین بار تاک ی همون اول چند

 .......دیتلفن رو جواب ند

 

 

 ن زد نو از حرفیکرد بدتر بود ایاوضاع انگار از اونچه که فکر م

 که قلبش تپش گرفته بود یده بود در حالینا فهمیباً با داد سیتقر
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 : گفت یچارگ یدفاع از خودش با ب ی برا

 گ زد، شارژم داشتم زنیده به گوش یمن مقصر نبودم!!!! سپ  

 ره ، به محض وصل کردنشیگ یشد گفت با خونه تماس م یتموم م

 ......مده است برداشتیکه سپ  ی نانیتلفن زنگ خورد منم به اطم

 : تر از قبل گفت یعصبان

 جواب  یطیچ شراید گفته بودم تحت هیادتون باشه با تاک یاگر  

 دیبا ی د حال چطوریرید خودتون تماس بگی تونستی د !! میند

 !!! بود امروز ید جمعش کنم؟!! عجب روز نحس ی رو که زد ی گند

 ..... یپشت بدبخت یبدبخت 

 

 

 تونست بزنه ینم رفمه حگیآمد دیا بر نمیاز دست هل ی چ کاریه

 ی دونست اتفّاق خوب یم ینداشت ول ی ریکه تقص ی با وجود

 شد از ظهرم انواع ی شتر کفر  یا ب ینا از سکوت هلیافتاده، س ین
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 ت ادامهیکرد و با عصبان یا خالیروش بود همه رو سر هلفشارها 

 :داد

 میزیخسته شدم هر چ ی ن وضع موش و گربه بازیگه از ا  ی د 

 کن م ید صبر م ی ت تا بعد از عیست نهایمهم ن  رامه بگیبخواد بشه د

 کنن که یکه ازدواج م یید موافقت کنن همه آدما ینام با یمامان ا

 خورن، قبول یما به درد هم نم ام مثلیستن بعض یخوش و خُرم ن

 ن یدارم مقصر خودم بودم کارمون از اولم درست نبود بالخره ا

 ید براحتیامشب زده ک ی افتاد و شما با گندیا زود میر یاتفاق د

 ..... نشیجلو انداخت

 

 

 ی تلخ ی نا بعد از گفتن حرفایشد؟؟!! س  یکرد و چیفکر م یچ

 درهم ی ه بود با چهرهاا رو هدف گرفتیم قلب و روح هلیکه مستق 

 ....اد آشپزخونه رو ترک کردیو اخم ز
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 که  ی خ زده مات مونده بود، تنها کاری یا امّا مسخ شده با بدن یهل

 قلبش و پناه بردن به اتاق بود؛  ی ع کردن تکههاجم آمدازش بر

 به کل ازش سلب یلیه تحلیکه قدرت هر گونه فکر و تجزیطور

 اشکش هم خشک شده  یه شه چشمیبرخالف هم  یشده بود، حت

 ........ بود

 کرد تو خونه ویم ی ادآور  ی هربار بهش  یم ولی نا نه بطور مستقیس

 ندش نبود یش خوشابه ردنش مزاحمه!!! هر چند که فکر کی زندگ

 جز موندن و تحمل کردن نداره ی ت که فعالً چارهاین واقعیا یول

 .....دادیشتر آزارش م ی، ب

 

 

 اقات و دل نوشتههاش رو توش که اتفّ یمی ن مدت تقویتو ا

 د ینوشت که نفهم ی نوشت ، تنها مونس و همدمش بود اونقدریم

 !!شد ؟؟  ۲ساعت  یک
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 ی ز یل به چیم  یورده بود ولنخ  شامنکه یبه آشپزخونه رفت، با ا

 .......رفتین نم ییاز گلوش پا یچینداشت و ه 

 کنه در قابلمهها رو که  یسراغ غذاها رفت تا داخل ظرف خال

 ازشون کم  ید که مقدار قابل توجهیشت با کمال تعجب دبردا

 .......لباش نشست ی رو یشده، لبخند تلخ

 خچالی  اخلکرد و د یمونده غذا رو داخل ظرف خال  یباق

 .....گذاشت

 

 

 که بهشیزد با وجودیمدام زنگ م ی مارستان بود نازیغروب که ب

 ک هیبازم ول کن نبود، طور ی ره ول یگیگفته بود خودش تماس م

 لنت یرو سا ینکه گوشیتو راه برگشت به خونه هم ادامه داشت با ا

 برهاش رو اعصاب بود و کالفهاشیو ی بازم صدا  یگذاشته بود ول

 ش رو نفهمه یی هویبت یان غی تا جر ی دونست نازیم  ود،کرده ب
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 دن به خونه باهاش ید تا قبل از رسیست، بهتر دیدست بردار ن

 نگه داشت و ییکوچ هشون جا ی کاین نزدیهم یصحبت کنه برا

 یتماس گرفت خودشو آماده کرد بهش بگه چه اتفاق ی با ناز

 بُهت  مالر کبرد ، اما دیم  یز پ یا زود به همه چی ر یافتاده چون د

 ی د که انتظارش رو نداشت!!! نازیازش شن ییحرفا ی و ناباور

 به  یحیچ حرف و توضیخته بود که اصالً اجازه هیاونقدر بهم ر

 ی نه چندان خوبش گوش ی داد و بعد از تموم شدن حرفانا نیس

 .......ت روش قطع کرده بودی رو با عصبان

 

 

 بدترم ی ناز ی حرفا  ندینده بود و حال با شیبد د  ی امروز بقدر کاف  

 لش کرده بودیتکم ی که ناز یتی ن خودشو با عصبان یهم ی شد برا

 ا یهل تموم سر یرحم  ی ش رو با ب یبه خونه رسوند و همه ناراحت

 ح که داد یدونست اما توضیا رو مقصر میکرد، هر چند هل یخال
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 ..... بوده ید کامالً اتفاقیفهم

 شه ازش یکه همو ر ی زیچ ی ا ، ناز یهل  یاطیاحت ی بهرحال با ب

 .... ده بودیمتوجّه بشه فهم  ی د روزیترس یم

 از به دوشیبد به اتاقش رفت ن  یبعد از تموم شدن حرفاش با حال

 مارستان رفت فرصت یمه به ب یت، ظهر که سراسآب گرم داش

 ی گها  ی ز دیک چیوه و ک یه آبم ی دا نکرده بود جز یناهار خوردن پ

 گرفت بعد از دوش یمرد ت دنخورده بود و معدهاش کم کم داش

 

 

 خوردن   ی بر ا ی زینه چ ی کوتاهش به آشپزخونه رفت تا بب

 .....!!هست؟

 !!!ز شدگا ی رو ی به محض ورودش متوجّه قابلمهها  

 ن موضوع یگاز بود و ا ی بود که غذا رو ین شب ی ماه اول۲تو مدت 

 ض یمر یه بار اونم وقتیا فقط ی د ، هلی رسیب بنظر میبراش عج
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 .....ه بودپختوپ بود براش س

 دن غذا و یشتر شد، با دیدر قابلمهها رو که برداشت تعجبش ب 

 ن شامید که ای جه رسین نت یخوبش بالفاصله به ا یلیظاهر خ

 هها براشین مایتو هم ییدستپخت گلنساست چون قبالً هم غذا

 ......داشت ی آورده بود که طعم و مزه عال

 

 

 اً طعم خوشمزهصوصه خاز اونم بهتر یکین ید ای با خوردنش فهم

 ی نخورده بود، در دلش برا ییمرغش رو تا به اون لحظه جا

 .....ن کردین بار گلنسا رو تحسیچندم

 بود که ی ن شام خوشمز هایفاق امروز همن اتی شه گفت بهتریم

 !!!آزار دهنده خورده بود یو سکوت ییدر تنها

 ل ش کیگه شروع سیدار شد،چند روز دیاز خواب ب ی صبح با درد بد

 .....شب اِنگار جلو افتاده بودیبا استرس د یبود ول
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 !!!!!شد ی زیتولدش چه روز خاطره انگ

 افته یب ی د جوری ترس یمکه داشت  ی آه از نهادش بلند شد، با درد

 د از خودش ین باین هفته کالساش رو بره ، بنابرایکه نتونه ا

 ......کردیمراقبت م 

 

 

 شدت گرسنه بود   به اد،دیرو نشون م ۳:نگاهش به ساعت افتاد 

 به دست و صورتش زد یآب  ی حال یاز رختخواب جدا شد با ب 

 د  یسر یافسرده بنظر م ی نه تماشا کرد مثل دختر ایخودشو تو آ

 که عادت داشت با  یشاداب و سرحال ی ایگه از اون هلید

 نمونده بود  یباق ی ز یسه بره چیمکرر حامد از خنده ر ی هایشوخ 

.... 

 گهینا حالشو گرفته بود دیر سیماهه اخ۲ن یا تو که  ی تعداد دفعات 

 ......از دستش خارج شده بود
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 مل رو هر دو تح  ید مدتینا باینداشت به قول س  ی اما چارها

 و عدم ییکردن مطمئن بود اگرم اآلن با خانوادهها موضوع جدایم

 میتصم  ی ن زودیخواستن به ایکردن ازشون میتفاهم رو مطرح م

 

 

 د بتونن مشکل رو حلینار هم باشن شار که دگید ی رن و مدت ینگ

 ..... کنن و به تفاهم برسن

 نجو ر یکه مادرش ا ییهمراه صبحان هاش از جوشونده و دمکردهها

 که هربار  یزعفرون ی داد درست کرد همراه چایمواقع بهش م 

 ..... کردیحالشو بهتر و از دردش کم م یلیخ

 کردو مشکل رو را ن کایش هم که باز خودش تنها بود همیدفعه پ

 ن بودیکه اون دفعه داشت ا ی شانس  یدا نکرده بود ول یپ یخاص

 ن ایسکه آخر هفته شروعش بودو کالس نداشت، مهمتر از همه 

 ....... ن تو خونه راحت بودیهم ی نبود برا
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 یناهارش از غذا ی د، برایگه دراز کشیکم دیبعد از صبحانه 

 ...... امدیم ی ادیز ازمدرست کرده بود که ب ی شب بود اونقدرید

 

 

 نجور مواقع کارساز بود و به یدن و استراحت ایشه خوابیهم

 .... کردیش کمک میبهبود

 خورد و کم کم راه یم ی زید چ یبا  ید ولی خواب یک ساعتی

 ...... افتادیم

 شامش  ی نا ظرفای شب هم سیبعد ا ز ناهار همه جا رو مرتب کرد، د

 ..... ه بوداشتگذ خودش  ی رو سرجا ی زیرو شسته و هر چ

 اط قبل از رفتن یاحت ی برا ی نکه اهل خوردن قرص نبود ول یبا ا

 مقنعه  ساعت کالس رو تحمل کنه،۳ه مسکن خورد تا بتونه ی

 ی ده خودش وحشت کرد کم ی د از رنگ پریرو که پوش یمشک

 روح  یتا از اون حالت ب یکرم به صورتش زد همراه با رژلب صورت
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 ...... خارج بشه

 

 

 روز اون اتفاق هولناک براش افتاد، بعد از عمل بهیکه د ی رکارگ

 ش ی اریزان سطح هوشیم یدکترش با بررس  ی کما رفته بود ول

 ت  ین وضعیرده بود که احتمال خارج شدنش از ادوارشون کیام

 .....ادهیز

 گه تو شرکت موضوع افتادن کارگر و به کما رفتنش رویحال د

 ی از آمدن ناز ی خبروز هن ده بودن ، ساعت  بود ویهمه فهم

 ..... نبود

 داد ، بالخره  یگرفت رد تماس میهر چقدرم باهاش تماس م

 نا بتونه باهاش صحبت ی تا س مجبور شد از مسعود بخواد زنگ بزنه

 اجازه حرف زدن و دفاع رو ی با قطع گوش ی شب ناز یکنه ، د

 بهش بگه تا  ین باعث شد بتونه فکر کنه چیبهش نداده بود، هم
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 ی کرد ول یم  ینا زندگی تو خونه س ایهلفاهم بشه هر چند سوتفع ر

 ه دروغیکرد پس یانت نمیخ ی داشت که به ناز یوجدان راحت

 ..... !!!!نداشت  ی گه، اشکال ی دیِمصلحت

 رو گرفت و با تحکم  ینا گوشیجواب مسعود رو داد س ی ناز یوقت

 :گفت 

 شرکت، مگه تو کارمند شرکت  ی ایم یشی ن حال پا میهم 

 حق ی چ کارمندیم هیکه دار ین روزا با اوضا عی؟؟!!! ا ی ستین

 ی ن ی ح بدم ببیا تا برات توضیامدن نداره ، در ضمن ب یر و نیتاخ

 ..... مورد بودهیشبت کامال ب ید یاراحتن

 کرد یحال که فکر م ینا حرف بزنه ولیم نداشت با س یتصم ی ناز

 بعد نه ع کذاشت از خودش دفا یم دیباداد حداقل یحق رو بهش م
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 ن با یهم ی تونست به خودش حق بده، برایشد م یاگر قانع نم

 : خشک گفت یلحن

 ....... امیباشه اآلن م 

 ........اقب خودت باشر مریآژانس بگ

 گه اونجام خداحافظ یکساعت د یباشه  

 ...خداحافظ

 .....هم شده بود قوز بال قوز ی ن اوضاع درهم ، قهر نازیبا ا

 در حال زنگش دستش بود دنبالش  یوشکه گیمهران در حال

 : گشتیم

 ........ا جواب بدهیخوره بیت مدام زنگ م  یتو؟!! گوش  ییکجا

 : شماره خونشونه جواب دادد یرو که گرفت د یگوش
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 .......الو سالم 

 ؟؟؟ زن داداش خوبه؟ ؟ ی الو خان داداش چطور

 د ؟؟یم شما خوبی ستیبد ن  

 ..... !!!!.شما، شاه دوماد ی نه به خوب 

 سرم شلوغه حوصله یلیبگو من خ ی دار  ی ن اگر کارید ببیسپ

 ...... تو رو ندارم ی چرت و پرتا 

 است یامروز تولد هل یدونیهت بگم ماوه چه خبره ؟!!! زنگ زدم ب

 م یک تولدش باهاش حرف زدیتبر ی شب که من و مامان برای ؟؟ د

 .... ن خواستم بهت بگمیهم ی تولدشه!! برا ی دونیگفت تو نم

 :گه ادامه دادی نم یچینا ه ید س یکه د هد یپس

 ا رویشد اگه روز تولد هلی بد م یل ینو بگم خیزنگ زدم هم

 نیر تا اولیبراش بگ  یحساب ی دوه کایحال برو  یدونستینم
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 ز ا ین چ یبراش بمونه ...ما دخترا ا یتولدش کنار تو خاطره خوب

 ......مهّمه یلیبرامون خ

 :بش گفت جوادر  نا یز حرف زد و سیه ریده یسپ

 .....!!! دونستم یخودم م 

 د مناسبت یده!! تو فکر رفت و تازه فهمیبا سپ  ی بعد از خداحافظ 

 روز کالس داشت درضمنیا که دی!!! هلبوده یشب چیشام د

 محاله بتونه اون غذا رو درست کنه حتما داده گلنسا تا مثالً برا 

 واب ه جیبخاطر  ایهل شبش با یره، از برخورد دیتولدش جشن بگ

 تو  یکرده بود کالفه دست ی ادهرو یدادن تلفن شرمنده شد، ز

 د به آشپزخونه رفت و از مش صفر خواست بهش آبیموهاشکش

 .....ده ب

 

 

 شب چهیره ،خبر نداشت دیخوب بگ ی ده خواسته بود کادویسپ
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 براش ساخته ی شب پرخاطرها  

 !!!!ش کشیکادوش پ

 نها ین اولیانش وند ن روز اقامتش تو تهران و پشت در میمثل اول

 ...... !!!ا اِنگار بدجور رقم خوردهیهل ی برا

 تاازموند یرون میب  یکرد بهتر بودکمیشب فکر م یحال که به د

 ی رفت کل ناراحتیشد بعد به خونه میتش کاسته می عصبان

 شبیا کرده بود،د یم هلیاد تقدیچ با داد و فریروزش رو کادو پید

 امد فقط نگاهش کرده یم شه که نگفته اشکش دریبر خالف هم

 ش ه ینگفت هم ی گ هایز دیح ساده چیه توضیجز  یبود حت

 نبود هر  ی رفتار بد ایبلند  ی نطور بود اهل حرف زدن با صدایهم

 

 

 ی کرد، به رو یافتاد زود فراموش م ینشون اتفاق می ب  ی بارم مسئلها

 ...........دادیآورد و کِشِش نمینا نمیس
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 یالش راحت شد که شب به نح و  یش خن اخالق خوبیا   ی ادآوریبا 

 ......ارهیاز دلش درم

 ع اومد با خودش از خونه غذا آورده بود تا موق ی ظهر ناز ی کاینزد

 .......نا رو هم بشنوهیس ی ناهار حرفا

 دا بود، یاز چهرهاش پ ید هنوزم آثار ناراحتیرو د ی ناز  ینا وقتیس

 صفر  مش  به ظرف غذا رو ی مونده بود تا ناهار، ناز  یم ساعت ین

 رو گرفت و به اتاق جلسات برد  ی نا دست نازیداد تا گرم کنه س 

 کرد، یگاهش نمهمچنان دُب کرده بود و ن ی تا صحبت کنن ، ناز

 ن اونم با یهم ی ن حرفاست برا  ی تر از ا ی جد ی د نازینا فهمیس

 : ت گفتیجد

 

 

 ؛ ی بمون تا جوابش رو بشنو ی کنیم اتهام میتفه یشه وقتیهم 

 ی بر یک طرفه به قاض ینکه یرف مقابلت بده نه اه طع باجازه دفا
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 رو برداشته که خواهرم نبوده یگوش  ی دختر ی شب زنگ زد ی، د

 امروز از یدونی؟؟ خودت بهتر مین رفتارا رو بکنیه اشیل میدل

 نکه ی!!! با ای صبح چند بار تماس گرفتم و هر بار جواب نداد 

 شدم  بورمج مون بشه امّایدوست نداشتم مسعود متوجه دلخور

 .......دست به دامنش بشم

 ز شده نگاهش رویر  ی حال بهتر شده بود، با چشما ی چهره ناز

 :نا دادی به س

 ؟؟ اون موقع شب چرای شدیم یچه حال ی من بود  ی تو بجا

 کنه، یگم شما؟؟ قطع می تو خونت باشه بعدم بهش م ی د دختریبا

 

 

 هر یتح با عجله رفیظهرم که بدون توض ی دادیخودتم جواب نم

 ......کردینم ی ر از من بود فکر بهتریهم غ ی گها ی کس د

 !!!بود یروز ظهر چیل رفتنم د یدل ی دیحتماً تو هم تا حال فهم
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 .......دم یح میاون دختر هم توض ی برا

 بود که ی ز ین چیبهتر ید داشت ولینکه تردیگرفت با ا یدم

 :د رو گفتیرسیبنظرش م 

 نا اصالً خالهیست، سیناق حُندختر خال هامه!!! ( دروغ که حلق و

 نداره ♀         تونه ،ی ا رو چون دوست مامانشم هست میالبته مادر هل

 فرض کنه  ی مهر خاله        اوقات ( یگاهجوره و   یلید خیبا سپ 

 ر وقت ید تا دیروزم اومده بود شبم موند سپ یشش، دیاد پیم

 ده ، حرف ی کالس داشت ، تلفن که زنگ خورده فکر کرده سپ 

 پلم یه تازه دیره دختر کم سن و سالیصدا نم  ماًحت  گفته ی زدینم

 

 

 ه خانوم اون موقعیده یشما ؟! اونم ترس ی دی گرفته ازش پرس

 ......!!!ن قطع کردهیهم ی چکار داره براشب 

 کرد یمتفکران هاش حس م یو چهره  ی حال که از سکوت ناز
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 حق بجانب و سرزنشگرانه  یافتاده دستش با حالت ی دون تا حدیم

 :ددا  ادامه

 ی دون یکه م ی باشه منم نه تو!!! با وجود ی شاک  دیبااونکه  

 هم ی .... اون سر ؟؟ی ریگینجاست چرا با خونه تماس میخواهرم ا 

 م کرد، که تو ین جیمنو س  ی کل  ی د صحبت کرده بودی که با سپ

 لش یهستم ،دنبال دل یمی؟حس کرده بود باهات صم ی هست یک

 !!!! باشه منم نه تو ی اک  د شیکه با یبود!!!........ پس اون 

 : هشدارگونه و آمرانه اضافه کرد یبا لحن

 

 

 ن قطعم ی رو رو ی ن بارت باشه گوش یدرضمن آخر 

 ........!!!یکن یم

 :گه آرومتر شده بود گفتی که حال د ی ناز

 ه ید و یدم دلم لرزیصداشو که شن ی بدون  ی راستش رو بخوا 
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 دوستت داشتم اه همره دوست و ید در حد  ی ل شایشد !!! اوا  ی جو ر

 شتر ازیب  یلیه خ یمدت ی ن نبود، ول یرِ ایبغ ی گهایز دیچ چیو ه

 نداره  ییبدون تو برام معنا ی ندگزکنم ین حرفاست و فکر میا

 ..... ختین ا عصابم بهم ریهم  ی شب احساس ترس کردم براید

 دنش مُرددی تو پرس یدوست داشت بپرسه ول  یلیکه خ یسوال

 :اره با مِنُ مِن گفتی ون ن زب به بود رو بالخره نتونست

 !!دختر خالهات خوشگله؟ 

 

 

 هاش خندهاشنسبت به دختر خاله نداشت  ی نا از حسادت نازیس

 : گرفته بود با همون لبخند گفت

 چیبه ه ی ل یتما ینه که من تا تو هستیه!!! و مهم اینه معمول 

 .......ندارم دختر خال هام مثل خواهرم ه ی دختر

 ی ن مدتی؟!! من ا یشه کنارم باشیهم ی دی م قولمن نا !! به یس 
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 داشتم همش  یسخت  ی دم زندگی آرامش رو د ی که با تو هستم رو

 ......راس از دست دادنت رو دارمه

 کم بهم ی؟؟!!! ی زنیه مین چه حرفیشه کنارتم ای معلومه که هم 

 کنم با خانوادهام در موردت یز رو درست میفرصت بده همه چ

 ......کنمیصحبت م

 ز ظاهراً به حالتیبرطرف شد و همه چ ی ناز  ی ه دلخورخربال 

 ....قبل برگشت ی عاد

 

 

 ساعت  ۳ساعت کالس به اندازه ۳که داشت   یبا حال افتضاح

 ن یآنتراک ب  یکه اصالً عادت نداشت حت ییای براش گذشت هل

 روزه ازیبرگشت ف  یکبار رفت وقتیرون بره یدرس از کالس ب 

 ا یکالس که تموم شد هل رد،ت کده صورتش وحشیدن رنگ پرید

 یز فشارش افتاده بود، خودش از عالئم یم ی سرش رو گذاشت رو
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 : گفت یروزه با نگرانیدر انتظارشه؛ ف یچ دونستی که داشت م

 لت رو جمعیم وسا یده ؟!!! پاشو برینقدر رنگت پریا چرا ایهل

 .... کردم

 مکتها نشست یاز ن یکی ی دن رویبه محوطه دانشکده که رس 

 .....بهتر شد یبهش داد کم یکالته شروزیف

 

 

 رون آورد شمارهیب  یفش زنگ خورد، وقتی ا تو کی هل یگوش

 د ناخودآگاه خنده رو لباش اومد و با عشق دکمه وصلحامد بو

 :تماس رو فشار داد

 !!! الو سالم

 .....تو؟؟  ی ماهت، چطور ی سالم به رو

 پم چطوره؟؟ یخوبم ، داداش خوش ت 

 یه جور ی؟؟ !!بنظرم یست ینکه تو نیا مثل  یمن خوبم ول 
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 ؟؟یهست

 ... .خست هام!!! الن کالسم تموم شده

 ش یکار پ  یام تهران ولیکردم ب ی، سعزمیتولدت مبارک عز 

 شم محفوظه، ظهر خونه نبودم مامان گفت یاومد نشد ، کادوت پ

 

 

 دونستم یک گفتن ، م یبا بابا باهات صحبت کردن و بهت تبر

 ... ن اآلن زنگ زدمیهم براشه ی کالست  تموم م

 ش به گلوش آمده بود رویحامد و دلتنگ یکه از مهربون یبغض

 : لو گفتفرو خورد و تو گ

 ......برات تنگ شده یلیدلم خ ی ادم بود ی، که به  یممنون داداش

 د ییای نا بیام ، امّا تو با س ین فرصت م یفعالً که سرم شلوغه در اول 

 ..... ننتونیب یهمه م  ی ن جوریبهتره ا

 رممکنه در جواب ینا به اراک غی دونست رفتنش با س  یا که م یهل
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 :حامد گفت

 .... ادی تونه بیه است اصالً نمگرفتارِ پروژ یل ینا خیس 

 خونه ؛ اگه ی بر ی خوایزنم ، اآلنم میام بهتون سر میخودم م 

 .... !!!اد دنبالت مراقب خودت باشینا نمیس

 

 

 ...الت راحتیحتماً خ 

 خداحافظ

 دارنگهخدا

 نیشهر به ا ی ن آدم تویرو که قطع کرد حس کرد تنهاتر یگوش

 هیثان ییجدا ی نا برای!!! سداره ی ه ، حامد چه دل خجستهایبزرگ

 ......کنه اونوقت حامد انتظار داره بره دنبالش یم ی شمار

 ی د کننده رویو ناام  یب گرفته بود هجوم افکار منف یدلش عج

 .... سرش آوار شده بود
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 از ته دلش  ی مد بودن ، کل کل کردنا و خندهها حا با ی دلش برا

 محال  خودش نبود و ی گه براش سرجاید ی زیچ چ یتنگ بود، ه

 ......ممکن بود مثل قبل بشه

 

 

 نهمه خِفَت ویکرد ارزش ا یده فکر م یحال که به آرزوش رس

 ....اراک رو رفته بود یرو نداشت، کاش همون پزشک ی خوار

 ط  ی در مورد شرا د یباره یکه م نبهسهش فردا رو که کالس نداشت، 

 ......ر رشته از آموزش دانشکده سوال کنه ییو تغ ی انتقال

 زودتر رفته بود،  ی د نازیکارش تو شرکت تا  طول کش نا یس

 ر وقت با مهران شرکتن بعدشم زودتر ینا گفته بود تا د یچون س

 ....د بره خونه یبا

 جه ین نتیه به اخربال ا بخره ، تا  یهل ی برا یفکر کرده بود چ یلیخ

 ره انتخاب کادو براش سخت بود، ید که بهتره سبد گل بگیرس
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 ک یباهاش نزد ی داره در ضمن اونقدردوست  یدونست چ ینم

 خاص مثل طال بهش بده ، همون سبد  ی هایو راحت نبود که هد

 

 

 کنه  یشبش هم عذرخواهیگل مناسب بود تا بابت برخورد د

 ....!!!!بود ی خوب ی کادو کی چکو ی ک نسکافهایه کیهمراه با 

 .......د خونه ی ره ساعت  شد که رسیک رو بگ یتا گل و ک

 روزه مشغول صحبت با یزد ، فیحرف م  یا گوشا بی که هل یمدت

 دن تلفنش تموم شده هرسه به ید  ی ال بود ؛ وقت یو ش ی شاد

 ..... سمتش رفتن

 ک یاست !!! هر دو تبریروزه بهشون گفته بود امروز تولد هلیف

 شاپ  ی بعد از کالس قرار کاف  ی روزه از قبل برای و ف ای هل،  فتنگ

 رتر ید دیت داشت اما بهتر د از به استراحیکه ن  ی داشتن با وجود

 .......رون و پشت در نباشهیکه داشت ب یبره خونه تا با حال 
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 ادش یر ب ود و ناخوش احوال؛ که یاد ظهر افتاد اونقدر فکرش درگی

 نه اتاقشه و برش داره. از خونه اومدیآ  ی د آپارتمان جلویرفت کل

 

 

 ش بایف و جیک  یرون در رو که بست خواست قفلش کنه هر چیب

 د ید جا گذاشته .حفاظ رو کش یداش نکرد، فهمیرو جستجو کرد پ 

 ذاره ویروقت تنهاش نمینا تا دی ز رو زد .مطمئن بود س یو قفل آو

 ......تراحت کالسش رو رف ی ال ین با خیهم ی اد خونه برایشب م 

 ک یشاپ نزد  یکاف ی ایصندل  یرو ییبود که چهارتا یم ساعت ین

 ی شد امّا به روی لش بد و بدتر محا ایهلدانشکده نشسته بودن ، 

 دوستاش رو خراب نکنه. دستاش یآورد؛ تا خوشحالیخودش نم

 خواست خونهی د داشت دلش میخ کرده بود و احساس ضعف شدی

 ود قطعاً بعد ازه باشتدش رو جا نذید، اگر کلیخوابیبود و م

 شاپ رو هم موکولش  یرفت قرار کافیم به خونه م ی کالسش مستق
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 نا دوست نداشت یشب سی، امّا با برخورد دی بهتر  کرد به وقتیم

 ..... !!!ره و ازش بخواد زودتر برگرده خونهی باهاش تماس بگ

 

 

 از خاطرات جذاب  یکیف کردن یروزه با شور و حال سرگرم تعریف

 بود که تابستون از طرف ییدر مورد اردو نش ستاریدوران دب

 :گفت  ی رانافتاد با نگ ایهل مدرسه رفته بود ، تا نگاهش به 

 شه به ی!! همی ؟؟ رنگ به رو نداری شد یختین ریا!! تو چرا ایهل

 ؟؟؟یافتین حال و روز میا

 .....شمیم ی ن جور یا یشه نه!!! فکر کنم فشارم افتاده ، گاهیهم

 :گفت ی شاد

 ؟؟  ی خو ریم ی زیچ ی ؟؟ قرص یکنیار مچک قتانجور ویا

 شتر ی!!! بخوردم یاهیگ ی ام قرص و داروینکه بیظهر قبل از ا

 .......از به استراحت دارمین
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 : خورد گفتیکش رو مین تکه کیکه آخریال در حالیش

 

 

 ام بره خونه استراحت کنه خواهر منم منتظره ی م تا هلیزودتر بر

 ......شهینگران م م ر یم ییبهش نگفتم بعد از کالس جا

 ال بعد از یو ش  ی شاپ خارج شدن، شاد ی ساعت  بود که از کاف 

 ...... رفتن  یظخداحاف

 : ن گفتیهم  ی نداره برا یا حال درست یروزه حس کرد هلیف

 رسونمت خونه، حال وقت دارم تا برمیام میمن همراهت م 

 ......خوابگاه

 ست که برم ی ن  خونه یدم رو جا گذاشتم، اآلنم کسیراستش کل 

....... 

 .......گه یم یم چین یره بب یم دکتر فشارت رو بگیا بریخب بنظرم ب 

 ش به یاجی ام فکر کرد حال بره دکتر بهتره تا تو خونه احتیله
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 .....افته ، کامالً براش مشخص بود سِرُم لزمهینا ب یس

 

 

 ن بدون تعارف قبول کرد .سر راهشون به درمانگاه یهم ی برا

 که ی نه کرد بخاطر اُفت فشاریدکتر معا تن،رف ی شبانه روز

 ز کرد؛ کهیسِرُم تجوتا ۲به اضافه  یتیتقو  ی داشت آمپول و دارو

 .......ک روز از هم بزنه یبه فاصله 

 بود سرم رو وصل کردن آمپولها رو هم داخلش  یقاتیهمونجا تزر

 ن ین زمیب  ی زیکرد چیبود حس م ی داریزدن ؛ تو عالم خواب و ب

 مهیبعد چشم باز کرد سرم به ن  یراست، مدتاب  رو و آسمون

 نم عالف ینشسته ا  د که کنار تختشیروزه رو دیده بود، فیرس

 ......خودش کرده بود 

 : شدیده میکه به زور شن یجون ی ب  ی با صدا

 اونجا دیبارت نشه ، مگه ساعت مشخص نیروزه !!! خوابگاه د یف 
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 ؟؟یباش

 

 

 مسئول  ی م به خانوم صادق رفتس گتو تما یال بابا!!! با گوشیخیب 

 ....... رمیرتر میشده و د  یخوابگاه گفتم چ 

 : ادامه داد یشوخ طبع با خنده و

 ضیبرمت نشونت بدم که واقعا مرینه که با خودم میتش اینها

 .....داشتم

 :دیپرس ی نا به دلشوره افتاد با نگرانیاد س ی هو با یا یهل

 ساعت چنده؟؟ 

 ؟؟؟ ر کایچ ی خوا ینه و ربع ، م 

 .......د زنگ بزنم نگرانم نشنیمنو بده با  یگوش

 ا نگاه کردن به صفحه خاموشش آه رو بهش داد، ب یروزه گوشیف

 د که شارژشیزد د یاز نهادش بلند شد عصر که با حامد حرف م
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 بود شارژرم همراهش نبود، با   ید خونه کافیرسیتا م  یکمه ول

 ......روزه شارژش به کل تموم شده یتماس ف

 .... نا رفته خونهیتا اآلن حتما س

 ...... رهیکه تماس بگنا رو هم حفظ نبود یا همراه سیشماره خونه 

 رفت ی شد؟؟!! بارها بهش گفته بود روینا نگرانش م یواقعاً س یعنی

 ش هیهم ی کرد ول یت م یز رو رعایا همه چیو آمدش حساسه و هل

 ..... خواد یباشه که اون م  ید اوضاع همون ینبا

 ش بین دیز همین آمیتوه ی اد رفتار و حرفایخوب که فکر کرد، و 

 !!! به  یمیه مزاحم تو زندگیگفت تو یهمش منا افتاد که ته  یس

 م گرفت امشب رو اصالً خونه نره. خصوصاً با حال یکباره تصمی

 د یفهمیلش رو میز بودنش دل ینا با ت ی که داشت، اگر س یافتضاح
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 تونه یا میدونست آیبود ،فقط نم تر احتروزه ریشد. کنار ف یآب م

 !!!!ا نه؟؟ ی روزه بره یهمراه ف

 ی ر شده بود، وقت ید یعد سرمش تموم شد حسابقه بیست دق یب

 : روزه گفتیا رو به فیاز درمانگاه خارج شدن هل

 !!ام خوابگاه؟؟یشه امشب باهات بیم 

 رش یداره د ی لیکرد خیروزه از خداش بود، چون داشت فکر میف

 رسوندش خونشون باید میرفت با یهمراهش نم  ایهلگر ! اشه! یم

 ی نکه به خانوم صادق یره، با اتونست تنهاش بذاین حالش نمیا

 همراه  ی ر کرده ول یح داده بود که به چه خاطر دی پشت تلفن توض

 نیهم ی کرد برایکارش رو راحت م یلیداشتن مدرک زنده خ

 :مشتاقانه گفت
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 گرفته  یمون انتقالیبغل تاقو ا ت ی ه دختریشه یمعلومه که م 

 ره اونجاگم بیم میه به مرجان هم اتاقیرفته شهرشون تختش خال

 ه بارم من بخاطر دوست مرجان چند شب یش خودم باش یتو پ

 ..... دمیرفتم تو اون اتاق خواب

 .....مینر  ینی ن وقت شب با هر ماشیم ایر یپس آژانس بگ  

 برگشت درمانگاه  زهرویاد فاصله نگرفته بودن، فیاز درمانگاه ز

 .... ادیخواهش کنه زنگ بزنن آژانس ب 

 ابون ا یراحت سوار شدن خ یال ید ، با خیسقه بعد آژانس ریده دق

 ا ویدن هلیبا د  یدن ، خانوم صادقیم ساعته رس یخلوت بود و ن

 ...... نسخه دکتر و دارو

 ....ا شب رو بعنوان مهمون بمونهیاجازه داد هل یبراحت

 

 

 به  ی دلشوره بد یمونیمشکل قرار شد بمونه ، با پش  یبحال که 
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 خبر اونم شب  ین باره ب یاولجونش افتاده بود تو کل عمرش 

 نکهیکرد با ای دونست چرا فکر میخودشم نم یرفت ول یخونه نم 

 د انجامش ینا بایبخاطر رنجشش از س یست ولی کارش درست ن

 !!بده

 ناخودآگاه قت د ون چنینگ رو باز کرد به عادت ایدر پارک  یگلنب

 !!!شه برقا خاموش بودیچشمش خورد به پنجره خونه برخالف هم

 ش سبدگل یف دستین رو داخل برد و پارک کرد. با وجود کی ماش

 یکمکش کرد تا جلو  یتونست ببره ، گلنبیک رو باهم نمیو ک

 .......در آپارتمان براش برد

 

 

 ینعی در بسته است!! خشکش زد ی د که حفاظ روید ی با ناباور

 شه ؟؟!! با هراس در یست ؟؟!!! امکان نداشت مگه میا خونه ن یهل

 ک بهینکه در رو ببنده برقا رو یو داخل شد بدون ارو باز کرد 
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 ایاز هل ی خبر یک روشن کرد و همه جا رو نگاه کرد ولی

 ......!!!!!!!!نبود

 ران شد و تا پنج سال بعدی وارد ا ۳۸امک از سال  یپ(

 یِسیانگل ی از نام اختصارقط » فآن « اساماس  ی برا

 ادب ، فرهنگستان زبان و   ۳۸۶شد. در سال یاستفاده م 

 ی ، واژهها یامک » فارسیام کوتاه » و « پیرا بهعنوان « پ

 )ب کرد  ی ن واژه تصویا ی فارس ی برابرها 

 تِ یاد واقعید تا از حالت بُهت خارج بشه و به خودش بیطول کش

 ه بود آمدود بر سرش فر یا مثل پُتکینبودِ هل

 

 

 شه مرتب بود، پس با عجله ازیدوباره به اتاقش رفت مثل هم

 داخل حمام و  یه ولیخودیدونست کار بینکه میرفته با اخونه ن

 انداخت به اتاق که برگشت   یرو هم نگاه یس بهداشت یسرو
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 دا کرد ، با ینه پیآ  ی د خونه رو جلویدوباره چشم چرخوند کل

 شن شد به هال برگشت رو دلشتو  ی دیام ی د کور سویدن کلید

 ه ، بهتر ک رو گذاشت تو خونیهنوزم باز بود گل و ک  ی در ورود

 ده ؟!! براش مسجلیرو چه موقع د ایهلب پرسه امروز  یبود از گلنب

 د  ی امده، شای د نداشته که نیدش رو جا گذاشته پس کل ی شد که کل

 نهارادوین فکر امی دش، با ا ی د یمثل اون دفعه اومده خونه و گلنب 

 در آستانه  یگلنب ی ت ش ون رفت ؛ در زد بعد از لحظ هایبه سوئ 

 : گفت ی د با لبخنددر ظاهر ش

 .......دید، بفرمائ یمهندس سرافرازمان کرد ی به به آقا

 

 

 !!؟ی د ی ا خانوم رو ندیممنون!! شما امروز هل

 .....دانهی شتر م ید از گلنسا سوال کنم او ب یمن که نه!! بذار

 موافقت تکون داد و منتظر موند تا  متعال نا سرش رو بهیس
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 س تو دستش یه دیادم نبود، با یکه ز یقیاد بعد از دقا  یب  یگلنب

 : دادینا م ی س رو به س ی که دیاومد در حال

 مان شامیا خانم برای شب که هلیمهندس گلنسا هم از د ی آقا

 ار ید، بسی دشان، از جانب ما ازشان تشکر کنیگر ند یآورد د

 .....خوشمزه بود

 س رو گرفت و با هزاران فکر مغشوش و ینا مات و مبهوت دیس

 .....خونه برگشت آزاردهنده به

 کرد یشب کار خودش بود پس چطور وانمود میعجب!!! پس شام د

 !!!ست؟؟یبلد ن یچیو اصرار داشت که ه

 

 

 ی عنیکرد یم ی ه فکرید ین موضوع مهم نبود!!! بایفعالً ا

 ییدونست دایرفت، م ینم  ینجا که خونه کسیکجاست؟؟ ا

 ی هم داشتن ول ی گه ایل دی کنه فامیم  یمادرش تهران زندگ
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 ش افتاد یاد گوش ی هو یبره،  ی ا تنها به خونه کس  یمحال بود هل

 اسم خوش آوا دکم ه ی ره، رویبرش داشت تا باهاش تماس بگ

 رو اعصاب یبا جمله ی تماس رو زد، با کمال ناباور ی برقرار

 ..... روبرو شد "باشد!!!! یوش مخامظر دستگاه مشترک مورد ن"

 ب کجا دنبالش ن وقت شیدونست ایشب بود نم ۳: ساعت 

 ......شدیتر می گذشت عصبیبگرده؟!، هرچه م 

 به مغزش هجوم آورده بود، با خاموش بودن ی همه جور فکر بد

 .....شدید رد میه جا گذاشتن کلیلش فرض یموبا

 

 

 تونست باهاشیم  قبلدش رو جا گذاشته بود مثل دفعه یاگه کل

 لش  ی بادش رو جا گذاشته ، پس حال که مویره و بگه کلیتماس بگ

 نا براشی شب سیعمداً گذاشته رفته پس برخورد د یعنیخاموشه 

 ..... گرون تموم شده!!! و بخاطر اونه که رفته
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 نان ه یگه برگرده، در خوشبیدو ساعت د یکیدوار بود تا یبازم ام

 رون یز تولدش با دوستاش شام برو سبتن حالت فکر کرد بمنایتر

 ......رفته

 خچال لباساش رویو گذاشت داخل ک رین فکر بلند شد کیبا ا

 .....عوضشون کرد یکه تا اونموقع عوض نکرده بود با لباس راحت

 رفت ، ین نمییاز گلوش پا یچیه ینخورده بود ول ی زینکه چیبا ا

 ت ساعت داشر نکرد آروم و قرایم   یمدام طول و عرض خونه رو ط

 

 

 رفتن د شد و فکر یگه از آمدنش کامالً نا امیکه شد د  ۲ک ینزد

 ...... با دوستاش به رستوران هم رد شد

 ال کم مونده بود به مرز جنون برسه، با هر یو فکر و خ یاز ناراحت

 رفت حالش یک تو مغزش رژه میک به یکه   یفکر وحشتناک

 کر اآلن یدرو پ یب ن شهر یه دختر تنها تو ایشد. یخرابتر م
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 !!!!کجاست؟؟؟

 !!! که داره ییبایاون زشده باشه با  یر تاکسیغ ی نی اگه سوار ماش

 !!!ده باشنشینکنه دزد

 ..... ستیرو بلد ن ییاونکه جز راه دانشگاه تا خونه جا 

 هر روز یکه براحت  یع هولناک ی ارن؟!! وقا یسرش ب ییاگر ببرن بال

 ه یقط مال بق ه فافتین شهر اتفاق میر پوست ایو هرشب ز

 !!!تو دختر؟؟ ییا کجایهل ییست..... واین

 

 

 که با وسواس انتخاب کرده بود  یشتهاش رو به سبد گلنگاه سرگ

 کرد انگار ید، حال که فکر میتو موهاش کشی انداخت، کالفه دست

 شهیکرده بود. اگه همون موقع مثل هم ی اده رو یشب دوباره زید

 ن ینا هم این خونه بود ، ساآل و  شدیه مید تخل ی کرد شایه میگر

 .....حال خراب رو نداشت
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 داد بهش بد یکه زده بود اونم با داد و ب ییادها کاش در جواب د 

 ......حال خونه بود یراه گفته بود ولیو ب

 ......!!!!!شبش آرامش قبل از طوفان بودیپس ساکت موندن د

 وع موضامده باشه ،یکرد لاقل خودش به دلخواه نیخدا خدا م

 .....ده شدن و ..... نباشهیدزد

 د ، جواب یبخشیم نصورت تا عمر داشت خودشو نیدر ا

 حامد نگاه  ی تو رو  ی گه چطوریداد؟؟!! د یم یخانوادهاش رو چ 

 !!کنه ؟

 خته بود. چطورینکارش همه معادلت ذهنش رو بهم ریا با ایهل

 .......خبر رها کنه و بره  یتونسته بود ب 

 کرد ی، تو دستش امانت بود. فکر م اشهن بکرد جاش امیدعا م

 ساده شب رو خونه  ی ه بگو مگویبا ن حرفا باشه که یعاقل تر از ا

 .....ادین

 .افتاده باشهیبراش ن ی دوار بود اتفاق بدیباز هم آرزو کرد و ام
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 شه و یونه میال دینان داشت تا صبح از هجوم فکر و خیاطم

 ..... تونه بخوابهینم

 

 

 نداشت، شب رو ی بود و حال بهتر  اعتد سدار ش یصبح که ب 

 و داروهاش مسکن و خواب آور همنکه تیده بود با ایدرست نخواب

 د بعدشم یخواب یصبح کم ی کا یشد نزدیدار می داشت امّا مدام ب 

 ی ایتوان بلند شدن از رختخواب رو نداشت هم اتاق  یحالیاز زور ب  

 رو  ی زیچشت روزه بود که دایروزه صبح زود رفته بودن فقط ف یف

 ......نوشت یم

 : د و گفتیروش پاشبه  ی داره لبخندیا که ب یدن هلیروزه با دیف

 امد ، داروهات یدارت کنم دلم ن ی خواستم بی؟؟ زودتر می بهتر 

 ..... یم تا بزنید بریسِرُم امروزتم با ی د بخوریرو با

 دل دل کرد و ادامه  ید داشته باشه کمیترد  ی زی انگار تو گفتن چ
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 :داد

 

 

 گذره توروی مون نمیاد از دوست ی ن چند وقته که زیتو ا! ا!یهل

 تونم بفهمم ینو نمیا یشناختم ول ی ت و خانواده داردختر درس

 ؟؟ تو تهران با ی به خانوادت و شب خونه نرفت ی چطور خبر نداد

 ؟؟یکن یم  یزندگ  یک

 وقتا  یکنم. گاهیم  یاز آشناهامون زندگ یکیبهت که گفتم با  

 شبیکه د  ی د ی رم عادت داره، بعدم دیم گهید ی الیخونه فام

 شارژ نداشتم شمارش تو  یول خواستم بهش زنگ بزنم بگم یم

 که قانع نشده بود  ی روزه باوجودیستم......ف یمه حفظش نیگوش

 ... گه دنبالهاشو نگرفتی ا رو کرد و دیت حال هلیرعا  یول

 شب بودین دی سال هم ۲ن  ی ش تو ا ین شب زندگ یتر یجهنم

 ی ه چشمش نرفته بود، صبح که شد از گرسنگب بخواکه تا صبح 
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 ی کرد بناچار صبحانه مختصر یدرد م بودن معدهاش  یو عصب

 

 

 همون  ی نکه طبق برنامهاش امروز دانشگاه نداره ول یخورد، با ا

 ره هر یبگ ی اول صبح به دانشگاه شون رفت تا بلکه بتونه خب ر

 دلشقل نداشت لا ی چارها ی ده است ول  یفایدونست ب یچند م

 ...... کرده ی گرفت، که کار یآروم م یکم

 ها یرش نشد طبق برنامه گفتن ترم اوّلیدستگ ی زیاز اونجا هم چ

 داغون به شرکت رفت اونجا  ی ندارن .... با حال  یچ کالس یامروز ه

 نداشت و کالفه بود .چه خوب !!! که امروز ی ط بهتر یهم شرا

 ......دبو ی شون تو مرخص  ی شهرستان ی بخاطر مهمونا ی ناز

 نا ید،سیپرس ی هر چ یشده ول ی زیه چ یده بود یمهران هم فهم

 .....بروز نداد ی زیچ

 ......موندیا همراهش بود،مطمئناً خونه منتظرش مید هلیاگر کل
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 .....اومد خونه بهش خبر بده   ایهلهم سپرده بود اگر  یبه گلنب

 

 

 از ی ش و منتظر خبریوحال فقط و فقط همه حواسش به گوش 

 .....دبوا یهل

 ش یرم پن ظهیهم  ی ست براینا روز رو خونه ن یدونست س ی ا میهل

 ا یهل  یش مثل گوشی خوابگاه گوش ی از بچهها یکیروزه موند، یف

 زدن  ی بعدازظهر برا  ی بود، بالخره تونست شارژش کنه. حدودا 

 زنگ ی سِرمش صدا ی شدن، وسطا یقاتیسِرُم آماده رفتن به تزر

 ......شد فش بلندیش از داخل کیگوش

 ه دلش افتادب ی رونش آورد . دلشوره بدجوریا ب یروزه با اشاره هلیف

 : گفت یش و نگرانی،با تشو

 ه؟؟؟ین ک ی بب

 ی به عالمت استفهام به ابروش داد، متعجّب از اسم  ینیروزه چیف
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 : دیدیکه م

 

 

 ....دی دونم !!! برادر سپینم 

 ه و کن روزه گفت تماس رو وصلیجابجا شد و به ف یبا هراس کم

 .......رو بهش بده یگوش

 رو یچپش که آزاد بود گوش  ده بود با دستیهمونطور که خواب

 : رمق گفت یب ییگذاشت کنار گوشش و با صدا

 !!!الو سالم

 گه یا جا خورد، دیهل ی ر عادیف و غیضع ی دن صداینا با شن یس

 !!!شده ی زیه چیحال مطمئن بود  

 کنه انگار  یخف و محدش ریت بیکرد با آرامش عصبان یسع یول

 شب خونه بوده و شب رو مثل هر یا دیافتاده، هلین  یچ اتفاقیه

 ن حالت ممکن سرجاشه، در جوابش بایز در بهتریالن همه چ
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 : گفت ی ساختگ یآرامش

 

 

 د؟؟یسالم خوب

 نا قوت قلب گرفت و مسلط تر از یا از لحن آروم و دوستانه س یهل

 :قبل گفت

 روز ظهریرم دیتماس بگ توناهاخواستم بیممنون!!! اتفاقاً م  

 م تموم شدی شارژ گو شد رو خونه جا گذاشتم ، عصرش یکل

 شب با دوستم یشمارهتون رو حفظ نداشتم بهتون اطالع بدم ، د 

 ...... رفتم خوابگاه شون

 د خونه ؟؟یریم  یخُب ک 

 :با نگاه کردن به سرمش که نصفه شده بود گفت

 ....رسم خونه یگه میساعت د ۲با یتقر

 .....رسونم ... خدا حافظیودمو م ه خباش
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 ....خدانگهدار

 

 

 ف  ینا با همه وجودش داشت قابل توصیکه س یوحرصخشم 

 رون مونده انتظار داره باور کنه یخبر بیه شب رو ب ینبود، دختره 

 ....!!!! ازش بگذره  یاست و براحتین سادگیموضوع به هم

 ی ولود ه براحت شد ی الش بابت سالمتش تا حدیکه خیبا وجود

 ا یفقط هلجواب داشت که  یو سوالت ب یبازم هزاران فکر منف 

 آورد دستینم ی و درست یل منطقیدونست ، تا دل یجوابشو م

 ال ش ی خیا بی ن راحتیداشت . محال بود به همی از سرش بر ن م

 ......بشه

 فش رویو قطع کرد کیبه محض تموم شدن مکالمهشون گوش

 روند  ونهت خبرداشت و با سرعت تمام به سم
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 ه بود ، از اونجا تا خونهروزیک خوابگاه فیرآباد ، و نزدیام یقاتیتزر

 : روزه گفتیا رو به فینبود. هل ینا راهیس

 رم یگ یشه، آژانس میرت مید ییایخواد ب یگه نمی روزه جان تو دیف

 .... رمیم

 رنگ به  ی شد یخت یچه ر  ی د ی نزن خودتو که ند ی اد یحرف ز 

 شه!!! نکنه یالم راحت نمیلت ندم خیتحو، من تا  ی رو ندار

 ... !!رمیاد بگی خونتون رو ی خو اینم

 ن به زحمت ی شتر از ایخوام بی ه ؟؟!!! نمین حرفا چیوونه اینه د 

 ..... ی روزه عالف من ی، شرمنده از دیافتیب

 خوره؟؟یم ی به چه درد  یه؟!! پس دوست ین چه حرفیا 

 م قرار شدعدش ، با رو رسوند یزود اول هل یلی آژانس گرفتن خ

 ...... روزه رو برسونه خوابگاهیف
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 ش یکساعت پیاده شد، از ین پ یروزه از ماشیبا ف  یاز خداحافظبعد 

 باهاش کمتر شده بود و ییارو  ی نا حرف زده بود ترس رو یکه با س

 .....فن رفت و زنگ رو فشار دادینان به سمت آیبا اطم

 ن یکرد تو ای نم  اونقدر زود خودشو رسوند خونه که فکرشو هم

 ساعت رو نگاه کردده باشه وارد آپارتمان شد و یزمان کم رس 

 شده بود، تمام  ی گفت سپر ایهل که  یکساعت از اون دو ساعتی

 ست و نخواهدی ا ن یده بود هل یفهم یشب و حال بدش از وقتید

 ، اوهامیک تو مغزش رژه رفتن..... شب نخواب یک به یآمد، 

 ......وا جور جورو  مغشوش و هزاران فکر هولناک

 ش رفته بودی ا هم پیلل گرفتن جسد هیکه ذهنش تا تحویطور

 د ا یپ " ی ن هفته قبل تو صفحه حوادث روزنامه همشهریهم
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 تری ت "مه کار شهرین ی از پل ها یکیر  یز ی کردن جسد دختر

 .... بزرگ خورده بود

 صبرانه ی زد و ب یطول و عرض خونه رو قدم م یشب عصب یمثل د

 فون یزنگ آ ی قه کشنده صدا  یدق ۲ش بود بعد از مدناو منتظر

 ......ند شدبل

 است دکمه در باز کن رو فشار داد، و در یمطمئن شد هل یوقت

 .....رو باز کرد ی ورود 

 ی وانیآرامش بهتر بود ل  ی کنترل اعصابش دست خودش نبود. برا

 وانیه لیآشپزخونه شد  یآب بخوره بلکه حالش بهتر بشه، راه

 رون رفت ید.... از آشپزخونه که بیه ضرب سرکشیو  ختی آب ر

 ..... یذاشت جا کفشید خم شده بود و کفشاش رو میرو د ا یهل

 

 

 نکه کمرش رو صاف و سرش رو بلند کرد قامت بلند یبه محض ا
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 ...... ستاده بودینا تمام قد جلوش ایس

 ن مدتیکه ا یشینا با اون ته ریافه آشفته و نامرتب سیدن ق ی با د

 . طرح د و جذاب ترش کرده بودی دیصورتش م ی ن بار رویاول ی راب

 : لباش نشست ی جون رو یکم رنگ و ب ی لبخند

 !!! سالم

 ی لیا ، درجا سیبدون فکر کردن به عواقبش جواب سالم هل

 شب ذره ذره وجودش یکه از د  یتی جه عصبانیبود..... نت  یمحکم

 ی وت رشد نا ناغافل و بهی رو پر کرده بود و جمع شد تو دست س

 .... ا نشستیصورت هل

 ه شب ی یحق حت ینجا هستیکه ا یه تا زمانادت بمونینو زدم یا 

 .....ی خبر رو نداریرون موندن از خونه اونم بیب

 

 

 ر منتظره بود که یا غیهل ی نا اونقدر برا ین عکس العمل سیا
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 ن افتادیفش از دستش زمیوار همونجا کیخورد به د ی سکندر

 ر یبلند زد ز ی گذاشت با صدا رتشصو ی دوتا دستاش رو رو

 .....هیگر

 ن چند وقت متحمل شده بود ویکه ا  یعصب ی ر فشارهاانگا

 ی برا یل کاف ینا دلی س یل ین روزهاش با سیط خاص ایشرا

 ......... چ جور قصد بند اومدن نداشتنیبود که ه  ییاشکا

 نش تا بهش بفهمونه ی کرد ببی م ی ه شماریثان ای هلقبل از اومدن 

 چرا به رو زده بود یلیحال که س ی ارش بد بوده ول د که حتا چ

 که یآروم گرفتن، دلش پر از آشوب شده بود ؟؟!! حس ی جا

 ه یز بود که از خودش بدش اومد.... یداشت اونقدر بد و نفرت انگ

 ده یا کشیهل  ی کرده!!! نگاهش به دستا ید چه غلطیلحظه فهم

 

 

 حلقه تو یکی  کردنظرش رو جلب  یز به طرز پررنگیچ ۲شد و 
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 !!!دست راستش ی و چسب رو  ی رد کبود  ی گریدست چپش!!!! و د 

 دونست چهیرون نمینشون از زدن سرم داشت، سرگشته و ح 

 یه سوزناک و بیا افتاده که سرم زده ؟!!گریهل ی برا یاتفاق

 ...... اعصاب و قلبش خط انداخته بود ی وقفهاش رو

 ه ، هر چند کن معشج ی دونست چطو ریکه زده بود رو نم ی گند

 رو گذرونده ی ار بد یساعات بس ایلهشب، تا قبل از تماس با یاز د

 خبرش  ی داد که ب یحق نم ایهل به  یطیچ شرای بود ، و تحت ه

 .......رفت یم ی ده تنها به قاضیتا حرفاش رو نشن دیبان  یبذاره ول

 دنیگه چوب خطش از حد پرشدن گذشته؛ با د  ی ن کار دیبا ا

 ان احساساتش بال گرفت و نتونست یغل ده،ش اومیاوضاع پ

 

 

 اوردیبود از دلش در م ی ن حال به هر جوریهم  دیبااره  یب  طاقت

..... !!! 
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 ا رسوند، ید و خودشو مقابل هلیشونش کشیپر  ی تو موها یدست

 صورتش ی قصد نداره دستاش رو از رو  ی چ نحوید که به هید

 ...... ادیهاش بند نمیبرداره و گر

 ی ط کارش درست باشه!! ول ین شرایت تو اداششک که یبا وجود

 ا رو تویهل ی اورد. دستا ید دلش طاقت ن یدیکه م  ی با صحنها

 صورتش یاز رو یکرد ولینکه مقاومت م یدستاش گرفت، با ا

 ....برداشت

 ییصورت غرق از اشکش شد ، چشما یدهیتازه متوجه رنگ پر

 تراثر بد همهزد، از یم ی زود متور م شده بود و به قرمز یلیکه خ

 

 

 ا!!! کالفهاش کردیدهلی پوست سف ی انگشتاش رو ی پررنگ جا

 قه به خودش لعنت فرستادین چند دقین بار تو همیصدم ی وبرا

 کرد از تو ی تالش م یف و سردش رو که با ناتوانیظر ی دستا.
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 مردونهاش فشرد، با ی شتر تو دستایاره ، ب یرون بینا ب یس ی دستا

 : متاثر و خشدار گفت ییصدا

 د غلط کردم خوبه ؟؟چرا یببخشم  بگ 

 ت ی گوش ی شب تا وقت یاز د یدونی؟؟!!! نمی ریگیدف م رتم رو هیغ

 ک لحظه پلک رو هم نذاشتم ،  ی دم ؟!!!  یکش یچ  ی رو جواب داد

 ی مارستان و پزشک قانونیفکرم تا ب یدار موندم حت یتا خود صبح ب 

 ؟؟کردمیامد چه میسرت م ییدستم !!! اگر بال ی هم رفت. امانت  

 و  ی همچنان جارا یهل ی چکدوم حرفاش اثر نکرد!!!! اشکایه

 ...... کردینا امتناع مین بود، بوضوح از نگاه کردن به سییسرش پا

 

 

 که مشخص بود به  یلیس ی ده صورتش و جایرنگ به شدت پر 

 شه بدجور تو چشم بود، و عذاب وجدانشیا برطرف نمین زود یا

 ......... کردیشتر میرو هر لحظه ب
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 ی ونست بقدردیده و سِرُم زدنش رو نمیل رن گ پریلم دنوزه

رو به درد    یشد که دل هر کسیده م ی پناه د ی مظلوم و ب 

 ......آوردیم

 لرزه دندوناش به هم یک داره میستریا هیهو متوجه شد هلی

 افته یخوره و به هق هق افتاده ، حس کرد هر آن ممکنه ب یم

 ؟؟چه  ی را سِرُم زد؟؟چده ینقدر رنگت پریه نکن!!! بگو چرا ا یگر

 ه مو از سرت ی؟؟  ین حال و روز افتادیکه به اسرت اومده  ییبال

 د جواب پسین نفر بایبه چند ی دون ی کم بشه من چکار کنم ؟؟ م

 ...... !!!کننیشتر مواخذهام م یبدم ؟؟ پدر مادر خودم از همه ب

 ت، سرِ پا نباشه و براش آب قند درست کنه ین وضعید با ایبهتر د

 کمکش کرد دراز ونطورکه تو بغلش بود بردش سمت کاناپه مه .

 دتا هوابهشیرون ک شیه حرکت مقنعهاشو از سرش بیبکشه.......با 

 ی مانتوش رو هم باز کرد مثل آدما ییبخوره ، چندتا دکمه بال 

 د به آشپزخونه رفت ، آب قند درست ی رسیهوش بنظر میمه ب ین
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 چشماش رو باز کرد.علناً  ی کم ل یکرد براش آورد و بلندش کرد؛ 

 نگرفت خودش   یکرد آب قند رو داد دستش ولینا نم ی نگاهِ س

 

 

 ازش خورد،  یک کرد به زور بهش خورودند کمیبرد و به لبش نزد

 .....ده در اومدیو دوباره به حالت خواب

 و مقابله به  ی ریه درگیبود که روح یآروم ی ا از اون دخترا یهل

 اهل جواب دادن نبودو چه  یفظل  ی ریمثل رو نداشت چه تو درگ

 ش رو بدجور یزندگ  یلین س یسال عمرش او ل ۸تو کل   نبار کهیا

 .......که با تمام وجود دوستش داشت یخورده بود، اونم از کس

 ی مونیکرد، پشیم یز ش عذرخواهیمحبت آم ی حرفا ی نا لبالیس

 ......دادیرو همه جوره تو رفتار و حرکاتش نشون م

 حبتشل حن ص یزا رو عوض کرده بود حت یچ یلی خ نا آناًیس  یلیس

 تر و رفتار توام با محبتش قابل انکار نبود  یو خودمون یمیصم
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..... 

 

 

 ی اره ولیکرد از دلش دربیم یو نوازش س ع یمدام با عذرخواه

 .....!!!نداشت  یتیچ اهمیا هیهل ی گه براید

 !!شت گیب ود که از کمان خارج شده و هرگز بر نم  ی رین همون تیا

.... 

 رشو نییچ عنوان تغیکه به ه  پروروندیدر سرش م ی د یجد ی فکرا

 ..... دادینم

 م یکه ازش بعمل آمد تصم یدر با استقبال گرم یاز همون جل و 

 چیخودش رو گرفتو محال بود ازش صرفنظر کنه. تحت ه

 ......ز نبودی ر آمیتحق  ین نوع زندگیحاضر به ادامه ا یطیشرا

 ن بود و ی دار شد، سرش سنگیب ب خوااز ش یزنگ گوش ی با صدا

 ه با یصندل ی فش روید ک ی شد. چشم چرخوند دیماش باز نمچش
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 ف ب رداشتیش رو از داخل کیا ز رختخواب جدا شد و گوش یحالیب

 یی شماره بدون اسم و ناشناس بود دکمه تماس رو زد وبا صدا

 :گرفته، جواب داد 

 ...الو

 ؟؟ ی ا !!! خوبیالو هل 

 و تا روزه قوت قلب گرفت چون کارش داشتیف ی ادن صدیبا شن

 :گفت  یکرد ، با خوشحالیصبر م  دیبارفت خوابگاه یعصر که م 

 .....ستم یروزه!! بد نیسالم ف

 ن اآلن کالس تموم شد از صبح که ی؟؟ همی امد یسالم ، چرا ن

 ....!!!اومدم نشد زنگ بزنم همش نگرانت بودم

 !!حالم خوب نبود
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 دونستم یچون م ی اره ضعف کرددوباً حدس زدم !! گفتم حتم

 .......رهیبره کالست نم سرت

 .... نمتید بب یروزه!!! بایف

 ا؟؟ یشده هل ی زیچ

 دونم سخته براتیشه میگم ، پشت تلفن نمی نمت بهت می بب

 نجا ؟؟یا ی ای بعد از کالست م یول

 .... امیحتماً م 

 ؟؟یکنیگه هم میه کار د یروزه ین ف ی بب

 ....ی شم مشکوک شد ی انت منگررم ا !! دای؟؟ بگو هلیچ 

 اداره خوابگاهها بپرس وسط ییبرو امور دانشجو یانشگاهتا د

 خوابگاه داد؟؟  ی شه تقاضا یترم م
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 ؟ ؟ ی خوایم یچ ی ، برا ی گم مشکوک شدیم

 ......یشت خوابگاه، تنها نباش یام پ یخوام بیم 

 ، پرسم ین دوماه !!! باشه برات میدم ا یمن که از خدامه، پوس ییوا 

 ام خونتون، واحد چند بود؟؟ یرم مصع

 واحد  ۲طبقه 

 باشه، فعالً خداحافظ  

 ....خدانگهدار 

 دادیرو نشون م ۲د که  ی رو که قطع کرد،ساعتش رو د یگوش

 به اتاق  یده بود اما هنوز حالش سرجاش نبود!!! نگاهیچقدر خواب

 ن موقع و اتاق خودش تنگ یش همیکسال پی ی انداخت دلش برا

 نوازشگر مادرشبانه آغوش گرم و دست پر مهر و ا تی بشده بود، 

 ....خواستیرو م
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 ن یکه آخر ییبه خودش انداخت مانتو تنش نبود، تا جا  ی نگاه 

 ده بود ویمن خوابیکاناپه نش  ی روز غروب رو یامد د یادش میبار 

 تخت و مانتوش ی نا آوردش رو ی رون تنش بود، پس س یب  ی لباسها

 ......!!!رو درآورده

 وازش ها خوشحالشبود اون محبتها و ن ی گهایت دوق اگرد یشا

 ی ر کرد نگاه ییز براش تغ یکه افتاد همه چ ی با اتفاق  یکرد ولیم

 کبود شده بود و یلیس ی نه انداخت حال جایبه خودش تو آ

 د  یگونه سمت چپش کش ی زد، دستش رو رویتو چشم م یلیخ

 ......!!!!دردناک بود

 که  یینایخبر از س ی!! ب بوداه ن داشت کارش اشتبیقیخودشم 

 هین مسائل براش مهمه و روشون حساسه، یونست چقدر ادیم

 

 

 ز دست به دست هم یانگار همه چ یرون مونده بود!!! ولیشب رو ب
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 ...... افتهین اتفاقات بیداد تا ا 

 که جا گذاشته بود، تموم شدن شارژ ی دیکه داشت، کل  ی حال بد

 ...... زشین آمیتوه ی احرفنا بخاطر یش از سیش، دلخوریگوش

 ... رهینرفتن به خونه رو بگ  ی ر منطق یم غیث شدن تصمهمه باع

 نداشت دوست  ی ن انتظارینا چنیم کرده بود از سیهر کار یول

 ... شدی جاد میازش تو ذهنش ا ینداشت چهره بد و خشن

 د زودتر انجامشیروز گرفت رو بایکه از همون د ی میبهرحال تصم

 ور ن جیکه عاشقش بود و بخاطرش ا ی هارشت یداد ، حتیم

 م ی نداشت، تصم یگه براش ارزشیرو انتخاب کرد هم د یزندگ

 ی انتقال ی ترم بعد رو ی ان ترم رو خوابگاه بمونه و برایداشت تا پا 

 ...... اراک اقدام کنه یپزشک ی برا

 

 

 تو دستش دوباره زنگ خورد، به صفحه اش نگاه کرد یگوش
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 خ پاس ی برا یرغبت  یخورد ولیم نگ ر زنجوی!! هم  "دیبرادر سپ"

 ..... نداشت ییگو

 حالش یکه به صورتش زد کم ی رفت با آب یس بهداشتیبه سرو

 بهتر شد..... چشماش متورم و پشت پلکش قرمز شده بود تو

 ...... شدیده م ی د  ی از قرمز ییش رگه ها یدیسف

 ش ی زنگ گوش ی دست و صورتش رو خشک کرد که دوباره صدا

 و اکراه ی لیم ید، با ب داد ول کن نبویتا جواب نمار انگبلند شد ، 

 :رو جواب داد یگوش

 !!!بله

 ؟؟ ی الو سالم !! خوب 

 

 

 !!نکه بگه به توچه تورو سَنَ هنَه ؟؟یا ی ش به جایکالفه از احوالپرس 

 : کرد آروم باشه و گفت یسع یول
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 ممنون خوبم 

 ؟؟یدانشگاه

 .....رینخ 

 ام ؟؟ یب رم ی ناهار بگ ی خوایاستراحت کن، م  

 ....ل ندارمیر، م ینخ

 بخو ر ی زیه چیحتما  

 ی ز  یداره به تو چه ربط داره من چ ییا فکر کرد عجب رویهل

 نا در جواب ی ن جوابش رو نداد ، سیهم  ی انه؟! برا یخورم یم

 :ا گفت یسکوت هل

 

 

 ام، مراقب خودت باش خداحافظیمن عصر زودتر م

 خدانگهدار

 ی تخت ، پسره ی روخت ندارو با حرص قطع کرد و ا یگوش
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 کتک ی م شده از وقت یکشه....... چه خودمون یور خجالت نمشعیب

 .....!!!! زده احساس پسرخاله بودن بهش دست داده

 اُپن نظرش ی رو  ییبایرون رفت سبدگل زیت از اتاق بیبا عصبان 

 ی د لبالش هم گلهایرز قرمز و سف ی رو جلب کرد پر بود از گلها

 ده شده بودیس پال یاطراف سبد کم ی نیزئت ی وم .... برگهایلیل

 .......و طراوت خودشون رو داشتن یگلهاش هنوزم شاداب یول

 نا تویس ی برا یحتما کس  یه ولیدونست داستان گل چینم

 ....شرکت آورده

 

 

 روز ظهر کهیشه گفت از دین حالش میبه شدت گرسنه بود با ا

 وب بودم خباز نخورده بود  ی ز یگه چیروزه بود دیش ف ی ناهار پ

 .... زدروز سِرُم ید

 که نظرش رو جلب کرد جعبه یزین چیخچال رو باز کرد اولیدر 
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 خچال بودیداخل  یمعمول ین ی رینسبتاً بزرگتر از حد جعبه ش

 ه   ی ک نه چندان بزرگ شب یه کیرون آوردش درش رو باز کرد یب

 ده است اون به ی ش افتاد که کار سپیدوزار ی ک تولد بود، فوریک

 ن کارا رو بکنه با یو وادارش کرده اخ تولدش رو گفته یارت نا یس

 تا تخم۲حرص در جعبه رو گذاشت و برگردوندش سر جاش ، 

 .....خچال بودیمرغ برداشت تا درست کنه ، خوبه نون داخل 

 ش رو جمع کرد کتابها و لباسهاش رویل ضروری بعد از ناهار وسا

 مش ی، تصماشتگذ از اراک آورده بود یکه شب عروس یتو ساک

 

 

 د ا نجام ی بود که تموم کارهاش رو با اراده و بدون ترد  ی جد ی بقدر

 .....داد

 ۳فون باعث شد به هال بره ساعت رو نگاه کرد یزنگ آ ی صدا

 تونه باشه؟؟ی م  یبود ، ک
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 ن ساعت یروزه و اومدنش ایف  ی فون رو که جواب داد از صدایآ

 ..... تعجب کرد ، دربازکن رو زد

 نبود که  ی زیورت وحشتناکش چنه راهرو انداخت صیآبه  ی نگاه 

 روزهینکه فیا ی م داشت برایبشه پنهانش کرد البته خودشم تصم

 ......ف کنهیز رو براش تعریکمکش کنه همه چ

 روزه پشتش بود سالم داد و اومدیرو که باز کرد ف ی در ورود

 ا نشد، یک بودن راهرو اول متوجه صورت هلی داخل بخاطر تار

 ه و یت و به سمت هال رفتن گذاش  یجا کفش  ی رورو اش کفش

 

 

 گرد و بهت زده  ییا افتاد ، با چشماینگاهش به صورت داغون هل

 :گفت 

 به سرت اومده؟! من گفتم از اون جهت حالت  یا !!! چ یهل ییییوا

 .....ی امد ی خوب نبوده ن
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 .... امی ن ، تا من بیا بش یست حال بین ی زیچ 

 ...... اره یوه بیبذاره و م ی اا چا به آشپزخونه رفت تیهل

 !!!ست؟ین ی زیچ  یگی صورتت وحشتناکه اونوقت م

 بود داخل بشقاب گذاشت، آورد در  یوه کم داشتن هرچیم

 : ذاشتیروزه میف ی وه رو جلویکه بشقاب م یحال

 ؟ ی ح و بافت بود ید کالس تشریتو مگه تا ساعت  نبا 

 نبودن ییونشجراستش اونموقع که با تو حرف زدم رفتم امور دا 

 دن ناهار و نماز بعدم که اومدن، رفتم اداره خوابگاهها تا رفته بو

 

 

 ر اومد استادید یمک ی س اداره آقای د رئیدو و ربع طول کش

 همه  ی ده جلویراهت نم ی ر بریقه دیدق  ی دیهم که د یصارم

 دلم ی، راستش اصالً حوصله کالسم نداشتم، از طرفی شیع میضا

 ی؟! برای ه کارم دارنم چی ام ببیب دترزو زد گفتم یشور تو رو م
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 رم ، زود یمیدارم م  ین زود خودمو رسوندم حالم از فضولیهم

 .......شده؟؟؟ ینم چیباش بگو بب 

 گفتن ؟  ی؟ چ ی دی، حال پرسی به زحمت افتاد ی لید خیببخش

 ن جا ی رن از خوابگاهها ببی استعالم بگ دیباگفت  یمک ی آقا 

 تهران و ، اگه ساکن استانیاشب  یربومید غیهست؟؟ درضمن با

 دانشگاه ی رآباد کویدن .....بهش گفتم امیخوابگاه نم ی متاهل باش 

 ک نفرم رفتهیگرفتن به شهرشون   ینفر انتقال۲خوابگاه ما  

 

 

 اد تقاضا بده تا اقدامیترم ، جا هست گفت باشه ب یمرخص

 ......می کن

 شت؟؟یام پ یتونم ب یمن از امشب م 

 شده؟؟؟ یچ یبگ ی خواینمل .....حایتون یحتما م 

 ی خت آورد و شروع کرد از همون خواستگار یر ی ا رفت چایهل
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 نا ی ر از عالقهاش به سیروزه گفت بغ یف ی ز رو براینا همه چ یاول س

 ..... ف کرد یه رو تمام و کمال تعری؛ بق 

 روزه از تعجبیف ی رفت چشمایش م ی گفت و پینطور که میهم

 اتش روکه همه اتفاق بشیدن ید به همیشد ، تا رسیگشادتر م

 ....گفت البته با سانسور

 : رانه گفتیروزه آب دهنش رو قورت داد، سرزنشگر و خُردهگیف

 

 

 ،  یهست  ی ده و عاقلیکردم تو دختر فهمیشه فکر میمن هم

 ده ین حد ندیت تا به ایتا بحال خر ییخدا یگم ولی نو میببخشد ا

 ..... بودم

 که  ینی بی م موده و النه بتبا اش یلیدونم کارم خ یحق با توئه م

 ... مونمیپش

 تونسته تا حال  ی موندم چطور یدم ولین شازده رو ندینکه ایبا ا
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 !!!!هیازت بگذره ؟؟!! عجب مُنگل

 :ا رو نگاه کرد و ادامه دادیق تر صورت هلی موشکافانه و دق

 شه من تاحال یکنه چشماش خوشگل تر میه هم میشرف گر یب 

 ه هفته یم تا  یکن یه میقت ما گرونو، اده بودمتیند ی نجوریا

 .......نمونیبب  یم کسیذارینم

 

 

 دین حرفش خندیا به ایبود ، هل یروزه خودشم دختر خوشگلیف

 : و گفت

 !!!!چکس نه تو ؟؟یآره اونم ه

 ه ی ی اومد ی ؟؟!! پاشد ی ه پسر اعتماد کردیدختر تو چطور به 

 رمشوهزن و   یول ی کنیم  یه خونه باهاش زندگیگه تو یشهر د

 !!!اره ؟یسرت ب ییممکنه بال یبا خودت نگفت د،  یست ین

 به کار هم نداشته  ی چ کارینبودکه ه ی نه آخه از اول قرارمون ا 
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 ... می باش

 ی ن قولیتونه رو همچی م ی؟؟ ک ی دلت خوشه؟!! چه قول و قرار

 ....!!!! احمق جون یبمونه ، شرعاً زنش 

 ..... هدونیده می نه از اول گفت منو مثل خواهرش سپ 

 

 

 رو یآخه ک یچه کشک ی ا، چه خواهریکنم ازت هلیب متعج 

 ه خُلِینگاه کنه مگه  ی مثل تو رو به چشم خواهر ی دختر ی دید

 نکه به خانوادتیبد بوده اول ا یلیونه باشه..... بهرحال کارت خید

 ه من یچون بهتر از داروساز  ی نزد ی، بعدم پزشکیدروغ گفت

 ......دیبود رتبهام نرس  ی هدفم پزشک

 ن کار رو کردم ینجام؟؟!!! چرا ایاآلن ا ی مم موندم چطورخود 

 ... ت رو تحمل کنمین وضع یتونم ایگه نمید ی؟؟!!!! ول

 ......ی ندار یت جانیامن  ینجا بمونیدم ایگه من اجازه نم ی اصال د 
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 :به صورتش انداخت و ادامه داد ی نگاه دوباره ا

 ه د یتت رسخدمبه داره ناکس!!! خوب  یعجب ضرب شست یول 

 شب  یگفت ی بهش م دیبادم ی ن کارش رو کامالً بهش حق م یا

 کساعت ی یسخته از ناموسش حت ی هر مرد ی خونه برا ی رینم

 

 

 نقدر جاشینم که ایک شبانه روز .....ایخبر باشه چه برسه یب

 چاره نبوده پوست تو حساسه ازیر اون بیمونده و مشخصه تقص

 ........شهی د مبهش کبو  یه که اشاره کنییاونا

 ره ؛ هنوزم یادم نمینقدر محکم بود، که تا عمر دارم ینه بابا ا 

 !!! کنهیاستخون گون هام درد م

 :ن گفت یغمگ یروزه دلش سوخت و با لحنیف

 ......پس دستش بشکنه 

 خواس تین حرف ناخودآگاه دلش گرفت هرگز دلش نمیا از ایهل
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 ی داشت ول ستشدو افته هنوزم قلباًیبراش ب ین اتفاقیکوچکتر

 یده خاطر بود، تو دلش خدانکن ها  یر و رنجیدلگ ی ازش به طرز بد

 نا رو یروزه نگفته بود سیتونست بلند بگه چون به فیگفت نم

 

 

 رو گفته  یلیشبم فقط سیچقدر دوستش داره ، از کل اتفاقات د

 ..... ی گها یز دیبود نه چ

 روزه یفز ، اش که داخل اتاق بود دوباره بلند شدیزنگ گوش ی صدا

 رو که  یگوش ی کرد و به سمت اتاق رفت، شماره رو یعذرخواه

 جواب  یمعطل ی بود ، ب  ی د گل از گلش شکفت ، مامان مهرید

 کرد از صداش متوجه حال بدش نشه، با خنده و  یداد و سع

 : گفت یتصنع  یخوشحال

 د؟؟ یسالم مامان جون!!! خوب

 ا خوبه؟؟؟نیا سد؟؟ آقیم شما چطوریزم، ما همه خوبیسالم عز 
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 ....گذاشتم کالست تموم بشه زنگ بزنم

 داد؛ی رو نشون م  :با نگاه به ساعت که 

 ...... میکالسم تازه تموم شده ، ممنون ماهم خوب

 

 

 کنم فردا پس فردا وقت ی ادآور یخداروشکر، زنگ زدم بهت 

 گر بخور ، یانهاته به خودت برس تا حالت بد نشه، حتماً جیماه

 .......استراحتم بکن 

 گه ید ی زایگر دوست ندارم چی که ج یدونی باشه مامان ، م  

 گرم نخوردمیج ی خورم شما نگران نباش دفعه قبلم شما نبودیم

 .....نبود  یچ مشکلیه

 ت نشهیزیدختر!!! ممکنه همون موقع چ یزنیه مین چه حرفیا 

 ف و کمیه زن ضعی یشیره میگ یت رو م یکم کم توان بدن  یول

 ی شه بگ یشه نمیذره تو بدن جمع م ذرهه که ی زیخون، آهن چ
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 ن یا ی ار یا ب یبچه بدن  یم نشد تو قراره مادر بشینخوردم طور

 ......گذرهی م  یاون مراحل برات به سخت ی ش بر یپ ی جو ر

 

 

 هم دوست داشت مادر بشه و یلینکه عاشق بچه بود خیبا ا

 گه بخواد یمحال بود که د یاز خودش داشته باشه و ل ی بچ ها

 ینا تو ذوقش خورده بود که از هرچینقدر برخورد سوه اازدواج کن

 : مادرش گفت یخوشحال ی برا ی مَرده متنفر بود، ول 

 ....الت راحتیخ ی شما بگ  یباشه مامان جون هر چ 

 شتر از ازدواجت یماه ب۲د تا حال که یجان!!! منو ببخش با  یهل

 موندم یشت میپ ی زدم چند روزیگذره اومده بودم بهت سر میم

 ی ، ولیست یدونم تو اصالً به فکر خودت نین روزا که میاً اصوصخ

 ش رو فقط خودم یمی رژ ی غذا یدون یط بابات که میبخاطر شرا

 رفتن  ییشه، اهل جا یر کنه حالش بد مییه روز تغیارم یسر در م
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 .... م ی ایست که بگم باهم میو چند روز موندنم ن

 : فته گا از ترس اومدن خانواده اش به تهران هولزدیهل

 

 

 دونم یه من از شما توقع ندارم مین چه حرف ینه مامان جون !!! ا 

 امیارزش داره خودم م یلیمن خ ی ن براید و همی مراقب بابا هست 

 ....نمتون یبیاراک م

 ریاد که اونم درگیخواست ب یتولدت حامد م ی زم ، برایممنون عز 

 گردنش  هادب چم اومده همه کارا افت یحجره و باباست از وقت ی کارا

.... 

 ز خوبه،ینجا همه چید مامان ای بله خودش بهم گفت نگران نباش 

 التون راحت منم مراقب خودم هستم یخ

 ...نا سالم برسونی به آقا س

 ...دیشما هم به همه سالم برسون 
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 زم یخداحافظ عز

 ....خدانگهدار

 

 

 یبرا  ی شتری از به تالش بید نیا فهمیبا هل یبعد از صحبت تلفن

 ا، به یاز احساس هل ی هست ، لحن سرد و عار نشدده یبخش

 .......خته باشنیبود که روش ر  ی مانند آب سرد

 ه یباهاش صحبت کنه ثان یبالخره موفق شد تلفن  یروز وقتید

 ی که از ب  یکردن حرص ینه تا با خالیا رو بب یکرد هلیم ی شمار

 ی امدنش ذره ذره وجودش رو پر کرده بود بتونه حال بهتر یخبر ن

 ....ه کنا دیپ

 ساعت آروم و قرارش رو گرفته بود. اونقدر  ۲ک یکه نزد یحال

 جلودارش نبود، به محض  یچی پر تب و تاب و متالطم بود که ه

 ک لحظه هم درنگ نکرد و در جواب سالمشی  یا حتیدن هلید
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 بحال ییبهش زد که دست خودشم درد گرفته بود وا  یلیچنان س

 !!!!چارهیدختر ب

 ن بار به خودشیهزارم ی ه تنش افتاد و براه بلرزش یادآور  ی با 

 شد و خودشو کنترل یلعنت فرستاد.... کاش افسارش پاره نم

 ی سود یمونیافتاده و پش دیبا که ن ی گه اتفاق  ی د یکرد ولیم

 ..... نداشت

 نا که دست بزن نداشت اونم ی رحم شده ؟!!س  ینقدر بیا یاز ک

 رگ شده بود،بز ترادر جمع دخ  یپناه!! از بچهگ یب ی دختر ی رو

 که مورد قبول یرو براشون داشت طور یشتر نقش حامیادشه بیو 

 ادشید فراوان داشتن امّا یبا سپ یخواهر برادر ی همه بود دعواها

 .....نشون افتاده باشه ین اتفاقات بیاد از اینم
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 ده بود که تا چه اندازه به مادر  ی ش ، رو د ی ن مرد زندگیپدرش اول

 اد اسم مادرش رو  یادش م ی  ی ذاره از وقت  یم ما و خواهراش احتر

 ده ینشن ی گها یز دین خانوم چیبدون پسوند صدا نزده جز پرو

 .... ازش بود

 نقدر براش مهمیسرش آورده که ناخواسته ا ییا چه بالیهل

 یامده و راحت و ب  یشده؟؟!!! چرا نگفته بود به جهنم که شب رو ن 

 داش نشه ، اگرم یگه پیدتر بها بگه همون یدغدغه بخوابه ؟؟!! و 

 ......!!!شه؟؟یکنه و ازش جدا مین رو بهانه م یاومد هم

 جانانه حال دلش بهتر بشه  یل یانتظار داشت بعد از زدن اون س

 ......چ!!! چند برابر بدترش کرده بودیبهتر که نشد ه یول

 

 

 فقط  ی راراد یافته غی لرزه و هر آن ممکنه بیا داره مید هلید  یوقت
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 که از تماس  یاز افتادنش بغلش کرد. امّا آرامش ی ریگجلوطر بخا

 .......باهاش سراسر وجودش رو احاطه کرد قابل وصف نبود

 ی ها  یخواست ثانین بود که دلش نمیریبراش دلچسب و ش ی بقدر

 داشت که تا به اون لحظه از یبیب غریرهاش کنه حس عج

 شتر یب  ایآروم کردن هل ی عمرش تجرب هاش نکرده بود ، بجا

 ن بغل بهش داد رو اون یکه ا یخودش آروم شده بود، آرامش

 .... نداده بود  یلیس

 یاره ول  یاز دلش در ب ی شب به هر نحویتالش کرد همون د یلیخ

 که موضوع ازدواج  یاول ی اد روزهایا توجّه!!! یک نگاه  ی غ از یدر

 یکرد ولیا نگاهش نمیرو مطرح کرده بود افتاد اون روزا هم هل

 شد و دوست داشتیخوشحالم م یمهم نبود حت راشع بموق اون

 

 

 نهم ه یحال چرا ا  ی ن برخورد رو باهم داشته باشن ول یکمتر
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 ش ناراحته ؟؟یتوجه یدا کرده؟؟ چرا از بیت پیاهم

 کاناپه به حال  ی د خوابش برده نتونست همونجور رویفهم یوقت

 اشدسترو  یاط انگار موجود باارزشیاق و احتیخود بذارش، با اشت

 داد لغر نبود ؛ بدنش یقرار داده بغلش کرد اونطور که نشون م

 ر از هال تا اتاق رو به بهانه یکل بود مسیاندازه خوش هیتوپر و ب

 تخت  ی ز رویافتادن به خودش فشردش و آروم مثل جان عزین

 دارنشه مانتوش رو درآورد یکه بی اد طوریگذاشته بود، با مالحظه ز

 .....ده بودیر گردنش کش یز تا تو روکه راحت باشه و پ

 شی شونیپ ی رو یفی ن ب ود و اخم ظریتو خوابم غمگ ی افهاش حتیق

 ی قو ییرویگشت و ن یداشت . دوست داشت زمان به عقب بر م 

 

 

 چوقت نشه یگه هید دیکه شا ی شد ، کاری مانع از کارش م 

 ......جبرانش کرد
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 . مدام ا نبود خوابش نبردیشب هم مثل شب گذشتهاش که هلید

 ض برگشته یافتاد که از شمال با حال مر یاد شبیزد یسر م ش  به

 اره ین ب ییکرده بود تبش رو پا یچطور دلسوزانه سع ایهلبود، و 

 ی که نازیسرش جُنب نخورده بود. در حال ی و تا صبح از بال 

 نک ه یرون با اینا رفته بود بیح داد و بدون س یحش رو ترج  یتفر

 .......هندار یده بود حال خوبید

 فرداش که تبش قطع شد  ین شب که تو حال خود نبود و لوا

 ...... خوندیده بود و از رفتارش م یرو بوضوح تو چشماش د ینگران

 چقدر بدجور یلیس ی د جایصبح که بهش سر زد و د ی دم دما

 کبود شده نتونسته بود از خجالتش تو خونه بمونه و تو صورتش

 

 

 دونست  ید م ید. بعکر ترکونه رو نگاه کنه زودتر از هر روز خ

 د ین حالش به دانشگاه بره، هر چه تالش کرده بود نفهمیام با ایهل
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 .....ده و سرم زده بودینقدر رنگش پریا ایچرا هل

 بوده و  ییتو مغزش اومد که نکنه جا ی ناجور ی چند بار فکرا

 نکهیکرد و به ایهربار به سرعت ردش م یسرش آوردن ول ییبال

 ......داشت ن نایوده اطم خوابگاه ب

 ی ره ولیرو برداشته بود تا تماس بگ  ین بار گوشیاز صبح چند

 ا بهیا خوابه وی زنگ زدن رو نداشت، خودشو قانع کرده بود  ی رو

 ن گذاشته یهم ی ف رفته دانشگاه و سر کالسه برایاحتمال ضع

 ..... رهیبود ظهر که شد تماس بگ

 سف نگاه تا با رانه ویگمشکوکش خرده ی ه به رفتارایمهران و بق

 کردن عمال از صبح که نفر اول رفته بود شرکت تا همون موقعیم

 

 

 نکرده بود همه رو حواله داده  ی د یچ کار مفیا جواب داد هیکه هل

 ی هم از مهموناشون؛ با ب  ی ناز یف هایبه تعر یبود به مهران حت
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 ..... ش روبرو شدیکه با اعتراض و دلخوریگوش کرد طور یلیم

 کوتاه ی از لحن سرد و جوابا ی بره خونه ول  دترزو  خواستیم دلش

 به بهانه گرفتن   یبه نفرتش برده بود حت  یا پیهل  ی ک کلمهایو 

 ......جه بودینت ی ب   یغذا هم تالش کرد بره خونه ول

 که داشتن تموم بشه و زودتر بره ی منتظر بود عصر جلسه ضرو ر

 ....افته تا ببخششیشده به پاش ب یخونه حت

 .لش رو جمع کرد و آماده رفتن شدیه سرعت وساه بجلسبعد از 

 ییشد جایمطمئن نم ی شه که تا از نحوه رفتن نازیبرخالف هم

 دیرفت امروز گفته بود بخاطر خواهرش که ناخوش احواله باینم

 .......عتر بره خونه یسر

 

 

 نگ نگاهش به خونه افتادیدن و باز کردن در پارکیبه محض رس 

 ....ش از بودنش راحت شدلایخدن برق روشن  ی با د
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 دونست یوه هم م یفش رو برداشت مین رو پارک کرد کی ماش

 که خودشم یندارن سر راهش گرفته بود و با حس خاص

 ره خودشو به پشت دریگیه و از کجا نشات میدونست چینم

 د یامد فهمیکه م یحرف ی آپارتمان رسوند و در رو باز کرد ، با صدا

 ها رو به آشپزخونه برد ، متوجه   هویمست وارد شد و خونه ا یکس

 زد قطع شد... پس دوست ی که حرف م یکس ی هو صدایشد 

 کراست به اتاقش یادتش از خجالتش یاست حتما اومده ع یهل

 که  یدر مورد کس ی نه چه فکریا رو بب یهل یرفت اآلن هر ک

 !!!کنه؟یانه اون بال رو سرش آورده م یوحش

 

 

 گرفته بود ، بعد ازرو رش د و با دستاش ستخت نشسته بو ی رو

 د در باز شد، با کمال یبه در خورد!!! با گفتن بفرمائ ی تقها یقیدقا

 !!!!!رون رفتنهیده آماده بید که لباس پوش یا رو دیهل ی ناباور
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 ی ن کرده بود با تحکم و لحنیرهاش رو قفلِ زم یکه نگاه خیدر حال

 :گفت ی جد

 .....بگم ون بهتد یاریف بیم تشررم ، منتظر موندیمن دارم م 

 : دینا بهت زده پرسیس

 کجا اونوقت ؟؟؟  

 کردم و نکردم قراره فردا ی م دیباکه از اول   ی خوابگاه!!! کار 

 ...... رمیتقاضاش رو بدم از امشبم م

 ؟؟ یک یبه اجازه 

 :زد و مغرضانه گفت ی ا پوزخندیهل

 

 

 که افتاده  یتست؟؟ با اتفاقایگه اجازه لزم نید د یکن  یفکر نم 

 .....مونم یه هم نم یک ثانی یحت

 تخت بلند شد چند  ی ه از رویا کامال جد ینا متوجه شد هلیس
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 ن یک تریکرد و در نزد یا رو طین خودش و هلیقدم فاصله ب

 دهیمکان روبروش قرار گرفت ، کالفه از نگاه نکردنها و ناد

 : د شدهاش گفتیکل  ی ا از پشت دندونهایهل ی گرفتنها

 ه؟؟؟ یگه مشکلت چی،د کردم یکه عذرخواهمن  

 .......کنه ی هم نم ی رییچ تغیم خودمو گرفتم هیمن تصم 

 ن یا چنی کرد هلیشون فکرش رو هم نمینا سرگشته و پریس

 :صال گفت یره.از سر استیبگ  ی رانهایم غافلگ یتصم

 نجایتونم قبول کنم از ایل خانوادهات ندادم نمیتحو یتا وقت 

 ....مندست  ی، تو امانتی بر

 

 

 : پررنگتر شد ایلپوزخند ه

 که بهم  ی تعداد دفعات  یمن باصطالح مهمونِ خونتون بودم ول 

 تونم از دستم خارج شده ، ید مزاحم تو خونه و زندگیتذکر داد
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 !!حرفا از صدتا کتک برام بدتره  یبزرگ شدم که بعض ی من جور

 آدمدم من یراً جسمم مورد آزار شما بوده. شاین مدت روح و اخیا

 ... گه تحملم تموم شده ی د ی باشم ول   یقتف و کم طا  یضع

 تلخ نهفته  یتیحق داشت و در پَسِ حرفاش واقع ایهلنکه یبا ا

 : شرم آلود گفت ی تیبود. امّا با جد

 به شما ی ن اجازهایتونم چن ید من نم یاریل بیهر چقدرم دل 

 ......بدم

 خودتون رو  یل منطق ید و حتماً دل یباشه خُب!!! شمام حق دار  

 ا امشب با ی ه، یمم کامالً جدی کم رو بستم و تصمسا من د.یدار

 

 

 ست، فرداین ید حرف ی رم خوابگاه !! اگر شما اجازه ندیدوستم م

 ..... !!رم اراکیاول وقت م

 گه ی رو د یکین یر رنگ داد. انتظار ایینا تغیبوضوح صورت س 
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 ز تر ازیمش شگف تانگیبه سرش اومده که هر تصم ینداشت ، چ

 :کش دار گفت  یو لحن  یموندگدر  .بااست  ی گرید

 ؟؟ یچ  ی ؟؟!! اراک برا ی ونه شدیمگه د 

 الش رو راحتینکه خیا  ی کرد برایش رو درک می ل نگرانیا دلیهل

 : کنه گفت

 گم یت رو می رم اراک و همه واقعید!! مینباش یچ یشما نگران ه

 حالم به ن ازدواج رو من بهتون دادم ؟؟یا یدهید ایگ ی، مگه نم

 د و یندار ی ر یهاد از طرف من بوده و شما تقصن شیپگم  یهمه م

 ......د ی کمک به من قبول کرد ی فقط برا

 

 

 عکس  یداد انگار هم هیگه جواب میز دیه چیگفت ی نا میهر چه س

 ی ک مرور کرده بود که برایک به ینا رو یمتفاوت س ی العم لها

 ..... آماده داشت یهر کدوم جواب دم دست
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 چیا هیده بود هلیشب هم دینکه دیا اد بنبود ینا هنوز ناام ی امّا س

 ن تالش با دستاشیبعنوان آخر  یزا نداره ، ولین چیبه ا یواکنش

 ا رو گرفت و کامل به سمت خودش یهل ی دوطرف شونهها 

 که نا یشتر باشه در حالیر حرفاش بینکه تاثیا ی چرخوند برا

 :دادیمحسوس تکونش م

 !!! نگاه کن تو چشمام 

 نا تو ی ش رو بلند کرد و به خواست سسر عللا با اکراه و تیهل

 ی ه کرده چشماش بقدر یچشماش نگاه کرد، معلوم بود دوباره گر

 آشکار نهفته بود  یش بودن که عمق نگاهش غمیآل  یزلل و ب

 

 

 تِ چشماشینفسش رفت و دوباره برگشت، معصوم  ی هایثان ی برا

 یا حرفو  نا همه عواقب رفتارین داشت ا یقیر و رو کرد. یدلش رو ز

 ن وجود همه التماسش رو تو چشماش یده خودشه با اینسنج
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 داد ایهلحرفش نگاهش رو صادقانه به  یاثر بخش ی خت و برایر

: 

 ؟؟ یچ ی گه بهم بدیه فرصت دیحال اگه ازت خواهش کنم  

 با و مصممش جوابش رویز یبزنه از چشما  ینکه حرفیقبلِ ا

 ی گه وقتیه درشدگفت آقا پسر چوب خطت پین چشما میخوند ا

 بازم منتظر موند از زبونش بشنوه  یست ، ولیجبران ن ی برا

 : انگار بود ینباشه ول  یکیدوار بود حرف دل و عقلش باهم یام

 دم قبول یکردم، به شمام حق مینا مید زودتر از این کار رو بایا 

 رارتون بدم و با ت قیخواد تو معذورین دلم نمیهم ی د برای نکن

 

 

 جاد کنم !!! فردا صبحیو دردسر ا ینگران تونبراتهران موندنم  

 ..... !!رم اراکیم

 نا خارج یس ی ه حرکت خودشو از حصار دستاین رو گفت ، با  یا
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 ......د از اتاق خارج شدیکرد و با گفتن ببخش

 شتر یا از خون هاش بره؟!! حال که بیخواست هلیچرا ته دلش نم

 .... هاز تهرانم بر ی خواست حتید دلش نمکریفکر م

 تو روشون  ی دن چطوریفهم ی اگه خانوادش اصل موضوع رو م 

 دخترشون یرو در حقشون تموم و با زندگ  ی کرد، نامردینگاه م

 .......!!!مطلقه شده ی سالگ   ۸کرده. تو  ی باز

 آروم ید کمیاد بزنه تا شایخواست از عمق وجودش فریدلش م

 با  گفتیقت اون چشما میره، حقیبگ ی م درستیبشه و بتونه تصم

 خودش وقت  ی د برایاز به فرصت داشت باینداره، ن  یشوخ یکس

 

 

 ا پاشو یتر با موضوع برخورد کنه اگه هلی د تا منطقیخریم

 گه تو خانواده خودشم ی رفت دیز لو میذاشت اراک و همه چیم

 به  ینا همه گذشته ته دلش راضینداشت.......از ا ی گاه  ی چ جایه
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 .....ا نبودیدور شدن هل

 د آبیآرامش و تسلط خودش با  ی رون رفت ، برایق باز اتا

 یادآور  ی ز آشپزخونه و یدن م ی خورد، وارد آشپزخونه شد با د یم

 و غذا خورده بودن قلبش مچاله  ی که درکنار هم چا ی چند بار

 ..... شد

 ه اگه ب یذاشت به اراک بره حتیم  دیبابود ن  یب یفعال به هر ترت

 ا رفت ، یاتاق هلدر شت شد. پیمت خوابگاه رفتنش تموم میق

 ستاد تایبه در زد و کنار ا ی امد تقه ایز حرفشون می ز ر یر ی صدا

 

 

 مه بسته اتاق رو بازش کردو یا در ن یبعد هل ی ده نشه... لحظهاید

 :نا نگاه کردیبه س  یسوال

 ....د یبفرمائ

 ؟؟ ی ایشه چند لحظه بیم 
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 راه نا ی قت سرش رو تکون داد و منتظر شدسا به عالمت موافیهل

 هم پشت سرش رفت، وارد  ایهل د یدر اتاق که رس ی افته، جلویب

 .....ستاد و منتظر موند یدر ا  ی اتاق شد مثل دفعه قبل همون جل و

 :آمرانه گفت ینا دوباره روبروش قرار گرفت و با لحنیس

 ی بر ی ه اراک رفتن رو کال از ذهنت پاکش کن!!! بخوایفرض 

 ؟؟ییکجا بگمجا نی اد ایاز اراک ب یخوابگاه اگه کس 

 : ا انگار فکر همه جاش رو کرده بودیهل

 دن اونوقتیا شما اطالع می ان قبلش به من یخبر که نم یب

 .....ادیش نیپ  ی ام تا مشکلیم

 ی خواست ول ی ا رو مینبود و قلباً حضور هل ینکه دلش راضیبا ا

 :بناچار گفت

 یول!! باشه برو ی نجا بودن متنفریز من و ان حد ایحال که تا ا

 بود تماس یاگرم هرزمان مشکل یقول بده مراقب خودت باش

 ......رسونم یر خودمو م یبگ
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 ...التون راحتیباشه خ 

 رون بره که دستش رو گرفت و مانع از یخواست از در اتاق ب

 نا اون محبتها یروز که سیافتاد دیا داشت پس م یرفتنش شد، هل 

 سشامروز هوش و حوا یتو حال خودش نبود ول کرد یرو م

 ز و یشورانگ  ینا با دستش انقالبی سرجاش بود تماس دست س

 

 

 نا متوجه حالی س ی تو وجودش به پا کرد ، انگار یمثال زدن 

 نکه توجهش رو جلب کنه فشاریا ی ا شد برایدگرگون هل

 :به دستش وارد کرد ملتمسانه و مظلوم گفت  ی مختصر

 .......ی دید مطمئن بشم منو بخشیقبل از رفتن با  

 نان نگاهش رو به یبه صورتش نشست، با اطم یتلخلبخند 

 : گفت ینا داد و به آرومیس ی چشما

 ..... دیبود تموم شد!! فراموشش کن  ید هر چیگه حرفشو نزنید 
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 چش رو برداشت تا برسونشون یگرفته و دَمَغ سوئ  ینا با حالیس

 ......رهیاد بگ یآدرس خوابگاه رو هم 

 گرفته بود دوست گُرنش  رون اومد همه بدینا که ب یاز اتاق س

 ی نا بقدرین دو روز س یا  ی ن خونه بره رفتارای داشت زودتر از ا

 روزه درست ید حرف فیترس ی م  ی بود که گاه  یمیمتفاوت و صم

 ر همهیهو بزنه زی که کردن  ی نا باوجود توافق یاد و سیاز آب در ب

 !!!جنبه یش بام که در برابریز، هلیچ

 که ییفها ی نداز تعرهرچته گرف  یمین تصمیخوشحال بود چن 

 تو خوابگاه براش چندان راحت   ین داشت زندگ ی قیکرد یروزه میف

 حاضر بود مشکالت خوابگاه رو با جان و دل  ینخواهد بود ول

 ......نهی شد رو نبینا متحمل میکه تو خونه س  یحقارت  یره ولیبپذ

 ی تم ضربان قلبش رو با نفسهایبه اتاق رکرد قبل از ورود  یسع

 ی روزه متوجه دگرگونیش برگردونه تا فی عیلت طبحا به قیعم

 ...... حالش نشه
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 : مه جلو اومد و هولزده گفتیروزه سراسیبا ورودش به اتاق، ف

 شد ؟؟؟  یچ 

 :از سر شوق زد ی ا لبخندیهل

 .....اد یم زنگ بزنم آژانس ب  ی ا بریقبول کرد!!! ب یچیه 

 روزه هم به یف رون از اتاق ،یفش رو برد ب یلش و کیساک وسا

 گه برگشت داخل اتاق و همه  ی ا بار د یرون رفت هلیدنبالش به ب 

 .....خود ومرتب بود ی ز سرجایگه چ ککرد، همه چیکبار دیجا رو 

 .....امدی روزه از تو هال مینا و فیک سیسالم و عل ی صدا

 د که باینا رو د ی رون رفت، س ی ز مطمئن شد ب یاز همه چ یوقت

 یمبل نشسته با پاش رو ی و  ت ردس  چ بهیدرهم سوئ ی اخما 

 .... استیره به ساک هلین ضرب گرفته و خیزم
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 ت ش ینا از نیدفترچه ، س ی ا رفت براینکه دست هلیبه محض ا

 :آگاه شد آمرانه و سرزنشگرانه گفت

 ......رسونمتون یم 

 :و گفت ع واکنش نشون دادیسر یلیا خیهل

 ........ادیبنس آژازنم یم الن زنگ می شینه ممنون!! مزاحم نم 

 ا از جاش بلند شد و ساک روینا بدون توجه به حرف هلیس

 ا یروزه با اشاره به هلیرفت ، ف یبرداشت به سمت در خروج

 ..... می اد و همراهش بری فهموند کوتاه ب

 روزه از خونه ینزد و بدنبال ف ی گه حرف ید  ی ا هم از سر ناچاریهل

 ......رون رفتن یب

 

 

 یداد، وقت ینا مید رو هم به س  ید کل ی، باکردفل در آپارتمان رو ق 
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 د خونه مردم یهم نداشت کل ی کرد ، لزوم ینم یتو اون خونه زندگ

 .....!!!دستش باشه

 ن ی اشکار تو ماش ینا همچنان با اخمینگ، س یدن پارکیرس یوقت

 نشد جلو یکرد دلش راض ی ا هر چه سع  یمنتطرشون بود، هل

 .....عقب جا گرفت  یصندل ی تو وزه رین بدنبال فیهم ی نه بر ایبش

 ی نی نا داد.... تا برسن سکوت سنگی روزه آدرس خوابگاه رو به سیف

 ..... ن برقرار شدیداخل ماش

 نا توقف کرد و یپارک بود س  ی برا یخال ی خوابگاه جا یکینزد

 ..... اده شدنیپ

 رون آورد یق عقب ب رو از صندو ایهلساک 

 

 

 ره یا خواست ساک رو بگیهلمودبانه تشکّر کرد،  یلیروزه خیف

 حرف بطرف ساختمون  ی نا اجازه نداد و بی خودش ببره س
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 خوابگاه راه افتاد ، اواسط آذر بود و نم نم بارون تازه شروع شده 

 نیزم ی ه خوابگاه برد و روی نا ساک رو تا داخل ورود  ی بود. س

 ... گذاشت

 دیباکرد و داخل خوابگاه رفت، فکر کرد  ی ه تشکّر دوبارهاروزیف

 ......تنهاشون بذاره

 ن چند روز یرفتن نداشت ، تا هم  ی نا انگار دلِ گذاشتن و پایس

 ا جدا بشهیه روز بخواد از هلیکرد اگر یفکرشو هم نم یش حت یپ

 افته ین اتفاق بیدونست اگر واقعاً بخواد ا یبراش سخت باشه ، نم

 که ی روز  ی بود برا ی ن مقدمه ایکنه، بالخره ایدا میپ یچه حس

 

 

 ی لید خیاون روز که شا ی د خودشو برایهم جدا بشن با از املک

 ..... کردیر نباشه آماده میهم د 

 ا دریشد، هلیشتر م یشتر و ب  یبارون از حالت نم نم داشت ب
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 نا بده با ید رو به سیبش تا کلیج   ی برد سویکه دستش رو میحال

 : گفت  یبیحال غر

 زاحمتون م گهید ، دین بارون به زحمت افتادیممنون که تو ا 

 .....شهیشم بارون داره تند م ینم

 م؟؟ ی ن حرف بزنیم تو ماشیشه بریم 

 ن ای ن رفتن سی ا با نگاهش فهموند موافقه هر دو به سمت ماش یهل

 ن رو دوریا سوار شد خودشم ماشیدر جلو رو براش باز کرد، هل

 .... زد و سوار شد

 

 

 ا نی سرون آورد و به طرف یبش ب ید رو از داخل جیا کلیهل

 ......گرفت

 :پرسان گفت  ی د با نگاه  یدن کل ی نا بعد از دیس

 ه؟؟ یچ  ی گه براین دیا 
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 .......ش خودتون باشه بهترهیاجش ندارم ، پیاحت 

 کماهینکه پسر بودم یتو خوابگاه راحته، من با ا ی فکر نکن زندگ 

 اد دلتی ش میبرات پ یطیشرا ی ارم ، گاه یوام بشتر نتونستم د یب

 ش خودت نگه دار هر وقتید رو پی کل یرفت ید مبو ییخواد جایم

 ....برگرد یدوست داشت

 اد، هر یش ب ی برام پ  ین حالتیروزه چنیکنم با وجود فیفکر نم 

 رم و یگیدا کردم قبلش باهاتون تماس میپ ین حسیموقع همچ

 .....!!!ام خونتونی تونم بیشما که نم گردم، بدون اطالع دادن بهی برم

 

 

 :ه داد دامت اد و با حسریکش یآه

 گه درس یره شهر دیا که دخترشون می لیاگه خانواده منم مثل خ

 امدم ید خوابگاه میخونه مخالف تنها اومدن من نبودن بازم با یم

 نهمه یم ایری، در اون صورت لزم نبود ما دونفر مقابل هم قرار بگ
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 ا زود خانوادهام   ی ر یکردم. دیا و خودم درست نمشم ی مشکلم برا

 خوا م ینکه خودشون بفهمن میشن قبل از ا یه میقض متوجه اصل 

 ر ییتغ ی ن فاصله هم تا تهرانم تقاضایکم کم به حامد بگم و تو ا

 ن کارینهمه مشکل تو ایدونستم ایبدم اگه م  یرشته و انتقال

 ..... هست محال بود انجامش بدم

 نداشت در جواب بزنه یح داد واقعا حرفیرو تر جنا سکوت یس

 داد یتش کرده بود بهش حق مینوا رو اذ یختر به داستنقدر نا خویا

 ...... رهیبگ  یمین تصمیهمچ

 

 

 ه ید رو که بهش یشتر موندن نداشت دسته کلیب  ی برا یلیا دلیهل

 داشبورد و  ی زون بود گذاشت رویخوشگلم آو ی عروسک کوچولو 

 : گفت

 .....د، خدانگهدار تونیدین بارون زحمت کشیون!! تو ابازم ممن 
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 ی داد، صدایره در رو فشار مین بود و دستگییپا سرشکه یدرحال

 :خکوبش کردی نا سر جا م ین سیدورگه و دلنش

 !!!ایهل

 که ی تم صداش موقع  یامان قلبش دست خودش نبود ر ی کوبش ب 

 بود  یتنرا و خواسیگ ی زد بقدرین بار اسمش رو صدا میاول ی برا

 ا نی بدنش نبض گرفتن، سرش رو به سمت س ی که تک تک سلول 

 .... ه حرفش شدینگاهش کرد و منتظر بق یخوند سوالرچ

 : ر گفتیدلگ یق نگاهش کرد و با لحن ینا عمیس

 

 

 د بهم گفت ، ببخش که یدونستم سپیتولدت مبارک !! من نم 

 ......درست شد  ی برات خاطره بد

 حال  یافتاد ول یراموش کنه چه اتفاقممکن نبود تولدش بشه و ف

 ش ه ینان بده که م ید بهش اطمید ست بهتریشش نیگه پیکه د
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 :گفت ی ظاهر ی فراموش کرد با لبخند

 کنه یهتون!! گذشت زمان به آدم کمک میممنون بخاطر هد 

 ....فراموش کنه

 برات  ی دوست دار یدونستم چیاونکه قابلت رو نداشت واقعا نم

 ....رم یبگ

 ... م خوب بود دستتون درد نکنهیلینه خ 

 

 

 ،یقول بده مراقب خودت هست !!!ی بر ی نجوریدوست نداشتم ا 

 شه یت باشه همی بود به من اطالع بده ،حواست به گوش ی هر کار

 ....یدر دسترس باش

 کرد، بارون تند تر شده  یشد خداحافظیاده م یکه پ یا در حالیهل

 س بشه یتا کمتر خبود به حالت دو خودشو به خوابگاه رسوند 

...... 
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 !!!!کردبانه رفتنش رو تماشا یر و غرینا دلگیس

 همه ایهلمنتظرش بود ، قبل از اومدن  ی روزه داخل نگهبانیف

 شون هم بایح داده بود و ایتوض ی لزم رو به خانم صادق  ی ز ایچ

 اجازه اسکان موقت رو بهش داد ، عالوه ییگرفتن کارت دانشجو

 ن یقوان ی ت اجرایعهدنامه در خصوص رعانکه چند برگه تیبر ا

 

 

 ا امضا کنه یج و .... رو داد تا هلخروو  خوابگاه مثل ساعت ورود

 ..... روزه به اتاقش رفتنین مراحل با فیا یبعد از ط

 ن یروزه تا آخر وقت کالس داشتن، بنابرایف ی هایهم اتاق

 :زد و گفت یضیروزه لبخند عریخودشون تنها بودن ، ف

 چ!!! عقب مونده ی ه یست یگه مطمئن شدم عاقل که نیحال د  

 ه یبا  یعنینا!!!  ین آقا سیه ای کهایت جبع یی!!! خدای هم هست

 ی چیاونوقت ه ی ه خونه زنشم بودیم تو یماه و ن ۲ ین آدمیهمچ
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 افتاد ؟؟ینتون اتفاق ن یب

 ....... ن بودهیافته !! از اول توافقمون همیقرار نبوده ب 

 تو یاتفّاق ی نجوریه بار همیدارتون!!! مثالً حال گذشته از قرار م 

 ......ار از کف بدهینه و اختی بب  یه وجبیرو با لباس 

 

 

 نمون من تو یت بیروزه!!! با وجود محرمیف ی گ یم ی دار  یچ 

 ..... حجابم نبودمیب  یخونه حت

  ی بجا  ی رو هم رد کرد  ی مُنگل  ی گه مرزهایواقعا تو د   

 اون رتبه رو ی موندم چطور،   یهست یکروموزوم  کروموزوم

 ...!!!؟ی آورد 

 شه و دوستش داره به یدگزن تو ی گهایدونم دختر دیم یوقت 

 .... دم با کارام از راه به درش کنمیخودم اجازه نم

 تونه دوست یست!!! فقط دوستش داره تو رو هم میزنش که ن 
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 ه که دوستت ی،ک ی که دار ین  ی ریداشته باشه اصالً با ستاره ش 

 یچارم از وقتید داداش بیه؟!! بهت نگفتم ؟؟!!! فر نداشته باش

 نبار بهش یپرسه، ایهمش در موردت م تس یندت ول کن من ید

 !!!ی گم شوهر داره اونم چه شوهریم

 

 

 ش یسر زندگ  ییه دختر چه بالیدوست مادرش که   ی ادآوریبا 

 :آورد، با افسوس گفت 

 بچه هم وسطه،  ی دونن پای که م ی چندسالهایزندگ ا تو یبعض

 و دوست داشتن ساده  یه دوستیشن!!! اونوقت تو بخاطر یهَوار م

 آقا  ی گاه تو برای؟!!! در حال حاضر جا یکنیرو م ظاتالحن میا

 و یتو زنش یمهمتر باشه بالخره هر چقدرم قرارداد دیبانا یس

 !!!ی بهش دار ی شتریتعلق ب

 :نان داشته باشه ادامه دادی زنه اطمیکه م یانگار از حرف
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 !!!اخماشو؟ ی دیم دوستت داره دیلیکه خ  بنظر من

 نک هیخودش گفت فقط بخاطر ا!! ست! ین  یکنینطور که فکر م یا 

 ی افته وگرنه دوست داشتن یبرام ب  یترسه اتفاقی دستش امانتم م

 ....... !!!ستیدر کار ن

 

 

 که سرت آورده ازش بدم یینمش بخاطر بالی نکه ببیقبل از ا 

 ن شازده یا ی لیداشته دوماً سگم اول حق یبازم م  یامد ولیم

 !!!ا با بنز ی ه  کن ادفان تصیخوردنم داره ، فکرشو کن آدم با ژ 

 !!!!بنظرت کدومش بهتره؟

 نثار  ی ونهایبلند شد و د  ایهلخنده  ی بالخره بعد از ساعتها صدا

 زنه، یده است که داره حرف میه لحظه فکر کرد سپیروزه کرد!!!یف

 ط ی روزه هست تا خوابگاه و محیدر دلش خداروشکر کرد لاقل ف

 ......رش رو راحت تر بتونه تحمل کنهیدلگ
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 حرکت  ین بی نا داخل ماشیس ی گذشت ولیا م یاز رفتن هل  یتمد

 که به  یز و درشتی مونده بود. در سکوت بارش بارون و قطرات ر

 ن رو روشن کرد وی کرد!!! بالخره ماشیخورد رو تماشا میشه م یش

 

 

 ک خونه تایر نزدید مسیزود رس یلیبه طرف خونه روند، خ

 ع خودشوینه سربتووم بود تا در صورت لز یخوابگاه حسن بزرگ

 .....برسونه 

 ن یخواست ب ه پنجره خاموش خونه نگاه کنه ، ماش ینبار دلش نمیا

 پلهها شد در حال باز کردن در آپارتمان  یرو پارک کرد و راه

 غروب به ایهلد ادش افتا  ی خوره، ید تلفن داره زنگ میبود که شن

 ......!!!رهیز زد تا با آژانس تماس بگیپر

 :تلفن رسوند و جواب دادبه شو به سرعت خود

 ......الو 
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 :د یچیپ  یخانم تو گوش ی گرم و مهربون مهر ی صدا

 ا چطوره؟؟؟یپسرم ؟؟ هل ینا!!! خوبی سالم آقا س

 

 

 داشت همه تالشش رو یکرد!!! امّا سع یکباره قالب تهینا به یس

 ..... نه تا بتونه به خودش مسلط باشهبک

 ی عیشف ی د؟ آقا یرچطوسالم از ماست ، ممنون خوبم شما  

 نا خوبن ؟؟یرمان ای،حامد جان ، آقا ه

 ی جان صحبت کردم ول یم ، عصر با هلیممنون پسرم همه خوب 

 اوردمیزنه!! بالخره طاقت نیدونم چرا دلم همش شور مینم

 .....شتر با شما صحبت کنم یب د دوست داشتم  یراستش رو بخوا

 چکارش داشت   ینعینا رو دربر گرفت ، یسرد همه وجود س یعرق

 یگفت کجاست؟؟!! چه جوابیخواست م یا رو میا اگه هلی؟؟

 ی کرد عادیم  یکه سع ییداد؟؟؟ بازم خودشو نباخت با صدایم
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 : جلوه کنه

 !!!د در خدمتمییبفرما 

 

 

 یگه شما از هرکسیست!! حال دیا حالش خوب نین روزا هلیا

 ه ووماشتر!!، بعد از دیاز منم که مادرشم ب  یحت ی بهش محرم تر

 ن جور مواقع اصالًیزنم؟ایحرف م ید در مورد چی دون یم حتما مین

 !! دیشتر مراقبش باشیخوام بیست. از شما می به فکر خودش ن

 که  ی ده عصری ت نمیگر حتما بخوره به خودش باشه اصالً اهمیج

 دم گفت اون دفعه هم نخورده!!! حال که من باهاش صحبت کر

 ست!!! ممکنه یر ن بفکال ستم شما مواظبش باش ،خودش اصین

 .....افته و حالش بد بشهیفشارش ب

 ی زنه ولیحرف م یخانوم در مورد چ ی دونست مهرینکه نمیبا ا

 :، گفتینان بخشیاطم ی برا
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 !!!التون راحت حواسم هستیخ 

 

 

 شتر یدونم از من بی به شماست مدم یممنون پسرم!!! همه ام 

 رو یشگو شهی م یباهاش صحبت کردم ول ی ، عصری هواشو دار

 !!!د بهش؟یبد

 در جواب  یکردن فکرشو کرده بود چین فاصله که صحبت میتو ا

 : بگه

 ....ره یگم تماس بگ یره!! اومد م یتازه رفته دوش بگ

 ست عصر باهاش صحبت کردم، فقط بهش ی نه پسرم!!! لزم ن

 !!رسونسالم ب

 .دی رسونم!! شما هم سالم برسون یتون رو میحتماً بزرگ

 !!ممنون خدا حافظ

 !!خداحافظ
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 رون فرستاد، با یبا تموم شدن مکالمهشون نفسش رو پر صدا ب

 ش افتاد و منظورش رو یخانوم تازه دوزار ی مهر ی مرور حرفا

 !!!ده بودیفهم

 به و سِرُم زدنشم مشخص شد. چرا  ایهلل حال و روز یپس دل

 ن یکه تا دختر بود از ا ی ده بود؟!! تو خونهایذهن خودش نرس

 گر رویده بود......حال فقط مونده بودجیاد د یا زت هیجور موقع

 !!به خوردش بده ؟؟ ی چطو ر

 ی تا بوق صدا۲لش رو برداشت شمارهاش رو گرفت با یموبا یگوش

 :د یچیپ ی آرومش تو گوش

 .... الو سالم

 ؟؟یسالم خوب 

 !!ممنون 
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 خواست باهات صحبت کنه ، ین الن مامانت زنگ زد میهم 

 !!!یگفتم حموم

 ......هست اسمحو باشه 

 :تعلل گفت ی با کم 

 !!!شه ؟؟یکالست تموم م یفردا عصر چه ساعت

 ساعت  

 !!ام دنبالتینرو من  م  ییجا 

 افتاده؟؟؟  یاتفاق 

 ....رونیم بیخوام بری م ی نجو ری؟؟!!! همینه چه اتفاق

 ....مونمیتظر مباشه من

 .....!! مراقب خودت باشیکن یلطف م
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 خودت باش !! فقط تو دلشقب مراد بگه تو هم یزبونش نچرخ

 : گفت و از خدا خواست مواظبش باشه ، در جوابش فقط گفت

 ممنون، حتم اً 

 !!پس تا فردا خداحافظ

 !!خدانگهدار

 ج و زدیا ییح ی ل شرکت همراه مهران به منزل  یامروز قرار بود وک 

 ن یا یکنن ، ط یدگیت خانوادش رسیک به وضعیبرن تا از نزد

 ده بودنیباهاشون برخورد داشتن فهمان رستمای که ب ی چند روز

 تنها نان آور ییحیک خانواده نفره هستن و یرش یبا پدر مادر پ 

 صرع  ی ماریب یف و از دوران کودکیضع یخانواده از نظر جسم

 ن ین باره حین اولیا شده ویبندرت دچار حمله م  یلیداشته خ
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 ر فک افته بخاطر ظاهرش همه به اشتباهین اتفاق براش میکار ا

 ن شغل هم ازیدادن، انتخاب ای کردن معتاده و بهش کار نمیم

 .....و ادامه راه پدرش بوده ی سر ناچار

 ی زیچ چی، امّا طلب هی ز مال یخانوادهاش با وجود بضاعت ناچ

 شیماریرو ب ییحی نکرده بودن و مقصر افتاده شدن 

 ......دونستنیم

 ت ی وضع یوقتم گرفته بودن تا ینا با توافق هم تصمیمهران و س

 ی شتیکه هنوزم تو کما بود مشخص نشده به اوضاع مع ییحی

 .....کنن  یدگیخانوادهاش رس

 ...... نا سرگرم انجام کاراش بودیمهران رفته بود و س

 ،النم اومده بود روز رو تموم کرده بود ی پ صورتجلسه دیتا ی ناز

 بود،  ینقص و عال یشه بید و امضاش کنه مثل همیینا تایتا س
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 .دیش کشیآخر هفته رو پ یدوباره بحث مهمون ی امضا، نازاز عد ب

 ی گه مهمونینا بود، د ی که جمعشون خونه س ی ن باریبعد از آخر

 :ن هفته گفت ین بار تو ای چندم ی برا ی نداشتن. ناز یو دور هم

 د حالم که خانوادش  ی ن کارگره بودیهمش گرفتار ااز اول هفته 

 ی ض بوده اصالً وقتیمردش د؟؟ خو ی ر دادیندارن شما گ یحرف

 .....!!ره بال؟؟یداره چرا از داربست م یضین مریدونه همچیم

 فه ما و شرکتمونه که یبازم فعالً وظ ی هر چقدرم تو راست بگ  

 چ کس رویهم در حال حاضر  یط بهشون کمک کنین شرایتو ا

 ی ست چیبوده که اونم معلوم ن یی حیکار کردن ندارن .فقط  ی برا

 تا بچه پشت سرهم داره بزرگه  سالشه هنوز۳د ای به سرش ب

 ..... بچه است یلیخ

 

 

 د!!! خودشون رو زدن به موش ینقدر تو و مهران ساده نباش یا
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 ....کنن یتم م یافته از دستتون شکا یپاش ب یمردگ

 ش ه یعوض نم ی زیت هم کنن باز چیشکا یحتحال که نکردن ،  

 ..... می کنیما کمک خودمون رو م

 د... شنبه جمعه رو ید بکن یخو ایهر کار م ه!! ن چاصال به م 

 نا کرج؟؟؟ین ای رام ی الیو ی ایم

 اگر بازم ی دوستانه باشه چراکه نه!! ول یه مهمونیاگه فقط  

 شم من ن الن گفته با یمسعود بخواد بساط راه بندازه از هم

 !!!ستمین

 ؟؟ خب مثل مهرانین موضوع حساسیا ی نقدر رویتو چرا ا 

 ه ینخور چکار بق ی زنه توهم. دوست ندارینم لب یاد ول یباش م

 !!!؟؟یدار

 

 

 ن که گفتم ی بشنوم هم ی زینمورد چ یگه دوست ندارم در اید 
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 .......دیدور من رو خط بکش

 نا با ین س گی ؟؟!!! همه م ی من رو ببر ی آبرو ی خوایم ی نجور یا 

 ن حرفا رو یل کردهاست اُمُله !!! من دوست ندارم ا ینکه تحصیا

 ..... یخواد تو همرام باش ی ضمن دلم م در  ن ،درموردت بزن

 رونهاش  یهی لش داد و نگاه عاقل اندر سف یتحو ی نا پوزخندیس

 : کرد

 که بساط باشه  ییگه جاینم قبالً که گفتم دیمتاسفم!!! من هم

 د برام مهم ید بذاریخوایم ی زیا هر چیاُمُل ام ... اسمم رو ینم

 ..... ستین

 !!!من تنها برم؟؟ یعنی

 :بهش انداخت در جوابش گفت یقی عم گاهث ن با مک 

 

 

 ؟؟ ی ر یبدون من م  یعنیل خودته!!! یم 



@Romanbook_ir                                                                                      تابوشكين عاشقانه  

  
 

شما! یمجازق ین رف ین و آخریرمان بوک:  اول                                      

 نم بخاطر یبینم  یلینجور جمع ها رو دوست دارم!! دلیخب من ا 

 .....ده تو که قبولشم ندارم نرمیعق

 که از صبح   ییشد تا نقشه هایکه از جاش بلند مینا در حالیس

 ون ببره، از راشو بن و آرش آورده بودن اصالحشون کنه ریرام

 : گفت ی ض و با حالت حرص درآر یغ ی رو

 .....جلوتو نگرفته  یبرو کس ی هر جا دوست دار 

 خواست بره ی نا رو ترک کرد تا عصرم که م یس  یبا ناراحت ی ناز

 .... زش نگرفتا یخونه به حالت قهر سرا غ

 .....ا بره ینا قبل از  کاراش رو تموم کرد تا به موقع بدنبال هلیس

 

 

 رفتن شدن، از  یکه تموم شد، زودتر از همه آمادهون سشکال

 نا باهاش چکار داره یدونهسیروزه گفته بود نمیروز به فیهمون د

 ......اد دنبالشیو قراره ب
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 ، به محضشتر بودیروزه به رفتن بین عجله فیهم ی برا

 روزه که قصد داشت تا یا روبه فیرون دانشگاه، هلیدنشون ب یرس

 : فتنا بمونه گیآمدن س

 ...شه یداش میگه پ  ی تو برو اآلن د 

 روزه همزمانیا و فیاز پشت سرشون اومد که باعث شد هل ییصدا

 :برگردن

 !!! یعیخانوم شف 

 

 

 زد مشخص بود با حالت دوی که نفس نفس م یکوروش در حال

 .بهش انداخت ینگاه   یاستفهام ایهلشو بهشون رسونده، خود

 :کوروش ادامه داد 

 رم ؟؟یبگ تونم وقتتون رویم

 : ت گفتیکه با جد  ی مردونها ی صدا
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 !!!دیتون ی ر نمینخ

 ناکه به یس ی اخمو و جد ی افهینظر همه رو متوجه خودش کرد.ق

 .بود ی دن یکرد، دیکوروش رو با خشم نگاه م ی طرز طلبکاران ها

 ا به خانوادش گفته بگن ازدواج کرده یکرد هلیوش بازم فکر مکور

 ین دست از تالش برایهمطر  دا کنه، بخایصله پیتا موضوع ف 

 نا برادری کرد س یداشت!! النم فکر میبرنم ایهلکردن  یراض

 :گفت ییاست پس با خوشرویهل

 

 

 .....اننیات هستم ، قصد مزاحمت ندارم!! خانواده در جریب

 ش مادرش پشت تلفنیدرست بود!!! چند روز پ  نایپس حدس س

 دا شده یر پا تو دانشگاهشون خواستگایهل ی بهش گفته بود برا

 :نان گفتین با اطمیهم ی برا

 د و از همسر منیان هستم به خودتون جرات دادیبله در جر
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 ....دی کرد ی خواستگار

 رو ی زین چ ی دن چنیکوروش بوضوح جا خورد اصالً انتظار شن 

 .... کردی و مبهوت نگاهش م  نداشت مات

 ی ز ین چیکرد چنیاز کوروش نداشت، فکر نم یام دست کمیهل

 وافر و با یح و ذوقیکه با تفر ی نا بشنوه !! تنها کس یس بونرو از ز

 !!!روزه بودیکرد ف یپهن تماشا م ی لبخند

 

 

 قت تلخ یش آمده و حقی ت پیکوروش سرخورده و ناراحت از وضع

 !! ع از اونجا دور شدی، سر یاها!! با عذرخویازدواج هل

 ا یهل ی ق روی روزه رو داد، نگاهش عمیا و فینا جواب سالم هلیس

 دونست چرا از خجالت سرشینم  ینکرده بودول ی نکه کار ید با اوب

 .... ر انداختهیرو به ز

 شون شد ، با صداش سکوتیرعادیروزه متوجه اوضاع غیف
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 : نشون رو شکستی ن بیسنگ 

 ..... !!! با اجازهتون من برمی معتمد ی !!! آقاا جانیخُب هل

 راه بودده ن رو پارک کری که ماش ییکه به سمت جاینا در حالیس

 : روزه گفتیافتاد رو به ف

 ! !!رسونمتونی د میاریف بی تشر

 

 

 کار ییمن چند جا  ید!! ولیکنیلطف م  ی ممنون جناب معتمد 

 ....اده برمیپ دیبادارم که 

 و با  ین بدون معطلیهم ی اره برایبهانه ب  خوادیپُر واضح بود م

 ...... تنهاشون گذاشت یخداحافظ

 که ی  ی شه مردایره هم یرار بگ ش قنارا ک ینا صبر کرد تا هلیس

 .کردی رفتن رو سرزنش م یچندمتر از خانوما جلوتر راه م

 گه هرگز سر راهش سبز یات دینکه کوروش بیا سرخوش از ایهل
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 ایهل ی نا در جلو رو براین سد ین رسیک ماشیشه...باهم نزدینم

 ..... ن رو دور زد و سوار شدی باز کرد ، خودشم ماش

 :ا و گفت ین،رو کرد به هلیاشل مبه محض نشستن داخ

 ؟؟یخوب

 ....ممنون خوبم

 

 

 خوابگاه چطوره؟؟

 !! ستیبدن 

 ... گه مزاحمت شد بهم بگویکبار د یارو اگه ین یا

 گفت هر چه زودتر ین نبود که م ی ا از ذهنش گذشت مگه همیهل

 !!شیبشناس  یکنم تا بهتر بتون یآشنا شو خودمم کمکت م  یکیبا 

 ده ؟!! در جوابی ن آدم واکنش نشون میا به  حال چرا داره نسبت

 :نا کوتاه گفت یس
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 !!!باشه

 اده یا گفت پ ینگه داشت و به هل  یگرک یه مغازه جی یکینا نزدیس

 !!بشه

 

 

 !!!اده شد یپ ی دونست ول  ینمنا رو یس ی ن رفتارایل اینکه دلیبا ا

 ره با یم  یگرکینا داره به سمت مغازه ج ید س ی راه افتادن د یوقت

 :فتتعجب گ

 د ؟؟ یرید میکجا دار 

 !! میبخور ی زیه چیم یریم 

 ..... دم برم استراحت کنمی ح م یشتر خست هام ترجیمن ب  

 !!! یبرمت تا استراحت کنی ع میخب بعدش سر

 ..... گهام هستیز د یه چ یآخه 

 !!؟یچ
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 !!! گر دوست ندارمیمن اصالً ج

 

 

 ارهچ جوره قصد وارد شدن به مغازه رو ندیه ایهلد  ی د یوقت

 :دستش رو گرفت و دنبال خودش برد

 ......میا بریرم حال بیگیگهام برات میز دیخب چ 

 نه و ی ا بشیرو انتخاب کرد تا هل یینا جایوارد مغازه که شدن س

 ......ه خودش رفت تا سفارش بد

 ن چند مدت که تو یب اومد، ا یعج ینا براش کمیس ی رفتارا

 رون برن و در ی هم ب با د!! بو دهیندن کارا ازش یخون هاش بود از ا

 .....بخورن ی زیکنار هم چ 

 کرد به سمت یکه دستاش رو با دستمال خشک مینا در حالیس

 ا اومد و روبروش قرار گرفت، نگاه خاصش رو بهش دادیهل

 ..... ر انداختیا معذب شد و سرش رو به زیکه هلیطور
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 رو نه داشتیه آیگوشه مغازه که بالشم  یینا با اشاره دستشویس

 ا از خدا خواستهیم بره دستاش رو بشوره، هلایهلنشونش داد تا 

 ....ز گذاشت و رفتیم ی فش رو رویک

 ا رو یف هلینا کیز بود س یم ی برگشت سفارششون هم رو یوقت

 .....ش گذاشت  ی کنار  یصندل  ی برداشت و رو

 له تعجب کرد ، با خودشیگر و فیخ جیدن اونهمه سیا از دیهل

 خواد بخوره؟؟ از طرف خودش ینهمه م یا نایس  یعنیفکر کرد 

 !!!!خورهیله نمیخ فیه سیشتر از یمطمئن بود که ب 

 خها رو سمتشیشتر س یکه ب ید، در حال ی ا رو دیتعلل هل ینا وقتیس

 : ذاشتیم

 !!! شده مشغول شوتا سرد ن
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 که نون برداشت یه تید سرش رو تکون داد و   ییا به نشونه تایهل

 کرد نامحسوسی م  ینا سعیرد، سن کوردآروم شروع به خ یلیو خ

 د دست ازیبا کمال تعجب د  یهمه حواسش بهش باشه وقت

 گر درست کرد و به سمتش یاز ج ی د خودش لقم هایخوردن ک ش

 :نا گفت یس   ی ر هاا کالفه از اصرایگرفت ، هل 

 ....دیگفتم که دوست ندارم !! ممنون خودتون بخور  

 :به روش زد و گفت  ی نا لبخندیس

 ؟؟ یرو رَد کن ی سفارش مامان مهر  ی اوخیم یعنی

 آب داده  ینکه مادرش دسته گل به چه بزرگیدن ایا از فهمیهل

 نهمه حجب ینا رو بخاطر ایرنگ گرفت و لبخند س  ی صورتش به آن

 ت ویا معذب شده با جدید هلی د ینا وقتیضتر کرد. سیا عریو ح

 :آمرانه گفت 

 ن ی تری عیطب  یشست رنگ به رنگ بیگه بخور!! لزمم نیحال د
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 و  ی بخور دیبا  ی پنهان کار ی ه، بجا  یک هر خانومیولوژیمسئله ب

 ......ی، تا دوباره سرم لزم نشیبه خودت برس

 .....خوردن کردا با شرم لقمه رو از دستش گرفت و شروع به یهل

 برگشت ظرف   یشخون رفت تا حساب کنه وقتی نا به سمت پیس

 رون رفتن یب یگرک یه جغازدر دستش بود. باهم از م یکبار مصرفی

 نا ظرف ینا بودن. سوار که شدن ، سی ک خونه سیابون نزدیخ

 ن روی نکه ماشیا گذاشت قبل از ایهل ی پا ی کبار مصرف رو روی

 ختی موم التماسش رو تو چشماش را تیروشن کنه؛ رو کرد به هل

 :و عاجزانه گفت یخواهش ی؛ با لحن 

 !!!خونه؟ ی شه ازت بخوام برگردیم 

 

 

 ره به یکه خیگاه کردن به اون چشما رو نداشت در حالن نتواا یهل

 :روبرو بود
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 د مدامیار یتون سر در م یبهتره!!! شمام از زندگ  ی نجو رینه ا

 تو ساعت رفت  یتیدودست و محیر تنها بودن من ن یذهنتون درگ

 ....... دیو آمدتون به خونه ندار

 یبخو ی و روزا  ی ت شدیاذ  ی که تو اون خونه بود یدونم مدتیم 

 ست همش استرسیال من راحت نیم خینجوریا ی، ولی نداشت

 .... ادیسرت ب  یینکرده بال  یینو دارم که خدا یا

 .... شمید مواظب خودم هستم ، براتون دردسر نمینگران نباش

 گه دنبالش رو یرو شروع کرده د ی دهایفاید بحث ب ینا که د یس

 : نگرفت

 ؟؟ ید خوابگاه باش یتا ساعت چند با  

 

 

 ۸:۳حداکثر   ....

 نکه تا خوابگاه یگذشته بود ، با ا  ۳:نا ساعت رو نگاه کرد از یس
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 ن رو روشن کرد ویهم نداشتن .ماش  ی ادیوقت ز ینبود ول یراه

 ....تبه سمت خوابگاه رف

 .....ن رو پارک کردی دن ماشیخوابگاه که رس ی جلو

 پاش برداشت و ی کبار مصرف رو از رو یا تشکر کرد ظرف یهل

 یاده شدن بذارش رو ید گذاشت تا بعد از پبورداش ی رو

 .....ی صندل

 :بهش انداخت و سرزنشگرانه گفت  ی نا نگاه اخم آلودیس

 .....شما و دوستتون گرفتمش ی برا 

 ... تش رو ندارمیگه ظرفیه د ممنون من ک 

 .... ی فردا که دار  

 

 

 نا اراده کنه ی س یدونست وقت  یگه نتونست مخالفت کنه میا دیهل

 کردید تشکر میست، بایچ کس جلو دارش نیانجام بده هو ر ی کار



@Romanbook_ir                                                                                      تابوشكين عاشقانه  

  
 

شما! یمجازق ین رف ین و آخریرمان بوک:  اول                                      

 کردی غ محبت می در ی ن روزا متفاوت شده و ب ی که ا یینایاز س

 کل عوض بشه، رو به  نا بهیانگار لزم بود از هم دور بشن تا س

 : نا کرد و گفت یس

 ن لطفتون رو هرگز فراموش  ی د، ایامروز به زحمت افتاد 

 ....کنم ینم

 ی خوا یرو هم م یلیروز تعط۲ن  یفه بود، ایظم وکنیخواهش م 

 خوابگاه؟؟ یبمون

 م یشیک میان ترمم نزدیاد شده به پا یمونم ، حجم درسا زیبله م

 .... د درس بخونم یبا

 

 

 شهینم ی دیست اگر دین یدن تو خوابگاه کار راحت درس خون

 ی تا هر وقت بخوا  یست یبرگرد خونه، اگرم با بودن من راحت ن

 .... دید با هم درس بخون ییای با دوستت ب صالً ، اام خونهینم
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 نا و آخر هفته هاش داشت فکریکه از س  یبا توجه به سابقه قبل

 حاتشیه تفرتونه بیست راحت تر میانیگه هلی کردحال که دیم

 ن  ید ظاهراً خونه است که چنید یحال با تعجب م یبرسه، ول

 ی کنه ولینم ن کار روینکه مطمئن بود ایده، با ای م ی شنهادیپ

 : گفت

 .... امیست میط خوب نیدم شرا ی باشه ، اگر د 

 کرد و به سمت خوابگاه  ینا خداحافظیظرف رو برداشت ، از س

 .....رفت

 

 

 ا یصبرانه انتظار هلی اومده بود خوابگاه و ب شی وقت پ یلیروزه خیف

 : د و به استقبالش رفتیدنش از جا پرید، به محض دیکشیرو م

 نم کجا یف کن بب ی ؟؟!!! زود باش تعری ر اومدید چقدر ایهل ییوا

 !!!ن شازده؟؟یبردت ا
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 :داد گفت یروزه می که ظرف رو دست فیا در حالیهل

 ..... میجا بودک یفهمیش خودت م ی نینم مال توئه، بب یا 

 دن ی ظرف رو گرفت و درش رو باز کرد با د یمعطل  یروزه بیف

 : د و گفتیکش  یات داخلش سوتیمحتو

 گم بدجور ی نا !! اونوقت که بهت می ن آقا سیه ایچه جنتلم ن 

 ...... !!!شهیخواد باورت نمیخاطرت رو م

 

 

 که  ییزایچ ی ادآور ی کرد با یکه لباساش رو عوض میا در حالیهل

 ده بود دوباره احساس شرم کرد و با حرصی نا شن یبون ساز ز

 :گفت 

 یز یچه آبرو ر ی روزه اگه بدونینه بابا توهم دلت خوشه!!!ف 

 مامانم چکار کرده؟؟  ی دون یم  ؟!!شد

 خورد سرش رو به حالتیات ظرف میکه از محتویروزه در حالیف
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 :ادامه داد یو عصب یشاک  یا با لحنیتکون داد ، هل یسوال

 گ ریط منو ببره جین شراینا که تو ا یشته رنگ زده به سبردا 

 ......بخورم

 هم نت  !! دستش درد نکنه هم ماما ی دار یول چه مامان باحالیا 

 منم ی برا ی م؟! تو که خوردینا !! مونده بودم شام چکار کنیآقا س

 .د یب رس یکه از غ

 

 

 بهم گفت سفارش مامانمه از خجالت یروزه!! وقتیف  یدونینم

 ..... بود آب شَم کینزد

 : انه گفتیقرار گرفته دلجو ی ت بدی ا تو موقعیروزه فکر کرد هلیف

 ن فرض که یابا نت  خب ماما  ی ه!! ولیط سختیشرا یگ یراست م 

 کنه راحت گفته، روحشمیم ی ن درخواست یداره از شوهرت چن 

 ی داره و چه دروغ بزرگ ی ر کاه  ی خبر نداره چه دختر و داماد آب ز 
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 .... نبهشون گفت

 :روزه متفکرانه ادامه دادیف

 !!شه؟یم یخانوادت بفهمن چ  ی ه روزیاگه  یکن یا!!! فکر م یهل 

 ی د دست خودش نبود، با رنگفتاا ایکباره تو جون هلیکه  یترس

 :ده گفت یپر

 

 

 یلیکنم چون بنظرم خیاره اصال فکرشم نمیخدا اون روز رو ن 

 ....وحشتناکه

 ه  یشکر کن طرفت آدم درست ه که شده ، برو خدارویحال کار 

 چکار یخواستیاورد میسرت م ییز و بالیر همه چیزد زیاگه م

 قانونم   ی!!! حتیرشگفت همس یم ی کردی؟؟ اگرم اعتراض م یکن

 ن یهمچ ینانیدونم با چه اطمیداد. هنوزم نمیحق رو بهاون م

 !!؟ی کرد یسک بزرگیر
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 و خواب و ستن و دارم تین ین روزا واقع یدونم انگار ایخودمم نم

 ......نمشونی بیا میرو

 مونده بود. داشتن به ی ان ترم باق  ی ک ماه به امتحانات پایکمتر از 

 لدا که تولد نورسا ی ی ت براداشست شدن دویک میلدا نزدیشب 

 شد بهانه ینم یدفعه قبل  ۲نبار رو مثل یا یهم بود به اراک بره ول

 

 

 کرد ینا قبول میکاش سینا بره!! ایو بدون س ییاره خودش تنها یب

 ....رفتنیو باهم م 

 ا هنوز یگذشت و هلیک هفته از رفتنش به خوابگاه م یباً یتقر

 نداشت و  وستو دزش ریچ چیبهش عادت نکرده بود، ه 

 جرم گرفته بود که اصال دوست  ی خچالش بقدریلش نبود ، یبابم

 شه گرفتهیش همی س بهداشت ی داخلش بذاره ، سرو ی زینداشت چ

 داد،ینامطبوع م   ی نداشت و بو  یه خوبیه تهوف بود دستگایو کث
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 ن خودی داد ایبنده خدا کارش رو درست انجام م  ی نظافتچ

 شه عادت بهی ا همی.. هل .. ردنکیت نمیدانشجوها بودن که رعا

 ت رو به اجبار تحملین وضعیز داشت و حال ناچار بود ا یتم ی جا

 ...... کنه

 

 

 رون اومده بود؛ی بگاه ب ز و دلچسب خوایتازه از حموم نه چندان تم

 ش زنگ خورد ، صفحهشو نگاه ی کرد که گوش یموهاشو خشک م

 د ، بایو درمان ریکرد کُد اراک بود دقت که کرد شماره خونه ه

 با ین و آرام بخش فریدلنش ی تماس رو وصل کرد، صدا   ی شاد

 : د که گفتیچ یپ یتو گوش

 ... جان سالم یالو هل

 نورسا جان خوبن؟ رمان و ی؟ هیزم ، خوبیالو سالم عز

 نا خوبن؟؟ید؟؟آقا سیم، شما چطوریقربونت بشم ما خوب



@Romanbook_ir                                                                                      تابوشكين عاشقانه  

  
 

شما! یمجازق ین رف ین و آخریرمان بوک:  اول                                      

 ؟ بن؟م!!! زن عمو و عمو فائزه و فرشته جان خوی ممنون مام خوب 

 جان تماس گرفتم از حال بگم تا  یهمه خوبن خداروشکر....هل 

 د ید، دوست دارم تولد نورسا حتما باشید هماهنگ کنیبتون 

 

 

 مش شنبه،  ی. تولد رو انداختشنبه است ی امسال اول د.

 .د ییاید و بیکن ی زید برنامه رید تا بتوان یوقت دار ی روز

 ......م ی ا یم  للقربونش بشم ، خودم حواسم بود!! باشه انشا 

 ره، یرو بگ  یخواست گوشیامد که م ینورسا از اون طرف م ی صدا

 ی تابی د با بی دنش پر کشیبه آغوش کش ی ک لحظه دلش برای

 :گفت 

 ه ذره شده قربونش یرو بده نورسا دلم براش  ی!!! گوش با جانیفر

 بشم 

 شاد و کودکانهاش  ی رو گرفت صدا ینکه نورسا گوشیبه محض ا
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 : دیچ یپ یتو گوش

 !! یم عمه هلالس

 .... ماهت ی قربونت بشه عمه!! سالم به رو یاله

 

 

 ؟؟ی ایتولدم م 

 ....... امی زم معلومه که میآره عز

 ....اره یم ی ه عالمه سوغات یاد برام  یفرشادمم م ییاخ جون!! دا

 حفظ تعادلش ی حس شد برایهو بدنش ب ین حرف!! یدن ایبا شن

 ی نبود با شورش  وفقم میلیخ یکرد آروم باشه ول ینشست سع

 : د گفتیلرزیکه م  ییکه به دلش افتاد و صدا

 به  ی دیرو م یشه!!! گوشیخوش بحالت م یچه خوب پس کل 

 !!مامانت؟؟

 .... دمیآره اآلن م
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 : با دادیرو به فر ینورسا گوش

 !! یجانم هل 

 

 

 !!! ادیگه آقا فرشاد داره میبا جان!! نورسا میفر

 ه ی الت ژانو یگذروندن بخاطر تعطرو ون زم !!!نصف دوره شیآره عز

 .... اد یشتر بخاطر مامانه که داره میرانه، بیتا بهمن ا ی د ۲از 

 ام زنعموی من ب ی کنیش چشمتون روشن ، فکر نمیشا پیپ 

 !ناراحت بشه ؟

 ش احوال سراغت رو از فائزه گرفته، ینه اتفاقاً !! چند روز پ 

 وست داشت ه د هم ی تو رو سوا یکه مامانم از بچهگ ی دونیم

 ی ا ستقبال کرد، وقت یلیخواد مامان خیم فرشاد گفت تو رو میوقت

 لش ازت دلخور بود چون فرشاد ازش یش اومد اوایانات پیاون جر 

 ن مدت با موضوع کنار اومده یحال بعد از ا یر شدهبود ولدو
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 ن براش مهم یجز ا یچیگه هیاد دیخصوص اً که فرشاد داره م

 د تا رفع کدورت بشه من از همهیایب تمام حخوایست اتفاقاً مین

 

 

 رابطه ی قرار گرفتم که زمان  ی ن دوتا خانوادها ی شتر ناراحتم ب یب

 ت به روال سابق یعداشتن حالم دوست دارم وض یمیصم

 ....برگرده

 به  یم ممنون تماس گرفتیایم حتما بی کنیم یزم، سع یباشه عز

 . همه سالم برسون، نورسا رو ببوسش

 ...نا سالم برسون. خداحافظیشمام به آقا س  ، زمیممنون عز 

 !!چشم حتما،خدانگهدار

 نا بخوادیتونه از سیرو که قطع کرد،فکر کرد چطور م یگوش

 یراک بره؟! باتوجه به تولد نورسا و جمع خانوادگهمراهش به ا

 می نا شرکت کنه!! تص می شد بدون سیکه فرشادم حضور داشت نم 
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 !!د باهاش صحبت کنهورنمینده در ایگرفت اول هفته آ

 

 

 ره ینا تماس بگی خواست با س یروز شنبه که کالسش تموم شد، م 

 قدر که قش انداخته بود اونیبه تعو یاز صبح قصدش رو داشت ول

 د تماسیغروب بود و با  ی کایکالسش رو هم رفته بود .حال نزد 

 ..... گرفتیم

 رو یاستراحت گوش یده بودن خوابگاه بعد از کمیتازه رس

 هر چه منتظر ی نا رو گرفت ولیبرداشت به سالن رفت شماره س  

 .... موند جواب نداد

 ه هم یروزه ، مرجان و سمیر از خودش و فیاتاقشون نفره بود بغ

 ه  یو اهل اصفهان و سم یشگاهیبودن رشته مرجان علوم آزما

 خورد ن یراز بود ، دور سفره نشسته بودن شام می و اهل ش ییماما

 ناست ، به ی د سیدن شماره فهمید ، با دخورنگ ش زیکه گوش 
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 تماس  ی سالن رفت تا راحت تر بتونه صحبت کنه، دکمه برقرار

 : رو زد

 ....الو سالم 

 ... نتونستم جواب بدم ید زنگ زدی؟؟ ببخشیسالم خوب

 ی دونم چطور یراستش نم یکنم !!کارتون داشتم ولیخواهش م

 .....هیادیسته زخواکه دونم یدارم امّا م ییه تقاضایبگم ؟!! 

 ..... اد نباشهیدم زیه؟! شاینم چ یخب حال بگو، بب 

 با  یگرفت و به آروم یدوار شد دمیام ینا کمی ن حرف سیبا ا

 : دلنواز گفت ییصدا

  رن ، مایقراره شنبه بگ  ی تولد نورساست ول ی شنبه اول د

 تونم تنها یه که من نمیط طوریرو هم دعوت کردن!! راستش شرا

 ه ازشما یادیدونم خواسته زیهم دوست دارم باشم ، م یفطر برم از



@Romanbook_ir                                                                                      تابوشكين عاشقانه  

  
 

شما! یمجازق ین رف ین و آخریرمان بوک:  اول                                      

 

 

 دیداشت ی ا کارید یاگه دوست نداشت ید ولیم کنیبخوام همراه

 ...... رمید، منم نمیتعارف بگ  یب د لطفاًیکه نتونست 

 ی نا بود همون شب عروسی که از نورسا تو ذهن س یر ین تصو یآخر

 خمو نگاهش و انه ن لحظه طلبکارایکه تا آخر ی افه بامزهایو ق

 بره؟! ناخودآگاه ینکه چرا عم هاش رو داره میکرد؛ اعتراض به ایم

 : لبش اومد و گفت ی رو ی لبخند

 ه هر یشاک ی ادیته اراک نرفتم مامان زوق یلیاتفاقاً خودمم خ 

 کنم حساب روز و ساعتشم داره حتمایموقع باهاش صحبت م 

 .... امیم

 ی ره اونقدریذبپ ین راحتیکرد به ایاصال فکرش رو هم نم

 :خوشحال شد که با ذوق و شوق گفت

 ... دیکنی ممنون لطف م 
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 م ؟؟ ی ریم برا وروجک کادو بگیبر یک 

 رم، یگ یرم می روزه م یه کالس ندارم با فشنبه ک۲اونو من خودم 

 ....شمیشتر مزاحمتون نمید ممنون بیاریف مین که تشریهم

 .... رمیگ یخب پس منم خودم جداگانه کادو م 

 : انه گفتی ن دلجویهم ی حس کرد لحنش ناراحته بر ا ایله

 ..... خواستم مزاحم وقتتون بشمینداشتم فقط نم  ی منظور بد 

 !!میری! پس باهم م؟یکنی چقدر تعارف م 

 ... کنم یرم باهات هماهنگ میگیتماس م

 بوجود آورده بود که  ی ن حس رو در نازینا ایر سیاخ  ی رفتارا

 همه حواسش د یبان یهم ی برا ه . کرد یراتیینسبت به گذشته تغ
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 خودش حفظ ی نا رو همچنان برای گرفت تا بتونه سیرو بکار م

 ن  یدش موافق نبود، بهمیاز افکار و عقا یکنه، هر چند با بخش

 ی و مهارت کم کم اون جنبه از رفتارها یرکیست با زیبای جهت م

 دی بود که با ی کرد و حال زمان  یل خودش مینا رو هم مطابق میس

 رغم ین علیهم ی رفت برایش میداد و آهسته پیدل به دلش م 

 باغ   ینا مهمونیش فقط بخاطر بدست آوردن دل سیل باطن یم

 نا به توچالیت و بجاش شنبه جمعه با سن رو نرفیکرج رام

 توجه و ذهن یتر تمامید بطور جدیکرد بایرفته بودن. فکر م 

 عنوان  چیهنا به  یمتاسفانه س  یر خودش کنه، ولینا رو درگیس

 ....ف کردهیخودش تعر ی نبود که برا ی اهل خروج از حد و مرز

 د یمرتکب شده بود که با یبزرگ ی ش خطایکبار تو زندگی ی ناز

 ت استفاده روینجور مسائل نهاینا تو ایو بکر بودن س یز سادگا
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 ن جهت یداد....به همیجلوه م ی گریکرد و موضوع رو به نحو دیم

 ...د ن به هدفش بودیرس ی مناسب برا یدرصدد راه

 رون به خانوادش تلفن بزنه، ینا رفته بود بیشام رستوران بودن وس

 ار خوشحال بودیهران ب سن ا در تیاز ساکن نبودن خانواده س ی ناز

 ...شدیازش نسبت به مهران محسوب مین امت ین بزرگتریا

 د و مهران در شرکتیدینا رو کمتر میل استخدامش س یاوا  ی ناز

 تالش کرده بود درون یلیداشت خ ی شت ری ب یکیزیحضور ف

 نا رو داشتیموفق نشده بود. اآلن که س یمهران نفوذ کنه ول

 رقابل یافتاده با اون خواهر غین  ین اتفاقیخوشحال بود چ ن 

 ن احسا س یدونست ایتحملش که به شدت ازش متنفر بود و م

 .... را کامالً متقابل و دوطرفه استین خودش و سمیب

 

 

 شه گفت از مهرانم ینا در شرکت پررنگ تر شد، میر س حضو یوقت
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 د تا بتونه نظرش روی براش جذاب تر بود هر چند مدتها طول کش

 ده و ید پوسی رادش عقایرزشش رو داشت. تنها اا یجلب کنه ول

 که در خودش سراغ داشت ی است  یش بود.اونم با س یعهد حجر

 ون د چبو ی شتر یاز به زمان ب یرشون بده فقط ن ی یتونست تغیم

 ر ییقابل تغ یروشون داشت و براحت ینا تعصب خاصیفعالً س

 ....نبودن

 از ی ها دل بعد از مدت ی د نازیعصر بعد از شرکت رفته بودن خ ر

 کرده بود. حالم که اومده بودن   ید مفصلیعزا درآورده و خر 

 نه رفت دستاشو ینکه بشیدنشون قبل از ایرستوران به محض رس

 نا جواب یس ی ا بود!! ول یورد، هلگ خزن نایس ی بشوره که گوش

 ....خواست وسط صحبتش برسه یاد نمیب ی نداد صبر کرد ناز 

 

 

 ا ینا به قصد تماس با هلی ردن ، سکه اومد غذا رو انتخاب ک ی ناز
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 ..... رون از رستوران رفتیامّا با بهانه زنگ زدن به خانوادش ب 

 ن،بودصحبتش که تموم شد و برگشت غذاشون رو تازه آورده 

 ش اومده آخر هفته رویپ ی گفت کار ی ن صرف شام به نازیدر ح

 ن اراکیاصالً دوست نداشت هم ی که ناز ی زید به اراک بره، چیبا

 شد به یم ینا چندماه ی که س یینا بود!!امّا از اونجایس  ی رفتنها

 .....با رفتنش بکنه یتونست مخالفت یاراک نرفته بود نم

 از  ی نکه  روزیفت با اه رخون !! به ی نا بعد از رسوندن نازیس

 یکرد، ول ید به نبودش عادت م ی عتا با  یگذشت و طب ی ا میرفتن هل

 ا باشه، از همون شبیت هلرفت دوست داشیهربار که به خونه م

 د کشش یخوابی ا توش م یکه هل ی که ترکش کرد اتا ق و تخت یاول

 

 

 تخت و  ی ن  شب رو روین ایجاد کرده بود عیدرش ا یخاص

 رفته بود، انگار به عطر وجودش که با یاحتب رخواا یهل ی جا
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 ن شده بدجور عادت کرده بود، سراسر وجودش ی بالش و پتو عج

 ....شد یم ممبه  یغرق در آرامش

 ه تولد بود. بعد از کالسید هدیخر ی نا برایا منتظر تماس سیهل

 ...روزه به خوابگاه برگشتن یبا ف

 ه ت کرف یس بهداشتیآب زدن دست و صورتش به سرو ی برا

 برادر  "دن یروزه نگاه کرد با دیتخت زنگ خورد ف  ی ش رویگوش

 خند ا برسونه که خودش اومد، لبیرو به هل  یخواست گوش "د یسپ

 ی نا پشت خطه ، گوشی د سید فهمیروزه رو که دیز فیطنت آم یش

 :تماس رو زد ی رو گرفت و دکمه برقرار

 

 

 .....الو سالم

 ....ی ر جواب دادی؟ د ییسالم کجا 

 .... م در دسترس نبود جواب بدمی دم خوابگاه، گوشیرس ازهت
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 ؟یخوب 

 ! !ممنون

 ه با یمدتحه زنگ زد، گفت یمل ییش زندایقه پین چند دقیهم 

 ......نشده یان بهمون سر بزنن ولیخواستن بیم ییدا

 ب ویحه خانوم گفته بود، حس غریکه مل ی خودشم از حرف

 تریحس قو  مونش هدا کرد حال موقع بازگو کردنیپ  ینیریش

 :درش تکرار شد و ادامه داد

 

 

 م و کنار یهست که باهم ییلداین شب یگفتن چون اول ییزندا 

 و کامران  ییخوان س هشنبه شب رو با دایم میستی خانواده هامون ن

 .......م ی شمون دور هم باشیان پ ینا بیا

 د بهشون ازیچه خوب !!! اتفاقاً دلم براشون تنگ شده . گفت 

 ارن؟؟ یب فیرشام تش
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 !!نه اصالً حواسم نبود 

 شام دعوتشون  ی رم برایگ ید خودم تماس میشمارهشون رو بد

 ...کنمیم

 ....رمیگ ین مرویباشه شام از ب 

 لزم رو  ی ام خونه کارایست!! من فردا کالس ندارم میلزم ن

 یشه وقت دارم برایدم سهشنبه هم کالسم  تموم میانجام م

 ......ه کارایانجام بق

 

 

 ا به یهل ی حرفا  ی ادآور ینا گل کرده بود و وقت یت س نط یش

 :خودش بود

 چطور شده خودت  ی نا بلد نبودیو ا ی اونوقت شما که آشپز

 !!!؟؟یشام درست کن ی خوایم

 رو ی نا بهش انداخته بود شد ، لبخندی که س ی ک هایا متوجه تیهل
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 :گفت  یلبش اومد و با سرخوش

 ن چند روزیتو ا زهسایدخترا رو م ی گن خوابگاه مثل سربازیم 

 ... اد گرفتمی

 که قبل از رفتنت به  ییاز همون آلبالو پلو ی تونیخُب اگه م 

 .... کنمیهنوزم مزهاش رو حس م درست کن ی خوابگاه پخت

 

 

 ازش مزه ی چیکه با همه عشقش پخته بود و ه یاد اون شامی

 رییتغ یاورد ولیخودش ن ی به رو  ی زینکرد حالشو بد کرد، چ

 : نش دست خودش نبودیغمگ ی اصد ن ولح ییهوی

 !!کنمیباشه درست م

 ناراحتت کردم؟؟

 ... نه از کالس اومدم خستهام

 ...ادداشت کنیم گیرو م ییشماره دا
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 رون آورد و یرفت خودکار و کاغذ بیفش می که به سمت کیدر حال

 ..ادداشت کردیشماره رو 

 ... برو استراحت کن ی خب حال که خست ها

 .....د که ندارمیام خونه کلیب ی چطور  ردان فد!!! میصبر کن  

 

 

 د برم شرکت یحواسم نبود!!! منم فردا صبح زود با یگی راست م

 شرکت باشم با  دیباره محل پروژه ،منم  ین صبح م کم مهرایشر

 و خانومش هم چند  یدارم. متاسفانه گلنب ی قرار کار ی چند نفر

 .....ش اونایذاشتم پید رو م یه رفتن کابل وگرنه کلیروز

 ام ید قبل از رفتنم مید شرکت !!!آدرس بدیخُب با خودتون ببر 

 .....رمیگیازتون م

 ....شهی آخه زحمتت م

 د یت، آدرس رو بدسین یزحمت
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 .... راحت تره ی ایابان بخارست، کوچه نهم...... با آژانس بیخ

 ....رم یگی ام م یم  ی باشه فردا برا 

 ... مراقب خودت باش

 باشه خدانگهدار

 

 

 ....افظخداح

 و اصالح شده رو برداشت تا به   یینها ی مهران با عجله نقش هها

 ن ا یئن شد از س از بودن همه نقشه ها مطم یمحل پروژه ببره وقت

 کرد و شتابان از شرکت خارج شد پلهها رو به سرعت  یخدا حافظ

 شد که پشت بهش  ی متوجه دختر ین رفت  نگهبانییپا

 نگهبان ساختمون ی بزس ی ستاده و اسم شرکت رو به آقا یا

 دن مهران به نشونه احترام برخاست ،  ی با د ی سبز ی گفت، آقایم

 :ا گفتیبه هل ضمن سالم و با اشاره به مهران رو
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 ....!!برتر هستن ی سازهها یشرکت ساختمان   ی شون از روسایا

 آرامبخشش  ی و صدا  ید با متانت ذاتیا به سمت مهران چرخیهل

 :گفت 

 

 

 ا ن یکار دارم خودشون در جر ی مدمعت ی سالم جناب !! با آقا

 ......هستن

 ی مات دختر روبروش شد!!! دختر کم سن  ی لحظ ها ی مهران بر ا

 ی ناست؟ ولی خواهر س یعنیباشه   یرستانیخورد دبیکه بهش م 

 خورد خواهرش ی پ بلوند داشت و نمین دختر تینا نبود ای ه سیشب

 ش یاهرظ ییبا ی از ز  ی ک، جداین حال ش یباشه ظاهر ساده و در ع

 تش رو چندبرابر کرده یکه داشت جذاب یرفتار توام باوقار و متانت

 .....بود

 مد ی مه مشخصات ظاهرد که ه یدیم ی ن بار بود دختریاول
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 ر شدنش رو فراموش کرد رو بهیکجا داره عجله و د ینظرش رو 

 :ا محترمانه گفتیهل

 ....کنمیتون م یید راهنماید بفرمائ یسالم !! خوش اومد 

 

 

 ....شمیشما نمحم مزاممنون 

 ...دیست بفرمائ یمزاحمت ن

 ست، یه و دستبردار نیخودش کنها ی د طرف برایا که فهمیهل

 دن یبه طبقه موردنظر رس  یه سمت پلهها راه افتاد. وقتحرف ب یب

 "برتر ی سازهها  یشرکت ساختمان  "وار ید ی نصب شده رو ی تابلو

 هم که اسمش رو ییل اومدن آقایمعرف شرکت بود واقعا دل

 .....!!مبهم بود ی دونست براش تا اندازهاینم

 ی لیدن مهران زنگ رو فشار داد، خیدر شرکت که رس ی جلو

 .... از شد انگار مش صفر پشت در بودزود در ب
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 ش جواب سالمی خندون و دوست داشتن یمش صفر با اون چهره

 ا و بعدیدر کنار رفت، اول هل ی داد و از جل و  ییا رو با خوشرویهل

 .....د شدواران مهر

 

 

 نا مشغول انجام ی کرد .س ییا رو راهنمایهل یمهران با احترام خاص

 رو داشت ای هل شد ، انتظار  ایهل کارش بود که متوجه مهران و

 : دن مهران تعجب کرد و رو بهش گفتیاز د یول

 !!رت نشده بود؟؟ی!! ! مگه دیتو که هنوز نرفت  

 ... رم حال وقت هستیم 

 نا سخت نبود که مهران چرا یس  ی دنش برایهم، فا سالم دادیهل

 :ا داد و گفتیقش رو به هلیالن اونجاست نگاه عم

 ؟؟ ی دا کردیسالم راحت پ 

 .... بله با آژانس اومدم
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 اوردیدونست ، طاقت نینا رو نمی ا و سیمهران که هنوز نسبت هل

 :نا گفتیروبه س

 ؟؟ یکنینم ی نا جان معرفیس

 

 

 ینا چه جوابی دونست سینماو نجکهم ک  یا معذب شد، کمیهل

 !!ده؟یم

 :ن لحن گفت یترید که به عادینا رو شنیس ی صدا

 ...... ا!! دخترخالهام هستنیهل

 ن  یاول ی کباره گلوش رو گرفت دست خودش نبود برایکه  یبغض

 کرد نسبت دخترخالهیش م یمعرف ی ب هایغر ی بار بود که جلو

 ره و یگو بد رین بود دوست داشت زودتر کلی سنگ  یبراش کم

 ......اونجا رو ترک کنه

 : ا کرد و گفتیمهران رو به هل
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 نا یک سیهستم شر یتون خوشبختم!! منم مهران سرابییاز آشنا

 .....جان

 

 

 ی از هر حس ی خشک و عار  یام از سر اجبار در جواب با لحنیهل

 :گفت 

 ....!!! منم خوشبختم

 ، وندا خیفتهاش به هلیش  ی نا تا تهش حس مهران رو از نگاههایس

 شناخت ،دلشیخودشم مرد بود و همجنسش رو خوب م

 گار نه که انیرون!!! مرتیره پرتش کنه بیخواست دستش رو بگ یم

 داره خجالتمیا نگاه ازش برنمیرش شده زُل زده به هل یکه د

 ......کشهینم

 ا روید هلیدا نشده!! با دادن کل ی هم پ ی د تا سر و کله نازیبهتر د

 رو نید رو بیبش کلین رفت از داخل جیمه ی کنه؛ برا یزودتر راه
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 نگاهش  یناراحت ی وقتا که از رو ی لیا داد. مثل خیآورد و به هل

 ......کنهیا عمداً نگاهش نمیکرد حس کرد بازم هلینم

 

 

 : گرفته ییبغضآلود و صدا ید رو که گرفت با لحنیکل

 ...... !!ممنون خدانگهدار 

 که اومده بود  یاهز رع ایمحکم و سر ییبا گامها  ی معطل یب

 ....برگشت

 ک مهران رسوند و با ینا خودشو نزدینکه رفت، س یبه محض ا

 خشم

 :گفت   ی کنترل نشدها

 ؟؟یکن یم ینجا چه غلطیرت نشده بود، ایکه !!! تو مگه دیمرت

 نا نشد دریمهران هنوز تو هپروت بود و متوجه توپ پُر س یول

 : جواب گفت
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 ....!!؟یردا ن دختر خال ههای از ا ی نگفته بود

 

 

 !! ؟یکنیم  ین جا چه غلطیگم ایجواب منو بده ، م 

 تو کار داره تا دم گفت با یخب معلومه دخترخالهات رو د 

 نا داداش من با تویتونستم برم .....س یه نمیاوردم کیسردرنم

 گردم آدرس و شماره تلفن خونه یرم و بر م یکار دارم م یلیخ

 ......زم باشهیخالهات رو م

 به مهران نداد فقط دوست  یچ جوابی کالفه بود که ه ی درنا بق یس

 ..... هفش رو ببره تا نزده و ناکارش نکردیداشت زودتر تشر 

 نا و مهران بود ، یس  ی درست روبرو ییز خانوم صحرایم

 کرد ، یصحبت م ییز و با خانوم صحرایم ی خم شده بود رو ی ناز

 ل سواعالمت  ی ا هر دو متوجهاش شدن، نازیبه محض خروج هل

 ا و گفت یخودشو رسوند به هل  ی ر ارادیجاد شد غیبراش ا یبزرگ
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: 

 

 

 د ؟ ین برج آفتاب هستیلکدم از مایسالم، شما رو تا بحال ند

 ....هست در خدمتم ی امر

 د همونی ن فضول خانوم بایگفت ایا بهش م یحس ششم هل

 یخال   ی ش رو سر نازین تتمه ناراحتیهم ی نا باشه برایمعشوقه س

 :گفت خر  تمسکرد و با 

 جواب  دیباهستم به شمام  ی معتمد ی ر!! بنده دختر خاله آقاینخ

 !!پس بدم ؟

 یقیدقا ی شرکت رفت و اونو برا یر خروجبالفاصله به سمت د

 ... تو شوک حرفا و رفتارش گذاشت

 نا رفت ، یسراغ س ی معطل  یرش شد و بیبانگیگر یدلشوره خاص

 ....شد یکرد و خارج میم یمهران داشت خداحافظ
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 موشکافانه و  ی د، نازی رسیبنظر م ی رعادینا کالفه و اوضاع غیس

 :د یمقدمه پرس یب

 گفت دختر خالهاته؟ ؟ین دختره راست میا

 ده و باهاش حرفم زده به عالمت  ی ا رو دیهل ی د نازینا فهمیس

 : د سرش رو تکون داد و گفتییتا

 .....آره

 ش هاافیق  یگفتی ه که مین همون دخترخالهایگفت ایمردم نمیم

 چ  یه"زه گوشش بود که  یشه آو یحت مادرش هم ی ه؟؟!!! نصیمعمول

 "!! ف نکنی تعر گهیزن د ییبایک مرد از زیش یوقت پ

 یی اروپا ی ده بود از مدل تو ژورنال یکه د یشیآرایدختر ساده و ب

 .....هم خوشگلتر بود

 :د یطاقت پرس یکرد، ب یشتر داشت خف هاش میب ی کنجکاو
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 ه؟؟یرستانیدب 

 .... هیامسال قبول شده ترم اول !! نه

 خونشون تهرانه؟ ؟

 .....نه خوابگاهه

 نجا چکار داشت ؟؟یا

 ست، خانواده یخواست خواهرم کالسه خونه ن ی ه رو مدخونیکل

 ....خواست بره خونهیفرداشب خونمون مهمونن م  ییدا

 ن  ینا همی ر رفتار سییگه مطمئن بود احتمال تغیحال د ی ناز

 نا رو ازش یداد سیشده اجازه نم یمت یهر قه ب ی دختره باشه، ول

 .......!!!رنیبگ
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 ی نکه کسیزودتر برسه خونه، با ا  راننده آژانس رو نگه داشته بو د.تا

 ی گفت دختریبهش م ی قو یحس  ینکرده بود ول ی رو معرف  ی ناز

 ی د نازیهو سر راهش سبز شد باینا یش س یکه موقع اومدن از پ

 بود که  یظیش غلیطف آراه ل ش ببایکه ظاهر ز ی باشه دختر

 .....صورتش داشت ی رو

 ی رنگ مو ش،ی ر تا برسه خونه فقط صورت پر آرایتمام طول مس

 چشمش  ی ک جلو یک به ینطور لباس نامناسبش، یهم ی فانتز

 نش، بارها ی ک ببیدوست داشت از نزد یلیرفتن !! قبالً خیرژه م

 بودته ساخ ی افسان ها ی تو ذهنش تصورش کرده بود و ازش دختر

 یوانگیبود که تا مرز د ی ده بودش تاسفش به حد یحال که د یول

 ا بهتر بود اونوقت یکم از هلیقل نداشت، کاش حدا  یفاصله چندان

 

 

 نا اون روینکه سیا یداد ولی نا حق می سوخت و به سیدلش نم
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 ....ح داده براش گرون تموم شده یبهش ترج

 یدش چید ی م  اگرده بود یده نپسندین خانوم دختره رو ندیپرو

 ی با یدونه اون ظاهر زینه؟! نمینا ای قه سیواقعا سل ی عنیگفت؟! یم

 م ینداره؟!!! از قد ی چ اعتباریش هی بدون آرا ه ویساختگ  یعروسک

 ......قیق هر چه ل یگفتن خال

 کرده بود کالفهتر  یا رو دختر خال هاش معرفینکه هلیا  ی ادآوریبا 

 ..... شدیم

 حه خانوم بهش یکه مل  یو محبتود نب ییاگه بخاطر خانواده دا

 .... داشتیبرنم  ی فردا شب قدم  یمهمون ی داشت ، هرگز برا 

 ت یدل و دماغ اراک رفتنم نداشت، همون خوابگاه با وضع گه ید

 .... افتضاحش براش بمنزله کاخ بود

 

 

 کاره یهر چند از رفتارپسره چِندش مهران!!! هم بدش اومده بود 
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 نا ید و تا از ارتباطش با س یچسبهش  دنش مثل کنه بیبه محض د

 .......اورد ول کن نبودیسر در ن

 یگها یمثل مهران جور د ی ا مواردم گرفت از حال به بعد بیتصم

 .....رهیش ن گیات کرد رو در پیکه با کوروش ب ی رفتارکنه و برخورد

 مِن بعد  یدونست ولینا م یتا بحال خودشو متعهد و متعلق به س

 .....دادیاب منتخق ان به خودش حیاز ا

 ده انگار اعتماد به نفسش چند برابر بال رفته، یرو د ی ناز یاز وقت

 ی نداره باوجود ی چ نظر بهش برتریدونست از هیگه میحال د

 یاگه روز یبفرض محال حت   یناست ولیکه ته دلش عاشق س

 ......ا قبولش کنهیگ ه هلیرممکنه دینا هم بخوادش غیس

 

 

 کرد،افکار درهمش رو پس زد و با قف تو خونه ی ن که جلوی ماش

 ...... اده شدهیتشکر پ
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 دوستش داشت تنگ نشده بود،که قبالً  ی خون ها ی اصالً دلش برا

 ی ن خونه زندگ یکه در ا یخاطرات تلخ مدت یادآوریهر بار با 

 .....شدیکرد روحش آزرده میم

 بهش تعلق ی که زمان   یکراست به اتاقیوارد آپارتمان که شد ، 

 ن مدت ی زمان رفتنش نبود مشخص بود ا یبه مرتب رفتشت دا

 عوض کرد و بهدر نبودش ازش استفاده شده.....لباساش رو 

 ....آشپزخونه رفت

 نت یداخل کاب ی شتر ظرفایشه گفت ب ینجا چه خبره؟؟!!! میا  ییوا

 .....شسته شدن یرون بود و مشخصه بتازگ یب

 

 

 بشه،  بازتش  دس ی اول همه ظرف رو سرجاشون گذاشت تا جلو

 پختن آلبالو   ی آشپزخونه رو مرتب کرد، خودشم اول نظرش رو

 واست کرده بود از پختنش صرفنظرنا درخیچون س یپلو بود ول
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 مخصوص مادرش  یم بادمجون و کوفتهیم گرفت حلیکرد تصم

 گه فرق داشت هم درست ید ی کم با کوفتههایرو درست کنه 

 تها نخورده مد  دشمکردنش راحتتر بود و هم خوشمزهتر .... خو

 ......و هوس کرده بود

 د ، دوست یناهار تخممرغ درست کرد کارش تا طول کش ی برا

 ......نه ینا رو نب یداشت زودتر به خوابگاه برگرده تا س

 سر راه رفتنش به خوابگاه بادمجون گرفت تا همونجا سرخ کنه و

 ......م بادمجون فردا با خودش ببرهیحل ی برا

 

 

 نا یاز نبود مهران کنار س ی بود ، ناز ته رف  ایاز صبح که هل 

 ک ه یطورک لحظه هم تنهاش نذاشته بود یسوءاستفاده کرد و 

 کرده بود و مجبور شد در حضور آرش بهش بتوپه  ی نا رو عصبیس

 》 یینجایهمش ا ی ؟ مگه کار ندار!!《
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 ....رد کرد و بازم همونجا موند یبا خنده و شوخ ی ناز یول

 ره حال که خونه بود عصر باهم یگس بتماا یم داشت با هلیتصم

 ه زنگ کنارش اجاز ی وجود ناز یه تولد نورسا، ولید هدیبرن خر

 .... دادیزدن رو نم

 کیتا برسونش و تو تراف ی عصرم بعد از شرکت به درخواست ناز

 ....خونه بود ۸ ی برگرده برا

 خاموش ی برقا  یا شب رو مونده ولیکرد هلیدوار بود و فکر میام

 !!!!گفت اشتباه فکر کردهی م بهش خونه 

 

 

 از در خونه رو که باز کرد سوت و کور بود، با روشن کردن برقا

 ....خونه چشماش برق زد ی زیمرتب بودن و تم

 ش رویگوش ی معطل   یا ازش ناراحته بیگفت هلیبهش م  یه حسی

 رون آورد شمارش رو گرفت و منتظر موند بعد از یبش ب یاز ج
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 :دیچیپ  ی شگو گرفتهاش تو ی بوق صدا۳

 ... الو

 ؟؟یالو سالم، خوب

 ....ممنون

 ن یهم ی هست براش یزیه چین جواب کوتاه مطمئن شد  یبا هم

 :دوستانه گفت یمهربو نتر و با لحن

 

 

 ....ی دیدستت دردنکنه چقدر خونه خوب شده ، زحمت کش

 یه تولد ولید هدیخر  ی م برا ی ام تا بریخواستم زودتر بیم ی عصر

 ..... نشد

 .... ست ، از رفتن منصرف شدمیگه لزم نید ممنون

 انهیلجوش براش مسجل شد دی که گفت ناراحت ی ن جملهایبا ا

 :دیپرس



@Romanbook_ir                                                                                      تابوشكين عاشقانه  

  
 

شما! یمجازق ین رف ین و آخریرمان بوک:  اول                                      

 !!یکنم ناراح تیشده ؟! حس م ی زیچ

 ک امتحاناست یمم عوض شده، نزدیست فقط تصم ین ی زینه چ

 .... د بمونم به درسام برسمیبا

 اشتغ دن مدت ازش سرایکه ا ینا از لحن صحبت و اخالقیس

 ی بعد برا ی ح داد بذاره برایده است ترجیفاید اصرارش بیفهم

 :ن گفتیهم

 

 

 ، بازم ممنون بخاطر زحماتت، تا فردای ل یر ماباشه هر طو

 ...خداحافظ

 ...خدانگهدار

 کرد یسرد باهاش برخورد کرد که حالش گرفت ، حس م ی بقدر

 گهیکبار دیهم بهش منتقل شده...  یسرماش از پشت گوش

 ی ا رو مرور کرد صبح که اتفاق خاصیداش با هلخور بر نیآخر
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 نکه دختر خالهیز اا یعنیش به مهران!!! ی افتاد جز معرفین

 !!گفت؟یم  یش کرده ناراحت شده، آخه چرا؟!! پس چیمعرف

 باهوش و حساسه، و برعکس  ی ل ی خ ا یهلده بود که ی نو فهمیفقط ا

 ا زودیل، هدلخور بشه ی زیافته از چ یکم اتفاق م یلیکه خ ی ناز

 .....رنجه

 

 

 فهمونده بود ی م به نازیر مستقیم و غی ن بار مستقیامروز چند

 تنهاش نذاشته بود.....در  ی لحظ ها یاز سرش برداره ولدست 

 ا همون آن اثر یه اشاره به هلیدونست فقط با یکه میحال

 ......کردیم

 ا روزه با آژانس به خوابگاه رفتن بادمجونیبعد از دانشگاه همراه ف

 رو که آماده کرده بود برداشت و با همون آژانس ییزایچ یبعض و

 ....که مونده بود رو انجام داد ییاکار  یبه خونه رفت و مابق
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 چ عنوانیحه خانوم تماس گرفته بود به هیش که با ملیشب پ ۲

 ا با خواهش و تمنایهل یکردن ولیدعوت شام رو قبول نم

 .دعوتشون کرد  ت وگرفه رو هم یشون کرده بود شماره هدیراض 

 

 

 ایلدا رو انجام داده بود و هلیمراسم شب  ی لزم برا  ی داینا خریس

 .ده بودیز شامم چیم یز رو حاضرحتیهمه چ  ۳:ساعت  ی برا

 روز که شرکت رفته بود با یفقط مونده بود سالد درست کنه از د

 ل یتو لک بود که همه متوجه شده و دل ی اونقدر ی دن نازید

 تمام مدت چهره، طرز حرف زدن و حرکات  ن.شدیا میحالشو جو

 کردیخورد م  نطور که کاهوها رویچشمش بود، هم ی جلو ی ناز

 دیبر ی حواسش پرت شد و دست چپش بدجور ی لحظ ها ی برا

 یاد یچاقو رو انداخت. دستش رو که خون ز ی راراد یکه غیطور

 خونش بند  یر آب سرد گرفت ، وقتیر شیز ی رفت مدت یازش م
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 برداشت و محکم  ی ست چند تا دستمال کاغذو بب رر آیاومد ش

 ه رفت و با یاول ی گرفت ، سراغ جعبه کمکها یدگیمحل بر ی رو

 اد گرفته بود، به یه یاول ی که از دوره آموزش کمکها یاطالعات

 .....دستش رو پانسمان کرد یسخت

 

 

 ه سالد رو با دستکشیدور کنه و بق ی کرد ذهنش رو ازناز یسع

 ......ردت ککبار مصرف درسی

 هر روزه اون  ی گشت عالوه بر شلو غیاز محل پروژه ولنجک برم

 لدا هم باعث یک عصر ، مناسبت شب یپرترافر در ساعت یمس

 ک یم تو ترافیکساعت و نین  یهم ی شتر شدهبود. برایب  یشلو غ

 بود... عجله داشت زودتر برسه تا قبل از اومدن مهمونا خونه باشه 

 داشت،  یخاص یاست دلخوش ونها خینکه مطمئن بود هلیاز ا

 بود خودشو رسوند. ساعتش رو نگاه کرد ی بالخره هر طور
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 ن رو پارک یامده باشن، ماشید داشت هنوز نیبود و ام ۸ ی کاینزد

 د خواست یکرد.به سمت پله ها رفت، پشت در آپارتمان که رس

 منصرف شد ... بجاش زنگ رو   ی د بندازه در رو باز کنه ول یکل

 

 

 ا درقاب نگاهش به مانند یدر باز شد و هل ی از لحظ هاعد د بفشار دا

 نا واردی ان شد ، سالم داد و کنار رفت سینما  ینقاش ی بایز ی تابلو

 خوش غذا بود ی که نظرش رو جلب کرد بو ی ز ین چیشد دوم

 و  یسر زندگ ی وار خونه بوی د، از در و د یچی ش پ ین یر بیکه ز

 : گفت ییبا خوشرو  ایلآمد . در جواب سالم کوتاه هیم یشاداب

 .... یسالم خسته نباش 

 !ممنون 

 شد، یع آماده میگرفت و سری د دوش م ینبود با یفرصت چندان 

 : ا گفتیرو به هل
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 ع آماده یشلوغ بود.... سر ی لیابونا خی ر شد!! خید د یببخش 

 ...شمیم

 د تکون داد و به آشپزخونه رفت تا ییا سرش رو به عالمت تایهل

 .......نه بز سر  گه به غذایبار د

 ده بعد یز ن چیم ی وانها رو رویادش اومد ل یز روبراه بود، یهمه چ

 رو که با ی زی گه میکبار دیرفت  ییرایوانها به پذیبا ل یقیز دقاا

 وانها رو کنار دستمالیکرد، ل یده بود بررس ی قه چیت سل ینها

 به شکل گل درآورده بود ییبایکه به طرز ز ی پارچها ی سفر هها

 از ینالمللی به مشهد و اقامت در هتل ب ی در سفر ارکب یگذاشت .

 ادش بده ،  ی دادن به دستمال رو گارسون خواسته بود نحوه مدل 

 ....گارسون هم چند مدل مختلف رو نشونش داده بود

 :گفتینا از پشت سر که می س ی با صدا

 د خسته ی؟!! ببخش ی چه کرد ییبه به دستت درد نکنه ، تنها

 ن هنرا ندارم که کمکت یدم ا صال از ابو ونه، هرچند اگرم خ ی شد
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 ..... کنم

 به ی بود ول  یشه عالیخت مثل همبهش اندا یم نگاهیبرگشت و ن 

 گه دلش یکرد دین میخودش قول داده بود براش مهم نباشه تمر

 شه، درین مرد زندگیرترینظیگه فکر نکنه فرد مقابلش ب ینلرزه د

 : گفت یاز هر حس ی عار یجواب با لحن

 ....نکردم ی رکا

 !!؟یناراحت ی زیاز چ

 !!!نه

 

 

 نیید، بازم سرش پاستایش ا ی ک قدمیجلوتر رفت و در فاصله 

 ده گرفتنا رو دوستینجور نادیکرد ایبود و عمداً نگاهش نم

 :آمرانه گفت   ینداشت، با لحن 

 !!!نییزنم سرت رو ننداز پا یباهات حرف م یوقت
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 نیهم ی د، برایا ندیهلدر رفتار  ی رییچ واکنش و تغیبازم ه یول

 ش گرفت سرش رو بال اورد وادار  یبا دستش چونهاش رو به آروم

 د زبونیتبناکش د ی که تو چشما ی کرد بهش نگاه کنه، با غم 

 :گفت  یانه وبا مهربونیتش بسته شد بجاش دلجویشکا

 خب بگو !! حرف یناراحت ی ز ی؟ اگه از چیکنیچرا سکوت م 

 !!بزن

 !ستیم بخاطر شما نیه، ناراحتباش تن ست که قابل گفین ی زیچ 

 که به  یاز دور غ که کردم ناراحتم ی از خودم و کار احمقان ها

 

 

 ی شتر به حماقتم پیگذره ب یم یخانوادهام گفتم در عذابم هر چ

 ..... برمیم

 شتر نگاه کردن چشماش رو ینداشت که بده توان ب   یچ جوابیه

 ست را فت،هم نداشت چونهاشو رها کرد و کال فه فاصله گر
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 ی نام مثل کالفی ده شده که سی چیپ ی گفت!!! موضوع بقدریم

 .....و کار خودش مونده بودسردرگم بدجور ت

 مغشوش رفت تا  ینا با ذهنی فون بلند شد، و س یزنگ آ ی صدا

 حفظ ی ام برایدر منتظر آمدنشون شد. هل ی در رو باز کنه؛ جلو

 .......ستادیظاهر رفت و کنارش با فاصله ا

 ا به آشپزخونهیو خانوادهاش کردن ، هل ییاز دا یگرم استقبال 

 تنها باشه  ایهلنا نشست حس کردیر س نبایاره، ا یب ی رفت تا چا

 ی نی با س یقیت بشه بعد از دقاین نخواست اذ یهم  ی راحت تره بر ا

 

 

 حه خانوم با تاسفیشد به محض ورودش مل ییرایوارد پذ ی چا

 :گفت 

 شده؟؟ یا جون دستت چیهل ییوا  ی ا

 ی نی شدهاش که به دسته س یچی اهها به سمت دست باند پ نگ همه
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 :زد و گفت یح یلبخند مل ایده شد. هلیبود کش

 ....دیحواسم نبود با چاقو بر 

 ا بود که اصالً ی ر چهره ناراحت هلینا تا اون لحظه اونقدر درگیس

 ار از جاش بلند شد و یاخت ی متوجه بانداژ دستش نشده بود. ب 

 حه خانوم نشست موقع یام کنار ملیل، هرو ازش گرفت ین یس

 ی نا استکانهای، س  ا به آشپزخونه رفتیدن شام که شد هلیکش

 ....رو جمع کرد و برد تا بهش کمک کنه یخال

 :گفت یا به آرومینت گذاشت و رو به هلیکاب ی رو رو ین یس

 

 

 ...... بذار کمکت کنم

 د یخوام غذا بکشم شما بفرمائ یز آماده است فقط م یهمه چ

 ...تنها نباشن ونامهم

 ن  ی  ستن ، دستت رو ببیبه که نیست !! تنها باشن غریمهم ن  
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 !؟ ی چکار کرد

 .... ستین ی زیچ

 : ه اومد که گفتیهد ی صدا

 .....ی ا جون به زحمت افتادیهل 

 !!زم؟یعز یچه زحمت

 ا کمک اومده، تشکر کرد و آشپزخونهیهل ی د برا ی د ینا وقتیس

 ... رو ترک کرد 

 

 

 ا یهل  یف جمع از دستپخت عالی آرام و با تعر  یطیمحشام در 

 م یلبالو پلو داشت، از طعم کوفته و حلنا که انتظار آیصرف شد. س 

 نیتا ا  ییدونست دایا نمیبادمجون هم خوشش اومده بود. هل

 ییم بادمجون دوست داره، بعد از شام موقع جابجایاندازه حل

 یدر ظرف ییدا  ی برام بادمجون رو ی شترِ حلیمونده ب ی باق  ی غذاها
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 ......خت تا موقع رفتن ببرنیر

 یرایبه پذ ی چا ی نیه، با س یه کمک هدبعد از تموم شدن کارا ب

 رو ازش  ی چا ین ی ه بلند شد سیدن هد یرفتن کامران به محض د

 نیانتظار ا ییحه خانوم نشست . زندایدوباره کنار مل ایهل گرفت ، 

 با سوگل  یوقت شت ساله ندا ۸ک دختر یو شام رو از  ییرایپذ

 اه ویکرد که فقط درس خونده و دستش به سیسه میخودش مقا

 در کنار  ی خورد چون معتقد بود هر دختریده تاسف مید نرس یسف

 

 

 ا در نظرشید بلد باشه....هلینجور هنرا رو هم بایدرس خوندن ا

 کجا داشت،یبود که همه محسنات لزم رو  ییجزو معدود دخترا

 :نا گفت یبه س رو گه ن ی ز یبازم نتونست چ

 ن دوره یانجور دخترا تو ینا جان!!! قدر خانومت رو بدون ایس 

 ...انیمیزمونه ک 
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 نکه خوشحال بشه بدتر یا ی ش بجاییزندا ی فاینا هر بار از تعریس

 ل بود که خودشم مطمئن بودین دلیدم به ایشد، شا یم  یعصب

 .... گنیه می نطوره که بقیهم

 : ه با خنده گفتیهد

 ... شه هایم می د حسودی گیم ی نجور یا!! ماناااا ما

 شونهاش حلقه ی تش رو روکامران که کنارش نشسته بود دس

 :و خنده گفت  یکترش کرد. با شوخ یکرد وبا عشق به خودش نزد 

 

 

 ..... زمیشه تو عزیم ی گه ، وگرنه کینا م یس  یدلخوش ی مامان برا

 :حه خانم گفتیمل

 جوونها  همهنه خداروشکر هر دو عروسامون خوبن، خداک 

 ...خوشبخت باشن  ی نطو ریهم

 هیعاشقانه کامران و هد یه رابطها بین و پر حسرت هلینگاه غمگ
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 ا یکه هل  یدونست از زندگیم  یحه خانوم چیقفل شده بود، مل

 !!خودش ساخته بود؟ ی برا

 شد،یدار مید ب یده ب ود و بخاطر کالسش صبح زود با یر خوابیشب د

 به دست و  ی دارشد. آبیبسر ود  ن ساعت گذاشته بیهم ی برا

 لش رو ید وساتخت رو مرتب کر ی د رویصورتش زد لباس پوش

 د که تو  ی نا رو دی رون رفت وارد هال شد سیبرداشت، از اتاق ب

 

 

 کنه  یآشپزخونه است. از همونجا سالم داد و خواست خداحافظ

 رون آمد راهش رو سدکرد و مقابلش قرارینا از آشپزخونه بی که س

 : گرفت

 !!ر کجا؟؟ی ، صبح بخمسال 

 :به ساعتش انداخت و گفت ی نگاه 

 ....ده کالسیرم بشه استاد راهم نمیکشه دی م  تا برسم طول
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 شه ازیرت نمیرسونمت نترس دیبخور، خودم م ی زیه چیا یب

 ... ست ین ینجا تا دانشگاه شما راهیا

 نا براشی مبل و به آشپزخونه رفت، س ی فش رو گذاشت رویک

 : تذاشش گخت جلو یر ی چا

 ....من صبحانه خوردم برم لباس بپوشم 

 

 

 زیر گردو خورد و میام چند لقمه نون پن یهلنو گفت و رفت ، یا

 د و ینا سررسیرو جمع کرد، خواست استکانها رو بشوره که س

 : اجازه نداد

 ؟؟ ی ظرف بشور ی خوای با اون دستت م 

 ....دستکش هست 

 م اومدم ودخ  یست دستکش دستت کن یحال با پانسمان لزم ن 

 ....شورمیخونه م
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 فشیرون آمد ، کیآشپزخونه ب د، از یبر اصرار ند یگه لزومیام دیهل

 .....رون رفتنیمبل برداشت و باهم از در ب ی رو از رو 

 ابونا ینا با سرعت خیس ینکه وقت بود ولین شدن،با ای سوار ماش

 :دوستانه گفت یآهسته و لحن ییکرد ، با صدایرو رد م

 !! م اراکیریم آخر هفته م گفت ان  من به مام

 ..... دیشما بر 

 ؟ییگن تو کجا ینم تنها برم، اونوقت  

 ... د درس داشتی خب بگ 

 تولد نورسا؟؟ ی بر ی خوایمگه نم 

 بر م یرم براش میگ یه میام بعداً هد یتونم بیگم نمی زنم میزنگ م 

.... 

 ؟؟؟ یکنیم ی لجباز 

 ن باهم ظاهر ی، ابدمخوام به دورغمون وسعت ینه اصالً!! فقط نم 

 کنه، یو بدتر مدا کنه اوضاع ر یشتر ادامه پیب یهرچ یالک ی شدنا
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 !!!خوان جداشن؟ینا که باهم خوش و خرم بودن چطور میگن اینم

 ییم که باهم جایم از اولم مشکل داشتید لاقل بعداً بگ یبذار

 .....می رفتینم

 

 

 .....!!اراک؟  ی ایبا من ب  ی خوایچ وقت نمیه یعنی 

 ر رشته ییتغ ی گه به اونجاها نکشه، دو هفت هست تقاضای د دیشا 

 ترم بعد درست ی دوارم برایکنم امیم  ی ریگیدادم دارم پ یو انتقال

 .......بشه

 :مشهود ادامه داد یکرد و با ناراحت  یمکث

 نکه شمایا ی نکه کارم درست شد و رفتم اراک، برایبه محض ا 

 م لزم بود بهاگردم یطالق رو من م ی د تقاضای دا نکنیپ یمشکل

 م یم جدا بشیخوایر من بوده و حالم میگم کل ماجرا تقصیهمه م

.... 



@Romanbook_ir                                                                                      تابوشكين عاشقانه  

  
 

شما! یمجازق ین رف ین و آخریرمان بوک:  اول                                      

 ی ن زندگیداشت که تو ا یلینداشت در جوابش بگه،چه دل ی زیچ

 ایچرا تازگ ین بوده، ول یاز اول قرارشون هم ینگهش داره؟!! وقت 

 نبار اسمیافته؟!! چرا ا یب ین اتفاقیته دلش دوست نداره همچ

 داکرد؟؟چر ا یپ یب یر و رو شد و حال غرید دلش زی شن که رو طالق

 گفتن چرا توکه دوستیگه هم تو سرش مید  ی تا چرا چرا صد

 ی دا کنینجات پ ی که درست کرد ی زودتر از مخمص ها یداشت

 !!!؟ی د دار یشده که حال ترد  یچ

 دانشگاه ی ابون روبرو ین رو اون سمت خیپارک بود ماش ی جا

 م ایهلمرخش انداخت چهره در هم یه نب یمتوقف کرد و نگاه

 نداشت که بزنه فقط  ی گهاید  داد، حرفیش میخبر از ناراحت

 :گفت 

 ، مراقب خودت ی دیزحمت کش یلیشب خیدستت درد نکنه د 

 ....باش

 ا سرش رو تکون داد و همونطور که نگاهش به روبرو بود در یهل
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 : جواب گفت

 

 

 د محبتش یباو  ارمحه خانوم رو قلباً دوست دی نکردم! مل ی کار 

 نون کهنباشه، مم ی گهای د فرصت دیکردم شایرو جبران م

 .....نم یرسوند

 ...اده شد یکرد با گفتن خدانگهدار پین رو باز میکه در ماشیدر حال

 دونست همزمان یرانه رفتنش رو تماشا کرد، می نا دلگی رفت و س

 و سرعت انجام  ین راحتیگرفتن به هم  یر رشته و انتقالییتغ

 نمور د یدرا یزید که چ ی مصمم د ی رو بقدر  ایهل یله وشینم

 .نگفت

 روز یله شرکت رفتن و مهرانم نداشت ، حتماً دوباره مثل دحوص

 !!!خواد بره رو مخشیا م یگرفتن شماره تلفن خونه هل  ی برا

 یبه سردر دانشکده داروساز  ی ن موند نگاهیهمونجا داخل ماش
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 نجا رسونده یکه به ا ی ادانشگاه تهران انداخت، دانشگاه و رشت ه

 

 

 فروکش ی ن زودیا به ایلاق هیبودشون، چطور اونهمه شور و اشت 

 ز روید همه چیهو ق یخواد ازش بگذره و یم ی کرده ؟! حال چطور

 !بزنه؟

 نجا برسه مثل قبل راحت یماه به ا۳کرد تو مدت یهرگز فکر نم

 ه یدن بهش حرف بزنه یرس یو عجله برا ییتونست از جداینم

 فراتر از حس ی زیه چیجاد شده بود یدرش ا  یصخا عهدجور ت

 ....واهرش برادر به خ

 ناهار بود و دوباره ی برا یکسره کالس داشت وقت کوتاهیتا ظهر 

 ال داخلیو ش ی روزه شادیتا  کالس بود موقع ناهار همراه ف ۲از 

 رون آوردش یفش بیش زنگ خورد، از کیسلف بودن که گوش

 انترم یکه بعد از م ی ن باریآخراز ود،ب ی معتمد ی شماره خونه آقا
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 ر یده خبر نداشت، هم خودش درگی ز سپگه ای رفته بود اراک د

 و سخت مشغول ی ده بطور جدی خوابگاه شده بود وهم سپ

 .بود یکنکور انسان  یآمادگ ی درساش برا

 : دکمه سبز رو فشار داد و گفت یبا خوشحال

 ..... الو سالم 

 ده تو گوشش یسپ ی ژانرشاد و پر ی حدسش درست بود صدا

 :دیچیپ

 تو؟؟ ی سالم خانوم دکتر !! چطور

 د؟؟ مامان ، بابا خواهرا همه خوبن؟ ؟یخوبم شما چطور

 ؟؟ی ایم، فردا رو که میهمه خوب
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 کرد، یادش رفته بود خصوصاً که اصال فکرشم نمیا به کل یهل

 نیهم ی رو هم دعوت کرده باشه برا ی معتمد ی با خانواده آقایفر

 :دیپرس

 ام ؟؟یب کجا

 .... گه!! تولد نورسایاراک د

 ؟؟ دی مگه شمام هست  

 ....با خانوم مامان بابا و منم دعوت کردنیآره فر

 .....ادنیان ترمه درسام زیک پا یام نزدید ن  ی من شا 

 من  ی این  ی ن درس خوندنت، غلط کردیبابا مارو با ا یکشت 

 نطق ه ملسفم خسته شدم از بس ف ی م قر بدیا بریدونم و تو....ب یم

 .....ه خوندمیو عروض و قاف

 !!شه؟یم  ینم چی خب حال تا فردا بب
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 ده دارهیماهه شازده پسرش رو ند۳م، مامان  یما منتظر یول 

 .....کنهیم ی ه شماریآمدنتون ثان  ی برا

 ...شهیبرم کالسم شروع م دیبام ....من یای م بی کنی م ی باشه سع

 باشه خداخافظ  

 خدانگهدار

 ......ه ناهارشم نخوردیگه بق یدشد ور انگار اشتهاش ک

 تا ساعت  تحمل کرد و بعد از کالس با کالس خسته کننده رو

 که  ین کسیرون که رفتن اول ی بچه ها از دانشکده خارج شدن ب

 روزه که یا اشاره کرد به سمتش بره، فیدن هلینا بود با د ید سید

 ال با تعجب به فرد یو ش ی شاد  یز بود ولیان همه چ یدر جر

 .....ایهلکردن که اومده بود دنبال  ینگاه م  ی و مقبولول مجه

 .... نا رفت ی کرد و به سمت س یاز دوستاش خداحافظ
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 : گفت یینا سالم داد اونم در جواب با خوشرویدن به س ی با رس

 !!یسالم خسته نباش 

 : کردینگاه م ینا رو استفهام یکه سیدر حال

 د ؟؟ یکنینجا چکار میممنون، ا 

 تییقه و راهنمایم،به سلیریه بگ ینورسا هد یابرم یاومدم بر 

 رمان لطف کردنیرم. آقا هیمن که م ی ایب ی از دارم تو هم نخو این

 یه نرم، از طرفیادب یخودشون تماس گرفتن و دعوت کردن ب

 م تولد نورسا همون روز بهیشنبه بر یاول هفته که بهم گفت 

 م، حال یم برباهکه م از اون روز منتظره فرداست یای مامان گفتم م

 ..... کنمیصرارت نما  ی ایب ی دوست ندار یلیبه هر دل

 نکه خسته بودیبر مخالفت نداشت با ا یلیه دلید هدیخر ی برا

 : رفتیپذ

 ...... امیباشه همراهتون م 

 ن رو براش باز کرد، خودشم سوار شد. بخاطر ی نا در ماشیس
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 حال خوشد یخر ی ش برایا و همراهیکردن هل یتش در راض ی موفق

 ک بودن گرفتهیزدرو که ن یفروش ی بود، آدرس چند تا اسباب باز

 .....م همونجا رفتنیبود و مستق 

 یجورواجور حت  ی ایبود دو طبقه پر از اسباب باز یفروشگاه بزرگ 

 نا یخود داشت!! س  ی اورد بچهها که جایبزرگترا رو هم به وجد م

 رو  چکدومی ا هیهل یچند تا عروسک خوشگل انتخاب کرد ول

 ی ودن وقتخوشگل ب یلینا متعجب بود عروسکا خی د، سینپسند

 م ت ید بخاطر قیگه گذاشته فهمید ی ا دست رو عروسکاید هلید

 : ا گفتیا رو قبول نکرده ، رو به هلیبالشون قبل

 

 

 که من انتخاب کردم  یسه با اونین عروسک قابل مقاین ای بب

 ....ست ین

 داره ، همه هم فقط  ی ازه اتاق پر از عروسک و اسباب بینورسا 
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 نداره  یچ لزومی ندازه کنار ، هیمدارن  یچند روز براش تازگ

 ی ها ید بچه با هر هد  ی بد ین عروسکینهمه پول بابت همچیا

 .... مت مناسب ترم هستیشه، قیخوشحال م

 رش کردهیغافلگ ی ا حساب یهل ین طرز بر خورد و استدلل منطق یا

 ی ا دست رویبرعکس هل که  فت.رید میبه خر ی بود مدتها با دختر

 مت یفقط به ق  ی کرد نازیفکر م یت گاهذاشیزا م ین چیگرونتر

 ....دهی ح میشتره اونو ترجیمتش ب یق یکنه هرچ ینگاه م

 ایهلبودن  ی اد یز ی رفت که عروسکا یا به سمتیبه دنبال هل

 ک سومیباً یمتش هم تقریق ی ن قشنگ یرو انتخاب کرد در ع یکی

 

 

 نا تا حسابیگرفته بود ، همونو داد به سظر درننا یبود که س  یاون

 کبار یقبالً  ینم خودش بخره ولیداد همیح میکنه ، هر چند ترج

 گه در ین دین موضوع سخت مواخذه شده بود بنابرایبخاطر ا
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 ....موردش بحث نکرد

 که به ذهنش  ی زینا عروسک رو حساب کنه با چی نکه سیقبل از ا

 :گفتو  نا رسوندی ع به سید خودشو سریرس

 !؟ی ریبگ ی زیادههات چ خواهر ز ی م براینجا هستیتا ا  ی خواینم 

 شو ن ی ی و از دا  ی نکه شما ببریا یمن اون دفعه براشون بردم ول

 ..... کنهیرن خوشحا لترشون م یه بگیهد

 قش رو ازش برنداشت ، ینا نگاه عمی زد سیکه حرف م ی تمام مدت 

 م قبالًودشه خش و با محبتین سن چقدر دوراندین دختر با ایا

 

 

 ره یگیه مینم براشون هد یهم ی گفته بود عاشق بچههاست برا

 ......نطورهین رفتارش نشون داد که واقعاً همیحال با ا

 نا انتخاب کرده بودیکه اول س یمت کمتر از اون عروسکیبا ق

 ....د کردیخواهر زاد ههاشم خر ی عالوه بر نورسا برا
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 دش بایشه که خریهمف رخالهها از مغازه خارج شدن ، ب یبا هد

 ده تمومیزود به ساعت نکش یلیبار خنید ایکشیطول م  ی ناز

 .....شد

 یبشه و همراهش بره ول  یا راضینا دوست داشت هلیس

 ن شدن رو کرد بهش ی سوار ماش  یتونست مجبورش کنه ، وقتینم

 :و گفت

 م؟ید باهم باشیدیشام رو افتخار م 

 

 

 اونقدر محترمانه  یل، وا از صبح خست ه شده بودیهرچند هل

 محجوبانه  یاره در جواب با لحنیت نه ب درخواست کرد که نتونس

 :گفت 

 ....به موقع خوابگاه باشم  دیبا 

 .....رسونمتی وقت هست قبل از اون م ۸:۳تا  
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 ا یک خوابگاه هلیباً نزدیشناخت و اتفاقاً تقریکه م ی به رستوران

 نیاولزو ن جامده بود و خودشویچ کس ن یبود رفتن ، هنوز ه

 یکردن معلوم بود مشتر   ی ژها ی و نا استقبالیا بودن ، از سیمشتر

 نا رو به یشونه غذا رو که سفارش دادن سیشناخته شده و دائم

 :ا گفتیهل

 امدنه؟یمت بر ن یهنوزم تصم 

 

 

 ی اد برایبگه نم یتونست براحتی گه نمیده د یتلفن سپ  ی ادآوریبا 

 :د ین پرسیهم

 !!د؟یریم  یشما ک

 و  یمهربون  ن بایهم ی ست برا یل ن ی م ی د بینش فهملح از نا یس

 : گفت یلحن خاص

 .... ی هر موقع تو بگ 
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 اد یتو دلش تکون خورد خوبه که شب بود و نور رستوران ز ی زیچ

 شیر رنگ صورتش بدجور خبر از حالت درونیینبود وگرنه تغ

 :نا رو نگاه نکنه گفتی کرد سیم  یکه سعیداد در حالیم

 !!؟وبهفردا صبح خ 

 ......میریخوبه، صبح زود م یلیخ 

 

 

 شام در سکوت صرف شد، از رستوران که خارج شدن بارون

 کمتر  یر بارون بود ولیا عاشق راه رفتن بدون چتر زید، هل یباریم

 م ی تونسته بود به خواست هاش برسه چون هربار با مخالفت مستق

 وارو سنگفت  ی زیشد پس چیرش م یمادرش روبرو بود. النم که د

 :و گفت  ا یهل نا رو کرد بهی ن شدن، سی ماش

 ..... م خونهیلت رو بردار شب بریبرمت خوابگاه وسایم

 .... شمید دنبالم ممنون مییایاگر همون فردا ب
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 !خونه؟ ی اینقدر برات سخته بیا یعنی

 ....راحت ترم ی نجوریا یست ول یسخت ن 

 یطولد، ن رو روشن کرد و راه افتایگه ادامه نداد ماشینا دیس

 : قدردان گفت ی با لحن ای هله، خوابگا ی دن جلوید رس ینکش

 

 

 ه و شام ...فردا ساعت چند حاضر باشم ؟؟که ی ممنون بابت هد 

 !!دیمعطل نش

 .خوبه  ۶؟ ساعت یکن  یکنم!! چقدر تعارف میخواهش م

 آمادهام... خدانگهدار ۶من 

 ...خداحافظ

 امیلو هزد خوابگاه حاضر بود، تک زنگ  ی جلو ۶صبح سر ساعت  

 اده شد و مقابلش قرارین پیاز ماش دنش یاومد. به محض د 

 گرفت در یا رو ازش میک هلیکوچ  یکه ساک دستیگرفت،در حال
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 :جواب سالمش گفت

 ..ریسالم صبحت بخ 

 ... ریممنون صبح شمام بخ

 

 

 ایهل ی ساک رو صندوق گذاشت و سوار شدن،از حالت چشما

 نشستن، خم  محضبه  ن یهم ی اد، برای د هنوزم خوابش میفهم

 ا تو یهل یلحظات ی م کنه تا بخوابه برایرو تنظ  ای هل یشد صندل

 ی داد حالش دست کمینشون م ایهلر رنگ چهره ییبغلش بود، تغ

 زود خودشو جمع و جور کرد و برگشت  یلیخ ینا نداره، ول یاز س

 باشه، ی اره و عادیخودش ن ی به رو   ی زیکرد چ یسرجاش سع

 ا یهلکه د ید دیه نکشیاد. به ثانافتاه ن رو روشن کرد و ری ماش

 . کنارش به خواب رفته

 ی کرد تو شرکت مهران با سوال یفکر دو روز گذشته کالفهاش م
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 او خانوادش راحتش نذاشته بود. بدتر یجورواجورش در مورد هل

 اق ازیبود و اونم با اشت ی کبارش در حضور نازینکه یاز همه ا

 ا یهل ی ده بود نازیفه م که طورنیکرد ایخواسته مهران استقبال م

 

 

 نا یام خودشو دخترخاله سیده و هل یرو موقع رفتن از شرکت د

 ا بعنوانیدن هل ی بخاطر د ی دونست نازی کنه. میم یمعرف

 ..... دخترخال هاش احساس خطر کرده

 که کردن ی از کار ایهلکرد به اندازه یحال که خوب فکر م

 یی د کرده که رهاا جیاخودش  ی رو برا ی جهت تعهد ی مونه، بیپش

 د با قدرت از یست، با یکرد نیم که فکر میون راح تازش به ا

 ن اتفاقات همیکرد تا ایبود دفاع م  ی خواست هاش که ناز

 ....افتادینم

 ادشه قبال به ی کرد. یا از هر جهت کار رو سخت می کامل بودن هل
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 ندش انتخاب کنه خودشم یآیزندگ ی رو برا یا گفته بود، کسیهل

 که  ی شته باشه، با وجوددا ی خوبیزندگ ه تا بعداً نک یمکمکش 

 یهر زن ی د شده است و براییدونست مهران از همه نظر تایم

 

 

 تونست تصورشم کنه که یهرگز نم یباشه ول یتونه همسر خوبیم

 باشه فعالً اسمش یکش ازدواج کنه بالخره هرچیا با شریهل

 .....بعنوان همسر تو شناسنام هاش بود

 ش روی هم دانشگاه ی خواستگار یهیمادرش قض یتوق امّا چرا

 ا شماره ی نکه مادرش گفت هل ی خت ؟!! و از ایگفت اونهمه بهم ر

 که  ی خونشون رو داده تا بگن ازدواج کرده خوشحال شد؟؟ پسر

 ق خوانواد هاش اقدام یه که از طرید مشخص بود آدم درستید

 نده یآ کنهاج ن خواستگارا ازدویاز ا یکیا با ید اگر هلیکرده شا 

 .....شهداشته با  یخوب
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 نگه  یینکه جایوقفه و بدون ا ی ک اراک بودن، ب  ینزد ۳: ساعت 

 ....داره رونده بود

 

 

 ج و منگ بود به اطراف نگاه یدار شد، اولش گ ی ا ب یس راه هلیپل

 نا ی ادش اومد و صاف نشست .س ی تش ید موقعینا رو که دیکرد س

 :بهش انداخت و گفت  ی نگاه 

 ؟ ؟ی دار شد یچه عجب ب  !! وابساعت خ 

 ....!!م اآلن؟؟ییکجا

 .....م ی س راه رو رد کردیش پلیقه پ ین چند دقیم، همیکینزد

 م کرده بود یرو براش تنظ ینا صندلینکه صبح س یا  ی ادآوریبا 

 نکه اتفاق قبل تکرار نشهیا ی دوباره همه وجودش گرم شد. برا

 ن تابحال یماشوع ن نینکه از اینبار خودش دست بکار شد. با ایا

 ه است به سمت یه بق یشب ی زیه چیمطمئن بود  یلنداشتن و
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 رو به حالت  یور رفتن تونست صندل  یل شد با کمیراست متما

 ..... اولش برگردونه

 

 

 نا سرعتش رو کمتر کرد و رو بهیدن، س یشهر که رس ی ورود 

 :گفت ی ا به حالت خبریهل

 ... !!!م خونه مایریم

 :ملتمسانه گفت د ودا ع واکنش نشونیا سریهل

 .....د خونه خودمونیفا منو بذارلط 

 ن یدونه پس بهتره با ایان ازدواج ما نمیاز جر ینجا کسین ای بب 

 ...... می کارا فعالً نگرانشون نکن

 : ت گفتینا برگشت و با جدیکامال به سمت س 

 م ییم ، مطمئناً ناهار فردام خونه شمایگردی د فردا عصر برمی نی بب

 .....ش مامانم باشمی د پیباپس امروز 
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 ی گه مخالفت  ی ن دیا داد، بنابراینا مجاب شد و حق رو به هلیس

 ....نکرد

 

 

 به   یسالم دیبان رو پارک کرد یا رو به خونشون رسوند. ماش یهل

 داد. ساک و   یقائل بود م  ی اد یخانوم که براش احترام ز ی مهر

 ستدو لش داد ،یتحو یحیا لبخند ملیهها رو هم برداشت. هلیهد

 .دیکش یخجالت م ینه ولیاد مامانش رو بب  یبداشت بهش بگه  

 نکار رو یا  دیباص داده که ی نا تشخیخوشحال بود که خود س

 .......بکنه

 ش ه یاط همیپاشو داخل ح یصبرانه و با دلتنگی ا بی در که بازشد هل

 ش اراک ی روز پ ۲باً ینکه تقریشون گذاشت با ایدوست داشتن

 دور بود براش به ن شهر و خونهیز ام اروز۲اگر  یحت یبود ول

 .داشت  یکسال دلتنگیاندازه 
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 ن یاز شون استقبال کرد اول ی و شوق وافر ی خانوم با مهربون ی مهر

 نکه کنار یامدن، از ایهر دو باهم به اراک م یبار بود بعد از عروس

 

 

 نا ی بود . وارد که شدن اول س یدشون غرق لذت و خوشیدی هم م

 .....نهاشون گذاشت د و تیبوس  ی نربومه  ا رو بایو بعد هل

 ی ش رفع بشه . مهریخستگ ی نه تا کم ی نا بشیا تعارف کرد سیهل

 زود با اسپند دود وارد شد و دور سرشون چرخوند یلیخانم خ

..... 

 کرد  ید دلش گرفت و سعیکه درمادرش د ینهمه شوقیا از ایهل

 وجهمت ی نا فوری چندانم موفق نبود ، س یاره ولیخودش ن  ی به رو

 ..... نداشت ی ت بهتریخودشم وضع  حالش شد چون

 لبش ی لبخنداز رو ی که لحظ هایخانوم در حال ی بعد مهر یقیدقا

 وارد شد، چشم ازشون ینیریو ش ی چا ی نیرفت با س ینم
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 : نا گفتیشد ، رو به س یر نمیدنشون سیداشت انگار از دیبرنم

 

 

 یل یخدم کرین خانوم صحبت م یروز با پروینا جان مادر!! دیس

 یو اومد ی ل کردیکار رو تعط ی دنت بود خوب کردیتاب دیب

 ... ستیدل مادرت ن یبهتر از خوشحال یچیه

 ش رو ازیبه وجد اومد گوش ی نهمه محبت و سادگ  ینا از ایس

 ره و یرون آورد و خواست شماره خون هشون رو بگیبش بیج

 نک ه یا ی د و بهش گفت برایا فهم یدنشون رو اطالع بده هل یرس

 ینکرد برخاست و راه ی نا هم مخالفتی اقش بره سباشه به ات حترا

 .....ا شدیاتاق هل

 ا در رو بست و خودش به هال برگشت یبه محض وارد شدنش هل 

 ن  ی که از ا یسمت مادرش رفت و دوباره بوسه بارونش کرد آرامش

 چی گرفت رو حاضر نبود با ه ی م  یت دوست داشتنینهایموجود ب
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 .....نهض کا عویتو دن ی زیچ

 

 

 :نا برگشت و گفت یزود س یلیخ

 .... مامان سالم رسوندن

 نا عزم ی م ساعت بعد سیا هر دو تشکّر کردن، نیخانوم و هل ی مهر

 تشکّر کرد ، هرچه ییرایخانوم بخاطر پذ ی رفتن کرد از مهر 

 با گفتن مادرش منتظره  یخانوم اصرار به موندنش کرد ول ی مهر

 رقهاش رفت داخل خانوم به بد ی هرا در حضور میقبول نکرد. هل

 :نا گفتیدن، سیاط که رس یح

 ش ه ی شب نم  ی برا یول ینجا بمونیکردم ظهر ا  یمامانم رو راض

 ......خونه ما ی ای د بیبا

 :گفت یکنه ولینکار رو نمیا مطمئن بود که ایهل

 .....باشه حال تا شب 
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 رمان ؟؟یام دنبالتون ببرمتون خونه آقا ه یساعت چند ب ی عصر

 

 

 ..... دیافت یست شما به زحمت بین ی ز ایحامد هست ن  

 تونم سر راهمی ببرم م دیباد رو که  یبهرحال من مامان و سپ

 ... ام یدنبال شمام ب

 ..... میریسر ساعت سخته ما خودمون م  ینجور وقتا هماهنگیا 

 شت ریه پا داره و اصرار بیا یده بود مرغ هلیگه تا بحال فهمید

 .... کرد و رفت ین خداحافظیمه ی ده است ، برا یفایب

 شد که خانوما بودن شب هم یتولد از  عصر شروع م یمهمون

 .امدنی شام م ی که دعوت داشتن برا یونیآقا

 ده بود مراسم بخاطر بزرگتر بودن خونه عمو، وی ا تازه فهمیهل

 بخاطر  ین بابت و نگرانیشه از ایاومدن فرشاد اونجا برگزار م

 امده  یو آرزو کرد کاش اصالً ن افتاد،  ورهدلشبا زنعمو به  ییارو یرو



@Romanbook_ir                                                                                      تابوشكين عاشقانه  

  
 

شما! یمجازق ین رف ین و آخریرمان بوک:  اول                                      

 ...بود

 

 

 ه مهمونا برن،بعد ازیبا تماس گرفت و خواست زودتر از بقیفر

 استراحت یرو از ذهنش دور کنه!!!کم یکرد افکار منف   یناهار سع

 زود آماده شدن، حامد  یلیا و مادرش خیاد . هلیکردتا سرحال ب

 .....خونه عمو ی ساعت  رسوندشون جلو ی برا

 باز  یتر از قبل و با آغوشیمیا، زنعمو صمیتصور هل بر خالف

 دش، یافتاده مهربانانه بغلش کرد و بوسین  یچ اتفاقیانگار که ه 

 ی کرده دلش برا یشتر از اونچه که فکر میده بود بی ا تازه فهمیهل

 اش تنگ شده . بعد از اون چشمش به یز نعمو و مهربون 

 دادیش م به یخاصمش آراشه یدنش همیزجونش افتاد، د یعز

 نکهیکرد. فائزه از ا  ید و رفع دلتنگیرفت و به آغوشش کش

 .خوشحال بود یلیروابطشون قراره دوباره مثل قبل باشه خ
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 دونه ین بادکنک رو هم وصل کرد و به استقبال یرمان آخریه

 بام مشغول ی دش، فریخواهرش اومد بغلش کرد و با عشق بوس

 ...ز تولد بودینات مین تزئیآخر

 ی نورسا نبود، سرش رو چرخوند و دنبالش گشت وقتاز  ی خبر

 :پرسان گفت ی داش نکرد با نگاه یپ

 پس نورسا کجاست؟؟

 ض لباس به یتعو ی گرفت و برای رو م  ایهلکه دست یفائزه در حال

 :برد گفتیاتاقش م

 کیده بهش ی فرشاد اومده چسب یکجا باشه از وقت یخواستیم 

 .... دنیبالن خواب طبقه  ییادوتلحظه ازش جدا نشده النم 

 رش کرده بود که یاونقدر رفتار خوب و دور از ذهن زنعمو غافلگ

 ی اومدن فرشاد رو بگه ، با لبخند یاصالً فراموش کرد چشم روشن

 :بر لب گفت 
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 ده ؟؟یچشمتون روشن خان داداشت اومده ، چه موقع رس 

 هدگافروم ی با رفتیرمان و فری پروازش امروز  صبح نشست. با ه

 مامانم چقدر  یدونیم اراک  بود. نمی رآباد دنبالش تا برسمه

 کنم فقط یفکر م ی ست گاهیپاهاش بند ن ی که رویخوشحاله طور

 ...... میهست ی ا آورده ماها سرراهی فرشاد رو بدن

 .....دوستش داشت یخُب ز نعمو از اولم فرشاد رو جور خاص

 :زدیکه لبخند م یفائزه در حال

 !افتاده؟ یاتاتفاقه چ  یدونی!!! نمیهل

 : سرش رو تکون داد  یا به حالت استفهام یهل

 !!شده؟ یچ 

 تا ۲پدر دوست فرشاد که فرستادشون آلمان  ی مهندس کاشان   

 نجا دانشگاه اراکیسالشه هم ۲د و الهه، دخترش یبچه داره ام
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 ه شب ما رو دعوت ینا که رفتن آلمان یخونه. فرشاد ایم  یمیش

 م یم اگر لب تر کن یدیکاتشون فهمحر ا وحرفکردن خونشون، از 

 ...به فرشاد داره یعالقه خاص ی الهه عروسمونه، مهندس کاشان

 نه، مامانم اونقدر ازش خوشش اومده ی شیدخترشم نازه به دل م

 .... ادیش حتماً خوشت م ین یب یاد میعصرم دعوته م.

 ا رو خوشحالش کنه یتونست هلین حد نمیتا به ا ی زیچ چیه

 گرفت، که یافتاد عذاب وجدان میشاد ماد فری یشه وقتیهم

 مو نیهرگز پش یده گرفت.... از طرف  ی اونهمه خواستن فرشاد رو ناد

 .تونست فرشاد رو خوشبختش کنهی نبود چون مطمئن بود نم

 رو داره یاقت خوشبختینکه فرشاد لین حرفا و تصور ایدن ایشن

 ی ضیرش شد، با لبخند عیرسه باعث خوشحالیو مطمئنا بهش م 

 :گفت 
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 ......خوبه ، مبارکه یلینکه خیا 

 ... ستینم مبارک نیهمچ 

 !!!چرااا؟ 

 ..... دیگه حرفشم نزنیشه!! م ینم یفرشاد فعالً راض 

 د دختره خوبه خانوادشم که حرف نداره ی گیآخه چرا؟!! مگه نم 

 ه؟؟یلش چیدل

 خوا دیش رو نداره . دختره میآمادگ ی ن زود یگه به ایدونم، مینم 

 بخونه فرشادم   ینجا رها کنه بره آلمان رشته پزشکیا رو رسشد

 ل بده مادر الهه تو حرفاش گفت اگه یخواد اونجا ادامه تحصیکه م

 یمعطلیالشون بابت دخترشون تو اونجا راحت باشه ب یخ

 ن در لفافه به فرشاد گفته،از آلمانیفرستن ش. پدرشم عالوه بر ایم

 د و فرشاد خودشو ی مه اه بدیار شرکتش رو م یبرگردن تمام اخت 
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 دونه یکه مامان م  ی ن با وجودی نام راضیکنه. مامان ایبازنشسته م 

 ی ل یاز الهه خ یشه ولیشتر موندگار آلمان میفرشاد ب  ی نجوریا

 ....ره ین وصلت سر بگیخوشش اومده و دوست داره ا

 .......بشه ید راضیشتر باهاش صحبت کنیخب ب 

 گرفت ملتمسانه تو چشماش  ی م  رو ایهل ی که دستایفائزه در حال

 :نگاه کرد

 !!؟ یشه تو باهاش صحبت کنیم 

 دونست فرشاد ی د میکنه امّا بع ی دوست داشت کمک یلیا خیهل

 و   ی درون  ییرو ین  یباهاش حرف بزنه..... از طرف  یبشه حت یراض

 .......کرد تالش خودشو بکنه یوادارش م ی قو

 

 

 بهش حق بده و د یبا اگه فرشاد نخواد باهاش صحبت کنه  یحت
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 یی دوارانه و با روین امیهم ی تالش کنه تا حرفاش رو بشنوه برا 

 : گشاده در جواب فائزه گفت

 دم دوست نداره با من هم کالم بشه یهر چند که احتمال م 

 ه فرصت مناسب باهاش حرفین امشب در یه همیهر طور یول

 ......زنم یم

 شه یمثل همه  ائزف ی مهمونا کم کم درحال اومدن بودن خالهها

 یکردن عمه پریم ییدر صدر نشسته بودن و دختراشون خودنما

 از  ی بود و خبر  ۳:ده بودن ، ساعت  یو دختراش هم تازه رس

 ش رو برداشت به اتاق فائزه رفت وی ده و مامانش نبود، گوشیسپ

 : دیچیپ  یه بوق صداش تو گوشینا رو گرفت با ی شماره س

 الو سالم

 

 

 ...سالم 
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 ؟؟ یخوب 

 !امدن؟یده و مامانت نی چرا هنوز سپ ن،منوم

 د ؟؟ یمگه شما رفت  

 ....م ی نجا بودیمن و مامان ساعت  ا 

  ......م هنوز حاضر نشده یدیساعته منتظر سپ۲

 د؟ تولد ید زودتر باشه ، درضمن خونه عمو رو بلدیبهش بگ  

 .....نجاستیا

 بزرگه ، بلدم دوران   یعیشف  ی بله مامان ظهر گفت خونه آقا

 ....رفتم خونشون ی م چند بار ی ن با فرشاد دوست بودارستیدب

 ...... دییایخب پس زودتر ب 

 

 

 ؟؟ ی ندار ی باشه، کار

 ......نه !! خدانگهدار
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 ....خداحافظ

 آهنگ تولدت مبارک همه خونه رو برداشته بود.نورسا با  ی صدا

 فرشادش مخصوص تولد براش ییکه دا یخوشگل یلباس پفک

 ا از اتاقینکه هلیده بود به محض اشها آورده بود مثل فرشته 

 ا با عشق به خودش ید تو ب غلش، هلیرون رفت، نورسا با دو پریب

 گرفت قابل وصفیم ی ن بچه انرژیکه از ا ی فشردش، اونقدر

 .....نبود

 شد، نورسا یده میشن یزنگ خونه به سخت  ی صدا یتو اون شلو غ

 دا ه صفون رفت صدا بین گذاشت و به سمت آیرو از بغلش زم

 ن خونه است درینکه بالخره مهمون ایبا فرض ا  ایهلد.یرس ینم

 

 

 در باز یقیمنتظر موند، بعد از دقا ی در ورود  ی رو باز کرد و جلو 

 د الهه باشه، جلو رفتید بایبه مقابلش فهمیدن دختر غر ی شد با د
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 د الهه داره با چشم ی د یازش استقبال کرد. وقت ییو باخوشرو

 گرفت یکه کادوش رو میگرده ، در حالی ه مخون ی دنبال اعضا

 از یکید کنار یبا و ز نعمو رو د یاد داخل فر  یدعوتش کرد ب

 بایف هستن. الهه رو به همون سمت برد فریخالههاو مشغول تعر

 ی گرم ییدنش به استقبالش اومدن و خوشآمد گویو زنعمو با د

 ....بعمل آوردن

 ن  یهم ی اربن دخترخال هاش دعوت بود ی الهه شب رو نامزد

 .ادی مادرش از عصر رفته بود خونه خواهرش و نتونسته بود ب

 ف، خو شچهره، مودب و یظر ی حق با فائزه بود الهه دخت ر

 ......خونگرم بود

 

 

 ا رو جذب خودش کرد، بعد از الههیتو همون برخورد اول هل

 هردوشون تنگ ی دلش برا ای هلده اومدن ، ین خانوم و سپیپرو
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 ا رو به خودشیهل  ینوم با محبت و از سردلتنگاخن یشده بود پرو

 ن خانوم رو بایفشرد، زنعمو جلو اومد خوشآمد گفت و پرو

 ......خانوم برد ی مجلس کنار مهر ی خودش به احترام بال 

 .... ده رو برد اتاق فائزه لباسش رو عوض کنه یا سپ یهل

 نن از همونجای برگشتن فائزه اجازه نداد بش ییرایبه پذ یوقت

 تعارف قبول کرد، فائزه  یده هم بیشون کرد به رقص سپ وتدع

 ......کشوند وسط ی عمه پر ی الهه و دخترخال ههاشم همراه دخترا

 ا نوبت الهه بود که با نگاه غضب آلود خالهها ویهل ی نبار بجایا

 ......فائزه روبرو بشه ی دخترخال هها

 

 

 ه اتماموبر ابی ک و باز کردن کادوها تقریدن کیمراسم تولد با بر

 ا کنار هم نشسته بودن و مشغول گپ و گفت بودن، یبود.الهه و هل

 ره که یدن ساعت از فائزه خواست با آژانس تماس بگیالهه با د



@Romanbook_ir                                                                                      تابوشكين عاشقانه  

  
 

شما! یمجازق ین رف ین و آخریرمان بوک:  اول                                      

 از فائزه خواست با آژانس  ی ا فورینرسه. هل ی ر به مراسم نامزدید

 ره و بجاش از فرشاد بخ واد الهه رو برسونه، الهه سرخ یتماس نگ

 ایهل ی شنهاد بهجایفائزه از پ یلفت کرد ولخام ود شد یو سف

 استقبال کرد و به سرعت خودشو به طبقه بال رسوند تا از فرشاد

 ......بخواد الهه رو برسونه

 بعد فائزه برگشت و به الهه گفت فرشاد منتظرشه، الهه از یقیدقا

 ... کرد و رفت یهمه خدا حافظ

 اه بچ ههاشون همربا یفر ی به تر مثل دوستایغر  ی کم کم مهمونا

 .... تر شدیرفتن و مجلس خودمون

 

 

 کرد و قربونیعروسش رو م ی نخانوم مدام ذوق قد وبال یپرو

 ....رفت یصدقهاش م 

 ام ینا خونشون نرفته بود ازش گله کرد ، هلینکه ظهر همراه سیاز ا 
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 شین خانوم رو راضیاز خانوادش پرو یرفع دلتنگ یل منطقیبا دل

 و قول داد فردا صبح زودتر بره  اشهش بش مادریکرد شبم پ 

 ......خونشون

 ا به فائزه سپرده بود فرشاد که برگشت بهش بگه تا بره باهاشیهل

 .....صحبت کنه

 ....فائزه اشاره کرد فرشاد برگشته و بالست یبعد از زمان کوتاه

 اط و طبقه بال رفت. همه جا سوتید به حیام شالش رو پوشیهل

 .شدیده میازش د ی از اتاقا روشن و نور یکیاغ رو کور بود فقط چ 

 با   یکرد ولیره حتم اً وحشت م ی م یدن کیدونست داره دیاگه نم

 

 

 رو  ی رون و زنگ ورودین وجود برگشت ب ینان اومده بود با ایاطم

 ن آمدن ، ییپا  ی بعد فرشاد آراسته و آماده برا  ی فشار داد. لحظها

 جا خورده بود که ایهل ندیتو چارچوب در ظاهر شد. اونقدر از د
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 ......بار دوم داد ی جواب سالمش رو برا

 : نداره گفت یچ عکس العملید فرشاد هیا که دیهل

 اجازه هست ؟؟ 

 در کنار رفت و برق هال رو زد ی فرشاد به خودش اومد، از جلو

 ش ه ی نه مثل همی خونه روشن شد حال تونست بهتر فرشاد رو بب

 ست دل دختریخود نیب بود  یو برآزندگ یت آراستگ یدر نها

 .......شدیمردم رو برده، که با هربار آمدن اسمش رنگ به رنگ م

 :ا دست از برانداز برداشت و گفتیهل

 

 

 ی دیبجاش تا رس ی که نکرد یر !!! خداحافظیدن بخیرس

 .....دمتید

 ی ل رفتنش با پوزخند و لحنینحوه و دل یادآوریفرشاد با 

 : مغرضانه گفت
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 یشلوغ و سرگرم تدارک مراسم عروس ون سرتا اون زمان شم 

 .....ف بشمین نخواستم مزاحم اوقات شریهم ی د برایبود

 و  یینا آماده کرده بود با دلجویبدتر ار ا  ی ا که خودشو برایهل

 :گفت  یمهربون 

 شهیدونه پسر عموم همی ی هر چقدرم سرم شلوغ باشه، برا 

 رو یظحافخدا ی گه نخواستن خودت برا  ی وقت دارم!!! پس د

 ......گردن من ننداز

 : ز گفتیه آمیکنا  یر بود؛ با لحنیفرشاد هنوزم دلگ 

 

 

 ک نگفتم، یت رو تبرید دخترعمو!!! عروس ی ببخش یراست 

 ....!ت؟ی از زندگ یهست یحال راض  یخوشبخت باش

 که  یزد که از چشم فرشاد دور نموند و با لحن یا لبخند تلخیهل

 :فتب گن نباشه در جوا یکرد غمگ یم یسع
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 تو مطمئن باش ازدواج من به نفعت شد، و  ی گذره!! ولیم ی ا 

 دنش مطمئن یرو سر راهت قرار داد که امروز با د ی خدا دختر

 ه و ین روزا یکنه دست دست نکن ممکنه همیشدم خوشبختت م

 ......ازدواج کنه

 ا زومین هلیو لحن غمگ  "گذره!! یم ی ا "همون ی فرشاد فقط رو

 :ت گفت یا جدو بمد ر اون جلوتیهم ی بود برا

 !!؟یستین یت راض یاز زندگ 

 !چرا نباشم؟

 خواستم، ی خواستمت بد جورم میکه م  یدون ی!! می ن هلی بب

 ت تا اآلن تازه یکه بعد از گذشت ماه از زمان خواستگاریطور

 دم یبه ولل همون اول که فهم ی ام ول  ی تونستم با ازدواجت کنار ب

 ریبغ یبه چشمگز هر گه ی ه دیو ازدواجت جد ی موضوع خواستگار

 من  ین تو مرام و مردونگیر از ایاز دختر عمو نگاهت نکردم . غ 

 ....ست ین
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 : تازه کرد و ادامه داد ینفس

 گه بهت فکر کنم یخواستم محاله دیهر چقدرم خاطرت رو م

 ت ی بفهمم از زندگ ی ، اگه روز یشه دختر عموم هستیتو هم یول

 ن پسره،یدونم و ایم من  یول به برادرات ندارم ی کار  یست ین یراض

 ..... رسمیبا من طرفه حسابش رو خودم م

 

 

 ه آدم اشک تو چشماش ینهمه محبت و خوب بودن یا از ایهل

 اقت فرشاد رو نداشته و الههیگه مطمئن بود ل ی جمع شد حال د

 ین آدمیکرده که خدا براش خواسته همچ یه کار خوبیمطمئناً 

 : لرزون گفت ییهمسرش بشه با صدا

 !!!اقتت رو نداشتم؟یو من ل یخوب یلیخ یدونستی!!! م  عموسر پ 

 ی ش ی النم برات خوشحالم و مطئنم در کنار الهه خوشبخت م

 کنم بعنوان یلطفاً دست بجنبون عجله کن!! ازت خواهش م
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 ....ن نذارین خواسته روم رو زمیآخر

 اآلنم یکنم چون حماقته، ولینگفتم که اصالً ازدواج نم 

 وارد  یخوام وقتیه میقیالهه دختر خوب و ل رم نداش رو یآمادگ

 ی براش کم نذارم برا ی زیشه از عشق و احساس چیم م ی زندگ

 

 

 ازدواج انتخابم الهه است  ی از به زمان دارم مطمئناً براین ن یهم

..... 

 :دیبه روش پاش ی از شاد ی ا لبخندیهل

 . المم قلبم برات خوشحی، از صم ی لنقدر عاقی خداروشکر که ا 

..... 

 که از عمق وجودش موقع عقد براش کرده بود  یی دعا  ی دآورایبا 

 :ادامه داد

 ی به ازدواجت با الهه شک نکن موقع عقد فقط تو جلو  ی لحظ ها
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 ن  ید ا ی و با همه وجودم برات دعا کردم، شا ی نظرم بود

 ..... شهیگن موقع عقد اجابت می باشه که م  ییجه دعاینت

 وارد خونه ییبا ی ا سبد گل زش بپدر نا و ی س بود ۸  ی کایساعت نزد

 ازشون  یبزرگ شدن .داخل که رفتن استقبال گرم یعیشف ی آقا

 ینا و آقا ی رمان سیه هیبعمل آمد. بعد از سالم و تعارف اول

 تیون هدایآقا ی گریکنار د ییرایپذ ی رو سمت مبلها ی معتمد

 ز از حامد نبود نورسا همراه پسرخالههاش فارغ ا ی کرد. خبر

 هم به  یطنت بود .گاهی گذروند و درحال شیم  خوش ی زیهرچ

 کرد ی نا با همه سالم و احوالپرسی امدن .سیم ییرایپذ 

 در جمع دخترا کنا ر  ید حتیا رو ندیهرچه چشم چرخوند هل یول

 .......ده هم نبودیسپ

 نا بهشیون آمد سیآقا  ییرایگه به پذیه دور دینورسا 

 الش کرده بود دنبته ش پسر فرشسمتش نرفت، آر یاشاره کرد ول

 نا وسط ی کرد که سید و از دستش فرار م ی دویو نورسا با قدرت م
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 نقدرین دختر رو ا یبره ، تا بحال ا ییگه نتونست جایراه گرفتش د

 است خصوصاً یه هلیبا و شبیده بود، چقدر زیک ندیاز نزد

 خورد که خودشو رهایچشماش!!! نورسا همش تو بغلش تکون م

 مبل جابجا شد و نورسا  ی ه بودش. رورفتت گنا سفیس  یلکنه و

 رون آورد بهش دادیبش بیه شکالت از جیرو رو پاهاش نشوند، 

 :و گفت

 ا کجاست؟؟یعمه هل ی گ  یدختر قشنگ!! حال به من م 

 اطیرفت تا با فرشاد صحبت کنه بچ هها داخل حیا میهل یوقت

 داد زودتر چون هوا سرد بود، بهشون تذکر  یکردن ولیم ی باز

 ره بال، دریا داره میده بود هلین نورسا دیهم   ی خل برادا برن

 :ن کودکانهاش گفت یریکرد، با لحن شیکه شکالتش رو باز میحال

 ....فرشادم ییرفته طبقه بال خونه دا
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 ا روینا همه جوره هلی نکه سید .با ا ی دقت که کرد فرشادم ند

 ه اختشن  داده بود و ن مدت امتحان خودشو پسیقبولش داشت و ا 

 .... ناخودآگاه خونش به جوش آمد یبودش ول

 خونه  ی سمت چپ قبل از ورود   ی موقع ورودشون متوجه پل هها

 خونه استفاده کرد یشده بود که راه به طبقه بال داشت. از شلو غ

 ست به سمت یحواسش ن  ید همه مشغول صحبتن و کسیتا د

 که  دیگذاشت. د نکه پاشو داخل تراسیاط رفت به محض ایح

 ن ییان پای ا و پشت سرش فرشاد دارن از پل هها میاول هل

 کرد خودشو کنترل کنه، به   یسع یشتر شد ولیتش بی عصبان

 : دستپاچه گفت ایهلدنش یمحض د

 ؟ ی اومد  یسالم، ک 
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 باشه در پاسخ  ی کرد در حضور فرشاد عادیم یکه سع   یبا حالت

 :گفت 

 .... شهیم  یه ربعیسالم ،  

 ص  یادم موفق نبود چون فرشاد تش خیز ارشتو کنترل رفتانگار 

 به داخل  دیبا  ییو خوش آمد گو یداد بعد از سالم احوال پرس

 ......بره و تنهاشون بذاره

 ا رفت و غضبناک گفت ینا سمت هلی به محض رفتن فرشاد ، س

: 

 ؟؟ ی کردین شازده چکار میاون بال با ا 

 د ا یپ یش جسارت خاصلش و خونه عمویا انگار تو جمع فام یهل

 :کرده بود، صاف تو چشماش نگاه کرد و گفت

 .... کنم لزم باشه به شما جواب پس بدمیفکر نم 
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 چه  ی ارت با منه و چه بخوای نه که فعال اختیجداً ؟!! لزومش ا 

 .....ی ح بدی د توضیبا ی نخوا

 خودشو  یم هر کس زندگین نبود!!! از اولم گفت ی قرارمون ا یول 

 .....ستیمربوط ن ی گریشه کاراش به دداشته با

 که تا اونموقع از خودش سراغ نداشت با پوزخند ادامه یو با حرص

 :داد

 ؟؟!! با هر یکنینم ی بخوا ی !! مگه هر کاریقاً مثل جناب عالیدق 

 ی ریح مسافرت .... میرستوران ، گردش و تفر ی کس دوست دار

 ما مربوط نکردم ، حالم به ش یم اعتراض یکه داشت ی طبق قرار

 .....کردمیرا اون بال بودم و چکار من چه مشینم

 

 

 نا رو گفت و قصد داخل رفتن داشت که مچ دستش با یا ایهل
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 ی نا شد و به سمت خودش کشوندش وقتی ر دست سیقدرت اس

 : مقابلش قرار گرفت، با خشم گفت 

 همه کارات به من مربوط  یعن ی ا سمت تو شناسنامه منه  یتا وقت 

 ..... گه یم  عرفو هم شرع و هم نیشه ایم

 نا زل زد تویس یینهمه وقاهت و پرویت بخاطر ای از شدت عصبان 

 :چشماش و گفت 

 که به تو بخاطر مثالً مرد بودنت  یخوره از هر قانون یحالم بهم م 

 ....کنه یمنو محدود م ی ده ول  یم ی اجازه هر کار

 :ادد بهتر بود روشنش کنه پس ادامه دینجا کشیحال که به ا

 من دخالت نکن خودم عاقل و بالغم  ی تو کارادم بع از حال به

 ی رو م  یشنهاد انتخاب کسیبهم پ  ی ن خود شما نبودیمگه هم

 

 

 بگم  دیبادر مورد فرشاد  یکنم ولی شنهادت فکر میدارم به پ ی داد 
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 ..... نداره یرمان برام فرقیپسر عمومه و با حامد و ه

 ی نا حرفیساد نداشت اجازه ندگه توان موندن ینا رو که گفت دیا

 د تایطول کش  ی قهای بد وارد خونه شد . چند دق ی بزنه و با حال 

 هو فرشاد رو مقابل خودشیا رو هضم کنه یهل ی نا بتونه حرفا یس

 نگاه  یکنه. فرشاد وقتیدرهم نگاهش م ی د که با چهرها ید

 : د گفتینا رو دیمتعجب س 

 ریاخازدواجت رو با تنکه یاول ا یمیق قد ی!!! رفی نا معتمدیس 

 ینجور  یا ی کردم روزیچ وقت فکرشو نمیگم، هیک میبهت تبر

 نکه اگه دختر عموم م نبود یم. دوم ایریمقابل هم قرار بگ 

 بفهمم ی ن اآلن به خودشم گفتم اگه روزیهم یست ول ین یحرف

 به ی کار ی لش تو بودینکرده خم به ابروش اومده و دل ی خدا

 

 

 ش از عموسر هم خودم بعنوان پرمان ندارم، سیحامد و ه
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 .....ی ام پس بهتره حواست رو جمع کنیخجالتت در م

 یکرد آرامش خودشو حفظ کنه در جواب حرفا ینا تالش میس

 :فرشاد گفت 

 ست و هر طور دلمیمربوط ن  ی چ کس  یمن به ه  یشخص  یزندگ 

 ....کنمیبخواد با همسرم برخورد م

 .ریبگ ی هت دادم جدرو که ب ی گه نشد آقا پسر!!! هشدارینه د 

 یاومده بود بال؟! بهتره بدون  یچ ی برا  ی هل  یبدون ی اگر بخوا یول

 که ی بشم زودتر با دختر ینکه با من صحبت کنه تا راضیا ی برا

 ...... برام درنظر گرفتن ازدواج کنم

 زد هشدار گونهینه فرشاد م یکه با دستش آروم به سینا در حالیس

 : گفت

 

 

 بال یچ ی گفت براهم ش باخانوم، دوماً خودینه و هل  یاوًل هل 
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 ..... بوده و چکارت داشته

 : زد و گفت ی فرشاد تلخند

 ا خانومِ شماست، قدرش رو ب دون خدا طرفتیهل ی نم ا ز خانومیا  

 ....تی اومده تو زندگ  ی ن فرشت هایرو داشته که همچ

 یدونست تاحدینا مهمون تو خونشون بود و فرشاد میس

 ی نمورد با کسیدر ا د وبو ا حساسیرو هل یه ولکرد ی ادهرو یز

 نکه برن داخل دستش روین قبل از ایهم ی تعارف نداشت برا

 : داد، گفتینا دست میکه با س ی آورد جلو در حال

 ی ت داشتم وقتیشناختمت و خبر از مرام و مردونگیچون م 

 ش  یالم از خوشبختیازدواج کنه خ ی دم دخترعموم قراره با ک یشن

 ره همونین ازدواج سر بگ یارم وگرنه محال بود بذا راحت شد

 

 

 گه هرگز بهش فکر  ی کردم و د ی خوشبخت  ی موقع هم براتون آرزو 
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 ش راحت باشه حاضرم روش قسم ی الت از نجابت و پاکینکردم . خ

 ..... بخورم

 نا که حال آرومتر شده بود،دست فرشاد رو فشرد و به نشونه یس

 : د سرش رو تکون دادییتا

 ...... دونمیمنون!! خودم م م 

 نا گذاشت و با گفتن ی کتف س ی دستش رو رو  یکیفرشاد اون 

 .د به داخل رفتنیبفرمائ

 برگشتن داخل یخته بو د وقت  ی به هم ر یفرشاد حساب ی از حرفا

 دونست رفتارش با ی م یرو نداشت ول یچ کسیحال و حوصله ه

 ت همهیحواسش بود و رعا دیبااست. پس یلین خیر ذرهبیا زیهل

 .....کردیز رو میچ

 

 

 ن حس رو ینکه هرگز ایفرشاد با ا ی ذاشت بجای خودشو م یوقت
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 سخت و ی لیه مرد خی ی دونست برایم یتجربه نکرده بود ول

 ازدواج کنه، ی گها یچشمش با کس د ی اندوهباره که عشقش جلو

 ......دشهیشه در معرض دیلم که باشه بدتر همیفام

 ن ی ت اونسدی نم ید رو نخواسته ولا علناً فرشایکه هل ی باوجود

 ه؟!! مطمئنا اگر یچ ی تگرانه فرشاد در موردش برایحس حما

 کرد تا عمر داشت اسمش روی ن رفتار رو مینا ایبا س ی دختر

 تون ه ینش.....حال فرشاد چطور می گه ببیآورد و حاضر نبود د ینم

 !!ره؟ید بگ  ی ز رو نادیچشم ببنده و همه چ

 تونه ی م یلیله دا چ ا داره بیکه هل  ی و حام ینمهمه مد عیباوجود ا

 ن کارو بکنه ؟؟!! با یتونه ایازش جدابشه؟؟ اصالً خودش چطور م

 دونه چرا ته دلش ینم یست ولینشون نیب ی چ رابط هاینکه هیا

 

 

 ا که داره تمام تالششیست!! کامالً برعکس هلی نکار ن یبه ا یراض
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 گه حاضرهید  یت خارج بشه حتین وضعیکنه تا زودتر از ایرو م

 ی تین وضع یکه دوست داره و بخاطرش چنیگاه انشود از رشت ه و

 .....دا کرده بگذره و برگرده اراکیپ

 مطمئناً تا قبل از  یده ولیترم بعد وصال نم ی هر چند که برا

 .....شهینده کارش درست میمهرآ

 ییه جایبرگشته بودن داخل،  ینگاهش به فرشاد افتاد از وقت

 ود، بطور کامالًه بکردز همه خودشو سرگرم نورسا با دور ایتقر

 ی چند دختر ی کرد .گهگاه یم یمشخص و به عمد از جمع دو ر 

 ت به یاهم یفرشاد ب ید ولیدیشناخت دور و برش م یرو که نم

 ....همهشون مشغول کار خودش بود

 

 

 خانوم ی ک با مهریاولش که وارد شده بود موقع سالم و عل

 به که کرد یوما رو رو خودش حس مخان ینگاه بعض ی نیسنگ 
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 حامد اومد اوضاع بهتر شد  یزش بودن، از وقتیوضوح در حال آنال

 .د ی ا رو ندیو سرگرم صحبت با حامد شد و تا موقع شام هل

 صرف شام دعوت شدن،چشم ی ده شد و برایز شام چ یم یوقت

 ....ازش نبود ی خبر  یدا کنه ولیا رو پیچرخوند هل

 که بهش  ی ب شقاز شام رفت و بی ل به سمت میم ی با اشاره حامد ب

 س یا با دید . بالخره هلیپلو و جوجه کشیداد رو گرفت، کم

 س رو دور  ی ن دیهم ی ز جا نبود برایم ی ن وارد شد، رویتهچ

 .....گردوندیم

 ا گرفت، و آروم کنار یس رو از هلیحامد تا متوجه شد رفت و د 

 :گوشش گفت 

 

 

 ه نگا نجا ، همه دارن با یاد ایم  ن بارهینا!! اولیش س یبرو پ 

 کن ه با تو از همه راحت تره ازش یم یبیخورنش احساس غریم
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 ... کمم گرفته استیکن بنظرم  ییرایپذ

 ا یهل یب هترن ولیغر ی بهاین دوتا از هر غریحامد چه خبر داره ا

 برداشت از یحامد سرش رو تکون داد و بشقاب ی د حرفاییبه تا

 ی ار نا دوست داره مقدیده بود سیمن مدت فهیکه ا ییزهایچ

 نا با همون مقدار کم ید و به سمتش رفت ، س یداخل بشقاب کش

 نشست  یکه کنارش میا در حالیتو بشقابش مشغول بود هل

 نا رو گرفت و بشقاب پر از غذا که دستش بود رو بهش ی بشقاب س

 ر شد که قدرت هر نوعیغافلگ ی ن حرکت به قدرینا از ایداد ، س

 نا رو هم بهش ی سال  ا قاشق چنگیازش سلب شد، هل یلعکسالعم

 ..... ارهیخودشم ب ی داد و رفت تا برا 

 

 

 گه اتفاقاتیا چنان دلش گرم شد که دین توجه هلینا از ایس

 ....دادیسرشب چندان آزارش نم
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 ینا بود اومد کنارش نشست، ب ی با غذاش که همون بشقاب س

 ی ن؛ آروم و بییت پانا سرش رو انداخی ره سیخ ی توجه به نگاهها

 ....دن کردخوربه حرف شروع 

 کرد یخودش حس م  ی ا رو رویلینگاه خ  ین ینا سنگی عالوه بر س

 ....ت مشغول شامش بودی اهم ی ب  یول

 که به  ین خانوم طبق قولیتموم شد،پرو یآخر شب که مهمون

 نا یس ی به خونشون نکرد. ول  ایهلدر رفتن  ی ا داده بود اصراریهل

 .بره  یعیشف ی قاخواب به خونه آ ی رفت که برایپذسختش بود و ن

 د دخترش شب رویکشی که دلش پرم ی ا باوجودیمادر هل

 

 

 ا گفت ی به هل یخونشون بمونه ول 》گه ید از همدیزن و شوهر نبا

 ی همونجا باش دیبادور باشن هرجا شوهرت هست  《

 ش همراه خانوادهیل باطن ی رغم میو بغض عل یا با ناراحتیهل
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 .... ترف ی معتمد

 ن خانومم یا شد، پرویبغض هل  ه ورفتنا کامالً متوجه حال گیس

 : که حس کرده بود عروسش ناراحته رو بهش گفت

 ی ایم  یخواد وقتیا جان!!من اونقدر دوستت دارم که دلم م یهل 

 ی دونم چقدر دلت برا یم یول یش خودمون باش ی اراک همش پ

 ش یرو پ دادم امشبیح مین ترجیهم  ی شه برایمامان تنگ م 

 ....ی مامانت باش

 :ادب گفت ی ف و فقط از رویضع ییاصد  ا بایهل

 .....کنه ینداره فرق نم یاشکال 

 

 

 اده بشه که یخواست پ یم مای هلاده شدن،یدن همه پیرس یوقت

 :نا گفتیس

 ..... امین جلو تا من بیا بش یب 
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 ؟؟ یچ ی برا 

 که نا یارم با ایب یرم لباس راحتیخونتون م ی بر ی خوایمگه نم 

 ....تونم بخوابم ینم

 خودشو کنترل کرد و یت بپره ببوسش ولاسخویا دلش م یهل

 :گفت 

 د یی ایلتون بیت قرارتون بدم و برخالف میستم تو معذورین یراض 

 ......خونه ما

 نیتو همچ یشه، ولیه شب که هزار شب نمیاشکال نداره  

 ....لیزندان باست  ی ایب ی خوا یکه انگار خونه ما م  ی غمبرک زد

 

 

 نا عوض ینظر س  حظهر لد هیذوق داشت که ترس ی ا بقدریهل

 : گفت ین با خوشحالیهم ی بشه برا

 ادهیکنم ، هردو پ ینا خداحافظین خانوم ایام از پرویپس منم ب  
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 نا رو به مادر و یشدن و به سمت خونه رفتن، واردکه شدن س 

 : پدرش گفت

 .... یعیشف ی م خونه آقایریما م 

 : فتن خانوم گیپرو

 شت ری ش رو ب مان ما  ا جونمیهل ی نجورید به سالمت، ایبر 

 ......نه یب یم

 ر ازیداره و شب رو بغ ینا اخالق خاصی دونست سیده که میسپ

 ن یمونه نگاه تحسینم ی گها  ی د ی خونه خودشون معموًل جا 

 

 

 نا یا داد و پوزخند زنان رو به س ی تش به هل یزش رو بخاطر موفق یآم

 : گفت

 !!تو گوشت خوند نظرت عوض شد؟؟ ی چاره!! چیل بیزن ذل ی ا 

 : متفاوت گفت ید با لحن یخندیکه میحال درو 
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 د ید حدس بزنیژه دارم، تا فردا وقت دار یز وی ه سورپرا یبراتون 

 ..... !ه؟یچ

 لمشون رو براشونیکرد اگه بفهمن آلبوم عکس و فیده فکر م یسپ

 گهیاد، د یرش می گ یافتن و مُشتُلُق حسابی پس م  یگرفته از خوش

 !!نهیکنن همینمکه فکر  ی زیخبر نداشت به تنها چ

 نا به ین شدن، حال که س یسوار ماش  یبعد از خداحافظ

 رفتار بدش تو ی بنحو   دیباام یخواست هاش احترام گذاشته بود هل

 

 

 ییمقدمه و با دلجو ین ب یهم یکرد، برایخونه عمو رو جبران م

 :گفت 

 م با پسر عموم صحبت خوام، رفته بودیبخاطر عصر معذرت م

 نا براش درنظر گرفتن رو یوا عم که ی نجاست دختریکنم، تا ا

 .... قبول کنه و باهاش ازدواج کنه
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 :د ادامه داد ی نا رو دیسکوت س  یوقت

 د لزم بود  ی شا  یم ولینسبت به هم ندار ی هرچند که ما تعهد 

 ....ذاشتمیان مینمورد شما رو در جریقبلش درا

 :ت و گفتنا سکوتش رو شکسیس

 که  ی ه دخترمگ شما،درضمن یگفتی بهم م دی باشک نکن که 

 !!!؟یکنیهاش میش که توصیشناس یگن رو میم

 

 

 ه رو انجام ید خانواده عمو هست خودشون انتخاب اول ییمورد تا

 کرد نیکه ازش م ییفهایدادن عصرم خونه عمو بود، با تعر

 .....مطابقت داشت 

 :دیافانه پرس ع موضوع بحث رو عوض کرد و موشکیسر

 ه و یخوب یلیرشاد پسر خ! ف؟؟!ی چرا پسر عموت رو قبول نکرد  

 ....م باشه یتونست برات همسر خوبیم
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 !!!نشد  ی کردم بعنوان همسر قبولش کنم ول  ی سع  یلیخودمم خ 

 .......جز پسرعمو برام باشه ی گهایز دیچ

 :مکث ادامه داد ی با کم 

 .....!!!دوستش نداشتم  

 ه با یست و مثل بقین ی ونست ازدواجشون عاددیکه میبا وجود

 چیا هیده بود هلین مدت هم فهمیقه شروع نشده ،اعالو  عشق

 

 

 یا دچار سرخوش  یهل ی از مجموعه حرفا ی بهش نداره.ول  ی عالقها

 ..... !!!شتر از جمله آخرش و دوست نداشتن فرشادیو لذت شد، ب

 د. با گفتن یچیفون پیمتعجب حامد تو آ ی زنگ رو فشار داد ،صدا

 .....ع بازشدیسر خواهرش در ی دن صدای و شن  "باز کن"

 نا وارد بشه، ی ا به احترام کنار رفت تا اول سیهل
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بره هر دو وارد شدن ،داخل که رفتن لبخند شاد  مجبورش کرد جلوتر

 ....شد یلبش جمع نم ی از رو  ی ا لحظه مخانو ی مهر

 حاج آقا من کنارینا رو به نشی س"ا گفت یخانوم به هل ی مهر

 ...."کنه ییراهنما

 .....ه اشاره مادرش بدنبالش رفتو برد ک یحامدم عذرخواه

 دنشون یبا د  یع یشف ی کرد. آقا ییمن راهنماینا رو به نشی ا سیهل

 ....نا مشغول خوش و بِش شدنیک شب به وجد اومده بود و با س ی

 . وستیحامد به جمعشون پ یقیبعد از دقا

 لش داخلش بود رو ازش گرفت و یوسانا که یس ی ف دستیا کیهل

 شد که ی نفر ها۲ض ورود متوجه رختخواب  مح به به اتاقش رفت.

 ......ن تختش پهن شده بودییپا

 .....ن و کالفه شدی نکه کار حامده شرمگیبا تصور ا

 در حال عوض کردن لباسش بود که مادرش وارد شد، با 

 : گفت ییخوشرو
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 نا نظرش عوض شد؟؟ ی شد آقا س یچ 

 

 

 م یبرفت نجا گیام اید دوست دارم بینزدم خودش د  یمن حرف 

.... 

 ش پاافتاده با ی نجور مسائل پیچ وقت بخاطر این دخترم !! هیآفر

 رو به کامتون   یجر و بحث خودت و شوهرت رو ناراحت و زندگ

 .... تلخ نکن

 : کرد گفت یکه مادرش رو بغل میا در حالیهل

 شم یشه پیکاش هم ،ینقدر خوبیباشه مامان ممنون که ا 

 ......ی بود

 ز جون یگم عزیام تهران، می ب ی وز د رچن حال منم تو فکرمه 

 دوست  یلیامدم، خیت ن ی سر زندگ  یرفت یش بابات ، از وقتی اد پیب

 ..... نم یام و بب یدارم ب
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 ن حرف مادرش یش مثل همه بود تا از ا یا آرزو کرد کاش زندگیهل

 :گفت  یهربونن وجود با میشد ، با ایم ی غرق شاد

 ..... د یجا دار مونسر ی د روییایچشم هر موقع ب ی قدمتون رو 

 :ا رو از خودش جدا کرد و گفتیخانوم هل ی مهر

 د صبح زود راهیاد بخوابیجان!! به شوهرت بگو بیر وقته هلید 

 ....نا امروز استراحت نکرده خسته استید آقا سیافتاد

 :گفت یحوصلگ ی ا که اصال حالشو نداشت با ب یهل

 .... دهیظهر حتماً خون هشون خواب 

 ... خصه خسته استمش ر!!باشه ماد 

 ام یخوام بی اد م یدم اآلنم خوابم نمیمامان من بعداز ظهر خواب 

 ..... میش شما حرف بزنیپ
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 تا شوهرت یزودتر بخواب دیباتوهم  یول ییای ب یتون یکم م یباشه  

 .... بدخواب نشه

 ی شده بود ول ینا عصب ی سبت به سنهمه توجه مادرش نیا از ایهل

 هم فشرد از یحرص دندوناش رو روبا و  اوردیخودش ن  ی به رو

 ....کنه ییخواب راهنما ی نا رو برایرون رفت تا سیاتاق ب

 مشترکشون که ی از دوستا ی ک ینا خسته بود و حامد در مورد یس

 ا وارد شد و یزد، هلیبا هم بودن براش حرف م ی دوران سرباز

 : گفت

 ......هبعد وقت خواب ی ه حرفاتون رو بذار برای مد جان!!! بق حا 

 ر تنهاشون گذاشت، یا و با گفتن شب بخید حرف هلییحامد با تا

 ....خواب رفته بود ی م قبالً براایهلپدر 
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 که محو نگاهش بود با   یینایست خطاب به سین  ید کسید یوقت

 :آروم گفت ییصدا

 د خونه ما، ییا یلتون ب یمد بر خالف ید، امشب مجبور شدیببخش 

 .......د ید بخوابیبفرمائ

 ... ا به اتاقش رفتیحرف برخاست و به دنبال هل یبنا یس

 : ر گفتین و سر بزیشرمگ ایهلوارد که شدن، 

 نجا رو آماده کرده من ید مامان به تصورات خودش ایببخش 

 ......نداشتم یدخالت

 ا شد یمنظور هلزود متوجه  یلیبه اتاق انداخت و خ ی نا نگاه یس

 :گفت  یالیخیبا ب 

 کنه کجایاد که برام فرق نمیبم مخوادر ست من اونقین یمشکل 

 .....بخوابم ی و چطور
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 رم براتونید النم میش مامان هستم شما راحت باشی من شب پ

 ......د ید بخوریه موقع نصف شب خواستیارم اگه یآب م

 ....فتا رید تکون داد و هلیینا سرش رو به نشونه تایس

 که پاشو تو یاولبه اتاق انداخت بار  ی لباسش رو عوض کرد نگاه 

 بود بخاطر ی ادشه چقدر عصبینجا گذاشته بود رو خوب یا

 کرد بازم پاشیکه قصد زدنش رو داشت .هرگز فکر نم ییحرفا

 ر بودیز تحریکه کنار م ی ن اتاق برسه، به سمت کتابخون هایبه ا

 قرار داشت، عکس  یبزرگ کوچک و ی رفت. طبقه سومش قابها

 از یکیبودن  یخانوادگ ی ساعک هشونمیا و بق یهل ی های از بچ هگ

 ۶ا تو عکس یق تر نگاه کرد هلیساله  قابها رو برداشت و دق 

 ی د موهاش روشنتر از النش بود بلند و تابداربقدریرس یبنظر م 

 

 

 ن یرو به تحس یبود که هرکس ی با و دوست داشتنیصورتش ز
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 ......داشتیوام

 ز  یم ی ر ورو وان یا پارچ آب و لی باز شدن در اتاق اومد، هل ی صدا

 :د گفت ینا دیگذاشت، قاب عکسِ رو که دستِ س

 ادمه ی ه که کالس اولم رو تموم کرده بودم یم، تابستونیشمال بود

 گفتم منم مثل شما باسواد شدمی رمان و حامد میهمش به ه

 .... دیببر دیباد منم یریستم هرجا میگه بچه نید

 :د و با افسوس ادامه دادیکش یآه

 ن دورانیشدم بهتریه بودم و بزرگ نموندن مکاش تو همون س 

 .....م بود یتا  سالگ  یم از بچهگ ی زندگ

 نا ی ا سوزناک بود و درد داشت که باعث شد سیاونقدر حرف هل

 شه در حضورشیکه هم یگه از پوششیق نگاهش کنه، دیعم

 

 

 یشیچ آرایهم ه یکرده بود تو مهمون نبود. توجه ی داشت خبر
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 ا یمعطلش شدن تا آماده بشه......  ی ل ده که کینداشت برعکس سپ

 ش قابلیاز آرا ی اد یر حجم زیش ز ی افه اصلیشه قیکه هم ی ناز

 ....ص نبودیتشخ

 د ین و نا ام ی نقدر غمگید ایکه تازه  سالش شده چرا با ی دختر

 !!باشه؟؟

 .شتر گفت و تنهاش گذایا شب بخیهل

 ....ده بودیانگار خواب از سرش پر یامد ول یخوابش م

 ا مربوط به ین هلیه غمگین حال و روحیاعظم ا  بخشست  دونیم

 و ی با زندگ ی ن کار یناس ت، چطور به خودش اجازه داد چنیس

 ه دختر بکنه؟؟یسرنوشت 

 

 

 ی کرد ، ولید اوضاع فرق میا دوستش داشت شایفکر کرد اگه هل

 ی ته سعین وضعیه و درصدد رها شدن از ایرد ازش فراید ی م یوقت
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 چقدر ی نکه ناز یال باشه از اوشحو خکرد بهش فکر نکنه یم

 ی رسم  ی لش برایااز تمایکه تازگیخوادش و دوستش داره، بطوریم

 نا ازش فرصت خواسته تا بتونه ی س  یگه ولیتر شدن رابطهشون م

 .....سروسامون بده یدرست و منطق  ی اوضاع رو بنحو

 پس موهاش رو باز کردی ا کلیش به اتاق مهمون رفتن ه ل با مادر

 خانوم گذاشت   ی مهر ی پا ی ش سرش رو رویهگ بچ رانو مثل دو

 که بعد از ازدواج  ی ن چند بار ی و غرق آرامش شد ، مادرش مثل ا

 ی کرد درمورد زندگ یکه موهاشو نوازش میده بودش در حالید

 ی کلکرد، یحتش م یو رفتار درست با همسر نص ییزناشو

 

 

 سرزنشش کرد که چرا شوهرش رو تنها گذاشته و اآلن 

 دینبا یطیچ شرایخوندتحت هیدام تو گوشش م ! مت!! نجاسیا

 ..... از شوهرش دور باشه ی لحظ ها
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 گذشته و یادآور یاز  ی که لبخند شادیتازه کرد در حال ینفس

 رو ییزهایکه از سرگذرونده بودن رو لبش اومد، چ یخوب ی روزا 

 :دونه دخترش نگفته بود رو به زبون آوردیبه که تابحال  

 د باورت ی م !! شای؟! چقدر به هم وابستهاین یبی من و بابات رو م

 م بابات شاگرد حجره یاون زمان با عشق ازدواج کرد ینشه ول

 ل بودم، پدر بابات یآقاجونم بود و منم ن اف بر پسر عموم اسما ع

 هم برادرش بود ی زود به رحمت خدا رفته بود و عمو مهد یلیخ

 یرا و بکرد. دختر بزرگه عمه ملوک ریم ی و هم در حقش پدر

 ییه جورا یخورده بودن و  ین  ی ریبابات درنظر گرفته بودن ش

 

 

 یدختر ی رو  ی ا سم پسر یبا تموم بود اون زمانم وقتیکارشون تقر

 ی نکه چند باریز از نظر همه تموم شده بود. تا ایگه همه چ یبود د

 اونجا بود که همو  ی رو فرستاد خونمون دنبال کارآقاجونم بابات 
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 کار رو یر بودنمون به کسیگ ی اومد ول ون وشمم و هر دو خ یدید

 امد ی امرز از پسر عموم خوشش نمیکرد ، آقاجونم خدابی سخت م

 حق مخالفت  یبود که برادر بزرگش زده بود و کس یحرف یول

 ختر عمهه کفش که شوکت د ی نداشت، بابات پاشو کرده بود تو  

 تداش یسیباهاشون رودروا یل یز جون خ یخواد، عزیملوک رو نم

 دل ی عمو مهد ی ن رفتار بابات باعث خجالتش شده بود ول یا و

 ش کرد یزجونت رو راضیکمکش کرد تا عز یلیبه دلش داد و خ

 من، اون زمان پسر عموم سرباز ی اد خواستگار  یش بذاره بیپا پ

 ل یدوست داشت از نبود اسما ع بابات رو یلیبود آقاجونم که خ

 

 

 دخترم خواستگار دارهفت ش گپسر عموم استفاده کرد و به برادر

 ....شوهرش بدم دیباتونم صبر کنم ینم

 ن مسئله تا مدتها باعث برهم خوردن رابط هما با خانواده عموم یهم
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 ت ن داد از اونطرفم عمه ملوک رابطه خودش یآقاجونم اهم یشد ول

 ی لیز جونت خیز جون قطع کرد ، اولش عزیعز و خواهرش رو با

 ن یبهتر یراف کرد که مرتضاعتدش بعدش خو یناراحت بود ول

 م، یم و تا النم عاشق همین بود که ما ازدواج کردیکار رو کرده. ا

 نشون رابطهی ب ی ریو دوران پ ی انسال یاونه که تو م یعشق واقع

 ش مشغولتونه به کار خودیکه هرکس م یباشه تو جوون یخوب

 هم  ی برا یهمدم خوب ی ریکه تو پ ییباشه و روزگار بگذرونه اونا

 ..... ن یشه گفت عاشق واقعیهستن م 

 

 

 د، همون جور که سرشیشنی ن حرفا رو م ین بار بود ایا اولیهل

 یبا یصورت ز یضید با لبخند عریمادرش بود چرخ ی پا ی رو

 : مادرش رو تماشا کرد و گفت

 !!د ؟؟یکرد یطونینهمه شیبابا ابا  ی تا بحال نگفته بود
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 تونه دل بکنه، ت بسخ ر کنه،یگ  ییجا یگه مادر وقتیدلِ د 

 دم نداره ما به زمان خودمون شمام به دوره ی م و جدیقد

 ....خودتون

 :د و ادامه دادیکش یآه

 ی گرم برا یم، جیون ینخانوم مدیبه عمو و مه  یلیمن و بابات خ 

 ست، من فرشاد یلت باهاش ن دم تو دیفهم یفرشاد کباب بود وقت

 کتر ه یوچل کسا هیخودم دوستش دارم از حامد  ی رو مثل بچهها

 دلم ی خودم فرق نداره، ول  ی شتر وقتا خونه ما بود با پسرا یب

 

 

 میاآلنم که خداروشکر راض ی خواست تو با نظر ما ازدواج کن ینم

 ..... خوشحالم یهست یدونم تو راضینکه میخدا و ا ی به رضا

 : گفت ین حرفا و صداقت مادرش دلش گرفت و با ناراحتیاز ا

 !!! مامان
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 !!!قشنگمتر دخ جانم 

 ی بهت دروغ گفتم، اونم درو غ ی زیدر مورد چ یه روز بفهمیاگه 

 ؟؟ ی و دوستم دار ینقدر باهام مهربون یبزرگ!! هنوزم ا

 که من بزرگش کردم ی زده به سرت؟!! دختر ینصف شب  

 د سکوت کنه و راستش رویگه..... شایدونم هرگز بهم دروغ نمیم

 ....گهیدروغ نم  ینگه ول

 ا موقع عقد داده بود درست یکه هل ی گفت بلهایت ممادرش درس

 ش بود که با جون و دل و از عمق ی ن بله زندگی ن و راست تریتر

 

 

 ت ینا واقعیبودکه بله از طرف س ییقلبش گفته بود. دروغ از اونجا

 چیا عقدشونم باطل بود و هین به اعتقاد هلیهم ی نداشت برا

 . هر   اشتند نا یش س ی پ یحجابیاز راحت بودن و ب یحس خوب

 ی افتاد حسها یبغلش کرد م  ی  یدلجو ی اد اون روز که برایموقع 
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 داشت  ینیریامد ، هم حس ش ی به سراغش م  یض فراوانیضد و نق 

 دونست، تعهد ی نا رو گناه میداد و هم ایت میو بهش آرامش و امن

 ی وقت یا با تموم وجودش بود ول یباشه از طرف هل  ید قلبیبا

 ی ست حس بدین ازدواج نیبه ا یضنا ته دلش رای دونست سیم

 مادرش  ی که برخالف حرفایگرفت طوریهمه وجودش رو فرا م

 بهیدونست ب راش غریش م ی ن فرد زندگینا رو محرم تریکه اآلن س

 ....ن آدم بودیتر

 

 

 ن برزخیگه تا از اش رو بیت زندگیم داشت کم کم واقعیتصم

 درشما  هر کار کرد نتونست به یکشنده وهم آلود رها بشه، ول

 که بهش  ی و اعتماد ی نهمه مهربونیقت رو بگه حس کرد ایحق

 مناسب   یتین فکر کرد در موقعیهم ی ده برایدارن رو از دست م

 ....... تون ه به حامد بگهیراحت تر م
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 تا خود صبحخواست  یداشت دلش م یبیغر ی امشب حال و هوا

 نطور براش حرف بزنه اونقدریتو همون حالت بمونه و مادرش هم

 خانوم هشدار گونه  ی دن که ساعت  صبح شد، مهریشن  ن وگفت 

 : گفت

 دار یتونم ب یگه نمیاد من دیپاشو دختر!!! اگرم تو خوابت نم 

 ترسم خواب یبابات به موقع صبحانهاشو بخوره م  دیبابمونم صبح  

 .... بمونم

 

 

 شوهرش رو  ی هوا  ی نجوریده بود ایکس رو مثل مادرش ندچ یه

 نا درست و مثل ی ش با سیونم زندگه ااگ دونستیداشته باشه، م

 ..... حاضر بود جونشم براش بده یه زن و شوهرا بود حتیبق

 به اجبار مادرش رو  یچ جوره قصد دل کندن نداشت ولیا هیهل

 ز کرد تاتنها گذاشت و به سمت اتاقش رفت آروم درش رو با
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 .....دار و بقول مادرش بدخواب نکنهینا رو بیس

 جا د یا ی مختصر ییر چراغ خواب روشنانو شد  صدا وارد اتاقیب

 .....کرده بود

 ده بود که دوست ین وسط تشک اونقدر راح ت خوابیزم ی نا رویس

 نه و ساعتها چهره جذابش رو تماشا کنه دلش ضعفیداشت بش

 .......شه ین ممنوعه زندگیعه تردونست ممنو یم یکرد براش ول

 

 

 تا ۲ یبودگاهه د ی شد دیسرد نم یلیکه تهران هوا خیبا وجود

 اطیروبه ح ی ک صبح بود و از پنجره قدیندازه، نزدیپتو روش م

 تختش رو  ی رو ی شد، پتویبه اتاق منتقل م    ی شتریب ی سرما

 ..... دارش نکنه انداخت روشیکه ب ی برداشت جور

 بخوابه و  یتختش چند ساعت  ی لحفه روکرد با م یخودشم سع

 صبح زودتر بره بودده ن خانوم قول دایدار بشه به پرویزودتر ب
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 .......خونشون

 رو نشون ۸دار شد به ساعت تو دستش نگاه کرد ینا از خواب بیس

 ی د ول یخوابین خونه و اتاق م ین بار بود تو اینکه اولیداد، با ایم

 ....وابش بد خواب نشده بودخ ی شه ب ا عوض شدن جا یبرخالف هم

 

 

 ه ه بک ی منظم ی نفسها ی به بدنش داد صدا  ی کش و قوس

 ز شد یم خینجاست تو جاش ن یام ایگفت هل یخورد میگوشش م

 تختش ی ه ملحفه نازک رویدش تو خودش جمع شده با  ی و د

 ....دهیخواب

 باش نظرش رو یو فو قالعاده ز  یشمیابر ی ق تر که شد موهایدق

 شب مجبوریا اگرم مثل دیر مواقع با پوشش بود شتیجلب کرد. ب

 ن حدیش تا اییبایزو  کردیبود بدون حجاب باشه جمعشون م

 ی ش بقدریمشخص نبود،حال آزادانه رها شده بود صورت مهتاب
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 بود که کم از فرشت هها نداشت  ی تو خواب معصوم و دوست داشتن

 نگباز بود ر یدرهم و بلندش ، حالت چشماش که وقت  ی مژهها

 ر  ی بنفش پشت چشماش از ز ی برد، رگها یباش دل میز ی ل هایت

 دیدی ص و تو چشم بود که هر کس مشخ م ی دش ب قدریپوست سف

 

 

 هیمختلف ماهرانه سا  یب ین رنگ ترکیبا چند ی شگریانگار آرا

 و ی به لمس صورت پنب ها یب  یپشت چشماش زده، کشش عج

 کرد به  یسعافته  ین  ینکه اتفاقیا ی فش داشت ، برایپوست لط 

 ..... فکر نکنه ی گهایز دیشترش ادامه نده و به چیز ب یآنال

 ا رو زودتر و قبل از دلیآرزو کرد کاش مادرش هل ی اظ هلح ی برا

 یکه نازیکرده بود، با وجود ی براش خواستگار ی بستنش به ناز

 دوستش ی ا ذرهایده بود هلین رسی ق ی نکه به یاز ا  یرو داشت ول

 ا ین راحتیفرشاد بود به هم ی کر کرد اگر بجا نداره کالفه بود، ف
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 ....م عاشقش بشهایلهکرد تا یزد و تالش خودشو میجا نم

 هست که  ییپتو ی ا رویتخت هل ی رو ی تازه متوجه شد، پتو

 خواب دوست  ی گرم رو برا یشه جایخودش انداخته بود. هم

 شد محال بود خوابش ببره، از تصوریکم سردش میداشت اگه 

 

 

 د و حسیخودش رو روش انداخته دلش لرز  ی ا پتوینکه هلیا

 ستاد خم شد یو اشت بهش منتقل شد، پتو رو بردا  ینیریش

 خورد و یهو تکونیا با برخورد پتو ی خواست روش بندازه که هلیم

 خودشو عقب  یدار شد بصورت تدافعیوحشت زده ب  ییبا چشما

 ده نگاه یترس ییدو با چشمایوار پشت سرش چسبید تا به دیکش

 تش رو درک کرد ی د... موقعی نا و اتاقش رو د یس  یکرد وقتیم

 د یکوبیقلبش که به شدت م ی رورو الش راحت شد و دستش یخ

 : گفتی که مید، در حالینا که حالشو دیگذاشت س 
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 ... خواستم پتو بندازم روتیآروم باش منم ، م

 ی خت و آورد بهش داد آب رو خورد کمیوان ریآب داخل ل یکم

 :گفت ینا با شرمندگ یاومد، رو به س که حالش جا 

 

 

 د و تو اتاق ییانجیدم حواسم نبود شما ایر وقت خوابید د یببخش 

 ...خودمم

 ....د شده بودیده و لباش سفیرنگ صورتش پر

 به همیاز تنهابودن با مرد غر یکیتار ی ایدعالوه بر فوب ینا فهمیس

 :ن گفتیهم ی ترسه بر ایم

 .... خوابمیاره من تو اتاقت من بینداره !!! خب اول یاشکال 

 ی تانگشگرفت از برخورد ای وان آب رو از دستش میل  ینا وقتیس

 یپاتخت ی وان آب رو روید لیا ترسیخزده هلیدستش با دست  

 سردش رو تو دستاش ی تخت نشست و جفت دستا ی گذاشت رو
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 .... ه داده بودیوار تکیا کِز کرده به دیگرفت هل

 :دیشماش کرد و پرسنگاه به چ ی نا با نگرانیس

 ؟ ی خ کردینقدر یچرا ا  

 

 

 بهتر شده بود لش حا نا دلش گرم ویدست س  ی نکه از گرمایبا ا

 نا اجازه نداد ویاره که س یرون بیخواست دستاش رو ب یول

 :ا خجالت زده گفت یمحکمتر گرفتشون، هل

 .... خهیشه دست و پاهام  یست!!! معموًل همین  یز مهمیچ

 ،ی نه که سردیهم ی برا یشخصه کم خونست ؟!!میچرا مهم ن 

 گه ید یکیرا من که پتو داشتم چ ی دیخوابید بدون پتو میتو نبا

 روم؟؟؟  یانداخت

 : به روش زد ییا که حالش بهتر شده بود لبخند دلبربایهل

 دیخوردینکرده اگه سرما م ی د، خدا ینجا مهمونیخب شما ا 
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 ......!!ن خانوم رو بدم؟یجواب پرو  ی دونستم چینم

 

 

 ریداشت، هنوزم دستاش اسینا ساکت بود و ازش چشم بر نمیس

 نا معذب شد سرشیره س یر نگاه خیز ایهلمردونهاش بود،  ی دستا

 :ن انداخت و ادامه دادییرو پا

 ن که اومدم بخوابم ساعت یم همیدار بودیروقت با مامان بیتا د 

 ... از  هم گذشته بود .بد خواب شدم

 ؟؟ ی حال بهتر

 :ا تکون دادن سرش به عالمت مثبت گفتب

 ....د شما رو هم ترسوندمیآب رو که خوردم بهتر شدم ببخش 

 با عکس  یتا آروم تر بشه ول کنارش باشهخواست ینا دلش م یس

 اد دستش رو هم یدحس کرد خوشش نم ی ا دیکه از هل یالعمل

 د بهتر شده، دستاش روید ی ن وقت یهم ی گرفت.... براید م ینبا
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 افته!!! خودشو ین ی گهایتخت بلند شد تا اتفاق د ی ا کرد و از رو ره

 ....سرگرم جمع کردن رختخوابها کرد

 :گفت   یالتماس یا معترضانه و با لحنیهل

 اد جمعیدونه مید !!! حامد جاشون رو میشما لطفاً زحمت نکش

 .... برهی کنه میم

 ی کن ییتونم بکنم اگرم راهنمای؟؟!! جمعشون که میگه چید

 .... برمیون کجاست خودم مجاش

 :کردیتختش رو مرتب م  ی که رویدر حال

 جاشون رو درستمد حا د یتخت بذار ی نجا رویممنون هم 

 ... کنهیم

 رون رفتن، بعد از صبحانه آماده رفتن شدنیهر دو باهم از اتاق ب

 ی کند ولیا دل نمیقرار بود عصر از همونجابرن تهران هرچند هل
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 د و ین باز بو سیکرد مادرش رو چند  یمگر یبا همه خداحافظ

 .... بغل کرد

 را دختاز چکدوم  یهنوز ه ی معتمد ی دن خونه آقایرس یوقت

 ده هم طبق ی ن خانوم تو آشپزخونه بو دو سپیامده بودن، پروین

 :ختیریمعمول مزه م 

 ه؟؟ یز من براتون چ ید سورپرایبالخره نگفت 

 :حوصله گفت  ینا بیس

 ز ت ین سورپرایبهش فکر نکردم توهم با ا دونم بابا !!! اصالًیچم 

 ...مارو یکُشت

 :تگف  و ایهلد شد رو کرد به ینا که ناام یاز س
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 !!جونم یاحساسن خودت حدس بزن هل ین مردا همشون بیا

 نم که شده یهم  ی برا ی احساس افتاد یه آدم بی ر یببخش که گ

 .......ست ازدواج کنمیممکن ن

 لم و عکسا بود ویهربار صحبت ف ا باتوجه به دفعات قبل که یهل

 :نان گفت یکرد با اطمیم  ی ریگیده پ یسپ

 !! ؟یلم رو گرفتیعکسا و ف

 نی د ب ه کل فراموشش شده بود چنیگنجی صالً تو فکرشم نم ا نا یس

 ی افه مشتاق یده شک نکنه قینکه س پیا ی م وجود داره ،برایزیچ

 : به خودش گرفت

 ....ادم رفته بود ی اااا چه خوب پاک  

 براش نازک کرد و با ذوق رفت تا یده پشت چشمیسپ

 .......ارشون یب
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 :گفت ی نده حرص درآرا خا بینا رو به هلیده ،سیبا رفتن سپ 

 !!؟ی درست حدس بزن یکه تونست  ینقدر تو فکرشیا 

 :حرصآلود گفت یجوابش رو مثل خودش با همون لبخند و لحن

 بود و  ی ری گ یحال پ  ده دریامدم سپ یر!!! هر بار که اراک مینخ

 نبار موفق شده ینبود که ا یدنش کار سخ تیداد فهمیگزارش م

 .....رشونیبگ

 ده یرشون، امّا سپ یز کرد بگیمخینا ن یمد، ساو پر ده با دستیسپ

 : رفتیکه عقب م یدرحال

 که دارم ین حجم درسیکار بودم با ایب ی نوچ نوچ!! فکر کرد

 .... دمیرم بهتون نمیخودمو عالف شما کنم؟!! تا مُشتُلُق نگ

 

 

 رو که یشینا نشسته بود و با لبخند، نما یا با فاصله کنار سیهل

 ی ده وقت یدونست سپ ینا م یکرد . سیماشا مد تبو ده راه انداختهیسپ
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 ..... ستیخواد بهش نرسه ول کن ن یرو که م ی زیله کنه تا چ یپ

 ا مجبور بود به خواست هاش عمل کنه وگرنه گرفتن یدرحضور هل

 چندانم براش مهم  یساختگ  ین عروسیلم و عکس ایدن ف ی و د

 ...نبود که بخاطرش بخواد دستخوش هم بده 

 شه بدون چونه زدن ینم یده به کم راضیسپ ست دونی م میاز طرف

 ده گرفتید و به طرف سپ یرون کشیفش بیاسکناس از ک ی دست ها

 ....ز گذاشتو رفت یم ی دئو رو رویلم وی، اونم ذوق زده آلبوم و ف

 دست به  ییاعتنا ینا با ب یده داده بودشون،سیحال که سپ

 ...چکدوم نزدیه

 

 

 عکسا  ییبای زد از زیمرق ه ونطور ک ی ا آلبوم رو برداشت همیهل

 افته یب  ینکه قراره چه اتفاقیامد و با تصور ا یشتر سر شوق میب

 ن خانوم ازیکرد . پرویکشد و جاشو غم پر میتموم شوقش پر م
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 : رون اومد رو به عروس و پسرش با لبخند گفتیآشپزخون ه ب

 چند بار ی ده گرفتهشون روزی سپ ید عکساتونو؟؟ از وقت  ی دید 

 ی شم، اونقدر عکسا قشنگ شده هرکیر نمیس یول ون نمش یب یم

 ی ل یلمتون خیف که فیکنه کارت پستاله، فقط حیندونه فکر م 

 .... تون باهم کمهییدوتا  ی کوتاهه صحن هها

 :نا و ادامه دادیرو کرد به س

 ز این چیا ینقدر اصرار داشتیدونم چرا اینا مادرهنوزم نمیس 

 !!!ین قشنگیبه ا  ی ادگاریست  ین   فیده،!!! حیاصالً نباشه، از تو بع

 ....کنهیه بار ازدواج میآدم 

 

 

 ن با یهم ی دونست برایلش رو خوب میا بود که دلی فقط هل

 نا رو یزد سیم که به گلوش چنگ یمعنا دار و بغض ی پوزخند

 ر شدن رو نداشت ین تحمل موندن و تحقیشتر از ایکرد، بینگاه م
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 ن خانوم ، رفت یپرو ز ا یلم رو برداشت و با عذر خواهیآلبوم و ف

 ..... نا گذاشته بود داخل اتاقشیکه س ی تا بذاره تو ساک  

 : نا گفت ین خانوم رو به س یرفت ، پرو یوقت

 لم و ینکه گفتم تو فید از ایا ناراحت شد؟!! ش  ای هلنا جان!! یس 

 هست از دلش  یناراح تشد،بهرحال برو هر چ یخواست یعکس نم

 .....اریدرب

 .... یگفتی م  دیبا؟!! نی بود زد  یفحر چه  نیمادر من !! ا 

 

 

 گف تیم میم براش بخری خواستیم یآخه اونموقع ما هرچ 

 نمور د یام بوده !! مگه تو در این نظر هلیخوام فکر کردم اینم

 !!؟؟ی باهاش مشورت نکرده بود

 ا رویدونست هلی نداشت بده و م یگه کم آورده بود جوابینا دیس

 راهرو و  ی تاقش که انتهات اسم ناراحت کرده، بلند شد رفت 
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 نا تموم تالششیده بعداز ازدواج سیخونه بود. سپ  ی ن جایدنجتر

 ..... موفق نشده بود یره ولیرو کرده بود که اتاق رو ازش بگ

 د مکث کرد و قبل از واردشدن در یبه پشت در اتاق که رس نا یس

 نا به داخل اتاق ی ، س"دییبفرما"گفت  ی فیضع ی ا با صدایزد .هل

 ا مشغول وَری ه داد. هلیرو پشت سرش بست و بهش تک در رفت

 پ ساکش بود به محض بستنش خواست از اتاق خارج یرفتن با ز

 

 

 د ید ی اهش کرد، وقت د. با تعجب نگینا رو سد راهش دیبشه که س 

 : خوره گفتیتکون نم

 !!رونی خوام برم بید کنار ؟؟ میشه بریم 

 ؟؟ی ه کردیباز گر 

 : نا رو نگاه نکنهیکرد س یم یکه سعیا در حالیهل

 ؟؟ یچ ی نه برا 
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 !!گهینو میچشمات که ا 

 د برم؟؟یذاریگه ، حال می اشتباه م 

 ... من یخوام بب یلم رو بده میذارم !!! آلبوم و فینه نم 

 ...ست یگه!! اونا مال شما نینه د

 !!!چرا؟؟ یشه بگ یاونوقت م 

 

 

 ن  یبز یگه نمونده همه چید ی ز ی ست.چیدنشون نیبه د یلزوم 

 .....بهها باشهیلم و عکسام دست غر یما تموم بشه، دوست ندارم ف

 نا نگاه کرد و بغض آلود یس  ی سرشو بلند کرد با غم تو چشما

 : گفت

 د.نگرانیخواستیلم و عکس نمیود که فدرضمن حق با شما ب 

 ره....منم یگ ینمورد مید بعداً مامانتونم جواب سوالش رو دراینباش 

 چ یخوام هیکنم چون نمینابودشون مرا ماجبعد از تموم شدن 
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 ....م باشهین اتفاقات تو زندگیاز ا  ی اثر

 رینا رو کامالً تحت تاثین زدن حرفاش سیا حیمعصوم هل یچهر ه

 ا رویهل ی که از دوطرف شون ههایداده بود در حالخودش قرار 

 : کش دار گفت ی گرفت با لحنیم

 

 

 ن حرفا یکرد ا ی دگ  سا  مانخواستم ناراحتت کنم مایا !!!!!! نمیهل 

 خواست م یرو در حضورت گفت .تو هم بهم حق بده که اونموقع نم

 نمشو نیاآلن واقعا دوست دارم بب ی م ول یلم و عکس داشته باشیف

.... 

 : ا داد و گفتیهل ی به بازوها یبا دستاش فشار کم

 .... تو چشمام نگاه کن 

 ش رو بلند سرا ی بهش داد، هل یره تکونید همونطور سربزید  یوقت

 .....نمدارش نگاهش کرد یکرد و با چشما
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 یخواهش یخت و با لحنینا همه التماسش رو تو چشماش ریس

 :گفت 

 ن حق رو یم، اآلن که ان یه بار بذار ببیکنم لاقل یخواهش م 

 !!! دارم

 

 

 لمیا نتونست خواست هاش رو رد کنه، آلبوم و ف یگفت که هل ی طور

 نا گذاشت و خواست ازیز س یم  ی و د ررون آوریرو ازداخل ساک ب

 : نا گفتیرون بره که سیاتاق ب

 ....!!؟ یگه بهش فکر نکنیشه دیببخش اگه ناراحتت کردم، م

 در کنار  ی نا از جلویتکون داد، سا به نشونه موافقت سرش رو یهل

 .....از اتاق خارج شد ایهلرفت و 

 لاو ز رفت و آلبوم رو برداشت بازش کرد عکسی نا به طرف میس

 ی نگ طالیا ریحلقه هاشون بود که درست مثل هم فقط حلقه هل 
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 ادش اومد که تهرانید بود. ین س فینگ پالتینا ریزردو حلقه س

 راً هر یاخ یکرد. ولیش استفاده نمشه گفت اصالً ازیجا مونده م

 .....ده بود حلقه به انگشتش داشت یا رو دیموقع هل

 

 

 د اون روز تو مراسمیشابود  ا یهلاز  یه عکس تکی ی عکس بعد

 ق نشده یا دقی افه هل یق یش و حتیاد به لباس ،نوع آرایز یعروس

 ر مثل یبا و چشمگیحق با مادرش بود، عکسا فو قالعاده ز یبود ول

 ....بودن یخارج ی پستالها کارت

 دنشون حالش منقلبتر و یرفت با دیش می شتر پ یهر چه ب

 و با اِکراهِ کاسر عکه به اصرا ید به عکسیشد، تا رسیدگرگونتر م 

ن اجبار   یا یولنبود در کنار او یچ ح س ینکه هیا گرفته شد. با ایهل

 بود.  ی،فراموش نشدن

 ی تی س و با نارضان مدل عکیا مخالف صدرصد ایکه هل ی با وجود
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 ... شده بود ی رینظ  ی در مجموع عکس ب یانداخته بود!!! ول

 دنش ی د  از د بقول مادرشین بار عکسا رو دیکبار بلکه چندینه 

 دیامد، فهمیرون میکه از ب ییشد، با سر و صدایر نمیس

 رون رفتن ازیخواهراش اومدن بالخره از آلبوم دل کند و قصد ب 

 ....اتاق رو کرد

  همه اومده بودن، جز شوهر سودابه که قرار بود بعد ازباًیتقر

 رو که گرفته بودن کادو کرده بود  ییههایا هدیاد. هل یتش بیمامور

 نا بخواد بهی نا بود، به طرف اتاق رفت تا از سیتاق سل ا داخو 

 .... هها رو به بچهها بدهیدست خودش هد

 از شد و با د خواست دربزنه که ناغافل در بیپشت در اتاق که رس

 ی نا برخورد کرد آخ بلند ی پهن و ستبر س ین هی سر محکم به س

 دته شش بی نی نا دراومد. بیس  ی گفت....بالفاصله به حصار دستا
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 از خودش جداش کرد دستپاچه  ینا کمیدرد گرفته بود س 

 : گفت  یوبانگران

 ؟؟ ی شد ی دمت، طور ی د ندیببخش 

 :دردناکش رو گرفت و گفت ینی ا با دستش بیهل

 ..... !!!نشده، خوبم ی زیمن به شما خوردم !!چ 

 ا رو همونطور که تو بغلش ی اد،هلیکم حالت جا بین تا یا بشیب

 ...اتاق نشوند ی  ندلص ی بود برد و رو

 ..... نمی ت رو ببین  یدستتو بردار ب

 ....ش کامال قرمز شده بودین یا دستشو برداشت ب یهل

 :با آرامش گفتد ین اندازه نگران دینا رو تا ای س یوقت

 

 

 رو که  ییههای شه..... اومدم بهتون بگم هدینشده خوب م ی زیچ 

 شت ر یب دیبچ هها کادو کردم خودتون بهشون بد  ی د برایگرفت
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 .... شنیخوشحال م

 ا نسبت به خواهرزاد ههاش یهل ی ایرینهمه توجه و محبت بیاز ا

 .....دختر روبروش بود ی نطور محو تماشایبه وجد اومد و هم

 که بهتر شد، به سمت  ینا سختش بود کمی ره سیخ ی نگاهها ریز

 نا یس ی هها رفت هر کدوم رو جداگانه گذاشته بود، برایلون هدینا

 !!!ایصوف ی ه کادو هم داد برا یه یدوم مال ک ه ک د کح دایتوض

 ا انداختیا و بعد به هلیه صوف ی نا نگاه پرسانش رو اول به هد یس

 :دی و با تعجّب پرس

 گه از کجا؟؟ ین دیا نگرفته بودم ایصوف ی برا ی زیمن که چ 

  گهید ی تا۲دم یخودم خر  ی ه قبالً که برایکتاب سهراب سپهر۸

 ن سن دوست دارن ، خصوصاًیتو ا را دختهم گرفتم تا کادو بدم ، 

 ..... ادیا کتابخونه و حتما خوشش می دم صوفیکه فهم

 ش یربون ا انداخت و در پاسخ مهی گه به هل ی نگاه قدردانش رو بارد

 : گفت
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 .....تونم بگم ممنون ، دستت درد نکنهیفقط م  

 .... میگه بریکنم ، خب د یخواهش م

 ..... رون رفتنیب دو هر د سرش رو تکون داد ویینا به تایس

 رو  یلم عروسینا ف یس ی بعداز ناهار به درخواست خواهرا  

 نینن، پروی ون قرار داشت گذاشتن تا خانوما ببیزیمن که تلوینش

 ر از مراسم عقد یکوتاه بود و بغ  ی لیلم خیگفت فی نوم درست م خا

 ......و چند صحنه کوتاه عروس و داماد درکنارهم حضور نداشتن 

 

 

 ییبای ا و در مورد زین هلیمع، تحس ک جشترصحبت م

 ... رش بودیچشمگ

 نا به چهره ینا نشسته بود ،نگاه سیس ی ده و روبرویا کنار سپ یهل

 : و گفتا افتاد یخواب آلود هل

 .....ی د یشب نخوابیکم بخواب دیم، یافتیم راه بیتا بخوا 
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 :ا کرد و گفتینثار هل   یطانی ده لبخند ش یسپ

 ... !!!شب؟ید دیداشت  ی شب زنده دار 

 .....دم یآره من نخواب 

 .... حال واجب بود

 ی ه!! نگاه تندی ده چیش افتاده بود منظور سپ یا که تازه دوزاریهل

 : امه ندهبهش کرد که باعث شد اد

 

 

 م ، تا بخوابم یزدیش مامان بودم حرف میشب رو پیمن د 

 .... بود ۳: ی حدودا 

 .... نق مم اتایا بری؟؟بیزنیخب بابا قبول!!! چرا م 

 ده یشد باعث شد سپ یکه از جاش بلند مینا درحالیس ی صدا

 : حرفش رو قطع کنه

 .... خوابهیتو اتاق خودم م 
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 ام از جمعینگفت ، هل ی زیه چد یچنان با تحکم گفته بود که سپ

 نا به اتاقش رفت یکرد و دنبال س  یعذرخواه

 :نا در رو بست و گفت یس

 راحت باش بخواب  تو م ،کم با بابا کار داریرون  یرم بیمن م 

 ....کنم یدارت می خودم موقع رفتن ب

 

 

 بالخره ی د داشت ول یخواست بگه تردیکه م یحرف ی ا برایهل

 : گفت

 ی کشه.برا یش ه تا  بهمن طول می انام شروع م از هفته بعد امتح 

 شه قبل از رفتنمون دوبارهیام اراک م یتونم ب ینم  ین مدتیهم

 ؟نم؟ی نا رو ببیم مامانم ایبر

 :نان گفتیو اطم یینا با خوشرویس

 ... شه ، حال بخوابیبله که م 
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 رو یدن ملک بود، پولینا با پدرش گرم صحبت در مورد خریس

 کنه ی ه گذاریا باغ سرمایخونه  ی است روخویکه کنار داشت م 

 ..... دا کنهیپ  یپدرش هم بهش قول داد که مورد مناسب

 

 

 ش ید با گوشیو دا ریبودمشغول صحبت بودن... هل یک ساعتی

 ی د گوشیاد، بهش که رسی که درحال زنگ خوردنه به سمتش م

 : ه گفتیرو بطرفش گرفت و با کنا

 ....جبهخوره انگار کارشون وایزنگ م یلیخ 

 که روش افتاده بود معذب  یدن اسم ی رو گرفت با د ی نا گوشیس

 ....جواب دادن به اتاقش رفت ی شد و برا

 ی از ناز  یگه خبریودن ده ب زد روز عصر که باهم حرفیاز د

 ن بار تماسش رو جواب نداده بود دکمهینداشت صبح هم چند

 ی تو گوش ی معترض و بلند ناز ی سبز رو که فشار داد ، صدا
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 :دیچیپ

 ! ؟یینا !!! چه عجب معلوم هست کجایالو س 

 

 

 د از تو بپرسم صبح چند ینو من باینکه بدهکارم شدم !! ایمثل ا 

 ... ی داد ب نجوابار تماس گرفتم  

 دار موندم یروقت بید یلیبودم تا خ  یشب با دوستام مهمونید 

 ش خواب بودم یک ساعت پین  یاز صبح تا هم

 ....یمهمو ن ی بر ی خوایم ی نگفته بود 

 !!دلم تنگ شده؟ ی ایم  یگه بهت نگفتم ، کیشد منم د ییهوی 

 .... نمتی بیافتم، فردا میعصر راه م 

 ا رویکه هل یگه به اسمید بارکینا ی، س  یبعد از خداحافظ

 به خودش فرستاد که چرا ی ده بود نگاه کرد و لعنت یش دیگوش

 ......!ش رو با خودش ببره؟ی ادش رفته گوشی
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 ن مدلیل و آخریه خط موبایبراش   یبتازگ ی با اصرار ناز نا یس

 نا یس  یشمارش رو تو گوش ی ده بود، خود نازیا رو خرینوک  یگوش

 .....بودده کر رهیذخ  "عشقم"با اسم  

 ن مدتیا یرو دوست داره ول ینا کس ی دونست سیا م یهرچند هل

 که از هم جدا نشدن دلش  یه و تا زمانیده بود دختر حساس یفهم

 رو ازش  یکه گوش یزا ناراحتش کنه. موقع ین چیواست با اخینم

 .....رو بوضوح از نگاهش خونده بود یگرفت دلخوریم

 نیدونست و ای ست نمدر دشمعشقش بود؟! خو ی ا واقعاً نازیآ

 ده بود. آخرش به یبارها از خودش پرس یبود که بتازگ یسوال

 عالقه ی ش به نازیتو زندگ  ایهلد که قبل از وجود یرسینجا میا

 تونه دریکه باهم دارن نم  یمشکالت یداشته، با وجود بعض
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 بند ید پایکه دارن با ی تفاوت باشه !!! به قول و قرار یموردش ب

 .......باشه

 با  ی مغرور دوستش نداره و بزود ی ایهلدونست ی م میاز طرف

 ....شن یجدا م یکنه بطور رس میکه داره م یاقدامات

 ادشه یکرد یت نمیراش مهم نبود و رعال بید اواین وجود شایبا ا

 یبخاطر احترام یحرف زده بود ول ی ا با نازیچندبار در حضور هل

 دونست هر قدرم یمده ا قائله دوست نداره آزارش بیهل ی که برا

 ناین روزا سیزا حساسن و این چی ا  ی دخترا رو یا نخوادش ول یهل

 .....ا رو ناراحتش کنهیدوست نداشت هل 

 افتن تا قبل از رفتن ید زودتر راه بیاره بایدلش دربنکه از یا ی برا

 دن دوباره خانوادهاش خصوصاً مادرش که ی د ی به تهران برا

 ......ببرش خونشون،  ارهبهش د ی ژهایده بود عالقه ویفهم
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 نشو ن یب ی ر برگشت به تهران، سکوت کشندهایدر تمام طول مس

 و  یانتقال ی اکرد که تقاضاش برین فکر میا به ایبرقرار بود. هل

 ر هر هفته ین چند وقت اخیه که کرده این کاری ر رشته بهترییتغ

 ال اصالتاً یر کاراشون بودن. شیگ ی ال پیرفت همراه شیکه دانشگاه م 

 ن یریکرد. شیم  یراز بودن که با پدرش زندگیو ساکن ش ی رازیش

 ی کرد.بتازگی م یخواهر بزرگش ازدواج کرده بود و تهران زندگ

 ال یا اومدن شیشده بود. مادرشون موقع بدن  ی ترصاحب فرزند دخ 

 ال ازدواج نکرده بود،یپدر ش ی ازین  ی به رحمت خدا رفته بود.آقا

 ی الیاز فام یکیکردن. یم  یگزندو از اون موقع با مادر پدرشون 

 راز قبول یش ی دورشون که ساکن تهران بودن دخترشون داروساز 

 را زیه دانشگاه ش ال بریکنن و ش ییشده و قرار بود باهم جابجا 

........ 
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 شد خصوصاً که یترم بهمن درست نم  ی کار هر دو شون ظاهراً برا

 هروسم پخواست آنجام بده و هر کدویکار رو همزمان م۲ا یهل

 .....خودشون رو داشتن

 د که چه ی رسیجه مین نت یشت ر به ایافتاد ب یکه م  ی هر بار با اتفاقات

 ی نا برا ی س یزنگ زدن گوشکرده، تلنگر امروز و  یحماقت بزرگ

 نا نداره وی س یدر زندگ ییکرد جایم ی ادآور ین بار بهش یچندم

 ر کرده خالص کنه،یکه درش گ یبهتره زودتر خودشو از برزخ

 کرده بود با رفتار و حرفاش ینا امروز بوضوح س عیکه س ی ودوجبا

 نداشت ، قبل از راه یچ ارزشیبراش ه  یاره ولیدلش رو بدست ب 

 رو خونشون رفته بودن حامد طبق معمول یک ساعتیافتادن 

 نا یا و س یدن دوباره هلیپدر مادرش از د  یجمع هها خونه نبود ول
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 ر براشون گذاشت تا تو ظه تلتخانوم از ک ی خوشحال شدن، مه ر

 ......راه بخورن

 ت ی ا هم به تبعیدن. هل یتهران رس یبالخره ساعت  به عوارض

 ..... ن رو به م ادرشاطالع داددنشوینا همونجا خبر رسیاز س

 نا هم مشخص بود یس یزدن، حتینم ی هر دو جز موارد لزم حرف 

 : خش دار گفت ییا با صداینداره رو به هل یحال خوش

 م خونه ؟؟یبر

 اشیشه و هم اتاقیم ۲ ی دونست تا برسن خوابگاه حدودای ا میهل

 جاد یکنه و مزاحمت ایحتما خوابن، با رفتنش بدخوابشون م

 ..... رفتینا م ی ن عاقالنه بود شب رو خونه سیشه. بنابرایم

 :ن در جوابش کوتاه گفت یبنابرا

 ....میبر
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 براشون وم خانن یکه پروییحرف غذاها ی ب  ای هلدن  یرس یوقت

 خچال گذاشت، شام همون کتلت خوشمزه یگذاشته بود رو داخل 

 .......مادرش که لقمه بود رو خورده بودن

 رفت، ی به شرکت م دیبادار شد یب ساعتش که زنگ خورد

 ن یهم ی ره برایدار شدن به خوابگاه م یا به محض ب یدونست هلیم

 ر ! هنه!نه و در رو قفل کیتا بب  یجاکفش ی دش رو گذاشت رویکل

 خواس ت یم یبه قفل کردن نبود ول ی ازیز نیچند با وجود قفل آو

 فرجه ن هفتهیا گفته بود اید رو داشته باشه. هل ی ن بهانه کلیبه ا

 دونست درس خوندن توینداره .... م یدارن و کالس یامتحان

 اد خونه یا تو امتحاناش بیخوابگاه چقدر سخته، انتظار داشت هل

 .... شهی د لزمش مید کل کر فکردرسش رو بخونه، پس 

 

 

 ه یامده بود تا بق ی ن  ید جز آرش و مش صفر کسیبه شرکت که رس 
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 و ی ده بودن رو بازنگرن کار کریکه آرش و رام  ییبرسن طرحها

 .....کردیم  یبررس

 .زننده وارد شد یشید و آرا یپ جدی با ت ی مشغول کار بود که ناز

 شد روش خم پشترفت از  ی نا نشسته بود ناز  یهمونطور که س 

 که تو ی و عشوها ی و دستاش رو دور گردنش حلقه کرد، با طناز

 : ذات رفتارش بود گفت

 ..... ریدنت بخیزم، رسیسالم عز 

 و  یتفاوت ینا اصال حال و حوصله نداشت با بی!! س ی برعکسِ ناز

 : کالفه گفت

 !!؟ ی ا ی گه بیه وقت دیشه یکارام مونده م ی سالم!! ممنون...ناز

 

 

 روز که۲د،اونم بعد از  ی دینا میاز س  ی ن برخوردی ود چن ر ببا نیاول

 !!ده بودشیند



@Romanbook_ir                                                                                      تابوشكين عاشقانه  

  
 

شما! یمجازق ین رف ین و آخریرمان بوک:  اول                                      

 یراحتش کرد ولنا تو ذوقش خورده بود و ناینکه برخورد سیبا ا

 ی که سع یاورد و با لحنیخودش ن ی که داشت به رو یاست یبا س 

 :باشه گفت  ی کرد عادیم

 ......امی زم بعداً که کارت تموم شد میباشه عز 

 :نان ادامه دادیبه خودش گرفت و با اطم ی جدلت حا کرد،  یمکث

 .......د باهات صحبت کنمیاتفاقاً کارت دارم با 

 پاشنه  ی تند که صدا ییخراب وقدمها ینو گفت و با حالیا

 ...... کرد از اون  خارج شدیشتر میکفشهاش رو ب

 ق یکرد آروم باشه چند نفس عم ی زش نشست سعیپشت م  یوقت

 هست و هر طور شده  ی زیه چیبود ئن مطمگه  ی د، حال دیکش

 

 

 ش رو یک روز دوریکه طاقت   یینای اورد، سید ازش سر در میبا

 کنه، ینگاه تو صورتش نم یز اومده حت رو۲نداشت حال بعد از 
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 ره اصالًیراد بگیشش ا ینش و ازش بخاطر آرایخواست ببیدلش م

 ن ه ینا رو بب یش کرده بود تا عکسالعمل سینقدر آراین ایهم ی برا

 دنش باهم یش و طرز لباس پوشیل که بخاطر آرایادشه اون اوا ی

 گفت ی انه بهش مینا دلجویشد سی بحثشون م  》نا همه یزم !! ایعز

 راد نگرفتم و یبهت ا ی د یه روز دیاده اگه یاز سر دوست داشتن ز

 ی ستیگه برام مهم نیت نداشتم بدون که دیکار 《از اون به بعد 

 مشد بلکه خوشحالش هم ت ن راحراد گرفتنش ناینه تنها از ا

 ت نشون یعشق حساس ی نا از روی دونست سیکرد چون میم

 .....ده یم

 

 

 گفت یخورد و میو گوشش زنگ ماد تینا زین حرف سیراً ا یاخ

 فرق ییزایه چیده. یر نمیاد گیست که بهش زیگه براش مهم ن ید

 کردیم ی تاب یدنش بید ی ست که براینا اون آدم سابق ن ی کرده س
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 کرد ینم یبود و کار خاص ی نکه پسر خوددار یش با انارن کو از بود

 ....بردیاز مصاحبت و کنار هم بودنشون لذت م یول

 خواس تیکرد، هرگز دلش نمیم ی کار دیباده نداشت یفا ی نطو ریا

 زش از دست بده یوسوسه انگ ی اینا رو بخاطر مزایچ وجه سیبه ه

 دست ال بح دونست تایبود که م یبکر و دست اول ی از اون پسر ا

 ......نا بودی از سی ن امتین مثبت تریاز پا خطا نکرده، و ا

 ی ود که نازب  ی گریاز دیدور بودن خانوادهاش هم امت یاز طرف

 نا به کل یخواست ازش سواستفاده کنه و بعد از ازدواجش با س یم

 ......باهاشون قطع رابطه کنه 

 

 

 وپر ده،یکه مدتها تو ذهنش جولن م ی د سر فرصت به فکریبا

 نا رو یتولد امسالش، س  ی برا ی زیداد و با برنامه ریم  ی شتریبال ب

 )گه (  بهمنید کماه یباً یتولدش که تقر یش کنه تو مهمونیراض
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 نا ازش فرصتینبارم س یشون رو اعالم کنن، و اگه ایاست نامزد

 ه ین فقط یکرد که ایش میف کنه، راضی خواست تا اوضاع رو رد

 ....بعد ی ت بمونه برایم رس اوندوستانشونه  ی اعالم برا

 ی ناز یتو جمع دوستان بطور رسم ینا حتیمطمئن بود اگه س

 داره که  یاونقدر مرام و مردونگ کنه یرو بعنوان نامزدش معرف

 ....ه خانوادهاش رو متقاعد کنهیرهاش نکنه و هر جور

 رو که ی صورتش زد و با آرامش چا ی به پهنا ی ن فکر لبخندیاز ا

 .......د ینا آورده بود سرد نوش یش س ی نش پرفتاز مش صفر قبل 

 

 

 ش یکه ب  ییبتونه حرفا ی بود تا ناز  یظهر موقع ناهار فرصت خوب

 نا و مهران مهمونی بار مرورشون کرده بود رو بگه ، امّا س  از

 ن یهم ی داشتن و ناهارشون رو در اتاق جلسه صرف کردن، برا

 ..... نهینا رو بب ی نتونست س  ی ناز
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 شرکت صبر کنه  ی عصر و تموم شدن ساعت کارتا ود مجبور ب

 هم آماده  ی درحال رفتن بودن ناز یکی یکیساعت  کارمندا  .

 نا و ی م ساعت سی اد. بالخره بعد از ن ینا ب ی ر موند تا سشد و منتظ

 کرد و به  یاز مهران خداحافظ ی دن ناز ی نا با دی مهران اومدن، س

 د رفت و با ی کشیپکر انتظارش رو م ی که با چهرها ی سمت ناز

 : گفت ی عاد یلحن

 ....سرم شلوغ بود یلیببخش امروز خ 

 .... خوام باهات حرف بزنمیم 

 

 

 .... باشه یخسته ام ولنکه یبا ا 

 .... می وحرف بزن ی ریبگ  ی م خونه تو!! تا خستگیخب بر 

 هنوزم خونه باشه از صبح اصالً   ایهلداد یم ینا احتمال کمیس

 ن فکر ینه کجاست، با ای ره و ببیبگه تماس یفرصت نکرده بود 
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 :گفت 

 ..... که بشه حرف زد ییم جایریشه !!! میخونه که نم 

 منو ی خوایم  ی با خواهرت آشنا بشم تا ک ام خونه یخوام بیم 

 ؟؟یکن یمخف

 کنم یست!! به موقع خودم مطرحش میگفتم که فعالً وقتش ن 

 ... د خونه باشمیم من زودتر بایحالم بر

 ی و به کاف ی م داشت سمت خونه نازینا تصمیس  ادنباهم راه افت

 . رو برسونه ی شناخت برن بعدشم نازیکه م یشا پ

 

 

 خواس تیدلش م ی سن هر دو ساکت بودن نازر تا بریطول مس

 ر خودش قرار بدهینا رو تحت تاثیهمه توانش رو جمع کنه و س 

 ی نا جایدن سیرس  یح داد فعالً سکوت کنه، وقتین ترجیبنابرا

 شاپ رفتن،  ی اده شدن و داخل کاف یدا کرد. پی پ  یسبمناپارک 
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 نشستن،وار انتخاب کردن و ینفره کنار د۲ ی زیباً شلوغ بود میتقر

 :گفت ی نا رو به نا زیسفارش رو که دادن س

 ؟؟یبگ  یخواست یم یشنوم، چ یخب م 

 ی نینباشه بدون مقدمه چ  یکرد عصبیم  یکه سع  یبا لحن ی ناز

 :گفت 

 هست  یکرده، چته تو ؟؟ اگر موضو ع رییچند وقته رفتارت تغ 

 .....بگو منم بدونم 

 

 

 و درهم ادیشرکت ز ی ن روزا چقدر کارایا ین یبیخودت که م 

 م ید باش ی در فکر مناقصه جد دی بام یدیپروژه رس ی شده به آخرا

 ....م ی دا نکردیپ ی هنوز مورد بدرد بخور

 من  شه که تو رفتارت بایل نمیدل یدونم ولینا رو خودم میا 

 .... ر بذارهیتاث
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 : انداخت و گفت ی افه نازیبه ق   ینگاه کوتاه

 .......شه ت سرجایح و مهمونیتفر ی ندار یتو که مشکل 

 یی بمونم تو خونه غمبرک بزنم و جا  یستین یوقت  یگ یم یعنی 

 !!نرم؟

 !!! شنبه ی ر یم ی که کجا و با ک یبگ   یتونیگم لاقل مینو نمیا 

 شب که هنوزم یونمهمرد م، در مو ی عصر باهم صحبت کرد

 

 

 رو تا یشه آدم مهمونیمگه م  ی نگفت ی زی، چی دونم کجا بود ینم

 دونه که دعوته ؟؟ کساعت قبل از رفتنش نی

 که بلد  ی ه با طنازینا تا چه حد ازش شاکی د سی فهم یوقت ی ناز

 :اره گفتینا رو بدست ب یره و دل سینجور وقتا بکار بگ یبود چطور ا

 دوستانه خونه سحر یمهمون هی تو!!!  ی ریگی چقدر سخت م 

 ...ش کهید ی م دیبود
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 ش ادمه همون موقع بهت گفتم خوش ندارم باهایدمش و یبله د 

 ......تو همون برخورد اول خودشو نشون داد یرابطه داشته باش 

 نه خانوادش یتش ای از حرفا و کاراش نداره!!ترب ی سحر منظو ر

 .....کایآمره ما۶رانه یماه ا۶کالسشون بالست و راحتن ،مامانش 

 : زد گفتیکه پوزخند مینا در حالیس

 

 

 ی لیخف من یف تو از کالس با تعرینجاست که تعریمشکل ا 

 ه چون یفرق داره، معلوم شد چرا سحر خانوم رفتارش اون مدل

 ......سرش نبوده  ی مادر بال 

 دونست ینداشت چون خودشم م ینمورد حرفیگه در اید ی ناز

 باهاش خوش بود دوست ونچ یست ولین یسحر دختر موجه

 .....داشت ارتباطش رو حفظ کنه

 :ن گفت یهم ی د حرف خودش رو بزنه برایبهتر د
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 از تو یستم ولیگران ندارم ، مسئول رفتارشونم نیبه د ی کارمن 

 .....یبکن ی ه کاریخوام در مورد خودمون یم

 :دینا پرسان نگاهش کرد و موشکافانه پرس یس

 !!!؟؟ ی مثالً چه کار 

 

 

 خودت  ی که برا ییت هایخسته شدم، با محدود ی نجوریا من 

 براز عالقهخوام بهت ایتونم اونطور که میمنم نم  یدرنظر گرفت

 ........کنم خودت هم که

 :تازه کرد و با مکث ادامه داد ینفس

 ی تو ب ینم ولی از دارم همه جوره از تو محبت ببیخب منم ن 

 ن حسیقعا اوا  هم ، من دوستت دارم اگه تویکنیم ی ل دوریدل

 اون تا  ی م وگرنه فکر کردیشیمحرم م ی رو به من داشته باش 

 داره که آدما رو بهم محرم ی ریتاث خونن چهیرو که م یکلمه عرب
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 !!کنه؟یم

 بهش ندارم  ی که اعتقاد ی من که چند بارم بهت گفتم با وجود

 ....... می ت بخون یغه محرمیحاضرم ص یول

 :کرد گاهه نق و متفکرانیرو عم ی نا نازیس

 

 

 ت رویمحرم ی نه که اصال معنیمشکل تو کجاست؟؟ ا  یدونیم 

 ه یچ یدونینم یول تو کلمه عربر اون بقیل و تاثیو دل ی دینفهم

 نه کهیگم تا روشنت کنم. فلسفه اون کلمات ای؟! حال برات م

 ی نفر رو برا ۲شه رابطه یخونده م   یبصورت رسم یدر مجلس یوقت

 ت ی ازش حما  یشه تا بطور قانون ی م  ثبتو  کنهیم یافراد حاضر علن

 ی نطور ولیغه هم همیط خودش رو داره ، صیبشه عقد دائم شرا

 بودنشه اگه پنهان باشه و فقط  یضوع مشترک هر دو در علنمو

 ش ه یمحسوب م  یه جور کاله شر عیخودشون خونده بشه،  ی برا
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 دن بدون اطالع همسرشون یمردا انجام م  یلیکه اآلن خ ی کار

 ی نداره ول یکنن بنظر خودشون هم کارشون اشکالیم هغیصزن 

 ی و به شرط علن غه ریفرق نداره ، تو اسالم هم ص ی با کثافت کار

 کنه..... منم یت نمیرعا یدونه که متاسفانه کسیبودن مجاز م

 ....بهش ندارم ی ستم و اعتقادین ی به کار پنهان  یراض

 

 

 :در جواب گفت ی ناز

 خوام رابطه مون بهتر بشهی مقط  م ف دونیزا رو نمین چیمن ا 

 د برام جشن یکنم ، تولدم رو با ی ن حاضرم هر کاریهم ی برا

 ..... یمون رو اعالم کنیاونجا در حضور همه نامزدو  ی ریبگ

 ع واکنش نشون دادین حرف شوکه شد که سری از ا ی نا بقدریس

 : و متعجب گفت

 رو ن کاری بدون اطالع خانوادم ا  یعنی؟ !! ی گیم ی دار  یچ 
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 بکنم؟؟ 

 ن دوستان خودمون تا اونوقت بعد با خانوادت مطرحیفقط ب  

 .....یکن یم

 

 

 ه؟؟ بعدم اگهی ن چه کاریفهمن ای ن موقع مخب دوستانم همو 

 م یدونن ما با هم یمنظورت دوستان اطراف خودمونه که همه م

 .....اعالم کردن نداره

 ه ن مظلومانیهم ی کرد براین تالشش رو هم م یآخر دیبا ی ناز

 :ت فگ

 ر یبه من گ  ین گاهیچرا رام  ی گیه که تو مین جوریخب اگه ا 

 ....!!!ده؟؟یم

 ن حرف چنان جاخورد که مثل برق گرفتهها یدن اینا با شن یس

 : معترضانه گفت
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 ی ن پسر یشناسم همچیکه من م ین ین امکان نداره، رامینه ا 

 ....ست ین

 

 

 ا نیگه س یم م یم هست بهش گفتم من و تو مال همیلیچرا خ

 ......خوادتیکرد حتماً نمیم ی ه اقدام یخواست که یه تو رو مگا

 ......ه که قبولش دارمییسرا ن جزو پیکنم رامیبازم باور نم 

 .....ین یب ینه که فقط ظاهر آدما رو میبت ایع 

 .... کنمیفردا باهاش صحبت م  

 ی نجو ر یتونه بگه ایراحت م ی ل ی !! خی کنین کار رو نمیتو هرگز ا 

 مو ن ی!! تو فقط با اعالم نامزدی من و خودت رو ببر  ی روآب نبوده و

 ..... یت کنیاز من حما یتونیم

 .... کماه وقت هست یفکر کنم حال تا اون موقع  دیبا 

 لش رو یگه از لباساش و وسایه تعداد د یدار شد،  یب  یصبح وقت 
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 شب موقع ورودش به اتاق بایجمع و اتاق رو مرتب کرد د

 

 

 ختهیتختش بهم ر ی شد، رویه باورش ن مد کو شروبر ی صحن ها

 ی نکه  یخوابه تعجب آورتر اینا تو تختش م ی بود معلوم بود س

 ......خوابهیا مید که هلیخوابیم

 اد تو سرش یه عالمت سوال بزرگ از سوالت زی شب یاز همون د 

 چکدوم جواب یه ی ج بود و برایبود که فعالً در موردشون گ

 .... نداشت یدرست

 چنان از توجه  ی نا براش معماگونه بود گاه  یس ی رفتارا ام تم راًیاخ

 رفت چه جوریادش می یلحظات ی شد که برایو محبتهاش گرم م

 .... هستن ی شد زن و شوهر واقع یدارن، و باورش م یازدواج

 با عنوان عشقم ی دن اسم نازیروز و د یه اتفاق مثل تلفن د یبا  یول

 پر ی دید و جاشون رو ناامیکشیکباره پر میهمه افکار مثبتش به 
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 .......شدیمش مصمم تر میانجام تصم ی کرد و برایم

 

 

 ش ه ینکه همیآژانس گرفت و به خوابگاه رفت ، با ابدون صبحانه 

 گهیر از مادرش و حامد به کس دیبود که حرفاش رو بغ ی دختر

 که  یل شده به آدمیحال تبد  یگفت، ولی ده نمیسپ  یحت

 دونن خوبه که شانس یناش نمی زتریعزرو ش ین راز زندگیبزرگتر

 اشهن روز یا ی برا ی روزه سنگ صبور خوبیمثل ف یآورده و دوست

 بهش دست  ی زد حس و حال خوبینکه حرفاش رو بهش م یاز ا

 ....تونست راحتتر نفس بکشهیشد و میداد سبک م یم

 لدا رفته بود خونشون، تازهیشب  ی روزه هم آخر هفته برایف

 ......د یکش یا رو میار اومدن هلنتظو اده بود خوابگاه یرس

 بودن وفرجه امتحانات به شهراشون رفته  ی هاشون برایهم اتاق

 م داشتن باهم درساشون یروزه مونده بود. تصمیا و فیهل ی اتاق برا
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 .....رو بخونن

 

 

 د یرس یروزه گفته بود صبحانه نخورده،وقت ی پشت تلفن به ف

 .حانه آمادهصب  با روزهیداد و فیخوابگاه ساعت  رو نشون م

 ..... ازش استقبال کرد

 که  یاتفاقاتوقفه از  یجان و بیروزه با هیموقع صرف صبحانه ف

 بود که  یلینش گرفتن خط موبایگفت مهمتریشمال افتاده بود م

 ش در دانشگاه پدرش ثبت نام کرده بود. حال یقبول ینیریش ی برا

 فن همراهتل هم  روزهیگه فینفر د۲ا و یتو خوابگاهشون عالوه بر هل

 .....ن بابت هر دو خوشحال بودنیداشت و از ا

 ی بود که کس ی لهاین وسی تریل لکچریموبا  یاون زمان گوش

 گه ا ونم باکالسی روزه حال دیتونست داشته باشه و بقول خود ف یم

 ...... شده بود
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 ه دوست خوب یده رو بعنوان  ی سپ یخال ی زود جا یلیروزه خیف

 جان بودن پدرش یهاش اصالتا اهل دلوادخانبراش پرکرده بود 

 به   یتقالان ی مادرش تقاضا  یبود و بخاطر مشکل تنفس   یفرهنگ

 ی شد که در شمال زندگی م  یشمال رو داده بود و چندسال

 ..... کردنیم

 ه دوست خوبیتونه بعنوان ی ده بود که مین مدت فهمیا ایهل

 .....روش حساب کنه

 که ی نه روند با وجودخو سمت، باسرعت به   ی بعد از رسوندن ناز

 بازم  یا مونده باشه خونه ولیممکنه هل  ٪دونست به احتمال یم

 .....دوار بودیه همون درصد کم امب
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 قبل چراغ خونه خاموشه،  ی د که مثل روزا ی د دی رس یوقت یول

 رو هم که ی د یآپارتمان متوجه شد کل ی با قفل نبودن در ورود 

 ی د حتید کلیکه شد د ونهد خبراش گذاشته با خودش نبرده، وار

 ......ا بهش دست نزدهیجابجا هم نشده و هل

 لش رو گذاشت، کنجکاو بودیاتاق رفت و وسا به   یحوصلگ یبا ب 

 یتیا تختش رو درچه وضعینکه هلیا   ی ادآورینه با ی ا رو ببیاتاق هل

 ا تو یو کالفه شد اصال حواسش نبود ممکنه هل یده عصبید

 وز پنجشنبه با عجله از خونه زده، رنه اد خویبرگشت از اراک ب

 ...... ز رو همونطور رها کرده بودیرون و همه چیبود ب

 ا همه جا رو مرتب کرده بود نظرش به کنسول یوارد اتاق شد هل

 ا جلب شد ، یل هلیوسا  یو بعض  یر درسیغ ی از کتابها یخال

 دن کشوها و کمد ی کنه با د یه جاها رو هم بررسیکنجکاو شد بق
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 ست آه از نهادشی ل و لباساش نیاز وسا ی گرید بخش دیهمق فاتا

 ...... بلند شد

 نه انواع لوازمیآ ی ده بود جلوی که د ی گ هاید یرابرخالف دخت

 ده یا کتاب چینن، هلیچیب و دهها رنگ لک میب غریش عجیآرا

 .... تو چشم بود یبود و حال نبودشون حساب

 ایدادن هل ی فرار اعثه بن بار به خودش و رفتاراش کیصدم ی برا

 گهینکه همدیشده بود لعنت فرستاد ، انگار وجودش تو خونه ولو ا

 ... براش داشت یدن آرامش خاطر خاصیدیرو هم نم

 و ی ناز یگه مثل سابق تحت کنترلش نبود حت یز دیچ چیه

 اعصابش بود ، درخواست امروز عصرش  ی رش هم رویاخ  ی رفتارا

 ا و تایتونست با وجود هلیر مرش کرده بود چطویغافلگ یحساب

 ی !!! هر ک رو اعالم کنه؟؟ ی ش با نازیکه جدا نشدن نامزد یزمان
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 ه دختر تو شناسنامهاشه یدونست الن اسم یندونه خودش که م

 ی وقت ی ناز یکنه ول  ین اقدام  یتونه چن ی هست نم یکه تا وقت

 د دست از تالش یرس یکرد تا بهش نمیزوم م  ی ز یچ ی رو

 .......داشت یبرنم

 شمارش رو   یمعطل  ید. بیپرسی گرفت ، حالشو مید تماس میبا

 آروم و روحبخشش تو گوشش  ی وق صداتا ب۲گرفت بعد از 

 :دیچیپ

 .....!!!بله 

 ؟؟یر خوبیسالم ، شبت بخ  

 .....سالم ممنون خوبم 

 

 

 ی ن چند روز برایتماس گرفتم حالتو بپرسم و هم دوباره بگم ا 

 ن برات گذاشتهیهم ی دا رو برایکلخونه ....  ی ایدرس خوندن ب
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 ...... بودم

 م ییروزه تنهایستن من و فین ن امویممنون از لطف شما!!! هم اتاق 

 .....بهتره  ی نجوریم ایخون یم باهم درس میدار

 ستم خونه!!!! از یا من که از صبح تا شب نیخب با دوستت ب  

 ...... بهتره یلیط خوابگاه خ یمح

 نجایم ایدیست اگه دین یلمشکد حال که یممنون لطف دار  

 .... میای سخته م

 ....ارمید میفردا برات کل 

 .... رمیگیم باهاتون تماس میا یم بیست، اگه خواستین  ی ازینه ن 

 

 

 لش رو برده نشد، یاره که وسایا ن یهل ی هرچه تالش کرد به رو

 :رانه گفتیدلگ

 !!!؟؟ی لت رو بردی چرا وسا 
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 ......لزمشون داشتم

 رو  "ییصدسال تنها"کتاب  ی خو اینات متحاام تو فرجه یعنی

 ؟؟یبخون

 س ت ید قرار نی نا که فهمیبگه س  نداشت یا سکوت کرد حرفیهل

 :بشنوه ادامه داد یجواب

 ش اومد حتما یپ ی ، مراقب خودت باش کاریباشه هر طور راحت 

 ...ریتماس بگ

 .... ممنون، مراقبم 

 خداحافظ

 

 

 .....خدانگهدار

 ی طیچ شرایداره ، تحت ه  یاد بنفس عتمه امغرور!!! چ یدختر ه

 ر از رو یو شمش اد عزمش جزمهیه قدم جلو بیست یحاضر ن
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 ......بسته

 ن ازش یر از ایه و بغیعیا طبیهل ی دونست رفتارایمتاسفانه م

 ..... لش هم فقط و فقط خودِ احمقشهیست و دلین یتوقع

 ده بودیروزه د یز زنگ خورد فیم ی ا رویهل یگوش  یوقت

 از خودش نشون داد  ید) چنان ذوق و شوقیدر س پبراست(نا یس

 ..... رفتنخودش تماس گ ی انگار برا

 ا یخ هلی نگاهش م یطان یش ی تمام مدت حرف زدن هم با لبخند 

 .....بود

 

 

 براق و  ییروزه لبخند زنان با چشمایرو که قطع کرد ف یگوش

 جه مکالمه ید منتظره بدونه نتی ا فهمیکرد، هلیپرسان نگاهش م 

 ی متوجه شده ول  ی تا حدود ایهل ی شده؟! البته از حرفا یچ

 ........بدونه خواستیات رو میجزئ
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 شیرفع کنجکاو ی د، برایروزه رو که دیره فی خ ی ا نگاههایهل

 : گفت

 درس خوندن سخته  ی ط خوابگاه برایگفت شرای بابا!!!، م یچیه 

 .... د یا خونه درس بخون یبا دوستت ب

 :صورتش نقش بست  ی ه پهناو ب فت روزه لبخندش وسعت گریف

 منم دعوت شه ، آخ جونیگم آقاست باورت نمیجان ، م ی ا

 .... کرده

 !!م ؟یم بریخواین توهم ، حال مگه ما م یشیب 

 

 

 !!! من  ی هل  یم ولیریو نم یین حرفایدونم تو کله شق تر از ایم 

 داره براش مهم باشه تو کجا و یگم دوستت داره، چه لزومی که م

 ؟؟یخونیس مدر  ی چجور

 ه، منم براش مثل یگهایدلت خوش هها، بفهم اون عشقش کس د 
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 نه که همشیهم ی ام برایدستوپا چلفت یرستان یه بچه دبی

 .....خواد مراقبم باشهیم

 :ده بود ادامه دادیکه اون روز تو شرکت د ی افه نازیق ی ادآور  ی با 

 اهل  ی مثل من رو دوست نداره ،ناز ی نا زن یه؟! س یچ ی دونیم

 مردا دوست دارن خانمشون  یلیگرده. خ یشه و طبق مد روز می اآر

 ......ستم یباشه منم که اهلش ن  یرشه اونجویهم

 که  ییمردا از زنا  ی!!! ممکنه بعض یکنیکامالً اشتباه فکر م 

 ی اد ولینن خوششون بیب یم ی ا تو محل کارشون اون مدل یرون یب

 

 

 گران ید دیده که دلش بخواد زنش خودشو درمعرض یکمتر مرد

 ش یشه آرایاگرم دوست داشته باشن زنشون هم ی قرار بده. حت

 ط خونه دوست دارن نهیخودشون و تو مح ی ه باشه فقط براکرد

 ...... هیبق ی برا
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 زمان برد از برنامه  یه تلفن که زد کلیاصالً ولش کن!! با  

 . ... میمون عقب موندیدرس

 ی خوا یم یسدر ؟! چهی لم کردیول کن تراخدا، تو هم مارو ف 

 ی ه براک ی!! روشی هل  یدون ی، می تو که از استادم بهتر بلد یبخون

 ن کارویه منم از ترم بعد همیعال یلیخ ی درس خوندنت دار

 کنم مثل یخونم و هر هفته مرور میکنم هر جلسه درس رو میم

 ........ی به خوندن ندار ی ازیاآلن که تو ن

 

 

 ن امتحانام یاده ب یز لبشد که مرور کنم ، حجم مطایبالخره با 

 رو  یعمل ی ش امتحان درسا ی ست چه خوبه هفته پ یاد وقت نیز

 .... میم و راحت شدیداد 

 ی نا سعی س یقبل ول کنش نبود هرچ  ی امروزم مهران مثل روزا

 گه از موضوع منحرفش کنه ید   ی دن حرفایش کشیکرد با پ یم
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 ه ش کنا سر گردونده بودیرفت سر پله اول ، اونقدر سیبازم م یول

 : گفت ی عصب یتاً کالفه شد و با لحنینها

 گفتم ین وسط نبود مینازن ی اگه پا  اصالً تو رو سننه، حال  

 دادم دختر خالهاتمیره، بهت هم حق میشش گیخودت دلت پ

 خودت  ی دونم پایکه م ی حال با وجود یول یتی هست تو در اولو

 ...... هین دست دست کردنات چیل ایدونم دلی ست . نمیوسط ن

 

 

 دن درضمنیگفتم که هنوز بچه است، پدر مادرش شوهرش نم 

 !!!کار؟یخواد چیخونه!! اول راهه ازدواج میره درس محال که دا

 خوام از زبونیدرست!! امّا م  ی گ ین حرفا رو که میهمه ا 

 .......خودشون بشنوم، پس شماره تلفنشون رو بده

 ی ریبگ ماست  ی خو ایست خودت میران نیاصالً تو که مادرت ا 

 ...... یخواستگار ی برا
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 تن، باور کن مامان بشنوه را و بابا که هسیست !! سمیمامان ن 

 ه یگه فقط یت نکن دینا اذی رسونه . سین فرصت خودشو میدر اول

 ......گهیشماره تلفنه بده د 

 ارتباط با  ی برا یخواست راهیکه شده م یقیمهران به هر طر

 :مه دادادانه ن ملتمسایهم ی دا کنه، برایا پیهل

 

 

 باهاش دوسترا بره  یاخانوم رو بده سمی اصالً آدرس خوابگاه هل 

 ......کنه کم کم بهش بگه ینه اگه ازدواج می بشه بعد بب

 چ داده و دست ازیر سه پ ید امروز از اون روزاست که گینا دیس

 : داره گفتیسرش برنم

 ، درضمنی راخامومم به زحمت بندا زیلزم نکرده حال سم 

 از امروز شروع شده سخت مشغول درس خوندنه!!! من  ناشتحاام

 گم اگه قبول کردن یجهاش و بهت میکنم نت یت م با خاله صحب 
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 ..... دمیشماره م

 .......می م از تو شماره گرفتیگی نا باور کن ما بهشون نمیس 

 به مهران  یهیکفرش دراومده بود نگاه عاقل اندر سف  ینا حسابیس

 :تانداخت و با پوزخند گف

 

 

 م ، بذار من باهاشون یکیفهمن من و تو شرینابغه بالخره که م 

 گ هیه چون چندمورد دیدونم جوابشون چ یصحبت کنم هرچند م 

 بود که بهت گفتم ، حال چه عجله  یهم بودن جوابشون همون

 ....... دنیالت راحت باشه حالها شوهرش نمی؟!! خ  ی دار

 ..... آخه من دلم طاقت نداره همش تو فکرشم 

 : ت گفتینا ناخودآگاه خونش به جوش اومد با عصبان یس

 .....یتو فکر دختر مردم ی که!! تو غلط کردیمرت 

 نویخوام تو فکرش باشم ایاوه اوه چه خبره؟!! اصالً به توچه م 
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 نا صحبت یش ، زودترم با خالهات ایریازم بگ یتون  یگه نمیکه د

 ...... ج هاشو بهم بگویکن نت

 شه!!!حالم گمشو برو سر کارت منم کارامیم  یچ نمی باشه بب 

 ......مونده 

 

 

 باً هر روزیرفت، مهران تقریگه دست و دلش به کار نمیواقع د در

 ....چ جوره دست بردار نبودیرو مخش بود و ه

 ستن با یگه ول کن نیا باز بشه دیرا و هلیسم  یاگه باب دوست

 خوشش  ایهل را داشت حتما اونم ازیات سمیکه از روح  یشناخت

 .....کردیم ین ازدواج راضیا رو به ایامد اونوقت هر طور شده هل یم

 د کنه انگار تو تهران بهیبود تا به کل قطع ام ید دنبال راهیبا

 ....دارهی دختر قحطه دست از سرشون بر نم ین بزرگیا

 گرده اراک و از هم جدا یا زود برم ی ر ید ایهلدونست ی نکه میبا ا
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 گه اصالً دلشیل ازدواجشون دیااو برخالف  یشن ولیم

 کنه یا بالخره ازدواج مینکه هلیا و  ییخواست به بعد از جداینم

 رسماً یکین یفکر کنه ، چه برسه تصور بودنش کنار مهران!!! ا

 .....کردیونهاش مید

 

 

 چ خبر ی، هیا به بهانه احوالپرسین تماسش با هلیبعد از آخر

 ی تو فرجه امتحانود ه بازش نداشت هرچه منتظر موند ی گهاید

 ه شنبه بود احتمالً ازش نشد. امروزم ک ی خبر یاد خونه، ولیب

 نکه مزاحم درس خوندنش نشه یا  ی ن امتحانش رو داده ، برایاول

 ....رهیام که محال بود تماس بگ یگرفت .هلیباهاش نم  یتماس

 ی مراسم تولد ول یو تدارک برا ی ز ی سرگرم برنامه ر ی ن روزا نازیا

 تا تولدش مونده و امروز با  ی رو ز  ۲شه، حدود یمزدنا در اصل

 چینا حوصله هی که س ی قاً روزید لباس رو دارن. دق یر خرنا قرایس
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 ...... د رو نداشتیخصوصاً خر ی کار

 گه چونیه موقع د ی ی گفت قرار امروز رو بذاره برایم ی د به نازیبا

 وت ی که ناز  یرو نداره،اونم با وسواس ی ابون گردیاصالً حال خ

 

 

 د وزیه دور سر مید همه مغازهها رو حداقل ی د داشت وبایخر

 ......کردیلباساشون رو امتحان م

 کر دین فکر میکند به ایپوست لبش رو م  یکه عصبیدر حال ی ناز

 ه  ی چونه یپید لباس رو مینا داره خری ن باره سی چندم ی که برا

 جود ا وبود و ب ی که مربوط به مسائل مال   ی بارش به بهانه جلسها

 یر کاراه بارم بخاطینبود،  ی ازی نا نیمسعود اصالً به حضور س 

 داد، امروزم که بخاطر ید انجامشون میشرکت که مونده بود با

 .... ازش به استراحتی و ن یخستگ

 د یکه بود با ی اد، هر طورینبار رو کوتاه ب یرممکن بود ایغ ی ناز
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 رش دی اد زندگیادش م ی  یگرفت.از وقت ی م یحقش رو از زندگ 

 .....خالصه شده بود یت و بدبختیمحروم

 

 

 انش آدم بود و مواد از خانواده براش مهمتر نبود، وجدیاگه پدر ب

 .....کردیمواد نم  ی خودش و زن و بچهاش رو فدا

 که  یبزرگ ی ساله بود با آرزوها  ۳ه دختر بچه یفقط  ی ناز

 روز نبود پدرش خبر۲بعد از   ید، وقتیچوقت بهشون نرسیه

 ک شهرشون که معموًل بای ه روستا نزدیاز  ردن آو مرگش رو

 ی نبار در اثر استفاده ب یر از خودش بساط داشت و ابدت ی دوستا

 ...ه مواد فوت شده بودیرو

 اد یشه هر بار به یعذاب آور از خاطرش پاک نم  ی هرگز اون روزا

 براش افتاده بود، تا  یسالگ  ۶افتاد که تو سن یم  یاتفاق شوم

 ......شد ید مسرحد مرگ حالش ب
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 ش  یشونیشه رو پیهم ی برا  یکه باعث شد لکه ننگ یاون روز لعنت

 ....بمونه

 

 

 ت رو بهش گفت اونم راحت یک ازدواجش با هومن واقعینزد یوقت

 گذره حال یسال که از رابط هشون م۲نکه چرا بعد از یبه بهانه ا

 گفت، کنارشیراستش رو م دیبابهش گفته و همون اول 

 .....گذاشت

 د  ی شد یدچار افسردگ ی موم شدن رابط هاش با هومن مدتز تد ابع

 ن ا یخواد تکرار بشه .حال که سیشده بود، اون دوران رو هرگز نم 

 از  یعنیست. یحاضر به از دست دادنش ن  یمتیچ ق یرو داره به ه

 نداره ؟!! بعد از گذروندن دوران   یسهم ین بزرگیبه ا ی ایدن

 یکار بود که بطور اتفاق    بالدن و بهتر شدن حالش دربدر یافسردگ

 نه و با انجام چند ی بی ن شرکت رو میت و ا یاستخدام منش یآگه
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 ا د ینا زیل کارش سیشه اوایمرحله مصاحبه موفق به استخدام م

 ه مواقع یدو ساعت بق یکیروزا اونم  یر از بعضیحضور نداشت ، بغ

 

 

 رو مختلف تالش کرده بود که مهران ی فقط مهران بود از راهها

 ی قیچ طری هن حرفا بود و به یمهران زرنگ تر از ا  یاره ولیبدست ب 

 نا پررنگ تری حضور س ینکه بعد از مدتیامد، تا ای باهاش راه ن

 ه کارمندا هر ی ش کرد.مثل بقیک معرفیشد و مهران بعنوان شر

 ......امدیروز م

 ه ، یکنه پسر سربراهیم  ینکه تهران تنها زندگید با ایفهم یوقت

 بکار گرفت و بالخره بعد از ماه تونست به  رو ششتمام تال

 نا چه یده بود س یفهم ی ن مدت نازیالقمندش کنه، تو اخودش ع

 دن و رفتارشیجلب توجهش طرز لباس پو ش  ی ه بر ایپ پسریت

 نا کرد. به بهانه دور بودنش ازی قه سی ل و سلیرو موقتاً مطابق م 
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 لیتعط  ی اروزتا وق یلیو خ یبا هر روز ناهار خونگ یخانواده تقر

 

 

 و  یهم که عال کرد، الحقیخوشمزه درست م  ی ک و دسرایک

 .....ر بودنینظیب

 اد گرفته  ی کنار دست مادرش  یخوشمزه رو از بچگ  ی زاینهمه چ یا

 رفت یخونه افراد سرشناس شهرشون م ی آشپز ی که برا یبود، زمان 

 دا کرده بود یکه پ   یبرد.حال با مهارتیرو هم همراهش م ی و ناز

 .... کنه ی دلبرست تونیم

 گاه و ی هایهمراه با طناز  نجور محبتهاینان داشت ایاطم ی ناز

 فته خودش کنه. همونطور که ی شتر مردا رو شیتونه ب یگاهش میب

 .... ارهینا رو بدست بیتا بحال موفق شده دل س 

 لیدل ی بود که ب  ییدار شده بود، امروز از اون روزای صبح زود ب

 ی رار رو ازش گرفته بود، حت و قوم  که آریدلشوره داشت طور
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 روزه اصرارش کردهین هاش رو بخوره هرچه فنتونست درست صبحا

 ن مسئله باعث ی ه جا بند نبود. همیده نداشت دلش  ی فا یبود ول

 ن یگرم و دلنش ی تا بوق صدا۲ره بعد از یشد با خونشون تماس بگ

 ن روزا یکه ا ی مادرش آرامش رو بهش برگردوند، با دلتنگ

 ادرش م ی دن صدای مشتاق از شن یبانش رو گرفته بود، با لحنیگر

 :گفت 

 .....الو مامان!! سالم 

 نا خوبه؟ید الحمدلل؟ آقا سیزم، خوبیسالم عز 

 تشید؟؟ بابا خوبه ؟! قندش اذیم خدارو شکر!!! شما چطوریخوب

 کنه؟؟ینم

 یکنه مشکلیت میز رو رعایاونم خوبه خداروشکر، همه چ

 .....شه رفته حجرهیم یت ک ساعینداره...
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 ؟نا خوبن؟یرمان ایحامد و ه 

 ز جونت هم ینجا بودن همه خوب بودن. عزیروز ناهار ایاونام د  

 .....اد؟!! دلم براش تنگ شدهیم  یا کید هلیپرس ی بود همش م

 گه امتحانم شروعیساعت د۲با ید، تقریشکر که همه خوب یاله 

 صبحه تموم ۸ ارمه دگه سهشنبیه امتحان دینو که بدم یشه ایم

 ..... ام اراکیکه شد م 

 ست و یگه اگه دلش رضا ن یم  ین شوهرت چی !! بب جان! یهل 

 د تنها ییا ی....بذار مثل اون دفعه باهم ب ی ایخواد بی ده نمیاجازه نم

 ست شوهرت تنهایستم!!! درضمن خوب نیبه آمدنت ن  یراض

 .... ادیبمونه خدارو خوش نم

 ....دی ام شما نگران نباشیب  نمتوی التون راحت خودش گفته میخ 
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 ت دری شه شوهرت تو زندگی حت دختر!!! همی از من به تو نص 

 کرده اجازه داده   ییگم تنهاش نذار!!! آقایت باشه بازم میاولو

 ......!!ی قبول کن  دیباتو ن ی، ولی ایخودت ب

 شه؟! من فعالً برم آماده شم ی م  ینم چی باشه مامان!! حال بب 

 .... شهر نیامتحانم د

 .....الم برسوننا سیبرو دخترم خدا پشت و پناهت ،به آقا س 

 ....ممنون مامان شمام به همه سالم برسون..... خدانگهدار 

 ....خداحافظ 

 نکه یدا کرد، از ایپ  یرو که قطع کرد حس آرامش خاص یگوش

 ی الش راحت شد.دلشورهاش رو گذاشت پایهمه سالمت بودن خ

 یبازم جزو درسا   یمشکل نداشت ول یاضینکه تو ریامتحانش با ا

 ......سخت بود
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 پش ت یهفته اول امتحانات، رو به خوب

 تا از امتحاناش مونده ۲سر گذاشته بود. در هفته دوم و فقط 

 .....بود

 داشت و سه شنبه   یعموم یاضیامروز ساعت  امتحان ر

 ن یبود، ا  ین امتحانش بافت شناسیصبح آخر  ۸بهمن  ۶

 درس و امتحان بود که خسته و کالفه شده ول مشغ ی روز بقدر

 ......بود

 ر ه یکرد با خونشون تماس بگیشه فرصت ن م یمثل هم یحت

 تش به درس و امتحانش رو یا و حساسیمادرش هم که اخالق هل

 شتریگرفت ب یدونست ، مثل قبل زود به زود تماس نمیم

 ... رهیفرصت داره تماس بگ  یا وقتیذاشت خود هلیم
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 شنبه   خواست زودتر به سهین دلش تنگ شده بود و میهم ی برا

 .... اراک بشه یبرسه و بعد از امتحان راه

 ن امتحان رو هم بهیروزه آماده شدن به دانشگاه رفتن ایهمراه ف

 ....نان برگ هاشو دادین سوال رو نوشت بااطمیآخر  یداد. وقت یخوب

 .......روزه منتظرش بودیرون از جلسه ف یب

 ی ارااد بود چون عالوه بر کیکارشون شرکت ز ًلعموشنب هها م

 بودن ید داشتن، بخاطر طولنین از محل پروژه هم بازدیروت

 .....شد یم یک بودنش معموًل خسته و عصبیر و پرترافیمس

 ن ا یخواستن برگردن که تلفن همراه سیکارشون بود و م ی آخر ا 

 د و تماس رو ز ی زنگ خورد، شماره حامد بود دکمه برقرار

 :رفت گفت ینش مینطور که به سمت ماش یهم

 

 

 !!!سالم حامد جان 
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 !!!؟؟ یسالم خوب 

 و گرفته حامد از پشت تلفن جاخورد  ی ر عادیغ ی دن صدایبا شن

 :دی پرس یو با نگران 

 !!!ی شده؟؟ بنظرم پکر ی ز یحامد جان!! چ 

 م ی مارستانینا !! مامان تصادف کرده!! النم بیم سیبدبخت شد  

 ...!!اد اراک؟ یتونه بی م یهل  من یب خواستم بیم

 : که اتفاق افتاده گفت ی صور فاجعهانا با ت یس

 !!ا ابوالفضل!!! حال چطورن؟؟ی 

 دوار نیبازم دکترا ام ینداره ول ی ت بخشیتو کماست!! حال رضا 

 ....ش به حالت نرمال برسه یاریسطح هوش 

 

 

 !!تصادف کردن؟؟ ی چطور 

 ه یه بالتر از خونه کوچتا ۲د یرون خریرفته بیظهر م ی کاینزد 
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 امده نتونسته ینامه و با سرعت میموتور بدون گواهپسر نوجوون با 

 ن سرشون با جدول یکنترل کنه زده به مامان پرت شدن رو زم

 د یبا ایهلکنم یشم حس میوونه مینا دارم دی برخورد کرده، س

 ......نجا باشهیا

 مده اوش یت پی با وضع یشه ولیا امتحاناشه بهمن تموم م یهل 

 ..... ارمشیم

 ....درد نکنه باشه داداش دستت  

 کنم، توکلتون به خدا باشه انشالل که زودتر به هوش یخواهش م 

 .... انیم

 ....ممنون خداحافظ

 

 

 ....خداحافظ 

 ه ارتفاع بلند یبود که از  ییرو که قطع کرد مثل آدما   یگوش
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 دونست یمکه ا بود یا خبر دادن به هلین کار دنیافتادن، سخت تر

 ژه عالقه خاصش به یبه و چقدر خانوادش رو دوست داره و

 ...مادرش

 !!داش شد؟؟یبود و از کجا پ یگه چیبت دین مصیا

 نایس ی برا ی زی ن چیپشت فرمون ماتش برده بود انگار هضم چن 

 ی د به تعداد انگشتاین مدت شایکه تو ا یینایهم سخت بود س 

 یهایانرژ  یولشت نداا بر خورد یک با مادر هلیدست از نزد

 ی کالم  ی گرفت قابل انکار نبود محبتهای مکه از سمتش   یمثبت

 شه دریکرد همیافت میکه با هر بار صحبت کردن ازش در

 کردیفکر م ی براش قابل احترام بود که گاه  ی خاطرش بود بقدر

 

 

 ا ویمادر هل ی قت ماجرا فاش بشه چطور تو ر و یحق  ی اگر روز

 !!حامد نگاه کنه؟
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 :ا اضطراب جواب دادنبار بیفنش زنگ خورد، حامد بود اتل ارهدوب

 !!جانم حامد جان 

 !!؟؟یکه نگفت ی به هل  

 بگم؟ ینه هنوز اصالً موندم چ 

 ست یگه اصالً مشخص نیاآلن با دکتر مامان صحبت کردم م 

 ....گهیکساعت د یدم  ی کماه شاید یاد شایبه هوش م یک

 اد یش رو بده... اونم ب حانامتنگو تا  ی زنگ زدم بگم حال به هل 

 نجا چهیست ایت معلومم ن ین وضعیمونه، تو ایدرسش ماراک از 

 ......نکنه  ی رییچ تغیت مامان هید وضع ی افته شا یب یاتفاق

 : حامد گفت ی د حرفایینا هم با حامد موافق بود، در تایس

 

 

 گم ،سه شنبه ی بهتره!!!کم کم بهش م ی نجوریا یگ یدرست م 

 ......الت راحتی ارمش خیم خرشن آبعد از امتحا
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 ...خداحافظ باشه

 ....خداحافظ

 گرفت ازید باهاش م یه تماس با یبود،  ۳:ساعت رو نگاه کرد 

 ره و متوجهیه موقع با اراک تماس نگ یشد یاوضاع احوالش باخبر م

 .....بشه

 د یگه داشت نا ام ید ین بوق متوالیشمارش رو گرفت بعد از چند

 : دیچ یپ یتو گوش ییاآشننا  ی شد، که صدایم

 .... بله 

 !!!!الو، شما؟ 

 

 

 ام..... اآلن در یروزه دوست هلی، من ف  ی معتمد ی سالم آقا

 .....رهیگم خدمتتون تماس بگیاومد م  یست وقتیدسترس ن

 .....مونم، خداحافظید منتظر تماس میکنیسالم، لطف م 



@Romanbook_ir                                                                                      تابوشكين عاشقانه  

  
 

شما! یمجازق ین رف ین و آخریرمان بوک:  اول                                      

 .....خداحافظ

 نکهی، با ادایمنش  ید به سمت ماش یمهرانم کارش تموم شد و د

 ارهیخودش ن ی هاشو حفظ کنه و به ر و ی کرد روح  یداغون بود سع

 :اده شد ، مهران گفت ینا پیافتاده... س  ین ی انگار که اتفاق 

 .......یینجایهنوزم که ا ی بر ی خواستیوقته م یلیتو که خ

 کردم ، تو کارت تموم شد؟؟ یتلفنم زنگ خورد داشتم صحبت م 

 به خود  ی دیم دی نجا سر بزنیشتر به ایا بآخرن ید ایبا یآره!! ول 

 ... کنهیزنه داره سمبل میهم گفتم از کار م ی مهندس شهباز

 : مهران سرش رو تکون داد و گفت ی د حرفایینا به تایس

 

 

 م با یم...به مسعودم بگ ی شتر کنترل کنید بیآره مشخصه با 

 زه تا فاکتور معتبر یپول به حسابش بر ی شتری حساب کتاب ب

 .... ه نکنهیهاش تسوبا ردهاوین
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 ان باشه خودم باهاش یمسعودم در جر دیبا ی گ یدرست م 

 ...کنمیصحبت م

 شه سهشنبه خودت تو یش اومده م یپ ی کار یباشه!!! راست

 .....!!د برم اراک ی؟!! من با یمناقصه شرکت کن

 ..... !!ستین ی باشه مشکل

 :ادش اومده باشه ، با تعجب ادامه دادی ی زیانگار چ

 !!ست ؟؟ین ی مگه شنبه تولد ناز یلو 

 ی د برم ولیش اومده بایپ ی گردم ، کار یاون روز برم ی خب برا

 ...... رسونمیتولد م ی خودمو برا

 

 

 : بر لب گفت ی مهران با پوزخند 

 ه چون خودش با خونهیاتین تولدش براش حین ا ی نکه ن ازنیمثل ا

 هم با ی که چه رابطها ی د ی را رو دعوت کرده دیتماس گرفته سم
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 .... !!تعجب کردم یکه گفت اونم دعوته کل رایدارن!!! سم

 ی ریحال گ ی دونست و مطمئن بود برایرو م ی نا اخالق نازیس

 : گفت یحوصلگ  یرا دعوتش کرده با ب یسم

 ......ادنینبار تعداد مهمونانش زیآره ا 

 ن ایاورد طرف سیدست دادن م ی که دستش رو برایمهران در حال

 :گفت 

 ....!!دونهیرسم خدا مب یک کین ترافیا تو خب من برم

 :نا با مهران دست داد و گفتیس

 ....به سالمت، سالم برسون 

 

 

 ...ا ینمت زودترم بیب یخدا حافظ، فردا م 

 ....حتماً خداحافظ 

 ش زنگینکه گوشین شد با ای مهران که رفت دوباره سوار ماش 
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 ماس ز ت ا ی بازم به صفح هاش نگاه انداخت خبر ینخورده بود ول

 ..... ا نبودیهل

 ا یع دوباره شماره هلیده باشه سریبه ذهنش رس  ی زیهو انگار چی

 ا نباشه و مثل دفعه قبل ینبار آرزو کرد کاش هل یرو گرفت ا

 ط خوابگاهه که ی ا تو محیدونست هل یدوستش جواب بده، م 

 تا بوق ۲ست و احتمال داد حمام باشه!!! با یش همراهش ن یگوش

 :دیچیپ  یگوشتو  دوستش  ی دوباره صدا

 گفتم یامده وگرنه م یهنوز ن ی معتمد  ی د آقای لو سالم ، بخشا

 ....رهیتماس بگ

 

 

 ....!!!سالم ، اتفاقاً با خودتون کار داشتم

 : گفت ی روزه با کنجکاویف

 ......د در خدمتمیبفرمائ
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 شه تا روز امتحانتون یخواستم ازتون خواهش کنم اگه میم 

 .... رهیگس بتما ا با خونشون اراک ید هلینذار

 :دیمضطرب پرس یگه نگران شده بود با لحنیروزه که دیف

 افتاده ؟؟  یاتفاق ی معتمد ی نگران شدم آقا

 خوام تا قبلیمارستانه، نمیا تصادف کرده بیمتاسفانه مادر هل 

 د؟؟ یامتحان دار یاز امتحانش بدونه، سه شنبه چه ساعت

 ماس م تذاری التون راحت نمی!!!! خ ی بتی من چه مص ی خدا  ی وا 

 ......تا  صبحه  ۸ره ، امتحانمون یبگ

 

 

 ..... ا باشهیممنون، لطفاً حواستون به هل 

 نقدر دلشوره داشتیالتون راحت !!!پس بگو چرا امروز صبح ایخ 

 که صبحانه هم نخورد، قبل از امتحان تلفن کرد به مامانش یبطور

 .... باهم حرف زدن
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 ..... دهش زبه ی ه موتور ین اتفاق افتاده یظهر ا 

 .....زنهیا بفهمه سکته م یخدا ازش نگذره، طفلک هل 

 : ن حرف ناخودآگاه ناراحت شد و گفتیدن ایبا شن

 تون م یم ی با شما داشتم چطور ی د اگه کاریخدانکنه !! ببخش

 رم خوبه؟؟ یرم ، شماره خوابگاه رو بگیباهاتون تماس بگ

 ....م بود در خدمت ی دم هر موقع کاریشماره همراهم رو م 

 تون تماس ی ن شماره من با گوشیار خوب !! شما با همیبس 

 .....افتهیمن ب  ی د تا شماره شما برایریبگ

 

 

 .....بله حتماً 

 .....ممنون از لطفتون، خداحافظ 

 .... خداحافظ

 داد یا راحت شد، دوستش نشون میالش از بابت هلیخ ی تا حد
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 قبولش  هلوما باهاش دوسته مع ین که هل یه همی آدم قابل اعتماد

 ......دهییداره و از هر جهت مورد تا

 ش بلند شد شماره ناشناس بود ی زنگ گوش ی صدا یبعد از لحظات

 رهیروزه خانوم ذخیک زنگ قطع شد شماره رو به اسم فیبعد از 

 ....کرد

 به سمت خونه روند، پشت  ین رو روشن کرد و با ناراح ت ی ماش

 :دادا بود ، جواب یش زنگ خورد هلیک گوشیتراف

 ا!! سالم یالو هل 

 

 

 د؟؟یسالم، خوب

 ....رمیگیدم خونه تماس میکم رسیممنون، من تو تراف 

 .....باشه خدانگهدار 

 ....خداحافظ
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 " دی ا ک ه پرسیرو که قطع کرد، توجهش رو جمله هل یگوش

 ن باره که حالش ین مدت چندماهه اولیجلب شد، تو ا "د؟یخوب

 .....دیپرس یرو م

 .....امد یا به هوش میرفت، و مادر هلیش میپ ز خوبیکاش همه چ

 ا سرگرم درس خوندن بشه و تا س هشنبه با یدوار بود هلینا امیس

 !!!رهیاراک تماس نگ

 

 

 ی ا هست ولینان داشت حواسش به هلیل به دوستش اطمیدل یب

 شه کهی هم م  ییه وقتایتونه همراهش باشه یشه که نمیهم

 ..... مجبوره تنهاش بذاره

 . بگذره ینده به خوبیروز آ۲ن باشه امشب و  ی بخوشکرد  یسع

 یه حساسی روح ایهلدونست ینکه میهم با توجه به ا یاز طرف

 گفت امروز رو دلشوره داشته و با ی که دوستش میداره، طور
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 .....کردیدلنگرانش م یمادرش تماس گرفته!!! کم

 ....دیشلوغ رها شد و به خونه رس ی ابونایبالخره از شر خ

 ق به خودش مسلط بشه ، یگرفتن دم و بازدم عم اب کرد یسع

 :ه بوق جواب دادیا رو گرفت با یشماره هل

 !!الو سالم 

 ؟؟یسالم خوب 

 

 

 د؟؟ ی خوبم ، شما خوب 

 ؟؟  ی بود یاز امتحانا!!! خوب شدن راض یممنون، خسته نباش 

 خواستم یرم اراک!!! میشه بعدش میبد نشدن، سه شنبه آخر

 ......دیان باشیکه در جر دمب عرم بهتون اطالیتماس بگ

 ...... ام ی ن زنگ زدم بگم منم همراهت میهم ی اتفاقاً برا

 نا وسط هفته قصد رفتن به اراک رو یا متعجب شد که چرا سیهل
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 اد که محال بود از سریخواد بیم   ایهلنکه بخاطر یکرده؟!! تصور ا

 :د یپرس ی کنجکاو

 دیذاریم رو د؟؟ چطور کار تهرانتونیدار  ی وسط هفته چه کار 

 ....!!د؟ییایو م

 

 

 خواس ت یازش م یامد وسط هفته پدرش گاهیش م یقبل ترها پ

 ن مسئله گفت یا ی ادآوریکاراش بره اراک!!!! با  یانجام برخ ی برا

: 

 ن  ی آخر  ی دم شمام قبالً گفته بود ی بابا تماس گرفتن،کارم دارن د

 ....... میاراک خواستم باهم بر ی ریامتحانت بهمنه، بعدش م

 داد یح میا باورش شد ، مسلمه که ترجیظاهراً قانع کننده بود و هل

 ژه، مشکالت خودش رو داشتی نال نره اتوبوس هر چقدرم ویترم

 :ز گفتیتشکر آم  ین با لحنیبنابرا
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 ..... د، من تا  امتحان دارمیکشیممنون زحمت م 

 !!!ینی شیتا لحظه آخرم که م 

 ....معموًل بله

 .....رمیگ ی تماس مزم با ونموقعا  ی حال برا 

 

 

 .د یکنی ممنون لطف م 

 !!!ست؟؟ین ی کنم، کاریخواهش م 

 ر خدانگهدار ینخ 

 ....خداحافظ 

 خانوم بود شماره  ی ط مهریا نگران شرایبعد از قطع تماسش با هل 

 :ع جوابشو دادیسر یلیحامد رو گرفت، خ

 ....الو سالم 

 !!؟! چه خبر؟یسالم حامد جان، خوب



@Romanbook_ir                                                                                      تابوشكين عاشقانه  

  
 

شما! یمجازق ین رف ین و آخریرمان بوک:  اول                                      

 .. بودهکه ره همون طو یچیه 

 ....انیانشالل فردا پسفردا به هوش م 

 

 

 تون ه یگه خونه رو بدون مامان نمیخودشو باخته م  ی لیبابا خ 

 گه شده، تا بحال بابا یه آدم دی تحمل کنه از ظهر که خبردادن 

 دونم ینجا وگرنه نمینا اومدن ایرمان ایدم، هیند ی نجور یرو ا

 ....هکنیم ی قرار یب یلیکردم، خیباهاش چکار م

 ی ه، انشالل به خوبیت بدیه وضع یدونم اتفاق وحشتناکیآره م

 .....تموم بشه

 فکر ی گهایز دیچ چیاد به ه ینکه مامان به هوش میر از ایمن بغ 

 .......کنم ینم

 نکهیا ی داد نتونه به احتمالت بد فکر کنه، برایکامال بهش حق م

 :دیرس ت حال مادرش منحرف کنه پیحامد رو از وضع
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 ...گرفتن؟؟ رو سرهپ 

 

 

 تونه کنترل یشه موتور رو نم یزنه دستپاچه م یبه مامان که م  

 نن مامان رو یب یا که م ین چند تا از هم محلی خوره زمیکنه م 

 زنن اورژانس، پسره رو هم یان کمک و زنگ میشناسن م یم

 .....خواسته فرار کنهیگفت میمحل م ی از پسرا یکیرنش یگ یم

 د تا درس عبرتی ر باشی د سختگ یبا جو ر آدمانیدر مورد ا 

 جون مردم  ی ابون بال یافتن تو خیگه نیگران بشه ،دیخودشون و د

 ...... ر کننیبشن،و چند خانواده رو درگ

 ......ارمیاونکه به وقتش پدرش رو در م 

 .... ی رم خوش خبر باشیگ ینبار که تماس میشال ایا

 !!نا جانی دعا کن س 

 ...سونبر  شم سالمینمحتماً ، مزاحمت 
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 ...ممنون ، خداحافظ

 

 

 ....خداحافظ

 بود!!! بعد از ی ش زنگ خورد نازیبه محض قطع کردن، گوش

 اسمش رو ی شماره ناز ی که اون روز خونشون افتاد برا یاتفاق

 .....نبود  "عشقم"گه یره کرده بود و دیذخ

 :د یچیپ یتو گوش ی شاد ناز ی تماس رو که وصل کرد، صدا

 ت مثل خانوما اشغاله با ی نقدر گوشیا برهه خا!!! سالم چنیالو س 

 !!؟؟ی زدیحرف م یک

 !!؟ی دار  ی کردم ، کاریسالم!!با اراک صحبت م 

 س تیازت ن ی خبر  ید کار داشته باشم، از ظهر که رفتیمگه با 

 ....دلم برات تنگ شده

 دم خونه اگه کاریخستهام تازه رس یلیکار داشتم، النم خ 
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 .....!!مکن وام استراحتخی ، می ندار یخاص

 

 

 فقط خواستم بگم ، از رستوران تماس گرفتن گفتن تعداد  

 ل ه یچند نفر وس  ی د تا بدونن برای مهموناتون رو مشخص کن یقطع

 که بهت نشون دادم گفتم  نفر  ی ستیآماده کنن منم طبق ل

.... 

 باشه !! خب حال من چکار کنم؟؟ 

 ارم خوابکنم دیجان شنبه رو دارم فکر میازبس ه 

 ....ی خوام توام بدونیشه میم  ی...هرچمن یب یم

 ...نمتیب ی، فردا می باشه ممنون که گفت

 .. باشه خداحافظ 

 ..خدا حافظ 
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 تون ه یرو که قطع کرد، فکر کرد دغدغه آدما چقدر م یگوش

 ده و براشیت م ی زا اه مین چیبه ا ی نقدر که نازیمتفاوت باشه ا

 ......هدیند ی نجور یگه رو ایمهمه کس د

 ن یچن  یبراش گفته از بچ هگ ی داد، نازیبهش حق م یمه کالبت

 شه و سکته یداشته پدرش که ورشکست م  یمفصل ی تولدها

 زشو ن رو از دست دادن از اون سالهایکنه بعد از فوتش همه چیم

 اد اون یخواد به ینداشته و حال م  ین طرف مراسم باشکوهیبه ا

 رفته که فقط یپذ ینا به شرطیس ره، البته ین تولد رو بگیروزا ا 

 د هرچه اصرار یهم که د ی ، نازی مراسم تولد باشه نه اعالم نامزد

 کوتاه  یرفت، ولیره بناچار پذ ینم ی زین چیر بار چنینا زی کنه سیم

 نا رو در برابر عمل انجام شده قرارشی م داشت سیا نبود تصمیب

 ردهدعوت ک ی ن دوستاش رو بعنوان مراسم نامزدیهم ی بده. برا
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 گفتن مجبور بود تشکر کنه یک مینا تبریبه س مهه یبود وقت

 .......!!!کنهینم ی زیدونست، آبروریم

 ازشیل مورد نیا وسایروز هم تموم شد، شب قبل هل۲بالخره 

 .ش گذاشت تا همراه خودش ببرهی رو جمع کرد داخل ساک دست

 ، تماس گرفت!! بهش گفته بود ساعت ی هماهنگ ی نا که برایس

 .......ه ظرشدانشگاه منت  ی وجل 

 ن چندوقتیکرد ایذوق رفتن رو داشت که حس م ی بهقدر

 ..... شهیش صادر میبوده و امروز حکم آزاد یزندان

 له هاشون با آژانس تماس گرفتن تا ببرشون دانشگاه، یبخاطر وس

 ........ش خانواداش برگردهیخواست بعد از امتحان پیروزه هم م یف

 

 

 ن یکردن ا ی خداحافظ  هم از  روزهیا و فی، هلبعد از امتحانشون
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 کردیا فکر م یکه هل یبه هم وابسته شده بودن، طور یمدت حساب

 ش سخته و حتماًیره و برگرده اراک تحمل دور یبگ  ی اگه انتقال

 ......!! شهیدلش براش تنگ م

 ر روند کارش بشه، مثل دفعهیگ یزد تا پ ییه سر به امور دانشجوی

 ر ییت تغیوضع یررسب ی زمان سنجش براش هنوز جواب سایپ

 د از دانشگاهیجه با یامده بود ، بعد از مشخص شدن نتیرشت هاش ن 

 که ی امد، قرار شد چند روزیرش م یده پذییاراک هم تا یپزشک

 ده خانوم عروس دوست مامانش یاراکه به دانشگاه مراجعه کنه، فر

 و جو  شون بخواد براش پرس ی تونست از ایاونجا استاد بود و م

 ....کنن 

 : ش رو جواب داد ی نا تماس گرفت گوش ی بود که س ییشجودانور ام

 

 

 !!بله 
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 ....سالم من منتظرم 

 ...سالم، اومدم 

 بود، پس : رو که قطع کرد، به ساعتش نگاه کرد  یگوش

 !!!معطل شده یلیخ

 د که بهینارو دی رون از دانشگاه رسوند، سیع خودشو به بیسر

 ...اد یتش مسم به ا دارهیدن هلیبا ده داده، و ینش تک ی ماش

 کماه قلبش به یباً یدنش بعد از تقریدست خودش نبود که با د 

 ....داشت ی ناسازگار ی کرد و بنایم ی قراریتپش افتاده و دلش ب 

 ن اتفاقینجور وقتا ایدونست ایحتماً صورتشم سرخ شده م

 ....افتهیم

 

 

 که ساکش یلنکش رو برداشت ، در حاید، ع ینا بهش رسی س یوقت

 :گفت  یهربونا م ت بگرفیرو م
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 سالم 

 اونجا معطل  ییر شد رفته بودم امور دانشجوید د یسالم ببخش 

 .... شدم

 ، در ییره امور دانشجویم یچ  ی ن روزا برا یدونست ا ی نا میس

 : رفتین م ی که به سمت ماشیحال

 ....اد معطل نشدمیدم، زی رس ۳: منم  

 ا سوار یت گذاشت ، هل نا ساک رو پشیدن،س ین رسیبه ماش  یوقت

 ......ن رو دور زد سوار شدیودشم ماش خ شد

 :ا انداخت و گفتیبه چهره خسته هل ی نگاه 

 امتحانت خوب شده؟؟ 

 

 

 !!آره خوب بود 

 :کردین رو روشن می که ماشیدر حال
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 .....ی بخواب یتون ی، حال تا خود اراک می دیشب نخوابیمعلومه د 

 ، هری هام خواب به چشمم نم نکه خستیجان دارم با ایاونقدر ه 

 ..... دمیکماهه ندینا رو یمامان ا

 این حرفا نگران هلیدن اینداشت بگه فقط با شن ی زینا چیس

 :ادامه داد  ایهلت روبرو بشه، یخواد با واقعیشد که چطور میم

 ....خونه نبود یبعد از امتحان چند بار زنگ زدم کس 

 ......روننیحتماً ب 

  برداشت گفت یش گو ه بارم حامدیرف نزدم روزه با مامانم ح۲

 گه تماس نگرفت منم که یمامان د یرون ولیبا دوستاش رفتن ب

 ... سرگرم درس بودم

 

 

 .... میریم میگه دار ی خب حال د 

 آرا مبخش اذان به گوش ی دن ظهر بود صدایاول اتوبان که ر س
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 .....دی رسیم

 ش ی د کالفه گوشجوابگو نبو یا دوباره شماره گرفت، بازم کس یهل

 ه دادیتک یصندل  یفش پرت کرد ، سرش رو به پشتیک رو داخل

 ......و چشماش رو بست

 هم بود ، امّا مشخص یا انداخت چشماش رو ی به هل یم نگاهین

 ! !!ستیبود خواب ن

 ه؟!! بهتر بودیتیتونست بهش بگه مادرش در چه وضعیچطور م

 .... رهیده و مامان کمک بگیبذاره تا برسن اراک از سپ

 .....امد یاز عهدهاش برنم ییهاتن به نکار واقعاًیا

 

 

 ه سر بره اراک، چنان از کوره  ی د یگفته بود با  ی روز که به نازید

 نا همی نا جدا شد. سیو حالت قهر از س  ی در رفت که با پرخاشگر

 نکه بنظرش ینداشت. عالوه بر ا یفعالً توان و حوصله منت کش
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 هم که ی زدناماعالم  ی معنا بود برا ی ن تولد کامال بیگرفتن ا

 .... موافقت نکرده بود

 شتر شون ازینا که ب ینه سیل دعوت  نفر مهمون با هزیدل

 دونست یبودن رو نم ی ه نازیمجهوللهو  ی دوستا

 م دست و دلباز بودیلینبود برعکس خ یسینا کالً آدم خسیس

 براش زور داشت ییهجورای ی ن مهمونیا یول

 گرفته بود اس تم رمانیا هی هرچه با حامد، روز گذشته ۲ یط

 در بهتر شدن سطح  ی رییچ تغیده بود ه یهمون جواب رو شن

 ....جاد نشده بودیخانوم ا  ی مهر ی اریهوش

 

 

 شت ر یزنه از همه بیمارستان سر میگفت هر روز بیمادرش هم م

 ی که قندش که منشا عصبیهاشو باخته، طوریروح یعیشف ی آقا

 ش بره با یپ ور نطیترش اخطار داده اگه همداره بال رفته و دک
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 ....شهیمواجه م  یت بحرانیوضع

 سالم و ی شناخت غذاها یرو م  ییدن جایقم که رس ی کاینزد

 ن چند روز رو بخاطر درساش بهیا ایدونست هلیداشت م  یخوب

 ی ت خوبیخواد بره اراک با وضعیده و حالم که میخودش نرس

 ابله باهاش رو داشته باشه مق ی د انرژیست مواجه بشه بایقرار ن

.... 

 ره یش ور م یبازم داره با گوش ایهلد که ین رو متوقف کرد دی ماش

 نکه سکوتیا  ی تو حرکاتش مشهود بود. برا ی گه حال کالفگ ید

 

 

 جلوه بده ، برگشت به  ی نشون رو بشکنه و اوضاع رو عاد یب

 :سمتش و گفت

 !!!دن ؟یبازم جواب نم 

 بابا خاموشه، حامدم چند  یوش ست ، از صبح گین  یخونه کس
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 رم اگه بازم نتونستم یگی گه حامد و م ی ه بار دیگرفتم اشغاله  ر با

 .... رمانیزنم خونه هیباهاش صحبت کنم ، زنگ م

 ا با حامد حرف بزنه ، حامدم فکر کنه حال ینا فکر کرد اگه هلیس

 بگه، تو جاده و ی ز یدونه و در موردش چیگه موضوع رو مید

 که مشخصه ی رخت ت دتونسیکرد نمی م ی د رانندگ یاکه ب یتیوضع

 تاب بشه، یتا چه اندازه شوکه و ب ی ن مسئلهایدن چنیبعد از فهم

 ......رو آرومش کنه

 ..... اده شد، شماره حامد رو گرفت، بازم اشغال بودین پ یاز ماش

 

 

 :ه بوق جواب دادیرمان رو گرفت، با یشماره ه

 !!! جانم 

 د؟؟یرمان خوبیسالم، آقا ه

 !!؟ینا جان ، چه خوبی سالم س
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 م ...راستش من هنوزم ی م ، اآلن قم هستیایم می م داریما تو راه 

 نا بهش بگن...از یام اراک مامان ایا بگم گذاشتم بینتونستم به هل

 ده نگران شده یجواب نم یره کسیگیصبح داره خونتون تماس م

 !!ه؟دن به اراک آروم باشید تا رسیشه شما باهاش حرف بزن یم

 ......رو بده بهش یگوش 

 کرد، ی رمان خدا حافظ یرفت از هین میکه به طرف ماش یالح در

 :رو بهش داد یا رو باز کرد گوش یدر سمت هل

 .... رمان پشت خطهیآقا ه

 

 

 : نا تشکر گرد و گفتیگرفت از سی رو م یکه گوشیا در حالیهل

 !! رمان جانیسالم ه

 که چطوره؟؟یسالم خواهر کوچ 

 ن؟؟خوبزم  یبا جان ، نورسا عزی!!! فر خوبم
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 .... میهمه خوب

 !!ست؟؟ین یزنم خونه کسیزنگ م یچرا هر چ 

 ..... خط خونه از طرف مخابرات قطعِ 

 ش رو داشت .نفس یآت ی ن حرف، که حکم اب رویدن ایبا شن

 :گفت  ید و با خوشحالیکش یراحت

 ...الم راحت شدیممنون، خ 

 ...نمت یب ینباش!!!م  یچینگران ه 

 

 

 ......نرسورمان جان!!!سالم بیباشه ه 

 ...خداحافظ

 ...خدانگهدار

 نا نگاه قدردانیدادش به سیکه می رو که قطع کرد ، در حال یگوش

 :زش رو بهش داد و با لبخند گفت یو تشکر آم
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 ......شدمیوونه م ید یممنون داشتم از نگران 

 !!؟یشیاده نمیکنم ، پیخواهش م

 ... میگه زودتر برینه د 

 د ناهار بخورم یندارم بارو لش من که تحم یدونم ولیتو رو نم 

.... 

 ...... نا باهم به رستوران رفتنیاده شد و دوشادوش سیام پیهل

 

 

 ی ابرایرتر برسن ، هلیکرد و دوست داشت دینا تعلل میهرچه س

 .... دن، عجله داشتیزودتر رس

 ..... داشت ی معطل یکساعتیناهارشون 

 قی به تعو ی برا ی هاگه بهان  ی نا د ین شدن، س ی سوار ماش بعد از ناهار

 ....دیفهم ی م   دیباا یانداختن رفتنشون نداشت بالخره که هل

 وارد شهر یدن ساعت  بعدازظهر بود . وقت یشهر که رس ی ورود 
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 ر خونه خودشون رو داره ینا مسینکه سیا متعجب از ایشدن هل

 :د یره ، پرسیم

 !!!؟ی ربیپس چرا منو خون همون نم 

 نبار مامانم منتظره بعدشیاا، م خونه شمیاون دفعه اول رفت 

 ...برمت خونتونیم

 

 

 شه یه و مثل همیرعادینا غیس ی گه مطمئن شد رفتارا ی ا دیهل

 ....ست ین

 د یرس یجی پازل درهم ذهنش به نتا ی با کنار گذاشتن تکهها

 : گفت ین با دلهره و نگران یهم ی برا

 ..... اده بشمیوام پخینجا می د!!! همینگه دار 

 ر خونه خودشون ادامه یمس ی اره به ط  م دنوزنا ه ید سید یوقت

 ی زد رویکنه با دستاش محکم میم  یتوجه یده و به حرفاش بیم
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 :گفت یوار م  یداشبورد و پشت هم طوط

 ....دیگم نگهداریستم؟! م ید ، مگه با شما نینگهدار 

 ابو ن یرو کنار خن یا راهنما زد و ماشیدن حال بد هل ینا با دیس

 ..... ا رو نداشتیه کردن به هلنگاان متوقف و خاموش کرد تو

 :ا بود که ملتمسانه ازش خواستینبار هلیا

 

 

 .... دیکنم تو چشمام نگاه کن یازتون خواهش م 

 یچشما  ی لهیا برگردوند تینا سرش رو به سمت هلی س یوقت

 !!!غرق نگاه   حیخوره و منتظر توض ید که تکون مینگرانش رو د

 .......ناست یس

 : لرزون گفت یید با صدا ی و دنا ریسکوت س  یوقت

 رمان صحبت یروز با حامد، امروزم با هیشده د ی ز یه چیدونم یم 

 بابا   یا مامان افتاده چون گوش  ی بابا  ی ز هست برایکردم هر چ
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 روز با من صحبت نکرده، من سرگرم۲ن یخاموشه و مامان هم ا

 شده کوتاه به من زنگ  ین نداشت مامان حتامکا یدرس بودم ول

 شده؟؟ ید چ ید. لطفاً بگیدون یتماً ما حشم زد،یم

 م گرفت خودش ینجاش رو حدس زده، تصمیحال که تا به ا

 ........ا بگه ی ت رو به هلیواقع

 

 

 .....بود  ینیتو ذهنش دنبال جور کردن مقدمه چ

 سرد ی ستاازش سر نزده بود، در قدم اول د ی ن کار ی تابحال چن

 مردونش ی تادس تو ا که نشون از مضطرب بودنش داشت رویهل

 مانه یکرد نگاهش مهربون و لحنش صمیم  یکه سعیگرفت در حال

 :باشه

 یشناختم، از اون دخترا   یعاقل و منطق ی ن مدت تو رو دختریا

 .ادیبرب یتونه از پس مشکالتش براحتی که م یمحکم
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 ست یافته دست ما نیون مکه اطرافم ی اتفاقات  یل یکه خ ی دونیم

 مون رو همیاگه تموم سع  یحت ،میردر وقوعشون ندا یو دخالت

 م ،روزانه تو کلیم مانع از انجامشون بشی تونیم باز نمیریبکار بگ

 ......ل حوادث در حال وقوعهین قبیاز ا یادیا تعداد زیدن

 

 

 لرزان و آروم که انگار ییگه طاقتش تموم شده بود، با صدایا د یهل

 : ادیاز ته چاه در م

 !!رمدا رو دنش یشده؟! تحمل شن ی د چیبگ 

 !!؟؟یو خودتو کنترل کن ی آروم باش ی دیقول م 

 دوار بود اونقدر بد نباشه یسرش رو به عالمت مثبت تکون داد، ام

 صبرانه منتظری کنجکاو ب ییکه نتونه به قولش عمل کنه با چشما

 ....دن بودیشن

 ا وارد کرد، حال نسبت به قبل یهل ی به دستا یکی نا فشار کوچیس
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 ...گرمتر شده بود 

 :انه گفتیدلجو یاط و لحنیبا احت اب

 م یدوارینگران نباش ام ی ش اومده!!! ول یمامانت پ  ی برا یمشکل

 .....حل بشه

 

 

 انتظار داشت  یحدس زده بود ول ی ا خودشم تا حدودینکه هلیبا ا

 .....!!نا بهش بگه حدست غلطهیس

 یشتر فشرد و سعید دستهاشو ب  ی ا رو که دیلنا رنگ چهره هیس

 .........بده ی ق بهش انرژی طر نیاکرد از 

 ه  ین تکون داد، به ثانین بار سرش رو به طرفیچند ی ا با ناباوریهل

 .....س اشک شدید صورتش خینکش

 که یشد. زمانیبعد پرت م  یآرزو کرد کاش زمان متوقف و به مدت

 ه  یدونست مشکل چی نمنا مشکل حل شده باشه اصالًی بقول س
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 ......!!!؟!! و چطور قراره حل بشه

 خواس ت یم ی ن جور یهم فشار داد ایا چشماش رو محکم رویهل

 ی عصب  یلرزون و لحن ییبه اعصابش مسلط تر باشه، با صدا

 :دیپرس

 

 

 !!فقط راستشو بگ و زنده است ؟ 

 :کردینا دستاش رو نوازش میکه سیدر حال

 ...مارستانهیباور کن زنده است ، ب  

 دستاش رو از تود، کر مارستان چشماش رو بازی دن اسم ب یبا شن

 اد یس و اشکبارش فریخ ی د و با چشمایرون کشینا ب یس ی دستا

 : زد

 مامانم  دیبامارستان من  ی؟! برو ب ی موند ی نجوریپس چرا هم 

 .... نمی رو بب
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 ...ه کردیبلند شروع به گر ی و با صدا

 ت تکونش داد تا توجهش رو جلبنا دوطرف شونه هاشو گرفیس

 :کنه

 

 

 ه نکن یکم آروم باش، گریگم!! ی م ی ن چیبب کن ا !!! گوش یهل 

 ..... یه نکن یکه گر ی ش به شرطی نیب یبرمت م یالن م

 نا یداد، س یصندل  ی هاشو به پشتیا سرش رو تکون داد و تکیهل

 رون آورد و چند تا ازشیرو ب ی از داشبورد جعبه دستمال کاغذ

 ... ا دادیه هل د و بیکش

 که حامد  یمارستانیب مت ن رو روشن کرد و راه افتاد به سی ماش

 .....هیژهاش بستریو ی گفته بود، مادرش بخش مراقبتها 

 کرد معلوم بودیه میز گریز ریا بود که داشت ریحواسش به هل

 قش رو یدن عمینفس کش  ی کنه، صد ا  ینا مخفیخواد از سیم



@Romanbook_ir                                                                                      تابوشكين عاشقانه  

  
 

شما! یمجازق ین رف ین و آخریرمان بوک:  اول                                      

 :دیرسا که پید و بدنبالش سوال هلیشن

 !!براش افتاده ؟ یچه اتفاق 

 

 

 ه پسر کم یتا کوچه بالتر ۲ک خونتون یدنز دیرفته بودن خر 

 ..... زنهیسن با موتور بهشون م

 !! ؟یکِ 

 .... !!ظهر ی کایشنبه نزد 

 : دیشنبه صبح با درد نال  ی ادآور  ی با 

 خود نبود اونین بار باهاش حرف زدم، بیکه آخر ی همون روز  

 خواس ت ی ن بود؛ م یلش ایزد ، پس دل یشور م روز همش دلم

 .......!!!ادیبون سرم یین بالیهمچ

 :نا و پرخاشگرانه گفتی د سمت سیهو مثل برق گرفتهها چرخی

 د ......چرا بهم یان بودید!! از همون اولم در جریدونست یشما م 
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 !!د ؟ینگفت  ی زیچ

 

 

 !! مامان ی امتحانت رو بِد ی دینهمه زحمت کشیخب من گفتم ا 

 ......نکرده ی رییتش تغیهم که حال تو کماست و وضع

 : زداد یفر

 روز۲ن ید اگه تو همیم گرفت ی من تصم ی د بجایجا کردیشما ب 

 د چه یامد ، اصالً فکرش رو کردیسرش م یینکرده بال ی خدا

 !!کردم؟؟یبه سر م یخاک

 ن نظر حامد بود منم باهاش موافقت کردم ، حامد گفت یا 

 ......یافتیاز درست ن که ی امتحانت رو بد

 ن یکشم از همیم یهرچامتحان و درس سرم رو بخوره که  

 شتریلاقل ب ی افتاد ول ین اتفاق میه، اگه اراکم بودم، ایدرس کوفت

 ی دمش .... و دوباره بیروزه ند۲کماه و یقاً یدمش، امروز دقیدیم



@Romanbook_ir                                                                                      تابوشكين عاشقانه  

  
 

شما! یمجازق ین رف ین و آخریرمان بوک:  اول                                      

 ......ه رو از سر گرفتینا داده بود ، گریکه به س  یتوجه به قول

 

 

 ....دشون ی نیب یان م ی نگران نباش!!! حالم به هوش م 

 :زد و گفت ی خندتل

 ست ین ی د یچ ام یه یعنی؟!!!  یچ یعنید یفهم ی حالت کما م

 د  یشا ٪ ......

 نا ی نبار سیا ین رو پر کردهبود ولی ماش ی هاش فضا ی گر ی صدا

 .......خودشو سبک کنه ی نجور  یاعتراض نکرد و اجازه داد ا 

 ی ش با لحنیش و بهتر شدن اوضاع روحی دلدار ی نا برایس

 :انه گفتیدلجو

 ادته دوست من و حامدیبچربه.  ٪ممکنه به   ٪ همون 

 رفت تو  یپل شهر صنعت  ی رو ی ش تو تصادف رانندگیسال پ 

 .....گمی کما ؟!! رضا رو م 
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 شه ازدواج کرده یرون اآلنم سر زندگیکماه از کما اومد بیبعداز 

 ..... بچه هم داره

 ش بخاطریشون جوون بود، توان بدنیادمه!! اما ایبله اونو 

 .....!!!فرق داره یلیش با مامانِ من خودنر بورزشکا

 خواست بال دریمارستان پارک شد..... انگار م یب ی ن که جلوی ماش

 اده شد و رفت  یبا عجله پ ی ش مادرش، طوری اره پر بکشه پیب

 رو قفل کرد و با سرعت ن یع ماشینا سری ابون که سیاونطرف خ

 اه همرنا دستش رو گرفت و باهاش ی خودشو بهش رسوند .... س

 ..... شد

 رون اومد و چشمش به قامت شکسته پدرشی از آسانسور که ب

 بت ین مص یر تحمل بار ایدش زیکه د  ی افتاد، حس کرد از بار آخر

 د چطور خودشو بهش رسوند یرتر شده نفهمیبه اندازه چندسال پ
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 گه یهمد یجا گرفتن در آغوش امنش هر دو با دلتنگبه محض 

 ....ختنیریفشردن و اشک میرو م

 ...... ز بودینا به شدت تاثر آمیس ی ش رویپ  یصحن ه

 شه گفت بعد از مادرشیا رو دوست داشت ، م ینا قلباً مادر هلیس

 که حس مادرانهاش رو نسبت به خودش دوست داشت ین زنیاول

 ...... خانوم بود ی مهر

 زیداد که غصه نخوره و دعا کنه همه چی ش میا دلداریپدر هل

 ..... ادیش ببهودرست بشه و مادرش 

 اون قدر التماس پرستار بخش کرد تا بالخره اجاره داد بره از دور 

 ...... نگاهش کنه

 یها  یشونم با حسرت از خوبینشسته بود، ا  یعیشف  ی نا کنار آقایس

 .....گفتیم نایس  ی ر همسرش براینظیب
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 نقدر خانوم یا اید چرا هلیفهمید بهتر میشن یشتر مینا هر چه بیس

 ....!!!بزرگش کرده ی ن مادریته، چنیخص و با ش

 خته و داغون، کنارشون اومد و باعث شد یبهم ر ی افها  یحامد با ق 

 ......مه بمونه ین یعیشف ی آقا ی حرفا

 شته وسرگ  ی افهایا با قیبا حامد مشغول صحبت بودن، که هل

 د بار  ی کتر شد و حامد رو دینزد  یآشفته به سمتشون آمد، وقت

 حامد برخاست به سمتش رفت و فت گر ه رو از سریگه گرید

 ش آمده یدش و هر دو متاثر از حادثه پیبرادرانه به آغوش کش

 .... ستنیگر

 ی د یا و لباش که به سفیده صورت هل ی دن رنگ پرینا با دیس

 ر و شکالت گرفتیع رفت براش شیزد، سریم
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 نا که یا شده بود ، سیشازحد خراب هلیحامدم که متوجه حال ب

 ......شون ا رو با خودش ببرش خونهیهل استخو برگشت ازش

 ییم غذایز جونش رو برده بود خونه تا مراقب رژیعز ی عصر

 یی م غذایزجون بود که رژیخانوم عز ی پدرش باشه، قبل از مهر

 دچار یا از نوجوونیکرد، پدر هلی ت میپسرش رو مو به مو رعا

 ......شده بود  یقند عصب ی مار یب

 ت داد و همراه یرضا ایهلخره بال ،  با وساطت حامد و پدرش

 ..... رفت ی معتمد ی نا به منزل آقا یس

 پلکهاش به شدت متورم شده بود، امّا برخالف اکثر آدما که

 ا یهلشن در مورد یشون زشت تر میافه واقعینجور مواقع از قیا

 .....شون دوچندان شده بودییبایکامال برعکس!! حالت چشماش ز

 ......و حالت مَنگ داشتد کریه درد میسرش از شدت گر
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 تو صورتش نگاه کرد و  ینا با نگرانین که نشستن س یداخل ماش

 :گفت 

 ؟؟یخوب

 قفل شدهاش  ی دندونا ی از لبال یف که به سختیخف ییبا صدا

 :گفت  یحالید با ب یرسیبه گوش م

 ......!!!ستمیبدن 

 ن حال و روزت یم دکتر؟! با ایه سر بر یم خونه ی تا نرفت ی خوایم 

 .....!!!فشارت افتاده ی سِرُم بزن  دیبام  کن فکر

 :رنگش رو بهم زدیب ی لبها یرمق ی با ب 

 ....شم یست !!بخوابم خوب مینه لزم ن 

 

 

 سرعت به نا به یده نداشت، س  ی ش از حد فایط اصرار بین شرایتو ا
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 ا رو بسپاره دست مادرش، یسمت خون هشون روند تا زودتر هل

 .....نجور مواقع چکار کنهیا نا بهتر بلدهیحداقل از س

 بود به ی گریکه تو عالم د  ا یهلن یدن با توقف ماشیرس یوقت

 سست و یینا در رو براش باز کرد با پاهای س یخودش اومد وقت

 گرفت ،یر شونش رو نمیزنا یاده شد اگه س ین پی جون از ماشیب

 نا ی تونست تعادلش رو حفظ کنه. سیبخاطر ضعف و سردرد نم

 ..... تا ورودشون رو اطالع بده زنهگ بد زنیبهتر د

 نا در یس ی دن صدا یفون رو جواب داد به محض شن یده آیسپ

 نیمه به استقبالشون اومدن ، پرویبازکن رو زد و با مادرش سراس

 ا فاطمهی"ا با گفتن یشون هلیو پر ت آشفتهیدن وضعیخانوم با د

 

 

 ره ینا اومد خواست اون طرف شونش رو بگ یبه کمک س "زهرا

 ......نا اجازه ندادیس یول
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 ن خانوم داغ دلش تازه شد و دوباره اشکاش یدن پرویا با دیهل

 ا رو به یو دلسوزانه هل ین خانوم با مهربونی شدن، پرو ی جار

 ن خانوممیره، پرویوم بگد و اجازه داد تو بغلش آریآغوشش کش

 ..ختن و دعا بودین چند روز کارش اشک ریبه عادت ا

 ستادهیه گوشه ای یاکت تر از هر وقت سحال طون هم یده ش یسپ

 ......ختیریصدا اشک میبود و ب

 ا رو از مادرش جداش کرد برد اتاق ینا به نشونه اعتراض هلیس

 مز پشتقر ی ده با چشمایتخت خوابوندش.... سپ  ی خودش و رو

 ا رو بغل کنه و توی دوست داشت اونم هل یلیسرش وارد شد خ

 .....نا جرات نکردی از س یول کنه ی که داره باهاش همدرد ی درد

 اره یخواست مانتوش رو در ب یش رو برداشته بود م ینا روسریس

 پس موهاش رو هم باز کرد تا بتونه راحت یده کمکش کرد، کلیسپ

 ........تر بخوابه

 ده یمارستان گرفته بودن س پیالکل ب ی ش بویروسرمانتو و 
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 .....بشنلباس نشست هها تا شسته  یبردشون بندازشون قاط

 بود  ی ده اونجا بودن، عصبی نا به آشپزخونه رفت مادرش و سپیس

 برش خونهی ا رو بدتر کنن میحال هل ی نجو ریاگه بخوان ا

 :خودشون، رو به مادرش معترضانه گفت 

 د اونوقت خودتون یش بدینجا تا شما دلداریبا اصرار آوردمش ا 

 !!! استنجیباشه خونه خودشون که بهتر از ا ی نجور ید؟؟ ا یبدتر

 ا یهلدونست ی به منزل اومدن، از قبل م  ی معتمد ی سر شب آقا

 .دش سراغش رو گر فتیدر جمع خانواده ند یخونشونه وقت

 .....خودش دوستش داشت  ی درست به اندازه دخترا

 : ده گفتیسپ

 ....ره حالش بهتر بشه یمش بره دوش بگیستادفر

 ت ه....طاقید، دختر با محبت و حساسیمراقبش باش یلیخ 

 ......ن اتفاق رو نداره ی مل و هضم احت

 ی لیا خیداد، با پدرش موافق بود هلینا ساکت فقط گوش میس
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 ده بود هر بار از یض شد و تب داشت فهمیمر ینو وقت یمهربونه ا

 شد، یا دلش گرم م یخاص هل یجه و نگراناون شب و تو ی ادآوری

 ....بستیلبش نقش م  ی ت رویاز سر رضا ی ناخودآگاه لبخند 

 اقتش رو نداشت و با رفتار بدَش اونو از خودش روندهیه لف کیح

 ...... تشهاش رو از دست دادهینجور حمایبود و حال ا

 ه دوبارهاش تو حموم یدنش متوجه گر ی ا که اومد همه با دیهل

 تش بود ینفک شخصیکه جزو ل یشگیا متانت و وقار همشدن، ب

 : ح گفتیمل  ی با لبخند ی معتمد ی رو به آقا

 .....!!! ج آقاحا المس 

 :د و گفت یعروسش رو بوس یشون یبلند شد پ ی معتمد ی آقا

 یا جان بخاطر مادرت متاسفم، ولیسالم عروس قشنگم !!! هل 

 ....م یکن یم دعا میدت به خدا باشه ما همه داریام

 :ن خانوم ادامه حرف همسرش رو کامل کرد و گفت یپرو
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 رفتم دوستان م گنعاادم رفت بگم پنجشنبه عصر ختم ای یراست 

 م انشالل یکن یل رو دعوت کردم، همه باهم دعا می و چند تا از فام

 ......!!!ارن نگران نباشیشون رو بدست م یسالمت

 ادب  یابه ولخواست بازم بخوینکه دلش میا تشکر کرد با ایهل

 نه، ین خانوم کنارشون بشیکرد به احترام حاج آقا و پرویحکم م

 بهش اشاره کرد بره کنارش،   بودته مبل دونفره نشس ی نارویس

 .....نا نشستی عانه قبول کردو کنار سیجمع مط  ی ر نگاههایز

 اعتراض یو با لحن یک تر کرد، به ارومینا سرش رو بهش نزدیس

 :گونه گفت 

 !!!؟؟ی کرد هیدوباره گر 

 د  ید که بدونیستیمن ن  ی ست، خداروشکر جایدست خودم ن

 .... !!گمیم یچ
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 ست دخترش ی ن  یدونم مامانت اصالً راضیم یل!! و یگ یدرست م 

 ..... نهی بب ی نجو ر یرو ا

 س جمع شده بود افتاد ، سرش رویا که خیهل ی نگاهش به موها 

 :جلوتر برد و آروم گفت 

 باز نباشن؟!! چرا ی اصرار دار  یچ ی دم، برا ی من که موهاتو د 

 دی، بای خو ریسرما م ی نجوریا   ی خشک نکرده جمعشون کرد

 ......ی د یکشیسشوار م

 .... حوصل هاشو ندارم 

 ........م من برات خشکشون کنمیا بریب

 ی میادش اومد اونقدر صمید،  ی ا رو که دیره هلینگاه متعجب و خ 

 ده که ساکت یپ ستن که براش مو خشک کنه. رو کرد به سین

 : نشسته بود گفت 
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 سرما  یا رو خشک کنیهل ی د موها یشه برید جان!!! م یسپ

 !!نخوره.؟

 ا یخواست با هلی ن جَو رو دوست نداشت. دلش م یودشم اخ دهیسپ

 ه کلمه ینشده بود، امروز  یتنها باشه باصطالح دوستش بود ول

 .....ش بدهیهم باهاش حرف بزنه و دلدار

 ام اشاره کرد باهم برنیته برخاست به هلده از خدا خواسیسپ

 ....اتاقش

 سردرد نیاداره، با  ی نام عجب دل خجست های ا فکر کرد، س یهل

 ...خواد چکار اصالً حوصل هاشو نداشتیسشوار م

 بغلش کردو گفت   یرفع دلتنگ ی ده برایوارد اتاق شدن، سپ  یوقت

 رواز شنبه شب که بابا خبر تصادف مامانت  ی دون ی!! نمی هل  

 م ؟!!! همون شبونه با مامان و بابا یدار یآورد، ما همه چه حال

 نگران  یدردناکه، ول یلیم خکنیمارستان، کامالً درک میم بیرفت
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 نا نکشتمون یا حال تا سیشه ..بیز درست م  ینباش انشالل همه چ

 .... موهاتو سشوار بکشم

 ..... د!!! ولم کن اصالً حوصل هاشو ندارمیسپ 

 یتو که حموم بود  ی؟؟ اگه بدونی نا در بندازیبا س  منو ی خوایم

 و مامانمن با  یراه انداخته بود و چه اتمام حجت یچه گرد و خاک

 !!!دونگ به خانومش باشه۶کرد که حواسمون 

 ... شهیشتر مید!!! بخاطر حرارت سشوار سر دردم بیول کن سپ 

 ت، سری هست بخور یخچال چه قرصین تو یا ببیخانم دکتر!! ب  

 بهتر بشه؟؟

 

 

 !!! خورمیشه ، قرص نمی بخوابم خوب م 

 ؟ ن؟ خوریخانم دکتر داروساز چطوره که خودشون قرص نم 

 .....عادت به خوردن قرص ندارم 
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 .... کرد به شامیده شد که دعوتشون می ن خانوم شنیپرو ی صدا

 : ده گفتیسپ

 ن ایحداقل موهاتو باز کن تا موقع خواب خودش خشک بشه، س 

 ......ی خو ریگه هوا سرده سرما م ی م راست

 ا موهاشو باز کرد ، با حوله خوب خشک کرده بود و حال نمیهل

 .....داشت

 ایهلن خانوم با حظ فراوان به  ی رون رفتن، پروی د از اتاق ب یبا سپ

 .... خوندیرلب دعا میکرد و زینگاه م

 

 

 نا اومد کنارشیکرد موقع شام سیتش مینا اذیره س ینگاه خ

 کرد سرزنشگرانهیا رو پر از غذا میکه بشقاب هلیت، در حالنشس

 : گفت

 !؟ ی باز که موهاتو خشک نکرد 
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 ..... کنهیشتر میسرم رو ب دردار حرارت سشو 

 ؟؟  ی ارم بخور یقرص ب 

 ..... شهینه بخوابم خوب م 

 د ه در سکوت صرفیشه بخاطر ساکت بودن سپ یشام بر خالف هم 

 ....شد

 : نا گفتیم رو به س ن خانویبعد از شام پرو

 

 

 د تو اتاق سودابه که تختش یا جان بر ینا جان مادر!!! با هلیس 

 تحت فشار بود و یلیبچم امروز خ ا یهل......دینفره است بخواب۲

 ..ت شدیاذ

 ر ی ا از خجالت چهرهاش رنگ گرفت!! و سرش رو به ز یهل

 .....انداخت

 شون رو داخلا ازدواج کرده بودن، تختهایسودابه و ثر یاز وقت
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 ان یاتاق سودابه کنار هم گذاشته بودن تا هر موقع خودشون م

 .....شب روش بخوابن

 : ن گفتیهم ی ده بگذرونه برای شب رو با سپد دای ح میا ترجیهل

 ......ده یرم اتاق سپ یبا اجازتون شب م 

 : ع گفتین خانوم سریپرو

 

 

 فقط ش شوهرش باشه، اون موقع که  ید پیا جان!! زن باینه هل 

 کتر بهت ید نزدینجا از سپیکرد اآلن ایفرق م ی د بود ی دوست سپ

 ....یش شوهرت باشیهست، پس بهتره پ

 :نا انداخت و با طعنه ادامه دادیس  به ی نگاه 

 ت راحت باشه یالشم از بابت سالمتیخودش مراقبت باشه، تا خ

 ....رهیراد بگ ی اد از ما ا یش نیمثل چند ساعت پ

 کرد صداش رو بخاطر عوض ی م  یسع کهین خانوم در حالیپرو
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 : ا مردونه و بم کنه ، ادامه دادیهل ی شدن حال و هوا

 ......!!دیزدین حرفو مید ای!!! نبا؟دیدچرا فالن کار رو کر 

 

 

 ن خانومیر گفت و بناچار طبق گفته پرویا مسواک زد شب بخ یهل

 یی اینا در رو بست، رو به هلینا وارد اتاق سودابه شد سی بدنبال س

 : گفت یستاده بود، به آرومیرون و سرگردون وسط اتاق ایکه ح

 ارم؟؟ یبرات ب ی ز  یچ ی خوایم 

 : تونست بخوابهیون مهم با لباسش راحت بود و

 !!نه ممنون 

 ..... من اتاقم هستم یداشت ی بخواب راحت باش، کار 

 ....رونینو گفت و از اتاق رفت ب یا

 د از یتخت دراز کش نکرده بود گوشه ی چ فرق یا سردردش هیهل

 برد ،مرور خاطرات خوبش دست یال مادرش خوابش نمیفکر و خ
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 که  ین شبیش آخریه پکماین ینش همیک تری خودش نبود نزد

 ..... حرف زدن  ی صبح باهم بودن و از هر در ی کایاراک بود تا نزد

 

 

 خواس تیشد..... چقدر دلش م ی ش اشکاش دوباره جاریادآور  ی با 

 مادرش  ی پا ی گه تجربهاش کنه و سرشو روید ک باریبتونه فقط 

 !! بذاره

 و اد اراک مادرش ریکرد بار بعد که ب یچ وقت فکرش رو هم نمیه

 ........نهی مارستان ببیتخت ب ی ور

 ش رو چقدر با ذوق وشوق داده بود فقط و یتا امتحان آخر۲ن یا

 ......!!د اومدن اراک یفقط به ام

 ......بردی جوره خوابش نم چیه، درد سرش بدتر شد و هیبخاطر گر

 رونیت بده از اتاق بیبالخره مجبور شد به خوردن قرص رضا

 دار بود و درس یباز کرد ب  یمآروبه ده رو یرفت ، در اتاق سپ
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 کش تا چشماش یا بلند شد اومد نزدیدن هلیخوند، به محض دیم

 :سرزنشگر گفت  ید با لحنیرو د

 

 

 ی ز یکه چ  ی ه زاریه، با گره که افتادی؟! اتفّاقی ه کردیتو باز گر

 .......دت به خدا باشهیشه ام یدرست نم

 ندارم بدونرو رم کنترل افکا  ی کنم بهش فکر نکنم ، ول یم یسع 

 بزرگ همه وجودمو   یه نگرانیشه یرش مینکه بخوام ذهنم درگیا

 ......پر کرده

 ...... شهیصالح باشه همون م یخدا بزرگه!!! هر چ 

 ....قرص بخورم بره مجبورمیخوابم نم

 ......ن کدوم بهتره همونو بخوریم خودت ببیا بریب

 دونم ینم ی زیچ شتر از تو یقرص فعالً منم ب  یی از نظر شناسا 

 ..... ن امروز صبح تموم کردمی ترم اول رو هم
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 ه قرص مسکن خواب یا یآشپزخونه شدن هل یهر دو باهم راه

 از  ی هنوز خبر خورد، به اتاق برگشت بهتر که ی آور نسبتاً قو

 .....قرص اثر کرد و خوابش برد ینبار بعد از لحظاتینا نبود!! ایس

 و کامالً خوابش ببره ، شه با  راحت ایهلبگذره تا  یگذاشت مدت

 رو تنهاش ایهلن بار بهش تذکر داد که چرا یمادرش چند

 کساعت آروم به اتاق سودابهی گذاشته؟!! بالخره بعد از گذشت 

 .....رفت

 ن باره ید. اولیتخت با فاصله خواب ی نا هم روی ده بود!! سیابا خویهل

 ن یچن در ه قرار گرفتنیعیک بودن، و طبین اندازه بهم نزدیتا ا

 ...... نا سخت باشهیس ی برا یاز جهات  یتیوضع
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 د یباکه ن ییزایکنه و به چ ی شونش رو خال یکرد ذهن پر یسع

 ......ربود فکر نکنه، اونقدر تالش کرد تا خواب چشماش رو

 دار شد یضجه مانند از خواب ب ی ز نال ههایر ی دن صدایبا شن

 روشن ی کم رو اق ف آباژور اتیدونست ساعت چنده؟! نور ضع ینم

 .....کرده بود

 ی معطل یکرد، بی ا بود تو خودش جمع شده بود و ناله م یصدا از هل

 ت معصوم گونهاشی دن مظلوم ی نشون رو پر کرد با دیفاصله ب 

 ن یا، به ایشد. بالشش رو هم گذاشت کنار بالش هلش یدلش ر

 ی زیت تنها چین موقعیا غلط؟!!! تو ایفکر نکرد که کارش درسته 

 ....و کنارش باشه  ی د حام ین بود که با ینست او دیمکه 

 

 

 ی ا براش مشخص بود ولیعکس العمل هل ی نکه تا حدودیبا ا

 اط یتو با اح ی، به آروم ین تصوراتیبدون پرداختن به همچ
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 د یخوابدارش نکنه یکه ب ی طور

 بود.ا خواب یهل

 ق شده یآرامش به جونش تزر ییایخودش انگار دن یول

 ......بود

 خوب که نگاه کرد بهت زده متوجه ه باز کرد و کش ر چشما

بلند شود که تخت تکان  ی گوونه اکرد از   یناست سعیس  کنارشد در 

 .....جه موند ینت   ین تالشش بی، بنابرا نخورد

 ر و یا از شدت شرم سرخ شده بود، سرش رو انداخته بود زیهل

 کرد....  ینگاهش نم

 : گفت دارخش بم و ییا شد با صدایمتوجه معذب بودن هل

 ......!؟ی کردیشب تو خواب همش ناله م ی؟!! چرا د ی بهتر 

 : نا رو نداد بجاش گفتیجواب س

 !!!مارستانیخوام برم ب یم 

 د. یاند وخواب ش رو بررگردینا هم رویس
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 نا نگاه یس ی م تو چشمای تونست مستقی کرد بازم نم یهر چه سع

 .... ک نبودنینقدر بهم نزدیکنه تا بحال ا

 نی اده، ا ی ز یلیا خیهل ی ایده بود شرم و حیمدت فهم نیانا تو یس

 ایدونست اآلن هل ی د؛ و م یپسندیه دختر می  ی اخالق رو برا 

 ن حالتیکه از انیا  ی جهت دچار عذاب وجدان شده برایب

 :زد ید باهاش حرف م ی خارجش کنه با

 ....برمت یبعد از صبحانه خودم م 

 : گفت ی ریهمونطور با سربز

 .... رمیودم مخ شمیمزاحم شما نم 

 د در حال حاضریفهمی د میر شد، بایا دلگین حرف هلینا از ایس

 ی ف هاشه تنهاش نذاره و همه جوره در کنارش باشه ، برا یوظ

 : سرزنشگر گفت یو لحن ی لخورن با دیهم

 ه ی بعنوان  یتونی؟!!حداقل میکن ینقدر تعارف میا !!چرا ایهل 

 شب هم معذرتیدبت ، بایدوست و همراه رو کمکم حساب کن
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 مجبور شدم  ی نگرانم کرد ی کردیخوام همش تو خواب ناله میم

 ....نداشتم ی ک بشم قصد بدیبهت نزد

 د امشب یاشتم بخوابشب مزاحمتون بودم و نذید که دیببخش 

 .... رم خونه خودمونیم

 ه هم تنهاش ی ه ثانینا ناخودآگاه دلش گرفت، دوست نداشت یس

 : گفت ی بذاره ، با دلخور

 د ن یا نخوابیدن یط خوابین شرا ی تو ا  ی ه؟ فکر کردیاحمت چزم 

 یبر ی دم ؟! اونجام بخوایت میا اصالً بهش اهمیمن مهمه؟!! 

 ...... امیذارم همراهت میتنهات نم

 داد، یرو نشون م : بعد از صبحانه آماده رفتن شدن،ساعت 

 ا یهل  یناهار منتظرشونه!! ول ی د کرد ظهر برای ن خانوم تاکیپرو

 نا هنوز راه ین نشستن، سی نداد. داخل ماش یخودش قول وردر مد
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 ک روز یبود!!! بعد از  ی ش زنگ خورد.... نازیافتاده بود که گوشین

 نا رو در جواب دادن یا که تعلل سیهل اورد و زنگ زدیطاقت ن 

 که دستش به سمت ید تنهاش بذاره در حالید، فکر کرد باید

 :گفت یمآروبه رفت تا بازش کنه ، یره در میدستگ

 .... گردمیمن اآلن برم 

 ه، دستش رو گرفت مانع یچ ی ا برا یل رفتن هل ی د دلینا فهمیس

 : رفتنش شد

 ...دمیخواد جواب مینم 

 :ر کردتماس رو برقرا 

 الو سالم 

 نه هنوز اراکم 

 ش اومده یپ ی کار
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 مهمه  یلیبله خ

 ام یست بتونم بیمشخص ن

 د یشن ینا م ی س یوشت گداد رو از پش یف داد و بی خف ی ا صدایهل

 .....نا همه بخاطر اونهیشد که ایو معذبتر م 

 و قطع کرد مطمئن شد  یگوش  ینا بدون خداحافظی س یوقت

 ش انداخت اخماش تو هم بود ، با به  یم نگاهی اوضاع خرابه!!! ن

 :تاسف بار گفت  یلحن

 یلینجا خیشمام شدم ، تا به ا ید مزاحم کار و زندگیببخش

 د برم ی افتادی ست ، تا راه ن یشما ن  ندنمو به ی ازید نیلطف کرد

 رم خونه خودمون، شمامیمارستان با حامد م یارم از بیلم رو بیوسا

 ......دید به کارتون برسیبر

 :ز گفت یقدردان و تشکرآم یو با لحنکرد   یمکث
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 ن ید، اید همراهم بودیلطف کرد یلینجام خیدر ضمن تا به ا 

 ..... شهیچ وقت فراموشم نم یمحبت شما ه 

 نا ی ر دست سی ن رو باز کنه ، دوباره دستش اسی خواست در ماش

 : نبار محکمتریشد، ا

 بنکه معذیا ی ندارم که بخوام برم برا ی کار یین!! من جایبش 

 افتاده بود بازمین اتفاقات هم نی، مطمئن باش اگه اینباش 

 .....رفتم ینم

 رو  یش شماره کسینا با گوش ی نگفت، س ی زی ا نشست و چیهل

 :دیچین پ ی صداش تو ماش ی عد از لحظ ها، بفت گر

 ؟؟یسالم خوب 

 ام یتونم ب ینام خوبن، مهران جان!! من فعالً نمیممنون مامان ا 

 دشم داخلی زمه کلیم ی تو کشو ی سگرع ی تهران، قرارداد آقا 
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 امضا ،من معلوم  ی اد برای زه، بهش گفته بودم شنبه بیل کنار م یفا

 بود  ی ا کاری یداشت یالسو شه.نجا طول بکیکارم ا ی ست تا ک ین

 ر یباهام تماس بگ

 ه تولد اونقدرام دریام، یتونم ب یره نمیفعال کارم گ یدونم ، ولیم 

 ست یبرابر کار من مهم ن

 گه ولم کن حوصله ندارم ،اآلنم کار یران جون مادرت تو دمه 

 د برم ،خداحافظیرم شده با یدارم د 

 ی وش راخت ت اندی رو که قطع کرد با ضرب و عصبان یگوش

 : ا و گفتیکرد آروم باشه رو کرد به هل یداشبورد، سع

 !م ؟یبر 

 !!نداد یا تو حال خودش و نگاهش به روبرو بود، جوابیهل
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 د  یکنه، فهمی ه مضطربه و تند تند پوست لبش رو مد کینا دیس

 ده بود یکه بوضوح شن  یهنوزم بخاطر تلفن و جر و بحث

 : تگف  د سمتش ویناراحته!!بطور کامل چرخ

 ندارم در هر  ی چ کاریالت راحت من تهران هی نگران نباش!! خ 

 ..... نقدرم پوست لبتو نَکَنیرم، ایصورت نم 

 شد یم ی که عصب یکنه، مواقعیر م ا تازه متوجه شد داره چکایهل

 ع دستش ینا سری کند!!! با هشدار سی پوست لبش رو م ی راراد یغ

 :دکریرو انداخت همونطور که روبروش رو نگاه م

 ستم از کار وین  ینداره، راض ینجا ضرورتی آخه وجود شما ا

 ..... دی افت یتون ب ی زندگ

 

 

 تِن مدیخوام بمونم تو ایشه هست ، بخاطر خودم میکار هم 
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 کرده اندازه مامان خودم دوستش ی کم؛ مامانت با رفتارش کار

 ..... دارم

 خواست بگه یم 》گه برام مثل یشترش بخاطر خودته، تو هم د یب

 ا کرده بوده و یکنه یداره برام فرق م ییزایه چی !! و ی ستین بل ق

 کنم یخودم خبر نداشتم حال دارم حسش م ....《

 امیکه هلیاس نگاهش کرد طورق و با احسیعم ی نا رو نگفت ولیا

 ......نگاهش شد و خودشو جمع و جور کرد  ینی متوجه سنگ

 ....ن رو روشن کرد و راه افتادینا ماش یس

 دن داشتی دن، داخل محوطه عمو رو دیسه رن کمارستایبه ب 

 ا سالمینا و هلیبا س یمیزد سمتش رفتن ، عمو گرم و صمیقدم م

 .....کرد یاحوالپرس

 خودشو انداخت تو بغل عمو، با  ید و با دلتنگی ا بغضش ترکیهل

 :محبت نوازشش کرد و مهربون گفت

 ....ت نکن ، توکلت به خدا باشهینقدر خودتو اذیا جان!!! ایهل 
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 !!افته؟یمامان مظلوم من ب  ی ن اتفاق برا ید ایآخه عمو !!چرا با 

 ......وابسته مامانه یلیشه ، خیسوزه داره داغون م یبابا م  ی دلم برا

 ..... شه کردینم ی دونم عمو کاریم 

 د؟؟  ی شما بال بود 

 ن خانوم یتونه بره، مه یک نفرتون میمن رو راه ندادن گفتن 

 دم امروز تا عصر که مالقاتهیاد، د یت ب روز کار داشت نتونس ید

 ..... اره، ازم خواست منم آوردمشی طاقت نم

 .....دستتون درد نکنه 

 :نا و گفت یا رو کرد به س یهل

 

 

 ..... ایرم شما بعد ب یدن من میهر دومون رو راه نم 

 : ونش انداختیگر ی ا و چشمایبه هل ی نا نگاه سرزنشگریس

 ......باشه برو مراقب خودتم باش 
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 ا دوباره از عمو بخاطر اومدنش تشکر کرد و با شتاب به سمت یهل

 .....مارستان رفتیب ی ورود ی پلهها

 اد سختی القات زساعت م ی بود و برا یمارستان خصوصیب

 .......کردنیرو قبول نم یورود بچه و مالقات گروه یگرفتن ولینم

 هاش ه از چهرید، آثار گر یمارستان ز نعمو رو دیب ی داخل راهرو

 شه مثل ی ا خودشو بهش رسوند همیکامالً مشخص بود. هل

 ادشه ، یک یک به  یمحبتاش   یمامانش دوستش داشت از بچگ

 د و به یاشکش جوش یباره چشم ها دویدن هلیز نعمو هم با د

 :د یآغوشش کش

 نم اون بال افتاده روی شد؟؟!! مامان نازن یچ   ی دیز نعمو د 

 اد... اگه مامانم یمبرناز دستمون  ی چ کاریمارستان هیتخت ب

 !!د چکار کنم ؟یش بشه، شما بگیجور

 ده یشن  یا نداشت، وقتیاز هل ی ن خانوم خودشم دست کم ی مه

 ده بودش یک دیشد بعد که از نزدیباورش نم افتاده یبود چه اتفاق



@Romanbook_ir                                                                                      تابوشكين عاشقانه  

  
 

شما! یمجازق ین رف ین و آخریرمان بوک:  اول                                      

 .....و دعا ی ه زار یکارش شده بود گر

 شتر دوستشیش نبود از خواهراشم بیخانوم فقط جار ی مهر

 که هم خونش بودن امّا هربار دور هم جمع ییااهرخو داشت ،

 ا بچههاش بامبول درست یخودش  ی رممکن بود برایشدن غیم

 مار و خرابشون یده ذهن ب ییزا  نکنن و مدتها با توهماتشون که

 ....!!!تشون نکننیبود اذ

 ر بود، فقط یهر موقع از خواهراش دلگ

 

 

 ۳ شه،با ش بده و سنگ صبورشیتونست دلداری خانوم م ی مهر

 کنار هم بودن و بچ ههاشون باهم بزرگ  ی سال در غم و شاد

 قبول  یوقت یا عروسش بشه ولی نکه دوست داشت هلیشدن، با ا

 ....کرد یخوشبخت ی و براش آرزو  ی ه پانکرد گذاشت ب

 با عروسشه، در مقام مادرشوهر نازک تر از گل ی ساله دخترش فر
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 ..... بهش نگفته

 رش یده بود که تحمل و پذیتنهم در ق ویعم ی رابطه شون بقدر

 ا رو آرومشیکرد هل  یه ب راش سخت و دور از باور بود. سعین قضیا

 ی ا دلش برا یندازه هلچ کس به ایکنه ، چون در حال حاضر ه

 : انه گفت یمهربون و دلجو ی سوزه، با لحنیمادرش نم

 زم، دست از دعا برندار ، از خدا یهنوزم توکلت به خدا باشه عز 

 ن خانومیاد فردا پرو یش بیبه صالحشه همون پ  یر چه هبخوا

 

 

 م انشالل یکن یدن دعوت کردن ختم انعام، دعا م یزحمت کش

 ..... شهیمستجاب م

 نا با زنعمو از ی ک سیسالم عل ی آرومتر شده بود با صدا ایهل

 و شماتت بار ی نا با دلخوری ن خانوم جدا شد، سیآغوش مه

 ......ترف د وکر ینگاهش کرد، زن عمو خداحافظ
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 :نا جلو اومد هشدارگونه خطاب بهش گفتیس

 ن با ی ده ببی هنوز پات به بال نرس  ی ا !! بازم که شروع کردیهل 

 نجا به یارمت ایگه نمید یباش ی ن جوری؟!! ای خودت چکار کرد 

 ..... ی ایگم اونام نذارن بیرمانم م یبابا وحامد و ه 

 نا ی، سسش نگاهش کردیخ ی ا مستاصل و پرغم با چشمایهل

 :کالفه ادامه داد

 

 

 ی، فکر کردیکنیگه ا آلن غش م یده که آدم م ی رنگت اون قدر پر 

 ایه؟! یداشت، راضسالمتت  ی که برا  یمامانت با اونهمه نگران

 هیبا گر ی دون ینت ؟ خودتم بهتر م یبب ی نجوریشه ا یخوشحال م

 ..... یکن به خودت مسلط باش  ی شه پس سعیدرست نم یچیه

 کنم ید آرزو مینو بدون ید !!! فقط همیم کن درک رم انتظار ندا 

 د تا ی کن ی سع  ی د ول یریقرار نگ یتی ن موقعی چوقت در چنیه
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 هین ی م بین فرد زندگیز تر یبال عز د اونیبهم حق بد ی اندازها

 چکدومیم از دست هیچ کار  ی ده هیعالمه لوله و دستگاه خواب

 !!! تنها یزشک م پیکنه و نه ت ی تونه کاری اد نه پول بابا میبرنم

 .....دمون به لطف و حکمت خداستیام

 :ش شد، با تاسف گفت یا دلش ریت و غم هلی نا از مظلومیس

 

 

 ده نداره  ی ه نکن فایگم گریم، منم میکن یم دعا میهمهمون دار 

 خودت رو  ی !! فقط دار یشی ض م ینکرده مر یخدا  ی نجوری، ا

 ...... و یکنیت میاذ

 خواست بگه یاره، می ن بزبوبه ادامه حرفش رو نتونست  》 یو من

 که   یرو ندارم من یاشک ی دن اون چشمایگه تحمل دیکه د

 ا چه مرگم شده ؟!!  یدونم تازگ ینم

 خواست بهش بگه یم  》که داده بودم نموندم  یولمنو ببخش رو ق
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 دم، اونم یت رو بوسی شونیاز خواب بودنت سوءاستفاده کردم و پ

 نه مثل خواهرم《

 احساس نگاهش کرد، ملتمسانهبا قط  چ کدوم رو نگفت ف یاما ه

 :گفت 

 !! ؟؟یآروم باش ی دیقول م 

 .... نا، تنها به تکون دادن سرش اکتفا کردی ره سی ر نگاه خیا زیهل

 :نه یا رو بب یخواست هل یم یچ  ی ادش اومد برا ی نا تازه یس

 ش حامد!! اونجا تنهاست ، ی پ ی رم کالنتریخواستم بگم من م 

 ..... امیم  تو هم برو بال من با حامد

 ....برو به سالمت  

نا بهش  یاز دوشنبه عصر که س  د بره اراکیفردا باش اومده یپ ی کار

د  یهفته با هو وسطیه که ین چه کاریا بحثشو ن شده بود گفته بود

 ؟؟!!ی بر

 منصرفش کنه و بهش گفته بودداشت  یسع ی ، ناز
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 دوش تو باشه ؟!!  ی رو د همه کاراشونیبا ی اصالً مگه تک پسر شد

 ی بر یتونینم ی دار ه خواهرات انجام بدن....بگو کاریارک هر

 ش کرده بود، آخرشم ی نا رو کالفه و عصبی اونقدر گفته بود که س

 .....روز با قهر از هم جداشدن اون

 روز۳ن یهم ی شد وسط هفته برایبهمن بود که م   ی تولد ناز

 یباً تمام دوستاش حتیجلوتر انداخ ته بود تا شنبه باشه، تقر

 نداشت رو دعوت کرده بود و  یکه مدتها باهاشون ارتباط ییوناا

 که  یده بودن، با رستوران ینفر رس   ۶مهموناش از  نفر به 

 نا بود صحبت کرده بودن و به همه دوستاش گفته بود یس ی آشنا

 ....شهیمراسم نامزد

 اراک رفتنش گرفته، البته گفته بود  ییهوین وسط ینا ایحال س

 》 رسونهیشنبه به موقع م ی دشو براخوه یهر طور یره ولیم 《

 امروز صبح که باهاش حرف زد، گفت  یول 》ست،  یمشخص ن

 بتونه برگردهد یشا
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 دونست که ینم یذاره ولینان داشت تنهاش نمینا اطمی به س

 !!!هیدعوت شدن و چقدر حضورش ضرور  ی مهمونا بعنوان نامزد

 ه ! ک؟!! هیهرقدر فکر کرد نتونست حدس بزنه چه کار مهم  ی ناز

 ک روز یدوار بود. ین وجود هنوزم امیبخاطرش مونده اراک !!! با ا

 ست خودشوتونی آمد میبود. اگه فردا صبح هم م   یگه وقت باقید

 ت شد چون خودش یاذ یلین چند روزم خ یبرسونه ، هر چند ا

 ن یهم ی از داشت، براینا نی انجام کاراش به س ی ن نداشت برای ماش

 ....انجام شد ی کاراش به سخت

 

 

 نا براش مهم نبود چونیجز اومدن س ی زیچ چی در حال حاضر ه

 .....موندیبراش نم ییگه آبرویامد دیاگر نم

 ن ایر به خودش لعنت فرستاد که چرا خواسته سن بایچندم ی برا

 نکه بهش گفته بودیرو تو عمل انجام شده قرار بده؟! با توجه به ا
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 ......!!!!شون مخالفهیبا اعالم نامزد

 داد، حداقل بخاطر تولدش هم که شده یم ی دش دلدارخو به مدام

 .... رسونهیحتماً خودشو م

 نشسته بود. خانوم  مارستان، کنار پدرشیب ی راهرو یصندل ی رو

 روز اجازه بده چند ی( پرستار ) قول داده بود مثل د  ی موسو

 ، حوصل هاش سر رفته بود نهی ببک ی مادرش رو از نزد ی قهایدق

 ....بودن  نایاز حامد و س ی خبر

 رون آورد تا ی ش رو بی، گوش دهیندبا رو یاومده اراک فر یاز وقت

 یب  ی تماسها ل یره، قفل صفحهاشو که باز کرد با خیتماس بگ

 تا هم خونه ۲رمان، یروزه، تا هیشتر شون ف یپاسخ روبرو شد، ب 

 .......عمو بود

 نا یش زنگ خورد، سی ره که گوشیروزه تماس بگیخواست با فیم

 :دیچ ینا تو گوشش پیس ی تماس رو زد، صدا ی ار رقره ببود دکم

 !!ایالو هل 
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 .... الو سالم

 ؟یسالم خوب 

 لش خوبه؟؟؟ حای ش حامدی ممنون خوبم، پ 

 روزه خانوم تماس گرفت نگرانت بود چرایآره خوبه، دوستت ف 

 ..... رهیگیروزه داره تماس میگه از دی؟ می دیت رو جواب نمی گوش

 

 

 ..... رمیگ یدم ، اآلن باهاش تماس میشن لنت بوده نیم سایگوش 

 .....م اونجاییایباشه، من و حامدم کارمون تموم بشه م 

 باشه خدانگهدار 

 ظخداحاف

 ن بوق جوابیروزه زنگ زد، با اولی تماس رو که قطع کرد اول به ف

 :داد

 !؟ی دیتو؟! چرا جواب نم یی!! معلوم هست کجایالو هل 
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 ....مدینبود نش  لنتیسام ی الو سالم، گوش 

 سالم قربونت بشم، مامان چطوره؟؟  

 ؟؟ یدونستیتو م

 

 

 دادم نا زنگ زد من جواب یآقا س ی آره ، اون روز که حموم بو د 

 د کردن بهت نگم یتاک ی ن اتفاق افتاده ول یمامانت ا ی ، گفتن برا

 .... امتحانت خراب نشه

 ...دادمیامدم اراک، امتحان نمیدونستم که با سر میاگه م 

 ان نگران نباش، مراقب خودت باش ، یبه هوش م ی دبزول شا یا 

 نا چطورن؟؟یبابا ا

 وز تصادف هر روز از شتر !!! از ریبابا از همه ب ی همه داغون، ول 

 ژهاست شبا یو  ی صبح تا شب جاش پشت در بخش مراقبتها

 گه براش یانگار د یداره ول ییم غذایبرش، رژیم  یبرادرم به سخت



@Romanbook_ir                                                                                      تابوشكين عاشقانه  

  
 

شما! یمجازق ین رف ین و آخریرمان بوک:  اول                                      

 ح گرفته ی ه تسبیزنه، یمف نحر چ کس همی ست با ه یمهم ن

 ه طرف ، یمامان   یگه... نگران یچرخونه و ذکر می دستش مدام م

 .....ه زنیدلمون شور بابا رو هم م

 

 

 جان !! در دسترس باش بتونم ازت یه، هلیت بدی متاسفم وضع 

 ... رمیخبر بگ

 نا رویتو مگه شماره س ی، راست  یباشه ممنون تماس گرفت 

 ...!!؟یداشت

 ن خبر رو دادن از من خواستن نذارم تو با یکه ا روزون آره هم

 شماره من رو گرفت تا از اوضاع احوال تو  ی ریاراک تماس بگ

 گم یست نمین  یکنیکه تو فکر م ی گم اونجوریر بشه، بهت مباخب

 ....!!یدوستت داره که براش مهم  ی نقدریا یعاشقته ول

 س ، ممنون تمای ر آوردین وسط وقت گیخب حال تو هم ا 
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 .... ، سالم برسونیفترگ

 توهم سالم برسو ن 

 زم، خداحافظیباشه عز

 

 

 ....خدانگهدار

 ی عیشف  ی نا اومدن، حامد آقای از ظهر گذشته بود حامد و س یکم

 ی زیهر چ یغذاش گذشته بود ول یشگیرو برد خونه، از وقت هم

 زجون براش پختهیتونست بخوره ناهارش خاص بود و عزینم

 ....بود

 :نشست و گفت  ا یهلنا کنار ی ن سرفت یوقت

 م خونه ؟! مامان منتظره، بعدش دوبارهیناهار بر ی برا 

 ......ارمتیم

 .....!! امینمشما برو ، من   
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 مارستانی ناهار ب  ی خوایم ی عن  ی شه؟!، یم ی ناهارت پس چ 

 ؟ ؟  ی بخور

 

 

 ستم اصالً یم، گرسنه نیما نخواست یش آوردن ولیم ساعت پ ین 

 ..... رم نمازخونهیبرو منم م  شمام، تونم بخورینم ی زیچ

 ینجور  یا ی شبم درست غذا نخوردیشه که بدون ناهار!! د ینم 

 م خونه مامان زنگ زد گفت ناهار یا بری ، ب یشیض میمر ی ادامه بد

 .......ارمتیآماده است بعدش دوباره م

 :کردنش داشت یدر مخف یکه سع  یا مظلومانه با بغضیهل

 کردم ی م التماس خانوم موسوذارش بتونم مامان رو تنهاینم 

 اد من  یترسم بی شش، میروز بذاره برم پیبهم قول داده مثل د

 دنیه نبودم نمازخون هام اگه اونجام نباشم د نباشم ، بهش گفتم اگ

 .....دمی مامان رو از دست م
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 ..... گردمیرم خونه زود برمیپس مراقب خودت باش من م  

 

 

 کرد خودشم رفت یهمراه ونهازخا رو تا نمینا هلیباهم رفتن س 

 ......خونه

 افتاد ی پدر مادر پسره که م ی و التماسا ی اد امروز صبح تو کالنتری

 درست  یسوخت، هر چند پسرشون شر بزرگی راشون مدلش ب

 ن ی ست بچ هاش این یراض ی چ پدر مادریدونست ه یم یکرده ول

 مادر پسره اعصابش بهم  ی دن ضجه هایکارا رو انجام بده با د

 ......ه بودتخیر

 حاضر به کوتاه اومدن نبودن ،  یمتیچ ق یرمان به هیحامد و ه

 ن یسر  ساله چطور چنه پ ی داد،   ینا بهشون کامالً حق میس

 نامه و با سرعت یکرده و به خودش اجازه داده بدون گواه یجسارت

 ......ابون و بزنه به مردمیافته تو خیاد راه بیز
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 د عشق موتور داشت هرچهبو  سالن سن و  یامد تو همیادش می

 د نشدن، مادرشیبه خر یخواهش و تمنا کرد پدر مادرش راض

 گفت ی م 》ت داره ونه یراننده امن  ی رااز موتور متنفره چون نه ب

 نیعابر ی برا 《ت داد و براش یسالش که بود مادرش رضا 

 نگهش داشت خود ش یمدت کوتاه ی دن اونم برایموتور خر

 ......نخواست و فروختش

 یت خطاب به پدر پسره در جواب التماساش برا ی حامد با عصبان

 گفت پسرش  ی گذشتن از خطا 》د مادرم سالم از یدعا کن

 ن ید خودم با همیمارستان مرخص بشه وگرنه شک نداشته باشیب

 کشمشیدستام پسرت رو م 《

 خواست خودشو کنترل کنه یرمان آروم تر بود و از حامدم م یه

..... 
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 پدر ی و هم برا یعیخانواده شف ی ه هم برایانبحرو  ط سختیشرا

 ش رو که خونشون مهمون بودهییمادر پسره !! ظاهراً موتور دا 

 ن اتفاق شومیکنه ا ی که م یاطیاحتیداره و با ب ی بدون اجازه برم

 ......افتهیم

 ش زنگ خورد مهران بود، تماس یدنش به خونه گوش یقبل از رس

 :رو برقرار کرد

 الو سالم

 ؟؟ یبخو سالم

 ستم یبد ن  

 !نمت ؟ی بی نا جان !! فردا که میس
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 و ه، خودشم کنار دستشهین تلفن به درخواست نازیحس کرد ا

 نکه دست از سرش بردارن یا ی نا برا ی شنوه، سیداره حرفاش رو م

 : گفت یحوصلگ ی با ب 

 کنم یم یبودم سع  ی ر کرده النم کالنتریمهران جان کارم گ 

 ......خودمو برسونم 

 ؟؟ یچ ی برا ی کالنتر    یکنینگرانم م ی ارد نایس 

 ..... گمیاآلن اصالً حوصل هشو ندارم بعداً برات م

 شه فردایراقب خودت باش، انشالل مشکلت حل مباشه داداش م 

 ..... ده نداره ی فا ی، اگه تو نباشی ایم

 ... امیکنم ب ی م یممنون سع 

 چشم با ن خانوم ید، پرویکردن ، خونه که رس یهر دو خداحافظ 

 :نا گفتیگشت ، س یم  ایهل دنبال 
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 امد منتظر بود پرستار اجازه بده بره مامانش یا نیسالم مامان، هل 

 ....نهی بب رو

 ا غذا تو بخور یداره!!! ب  یرم براش چه حالیسالم مامان جون، بم 

 ..... ی ذارم ببریا میهل ی برا

 ....میمنم بذار ببرم تا باهم بخور ی مامان !! لطفا برا 

 ..... م تنها نباشهایهلبهتره تا  ی نجوریزم ، ایعز یگ یمست را 

 ست کرد با ن خانوم چند تا لقمه دریناهارشون کتلت بود، پرو

 ......نا ببرهیسالد گذاشت تا س

 :نا گفتیرون ، رو به سیده از اتاقش اومد بیسپ

 خانوم چطوره ؟ ی مهر

 !!یچیفعالً که ه

 

 

 ییمراقبش باش ، تا جا یلیست!!! خیحالش اصالً روبراه ن یهل 
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 یازپام قو  ی ه دیشب اومد ید ی رممکنه قرص بخوره ول یکه بتونه غ 

 ......ابهخورد تا تونست بخو

 .....کنهیت میخودشو اذ یلیآره خ 

 .....مارستانی م ب یایتا  مالقاته با مامان م ۲عصر 

 .... ستیخانوم که داخل بخش ن  ی ست مهریدر کار ن  یمالقات 

 ..ا که خوبهیه هلیروح تیوتق ی باشه برا 

 مادرش رو برداشت سوار ی نا سرش رو تکون داد، بسته بندیس

 .... ارستان رفتمین شد و به سمت بی ماش

 ا رویشب هلیدار نشدن دی ل ب  ید زد، تازه دلیکه سپ  ییبا حرفا

 ....ده بودیفهم

 

 

 خوابش سبکه که اون روز خونشون  ی دونست بقدریکه م ییتا جا

 ع واکنش نشون دادیدار شد و سریروش بزه نداخواست پتو ب یم
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.... 

 ون قرصیشبش رو مد ید خواب راحت و پر از آرامش دیپس با

 ی زیدار شد چیازپام باشه، امّا براش تعجب بود صبح هم که بید

 ده که یدم اون قدر خجالت کش ی نکرد، شا ی نگفت و اعتراض

 ......اره یخودش ب ی به ر و ی زینمورد چ ینخواست در ا

 .پارک کرد ی مناسب ی ن رو جای مارستان ماشید ب یرس یقتو

 :جواب دادگرفته  ییه بوق با صدایا رو گرفت، بعد از یشماره هل

 !! بله

 ؟؟یسالم خوب

 ممنون

 

 

 م شمارت رو ین بخوری ن تو ماشییا پایا!! من ناهار آوردم بیهل

 ش مامان تماسیپ ی ت جور بود بری هم به پرستار بده اگه موقع
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 ..... رهیبگ

 ..... امیباشه اآلن م 

 رو که قطع کرد، بلند شد تا رفتنش رو به پرستار اطالع یگوش

 نا روی ن خانوم و سیزحمت پرو  یصله نداشت ولنکه حو یبده. با ا

 .....جواب بذارهیتونست ب ینم

 زود  یلیمارستان که خارج شد چشم چرخوند و خیاز محوطه ب

 از ظهر  یساعت کی ن منتظرشه ،یرون از ماشید که ب ینا رو دیس

 ی نا رفت، وقت ی ا به سمت سیابون خلوت بود هلیگذشته بود و خ

 :گفت  ی د با شرمندگ یرس

 ....د هم شما و هم مامانتونید به زحمت افتادیبخشب 

 

 

 ی ا کالفه شد با دلخور یو راحت نبودن هل یبگین حس غریاز ا

 : گفت
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 س حساو ا ینقدر معذبیدونه چرا این دخترش میمامان تو رو ع 

 !ده؟یمزاحمت بهت دست م 

 قبلترها مامان شما رو دوست داشتم از بس خوب یلیمن از خ 

 !هست مهربون نباشه؟ ی  مگه مادرو مهربونن، اصالً

 :ن گفتیهم ی ه برایا رفته تو فاز گرینا حس کرد دوباره هلیس

 ا باز کرد،یهل یم در پشت رو برایم بخوریخب تا سرد نشده بر 

 ی در سوار شد بسته بند یکی از اون زد ور ن رو دی خودشم ماش

 خوش کتلت ی مادرش رو گذاشته بود وسط درش رو باز کرد بو

 ا ید اگه خودش اقدام نکنه هل ی نا د  ی ن رو پر کرد ، سیماش  ی فضا

 ایهلاز لقم هها رو برداشت و بهش داد  یکینه، ی ش ی نطور میهم

 

 

 زدیممه که به لق ی تشکر کرد و شروع به خوردن کرد با هر گاز

 افتاد یتو راهشون گذاشته بود م ی که مادرش برا ی اد کتلتیشتر یب
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 ه کرد،یکنه و آروم شروع به گر که نتونست خودشو کنترل ی جو ر

 امدن یوقفه م ی که ب  ییا و اشکاینا تا چشمش به صورت هلیس

 : گفت یشده ؟! با مهربون   یافتاد، تعجب کرد که دوباره چ

 ...... ی بر ی ن میخودتو از ب ی رشده؟! تو که دا یدوباره چ 

 نا بساط یشتر شد، سیهاش بید، شدت گریدست از خوردن کش

 ن فاصله انداخته بود رو گذاشت کنار، نشوی ناهار که ب

رو از جلو آورد  ی گرش رو دراز کرد جعبه دستمال کاغذ ید و دست

 :دستمال بهش داد و گفت چندتا

 !!!شد؟؟ یهو چیبگو آخه 

 :ا با هق هق گفتیهل

 د یادتونه برامون گذاشته بود ؟!..ببخش ی کتلت مامان افتادم،  دای 

 خودمو کنترل کردم یلیخمن حق ندارم شما رو ناراحت کنم 

 .....نتونستم  یول

 ط بتونه خودشو کنترل ین شرا ی ا تو ایداشت هل ی ادینا توقع زیس
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 ا متاثر شد، یش مثل هلیادآور یبا  یکنه، خودشم حواسش نبود ول

 نش  ی بب ی جورنینتونست ا

 قبل ی د مثل روزایفهم ی صحبت کرد وقت  ی با عمه پر ی ا تلفنیهل

 ن کار رو نکنه چونیازش خواهش کرد ا مارستان ،یاد ب یخواد بیم

 ده یمارستان رو شلوغ کنن فاینکه بیست!!! جز ایدر کار ن ی مالقات 

 نو به خاله مهنازم گفت و ازشون خواست به ینداره!! هم ی گهاید

 ر خانومم یمحمد و من ییده بود دایچون شن بدنع ه هم اطالیبق

 .... قصد آمدن دارن

 سر اومدن، بعد از ناهارم خانم ه یده ین خانوم و سپیفقط پرو

 د، هرچند کوتاه بود یک مادرش رو د ی برده بودش از نزد ی موسو

 ....هیبه همونم راض یول

 ن یداخل ماش ینا ازش خواست زودتر برن خونه!! وقت ی عصر س

 :ا گفتیهل  نشستن،

 !!د خونه خودمون؟ یشه منو ببریم 
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 !!گذره؟یچرا ؟! خونه ما مگه بهت بد م  

 

 

 هم احساس   یلیست!! برعکس خینطور نیکرد واقعاً اا فکر یهل

 : ن گفتیهم ی کنه، برا یم یراحت

 له همیوس ی ه سرینم یز جونم رو بب یخوام عزینه اصالً !! فقط م  

 ..... بردارم دیباهست 

 ......تبرم یباشه م  

 گذاشت و به سمت خونه  یمینا آهنگ مال ی سکوت برقرار شد ،س

 ..... رفت یعیشف ی آقا

 نکه از ظهر یه داد. با ایتک  یصندل  ی نش رو به پشتیرِ سنگ ا سَیهل

 بازم چشماش   ین بار صورتش رو شسته بود ولیتا اونموقع چند

 ...... ن بسته بودشونیهم ی زدن، برا یسوز م
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 ا بهش فهموند که یصدا زدن هل با کردن رو که پارک ی ماش

 ادهاش یا رو باز کرد و پیدن، خودش زودتر رفت در سمت هلیرس

 ....کرد

 اط گذاشت با ینکه پاشو داخل حیا به محض ایدر باز شد و هل

 کردینکه اغلب مادرش در خونه رو به روش باز میا  ی ادآوری

 ودن خونه بیشدن، عاشق آجر به آجر ا  ی ار جاریاخت یاشکاش ب

 .... خواستشیبدون حضور مادرش نم یول

 :دنش آغوش باز کرد و بغلش کردیز جون با دیعز

 شال مامانت به سالمت یه نکن !!!نگران نباش ایبشم، گر   قربونت 

 !!!کنهینجا رو دوباره گلستان میاد خونه، و ایمارستان م یاز ب

 خونه کمک مادرش بود، حال از  ی خانومم که تو کارا ی صدر

 رو ز یکرد . از دیه میستاده بود وگریه گوشه وا ی احتنارنبودش 

 ....... شهزجون بایحامد آورده بودش تا کنار عز
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 .....نا گفت منتظرش باشهی ا به سیهل

 انعام فردا  ی برا  یلباس یحوصلگ  یخودشم به اتاقش رفت ، با ب

 ...... گه ی د یعصر برداشت همراه با چندتا لباس خونگ

 که گذشت حس  ی وه آورد، کم یو م  ی چانا یس ی خانوم برا ی صدر

 مهین به سمت اتاقش رفت درش نیهم ی ر کرده براید  ایهلکرد 

 مات ی ستاده بود بقدریکمدش ا ی ا جلویباز بود وارد شد هل

 .....قاب عکس تو دستش بود که اصالً متوجه حضورش نشد

 متوج هاش ایهلستاد، تازه یک شد و کنارش اینا بهش نزدیس

 : نا گرفتیسمت سرو کس  شد، قاب ع

 

 

 ...... !!د پارسال حامد گرفتهیع 

 لیه بزرگ بود، مسلماً دلدر انداز یسته جمعدیبایه عکس زی

 خانوم بخاطر جمع خانواد هاش بود که ی از ته دل مهر یخنده
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 ن بودیز عکس ایهمه حضور داشتن نکته قابل توجه وتامل برانگ

 ه بودن و پدرکردپر رو  ی عیشف یا و مادرش دوطرف آقایکه هل

 شون ههاشون قفل و هر دو رو بغل  ی ام با عشق دستاش رو رویهل

 ......گرفته بود

 : نا قاب رو گرفت نگاهش کرد و گفتیس

 ....دیشینگران نباش بازم دورهم جمع م 

 : نو گفت و قاب عکس رو گذاشت سرجاشیا

 !!؟یبرداشت  یرو که لزم داشت ییزایچ 

 

 

 داشت یرو بر م یف دستیدش ک کم اخلکه از دیا در حالیهل

 خت توش و ی تخت گذاشته بود رو برداشت ر ی لباساش که رو

 :گفت 

 ....نجا موندن رو بدون مامان ندارمیم تحمل ا یبر 
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 مارستان خودشم رفت دنبال  یا رو گذاشت ب یشنبه صبح اول هل

 ا یهلد .... یظهر کارش طول کش  ی کایمادرش، تا نزد ی سفارش ها

 گه عصر یناهار بره خونه و بخاطر ختم انعام د ی ابر  قبول کرده بود

 ره یماده باشه منا تماس گرفت و گفت آیمارستان، س ینره ب 

 ... دنبالش

 : ا منتظرش بود ، سوار شدیمارستان هل یب ی د جلویرس یوقت

 

 

 به  ین چند روز حسابید من شرمنده شمام ایسالم ، ببخش 

 نبودم یاضم ررفت ید، بهتون که گفتم با آژانس میزحمت افتاد

 ..... د ییاینهمه راه بیا

 :سرزنشگرانه و شماتت بار نگاهش کرد

 رون بودم دستورات مامان رو  ی!! کدوم همه راه ؟!! ب ؟یگه چید 

 ...کردمیاجرا م
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 د ید ، امروز همهتون به زحمتیگه شرمندهترم نکن ی د!!! دیببخش 

 تونم جبرانیم ی دم از درس خوندنش افتاده، چجوریسپ  یحت

 .....!!؟ کنم

 :ار دستش رو گرفتیاخت یاونقدر مظلوم گفته بود که ب

 دیباهمه به زحمت افتادن ؟! و تو  ینک یزم !! چرا فکر میعز 

 !ره؟یانعام بگ  ی ؟! مگه تو از مامان خواستیرو جبران کن ی زیهرچ

 

 

 کرده خودش خواسته همه  ی دم مجبور نبوده، اگرم کاریسپ

 ....و ناراحتشان نگرمامانت رو دوست دارن و اآلن 

 ن طرز حرف زدنا ویا یدونست اصالً جنب هیا خودش میهل

 نا بخاطر ین داشت از طرف سیق ینا رو نداره، ی سر یاخ ی محبتا

 نطور که از صحبتهاشیست!! ا یپشتش ن  ی چ عالقهایه و هیدلسوز

 ره فقط ینم یده بود امروز تولد دعوت داشته ولیبا تلفن فهم
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 ره، یگید سرزنش خانوادهاش قرار ممورکه نیبخاطر حفظ ظاهر و ا

 ....مونده و نرفته 

 در حال حاضر  یه ولیا همه موقتنیدونست ایدروغ چرا؟!هرچند م

 ت ها اونم ازین حمایو شکننده شده بود که به ا یاون قدر عصب

 بد فکر ی زاین چند روز به چ ی تونست ای از داشت م ینا ن ی طرف س

 شب اول بخاطر قرص  نه،بدونا رو واقعا همسر خودش ینکنه و س 

 نکه تا صبح یشب از اید یخواب متوجه نشده بود ول

 ا با توجه بهیت داشت، هل یرفته بود احساس رضا یخواب راحت

 که دلشیاز داشت طورین آرامش نیش به ایط رو حیشرا

 ..... خواست امشبم دوباره تکرار بشهیم

 ا یله هو باده شدن ر ین رو پارک کرد قبل از پیدن ماشیرس یوقت

 :گفت 

 !کنم ؟ یه خواهش یشه یم 

 ....!!! بله حتماً
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 ت دست من باشه با حامد ویوشاگه ممکنه امروز و فردا گ 

 ....!!!خودمو خاموش کردم یرمان بتونم صحبت کنم؟؟ گوشیه

 رو خارج کرد در یفش برد و گوشیا دستش رو داخل کیهل

 ح گفت یمل ی نان و لبخندیگرفت با اطمینا میکه به سمت س یحال

: 

 ... د دستتون باشهیخوایمن اصالً لزمش ندارم، تا هر موقع م 

 .رو گرفت و تشکّر کرد ی نا گوشیس

 دمان یدر چ یراتییبه محض ورودشون به خونه متوجه تغ

 کرده بودن که  یطراح ی شده بود طور یلش شدن ، عالیوسا

 .....عصر آماده باشه  یمهمون ی برا

 ینجا بودن ، مثل خواهرا او هم این خانوم و دخترش صوفیمیس

 دنش ی با د حال  ی ا صحبت کرده بود ولیبا هل یگهاش قبالً تلفنید

 ش بده با محبت یکرد بخاطر مادرش دلدار یم  یکه سعیدر حال

 ت ادب و احترام تشکر کرد و دلش از یام در نهایبغلش کرد هل
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 ...... ت گرم شدینهمه حمایا

 شده بود،  ی گهایآدم د  گاران ن چند روزیدن اتفاقات اینا با دیس

 شش رو خاموی تماس گرفت جواب نداد و گوش  ی امروز صبح ناز

 حرف زد، از پشت تلفن به  ی که با ناز ی ن باریکرد چون آخر

 کرد بخاطر کار اوناست یراه گفت چون فکر میخانوادهاش بد و ب

 نا مجبور شده بره اراک، گفته بود ی که س 》تا خواهرات مگه 

 لومت ر یک ۳که تو بخاطرش  ی تونن کاریمه نعقب موندهان ک 

 رو انجام بدن  یفت !!؟ ر《رو  یشد و گوش  ی نا عصبانیکه سیطور

 ... قطع کرد

 ح دادیکرد و توض یهرچند بعدش تماس گرفت و عذرخواه

 خورد چون ینم ی چ دردیش به هیعذرخواه ی بوده ول  یعصبان

 

 

 ن نشو یت اصل و ذات خودشون رو بخوبیآدما معموًل تو عصبان
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 ..... نا بار اولشم نبودین جور توهینکه ایدن، با توجه به ایم

 نک ه یا با مادر و خواهراش و ایرابطه دوستانه هل  دنیحال با د 

 یبرد و آرامش خاصی هم ارزش و احترام قائلن لذت م ی چقدر برا

 ا رو دوستید چطور خواهر زاد ههاش هلید یم  یداشت. حت

 .....دارن

 ی باهمه ، وارد اتاقش شد گوش  یپرسال احونا بعد از سالم یس

 و یاتختپ  ی خودش رو که خاموش بود گذاشت داخل کشو

 صفح هاش قفل  یا رو که تو دستش بود نگاه کرد ولی هل یگوش

 کم بود یلیادش رفت رمزش رو بپرسه، شارژش هم خیبود 

 .....خورد، گذاشت شارژ بشهیشارژر خودش بهش م

 

 

 است یدونست هلینا م یزد، سیم هش  ب  یدر اتاق اومد!! کس ی صدا

 یشد، دست یم ا فکر کردن بهش حالش دگرگونیدن  ی ا با دی، تازگ
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 :د و گفت یتو موهاش کش

 ...د یبفرمائ

 :ا وارد شد و گفتیهل

 ... شارژش کمه یخواستم شارژر بدم ، گوشید میببخش

 ه ؟؟یرمزش چ یبا شارژر خودم گذاشتم شارژ بشه ، راست 

 نا ی ر کرد و سرخ شد!! و از نظر سیی تغ ایهلد صورت یهو رنگ سفی

 تونست رمز رویبود نم  ی بدت  ینبود موقع  ی چارها یدور نموند ول

 شارژم نداشت به   یگه بگه!! گوش ی ز دیه چی  یا اشتباهینگه 

 ع رمزش رو عوض کنه بناچار با مِنومِن یره و سریبگ  ی بهانها

 :گفت 

 

 

  ..... !!!مهر

 ن ا ینکه سیا  ی رد، با شرم برانک لندن داشت بییرو که پا  ی ا سریهل
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 :نکنه ادامه داد یفکر خاص

 ن رمزش رویهم ی ه داد برای رو بهم هد یوشن گ یحامد مهر ا 

 .... گذاشتم مهر

 د، با لبخند فقط یشنیهش رو نمینا انگار حرفاش و توجی امّا س

 خی، تار "مهر  "ا یکلمه رمز هل ی زوم شده بود رو

 .....!!!شونیعروس

 !ا مهّم بود؟یهل ی ازدواج برا نیامگه اصالً 

 !نداشت ؟ ی مگه فقط جنبه قرارداد

 د نیرس ی دش رها بشه؟!! و برایست هرچه زودتر از قیلن یمگه ما

 !!!کنهیبهش داره تالشش رو م

 

 

 ......ا از دستش بدهین راحتیم نداره به اینا تصمیس یول

 ا یلهگه و رابطهاش رو با یم ی ت رو به ناز  یتهران که رفت واقع
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 کردنش  یا و راضیکنه. فقط مونده بدست آوردن دل هلیم  یعلن

 ......و برگشتش به خونهاش به موندن تهران

 رو از سر  ی ادید موانع زیش داره بایدر پ ی دونست راه درازیم

 شتر شرمنده ی کنه، بیمرور م ایهلراهش برداره. رفتاراش رو که با 

 ن  ی بزرگترکه کر ن فیبا ا یده نخوادش ولیا حق میشه و به هل یم

 ......شد یناست دلش گرم میبرگ برنده دست س

 تونه ازش جدا ینا نخواد نمی شه و تا سیقانون ا همسر ینکه هلیا

 .....کنه تا عاشقش بشهین مدت هم تالشش رو میبشه!! تو ا

 .....الش راحت شدیخ ی به لبش اومد و تا حد ی ن افکار لبخندیبا ا 

 

 

 د، یرس یگشت و کالفه بنظر میم ی زیلش دنبال چیا داخل وسایهل

 :د ینا پرسیس

 ؟؟ ی گردی م ی زیدنبال چ 
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 !!!ر از حولهیلم رو برداشتم بغیفتم خونه همه وساروز که رید

 ی؟!! خب همون حوله من که اون س ر   ی نه کالف هایا  ی برا 

 ....ش هستیبرد

 .... برمیباشه همونو م  

 ؟  ی ریالن م 

 اطر بعدازظهر برمبخ ورممجب ینکه اصالً حوصله ندارم ولیبا ا 

 .......انیرم مهمونا زود میدوش بگ

 .... شهیقبل ی بهتره، حوله منم جا ی برقبل از ناهار  

 

 

 ..... رون رفتیلش رو برداشت از اتاق بی تکون داد وسا ی ا سریهل

 ا در اتاق رو بست به یهل یرفتنش رو با چشم دنبال کرد!!! وقت

 :ب زدیخودش نه

 ا یمامان هل دیبا؟!! ی ل کور بودحا تا نا !!یخاک بر سرت س
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 !!؟؟ ینی ز رو بهتر ببیمه چو ه ی ایشد تو به خودت بیم ی نجوریا

 ؟! حال ی گه بخوایه روز دی!! ی ه روز نخو ایل توئه یاصالً مگه به م

 از  ی که تابحال زد ییو گندا یکن یا رو راضیهل  یمونده بتون

 ش روزد  که تو خونت بو یرو ز ۶ذهنش پاک بشه، از اون 

 !!!!! یلیگذروند، آخرش هم که اون س ییرو با اشک و آه و تنها

 ...!احمق چطور دلت اومد ؟

 

 

 یی ه کدوم از کارایز رو فراموش کنه ؟! یهمه چ  ی حال توقع دار 

 تا اآلن زندهات نداشته  ی کردی م ی رو اگه با ناز ی ا کردیکه با هل 

 .....بود

 ج ه ین نتیبه اد کریق فکر میگشت و دق ی حال که به عقب برم

 ش خودشو ی نگا ترکش کرد حس دلت یکه هلید درست زمانی رسیم

 ....نشون داد
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 ش تو خونه قابل تحمل نبود یخال ی متوجه شد که جا یوقت

 خواست پاشو تو اونیگه دلش نمیا دی که بعد از رفتن هل ی جو ر

 .......!!!خونه بذاره

 یفکا خترک دی  ی برا یژگین دو ویا جذاب و مغرور بود همیهل

 رو جذب خودش کنه همونطور که مهران رو یبود تا هر کس

 

 

 ش نبود همون بار اولی تو زندگ ی نا هم نازیکرد!!! مطمئنا اگه س

 ....کردیچون و چرا انتخابش م ی ب  ایهلدن  ی با د

 یسرش از دوران نوجوون ی دونست مهران به تعداد موهای نا میس

 نا از دوستاشیس هم دوران دانشکده  یدوست دختر داشته، حت

 چ کس ارتباط ی ه  شه سربراه شده و بایم  یسال۲ یخبر داشت ول

 نه وی رو بب ی بود دختر یادش کافینداره باتوجه به تجربه ز

 !!!ص بده چکاره استیتشخ
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 د دست گذاشت روش و سختیا رو د یست تا هلیخود نیب

 یافتاده برا یا اتفاقیمادر هل ی رش شد، مطمئنا اگه بدونه برایگیپ

 .....اد اراکیهم که شده با سر م  ینیر یدشوخ

 که ینقدر سرش تو درس نبود و دورانیا هم ان ید اگر سیشا

 بود و  ی ن کارا بودن اونم تو فکرش دختریدوستاش همه تو ا

 

 

 ده بودید ی گها ی ا رو هم به چشم دید هل ی دوست دختر داشت. شا

 ش د و خواهر دوستش حامد به ی شه بعنوان دوست سپیهم یول

 یگهایتر دا !! بلکه در برخورد با هر دخیاه کرده بود. نه تنها هلگن

 ..... در مورد دخترا نداشت ی چ تجربهاینطور بود، و هیهم هم

 نکه تو یدوران دانشکده رو هم فقط سرش تو درس بود تا ا یحت

 نقدریکرد ایل اصالً نگاهشم نم ی برخورد کرد اوا  ی شرکت با ناز

 اومد و حس کرد دوستش ودشه خهو بید که یازش محبت د
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 بود  ی ش نازین دختر زندگیقع اولداره و بهش وابسته شده ، دروا

 موفق نشد یکه بخاطرش با خانوادشم صحبت کرد ول

 ش هم یزندگ ی ه ماجراهای متقاعدشون کنه قبولش کنن ، بق

 ...... دهی نجا رسیبود تا حال که به ا ی دن به نازیبخاطر رس

 

 

 رو قال ی ا بخواد نازیدن هلید!! که با دنبودن نا هرگز آدم جا زیس

 ش رو بهش نشونیداره خود واقع ی ر نازیاخ ی رفتارا  یبذاره ول

 ا ی هلرو تحمل کنه، چه  یین اخالقایتونه چ نینا هرگز نمی ده سیم

 ......!!! ش باشه و چه نباشهی تو زندگ

 باً تا نصفه شارژ شده بود، قفل صفحهاش رو بازیا تقری هل یگوش

 دره کرده، واریذخ ی نه شمارش رو به چه نامیاو شد بب نجک. ککرد

 "دیبرادر سپ "که براش گذاشته   یدن اسمین که شد با دی مخاطب

 قبولش  یچیداد به هینشون م ی ن نحوه نامگذاریمتعجب شد!!! ا
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 !!!نداره

 !!! "ی معتمد ی آقا "ذاشت یحداقل توقع داشت مثالً م

 نا یکه سیدر حال!! دش؟ ی دی فقط به چشم برادر دوستش م یعنی

 یصدا ی ادآور  ی بود، با  گذاشته "خوش آوا"شمارش رو به اسم 

 

 

 کبار بهیرش که هنوزم تو گوشش بود، فکر کرد ینظیبا و بیز

 ....وادارش بکنه براش بخونه ی بهانها

 بودن  "د یبرادر سپ"خودشو کنه تا از  ید دست بکار بشه سعیبا

 ی دونست کار چندان سادهایم ت بده، امّا یر ماهیی ا تغیدر نظر هل

 ...... ستین

 یز یش رو جشن گرفته بود، با برنامه ریسالگ ۲۳امروز تولد 

 ش یز اونطور که دوست داره پیکرد همه چی قش تصور میدق

 شه وینا در برابر عمل انجام شده واقع میکه سیخواهد رفت، طور
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 .....شهین دوستاش اعالم می شون حداقل بینامزد

 

 

 بالخره تونسته بود ی کل بدست آورده بود ول مش  رو نای هر چند س

 ده بشکنه و درونش نفوذ یرو که دور خودش تن یسخت  ی ت هپوس

 ......کنه

ش  ی گذشت هم ینا م ی ش با سیکه از دوست  ی کسال و اندیتو مدت 

 ه

 ایتازگ یچرخوندش ولیانگشت م ی مثل موم تو دستاش بود و رو

 ....!!!ستین  گه اون آدم سابقینا دیشده س  ی زیه چی

 هم طرف  نای ک طرف مدت بودنش با سی ش به یکل زندگ 

 ....!!!گهید

 ی شرمانه ازش نداشت هرچند نازیبود که انتظارات ب ی تنها پسر

 که  ینینا فراتر از ا یامد رابط هاش با س یبدش نم ی ل یبنا به دل 
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 .....هست باشه 

 

 

 شتهرو ندا ی ه که تابحال تجربه رابطه با دختریده بود پسریفهم

 جور ن مسئله استفاده کنه و مشکلش رو ی تونست از همیم

 ......جلوه بده ی گهاید

 چون عکسالعمل   ی داد راستش رو بهش بگه ول ی ح م یالبته تر ج

 خواست مثل هومن به ینبود نم ینی ش بینا براش قابل پیس

 ......از دستش بده یسادگ

 اهاش آرزوش ی شه در رویبود که هم ی نا درنظرش پسر خاص یس

 کرد؛ ینم ینید ی د و بندهایر قیت فقط اگر خودشو درگداشرو 

 نداشت و از نظرش کامالً ی بهشون اعتقاد  ی که ناز ییزایچ

 ....!!نداشت  یچ مشکلیگه هیمورد بود . دیب

 زود تو همون  یل ینصورت خیبود، درا  یدنینوشکاش اهل خوردن 
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 ه فانتاس م  ید ولیرس یتاً دوم!!! به خواست هاش میا نها یاول  یمهمون

 

 

 خواست دریش نم دل یکه حتی امد طور یزا خوشش نمین چیاز ا

 ......!!!شه حضور داشته باشهیکه سِرو م یمجالس

 ی هو عصبین بار خودش رو سرزنش کرد که چرا پشت تلفن یچند

 نا ین کرد؟! حال متوجه شده بود س یشد و به خانوادش توه

 که بعد ی طورده  یت میبه خانوادش اهم یلیتش متفاوته و خیترب

 ......رو قطع کرد  یشدن حرفاش نتونست تحمل کنه و گو یاز شن

 کنترل اعصابش رو از ی خورد گاه یاعصاب م ی قرصها یاز وقت

 که ییکارها  یزد و بعضید میرو که نبا ییداد، حرفای دست م

 ...... !!!شدیمون میعا پشیکرد و بعدش سرید م ینبا

 آبروش وسطه، کاش حرف ی ان حرفا گذشته و پی امّا فعالً کار از ا

 .کردیرو اصالً مطرح نم ی موضوع نامزدگرفته بود و  ی نا رو جدیس
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 شه گفت از دشمنم بدتر یشتر دوستاش واقعاً دوستش نبودن میب

 

 

 نا در کنارشیدن سیمخصوصاً دعوتشون کرد تا با د یبودن ول

 ی دوستا یاد. مهمتر از همه بعضیبعنوان نامزد!!! چشمشون در ب

 .... ش رو به گوش هومن برسونن ی من خبر نامزدهو با  مشترکش

 ......!!ره اراک؟یذاره م ینا وسط هفته م ی هو سیدونست یاز کجا م

 داش بشه با توجه  ی گه پیده دیست بع یازش ن   ی تا حالم که خبر

 ش خاموش ینکه صبح تماس گرفت جواب نداد، بعدشم گوشیبه ا

 ......بود

 ره، اونام گفته یبگ ماسک تاز مهران خواست با خونشون ارا

 .... ستیبودن خونه ن

 .....مسعودم جدا با خونشون تماس گرفته بود بازم نبود
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 زنگ یره ولی غام گذاشته بودن که باهاشون تماس بگیهر دو پ

 .... نزده بود

 اد عاقالنه بود لباسینا نمی باً مطمئنه سیگه تقریحال که د

 و  یودن برنگ نباتب دهینا خریبپوشه نه همون که با س  یمعمول

 .......بود ی ه لباس نامزدیشب

 ی نکه دل خوشیشده بود، با ا ی مهران که متوجّه حال خراب ناز 

 ن بهش یهم ی کرد. براید نمیینا رو هم تا ی کار س یازش نداشت ول

 صله بده و از همه بابت ی ه رو فیاد خودش قض ینا نیقول داد اگه س

 ش ی پ یراش کار مهمه بکن کنه و اعالم ینا عذرخواهی نبودن س

 ........بره شهرستان آمده مجبور شده 

 ر بگذره، امّا به خودش قول داد یآرزو کرد امشب مراسمش به خ

 !!ادیقشه از خجالتش در ب ینا برگرده تهران اونطور که ل ی س یوقت
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 گه ن تونه پسش بزنه و خودش و خانوادش یاره که دیسرش م ییبال

 .......اقدام کنه یو عروس ی زدنام ی بخاطر حفظ آبروشون برا

 نکه یشتر مهمونا رفته بودن، با ای تموم شد.ب یانعام به خوبمراسم 

 نجور جمع ها رویش حوصله ایط خاص روحیا بخاطر شرایهل

 ی ده بود بعد از مراسم حس سبکیبهش چسب یل یخ ینداشت ول

 ...... کردیز عوضش نمیچ چیداشت که با ه  یو آرامش

 ن خانم و دختراش یمات خالصانه پروزح داناز عمق قلبش قدر

 ی الیبراش با ارزش بود که احترام گذاشته بودن و فام یلیبود، خ

 .....ا رو هم دعوت کرده بودنیهل

 

 

 دعا  یمادرشم همه بودن و دستجمع ی ل دوستای عالوه بر فام

 .داشتن ی شتریب  ی تر و صفایروحان  یگروه ی کردن ، انگار دعاها
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 .....شون بودراههم هم ی بهتر یاثر بخش

 گفت یشه میشون همینیادشه معلم دی 》 یجمع  ی در دعاها

 که جزو بندگان  ینک ه آدم خوبید چون احتمال ایشرکت کن

 اده!!! بخاطر وجودین جمع باشه زی ت خداونده بیخاص و مورد عنا

 شهیه هم مستجاب میبق ی اون آدم دعاها 《

 ودش ه خنا رو نسبت بیخالصانه خانواده س  ی محبتها یوقت

 ن چند ینا ایبودن، هر چند س یکاش واقع یکرد اید آرزو میدیم

 کرد ویگذشت هاش بهش محبت م  ی روز درست بر خالف رفتارا

 یدونست همش از رو یم یشده بود ول ی گهای در نظرش آدم د 

 

 

 به عشق و  یچ ربطیانسان دوستانه است و ه ی هایترحم و دلسوز 

 .....عالقه نداره

 نشو ن یست داره هرچند حس کرد بدو رو ی گ هاینا دختر دیس
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 دارن که  ی کنون جانانها  یحتماً بعدش آشت یشکرآب شده ول

 بهتر از یده و رابطهشون حتیقبلشون رو پوشش م ی هایدلخور 

 ..... شهیقبل هم م

 دوست  یبست. ولی دل م یموقت ی زاین چید به ایا نبا یبهرحال هل

 و استرس  ی د یامنا ی ن روزهایکنه در ا  یداشت در لحظه زندگ

 هم  ی گ هایز دی خواست به چینا رو می س ی های زا توجهات و مهربون

 .....کردیفکر نم

 ار یهم بس ین روزا عالوه بر روح از نظر جسمیا خسته بود!!! ایهل

 غذا خوردن نداشت. امروز ظهرم به اصرار ی ناتوان شده بود، اشتها

 

 

 ا یهلکه کرد یالتماسش م ی نا چند قاشق غذا خورده بود جوریس

 خواست هاش رو رد کنه بناچار  د و نتونستیتو جمع خجالت کش

 .....خورده بود ی لیم ی و با ب
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 ان یا مونده بودن تا بیشده بود، بعض یخونه از مهمون خال

 ز جونش بره خونه خودشون ی خواست با عزیا م یدنبالشون، هل

 : ز جونش قبول نکرد و گفتیعز یکنار پدرش باشه ول

 کنم ، تو بتونم پسر خودم رو جمع و جور قط  ن فجان!!! م یهل 

 ی ش شوهرت باشید پ یتت سخته بایو مسئول  یگه عروس مردمید

 ......نجاستیگه ایتا مراقبت باشه، خونه تو د

 : ز جون گفتیعز  ی د حرفایین خانوم هم در تایپرو

 نا چقدر نگرانته ی که س ی دیگن!! دی حاج خانوم درست م 

 کنه، یه من سفارشت رو مر بچقدرون یره ب یم  یوقت  یدونینم

 

 

 پس خونه  یط ازش دور باشین شرایده تو ای اجازه نماصالً

 .... المون راحت ترهیخ  یخودمون بمون

 ریرو که هم مس  ی ز جون!! زنعمو و عمه پریحامد اومد دنبال عز
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 .... بودن بردشون تا برسونه

 .....ر خانوم و خاله مهناز رو بردیمحمدم من ییدا

 ....با و نورسا یراغ فرد ساومرمانم یه

 ینورسا با اون سن کمش انگار درک کرده بود چه اتفاقطفلک 

 ....!افتاده؟

 گفت ی با میفر 》ض شده  ین چند روز از غصه مامان جونش مریا

 وابسته است  یل یچون بهش خ 《امروزم تمام مدت با بغض 

 ا ویمکرر ارش ی خرسش رو بغل کرده بود و باوجود درخواست ها 

 

 

 با جُنب ید و از کنار فر!! باهاشون همراه نشی باز ی برا ایلیا

 ......نخورد

 زجونم دعوت یو حامد و عز ی ع ی شف ی شام آقا ی ن خانوم برایپرو

 یکه داشتن عذرخواه ی بد ی ط روح یبخاطر شرا یکردن ول



@Romanbook_ir                                                                                      تابوشكين عاشقانه  

  
 

شما! یمجازق ین رف ین و آخریرمان بوک:  اول                                      

 ..... رفتنیکردن و دعوتشون رو نپذ

 و نگاهها و توجهات خاص  ی ن ینا اومده بود، سنگ ی س یاز وقت

 ن خودشو سرگرم کار یهم ی کرد. برایدش رو کامالً حس میدج

 !!!ارهیخودش ن ی رو به رو ی ز ینشون داد تا چ

 لو قندتو دلش یلو ک ینا کیس ی دست خودش نبود که از محبته ا 

 نبود حتماً از  ی ط بدیکه اگه مادرش در شرایشد طوریآب م

 ..... افتادیپس م  یخوش

 

 

 دونست ین مچو کنهم دوست نداشت بهشون عادت یاز طرف

 ز رو فراموشید همه چیا زود با یر ی ن دارن، د یچندانه و دوام یموقت

 .....کنه

 نا براشیو فراموش کردن س ییجدا ی ط عادین داشت در شرایقی

 .......ن سخت ترش کنهیسخته دوست نداشت از ا
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 ه توین مهمون که همسایزود اومده بود، آخر یلینا خیس

 .....وده بکوچ هشون بود تازه رفت

 ا که تمام مدتیهل ی ر جو و حال و هواییتغ ی ده برایکه سپیطور

 ساکت شده بود، با لحن  ی رعاد یه کرده بود و حال غیعصر گر

 :گفت یشوخ

 

 

 رفت ی دیرو د یتا خانوم توکل ی نا جان!! پشت در بودیس 

 ؟!! آمار همه همی د یک میش  یو ک ی رون یب ی تو؟!! از ک  ی دیپر

 ....!مونده ، ی نوم توکل ،خافقط  یدونست یم یداشت

 ی گها  ی ا حالشو نداشت اصالً توعالم دیهل یدن ولیخواهراش خند

 ... بود

 ه دست کت دامن مخمل کهیهنوز لباسشم عوض نکرده بود 

 امدبا ساپورتیبا میار زیزانو بود و به تنش بس ی دامنش بال 
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 ....ده بودیو کفش درست همرنگ کت دامن پوش ی م مشکیضخ

 ن خانوم با منقل یپرو ر شده بود کهیو چشمگ ی ناستخو ی بقدر

 نا هم نشسته بود با حظ تماشا یچرخوند، سیاسپند دود دورش م

 .....نا هم چرخوندیسر س ی کرد ، منقل رو رویم

 :ده به حالت اعتراض رو به مادرش گفتیسپ

 

 

 ....!!!نا و خانومشی م ؟!! فقط آقا سیما چهارتام که چغندر

 ی و استکانهاوان یر حال جمع کردن له دن کی میرو کرد به س

 : ز بود، مظلومانه گفتیم ی رو

 ی ن !!! جان من راستش رو بگو، تو که از همه بزرگتر یمیس 

 نا بچهاشه؟؟!! من یا فقط س یا آورده یمامان ماها رو خودش بدن

 ....دا کردهیگم ماها رو از سر کوچه پی که م

 : د، گفتیخندیکه مین در حالیمیس



@Romanbook_ir                                                                                      تابوشكين عاشقانه  

  
 

شما! یمجازق ین رف ین و آخریرمان بوک:  اول                                      

 ا و یثر یست ولیادم نی ه رو که بعد از خودمهدابسو من فقط

 نا برپا یس ی که برا یادمه، امّا خب جشن ی نا و تورو قشنگ یس

 نبود  یچ مراسمیتو که اصال ه ی ره....برایادم نم ی چ وقت  یکردن ه

 .... یکادو هم نداشت ی دن بچه برایان دیکه م یهفتم یحت

 : ن خانوم به حالت اعتراض گفتیپرو

 

 

 ا اومد پسرعمه ید که بدن ی م سپد منم جواب داد ی نو گفتیر اصدبا 

 ........نبود یچ مراسمی ن هیهم ی فوت شد برا یبابا تو سن جوون 

 :ده گفت یسپ

 ...... ل رو به فنا دادمیم داشتم از همون بدو ورود فامیچه پاقدم 

 به دختراش یل منقل اسپند دودش رو با نگران ین خانوم دلیپرو

 :گفت 

 کردنیا م ینگاه هل ی ورچط ی و خانم اکبر ی لومو نومد خاید  ی د 
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 داشتن بخاطر دوست داشتن یرفت چشم ازش برنمی؟!! راه که م

 ی چند بار به مهر  ی دم نظرش کنن آخه خانوم اکبریا ترسیهل

 خانوم گفته بود  》شوهرش  ین زودیا رو به ای کردم هلیفکر نم

 آرزوم بود عروسم بشه ی بد 《....

 

 

 نا یز بود س یم ی رو ی کردن بشقابامع ل جحرف مشغو ی ا بیهل

 خم شد و آروم کنار یبلند شد دسته بشقابا رو ازش گرفت، کم

 :گوشش لب زد

 .... !! برو لباسات رو عوض کنی خسته شد 

 نا رفت، لباساش رو عوض کردی گفت و به سمت اتاق س ی باشها

 د لباسش یامدن باینا م یس ی د، شوهر خواهرایک و شلوار پوشیتون

 سرش  ی الش رو انداخت رووهاشو جمع کرد و شد مبو مناسب

.... 
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 ی ن مهمونیکرد، چون اید تحمل میبا  یتمام بدنش کوفته بود ول

 رون کمکشون یرفت ب یم دیباا و مادرش بود ، یدر واقع بخاطر هل

 ...... کردیم

 

 

 رفت و یده راه م ی نا مشغول کار کردن و کمک بود ، سپیس

 :گفت یم

 ....مید یو هم دنا ریکردن آقا س کارو  میجل الخالق!!! نمرد 

 ر بده اونشب هم ییا رو تغیتونست حال هلینم ی زیچ چیه یول

 که بهش داده بود ینا طبق قولیتموم شد و جمعه صبح دوباره س 

 نا ی مارستان و تا شب همراه پدرش اونجا بودن ظهرم سیبردش ب

 تاه کو فت اجازه داد برهیبراش ناهار برده بود ، دوباره پرستار ش

 گفت یم  ایهلنه ، همش به ی مادرش رو بب 》ر  یدعا کن هرچه خ

 و صالحه همون بشه 《
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 .......!!!ن بودیهمه هم ی روزم تو ختم انعام دعاید

 ...نا به خونه برگشتن یغروب با س

 

 

 نا کنارش ین چند روز س یدار شد بر خالف ای صبح از خواب ب

 !!!نبود

 د حس کردیرسیم شش گو رون اتاق بهیحرف چند نفر از ب  ی صدا

 نه چه ی رون ببیرفت ب ید زودتر مین آمد باییه از تخت پا یبرخ

 ......!!!خبره؟

 مارستان اومدنی قرار بود، از سر شب که از بیب ی ادیا امشب زیهل

 ن پهلو اون پهلو شد تا یداشت موقع خواب اونقدر ا یبیحال غر

 !!!خوابش برد

 و روش بندازهو رپت نا مطمئن شد خوابه ازش جدا شد تای س یوقت

 از  ی صورت همچو ماهش!! که طُرها ی نور آباژور افتاده بود رو ،
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 ....ک طرفش رو پوشونده بودیموهاش 

 

 

 دار نشهی که ب  ی د روش ،دستش رو آروم برد جو ریپتو رو کش

 .....موهاشو کنار زد

 نکه تصوراتش در مورد ازدواج باینده بود با ایبدجور دلنگران آ

 ی در موردش به ناز یخودش بود حت ذهنحد فقط در  ی ناز

 .....داشت  یبیبازم دلشوره عج ینزده بود، ول یحرف

 نداده  ی ازدواج به ناز ی برا ی دوار کنندها یو ام  یچ قول قطعیه

 نی وجدانش راحت بود که تابحال کوچکتر یبود!!! حت

 .....ازش نکرده ی چ موردیدر ه ی سوءاستفادها

 اش صحبت ن اول با خانوادهیهم  ی خواست برایرو واقعا م ی ناز

 نگفت !! چون  ی ز یچ ی حشون به نازیل مخالفت صریکرد بدل

 نشون اتفاقیو کدورت ب ی خواست همون او ل کار دلخورینم
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 ...... افتهیب

 

 

 گه بهیچ کس دیعاشق بود که ه ی ال خودش اونقدریبه خ

 م یبود که وارد حر ی ن دخترین اولی امد.... نازنیچشمش نم

 د در قلبش حفظش کنه، یان با ی کرد تا پا یمکر و فش شد یاحساس

 خانوادهاش یو ه و از هر راهیم داشت به هر شین تصمیهم ی برا

 ....کنه یرو راض

 ....کرد، متقاعد نشدن یامّا هرچه سع

 ی نکه طیتا ا ی پشت خواستگار ی بردنش خواستگاریبجاش م

 ه سئلش اومد اونقدر می ا پیبا هل  یازدواج مصلحت  ی ماجرا یاتفاقات

 ا بعد ازین راحتی کرد به همیکرده بود که فکر مرو ساده فرضش  

 براش ی دن به نازیرس ی شن و راه برایاز هم جدا م یمدت کوتاه

 !! شهیباز م
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 که  یید با عشوهها یاول آب و رنگ ظاهرش رو د  ی در مورد ناز

 که ییراً با حرفا و رفتارایامد بالخره بهش دل بست، امّا اخیم

 و نشون داد و رفته رفته نسبت ش ریخود واقعار انگد، یازش د 

 ......بهش دلسرد شد

 رفتار  یستگید!!! به مرور شا یبکر رو ند ییباینهمه زیبا ا ایهلامّا 

 اد، ا ول رفتاراش یو کردارش باعث شد کم کم به چشمش خوش ب

 ..... صورتش خودشو نشون داد ییبایبه دلش نشست بعد ز

 ک هیه کرد، طورد وجودش رخنپو  ر وقش کم کم به تایعالقه عم

 ......!!!!ا رو در سر دارهیدن به هلیرس ی درحال حاضر فقط آرزو

 ن یو محرمتر یسخته خوددار بودن در برابر همسر قانون یلیخ

 ؛ ی خواد رفتار کنیاونطور که دلت م ی نکه نتونیت، و ایآدم زندگ
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 ی نازدا کرده رو هرگز در مورد ی ا پیکه در رابطه با هل  یعطش

 !!نداشت

 ی شد ولیشقدم میشتر موارد خودش پیدر ب ی که ناز ی جودبا و

 ......کردینا امتناع م یس

 نا به خودش ی جلب توجه و نظر س ی برا ی ن کار یا کمتریهل

 ....کردینم

 نا به خودش اجازهی پوشوند که سیهاشو م ییبایاونقدر خودشو و ز

 ....دادیشتر رو نمیب ی شرویپ

 افته ا ونقدر یج بهش زده مل ازدوای اوا ه ک یتلخ ی اد حرفایبه  یوقت

 شد که دوست نداشت بهش یش خودش و وجدانش شرمنده میپ

 د دنبال راه یاره؟!! بایاز دلش درب ی دونه چطوریفکر کنه حالم نم

 .....ن کار باشهیا ی برا  یحل مناسب
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 ن دختر تماماً متعلقیشد ا یبا بود!!! باورش نمیصورتش تو خوابم ز

 کرد دوست یاحساس شعف و غرور م ی ن فکریچهم از به خودشه،

 ......دنش رو تماشا کنهینه و خوابیداشت تا صبح بش 

 ت کرد، یزیا رو ویمارستان بودن دکتر مادر هلی امروز عصر که ب

 کارش تموم شد خواست با بچ ههاش صحبت کنه حامد و  یوقت

 بودد و مشخص ید ین بار بود م   یا رو اولیا جلو رفتن؛ دکتر هلیهل

 ا گفتیضشه رو به هلیدختر مر 》شما نه  !!《

 

 

 کرد و رنگ صورتش یا قالب تهید که هلینا به وضوح د  یس

 یع اومد کنارش و دستش رو حلقه کرد رو ین سریهم ی د،برایپر

 ده بود یپرس یا با نگران یشونش ، هل 》دکتر؟!  ی شده آقا ی زیچ

 د لطفاً یبگ   .... به منم《س ت ین ی زینان داد که چ ی دکتر بهش اطم
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 ا رو بردینا هلی خواد بزنه مردونه است ، سیکه م ییط حرفافق

 مکت کنار پدرش نشوند و ازش خواست نگران نباشه تاین ی رو

 ....برگردن

 ..... نا بهمراه دکتر به اتاقش رفتنی حامد و س

 دکتر رو به هردو با تاسف گفته بود  》 یط بحرانیمادر شما شرا

 بوده و فرصت مقاومت  ی اگهان ش نبه داره چون ضربه وارده ی بد

 ن برخورد کردهی ن به شدت با زمیهم ی و عکسالعمل نداشته برا

 یم پزشک  یکه ت  ی ن انجام عمل دشواریده، در حی د ی ب جدیو آس

 

 

 رو تا  ی زیخونر ی م جلویتونست یمارستان ما انجام داد بسختیب

 به ن حالت اگرم ینداره در بهتر یط خوبیم . بازم شرایریبگ ی حد

 دا کرده یه نخاع مشکل پیشه از ناحیون آدم سابق نماد ایهوش ب

 ن یر نشیلچیش رو از دست داده، تا آخر عمر و  یو توان حرکت
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 شه ی.... م《د ..... یختن حامد رو دینا به وضوح شکستن وفروریس

 ا با شتاب به سمتشون اومد و نگاه پرسانش رو یبرگشتن هل  یوقت

 نا گفته بودی خت سون انداهشب 》نگفت   یز خاصی نگران نباش!! چ

 ت ین وضعیم ممکنه تا مدتها در همیدونست ین که خودمون میهم

 باشن  《.....

 زد، یموج م ایهل  ی تو چشما یخاص  "د!! یگی دونم دروغ میم "ه ی

 هم گفتن که به طرز  یعیشف ی نو به آقاینگفت هم ی زیچ یول

 ..... نداشت یساکت بود و حال خوش یبیعج

 

 

 بگذره نور آباژور رو کم کرد یبه خو ب زیچ  همهود  دوار بینا امیس

 ...... دیخواب ایهل ن مکان به یکتریقبل در نزد ی و مثل شبها

 یپاتخت ی نا و رو یا که هنوزم دست س یهل یبره گوشیو ی صدا

 دارش کرد، نگاه ینا رو از خواب بی ک بهش بود بلند شد. سینزد
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 تادهاف ی  فاقات دی د، فهمیبه صفح هاش که انداخت اسم حامد رو د 

 :جواب داد یرون رفت ، با ترس و نگرانیاز اتاق ب

 !!!جانم حامد 

 :ح نداشتیبه توض ی از  یگرفته و ناراحت حامد ن ی صدا

 چند ساعته بغض گلوم داره ی دون  ینا !! تو بگو چکار کنم ؟! میس 

 صبح که  ۳ختم و دَم نزدم!! از ساعت یکنه؟! تو خودم ریداغونم م

 نین و فوت مامان رو اطالع دادن تا همگرفتاس تم مارستانیاز ب

 ز جون یحرف بزنم ، به بابا و عز یکیاآلن صبر کردم که بتونم با 

 

 

 دونستم اونموقع خوابن بخاطر زن و بچهاش یرمانم م ینگفتم ه 

 بگم؟! تو ی بگم؟! چطور یدونم چ یهنوز بهش نگفتم، اصالً نم

 .........ودنبش یچینا ؟!! مامانم سالم بود هی شه سیباورت م

 هیکرد نتونست خودشو کنترل کنه با گر یسع  ینا هر چیس
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 :گفت 

 !! ؟یدا کنیپ  یبگم تا تسل ی دونم چ  یگم!! واقعاً نمی ت میتسل

 د، یگذرونیرو م یط سختیکنم ، شرایتونم بگم درکت میفقط م 

 ..... !!!خدا بهتون صبر بده

 و نیاست لحن حرف زدنش ین یکامالً مشخص بود تو حالت عاد

 بهش اطالع دادن تا حال یداد ، معلوم بود از وقتیکامالً نشون م 

 :گفت ی خش دار ی بهش گذشته با صدا یچ

 

 

 ن تماس گرفتم یهم ی ا دستته برایهل یدونستم گوش یم 

 حالش بد  ی بهش بگ ی ه جور ی خواستم باهات حرف بزنم که  یم

 .... نشه

 بتونم  تا بشهدار یا بیکنم هلیداداش!!! صبر م   یخوب کار کرد 

 ....م اونجایا یبهش بگم بعدش م
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 س از اشکش رو پاک کرد. مادر ویصورت خ یبعد از خدا حافظ

 دار شده بودنینماز ب ی د که برایپدرش رو روبروش تو هال د

 نا ی س سیدن حال خراب و صورت خ ی صبح بود با د ۶ساعت 

 صدا یه بیگر ی ن خانوم با ناباوریافتاده پرو یدن چه اتفاقیفهم

 .....دداسر

 

 

 ، یا خوبیکرد اونقدر از مادر هل یپدرش هم با تاسف ابراز ناراحت

 یده بودن که از دست دادنش برا ی ک دیده و نیصفات پسند

 ... همشون سخت و دردناک بود

 ن باشه تا اهل خونه روییکرد تُن صداش پایم ین خانوم سعیپرو

 یک مگفت و اشی بت می خودش آروم ذکر مص ی دار نکنه، برایب

 .....ختیر

 : گفت ینا با دلواپسی رو به س
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 !!م؟ی ا بگیبه هل ی حال چطور  

 نیدونست سخت ترید م یتو موهاش کش ینا مستاصل دستیس

 !!!نهیکار هم 

 

 

 ده باشه یدار شده وحرفاشون رو شن ی ب ایهلد ین فکر که شا یبا ا

 ده بودن رفت به محض ورودش یکه خواب  یمه سمت اتاقیسراس 

 .....ه نقطه ماتش بردهیره به یون خیگر ی شماا چا بید هلید

 ا متوج هاش نشده ؛ دوطرفینا جلو رفت، حس کرد هلیس

 : تکونش داد یشون هاش رو گرفت به آروم

 !!!ایهل

 د، یهو مثل انار پاشیکنه  یبود که خودشو خال یانگار منتظر کس 

 : نسبتاً بلند گفت ی ه و صدایبا گر

 !! دکتر بهتون گفت ی گفت  غروروز دیمامانم نموند، د ی دید 
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 د!!! حال بدون مامانم چکاری شما به من نگفت یمه ول یحالش وخ

 !!بذارم ؟ یک ی پا ی کنم ؟!! سرمو رو

 

 

 بلندتر  ییکرد با صدایگفت صداش هم بلند تر مینطور که میهم

 :ادامه داد

 ی من دروغه ، بهش گفتم ولی زندگ د همه یمامانم رفت و نفهم 

 .....!!!دروغ گفته باشه هشباور نکرد دخترش ب

 رون بره دستپاچه شد، با یبلند حرفاش ب ی نکه صداینا از ایس

 :گفت  یمهربون 

 س ت ین حرفا نیا جان!! الن وقت ایهل 

 ...... ز دلمیآروم باش عز

 ،!!ست اونوقت آروم باشم ؟یگه ن یچطور آروم باشم مامانم د  

 ام یب هشیمه ی زو بگم که قراره برایخواستم همه چینبار میا
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 .... گهیشش، که دیاراک پ

 

 

 ن حال ویا رو نداشت تو ایدن هلید  ی ن جورینا طاقت ایس

 رو که به ذهنش  ی گفت، تنها کاریز رو میط داشت همه چیشرا

 رون نره و پدر مادرش متوجهیا بیهل ی حرفا  ی د تا صدایرس

 نشن!!!!  

 که ازش واهمه  یکردن اتفاقیزودتر از اونچه فکرشو م یلیخ

 ه شوم مرگ با همه تاثرات و تالماتشیش اومد!!! سای پن شتاد

 ی شون شد و به طرز ظالمانه و ناگهانیرحم وارد زندگیناباورانه و ب 

 .... رشون کردینشون رو با خودش برد و غافلگیزتر یعز

 کرد کهیفکرش رو هم نم یا اراک بود حتیش که هل یدفعه پ

 ..... دار با مادرش باشهین د یآخر
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 یید کارها یبعدشون باخبر بودن شا  یه کمیاز  فقطما کاش آد

 ....دادن تا افسوس و حسرت بعدشون کمتر بودیانجام م

 ...... دنش، لمس نکردنشیکرد نبودنش، ندیچطور باور م

 ا یهل یرانین و ختم مسجد در کمال بهت و حیع، تدف یمراسم تش

 ه دیپ کرد سیره نگاه میانجام شد، چنان ماتش برده بود که فقط خ

 ی چند بار  یه کنه حتیکردن گری و فائزه کنارش بودن التماسش م

 .......ده به صورتش زدیسپ

 ا واقعاً چشمه اشکش خشک ی د یشنیا کر شده بود و نمیامّا هل

 ی ا واقعا بدنش ب یشده بود؟!! خودشو زده بود به حس نکردن 

 !!! د؟؟یفهمیانش رو نمیاطراف ی حس بود و تلنگرها

 اطر سرشناس بودنشون اومده بودن رو دربخ که  ی شماریب ی آدما

 ج و منگ بود که فقط با یسرش گ ی د بقدر ی دیاز ابهام م  ی هالها
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 به سالم و   ی تکرار  ی جوابها  ی دنشون مثل عروسک کوک ید

 ....دادیشون می ت همدردیتسل

 با ،فائزه، یبعد از تموم شدن مراسم ختم!! آخر همه همراه فر

 اطیرون!!!داخل حیومد بد امسج  نا ازیس ی فرشته و خواهرا 

 ستاده بود، تمامیهمراه چند مرد ا ینا سراندرپا مشکیمسجد س

 ایمدت حواسش به  خانوما بود چون به شدت نگران هل

 حال شده بود ی ن بار ب یو حالش بود از صبح تا قبل از مسجد چند

 ی ن نباشه ول یع و تدفیه کرده بودن تو مراسم تشیا توصیلیخ

 ت تلخ ازین واقعیباشه و با ا دی بامعتقد بود   !!!کردن نا موافقت یس

 ک روبرو بشه در صورت نبودن در مراسم!!! بعداً که از شوکینزد

 خارج بشه عالوه بر غم ازدست دادن مادرش!! نبودنش در مراسم 

 ن به هر یشه بنابرایشترش میب   یبد و باعث ناراحت ی هم خاطرها
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 ت روبرویک با واقعیز نزدو اشه با ه اشو یه به ثان یثان دیباه یجور 

 ........بشه و لمسش کنه

 ه طرف شونشیامدن  یم ایهلدن خواهراش که همراه یبه محض د

 ی رو فائزه گرفته بود، بدون توجه به ادامه ی گر ی د و دیرو سپ

 عید سری که دوست پدرش بود با گفتن ببخش ییآقا ی حرفا

 :دیپرسود ه بهم ن که جلوتر ازی میخودشو بهشون رسوند و از س

 ........گه بد نشد؟! همش نگرانش بودمیا چطوره؟! حالش د یهل 

 کرد ازیه میانگار هنوزم تو شوکه!!!کاش گر یحالش بد نشد ول

 نشونه یلین خیا  ی هایدم و نه گریازش شن ی صبح تا بحال نه حرف 

 !!!دیرون اآلنم بهتره خونشون نریه ، بنظرم با خودت ببرش بیبد

 از  ی ه جوریخلوت باهاش صحبت کن،  ییاش جببر غه بازم شلو
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 ط لزمهین شرایه کنه تو ایاد ازش بخواه گریرون بین حالت بیا

 ....... دهینش م یتسک

 ا ین خودش شونه هلیهم ی نا با نظر خواهرش موافق بود.برایس

 ی ن بردش در رو باز کرد و نشوندش روی رو گرفت و به سمت ماش

 حته در رو بسترا  ب وش خومطمئن شد جا یوقت یصندل

 ....ن رو دور زد و سوار شدی خودشم ماش

 آورد،یدهاش دلش رو به درد م ی فروغ و رنگ پر یب یدن چهرهید

 لغر شده  ییلویروز حداقل چند ک۲ن یهم  یکرد طیحس م

 یقرار ی روز رو با بین چشماش بوضوح گود افتاده تمام دییپا

 نهیاز معا بعدتر دش دککه عصر دکتر برده بو ی گذرونده بود طور

 ن بودن فشارش، عالوه بر دارو سرم ییو پا یل ضعف عمومیبدل

 .....ز کردیتجو
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 توشون خواب آور داشت راحت ی که درصد ییشبم با داروهاید

 نه که خواب به چشمشیغمش سنگ  ی ده بود وگرنه اونقدریخواب

 .....رفتینم

 ی رند باامروزم از صبح تو مراسم مثل بهت زدهها بود فقط چ

 ی ختن و شربت قندیکه به سر و صورتش ر یحالش بد شد،با آب

 شه ب ا خودشون آوردهیکرده بود لزم م ینیش ب ی نخانوم پیکه پرو

 ..... بودن به خوردش دادن سرپا مونده بود

 جونش رو تو ی ب  ی د و جفت دستاینا کامل به سمتش چرخیس

 ......د ی ند یدستاش گرفت، بازم عکس العمل

 ن زن خوب و دوستینقدر ا ی نداشت!! ا  یوشل خ هم حا نا یس

 بانهاش دل همه رو به درد آورده بود،یبود که با رفتن غر یداشتن

 ایهلچ کس به اندازه همسر و بچههاش خصوصاً یامّا ه
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 ر وییچ تغیه یدستاش رو نوازش کرد ول ی سوخت، کمینم

 ر شدهه خشدایکه اونم بخاطر گر یید ، با صدایدرش ند یواکنش

 : مهربون گفت یحنو لود ب

 !!؟یزم خوبیا عزیهل 

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

 !!م؟یکم حالت بهتر بشه ، کجا بریکه  ییخوام ببرمت جایم 

 عکس العمل نشون داد سرش رو  ی ن حرف فوریدن ایبا شن

 خوشگلش نگاه مظلومش رو ی نا و با چشمایچرخوند سمت س 

 شد، یده م یشن  یتکه به سخ جون  یب ییبهش انداخت و با صدا

 :ملتمسانه گفت

 ش مامانم؟؟یم پ یبریم

 گفت: د لبخند به لبش نشست ی ن که صداشو شنیهم

 ......برمتیزم!! چرا که نه؟؟!!اآلن میآره عز

 ن ایشون رو خود سین در آرامگاه خانوادگیظهر بعد از مراسم تدف
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 ه نکیاز ا یدش هنوزم همراهش بود، با خوشحالیقفل کرده بود کل

 !!ا رو برآورده کنهیته هلواسه ختونیم

 ..... ن رو روشن کرد و به سمت آرامستان حرکت کردی ماش

 شه خلوت تر بودیک عصر، آرامستان از همیتو هفته و نزد

 داد دور تا دور آرامستان آرامگاه یبه آدم م یسکوتش حس خاص

 .....بود  یعیش مربوط به خانواده شفی کیقرار داشت که  یخانوادگ

 ا یکه پدر هل یگذشت زمانی از مرگ پدربزرگش م ی ادیز ی سالها

 . ساله است ۸ا یشه و اآلن پدرهلیساله بود پدرش فوت م 

 

 

 ی لیده شد که خیبزرگ خر یع ین آرامگاه توسط شفیاون زمان ا

 ز یکنن، از اون به بعد عزیشن و همونجا دفنشون میزود فوت م

 ت ف گیمجون  》ن یاره همیم ی د قبر تو زنده بودن بد شگون یخر

 از دست بده  یکار باعث شده شوهرش رو تو جوون 《نهمه یتو ا
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 سال امروز  ۳۸اونجا دفن نشده بود، بعد از  ی گها یسالها فرد د

 .... !!!رو داخلش به دل خاک سپرده بودن ایهلمادر 

 جونش  یا، در رو باز کرد و جسم بیاده شد اومد سمت هل ینا پیس

 د ینا کلی فتن سه رمگارون به سمت آرایب اط آوردیرو با احت

 ....انداخت در رو باز کرد

 که از صبح   یگلها، نم خاک و گالب ی به محض باز کردن در بو

 د انگار اونو از بهت و شوک خارجیچیا پ یهل  ینیر بیخته بودن زیر

 که آرامگاه  ییشدن اشکش شد. خودشو به جا ی کرد و باعث جار

 

 

 ن  ی زم  ی رورش پر از گل بود کنا مادرش بود رسوند روش ی ابد

 بلند و از عمق دل  ی گلها، با صدا ی نشست و خودشو انداخت رو

 .......ه کردیو قلبش شروع به گر

 کرد کنار یکه پشتش رو نوازش مینا کنارش زانو زد، در حالیس
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 :گوشش گفت 

 ...... بگو یداشت ی رونم راحت باش!! کاریزم !! من بیعز 

 دوست دارهه ک ی اش گذاشت تا اونجوررون رفت و تنهینا ب یس

 کرد لزمه بغض فرویکنه بلکه سبک بشه، حس م ی سوگوار

 ه رو هضم کنه و باهاش کنار یخورد هاش رها بشه تا بهتر بتونه قض

 ...ادیب

 نیک در داد تا از همیوار نزدیهاشو به دیدور نشد!!! تک یلیخ

 ......ا هم باشه یرون حواسش به هلیب

 

 

 ده بودیخودش د ی شماا چز رو بینکه همه چیا ا بایهل ی برا

 رش نداشت!! از صبح هر یجز پذ   ی چارها ی باورش سخت بود ول 

 ن بود که ی لش ایه دلیدم یه کنه شایکار کرده بود نتونست گر

 داد ازیبا داد و ب ین مراسمی امد خانوما تو چنیشه بدش میهم
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 ن ن کیاد میغ و فریشن و در حضور همه جیخارج م ی حالت عاد

..... 

 جور  دیبازان ی کردن در غم از دست دادن عز ی ار بنظرش سوگو

 نداشت و واکنشش ی ن تجرب هایا تا بحال همچیباشه ، هل ی گهاید

 داشت ی ه کرده بود حال بهتریبود، حال که گر ی ر ارادیکامالً غ

 ن حال به مادرش بگه، وگرنه عذابینجا و همی د حرفاشو همیبا

 :گفترت ه با حسیون گریکرد م یمشتر کالفهاش یوجدان ب

 

 

 !! چطور دلت اومد ماها رو تنها ی معرفت نبود ی مامانم!! تو که ب

 ن یش تو این یاز داره اگه ببیشتر ، بابا بهت ن ی؟! از همه ما بی بذار

 عاشق  ی ر شده!! اون دفعه بهم گفتیروز به اندازه  سال پ 

 فتاراشل ریتونم دلید، حال می د و با عشق ازدواج کردیهم بود

 نیعاشقانه چقدر ایزندگ سال  ۳عد از م بفهمرو درک کنم و ب
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 گن صالح دریم ی دلدار  ی براش سخت تره!! همه برا ییجدا

 دونن ینم ی !! ول  یحرکت کن یتونست  یگه نمیرفتنت بوده چون د

 م ، خودم کارات رو با جون و دلیبود یکه ما به همونم راض

 تحبتت رو با نگاه پر مهر و م ی کرد ین که نگاهمون م یکردم همیم

 .......ا ارزش داشتیبه اندازه تموم دن ی دادیمون مهب

 دروغ گفتم چکار یبفهم ی مامان!! اون بار بهت گفتم اگه روز 

 ی باور کن ی تونستیکه نم  یتو اونقدر مهربون ی؟! ول یکن یم

 

 

 بهت دروغ گفته باشه!!! فکر  ی تش کرد یکه خودت ترب ی دختر

 .... .کنم یم یخدارم باهات شو ی کرد

 نبار یستم اون شب راستش رو بگم گذاشته بودم اتون ن نیهم ی برا

 ....ح بدمیز رو برات توضیهر طور شده همه چ

 دونم یافته و فرصت نشه!!! مین اتفاق بیکردم ایاما فکرشو هم نم
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 گم ی ت رو بهت میواقع ی ، دوست داشتم وقت ی شنویکه حرفامو م

 ....... ادیردم بکه د ی ، جور یگوشم رو محکم بکش

 یرو ی زدیکردم آروم میم یطون یکه بچه بودم ش تا وق مثل اون

 م که دروغیببخش یه بشم ول یتنب  ین کارو بکنیدستم حالم هم

 شه حرفامو فقط ی بهت گفتم!!! من که طاقت نداشتم و هم یبزرگ

 تا حال تونستم ی نو بهت نگفتم؟!! چطوریزدم چرا ا یبه خودت م

 !تو دلم نگهش دارم؟

 

 

 :مه داداداو  لباش نشست ی رو  ی تلخند

 م رویدرو غ یخونه زندگ  ی ایرم برات که آرزوت بود بیمامان بم

 ..... ی ایب ی خوایم ی گفته بود   ینی بب

 دونم باوریم میه دروغه؟!! و قراره جدا بشیشه ازدواجم یباورت م

 ......ن کار درستهیمطمئن ترم که ا یحال از هر موقع ی ول یکنینم
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 زه یگه انگ  ی !!! حال دباشن ننگرا یول ی نگران بابا بود شهیهم

 چ وقت بابا رویالت راحت هیشتر شده، خ ی اومدنم به اراک ب

 تونم مثل خودت براش باشم  ی دونم هرگز نمیذارم م یتنهاش نم

 ......کنمیخودمو م یسع یول

 دلش رو ی تلنبار شده ی کرد فقط حرفایه نمیگه گریحال د 

 رراسکه مدتهاست س ین حس نکبت یا خواست بگه تا ازیم

 

 

 وجودش رو پر کرده و خواب و خوراک رو ازش گرفته راحت بشه 

 :تازه کرد و ادامه داد ی، نفس

 ی باشه که با عشق ازدواج کن ی حس خوب دیبادونم یمامان !!! م 

 کنه تا بهت یطرف مقابلت با تمام وجودش همه کار م یو بدون

 دم چقدر از لحظات یو فهم ی ردف ک یبرسه خوشحالم که برام تعر

 ی برام گفت   یوقت ی بود  یو زن خوشبخت ی با بابا لذت برد  یگزند
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 ستاده و بخاطرتیخانوادهاش ا ی ش چطور جل وی سال پ ۳که 

 که اون زمان به حساب خودشون نامزدش ی ده و دختریجنگ

 خوشحال شدم و بهت  یلیشده رو نخواسته!! برات خیمحسوب م 

 حد  نیاتا  ی اره که مردیزن حس غرور مه ی ی م شد!!برایحسود

 ...... بدست آوردنش بجنگه ی برا

 

 

 ن کارید ایکنم شا یدونم ، فکر م یان ازدواجتون رو میحال که جر

قا یبابا دل اون دختر رو سوزنده، آهش دامن من رو گرفته حال دق

 بخاطر عشقش با  ی ه سر دختر خودش اومده ، و پسرین قض یهم

 ش به  راحت ییکرده تا بعد از جدا یتدخترش ازدواج مصلح

 .......برسه

 ی ام اراک!! کار ی خوام بیم، م ین روزا جدا بش یآره مامان قراره هم

 ه ترم یاراک بود حال که  یکردم انتخاب پزشکی د میکه از اول با
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 برام نداره یتی چ جذابیه ی دم که داروسازیرفتم اونقدر حقارت د

.... 

 !!کنه؟ یم  یگاه زندگ دخترت خواب ی دون  یمامان!!! م

 از تنها  یدونستیچون م ی زد یکه تلفن م ییبا! شان!مام ی دونیم

 ، همه اون شبا تنها ی کردیم ی ترسم احوالپرس  یبودن تو شب م 

 

 

 گفتم یبه دروغ م یو نگران نش ی نکه غصه نخوریبودم امّا بخاطر ا

 .... !!!!ستمیتنها ن 

 شرکت جلس هاش  ه باریه بار جلسه ساختمونه!! یه بار حمومه!! ی

 ه بار خسته است یکه خون ه است !! یزده نده تو راهیطول کش

 ......!!!خونه  ی ن سوپر روبرویه بار رفته تا همیده!!! یخواب

 ی ن دختر یشه همچینهمه دروغ ؟؟!!! باورت میشه منو ایباورت م

 !!!؟ی ت کرده باش یترب
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 دوشش بود برداشته شده،  ی که رو  ی از بار یکرد بخش یحس م

 :ادد و ادامه دیکش یاز سر راحت ینفس

 تونستم تایبازم نم ی د اگر اآلنم روبروم بودیدونم مامان!!! شاینم

 خورم چرایمونم و غبطه میپش  یلیخ  ین حد حرفام رو بزنم ولیا

 

 

 و مفت از ی ن جور یکردم ایز رو نگفتم فکرشم نمیزودتر همه چ

 ......دستت بدم

 نیهم ی ش سالمه برایسبک زندگ ن ب ود مامانم یشه ا فتخارم ایهم

 ه نفر تو ی یاطی احتیدونستم ب ی نداره نم یمشکل یجسمظر از ن

 با خوردن قرص یو فشار داشت یره!! کاش چربیگ یرو از ما م

 ..... !!ن اتفاق تو رو از ما نگرفته بودیا یول ی کرد یکنترلش م

 التی، خی و عاشقش بود  یدونم بابا رو چقدر دوست داشتیم

 ی هدارنگ خوبنه که ازش یتونم بکنم ای که م ی کارراحت تنها 
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 چیاگر ه یدونم حت ینم میشم!!! ایدونم مثل خودت نمیکنم م

 ....!!خواستی، بازم بابا فقط تو رو می کردیم براش نمیکار

 بخاطر خودمم که یتو رو براش پرکنم ول ی تونم جایمن هرگز نم 

 ...... مونم تا بعداً مثل حال حسرت نخورمیشده کنارش م

 

 

 ن چند روزیش تو این یبب گه ! ا چقدر شکسته شده؟! یاگه بدون

 .....میکه اآلن همه نگرانشیکرد و دَم نزد، طور یچقدر خودخور 

 م یک لحظه هم تنهاش نذارم، کار انتقال یدم ی بهت قول م  یول

 رم ویگ یم  ین ترم رو مرخصیرم اید تا ترم بعد طول بکشه، میشا

 اد، موافقت یمونم تا جواب نامهام ب یظر مش بابا منتیام اراک پیم

 ........رم دانشگاه ینجا می مهر همه بش

 ک سال از درسمیکه کردم فقط باعث شد  ین کار اشتباه یبا ا

 ارزش کردم، بارها  ینکه خودم رو هم بیافتم؛ عالوه بر ایعقب ب
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 دم ، احساس بدیدیاماحتر یدم ، ب ین شنیر شدم، توه یتحق

 ....!!!گهید ی ز ایچ ی لیخ یلیخ سربار بودن داشتم و

 !!ی شتر غصه نخو ریگم بینم  بهتهشو   یبق

 

 

 زدم چقدر بهتر یشه که باهات حرف میمامان مثل هم ین یب یم

 .... !شدم؟

 پاهات بر نداشته  ی چ وقت سرم رو از ر ویکاش اون شب ه

 .......بودم

 تهران رفتن به هر  ی ک هفته فرجه امتحانا رو بجای کاش اون 

 .....شت یبود مونده بودم پ ی بهون ها

 حت وار تویشه نص یبمونم؛ مثل هم  یذاشتیمم ن دونیهر چند م

 !!ش شوهرش باشه و تنهاش نذارهی پ دیبازن "  ی خوندیگوشم م 

 چیت اول شوهرت باشه!! تحت هیاولو یشه تو زندگ یهم
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 کن آرامشش رو فراهم یشوهرت رو تنهاش نذار!! سع یطیشرا

 ".....ی کن

 

 

 شون چکدومی گم !!! ه یحال بهت م  یونستم بگم ولتیاونموقع نم

 در کار یمشترک  یرو نتونستم انجام بدم چون شوهر و زندگ

 ..... !!!نبود

 اده ممکنه یت زی دونم مهربونی؟!! م  یشه ازت بخوام منو ببخشیم

 ......میبخشیحتم دارم م  یول ی ازم ناراحت باش

 ده بود و ناتوانبراش نمون  ینکه تموم بدنش ضعف داشت، رمقیبا ا 

 ی حال و هوا یاز لحاظ روح  ی   ول کردیبودنش رو کامالً حس م

 ر  یکرد تو ابرا سیکه احساس میدا کرده بود، طوریپ ی بهتر

 ......کنه یم

 اره ی هرچند هنوزم هر اونچه در دلش بود رو نتونست به زبون ب
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 ش رو گفته بودکه قبالً هرگز جرات گفتنش یادیبازم بخش ز  یول

 ....... !!رونداشت

 

 

 !! دیسش کشیبه صورت خ یدست

 ....... دی رو ند یبه اطراف انداخت کس یه نگاه آگاخودنا 

 نداره  ینجا که اشکالیکنه به درک!! ایه مینن که داره گری اصالً بب

!!! 

 !!ه کنه؟؟!! مگه مردا احساس و دل ندارن؟؟یگر دیباچرا مرد ن

 !!!ه؟؟ن حرفا دل سنگش آب نشیدن ای ه با شنیچه مرد

 !!شن؟یمون نمیکنن؟!! پشیمردا مگه اشتباه نم

 کمک بهش رو نداشت؛  ی ارا یده بود؟!! مغزش ینجا رسیاز کجا به ا

 ترم بعد و کنار بابا  یمرخص "کلمات  ی ذهنش قفل شده بود رو

 ...."!!!موندنش
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 .....کنهیش میکه داره عمل  یمطمئن بود با سرتق

 

 

 ....دیوم شده د ز رو تمیه لحظه وحشت کرد و همه چی

 کرد که هنوزم زنشه یمرص و قدلش ر ی دیام ی نه!! کورسو یول

 مراحل داره و   یاد وسط کلیطالق هم ب ی اگر پا یدونست حتیم

 نه ک ه درست فکر کنه، یست، حال وقت ایا نین سادگیبه هم

 .....!!!د نشهینکه نا ام یره و عاقالنه رفتار کنه؛ مهمتر ایم بگیتصم

 ادق بره بگه آقا غلط کردم ، اشتباه کردم ، منو تونه صاف و ص یم

 !!خشبب

 گه ی اد می به خودش زد، آره اونم م ی پوزخند 》چه خوب!! منم  

 ی بهم بگ  ی ا  ین بودم تا بیمنتظر هم 《...

 اونهمه ی؟!! وقت یهست یگه تو چه آدم مزخرفی ش خودش نمیپ

 کنار پس  ی بذار ی زدیرو که ازش دم م یعشق و عاشق ی ادعا
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 !!!یکن ین کار رو میراحت با منم هم یلیخ ی روز

 

 

 کرد عاشقیگفت غلو کرده بود و فکر م ی بهش م ی نزبوبه چه 

 و  ی زشتش باعث دلسرد  ی بود که رفتارا یه وابستگیه، یناز

 .........د اشتباه کردهیش شد، فهمیمونیپش

 ر  یخوره و غیهها همه به درد خودش م ین توجیدونست ایم یول

 که تازه ی اد .اونم دختر یکوتاه ب  یراحت نیا به همیممکنه هل

 ازش داره و چقدر خواسته و ی ده بود چه دل پریهمامروز ف

 که با  ییل افتاد و شبایاد اون اوا یناخواسته دلش رو شکونده، 

 گه یرتر بره خونه تا همد یموند د یرون میتمام مخصوصاً ب ی نامرد

 !!ننی رو نب

 !!!دهیترسیش م ییچاره، تمام مدت تنهایدونست دختر بینم

 نو خودشم یبود!! اشن رو گشت همه برقای برم ی ن وقتیهم ی برا
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 ی شه کم یده بود. اون شب که بر خالف همیفهم  یبعد از مدت

 

 

 معرکه  ی زودتر رفته بود خونه بازم همه برقا روشن بود و صدا

 ......امد یبانه و سوزناکش م یخوندن غر

 !!تموم بشه؟؟  یفیلبالتک ی ن روزا یشه ای؟!! مییکه چه صدا ییوا

 !!خودش شده؟ال ل ما همسرشه و تمام کمای نه هلی بب

 ممنون  ایهلچقدر از مادرش بخاطر اصرارش به ازدواج!! و انتخاب 

 .....بود

 ا جدا بشه!! حال یتو فکرش بود از هل ی بود که روز یچه احمق

 ......خوادیا رو مینان داشت دلش فقط هل یاطم

 اد، در یاز داخل مقبره نم ییصدا گه ی دقت که کرد متوجه شد د

 قبر با  ی ا که افتاده رویدن هل ی کرد با د  زش با مه باز رو کامل ین

 ن نشست و صداش زدیزم ی دو قدم بلند خودشو بهش رسوند رو



@Romanbook_ir                                                                                      تابوشكين عاشقانه  

  
 

شما! یمجازق ین رف ین و آخریرمان بوک:  اول                                      

 

 

 جونش و  ید!!! دستاش رو انداخت دور تن بی نشن یجواب یول

 .......د از حال رفتهید  ی بلندش کرد با ناباور

 ن یع رفت ماش یک بود سکته رو بزنه سر یشد که نزداونقدر نگران 

 جلو رو کامالً خوابوند در یمقبره!!! صندل ی رست جلود دآور رو 

 جو ن ین رو باز گذاشت و به مقبره برگشت جسم لَخت و بی ماش

 ی ن رفت رویزش بغل کرد و به طرف ماشیا رو چون جان عزیهل

 مقبره  فش رو برداشت دری گذاشتش.... دوباره برگشت ک  یصندل

 م دستش نوزه ها کیهل ین شد... گوشی رو قفل زد و سوار ماش

 ی خسته حامد تو گوش ی جواب داد صدا یبود زنگ خورد ، وقت

 :دیچیپ

 !!!یالو هل 

 !! سالم حامد جان 
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 !!د شما؟؟ییسالم، پس کجا 

 ستیالن حالش خوب ن یاد مقبره، بردمش ولیخواست ب  ایهل 

 ... برمش دکتریم

 رسونم یک خونه ما، منم الن خودمو می نزد ی نه روزارش شبا یب 

.... 

 ... باشه اومدم 

 ا یده هلیرو که قطع کرد نگاه نگرانش رو به صورت رنگ پر یگوش

 ع حرکت کرد تا زودتر یدا کرد،سریپ یانداخت و دلشوره خاص

 ..... برسونش دکتر

 دنیزد، به محض د یرون از درمانگاه قدم مید حامد بیرس یوقت

 هنا، تا بخواد بین س ی پا تند کرد خودشو رسوند به ماش نا یس

 چ رو به حامد داد ی نا سوئیاد سیدش بوخ
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 ..... ادین رو ببنده و ب ی و از حامد خواست در ماش

 داشت چقدر رنگ یا برنمیرنگ هلیقرار و نگران چشم از چهره بیب

 ر شالیخوش رنگش از ز  ی قهوها  ی امد موهایبهش م  یمشک

 باترش کرده بود ، پلکهاش از شدتیرون و زیب اومده بود  یمشک

 .....تورم شده بودو ممز ه قریگر

 داد حامد یت یتقو ی نه دستور سرم و آمپولهای دکتر بعد از معا 

 ی که همونجا بود نسخه رو گرفت، وقت ی رفت از داروخانها

 نکه تو اتاقیالشون از وصل شدن سرم راحت شد بخاطر ایخ

 یرون و رو یگه هم بودن اومدن ب ی د ی ا خانومایعالوه بر هل

 ......نشست ر نسالن انتظا ی های صندل

 نکه حالش روبراهیگفت ایپدرش م ی شون برایحامد از نگران

 .......ست و همش تو خودشهین

 ی ه فکر اساسید یاد حرفاش افتاد با یا یبا اومدن اسم پدرهل

 تش ا ا عتبار نداشت تا بتونه با جلب محب یش هل یپ ی کرد، ا ونقدریم
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 بهش بل  ه ق نسبت ب یلیر خین چند روز اخیاونو رام خودش کنه ا

 چیه یکرد ولیک تر شده بود وبا تموم احساسش محبت م ینزد

 ی ده بود بقدریا ندیاز طرف هل یواکنش و عکسالعمل مشابه

 کالفه و درهم شد که متوجه نشد چه وقت حامد از کنارش بلند 

 ف تید دکتر ش یکرد فهم  زنه دقت کهیه نفر حرف م یشده و داره با 

 نا یس  یحامده، ول ی اه و از دوستیشب اون شبانه روز

 .....!!!شناختشینم

 

 

 د یاد، شنیپسره کم مونده بود خونش به جوش ب ی دن حرفایبا شن

 : گفتی که به حامد م

 خوشگله که  ی ا کوچولویافهاش آشناست همون هلیدم ق ی د 

 کردیتون، فرار مامدم خونیمامانم عاشقش بود!!!اون موقع ها م

 رگ شده اآلنبز قدرشد.ماشالل چیم م ی رفت تو اتاقش قایم
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 چندسالشه؟؟

 : گفت یحوصلگ یحامد با ب

 ......رفته تو  سال  

 : چهره پسره به وضوح شکفت و با همون لبخند گفت

 به مامانم بگم دختر دیبا 

 .....!!! چقدر بزرگ شده یعیشف ی آقا

 

 

 نا انداختیس  یچهره درهم و عصب به   ی حامد معذب شد و نگاه 

 که ین ضرب گرفته بود .در حال یزم ی وک با پاهاش ریستری، که ه

 : کردینا اشاره م یبا دست به س 

 !!! اینا همسر هلی دامادمون هستن، آقا س 

 : نا گفتیحامد خطاب به س

 ......ه سابقمونیدوست و همسا ی امک اکبریدکتر س 
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 د شد و باهاش دست دادادب بلن ی ل و فقط از رویم  ینا بیس

 گهیرو بزنه، تا دنش گردوگرنه به خودش بود که دوست داشت 

 ..... ارهیا رو به زبون ب ینتونه اسم هل

 نبود که بتونه پنهونش  ی زیدکتر چ ی چهره وارفته و گرفته آقا

 :نا گفت ی کنه، رو به س

 !!خوشبختم 

 

 

 ...ممنون 

 ی د، برانا ش یپوش بودن حامدو س یدکتر تازه متوجه مشک

 د؛ ین از حامد پرسیهم

 ؟ی دیپوش یکه چرا مشیان چیحامد !! جر 

 :جواب داد  یحامد با ناراحت

 !!!مامان فوت شدن 
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 م یدونست یگم خدا بهتون صبر بده ما نم یت میمتاسفم، تسل 

 دوست داشت یلیامرزت رو خیگفت!! مامان خداب ی وگرنه مادرم م

..... 

 :نا و با تاسف گفتیرو کرد به س

 .....امرزشون یگم، خدا بیت میتسل آقا 

 

 

 .....ممنون 

 :د گفت حامبه نا رو یس

 !نم چطوره؟ی ه سر بزنم ببیحامد جان من  

 شتر دوست داشت یوبا گفتن با اجازه سالن رو ترک کرد، ب

 ...... چشمش به دوست حامد نخوره

 ی ا ازدواج کرده پس حرفش اشکالی دونست هلیچاره که نم یاون ب

 ..... نا دست خودش نبودی ختن سیهم ر نداشت امّا به
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 ا پاشو گذاشته بود تو خونهاشیکه هل یاولچطور تونسته بود روز 

 بعد از ساعتها که پشت در مونده بود و رنگ به رو نداشت ازش

 ادش ی دا کنه!!! با شرم یازدواج پ ی رو برا یخواسته بود زودتر کس

 ......برسن اومد بهش گفته بود خودشم حاضره کمکش کنه تا بهم 

 ......خودش رو باور نداشت یرگ  یبن حد یتا به ا

 

 

 ه بچه که مادر پدرش کناریوارد اتاق که شد خلوت شده بود جز 

 ک تخت برد و یرو نزد ینبود صندل ی گه ایتختش بودن،کس د

 ا و حلقهاش افتاد پسره کور یکنارش نشست، نگاهش به دست هل

 !!د حلقه دستشه ؟ ی بود ند

 ی بود!! برا ی ادآور خاطره تلخیشون یشونه از عروسدن هر نید

 .....و سخت تر دترا ب ا مطمئنیهل

 ز بود، ین چی همراهش نبود عذاب آورتر  ی دیچ خرینکه تو هیا
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 د ین به گشتن تو پاساژا و خریساعتها وقتش رو همراه نازن

 که ازیه تی ی برا یحاضر نشده بود حت ی گذرونده بود ول  

 اشه، به خودش قول داد دلش رو کهب ایهلداشون همراه یخر

 !!! ز بخره خصوصاً حلقهیه چهم بدست آورد ببرش دوباره براش

 .......ست یا نیمثل هل ی نگ ساده برآزنده دخترین ریا

 

 

 ا یکه دست هلیسازه، در حالی ز رو از نو مین فکر که همه چیبا ا

 ....لبش نشست ی ق رویعم ی گرفت لبخندی رو تو دستش م

 ی هر چه منتظر موند بازم خبر یبهمن بود ول کشنبه یامروز 

 تولدش رو بهش  یشت لاقل روز اصلدا وقعنا نشد!!! تیاز س

 ش ین چند روزه هم که گوش ی ه تلفن ایغ از یک بگه، امّا دریتبر

 ......!!!خاموشه

 ست چه موقع کارش تموم بشه ویبه مهران گفته مشخص ن
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 نا رویه که سین چه کاریدونست ا یبرگرده تهران، هنوزم نم

 !!د کردهی قیب ی نقدر نسبت به نازیا

 ا شکست و دَمیلیز خیرآمی تحق ی ر نگاههایم ز شنبه تو مراس

 ان برسه و از ی به پا یکرد اون شب لعنت ینزد!!! فقط خدا خدا م

 

 

 نا رو در نظر نگرفته یشرش راحت بشه تو محاسباتش نبودن س

 دارش رو یشم دن داشت چ یق ی ه عده که  یکرد یبود. وگرنه غلط م 

 یزدنامسم خندن رو به عنوان مرایندارن و دارن تو دلش بهش م

 نباشه که بخواد پُزش رو  یینای دعوتشون کنه و تو مراسم س

 ......!!!بهشون بده

 ه یبرگشتش ثان  ی براش گرون تموم شده بود که برا ی اونقدر

 کارش رو سرش در  ی نبود اگه تالف  ی کرد!!! نازیم ی شمار

 ....اوردینم
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 ره و خودش از همه یمفصلتر بگ  یکه وادار بشه مراسمیطور

 ... !!!کنه  یعذر خواه یشتن در مراسم قبلندا ور بخاطر حض

 ن روزها و ساعات کشنده رو تحمل کنه تا ید بتونه ایفقط با

 .....برگرده تهران

 

 

 نجور کارا یکه تو ا  یره تنها کسیگیال کمک می گه از ژینبار دیا

 د یرسونه، فقط بایتمام به انجام م ی ا استادداره و ب ی مهارت کاف 

 ب و نقصه تنها یع  یبال؟!!! کارش بده بر نه نرخش رو چقدری بب

 ده یرس ییه؛ امّا به جاینه که آدم طمعکار و دندون گردیرادش ا یا

 ه عمریداره بده و به خواست هاش برسه تا  یکه حاضره هرچ

 ن دلهره و تمام نا رو بدویاز کنه و سینی ز بیخودش رو از همه چ 

 نه که ر کچکاکمال در انحصار خودش داشته باشه، اونموقع بلده 

 .....!!!افتهیگذارش به ارا ک ن
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 رفتن ، خانواده یع یشف ی ا، به خونه آقایبعد از تموم شدن سِرُم هل

 ن خانومم یهم اونجا بودن، پرو یی،خاله مهناز و دا ی عمو، عمه پر

 ....تازه رفته بود خونشون

 ی داد خودش تنها باشه حوصله جمع رو نداشت ولی ح میترج ایهل

 هاشون که یور بود کنارشون باشه وبه دلدارمجبام بخاطر احتر

 در آروم شدنش داشت گوش بده و ازشون بخاطر ی کمتر اثر

 .....!!!محبتهاشون تشکر کنه

 بود که حضورش رو   ین روزا تنها کسینا کنارش نشسته بود، ایس

 ی داد سع ینش می گاهش تسکی گاه و ب  ی هادوست داشت و محبت

 از سر ی اید به مهربون ینباو   هیکرد فکر نکنه همشون موقتیم

 !!ترحمش دل خوش کنه
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 یخود و بی نا بی ز شده که سینقدر اوضاعش رِقَت انگیا یعنی

 ک لحظه هم تنهاشیش رو رها کرده و یجهت کار و زندگ 

 ی رامش امّا سعشد از آینکه شبا کنارش پر میذاره؟؟!! با اینم

 طیدونست شرای کرد دلخوش نشه و بهش عادت نکنه چون میم

 .....کنهیش سخت تر مییبعد از جدا ی برا ور

 : نا گفتیس

 !؟یاتاقت استراحت کن ی بر ی خوای؟!! م یخوب 

 : رمق در جوابش گفت یآروم و ب ییصدابا

 .... نه خوبم!!! زشته جمع رو ترک کنم

 زنگ تلفن خونه بلند  ی بودن صدا ییرایبا مشغول پذیفائزه و فر

 ص یتونست تشخینمنا حرف زد یشد حامد جواب داد تو شلو غ
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 اد سمتش یداره م  ید حامد با گوش ی پشت خطه، فقط د ی بده ک 

 : داد گفت یرو بهش م یکه گوش ی، در حال

 .... خواد باهات صحبت کنهیفرشاده م 

 گهین دیااا ا نا افتاد ، وایناخودآگاه نگاهش به چهره پر اخم س

 !!ست با خودش چند چنده؟؟ی چشه؟!! معلوم ن

 ..... ت بگهیخواد تسل یجونت، خب م ی نازون هم  برو بچسب به

 ی خاطرات جمع ها  ی ادآور  ی رو از حامد گرفت ، با  یگوش

 اری اخت یشون که مامانش هم درشون حضور داشت ،بیخانوادگ

 :شدن ی اشکاش جار

 ....الو سالم 

 شه ز نعمویمتاسفم باورم نم یل ی؟؟!!! خ یا ، خوب یسالم هل 

 .... .مشوکتو دم یشن یگه نباشه از وقتید
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 .... ه که وجود دارهیتین واقع ی م، امّا بدترینطوریخودمونم هم 

 تونم ینم یگم دوست داشتم کنارتون باشم ولیت م یبهرحال تسل

 ....ام یفعال ب

 ......ممنونم ی ن که زنگ زدیست، همین ی ازیاصالً ن

 ی لیصبور باش ، منم خ یول ی دار  یدونم که الن چه حالیم 

 و رو درست به اندازه مامان خودم دوستنعمز  ناراحتم چون

 ......داشتم

 نجاست یخدا ز نعمو رو نگه داره ، مامانت ا ی ممنون لطف دار  

 .... یباهاش حرف بزن ی خو اینم

 .... شم، مراقب خودت باشیممنون م ی رو بد  یاگه گوش 

 :ن خانم، گفت یرو بده مه یشد تا گوشیکه از جاش بلند م یحالدر 

 .... باش، خدانگهدار ودتب ختوهم مراق 
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 نه سرجاش که متوجه ی رو به ز نعموش داد ، برگشت بش یگوش

 ه، پسر یع یطب  یلینک ه خینا شد!!! خب ایچهره اخمو و ناراحت س

 نداره  یگه ناراحتینکه دیت بگه، ا یعموش بخواد بهش تسل

 !!داره ؟ ینا چه ارتباطیعدشم، به س ب

 ....!!رشکناست نا شد و نش ی الِ اخم و تَخم سیخیب

 د یناست، رو کرد بهش که د یش افتاد که دست س یاد گوشی

 کتر کرد و یه نقطه شده و سخت تو فکره؛ سرش رو نزدیره یخ

 :گفت 

 !!م دست شماست ؟ ی د گوشیببخش

 ن فکر یند با اا سرش رو به سمتش برگردویهل ی دن صدایبا شن

 تره تا با  یمیکه لحن حرف زدنش با پسر عموش صم

 هم که باشه در حال حاضر همسرش حساب   ی زیهرچنا!!!!یس
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 رون، در یرو آورد ب یبش و گوشیشه!! دستش رو برد سمت جیم

 :گرفت سمتش گفت ی که میحال

 که  ی نبود ی طیروزه خانومم چند بار تماس گرفتن تو شرایف 

 .....یحرف بزن

 ...رمیگ یممنون خودم باهاش تماس م 

 داروهاش رو خورده!! ود براش نمونده ب یگه جون ی بعد از شام د

 کردن یداشت، همه کم کم خداحافظ یبود و حالت خوا بآلودگ

 ..... و رفتن

 !!ا نه؟یمونه ینا شب رو م یدونست س یا به اتاقش رفت نمیهل

 از یشه ولدوست داشت مثل چند شب قبل کنارش با یلیخ

 عادت ین لحظات خوش، الک ی خواست به ای دلشم نم یطرف

 ......!!کنه
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 ن فکر که دختر ی ه و از ا یگرینا متعلق به کس دیت که سیقعوا نیا

 کردیوونش میکنارشه د ی گهاید

 انت ین کارا هم به خودش و هم به اون دختر خی کرد با ایحس م

 ..... !!!شهیم

 ناست، با گفتن ی نست سدویدر زدن اتاق اومد، م  ی صدا

 وز تآشفته و متفاوت با هر رو  ینا کمی د!!! در باز شد و سیبفرمائ

 یکه به احترام مادرش رو  یش یچارچوب در ظاهر شد اون ته ر

 ترش کرده بود،یصورتش نشسته بود صدبرابر جذابتر و خواستن 

 : خسته گفت ی نا به خودش اومد که با لحنی س ی با صدا

 !!شب مامانم منتظره

 ش که خواستن و حضورش رو با بند بند یل درونیبرخالف م

 : دان گفتدر ق یزد، با لحنیاد میوجودش فر
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 دونم یمونم، در ضمن نمینجا میشم همیممنون مزاحمتون نم

 ی برا  ی ن چند روز تشکر کنم؟!! کاریچطور بخاطر زحماتتون تو ا

 کنم یاد که براتون انجام بدم فقط خواهش میجبران ازم برنم

 ن منو شرمنده خودتون یش از اید تهران سرکارتون بیبرگرد

 کنه، یشتر میب وجدان من رو بعذا قط نجا فید!! بودن شما ای نکن

 تو نی از کار و زندگ ینکه شما رو هم حسابیعالوه بر ا

 شه سالمت و کنارتون یکنم پدر و مادرتون همی انداخته!!!.آرزو م

 ..... ادیش نیدم، براتون پرو که من تجربه کر ی ن لحظات یباشن ، و ا

 ، نطو ر مسخ شده غرق نگاهش بودی نا همیزد و سیا حرف میهل

 مگه  ی!! ولییمن تو  یاد بزنه کار و زندگیخواست فریش ملد

 ......وجود نداشت  ین امکانیشد ؟!! الن اصال چنیم

 

 

 ن خودش و ی نهمه فاصله بیخواد ایم  یکرد چطور و با چیفکر م
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 در یا رو از افکار منف یخواد ذهن هلیچطور م ا رو پر کنه ؟! ویهل

 ست یا امکانش ن یودن زیر بده؟!!مسلمه که به اییمورد خودش تغ

 نا ی زا فکر کنه و نه سین چیه که بتونه به ایطیا در شراینه هل

 جه دلخواه و ی ع به نت یداشته باشه که سر ین توقعی تونه چ نیم

 ....مطلوبش برسه 

 ی و شرع یه بصورت قانون ک  یکشه تا کسیدونست طول میم

 بهش تعلق داره رو صاحب بشه، امّا اونقدر ارزش داره که حاضره 

 ....... !!!انجام بده و هر قدر لزمه صبر کنه ی رش هر کاراطبخ

 ا رو با چند قدم به صفر رسوند و شون ههاش ینا فاصلهاش با هلیس

 که کامال مماس هم بودن.... ازش یرو تو دستاش گرفت طور

 سرش  ایهلره، ین انداخته بود بال بگ ییرش رو که پاخواست س

 

 

 خش یینا داد، با صدایس ی ارو بلند کرد و نگاهش رو به چشم
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 :مهربون گفت  یکرد و لحنیر و رو میا رو زیدار که دل هل

 ؟؟ من فردا صبح یامشب رو مراقب خودت باش ی دیقول م 

 ...... شتیام پ یم

 و ملتمسانه یخواهش یهمون طور که محو نگاهش بود با لحن

 : گفت

 عه معذبم روز جم ی ن جورید تهران !!! من ا ی لطفاً فردا برگرد 

 ن هفته ثبتنام یام تهران ، ایبعد از مراسم هفت مامان خودم م 

 بده تا خودم یمرخص ی روزه برام تقاضایزنم به فیم زنگ میدار

 .... ه کارامیهفته بعد برم سراغ بق

 .ندارم مهران هست ی چ کاریهرم!! تهرانم یچ جا نمی من ه

 دت خو  ی که دار  ی تونم بذارم با حالیم نمیگرد یجمعه با هم برم 

 !!تهران ی برگرد ییتنها

 ا رو رصدیصورت هل ی ن بار تک به تک اجزایقش چندیبا نگاه دق 

 ا رو که حال یکش بود که کوبش ضربان قلب هلینزد ی کرد. بقدر
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 شدت ضرب  نیکرد. کاش ا یتندتر شده بود بوضوح حس م 

 جانات دخترونه نباشه!!! و بخاطریه ی لشصرفا برایگرفتن؛ دل

 ...!!!تپهب ی قراری نا با بیس

 ...!!ا نداشتیاز هل یخودشم دست کم

 ی اریو هوش ی داریدر ب یکینهمه نزدیا بخاطر شرم از ایصورت هل

 کرد لپاش گل انداخته بودیرنگ گرفته بود، احساس داغ بودن م

 ا شده بود با یهل ی ایا که متوجه شرم و حنیانگار تب داشت؛ س

 : گفت یمهربون 

 یچ کار اشتباهی ا ه، مینهمه معذب باشیست ایلزم ن 

 ی نقدر بخاطر اراک موندنم نگران نباش برایم!!! در ضمن ای کنینم

 که  "دیبرادر سپ"اد. اگه به اندازه همون یش نمی پ یکارم مشکل

 ین روزا یرتو ا، برات ارزش دارم!! پس بذای خودت قبولم دار 

 خودم دوست دارم  ی نطوریست ا ی ن  یچ منتیسخت کنارت باشم ه

....... 
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 ر دندون یشد.لبش رو ز "د!!یبرادر سپ"نا در مورد ی ر سنظوا میهل

 رهاشیذخ یده بود به چه اسم یش دی نا تو گوشی گرفت!! پس س

 ....!!!کرده

 نا؛ نفس کم آورده بود ویا با حس عاشقانهاش نسبت به سیهل

 رو نداشت ؛ رسماً در حال پَس افتادن یکینهمه ن زدیگه تحمل ا ید

 بود!!  

 صورت زد و گفت  ی به پهنا ی ا لبخندیله جهینت  یاز تالش ب نا یس

 ..... !!!ی ریچ کجا نمی تا من نخوام ه

 ...!!د عقب؟یشه خودتون بریپس م

 ...!!!امیفردا صبح دوباره م  یرم ، ولیمن م 

 کرد و ینا خداحافظیتکون داد، سد سرش رو یا به عالمت تائ یهل

 .....رفت

 ده بود ش نا یاز مراسم ختم گذشته بود. کار هر روز س ی چند روز

 !!!! به آرامستان ایهل، بردن 



@Romanbook_ir                                                                                      تابوشكين عاشقانه  

  
 

شما! یمجازق ین رف ین و آخریرمان بوک:  اول                                      

 گاه و خالصش ی گاه و ب ی کرد با محبتا یسع یلین مدت خیتو ا

 !!!مش منصرف کنهیک تر بشه تا بتونه اونو از تصمیا نزدیبه هل

 ی گذرونه با پزشکیرو که م یی از درسا ی دنکه تعدایبا وعده ا

 ل عاده متونیم  یانتقال ی !! و برا یمشترکه خصوصاً دروس عموم

 شتر از درسش عقب یره بی بگ یشون کنه؛ و اگر مرخصیساز

 ش ه ی ا نشده بود، مثل همیکردن هل یموفق به راض یمونه!! ولیم

 ......زدیه پا داشت و حرف خودشو میمرغش 

 از حامد کمک ایهل نگرفتن  یمرخص ی برا م گرفتیبناچار تصم

 !!رهیبگ

 ه اراک خبر ن بآمد ی ا برایهل یل اصل یت ماجرا و دلیحامداز واقع

 !!!نداشت

 تنها ی ا برایر و خواست هلینا هم ربطش داد به اتفاق اخیس

 ....!!!نذاشتن پدر و برادرش

 نا قول دادیا مخالف بود به سی ترم هل یحامد به شدت با مرخص
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 ..... رهیبگ یو قابل قبول یم منطقیش صحبت کنه تا تصمکه باها

 دور هم جمع ی عیفش ی روز قبل از مراسم هفتم، همه خونه آقا

 :آمرانه گفت  ی ا با لحنیبودن که حامد رو به هل

 تهران!! سر  ی ریبا شوهرت م یکنیفردا بعد از مراسم جمع م

 ..... شهیگه شروع میت کالسات دی زندگ

 :مد در حضور جمع گفتا در پاسخ به حایهل

 ه کهیط بابا جوریذارم شرایک لحظه هم تنهاش نمیمن بابا رو  

 ن چندیت بشه ایش رعاییم غذاید رژیداره با قبتمرااج به  یاحت

 ...... رمیاد بگی ییزایه چیزجون یکردم کنار دست عز یروز سع

 دوباره مادرش اشک تو چشماش جمع شد، با بغض  ی ادآور  ی با 

 :ادامه داد

 بابا  ی که برا ییتو کارا یداد کسیامرز اجازه نمیمامان خداب 

 کرد که آدم لذتیو مش راراکرد دخالت کنه اونقدر با عشق کیم

 ی کنه ولیم یی قاً چه کارایدونستم دقینه من نمیهم ی برد برایم
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 رم تقاضا یگ یم ین ترم رو مرخصیرم، ایگیاد میزجون دارم یاز عز

 .....ام اراکیرم ب یبگ یترم مهر انتقال  ی دم برایم

 خانم تا بحال جز موارد یهفته از تصادف مهر۲ن یا یعیشف ی آقا

 ار کرده بود ینزده بود و روزه سکوت اخت رفح ی کلم ها ی ضرور

 :ا گفتیخطاب به هل ی جد  یبا تحکم ولحن

  دین اتفاق شایت، ایسر خونه زندگ  ی ر یم ی گردیبرم 

 ت یبابت تو و زندگالش ا ز یخوشحالم که حداقل خ یمادرت بود ول

 تو رو داشت که اآلن اگر  یذوق خوشبخ ت ی راحت شد، بقدر

 ز جون یذارم از عزینم یکی  من یکن ی ن کاریهم چ ی بخوا

 کنه، به وقتش یزندگنجا با ما یاد ایخواهش کردم منت بذاره و ب

 ی ستم از کسی ن  یش من آدمی بره سر خونه و زندگ  دیباحامدم 

 منو تنهام نذارن !!خونه بزرگه وبچههام توقع داشته باشم  یحت

 شه کهیخانوم طبق روال هم ی رسه صد ریزجون به کاراش نمیعز

 گهیدم لزمه کس ی د ی اد اگر د یکمک ب  ی روزا رو براون هم امد یم
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 م تا کارها نَمونه، پس فکر اومدن اراک رو از سرت یریگ یرو هم م

 .....رون کن یب

 تو دلش قند آب یعیشف ی آقا یت و حرفا ینکه از حماینا با ایس

 دن یبا د  یتونه بمونه اراک!!! ولی ا نمیدا کرد هلینان پ یشد ،و اطم

 دن یا واقعاً تحمل دیا کالفه شد، تازگیهلشک ز اس ایصورت خ

 داشت  یعیشف  ی آقا یسش رو نداشت، خودشم وقتیخ  ی چشما

 گفت دلش یا م یهل  یخانوم بخاطر خوشبخت  ی مهر ی از شاد

 ......ر شده ین دلگیهم ا هم مطمئناً ازیگرفت، هل

 ا باعث شد، دستش رو با محبت بندازه دوریهل  ی صدایه بیگر

 کترش کنه؛ سرش رو برد کنار گوششیزد ش نشون هاش و به خود

 :و آروم لب زد

 ......!!!زم یگه عزیبسه د 

 که براش داشت ییایا والبته بخاطر مزایآروم شدن هل ی نا برایس

 نست بره خوابگاه و مجبور بودن تویگه نم ی ا دین جهت که هلیاز ا
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 نان و از عمق یرو داشته باشن با اطم یواقع ی رفتار زن و شوهرا

 :ت دل گف

 نمورد باهاش کامالً موافقم یا حق داره نگران پدر باشه!! در ایهل 

 ارن تهران با یف بیتشر یمدت یاگه پدر موافقت کنن حداقل برا

 ش هیراحت م الشیام خیهل ی نجو ریکنن ایکنن لطف میزندگ ما 

 .....خواد نگران پدر باشه ینم

 !!!نا خوشحال شدین محبت و توجه سیا از ایهل

 نا انداخت و بایقدردان و با محبتش رو به س اه نگ یعیشف ی آقا

 :ز گفت یتشکر آم یلحن

 ی خودش من حت یره سر خونه زندگ ینه باباجون!!! هر کس م  

 ش یهر و زندگام حق نداره شو یارم، هل ی ک روزم تهران طاقت نمی

 اد اصالًین منظور بخواد بیاگر بخاطر ا یعنینجا یاد ایرو رها کنه ب 

 ...... دمیراهش نم

 زجون که تا اونموقع ساکت بود با دستمال تو دستش اشکاش یعز
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 :لرزون گفت ییرو پاک کرد و با صدا

 زندهام  یست. خودم تا وقتیجان !! لزم به موندنت ن  ایهل 

 . ازدواج نکرده هستم یانم تا وقت ک پسرم و حامد جیکوچ

 تونم بکنم، فقط دلم یم ییافتادم و کاراید که هنوز از پا نین یب یم

 دن ید  ی عروس جوونم که زود بود براش، چقدر آرزو ی زه ب راوسیم

 دن بچه شما رو داشت اون قدر با ذوق ازشونیحامد و د یعروس

 د یبا شه ، چرا منیافته دلم خون میادم می یزد که وقتیحرف م

 

 

 دم!!کاشیدیزا رو نمین چین سن زنده باشم ؟!! کاش نبودم و ایبا ا

 ..... !!به من زده بود ی موتور

 و نیا میز جون با حرفاش دوباره اشک همه رو درآورد ، هلیعز

 :ه گفتیگر

 ؟! رفتن مامان یزن یه شما مین چه حرفیزجون!! ایخدانکنه عز 
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 د؟! حتماً ی گ کرده بودبه شما داره ؟! مگه جاش رو تن یچه ربط

 ...ن بودهیمادر منم ا 

 ک ارابابت  ی الش تا حدید. خیموضوع رو تموم شده د  ینا وقتیس

 ت شیش اذیت روحیوضع ی برا یا راحت شد؛ امّا نگرانیامدن هلین

 کر دیشتر نمود میگذشت فقدان مادرش بی م یکرد، انگار هرچ یم

 ....شدیرش مرگش براش سختتر م یو پذ 

 

 

 ون شب اول که تنهاش گذاشت تونست تحمل کنه اونمفقط هم

 د اون قدر زو یعیشف ی صبح زود خودشو رسونده بود خونه آقا

 ح داد شب خوابش نبرده یا هنوز خواب بود البته براش توضیهل هک

 ......دهیصبح خواب ی کایو نزد

 کنه ویا حرفش رو قبول نمین راحتی به هم ایهلدونست ی بازم م

 ن متوسل شد به یهم ی ره برایودشون نم  شبا همراهش خونه خ
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 !!مادرش

 نه ا خواست اگه روزا خوین خانم تماس گرفته بود و از هلیپرو

 قبول کرده یسی ام تو رودروا یاد خونهشون هلیخودشونه شبا رو ب

 ..... بود

 

 

 چیاد خونه تحت هیرن ب یکرد تهران که میش مید راضیحال با

 نهم هیگه تحمل ایگاه !! دتونست قبول کنه بره خوابینم یطیشرا

 ..... ال بودنش رو نداشت یخیو ب  ی دور

 بعد از ناهار د، ر شمراسم هفتم صبح جمعه در آرامستان برگزا

 کرد امروزم دوبار دچار ضعف شده بود با ید استراحت میا با یهل

 م به رفتن یتصم یآب قند حالش رو جا آورده بودن روز قبل وقت

 رفتن ی نا جمع کرد تا برایه کمک سلش رو بیا گرفته شد وسایهل

 نا وسائل لزم رویا خواب بود س  یکه هل ی آماده باشه تو فاصلها
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 که مادرش داده بود همه رو  ییزایگذاشت با چ نیشداخل ما

 ه که یتیا درچه وضعینه هلین جا داد، برگشت ببیصندوق ماش

 .... خورهیم ی ده و آماده داره چا ید لباس پوشید

 

 

 آماده ی آورد بعد از صرف چا ی نا هم چایس ی براخانوم  ی صدر

 ....رفتن شدن 

 دست  از ترسدم  یا هنوز نرفته دلتنگ همشون شده بود شا یهل

 .....زانش، وجودش رو پر کرده بودیاز عز یکیدادن دوباره 

 اشکبار به آغوش امن و پرمهر پدر و برادرش رفت و  ییبا چشما

 شو ن یمحبت و مهربان  نبودن کنارشون بغل بغل از ی روزها ی برا

 ......ره کردیذخ

 دش و بخاطر قبول ی د،از جان و دل بوسیز جونش رسینوبت به عز

 ....نار پدر و برادرش تشکر دوباره کردش کمدنزحمت و آ
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 ن چند روزه ازش تشکر یبا رو بغلش کرد و بخاطر زحمات ایفر

 رمانم به آغوش گرفت و سرشار از محبت برادران هاش یکرد، ه

 ....شد

 اد.اوضاع درهم وین چند روز نذاشته بودن نورسا از خونه عمو بیا

 تازه ساله ه ک ی بچها ی نش برایغمگ ی حز نآلود خونه و آدما

 .....!!!نبود ی ندیز جالب و خوش آیشده بود چ

 ن شدن و به سمت تهران حرکتی سوار ماش یبعداز خداحافظ

 ..... کردن

 ن تفاوت یران شدن، با اته ین خونه راه یش هم از در ایدفعه پ

 !!که دست پرمهر و نوازشگر مادرش بدرقه راهشون بود

 ......هبودکردبه با تموم تار و پودش داغ بردل رو تجر

 بود که تا آخر عمر بر دلش  یش دا غی فقدان مادر!! در زندگ

 !!کرد یموند و هرگز فراموشش نمیم
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 رش رفتناز حال به بعد هر هفته دلش اراک اومدن و کنار ماد

 ......خواستیرو م

 خواد وداع یت نتونسته بود اونطور که میامروزم بخاطر وجود جمع

 ......کنه

 ......کردیکبار حس میقه  ینا رو هر چند دق ی س  نگاه ی نیسنگ 

 ن  ی روز رو براش سنگ تموم گذاشته بود،  الحق که ا 

 دل ی برا یذاشت همراه خوبی ک لحظه هم تنهاش نمیکه یطور

 .....!!!دهاش بودیروح رنج دردمند و

 یا از سر ترحم و دلسوز یدونست یم  ینا رو بخوبی س ی ل رفتارایدل

 اطالع  یکه از نوع رابط هاشون ب ودب ییا بخاطر حضور کسایو 

 .....بودن
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 ن دل دردمندشیتسک ی برا یلش مهم نبود چون مرهم خوب یدل

 ...!!!بود

 که ی !!! اونم مادر ی مادریو ب ییتنها ی زود بود برا یلیهنوز خ

 داشت، حالوت و  یش حضور برجسته و پررنگی نهمه تو زندگیا

 هر چند سخت  هش، تبادانشگاه رفتنش اول با ازدواج اش ینیریش

 بالخره قابل جبرانه و بعد هم با فوت مادرش که یو گزاف ول

 ..... ل شدیتبد یش بود!!! به تل خین اتفاق زندگیبدتر

 : تنا شکسینشون رو سی سکوت ب

 !!کنه؟ی؟؟ سرت درد نمیخوب 

 .....قابل تحمله ی کم درد داره ولی ممنون خوبم ، 

 .....!!دانشگاه ؟ ی ریفردا م 

 

 

 ر گروهیمد  ی روزه برایر شده!! ف ید  ی نامم چند روز ثبتله ب 
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 یلیح داده خانم دکتر فولدوند باهام رابطه خیطم رو توضیشرا

 ح  یودش به آموزش توض رفته که شنبه انجام بدم خیداره پذ یخوب

 .... دهیم

 ....... می ریفردا با هم م 

 ده ی ناد ینا متوجه شد!! ولید به سمتش که سیا چنان چرخیهل

 اد معطلش نذاشت ویا نظرش رو بگه ، زیگرفت و منتظر شد هل

 :معترضانه گفت

 ست!! خودم بلدم کارام رو انجام بدم شمام بهتره بعد از یلزم ن

 ...دینبه است و سر کارتون حاضر باشنهمه مدت فردا شیا

 :در پاسخش گفت ی نا با خونسرد یس

 

 

 رم یشد م حت را  الم کهی، خیکنی م، دانشگاه ثبت نام میریاول م 

 ......شرکت
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 د یست!! فقط لطف کنیبه اومدن شما ن ی ازیروزه هست ن یف 

 ...روزه منتظرمهید خوابگاه فیم تهران منو بذاریدیرس

 گه فکر خوابگاه ی ا دیهل ی ن زودی ؟!! به هم داشت ی نا چه انتظاریس

 نشون بوده رویدر گذشته ب  یرفتن رو نداشته باشه؟! هر چ

 .....!!!شش؟؟یپ ردهبرگفراموش کنه و راحت 

 د راه ی که داشت فهم ینطور آمرانه صحبت کردن و لحن قاطعیا

 خراب پشت سرش رو به نوبت  ی ش داره تا بتونه پلهایدر پیدراز 

 ......ا رو به سمت خودش برگردونهیا بتونه هلدرستشون کنه ت

 ی ط روحیرو با شرا ایهل یح داد فعالً سکوت کنه و تا مدتیترج

 .....ال خودش بذارهه حه بکه دار ی بد

 

 

 ش ی لینا برخالف می روقت نبود سید یلیدن تهران!! خیرس یوقت
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کراست ب ه سمت خوابگاه   ی ا ن کردو ی ب ه خونه رفتن هل  ی اصرار

 رفت، 

 ا بخاطر جدا شدن ازیخوابگاه توقف کرد قلب هل ی جلو یتوق

 مادرش  ی خال  ی ن چند روزه رنج نبودن و جاینا فشرده شد ایس

 ......دا کرده بودیام پ ینا التیس  ی ایها و مهربون حبتا مفقط ب

 د، با یتپ ی نا می شم قلب عاشقش بخاطرسینجوری که هم ییایهل

 لمسد و یراً ازش دیکه اخ ی زیمحبت آم ی رفتارا 

 ..... داتر از قبل بودیاش!!حال عاشق و شیمهربون 

 تو خلوت خودش بارها و بارها به  ینبود ول ی نکه آدم حسودیبا ا

 یخودش داشت حسود  ی نا رو تمام و کمال برای که س ی زنا

 بهش  یجز تحمل نداشت، نگاه پر حسرت ی چارها یکرد، ولیم

 :گفت ی زیانداخت و با لحن تشکر آم
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 تونم یم  ی ازتون تشکر کنم؟! و چطور ی ور دونم چطینم 

 ی د هرگز نتونم ول ی ن مدت رو جبران کنم؟! شایا ی محبتها

 کنم خدا یم قلبم براتون دعا می صم مونه ازیشه تو خاطرم میهم

 یلیزان خی پدر مادرتون رو براتون نگه داره از دست دادن عز

 شما نبود!! بازم  ی ت هایشد اگر حمایمنم دشوارتر م ی سخته برا

 ..... تون جبران کنمیشال تو شاد یممنونم ا

 نطور مات و مبهوت نگاهش ینا همیدونست چرا سیفقط نم

 گفتیم  دیبا ی ه شک داشت ول بزن ست خوایکه م  یکنه به حرفیم

 ن  ی ا بود آخریز بخاطر هلیکنه چون همه چ یتا تشکّر و عذرخواه

 ی د با نازینا با تلفن بود، فهم ی که شاهد صحبت کردن س ی بار

 کش مهران متوجه شد تولد ی دعواش شده و از حرفاش با شر

 ....دعوت بوده که بخاطر اراک بودنش نتونسته شرکت کنه 
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 :د ادامه داد ی نا سوءاستفاده کرد و با تردیس  از سکوت

 ینکه بخاطر من با نامزدتون حرفتون شد و ظاهراً تولدیاز ا

 .....کنم یم ید عذرخواه ید که نرفتیدعوت بود

 نشون داد، از حالت بهت ی ا واکنش تندیدن حرف هلینا با شن یس

 :ش خارج شد و معترضانه گفت یچند لحظه پ

 هم نبود یامزد دارم ؟!! تولد مهمن نه مبه تو گفت ی نامزد؟!! ک 

 .....که بخاطرش ناراحت باشم 

 نیهم ی کنه برا ی ادآور یزا رو بهش یچ یلید خیا لزم دیهل

 :مغرضانه گفت 

 دن بهش ازدواج ی ه که بخاطر ر سیورم از نامزد!!! همون کسمنظ

 ید . بخاطرش برایجدا شدن دار ی د، و عجله برایکرد  یمصلحت

 ی داد مفصلیاون شب!! داد و ب ی عمد ریغجواب دادن تلفن 
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 د، یرونیر وقت باهم ب ید و شبا رو تا د یرید، باهاش مسافرت میکرد

 د، ی باهم دارن، نگران نباش ه که معمول نامزدایینا رفتارایخب ا

 حرفم و  ی اندازه من رویق نمی رو به تعو ی زیچ چیفوت مامان ه

 .هستم یطالق توافق

 د، قبل  ی ن کردیی که تع یز موقعر اودتز ید حتیهر زمان شما بخوا

 ه نصف خونه یالتونم بابت مهریطالق خ  ی ام براید!!! حاضرم ب یاز ع

 ه که ین تنها کاریست ، ایبخشم چون مال من نیراحت باشه م 

 ..... تونم انجام بدمیدر جبران محبتهاتون م

 ا،سابق بر یدرست و به حق هل  ی دلش به درد آمد از همه حرفا

 د ازیتا تا بعد از عینا بود که هر چه زودتر نهای س ن نظر خودیا

 ن حرفا براش جزو مسخره یدر حال حاضر ا یهم جدا بشن ول

 !!دیشنیبود که م ییزاین چیتر
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 انشون کرده بودو همهیت بیبا مظلوم ا یهلکه  ییدن رنج هایشن

 ل کرده بود دردناک و ناراحتینا ناخواسته بهش تحمیرو س

 .....کننده بود 

 رو که خودش ذره ذره  یتی ش داره تا ذهنیدر پ یتسخ کارچه 

 ا ساخته خراب کنه و دوباره از نو براشیهل ی با حرفا و کاراش برا

 .....!!بسازه

 تابانه ی و ب  یکه با مهربون ید ، در حالیسمتش چرخ  کامال به

 دوستانه  یو لحن یگرفت به آرومی ا رو تو دستاش میهل ی دستا

 :گفت 

 ه بار مفصل ی ی ست ول ین وقتش ن اآل  ت!!سی در کار ن ی نامزد

 ...دمیح میز رو برات توضیکنم و همه چی باهات صحبت م

 :داد ادامه دادیبه دستاش م یکه فشار کمیدر حال
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 ؟!! به یخودم نکنیب ی ؟!! فکرا  یمراقب خودت باش ی دیقول م 

 نان داشته یگم به من اطم یز رو خودم برات می موقعش همه چ

 .... باش

 ی پرسش ی د گرفتن با لحنییتا  ی ب ه دستاش داد و برا ی اگهیفشار د

 :گفت 

 ...باشه؟!! قول 

 که  یط فعلینا بخاطر شراینان داشت س یا اطمیکه هلیبا وجود

 یکنه، امّا بازم دلش از حرفای دوارانه باهاش صحبت م یمداره ا

 .د گرم شدیشن یکه ازش م ی دیجد

 ....جاد شدیدرش ا ی ندیوحس خو شآ

 : داد گفتی د تکون مییالمت تاه عو بکه سرش ریدر حال

 !!!!باشه
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 نا یس ی دستش رو از تو دستا ی لیم  ی ا با ب یموقع رفتن بود هل

 اده شد تا ی نا هم پیکرد سن رو باز ی رون آورد و در ماشیب

 ی ا رو بهش بده، چشمش به انواع غذا و خوراکیهل ی ل ههایوس

 یظحافا خدا یکه مادرش براشون گذاشته بود افتاد، هل ییها

 : رانه صداش زدیخشدار و دلگ یینا با صدای کرد که بره، س

 !!ایهل 

 :م تو چشماش نگاه کرد و گفتی برگشت مستق

 !!بله

 نا رو تو ببر با دوستتیا برامون داده، این مامانم چی ا ببیب 

 ......ادهیخوره برام زیه نفر نمید، به درد من ی استفاده کن

 :ادن ادامه دیبانه و غمگیغر یبا لحن

 

 

 ی ، خودت بلدیکن ی آشپز ی نا رو داده که تو نخوایمامان ا 
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 دیبامه پخت هستن یشتر شون نیب ی حاضر شون کن ی چطو ر

 ..... ل بشنیتکم

 ش که ییبهشون انداخت، اونا ی ناست، نگاه ید حق با سید ا یهل

 :د کرد ینا گذاشت و بهش تاک یس ی آماده بود رو برا

 که  یخچال موقعیداخل  دیرذایدخونه همه رو میریالن که م

 یادید اگه زیک وعده گرم کن ید به قدر همون ید بخوریخوایم

 د یزیبر دیباشه دوباره استفاده کرد یگه نمیبود و ازش موند د

 که براتون گذاشتم  ییناید، ای رون پس به اندازه گرم کنیب

 ندارن خورش بادمجون یاز به کار خاصیهمشون آماده هستن ن 

 د پلو درستیفقط خودتون با ست،د هیهم که دوست دار

 .....د یکن

 

 

 که ی ا دلش ضعف کرد،تمام مدت یپر مهر هل ی ه ها ینا از توصیس
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خوام فقط تو رو در کنارم داشته  ینم یچ یه ا حرف و بهش بگه من یهل

 ......!!!هیعمرم کاف همه ی برا  باشم

 نا یکه س  یاومده بود شرکت!! تموم مدت ی دیامروزم با نا ام ی ناز

 ش یروز پ۳ش ی د و بعد از مدتها خاموش بودن گوشنبوان تهر

 ست چه موقع یجواب تلفنش رو داد و بازم گفته بود مشخص ن

 !!گردهی برم

 حرفش با ی پاشو که شرکت گذاشت صدا  ی باورامّا با کمال نا 

 .....د یمهران رو شن

 ه موقع آقا یده، یشه به خودش رسیشتر از همیخوشحال بود که ب

 ی اش دچار افسردگینبودش و کم محل  با که رو هوا برش نداره

 ....!!! مزمن شده

 ال داشت لبخند به لبش یروز بعد از مدتها با ژیکه د  ی داریاد دی

 که باهم گذاشته بودن چنان سر ذوق اومد  ی ل و قرارآورد و از قو

 ......نا براش چندانم مهم نبود ین مدت سیا ی که رفتارا
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 که داشت،  یط خوب مالیشراو   یت اجتما عینا عالوه بر موقعیس

 و پر کردن یشت ر درحد سرگرمیباهاش ب  یل دوستیل دلیاوا 

 ......... ش بودییتنها

 وونهاشیکه فکر نداشتنش د ی امّا مدتهاست عاشقش شده جور  

 یرو یرانیا ی ت مردایط خاصش و حساسیکنه، باتوجه به شرایم

 ن و ینا با احساس دِیعمل کنه که س  ی د جورینجور مسائل بایا

 عذاب وجدان نتونه دست از سرش برداره و از حال به بعد جرات 

 ......رو نداشته باشه یین رفتارایچن

 که مهران ی راست سمت کی یه عالین تصورات و روحیبا ا

 پوش یمشک ی نایدن سینا بودن رفت، به محض ورودش با دیو س

 ...غرق نگاهش شد یبا دلتنگ

 ی که سع یافتاده با لحنین  یقچ اتفایکه داشت انگار ه یاست یاز س

 :نا گفتیتوش موج بزنه رو به س یکرد نگران

 .... ریدن بخ ی؟ رسیزم خوبیسالم عز
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 : گفت ی کن به سردن لحن ممی تر ی نا با عادیس

 ... سالم، ممنون

 به مهران انداخت و بعد سوالش   ی به عالمت استفهام نگاه  ی ناز

 :د ی نا پرسیرو از س

 

 

 !!؟ی دیپوش یشکا مچر زم؟!!یافتاده عز یاتفاق

 :نا، مهران بود که جواب دادیس ی بجا

 ..... خالهاشون تصادف کردن متاسفانه فوت شدن 

 : گرفتناراحت به خودش  یحالت ی ناز

 آدم بدونه  یگیگم ، خب چرا از اول نمیت میتسل ییوا ی ا 

 !!! مینهمه نگرانت نشیا

 ی اک ش یو لحن ی د کرد و با دلخورییرو مهران تا ی ناز ی حرفا

 :ادامه داد
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 ت ویعرض تسل ی م برایرفتیم  ی گفت چندنفریحداقل اگه م 

 ا خانوم حالش چطوره ؟ی!! حال هلی همدرد

 !!!خوبه

 

 

 یکرد دهن مهران رو طور ید ا میشو پییت داشت توانانا دوسیس

 اره، حال بازیرو به زبونش ن  ایهلگه راه به راه اسم  ی بست که دیم

 ی د کنار اسمش وگرنه دوباره قاط بو شتهخوبه کلمه خانوم رو گذا

 !!!!افته؟ یب ی کرد و معلوم نبود چه اتفاق یم

 ان مکالمه، بدون ی نا تشکّر کرد و به عالمت کار داشتن و پایس

 هفته  ی زش و از اتفاقات کارینشست پشت م ی توجه به حضور ناز

 ......ح خواستیگذشته در نبودش از مهران توض 

 مهران ناراحت شد،  ی ل کردنش جلومح کم نا ویاز رفتار س ی ناز

 .... د و به سر کارش رفتیموندن مناسب ند  ی ت رو برایموقع
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 چیبودش ه  دهیندروز که  ۲نا بعد از ی س یاز درون شکست وقت

 ی جان و شوقیچ ه ینکه هینکرد از همه بدتر ا یگونه ابراز دلتنگ 

 !! دیتو چشماش ند

 

 

 ...... بدهام انج ی د کار یگه مطمئن بود که بایحال د

 د یفهمیم ییزایه چیزد بالخره ید باهاش حرف میعصر با 

 عقب  ی نا هنوزم مشغول کارای،بعدازظهر که همه کارمندا رفتن س

 ی افتاده بود ظهرم مهران غذا گرفته بود باهم خورده بودن، ناز

 .....نا کارش تموم بشه تا باهاش صحبت کنهیمنتظر بود س 

 نا بود رفتیکه س  ی ناچار به ، ب امد یمنتظر شد ن  یامّا هرچ

 نا سرشی زد که باعث شد س یمتوال ی ضربهها یشن چوب یبه پارت

 ک ینزد ی نگاهش کرد، ناز ی کار داریرو بلند کنه، و به عالمت چ

 : بغض آلود گفت یگرفته و لحن ی زش شد، با چهرهایم
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 ! ؟یکنیم ینقدر کم محل یچرا ا ی نهمه روزم که اومدیبعد از ا 

 و مراسمم رو  ی امدیباشم که تولدم ن یمن شاک ه نکیا ی به جا

 

 

 رفتار  ی ن جوری، تو ای همه برد ی آبروم رو جل و ی خراب کرد

 !!؟ یکن یم

 باروت آماده انفجار بود خودکار تو دستش رو پرت کرد  نا مثل یس

 :زو با تحکم گفتیم ی رو

 ام تولد سرکار خانومیب  یکه من داشتم توقع داشت یطیتو شرا

 !!!برقصم ؟ ی ربراتون بند

 ی چ کس نگفتی ، چرا به هی تلفن بهم بگ ی تو یتونست ی نو میهم 

 .....!!!به مهران یافتاده حت یچه اتفاق

 ی ن کنیتوه ی ن خاطر بود که فقط بلدینگفتم به ا ی به جنابعال

 ین کردیتوه ی د  ی قبالً هم چند بار به مادر خواهرم که تا بحال ند
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 ی د بدونیوطه؟! با مربچه م به اونا ی ما اگرم مشکل داشته باش

 که پدرم ازم بخواد اون سریزم هستن طوریخانواده من همه چ

 

 

 باشه  ی و هر کار رسونمیام برم خودمو هر طور شده بهش میدن

 نیجوابش ا ی ن کردیدم توهی پدر مادر و خواهرام انجام م ی برا

 ، بار اولت نبود یه بشیگه جواب تلفنت رو ندم تا تنبیبود که د

 د داشته باشه ، یزا بار اولم نباین چیر چند ام ه گذرکه ازت ب

 دا یش باهات برخورد نکردم جرات پیر خودمه دفعات پیتقص

 ت اول پدر مادریم اولو  یمن تو زندگ ی برا ی ن د بدویبا یول ی کرد

 ....و خانوادم هستن

 د وینا نداشت بعضش ترکیاز س ی ن برخوردیکه انتظار چن ی ناز

 :تگف  هیون گریشد م ی اشکش جار

 ، به ی ه پولم کردیش دوستام سکه ی پ یختی منو ر ی تو آبرو 
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 ه یم بقیت کنم بجز سحر و مریخوام معرفیهمه گفته بودم م 

 

 

 امدنت یو با ن یدن به همشون گفتم تو هم هست یتام تو رو ند  دوس

 ......ی ا رو کردین کار دنیبدتر

 ب حق به جان ی با حالت ی ه نازینسبت به گر  یتفاوت ی نا با ب یس

 :ت فگ

 یبرا ی بله موقع ناهار مهران برام گفت خانوم بساط نامزد 

 خالفم نکه بهت گفته بودم با کارت می، با ای خودت راه انداخته بود

 حرف و نظر من برات مهم  ی عن ی ی بازم کار خودت رو کرد  یول

 شت ر یام ، اگه اومده بودم ب ی ست برو خدارو شکر کن نتونستم بین

 ست مگر یدر کار ن ی گفتم نامزدیممه خت چون به هیریآبروت م

 عمل کنم، بعد از رفتارا ی من عروسک دستتم که هر طور بخوا

 ام خودمو نامزدت هم یدم ب یندم و شیکه ازت د یزشت ی و حرفا
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 !!!کنم ؟؟ یمعرف

 

 

 ی بقدر یاه کرده بود ولیمل و مداد چشم سیرو ر ی کل صورت ناز

 :ه گفت یناراحت بود که با هق هق و گر

 شده که تو فرق  ی زیه چی یستی اون آدم سابق ناصالًتو نا یس 

 م رو یناراحت  یتونست ی، نمی نبود ی ن جوری، قبال بامن ای کرد

 ..... یزنین حرفا رو م ی ستم که ا یبرات مهم ن حال  ینی بب

 م دیباشده؟!!   ی ن جور ین چرا ایکن بب یبرو کارات رو بررس 

 بچهه ی ی چون بقول خودت که بارها گفت ی ناراحت باش

 یخورده به تورت تا بحال هر جور خواست  دهینددختر  یشهرستان

 ت و که چرا از طرز برخورد یهمونطور رفتار کرده حالم ناراحت

 که ی حرف زدنت در مورد خانوادم ناراحت شدم و برنامه نامزد

 ش خودت اصالً ی پ ی فکر کرد یبهم خورده واقعاً چ  ی خته بو دیر
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 ته؟!! واقعا اگر اومدهینامزد ی گفتو به همه  ی منو آدم حساب کرد

 

 

 ز رو یدم همونجا همه چیدیم  یرو که راه انداخت یبودم بساط

 .......کردمیتموم م

 نا کم آورد و نتونست تحملیس  ی ن بار جلویاول ی اقعاً براو ی ناز

 یون راهیاونجا رو ترک کرد و با چشم گر یکنه بدون خداحافظ

 ........خونه شد

 ده بود، خدا رویبراش د یچه خواب ی ازت نظهر مهران گف یوقت

 نبود اون اتفاق یشکر کرد که نشد تولدش بره، هر چند راض

 ی که ناز ی باعث شده بود از برنامها  یولافته ی ا بیمادر هل ی برا

 ......دا کنهیخته نجات پیبراش ر

 اد بود که نشد یا دلتنگش کرد ، از صبح اونقدر کارش ز یاد هلی

 ش رو برداشت و شمارشیموقع گوشون هم ره،ی باهاش تماس بگ
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 ساله، دلش به تب و تاب افتاده بود  ۸ ی رو گرفت ، مثل پسرا

 رو بردار ه  یگوشکرد تا یم ی ه شماریثان

 :دیچی پ ی آرامش بخشش تو گوش ی بوق صدا۳بعد از 

 الو سالم 

 ؟یسالم خوب 

 د؟؟یممنون، شما خوب 

 استم ستمسرم شلوغ بود که نتون ی خوبم، از صبح به قدر 

 ؟؟ ی رم، حالت رو بپرسم ، ثبت نام کردیبگ

 موندم با ثبت ید م یکرد بایبله اگه خانم دکتر فولدوند کمک نم

 روزه یشد با فی گه نمیر بعد از حذف و اضافه اونموقع دیتاخنام با 

 .... شدیبد م یلیدرسام رو بردارم خ

 ...پس خداروشکر کارت درست شد  
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 ...دم شتمو ید ولیبله تا ظهر طول کش 

 کالساتون شروع شده؟؟

 ه کالسم رو برم یم، من صبح نتونستم یبله امروزم کالس داشت 

 م ی ه کالسا رو رفتم تازه اومد ی بق یلروزه برام جزوه نوشته، ویف

 ....خوابگاه

 ؟ ؟ی کردیببخش پس مزاحمت شدم؟ استراحت م 

 .... ستمیکنم، خسته ن ینه خواهش م

 ام دنبالتون شام یب  یکن بوله ق ش  ید، میستیخب اگر خسته ن 

 .....اد خوبهی رون؟!! دوستتون هم اگر ب یم بیبر

 نکهیر شد ، از ایافلگ نا غیشنهاد سخاوتمندانه سین پیا از ایهل

 نشون نداد و در پاسخ یروزه هم دعوت کرد خوشحال شد ولیف

 : گفت
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 ... دیم شمام حتما خسته ایش  یممنون از لطفتون، مزاحم نم

 کرد، ازیا احساسش نمیدن هلیبه شوق د یبود ولته خس نکهیبا ا

 :ع گفت ین سریهم ی ست برایلم نیم ی د بیلحنش فهم

 ..... د اومدمی دم دوست دارم حاضر باشه ؟! خویمزاحمت چ 

 ..ممنون، خدانگهدار 

 ...خداحافظ 

 ه کارا رو موکولیلش رو جمع کرد بقی، وسایبعد از قطع گوش 

 باً به سمت خوابگاه پرواز کردی تقرار کرد به فردا و با شوق سرش

...... 

 رفت یگذشت، کالساش رو میبه تهران م  ایهلدو هفته از اومدن 

 نا هم دورا دور هواشو داشت و حالش رویبود س و سرگرم درس

 ...دی پرس یم
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 ی ن دوست یروزه داشت از وجود چنیکه با ف  یاز چند برخورد

 اعتماد بنظر بل قا  اریبود، بس یا خوشحال و راضیدرکنار هل

 .....دی رسیم

 شد یم  ایهلحال  ی ایگرفت و جویروزه تماس می با ف  ی نا گاه یس

 ی ودش راستش رو بهش نگه!! براخ ید گاهیکرد شایچون حس م

 ن دختریکردحس کرده بود ایروزه میا رو به فین سفارش هلیهم

 ن و از رفتاراشیناست ا ی اد و طرف سیخوشش م ایهل از ارتباطش با 

 ......بودده  یفهم

 ی ه روزه رفته بودن اراک بخاطر دلتنگیکبار ی ن دوهفته یدر ا

 .......نهی ادهاش رو ببا!! که به مادرش سر بزنه؛ پدرش و خانویهل

 کرده بود با نرمش و منطق باهاش ی سع  یلینا خین مدت سیتو ا

 صحبت کنه تا قانع بشه برگرده خونه!!! امّا موفق نشده بود چون
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 نکه بهش ینا با ای د سیز جدیمتفاوت و محبت آم ی رافتاا با ریهل

 افته!! چون ی ب ید تو خلوتشون اتفاقیترس یم ی اعتماد داشت ول 

 نا بود و به خودشم اعتماد نداشت!!! تو اراک که باهم ی اشق سع

 ا خونه خودشونی؛ ی معتمد ی آقا یبودن در جمع خانوادگ

 ت یارع ودشا خ ینا یتنها نبودن و محال بود س  ی چوقت تنهایه

 .....نکنن 

 ی برا یچ جوره دست بردار نبود، و همش دنبال راهی نا هی امّا س

 گشتن بعد از یاراک که برم ن بار ازیا بود. آخریجلب نظر هل

 دستش و ی خته بود رویرو ر  ی ا آب پاک ینا، هل یاد سیز  ی اصرارها

 سفت و محکم گفته بود  》تو اون خونه  یطیچ شرایتحت ه

 ادینم !!!.......《
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 د یرس ی خونه شد وقت  ینا عصر بعد از شرکت خسته راهیس

 نگ گذاشت و به سمت پله ها رفت درین رو داخل پارکی ماش

 آقا۲ه طبقه اول همراه یهمسا ی اریاسفند ی انسور باز شد و آقاآس

 ی اریاسفند ی د از آسانسور خارج شدن ، آقا  ی ک خانوم رو د یو 

 عموًل در طول سال ن مهشوبود.خون  یجاافتاده اصالتاً کرمان  ی مرد

 .....بود یخال

 ده بودن و همو خوب یباً همزمان باهم خریخون ههاشون رو تقر

 ار با اخالق وخوش مشرب بود ،یبس ی اریاسفند ی شناختن آقایم

 :به لب آورد و گفت ی نا لبخندیدن س ی با د

 !!ف ؟یمهندس!! احوال شر ی به به آقا 

 ....دمتون ی وقته ند یلید خییدا  یکم پ ی اریسالم جناب اسفند 

 دم خونهیام تهران!! دی کنم بیاده اصالً فرصت نمیکرمان کارم ز 

 دا شده با پروازیم به بنگاه مستاجر پ افتاده سپرد ی ن جو ریهم
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 .... گردمی ظهر اومدم شبم برم

 ارت کنم شب ی شد شما رو ز ی ل ها ی!!! خوبه وس یخب به سالمت 

 ....رو خدمتتون باشم

 ودگاه از پرواز جا نمونم ،به حاج آقا سالم فر برمد ینه پسرم با 

 .....برسون

 سالم  رسونم، شمام خدمت خانواده محترمی تون رو م یبزرگ 

 .... .دیبرسون 

 .... ممنون خدا حافظ 

 .....خداحافظ 

 

 

 به طرف پله ها رفت   ی ار یاسفند ی از آقا یتا  بعداز خداحافظ 

 ذهنش گذشت  از بادمثل برق و  ی پله اول رو که بال رفت فکر

 .... برگشت دنبالشون ی معطل  یب
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 ه اط رفتیرون از در حیون و خانوم بیهمراه آقا ی اریاسفند ی آقا

 یبودن به حالت دو خودشو رسوند بهشون، با صدا زدن آقا

 ا طیشون راه رفته رو برگرده داخل حیباعث شد ا ی اریاسفند

 : فته گ تاندوس  یبرگشت با لحن  یداره وقت ی نا چه کارینه س ی بب

 !! جانم مهندس 

 ون ین آقاید به ایخواستیم  یمتیخونه رو هر ق یاریاسفند ی آقا 

 .... خوام اجازهاش کنمیم  دم،یشتر م ید من بیبد

 

 

 د که من یه ؟! اگه شما بخوای شتر چین حرفا کدومه ب یپسرم ا 

 نا یه من برم با ایالم از هر جهت راحتتره اگر نظرت قطعیخ

 ....!!رم بنگاهن گهینجا تمومش کنم دیهم

 ....خوامی بله من حتماً م  

 !!؟ینی قبلش بب ی خواینم 
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 .....خوام، شک ندارمیه مینه هر جور 

 .... !!خب پس برو بال من اومدم 

 طبقه اول شد  ید سرش رو تکون داد و راهیینا به عالمت تا یس

 ستاد؛ تایبود ا ی اریاسفند ی مقابل واحد  که مربوط به آقا

 ......ارنیف بی تشر

 بود  یاط با نور عالیک خوابه رو به حی ی آپارتمان واحد  متر

 .... ده بودیرو دده بود داخلش ینخر یقبالً که هنوز کس 

 

 ......ادیداد از پله بی ح میاومد اونم ترج ی اریاسفند  ی آقا ی پا ی صدا

 سال از۲باً ید انداخت در رو باز کرد خونه تقرید کلیرس یوقت

 داشت. با  ی ز بودو اسباب مختصریتمگذشت؛ هنوزم یساختش م 

 :به خودش اومد که گفت ی اریاسفند ی آقا ی صدا

 ه یل و اسباب رو بذارن ین وسا یم ایدیسبه توافق ر یبا اون قبل 

 ....ا بزرگن ی که انبار ی دین دیی پا ی گوشه انبار
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 هیاز آشناها  یک ی ی خوام براینجا بمونن؟! خونه رو میشه همیم 

 هست که خراب کنه و نه خودش اهل  ی هادختر دانشجوئه نه بچ 

 !!!هیمبالت یب

 دت و خو ی که برا  ی پسره با وجود ی دانشجو  ی اگر گفته بود 

 شن یدادم، پسرا دانشجو که میاحترام قائلم نم یلیحاج آقا خ

 ستن دوست ندارمیکنن و قابل کنترل ن یدرست م  ی خونه مجرد

 

 

 راحته جهتهر الم از  یخوام خیافته، م یب ی تو خون هام اتفاق بد

 ..... باشه

 ه دختر قابلیشون یالتون راحت ایز!!! خیعز یاریاسفند ی آقا 

 سال تهران دانشجو ۶من خودمم که پسرم،  یه ولرینظ یاعتماد و ب

 ییچ کار خطایکنم و تنها هستم ه یکسال کار میبودم النم 

 ...... !!!نقدر بد نباشهیدتون نسبت به پسرام ا ی نکردم، د
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 نا ی شونه س ی زد رویکه با دستش آروم میدر حال ی اریاسفند ی آقا

 : با خنده گفت

 دم کهید  ییزایه چی ن سنم  ی شه تو ؟!! من با ایم یپسرم ک

 ی ، من حرف یکنیدش مییست اگه شما تاین یگم ، حالم مشکلیم

 .....!!!د قبول ی ندارم ند

 :داد ادامه داد ینا م ی د رو به سیکه کلیدرحال

 

 

 .... خونه مال شما 

 به ی اریاسفند ی دن آقا ی هو با دیکه  ی نا خوشحال از فکریس

 د رو یکه کلیحال روزمندانه و لبخند زنان دری د، پی ذهنش رس

 : گرفتیم

 ..... التون راحت باشهیم بنگاه تا شمام خید برییایخب پس ب  

 نجا شما با خط خوشیخواد من اعتماد دارم، همینه پسرم!!! نم 
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 م، یکن یم ا مضا م یتا مَرد۲ یناسالمت یسینویط رو میبرگه شرا ی رو

 !!!؟م بنگاه ی خود بدیم بیست مگه پول مفت داری م به بنگاه ن یازین

 :قدردان گفت ینهمه اعتماد به وجد اومد، با نگاه و لحن ینا از ایس

 دم از اعتمادتون یقول م ی هم گذروند ی شما واقع اً از مرد 

 من راحت   اشهن بد، فقط در مورد مبلغ اجاره اگر رهیمون نشیپش

 

 

 ده منت پرداختید هر چقدر باشه به د یاجازه هم بخوا یترم ول

 .... کنمیم

 خوره همون یشتر به دردم میبخاطر شغلم که آزاده پول ب  اتفاقاً

 هر چقدر دوست یرهن کامل باشه فقط خودت هرماه مبلغ کم

 ......صدقه بده چون رهن کامل اشکال داره اونم حل بشه ی دار

 ....التون راحتیخ ماًحت باشه 

 نا مکتوب کرد ویدن. س یزود به توافق رس یل یسر مبلغ هم خ
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 ....هردو امضا کردن

 رو گرفت تا فردا صبح پول رهن  ی اریاسفند ی شماره حساب آقا 

 ....ز کنهی رو به حسابشون وار

 :گفت ی ار ی اسفند ی ان آقا  ی در پا

 

 

 که رو دومل هر کین وساید برم از ایمهندس!!! من با  ی آقا 

 .....که دادم هست ییدایدش جزو کلیکل ی د انباریخوان بذارینم

 راحت کرد هر چه اصرار کرد شام بره  الش رو از هر بابتینا خیس

 کرد و رفت تا به پروازش  ی خونشون موافقت نکرد، خداحافظ 

 ....برسه

 تو خونه زد و نفس راحتش رو یکه رفت چرخ ی اریاسفند ی آقا

 :رون فرستادیب

 نج ایارمت ایاول م ی مخالفت ندار ی برا یلیگه دلیا خانوم دیهل "
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 کنم یت م یبه التماس راضت یام خواستگا ریک خودم بعدم مینزد

 " !!!د دوباره زنم بشهیخونه خودم زن من با ی ایکم کم م

 

 

 ره دنبالش، ینا تماس گرفت و ازش خواست آماده باشه می س یوقت

 و ناباورانه به ته نشسم ساعته روبروش ین حال که نیتا هم

 ی شوکه شده که پاسخ ی کنه بقدریرانهاش فکر م یشنهاد غافلگیپ

 نا نداره اونقدر ساکت بود که ی ملتمسانه س ی در جواب نگاهها 

 : رانه گفتیدلگ ینا حوصل هاش سر رفت ، با لحنیس

 جدا و با ی ا یب  یست یحاضر ن ی نقدر وحشتناکم که حتیا یعنی

 ازم یستیابحال رفتار ناشاه تمگ ؟!!یکن یک طبقه فاصله زندگی

 سر زده؟؟ 

 ا شما ب  ید ولیکنیست که فکر مینطور نینه نه!! اصالً ا 

 د فرصت فکر کردنید!! حق بدیشنهادتون منو شوکه کردیپ
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 ن ید، ایگرفتید بعد خونه رو میگفت ید به من م یبخوام. اول با

 

 

 ر د خونه رو چکایخوایکارتون درست نبود، حال اگه قبول نکنم م 

 !!د؟ینک

 !!!توفقط با یکنیخونه رو گرفتم چون مطمئن بودم قبول م 

 خونه برات اندازه یعنی،  ی که من هستم مشکل دار ی خون ها

 ی نجور یال منم ایست ؟!! خیر و پر استرس خوابگاه ن یط دلگ یمح

 نکرده  ی ا خدایتونم راحت تر ازت خبردار بشم، یراحت تره، م

 ..... مکن  بود زودتر بتونم کمکت یاگه مشکل

 درهم ی ز نقشهایم ی ا که با انگشت اشارهاش رویهل ی دستا

 :دامه دادد رو با دستاش گرفت و ایکشیم

 .....کنمی؟!! خواهش میکن یقبول م  
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 !تو دل من چه خبره؟ یدون ینا داد، تو چه میا نگاهش رو به سیهل

 جنبهام؟!!  ی تا چه حد ب  یدونیچه م

 اون روز که از  ی دون یم چه تابتم،یچقدر دلتنگ و ب یدونیچه م

 دل من در مورد توزدم یدن فوت مامان داشتم سکته میفهم

 شتر وابست هات بشم ین بیخوام از ایشه نمیسرش نم یچینفهمه ه 

 .!!سر کنم؟ ی تو چطور یه عمرم رو بیبق

 رم من اهل یم ینده ازدواج کنم و بازم تو فکر تو باشم میاگه در آ

 ...... تو فکرم یحتستم  یم ن ی ک زندگیانت به شریخ

 : گفت یلو دود  دیتردبا 

 .......دمیتا تا فردا جواب مید فکر کنم نها ی اجازه بد 

 دادیلش میکه هربار تحو  ینا از جواب نه قاطعیس ی نم برایهم

 : گفتبه روش  یبهتر بود، لبخند آرامش بخش

 ، ی ریبگ یم درستیو تصم ی دوارم خوب فکر کن یممنون!!! ام
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 ......دیشت باهم باشیاد پی ومم بگو بخانزه رو یدرضم ن به ف

 ...!! کر کنهتکون داد و قول داد عاقالنه ف ی ا متفکرانه سر یهل

 ش از حد وسوسهی روزه بیشنهادش در مورد هم خونه بودن با فیپ

 ....کم نداشت یچ یروزه ه یا کنار فیز بود چون هلیانگ

 ی اکیدشد نزیک مینا به خوابگاه رسوندش هوا داشت تاری س یوقت

 آسمون گرفت و در دل از خواست ی اذان مغرب بود سرش رو سو

 ....... خاب کنهکمکش کنه تا راه درست رو انت

 ی ا کار خاصینا با هلی دونست سی روزه شام رو آماده کرده بود م یف

 روزه ینا فیرون رفته بودن به خواست سیراً هربار بیداره چون اخ

 .... ادیا ب یا هلد تنبون دل تو دلش یهم ی هم همراهشون بود برا

 جان به سمتش رفت ویبا ه ی معطل  ید بیا رو که تو اتاق د یهل

 :د یمه پرسمقد یب

 .......ینم چکارت داشت مردم از فضولیزود باش بگوبب  

 ی نا رو بهش گفت، لبخندیشنهاد سخاوتمندانه سیپ  ایهل یوقت
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 : زد و گفت ییدندون نما 

 !!!نه  یگی ره میشت گ یش پن پسر بدجور دلیگم ای اونوقت که م 

 گه یداره اگه قراره بقول خودت حداکثر تا چند ماه د یچه لزوم

 ؟؟!!! که یکین نزدیره اونم به اید خونه برات بگیجدا بش از هم

 ......راحت بتونه خبرت رو داشته باشه

 ل خانوادهام بده یخواد تا اون موقع منو سالم تحوین مینه بابا ا 

 ی ست !! اآلنم بخاطر اتفاقین  یگی که تو م ییران خبیوگرنه ابداً از ا

 شتر شده، یش بمامان افتاده،دلش برام سوخته و محبت ی که برا

 ......نی فقط هم

 !!!!نا داره نگفته بودیرو که به س  یروزه هم احساسیبه ف  یا حتیهل

 !!گفت؟ی م یا داشت چی روزه خبر از دل وامونده هلیاگه ف

 !!ازش داشت؟ ی و انتظار چه برخورد

 : شد و گفت ی روزه جدیف

 !!؟یچکار کن ی خوایحال م 
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 :رون گفت ید ب یکشیکه مقنعه رو از سرش میدر حال

 ..... فکر کنم قراره فردا جواب بدم دیبادونم ،  ینم 

 :روزه گفت یتخت نشست، رو به ف  ی مانتوش رو درآورد و رو

 

 

 .... گه هم داشت ی شنهاد دیه پی 

 : روزه کنارش نشست و گفتیف

 !؟ ی شنهادیپ چه 

 ..... میشم، تا باهم باش یپ ی ای گفت تو هم بیم 

 .....ی است ؟! تو شک دارده ین پسر فهمیگم چقدر ایم 

 ......گم قبولهی رم میگین اآلن تماس میکه هم ی ایاگه تو ب 

 شک داشت  یکرد ولینکه خوابگاه نباشه استقبال م یروزه از ایف

 انجام بده، در رو کارن ید و نشناخته اجازه بدن ایخانوادهاش ند

 :ا گفتیجواب هل
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 نا یبابا ا دیبا!! ستیا ن ین راحتی خب به هم یمن که از خدامه ول 

 نکه اومدمیندارن ا یبشن چون با خونه گرفتن من مشکل یراض

 هم خونه  ینان نداشتن من با کسین بود که اط م یا ی خوابگاه برا

 

 

 که ادهیز یلیشناسن پس احتمالش خیبشم شماها رو هم که نم

 ....موافقت نکنن 

 :ا انداخت و ادامه دادیبه هل ی نگاه 

 یلین مدت خیبدون تو برام سخته!!! ا  هرچند تحمل خوابگاه 

 امدم یتو حتماً قبول کن حال اگرم رسماً ن ی بهت عادت کردم ول 

 ......دم تنهات نذارمی ام خونهات قول م یشت مدام میپ

 نا ندادهی به س یبجوا ن فعالًیهم ی ل نبود برایم  ی ا خودشم بیهل

 ......بود، و مهلت فکر کردن خواسته بود

 ی نا داد، بقدریتلفن جواب مثبتش رو به س  نکه پشتیبه محض ا
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 ی م ساعت بعد جلو ین ییخوشحالش کرد که به طرز بر قآسا

 ل ینن؛تا زودتر وسای خوابگاه منتظرش بود تا باهم برن خونه رو بب

 

 

 روزه هم همراهشیا فیهل راراص  ه کنن!! بهیازش رو تهیمورد ن

 ......رفت

 : فتزد و گ ی نا لبخندیدن سیروزه به محض دیف

 ا، مدامیشه وصلم به هلید من همی نی بی مهندس!! م ی سالم آقا

 د یا رو ببرید هلیخواید !! م یندار  یمزاحمتونم از دست من راحت

 ..... !د؟یاز شر من خالصش کن 

 :نا محترمانه در جوابش گفت یس

 د ، شمایف آورد ی د تشریکرد ید کار خوبیار داری تاخ نومسالم خا

 .....د یکن  یم یا رو همراهید هل یکن ید و لطف میمُراحم

 : کرد خطاب بهش گفتیا رو نگاه م یکه هلینا درحالیس
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 !!!د؟یگه هم خونه بشیشنهاد دادم باهمدیبهشون، پ یمگه نگفت  

 :ا گفتیهل

 

 

 یا راض یحترا نینکه خانوادش به ایمثل ا یچرا گفتم ول 

 ......شنینم

 : نا گفتیشوخ خطاب به س  یروزه با لحن یف

 رونمیشم که خودتون بیا میام مزاحم هلی نقدر مید!!!اینگران نباش

 .....د یکن

 ....شه منزل خودتونهیا خوشحال م یهل 

 دشون هم برسن هر سه سوار شدنیر نشه به خری نکه دیا ی برا

 ...... نا به سمت خونه رفتیو س

 نا به تهران و اومدنش به یهفته از برگشتن س ۳ه ک بینزد

 .......گذشت یشرکتم
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 افتادهین  یچ اتفاق خاصینشون ه یب  ی نکه هر روز باهم بودن ول یبا ا 

 نا درست مثل ی بود تا رابطهاشون باهم مثل قبل بشه ، س

 شتر و نه کمتر درستیکرد، نه ب یگه باهاش رفتار مید ی کارمندا

 بهش نشون   یچ توجهیده بود و هیدرو نا ی ل که سیمثل اوا

 ....!!!رفت ؟نهمه زحماتش دود هوا شد و یا یعنیداد، ینم

 ه ترکش کرده بود و تنها رفت یکه با گر ی روز بعد از اون روز۳

 نا یآورد تا ناهار با س یکه غذا از خونه م ییروزا   ی لیخونه مثل خ

 هم  ی نازنا اونقدر کارش رو طول داد !!! یس ی باشه ، غذا آورد ول 

 ده تا غذا رو نخوره ،یفکر کرد عمدا داره کارش رو کش م

 هم ی چون غذا سرد شد و قابل خوردن نبود ناز نطورم بودیهم

 ....بساطش رو جمع کرد برد ی با دلخور
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 ن مدتینقدر براش گرون تموم شده که بعد از ایحرفاش ا یعنی

 !!هنوزم نتونسته ببخشَش؟

 ی ن حد براش مهم باشن، نازیا تا کرد خانوادهاش یهرگز فکر نم

 وده وب ی مکرر بهش گفته بود عصب ی ها یضمن عذرخواه

 انگار  یده ولیاز دهنش پر ی زیه چ ینتونسته خودشو کنترل کنه 

 ذاشتش به حال خودش، تا دوبارهیم  ید مدتینداشت با ی دهایفا

 .....مثل قبل روابطشون به حالت دوستانه برگرده

 نکه بتونه یا ی ارش کرده بود براسف بهشال هم ینکه ژیعالوه بر ا

 ی باشه که ناز ی طو ر کنه رفتارش  ید سعیبه مقصودش برسه با

 گه پاش به خونهاش باز بشه؛ تا  یکبار دی ی بتونه هر طور شده برا

 ال قراره یژ یو کارگردان یکه به طراح یب و نقص ی ع ینقشه ب 

 ریم ده یلیاده اش کنن تا اون موقع که خیاجرا بشه رو بتونن پ
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 ب تحمل ینا رو به هر ترتیس ی د صبور باشه !! و رفتارایست باین

 صبرانه منتظر ی افته بینا به التماس بیرسه که سیهم م  ی ، روزکنه

 ......!!!اون روزه

 ا بعد ازیگه خونه رو آماده کردن و هل ی زود با کمک همد یلیخ

 ه نا براش گرفتی که س ی لش رو از خوابگاه آورد خون هایروز وسا۳

 ....دوب

 کنفره خودش و ینا تخت یداشت، س یم ست راحتیه نیخونه 

 نت یکاب  ی ن، تموم ظرف هاییوترش رو آورد پا یو کامپ  ریز تحریم

 گذاشتن، از بال ظرف ی اد هم نبود رو جمع کردن در انباریکه ز

 ن ی خچال هم که بود، قرار شد از ماشیو قابلمه آوردن گاز و 

 !!! استفاده کنهاش باسشستن ل ی بال برا  ییلباسشو
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 د آپارتمانیکل  ی اط رو درنظر گرفت و داد از روینا جانب احت یس

 ......ه موقع لزمش بشه ید یخودش ساختن، فکر کرد شا ی ا برایهل

 روزه یکه ف یمواقع ی ن براییکدست رختخواب اضافه هم آورد پای

 ..........ا یش هلی اد پیم

 ، ای هلش یوند پ و مب رنا ش ی روزه به اصرار سیروز جمعه بود ف

 ترس ی ایا فوبیدونست هلیدوست نداشت شب اول تنها باشه م

 !!!داره یکیاز تار

 کنه بتونه  یداد تنها باشه تا عادت کنه و سع یح م یا ترجیامّا هل

 نیروزه که تا اونموقع ایف ین ترس مضحک غلبه کنه ولیبر ا

 نکرد و شب یا توجهیهل ی دونست ، به حرفها یموضوع رو نم

 ....تا فردا از همونجا باهم به دانشگاه برن وندو مر

 

 

 ت ساختمونینکه به امن یز مطمئن شد!! با ایچازبابت همه  یوقت
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 داشت بعد از سفارش قفل کردن در آپارتمان،  ینان خاصیاطم

 دن، فردا صبحیخوابیم دیبار وقت بود و دخترا یبه بال رفت د

 ...... کالس داشتن

 بود که  ین شب یابگاه تا به امروز اولخو رفتا یکه هل ی از اون روز

 ن به بعد یدونست از اید چون میخوابیخاطر م  ی نا با آسودگیس

 ن ین مکان بهش قرار داره، به خودش بابت ایکتریا در نزدیهل

 ل اسفند بود و داشتن کم کم به چهلم ین گفت!!! اوایکارش آفر

 اطربخ ی شدن، روز چهلم وسط هفته بود ول یک مینزد ایهلمادر 

 هفته ۲شد یباً میاسفند که تقر  ۲ا انداخته بودنش آخر هفته یهل

 بگه  ی ت رو به نازیا واقعین زودیم داشت به همینا تصمیعد، س ب

 

 

 نشون بوده رو تموم کنه هر چند ا زیهرچه ب یو بطور رسم

 نشون نبوده!! در حدیب ی ادیاونموقع تا بحال مثل سابق روابط ز
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 گه اطالعات یشدن از همدی مور مجب یشرکت که گاه ی کارا

 نمورد نداشت یدر ا یچ اعتراض یه ی به طرز مرموز ی رن نازیبگ

 نا ی که داشت س ی ل یهر دل ینا رو متعجب کرده بود ولی هرچند س

 ن رابطه هر چندیخواست به ایبود چون اصالً دلش نم یراض

 ......محدود ادامه بده 

 ا با ه تکن رو مشخص ی ف ناز ی د تکلیم داشت تا قبل از عیتصم

 دش یر دییا و تغیجلب نظر هل ی راحت بتونه تمرکز کنه رو  یالیخ

 مهران دوباره شروع کرده بود به پرس ینسبت به خودش، بتازگ

 ... کردینا رو آزرده می ن سیا و ایو جو در مورد هل 

 

 

 شد که اگه یم  یعصبان ی ار بقدریاخت یاورد بیا رو که م یاسم هل

 !!!ش رو بزنهردنت گخواسیشو داشت دلش مییتوانا

 شد، و ی زود سپر یلیمونده تا چهلم خ ی چند روزه باق  ی با ناباور
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 نا خواهشید از س ی ا خودشو مقبره کنار آرامگاه مادرش د یهل

 .....با مادرش خلوت کنه ییکرده بود بعد از مراسم بمونن تا تنها

 کرد که انگار هنوزمیدردل با مادر حال دلش رو خوب م ی اونقدر

 ده، یشه داره با حوصله به حرفاش گوش میمثل هم ت واس زنده

 گه تو  ی گذره و دیکماه از نبودش میش از ی شد بیباورش نم

 ا داره کم یه که هلیتین واقعینداره!!! و ا یکیزیجمعشون حضور ف

 .....ادیکم باهاش کنار م 

 نا ینه س یرون رفت تا بب یسبک شد، از مقبره ب یحساب یوقت

 !کجاست؟

 

 

 ش رو خوابوندهینه صندلیدش تو ماشید یوقترد دلش ضعف ک

 ح زود راه افتاده بودن و نتونسته بودو خوابه!!! حق داشت صب

 ......استراحت کنه چون بعدازظهرم مسجد داشتن
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 ن رو یدر ماش  یومد حت یا دلش ن یاونقدر غرق خواب بود که هل

 نا یدارش کنه، در مقبره رو بست تا س یخواست بی باز کنه دلش نم

 موند و غرق یر شد قفلش کنه، اگه ساعتها هم لزم بود مادی بکه 

 انتظارش  یشد ولیر نم یبود که ازش س ی زیشد تنها چینگاهش م 

 دار شد ینا ب یقه، س ید و بعد از گذشت ده دقیاد طول نکشیز

 ه اشو دادهین تکیرون از ماشیا ب ید هلیچشمش رو که باز کرد د

 پف کرده و ی ابود و با چشم یکیکه همون نزد یبه درخت

 یل و هواکامل از حا  ینا وقتیکنه، سیبندهاش داره نگاهش م یفر

 اده شد ین پ یرون اومد به حالت نشسته در اومد از ماشیخواب ب 

 

 

 ا که همچنان یبه جسم خست هاش داد به سمت هل ی کش و قوس

 : د و گفتیتو موهاش کش ی کرد، رفت دستینگاهش م 

 !!؟؟ی دنکردارم ی؟؟ چرا بیینجایوقته ا یلیخ 
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 ....قه باشهید ده دق ی نه شا 

 گه فاتحهیکبار دیرفت که یقبره م که به سمت مینا در حالیس

 :ا گفتیبخونه و درش رو قفل کنه خطاب به هل

 ......ن اومدم یبرو بش 

 ن رفت، یعانه به سمت ماش یا مط یهل

 در مقبره رو قفل کرد و برگشت قبل از سوار شدن در یوقت

 :کرد گفتیم رستش رو دیکه صندل یحال

 م  یم خستگنکه کوتاه بود تمویرفتم !!! با ا یچه خواب خوب 

 .....دراومد

 

 

 :گفت یا به حرف اومد و با شرمندگ یپشت رُل نشست، هل

 د بعدشمیکرد  ید امروز از صبح زود چند ساعت رانندگیببخش 

 ید، لبخند ید نشد استراحت کن  ی که همش با حامد دنبال کار بود 



@Romanbook_ir                                                                                      تابوشكين عاشقانه  

  
 

شما! یمجازق ین رف ین و آخریرمان بوک:  اول                                      

 ش رو توی ن یکه نوک ب یو صداقتش زد در حال یکنهمه پایبه ا

 ی داد با دلخور یتکونش م یالت شوخ گرفت و به حیدستش م 

 : گفت  یساختگ

 د ین حرفا!! هر کار کردم بخاطر خودم بوده شای گه از اینشنوم د 

 امرزت رو ی ن چند ماه کوتاه که مامان خدابیباورت نشه تو هم

 داشتم؟! پس  ستشدو ز بود و ی شناختم مثل مامان خودم برام عز 

 من بخاطر ی کن   یعذر خواه ی لطفا به حساب خودت نذار که بخوا

 ......بتونم کمک حامد انجام بدم ی دل خودم دوست دارم، کار

 

 

 ش ناخودآگاه قرمز شد!! که باعث ی ن ینا با ب ی ا از تماس دست سیهل

 د شدنا و شرم دخترونه نابین سرخ و سفینا شد عاشق ایحظ س

 ه لمس سادهیکه با   ی ن دختری صاحب چن ت تداش یبود چه لذت

 .......شدیمدام رنگ به رنگ م
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 ا و گفت یرفتن، رو کرد به هل ید م یبود با یکیگه رو به تاریهوا د

: 

 م خونه شما؟؟یبر

 .... باشم دیباد، همه اونجا هستن، من  ی بله اگه لطف کن 

 ....شما یم خونهیری ار خوب!!! میبس 

 اد،یز یهیبخاطر گر  ایهله افتاد، را د ون رو روشن کرینا ماش یس

 ی ن سرش رو گذاشت به پشت یهم  ی برا  دوباره سر درد داشت،

 

 

 ه رو کرد بهش یتیدونست اآلن تو چه وضعینا که می ، سیصندل

 : و گفت

 ..... یم کن راحت باش ی ت رو تنظ ی صندل

 ن کار رو کرد و تا برسن خونه چشماش رو که سوزشیا همیهل

 ...... هم ی داشت گذاشت رو
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 ومد یلش ننا دیهنوزم تو حالت خواب بود س ای هلدن  یرس یوقت

 .... دارش کنه همون طور با نگاهش به تماشا نشست یب

 گنگ به اطرافش انداخت و با یدار شد نگاه ید ب ینکش یطول

 ک شده بودیار شد هوا کامالً تارینا و کوچه شون هوشیدن سید

 روشن کرده  مالکا درب خونشون کوچه رو یو نور چراغ بال 

 ......بود

 

 

 نا به داخل رفتن، خونه شلوغ ی ه سمه باز بود همرایاط نیدرب ح

 ی رو نداشت، ول یچ کسیطش حوصله هیا با توجه به شرایبود ،هل

 نا مدام حواسش بهش ین جمع بود س یبه ناچار مجبور به موندن ب

 قبول  یاستراحت کنه ول یدوبار ازش خواست بره کم یکیبود 

 دونست بالخره بعد ازیم یاحترامین کارش رو بیا چوننکرد 

 ا و کنار گوشش یرفتن فائزه اومد کنار هل  یکی  یکیمونا شام مه
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 : گفت

 !!خون هشون؟  ی ر یپت مین شوهر خوشت یا با ای یینجایشب رو ا 

 !!؟ی خو ا یم یچ ی مونم ، براینجا میفکر نکنم برم هم 

 چند ی دون یم م یبودکه باهم  ییشبا ی باور کن دلم لک زده برا 

 شه امشب بمونم یم خوام اگر یوقته درست باهات حرف نزدم م

 ......شت فردا جمعه است مدرسه ندارمیپ

 

 

 .... ستین یباشه بمون مشکل 

 !!؟؟یپس شوهرت چ 

 !!نا که سرگرم حرف زدن با حامد بودیانداخت به س ی نگاه 

 : نان گفتیدا بود ، با اطمیاز سر و روش پ یخستگ

 ......ره خونه خودشونیه است شب رو مخستنا یس 

 با ویفر ین خانواده عمو هم عزم رفتن کردن حتهمه رفت یوقت
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 رمان بغلش کرده بود یرمانم آماده شدن نورسا خواب بود و هیه

 ...... نیببرش بذارش داخل ماش

 نا، فائزه به آشپزخونه رفتیرمان ایبعد از رفتن خانواده عمو و ه

 خواس تیشه کارا زودتر تموم بشه حامد مبا نومخا ی تا کمک صدر

 د که تنها ینا رو د یا س یرو برسونه خونشون، هل خانوم ی صدر

 :نشسته، کنارش رفت و گفت 

 

 

 د یرید من شرمنده شما شدم نمیخسته شد ی لیشما امروز خ 

 د؟؟ید و بخوابیحداقل شب رو استراحت کن 

 :ا انداخت و گفتیقش رو به هلی نا نگاه عمیس

 !!!؟؟یکن یم م رونیب 

 هیبود  ی د، کاف یده بود رنج نا اشتباه برداشت کرینکه س یا از ایهل

 چشمش که ی بشه کاسه ی گه حرف بزنه تا اشکش جاریکلمه د
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 : جبران گفت ی نزده، برا  ید حرف خوبینا فهمیپر شد، س 

 !!شه اشکت در مشکته؟ی کردم دختر، تو چرا هم یشوخ 

 ..... دنبوون  حواسش بهش یگوشه سالن بودن و کس

 نینه که ایطر اد بخایدونست چه مرگشه شا یا خودشم نم یهل

 ایامدن شبا رو باهم بودن و حال هلیر که اراک میچند وقت اخ

 ید جدید ینا وقت ی خواد که بره ، سیلش داره ازش میرغم میعل

 

 

 مبل بلند شد   ی دا کرد ، از روی پ  یکنه حال دگرگونیه میداره گر

 گه تحمل موندن نداشت یرفت د  اقشات ا بهیهمون موقع هل

 ....!!!ر شده بودیمرگشه؟!! دلش بهانه گ دونست چه یخودشم نم

 نطو ری ا همینا پشت سرش رفت وارد اتاق شد و در رو بست، هلیس

 .....کرد یه میصدا گری ستاده بود و بیا

 ا با یگه نداشت جلو رفت ، هل ی نو د ینا کالفه شده بود تحمل ایس



@Romanbook_ir                                                                                      تابوشكين عاشقانه  

  
 

شما! یمجازق ین رف ین و آخریرمان بوک:  اول                                      

 ن بود ، ییرون اومده بود سرش پایکه از ب  یباسهمون مانتو و ل

 دن یدستش چونهاش رو گرفت و سرش رو بلند کرد با د نا بایس

 :شد و معترضانه گفت یس از اشکش شاکیصورت خ

 ی ، بگو الن من چی کنیه م  یگر ی ست؟!! از ظهره داریبس ن

 !!؟ی گفتم تو ناراحت شد

 

 

 یجواب  یعنی زنهتونست حرف بی انگار زبونش بند اومده بود و نم

 نزده بود ، مشخص بود ی نا واقعاً حرف بدیهم نداشت چون س

 هاش و  ی ل گریا حال خودش و دلیهل یکنه ولیم یداره شوخ

 .....انش کنهیتونست ب ینم  ی دونست ولیم

 :هاش گفت ی ون گرینا تا چه حد ناراحته می د سید  یوقت

 ا ه تک یاد مامان افتادم، و اون شب ی!!! ی ندار ی ریشما تقص 

 ، اون شب پاهاش بود ی سرم رو  یصبح مثل زمان بچگ ی ایکینزد
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 .... بود که کنارش بودم ین شبیآخر

 :و گفت د قصد ساکت شدن نداره ینا که دیس

 نه، اصالً ی بب  ی ن جور یست تو رو این  یز دلم !!! مامانتم راضیعز

 !!!یافت ی اد مامانت میشتر ینجا ب یم خونه ما ایحاضر شو بر

 : داد و گفت ماشچش ، نگاهش رو به

 دونم ینجا!! شما میشب رو مونده اام ، فائزه بخاطر من یشه بینم 

 د خونهی د، لطفاً برید و اآلنم خست هایستی خونه ما راحت ن

 ..... دی کن ی د دوباره تو جاده رانندگ یخواید فردام میاستراحت کن

او غرق چشمانش شده  زد دوست داشت یا حرف میکه هل  یتمام مدت

 بود.

 ه و یر دن که دیرس یناب م یوجود هم به آرامش ی از گرما اشتد

 که از خودش خارج  ی ن بلند ی ه ی با شتاب باز شد فائزه با صدا

 ......د با همون شتاب در رو بستیکرد با گفتن ببخش

 :کرد و گفت ی ا خندهایهل ی عوض شدن حال و هوا ی نا برایس
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 موت ر عگن!!! حال دختی ن میآش نخورده و دهن سوخته به ا 

 دونه که خانومم ینم م ،یدار  ی کنه ما چه روابط عاشقانها یفکر م

 ......!!!کنه  یاد تو خونهام زندگی ب یده حت یافتخار نم

  یگُر گرفته بود بنا ی ز سین لحن گرم و کلمات محبت آمیا از ایهل

 ار سرش و بلند کرد یاخت

 کردرینا رو زی س بلند و پر پشتش رو که به هم زد دل سیخ ی مژهها

 که داشت یالح با

 اد یکرد قرار شد فردا صبح ب  ی  ز ندونست خداحافظیموندن رو جا

 ......ششیپ

 که اراک بود یین خانوم طبق معمول جمع ههای که پرو ی باوجود

 خوا دیکرد وبا گفتن م یا عذر خواهیهل یدعوتش کرد خونشون ول

 ن خانوم رو قانعش کرد که خونهیشتر کنار پدرش باشه، پرویب

 ......!!!نهبموون خودش

 : گفت ی ومد داخل اتاق با کالفگ نا فائزه با شرم ای با رفتن س
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 د!!! من فکر کردم شوهریمالحظ ها یگندتون بزنن شما چقدر ب 

 گه حتما عمداً بدون در زدن   یجانت رفته آبروم رفت ، حال م

 ...... اومدم داخل اتاق 

 .....بوده ی د اتفاق ینه بابا فهم 

 دادا اجازه نیخواست تا صبح ادامه بده هلیور مطن یمفائزه ه ییوا

 فائزه خواب به چشمش ی دونست امشب از زبون دراز یم یول

 !!!!رهینم

 ده بود ، یگه درست نخواب یا شب رو بد خواب شده بود دیهل

 دار شد بعد یام ب یخوابه هلیدونست پدرش بعد از نماز صبح نمیم

 باهم بودن یاعتک سیخوند یاز نماز رفت کنار پدرش که قرآن م 

 ش ویحبت کردن در مورد دلتنگو گپ زدن، پدرش بوضوح از ص 

 ه  ی خواست یرفت دلش نمیهمسرش طفره م ی بودن جا یخال

 دونست چقدر حساسه ناراحتش کنه، یدونه دخترش رو که م

 ش رویخوب و صبور ی ا اخالقایبا مادر هل یسال زندگ  ۳انگار 
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 دش پنهان خو تو جذب کرده بود و حال داشت غم دلش رو

 .....کردیم

 نا یزجونش صرف شد سیکه با پدر و عز ی بعد از صبحانها

 ........اومد

 داش بشه، چه خوب یپ ی ن زودیکرد به ا یا اصال فکرشم نمیهل

 .....ادیکه قبل از صبحانه دوش گرفته بود تا سرحال ب

 با حوله حموم مخصوص سرش روبروش  ی بعد از آوردن چا

 :ت گف راضنا با اعتینشست، س 

 !!!؟؟یموهاتو خشک کن ی تو چرا عادت ندار 

 ن فرصت یکشه، در اولیش طول م یه بخاطر بلندی کار سخت  یلیخ

 !!! ش سختهیکنم نگهداریرم کوتاهشون میم

 

 

 ا دور نموند ، در ید که از چشم هلیچنان اخماشو درهم کش
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 ا یجز هل ین کسییاره پایکرد تن صداش رو بیم  یکه سعیحال

 :سرزنشگر و آمرانه گفت  ی ننشنوه با لح

 ......ی!! دست بهشون بزن ی کنیجا م یتو ب

 ی ک ین یگرد شده در سکوت نگاهش کرد، انتظار ا ی ا با چشمایهل

 ی زیخودمه، امّا چ ی رو نداشت تو دلش گفت تو رو سننه ؟!!موها

 .اوردیبه زبون ن 

 ر ی ز ی نا گرفته بود شادیت و حرف سیکه از حساس  ینیریحس ش

 ..... ق کرده بودی ودش تزروج به  یخاص  یپوست

 ندادهبود  یا جوابی ن که هلیگه دنبالش رو نگرفت همیم دنا هیس

 !!!زنهیمعلومه حرفش اثر خودش رو کرده و دست به موهاش نم

 :ا گفتینکه حرفو عوض کنه رو به هلیا ی برا

 

 

 حامد کجاست؟؟ 
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 خانوم تموم  ی دار موند تا کار صدر  یروقت بیشب تا دیخوابه!! د 

 .......دیده طول کشگه تا بره و برگریسونش خونشون دبر بشه

 :دیبه اطرافش انداخت و با لبخند پرس  ی نگاه 

 !!!ستیازش ن ی فضولت کجاست ؟؟خبر ی دختر عمو

 داریروقت ب یتا د یشب که با وجود خستگید  ی ادآوریا با یهل

 براش گفته بود از رابط هاش با  ی نگهش داشته بود و از هر د ر

 واهر بزرگش با ان ازدواج فرشاد و اختالف فرشته خیجرمان، یپ

 .....!!!!همسرش

 :هوش افتاده!! در جوابش گفت یحالم ب

 یادیکم زیه فقط یم دختر مهربون و خوب یلیست!! خ یفضول ن

 ...... دِین جهت مثل سپ یزنه از ایحرف م

 :د ینا پرس ید متفکرانه از س یبا آوردن اسم سپ 

 شه یبنظرم مثل هم یش ولم دیدن ید رو درست و حسابیسپ 

 روز تو مراسم هریرسه دیساکت و گرفته بنظر م ی لیست خین
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 ش هست،یزیه چیموقع چشمم بهش افتاد حس کردم 

 ....!!!ستیانگارحالش خوب ن

 ا گفت ید شده بود در جواب هلیر رفتار سپیینا هم متوجه تغیس

: 

 ......!!نمونده تا کنکور استرس داره ی زیبخاطر درساشه، چ 

 شناخ تیاز خودش بهتر م د رویکه سپ ییا یهل ی ن حرف برایا

 نید بخاطر درس همچیقابل قبول نبود، محال ممکن بود سپ

 !!!رهیبه خودش بگ ی افهایق

 ی ن چند وقت حت یکرد، ایزد باهاش صحبت مید تلفن م یامروز با

 ......حرف بزنن!!!رفتاراش نگران کننده بود  یکبارم نشده بود تلفنی

 حانه شده بودن، حامد ظهر فائزه و حامد تازه مشغول صب ی اکینزد

 ش از فائزه رفع شده بود مثل سابق داشت سربسرشیانگار دلخور

 ........ ادیغش در بیج ی ا منتظر بود هر آن صدایذاشت، هلیم

 من بود سرگرم یکه داخل کتابخونه نش  ی نا خودشو با کتاب یس
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 .....کرده بود

 ره، سراغ تلفن رفت ید تماس بگی پا سد بیا وقت رو مناسب دیهل

 : ا جواب داد یشماره خون هشون رو گرفت صوف 

 .....دیالو بفرمائ  

 ی رو لبش نشست ، دختر فو قالعادها ی دن صداش لبخندیبا شن

 :ژه دوستش داشتیبطور و  ایهلبود و 

 

 

 ؟؟ مامان بابا خوبن؟؟ یا جون خوبیالو سالم صوف 

 روز کالس زبانیمن د ! د؟یامدی؟! چرا نییا جون شمایهل ییوا

 دن شما یدم امروز به شوق دیام مراسم شما رو ندیونستم ببودم نت

 ......!!!دییایاومدم که مامان جون گفتن شما نم

 گه ی ه وقت دیشال یش بابا باشم ای شتر پیخواستم بیزم میعز 

 به خاله ی رو بد  یشه گوشیشما تنگ شده، م   ی منم دلم برا
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 !!د؟یسپ

 ...افظاد ، از من خداحیگم ب ین مال قشهبله تو اتا 

 دم به همه سالم برسون، ی زم خوشحال شدم صداتو شنیعز 

 .....خدانگهدارت

 ی شه تو گوشید متفاوت با همیسپ ی الو  ی د صداینکش یطول

 : در جواب گفت ایهل د، یچیپ

 

 

 ..... معرفت خودم ی سالم به دوست ب 

 ؟؟یسالم خوب

 !!!!شه  یت میزیچه یتو انگار  ی الن خوبم ، ول 

 ی لیاشونم خی ده، بعضیاز درسا ، همشون جدکم خسته شدم ی 

 ! !سخته

 ی ن حالیچ وقت بخاطر درس چنیشناسم ه ی که من م یدیسپ 
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 گهاست اگه امروز اومده بودمیز دیه چ یکنه، موضوع یدا نمیپ

 ....اوردمیخونتون سر در م 

 م ی نی خواد مثل اون موقعها بش  یم یلیدلم خ ی کاش اومده بود

 ......م یر باهم حرف بزنیه دل سی

 !!!مید بریام، عصرم که با یخب نشد ب  

 ز جون چطورن ؟؟ ینا خوبن ، عز ینا گفت، بابا ایآره س 

 

 

 د  یشن یبود که م ی زین چیتر ی ا عادیهل ی غ فائزه برایج ی صدا

 :، ادامه دادی چ عکس العمل ین بدون هیهم ی برا

 .......!!!خوبن همه

 !!بود ؟ یچ ی صدا 

 نم داشتن با حامد صبحانهنجا مونده ال یشب ایه دئزفا 

 غ یاره ج یذاره اونم کم که میخوردن، حامد داره سربسرش میم
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 ..... زنهیم

 ....دم یجون !!!خوشحال شدم صداتو شن یخب هل 

 هفته تهران باشم بعدش۲تا یگه نها ی د من  روز د ی د!! شایسپ 

 !!ه؟چت  تو نم اصالً یام اراک، بب ید م یالت ع یتعط ی برا

 .... باشه ممنون 

 ......به همه سالم برسون ، خدانگهدار 

 

 

 ....تو هم سالم برسون، خداحافظ

 راه گلوش رو ی رو که قطع کرد، بغض کشندها یده گوشیسپ

 .......بست. دلش پر از آشوب شد

 ی ر رو همش با دلهره و اضطراب گذرونده بود!!! کسیچند وقت اخ

 گفتنش به د  ی شایبزنه حت  بهش رو نبود که بتونه حرف دلش 

 ا ید چطور تازگیگفت بهش؟!! که نفهمیم یام راحت نباشه چیهل
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 ه حالش خرابهینه که مدت یهم ی ناغافل عاشق برادرش شده ؟؟ برا

 !!شده و خواب نداره یکی، شب و روزش 

 ا تو ذهنش شکل گرفت یهل ی ن اآلن با حرفا  یکه هم ی با تصور

 رو دوست نکنه حامد فائزه ه، برسکم مونده بود به مرز جنون 

 !!داشته باشه؟

 

 

 هم نداره همونطور که فرشاد  ی افه بدیبالخره دختر عموشه، ق

 !!!!!د بخواد با فائزه ازدواج کنهیخواست حامدم شا یا رو میهل

 ید ول  ی دیاد میل نشده بودن!!! قبالً هم حامد رو زیکاش باهم فام

 نقدراو ورشدر حض یبهش نداشت، حت ین حسیکوچکتر

 کردیاورد که حال از همشون احساس شرم میدر م ی مسخر هباز

..... 

 ......دوستش داره که فکر کنارش نبودن براش مرگ آوره ی طور
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 یخاص ی غذاها  یخانوم، چند بار مادرش بعض ی بعد از فوت مهر

 ده با یکرد مثل کوفته و دلمه!!! به دستورش سپی رو که درست م

 ز جون بهیعز کبارش روی یع یشف ی آقاآژانس برده بود خونه 

 ......اصرار نگهش داشته بود ، بعد از ناهار حامد رسونده بودش

 

 

 ده یو سپ  ایهلن اتفاق افتاده بود که حامد  ینکه بارهاو بارها ایبا ا

 تو وجودش جوونه زده  ینبار حس متفاوتیا یببره ول ییرو جا

 چههر که  جاد شده بود،ی نسبت به حامد درش ا یبود کشش خاص 

 ......رهیدهاش بگ یتونست نادینمکرد  یم یسع

 د یسپ  یبا هم داشتن ول یمعمول یلیخ  ی که برخوردایبا وجود

 آورد، یدا کرده بود که داشت از پا درش م یق بهش پیعم یحس

 ار دلش به یاخت ی اد ب یا اسمش مینش ی بی گه هر موقع میحال د

 ......افته یتب و تاب م
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 رفتاراش  ی قدرن کرده بود، ب تشو دعوبار مادرش ۲ن مدت یتو ا

 !!!در نظرش جنتلمنانه بود که قبالً اونقدر مورد توجهش نبود

 یشه پسریرو بخواد مگه م  ی د خودش کس  ی اصالً چرا فائزه ؟!! شا

 نا یدخترا بذارن تنها بمونه؟!! مثل س ین محسنات رو بعضیبا ا

 

 

 ی جورو  که با اون دختره تهران بود و اصرار به خواستنش داشت

 سوخت ازیدلش م  یکرد که گاهیم ی پافشارحرفش  ی رو

 ن بار خواسته بود ، به حال خودش بذارش و بایمادرش چند

 ن ای رَد خواسته س ی مادرش برا  یازدواجشون مخالفت نکنه ول

 نا شد تای چ سی ر و پا پیگ یداشت!!! اونقدر پ ی ادیز یل منطقیدل 

 .....ا شدیبه ازدواجش با هل یبالخره راض

 ا یل چقدر با هل ینا اوایس ی کرد رفتارای درک مده کامالیسپ  یحت

 لمبردار، نرفتن یا، نخواستن ف ید نرفتنش همراه هلیبد بود!!!خر



@Romanbook_ir                                                                                      تابوشكين عاشقانه  

  
 

شما! یمجازق ین رف ین و آخریرمان بوک:  اول                                      

 ی متوجه سرد  یکه تهران بود براحت ی چند روز ی ماه عسل !! حت 

 شتر کنار هم ی لش رو ب یا دلینشون شده بود، هر چند هلی روابط ب

 ز ی دنشون چ یده جدا خوابی سپظر بن یبودنشون گفته بود ول

 !!بود  یبیعج

 

 

 یا رو بوضوح تو چشمایر عشق به هلین چند وقت اخیامّا ا

 که درموردش به ییاش !! سفارشایبرادرش خونده بود، دلنگران

 ......ایاش با هلیکرد!!همراهیمامانش م 

 ی !!! معلومه تازگیعیشف ی امروزم که اول وقت رفته بود خونه آقا

 د ی شه حامدم نسبت به سپ یم دا کرده ، یپ رو ن حس هایا

 !!متعهد بشه ؟ ی نجوریهم

 ن حد سخت و رنجآور باشه و ی تا ا  یکرد عاشقیچ وقت فکر نمیه

 یکه ادعا ییشه کسایادشه همی  یره ، حتیآروم و قرار رو ازش بگ
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 ......کردیکردن رو مسخره میم  یعاشق

 ن حسیادن فهمه اومیحال که در مورد خودش اتفاق افتاده م

 ی لیا فقط دوستش بود خیست !!! قبالً که هلیود آدم ندست خ

 

 

 ز یحال !! همه چ یش اومده بود باهم برخورد داشته باشن ولیپ

 .... کردیجلوه م  ی گ های جور د

 ه طرف عشق نوظهور و تازه متولد یاسترس درسها و کنکور 

 ه جوش صورت ی یده که حت ی شدهاش هم باعث شده بود سپ

 .......و دردناک یعصب  ی از جوشها ر شده بودش پورتنداشت ص

 لش رو ازیکرد بره وسا ینا از همه خداحافظ یبعد از ناهار س 

 ...!!!افتن به سمت تهرانیخون هاشون برداره تا زودتر راه ب

 بدرقهاش راه   ین به بهانهیهم  ی ازش داشت برا یا درخواستیهل

 ور رحضن داشت دیقیافتاد پشت سرش عالوه بر کار خودش 
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 !!!ت کنه!!تا مورد مواخذه واقع نشهید رعایبازجون یعز

 یاط شد آفتاب ظهراسفند ماه هر چند سوزنده نبود ولیوارد ح

 .....همه جا رو پوشش داده بود

 

 

 با اون ایهلدن  ی نا برگشت با دیدن س یاط که رسیح ی وسطا

 زد؛یر تابش آفتاب برق میف که زیخوش رنگ و لط ی موها

 خواس تیبه وجد اومد هرگز دلش نم ده بود،ر شراب ش چندبییبایز

 ......!!چشم ازش برداره

 یلهیاد جمع کرده بود؛تیبخاطر نور ز ی ر اراد یچشماش رو غ

 ی ر مژ ههای ز ی گریدرشت و خوش رنگش شفافتراز هر زمان د

 ...کردیم ییبا و بلندش خودنمایز

 !!تش کنهیهبون کرد ، تا نور کمتر اذیا دست چپش رو سایهل

 امد، بطور قابل یکه به دستش خوش م  ی سادهانگ  یش رخشدر



@Romanbook_ir                                                                                      تابوشكين عاشقانه  

  
 

شما! یمجازق ین رف ین و آخریرمان بوک:  اول                                      

 ......نا رو جلب خودش کرده بودینظر س ی مالحظ ها

 

 

 یکه روبروشه چ ییباین خانوم زیدونست اینا منتظر موند م یس

 ی ا با شرمندگ ی د که هلیاد طول نکشیخواد!!!، انتظارش زیازش م

 : گفت

 بخوام؟ ؟  ی زیه چیتونم یم

 !!ه؟حتماً، چراکه ن

 نا بود که برده ین چند مدت فقط س ید ایکشیخجالت م واقعاً

 : ش مامانش با تعلل گفت یبودش پ

 .......شهیم 

 بخواد، بوضوح یزد چینا اجازه نداد ادامه بده چون حدس میس

 ی نکه معذب نباشه با مهربونیا  ی انش کنه برایحس کرد سختشه ب

 :گفت 
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 یست دارگه دوید ار ه بیدونستم یبرمت!!! می شه میبله که م 

 د مقبره رویرم ، کلینه دارم زودتر میهم ی آرامستان!!! برا ی بر

 م از همونجامیهم قبال از حامد گرفتم .آماده باش برگشتم بر

 ...... داره ی کمربند

 نهم ه یجواب ا  ی دونست چطوری خوشحال شد که نم ی ا بقدریهل

 ن اجازهیچن یتونست ببوسش ول یمحبت رو بده دوست داشت م 

 :داد، فقط تونست بگه یه خودش نمرو ب یقوح

 شه ، یتون هرگز فراموشم نمین مهربان ید، ا یلطف دار یلیشما خ

 .....حس خوبش تا عمر همرامه

 ..... کرد و رفت یزد خداحافظ ی ا لبخندیهل ینهمه پاکینا به ایس
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 لش رو جمع کرد داخل ینا، به کمک فائزه وسایبعد از رفتن س 

 نا یکه س  ی از همه کرد تا موقع  اش رویظحافساکش گذاشت!!! خدا

 .....اد معطلش نشهیم

 طش یلزم رو به پدرش کرد تا با توجه به شرا ی نطور سفارشا یهم

 ن موردی ز جونش در ایمراقب خودش باشه هر چند به عز

 .......نان داشتیاطم

 مقبره شدن  یآخر رو از همه کرد و راه ینا اومد خداحافظیس

 کوتاه که کنار مادرش بود با آرامش ی ت مد ه وبعد از خوندن فاتح

 .....تهران شدن یخاطر راه

 

 

 د ینا بهش تاک ی د از راه برسه!! مادر سیدو هفته مونده بود تا ع

 اره،ویش رو دربیا رو ببره لباس بخرن تا مشکیکرده بود تهران هل

 ....!!!شروع کنه ی گهاید رو جور دیسال جد
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 ه گرفته یا هدیهل ی ابر  ظورمن نین خانوم و دختراش به همیپرو

 خواستن جمعه ظهر که همشون جمع هستن بهش یبودن و م

 !!!بعد ی ا گذاشته بودن برای با نرفتن هل ی بدن!! ول 

 شتر شده یشرکت ب  ی سال، کارها یانیپا ی ن روزهایدر ا یاز طرف

 .....د بودنیشروع به کار پروژه جد ی برا ی زیبود و در حال برنامه ر

 از داربست افتاده بود و به کما رفت  شیه پ ما که چند  ی کارگر

 ن شده بو و یعمالً خونه نش ی ک ماه از کما خارج شد ول یبعد از 

 نبود !! مهران و  یگه قادر به انجام کار اونم از نوع ساختمانید

 نا از برگشتنش کنار خانوادهاش خوشحال بودن در صورت یس

 

 

 پرداختت اب ب ی ادیمه نبودنش شرکت مبلغ زیفوتش باتوجه به ب

 ار یبس  یم گرفتن با پرداخت مبلغین تصمیشد بنابرایه متضرر مید

 کارگر و خانوادهاش، بتونن  ی قابل مالحظه برا  یه ولیکمتر از د
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 ی ل شرکت طیبهشون کمک کرده باشن البته وک ی بنحو

 مه حداقلیسابقه ب یده بود با داشتن چندسالیفهم یقیتحق

 .....شه یش محالهم شامل  ی حقوق از کار افتادگ 

 صحبت کنه  ی با ناز  ی د بطور جدیم داشت قبل از ع ینا تصمیس

 ال یان بده، بعد از اون با خیپا یو به رابطهاشون بصورت رسم

 که خودش باعث شکل  یرو از اشتباه  ا یهلت یراحت و گفتن واقع

 ......ارهیدر ذهنش شده درب  ی ریگ

 

 

 ی ن، ول بر ودنکه نرفته ب یا ماه عسلید رو با هلی دوست داشت ع

 ش یبه همراه ی بتونه راض یدونست براحتید م یبا فوت مادرش بع

 !!!کنه

 کرد بعد فکر ماه یش میو موندن کنارش راض ید به زندگ یاول با

 ....!!!!بودیعسل م
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 نا تا حال یافتاده بود، صدرصد سیا نیمادر هل ی ن اتفاق برا یاگر ا

 ر اراکیگ درمش ن اواخر هیا یصله داده بود ولیرو ف ی ه نازیقض

 ... ا بودیرفتن و مراقبت از حال هل

 ا یکه هل  ین مدت کوتاهی عصر که کارش تموم شد!! مثل ا

 که  ی خونه شد طبق عادت  یهاش بود با شوق سرشار راهیهمسا

 زد و بعد به خونه خودش یا م ی ه سر به هلیکرده بود، اول 

 ......رفت یم

 

 

 با کمال  ید ولزرو ا ین رسم اول زنگ واحد هلیامروزم طبق هم

 ......!!!تعجب در رو باز کردن

 بره، حتماً قبلش بهش  یینا جایر ممکن بود بدون اطالع سیغ

 رون ویخواست با دوستش بره بیکه م  ی گفت مثل چند باریم

 ..... خبرش کرده بود
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 به طبقه بال و واحد خودش   یلیم  یناخودآگاه نگران شد!! با ب

 کباره یش به ی همه نگران  ازهب  ی د حفاظ ورود ی د ی رفت. وقت

 ......دیپرکش

 لزمش شد  ی زیا اگه چید واحد رو به اصرار داده بود به هلیکل

 نا خواسته بود ی زا کم داشت سیچ   یلیبرداره چون هنوزم خونه خ

 ا طبق معمولیهل  ید کنن ولیخونه خر ی ز برایمفصل همه چ

 ..... امد مانع شده بودی د میکه اسم خر

 

 

 خت در رو باز کرد، مخصوص اً زنگ نزد دوستنداد ایبا عشق کل

 ....رش کنه یوارد بشه تا غافلگ  ی نجوریداشت ا

 رون و با گفتن ی د ب یا از آشپزخونه پرید که هلیبه محض ورودش د

 د ینا دیبالتنهاش گذاشت؛ س  ی رو ی ن بلند دستاشو ضربدریه

 ر شدهیخب د  یکه مانتوش رو گذاشته بود رفت ول یبطرف مبل
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 .....!!ده بودینه بوضوح دید بب یرو که نبا ی ز ین چواه بود هم

 د و خوشی با پوست سف ییبایباز که تضاد ز  یلیخ  یه تاپ مشکی

 د و خوش ی سف ی که پاها یرنگش داشت همراه شلوارک مشک 

 .....ش گذاشته بود یتراشش رو دست و دلبازانه در معرض نما

 ی صورت باد و ی ع مانتوش رو که کامالً بلند بود پوشیسر یلیخ

 :زد گفتیکه خجالت توش موج م یگلگون شده با لحن

 

 

 استفاده  یین لباسشوید اومدم از ماشیسالم ، خسته نباش 

 ......د مزاحم شدمیکه کارش تموم بشه ببخشیکنم،اآلنم نزد

 که روبروشه، متاسفانه هنوزم باهاش احساس  ین دختر خوردنیا

 هم کامالً ش بت حتو لحن ص ین موضوع ح ت یکنه!!! ایم  یبگیغر

 تر شده یوقته باهاش خودمون ی ل ینا خیکه س ی مشهوده؛ باوجود

 ا یهل یکنه ولیواز لفظ سوم شخص تو حرفاش استفاده نم



@Romanbook_ir                                                                                      تابوشكين عاشقانه  

  
 

شما! یمجازق ین رف ین و آخریرمان بوک:  اول                                      

 ره، هر چند اتفاقیش م یت فاصله پیهمچنان از هر نظر با رعا

 کنار هم باشن  ییافتاده بود شبها

 ش نی بب ی ن جوریهرگز نشده بود تا بحال ا  یده بود ولیخواب

 که  ی د، در حدیپوش یکرد و لباس محفوظ می ت میشه رعایهم

 .....ده بودشین کوتاه هم ند ی تابحال با آست

 ن  ی رفت باد به سرش بخوره و از ایرون م ید بی نتونست بمونه با

 ......افته ینشون نیب  یحال و هوا خارج بشه تا اتفاق

 :در گذاشت و گفت ی فش رو جلوین کیهم ی برا

 ی خوشمزههات گذاشت ییتا تو از اون چا !!یسالم خسته نباش 

 ..... ت رو کردمییبا چا ینیر یرم هوس ش یبگ  ی نیریمنم برم ش 

 ا هنوزم شرمزده بود، سرش رو به عالمت باشه تکون داد، بایهل

 مبل نشست و خودش رو  ی نا کالفه رویبسته شدن در و رفتن س 

 .....صدبار لعنت فرستاد

 اد بال، ساعتش ی خواست بیم  سهالبا بار دوم و برداشتن  ی برا یوقت
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 عصر خونه ی کاینا نزدی شه که سیرو نگاه کرده بود؛ با حساب هم

 ش ی ن تنبلیهم ی مونده تا اومدنش برا یساعت ۲ه یبود فکر کرد 

 .....اومد لباسش رو عوض کنه

 د دی زد با کلیا خونه بود زنگ م یهل یشه وقتیتعجب آور بود!! هم

 !!کردیدر رو باز نم

 !! ده بودینه رو د ید بب یکه نبا ی زیچ بهرحال

 ینجو ر یا یطیچ شراین به بعد تحت هیبا خودش عهد کرد از ا 

 نا خونه نباشه فکر کنه هر لحظه ممکنه از راهیاگرم س  یاد؛حتین

 .......برسه

 !!دم کنه ی اد و چایساز رو روشن کرد، منتظر موند تا جوش بیچا

 د مانتوش چن هر د،کرین لباسش رو عوض میی رفت پاید میبا

 ر مانتو تنش بود یکه ز ییبا لباسها یکامالً بلند و محفوظ بود ول

 ...... !!!کردیم  یسخت احساس ناامن

 د در باز نشد، بناچار یهرچه انتظار کش ینبار زنگ زد ولینا ایس



@Romanbook_ir                                                                                      تابوشكين عاشقانه  

  
 

شما! یمجازق ین رف ین و آخریرمان بوک:  اول                                      

 ا یهل یکراست به آشپزخونه رفت ولید انداخت در رو باز کرد. یکل

 تلفن رو برداشت با  یگوشود نب امنبود اتاقا رو نگاه کرد اونج

 : خون هاش تماس گرفت، با دو بوق جواب داد

 !!!بله 

 !؟ یا!! پس کجا رفتیالو هل

 .... ن کار داشتمییام پایاآلن م

 ..ا یباشه منتظرتم زودتر ب 

 ....باشه 

 شر ت یه تیض لباساش ، یتعو ی رو گذاشت و رفت برا یگوش

 ا آوردهیتالیابه رش سف د سال گذشته ازیکه ع ی طوس ی سرم ها

 امد وبه تنش برآزنده بود ی بهش م یلیبود همراه شلوارش که خ

 ا خوبیب دوست داشت در نظر هلین روزا عجیرو انتخاب کرد، ا 

 !!جلوه کنه

 ا تحت هری ش افتاده و هلین اتفاق سالها پیدونست ایگه نمید
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 !!عاشقانه دوستش داره ی پ و ظاهری ط و با هر تیشرا

 .....برپا شد ی شد،در دلش ولولهاند  بل احد زنگ و ی صدا

 در رو به روش باز کرد، هنوزم به وضوح شرمسار بود و ازش چشم 

 !!دیدزدیم

 دوباره کرد و جواب گرفت. وارد ین بود سالمیی که پا ی با سر

 ده یرو که دم کش ییکراست به آشپزخونه رفت چایخونه شد و 

 .....ختیبود ر

 رو باز کرد ینیری ه شجعبشد  نا پشت سرش وارد آشپزخونهیس

 .....وارد شد ی چا  ینی ام با سیمن برد هلیبه نش

 : دینا به حالت استفهام ازش پرسینشست ، س  یوقت

 !!؟؟ ی اریچرا مانتوت رو در نم 

 

 

 ....خوام برم کار دارمیم 
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 ی کنه، برا یا هنوزم معذبه و ازش فرار مینا حس کرد هلیس

 : تگف انهدوستو  ی عاد ی موضوع با لحن یفراموش

 ا پرسان نگاهش کرد وید، هلیم خریبر یه روز که وقت داشتی 

 :گفت 

 !!؟ی د یچه خر

 نک ه یا ی ده وهم سفارش مامانه برایک عینکه نزدیراستش هم ا 

 ........ی نپوش ید لباس مشکیسال جد

 ست غم دلش تازه ید امسال مامانش در کنارش نی نکه عیبا تصور ا

 !!شد

 د مثل سال گذشته یلت ع یطتع ی برا نا ید س ی فکر کرد شا

 ی برن برا  ییبخواد جا  ی د با نازیشا ی داشته باشه!!! حت ی برنامها

 

 

 د رفتنشون بده، ینا رو در مورد خرینکه جواب سین بدون ایهم
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 :گفت ین یبدون مقدمه چ

 گم ی د ، من می د انجامش بدیشما اگر امسالم برنامه مسافرت دار

 !!!دی هست ی سفر کار

 بعد  یعنیفکر کرده؟!!  ین دختر چی! ارد!ش کق نگاه ینا عمیس

 ده کهینشو ن بود هنوزم ازش نا امی که ب ی مان هتریاز روابط صم

 !! ده؟ی بهش م ی شنهادین پ یچن

 : شماتت بار گفت  یبا لحن

 !!ره؟؟ی کالسات دا یخیم ا راک!! تا چه تاریریندارم، م ی ن ه برنامها 

 .... ام ۲تا شنبه هفته بعد  

 ی ؟!! کید رو نگفت یم !! خریریکالست م  از بعدن روز خب همو 

 !م ؟یبر

 

 

 ابونا و مغازهها یشلوغ که خ ی ن روز ا یلزم ندارم ، ا ی زیمن چ
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 خلوت تر شد، یذارم وقت یرم م ید نمیچ وقت خریازدحام هست ه

 رو عوض یممنون از شما و لطف مامانتون خودم لباس مشک

 ......کنمیم

 لش به درد اومد دوسته دد کگفته بوبا بغض و مظلوم  ی بقدر

 نقد ریداشت تا آرومش کنه و ازش بخواه ا

 دنشیا تصور کنه بخاطر دیدوست نداشت هل یمظلوم نباشه، ول 

 ......کنهی با اون لباس، داره سواستفاده م

 ح بده و ازشید هرچه زودتر براش توضیگه تحملش رو نداره باید

 ......ده ش برگری بخواد ببخشش!!! منت بذاره و به زندگ

 آخر سال جمع ی رو که تهران بود، س هشنب هها ین چندسالیا

 .....ن درکرجیشدن باغ پدر رامیم

 ین همه رو دعوت کرده بود، ولیامسال هم از چند روز قبل رام

 م به رفتن نداشت.مهرانم از اول گفته بود یا تصمینا بخاطر هلیس

 اطر بخ گفت یوقت نا هم یاد ، سیتونه بیگه دعوتن نمید  ییجا



@Romanbook_ir                                                                                      تابوشكين عاشقانه  

  
 

شما! یمجازق ین رف ین و آخریرمان بوک:  اول                                      

 ا رو هم دعوتین هلی تون ه بره، رامی دختر خال هاش که تنهاست ن م 

 ......شو نگرفته بود یم قطعیا نرفتن تصمینا در مورد رفتن ی کرد. س

 مرموز شده بود عصر  یبیبه طرز عج ی ن چند روزه رفتار نازیا

 ی ان وقت کاریده بودش پا ینا تابحال ندیکه س ی شد دختر یکه م

 .....رفتن یم مرکت و باهامد شیم

 حس  ی چ برخوردینا بدون هینچسب بود که س  ی دختره بقدر

 ..... نسبت بهش داشت ی بد

 

 

 خواست عصر بمونه  ی که تهرانه از ناز ی امروز شنبه ، و هفته آخر

 .......تا باهاش صحبت کنه

 شت ریکم بینا از مش صفر خواست یعصر که کارمندا رفتن س 

 ش ه ی زنه، آراست هتر از هم و بفاشحر ی با نازبمونه ، خودشم رفت تا 

 :دنش گفت ینا بود.به محض دیمشتاقانه منتظر س
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 ی شده که افتخار هم صحبت یکماه چینا!! بعد از یبه به آقا س  

 !!!دا کردم؟یبا شما رو پ

 :ن خطاب بهش گفت ینازن  ینا متعجب از رفتار خونسردان هیس

 یاحرفطر کارا و من فقط بخا ی ل رفتارایدل ی دون یخودتم م 

 نم خوبیم، ای تو زندگ ی که اومد ی بود ی ن دختریخودته، تو اول

 که من دنبال تو نبودم اصرار از طرف خودت بود!! به هر ی دونیم

 که  ی م . بهت نگفتم بعد از چندماه یباهم دوست بود یب مدتیترت

 

 

 شد ، منم  ی جد  یلیمن خ ی از ارتباطمون گذشت موضوع بر ا 

 چ وقت به فکر رابطه خارج ازی ه نبودم و ی گرآدم سوءاستفاده

 ......!!!چارچوب نبودم

 :تازه کرد و ادامه داد ینفس

 باشه و  ینکه رابطه مون رسمیا ی تابحال بهت نگفته بودم برا
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 م در موردت با خانوادهام صحبت کردم ینداشته باش  یتیمحدود

 ن بودینشم ایتر یکه داشتن مخالفت کردن اصل یل ی با دل  یول

 دن یح میخانوادت و خودت ندارن و ترج ی ور ی چ شناخت یکه ه

 .......عروسشون رو کامالً بشناسن 

 ساکت بود  یبیانداخت که به طرز عج ی به ناز ینگاه  یر چشمیز

 :، با مکث ادامه داد

 

 

 سرشناس رو در  ی از خانوادهها ی اد یز  ی بعد از اون مادرم دخترا

 از امنب ی قبل   یاهنگرفتم اراک بدون همینظر گرفت هربار که م

 نبودم که بخوام  یگذاشته بود منم آدم ی قبل قرار خواستگار

 ش بشم ، یا باعث ناراحتیگران خراب کنم  ی د  ی مادرم رو جلو

 بدون درنظر گرفتن مشخصات  ی رفتم ولین همراهش میهم ی برا

 کردم، تایدختره و خانوادش به بهانه عدم تفاهم قبولش نم یعال



@Romanbook_ir                                                                                      تابوشكين عاشقانه  

  
 

شما! یمجازق ین رف ین و آخریرمان بوک:  اول                                      

 اتیدم با روحی کم فهم کم م وشتر شناخت یو بنکه به مرور تو ریا

 ، و راهمون از هم جداستی ندار ی من سازگار ی ارهایو مع

 ..... یف خودت رو بدونی خواستم بهت بگم که توهم تکل

 ی داد با لحنیکه تا اونموقع ساکت بود، و متفکرانه گوش م  ی ناز

 :درهم گفت ی افها یناراحت و گرفته و ق

 

 

 من دوستت دارم !! نایشه؟؟ سی م  یف احساس من چیپس تکل 

 که باهاش وقتم  یرو داشت یک ی ل تو برام حکم ی، راستش منم اوا

 ین از برقرار یهم جز ا ی گهایام هدف دیدرب ییرو پر کنم و از تنها

 عاشقت شدم حال  یبعد از مدت ی ارتباط باهات نداشتم، ول

 !!؟یراحت ولم کن ی ن جوریهم ی خوایم

 :گفت یفگکالد با ی شنیکه م ییاز حرفا ینا شاک یس

 ت به ییکه بخاطر پر کردن تنها  یهست ین آدمیتو همچ یعنی 
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 ؟!!! بگذر از من که اهل روابط خارجی دیم  یشنهاد دوستیپسرا پ

 شناسم که چه یهمجنسام رو خوب م یاز شرع و عرف نبودم ول

 از دخترمقابلشون دارن؟!! پس تو یو چه توقعات یاز دوست ی هدف 

 ی کنین موضوع برخورد میابا که راحت  یهست ی ن دختریچن

 

 

 من خودم بخاطر اعتقاداتم اهل ی همونطور که با منم راحت بود

 ......نبودم ی کثافت کار

 ی چ اشکال یگه رو دوست دارن ه ینفر که همد ۲بنظر من  یول 

 محرم یعنین ینداره به هم ابراز عشق کنن و چون هر دو راض

 ..... گه هستنیهمد

 :گفتو   لش دادیتحو ی خندنا پوزیس

 گه روینه که من و تو حرف همدیب کار کجاست؟!! ای ع ی دونیم

 نم هست که راهمون از هم یهم ی م، برای فهمینم
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 ه اتفاقینو زودتر متوجه شدم تا از یجداست.خداروشکر ا

 ..... کنم ی ریند جلوگ یناخوشآ

 : آشکار گفت ین با بغض ی نازن

 !!ونه؟یدر م ی گها یکس د ی پا 

 

 

 :نان گفتیماط و با  یمعطل  ینا بیس

 رو برام یآره اتفاقاً !!! خانوادهام کس

 .....دش کردمییدر نظر گرفتن که خودمم تا

 یه اتفاقین بخاطر بخت بدش بود که هربار ی نازن  ی بغض گلو

 شدن  ی ش بشه ،اشکاش جاریافتاد تا مانع آرامش و خوشبخ ت یم

 :و گفت

 یوبخ ی کساله باهم روزهایش از ی ست !!! ما بین درست نیا یول 

 .....ی ولم کن ی ن جوریهم  یتون ی م نمیداشت
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 ازت  ی ا معنوی ی دادم ؟؟ از نظر ماد یمگه من بهت قول 

 تت یسوءاستفاده کردم؟؟ اغفالت کردم ؟؟کشوندمت خونهام و اذ

 خواستم مخالفت یاگه ازت م ی دون یکه خودتم میکردم؟؟ در حال

 رکات طرف مقابلم رو من مَردم تمام رفتارها و ح ی کردینم

 

 

 ن چند ماه ین تا آسمون با ایل رابطمون زمیشناسم،رفتارت اوایم

 ک یده بودمت همون ید ی نجوریر فرق داشت، اگه از اول ایاخ

 به مادر  ی دیموندم، چطور به خودت اجازه میسال هم باهات نم

 ؟؟!! خانوادهام تا عمر دارم متعلق به ین کنیمن توه ی و خواهرا 

 حاضر  ی چ دختریهطر بخاو  ی ط یچ شرایتحت ه من هستن و

 ی ا اجازه بدم کس ی کنم  یاحترام یا ب ین یستم بهشون توهین

 تن، مال ین کنه، خانواده آدم بد هم باشن در اولویبهشون توه

 .......ن و من عاشق تک تکشونمیمن که عال 
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 همچنان غمبادکرده بود و یامد ولیگه اشکاش نمید ی ناز

 : گرفته گفت ییا مشهود بود، با صدچهر هناراحتش کامالً

 !!؟؟یشینم  ی؟؟!! عصبانیکنینم یچ اشتباه یخود تو ه یعنی

 ؟؟!! صدبار که یکنی ن نمیچ کس توهیه؟!! به ه یهمه حرفات اوک

 

 

 ت ی بودم آدم تو عصبان ی کردم و بهت گفتم عصبان یعذرخواه

 تون ه یشه میمون میبعدش پش یزا بگه ولی چ  یلیممکنه خ

 !!کنه یعذرخواه

 : ر گفتبا اسفت ینا با لحن یس

 م کردم ، منم بارها یچرا متاسفانه منم اشتباه کردم بدجور

 دل سوزوندم ، اشک درآوردم و اتفاقاً یرحم ی ن کردم ، با ب یتوه

 حرف یت ممکنه کس یاآلنم انتظار بخشش دارم!!! تو عصبان 

 و تو حرفات کار ی تو بارها در حالت عاد یبزنه ول   یستیناشا
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 ن بار..... من کار یدوبار بلکه چند ارکبینه  ی شتت رو تکرار کردز

 د جلوتید گرفتم از همون اول بایکردم که همه رو ناد  ی اشتباه

 .....!!شدیده نمینجاها کشیامدم تا کار به ایدرم

 

 

 که ید، با آرامشیدی ادامه صحبتاشون نم ی برا یلیگه دلینا دیس

 راحت بود که ی انش بقدردا کرده بود، وجدیاز گفتن حرفاش پ

 ....کردیحسش م وح بوض

 ی ساپورت کرده بود، برا  ین رو از لحاظ مالینازن  ی ن مدت بقدریا

 ن با یهم ی کدومش رو انجام نداده بود!! برا یا که زنش بود یهل

 : خاطر گفت یآسودگ

 د ی که بتونه درکت کنه و باهم خوشبخت بش یتوهم بالخره کس 

 ئنم مطمن اآل  ی دواج با تو بود ول شه، هدف من ازیدا میبرات پ

 نداشت، پس بهتره از  ی ادیافتاده بود دوام ز ین اتفاق  یاگه چن
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 ی خوشبخت   ی ز تموم بشه منم برات آرزوین حال همه چیهم

 ......کنمیم

 

 

 نیهم ی ر کرده برایگه گید ی نا همش بهانه است بگو دلت جا یا  

 .......ی ذاریکنار م  یمنو براحت ی دار

 کن م ی، انکار نم یزنیمرو برات که هنوزم حرف خودت متاسفم  

 ن بود که تورو شناختم ویبعد از ا یعالقمند شدم ول یبه کس

 ی م مطمئن باش اگه تو زندگیهم ساخته نشد ی دم برایفهم

 نجا تمومش یم، پس بهتره از هم  ی شدیزود جدا م ی لیم خیرفت یم

 ه بودم ستم اگی ن یمزاج یمن آدم دم دم یدون ی م خودتم می کن

 ذاشتن جور ی ش م ی که خودشون پا پ ییتراطرز برخوردم با دخ

 ......!!!بود ی گهاید

 ف و کاپشنش یلش رو همراهش آورده بود تا از همونجا بره ک یوسا
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 :رو برداشت و گفت

 

 

 کنم ی، برات دعا میداشته باش یبرم!! سال خوب   دیباخب من  

 ...!!!. خداحافظی خوشبخت بش

 ......دکر ند و به سرعت اونجا رو ترکدن جواب نمویمنتظر شن 

 چ وقت فکر یش رو تماشا کرد. هیخال ی و بهت زده جا ی با ناباور

 ن بود که مثل یشه تصورش ا ینجا برسه!! هم ینا به ایکرد با س ینم

 خو د یاد. بیموم تو دستاشه و هر طور بخواد به همون شکل در م

 دهیره، پس ند ب هشون ندا یزاره و حس خوبیست ا ز خانوادهاش بین

 نه از مابهترونن یت پولدارا هم یرن!! خاص ندالش و نشناخته قبو

 رو در حد و سطح خودشون قبول دارن خوبه که  ی فقط افراد

 ش خبر نداره اگه داشت که تا ی نه خانوادگیش ینا از پی هنوز س

 نا رو تمام و کمالیس ی موند تمام حرفاین حدم باهاش نمیهم
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 ید ایز ی این مدت دست و دلبازیکه انیقبولش داشت عالوه بر ا

 الیژ ی بهشون اشاره نکرد، با صدا یده بود که با مردونگ یازش د 

 :به خودش اومد

 غم  ی نم زانوی دم ،نب یشتر حرفاتون رو شنیوقته اومدم ب یلیخ

 مَرده کردن، بنظر من که مردا رو یها!!! گور پدر هرچیریبغل بگ 

 شمام  ی ناین آقا سید اد، و با پولشون عشق کرید چا پیفقط با 

 ....!!!نمجه  بره به

 نا رو ازی س ین سادگ یال!!! هرچه رِشته بودم پنبه شد!! به همیژ

 میلیت خوبش دوستش دارم خی دست دادمش عالوه بر موقع

 ......دارم

 :نان بخش گفتیاطم یگرفت و با لحن  یافه حق به جانبیال قیژ

 !!ا نه؟ ی   ی مان داریتو به من ا 
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 نا با یدر مورد س  یول ن داشت یقیال یهفت خط بودن ژ ن به ی نازن

 :نحال گفتیکرد، با ایز فرق میهمه چ یاون تعصبات اخالق

 ......ش با همه پسرا فرق دارهیشناس ینا رو نمیتو س یآره دارم!!!ول

 ......ه شرط دارهیت نباشه!!! من راهش رو بلدم فقط یکار

 ......باشه قبوله  یر چنا برسونه هی؟؟!! اگه منو به س یچه شرط 

 ...ه خرج سفر با تویم ترکیبر هم د بایع 

 :د و متعجب گفتین ابروهاش بال پری نازن

 د نمونده همه جایشتر تا عیره !! چند روز ب ید  یلیاآلن که خ 

 ......پر شده

 ط هم با من جورشیره، بلیگیمن اونجا آشنا دارم برامون هتل م  

 ا نی دم سیم بهت قول میم و برگردیکنم فقط پولش رو تو بده بریم

 .....ل تو باشهام
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 :روزه گفتیا و فین رو پارک کرد و خطاب به هلی ماش

 .....میدید، رسییخانوما بفرما 

 ی ادیز ی نها یاده شدن عالوه بر خودشون ماشیهر دو با تشکر پ

 ن قرار داشت پارک شده یکه باغ پدر رام یدوطرف کوچ هباغ پهن 

 .....بودن

 ن منطقه یا ی ااغهباً همه ب ی ن بود، تقریت همی وضعهرسال 

 ..... مراسم داشتن  ی چهارشنبه سو ر 

 ن ینطور که سرش رو چرخوند، با کمال تعجب ماش ینا همیس

 ی نکه گفته بود جاید !! ایپارک شده د ی نهای ن ماش یمهرانم ب

 !!!ادیگه دعوته و نم ید

 

 



@Romanbook_ir                                                                                      تابوشكين عاشقانه  

  
 

شما! یمجازق ین رف ین و آخریرمان بوک:  اول                                      

 نجا یاا رو با خودش یچ وقت هلی دونست مهرانم هست هیاگه م

 که  ین راهی ود حتماً از همنب شونروزه همراهیاورد، اگه فینم

 .....گشتیاومده بود برم 

 غم فاصله  ی ا بود، تا بلکه از حال و هوا یاومدنشم هل یل اصلیدل

 .....هاش نسبت به قبل بهتر بشهیره و روحیبگ

 ست ین یطیا در شرایکرد؛ هلیش م ید حالیحال که مهرانم بود با 

 .....دنن فکر وارد باغ شیبط بشنوه!! با ار یکه حرف ب

 ه بلند با فاصله مناسب ازهم یپا  ی باغ دوطرف چراغ ها ی از ورود

 .....ر رو روشن کنهیقرار گرفته بود تا مس

 .....شد یر پاشون جابجا میدرشت ز ی ذاشتن ماسههایقدم که م 

 و محل یدن به باغ اصلیکردن تا رس یرو ط یر نسبتاً طولنیمس

 .... مراسم که هنوز شروع نشده بود ی برگزار
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 لش رو از شام دعوتیک و فامیاز دوستان نزد ی ن تعدادیرام

 کرده بود، 

 ......ک کردنیدن شروع به سالم علیه رسیکنار بق  یوقت

 نکه مهران متوج هشون شد به سرعت خودشو بهشونیبه محض ا

 ....امد یرا هم بدنبالش م یرسوند. سم

 :ا گفت یرو به هل  یسالم احوالپرس دن بعد ازیبه محض رس 

 افتاده  ینا جان که گفت چه اتفاق یگم خانوم، س یت میتسل 

 ت  یعرض تسل یدونستم وگرنه اراک برایمتاثر شدم ،من نم یلیخ

 مراسم چهلم  ینا جان سفارش کردم برایدم، به س یرسیخدمت م 

 ......نگفته ی زیتا بحال که چ  یخبرم کنه ول

 

 

 ره ان کالفه شده بود وسط حرفش، با اشامهر ی اینا از پرحرفیس

 به مهران به عالمت ساکت شو!! دستش رو برد بال مهرانم درجا



@Romanbook_ir                                                                                      تابوشكين عاشقانه  

  
 

شما! یمجازق ین رف ین و آخریرمان بوک:  اول                                      

 .....حرفشو قطع کرد و ادامه نداد

 کرد، اونم به  یروزه دست داد. و خودشو معرفیو ف  ایهلرا با یسم

 ..... ت گفت و ابراز تاسف کردیا تسلیهل

 را انتخاب کرده بودنیسم که قبالً مهران و ییهمه باهم به جا

 ....رفتن

 :نا خطاب به مهران گفت ی نشستن س یقتو

 !!!؟؟ی نجا سردرآورد ید چطور از ایگه دعوت بودی د ی شما که جا

 م امروز مصادف شده بود با جشن تولدیکه دعوت بود ییجا 

 داشتن همراه با مراسم چهارشنبه  ین مهمون ی هم ی پسرش برا

 کار در کُردان اجازه کرده بودن ن یهم ی رو هم برا ی، با غی سور

 

 

 ه ترقه تو یکرده یم ی طون داشته ترقه بازیح پسره شصب روزام

 ده و سوخته ا مشب یب دیشه دستش سخت آسیدستش منفجر م 
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 مارستان تحت مراقبت باشه کل برنامهشون بهم یب دیبارو 

 ......خورد

 د چشم ال اومده بوین که همراه ژینا و دخترا، نازنیاز بدو ورو دِ س

 یشه از وقتبا رستداشت، ممکنه حدسش دیازشون برنم

 ن تا ی نا هم زمی دخترخال هاش پاش به تهران بازشده رفتار س

 ه کهینا اون دختر یدم منظور س یر کرد، شاییآسمون تغ

 ! !!شناخت و همراهشونهینم

 !! ستن و دختره اصالً تهران نباشهینا نیچکدوم ایدم هیشا

 : بهش زد وگفت ی شد تنهان  یال که متوجه نازنیژ

 

 

 و ید خوش بگذرونیکن اتفاقاً امشب با شونول  ؟ییکجا ی او

 ادامه  ی ن مقدمه برایست ایاصالً برات مهم ن  ی بهش نشون بد

 ....کار من لزمه
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 :تکون داد و گفت ی ن سری نازن

 .....!!!ن دوتاستیاز هم یکیفکر کنم کار  

 ی دم،ول  یم ه باشه که بهش حقیاگه اون لباس مشک ییخدا 

 توهم فعالً مراقب رفتارت حت،را  التیمونه رو دلش خیداغش م

 ..... نشون نده  یتیچ حساس یباش ه

 که انگاریروزه گرم گرفته بود طوریا و فیزود با هل یلیرا خیسم

 ه یده بود ینا هم مهران رو کشیدارن، س یسالهاست باهم دوست

 که هنوزم ا  یت هلیگوشه و ازش خواسته بود با توجه به وضع

 

 

 ا روحشم از یباشه!!!چون هل شتهندابه کارش  ی ست کاریروبراه ن

 ...... بدونه ی زیدرخواست مهران مطلع نبود و قرار هم نبود چ

 الش از هر بابت ید خیرا دیروزه و سمیرو کنار ف ایهل  ینا وقتیس

 ....راحت شد
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 ده بود که با همون دختره با فاصله نه چندانین رو هم دی نازن

 م کردهزون  ی زشون نشسته بودن و حس کرد نازنیاز م  ی ردو

 .....روشون

 از دوستان دوران  ی رفتن کنار تعداد ینا و مهران مدتیس

 ..... دانشکدهشون

 ال کهیبت ژید از غ ی ت رو مناسب دینکه موقعین به محض ا ی نازن

 شش رفته بود و معلوم نبود سرش کجا گرمید آرایبه بهانه تجد

 ش به ن کار رویل بود اجازه ا  ی د، چون اگر ژشده، استفاده کر

 

 

 ل یرغم مینا بودن رفت ،عل یا ایکه هل ی زیداد. به سمت مینم

 کرد یک گرمی را سالم علیاست با سمیس ی ش و فقط از رویباطن 

 .....و بدون تعارف نشست

 :ا گفت یرو به هل
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 نا جان یگم خدا بهتون صبر بده، س ی ت میفوت مامانتون رو تسل

 .... متاسف شدم  یلیهشون فوت شده خگفتن خال

 نشده بود؛ درست  یکه معرفی تو شرکت با وجودوز ن رپس او

 .....نا دوستش دارهیه که سیحدس زده بود همون دختر

 :بهش انداخت و در جواب گفت یاز هر حس ی عار ی نگاه 

 .....دی ممنون لطف دار

 ده بود یفهم ی تا حدود  یبودش ول  دهیندروزه هم که تابحال یف

 ش رو رونهاشگاهر نباشه با اخم و انزجا ید کیفرد مقابلش با

 

 

 ر اینگاهش شد رو به سم ینین متوجه سنگ یکه نازن یکرد بطور

 : پرسان گفت یکرد و با نگاه

 ؟؟یکن ینم یرا جان معرفیسم

 :روزه گفتیرا با اشاره به فیسم
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 ا جانیدانشگاه هل  یروزه خانوم از دوستان و همکالسیف 

 ......هستن

 :دادین رو نشون می زنکه با دست نایروزه درحالیو رو کرد به ف

 ..... !!!شرکت ی ن جان از کارمندای نازن

 ی لیم  یه با ب یروزه مطمئن شده بود تحفه روبروش کیحال که ف

 :ادب گفت ی تکون داد و فقط از رو ی سر

 !!!خوشبختم

 

 

 نا برسه ینکه سیکرد؛از ا ین احساس ناامنی که گذشت نازن یکم

 ییزایشده چور  هرط دیباد امّا یع بشه ترسیبزنه که ضا یو حرف

 گفت تا دلش خُنک بشه دویکه مد نظرشه رو به دخترخال هاش م

 د یزد پس با ینا ازش حرف میه که سیا همون دختریحالت داره 

 ش کنه ؛حالت دومیششون رو طیع ی مدت  ی بدونه و لاقل برا
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 نا ید اینا بایک سیل نزدیامقا همون دختر نباشه بعنوان فیاگرم دق

 ز بهینا فکر نکنه همه چیدا کنه وسین پیکتس  یرو بدونه تا کم

 شد یبلند م یصندل ی که از روین در حالیهم ی ه، براین راحت یهم

 :ا گفت یرو به هل

 رم؟؟ ی شه چند لحظه وقتتون رو بگ یم 

 را انتظارش رو نداشت و به وضوح جا خورد، از لحن گفتن یسم

 ا هم ید هلیبگه د  ی زیاد چیتا ب ینگرفت ول یب ن حس خوی نازن

 ..... رنیم ی گر یده و هر دو به سمت دد ش بلن

 ی د ول یدیروزه رو مین بار بود ف ینکه اولیکه دور شدن با ا یکم

 : کرد رو بهش گفتیم یباهاش احساس راحت

 !!!!زونینچسبِ آو یدختره 

 د ویده بود خندین شن یکه در مورد نازن یفی روزه از توص یف

 ان یجر از کس  چیا بهش گفته بود هنوز هیدش کرد، هلییتا

 در ی گهایز دین چیهم ی ست براینا مطلع نی ازدواجش با س
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 ......موردش نگفت 

 ستاد و مقابل ین ای دن نازنیدور از چشم همه رس ییبه جا یوقت

 :مقدمه گفت یا قرار گرفت، و بیهل

 

 

 !!! من و یستکه ه ی گهایز دیا هرچ ی نا ی س ین دخترخال هی بب 

 و یمین اواخر رابطه صم یا م ،ی کساله که با همیش از ینا ب یس

 ن حس هنوزم تو یم البته ایم عاشق هم بود  یداشت ی کترینزد

 ن اواخر نسبت به من سرد شده وینا ایس ی وجود من هست ول 

 و حرف منو درک ی گه منو دوست نداره!!! تو دختریبهم گفته د

 ه دختر درسته؟؟یبا احساسات  ی ازن رفتار و بیبنظرت ا یکن یم

 برام درنظر  ی گهای گه خانوادم دختر دیمن مبه  ده راحت اوم یلیخ

 .....گرفتن 

 :به خودش گرفت و ادامه داد ی افه مظلوم و حق به جانبیق
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 یاون با من همه جور رابط ها   ی بدون   دیبا یلش هستیتو چون فام

 ن ویست ایر نحاض یستم!!! ولیگه دختر ن یکه اآلن دیداشت طور

 یی بال ی بگ   یه کسو بع رن موضویره، به منم گفته اگه ایبپذ

 

 

 نو به یمنم ا ی برگرد ی عاد یبه زندگ یگه نتونیارم که د یسرت م

 ل خوبیش خانواده و فامیه و خودشو پیچه آدم ی شما گفتم بدون  

 گذرم یسوءاستفاده کرده من که ازش نم یلیجا نزنه ، از من خ

 ........!!!خدام ازش نگذره

  انتظارش رو اصالًکه د  یرو شن ییحرفا ی ا با کمال ناباوریهل

 تموم ینه و زار بزنه به آنینداشت دوست داشت همونجا بش 

 نا به حالت خاموش درآمد و جاش رو بهیخوبش به س ی حسها

 نفرت داد، از خودش بدش اومد 

 رش رو ین چنان ماهرانه کارش رو انجام داده بود که تاثی نازن
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 ...اشته بود گذ

 ی د کرده بود براو سش رکُشنده راه گلو یکه بغضیا در حالیهل

 :ن گفتینازن ی دلدار

 یز یه چید  ی کنم، حال شاید من باهاش صحبت مینگران نباش  

 ... ت گفته باشهیعصبان ی از رو

 : ن مظلوم تر گفتی نازن

 ن حرفا رو به شما زدم؟! چون  ی د من ایشه خواهش کنم نگیم 

 رون و هم به گفته خودشیکنه ب یهم از شرکت پرتم م  اگه بفهمه

 ......کنه یتم میاذ

 : براش نمونده بود گفت یگه رمقیکه د ییا با صدایهل

 

 

 مونه، شمام ناراحتین خودمون میزا بین چیالتون راحت ، ایخ

 ....... شهی ز درست میشال همه چید اینباش 
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 رو جلب کنه وا ی تونسته بود نظر هل ین با دروغاش براحتی نازن

 .... دهر بقرار یاحساساتش رو به نفع خودش تحت تاث

 ا یراحت هل یالی ز ندونست. با خیحرفاش رو زده بود موندن رو جا

 و یا چند تا صندل یکیرو با حال بد رها کرد و رفت همون نزد

 از  یکی ی ا خودشو بهشون رسوند و رویمتروکه بود هل ی زیم

 ده بود یقبل شن یحظاتکه ل ییحرفا ی ا نشست، بقدری صندل

 افه و یگذشت تا بتونه با ق یم ی دت م  دیبارش کرده بود که یغافلگ

 ...... کنار جمع برگرده ی عاد یحالت

 

 

 نا از نبودی ش دخترا برگشتن س  یو پ یقبل ی نا و مهران به جایس

 :د یپرس یا متعجب شد و رو به دخترا با نگرانیهل

 ا کجاست؟؟یپس هل 

 گفت  ینگران شده بود با دلواپس ایهلآمدن ر یرا هم که از دیسم



@Romanbook_ir                                                                                      تابوشكين عاشقانه  

  
 

شما! یمجازق ین رف ین و آخریرمان بوک:  اول                                      

: 

 ......هست رفتن  ی م ساعتیه نینجا باهاش کارداشت یامد او ی ناز

 نا!!! مضطرب ویباغ با تمام متعلقاتش انگار آوار شد بر سر س 

 :د یشتابان پرس

 از کدوم طرف رفتن؟؟ 

 ر رفتنشون رو با دست نشون داد بهیرا مسینکه سمیبه محض ا

 .....ر نرسهیز کرد، خداکنه فقط داون سمت پروا

 

 

 ی داشون نکرد!!! کمیپ یرو گشت ول رافاط اون دور و  یهمه

 ه جاها بود یک تر از بقیهم نداشت و تار ی ادیجلوتر که چراغ ز 

 ا ی نشسته جلوتر که رفت هل ی صندل   ی رو یرفت حس کرد کس

 ز و متوجهی م ی داش کرد سرش رو گذاشته بود رو یرو تنها پ

 کیاط نزدید و با احت یکش یدنش نفس راح تی ، از دنبود  یکس
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 :صداش زد  یرومه آد بتر ش

 !!!! ایهل

 سش رو بهش یخ  ی نا سرش رو بلند کرد و چشمای س ی با صدا

 صورت غرق از اشک  ینکه نور اون  کم بود ولیانداخت، با ا

 که روبروش بود  یی صندل ی نا رو یا کامالً مشخص بود س یهل

 :نشست و معترضانه گفت

 شده؟؟ ی زی؟!! چی ه کردیز چرا گربا 

 

 

 یرو به چپ و راست تکون داد و حرف رشس یا به عالمت منفیهل

 ..... نزد

 ن حال دراومده وگرنه یا به ای ه که هلینا مطمئن بود کار نازیس

 ن بابت خوشحال ینا از ایم خوب بود و سیلیموقع اومدن حالش خ

 : نان گفت ین با اطمیهم ی بود ، برا
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 ! !کنهیه نمیخود گری!! آدم که ب شده ی زیه چی

 ....فته ست، دلم گرین ی زیچ 

 ا یهل یره، ولینا خودشو جلوتر برد و خواست دستاش رو بگیس

 د و با تحکم یخودشو عقب کش  ی تا متوجه شد به حالت تدافع 

 :گفت 

 !!!به من دست نزن 

 :نا نگاه کرد و با جسارت تمام ادامه دادیس ی تو چشما 

 

 

 .....!!!ک نشوین نزدگه هرگز به م ید 

 

 ی چ یمد دختره عوضد آبدرا، دلش  یدن حال بد هل ینا با دیس

 ح داد امشب رو بدونین حال و روز دراومده؟؟ ترجیگفته که به ا

 دُم  یلیاد انگار خیدر ب ی تَنش بگذرونن تا به موقع از خجالت ناز
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 ی است، با صدای که مهمّه آروم کردن هل ی زیدرآورده، اآلن تنها چ

 : دارش گفتخش 

 نو بدونیا ی زنم ولیمن دست بهت نم ی تو بگ  یباشه هر چ 

 ن حال و روز ین بوده تو رو به ا یطرف قصدش هم   ی دیشن یهرچ

 ن ما رو خراب کرده، واقعاً از تو ی الش راحته بی نکه خیبندازه و ا

 .... رفتن یک طرفه به قاض ی !! و ی ن اندازه زود باوریده تا ایبع

 :شد، ادامه داد  یبلند م   یصندل ی که از رو یدر حال

 

 

 م صورتت رو بشور ،  ی ن اآلنم برل ک نترنجا خودتو کیامشب و ا 

 ه تو اومدم وگرنه قصد آمدن یر روحییمن امشب رو فقط بخاطر تغ

 ن اآلنیهم ی ادامه بد ی نجور یا ی نداشتم . حالم اگه بخوا

 .....میبر

 دشمبهتر شده بود ، خو یا حالش از چند لحظه قبل کمیهل
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 بود ون روزه که مهمونشیبخاطر ف  یگه بمونه ول ی دوست نداشت د 

 :آروم گفت ییشد، با صدایرفتن بد م یاگر نصفه کار م 

 کجاست؟؟  یس بهداشت یسرو 

 .... میا بر یاون سمت باغه ب  

 دونست یبه صورتش بزنه که م ینا راه افتاد تا آبی ا همراه سیهل

 ..... دا کردهیپ  یاآلن چه وضع

 

 

 فردا رو هم ی کالفه بود که حد واندازه نداشت، ناز  ی قدرنا بیس

 گرفته بود برگه درخواستش رو  ی خر شرکت بود مرخصز آرو که

 ین فردا حسابش رو می خودش امضا کرده بود وگرنه هم

 تونست صبریلزم داشت ، نم یه گوش مالید.پس امشب یرس

 .....التیکنه تا بعد از تعط

 دونست که اثرش تا ساعتها یم   بازم یا صورتش رو شست ولیهل
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 تن همه با حالت تعجب ورگشه ب ینا کنار بق یبا س  یمشخصه، وقت

 کردنی؟ نگاهش م یه کردیشده؟ چرا گر یچ یبه معن   یاستفهام

 روزه سرش روینشست ف  یاوردن، وقتی به زبون ن ی زیچ ی ، ول 

 : کنار گوشش برد و گفت

 چرا  هات انداخت اص ًلیبهت گفت گر ینکبت چ یدختره 

 ؟؟یباهاش رفت

 

 

 دونستم ی د میبا که  گفت ییزا یم خوب شد رفتم چ یلیاتفاق اً خ 

...... 

 دار ه یازشون چشم برنم ی نا شد که لحظ هایس ی روزه متوج هیف

 .....رفتن خونه یهاشو گذاشت وقت یگه ادامه نداد بق ین دیبنابرا

 ا یهل ییاعتنایبا ب  ینا خواست براش غذا بکشه ولی موقع شام س

 روزه خواست حواسش بهش ین با اشاره از فیهم ی واجه شد، برام
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 شام نخورد دیباا اونطور که  یروزه هر چه تالش کرد هل یف  شه،با

 فیکرد تکلین فکر م یرفت!!همش به این نمییاز گلوش پا یعنی

 ن  ی شتر از ایشد ، ب ینا جدا م یا زود از س یر یخودش که روشنه د

 ه دختر برخورد یرحمانه با  ینقدر ب ینا ایناراحت بود که چرا س

 ا رویخواد هلیحال مده آورکه سرش  ییکرده باتوجه به بالها

 

 

 ی ن تصور حال بدینوا رو رهاش کنه ؟؟!! با ای بهانه کنه و دختر ب

 ......از خودشم بدش اومد  یدا کرد و حتیپ

 روز بعدم۲ا باهاش بمونه  یخسته شده، اگه هل  ی حتماً از ناز

 ذارش کنار ، از ی م یافته و براحتیخودش م ی ن اتفاق برایهم

 ینجور  ینا عالقه داشت و ای مه ب ه سهنیاکرد چرا  ی خودش تعجب م

 !!نشناخته بودش ؟

 ا باشه یروزه خواست حواسش به هلینا دوباره از فیبعد از شام س 
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 گه یگرفت چون د یاورد و حالش رو میرش میرو گ ی د نازیبا

 .....رفتن اراکینبود فردا داشتن م   یفرصت

 از  ی د نازیک لحظه دین و آرش مشغول صحبت بود که یبا رام

 د داره به سمت ینشونه جدا شد دقت که کرد دیکه ب یعجم

 کرد و به همون یره ، از دوستاش عذرخواهیم یس بهداشت یسرو

 ......رون یاد ب یطرف رفت با فاصله موند تا ب

 و ش راهش اد، خودشو رسوند جلیدش که داره مید  یقیبعد از دقا

 م به  که زده بود حالش ی ک لحظه از رژ تندی ی رو سد کرد، برا

 امده  ی به چشمش ن ی زشت ناز ی ن رفتارایخورد چرا زودتر ا 

 : بود؟؟!! با حس نفرت و انزجار گفت

 !!؟ی اشکش رو د آورد ی بهش گفت  یچ 

 :انگشت اشارهاش رو به عالمت هشدار سمتش گرفت و ادامه داد

 بحالت اگه حرف یی، وا ی کرد یه غلطفهمم چی بالخره که م

 .....چرا زودتر نشناختمتکه فم خودم متاس ی برا یمفت زده باش 
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 : تمام گفت ییبازم با پرو ی ده بود ول یترس ینکه کم یبا ا ی ناز

 یزد یکه ازش حرف م  یپس حدسم درست بود؟!!، کس 

 گه بهش یز دیچ ی ت و ابراز همدردیمن جز تسل یشونه؟!! ولیا

 ......ادش افتادهیهاشم حتما بخاطر مادرشه دوباره یگر نگفتم ، 

 به   یباشه وگرنه با من طرف ی گ  ین که میدوارم همیامبهرحال  

 گه هم دارم کهید  ی ه رویستم  ین  یکن یکه فکر م یاون آروم

 .......ی نی بی تابحال نشونت ندادم، لزم باشه اونم م

 :حوال هاش کرد و با تمسخر گفت ی ن پوزخندی نازن

 راحت از یلیو خ ی که باهام کرد ی ن رفتاریاز ا یعنیه!! هِ

 ه پاشنهی ی رون بدترم هست ؟!! امّا در رویم بی تداخت انی زندگ

 !!!میرسینا دوباره به هم م  یچرخه آقا سینم

 .....افته ین  ین اتفاقیگه هرگز چنیدوارم که دیام 
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 ننا وجودش رو پر کرده بود بدویس ی که از حرفا ین با ترسی نازن

 ال هرید نبود ژیالت عیاونجا رو ترک کرد. کاش تعط یخداحافظ

 د گند یترس یکرد همش مید زودتر میخواست انجام بده بایم کارم

 .....ذاره ینا واقعاً زندهاش نمی اد اون وقته که سیحرفاش در ب

 نا در ی که کرده بود خودشم باورش شده که س ییامّا با مظلوم نما 

 د آدمیرس  یده بود بنظر م یه دک ی موردش ظلم کرده؛ دختر

 بزنه،هر چند از ولشر قین حرفاست که بخواد زیتر از ا یحساب

 اون  ی باعث دور  یمون نبود حداقل تا مدتیگفتنشونم اصالً پش

 ......شد ینا میبا از سیدختر ز

 ا تو یش انجام شد که هلیآت  ی دن از رویبعد از شام مراسم پر

 د یدینکه میاز ا یاشت ولدن ندیچکدوم شرکت نکرد حوصله پریه
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 د ن یز دن اهستدن یرا شاده و مشغول پریروزه همراه سمیف

 ..... بردیشون لذت میشاد

 برخاست ،  ینا به حالت خداحافظی ان بود که سیمراسم رو به پا

 .... دخترا هم بدنبالش

 را احساس یمهران بود که س م ی دوستا یتنها مورد مهمون 

 بود شماره  یروزه راضیو ف ای هل کرد و از مصاحبت با یم یراحت

 گردن دوبارهی برم که التیهمراه هر دو رو گرفت تا بعد از تعط

 ......ننیگه رو ببیهمد

 ی ساکت شده بود ب  یبینا که به طرز عجی دن خونه سیرس یوقت

 ع ی کوتاه تشکر کرد و سر یلیا خ ین رو پارک کرد. هلی حرف ماش

 

 

 امشب رو همراهشون بودهنکه یروزه از ایف یاده شد و رفت ولیپ
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 نا یدنش س ه شاد یکرد ، قبل از پ یو تشکر مفصل یابراز خوشحال

 :خطاب بهش گفت

 د؟؟یا باش یشه ازتون خواهش کنم مراقب هلیروزه خانوم!!! م یف 

 ....!!ن رو به اون رو شد؟یهو از ایشد   یدونم چینم

 :گفت  ینان بخشیروزه در پاسخ با لحن اطمیف

 گهید من د ی کنم، شای اش صحبت مالتون راحت باهیخ 

 کنم یو مآرزگم یک میش سال نو رو تبریشا پ یدمتون پ یند

 .....حل بشه ی نتون بزودیمشکالت ب

 خوبتون هم  ی ممنون خانوم سال نو شمام مبارک!!! از دعا 

 .....ش برهی پ یز بخوبیدوارم همه چیممنون منم ام

 

 

 م ه یا در رو نیروزه هم به سمت خونه رفت هلیف یبعد از خداحافظ

 ایهلد یروزه به محض ورودش در رو بست و دیباز گذاشته بود ف 
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 عوض  یزنه لباساشم با لباس خونگیده داره مسواک میهنوز نرس 

 !!!به خرج داده بود یکرده !! چه سرعت عمل

 :ا گفت یروزه هم لباساش رو عوض کرد رو به هلیف

 ی ز ی ، تو که شام چ ی خوردیم ی زیه چی؟! ی چرا مسواک زد  

 !!؟ ی نخورد

 ....خوام بخوابمیرم، خست هام فقط میس 

 هو رفتارت عوض شد ؟! دختره ی؟! که چرا زنمف نحر یعنین یا 

 گفت منقلبت کرد؟؟ ی بهت چ

 : د متفکرانه ادامه دادینخواهد شن  ید جوابید  یوقت

 

 

 ده ینو مطمئنم به هدفش رسیگفته؟!! فقط ا یدونم چینم 

 دونم ینکه نمیم بزنه که موفق شد، با ان شما رو بهیخواست بیم

 اگه  ی چ فکر کردی! هده؟ن سرعت عمل کریه که به ایچه حرف 
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 ست که ازش انتظارین ی؟؟!! آدم درستیهمشو دروغ گفته باشه چ

 .....ی حرف راست داشته باش

 ی که بتون یستی من ن ی ر جاین پسره رو بگیتو هم همش طرف ا 

 !!؟ یدرک کن

 ون هات روینکه آشیا ی شد یکس یدبختباعث ب  ینکه حس کنیا

 ......ی نبنا ک  ی گهایخونه کس د یران ههایو  ی رو

 :د ادامه دادیلرز یکه بوضوح م ییبا صدا

 ی داشت یرو که به کس ی نان و اعتمادیبدتر از همه اون اطم

 !!!! یطرف یبا چه آدم مزخرف یهو بفهمین بره و یهمه از ب

 

 

 ی هیشد نگاه عاقل اندر سف ینه می که دست به سیروزه در حالیف

 : بهش انداخت و با تاسف گفت

 مهم رو تو کمتر از  ی ری جه گ ینت مهنهیا ی اونوقت جنابعال 
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 ، ی که به درست بودنش شک دار یه آدمی ی کساعت از حرفا ی

 د بگم به عقلت یحال با یدمت ول ی دی شه عاقل می؟؟ هم یگرفت

 .....شک کردم یحساب

 ..... فردا ی بذار براکنه که  یم سرم درد ی روز !!! الن بقدریف

 : تبه نشونه تاسف تکون داد و گف ی روزه سریف

 !!ی ز دور ، شام که نخوردیمسخرهات رو بر یپس لطفاً فکرا 

 .... !!لاقل راحت بخواب

 ن به ی که نازن ییکنه از حرفا یروزه خواهش کرده بود سع یاز ف

 !جام بده؟ان ینا بدونه چه اقدامی اره تا سیا گفته سر در بیهل

 شرکت روز چهارشنبه تا ظهر باز بود تا کارهاشون رو در سال

 م یان رباط کریپروژه مجتمع فرهنگ ی ون بتازگن چکن صفر ۸

 ه در حال انجام بود کارگرها به یاول ی رو برداشته بودن و کارها

 کردن تا کار نخوابه، یالت رو ک ار می تعط ی فتی ش یرسول  یسرپرست

 شو نیکیازدهمم با مهران هماهنگ کنن  ی ا قرار شد از ام نوروز ت
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 ... مه شمال داشتنرناش بحضور داشته باشه ، مهران و خانواد

 ن ترمیروزه رو صبح خودش برده بود دانشگاه ، ایا و فیهل

 ی پنهان یروزه تماسیکالس داشتن ، ظهر با ف ۳چهارشنبه ها تا  

ب   یچیهروزه ن تونسته بود  یف  یا گرفته بود ولیدور از چشم هل

 فهمه

 نداره  ین رو رها کرده حس خوبینا نازنینکه سیا از ای فقط هل

 نویا ایکنه بخاطر اونه که رابط هشون به هم خورده و هلیم فکر

 ......خوادینم

 نیتموم شده ا ی ا لخودش حال که مسئل هاش با نازینا به خیس

 ده ویح میا اونطور که هست توضیهل ی ز رو برایچند روز همه چ

 شون رو باهم شروعیکنه زندگیش م یآسوده راض ی خاطربا 

 .....کنن 

 اینذاشته بود، اولشم هل یون مهمونه او بشب هرگز پاشیکاش د

 بردنش ی گفت حوصله نداره خودش برایبه رفتن نبود و م یراض
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 ن  ی چن  ی کرد نازیاد، اصالً فکرشو هم نمیروزه رو گفته بود بیف

 ش خودش پروندهیم پ یفاز خودش نشون بده، از طر یجسارت

 دروغ و دغل سرهم کرده  ی که هست ناز یداشت هرچ ی دیسف

 ........ارهید سردربیاده هر طور شده با د لشیتحو

 ک اراک بودنیر جاده و نزدیدر مس

 که راه افتادن به  یا انداخت، از همون اولیبه هل ی نه نگاه یاز آ

 برده  پشت پناه ی ا ی و خواب مخصوصاً به صندل یبهانه خستگ

 ......بود

 دار بود، یکرد تا مدتها ب ینه نگاهش مینا حواسش بود و از آ یس

 ب هش ی کساعته خوابش برده، کامال مشخص بود حس بدیک ینزد

 ن موضوع سخت یکنه. ایم ی داره و بوضوح و عمداً داره ازش دور

 ......دادیعذابش م 
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 : ل سال ساعت ین روز دوشنبه و تحویامسال اول فرورد 

 .صبح بود قه یدق

 ل سال مشکل رو حل کنهینده قبل از تحویچند روز آ ید طیبا

 ی خبر نداشت ضربه وارده به قدر ی روشن کنه ول  الًکامرو  ایهلو 

 .....شهیا درست نمین راحتیه که به ایمهلک و کار

 .....دارش کردیا بین رو پارک کرد، با صدا زدن هلیماش  یوقت

 ن پارک شده یهوا و ماش یکیردن تایچشماش رو که باز کرد با د

 .....اده شدیکرد و پ ی دن ، تشکر کوتاه ی د رسیفهم

 اره داخل خونه که مانع یشه ساکش رو بیواست مثل همخ نا یس

 :شد و گفت

 دیاز امشب همرام هست ساک رو لطفاً بذاریل مورد نیوسا 

 ......خوام برم خونمونیصندوق باشه فردا صبح م 
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 ده یفای بگه ب ی دونست اآلن هرچیرد ، م رانه نگاهش کینا دلگیس

 ی با لحن  نه،بز د بذارش تا آروم بشه بعد باهاش حرفیاست با

 : ن گفتیغمگ

 .....!!!برمتیباشه م  

 ن خانوم با منقل اسپند اومد جلوشون و با شوق یشه پرویمثل هم

 کرد، از سر و سامون گرفتن یفراوان پسر و عروسش رو تماشا م  

 ه به انتخابیا راض ینا از هلینکه سیپسرش خوشحال بود و ا

 و از بودده نا اعتراف کرینو خود سیگفت، این میخودش آفر

 ......ا بارها تشکر کرده بودیمادرش بابت هل 

 

 

 گشاده ازشون استقبال  یینطور بود با رویهم هم ی معتمد ی آقا
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 ا حس کردی نبود هل ی شه عادیده مثل همین وسط سپیکرد، ا

 .....!!!چقدرم لغر شده 

 !!ستید، ا ونم به گفتن بد ن یده ن شست و حالشو پرسیا کنار سپ یهل

 ....اکتفا کرد

 دیراه دراز کش ینا از همون اول به اتاقش رفت و از خستگیس

 ف و یگذاشتن ک ی شه برای ا مثل همیهرچه منتظر موند هل

 ..... ده بودیفایلباسش به اتاقش بره ب 

 دیشده؟ فردا با  یدونست چین بار تو دلش آشوب بود نمیاولیبرا 

 .....کردیب باهاش صحبت م یبه هر ترت

 

 

 امیغ ن کرد هلیآنچه محبت داشت درهر ست،موقع شام کنارش نش

 تونس ت یکردن نمیکه ذوقشون رو م یمشتاق ی در مقابل چشما

 ..... کنه  یمخالفت
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 ف و لباساش رو اونجا یده رفت کیا به اتاق سپیبعد از شام هل

 ی قی ا نگاه دقی ده هم وارد شد هلیسرش سپ  گذاشته بود، پشت

 : بهش انداخت و گفت

 !!؟یکتر رفتت دورتص ی جوشا ی د!! برایسپ 

 زده ییادشون که افتاد آه از نهادش بلند شد واقعا چه جوشای

 :گفت یبود، با اکراه و ناراحت

 فشیه دکتر دادن تهرانه تعریده نداشته، آدرس یفا  یرفتم ول

 .... ششیام تهران برم پید بیورم باکنن بعد از کنکیرو م

 .....فه پوستت خراب بشهیکن ح ی ریگیحتماً پ 

 :دیکرد، پرسیکه موشکافانه نگاهش میلحا در

 ؟؟ ی ن حال و روز افتادیشده؟؟ به ا یچ ی گ ی خب حال بهم م  

 اضطراب کنکور یلینشده کنکورم رو بدم حله!! اآلن خ یچیه 

 .....!!!دارم

 :گفت  یکرد و با مهربونقتر نگاهش یا دقیهل
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 ، دانشگاهتیشینهمه زحمت حتما موفق میبعد از ا

 !!!هک ی ریچطوره؟؟م

 شوهر  یشناختیم رو که میا مریهل یست، راستیاونجام بد ن 

 یش جات خال یهفته پ ۲خونه  یم  یمیکرد تو دانشگاه ما ش

 !!یگفتم تهران یداد سراغ تو رو گرفت که دعوتت کنه ول  یمهمون

 !!گفت؟ی م ینا چ ی م یدونیاز تهران اومده بودن م  نا و زهرهیم

 گفت ؟؟ ی م یخب چ

 ی نه البته گفت وقتیب یبگاهشون مخواتو اد  ینکه تو رو ز یا 

 گفت تو یدت ، می د ی گهایش دوستش تو ساختمون دیرفت هبوده پ 

 !!!یکنیم  یخوابگاه زندگ

 ده بودن گفته بود ینا رو دین بار که میادش اومد آخریا تازه یهل

 کماه ویباً یا تقریهل ی دانشگاهه، ول  ی رآباد کویبگاهش امخوا

 از ی گهایحتماً  ددش بو  دهیندکه خوابگاه بود  یمین

 ست یگه خوابگاه ن ینکه دی ال راحت از ایمجتمع بوده ، با خ
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 :زد و گفت ی لبخند

 من ساکن  یمیصم ی از دوستا یکیده  ی اد د یدم ز ی شا 

 ...... رمیاد میخوابگاست بخاطر اون ز

 : تکون داد و گفت ی ده سریسپ

 ا خودش خونهی، هل یکنی ر ممکنه اشتباه م یبهش گفتم غ 

 ....خواد چکار؟؟یه خوابگاه م ارد یزندگ

 ی ده خارج شد تا مسواک بزنه، خبر یا از اتاق سپیموقع خواب هل

 :ن خانوم گفتینا نبود، پرو یاز س

 ش ه یکه هم ینا گفتم پتو برده تو همون اتاقیا جان به س یهل 

 ......دید سرما نخورید، امشب هوا سرده مراقب باشیدیخوابیم

 ن خانوم تشکر کرد و بعد ازیپرو نه دراما ی ا در جواب محبتایهل

 دن ، چشمش بهیخوابیراً میشد که اخ یمسواک وارد همون اتاق

 رو داد کنار، پتو رو باز  یتخت بود افتاد رو تخت ی که رو ییپتو

 ..... رشید ز یکرد و خز
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 د ، ی چسبیم یلیدونفره خ ی ن پتویهوا سردتر شده بود و حال ا 

 یکرد فکرا ی ن سع یهم ی راه بواب امده بخینا ن یدوست داشت تا س

 دادن رو یتو سرش جولن م ییکه موقع تنها ی مغشو شو آشفت ها

 ....رها کنه تا بتونه راحتتر بخوابه

 هر چهن حد مستاصل نشده بود!! یش تا ایچ وقت تو زندگیه

 نشست و فکر ازیشت ر به دلش م یشتر و ب یا ب یگذشت مهر هل یم

 هی یرسوندش، گاهیم  ینگوا یدست دادنش به مرز جنون و د 

 ی لیداره که جمع کردنش خ یعواقب یانتخاب اشتباه تو زندگ

 ......سخته

 ن کرده آدمه و یکه در حق نازن یکرد بعد از اونهمه خوبیفکر م

 که باهاش کرد رو به حساب تموم  ی آخر ی کنه صحبتهایدرک م

 که انگار اشتباه کرده !! فکریز گذاشته بود درحالیشدن همه چ

 ن خوب بوده که منصفانه عمل کنه یدر رفتارش با نازن ونقد اکریم

 نا رو نداشته باشه بارها به خودش لعنت فرستاد یو قصد آزار س
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 شد؟؟ ی ناز ی چطور خام رفتارا

 بازم دلش به  یمرتکب شده ول  یفهمه چه اشتباه بزرگیحال م

 ده ازشیشه و هرگز اجازه نمی ا همسر قانون ین گرم بود که هلیا

 کنه و از اشتباه یز باهاش صحبت میه همه چع براججداشه، 

 ......ارهیدرش م

 ک بود که به ی  ی گذاشت بخوابه بعد به اتاق بره ساعت حدودا

 د تا خوابشن حد باز کرده بویاتاق رفت ، نور آباژور رو تا آخر

 که تهران خودش تنهاست کل   ییدونست شبایم  یببره حت 

 .....خوابهی ذاره و میخونه رو روشن م ی برقا

 ش آمده برطرف بشه اجازهیدوست داشت هرچه زودتر کدورت پ

 .......داشته باشه  یهراس ی زینده تنها باشه و از چ

 د روش، خودشم مبل یپتو رو که از روش کنار رفته بود کش

 یمسافرت ی خواب انتخاب کرد و پتو ی داخل اتاق رو برا کنفرهی
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 مئنمط ودشتونست به خیکه همونجا بود رو روش انداخت نم

 ا خوددار باشه، تک به تکیتخت بخوابه و در برابر هل ی باشه رو

 گه مثل قبل یزدن، اآلن د یاد میبدنش خواستنش رو فر ی سلولها

 نداشته باشه،  یلعمل تفاوت باشه و در برابرش عکس ا ی تونه بینم

 ده بودیا نسبت به خودش دیهل ی که تو چشما ی با حس بد

 کش بشه دلش یده نزدنکربت دوست نداشت تا خودشو بهش ثا 

 که هست بدترش کنه، تا فردا ی ز ین چیخواست اوضاع رو از اینم

 ....کردید صبر میبا

× 

 بود ی داریز تو بیدار شد، کاش همه چینفس زنان از خواب ب

 که  یو عطش یخوب بود که در کنار دلتنگ  ی درش بقدرخوا ب ما
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 شکل وجود یخاص یدن و لمسش داشت حالت سرخوشید ی برا

 یرنگ و تور دوز  ی نبات  یخواب مادرش با لباس ی گرفته بود تو ور

 مرمر سبز بود  ی که سراسر ستونها یشده در محوطه بزرگ

 هم ی حه مست کنندهای را ی پرگل بو ی اطرافشم باغچه ها

 ..... دیهو از خواب پریکرد، که ی ش رو پر م مشام

 ن رفت و یدا کرده بود از بیکه پ یبا مرور خواب حالت سرخوش

 نا کنارشیشه که س یپر کرد بر خالف هم یبیغر ی دلتنگ شوجا

 نکه ید دلش بدتر گرفت با اینا رو ندیانداخت س  ینبار نگاهیبود ا

 لد ی ک نشه ول یخودش ازش خواسته بود بهش نزد یمنطق 

 روخواستش محبتش یم ی سرگشته و عاشقش بدجور

 نا روشیرفت که س ین اومد و به سمت مبلییآهسته از تخت پا

 .نازک تو خودش مچاله شده بود  یمسافرت ی ه پتویبود. با  ابخو

 که خودش باهاش ی دونفرها ی ه پتویینا سرمای دونست سیم

 تو خواب  ی ده بود رو برداشت و آروم انداخت روش بقدریخواب
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 تونس ت ینا م ی مظلوم و معصوم بود که دلش ضعف رفت واقعاً س

 چشمه  ب  یکه از  سالگ ی کرده باشه ؟!! پسر ی نقدر بدیا

 نداره بارها و  ییش جای تو زندگ ی چ دختریده بود هیخودش د 

 یحت یده بود ولیا رو دینجا خونشون هلیبارها شده بود هم

 عقولش باعث آقامنشانه و م ی ن رفتاراینگاهش هم نکرده بود هم

 ا دل ببازه و ذره ذره عاشقش بشه ، صدبار که نه هزارانیشد هل

 نا گفت عاشقشه وی س که حسادت کرده بود ی بار به دختر

 ......دوستش داره

 ،!!رو باور کرده؟ ی ناز ی روزه با سرزنش گفته بود که چرا حرفایف

 نا ین در مورد سی گفت نازن یروزه نمیچ وقت به ف ی ا هی البته که هل

 خواس تیده بود هرگز دلش نمیکه ازش رنج  ی ا گفته، باوجودیچ

 ی  خترچ دیمطمئن بود ه  یکنه ول ی در موردش فکر بد یکس

 ذاره مگر از همهی نم ین بزرگ ی ب به ا یخودش ع ی جهت رو یب

 .......جا مونده و رونده شده باشه 
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 ز ین چین کارا شده باشه عذاب آورتر ینا مرتکب اینکه سیتصور ا

 دختر روبروش رو درمونده و ی اون شب به قدر یلبود و

 ......رو یرحم ینهمه ب ینا و اید که باورش شد سیل دٔ  مستا ص

 ب بود، فکر ین عجی و کنار گذاشتن نازن یر ناگهان یین تغیا اشبر

 نا نسبت بهش مهربون تر شده یمادرش فوت شد س یکرد از وقت

 کماهین یزش مربوط به همیمحبت آم ی همه توجهات و رفتارها

 

 

 ن یدم از نازنیر بود حتماً بخاطرترحم و فوت مادرش بود شایاخ

 ......است، یخسته شده و حال نوبت هل 

 .شدیا هنوزم دوستش داشت؟! باهاش آروم میپس چرا هل

 !خواست ؟ یحضورش رو م

 کرد اجازه ین خانوم تشکر و عذر خواهیا از پرویبعد ا ز صبحانه هل

 ت یونقدر درخواستش رو با متانت و نهاگرفت تا به خونشون بره ا
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 نا یذاشت، س یمخالفت نم ی برا ییوقار مطرح کرده بود که جا

 ن دختر بایشد ایفته تر و عاشق تر می ش ذشتگ یهم هرچه م

 دوار بود هر چهیده بودش ؟! امیرو چرا تا بحالند ین اخالقیچن

 .......ن روزها تموم بشن و به آرزوش برسهیزودتر ا

 

 

 با وجود یکه دوست نداشت ازش دور باشه حت ی وجودنا با یس

 د فعالًیبهتر د یداد کنارش باشه ولیح م یهاش ترجییاعتنا یب

 .....به دلش بده تا اوضاع درست بشه لد

 ا ین بره که هلی نا خواست سمت ماشی وارد کوچه شدن س یوقت

 :گفت 

 شم با آژانس ید مزاحم شما نم ی د ساکم رو بد ید لطف کنیببخش 

 ..... مریم

 کرد با فشردن دندوناش ینا همونطور که پشتش بود سعیس
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 ه، بدوننزنسر ازش  یهم خودشو کنترل کنه تا رفتار نادرستیرو

 رو نین رو روشن کرد از پارک بی ا سوار شد ماش یتوجه به حرف هل

 اده یستاده ، پ ید همونطور اید  یا بتونه سوار بشه وقتیآورد تا هل

 :شد و گفت

 

 

 !!؟یش ینم چرا سوار 

 ......رم ینداره مزاحم شما بشم با آژانس م یلزوم 

 ظرتبن  عدمم ، بیریخوام باهات حرف بزنم اآلن خونتون نمیم 

 !!دارم؟؟  ی نجا چه کاریمن اآلن و ا

 ش ید مثل حامد که پ یخب حجره پدرتون !! کمک حالش باش 

 ....باباست

 د سوار ی دیرم!! حال افتخار م  یچَشم سرکار خانوم، اونجام م 

 !!د؟یش
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 ن رو ینا هم بعد از سوار شدن ماش یسوارشد، س  یلیم  ی ا با ب یهل

 .......د راه افتادبو ظرشکه مد ن ییروشن کرد و بهسمت جا

 وار ید از در و د  یبهار و ع ی اده شدن بویتوقف کرد پ ی کنار پارک

 پارک  ی باتر و با طراوت شده بود ورود یدا بود همه جا زیشهر پ

 

 

 آماده بر پا  ی نای د و سمنو و سیع ی قرمز و سبز یبساط ماه 

 ......بود

 سال  یانیپا ی ن روزهایکه همراه پدر در ا ی داد پسربچ ها ی صدا

 ....بود  یشتر باشه ستودنیکرد تا فروششون بیتالش م

 مکت هاشی از ن یکی  ی شانه به شانه هم وارد پارک شدن و رو

 اد، کوبش یب نا به حرف  ی ا ساکت و منتظر بود تا سینشستن هل

 اد تویکرد می بود که هر آن فکر م ی جان طوریقلبش از شدت ه 

 :نابدون مقدمه شروع کردی دهنش.. .. س
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 نکه پسریشگاه قبول شدم و قرار شد برم تهران با ا اند یوقت 

 یکه از نظر مال   ی دونیبرم خوابگاه!! م  دیبابابا معتقد بود  یبودم ول

 ینست خونه بخره، ولتو ینبود بابا همون موقع هم م یمشکل

 یداد وقتی ح میدوست نداشت من تنها باشم خوابگاه رو ترج

 

 

 م به همون نشون  سال یددا م دانشگاه خوابگاه داره تقاضا یدید

 سانس رو خوابگاه بودم سرم به درسیک ترم از فوق لیسانس و یل

 دانشگاه سخت  یسخت نبود ول  یلید خیو کارم بود درسامون شا

 ییهام جزو معدود پسرا ین همدورهای اورت نشه بد ب ی گرفت، شایم

 ریبغ  یرفعال کرده بودم، حتیبودم که بقول بچهها شاخکام رو غ 

 یگاه دخترا ی امم متوجه نگاه و توجه گاهو بوستم د از خود

 که استفاده  ی خر یلیگفتن خی دانشکده روم شده بودن و م

 ن همه به بچه ی کردم بیبهش فکرم نم یمن حت ی ول یکنینم
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 ش رفتم که یپ ی ت معروف بودم سرم گرم درس بود. جو رمثب 

 سمهام زودتر دریها درس بردارم واز همدورها ییتونستم با ترم بال 

 دانشگاه خودمون قبول یعالسانسم با رتبه یرو تموم کنم ، فوق ل

 گه تحملش سخت بودید یشدم، ترم اولش رو خوابگاه موندم ول

 تونم یستم و م یساله ن  ۸سر گه اون پیم، و دید ناراضیبابا که فهم

 

 

 فوق رو ی ترمه درسا۳د یخودم تنها باشم اومد تهران خونه خر

 ها بودین که از هم دانشکدهاهراا م هم تموم کردم همون موقع ه

 شنهاد شراکت داد منم یجا افتاده بود بهم پ یو برام پسر موجه

 و ی شرفت کاری پ ی که قصد اومدن اراک رو نداشتم تهران رو برا

 هیدادم مشورت که کردم بابا قبول کرد سرمای ح م یترج یگزند

 ابا که ب ی شروع شراکت با مهران بهم بده چند ب ار ی ه رو برایاول

 اومده تهران مهران دعوت کرده بود بابا با خانوادشون آشنا شده 
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 ...... دش بودنییبود و مورد تا 

 :تازه کرد و ادامه داد ینفس

 ان نامه ین سرگرم درس و پام ی م ول یکارمون رو شروع کرد 

 ن فرصت دفاع ید در اولیرس ی بودم، دورادور گزارش کارا بهم م  

 شناختم، یکثر بچهها رو مم ارفتبه شرکت  یکردم و بطور رسم

 

 

 ل یهم فام  ی دانشکده بودن ، مسلم ی ن و آرش از بچه هایرام

 پدر مهران و ی ل شرکت شد مش صفرم آشنای مهران بود و وک

 ه یشون بود.  تا خانومم مهران مراحل اولبازنشسته اداره

 تاشون از۲  ییانتخاب نها ی استخدامشون رو انجام داده بود برا

 ی ن  نفر با تست هایم از بیکه رفت ی وز، ررم  منم خواست ب

 بود، من به  ی ن صبوریش نازن  یکینفر انتخاب شدن که ۲مختلف 

 ار خودمکردم ، سرم به کی که ب ا دخترا رفتار م یوه قبلیهمون ش
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 م داشتم ی گه درس هم نداشتم که سرگرمم کنه تصمیبود د

 س یربگذره امتحان دکترا بدم چون در کنار کار شرکت تد یمدت

 ......تو دانشگاه رو هم دوست دارم

 شرکت  ی خارج از عرف کار ی سرم گرم کار خودم بود که محبته ا

 به اصرار موقع ناهار  یخونگ ی ن شروع شد غذاهای از طرف نازن

 

 

 کر د یخوشمزه درست م ی ک و دسرایاورد، کیکرد و برام میگرم م

 هیشرکت هم عادت داشتن چند وقت  ی نا و بچه های، مهران ا

 ده بودم یکه من تو اراک ند ی ز ی دور هم جمع بشن چ  ییر جااب

 تهران رسمه تو تمامشونم ی باب باشه ول   یشرکت ی ن همکارایب

 اونقدر به رفتاراش ادامهبه من داشت  ین بود و توجه خاصی نازن

 شد که حس کردم  داد تا بعد از چند ماه فکر کنم   ی ماه  ۶

 تیمن اهل رعا یبود ول یتمنم بهش عالقه مندم اون دختر راح
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 تونم ادامهینم ی نجوریکه گذشت حس کردم ا یکردن بودم مدت

 ی م ، برایه که دوستش دارم و بهتره زودتر ازدواج کن یبدم دختر

 که اومدم اراک با مامان در موردش صحبت کردم،  ه بارین یهم

 از خانواده و دیبان بود که  یلشم ایاما درجا مخالفت کرد.....دل

 زا مهم نبودین چیمن ا ی برا ی نان داشته باشه، ول یاطمون اصالتش

 ن ویفقط دوست داشتم زودتر باهاش ازدواج کنم اونو بهتر

 

 

 در موردش تذکر مهران بهم ی دم گاه  یدین دختر میمناسب تر

 را خواهر مهرانم هست یا که سمیمهمون  یدم تو بعضیدیا م ی داد یم

 دادم و معتقدینم ت یمست منم اهینشون برقرار نیب  یرابطه خوب

 نده من نظر بدن یهمسر آ ی د رویبودم مهران و خواهرش که نبا

 نطرف مامان احساس خطر کرد و شروعیدش کنن ، از ایٔ  ی و تا 

 ......ی نش تو بودیکه اول ی تر و خواستگارکرد به انتخاب دخ
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 ی ا انداخت که ساکت غرق گوش دادن بود ، مکثیبه هل ی نگاه 

 :کرد و ادامه داد

 که خودم ینکه از جوابیشد، با ا یاومدم و چ یدونیم که ودتخ

 هر ی به طرز وحشتناک یبودم ول یراض ی ازت خواسته بودم بِد

 خت و عذاب ی ریبهم م  ازت خواستم اعصابم یامد چیادم میموقع 

 درست درمون بهت  یه عذرخواهیکردم یوجدان داشتم فکر م

 

 

 ه اتفاقات یدمت و بق  ی د تو پارک  ی نکه اون روز اتفاق یبدهکارم تا ا

 رییتغ ییزایه چین وسط مدتهاست یا ی.، ولی دون ی رو هم که م

 م کم ی تو زندگ ی زیه چیدم ی فهم یاز خونه رفت یکرده از وقت

 کرد.... متوجه شدم در موردیتم م یت بدجور اذی خال ی شده جا

 ن اواخر کم کم خودشویم گرفتم به مرور و این زود تصمی نازن

 م، چند روزیخوریاه کردم و به درد هم نمشتبم ادینشون داد فهم
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 باغ باهاش صحبت کردم و موضوع رو به اصطالح  ی قبل از مهمون

 ......خودم باهاش تموم کردم

 ا انداخت که متفکرانه روبرو رویبه هل ی هانگاه دوبار یرچشمیز

 :ان با مِن ومِن گفتیکرد . و در پایتماشا م

 ر گرفتن و منم رنظم درو برا یبهش گفتم خانوادهام کس 

 .....دش کردمیٔ  ی تا 

 

 

 ا به خودش آمد و متعجب نگاهش کردین حرف هلیدن ایبا شن

: 

 !!منظورتون منم؟؟ 

 :گفت یون داد و با شرمندگ د سرش رو تکیٔ  ی نابه عالمت تا  یس

 ی، ول ی ندار یدونم ازم دل خوشی تت کردم میاذ یل یدونم خیم 

 یمنو ببخش  دیباط فق  دم جبران کنم بهم فرصت بده ،ی قول م
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 من حاضرم تا هر وقت  یدم برات سخت باشه ولی البته بهت حق م

 ..... ز رو جبران کنمیهمه چ ی اجازه بد یصبر کنم ول ی بخوا

 ا ید من ید؟؟ فکر کردیکنی و جبران مینم!!! چید بب یصبر کن  

 ه روز ید، یه روز بخوایم که ییشما ی اون دختر عروسک تو دستا

 !!دش؟یگه هم نخواید

 

 

 د همونیم فقط با شماست؟!! تا بحال هر طور خواستیمگه تصم

 ه دختریل شما دل یستم به م یحال حاضر ن یکار رو کردم ول

 م باشه ی سر خودم و زندگ شه پشتیگه رو بشکنم و آهش همید

...... 

 ده بود با یکه کش یینا و حقارت های زشت س ی رفتارا  ی ادآوریبا 

 :حرص درآر ادامه داد ی پوزخند

 ی لیهو ورق برگشت؟! خید چطور شد یعاشق بود یلیا که خمش 
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 دن بهش حاضر به ازدواج با من ی که بخاطر رس  ید کسیراحت دار 

 .....دیذار ید!! رو کنارش میشد

 :ن ادامه دادی غمگ یزد و با لحن ی پوزخند

 د، نه لباس ید اومدیه نبود نه خریش مثل بقیچیکه ه یازدواج 

 ز این چید چقدر اید که بدون یستی ر ن دختد نه حلقه!! یانتخاب کرد

 

 

 حاضر  یمثل من مهمّه، شما حت یدختر کم توقع ی برا یحت

 د،ین بندازبه م  یم نگاه یحفظ آبرو ن ی برا ید روز عروسینشد

 ادتونه درست روز اول بود کهیه رفتارتون هم که از روز اول یبق

 ودرو انتخاب کنم منظورتون ب ید کسیاز من خواست یرحم یبا ب 

 د هضم حرفتون یدونیم و مزاحم شما نباشم می برم دنبال زندگ 

 من  ی چقدر برام سخت بود؟!! اون شب خواب به چشمم نرفت جا

 د یو با تار و پود وجودتون حس کرده باشبودن ر ی د تا اضافیست ین
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 بود که  یبهتر از مدت یلیاش برام خی، خوابگاه با وجود تمام بد

 کنم که یزندگ یستم با کسین  یخونه شما بودم ، من هرگز راض

 نک ه یرهاش کرده از ا یه دختر داشته و براحتی با  یکیرابطه نزد

 طورخوره، چیتون هستم حالم به هم مییل جدای فکر کنم دل

 یتا آخر عمرم زندگ  ین بزرگ ی تونم با حس عذاب وجدان به ایم

 ..... !کنم؟

 

 

 :تازه کرد و با بغض ادامه داد ینفس

 د هر چقدرم اون یکرد ی ه دختر بازیت اسااحسبا  یشما براحت 

 رو باهاش ی د مدتیتاً خودتون خواستیشقدم شده باشه نهایپ

 شن ، شما اآلنیم زود وابسته ی لیهستن خ ید دخترا عاطفی باش

 دش رو ی داره ؟!! امسال ع ید اون دختر چه حا لی دونیچه م

 نید ایبا سپ ید اگه پسرین فکر کردیکنه به ایشروع م ی چطو ر
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 د من چهیاد؟!!، توقع داریرو کنه خوبه؟!! خوشتون م ار رفت

 من ی از همجنسا یکیبا  ی ن برخوردی که چن ییبه شما ی اعتماد

 مشترک باهاتون داشته باشم  یم زندگ د داشته باشم و بخوایکرد

......!!! 

 ا در برابر خواست هاش ، و ی نهمه مقاومت هلینا کالفه از ایس

 د ازیتو موهاش کش یدستد کرین م ی که خرج نازن یاحساس پاک

 

 

 نسبتاً  ی زد و برگشت با فاصله ی برخاست چند قدم   یصندل ی رو

 :ستاد وبا تاسف گفت ی ا روبروش ایاز هل یکم

 ن یالت راحت، همچین بسوزه خیاد دلت به حال نازن خوینم 

 دم ،یر فهمین چند وقت اخیست!! منم این  یکن یکه فکر م ی دختر

 کنه!!! درضمن یرو شروع م ی د بد ی ع نه  ره ویگ یغم بغل م ی نه زانو

 ده باشه، یه که آفتاب مهتاب رو ندیبا احساسات مال دختر ی باز
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 ن موضوع یه سر همیار راحت ین دختر خوش گذرون و بسی نازن

 نداخت ی کردم دست میاصول رو م یت بعضیشه مَنو که رعایهم

 کرد، بارها به مادر و خواهرم کهیبودن م ی و متهم به شهرستان

 نتونستم تحمل کنم ی ن بار آخر ین کرده ایدشون توهیند الًاص

 دم حق با مامان بود و ما به یو بحثمون شد . اونموقع بود که فهم

 ندارم نه بهش  یچ حس عذاب وجدانیاآلنم ه م،ی خوریدرد هم نم

 

 

 دوارش کردم یرش، و نه امیداده بودم که حال زده باشم ز یقول

 ی ز یصحبت کردم هم چ مانما نکه در موردش بایراجع به ا یحت

 گفتم که باهاش ی نم مید ای گفتم بایبهش نگفتم چون اگر م

 ی باشه ول ینشون کدورتی مخالفن منم دوست نداشتم از اول ب

 ی ن حرفا، در مورد هر موضوع باربط و ب یاون بدون دونستن ا

 د یبا ی نو بگم ول یکرد.... دوست ندارم این م یبهشون توه یربط
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 از طرف من  یبه طرز قابل توجه  یمالظر ازنن مدت یا یبدون

 هم ازم سرنزده   یساپورت شده ، خداروشکر کار خالف شرع و عرف

 ......که بخوام بخاطرش ناراحت باشم 

 بهش انداخت و موشکافانه   ی ز کرد نگاه یا چشماش رو ریهل

 :دیپرس

 

 

 ی خودش دم از عشق و عاشق ی که به ادعا   یباور کنم کس یعنی 

 کبارم که شده بهش ی ی برا یدلش نخواسته ح ت !! زنهیم ی دختر

 که ی ن دونفرین حالتها خواه ناخواه ب یابراز عشق کنه ؟!! ا

 ی زیچ چید ه یگی چطور شما ماد ی ش م یگه رو دوست دارن پیهمد

 !!نتون نبوده؟یب

 نسبت  ین کششی چ وقت همچ یه ید باورت نشه ول ی اگر بگم شا 

 یپسر دخترا  ابطرو خودمم باعث تعجب بود ی بهش نداشتم برا 
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 ن جهتیمن از ا ی دم ول یدیاطرافم رو که باهم دوست بودن م 

 ی برا گفتم حتماً ین نداشتم تو تصور خودم میبه نازن یلیچ تمایه

 !! میستی نه که محرم نیا

 

 

 شه باعث تمسخرش یکه هم ی ن مسائلین به ای من برخالف نازن

 یلیم تما یودم بحرمکنم ا گر م  یفکر م یبند بودم ولیبود معتقد و پا 

 !!شاز حد بهش نداشتمیک شدن ب یبه نزد

 ن ینازن ی گه مونده بود حرف کدومشون رو قبول کنه حرفایا د یهل

 همو  ی دختر پسر یکرد وقتیا فکر مید چون هلام یبنظر درست م

 نیهم  ی اد ب رایش ب ی ممکنه پ ی ز یدوست دارن تو خلوتشون هر چ 

 نک هیود، فکر اا بپسرن دختر ی نجور روابط بی شه مخالف ایهم

 خودش بذاره و بخاطر ی رو ی ن بزرگ یبه ا  یبین به دروغ عی نازن

 ب و یجنا انگشت اتهام رو سمتش گرفته باشه عیخراب کردن س
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 .......!!!ر قابل باور بود یغ

 

 

 ینا داشت براش جا یس ی ش روی که از پ یبا شناخت یاز طرف

 تون ه یور ممغرزه ن انداینا تا ایمثل س ی ه پس ریسوال بود چطور  

 !!بشه ؟  یراخالقیغ ی ن کارا یمرتکب چن

 ن دروغم گفته باشه و هدفش  یاگر نازن یکرد حتی امّا دوباره فکر م

 نا و ترس از دستی عالقهاش به س ی نا باشه، از رویسخراب کردن 

 ی د، براید ینم  ین بازم رها کردنش رو کار درستیدادنشه، بنابرا

 :ن حق به جانب گفتیهم

 ه ید با رها کردن ید باشه بازم داریگ یورم که شما مطنیااگه  

 ی نداره ول ید. البته به من ربط یشیتش میدختر باعث آزار و اذ

 کنه و ی دا میتون باشم بهم ربط پیین عامل جدانحس که م ی از ا

 افته تا عمر دارم ین اتفاق بیکنه، اگر ایحالم رو بد م ییه جورا ی
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 ینکه براحتین فکر ایاابرعذاب وجدانش با من خواهد بود بن

 

 

 د رو کالً از فکر و ذهنتونیدش کنار و بعد از اون به من برسیبذار

 ......رمیمحاله بپذ ستم وین ین آدم ی د، چون من چنی خارج کن

 یق سعیعم ی شده بود مدام با دم و بازدمها  ینا بوضوح عصب یس

 ی هم موفق نبود با لحن یل  یکرد خودشو آروم کنه، که خیم

 :انه گفت اطعو قمطمئن 

 !! دمیبهرحال من طالقت نم 

 عکس العمل نشون داد، چهرهاش برافروخته شد، و  ی ا فوریهل

 : معترضانه گفت

 دیر قول و قرارمون؟! شما قول دادی د زید ب زنیخوای !! م ؟یچ یعنی 

 ......دیحرفتون بمون ی د مردونه پایحالم با 
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 گم ی نان میماط  با ینزدم ول یچ قولیر هین عمر رو کردم زیتا ا 

 تونم ینم یطیچ شرایه که تحت هین قولین و آخرین اولیکه ا

 ...... بهش عمل کنم

 :گفت یاباورد و با حاضر جو یام کم نیهل

 د مجبورم به یکن   یقبول نم ینداره!! اگه توافق   یچ اشکالیه 

 ی ل متوسل بشم، اونا خودشون راهشو بلدن. درضمن آقایوک

 م و قرار ینداشتم ما باهم حرف زد  ظارانت!! واقعاً از شما ی معتمد

 اد و همه یازش برم ی مثل شما هر کار یم، پس آدمی گذاشت

 ....!!!ن خانومم درستهینازن ی حرفا

 اد با یا برنمیاز دست هل ی اد  ی دونست کار زینا انگار میس

 : گفت ی خونسرد
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 م تهران  ی برگرد ی وقت  یبهت گفته ؟!! ول ی دونم چی من نم

 ن که یدوباره حرفاش رو تکرار کنه با ا ودمر خارمش در حضویم

 ؟!! اگه تونست ثابت کنه حرفاش درسته همونی ندار  یمخالفت

 !!دم، قبوله؟یالقت م م محضر طیریموقع م 

 ا سرش رو بلند یحرف حق جواب نداشت و قابل مخالفت نبود، هل

 : کرد تو چشماش نگاه کرد و گفت

 !!!قبوله 

 :اد و گفترستن فروینا نفس راحتش رو پرصدا بیس

 ن با مهران هماهنگیممنونم !! درضمن قرار بود از ام فرورد  

 م تا پروژهی برس م و به کارایمون شرکت باش یک یم به نوبت ی کن

 با مهران یکن  ی متوقف نشه ، حال که قراره ازم دور ی خودیب

 

 

 مونم یاونم م یرم تهران بجایگم از ام م ی رم بهش میگیتماس م
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 ...... نبالتد امیگردم می بعدش برم

 تمام فشار یرحم یدست انداخت گلوش رو با ب  یهو انگار کسی

 نبود که  ی زیچ داد قلبش مچاله شد لحن مظلوم و غم چهرهاش

 ضد و  ی ش اعتماد داشت ، حس های ا نفهمه، ته دلش به پاکیهل

 درسته  یدونست چیص همه وجودش رو پر کرده بود واقعاً نمی نق

 !!غلط؟ یچ

 ین حد چندشآور و تهمتیتا ا یو گفتن درو غ یدن حجم از بیا

 خودشم ی ه دختر براش قابل درک نبود برایاز  ین ین سنگیبه ا

 د ن ین جالب بود !!! و جالبتر از اون شنی نا و نازنیروبرو شدن س

 ..... حرفاشون درحضور هم بود

 !!!کردیصبر م ییاروین رویگه و اید تا دوهفته دین بایهم ی برا

 

 

 داد ، امّا چه یم یشنهاد طالق توافقینا پی ت به سی ع قاطا کهبا یهل
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 ی نا برگرده تهران ؟!! حتیخواست س یمرگش بود؟؟! ! چرا دلش نم

 ن شهریتو ا ییدونست جا ین که م یر از هم دورم باشن هماگ

 .... کرد تا دلخوش باشهیت م یکشه کفایداره نفس م 

 به و   جه دلخواهش رو از گفتگوشون نگرفتیکه نتینا باوجودیس

 !!ا نبودیکردن اونم درمورد هل یآدم تالف  یده بود، ولیهدفش نرس

 :گفت یبا مهربون 

 ببرمت؟؟ یی ه جایخواد یخُب حال دلت نم 

 ش مامانشه، یبردن پ یینا از جاین روزا منظور سیدونست ا  ی ا میهل

 ی بود تا اشکش جار  یشب کافی خواب د  ی ادآور ی ن حرف و یهم

 :ون گفت یگر یمانچش ز ویتشکرآم یبشه ، با لحن

 

 

 بود مثل بهشت،  ییه جایدم  ی شب خواب مامان رو دیاتفاقاً د 

 رمیواستم صبح آژانس بگ خیلباس فرشت هها تنش بود، خودم م
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 دش همرام یادم اومد کل ی  ی اول برم مقبره بعدش خونه!!! ول  

 ....!!م؟یم چطور برید نداریست، اآلنم که کلین

 کهیرون آورد درحالیبرو دش  یبش دسته کل ینا دست کرد جیس

 :داد، با لبخند گفت یش رو نشونش میکی

 ش ه ی لزمم مدونستم  ید رو گرفتم، میدفعه قبل که از حامد کل 

 ......دادم از روش ساختن

 ا نقش یصورت هل ی ه به پهنایون گریکه م  ی دن لبخند ی نا با دیس

 که باعث  ی زی ن داشت تنها چی قیا رو بهش دادن، یبست انگار دن

 مهربون ادامه  ی ش مادرشه، با لبخندیشه رفتن پ یش م یالشحخو

 : داد

 

 

 نهم ه ینم ادوی ه آب به صورتت بزن، من نمیم یخب!! پاشو بر 

 د یبا ی دید  ین خوبی؟!! خواب به ا ی اریاشک رو تو از کجا م
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 ر از یمادرا جاشون تو بهشته بغ  ی!! بنظر من همهیخوشحال باش 

 !!!ندارم ی گهاین تصور دیا

 بود که ی د ینا دلش گرم شد؛هنوزم تو شوک کلیس ی احرفاز 

 سیدش بود، به سرویداش به دسته کلیگر کلینا همراه دیس

 به صورتش زد حالش از چند لحظه ی پارک رفت آب  یبهداشت 

 سوپر  ین ینا هم رفته بود از می ن فاصله سیش بهتر شد. تو ایپ

 ن شدن و به سمت یده بود ،سوار ماشیخر یداخل پارک بستن

 ........ه رفتن برمق

 

 

 یا با وجود غرغراید مونده بود رو هلیکه تا شب ع  ی چند رو ز

 گفت چرا شوهرش رو رها ی مز جونش که یان عزیپایمکرر و ب

 ....زدیبهش سر م  ی نا هم گاهیکرده؟؟و ..... خونه خودشون بود س 

 ن خانوم به قرار هرسال از همه بچههاش دعوت ید پروی شب ع
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 ا بهش گفته بود ینوم موقع دعوت کردن هلخان یگرفته بود ، پرو

 شون متفاوت خواهد بود، امّایامسال بخاطر وجود عروسش مهمون

 د خونه خودشون و کناری ده شب عی ح مینا گفت ترجی سا به  یهل

 !!!خانوادش باشه

 دِ بدون حضور مادرش رو ین شب عیخواست اولی نکه دلش م یبا ا

 نکه اگه دعوت یا به ردنفکر ک ی کنار خانواده خودش باشه ول 

 شه و یمحسوب م یاحترام یه جور بیره، ینا رو نپذ یمادر س

 

 

 ن مدت با مادرانههاشیکه ا ین خانومیپرو ی زین چ یمطمئناً چن 

 ....کنه یست!! رو ناراحت میثابت کرد که براش کمتر از مادرش ن

 .......خواستینو نمیا هرگز ایمسلماً هل

 خواد تنها و بهی د رو م یع  شب دیز جونش فهمیعز یوقت یاز طرف

 زد لب یگونهاش م ی که با دستش روینا بگذرونه ،در حالیدور از س
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 .....مذمتش کردد و غرولند کنان یگز

 یا اگر مجموع هشون رو ط یکه بنظر هل ییحتای ز جون با نصیعز

 کرد چند تا کتاب یم ی ن چند روز اقامش در اراک ، جمع آوریا

 ش یا رو راضی امد!! موفق شد هل یرمازشون د یآموزنده روانشناس 

 !!!شرکت کنه ی معتمد ی خونه آقا یکنه شب در مهمون

 ت کرده بود امّا در مورد رفتنش نا صحبیکه با س  ی ا باوجودیهل

 .....نزد یحرف

 

 

 اورد؛یرو از تنش در م ید رخت مشکیزجون، بایبه دستور عز

 که تازه عروسه و همسرش  ا یهل ی چون مُجدانه معتقد بود برا

 .....شگون نداره یدن لباس مشکیه پوشونجو

 رو که  یراهن بلند خوش رنگیاحترام پ   ی عصر بعد از حمام، برا

 .....دیاره پوش یش رو دربیه دادهبود تا مشکیخانوم بهش هدن یپرو
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 ت تماشا کرد،ینه تمام قد اتاقش با رضایزد و خودشو تو آ یچرخ

 ......بود و درست اندازه یتن خورش عال

 .....ا برآزنده بودیدوخت و به تن هل وش ر خایبس

 کرد و تند تندیار سرتاپاش رو وَرانداز میز جون با ذوق بسیعز

 .....خوندیلب ذکر مر یز

 ستاده بود و وادارش کرد یا ایهلسر  ی مثل ما مور عذاب بال 

 : دادیزد و اخطار میحرفاش مدام غر م ی ش کنه ، لبالیآرا

 

 

 زده نشد!! زن هر چقدرم ازترت ن روزا شوهیهم ی دیاگه د 

 د به خودش برسه تا به چشم شوهرش خوش تر یبا باشه با یز

 د توقع داشته باشه نگاه ویرسه نباینمکه به خودش  یاد، زن یب

 !!دل شوهرش هرز نره

 امرز یبه امون خدا، مامانت خداب ی ن چند روز که رهاش کردیا
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 ی ور ش حرف نداشت، بلد بود چطیمثل تو نبود شوهر دار

 .....!!!فته خودش کنهی رو ش یمرتض

 کرد با غصه و آه یکه نم اشک گوشه چشمش رو پاک میدرحال

 :ادامه داد

 سر  ی که ب ی رم برا مرتضیزود رفت!! بم یلیرم براش که خیبم 

 !!و همسر شد

 

 

 ه کنه اونقدر با مادرش ارتباطیخواست گریا امشب رو نم یهل

 کرد ، اآلنم یحسش م امالًگرفته بود که با وجود نبودش ک یعاطف

 ا یهل ین شب ی نش و دوست نداره در چنیب ین داشت داره میقی

 .....خودشو ناراحت کنه

 چی باشه، ه ی گهایخواست جور دیار خودشم امشب رو دلش مانگ

 ...... آمدیظ و زننده خوشش نمیش غلیوقت از آرا 



@Romanbook_ir                                                                                      تابوشكين عاشقانه  

  
 

شما! یمجازق ین رف ین و آخریرمان بوک:  اول                                      

 یی بایسالن ز  یشگاه داشت و مدتیپلم آرایاز خاله مهنازش که د

 اد گرفتهی ی کرد فوت و فنش رو بخوب یرو اداره م یرگبز  تاًنسب

 ...... ش کردن مهارت داشتیبود و تو آرا

 تموم شد  یش شد، وقتیدست به آرا یدتها با شوق خاصبعد از م

 زد؛ با  ی ت مندیبه خودش انداخت، لبخند رضا ی داران ها ینگاه خر

 

 

 دبو ردهباترش کیز ی ر یش امّا به طرز چشمگیوجود کم بودن آرا

...... 

 ی ه سبز مغز پستها یده بود و سایکه با مهارت کش یخط چشم

 رو دوچندان کرده چشماش ییبایهمرنگ لباسش؛ حالت و ز

 .....بود

 بنظر  یتونیچشماش ز یل هیش و لباسش ت  ی بخاطر رنگ آرا

 ..... دی رسیم
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 دن خودش دل کند آماده رفتن بودینه و دیت از آیبا رضا یوقت

 د نیخواب ی ازش برا یل مورد نیافتاد ، وسا یده راه منشر ید تا دیو با

 ....رو هم برداشت و با آژانس تماس گرفت

 

 

 رو که به حامد سفارشش رو داده بود تا یبا و بزرگیگل زسبد 

 کرد و ید خداحافظیز جونش رو بوسیره، برداشت عزیبراش بگ

 ....شد که منتظرش بود یرون رفت، سوار آژانسیاز خونه ب

 دن، از راننده تشکر کرد ،یرس ی معتمد ی خونه آقا ی جلو یوقت

 ایمدن و هلباً همه اویپارک شده مشخص شد تقر ی نهایاز ماش

 ی ف دستیاده شد کینفرآخره، بعد از حساب کردن از آژانس پ

 ن رو آروم ی لش و سبد گل رو برداشت با آرنجش در ماشیوسا

 ......رفت ی معتمد ی بست و به سمت خونه آقا

 نا که از یس یزنگ رو فشار داد، صدا یبود به سخت پر تاشدس
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 خت ، بایرکباره فرو ید قلبش به یفن به گوشش رس یاون طرف آ

 : گفت یلرزون به آروم ییصدا

 .....!امیسالم هل

 

 

 باز  یکیت ی در با صدا یچ حرف یه  ی د بالفاصله و ب یه نکشیبه ثان

 .....شد

 !ادید نمبو  فتهن عصر پشت تلفن بهش گ یشد همیباورش نم

 دکمه یمعطل ید جان تازه گرفت بیفن شن یصداشو که پشت آ

 کرد و به استقبالش  یکیوتا پله رو بازکن رو فشار داد، و با عجله د

 ....رفت

 در یا رو همراه سبد گل بزرگ ید هلیکه رس  ینییپاگرد پا

 .....د یچارچوب در د

 د و ینگاه مشتاقش که به صورتش گره خورد، چشماش درخ ش
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 ....ده بودشیند  ی ن جورید، تا بحال ایلرزش دل

 :گفتستاده ، لبش به خنده باز شد و ید مات زده ایا که دیهل

 .....!د؟یریگیسالم ! سبد گل رو ازم نم

 

 

 که چشم ازش ی کش رفت درحالی نا به خودش آمد جلوتر و نزدیس

 :طنت گفتیداشت با ش یبر نم

 رم تا سبد یل بگ ی حو دم خودتو تی ح میشتر ترجیمن ب  یسالم! ول 

 ....گل رو

 نا ازش گرفت،ی ده گرفت، سبد رو سید و نشنی ا خجالت کشیهل

 :گفت   یتصنع یبا اخم

 !شد پس؟ ی!چی ای نم یتو که گفت  

 .... د برگردمیهو نظرم عوض شد، حال اگه ناراحتیخب 

 ن هاش گرفته بود،یه به س ینا سبد گل رو با دست راستش و تکیس
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 که همراهیا حلقه کرد، در حالیهل دست چپش رو دور شونه

 : کردیتش م یخودش به سمت پل هها هدا

 ...ی کنیو خوشحال ممامان ر ی کرد ی کار خوب یلیخ 

 

 

 .....منم فقط بخاطر مامانت اومدم 

 ک ترش یبه شون هاش داد وبه خودش نزد ی نا فشار مختصریس

 :کرد؛ کنار گوشش لب زد

 !یبدجنس دوست داشتن 

 ا تکون خورد.تا یته دل هل ی ز  یه چی گاران ن حرفیدن ایبا شن

 نا یس یاد جمله ی دارشون هر موقع به ین دیچند روز بعد از آخر

 افتاد که گفت یم  》دم ی!! طالقت نم《که خودخواهانه یبا وجود

 ا دوستش یهل یبودکه گذاشته بودن ول ی و برخالف قول و قرار

 کل  ینیری داد وحس شیبهش دست م یداشت و حالت خوش
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 ....کردیم پر رو وجودش

 :د یادش اومده باشه، پرسی ی زینا انگار چیس

 ؟؟ی با حامد اومد 

 

 

 مد نبود از بعدازظهر با بابا رفتن مقبره کارگر نه با آژانس!! حا 

 داشت که ی رات خورده کار یه مقدارم تعمیز کنه ، یبردن تا تم

 .....التیتعط ی خواست بمونه برایشد ، بابا نمید انجام میبا

 : گفت انهترضنا معیس

 به اندازه  یتون یام دنبالت؟!! فعالً حداقل میب  یپس چرا نگفت  

 ..... یاشته باشراننده آژانست قبولم د

 ......خواستم مزاحم شما بشمید!! نمیار داریاخت 

 ش ه یفه محسوب میم که وظ ی زیفه است، چی که وظ ی دونیم

 ....!!!!ستیدرش ن  یمزاحمت
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 که کنار گوشش  ی زیت آممحب ی و حرفا یکینهمه نزدیا از ایهل

 .....د، تمام بدنش گُر گرفته بود یشن یم

 

 

 ا ا ستقبال یاق ا ز هلی همه با شور و اشتشونه ب ه شونه هم وارد شدن 

 نا گل رو داد بهی کرد، سین خانوم با حظ نگاهشون میکردن پرو

 ......ا رو برد تو اتاقش تا مانتوش رو بذارهیده و هلیسپ

 توجه  یا وارد شد و بیتش کرد، هلیداخل هدا هدر رو باز کرد و ب

 شم ازش هاشو به در بسته اتاق داده بود و چیکه تک  یینای به س

 د، یداشت. مانتوش رو از تنش درآورد، کفشهاش رو پوشیبرنم

 نا نتونست در برابریشالش رو هم برداشت تا عوضش کنه، س 

 دادیکه انجام م  یروبروش با حرکات آروم و جذاب  ییبا یس زیتند

 :ز گفتیحسرت آم یتفاوت باشه ، با لحنیب

 شکنم ، مگه ر قول زن، فکر کنم بازم قولم رو ب ین روزا شدم زیا



@Romanbook_ir                                                                                      تابوشكين عاشقانه  

  
 

شما! یمجازق ین رف ین و آخریرمان بوک:  اول                                      

 !!ک نشد ؟یشه به تو نزدیم

 

 

 سرش ، با جسارت زل ی نداخت روی که شالش رو میا در حالیهل

 :نا و گفت یس ی زد تو چشما

 نوقت منم ود این کار رو بکن یاز نظر من مَرده و قولش!! اگه ا یول

 ..... امینجا نمیگه اید

 :گفت ینا با درموندگ یس

 .... !!!هیرحمیت ب ین نهایا یول 

 :رانه گفت ین و دلگ یغمگ یبا لحن ایهل

 رحمانهیشما ب ی ادتونه؟تا ب حال رفتارایرحمانه تون  ی ب  ی رفتارا 

 رحمی ب  یست منم کمی بود. حال نوبت منه!! بنظرتون بد ن 

 .......!!باشم؟
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 ه یست !! تنب ین اصال منصفانه ن یا ینکه حق با توئه ولیبا ا 

 ده یم و کمال بخشکنه و بعدش تمایت م یه، اما اگه راضیسخت 

 .......!!!ستین  یشم حرفیم

 .....!!نا در رو باز کنهیضربه زدن به در اتاق باعث شد س  ی صدا

 ا که لباسیدن هل ی گشاده وارد شد، با د ی ن خانوم با چهرهایپرو

 ی لیو به تن داشت چشماش برق زد، خصوصاً که خرش ییاهدا

 ....باترش کرده بودیامد و زیبهش م

 ..... !!ز دلمیاد عز ی!!! چقدر بهت م ماشالل مادر 

 لش داد که ینا تحویف مادر سی در جواب تعر ییبایا لبخند زیهل

 به لبهاش یباتریدا شد، و جلوه ز یدش پیسف ی ف دندونایرد

 .....دیبخش
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 ا و یم سمت هلیبا منقل اسپندش وارد شد و مستق  من خانویپرو

 نا وی رو کرد به س کرد،ی ا میکه با ذوق نگاه هلیبهار رفت، در حال

 :گفت 

 ا جون ید، ماشالل هلییایگه با بچه خودتون ب ی شالل سال دیا 

 ...بلده ی چقدرم سر و اصول داره و بچهدا ر

 ل اسپند ق رون مادرش رو با منیده تو اتاقش بود تا اومد بیسپ

 : د ، با افسوس و آه گفت ی د ایهلسر  ی بال 

 .... کردین کارا میاز ا م برا ما  یکیتو شکر!!!کاش  یا بزرگیخدا 

 : ده گفتیسرزنشگر خطاب به سپ  ین خانوم با لحنیپرو

 نجاست، توهم یه که ایدین شب عیا جان تازه عروسه!!! اولیهل 

 ..... کنمیعروس شو برات اسپندم دود م

 :د و گفت ی کش  یآه هد یسپ
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 گه چرا با حرفاتیبگو د یاسپند دود نکن  ی خوایخب حال م 

 !!در من !!! شوهر کجا بود؟ما ی کنیمحالش م 

 دن فقط یده خندی ن حرف سپیهمه به ا

 ا نبود!!! و با عشق صحنه روبروشیجز هل یچینا حواسش به هیس

 نطور بشه که مادرش یکرد آرزو کرد کاش همیرو تماشا م

 !!گفتیم

 ن یباشه، با ا  ایهلبچه دوست داشت خصوصاً اگه مادر بچهاش 

 تونه مادر بچ هاش باشه به ینم ای ر از هلیبغ ی گهای فکر که کس د 

 .....!!!ارهیخودش قول داد هر چه زودتر به دستش ب 

 طنت هاشون ی سودابه با ش  ی دو ساعت بعد از شام دوقلوها  یکی

 دارن ویصبح ب   تگفت از ساعیاز پا در اومده بودن سودابه م

 رممکن بود بخوابن یکنن ، ظهرها هم غیم ی کسره دارن باز ی
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 ه هم به دنبالشون آمادهیرفتن کردن بقهمراه شوهرش قصد 

 ..... رفتن شدن

 به کمک دخترا همه کارا انجام شده بود و همه جا مرتب و هر

 ......خودش بود ی ز سر جایچ

 د خواستگارش صحبت رده در مویبود تا با سپ  یا دنبال فرصت یهل

 ....کنه

 نا ناغافل وارد نشهی ه موقع سینا رفت، در رو قفل کرد ی به اتاق س

 عوض کرد، بعد از تموم شدن  یع لباسش رو با لباس راحتیسر

 د رو تو قفل چرخوند، در حال جمع کردن لباساشیکارش کل

 :گفت  ید ، با شرمندگ ی رو د  ایهلنا وارد شد تا یبود، که س 

 .... زدمیوگرنه اول در م ی د  یفکر کردم اتاق سپ آخ ببخش!!

 ......!!دیش سپ ی م پریست کارم تموم شد، اآلن دارم مین یمشکل 
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 :نا ملتمسانه صداش زدیرون که سیا خواست از اتاق بره بیهل

 !!!ایهل 

 ن شد، یبود که پاهاش قفل زم  یمظلوم و خواستن  ی لحنش بقدر

 :گفت  ینا به آرومی برگشت و در پاسخ س

 ....!!بله

 !!؟یشتر فکر کنیشه ازت خواهش کنم درمورد خودمونم بیم

 .....!!مونت نکنمی دم پش یه فرصت بده قول میبهم 

 م تهران حاضرمیدم، طبق گفته خودتون رفتیه فرصت میباشه  

 شما درست بود و  ی هر دوتون گوش بدم ، اگه حرفا ی به حرفا

 شد اونموقعیمتون مربوط ن یتون به وجود من تو زندگ  ییجدا

 .....!!تونم بهتون جواب بدمیم

 .....خارج شد نموند؛ از اتاق ی گهاینو گفت و منتظر حرف دیا
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 د گفت ین که وارد شد رو به سپ ی د رفت، همیکراست به اتاق سپی

: 

 د جان!! ببخش مزاحم درس خوندنت که نشدم؟؟ یسپ

 یخونه؟! تو هم که بچه درس خونید درس میشب ع  ینه بابا!! ک 

 اونوقت من درس بخونم؟؟منم مثل  یکنیل مینجور وقتا تعطیا

 ...... لمین کالً تعطی دولت تا  فرورد

 که کرده بود خندهاش گرفت، و گفت یه ا لکیه و توجیا از تشبیهل

: 

 ........کنار ی باش تا درس رو بذار یتو فقط دنبال راه 

 :مقدمه گفت ی د، ب یده رو که دی د کننده سپییتا یخنده

 

 

 .....ا و شوهر کنی، بی ریر درس در مید!! تو که همش از زیپس 

 دای پ یبید حال غریا شن یزبون هلن حرف رو اونم از ین که ایهم
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 .....کرد

 ده ی بع  ی زنه ، ول ین حرفا رو مید از طرف حامد داره ا  ی فکر کرد شا

 ن یست، همین فکرا نیچون حامد تازه مادرش فوت شده تو ا

 ده بودشید ی الس کنکور رفتن اتفاقکش که موقع یچند روز پ

 مد ا یدونه چقدر بهش میتنش بود، خدا م یراهن مشکیهنوزم پ

 ... دنش کرده بود ی با د   یده چه غش و ضعفیو سپ

 :رونیاد ب یا باعث شد از فکر بیدوباره هل ی صدا

 نظرت راجع به ازدواج   ید!! حواست کجاست ؟! در کل نگفتیسپ

 !!ه؟یچ

 .... ندارم یاد مخالفت یوشم ب خباشه که  ی خب اگه مورد

 

 

 ی نان ید اطمیسپ ی و راست بودن حرفا یبه شوخ  یلیا چون خیهل

 :جان زده پرسبد یو ه ی جد  ینداشت، با لحن 
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 !!آخر سالته؟ ی ا مسخره بازی یگی !!! راست میجان هل

 ....!! گمی راست م ی ه؟!! جان هل یچ ی باااااااعععععع، مسخره باز

 ....ی شیبزرگ م ی خوبه کم کم دار 

 !!؟یگ یه سوال بپرسم راستشو م ی یهل

 گم یاستش رو مباشه، اگه مجاز بود چرا که نه ر یتا چه سوال 

....... 

 ؟؟ یهست یت راضیتو از زندگ

 د راستم یبده، که به خواست س پ یدونست چه جوابیواقعاً نم

 :ک تر بود گفتیت نزدیرو که به واقع  یباشه، بالخره جواب

 

 

 ز خوب یگه همه چید   ی م عادت کردیوقت  کنهیخب آدم عادت م 

 ......رسه یبنظر م 

 اد تا یخوشم ب  یدم از کسد خویکنم با یآخه من همش فکر م
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 کنم، تو چطور با  یبتونم بهش جواب مثبت بدم و باهاش زندگ

 !!؟  یازدواج کن یتونست ی خواستگار

 ال بود خبر نداشت دوستش مدتها قبل ازیده چه خوش خیسپ

 ...اداشش بودهدعاشق  ی خواستگار

 ؟؟یازدواج کن یبا عشق و عاشق ی خوایم یعنیخب حال  

 ن حس یکه طرفت هم هم یبهتره به شرط ی ن جوریبنظر من ا

 .... رو بهت داشته باشه

 ....ی زنیه نموره، مشکوک مین ید همچیسپ

 : ده علناً از جواب دادن طفره رفت و به جاش گفتیسپ

 

 

 با من  ییثالً تو از ابتدامده است یچیپ یلی !!! ازدواج خیهل 

 یادمه تو جزو شاگردایشه یپنجم دبستان رو هم ی دوست بود

 از مال همه  یبستی که م ی دیس ف  ی قه تو ری ی نگ و مودب بودزر
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 یخانوم مرزبانپور با وجود ی شه مبصر بودیما خوشگل تر بود هم

 ی ل یعاشق تو بود، من از همونجا تو رو خ یر بود ولیکه سخت گ 

 ن چندماه با یاآلن تو ا  یم ول ی شد یمیتا صم مدوست داشت

 !!!تا با من ی راحت تر یلیداداشم خ

 ده ینکه سپیا  ی هم داشت بگه، برا  ی زیگفت؟! اصالً مگه چیم یچ

 :دن گفتیگه ادامه نده ، به بهانه خسته بودن و خوابید

 !!؟ی ندار یو ازدواج مشکل  ی پس با خواستگار 

 به  ی حامد باشه با لبخند ی د برا ی داد شای ده که احتمال میسپ

 :صورت گفت ی پهنا

 

 

 !!اگه خوب باشه چرا که نه؟ 

 م نداشت یصبح بود از اولم تصم ۲ک یاعت نگاه کرد نزدا به سیهل

 ر کرده وییراً نگاهها و رفتارش تغینا بره اخیش سیخواب پ ی برا
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 ر وقت بودنیگرفت ، به بهانه دیاط رو درنظر می د جانب احتیبا

 .ده به صبح رسوندینا شب رو تو اتاق سپیس و بدخواب نشدن

 د یک که گذشت فهمی امد ، ساعت ازی ا نیهر قدر منتظر موند هل

 نک هیبهتر بود!!! ا ی نجوریدم ایشا یست از جهتیدرکار ن  یآمدن

 ی ت نتونه حتیا کنارش باشه و با وجود محرمیمثل هل ی همسر

 ن مسئلهیک بشه عذاب آورتریلمس ساده بهش نزد ی برا

 .......ش بودی گدزن

 رو به ی ن دو هفته هم زودتر بگذره و برگردن تهران نازیکاش ا

 که   یا ببره، با توجه به وجدان راحت و پرونده پاکیهل حضور

 ...... !!! شهینشو ن حل می داشت مطمئن بود مشکل ب

 ....کردیم ی ه شماریاون زمان ثان  ی برا

 د حدسش شا متوجه  یدار شد، با نبودن هلیصبح که از خواب ب

 .....ده موندهیش سپ یدرست بوده، و عمداً پ

 ل کردنید که درحال تکمیرو دا یرون رفت، هلیاز اتاق ب یوقت
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 ه!!!چنان غرقییرایپذ ی ز گرد انتهایم ی ن رویسفره هفت س

 !!!نا نشدیکارشه که متوجه س

 !!افتادیکه کمتر م یخته بود اتفاقیموهاش باز و دورش ر

 ذاشت، چند قدم به عقب ی مک یک به ی ن رو یظروف س

 ونداشت جاشو ن ر یخوب ی کرد اگر دورنمایداشت تماشا میبرم

 

 

 داد پشت گوشش و به کارشیموهاشو م  یکرد گاهیباهم عوض م

 .....دادیادامه م

 یو هال محو تماشا  ییرایل پذ  ی وار حایه به دیبا تک ی قهایچند دق

 !!!ست زدندبعد جلوتر رفت و شروع کرد به  یکاراش بود لحظات

 نا لبخند یدن سید بالفاصله برگشت با دی که شن ییبخاطر صدا

 :د و گفت یروش پاشبه   ینیریش

 .... ریسالم صبحتون بخ
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 حرف زدنت  ین رسمیدست از ا ی خوایزم، تو هنوزم نمیسالم عز

 !!؟  ی بردار

 ....ر نکرده!! که من بخوام راحت تر باشم ییتغ ی زین ما چیب

 دن  ی خواست، از دیت کردن م ی ذطنت و ایش  ینا دلش کمیس

 :ت ن گفیهم ی برد برای نجور مواقع لذت میا ایواکنش هل

 

 

 ت تیز با رضایخوام همه چی ه؟! اشکال از منه که م یچ ی دونیم

 ی لید خیوگرنه اآلن شا ی امدین ی کرد ی شب کار عاقالنهایباشه، د

 ......!!!ر کرده بودی ینمون تغیزا بیچ

 ی صورتش به سرخ  ی دی د و سفیور پوستش دیخون ز یا به آن یهل

 با  یصوصاً وقت فور کنه ،خینا رو کیبود تا س  یر کافیین تغیزد،هم

 :گفت یعصب یلرزون و لحن ییصدا

 !!ادب یب
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 بود،دوست نداشت فکر کنه  ایهلو بکر  یذات ی ایعاشق حُجب و ح

 در بدست آوردن دلش داره، ی ازهاش سع ین  یزه و بعضیبخاطر غر

 :ده بود، گفتزکه  یاصالح حرف  ی برا

 ی کنیکه تو فکر م ی زیقا اون چیا!! باور کن منظورم دقیهل

 هنوزم دوم شخص خطابم  یول ین که همسرمی !! همست ین

 

 

 ی دیاجازه نم ی!! حت  یا نشده تا بحال اسمم رو صدا بزن ی!! یکن یم

 ..... لمست کنم

 ن ی ا مطمئن شد ، غمگیهل ی حرفاش رو   ی ر گذاریاز تاث یوقت

 :ادامه داد

 حس و حالم رو  یکه بتون ی ستیمن ن ی انصاف نباش!! جا یب

 گه یدر مورد تو د یهستم ول یتحمل ، اصول آدم بایدرک کن

 .......تونم!! صبر و طاقت برام نموندهینم
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 نا و حداقل یس ی به قلبش چنگ زد، دلش برا یه لحظه انگار کسی

 ....که آرزوش رو داره سوخت یتوقعات

 ناراحت ی نجورینا رو ای ه حاضره سکرحمه؟!!ین حد بیتا ا یعنی

 !! نه؟؟ مسلمه که نهی بب

 

 

 ی ا عشق نگاهش کرد دوست داشت بتونه هرکارنانه و بیغمگ

 !!!نهی نا رو درمونده و مستاصل نبی انجام بده تا س

 داد، تا ازین اجازه رو بهش نم ی کرد غرورش ا یم  یامّا هر چه سع

 ازش  ی ارکشد یمطلع نم ی رابط هاش با ناز  ی قت چگونگ یحق

 م یلیت سخت بود خین وضع ی نا هم در ایدن سید ی امد،ول یبرنم

 .....سخت

 یداد، ولیانجامش م دیبابود که  ی زیچ ی ف همسرید وظایشا

 ...... امدیفعالً از عهدهاش برنم
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 ا یهلن خانوم از صبح که یل سال نمونده بود، پرویبه تحو ی زیچ

 و اگه مورد هیده به اومدن خواستگار راض یبهش گفته بود سپ

 خواست زودت ر ی داشت، دلش م یخاص ی باشه موافقه شاد یخوب

 ....ده هم راحت بشهیلش از بابت سپایخ

 

 

 خانوم اگه  ی کنه مهر یکرد ، مرگ خبر نمی با خودش فکر م

 فوت کنه حتما پسرش رو سر و  ی ن زود یدونست قراره به ایم

 ن دخترشی ن آخرین دوست داشت ایهم ی داد ، برایسامون م 

 !!!و هم به دست خودش بفرسته خونه بختر

 ده شدهبود نشسته ی ا چیهلکه به دست  ییبا ین زیهمه دور س

 .....بودن

 ده یا و سپ ین هلی نا بیمشغول خوندن قرآن بود س ی معتمد ی آقا

 !!!نشست و پدر مادرش روبروشون
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 که  ی نا و حلق هایدست چپ س  ی رو ی لحظ ها ی ا براینگاه هل

 ......د یدین باره حلقه رو تو دستش میاول ،انگشتش بود ثابت موند

 یه دادن، تو دلش جشنیو بهش هددروغ نبود!! که انگار عرش ر

 ......باشکوه برپا شد

 

 

 .دستش و حلق ه شد ی ا رویهل ی زود متوجه نگاهها یلینا خیس

 ......نظرش رو جلب کنه یکم ی نجور ینکه تونسته ایبود از ا یراض

 ون اومد یزی که از تلو ی ک نوروزیزوتوپ و بدنبالش م ی با صدا

 ......ل شدهیمشخص شد سال تحو

 د بود که کنارشون بودین عیاول  ایهلک گفتن، ی هم تبر همه به

 رفت با  ی معتمد ی به رسم احترام برخاست و اول به سمت آقا

 هم با  ی معتمد ی ک گفت آقایدن دستش سال نو رو تبریبوس

 نیبعد هم پرو ،دی عروسش رو بوس یشون یپ یمحبت و مهربون 
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 .... کردن ید و رو بوسیخانوم رو با عشق به آغوش کش

 ا سمت پدر مادر رفتن و با یده هم بدنبال هلینا و سپ یس

 ا رفت ینا سمت هلیک گفتن، بعد از اون سید رو تبریع یدهبوسید

 نا نگاهش را شکار کردی ره نگاه کرد که سینا خیا ان قدر به س یهل

 ی به رو یدازه نداشت، لبخند پر عشقنو ا شوکه شد ی حد ا به یهل

 .... نداختر ایع سرش رو به زیسر ا زد کهیهل

 که کرده بود  ی فکری فوراً از کار ب ینداشت ول  ینکه اشکالیبا ا

 تو حرف زدن  یکرد اونکه حتی مون شد خودشو سرزنش م یپش

 !!هو کرد؟ یب ود   ی ن چه کارینا راحت نبود ایبا س 

 کردن و دریوافر نگاهشون م یعشق ان خانوم و حاجآقا بیامّا پرو

 و پسرشون خدارو شاکرعروس  یمیدل بخاطر رابطه خوب و صم

 ..... بودن

 ع سمت ینا رو نداشت ، سرینگاه کردن به س  یگه رو ی ا دیهل

 ....کرد یده رفت و باهاش رو بوسیسپ
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 ک سکهیا رو که یهل ی دین خانوم اول از همه عیحاج آقا و پرو

 ده بلند شد ، بازم یاعتراض سپ ی دادن ، صدا دبو ی تمام بهار آزاد

 در جوابش گفتن  》ت یبعد از عروس  دین عیتوهم عروس شو اول

 مید ی به توهم م !!《

 در دست برگشت، جعبه ی نا هم رفت به اتاقش و با جعب هایس

 ...دیدزدیداد که بوضوح نگاهش رو ازش م ییایرو به هل

 : دینا شنیس  که فقط یر به آرومیا محجوبانه و سر بزیهل

 .... به زحمت نبودم  یممنون!! راض 

 :لب زد یوشش با بدجنسنا خم شد کنار گیس

 

 

 !!افتادیاتفاق م دی باگه بود که  ی ز د یه چی ی ه در ازا ین هدیالبته ا

 ..... گرمیحال برا اون موقع هم دوباره برات م

 د، معلومهینا شده بود لب گزیا که قشنگ متوجه منظور س  یهل
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 ف یده، حیلت می ن حرفا رو تحویش اونم ای بوسی کاره می وت یوقت

 .....تونست جوابش رو بدهیده ن م ی نا و سپ ی در مادر سکه در حضور پ

 : گفت ی شاک   یده با لحنیسپ

 !!من کو ؟ ی دی؟!! ع  یباااااعععععع، داداش پس من چ 

 :کردو گفت یفین خانوم اخم ظریپرو

 خانومش  ی برا یچرکه ه ی د جان مادر!! زشته انتظار ندار یسپ

 دونه یناست مشی ا جون م یره !!حال خوبه هلیتوهم بگ  ی خره برایم

 .....ی کنیم یشوخ

 

 

 بود دادن  یده رو هم که رقم قابل توجهیسپ ی دی نا ع یپدرش و س

.... 

 :ا و ادامه دادین خانوم رو کرد به هلیپرو

 نا چطوره تا بحال از یقه س یم سلین یا جان!!! بازش کن بب یهل 



@Romanbook_ir                                                                                      تابوشكين عاشقانه  

  
 

شما! یمجازق ین رف ین و آخریرمان بوک:  اول                                      

 ...!!! ده ینخر ازین چیا

 با یردنبند زه گیگرفت بازش کرد داخلش  ایهلنا جعبه رو از یس

 کوچکتر ی ه پروانه متوسط و دو طرفش پروانهها یبود وسطش 

 ...بود یی بایر زین متصل به زنجین و از طرفیهر سه پر نگ 

 ده ی د واقع شد سپیینا گردنبند رو نشون مادرش داد مورد تا یس

 : شد و گفت عنه که مانی هم خواست بب

 .....نیتو فقط از دور بب  

 : ن خانوم گفتیبلند شد پرو دهیز سپیاعتراض آم ی صدا

 

 

 نا مادر !! دستت درد نکنه خودت بنداز گردن عروس یس

 !!نم چطوره؟ی خوشگلم بب

 ا ط یا رفت و گردنبند رو با احتی نا از خدا خواسته به طرف هلیس

 د یو گردن سفتعقب رفت و نگاهش کرد  یانداخت گردنش، کم
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 هم واقعه یکه مورد پسند بقیار جلوه داشت، طوریش بسیو برف

 ..... شد

 ش یده رفت با گوشی کرد و به اتاق سپ ی ا تشکر دوبارهایهل

 ک بگه با همه ید رو تبریخون هاشون رو گرفت تا ع یشماره

 رن مقبره سر به مامانش یح داد اول میصحبت کرد به پدرش توض

 .......دنشونیرن دیم  ی ک حضور ی عرض تبر وناهار  ی بزنه ظهر برا

 خوردین بود به صورت که میو دلنش یعال ی بقدر  ی بهار ی هوا

 .....اورد یرو به وجد م یهر کس

 

 

 بود که با  ی ا هنوزم تو شوک کارین شدن هلی هر دو سوار ماش

 ن موضوع خونه یدرحضور همه انجام داده بود، البته ا ی ناباور

 رمان و یل سالش هیکه تحو ییدهایعبود  ی ار عادیخودشون بس

 دیکردن، اآلنم شایم  یم روبوسبا خونَشون بودن راحت باهیفر
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 ن خانوم ویبود چون پرو ی عاد  ی ده بودن امریکه د ییکسا ی برا

 نجو ریده هم که ایکردن، سپ یوافر نگاهشون م ی حاج آقا با شوق  

 ، هاومده باش ی که انداختنه انگار که بنظرش عادیت  یهیمواقع پا 

 .....!!! نگفته بود  ی زیچ

 نا هم ی نا رو نداشت انگار سیسنگاه کردن به   ی هر چه که بود رو

 با   ایهلافته رو کرد به ینکه راه ب یمتوجه حالش شده بود، قبل از ا

 : طنت گفتیمرموز و از سر ش ی لبخند

 

 

 د رو به یت عیا خانوم، اونجا که تو جمع بود و با محدودیخُب هل

 م راحت تر یست حال که خودمونیهتر ن بم ی ک گفتیهم تبر

 ا یهل ی گونهها یدن و گلگون شدن آنیم؟!!، لب گزیانجامش بد

 کرد، ینا باهاش عشق می بود که س  یاتفاق

 ن همراهیتونست بهتریاگر دلش بود م  ین دختر خواستنیانگار ا
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 ا رو معذب کرده ویهل  د با حرفاشیفهم یش باشه. وقتی تو زندگ

 ی ز یچن ید چنیکه کرده !! متوجه شد نبا ی ارکمونه از یحتماً پش

 ن رو به سمت یگه ادامه نداد و ماشین دیرد، بنابرااویرو به روش م

 ....مقبره به حرکت درآورد

 

 

 رما ن یتازه ا ز آرامستان برگشته بودن، همونطور که انتظار داشت ه

 با  ی ا، بقدرید بغل هلینا هم اونجا بودن نورسا از همون اول پریا

 خوشگلش ناز شده بود که کم از عروسک نداشت، خود ی اسلبا

 فرشادش براش  یین لباسا رو دایگفت که ایبا افتخار م نورسا 

 ...نقدر خوشگلنینه ایهم ی آورده برا

 بش به ید بخاطر شباهت عج ی نا نورسا رو دوست داشت شایس

 اید از آغوش هل ی دیا رو می هل  یا بود تو وجود نورسا بچگیهل

 ده بود بهشیرو که سرراه مخصوص نورسا خر ی ت گرفتش و شکال 
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 .....داد

ب ه صورتش زد تا اثر   ی ا ب عد از عوض کردن لباساش آب یهل

 ها شیگر

 با کمک کنه یزجون و فریکمتر بشه..... به آشپزخونه رفت تا ب ه عز

 ز جون هرسال رسم داشت خونَش که یز آماده بود عزیامّا همه چ

 ، حلوا و کتلت درست یرابیس اشدن، آش جو بیدور هم جمع م

 .....کردیم

 ونه پسرش درست کرده بود، سهم عمو و عمه رو بهامسالم خ

 ....حامد داد تا براشون ببره 

 امد یبود که م ی دین ع یبه تر بود، و اول ینا که غری بخاطر س

 ...... هم پخته بود ی خونشون قورمه سبز

 یزود نیز جون در حضور همه دعا کرد به همیموقع ناهار عز

 .......ا بپزهیهل ی ارونه برایخودش آش و 

 نا ی بعد از ناهار که س یاره ولیخودش ن ی کرد به رو  یا سعیهل
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 همراهش به اتاقش رفت تا استراحت کنه، به محض ورودش با 

 :رو لبش گفت  ی لبخند

 

 

 ریعاً درگین مامان بزرگاست که دعاهاشون سری ز جونت از ایعز

 شه؟؟یم

 که مادرش یکه لباس راحتیدر حال  ؛ا متوجه منظورش شدیهل

 ا تا هر موقع یهل ی ل ازدواج گذاشته بود کنار لباسایون اواهم

 داد،یاد خونه اشون استفاده کنه رو بهش م یخواب م ی نا برایس

 : مشهود گفت یبا حرص

 .....ادی شه دعاهاش برعکس درمینه اتفاقاً ، از قضا هم 

 کرد و دوست یم فید ک یدیا رو که میهل ی شدنا ینجور حرصیا

 ..... رهداشت مدام سربسرش بذا

 د فردا، اتاقیمراسم نو ع ی کمک برا  یا اجازه نداد به بهانهیهل یول
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 .....رو ترک کرد، و تنهاش گذاشت؛ تا استراحت کنه 

 

 

 یی نا ا نجام دادن، مثل جابجایکارها رو حامد و س ی کسریعصر هم 

 ......ن خانوم و آقا راحت باش ی ل خونه که مهمونایوسا

 با ید فردا آماده بود، آخر شب که فرینو ع ی ز برایباً همه چیتقر

 .....ادینا هم رفت تا فردا صبح دوباره بینا رفتن، س یا

 بالش خوابش  ی خسته بود که تا سرش رو گذاشت رو ی ا بقدریهل

 .....برد

 دار شد، بعد از صبحانه به اتاقش رفت تا یشه بیصبح زودتر از هم 

 ن هیر س یاز زد، یپور پوشیبا بالتنه گ یک یهن شاریآماده بشه پ

 کفشاش  ی داشت که بصورت تَرک بلند تا رو یپارچه لخت و براق

 در ی سرش انداخت صدا ی رو که رو یمشک ی امد، شال توریم

 یدارانها ینا وارد شد، نگاه خر ید س یزدن اومد، با گفتن بفرمائ 
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 .....سرتاپاش انداخت و با حظ نگاهش کرد

 

 

 :دنش گفتیا د با یهل

 د یافت یبه زحمت ب ی ن زود یلزم نبود به ار، یسالم صبحتون بخ

 د ؟؟یکن یل م یصبحانه حاضره م 

 !خانوم؟ یسالم، ممنون صرف شده!! چه زحمت 

 چ وقت دلشیامد ه ی بهش م ی جلوتر اومد ، واقعاً رنگ مشک  یکم

 دن یبا پوش یپوش بشه ول ین منظور مشکیا به ایخواست هلینم

 شد،یمحشر مکه با پوستش داشت  ی بخاطر تضاد یکلباس مش

 د با یکتر که رسیده بود. نزدیکه اون روز تهران تنش د ی مثل تا پ

 : آروم گفت یلحن

 گه چشمی؟!! بقول مامان راست میبا بشینقدر زیگفته تو ا یک

 هیروز بهش هدیشد که د ی !! نگاهش قفل گردنبند ی خوریم
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 :پر احساس ادامه داد یدادهبود و امروز گردنش بود با لحن

 

 

 ق هام تو انتخاب طال خوبهیگفت سلی ن موقع صبحانه مصبح ماما

 روزه اصل بخاطر یگن ف ی دم میخریروزه میبهتر بود برات ف یول

 .....کنه ی که داره چشم زخم رو دفع م یرنگ آب

 ن رو ییدونست پاین بود، خودش که نمییا همچنان سرش پایهل

 پر وبلندش چه  ی ک و مژههالکنه با اون پشت پیکه نگاه م 

 ا و یر چونه هلیکنه، دستش رو برد زینا برپا م یتو دل س  ییغوغا

 وادارش کرد تو چشماش نگاه کنه، نگاهشون که به هم گره خورد

 : گفت

 .... شه راحت باشهیهم ی الم برایخرم تا خیروزه مینبار برات فیا 

 داشت؛ از  بگو مگو یز جو ن که انگار با کسینسبتاً بلند عز ی صدا

 ...ه بودن خارج شون کرددا کردیکه پ یحس و حال
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 ز یبلند و داد عز  ی ا تا بحال صدایکه سابقه نداشت و هل ی زیچ

 ....ده بودیجون رو نشن

 د یرسیهم به گوش م ی ب های غر یضجه و ناله ی بدنبالش صدا

 .....ن باعث شد، هر دو از اتاق خارج بشنیهم

 د حالش بد شد، خانوم یدیم که روبروش ی دن صحنهایا با دیهل

 التماس  ی ه و زار ین نشسته بود و با گریزم  ی رو ی  جووننسبتاً

د گرفته بود  یل رز ی د م یزجون رو که مثل ب یکرد، فائزه عزیم

 بغلش، 

 ...... در آروم کردنش داشت یسع

 ی ده بود برایشن  یده بود ولین خانوم رو تا به اون روز ندیا ایهل

 ا یهلدن یکنن، خانومه با د یجاد می حمت اات مدام مزیگرفتن رضا

 با همون حالت که   دهینده که تا بحال ین همون دخترید ایفهم
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 ا از پاهاش گرفت ین بود با زانوهاش خودشو رسوند به هلیزم ی رو

 : و ملتمسانه گفت 

 دیکن ، نذار ی ه کاری؟!! تراخدا شما یدختر اون مرحومه هست 

 کرده،  یت کرده ، بچگیرخن سن ازم دور بشه یبچه من تو ا

 زهرا یفاطمه ی ترا به آبرومونه یپش یلیخه حالم د ینفهم

 یخونتون رو بکنم هر کار یام کلفت یدم حاضرم بیون م

 د بچم رو ازم دور کنن اون بچه استینذار یدم ولید انجام م ی بگ

 ی ر بدیخالف کارن؛ تاث ی که بچهها  ییفهمه اگه بره جاینم

 !!شه ؟؟یمادرتون زنده م ی ن جو ری! ا!د؟؟ی شیم یره شما راض یگ یم

 از اشتباه بچ هاش یامد، به چه راحتیبند نم ی ا لحظ هایهل ی اشکا

 رو ازشون  ی زیزد انگار نه انگار چه عزیو طلب بخشش حرف م

 : گفت ی جد یگرفته ، با تحکم و لحن
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 د مادری کن یانش م یب  ین اشتباه پسر شما که به سادگیهم 

 بچهتون اه نشوند، یو ما رو به خاک س جوونمون رو ازمون گرفت

 به خودش نده ین جسارتی د که چنیکردیت میرو درست ترب

 ابون بشه یافته تو خیبره بی که از موتور و سرعتش م یبخاطر لذت

 !!ما؟  ید خونهیپاتون رو گذاشت ییجون مردم، با چه رو ی بال

 نیگه هم هرگز ا ی د دید و بریزود بساطتون رو جمع کن  یلیخ

 ستم به برادرم وکالت دادمیننج ا یداتون نشه من چون ایپ طرفا

 کی یذارم حتیافتم دنبال کاراش و نمیلزم باشه خودم م یول

 .... مال بشهیقطره از خونش پا 

 نا یافتاد اگر س یدونه به چه حال و روزیخدا م ی نا رو گفت ول  یا

 ن  یرفت و نقش زمیگرفتش قطعاً از حال میکنارش نبود و نم 

 ...... شدیم
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 نکهیرون به محض ایرمان رفته بودن بیه با ی کار ی حامد برا

 ی دن هردو عصبانیدیاد مین روزا زیکه ا یدن خانومیدن با دیرس

 یرونش کردن، آقایاز خونه ب  ی زیشدن و با حالت رقت انگ 

 که  یهر دو پسراش رو بخاطر رفتار زشتشون با کس  یعیشف

 دست  ی ول دش د سرزنش کریبالخره مهمون محسوب م

 سروته و  ی ب  ی شدن از حرفا یم  ی دنش عصب ی خودشون نبود با د

 .....خوردیوقفهاش حالشون به هم م  یب ی التماسها

 نا یامده بود س ین  یهنوز کس ی ر از ز نعمو و عمه پریخداروشکر بغ

 خانوم آب قند براش آورد، امّا هنوزم  ی ا رو گرفته بود صدریهل

 ....دیلرز یخ کرده بود و میدستاش 

 : ا گفتن ین رو به سیز نعمو مه
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 دراز بکشه فشارش افتاده رنگ به  ینا ببرش تو اتاق کمیآقا س

 .....رو نداره

 ن کار رو کرد و بردش تو اتاق خودشم موند کنارش تاینا همیس

 ..... !!حالش بهتر بشه

*********** 

 ی ا حالش کمید، هلیان رسیبود ظهر به پا ی د هر طوریروز نو ع

 بعنوان تنها دختر مجبور  یولد هر چند توانش رو نداشت شبهتر  

 که بخاطرشون اومده بودن  یی بود حضور داشته باشه و از کسا

 .....!!!کنه یتشک ر و قدردان

 تشکر  ی ن شد که کل خانواده برایم بر اید تصمیبعد از مراسم نو ع

 خانوم ی مختلف مهر ی ن مدت در مراسم هایکه ا ییاز خانواده ها

 دن  ی دشون برن ، اول دیازددش شرکت کرده بودن به بیعو نو 
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 د بود قرار بود یکان رفته بودن و امروز که شنبه چهارم عینزد

 ا اصالً دلش به رفتن یبا برن هر چند هلیفر ی خاله ها یخون ه

 ن مجبور بودیبا و زنعمو مهیبخاطر فر  ینبود ول یراض

 ران و زنعمو یااد یشون کنه، شنبه هم قرار بود فرشاد بیهمراه

 .... کردیم ی لحظه شما ر ن براشی مه

 خوا نینا بعد از زناهار رفته بود خونَشون و قرار شد عصر که م یس

 ..... ادینا هم ب ی ن، سیبرن خونه خاله شه 

 ا دوش گرفت تازه اومده یاستراحت بعداز ظهر که تموم شد هل

 رو ننا تلفن زده و باهاش کار داره، رفت تلفیرون که گفتن سیب

 .....جواب داد

 .... نا تموم شد، به جمع برگشتیتلفنش با س یوقت

 :با گفت یفر
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 !!!نین؟ بعدم خاله پروید خاله شه ی م بازدیپس اول بر 

 دا کرده بود، رو به ینرفتن پ  ی برا   یا از خدا خواسته بهانه کافیهل

 :با گفت یفر

 ر احضاریخ ی امر  ی با عرض معذرت من که معافم!!! چون برا 

 ....!!!دمش

 :نگاهش کرد و گفت  یلت استفهامبا به حایفر

 ؟؟  یره انشالل، کجا به سالمتیخ

 د یبااد  یده خواستگار میسپ ی اد دنبالم، امروز برا  ینا میاآلن س 

 ....م اونجایبر

 :ا رو کرد به پدرش و ادامه داد یهل

 !!د؟یشناسیرو که تو بازار حجره دارن م یاشرف ی بابا شما آقا 

 

 



@Romanbook_ir                                                                                      تابوشكين عاشقانه  

  
 

شما! یمجازق ین رف ین و آخریرمان بوک:  اول                                      

 اد حجره یم یم پسرش هم گاهیبودم دوست یخترم!! از قددبله  

 .....!!!ه یخوب پسر یلیدمش خ یباباش د

 درهم جمع رو ترک  ی ن وسط فقط حامد بود که با چهر هایا

 ......کرد

 در زدن اومد و مثل  ی ا به اتاقش رفت تا حاضر بشه، صدایهل

 ن یهزارم ی ا خواست برایشه حامد بدون اجازه وارد شد، هلیهم

 گرفته  یافه یدن قیبا د  یره ولیراد بگیار از نحوه ورودش اب

 :دیوداغونش با بُهت پرس

 !!شده؟ ی زیحامد جان چ

 ه؟ یتا چه حد جد یکه گفت  ی ان خواستگاریجر

 !!خته به هم ؟ین ر ی ا ی من!! پس حامد برا ی اوه خدا

 : حامد نگاه کرد و گفت ی جلو رفت و تو چشما
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 !!؟ی راد ی د نظریمگه تو نسبت به سپ

 : کردید م ییتکون داد سرش تا  که بایدر حال

 ه دختر لوده است یده فقط یکردم سپیل فکر می وقته !! اوا یلیخ 

 تولد نورسا بود که  یر نظرش دارم تو مهمونیمدتهاست ز یول

 .....گه مطمئن شدمید

 :آمرانه گفت  یا براق شد و با تحکم و لحنیهل ی تو چشما 

 ...... خوامش، هر طور شدهیمن م 

 :تاسف ادامه داد د و با یکش یآه

 یباً دو هفته بعد از تولد نورسا به مامان گفتم از خوشحالیتقر

 !!ده رو دوست دارهیاورد ؟!! گفت خودشم سپیداشت بال درم 

 م یباهاشون مطرح کن ی ذاره تو که بعد امتحانات از تهران اومدیم

 از  ی زیشه!! اآلنم که چینازل م یین بالیدونستم همچی، چه م
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 رو یخواد لباس مشکیگذره من هنوزم دلم نمی ن نمفوت ماما

 ن موضوع رو الن مطرح کنم ، فکر کردم یخواستم ا یعوض کنم نم

 نیست، اما با ایاز ازدواج ن ی ده کنکور داره حال خبریسپ

 .....!!!!ترسم ازدواج کنهی خواستگار م

 ارکبگه و چ  یدونست چیحامد بود!! نم ی ا تو بُهت حرفایهل

 !!!کنه

 :و معترضانه گفت  ی به شدت شاک   ینبا لح

 ی ز  یم چیهست یمینهمه ص میتو چرا به من که خواهرتم و ا  

 ن م یکردم ببی د صحبت م یخودم با سپ ی ؟! اگه گفته بودینگفت

 ن خانومید که خونَشون بودم پرویه ؟! راستش شب ع ینظرش چ

 نم یب ن خواستگار باهاش صحبت کنم بیازم خواست در مورد ا

 

 

 ه یدونه طرف کیه البته نمیدم راضیکنه؟! که دیدواج ماصالً از
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 ......نداشت   یبا ازدواج مخالفت یول

 ه ی رو  ی برنامه خواستگار یتونی ن میجان!! قربونت بشم بب  یهل

 !!؟ یبه هَمش بزن ی جو ر

 ن حد گرد شد و داشت از حدقهیا از تعجب تا آخریهل ی چشما

 :رونیزد بیم

 ست بازم اگه زودتر گفتهین   ! اصالً امکانش؟حامد  ی گیم یچ 

 بود  یکردم اگه به تو راضید موضوع رو مطرح می، با سپی بود

 نا امروز دارن یا ی داد ول  یم یخودش به خواستگارش جواب منف

 ه باهم صحبت کنن و به توافق برسن چونیرن خونشون کافیم

 شه کرد، در ضمنیش نمیگه کاریدشونه دییپسره هم مورد تا 

 

 

 د صحبت کنم اونوقت خودمیاز من خواسته با س پن خانوم یپرو

 !! ادی ن کار از من بر نمیام به همش بزنم؟! ایب
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 هو مقابل یقدم زد  ید، کمیتو موهاش کش  یحامد کالفه دست 

 : ستاد و مظلومانه گفتیا ایهل

 ی چ پارتیتونه ه یخواهرِمن نم ی عن یباور کن نشد که زودتر بگم !! 

 .....داشش بکنه؟؟ابخاطر د ی باز

 !!بدوش؟ یگ ی گم نَره تو میمن م یاَه حامد!! از دست تو هرچ

 د، با  ی برادرش لونه کرده بود د ی رو که تو چشما یغم یامّا وقت

 :د گفتیشک و ترد

 کنه ، یتونم بکنم فعالً مخم کار نمیم ی نم چه کاریباشه بذار بب  

 ی ری! نگ ؟چه کنم یکه حال کاسه ی دادی ه ندا می دیباتو حداقل 

 .....!!!دستت

 

 

 نبار با گفتن یدوباره در زدن اتاق بلند شد. ا ی ن صداین حیدر هم

 : نا اومد داخل با خنده گفتیا ، در بازشد و س ید هلیبفرمائ



@Romanbook_ir                                                                                      تابوشكين عاشقانه  

  
 

شما! یمجازق ین رف ین و آخریرمان بوک:  اول                                      

 د؟؟ ی خلوت کرد  ی به به خواهر برادر 

 :نا گفتیحامد خطاب به س

 مام  ی نیبب  ی تون ی ش شماست ، نمی شه که پیوال خواهرما هم  

 ....!!م؟ یاختالط کن قه باهاشیدق ه چندی

 : دش گفتیفهمیا میحسرت بار که فقط هل ینا با نگاه یس

 م که ینجاست وقتیش منه؟!! همش که ایپ یخواهر شما ک 

 من درست  ی شمه تموم هوش و حواسش با شماهاست، ول  یپ

 شه به یش ش باشم و چه نباشم همیبرعکس خواهر شمام، چه پ

 !!!فکرشم

 》 ی نش م ی پ ی من اچو ب یمنیگر در 

 

 

 یمن یدر  یمن یچو ب ی ش منیگر پ

 ی منینگار  ی من با تو چنانم ا
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 ی ا تو من یخود در غلطم که من توام 

 ر ید ابوالخ یابوسع" "《

 ا بهش داره یکه هل یو حس ی ن دوریا یداره!! ول ی چه دل پُر

 ......ه که از اول خواست خودش بودیزیچ

 ن حال و روز یابش رو به وخواست مرد محبیا دلش نمیاما بازم هل

 ....شه مغرور و در اوج باشه ینش دوست داشت همی بب

 بود  یحامد خارج شده بود دنبال راه ی از شوک حرفا ی ا کم یهل

 ........کنه ی برادر عاشقش کار ی تا برا

 خونه ی نا راه ی لش رو برداشت ، و با س یه وسایآماده رفتن بود بق

 ......شدن ی معتمد ی آقا

 

 

 شه تویحامدم عاشق بشه هم  ی کرد روزینم فکرش رو ا اصالًیهل

 ره حامدم یگ  یرو مادرش براش در نظر م ی تصورش بود دختر
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 .....!!کنهیچون و چرا قبولش میب

 !! م عاشقهیل ید خید فهمیکه ازش د یاما با حال

 ا هرگز ید هلیامروز شا ی ش اومده و خواستگاری حال با اوضاع پ

 .....امشب جواب بله رو بدهده  یسپ   وانجام بده  ی نتونه براش کار

 بهش   یم نگاه یکه ن یا شد در حالی ب هل یحالت عج  ینا متوج هیس

 : نداخت گفتیم

 !!شده؟ ی زیچ 

 از یده مطمئن نشده حرفیا دوست نداشت تا از طرف سپ یهل

 :ن گفت یهم ی عالقه حامد به خواهرش بزنه، برا

 !!بشه؟ ی زید چ ینه !! مگه با 

 

 

 !!شده ی زیگفتم حتماً چ یتو خودت دم بدجوریآخه د  

 اده کرد تایا رو پی نا اول هلیزده نشد، س  یگه تا برسن حرفید
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 !!بتونه پارک کنه

 ....اد ینا هم بیا منتظر موند تا سیهل

 د  یرسیبنظر م  ی رعاد یغ یهر دو باهم وارد خونه شدن ، اوضاع کم

 ده بره که یحکمفرما بود . خواست به اتاق سپ  یبیو سکوت غر

 انگار ایهلدن  ی وم از آشپزخونه خارج شد، به محض د ن خانیورپ

 :بر لب گفت ی با لبخند  ایهلا رو بهش دادن ، یدن

 !! دیسالم خسته نباش 

 !!زمیماهت عز ی سالم به رو

 

 

 هم  ایهلا اشاره کرد که به آشپزخونه بره، ین خانوم به هلیپرو

 خانوم نیاطاعت امر کرد ، تا پاشو گذاشت داخل آشپزخونه پرو

 : گفت

 و قبول کرده  ی د حرف زدیبا سپ   یا جان مادر!! مگه نگفتیهل 



@Romanbook_ir                                                                                      تابوشكين عاشقانه  

  
 

شما! یمجازق ین رف ین و آخریرمان بوک:  اول                                      

 !!؟یخواستگار ی برا

 ..... خُب بله ، خودش قبول کرد

 برا پسرش تماس گرفته یامروز که بهش گفتم خانوم اشرف یول 

 .ناراحت شد که ناهارم نخورد ی ان جو ریخوان بیو م

 باهاش حرف شهی مل نم، حایب یم ی نجور یده رو ای ن باره سپیاول

 ؟؟یبزن

 ..... ن اآلنیبله هم 

 

 

 ده شد، با پشت دستش چند ضربه به یاتاق سپ ی نو گفت و راهیا

 د، در رو باز کردیده که گفت بفرمائ یف سپ یضع ی در زد، با صدا

 ......افه داغونش وا رفتیدن قیو وارد شد با د

 رهه کرده ظایگر  یپف کرده و قرمز که معلوم بود حساب ی چشما

 :دیا جلوتر رفت و متعجبانه پرسیمرتب و حموم نرفته!! هلنا 
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 گه سر و کلهاشون یدو ساعت د یکین چه وضعشه؟! تا ید!! ایسپ 

 ؟ ! مگه من با تو صحبت نکردمی شه تو هنوز دُوشَم نگرفت یدا میپ

 یختین ری ؟! حال چرا ا ی ؟!!و تو موافق اومدن خواستگار بود

 ؟؟ ی شد

 .....خوامیواستگار رو نمن خیا،ه یگها ی فکر کردم کس د 

 !؟ی رو درنظر دار یخودت کس یعنیآها!! پس 

 !!جوابش سکوت مطلق بود

 

 

 ی نکه ماتم گرفتن نداره!! حال چون مامانت به خانم اشرفیخُب ا

 ی ایر م یش کرد تو هم برو دوش بگیشه کاریان نمیاجازه داده ب

 !!!ی دیم  یبعدشم جواب منف ینی شیقه میچند دق

 ا ینگفت، هل ی زید تکون داد و چییمت تاه عالبسرش رو 

 :د ید انداخت و پرسیبه سپ  ی موشکافانه نگاه  
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 ه ؟!! من یک ی که خودت دوستش دار یکس یبگ ی خواینم 

 !!شناسمش؟یم

 ی چیده انگار زبونش به سقف دهنش قفل شده بود و هیسپ

 که دوست ی ا با وجودی تونست بگه!! اعتراف مقابل هلینم

 ار سخت بود؛ ویکتره بسیاشم بهش نزداهروشه و از خیم یصم

 ان احساسش رو در خودش سراغیب ی برا ین جسارتیچن

 ....!!نداشت

 

 

 نیهم ی ه حامد رو بهش بگه برای قض  ی ه جوریا در صدد بود یهل

 هیصدا گریلبه تختش نشست، آروم و ب ی رفت کنارش و رو

 ......کردیم

 د. امّا کر شونش و آروم نوازشش ی ا دستش رو انداخت رویهل

 اورد چطوریسر در م  دیباچ جوره قصد کوتاه اومدن نداره،یانگار ه
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 :ا و گفت یه دلش رو زد به دریده جوابش منفین خواستگار رو ندیا

 یه؟! درنظر داریدونم کیرو که نم یف که خودت کسیخُب ح 

 ........باشه  ی گهایچارهام بگم به فکر کس دید به داداش بیبا

 ید و با چشمایعقب تر کش یخودشو کم هه لحظی ی ده برایسپ

 ک هینبار درحالیا!! و ایخندون هل  ی ش زل زد تو چشمایاشک

 ه سر داد، یگر ی بلندتر ی نداخت تو آغوشش با صدایخودشو م

 :دیا با تعجب پرسیهل

 گم ینداره، به حامدم م  ی ه زارینکه گرید چته تو؟؟!! خُب ایسپ

 !!!رونیاد بیاز فکرت ب

 : دین پرس ین ف یکرد، آرومتر شده بود ، با ف  ا جدایخودشو از هل

 خودش گفت؟؟  

 !!و؟یچ 

 !!!یگه که اآلن گفتینو دیهم 

 پرونده ، حامد  یزیه چیر ، حال داداش مام یده بگیال نشن یخیب 
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 !!!دختر که  ی خوایرو م ی گها یگم خودت کس دیبامن بهش م 

 ن دخترو براش یگردم بهتری ست!!! خواهرش مگه مرده میقحط ن

 .... کنمیم ادیپ

 به  ی س کرده بودن، لبخندیکه صورتش رو خ ییون اشکایم

 :صورت زد و گفت  ی پهنا

 

 

 !!!یکن یتو غلط م 

 :پرسان گفت ی بو برده بود، با نگاه  ییزایه چیا که یهل

 !!تو جوابت به حامد مثبته؟ یعنی 

 :دادیتمام همزمان که سرش رو تکون م ییبا پرو

 !!!آره مثبته

 !!، حامد ما بود؟؟ی تو ذهنت داشت که  ی اون  یعنی 

 !!اوهوم
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 !!؟یگیاوهوم و زهرمار!! چرا مثل آدم نم  

 ......دمیکش  یخُب خجالت م

 م؟!! حال زود باش یما خبر نداشت  ی شد یخجالت یاوه اوه تو ک

 ! ؟ینم از ک ی بگو بب

 

 

 ان فوت یا!! تو جرین تازگیست همیوقت ن  یلیخ ی جو ن هل  

 وقت باشه و من عمراً بتونم  ی ل یکن خ رکامرزت، تو فیمامان خداب

 !!!پنهونش کنم. اونم از تو

 با   یر نظرت داره ، حتی خواد و زیوقته تو رو م یلیحامد خ یول 

 .....مامان در موردت صحبت کرده بود

 :د و ادامه دادیکش یآه

 خواستن مطرح کنن که متاسفانه عمر یمامانم موافق بوده م

 ...... دهی مامان کفاف نم
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 نکه اشکاشیا رو بهش داده باشن، عالوه بر ایه که انگار دند یسپ

 :دا کرده بودی هم پ یبند اومده بود حال خوش

 ......دوستش داشتم یلیخدا رحمت کنه مامانت رو، منم خ

 

 

 ده و ینبود، رو کرد به سپ   یا ساعت رو نگاه کرد فرصت چندانیهل

 :گفت 

 جلوشون ظاهر هافین قیا ، با ایر و ب یاآلن زودتر برو دوش بگ

 از طرف تو باشه نه اونا!!! بعداً سر  ینشو حداقل بذار جواب منف

 چونم که چرایپی م یرسم و گوشت رو حسابیفرصت به خدمتت م

 بهم  ی زیدم چیازت پرس ی همون شب که در مورد خواستگار

 .....ی به زحمت ننداز ی خودی؟!! تا مامانت و همه رو ب ینگفت

 ده داشت خراب یرو که سپ یش  خو تونست حالینم  ی زیچ چیه

 :عانه گفتیکنه، مط
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 .....شمیآماده م ی ام، زودیرم و مین اآلن سه سوته میچَشم!! هم

 د گوش به حرف خواهر یبا یدونین!!! خوبه که از حال میآها آفر 

 .....ی شوهرت باش

 

 

 رونیلش رو برداشت باهم از اتاق ب ی وسا یده با خوشحالیسپ

 ن خانوم رو ازیا رفت تا پروید و هلشمام ح یده راه ی رفتن، سپ

 !!!ارهیدرب  ینگران

 به خودش یافه مضطربینا داخل آشپزخونه بودن و هنوزم قیبا س 

 :دیپرس ی ا با نگرانیدن هل ی داشت با د

 !!ا جان ؟؟یشد هل یچ 

 ن یدلنش ینا و مادرش زد و با لحنیس ی به رو ینی ریا لبخند شیهل

 :گفت 

 ..... رهیدوش بگ هرفت التون راحت اآلن خوبهیخ 
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 افتادم ازیمادر!!! از دلشوره داشتم پس م  ینیر از عمرت ببیخ 

 تا  ی هزاریصبح تا حال که بهش گفتم و شروع کرد به گر

 

 

 وان گلگاو زبون خوردم تا اعصابم سر  اآلن باور کن یتا ل ۳

 .....!!!افاقه نکرد ی اد ول یجاش ب

 کرد ادامهیتماشا م ونا ریا ق سیکه با اشتین خانوم در حالیپرو

 :داد

 بهت بده  ی خوایاز خدا م یخدا شوهرت رو نگه داره هر چ یاله 

 به اومدنشون ی زی، حال برو مادر توهم لباست رو عوض کن چ

 :نا و گفتینمونده رو کرد به س

 !! ستیداش نیدونم کجا مونده؟! پی بابات نم

 به   پاسخ داشت دریا بر نمیچشم از هل ی که لحظ هاینا درحالیس

 :مادرش گفت
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 !! شهیداش می اآلناست که پ 

 

 

 رون رفتیض لباس از آشپزخونه بی تعو ی ا با گفتن بااجازه!! برایهل

 نیهم ی لش رو گذاشته بود داخل اتاق خودش براینا وسای ، س

 ر مانتو تنش بود ینا رفت لباسش که زیکراست به اتاق سیا یهل

 .....دد و مانتوش رو درآور یفقط کفشهاش رو پوش

 : ا گفتینا بدنبالش وارد اتاق شد!! خطاب به هلیس

 ده اول اجازه داده خواستگار یگفت سپ ی ه؟؟ مامان میان چیجر

 !!اد حال چرا ناراحته؟یب

 :نا کرد و گفت ینگاه س  ی ا با خوشحالیهل

 !!ه ؟یبه چ ی دم چ  یکساعته فهمیمن خودمم  

 :ا قرار گرفتیهل ینا جلوتر اومد و درست روبرویس

 .... میگو مام بدونبخُب  
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 !!هین خواستگار قطعاً منفید به ای جواب امروز سپ

 

 

 :د یبال انداخت با تعجّب پرس یینا تاک ابرویس

 !!ه؟یدشون چطور جوابش منف یهنوز که ند

 !!گه جواب مثبت بدهیچون قراره به کَس د

 :دیپرس ی شتری شد، با تعجّب ب ی تر م ینا هر لحظه سوالیافه س یق

 !! ؟یبه ک 

 !!!دمحا

 نمورد نداشت اصالًیدر ا ی ن ها یش زم یا ؛ چون پینا بدتر از هلیس

 :انتظارش رو نداشت

 ؟؟ ی چطور یعنیاونوقت 

 ده رو براش گفت یسپ ی عصر حامد و رفتارا ی حرفا  یا وقتیهل

 ...ده به هم قرار گرفتیان عالقه حامد و سپ ی،در جر
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 ن ی از ا نای ازه سچ کس به اندید هیحال که موضوع روشن شد شا

 ا هم ین ازدواج هلیدونست با ایموضوع خوشحال نبود چون م

 شه و کمتر حرف ازیم یاد؛ راضین م ییطون پایزودتر از خر ش

 ..... زنهیم ییقرارداد و جدا 

 :د گفتیخندیکه چشماش میدر حال

 !!ر کرده؟یپس حامدم مثل من گرفتار شده و دلش گ 

 از یکه با چه عشق دامد افتاح یاد حرکات و حرفا ی  یا وقتیهل

 گفت؛ با ی از دست دادنش م ی ش برایده و نگران ی عالقهاش به سپ

 نا نگاه کرد ویس ی م تو چشمایتاسف بار مستق  یاندوه و لحن

 : بغض آلود گفت

 ادید رو واقعاً دوست داره با عشق مین تفاوت که حامد سپ یبا ا 

 درست د ی برادر سپ ی کن ه ، ول یجلو و حتماً خوشبختش م
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 بهم بندازه ازم  ی م نگاه  ی نکه ن ی بدون ا ی کس!!! اومد خواستگارعبر

 بدم، بعدشم باهام ازدواج کرد که  یخواست بهش جواب منف

 ....میجدا بش ی روز

 به صفر رسوند،   تی هلطاقت همون اندک فاصل هشو با یب  ی نایس

 :گرفته و خش دار گفت ییبا صدا

 !!؟ی اریروش ن د رو بهیسپت برادر ینقدرخریشه ازت بخوام ایم 

 ن خاطرات یدونم ا یقربونت بشم م  یت کنیست خودتو اذیلزم ن

 ه یادیدونم خواسته ز ی!! میکنیشه همراته و بهشون فکر م یبد هم

 !!؟یو من رو ببخش یشه فراموش کنیم یول

 خودش  ی ایحامد و دلتنگ  ی برا یا از سر خوشحالیهل ی اشکا

 .....بود

 شینا یس ی مرد برایم
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 کماهیش به یقدر خوشبخته که عمر عاشق چد ی بحال سپ خوش

 ......رسهیده به عشقش مینرس

 نا برسه با یپاشنه بلندش باعث شده بود قدش تا شونه س ی کفشا

 نا یبازم کوبش ضربان قلب س ین هاش نبود ولیس ی نکه سرش ر و یا

 ن حس ویا قابل لمس بود ، و ایهل ی برا یبود که براحت ی به حد

 ..... کردیم حالشو بهتر 

 س کرده ینا رو خیراهن س یامد پیهاش بند نیکرد گر یرچه سعه

 از  ینا مدام با نوازشش قصد در آروم کردنش داشت ،کمی بود، س

 باش رو قاب گرفت ویخودش فاصل هاش داد با دستاش صورت ز

 

 

 صورت خودش قرار داد هر آنچه عشق در   ی درست روبرو

 در ا شدیهل ی شما خت و غرق چیوجودش بود رو تو چشماش ر 

 :چسبوند گفت یا م یهل یشون یش رو به پی شون یکه پیحال
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 شتر یکه هست ب  ینی؟ عذابم رو از ایشه خواهش کنم بس کنیم 

 .... !!!نکن

 کرد خودشو کنترل کنه و دست ازیم یکه سعیا در حالیهل

 :هاش برداره، گفت یگر

 .....!!!!رهی گ یهو دلم می ی ست، گاه  ید دست خودم نیببخش

 بود  یانش کرد کافیت ب ی ت مظلومیر نهادن حرف که یدن ایشن

نگه   ید بکنه.ولیکه نبا ی کار ی تاب بشه برایب نا عنان از کف بده یتا س

 شه یش م یزا حال ین چیدل ا

 از 

 ....رون رفتیاتاق ب

 به خودش اومد دستش رو  ای هلدر رو که پشت سرش بست ، 

 یادآور ید از یکوبیهوار موان یقلبش که به شدت و د ی گذاشت رو

 ادش رفته بود، یه کردن یگه گرید  نا یس رحضو

 تونس ت ینم ینا نگاه کنه ول یس ی د تو رویکشینکه خجالت میبا ا
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 شه، تمامکه بودش ب ین یریمنکر حس ش 

 ی پرشور زده بودن، سلولها ی اعضا و جوارحش دست به انقالب 

 .... ک نبض گرفته بودنیک به یبدنش 

 سیفرستاد. سرو رونیرفت و بازدمش رو پر صدا بگ یقیدم عم

 یرفت؛ آب فراوانید م یاتاق خوابا بود با  ی داخل راهرو یبهداشت 

 ..... امد ید حالش زودتر جاش میزد، شایبه دست و صورتش م

 ش یا نبود!! فکر کرد پینا با شربت بهار نارنج وارد اتاق شد، هلیس

 ی س بهداشتیاز سرو دش که ی ده رفته.تا از اتاق خارج شد دیسپ

 شده بود. یالس خوردنیه گیشبصورتش قرمز شده بود   اد،یرون میب

 نکردنش  یهمراه ینکرده بود ول  یا باهاش مخالفتیهر چند هل

 ا رویکرد تا هلید تالش میه جور اعتراض و نخواستن بود بایهم 

 ..... کنه یب به همراهیهم تر غ
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 :د ی؛ مهربون پرسایهلدن  ی با د

 م؟؟ زیعز یخوب

 :نا جواب دادیسر بدون نگاه به  یا سربزیهل

 !!بله خوبم 

 .... ا برات شربت آوردمیب 

 :افهاشو مچاله کرد و گفت یا قیهل

 ...ن دوست ندارمیری من اصالً آب ش 

 هویکم بخور، شربت بهارنارنجِ خوشمزه است !!!حس کردم یحال 

 ..... ی ضعف کرد

 نا یورد، حق با سازش خ ینا گرفت و کمیوان رو از دست سیل

 ....حالش بهتر شد   بود .با خوردنش 

 نشون افتاده بود ، یکه ب  یدر پنهان کردن اتفاق  یهر دو سع

 . داشتن

 بود عوض کرد و باهم از ایهل ی راهنش رو که پر از اشکاینا پیس
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 ....رون رفتنیاتاق ب

 ده لباسیبود، سپ ی اومده بود و درحال خوردن چا  ی معتمد ی آقا

 ۳۶ر ییتغ  ده شاد و شنگول و بقول مادرش باده و آمایپوش

 ساعت  زنگ در به صدا ی کایدر رفت و آمد بود نزد  ی درج ها

 

 

 ده یبودن سپ یاشرف ی نا در رو باز کرد، خانواده آقایدراومد، س

 ......ک کنهیا از اول اومد تا باهاشون سالم و علیهم مثل هل

 الش یا خیتماس گرفت و هل ای هل ش حامد بایم ساعت پین ن یهم

 ن خواستگار یده به ایجواب سپ رو راحت و مطمئنش کرد که

 ......!!!هیمنف 

 که کرده بود قرار ییان تماس حامد و پر س و جویده در جریسپ

 ......کردی ر میگرفت و بخاطرش تو ابرا س

 ا خواسته حامد رو مطرح کرد اولش توشوک بودیاز عصر که هل
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 دا کرده دوطرفهیمد پ که به حا یکرد حسیهرگز فکرشو هم نم

 ا بهش ینکه هلیکرد از این اندازه خوشحالش نمیا ه ب یچیباشه، ه 

 امرزم یخانوم خداب ی گفت حامد به مادرش هم گفته بوده، و مهر

 ی خوشحال شد و فکر نبود مهر ی لیبوده!! خ  ین وصلت راضیبه ا

 

 

 اریز بسین داشت اگه زنده بود همه چیقیکرد، یرش م یخانوم دلگ

 رو در مورد  ششوق و ذوق مادر خود  ی رفت ، وقتیش میبهتر پ 

 ن حالت رو یخانومم هم ی د، مطمئن بود مهری دیا م ینا و هلیس

 ی ر مثبت یتونست تاثی شون میداشت و چقدر محب تهاش تو زندگ

 .......داشته باشه 

 رو  ییرایه پذیا بقیاول رو آورد، به دستور هل ی ده فقط چایسپ

 ا گفتن دختر و پسر بهتره بزرگتر  ینا انجام داد، وقتیس

 ده مظلومانه بلند شد صبر کرد بقول یبکنن سپ  وصحبتاشون ر
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 .... ده رفتنیاد باهم به سمت اتاق سپی مادرش آقا رضا هم ب

 ده گرفته بود وحشت کردیکه سپ  یافه مظلومیه آن از قیا یهل

 بعد یقرار داشت، وقت ی ش تندیت هاش آت یشه پشت مظلوم یهم

 اق اومدن تد از ای قه هم نرس ید به ده دق  ی ه شاک یاز مدت کوتاه

 

 

 زیده همه چی سپ یطان یگرفته پسره و لبخند ش  یافهیرون!! ق یب

 ی ا بهش سفارش کرده بود جدینکه هلیزد. با ای رو بوضوح داد م

 کامالً مشخص بود  یبرداره ول ی باشه و دست از مسخره باز

 نه. از کرده که پسره بره پشت سرشم نگاه نک  ی مخصوصاً کار

 ه ، یو ندونه چه آدم شوخ طبع  که هر کَس نشناسش ییهمون کارا

 ی نقشش بقدر  ی ه تخت هاش کمه، چون موقع اجرایکنه یفکر م

 چ شک وی ه ی طرف مقابلش جا ی کنه که برایعمل م ی جد

 ......ذارهینم یباق ی شبه ها
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 داد یرون اومدنشون از اتاق!! معلوم نبود پسره چه عالمتیبعد از ب

 .....نزود عزم رفتن کردن، بعد از رفتنشو یلیکه خ

 

 

 ی ن یریوه و شی نشست به خوردن م یت و خوشحالیده با رضایسپ

 آخه ظهرم ناهارشو نخورده بود چون حال و روزش با حالش 

 ..... متفاوت بود یلیخ

 خانواده داماد تعجب کرده بود،  ییهوین خانوم که از رفتن یپرو

 :دیده و پرسی رو کرد به سپ

 ه؟؟ یحال نظرت چ 

 ن خانوم ازش متنفر بود با یکه پرو  ی زیده با دهن پُر، چیسپ

 : گفت یسرخوش

 !!!باشه مادر من یتا  چ 

 ده هم دلش ی نکه سپینثارش کرد!! از ا ییا تو دلش بچه پرویهل
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 کنه یا تونسته بود خواسته برادرش رو عملیه و هلیبه حامد راض

 .....خوشحال بود

 

 

 مبل دونفره نشست، سرش رو برد کنار گوش   ی د رویکنار سپ

 :د ید و پرسیسپ

 یپسره مردم رو اونجور   ی سوزوند یشیباز چه آت

 .....!!ش؟؟یپروند

 د ی!! فقط ازم پرسی چیه یجون هل 》 یخواست ههات تو زندگ

 هی!!؟ مشترک چ《 ی ه موتور بخر ینه که برام یش ا  یکیمنم گفتم 

 .....تش رو نداشت ی ظرف خب انگار ینور اونور برم، ولیباهاش ا

 چ!! چند تختهاشیه تخت هاش که هیوونه ا ست!! یدن دختر رسماً  یا

 !کمه

 بد  یلیازش خواسته، خ ید چ یاگه پسره به مادرش بگه سپ
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 .....شهیم

 :دیا فکر کرد چطور حامد ازش خوشش اومده؟! با تعجّب پرسیهل

 

 

 ؟ ؟ی خواینو میاز حامدم هم یعنی

 ین مونده موتور به چه درد ی م ؟؟ تا ماشوونهاینه بابا مگه د 

 که دوستش  یخواد آدم با کسینم نمیماش ییخوره؟!! اصالً خدایم

 ....گذرهیهم خوش م یره کلیکه باشه م ییاده تا هرجایداره پ

 ی از طرف تو باشه؟!! نتونست  یمگه بهت نگفتم بذار جواب منف

 !!؟ یمثل آدم رفتار کن 

 ه  یول کن نبود که چرا جوابت منف!! اونوقت مامانم   یال هلیخیب

 ....مامان رو ندارم ی حوصله سوال جوابا ؟! اصالً

 ده رسما رَدی است، سپین کار دنیده اشتباهتریبحث کردن با سپ 

 هم که داشت و بندرت ازش ی ه ذره عقل یداده، عشق حامد اون 
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 ....!!کرد رو کامالً ازدست دادهیاستفاده م 

 

 

 نا ی ن به اتاق سیهم ی وض کنه، براح داد لباسش رو عیا ترجیهل

 د رو تو قفل چرخوند تا لباسش رو عوضیو بست و کلررفت در 

 .....رون رفتی کارش تموم شد قفل در رو باز کرد و ب ی کنه وقت

 ا ق یخبر از همه جا مدام با شور واشتین خانومِ ب یموقع شام !! پرو

 مه ی معتمد ی زد، آقایحرف م یاشرف ی از خانواده و پسر آقا

 ......کردی د م ییگَهگُدار تا

 ی ده از شوقش با انرژیبه کمک دخترا، خصوصاً سپ  بعد از شام

 ....مضاعف کارا انجام شد

 نا رو داخلینا رفت . س یبرداشتن مسواک به اتاق س ی ا برایهل

 نشون افتاده بود ی ن عصر بیکه هم یاتفاق  ی ادآورید، از  ی اتاق د

 .......نگاهش نکنهکرد یم  ید، و سعیکشی هنوزم خجالت م
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 نا که اسمش رو با یس ی با صدا یشه ولبخواست از اتاق خارج 

 :ستادیزد این لحن صدا م ین و خوش آهنگتریقشنگتر

 !!!ایهل 

 : همونطور که پشت بهش بود جواب داد 

 !!بله

 کش شد انگار کار عصرش جسارت لزم رو بهش دادهینا نزدیس

 :لب زدسرش رو خم کرد 

 

 !!رم تهرانیم مفردا عصر دار

 ا دست خودش نبود!! واقعاً دلش نیا بخاطر رفتن س یهل ی ریدلگ

 !!تونست بگه؟یم یچ یخواست بره!! ولینم

 :ادامه داد ی دیام نا با نا یس
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 دم ی؟؟ قول م یشه ازت خواهش کنم امشب رو کنارم بمونیم

 ستم ازیکه ن ی چند روز  ی باشم فقط اجازه بده برا یپسر خوب

 .....از دارمیه باشم بهش ن ره داشتیوجودت ذخ

 ده براش؟!!تو همون حالتیا جون مینست هلو دینا نمی س یعنی

 :که بودن گفت

 رسه؟؟ید و حامد به کجا م ید کار سپ ین ید بب یمونینم

 رسه ، من که فعال ین حال معلومه به کجا میکار اونا که از هم

 !رسه؟یدونم به کجا میت نمی ن وضعیتو کار خودم موندم، با ا

 فکر منم  هکم ب یشه ازت بخوام یشم، میوونه میه دارم د گید

 !؟یباش

 ه مرد تحمل ی ی دونست براینا شد میا کامالً متوجه منظور سیهل

 ن جهتیشه گفت خودشم از ایم  یه حتیط کار سختین شرایا

 نبود تا روشن شدن  ی چارها ینا نداشت ولی از س یدست کم

 ....ن منوال ادامه بدنیموضوع مجبورن به هم
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 ی ا داده پیه هل بکه   ییبه عمق عذابها  دیبانا ی هم س یاز جهات

 .....ببره 

 رحم باشه که در حد فقط کنارش بودن ینقدرم بیتونه ایامّا نم

 !!هم امتناع کنه

 قرارتر از قبل دوباره ینا حلقه دستاش رو تنگ تر کرد و بیس

 :خواست هاش رو تکرار کرد

 دم ی ؟! قول میم باششه ازت خواهش کنم امشب رو کناریم

 .....قط کنارم باش فز یت همه چیتت نکنم با رعا یاذ

 تاب تره ، سکوتش رو به یا از خودش بیدونست هلی نا که نمیس

 ..... شتر به خودش فشردش  یر کرد و ب یعالمت موافق بودن تعب

 شتر به سمت موضوع حامد و ینا رو بیداشت ذهن س  ی ا سع یهل

 :گفتن یهم ی ده سوق بده، برایسپ

 زمان یکم  درم کریحامد امروز غافلگ یفردا جمعه است ، ول 

 نا صحبت یز جون و بابا در مورد موضوع حامد ایاز دارم تا با عزین



@Romanbook_ir                                                                                      تابوشكين عاشقانه  

  
 

شما! یمجازق ین رف ین و آخریرمان بوک:  اول                                      

 !!ی مراسم خواستگار ی م برایذاشت یکنم وگرنه فردا رو م

 اد همشیخوشش ب  ید از کسی تونم فکرشو کنم سپیمن بازم نم 

 هم  یکردم کسینکه فکر نمیه، از اون مهمتر ایمسخره باز  یهیپا

 سوزه یچاره حامد!! دلم براش م یاد، ب یده خوشش بیدا بشه از سپ یپ

 .....خواهر منو تحمل کنه  ی ایخُل باز دیباتا عمر داره 

 ده دختر فو قالعاده با یس ت!! سپید نیگ ینطور که میاصالً ا 

 هرکس در کنارشه  ی ه اتفاقاً به وقتش برایدهایاحساس و فهم

 رنظرش یگفت مدتهاست زی نطور که حامد م یه، ایخوب یحام

 

 

 امرز موضوع روینه که مامان خداب یمم از ایشتر خوشحالیب گرفته، 

 ن دوست دارم زودتر مطرحیهم ی دونسته و قبولش داشته، برایم

 ......رسهیدونم روح مامان تو آسمون به آرامش م یبشه م

 نی، اگر اداشت یلیمنم خ ی دونم هوا یامرزه، م  یخدا مامانرو ب 
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 .....ودبهمه خوب   ی افتاده بود وجودشون برایاتفاق ن

 م و احترامیمادرش در تکر یشگیهم ی ههایتوص ی اد آور ی ا با یهل

 :د و گفتیکش ی نا ، آه ی به س

 ...!!!دوستتون داشت یلیبله شما رو که خ 

 :شتر به خودش چسبوند کنار گوشش لب زدیا رو بیهل

 کم دل یاگه  یکنیره؟! فکر نمدخترش چطور؟؟ اونم دوستم دا 

 !؟یکنیحال م شمامانت رو خو ی به دلم بد

 :توجه به حرفاش گفت ی نا و ب یا بدون جواب دادن به سیهل

 

 

 !د برم مسواکم رو بزنم ؟یذاریم 

 .ا تو حصار دستاش بودیبازم هل یرهاش کرد، ول ی لیمینا با ب یس

 :گفت  یخواهش یخواست هاش با لحن یی د نهاییتا ی برا

 ......!!!پس تو همون اتاق منتظرتم 
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 نکه به عقب ی د سرش رو تکون داد و بدون ا یی ا به عالمت تا یهل

 .....نه از اتاق خارج شدینا رو بب ی برگرده و س

 دیتخت دراز کش ی دن رفت، رویخواب یکه م ی نا هم به اتاقیس

 ..... ادیا ب یمنتظر موند تا هل 

 نا از قبل بهش یتاق شد. سوارد ا ای هلدر باز شد و  یبعد از لحظات

 یدنش رو ی ش باشه پس با د رخواد کنایگفته بود امشب رو م

 ی د و پتو یگه تخت دراز کشید ی ام گوشهیتخت تعجب نکرد، هل

 

 

 ید روینا بود رو آروم کشیس ی که نصفشم رو یمشترک

 ....!!!خودش

 نا به یکه حال س ی حه معطر یتخت!! همون را ی ا رو یبا اومدن هل

 ش ین یر بیاست زیده بود فقط مختص هلیه رس جین نتیا

 ......دیچیپ
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 : د دستاش رو از هم باز کرد و گفتیا چرخیپهلو و سمت هل به

 !!نجا؟یا ی ایم 

 که به  یدن دستاش و حالتیا سرش رو چرخوند سمتش با دیهل

 نشون بده   یچ واکنشیخودش گرفته بود، نتونست ه

 یتونست از حق شر عیم ینا براحتی!!! سی هرقدرم ازدواج قرارداد

 ......خودش استفاده کنه یو قانون

 د بهش گفته یا رو فهمیه ازدواج هلیکه قض  یل یه بار اوایروزه یف

 بود  》ب هت نداشته  ی ر حرفش وکاریهست که نزنه ز ینیچه تضم

 یشی زنش محسوب م یو شر ع ی باشه قانون  یباشه؟! بالخره هر چ

》!!! 

 یا درکنارش ذرهایکرد که هلرفتار  ی ن مدت جورینا ایس یول

 نیت و آرامش داشت،ایشه حس امنیاحساس خطر نکرد هم

 اط رو درنظریکرد فقط جانب احت یم ی اواخرم اگه ازش دور

 .کنهی تش نمینا اذیدونست سیگرفت وگرنه خودشم میم
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 ن خواسته هاش رو برآورده ی د لاقل کمتریهمسرش بود و با 

 کرد ،یوونهاش میست دیوقع ن ن مینکه فردا شب ایکرد، فکر ایم

 ی ست معذب باشین منجاست!! پس لزیتو جات فقط هم

 م، یجبرانش کن   دیبام؟! ین بابت به هم بدهکاریچقدر از ا ی دونیم

 !!ه؟؟ی م، نظر تو چیا رو انجام بدیگم اول جبرانی من که م

 دوارکننده نداشت، فقط یام ی ن حرفها یا ی برا ی ا جوابیبازهم هل

 د دوبارهینا بود، بایک هفته نبودن سین یو اتو فکر فردا شب 

 د، یکش یش می موندن و نرفتنش پ ی ده رو برایپس مسئله حامد و 

 که با  یآرامشبخش ی بسته بدون مقدمه با صدا یبا همون چشما

 :کرد گفتیم ی نا بازیروح و روان س

 !!د؟یشه خواهش کنم نریم 

 :گفتنا یس
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 د من مونده شمال یم گه به مهران گفتم اونم به ایزم!! دینه عز

 ....ادیتهران نم

 به  ینا پیع نکرده باشه، و س یاضنکه خودشو یا ی ا برایهل

 :احساسش نبره گفت

 دید شما که فردا بریخوام باش  ید م یبخاطر مسئله حامد و سپ 

 ش ه ینم م ینا صحبت کنم ببیرم خونه خودمون، با بابا ا  یمنم م

 م؟!! لاقلیرو بذار یرسم ی ه روز تو هفته مراسم خواستگاری ی برا

 ....د ییایب یخواستگار ی برا

 :آشکار گفت یت یم ونا با مظلیس

 داداش و  ی برا ین چه تالشی!! بب ی بدجنس یلی ا باور کن خ یهل 

 نهمه دارم یتا زودتر به هم برسن، اونوقت من ا یکنی دوستت م

 .....!!!زنم اِنگار نه اِنگاری جلوت بال بال م

 د ید داشت یادتونه چقدر تاکید ، یشما از اول خودتون نخواس ت

 ادتونه شب اول که ید داشت؟!! یهاد و نخویبهم ندار ی چ عالقهایه
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 د؟؟ یبارم کرد  ییدر اتاق رو قفل کردم چه حرفا

 تم بردمیبه خر  یتت کردم ، اآلنم که پیاذ یلیرم برات خیبم 

 !!!ی دیاجازه جبران نم

 نیهم ی ، برانا ب شنوه ین حرفا رو از زبون سیهرگز دوست نداشت ا

 :معترضانه گفت

 !!دینگ ی نجوریااا ا 

 :فاصلهاش داد و گفت یمک نا از خودش یس

 !!؟؟یشه حداقل تو حرف زدن باهام راحت باشیم

 شفاف  یلهیت ی ر نور کم آباژور بقدر یا حال چشماش باز بود زیهل

 به عالمت مثبت سرش رو ید که وقتیدرخشیو خوش رنگش م 

 تکون داد 

 ر  ی ن به وجودش سرازیریجور ح س خوب و شکباره هزار یبه 

 ......شد

 :گرفته بود حد و حصر نداشت با حسرت گفت  ا نیکه س یآرامش
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 میم باهم برگردیخواستی الت بود و میکاش اآلن آخر تعط

 ز برات مشخص بشه، با یخواد زودتر همه چیدلم م یلیتهران!! خ

 ی لینکه به خودم مطمئنم و وجدانم از هرجهت راحته امّا خیا

 ا بهت گفته که اون شب ناراحتت کردیدوست دارم بدونم چ

 !!نبوده ی زیچ چین ما هینم بی بی کنم میفکر م یهرچ

 نه که یت ایه، راستش واقعیگفت که خط قرمز هر دختر ییزایچ

 م روت شناخت ندارم، که یاونقدر ینان دارم ولی ته دلم بهت اطم

 ی نکه برا یبر اخوام عالوه یکالً حرفاش رو رَد کنم .در ضمن م

 شخص مخانوم هم در حضور من  ی ناز ی شه برایخودم مسجل م

 ه عمر آه و یتون نبودم دوست ندارم ییبشه که من عامل جدا

 ......م باشه ی دنبال خودم و زندگ ین کسینفر

 دم فقط ی نان داره ، قول میقوبون خودت و دلت برم که بهم اطم

 شه، یز روشن مز برات مثل رویهمه چ ی گه صبر کن یک هفته دی

 ......ی شیمون نمیپش ی که بهم کرد ینان یاونوقت از اطم
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 :د که گفتی نا رو شن یخواب آلود س ی صدادار شد، یصبح که ب 

 .... دختر!! آروم باش بذار بخوابم ی خوریچقدر وول م

 ن اتاق برمیکشم از ا  یگه خجالت م ی م من دیدیخواب یلیخ 

 ..... رونیب

 م؟! اگه از مامانم خجالتیکنیم  ی خجالت نداره!! مگه کار بد 

 .....کنهیقمون رو موهم ذ یخوده، چون کلیکه ب یکشیم

 .... ییه جایخوام برم  یتراخدا بذار برم اصالً م

 .... نو از اول بگویآها خب!!! ا

 ی رون اومدن، از اتاق که خارج شدن صدایهر دو از رختخواب ب

 امد یخونه مده و قهقهه خندههاش از آشپزیبلند حرف زدن سپ

 ....خونهی،کامال مشخص بود کبکش خروس م

 نا یوا ک زد دست و صورتش رو شست به اتاق س سنکه میبعد از ا

 نا هم کارش که تموم شد اومد ی رفت تا لباس عوض کنه ، س

 ......داخل اتاق
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 رو باز ایهل ی موها یا در حال شونه کردن موهاش بود، از وقتیهل

 ی تونه بهشون شون ه بزنه براب ی خواست روزیده بود دلش م ید

 ارش رو ادامه داد  کا گرفت و ین جلو رفت شونه رو ازهلیهم

 ن خانوم هربار یهر دو به آشپزخونه رفتن، صبحانه آماده بود پرو

 !!نهیب ید انگار بار اوله اونا رو باهم م ید یا رو باهم م ینا و هلی که س

 ....کردنیتو دلش قند آب م

 نا با ی ا و سیخوند در جواب سالم هل یر لب دعا میکه زیدر حال

 :گشاده گفت ییرو

 هتون، خدارو صدهزار بار شکر که زنده بودم وام ی سالم به رو 

 ه از خدا بخوامیادیدم ، بنظرتون خواسته زیشما رو د  یعروس

 ......!نم؟ی بده بچهتونم بب ی عمر

 ا یبه هل  ینگاه  یمادرش سر شوق اومد با بدجنس ی نا از حرفایس

 :و گفتانداخت 

 ؟! چرایزنیه مین حرفا چیمامان!! ا یسال زنده باش  ۲ یاله 
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 ه؟! منم مثل خودت عاشق بچهام از اون تُپُالش کهیادیاسته زوخ

 ....ی ن یبیا مین زود ی شال به همیکنه !! ایآدم ضعف م

 ا یکه اشک تو چشماش جمع بود رو به هلین خانوم در حالیپرو

 :ر بود گفت ینا سرش به زیس ی که از خجالت حرفا

 

 

 ت سدونین صبح جمعه!! خدا رحمت کنه مامانت رو چه میبه ا 

 شه؟! چقدر ذوق بچهدار شدن شما رو داشت!! کاشیم ی نجوریا

 .... کرده بود ی ه کاریبرا آقا حامدم 

 ....ا بغض کرد و دلش گرفتیهل

 دن حرفیر جو، با شن ییتغ ی ا برایهل یدن ناراحتیده با دیسپ

 الش از بابت حامد راحت بود گل ازیگه خیدمادرش!! حال که 

 :گلش شکفت

 دایم پ یکی!! نگران نباش مامان!! بالخره  خدا رحمتشون کنه 
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 ده یا بله میشه به داداش هل یزنه تو سرش، خر میشه خدا میم

....... 

 ن خانوم امّایدن، پرویده خندین حرف سپ ینا به ای ا و سیهل

 :سختش شد و گفت

 

 

 ه دختر خوب یکنم یاقتش رو داره، دعا م یل حامدجان ماشالل 

 .....شهیبش م یمثل خواهرش نص

 :ا کرد و گفتینا با عشق نگاه هلیس

 ...دا بشهیمن پ  ی ایمثل هل یعمراً کس

 :ده انداخت و ادامه دادی به سپ ی نگاه تاسف بار

 !! طفلک حامد

 ی افه یا و قیحواسش به هل ینا هم هی تمام مدت صرف صبحانه س

 ...دَرهمش بود
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 :سرش رو کنار گوشش برد و گفت 

 روزم یدونم دیآرامستان، م برمتی نگران نباش!! بعد از صبحانه م 

 !!!یحال ناراحت ی بر  ینتونست

 

 

 صورت ی به پهنا ی ر حالت داد و لبخندییچهرهاش تغ ی ا به آن یهل

 :زد

 !!! ممنون

 ی ا آماده رفتن به آرامستان شدن، هوای نا و هلیبعد از صبحانه س 

 ....بود  یر و عالیبه شدت دلپذ ی ربها

 گه نشده بود سر ید  هنا برده بودش مقبریل سال که سیاز تحو

 ....بزنه

 اده شدن وین رو پارک کرد ، هردو پینا ماشی دن سیرس یوقت

 ....باهم به سمت مقبره رفتن
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 آب  ی دن شمع هایا با دید انداخت در رو باز کرد، هلینا کلیس

 !!!نجا بودهیروز پدرش اید دیشده فهم

 

 

 ذاشت تا خودش خاموش یکرد و میامد شمع روشن م یهر موقع م 

 ی دن شمعها حس خوب ی رفت با دیبه مقبره م ای هل، هر وقت هبش

 .... دادیبهش دست م 

 ا با مادرش خلوت یرفت تا هلیرون م یخوند و بینا فاتحه می هربار س

 ش ینبار حرفاش در مورد حامد و خواستگاریکنه و راحت باشه، ا

 ..... بود

 دنش به سمتش رفت شونهاش ی نا با د یرون اومد سیاز مقبره که ب 

 ......نیو گرفت بردش داخل ماشر

 که  ایهلخودشم رفت مقبره رو قفل کرد و سوار شد، رو کرد به 

 ،سرزنشگرانه  یه داده بود به پشت صندل یسرش رو تک  یحالیاز ب
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 : گفت

 

 

 !!!یتو که خودتو کُشت 

 :ل رفته گفتیدورگه و تحل ییو صدا ی حال یا با بیهل

 .... امد رو داشتح ی داماد ی سوزه مامان آرزویآخه دلم م 

 !!!؟؟ی بعد از مرگ اعتقاد نداریزندگخُب مگه تو به 

 ی معلومه که دارم ، اآلنم لحظه به لحظه دارم باهاش زندگ  

 .کنم انگار که هستیم

 رفته  ی گهاید ی ای؟!!مامانت فقط به دن یناراحت یچ ی پس برا 

 ون منه، و به هی بی افته رو میکه برامون م یکه از اونجا ما و اتفاقات

 ....شهیاندازه خوشحال م 

 د، دلمیدیک میمن دوست داشتم کنارمون بود و از نزد

 .......نم ی ش رو با چشم خودم ببیخواست شادیم
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 ن و مطمئن باش از همه اتفاقاتی شون رو با دلت ببیحالم شاد 

 نو اصالًیو ا  یکنیت میدونن تو منو اذیبرن، مثالً منور باخیا

 ........پسندن ینم

 : لش داد و گفتیتحو یجون ی بخند ب لا یهل

 ..... ریبگ  یتو هم همش به نفع خودت از آب گل آلود ماه

 حرف زدنت باهام راحت تر شده،  ی جونم!! دقت کرد ی ا

 ب درست یبه ترت ی نجوریگه هم همید ی زایصبرانه منتظرم چیب

 .... بشه

 !!گه پرو نشویافت دیراه ب 

 .....به چَشم ی ا

 نا خونشون جمع بودنیس ی ا، خواهراهظهر طبق معمول جمع ه

 در حال آمادهکردن و  یقه خاصیا با مهارت و سلیبعداز ناهار هل
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 نا بود، در آشپزخونه غرق افکاریس ی برا ییغذاها ی بسته بند

نا را در کنار خودش  یبود که حضور س خودش بود و مشغول کارش

 گفت  ی ن بلندی د و هیبود ترس ییهوی حس کرد

 !!ترسوندمت؟ جانم!! ببخش  ی ا

 .....ی تو حال خودم بودم ، متوجه نشدم اومد

 ؟؟یکن یچه کار م 

 !! ی رون نخوریب ی کن غذا ی چند روزت غذا گذاشتم، سع  ی برا

 نفره ۲خوان با پلوپز یهمه آماده هستن فقط خور شها پلو م

 ......ن درست ک

 ن جاده رو با تو یه عادت کردم ای؟؟ مدت ی ا یشد تو هم ب ینم 

 ..... امیبرم و ب

 ش م ی من باشم مزاحمت م یام ، توهم اونجا کار داریشه بینم
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 ......یرسیخواد حواست به منم باشه اونوقت به کارت نمیم

 !!؟ییدر حال حاضر همه فکر و ذکر و کار من تو یدونینو میا

 رم تهران،یهو به سرم زد به مهران گفتم میدم مون شیاصالً پش

 !زم ؟یبه سرم بر یاکخدونم اونجا تنها بدون تو چه  ینم

 ی نا رو تو دستاش گرفت بوضوح م ی س ی ن بار دستایاول ی ا برایهل

 :گفت یشاک ید با لحنیلرز

 .....!!!ن حرفا نزنیاز ا ینگو حال که سر راه هست ی نجور یگه اید

 ا همراهش باشه یبود، انگار توقع داشت هلر شده ینا بهانه گ یس

 داد،یا آزارش میتنها بدون هل  نکه تنها تا تهران بره اونجا همیفکر ا

 ت ا آزاد کرد و مغرضانه گف یهل  ی ن دستاش رو از دستایهم ی برا

 خونه ی ری م  یشیتو که از خداته من برم ، از دستم راحت م

 ......یاش دم خوشحال بیبا ی که دوستشون دار ییش کسایپدرت پ

 ر نشن فقط یکرد خودشو کنترل کنه تا اشکاش سراز ی ا سع یهل

 د ویتو موهاش کش ینا کالفه دستیون قدر که س انگاهش کرد 
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 ...... نگاه ازش گرفت

 لش رویام وساین گذاشت، هل یل رو برد داخل ماشینا وسایس

 از هم ییه جوراینا وارد شد، هر دو یجمع کرد تو اتاق بود که س 

 نا درموردش یکه س  یا بخاطر قضاوت نادرستیبودن هلدلخور 

 !!کرده بود

 ر کردهیکه به موافقت با حرفاش تعب ایهل نا هم بخاطر سکوتیس

 !!بود

 

 

 ن فکر کهیخودش باشه ،ا ی قراریم به ب ایهلنا دوست داشت یس

 ....کرد یش م ی تفاوته عصب ی نسبت بهش ب

 رد تو رو رو هم که براش آماده ک یینا معتقد بود غذاهایس

 ......مادر و خواهراش انجام داده یسیدروا 

 : ا گفتیسرد رو به هل  ون یسرسنگ  ین با لحنیهم ی برا
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 ....ن یفت رو بذارم تو ماشیبده ک 

 : در پنهان کردن داشت گفت یدر گلو که سع ی ا با بغضیهل

 ....اد دنبالمیزنم حامد بیخواد زنگ مینم 

 .....رسونمتیم سر راه میلزم نکرده حاضر شو بر 

 نا باهم کشمکش یس ی خواست درحضور خواهر ایا دلش نمیهل

 ن اتفاق یح داد، زودتر برن تا ایاد ترجیشکش درباا یداشته باشن 

 .....کردن یافتاده از همه خداحافظین

 

 

 نا شدن و گذاشتن به ی و س ایهلنبودن حال  ی اکثراً متوجه عاد

 .... هم ی شون برا ینا و دلتنگ یرفتن س  ی پا

 دونست و فکرینو نمینا ایس  ین بود ولیلش هم همیقاً دلیدق

 !!رو نداره  ی ن دوری ا کرد فقط خودشه که تحملیم

 ا رو نگاه نکنه ی کرد هلیم ینا سعی رون رفتن سی از در خونه که ب
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 نایشدن اونقدر آروم که س  ی صدا اشکاش جار  یام آروم وبیهل

 نا بدونی س یع یشف ی خونه آقا ی دن جلویرس یمتوجه نشد وقت 

 کرد در رو باز کرد یام آروم خداحافظیتوقف کرد، هل یچ حرفیه

 ره ماند. ینا خی .و به سگذاشت رونیه پاشو بی

 پشت  ی فش رو از صندلی ن رو بست و کیاده شد در ماشیبعدشم پ 

 نا کنه هم روشو نداشت و هم یگه هم برنگشت نگا ه سیبرداشت د

 ی ل یداد در خونشون خ کرد، زنگ رو که فشاری ه میبه شدت گر

 ..... ا به داخل رفت و در رو بستی زود باز شد و هل

 ا یر بود با چشم دنبال هلیر از رفتن خودش دلگااز ظهر بعدِ ناه

 داش کرد،  ینکه تو آشپزخونه پینبود تا ا یگشت ول

 ی وقت یکرد، ول یاز تنها رفتنش ابراز ناراحت

 کالفه شد، فکر کردشتر یکنه که تنها بره بیقش میا تشوید هلید

 ....ازش نداره ینه و درکی بینا رو نمیس  ی قرارینهمه بیا

 ا یودش حق داد سگرم ههاش توهم باشه و به هلخن به یهم ی برا
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 ی ع یشف ی خونه آقا ی نشون بده چقدر ازش ناراحته، تا برسن جلو

 ا کرد تمامیکه هل ی رمنتظر هایبا کار غ ینگاهش هم نکرد ول یحت

 خت تازه متوجهیده بود به هم ریخودش چ ی براکه  ی معادلت 

 اد ویب شا شده بود تا بخواد به خودیصورت غرق از اشک هل

 .....د شد و داخل خونه رفته بودیا از نظرش ناپدیکنه هل ی کار

 احمق دوباره ناراحتش کرده بود اونقدر از دست خودش ی نایس

 .....امد یده شدنش به چشمش نمی ن بوس یریکالفه بود که حس ش

 ن یکرد از ماشیم ی ه کاری دی بافرمون گذاشت،   ی سرش رو رو 

 به ی گرفت، با دوتا بوق صدا و ا ریشماره هل یاده شد با گوش یپ

 :دیچ یپ یشدت گرفتهاش تو گوش

 !!!بله

 !! رون کارت دارمیا ب ی ا بیهل

 ه گفت یون گریه اش شدت گرفت، میاط بود گریهنوزم داخل ح

: 
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 .... رونیام بیتونم ب ین نمنا!! خدا به همرات میبرو س

 .... رونی ا بیگم بی بهت م

 زنگ ی دیدت باش رسوام ، لطفاً برو فقط مراقب خیتونم ب ینم

 .....بزن

 ی دیه که حرف حرف خودشه، با نا امیید از اون وقتاینا فهمیس

 :و ملتمسانه گفت 

 ه ی گه گریو د ی دیتا مطمئن نشم منو بخش یا!! ولیباشه ن

 ....مریچ جا نمیه  یکنینم

 :با هق هق گفت

 ...یر وقت نرسیمن خوبم ، برو د 

 .....میدیبگو بخش!؟ ی ه نکنیشه گریخوام، میزم معذرت میعز

 هی!! که ببخشم خودم دلم گرفته بود و گری نکرد ی کار

 ......به تو نداره  یخواست ربطیم

 بزنه رو زده و برخالف دیباکه ن  ی ده نداره گند ی گه فا ی دونست دیم
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 ....ش کردیشد کاریحتش کرده حالم نمش نارای لیم

 ...زمیخواست ناراحتت کنم ، منو ببخش عزیا !!! دلم نمیهل

 ...ستم ،زودتر برو خدا به همراتیباور کن اصالً ناراحت ن 

 ...زمیخداحافظ عز

 ...خدانگهدار

 خوند و به داخل یتالکرسینا که اومد، براش آین س یماش ی صدا

 کرد به محض یه نگاهش مخونه رفت. حامد از پشت پنجر

 :دیدنش متعجبانه پرس ی ورودش سر راهش سبز شد با د

 نا کجاست؟ ی ؟! سی شد یختیر نیشده؟ چرا ا   ی!! چیهل

 !!نا رفت تهرانی نشده ، س  ی زیچ

 :دیحامد بال پر ی ابروها

 له چه وقت تهران رفتنه؟ ؟یاآلن که همه جا تعط

 نخوابه تا اآلنم نکه کاریا  ی د گرفتن، اول کارشونه برایپروژه جد

 .....د و نظارتیبازد ی رفت براید میبودن حال با  یفتیکارگرا ش
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 به ی ؟! وای چ ی ه برای؟ گری شد یختین ر ی ا اونوقت تو چرا

 ت یخوام رعاینکه خواهرش رو میتت کرده با ای حالش بفهمم اذ

 ....امیکنم و از خجالتش در میرو نم یچیه

 به روش ی قنج رفت ، لبخندحامد دلش  یت برادران هیا از حمایهل

 :زد و گفت

 ....ست از رفتنش دلم گرفته ناراحتمین ی زیزم چینه عز

 .... یذاشتید تنهاش م ی؟! نبا ینرفت تو چرا

 .... ؟! موندم تا داداشم رو سر و سامون بدمیدون یمگه نم 

 نیده خواستگار داره همه هدفم ایدم سپید ی !! وقت ی ن هلی بب

 خوامش و اگه جوابش بهم مثبته صبر یم ده بدونه من یبود که سپ

 ....!!کنه تا سال مامان!!! تا اونوموقع حرفشم نزن

 .... کم بخوابم یم، اآلن بذار برم یکنیصحبت م حال بعد 
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 ا یدهاش با هلی راه افتاده بود خودشو بخاطر رفتار نسنج  یاز وقت

 قتر و با یا و احساساتش دقیدر مورد هل دیباکرد، انگار یسرزنش م 

 ی ن دخترا بزرگ شده بود ول ینکه ب یشد. با ایاتش آشناتر میروح

 گرش ازش بزرگتریاهر دوده در تعامل بود، سه خیشتر با سپیب

 اتیده هم خلق ی شد که عمال کنارشون نبود. سپ ی سال م ۶بودن 

 ا فرق ی هم سن و سالش خصوصاً هل ی شتر دخترای اتش با بیو روح

 .....کردیم

 .....!!شدیناراحت م یا کسی ی ز یو نه از چکرد یه میمعموًل نه گر

 فاوتتحساس ، باهوش و م ی ا دختریده بود ، هل ینجا فهمیتا به ا

 ش شده تا بحال بارها   یوارد زندگ یه است. از وقتیبا بق

 

 

 مون بودیکه در موردش کرده پش  ینادرست ی بخاطر قضاوتها

 .....و دراومدن اشکش شده بود یچون هر بار باعث ناراحت
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 باهاش تماس  دیبااورد ید دلش طاقت ن یقم که رس یبه عوارض

 !!شدید و از حالش مطمئن م یشن یگرفت صداشو میم

 :دیچیپ  ینش تو گوشیدلنش ی ه بوق صدا یشمارش رو گرفت با 

 !! الو سالم

 ؟؟یزم !! خوبیسالم عز 

 ؟یی؟ اآلن کجای ممنون خوبم ، شما چطور

 ....!!! قم  یدم عوارضیمنم خوبم !! تازه رس یتو خوب باش

 موقع  ی رم مجبور نباشی گیمراقب خودت باش!! تماس نم

 ....بزن گخودت زن ی دی، رسی جواب بد یرانندگ

 

 

 .....یزم!! تو هم قول بده مراقب خودت باشیباشه عز 

 ..... باشه حتماً

 ...زمیخداحافظ عز
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 ....خدانگهدار

 یساعت ۲با یتقرب ود  ۶ساعت رو نگاه کرد  یبعد ا ز قطع کردن گوش

 ده بود.... هرچند بد ینا از خواب پر ین زنگ س یده بود با اولیخواب

 ...شترش هم خوب نبودیب دن یخواب یدار شده بود ول یب

 شترش هم بخاطر تماسیبهتر شد ب   یلیحالش به نسبت قبل خ

 ....دن صداش بودینا و شن یس

 به دست و صورتش بزنه،  یبه خودش داد لزمه آب ی کش و قوس

 ....داشت با پدرش در مورد حامد صحبت کنه  قصد

 . وارد هال شد برقا خاموش و خونه در سکوت بود یوقت

 وارد شد پدر  یامد، وقتی آهسته از آشپزخونه م حرف زدن  ی صدا

 .....ز نشستنیخوردن پشت م ی د در حال چای زجون رو د یو عز

 دیش به روش خند یدنش با صورت دوست داشتن   ی زجون با دیعز

 سالم داد، پدرش هم که پشت بهش بود برگشت هر دوا یهل

 .... دادن یجواب سالمش رو با مهربون
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 ، و اومد کنارشون نشست ، پدرش تخی ر ی خودش چا ی ا برایهل

 :دیپرس

 

 نا کجاست؟؟ یمن متوجه نشدم، آقا س ی اومد یک

 نا ی دار بود، سید فقط حامد ب یبعدازظهر اومدم شما خواب بود

 ....زدیروژهشون سر مد به پیرفته تهران با

 ت پسرش رو یرعا یر کرد ولییز جون تغ یچهره خندون عز یبه آن

 ....!!!نگفت ی زیکرد چ

 :دین پرسیهم ی ست، برایتوجه شد حامد خونه ن ما یهل

 حامد کجاست ؟؟ 

 :پدرش گفت

 کار ی ه سر ین خانوم یاد، عموت و مه یفردا فرشاد قراره ب

 .....داشتن رفته کمک شون

 :شروع کرد ایهل  که گذشت یکم
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 خواست م ی، مینباشه ول  ید اآلن وقت مناسبیدونم شا یباباجون!! م 

 .....بدونم نظرتون رو یدر مورد موضو ع

 .....!!دمیبگو دخترم گوش م 

 نا عالقه داره ،یدم حامد به خواهر سیروز فهمینطور که دیا

 از فوت مامان نگذشته  ی زیخواد اآلن که چیخودش دلش نم

 ه انجام بشهی گم فقط صحبت اولیمن م  یح بشه ولموضوع مطر

 ی باشه برا  یعقد و عروس یالمون راحت باشه مراسم اصلیتا خ

 نمور د یزجونم درایخواستم نظر شما و عزیسال مامان. م زبعد ا

 .بدونم 

 ا یداد، هلیدخترش گوش م ی با آرامش به حرفا یعیشف ی آقا

 ز جونیامّا عزده ، ینشون نم یچ واکنشیمتعجب بود که پدرش ه

 ..... دا بودیاز چهر هاش هو یخوشحال
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 :ا انداخت و گفتیبه هل ینی پدرش نگاه غمگ 

 امرز درباهاش بهم گفته بود ی خداب ی جون، مهر دونستم بابایم 

 رون قدمیم ب ی افته ، رفته بودینکه اون اتفاق ب یدو روز مونده به ا 

 گفت که بعد برام  ی معتمد ی م از احساس حامد به دختر آقا ی بزن

 م ی لیدم خیشن  یاز تولد نورسا حامد در موردش صحبت کرده، وقت 

 فتخاره پسرشون کهان خانواده با عث یخوشحال شدم وصلت با ا

 امتحان خودشو پس داد دخترشون هم بالخره مربوط به اون

 یکه تو از تهران اومد یموقع ی م برا یخانواده است، قرار شد بذار

 ...... !!!اجل به مادرت مهلت ندادم که یباهاشون مطرح کن

 :تازه کرد و ادامه داد ینفس

 م خواستگار وده خانیسپ ی برا ی خبر گفت  یروز که از همه جا بید

 خوب یلیشد. من حسش رو خ یدم به چه حال ی اومده، حامد رو د
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 . ن دوران رو گذروندمیا ییه جورایکنم چون خودمم یدرک م

 د که شما دوتا خواهر برادر الم راحت بوینگرانش نشدم چون خ

 د، اگه حامد واقعا دوستش داشته باشه یدار یمیرابطه خوب و صم

 کنه .از یم  یه حرکتی یتو که خواهرش  قینه و از طری شیساکت نم

 برادرت  ی برا  یبتون ی طرف تو هم که مطمئن بودم هر کار

 فهمم که شما خواهر یشتر می ست ب ی، اآلن که مادرت نیکن یم

 ....دیخوریدرد هم م برادرا چقدر به

 : کرد یپدرش احساس سبک ی دن حرفایا از شن یهل

 د، راستش ی د و موافقیان بودیچقدر خوبه که شما هم در ج ر 

 که مهمه ی زی چ ی دم ولیحامد انجام م ی بتونم برا ی من هر کار

 ن بود مطمئنا یر از ایخواد اگه بغیده هم حامد رو مینه که سپ یا

 ..... ساخته نبود ی از دست منم کار 
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 ه!! به حرف حامدم گوشی ده خانومم راض یچه خوب که سپ 

 د منم ی نا رفتیسروز که تو و آقا یم که گفته بعد از سال!!! د یدینم

 شتر ازما یدونم اون بیاجازه گرفتم م ی ه سر رفتم مقبره از مهر ی

 کن ه یر نمیی تغ یچین ازدواجه، با عقب انداختنش هیدلش با ا

 یرسن ، حامد از اون پسرا  یرتر به هم میتا جوون د۲ن یفقط ا

 کنه یشم کار میاومده پ ی بعداز سرباز یرته از وقتیب و با غینج

 گه رو  ی ان آوردم گناهه تنها باشه حال که همدمیواقعا بهش ا

 م که ساز و دُهلیخوایشترم لزمه ، نمیدوست دارن که عجله ب

 ان مراسم ینا به هم محرم بشن راحت برن و بیم فقط ایراه بنداز

 ..... بعد از سال ی بمونه برا  یعروس

 : ن گفتی غمگ  یزجون که تا اونموقع ساکت بود، با لحنیعز
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 د ی داشت، اگه بخوا یا معرفت و خانومیه دنیامرز یبخدا ی مهر 

 د مطمئنا روحشیرو عقب بنداز ی ر و شادیبخاطرش مراسم خ

 مراسماد اونم قراره  یشه خداروشکر فردا فرشادم میآزرده م

 .....عقدش باشه 

 خوشحال شد که قابل گفتن نبود  ی ن خبر بقدریدن ایا از شن یهل

 :د یداخت و پرسنبه پدرش ا ی نان نگاه یاطم ی ، برا

 !؟یکاشان  ی واقعاً؟؟ با همون دخترِ آقا 

 : د تکون داد و گفتییپدرش سرش رو به عالمت تا

 داش هشون رو هم زدن. داداش و زندایاول ی آره دخترم!! حرفا

 شنبه هفته بعد قرار ی ز جون اجازه گرفتن برایاومدن از من و عز

 .... محضر گذاشتن
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 ینجور یره و ایگی سر و سامون م د فرشادم دارهیشنینکه میاز ا

 .دا کرده بودیپ یعمو و زنعمو هم خوشحالن، حس خوب

 که با فرشاد داشت مال مت  ی شه خودشو بخاطر رفتار یهم

 ....کردیم

 نیکه بعد از ازدواجش افتاد اونو به ا ی ندیقات ناخوشآتمام اتفا

 ن  ییقیبانش رو گرفته، امّا ینداخت که حتماً آه فرشاد گریفکر م

 فرشاد و هم ی نبود!! هم برا  یداشت ازدواج با فرشادم کار درست 

 ....خودش

 فرشاد و خوب بودن اخالقش داشت و یکه از درست  یبا شناخت

 زد به فرشاد عالقمنده ، مطمئن یم دن الهه که قشنگ زاریبا د 

 ......در انتظار هر دوشونه ی نده روشنیبود آ

 

 

 نا و موافق بودن پدریس ی دن صدایکه بواسطه شن ی مثبت ی انرژ
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 نطور خبر ازدواج یده همیز جونش با ازدواج حامد و سپیو عز

 شام دست به   ی ز جون بر ایفرشاد گرفته بود باعث شد نذاره عز

 ....نه خودش تموم کارا رو به عهده گرفتد بز یاه و سف یس

 ز جون قبول زحمت کرده بود اومده بود خونشون یکه عز یمدت

 د کمکش کنه اکثر مواقع که تهرانیور که باطا نتونسته بود اونیهل

 ی معتمد ی وقتا مجبور بود خونه آقا یلیامد خیم میبود وقت

 ......باشه

 ا ، سرزنشش یز جون در نبود پدرهلیبود و عز ی مشغول آشپز

 :گفت ی کرد و میم

 ادیکه شوهرت دلش م یهست  یکنم تو چطور زنی من تعجب م

 !!ل بره تهران؟یام تعطیا وکار اونم ت ی زن جوونش رو بذاره و برا

 

 

 ی عقل یا اونقدر ب ی ده، یح میکه رفتن رو ترج ی ش کردیه کاریا ی
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 !!ی شوهرت رو تنهاش بذار دیبان  ی دونیکه نم

 یاره ، زن و شوهرا یت م ی سر زندگ ییه بالیخره تو بال ی ن کارایا

 شن از هم دور باشن من ینم یرا ض  یبراحت یلیچ دلیجوون به ه

 وقتا  یلید خی ه اراک هم که هست یما دوتا چطورشموندم تو کار  

 .....نجایا ی ایتنها و بدون شوهرت م

 ن  ی دونست که چقدر براش ا  یز جونش رو میا اخالق عزیهل

 یراحت  ی خوره برایش رو م  ین غصه زندگمسائل مهمه و ال 

 : گفت یالش با مهربون یخ

 ی چ مشکلی ز جون قربونت بشم حرص نخور، باور کن هیعز 

 برسونم هفته  ییه جایمن اراک موندم که کار حامد رو به   ستین

 ....ام اراکی تونم بی شه و ماه به ماه نمیبعد کالسام دوباره شروع م

 

 

 بخاطر  یزد مطمئن نبود ول یم که ینکه خودشم از حرفیبا ا
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 انهیدلجو یشه با لحنیدونست واقعاً نگران زندگیزجون که میعز

 :ادامه داد

 الت راحت رابطه من و یت بشم، خیران گقربون خودت و دل ن

 به  ی م ول یاز هم جدا شد یخوبه بعدازظهرم با دلتنگ یلینا خیس

 ناید ارفت منم اگه مسئله حامید میکش قول داده بود و با یشر

 شما یرفتم، نگران یذاشتم و حتما باهاش مینبود تنهاش نم

 ......قربون شکل ماهت بشم یک نیت میمورده فقط خودت رو اذیب

 داد هنوزم قانع نشده، یافهاش نشون میکه قیزجون در حال یعز

 :مغرضانه گفت 

 ا یست چ یحال از ما گفتن بود دختر جون!! شما جوونها معلوم ن

 .....مادر یگ ینطوره که تو میل همشایتو کلهتونه ا

 

 

 رو نیاز آشپزخونه ب  ی ز جون بعد از غرغرهاش، با دلخوریعز
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 .... رفت

 خودش  ی ز درست سرجایرتب و هر چمطبق معمول همه جا 

 .... د اَمن و امان بودیقرار داشت. به همه جا سرک کش

 به  ی دیل شدیا میدن تخت هل ی در اتاق خواب رو که باز کرد با د

 م گرفت ین کارم کرد و تصمیدا کرد، هم یتختش پ  ی دن رویوابخ

 شب رو به صبح  ی شتریهمونجا بخوابه مطمئن بود با آرامش ب 

 .......رسونه یم

 ی ا درمورد خواستگا ر یکه نشد هلیر وقت اومد طوریحامد شب د

 رمانید باهاش صحبت کنه، صبح زود هم قرار بود همراه هیاز سپ

 ز فرشاد به تهران برن و تا ظهر برگردن،استقبال ا ی برا ی دونفر

 که ناهار دعوت کرده بود  یینبار رو زنعمو بخاطر مهمونایا

 مناسبت برگشت فرشاد خونه عموبهمراهشون نرفت همه ناهار 

 ..... جمع بودن

 که ی نا منع کرده بود خونه عمو بره، باوجود ینکه سیا از ایهل
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 اد دوستیا زیهلبود که  ی زیشد و چیت محسوب میمحدود ینو ع

 ن نرفتن رو دوست داشت ینا بود ای چون خواست س ینداشت ول

...... 

 هر رو دعوته ظز جونش گفت که  یصبح موقع صبحانه به پدر و عز

 نا که یذاره سیتونه همراهشون بره میو نم ی معتمد ی خونه آقا

 یا بخاطر حضور خال هها یرن!!!، هل یدن فرشاد م ی برگشت باهم به د

 نیهم ی به رفتن نداشت برا ی ادیل زیتما  یمونفائزه تو مه

 ره، یم به نرفتن بگیتصم یشد تا براحت ینا هم عاملیخواست س

 ز جون منتظر بود پدر یه انجام داد ، عزکز جون کارا رو یکمک عز

 .....خونه پسر بزرگش برن  یاد دنبالش تا باهم به مهمون ی ا بیهل

 ....رفت ی معتمد ی ام بعد از دوش آماده شد و به خونه آقایهل

 د  یوارد خونه شد فهم یده در رو باز کرد وقتیزنگ رو که زد ، س پ

 ن اقوام رفتهدین خانوم و حاج آقا به دیده تنهاست، پرویسپ

 ....بودن، ظهرم نبودن
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 ه ی ا براش یدن هل ین روزا د یا خوشحال شد ایدن هل ید از دیسپ

 مورد حامدا در یامد بالخره هلیدن حامد به حساب مید  ییجورا

 ی شد از حال و روزش خبر دار بشه برا یزد و باعث میحرف م

 ود ریداً سپ ی ام جدیگشاده ازش استقبال کرد، هل ی ن با رویهم

 با براش حکم یتونست مثل فرینه فقط بعنوان دوست بلکه م 

 .خواهر نداشت هاش رو هم داشته باشه 

 آلن داشتا ی ده دوست بودن ول ی با سپ یینکه از دوران ابتدایبا ا

 بود  یف و دوست داشتنیکرد، دختر ظریدارانه بهش نگاه م یخر

 صورت  یرو فرم و قابل قبول ، پوست گندم یکل یقد متوسط ه 

 ......بود  ین و دوست داشتنیچهره دلنش ی اً گرد.... درکل دارا تنسب

 "!ه؟یچ"ا شد سرش رو به عالمت یهل ی ده که متوجه نگاههایسپ

 : کردینازک م یچشمکه پشت یتکون داد در حال

 دیباکه  ی، اونی ب روم بذازیع ی خود نگاه نکن که بخواین ب ی بب

 .... دهیبپسنده بدجورم پسند



@Romanbook_ir                                                                                      تابوشكين عاشقانه  

  
 

شما! یمجازق ین رف ین و آخریرمان بوک:  اول                                      

 :د و گفت یده خندی سپ یوابجن حاضر یا به ایهل

 ده، من موضوع رو مطرح کردم بابا ویم پسندیل یاون که بله خ

 گه ی ناراحته م ی لین، خود حامد بخاطر مامان خیز جون راضیعز

 اومدن ی روز عصر همش بخاطر کارایباشه بعد از سال مامان!! د

 رمان رفتن ی زود با ه یلیفرشاد خونه عمو بود، امروزم صبح خ

 ارم و باهاش صحبت کنم چون یرش بیشاد!! نشد گراستقبال ف

 ....هست ییزاین چ یبابا مخالف صدرصد عقب انداختن چن

 :انه گفتدوست یبه خودش گرفت و با لحن  ی ده قالب جد یسپ

 د هرطور دوست داره عمل کنه اگه بخوادید بذاریتش نکنیاذ 

 ندارم!! و تا هر  یامرزت صبر کنه من حرفیتا سال مامان خداب

 ..... مونمین بخواد منتظرش مازم

 زیتشکر آم یده خوشش اومد با لحن ی سپ یا از برخورد منطقیهل

 : گفت

 ه نکرده، ، خداروشکر حامد اشتبای دار ییممنون که درک بال 
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 مثل تو قراره ی تو رو انتخاب کرده براش خوشحالم که دختر

 .... درکنارش باشه

 م ه یفشون نرفش باعث شد حیا از داخل کیهل یزنگ گوش ی صدا

 ش رو جواب بده ، ی فش بره تا گوشیکار بمونه و به سمت ک

 تماس  ی دکمه برقرار ی نا بود!! فورید سیرو که د یصفحه گوش 

 :د یچیپ  ینا تو گوشیگرم س ی نکه الو رو بگه صدایرو زد ، قبل از ا

 ....زمیالو سالم عز 

 ؟یالو سالم خوب 

 ؟  ی خوبم ، تو چطور یلیاآلن خ 

 ....مممنون منم خوب 

 !؟ ییکجا 

 کجا باشم ؟؟ ی خوایم

 . ی د کنار باشیاگه به من باشه که اآلن با 

 نا دور که شده بود انگار به همون نسبت پررو ترم شده، تا یس



@Romanbook_ir                                                                                      تابوشكين عاشقانه  

  
 

شما! یمجازق ین رف ین و آخریرمان بوک:  اول                                      

 ا بهتر یحرف بزنه ، هل ی نجو ریامده پشت تلفن ایش ن ی ال پبح

 ده بدتر ازیشن  یاره که چیخودش ن ی د سکوت کنه و به رو ید

 نا یکرد، سی م داشت نگاهش م ی ده مستقیپن بود که سیهمه ا

 : بشنوه ، گفت ی ست جوابید قرار نیفهم یوقت

 ؟؟ ی ؟! خونهاییجداً کجا 

 !!!م خونه عمویبله رفت 

 از گفته  یا آنینا پشت خط باعث شد هل یس ی  طولن مکث نسبتاً

 سرد و ید که با لحنینا رو شنی س ی مون بشه ، صدایخودش پش

 : ت فش گیمتفاوت با چند لحظه پ

 

 

 !؟ی ندار ی خوش بگذره، کار 

 !؟ی ناراحت شد 

 !م برات مهمه ؟ی؟!!! مگه ناراح تیچ ی برا  ینه!!! ناراحت 
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 ی بسرش بذاره،با لحنن سریشتر از ایا دوست نداشت ب یهل

 :انه گفتیدلجو

 .... اگه مهم نبود که اآلن خونه شما نبودم

 :نکه مطمئنش کنه ادامه دادیا ی برا

 ظهرم  یدن ی د دیع ییمامان بابا رفتن جا م،یی د تنها یبا سپ  

 ......انینم

 .... مونهیادم میشه ی، همیممنون که نرفت  

 

 

 ی تو هم نگفته بودد اگر  ی دوست نداشتم برم، شا یلیخودمم خ 

 ..... رفتم یبازم نم

 خواد بگه نرفتنش ینا حس کرد چقدر مغروره که بازم م یس

 :گفت ی قراریب  صدرصد بخاطر حرف اون نبوده، در جوابش با

 از خجالتت در ید اونجا بودم تا درست و حسابیاآلن من با
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 .... امدمیم

 رس ییپرصدا  ید خندهیرسینا بهش نم ی نکه دست سیا از ایهل

 :روزمندانه گفت یداد و پ

 .....رسهیخداروشکر که دستت بهم نم

 .... امیمونه بالخره میکه نم ی نجوریا

 ی کنارش بود با دلتنگ امد وی خواست میا دلش میو چقدر هل

 :دیپرس

 

 

 !؟ییاآلن کجا

 سرکارگرمون حواسش به همه  یم !! محل پروژه، رسولیرباط کر

 ..... می اه حضور داشته باشخودمون گهگ دیبابازم  یز هست ولیچ

 .....خُب مراقب خودت باش 

 زم تو همیشه نباشم؟! حتما عزیمگه م ی و بخوا ی تو بگ  ی وقت  
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 ......مراقب خودت باش

 !!ممنون حتما

 ....به همه سالم برسون، خداحافظ 

 ....حتماً خدانگهدار 

 از آشپزخونه یی د صداها یده رو ند یرو که قطع کرد سپ  یگوش

 نا لباساش رو عوض کرد و بهیلش رو برد اتاق سیوسا امد،یم

 ......آشپزخونه رفت

 

 

 گذشت و همچنان دلتنگینا به تهران می از رفتن س ی سه روز

 ....دوا بیهل

 ایخونه خودش به واحد هل ی نکه به جایکار هر روزش شده بود ا

 .....شدیش می رفع دلتنگ ییه جورایبره انگار 

 ش زنگیشد که گوشیواب آماده مخ ی اآلنم مسواک زد و برا
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 ن ساعت تماسیداره که ا ی خورد مهران بود !!حتماً کار مهم

 :اد منتظرش نذاشت و جواب دادیگرفته، پس ز

 ..... ران ، سالمهجانم م

 ؟؟یسالم خوب

 !!گذره که؟ید؟؟ خوش میممنون شما چطور 

 

 

 اد هوام سردهی؟! همش بارون میم، نه بابا چه خوشی مام خوب

...... 

 !!؟ی ایگه هم نمید ی دیچسب یپس چرا رفت

 خوان قالب کنن بهم یم، دخترشون رو میایذارن بینا نمیجان س

..... 

 :زد و گفت ی نا قهقههایس

 ه یر دختره رو قال قضی؟! بگ یهست  یگه!! پس معطل چیدخوبه  
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 ....رو بِکَن بره 

 رش دختره کامالً دم بخته، یا بگ یخودت ب ی خوایزهرمار!! م 

 ی شکش هرکیشمال رو هم پ ی ل  ی در لفافه گفت و پدرش

 .....کنهیدامادش بشه م

 

 

 ر هرچهیشال مبارکه، دست خانوم رو بگیخوبه ا یلینکه خیا 

 ..... ایل ب ازود تر از شم

 !!د ؟یبه کجا رس ی ان تو با نازیجر یراست 

 .....تمومش کردم یچیه 

 تعجب کردمخورد از اولم یبه درد تو نم ی ناز ی کرد  یکار درست 

 ..!؟ی تو چطور جذبش شد

 کردم یم یکردم، تازه داشتم خانوادهام رو راض  یاشتباه بزرگ 

 .....رفتیمادرم مقاومت کرد نپذ  یازدواج ول ی برا
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 لیگم، اوای ست بهت م ینتون نیب ی زیگه چید  یگیال که مح 

 ی د داده بود به من ولیر شدیگ  ی که اومده بود شرکت و تو نبود

 ه بعدش هم نوبت تو شد چند یندم چه جور دختر من تا تهش خو

 

 

 ر نشدهی ، حالم د ی ت ندادیبه حرفم اهم یبار بهت تذکر دادم ول

 ..... ی خوب کار کرد

 : گفت  یو خوشحال تینا با رضایس

 .. دارم ی احساس بهتر   یلیآره خودمم خ

 اآلن کجاست؟؟ ی دون یم 

 .....هم نداره  یتینه !! برام چندان اهم

 با اون دوستش که  یست بدون یبد ن ی!! ولی ق دا ر آره خب ح

 ن باغ ی رام ید اون شبم اومده بودن مهمونیپریم  یلین اواخر خیا

 با من تماس یمهمون ی اه، فردید رفتن ترکیالت عیکرج!! تعط
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 دم یپول کرد که بعداً از حقوقش کم بشه منم د   ی گرفت و تقاضا

 ..... ره مسافرت بهش دادمیگفت سر راهه داره م

 ......ستیگه برام مهم نیزش دیچ چیه 

 

 

 بهت زنگ زدم ، شماره مهندس  یچ ی ادم رفت برا ی آخ اصالً 

 محوطه ی امطرح آبن ی ر برایادداشت کن تماس بگ یسماوات رو 

 فردا ی ریدونه قراره تماس بگ یمجتمع باهاش صحبت کن ، م 

 ......منتظر تلفنته 

 کنم ....( سال  هنوز دا یباشه،چند لحظه صبر کن خودکار پ 

 )!!!!امک وارد شبکه مخابرات کشور نشده بودیامکان ارسال پ

 نا هرچه اطرافش رو نگاه کرد کاغذ و خودکار نبود به اتاقیس

 یرش داخلش بود رفت احتماًل اونجا باشه، رویتحر زیا که م یهل

 ه مداد بود، مدادیوان که داخلش چند تا خودکار و یه لیز فقط یم
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 د یرون کشیز رو بیم ی زش نبود، کشویم ی رو ی اشت. کاغذ رو برد

 بازش کرد و ی نطوری که داخلش بود رو برداشت هم ی دیسررس

 

 

 صفحهاش  ی شماره مهندس سماوات رو که مهران گفت بال 

 ......ادداشت کردی

 د شد همونیاز مهران نگاهش معطوف سررس یبعد از خداحافظ

 .... .بازش کرده بود یکه اتفاق ی صفح ها

 ...صفحه  آبان بود ی خ بال یتار

 ض بود تب داشتیروز امشب از مسافرت آمد مر۲بالخره بعد از 

 .... دنش تو اون حال نفسم رفت ی با د

 !!!ز دلمیعز

 !!! یدانیرم و نمادوستت د

 ...... یدانیم و نم  ی ن درد مبتالیسالهاست به ا



@Romanbook_ir                                                                                      تابوشكين عاشقانه  

  
 

شما! یمجازق ین رف ین و آخریرمان بوک:  اول                                      

 !!!محبوب من

 

 

 !!؟یدانست یم

 .... غمت

 .... تیدور

 .... ت!! را تاب ندارمیماریو ب

 نت شدمیپرستار بال 

 .... دردت به جانم

 .... خواب بر من حرام شد

 ی ن کاریکمتر

 .... که از عمق جان و دل کردم

 باشم  ی و قاد گرفتهام ، ی

 و از دور دوستت داشته باشم 
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 ی دانست یم

 آنقدر دوستت دارم

 ..... ستمیگر عاشقت نیکه د

 شق برتراستدوست داشتن از ع

 گر یحال د

 خودت دوست دارم   ی تورا برا

 !!!نه بخاطر خودم

 توست  یم خوشبختیو آرزو 

 تو ی دلنوشته برا

 صبح   ۲:۳ساعت 
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 ز رو روشنی م ی نشست چراغ مطالعه رو یصندل ی همونجا رو

 یکس  یخصوص ی ست که نوشت هها ین  یدونست کار درست یکرد، م

 ا ی نه منظور هلیشد بب ب ین صفحه تر غیبا خوندن ا یرو بخونه ول

 نوشته ؟! صفحات  ی ک   ی نو برایه ؟! و این متن چیاز نوشتن ا

 لیاد داشت فقط اواین نوشته ها زید از ایو قبلش رو که د  ی بعد

 شتر نوشته هاش ازید بود، بیش سفتبا صفحاید تقریسررس

 .... شدیور ماه شروع میشهر

 شت ریفند بدا کنه، بهمن و اسیپ ی کتریخ نزدیور ق زد تا تار

 ...... اش بودی نوشت ههاش مربوط به مادرش و دلتنگ

 ن نوشته کنجکاوترییدن اسم خودش پایاواخر آذرماه رو آورد، با د

 شد 

 ...آذر ۲شنبه  
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 کنه، صورتم یدرد م ی ش زدیچند روز پ  هک یل یس ی هنوزم جا

 بهت  یکه نه!! اون خوب شده، روحم به شدت آزرده است !!! ول

 !!بد بود ؟ یلیشه حالم خیدادم ، باورت میخبر م دیدم بایحق م

 نبار هم زودتر از موعدش بود و هم دردناکتر!! از بس سرم دادیا

 .... همه  ول یجلو افتاد، نبودن شارژ موبا ی دم کردیو تهد ی دیکش

 تو همه ی دونیم  ی ا یدست به دست هم داد تا تو از خجالتم در ب

 شه دوستیدست تو باورم نمخوردم اونم از  یلین بار س یعمرم اول

 ی م ولی رو باهم تجربه کن ی بهت ر ی زاینها چ یاول  ی داشتم.. برا

....... 

 ..شب باز دلم تنگ تو شدید

 ..دمیشب باز چون ابر بارید

 ن در عشق بودم،یریتر از ش نیریشب باز شید
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 ..وانه تر از فرهاد در فراقیو د

 ..نگاهت  یلیشب باز مجنون لبخند تو شدم و لید

 ...افت یدر من تبلور  یعاشق ی شب همه افسانه هاید

 ..دمیکش ی شب باز نقاش  ید

 بودنت را ینقاش 

 ..با بودیز

 ..کردم ی شب باز دلم را قربان ید

 تو ی ایرؤ یقربان

 ...تو ی ایاست رؤ نیریچقدر ش

 دم ینا عشق بعیس ی برا

 صبح  ۲:ا ساعت یهل

 

 

 )ید پناهیناه (
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 ده ی شد تا بحال فهمیتعجب تر مخوند هر لحظه م یکه م ییزایاز چ

 زده،یباهاش حرف م ی ن جور ی بود همشون مخاطبش خودشه ، ا 

 ....امدی کرد راه گلوش بسته شده و نفسش بال نمیحس م

 د نگاه کرد داخل کشو سر وب  ۳۸خوند سال یکه م   ی دیسررس

 ، اون قدر تو بهت  ۳بود مربوط به سال قبلش  ی گرید دیرس

 دا ر یتونست تا خود صبح بیبود که م که خوند، مونده  ییزایچ

 ......بمونه

 .......یا دوستش داره اونم نه معمولیده بود هلینجا فهمیتا به ا

 

 

 راکنده پلش بطور یم  رو باز کرد، اوا یدونست،تقوی شتر مید بیبا

 شت ر ینبودن ، ب  یز مهمیصفحاتش نوشته داشت ک ه چ  یبعض

 ...نوشته هاش از آبان ماه بود 

 : بانآ ۲خ یتار
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 گهیکساعت دیشه تا یاآلن ساعت  و من آمادهام هنوزم باورم نم

 !!ی اد خواستگاری نا بیقراره س

 دم ا نتخاب مادرش ی ممکنه احساس اونم مثل من باشه؟! شا یعنی

 ... !!باشم

 اگه خواست مادرش باشه یست حت یباشه مهم ن یلیه هر دلب

 ........کنم عاشق بشه و عاشقانه بمونهیم ی کار

 ........من رفتن ی اخد

 

 

 د در سوگ عشق از دست رفته  یچار هام که بایو من چه ب

 !!!م باشمی سالگ

 در  ی زد و از عالقهاش به دخترینا حرف م یکه س  یتمام مدت

 ...گفتیتهران م

 ........باشه  یش منف یخواست جوابم به خواستگار واز من
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 دم،کریم  ی پناه   یو ب یچارگ یش گرفته بود احساس بیقلبم آت

 ست، از درون ی در بدنم ن  یچ خونیک لحظه حس کردم هی ی برا

 ...... ختمیفرو ر

 پس زده ی کردم اگه از طرف پس ریا کمکم کن !! فکر نمیخدا

 ی که عاشقش هم باش  هیباشه ، سخت تر وقت ین سخت یبه ا یبش

 .....گذرونمیم رو دارم م ین دوران زندگیحال من سخت تر

 

 

 ی شه کسیدوست داشتنه که هم یافتن  ی ن ریین قانون تغیانگار ا

 تونه یم  یفاجعه بارتر از هر کس ی شتر دوست دار یرو که از همه ب

 .....ن شکل ممکن شکسته ی قلب آدم رو بشکنه، قلبم به بدتر

 دوستش داشتم و  یواشکیکه  ییدم اون سالهایتازه امروز فهم

 کردهیبهم فکرم نم ی ذرها یبافتم اون حت یا میخودم رو ی برا

 که با آرزوهام ین یدهام!! کاخ مرمری گفت براش مثل سپ یقتو
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 ......خت و خراب شدیخودم ساخته بودم فرو ر ی برا

 !....؟؟ی دانستیتو چه م

 رت گره خوردهوچشمانٍ مخم ییبایدخترانه ام به ز ی ایکه دن

 !است...؟؟

 !....؟؟ی دانستیتو چه م

 !....؟؟ زند یاد میت را فریبا یکه قلبم با هر کوبشش نام ز

 

 

 !....؟؟ی دانستیتو چه م

 !!!....میاز دردها 

 !!!...ی که درمانش تو بود ییاز دردها 

 !!!...جالب است

 !!!....و هم درمان ی که توهم درد و بود ی جالب است بدان

 !!!....یدانست یکاش م
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 ن ا یس ی دل نوشته برا

 شب  : ساعت 

 )زهرا عباد(

 

 

 رتیود در کمال حنا نمونده بیس ی برا  یگه حس و حال درستید

 قبل  یلیا از خیهل یعنیشد، یرو خوند که باورش نم ییزایچ

 !!دوستش داشته؟

 امد، یرفت و م ید م ینهمه با سپینو حس نکرده بود؟!! ا یچرا پس ا

 ش داشته ی زنه و از  سالگ یرف محکه ازش  ی با وجود عالقها

 ..... نا رو متوجه حسش کنهی نکرد که س ی ن رفتار یکوچکتر

 ....چقدر خوددارهن دختر یا

 ن مدت چقدر ینکه ایدا کرده بود !! با فکر به ایپ یچه حال خراب

 !! باعث رنجشش شده
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 ام دلتنگش بود و مثل خودشی امد تهران هلیداشت م یپس وقت

 .....!!؟ تخواسی دور بودن رو نم

 

 

 دوست نداره به  ین دختر!!! حت یده ایکش ی من چه زجر ی خدا

 که ناروا درحقش کرده فکر کنه، چون ییا کارا ی ه کدوم از حرفا  ی

 ..... دهیشون مییا و جدایمطمئنا خودش حق رو به هل

 ی چقدر احمق بود که تا بحال خودش متوجه نشده !! کدوم دختر 

 !کنه ؟ یازدواج مصلحت ی با پسر ادیفقط بخاطر دانشگاه رفتن م 

 ....!!! ایمثل هل یاونم دختر باهوش 

 ن بار با دادیاقت چندیل یب ی بخاطر نازنکه تابحال یا ی ادآور  ی با 

 یلیشد، آخ اون سیبهش زده بود شرم زده م ییداد چه حرفایو ب

 شکست ، صورت مثل برگ گلش رو به اونیکه کاش دستش م

 ..... !!!شدیاز خونه نم انداخت و باعث رفتنشیروز نم
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 یضیآورد با وجود مریاد میکه از شمال برگشته بود رو به   یشب

 رو بوضوح از چشماش خونده بود. تصور یداشت نگران که یو تب

 ی ه ترس ساده است و دل نگرانه برا یکرد فقط بخاطر یم

 ......افتهیب ی همخونَش اتفاق

 بود از هزاران حس متفاوت از همه طرف بهش هجوم آورده

 قرار  ییچ جدایا عاشقشه و هیالش راحت بود که هلیخ یجهت

 .....افته ینشون اتفاق ب ی ست بین

 خوب فکر ینگاه کردن بهش رو نداشت، وقت ی هم رو یاز طرف

 ..... یلیشتر از خیکرد از همه نظر بهش بدهکار بود بیم

 

 

 که  یخوند درد و رنجیزد و میم رو ورق مین طور که تقویهم

 .... کردیشتر حس م یده بود رو ب ین مدت کشیا ا تویهل

 ....فرشاد و خانوادهاش ی ر دادنایگ
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 .....ایش از هلیرخواستگا

 ..... متقاعد کردن فرشاد  ی ا برایتالش هل

 د امسال رو مروریاول تا قبل از ع ی ه دور کامل از خواستگاری

 ....کرده بود

 ..... خبر بودیکه کامالً ازشون ب   یاتیبا تمام جزئ

 کی ما و نیخوش س  یمان آورد به فرشت هین بار ای صدم ی بازم برا

 هاش بود و درحال حاضر تنها که اسمش تو شناسنام یرتیس

 ......ن بودیش همی ل زندگیو دل یدلخوش

 

 

 دها ساعت رو نگاه کرد یمطالب سررس  یبعد از خوندن چند باره

 ک لحظه هم موندن تهران رو ی  یگه حت ی شد، دی صبح م ی کاینزد

 ی چیرسوند ه یا مید هر چه زودتر خودشو به هلیخواست باینم

 ز رو به حالت اول خودش یکرد ، همه چین آرومش نمیجز ا
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 .....برگردوند

 که داخل یره کرد و با پاکن یش ذخیشماره تلفن رو داخل گوش

 مها یم پاک کرد و تقویز بود شماره رو از داخل تقویم ی وان رویل

 ....، چراغ مطالعه رو خاموش کرد رو مثل قبل گذاشت داخل کشو

 به چون فردا قصد اراک رفتن داشت همه درها رو قفل کرد و

 اراک بشه یلش رو جمع کنه و راهیواحد خودش رفت ، تا وسا

..... 

 

 

 صبح ، خونه   ی قبل از خروج از خونه دوش گرفت ساعت حدودا 

 م رفت تا سفارشات لزم رو یه سر رباط کریرو ترک کرد ، اول 

 بود  ی بده تا برسه اونجا و کاراش رو انجام بده حدودا   یرسول هب

 ن رفت پشت رُل یشد، به طرف ماش ز که مطمئن  ی، از همه چ

 خواب  ی صدا ی نشست و با مهران تماس گرفت ، بعد از لحظها
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 :د یچیپ یآلودش تو گوش

 الو سالم 

 !!؟ی سالم ، خواب بود 

 .....م ی دار بودیر وقت بی شب تا د یآره د 

 رمیدارت کردم. مهران جان!! خواستم بگم من دارم مید ب یخشبب  

 ره با مهندس سماوات یش میرا خوب پمم کایاراک النم رباط کر

 

 

 گفتم بهش   یه رو به رسولیاد ، بق یهم صحبت کردم قرار شد ب

 ......بگه

 .....ام تهرانی!!! باشه منم امروز فردا می مسافر ی شب نگفتید 

 ..... کشنبه هفته بعد تهرانمی شد!! ی کدفعها یرفتنم  

 الهات به دخترخ یرفت  یالت راحت برو خدا به همرات ، راستیخ 

 .......هم سالم برسون 
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 گه براش چندان ی د ی نگه ، ول  ی زینا خودشو کنترل کرد چیس

 الش راحت بود، بدونیا خیهم نداشت چون از طرف هل یتیاهم

 : در نظر گرفتن حرف مهران گفت

 ... برسون خداحافظ ممنون ، سالم 

 .... خداحافظ 

 

 

 به سمت اراک وافر  یمضاعف و عشق ی ، با انرژ یبعد از قطع گوش 

 ..... حرکت کرد

 ش کرده وی که تا بحال در زندگ  یید بخاطر تمام مراعاتهایشا

 ا رو بعنوان پاداش ینبود، خدا هل یچشمش دنبال ناموس کس

 ....ه کردهیبهش هد

 نکه ینبود. با ا یش چندان عاد  یگدا به زنیچون نحوه ورود هل

 اآلن  تابحال قدرش رو ندونسته بود و اگه خواست خدا نبود
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 ......مطمئناً نداشتش 

 ده،چون دریز رو فهمیشد که همه چیا متوجه می د هلیهرگز نبا

 ا بفهمهینکه هلیگفت ، ایم  دیباش رو هم یاون صورت چطور

 

 

 ش بشه و یتحش رو خونده ممکنه باعث نارایخصوص ی نوشت هها

 دونه یا اصالً نمینکه هلینداشته باشه، با توجه به ا یصورت خوش

 ..... د خونَش رو دارهینا کلیس

 از  ی اثر  ی پلک نزده بود ول  ی شب رو لحظ های که د ی با وجود

 ...درش نبود یخستگ

 تاثرآور در مورد خودش  ی با و پر احساس و گاه ی اونقدر جمالت ز 

 نه ید اراک ساعتها بشیرس یت قخونده بود ، که دوست داشت و

 .....و فقط نگاهش کنه

 ست که بخاطر رفع ین ی سرگه براش فقط حکم همیا حال دیهل
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 ن حرفاست، چقدر یبالتر از ا  ی ز یه چیکش بشه ی زه بخواد نزدیغر

 که بارها ی ده باوجودیحسش رو بهش فهم یخوشحاله از وقت

 

 

 اً همسرشه رابطهنکه شرع اً و قانو یتش فراهم بوده تا با کسیموقع

 ......خوشبختانه تونسته بود خودشو کنترل کنه   یداشته باشه ول

 نشو ن یب  یچ اتفاقیا نباشه دوست نداره ه یت کامل هلیتا رضا

 ام دوستش داره و متاسفانه تا بحال یدونه هلی افته حال که میب

 ده یح میرو باهم تجربه نکردن ترج یخوب یلیلحظات مشترک خ

 شه خاطرهیهم  ی ن شکل باشه تا برایبه بهتر ن رابطه شون یاول

 ...... بمونه ی خوبش تو ذهنش باق 

 ی متنها عال یا خونده بود همهیهل  ی دهایهرآنچه رو که از سرر س

 جمالتش یبرخ ی نوشته شده بودن ول  ی نیبا و دلنشیو به طرز ز

 ن بار خونده یکبار بلکه چند ی رگذار بود که نه یتاث ی به قدر



@Romanbook_ir                                                                                      تابوشكين عاشقانه  

  
 

شما! یمجازق ین رف ین و آخریرمان بوک:  اول                                      

 بود، ناخودآگاه مدام تو ذهنش مرورشون ظبودشون و از حف

 .... کردیم

 ده  یفهمونم که حالت مرگ بهم دست ما چطور بهش بیخدا "

 " !!!نایجز س ی گهایتصور لمس بدنم توسط مرد د یحت

 همه یباشه ول یکیار یه که جسمت در اختیاون یزندگن یبدتر"

 ت ن به خودیبدتر از ا  یانتی!!! خ ی گهایش کس دی فکر و حواست پ

 " .و هم به طرف مقابلت وجود نداره

 ی عاشق کس"گفتم  یهش م نا دوستم داشت تا با غرور بیکاش س

 " !!!هستم که اتفاقاً اونم عاشقمه

 بم که ینصیرد، و نه از تو بین گیکه قلبم تسک ینه از آنِ من

 !فراموشت کنم

 ...ی زیان همه چیتو در م

 )شیمحموددرو (

 ا خودشویون هلباونم از ز ین جمالت  ی با خوندن چن
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 ا دلش رو بهش یمثل هل ی د که دختر ی دین مرد میخوشبخ تتر

 ..... باخته

 دوست ی ن که آرزو یاز نوشتههاش دردآور بود هم یهرچند بعض

 .....نا رو داشت براش مالل آور بودی داشته شدن از طرف س

 بگه دوست داشتن که "نش بهش یبی م ی دوست داشت وقت 

 ار فراتر و یشب بسیحسش از د ست ، عاشقشه خصوصاً ین  ی زیچ

 ". ستی ان نیکه قابل بی شتر شده طوریب

 

 

 ی ز صبح تو اتاقش مشغول خوندن کتاب و گوش دادن به نوارهاا

 ن از انقالب یبود . فرصت کالس رفتن نداشت بنابرا  یسیزبان انگل

 کنه و بتونه مدرک تافل  ی ده بود تا زبانش رو قوی کتاب و نوار خر

 ......رهیبگ

 نا نبود خودشو سرگرم درساش کرده بود تاید روز که سنن چیا



@Romanbook_ir                                                                                      تابوشكين عاشقانه  

  
 

شما! یمجازق ین رف ین و آخریرمان بوک:  اول                                      

دور بودن ازش سخت و ناراحت  ش رو تحمل کنه یورراحت تر بتونه د 

 کننده بود 

 تا اومدن بابا و حامد ادامه ینکه خست هاست ولیظهره با ا ی کاینزد

 نا ی روز غروب که با سیبرسونه ، از د  ییده بلکه مطلب رو به جایم

 ازش نداره گذاشته بود بعداز ناهار باهاش ی ربحرف زده خ یتلفن

 د رو یاز سپ ی فرداشب قرار خواستگار ی ره و بگه برایتماس بگ

 دونست صبح ینا بهش گفته باشن م یدم مامانش ایگذاشتن، شا 

 ..... گرفتین باهاش تماس نمیهم ی ها سرگرم کاره برا

 دونست ی م ایهلزجونش خونه بود و یفون اومد، عزیزنگ آ ی صدا

 ن کاریاط خودشو با گل و گلدونها سرگرم کرده از ایوز تو حرام

 یادیز  ی امرز گلدونهایبرد، مادرش خدابی ت رو مت لذینها

 ....کردیم ی دگیخوب بهشون رس یلیداشت و تا بود خ

 شن امروز رو ینک ه دارن خراب میا  ی ادآوریز جون با یروز عزید

 ..... به گلدونها درنظر گرفته بود  یدگیرس ی برا
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 نبوده اگه بود تا بحال ینشد فکر کرد حتماً کس ی خبر یتقو

 .....شدیداش میپ

 دوباره مشغول درسش شد که در اتاقش زده شد، به محض گفتن 

 نا رو تو چارچوب ی س ی ا با کمال ناباورید در باز شد و هلیبفرمائ

 

 

 برخاست و با گفتن سالم به  یصندل ی ار از رویاخت ید، بیدر د

 ی نا کمیکه اگه سیحد بود طوریش بیتنگ لاستقبالش رفت ، د

 .... خوندیاش مز رو تو چشم یکرد همه چیدقت م

 یبینا هم وارد شد و در رو پشت سرش بست به طرز عج یس

 ی کش شده بود وقتیباً نزدیا تقریداشت، هلیچشم ازش بر نم

 خبر  ین بیشده ا ی زید جواب سالمش رو نداد فکر کرد چید

 :بگه ینآمدنش هم باعث شد با نگرا

 .ی داوم یر!! ک یدن بخیرس 



@Romanbook_ir                                                                                      تابوشكين عاشقانه  

  
 

شما! یمجازق ین رف ین و آخریرمان بوک:  اول                                      

 :نا کرد گفتیس

 ۳چقدر دلم تنگ شده بود؟؟  یدون یوم بشم.، ما!!! بذار آریهل 

 ..... لومتر اومدم فقط بخاطر تویک

 ا باورش شدیصداش اونقدر خش دار و خاص شده بود که هل

 ت رو دوست داشت ی ن موقعیه، خودشم ایرفتاراش از سر دلتنگ 

 از ی فکر کنه تا حس بد ی ناز ی فارخواست به حیدلش نم

 داد فعالً بهشون نپردازه و به ح یدا کنه ترجینا پیبا س  یهمآغوش

 با خودش یلین چند روز خیاز داشت برسه، ا یکه ن یآرامش

 رو  ی ناز ی و بدون مدرک حرفا یبه راحت دیباکلنجار رفته بود. ن

 ی لیکرد، اون زمان تازه چهلم مادرش تموم شده بود و خیقبول م 

 شد و جنبه بدش رو در نظر یم یدچار ناراحت ی زود با هر مسئلها 

 این مسئله استفاده کرد و احساسات هلیهم از ا  ی گرفت ناز یم

 د تا روشن شدن یهم با یاز طرف ی خت، ولینا برانگی ه سیرو برعل

 ... کردیکامل موضوع صبرم
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 نا براش بهی دن آهنگ گوشنواز قلب سیکه با شن  یبعد از لحظات 

 ی قرار یاز خودش فاصلهاش داد و با ب ینا کمیگذشت، س ینیریش

 گذروند  صورتش رو از نظر  ی جا  ی مشهود جا

رو  گونه اش  گلگون شده بود  فقط توانست سرش  از شدت شرما یهل

 نگه داشت. ن ییپا

 م تو چشماش نگاه کنه ، یمستق نکهیاز ادیکشی ا خجالت میهل

 نا هم یاصالً خود س ،نبار با دفعات قبل فرق دارهیکرد ایحس م

 دهیند ی نجوریرو انا ی ا تا بحال سیرفتارش متفاوت شده بود هل

 .....بود

 که پشت  یکرد حالت چ شماش و احساسی که حس میطور

 شه متفاوته یر کرده، و با همیینگاهش هست تغ 

 با  ی رفع کنجکاو ی خبر اومده ، برا یدونست چرا بیهنوزم نم

 : پرسان گفت ی نگاه 

 ی هو ب یشد   یچ یبگ ی خو ای ، نم ی و که ندادرجواب سالمم  
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 ؟؟؟ ی خبر اومد

 ی بگ ی خوایادم رفت ، م یسالم  یز حتیدمت همه چید یوقت 

 !!ش تو ؟ی کراست پیاومدم ؟!! اونم  یچ ی ست برایمعلوم ن

 :گفت یبعد از لحظات

 ان  ینا می، اآلنم بابا ای ارم بخوریب ی زیبرم برات چ ی خستها 

 ....ناهار آماده است 

 تونستم تا عصر یچون نم ید برم خونه خودمون، ولیزم بایعز 

 خوشحالم که اول  یلینم حالم خی اول اومدم تو رو ببصبر کنم 

 م خونه ی بر ی ای د ب یشت، شب بای ام پ ینجا، عصر دوباره میاومدم ا

 ......ما

 ز جونیبه عز ی د کلیمن با ی ؟؟ اآلن تو بریمونینجا نمیچرا هم 

 !!!گفت؟ی ا میتهران رفتنت چ ی برا ی دونیجواب پس بدم، م

 نه از خودش جداش یش رو بب که بهتر بتونه صورت ی به اندازها

 بر لب  ی کرد با لبخندینگاهش م  یکه استفهامیکرد و در حال
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 :دیپرس

 !گفت؟ی ا میچ

 اره یز جون رو به زبون بیعز ی ناً حرفای خواست عیحال که م

 :چاره نداشت، با خجالت گفت  یبراش سخت بود ول

 

 

 که شوهرت  یستین یچند روزه همش غر زد تو زن خوب نیا 

 ش یفرار ی کرد ی ه کاریگذاشته تنهات و رفته، حتماً  لیام تعطیا

 زنه که عرضه نداشتم نگهت یهمش غر م  ی ، حالم اگه بری داد 

 .... دارم

 گه نتونن یبرمت، تا دیکنن با خودم می تت میزم!!! چقدر اذیعز 

 ....بهت غر بزنن

 کردم یهماهنگ م یگفتی قبلش م ی، ولی مدوخوب شد ا یلیخ 

 صحبت کردم ی عموم من فقط تلفن یهم خونیرفت یعصر باهم م
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 .... گفتم یو به زنعمو چشم روشن

 ا داشت، دوست داشت ازیدن از هلیدر حرف کش ینا سعیس

 ره که دلتنگش بوده و حال از اومدنش یزبونش اعتراف بگ 

 :  گفت  یساختگ  ین با اخمیهم ی خوشحاله، برا

 !!ن ؟یرفتن خونه عموت خوب شد اومدم؟!! فقط هم ی برا یعنی

 !!؟؟ی نبود ی ن دوریتاب ای اناً مثل من بیاح

 . لش داد یتحو یح یا لبخند ملیهل

 با محبت گفت نا جوابش رو گرفته بود ،  یس

 ی ن یب ید برم حموم میقبلش با یم، ولیریزم عصر میباشه عز

 پروژه و برگشتم  لن چند روز فقط رفتم محیچقدر نامرتب شدم ا

 ه من که هر روزشینداشتم باورت م ی چ کاری خونه حوصله ه

 گرفتم فقط دوبار حموم رفتم؟!! هر بارم رفتم حوصله یدوش م

 

 



@Romanbook_ir                                                                                      تابوشكين عاشقانه  

  
 

شما! یمجازق ین رف ین و آخریرمان بوک:  اول                                      

 ی که بگن چه شوهر شلخت ها  ی خوایاصالح کردن نداشتم، نم

 !!!!داره

 :گفت  ییبایبا لبخند زا یهل

 .....یوبخم ینجوریاد ایبهت م یلیش خیش و ریاتفاقاً ته ر 

 ن یاول ی براا یهل که  یفیو تعر ششیبالمس رنا یس

 که  ی ندیکرد خوشش اومد، در جواب حرف خوشایبار ازش م

 نکهیره شده بود تا ایخده بود سرش رو خم کرد یشن

 :ز جون آمد که گفتیعز ی صدا

 !!!نایآقا س ی ببر برا ی ا چایجان!!!! ب ایهل 

 : گفت  یلیم  یا با بیهل

 می!!! حالم برید بمون یز جون دراومد، ظهر بایز ع ی اوه اوه صدا 

 ..... ا دوباره اخطار ندادهرون تیب

 ... مونمیزم بخاطر تو میباشه عز
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به دست و صورتش بزنه   ینا رفت تا آبیشدن، س باهم از اتاق خارج

 .....آشپزخونه شد یام راهیهل

 که موقع  یخندون ی ا حوشحالتر بود با چهرهیزجون ا نگار از هلیعز

 ی اچ ین یکه سی در حال یگرفت با مهربون یبه خودش م یخوشحال

 :داد دستش گفت یرو م

 !!زمیچشمت روشن عز

 :ن و اخطار گونه ادامه داد ییز جون تُن صداش رو آورد پایعز

 

 

 .... ی ش ندی گه فرار  ی مراقب رفتارت باش د

 ی دوست داشتن ی صورت زد و گونه ی به پهنا  ی ا لبخندیهل

 .دی ش بوسیهربون مزجونش رو بخاطر یعز

 ر!! تا اومد من پلو روش ظهر بره مادیخودتو لوس نکن ، نذار

 .....ش رو بخوره آماده استیینا برسن و چایشتر کردم تا بابات ایب
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 من نشسته یمبل نش ی نا که رویس  ی رو برا ی ا تشکّر کرد و چایهل

 نا بهش اشاره کرد ی ز، سیم ی رو گذاشت ر و ی چا ینی بود برد، س

 و خرما رو آورد و به  ی نیریا رفت ظرف شینه . هلیبش بره کنارش

 :نا کنارش نشستیواست سخ

 زجو ن یت سرد شده ببرم عوضش کنم، چون عزیین اگه چای بب 

 ش رویی وان چاینا لی د، سیارم طول کشیخته بود تا برم بیر

 

 

 را یگ یعاشقونه و لحن ینکه ازش بخوره با نگاه یبرداشت بدون ا

 : گفت

 !!!!زه لطفاً عوضش کن یبر ی رام چاب خوام خانومم  یم

 گرفت، یوان رو ازش میکه لید در حالیوش پاشبه ر  ی ا لبخندیهل

 .....نا رو به انجام برسونه یبرخاست تا دستور س

 که  یرو گذاشت داخل بشقاب  ی برگشت، چا ی زود با چا یلیخ
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 :نا بود و گفت یس ی جلو

 !؟ی اومد ینا گفتیبه مامانت ا

 ... م به اومدن گرفتمیروقت تصمید شبیدونن، دینه اصالً نم

 : رفتیتلفن م  که به سمتیدر حال

 ....دم یمن اآلن بهشون خبر م 

 

 

 دونن یرم خونه، نمیگه میدو ساعت د یکیخواد یزم نمینه عز 

 .....ی م ندادیشم تا فرارین پیا بش ی که اومدم ، ب

 د و رفت کنارش نشست و با ینا خندین حرف سیا به ایهل

 :گفت  یخوشحال

 !! همه شد یراض ی خواستگار ی باآلخره حامد برا ی بر دارخ

 تو  یدونم چیم تا بالخره عمو و بابا نم یباهاش صحبت کرد ی نفر

 د یالش که از طرف سپ یش کردن، انگار خیگوشش خوندن راض
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 ..... ز بعد از سال مامان باشه یخواست همه چی که راحت شد م 

 کنه ، یش م تد خوشحالم چون مطمئنم حامد خوشبخ یسپ ی برا 

 مشترک رو ی ونه زندگهست که بت ی د دختری بنظر تو سپ یول

 د کنارم بوده و تا اآلن یخودمو شناختم سپ  یاداره کنه؟! از وقت

 

 

 ی ترسم حامدم به بازیرَد کرده، م ی ز رو با مسخرهبازیهمه چ

 .....گرفته باشه

 : گفت  یبه خودش گرفت و با نگران ی جد یا حالتیهل

 ی اد کسیبدش م  یلی؟! خیش حامد نگیزا پین چ یه وقت از ای 

 !!! بزنه یحرف یبه شوخ ید حت یبه سپ 

 کرد ادامهیم  ینیرینا تعارف شیکه به س یتازه کرد در حال ینفس

 :داد

 گفتم اونقدر بدش اومد، آخر ی زیه چی یه بار من به شوخی
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 گم اول دوست خودم بوده بعد ی بخوام م یبهش گفتم اصال هر چ

 ..... خر قراره زن تو بشهآخواهر شوهرم شده، 

 ی د داده بود حس خوبی که به سپ ی هرشوهرنا از نسبت خوایس

 کبار از ین کلمات استفاده کنه فقط یگرفت تابحال نشده بود از ا

 

 

 ن یا ی زجونش لفظ شوهر رو به کار برده بود ول یزبون عز

 .... داشت ی خواهرشوهرم گفتنش حس خاص 

 :زد و گفت ی لبخند

 !!!گه؟یدِ دیهمون برادر سپ رمنظورت از شوه 

 :د و گفت ی م خندتما یبا بدجنس

 !!!گهیآره د

 !!؟ی بدجنس هنوز عوضش نکرد 

 ....ر نکردهییتغ ی زیعوضش کنم هنوز که چ یچ ی نه برا 
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 .....ندارم از خدامه یر کنه؟!! من که حرفییتغ ی خوایآها پس م

 ی آن نا کرده بود خجالت زده شد و صورتشیکه س  ی ریا از تعبیهل

 : نا کرد و گفتی ده سیورز  ی حواله بازو یر رنگ داد، مشتییتغ

 

 

 .... نبود ی که تو فکر کرد یادب!!! منظورم اون یب

 نده و یصبرانه منتظر هفته آیمن فقط تو فکر همونم، ب  یول 

 .... تهران رفتنمونم

 :ا و ادامه دادیادش اومده باشه رو کرد به هلی ی زیانگار چ

 !!؟ی تا چند کالس  کشنبهیروز  یراست

 کار ؟یچ ی خوایتا ، م

 خونه، برو ی ریم  ی ریگی ع آژانس میشه سریست که تموم مکال

 کبار یکه اون شب گفته رو موبه مو  ییارمش حرفایبال تا من ب

 ....گه در حضور خودم بگهید
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 ی بینا لبخند دلفریو مطمئن حرف زدن س ی ریگینهمه پیا از ایهل

 : زد و گفت

 !ت سرد شد، برم عوضش کنم ؟ییاچفکر کنم دوباره  

 

 

 نا مچیرو برداره، س ی وان چایز در اومد تا لیم خین  به حالت

 رو بر  ی وان چایگهاش لیکه با دست دیدستش رو گرفت در حال

 : خورد و گفت یداشت کمیم

 ل   یبا کمال م ی من بذار ی زم !! خوبه ، تو کوفتم جلوین عزیبش

 !؟ی در بر ی خوایخورمش، چرا مدام میم

 :ض گفت به ابروش داد و به حالت اعترا ین یا چیله

 کنه یز جونم بشنوه دوباره با من دعوا میه؟!!! اگه عزین چه حرفیا

 ....ی دم بهت بخوریز بد م یشه چیکه حتماً هم

 :طنت گفتی زد و با ش یث ی نا لبخند خبیس
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 .....!!من بخورم؟ ی بد ی ز بدم داریمگه تو چ

 یکرد ول یازش نم ی دب زده بود برداشت  ی اگه حرفش رو عاد

 ی انها یکه منظورش رو پس اون لبخند موذباهوش بود  ی اونقدر

 

 

 ا یاز هل ینا هر آن منتظر واکنش ی که به لب داشت بفهمه.... س

 داشت یبود و چشم ازش برنم

 چ حرف وین بدون هینا شده بود، بنابرای هدف س ی ا متوج هیهل

 ول به غد جلو و مشیز رو کش یم ی رو ی و هیظرف م یتیحساس

 ل پوست کند داخل بشقابچند مد یوه شد، وقتیپوست کندن م 

 .... نا گرفتیس ی گذاشت و جلو

 وه رو گرفت یکه هنوزم لبخند به لب داشت ظرف م ینا درحالیس

 : و مظلوم گفت

 ......!!!نا نبود کهیمنظورم از ا
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 د به یدم سپ ی رسم فکر کنم فهمیجه م ین نتیدارم به ا یدونیم 

 ی ول زنهیو صداقت حرفش رو م ید با سادگیسپ هرفته، البت یک

 ....کنه یانه عمل م ی ر کاهِ و موذیداداشش آب ز

 

 

 زجون رو از آشپزخونه کشوند یسر داد که عز ی نا چنان قهقههایس

 یاز جو شاد ی خندون و دوست داشتن یرون، با همون چهرهیب

 نایس ی وان چای برد، اومد لین نوهاش و همسرش بود لذت می که ب

 بر ه ی ودش ما اجازه نداد و گفت که خیرداره که هلبرو 

 ......آشپزخونه

 یداد، وقتی و حامد م  ایهلاط خبر از اومدن پدر یدر ح ی صدا

 نا به یدن سیزجون با د یوارد شد بعد از سالم به عز یعیشف ی آقا

 دن ید، رسیپدرانه در آغوشش کش  یطرفش رفت و با محبت

 ک کرد و ی ش سالم علرام با پدیو خو شآمد گفت ، هل ی ریبخ
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 :دیپرس

 !!جاست؟؟پس حامد ک

 قه ین بزنه ده دقین نداشت من رو گذاشت رفت بنزین بنزی ماش

 .....رسهیگه مید

 ز ن اهار رو آماده کردن یز جون به آشپزخونه رفتن م یا همراه عزیهل

 ......نا اومدیحامد و س  یمیک گرم و صمیسالم و عل ی که صدا

 صرف ناهار به  ی ون خواست برایاا از آقیدن و هلیغذا رو کش

 ..... نه برنآشپزخو

 :گفت   ا یهلنا رو به یبعد از ناهار س یکم

 نا هماهنگ کن عصر سمت  ی زم من برم ، شمام با عمو ایعز

 .....دنشونیم د یغروب بر

 نا با تشکر ینا برخاست، تا بدرقهاش کنه . سیت از سیا به تبع یهل

 ی ش از همه خداحافظامه خوشمز هیز جون بخاطر قی ژه از عزیو

 ......کرد و رفت
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 استراحت، دوش گرفت با فائزه هماهنگ کرده   یا بعد از کمیهل

 ..... رنیدنشون م ی نا دی غروب با س ی بود که برا

 ز جونش یا، از عزینا اومد دنبال هلیبود که س  ی حدودا 

 فش رو ازیسرش مرتب کرد، ک ی کرد، شالش رو رو یخداحافظ

 ..... رون رفتیدر خونه ب زمبل برداشت و ا ی رو

 مانه دستش رو فشرد و یا به سمتش رفت، صمی دن هلینا با دیس

 ا به محض سواریسوار شدنش باز کرد، هل ی ن رو برایدر ماش

 ی نا برا ید سین بود فهمیکه داخل ماش یخوش ی شدن از بو

 ی رفتنشون گل گرفته، سرش رو برگردوند سبد گل نسبتا بزرگ

 پشت قرار داشت یدلصن ی ن شده بود رویئتز ییبایکه به طرز ز

 نا به وجد اومد چقدر خوبه که ی بخاطر کار س یا از خوشحالی، هل

 :نا داد و گفتی ا نگاه قدردانش رو به سی حواسش بود، هل
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 ..... ه یعال  یکه گرفت ی ممنونم!!سبد گل 

 .... زمیکنم، عز یکه بتونم م  ی تو هر کار ی من برا

 د یا دیهل ی لبا ی لبخند رو که رو

 ..... ا به حرکت درآوردیهل ی عمو یبه سمت خون ه ن رویو ماش

 ش از یو مرتب بودن ب ی زیشه بخاطر تمیعمو مثل هم یخون ه

 ... اوردیحدش آدم رو سر ذوق م

 .... تشکر کرد یین بار از سبد گل اهدایچندم ی ز نعمو برا

 ....کردیم ییرایفائزه در رفت و آمد بود، و پذ 

 ی با نگاهها یدن و زنعمو هرزگاهکنار هم نشسته بو فرشاد و الهه

 ی نداخت عشق و احساسش رو با ذوقیکه بهشون م ی مادرانها

 ....دادیسرشار بوضوح نشون م
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 نکه فرشاد همسرش در کنارش نشسته بودو مشخص بودیبا ا

 نا همچنان با یحس کرد س  ایهل  یهمه حواسش به الهه است ول

 ی ر ین بخدیک و رسیسالم عل نه چون جز همونیفرشاد سرسنگ

 ا گفت و اونم ادامهاشید و ازدواج که اول هلی ک عیه و تبریاول

 .....نزد ی گها ی چ حرف د یداد ه

 :گفت  ایهلفرشاد به حرف اومد و رو به 

 شما یدم ولی ت حضوراً خونتون خدمت رسی عرض تسل ی برا

 یمتاسفم بخاطر فوت زنعمو برا ی لیگم خ یب هرحال بازم م  ی نبود

 ازش دارم که تو  یشت اونقدر خاطرات خوبحکم مادرم رو دا من

 که با وجود زنده  ییآدما یلیشه زندهاست ، برعکس خیذهنم هم

 م یان ، با حامدم آرامستان رفتیچ وقت تو ذهن آدم نمیبودنشون ه
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 شد خدا رحمتشون کنه زنیدم باورم نمیدیتا به چشم خودم نم

 .....بود ی رینظیب

 فرو خورده یره با بغضیبگاشکاش رو  ی جلو دکر  ی سع یلیا خیهل

 :گفت 

 د یدیزجون و بابا گفتن شما زحمت کشید، عزیممنون لطف کرد

 مراسم استقبال  ی نا بودم ، برایپدر س ید من خون هیف آوردی تشر

 پدر  یکردم بازم خون ه یعذرخواه یاز شما هم از ز نعمو تلفن

 .... امیشد ب یبود که نم ی نا بودم جوریس

 :حبتش گل انداخته بود گفت ه انگار تازه صکفرشاد 

 دم حامدم ید ،شنیف آورد یکنم ممنون که اآلن تشریخواهش م 

 ر کارامونین چند روزه که اومدم همش درگیکنه، ا یداره ازدواج م

 ..... نمشیبب ی بودم نشد درست و حساب 

 

 



@Romanbook_ir                                                                                      تابوشكين عاشقانه  

  
 

شما! یمجازق ین رف ین و آخریرمان بوک:  اول                                      

 که توش ی ز نعمو دنبال حرف فرشاد رو گرفت و با لحن خاص 

 : فتزد گیمان موج م او غم تو ی شاد

 ره، خدا شاهده با یگی خداروشکر که حامدم داره سر و سامون م

 باهم بزرگ شدن حامد  ینا دوتا از بچگینداره ا یچ فرق یفرشادم ه

 ی مه ر  ی رم برایبم یفرشادن، ول یرمان حکم برادر نداشتهیو ه

 حامد رو یدن عروسید یامرز که چقدر آرز ویجون خداب

 ......داشت

 زود  یلینا خی و چشماش جمع شد سار اشک تیاخت ی ا بیهل

 کهیمتوجه شد بدون توجه به جمع دستش رو گرفت در حال

 : کرد کنار گوشش لب زدینوازشش م 

 ....هاااا یدونیخودت م یه کنیاگه گر 

 

 

 ن بار فرو خوردیچندم ی ن حرف بغضش رو برایدن ایا با شن یهل
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 ن بابتینا رو از ایس الید تکون داد، خییتا یو سرش رو به نشون ه

 .... راحت کرد

 :کنار گوشش گفت  ینا بعد از لحظاتیس

 !م ؟یبر

 دن که قصد یلباس پوش ی ام احساس کرد فرشاد و الهه طوریهل

 ن  یهم ی رو دارن و بخاطر اوناست که نشستن بر ا ییرفتن جا

 :شد رو به ز نعمو گفتیکه از جاش بلند م یدرحال

 فمون بودی ظ م ویزحمت کن  عزن عموجان با اجازهتون ما رف 

 نا جانیم، امروز ظهر که سی ن یک ببی م آقا فرشاد رو از نزدیایب

 .....مین فرصت اومدیاومد در اول

 

 

 قبول نکردن، ز نعمو رو یز نعمو تعارف کرد شب رو بمونن ول

 :نا کرد و گفتی به س
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 ف ی عقد فرشاد حتما تشر ی د براینا شنبه رو فراموش نکنیآقا س

 ...دیاریب

 ..... میرس یباشه حتما خدمت ممنون مبارک م 

 م قلبش یگه الهه رو در آغوشش گرفت و از صمیه بار د یا یهل

 کرد، از فرشادم که کنار دست الهه بود   یخوشبخت  ی براشون آرزو

 ... کرد یخداحافظ

 .... کرد یب خداحافظی ن ترتی از ز نعمو و فائزه هم به هم

 ....کرد یخدا حافظ هاز هم یا ولیهل  یظینا هم نه به غل یس

 رون فرستاد، ینا نفسش رو پر صدا ب ی رون از خونه رفتن سیب  یوقت

 : ا گفتین شدن ،رو به هلی نکه سوار ماشیبه محض ا

 

 

 د یهست ی که تو مهمون  یتون از زمان یشما خانوما خداحافظ 

 د وی کنیز رو خالصه میگه همه چیه دور دیکشه یشتر طول م یب
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 قه هم کار نداره، یدق هی یاحافظدد، خی گی م ین خداحافظیدر ح

 رون منتظر یب یم من و بابا کل  یرفت  یم یینا جایهر بار با مامان ا

 ......ارنیفشون رو بیم تا خانوما تشریموندیم

 بلند فرشاد  یاط عمو دوباره اومد و بدنبالش خنده یدر ح ی صدا

 دن، فرشاد دست الهه رو گرفته یخندیم ی زیکه با الهه بود و به چ

 ابون پارک بود. هواین عمو شدن که سر خیاشتن سوار مفبود ر

 ن ینقدر حواسشون نبود که اصالً متوجه ماشیک بود اینسبتاً تار

 ناید، رو به س ی دیکه منظره روبروش رو میدر حال ا ی هلنا نشدن ،یس

 : معترض گفت یکه اونم توجهش بهشون بود با لحن 

 !!؟یزن یخب حال چرا غُرش رو به من م  

 

 

 ... ینباش ی نجور یتو ا ی ن اول کار بدون  ی مکه از ه  مگیم 

 امّا  یشاک  یده بود با لحنینا رو با فرشاد نپسندی ا که رفتار سیهل
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 :با متانت گفت

 م ی دنش رفته بود ی د ی رفتارت با فرشاد اصالً خوب نبود ، ما برا

 ....ی گه ب اهاش هم صحبت نشدید یر ا ز سالم و خدا حافظیبغ یول

 اد ازش !! اآلنم فقط بخاطر توینمت، خوشم  سیدست خودم ن 

 ساخته یا م یدوستت داشته و باهات رو یه زمانینکه یاومدم فکر ا

 ن موضوع همش جلوینش ناخودآگاه ایب یم  یکنه وقتیوونهام مید

 نگاهش کنم چه برسه  یشه نتونم حتیره باعث میچشمم رژه م

 .... هم صحبتش بشم

 :ا متعجب گفتیهل

 

 

 با خانومشه یدیمال قبل بوده اآلن که د  نای!! ا؟داره یچه ربط 

 کن م یدارن من اصالً حس نم ی میو چقدرم رابطه خوب و صم 

 داشته باشه  ی گها ی چ حس دیر از دختر عموش ه ینسبت بهم بغ
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 ین بود خودمم دوست نداشتم باهاش برخورد یر از ایاگه بغ

 تفاوت یلیکنم خیسه میداشته باشم، چون رفتارش رو با قبل مقا

 ......کنه یبهم فکرم نم یداره مطمئنم اآلن حت

 ی هر چقدرم بگ  یکه احساس من رو درک کن  یستیتو مرد ن

خواست  یتو رو م ی زمان   یجا کرده حتیاد ا زش بیمن خوشم نم یول

 ه

 .....ی تو از اولشم مال خودم بود

 نا مطمئناً یگرد شده نگاهش کرد ، س ییا با تعجب و چشمایهل

 ر کرده، ییتغ یل یظهر که برگشته رفتارش خ!! از هش شدیزیه چی

 

 

 ماتش به هم یخورده باشه تو سرش تمام تنظ ی زیه چیانگار 

 :د ین پرسی هم ی خورده، برا

 ی زی، چیرآهنی، تی اناً آجریاح  ی ن روزا که محل پروژه بودیا 
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 .....ه کم نگران کننده شدهینخورده تو سرت؟؟! حرفات و رفتارت 

 : وختا دیلهنگاه تبناکش رو به 

 اثرش مثبته نگران نباش یخورده تو سرم ول ی زیحق با توئه چ 

 دم چه لحظات یغلط!! تازه فهم یدرسته و چ ی دم چیتازه فهم

 ز یخودم همه چ یتونستم با تو داشته باشم با نفهمیرو م یخوب

 الت چقدر برامیان تعطیتا پا  ین چند روز لعن تی رو خراب کردم ا 

 ......ه تحمل ندارمگید نگذره، باور کیکُند م 

 ر یگیگه پیح داد د ینداره ترج یام حس کرد حال خوبیهل

 نا باشه اگه خودش رو در یدم حق با س یرفتارش با فرشاد نشه شا

 

 

 مهربون و  ی نا قرار بده بتونه درکش کنه، با لحنی ت سیموقع

 :انه گفتیدلجو

 .....م یزن یگه درموردش حرف نمیست دیمهم ن  
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 ش زنگخوردی د تکون داد که گوشییتا ونهشنا سرش رو به نیس

 جلب بشه دکمه وصل یو باعث شد توج هش به صفحه گوش

 :تماس رو زد و گفت

 ..الو سالم

.......... 

 ..م ایهلجانم مامان، بله با  

.......... 

 ..میا یخواب م ی م برا  یرونیشام ب  یدستت درد نکنه ول

 

 

.......... 

 ..د یباشه حتماً ، شمام سالم برسون

.......... 

 ...خداحافظ

 :ا و گفتیبعد از قطع تماس رو کرد به هل
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 ...مامان بود سالمم رسوند  

 ..ممنون زنده باشن 

 ..دوستت داره یلیمامانم خ 

 نطو ر یخب متقابله!! منم مامان شما رو دوست دارم ، هم  

 .... خواهرات و پدرت رو هم دوستشون دارم

 !!ی فقط من رو دوست ندار 

 

 

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

 !!ا سکوتیو هل

 ......ا جوابم رو بدهیهل

 ر یشده گ  یبعد حال چ ی تونم اآلن جواب بدم ، بذار برا ینم 

 ز جون حتماً منتظره یما عز یم خون هیزا؟ شام برین چیبه ا ی داد 

..... 
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 خواد امشب رویمن دلم م یم اونجا ول یمامانم زنگ زده بود بر

 یی ن دوتا یما ا  یچ کسیه ن حضورم، بدویتا باش ۲فقط خودمون 

 خوام لحظه به لحظه باهاتیم از حال به بعد می بودنها رو کم دار

 ..... کنم یزندگ

 :دادیگرفت و فشارشون م یا رو م یهل ی که دستها یدرحال

 .....م بدهکاریلیم خیا ؟! من و تو به هم بدهکاریهل  یفهمیم 

 

 

 ن ای شت، ساگفتن ند ی بر ا ی زیر و چ یا سرش رو انداخته بود زیهل

 :ا استفاده کرد و گفتیاز سکوت هل

 ک یرو برامون سرو کردن ، نزد یم همونجا که شام عروسیبر

 یاز خونه بردار  ی ز یچ  ی خوایخواب م ی خونتونم هست اگه برا

 .... م برداریریم

 گه چرا ید ی د ی همونم انجام م ی کرد  ی زیخودت که برنامه ر  
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 !!؟یگ یم

 حرف گوش کن باش  ی رونج یهم شهین دختر خوب، همیآفر

..... 

 !!یه موقع رودل کنیترسم یم 

 ه جوشونده یاشکال نداره خانومم دکتره راه درمانش رو بلده ، 

 ..... کنهیمعجزه م یده با وجود تلخیم

 

 

 .... ق حرکت کردین رو روشن کرد و به طرف رستوران شقای ماش

 ا نیبودن س ی ه خالیز بقیتا م۲ر از یوارد رستوران که شدن بغ

 رونید ب یا کشیهل ی برا  یوار انتخاب کرد صندلیرو کنار د ی زیم

 ید رو داشت پشت به در ورود ین دیبود که کمتر ی نه طو ریتا بش

 رستوران که  ی اط با غیشد به حیم  یبود منته  ی و روبروشم در

 .....شدیمعموًل ازش استفاده نم
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 ایرو به هلا نشست منو رو که آوردن یهل ی روبرو  یخودشم صندل

 .... گفت بذار من انتخاب کنم

 ..... نم روشیز به انتخاب توئه ، ایحال که همه چ 

 کرد، سفارش رو که به ی مردون ها یا خندهی ر هلینا از تعبیس

 خواد بخورهیم ی نا همه رو ک یا مونده بود ای داد هلیگارسن م 

 

 

 گارسن رفت  یبزنه ، وقت  یخواست حرفیدرحضور گارسن هم نم

 :تف عا گیا سریهل

 نا همه رویتونم بخورم ایاد نمیز  ی د ی چه خبره؟! من که د 

 !؟ی خودت بخور ی خوایم

 :زد و گفت یطانی نا لبخند شیس

 د به خوردت بدم خصوصا یو خودم با ی خوریاد نم  ی دونم زیم

 !گریج
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 ...خب اونو که اصالً دوست ندارم

 :شد و با تحکم گفت  ی نا جدیس

 د یبا  یدونم کیتش نمسخودته؟! را! مگه دست ی بخور دیبا یول

 ، اگه وقتشهی د یت نمیبه خودت باشه که اصالً اهم ی خوردیم

 !!! گرم دارن؟ تو مِنو که نبودینم ج ی بگو تا بب

 

 

 :گفت  یعصب یگلگون و لحن یا با صورتیهل

 !ست یر لزم نینخ 

 نیتر یعینقدر برات سخته حرف زدن در مورد طبیچرا ا  

 دنش ساده است تو رنگیمهم مهمه، فی لیکه اتفاقاً خ ی مسئل ها

 ش ه ینو مامان همیا ی دار ین کم خونیهم ی ده برایپوستت سف 

 ..... دمی گفت از اونجا فهمیا میدر مورد ثر

 .....ندارم یمن مشکل یدونم ولیخودم م 
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 :نا آمرانه گفت یس

 گر بدم، چونیکبار بهت جی یفه دارم ماهیبهرحال من وظ

 ین بار که خوردیاز آخر ی د یمت نیدونم خودت اصال اهمیم

 ......ی برمت حق اعتراضم نداری گذره فردا ظهر میم ی ادیزمان ز

 گه کوتاهینام دی د سیز رو با سفارشات چیگارسن اومد و م یوقت

 ی د و رفت دستاش رو بشوره، وقت یکش یا نفس راحتیاومد هل

 .ز رو پر کرده ، اونم رفت دستاش رو شستینا می د سیبرگشت د

 : نا که برگشت گفتید، س یجه کشوپلو با ج ی م ا کیهل

 !!ندازه؟ینم ی زیاد چیز تو رو ین میا

 .....بشه یتدا ع  ی نبود که دوست دار یخاطره خوب یچرا ول

 کنم بهت قول یباور کن جبران م یدونم حق با توئه ولیم 

 .......دم یم

 :نا نگاهش به روبرو افتاد و گفت یهو سی

 !!کنن؟ ینجا چکار میا نایبر خرمگس معرکه لعنت ا 
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 یی دن صدایبا شن  ی زنه ول یحرف م ینا از چیدونست سیا نمیهل

 :که گفت

 

 

 !!!نجاست؟یا ید ک ی نی بچهها بب 

 ی متر یلیم  ین حتیهم ی نا باشن برایس ی دوستا دیباد یفهم

 !!نه چه خبره؟ی جابجا نشد، و برنگشت عقب بب

 از همه شون که ی کیزشون ید چندتا پسر اومدن سر مینکش یطول

 :زد گفتیف م رشتر حیب

 ست با ین ی !! پس چند وقته ازت خبردمت گرم بابا 

 !!!ی ن حرفا نبودی؟! تو که اهل ا ی پریدخترا م

 ر خنده،یگه که همراهش بودن همزمان با خودش زدن زینفر د۲

 : کرد و گفت ینا اخمیس

 .....کنم خانومم هستنیم   ی، معرفی ستیا تو آدم بشو نیپور
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 رو نداشتن با   ی ز ین چیچن ن دیالً انتظار شندوستاش که اص

 ا ینگاه کردن، پور ایهل نا بار بعد به ی ه بار به سی تعجب به نوبت 

 :گفت 

 !؟ یخبر ک یچه ب

 ... گه نشد خبرتون کنمیشد د  ییهوی

 :ا گفت یدن هلیا با دیپور

 ستن که اون روز تو پارک یشون همون دختر دوست پدرت نیا

 !!مشون؟ی دید

 ....ودشوننقاً خیچرا دق

 : کردیا اشاره م یکه با دست به هلیر حالدنا یس

 ....دوست بابا ی عیدختر حاج آقا شف یع یا شفیخانوم هل

 

 

 : کرد یب دوستاش رو معرفیا به ترتیبعدم رو به هل
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 ریرضا، ام یا ، علیپور

 گفتن یک عروسی، تبرییکردن از آشنا یهر کدوم اظهار خوشحال

 ......دن کر یخوشبخت ی و براشون آرزو 

 ی ا لودگیدر حضور هل دیباد نینا کرد فهمی که س یبرخورد ا بایپور

 .....گه رستوران بودیکه سمت د ی زیم ی ن رفتن رویکنه بنابرا

 نا هر چهید، س یزود شامش تموم شد و کنار کش  یلیا خیهل

 یادیگه نتونست زینام دینخورد ، س ی زیگه چیاصرار کرد د 

 :ا گفتیهل  شد رو بهیاش بلند مکه از جینا در حالیبخوره ، س 

 ..... امیاآلن م 

 

 

 صندوق رفت و حساب کرد  ی ق یز پسرا و بعد از دقایبه سمت م 

 ی که بود با اشاره سر از دوستا ییام بلند شد از همون جایهل

 .....نا از رستوران خارج شد یکرد همراه س ینا خداحافظیس
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 : نا گفتین که شدن ، س ی سوار ماش

 .....رداربم خونتون یبر ی م دارلز ی زیاگه چ 

 !شه شب خونه خودمون باشم؟ینم

 ترسه، لبخند یا ازش میامروزش هل ی نا حس کرد بخاطر رفتارایس

 :نان گفتی به روش زد و با اطم یآرامشبخش

 ت ندارم، مطمئن باش تا خودت ی؟! کاریترسیم یزم از چیعز

 ....یباش ی ز یست نگران چ ی افته پس لزم نینم یاتفاق ی نخوا

 ع برگشت یسر یل یرفت و خ ایهلمنتظر موند،   نی نا داخل ماشیس

 :نا گفت ی ،رو به س

 

 

 .... نا سالم رسوندنیبابا ا

 روقت بود مزاحمیچون د  ی کردیم یسالمت باشن، عذرخواه 

 ...شون نشدم
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 ...!!!گفتم، نگران نباش

 ...ی بردار ی ایب  ی هربار نخوا یلباس داشته باش   دیباما  یخون ه

 ...ذارم بمونن ینا رو م ی باشه هم

 :ا گفتین رو پارک کرد هلینا ماش یدن، س یرس یوقت

 ام خونتون اگه از ین وقت شب بیکشم ایراستش خجالت م

 .....ه کم سختمهیحال  یول ی زیه چیم یسرشب بود

 نقد ر ینن، ای بی؟! تو رو هم مثل بچه خودشون میچه سخت 

 ....خودتو معذب نکن ی خودیب ی زیبخاطر هر چ

 

 

 :و ادامه داد انداخت یبه ساعتش نگاه 

 ....در ضمن مامان بابا اآلن خوابن

 حس و حال بدش  ی ر خودش رو گذاشت، تا حدی نا تاثیس ی حرفا

 ...رو برطرف کرد



@Romanbook_ir                                                                                      تابوشكين عاشقانه  

  
 

شما! یمجازق ین رف ین و آخریرمان بوک:  اول                                      

 ن رو داخل ی دن ماشیرس ینا به سمت خونشون رفت وقت یس

 ا رو تو ینا دست هلیاده شدن، س  ینگ پارک کرد. هر دو پیپارک

 ...خونه شدن  دستش گرفت و وارد

 ...نا خواب بودنیطبق گفته س   ی وم و حاج آقا معتمدنن خایپرو

 ش، انگار کبکش ی ک هفته پ  ی دار بود و برخالف ید امّا ب یسپ

 نا یداد که سی و سرحال نشون م ی خوند چنان پرانرژیخروس م

 د متعجب شده ی ر رفتار سپییقبل از تغ ی سه با روزهایهم در مقا 

 ....بود

 

 

 : آشکارا گفت ی هایا با کنایهل

 ....یشکنیشده؟ با دُمت گردو م ی زیان چجد یسپ

 ... ادیدم،فردا شب قراره خواستگار ب یبالخره به آرزوم رس

 ....!؟ ی نقدر هول زدهایا یعنی
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 د شد یالت راحته ، نوبت به ما که رسیخ ی خودت مزدوج شد

 !؟یهول زدگ

 ر یشب بخ ، با گفتنید دوباره افتاده رو دور حاضر جوابیا دیهل

 :دی ده پرسیا راه افتاد که سپنی به طرف اتاق س

 ا ی یکنی حال تو فردا شب از طرف خانواده عروس شرکت م

 خانواده داماد؟ 

 رم خونه خودمونیدن داره؟ فردا میگه پرس ی ن دیخب معلومه ا 

 .....ام اونوقت دارم براتیبا خانواده داماد م 

 

 

 :نازک کرد و گفت  یده پشت چشمیسپ

 .....!!!ذاره ؟ی؟! حامد مگه می ردفکر ک

 د یده رو که شن یرون آمد حرف سپ ینا با مسواکش از اتاق بیس

 :معترضانه گفت
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 ، حامد ی زود پسر خاله شد یلیم .خ یاده شو باهم بریچه خبره؟ پ

 .....نه و آقا حامد

 .......گه صدرصد حامدهیبرو بابا قبالًم حامد بود حال که د 

 :ده گفت یخطاب به سپ  اینا با اشاره به هلیس

 یدار یرو بذار کنار ناسالمت  ی گه مسخرهبازیزشته د د یسپ

 ....ی کنیازدواج م

 گهیزام شده، بذارمشون کنار اونم دین چی حامد عاشق هم

 ....خوادمینم

 

 

 سیکه به سمت سرویبه نشونه تاسف تکون داد در حال ی نا سریس

 :رفت یم  یبهداشت 

 ......که کرده متاسفم   ینتخابحامد بخاطر ا ی ن حال برا یاز هم 

 خواب  ی نا رفت تا لباسش رو با لباس راحت برایا به اتاق س یهل
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 ن لباسش رو با خودشیکرد بود محفوظ تر ی عوض کنه، سع

 امد، یبهش م  یلیکه رنگش خ  یشرت و شلوار گلبهیه تیاره، یب

 جذب  یه رکابید  ی ا دقت که کرد دینا اومد داخل اتاق ، هلیس

 داد با شلوارکینشون م  یدهاش رو بخوبیت ورزبدن که عضال

 ا چشم ازش گرفت،یار جذاب ترش کرده بود. هلیده که بسیپوش

 ..... رفت یس بهداشت یمسواکش رو برداشت و به سمت سرو

 نا ی در اتاق باز شد و آمد، س ی ق ینا منتظرش موند، بعد از دقایس

 اهش شوره. نگیده بود عادت داره قبل از خواب صورتش رو مید

 

 

 ه شد دلش ضعف رفت بخاطر د یاز صورت سمت لباسش کش

 ینجو ر یال خودش با ایکه پشتش داشت، به خ  ی انتخابش و فکر

 گه خبر نداره  ی نا دورتر باشه دیتونه از دسترس سیدن م یپوش

 ک بشه و اگه بخواد ین بهش نزدیش از ایخواد بینا خودش نمیس
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 ی ا در هر رابطها یلتونه مانعش بشه. براش مهمه هینم ی زیچ چیه

 ن حدشیتا هم ی ت کامل قدم بذاره، حتیرن با رضااکه باهم د

 .کرد یبهش نم ی چ اجبارینبود ه  یا راض یهم اگه هل

 :و گفت  ایهلرو کرد به 

 ... دمیشب رو تا صبح نخوابیاد، د یم ؟! به شدت خوابم میبر

 ...میبر

 

 

 رفتن  رونیا رو با عشق گرفت و هر دو از اتاق بی نا دست هلیس

 برقا هم خاموش بودن، وارد همون  شده هم رفته بود اتاقیسپ

 ...د نیخوابیشه میشدن که هم یاتاق

 خوابش برد و با  یا کنارش بود از فرط خستگین که هلینا همیس

 .....آرامش خاطر شب رو به صبح رسوند

 رون برن،ی ناهار ب ی ا قبول نکرد براینا اصرار کرد هلیهرچه س
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 عصر و ی برا ان ه خودشون و کنار حامد باشه ت داد خویح میترج

 ..... آمادهاش کنه ی مراسم خواستگار 

 ن یامروز ، تهران که رفتن در اول ی نا ازش قول گرفت به جایس

 ...ک خونه که قبالً هم رفته بودن برنینزد یفرصت به جگرک 

 

 

 ی سوال  ایهلن که متوقف شد ینا رسوندش خونشون، ماشی ظهر س

 :دیرسنگاهش کرد، و پ 

 !؟ی ای ؟ مگه نمیکنیچرا پارک نم

 د رو یه کم سپ ید خونه باشم، یزم منم طرف عروسم باینه عز 

 مو ن یکنه، حامد پش ی ه امروز رو آبرو داریحت کنم حداقل ینص

 ....نطور به اشتباهش ادامه بدهی نشه!! و هم

 :نان گفت یزد و با اطم ییا لبخند دلربایهل

 ی د بودیکنه، بای صرفش نممن ی زیچ چیدم ه ی که من د  ی حامد
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 زد، یکه بهش داره حرف م ی د و عالقها یچطور از سپ ی دیدیو م 

 د یسپ ی رفتن به خواستگار ی وجودش برا یاآلنم مطمئنم با همه

 .... کنهیم ی ه شماریثان

 

 

 زنه با توجه به ظاهرین حرفا رو میا اینا حس کرد هربار که هلیس

 .....پنهان پشتشه یشادش حسرت

 :گفت  تاسف بار یبا لحن

 یت اصالً خاطره خوب یراسم خواستگارمدونم که از یببخش م

 ام یدم از اول همه رو برات جبران کنم اول می، بهت قول می ندار

 ، لباس عروستم که  ید عروسیم خریری، می خونت خواستگار 

 ی د برام بپوشیتهران با ی اری نبار با خودت بیادت باشه ای  ی دار

 .... ی تو بخوا ییجا م ماه عسل هر یریبعدشم م

 :د نداد و گفت ی شن یکه م ی ندیخو شآ ی به حرفا  یبچ جوایا هیهل
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 ؟ ی ایحال واقعاً ظهر نم

 ...نمتی بیزم! عصر م ینه عز

 ن رو باز کرد و بهیکرد در ماشیم یکه خداحافظیا در حالیهل

 .....سمت خونه رفت 

 اد یکساعته همه آماده و منتظرن، حامد با وسواس زیدرست 

 ا رویهل  یقهیسل  تاًیانتخابش بمونه،نها ی نتونسته روهنوزم 

 که همون ی با کتشلوار نوکمداد ی راهن خاکستریرفت. به پ یپذ

 ....ت دادیده بود رضایاول پوش

 ز جون همیبا ؛ عمو و ز نعمو و البته عزیرمان و فریعالوه بر ه

 نورسا رو به  یشیشه با دوراند ی با مثل همیهمراهشون بودن. فر

 .....فائزه سپرده بود فرشاد و

 که داخل یدن سبد گلیرس ی معتمد ی آقا یه نخو  ی جلو یوقت

 ...رمان بود رو دست حامد دادنین هی ماش

 ستاد تا یا کنار ایا زده شد و در باز شد ، هلیزنگ در توسط هل
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 همه وارد بشن خودش هم آخر همه به داخل رفت در رو بست

 بود گذاشت  که پشت در یجا کفش ی خم شد کفشهاش رو رو 

 ! زدلم؟یتو عز ییکجا

 .... رسهیسر م یکی؟! زشته اآلن  یکنی ا! چهکار م نیس 

 اد همه سرگرمن ، به فرض هم یچ کس نمیزم، هیجان دلم عز

 خانومم تنگ شده، رفع  ی نن؛ خطا که نکردم دلم برایان بب ی که ب

 ....کنم یم  یدلتنگ

 :ادامه دادنا یس

 ولت  یقشنگت نگ  ی ون صداگه اسمم رو با ایه بار دیدرضمن تا 

 .....کنم ینم

 :خفه و معترضانه گفت  ییا نفس کم آورده بود با صدایله

 :..... نا! ولم کن ،خفه شدمیاَه س

 .... نای نا گفتنت بشه سیزم! قربون سیجانم عز 

 ... ر شدیگه دیم دیخدانکنه، بر 
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 ک ها تمومینشسته و سالم عل ییجا یوارد شدن هرکس یوقت

 داماداشون  که دخترا و ی خونه معتمد یام با اهالیلشده بود ، ه

 نا رفت تا یکرد و به سمت اتاق س  یهم بودن سالم احوالپرس

 ......مانتوش رو بذاره 

 ا مانتوش رویناهم پشت سرش رفت هلیوارد اتاق که شد س

 :ا انداختید و با حظ نگاهش رو به هلینا رسیدرآورده بود که س

 ....!؟ یخوشگل بش ی نجوریا یبپوش  یگفته تو هر چ یک

 : وافر گفت یلش داد و با شوقیتحو ینی ریا لبخند شیهل

خوام ل حظه لحظ  یداداشم عقب نمونم م  ی م ا ز خواستگاریب ر 

 هاشو 

 دم کجا بود؟ ی د رو ندیسپ   یباشم، راست

 

 

 ش ی نی د ببین دختر شده بود با  ی د رو نگو امروز متفاوت تریاوه سپ
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 ت و خواستیا اصرار مامان!!! با رضاده، اونم نه بی راهن پوشیپ

 .... شخود

 راهن ید پی ده بود سپید، تا بحال ندیا از تعجب بال پریهل ی ابروها

 نا اونم به اصرار مادرش بایس  یمراسم عروس ی بپوشه فقط برا

 .....دن شده بودیبه پوش   یغرغر راض یکل

 .....خواهراش هم انتخابش کت شلوار بود یعروس ی برا یحت

 نا به سمتیس  وستنیا دوشادوش هم به جمع مهمونا پیو هلنا یس

 رمان یا هم کنارش نشست، حامد کنار ه یمبل دونفره رفت و هل

 ....ر انداخته و نشسته بودیسربز

 ک  یوارد شد معلوم بود همون اول سالم عل ی چا  ی نیده با س یسپ

 دش هزاران احسنت ی دین بار م ی شناختش و اولیکرده، هر کس نم

 

 

 داشت که یم ن قدم بر ی کرد چنان موقر و متین نثارش میو آفر
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 ده ی که پوش ی راهن یکرد ، با پیرو جذب رفتارش م ی نندهایهر ب

 ... ار ازش ساخته بودیک خانوم تمام عیبود 

 د ینا که رس یا و سیک دور چرخوند، نوبت به هل ی رو  ی چا ین یس

 جب ا متعیتعارف کرد، هل یرسم  یلیده خیا رو تابحال ندیانگار هل

 :گفت 

 ؟ ی د! خوبیسپ

 ....دیمتشکرم خوش اومد 

 نا کرد اونم متعجب و خندان ی گرد شده نگاه س ی ا با چشمایهل

 :ا و خودش برداشت و گفتیهل ی رو برا  ی چا

 .....ن دختریه ایلمیف

 

 

 با یکنار فر یمبل تک ی نازک کرد و رفت رو یده پشت چشمیسپ

 .نشست
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 گفتن دختر پسر برن ه شون رو کردن ویاول ی بزرگترا صحبتها 

 برخاست،  "با اجازه"موقرانه و با گفتن   هد یحرفاشون رو بزنن، سپ

 و منتظر شد حامد که کنارش قرار گرفت ، باهم به سمت اتاق

 .... رفتن

 :دیا برد و پرسینا سرش رو کنار گوش هلیس

 خانوم من چطوره؟ 

 ...شناسهید رو انگار منو نمیسپ ی دیخوبم، د 

 :د گفت یخندیمکه  ینا در حالیس

 ...د ازش داشتیبا  ور ی زیگه انتظار هر چیدِ دیسپ

 

 

 یپارچها  ی ن و با عروسکها ی زم ی بهار کوچولو نشسته بود رو

 ا دلش خواست بغلش یکرد، هلیم ی خته بود بازی که دورش ر

 ا لبخندیدن هل ی ن رفت کنارش نشست اونم با د یهم ی ره برایبگ
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 از یکیا یبغل کرد ، هل ی ضازد دستاش رو بال برد و تقا ینیریش

 نیزم ی از رو یمعطل ی ت تا بده دستش ب شعروسکاش رو بردا

 باهاش قدم زد یبلندش کرد و با عشق به خودش فشردش ، کم

 کرد و اشارهینگاهش م  ینا افتاد که با حالت خاصی نگاهش به س

 نا بهار رو ازینا نشست ، س یم رفت کنار سایهلشش،  یکرد بره پ

 غ و دادیبهار با ج ید ولیش رو بوس یتپل ی پها ا گرفت و ل یهل

 نا بناچاریخواست بغلش بره ، س ی برد و میا م یخودشو به سمت هل

 :داد و گفت ایهل بهار رو به 

 ......ا برو بداخالقیب

 :زد و گفت ییا لبخند دندون نمایهل

 !کنه؟ یم یکه چرا بداخالق ی دونیم

 ....د یدونیم  زا رو در مورد بچ هها بهترین چینه وال شما ا

 : صورتش بود یورکه  یشیا با اشاره به ته ریهل

 ......ومدهیخوشش ن ی ناست بچه رو بوس کرد یبخاطر ا
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 فقط بخاطر  ی دم تو دوست دا ر ی فهم یه؟! از وقتینجور یااا پس ا

 ....تو گذاشتم 

 :لش داد و گفتیقدردان تحو ی ا لبخندیهل

 ......ادیبهت م  یلی، خی کرد  ی خوب کار 

 ا یوش هلگنا خم شد کنار یکرد، سیا لوس میهل ی خودشو برابهار 

 :گفت 

 ..... خوا می زود بچه م یلیمن عاشق بچهام ، حواست باشه خ

 .... به حرفش نکرد و خودشو با بهار سرگرم کرد یا توجهیهل

 ره و غذاشو یغذا اومد تا بهار رو بگ  یاله یا با پیثر یبعد از لحظات 

 ..... بده

 :تنا گف یساعت رو نگاه کرد رو به س  ایهلو برد ، ا بهار ریثر یوقت

 !گن به هم ؟ ی م یکساعت شد چی

 یور ی نقدر دریترسم ایگه حتماً چرت و پرت ، م یدِ دیسپ

 ......مونش کنهیل حامد بده که به کل پشیتحو
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 نایدم کارش رو بلده، ایکه امروز د ی د هایالت راحت سپ یخ

 د ه یقه نرس یبه ده دق  ستنیعاشقن باهم حرف دارن، مثل ما که ن

 د و یدستور داد یو بارش جنابعالدحرفامون تموم شد چون هر 

 ......اجرا شد

 

 

 د ناخودآگاه حالت غم به صورتشیا شن یکه از هل ییبا حرفا

 :نشست و گفت

 شم، یکنم داغون میفکر م ی ؟! خودم وقت ینقدر نگ یشه ایم

 .... کنمیچندبار بگم جبران م

 ن  ی تونست بهتریکه م  ییاعتها و لحظ هها؟! سیکنیو جبران میچ 

 ا اون زمانها رو یغصه خوردم رو ؟ آ  یم باشه ولیگداوقات زن

 !؟ یبرام برگردون  یتونیم

 دن یا چقدر دوستش داشته و با شنیدونست هلی نا حال که میس
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 ی خواستگا ر  ی ده بود براید یده حت یحرفاش چقدر عذاب کش

 نوشته بود همراه با که داخلش   ی دیاول تموم صفحات سر ر س

 نیبکنه؟! چطور ممکن بود ا تونست ی چه کار م یاشک بود ول

 !زد ؟ یخاطرات رو بتونه از ذهنش پاک ک نه که حرف از جبران م 

 کالفه شد که نتونست بمونه بلند شد و به اتاقش  ی نا به قدریس

 ......رفت

 خندون یید با چهرههایحامد و سپ  ی باآلخره بعد از انتظار طولن 

 دن همه با م رون اویبه همراه داشت، از اتاق ب یخوب ی که خبرا

 ی ا جایده رفت کنار هلیک گفتن سپی دنشون دست زدن و تبرید

 :د یپرس ایهلنا نشست، به محض نشستن یس

 د به هم ؟یگفتی م ینهمه مدت چ یا 

 کم باهم اختالف نظریه یبابا سر انتخاب اسم بچه سوم یچیه 

 رس ه یش از ازدواج میپ ییداره به جدا دم کار ی گه من دیم دیداشت

 ......ه رو کندمیقال قض مکوتاه اومد
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 ؟ی دیلم می د نگو چرا چرت تحویگفت ی ا می چ ینگ ی خوایم 

 .... گمی شون راست میجون عمه هل 

 

 

 : عمو اومد که گفت ی صدا

 ن خانواده وصلت یم دوباره با ای انگار سعادت دار یخب به مبارک 

 ن بود همهیم ، حامد جان نظرش ایباش داشته  ی گه ایمبارک د

 دونم که اونیم  ی ال مادر مرحومش باشه ول سمراسم بعد از 

 تا جوون تا اون موقع صبر کنن ۲ن یست این یمرحومه هم راض 

 پسرمم عقد تو  ی برا  یم حتیم که ساز و دُهل راه بندازیخواینم

 نکهیباشه، باتوجه به ا ی گها ی م مراسم د یمحضر گرفتم نخواست

 د همون روز شنبه ی ن اول محرمه اگه موافق باشیروردف ۸

 باهم بزرگ  ینا از بچ هگ یراسمشون همزمان با پسر من باشه ام

 .... شدن مثل برادرن مراسم عقدشون هم باهم باشه
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 دلشوره داشت نبود  ایهلشنهاد عمو استقبال کردن، یهمه از پ

 .د یکشیش مین حرفا رو پید هربار ایکرد، نبایتش مینا اذیس

 

 

 ته در زد سغرورش رو گذاشت کنار و به سمت اتاقش رفت ، آه

 تخت ی د لبهینا رو د یوارد اتاق شد ، س  "د یبفرمائ "دن  یبا شن

 آروم و  یا جلو رفت با لحنینشسته و سرش تو دستاش بود ، هل

 :انه گفتیدلجو

 م دارن قول وی ا بریزدم و ناراحتت کردم، ب  یببخش اگه حرف 

 ..... رنذا یقرار عقد رو م

 :ت و گفت خا اندایقش رو به هلی نا برخاست و نگاه عمیس

 که  ییزم حرفات همه درسته، من از خودم و حماقتها یعز 

 ؟یکن یم  یکردم ناراحتم تو چرا عذر خواه

 دیبا  یم زشته تو تنها برادرشیا بر یست بین حرفا نیحال موقع ا 
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 ......یحضور داشته باش 

 .... می؟!پس بر ی هرتو هم تنها خوا ی دقت کرد 

 

 

 .... به روش زد ینی ریا لبخند شیهل

 ه بود که قرار شدیرون رفتن صحبت در مورد مهریاز اتاق ب یوقت

 .....سکه باشه ۸گهاش ی د ی مثل خواهر

 د توافق کردن بعداًیالت عید.با توجه به تعطیفقط مونده بود خر

 ....د انجام بشهیخر

 مادرش  ی ز جونش از طالهایزد پدر و عیخواست با صالحدیا میهل

 دیتفاده کنن تا بعد سر فرصت خرسروز عقد ا ی د بده برایبه سپ 

 ....کنن 

 ن دخترشونم سر و ینکه آخری از ا ی معتمد ی ن خانوم و آقایپرو

 الشون از هر بابت یشناختن و خی نکه حامد رو میسامون گرفته و ا
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 شد ازین رو به وضوح م یکردن ایت میراحت بود احساس رضا

 ....هر هشون خوندچ

 

 

 رو  ی وشحال بود شادخهر دوشون  ی ا از عمق وجودش برایهل

 شه گرفته بودین چند مدت هم یکه ا ی حامد یتو چهر ه یبراحت

 ........دیدیم

 دو روز  شنبه و جمعه مثل برق و باد گذشت و شنبه موقع 

 د عمو با محضردار که آشنا بود صحبت کرده بودیمحضر فرا رس

 یش یک زمان انجام بشه ، الهه مختصر آرایاسم در تا هر دو مر

 ار خوشینازترش کرده بود. فرشاد و حامدم هر دو بس هداشت ک

 ن شون نشستهیگه، دخترا هم طرفیپ و موقر کنار همدیت

 .....بودن

 ده بود و با یبه ابرو و صورتش کش  یده هم سودابه دستیسپ
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 ی از انگشترا یکیا یر کرده بود .هل ییتغ یلیافهاش خیش قیآرا

 ده یلقه دست سپحالماس مادرش رو آورده بود تا حامد بعنوان 

 

 

 م ست گردنبند و دستبند هم از مادرش بود که اونم یه ن یکنه، 

 دونست اگر مادرش همی م ایهلبهش دادن ،  یر لفظیبعنوان ز 

 با هم موقع عقدش یکرد چون قبالً به فرین کار رو میزنده بود هم

 .......ه داده بودیهدخودش  ی از طالها

 خواستن بخرنیکه م یینا هم مبلغ معادل طالی ا و سیه هلیهد

 ق ه یدوست دارن به سل یپول بود تا بعداً خودشون هر چ

 رن ، درست همون رقم پول رو هم به فرشاد دادن یخودشون بگ

 ا دوباره خواسته یبا حامد نداشت . هل  یچ فرقیا هیهل ی چون برا

 رو خودش بده که باز با اخم و اعتراض  ه فرشادیبود حداقل هد

 ..... نا روبرو شده بودیس
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 ی ل یبرگزار شد ، ز نعمو و عمو بخاطر فرشاد خ یمراسم با خوب 

 ده بودیکه عمو تدارک د  یخوشحال بودن .ظهر همه رستوران

 ...... دعوت بودن

 تونست ی م یینا هر جای ه خصوصاً سیگوشه کنار دور از چشم بق

 که گوشه چشمش جمع  یمادرش اشک ی بودن جا یبخاطر خال

 زد آزارش یکه به گلوش چنگ م یبغض کرد.ی شد رو پاک میم

 زد تایرفت و زار میم ییبه جا ییخواست تنهای داد ، دلش م یم

 ......ره یبلکه آروم بگ

 روز و امروز ید یط  ایهلر جاده به سمت تهران بودن، یعصر در مس

 شب تایکه دید طورخسته شده بو یبخاطر مراسم عقد حساب

 .....دار بود یروقت بخاطرش بید
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 تونه بره تهرانیروزه صحبت کرد و گفت امروز رو نمیف ا ب یتلفن

 رگروهشون بود، اتفاقا یاستاد درسشون خانم دکتر فولدوند مد

 ی م یار صمیبس  ی ا رابطهایار حساس بودن امّا با هلی بت بسیغ ی رو

 برداره تا خودش که رفت قیروزه خواست جزوه رو دقیداشت از ف

 .....کنه یبتش عذرخواهیاز خانوم دکتر بخاطر غ

 ده یبخاطر حامد و سپ ینیریحس ش ینکه خسته بود ولیبا ا

 .... نطور فرشاد و الهه داشتیهم

 اد یازش  ی که همه فقط به لودگ ی دیکرد سپیهرگز فکر نم

 دون ه یت باشه چون میده و بادراینقدر فهمیکنن به وقتش ایم

 ا خواسته بود به حامد بگه یمد رو مادرش حساسه شنبه از هلحا

 شنهاد استقبال ین پیاهم به آرامستان برن و چقدر حامد از ابتا 

 ......کرده بود
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 ن یده ، پرویسپ یاجازه ی ن خانوم تماس گرفت برایحامد با پرو

 نا هم ی ا و سیده از هلیسپ  ی خانومم درجا قبول کرده بود، وقت 

 نکه دوست داشت یل ایا بدلیهل یون برن ولخواست همراهش 

 نا هم جمعه صبح به ی و س ایهل نکرد،  ل تنها باشن قبو ییدوتا

 ..... مقبره رفته بودن

 که خودش یحال که حامد سر و سامون گرفته بود اونم با کس

 .کردیم  یت و سبکیانتخاب کرده، احساس رضا

 ی نوههاتا از ۲زجونش در مراسم عقد یچقدر خوشحال بود که عز

 ت بهشون داره شرکت داش ی شتریذکورش که بطور واضح عالقه ب

 گفت ی س بود و میهر چند چشماش مدام خ 》ن سنم  یمن با ا

 امرز تو مراسم عقد پسرش نباشهیخداب ی مهر ید ب اشم ولیبا ....《
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 کرد تمام توجه یحس م یهم بود ولیکه چشماش رو یا درحالیهل

 یهرزگاه یکرد ولیم  ینا بهش معطوفه، هر چند رانندگیس

 بست ه  ی ها از پشت پلک یخودش حت ی نگاهش رو رو ی نیسنگ 

 .کردیکامالً حس م 

 ا متوجه شد بعد ازین بار توقف کرد هلیدوم ی ن برایماش  یوقت

 ن راه نگه یکبار هم استراحتگاه ب ینا یک تهرانن ، س ینزد یعوارض

 ...ی دن چایو نوش یرفع خستگ ی داشته بود، برا

 .ه داده بود جدا کردیکه تک یتهاش رو از صندلا بدن خسیهل

 نطور بهش زُل زده ، ید که همینا رو دیسچشماش رو باز کرد 

 :دنش گفت  ی با د

 ....ر رو خوابمی! ببخش من هربار تو جاده تمام مس یخست ه نباش 

 :به روش زد و گفت  ینا لبخند جذابیس
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 ی کنارم ن کهیز دلم همینداره عز ی، اشکال  یممنون سالمت باش 

 ..... هیبرام کاف

 س گرفت و خبر ابا خون هشون تم یشگینا طبق عادت همیس

 ده خواست به حامدم یا از سپی شنهاد هلیدنشون رو داد به پیرس

 .....اطالع بده

 ن ه ی ن زمیکنه و همیشنهادش استقبال میده از پیدونست سپ یم

 ......کنهیشون رو فراهم میکساعت مکالمه تلفنیحداقل 

 :گفت ای هلکه تموم شد، رو به تلفنش 

 حقش  ینامه داشتیهاگه گوا یحالم سرحال ی دیخوب خواب 

 .....ی کن یبود اآلن جاهامون عوض بشه و تا خونه تو رانندگ 

 میبه تعل ی ازی نامه اقدام کنم، ن یگواه ی د براین فرصت بایدر اول 

 ی سالگ  ۶داره از   یکه تو رانندگ یندارم حامد با مهارت خاص
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 رون از شهریاد داده، هر بار که ب یبهم  ی نکه بره سربازیاز اقبل 

 ی ن نامه هم که بلدم ، تنبلییکردم ،آین میتمر یم حساب یت رف یم

 ......رفتم دنبالش  ید م یکردم بعد از امتحان کنکور با

 و دَنگ و  یم اراک اونجا بهتره، تهران معطلید بریحالم با 

 .... ادهیفنگش ز

 ن رو روشنی نا ماشید تکون داد. سییمت تاا سرش رو به عالیهل

 ....دنیزود رس ی لیکرد و به سمت خونه رفت خ

 ......غذا براشون داده بود ین خانوم طبق معمول کلیپرو

 :نا گفت ی ا خواست به واحد خودش بره که سیهل

 شو ن یرو که مامان داده بذار ییبال غذاها ی ا یشه خودت بیم

 د باهم ینا رو بایخودت هر چند ا ی ن براییا ببرشون پایخچال؟ ی

 .....شهینم ییم تنهایبخور
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 ن اول به واحد خودش یهم ی ح داد ببرشون بال ، برایجرا تیهل

 .... نا شدیخونه س یلش رو گذاشت و بعد راه ی رفت و وسا

 ظرف ی کراست به اشپزخون ه رفت کل یوارد خونه شد  یوقت

 .....بود یینک ظرفشوینت و س ی کاب ی نشسته رو

 :د، مظلومانه گفت ی رو د   ایهلنا نگاه متعجب ی س یوقت

 حال و حوصله ییکه تهران بودم تنها ی چند روز باور کن اون 

 امدم گذاشته بودم  یرفتم شب میرو نداشتم، صبح م ی چ کاریه

 نیهم ی شد برا ییهویآمدنم  یبشورم ول ی همه رو روز آخر 

 ..... دمیبشون رو میموندن! فردا خودم ترت

 می از حل یخچال گذاشت، کمیل رو داخل ینگفت وسا ی زیا چیهل

 نا یس ی ناهار فردا  ی ختو برایر یظرف لبادمجون رو داخ 

 ......ادش نره با خودش ببره ید کرد یگذاشت؛ بهش تاک
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 :ستاد و گفتینا مقابلش ایکه کرد ، س یخداحافظ

 !؟ یشه بمونیم 

 :د و گفت نا دایخسته س یا نگاهش رو به چهرهیهل

 هست لزمه یکاردرس ی ه سریبرم فردا کالس دارم  دیبانه  

 .....باره یاز سر و روت م یخستگ یم بهتر بخوابهآماده کنم ، تو

 ارمش ین دختره رو مینجا من ایا ایع ب یفردا بعد از کالست سر 

 ی برا  دیباگه نیبوده ، اون موقع د یت چیتا بهت ثابت بشه واقع

 ....ینک  یل تراشینموندن دل

 .....ام فعالً خداحافظیباشه فردا م 

 رش ، دلش رفتنش سنام پشت  یرفت س یا به سمت در خروجیهل

 زد: یمکه اسمش رو صدا یخواست در حالیرو نم

 : گفت

 ؟؟ ی ترسی نم ییتنها

 :ا با اکراه گفت یهل
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 .....ترسم یگه نمینه د

 ا ، ین حرفِ هلیدن ای به محض شن

 : گفت 

 ش خودم ینجا پ یردا شب همامشب از ف یخداحافظپس  

 ..... رونیم ب یریشام هم م  یمونیم

 !؟یچ  ی اررون بینهمه غذا هست ب یا 

 .... م شام فردا شب با همه شبا فرق داره ی بر دیبا 

 نام همراهش رفت تا یکرد که بره س  یگه خدا حافظیا بار دیهل

 ....واحدش برسونش

 

 

 که دلش طاقت یامد، طورینا ب ه شرکت ن یروز هر چه صبر کرد سید

 التیست بره، هرچند تعطید قرار نید فهمیاورد و از مهران پرسین

 خوش گذشته بود. امّا دست خودش  یلیو خ یال عالید با ژیع
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 تابانه منتظر اومدنش ینا هم تنگ شده بود و ب یس ی نبود دلش برا

 ......بود

 ه اومد کهی حرفش با بق  ی نشد، صدا یانتظارش چندان طولن

 ....گفتنیک میهم تبر سال نو رو به

 اد با اونیزش مینا به سمت م ی د که سید  ی بعد با ناباور یلحظات

 شیچقدر تهر یده بود لعنت یکه تابحال ازش ند  ی پ معرکهایت

 .........امد و جذاب تر شده بودیبهش م

 

 

 ستاد، بایبلند شد و ا  یصندل ی ار از رویاخت یک شدنش بیبا نزد

 : گفت  یدلتنگ

 ؟یسالم خوب

 ....م ممنونم، سال نو مبارکسال 

 نا مهربون شده و با نرمش داره حرف یکرد سی که فکر م ی ناز
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 : زنه خوشحال شد و با ذوق گفتیم

 .....زم، سال نو تو هم مبارکیممنون عز 

 نشون نداد و در  ی ک و لحن پر احساس نازیبه تبر ینا واکنشیس

 : جواب گفت

 .... میبر ییه جاید باهم یعصر نرو با 

 

 

 نا استقبال یس ی شنهادهایپ پین تیاز ا ی شه که نازیبرخالف هم

 ندیزه و چندان خو شآیگفتنش ت نبار حس کرد لحنیکرد، ایم

 :مضطرب گفت  ین با لحنیهم ی ست ، براین

 !م؟یکجا بر 

 .... من؛ باهات کار دارم  یم خونهی ریم یک ساعتی 

 نیهم ی شتر خصمانه بود تا دوستانه، برایبازم هم لحن گفتنش ب

 :د و گفتیترس
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 !ام خونت؟یب یچ ی د بدونم برایبا

 . ستیدر انتظارش ن یز جالبیحس کرد چ

 :نا در پاسخش گفت یس

 رو که شب چهارشنبه  ی د گند یاریف میسرکار خانوم تشر 

 رو  یا گفتیکه به هل یی، تمام حرفایکن یدرستش م  ی زد ی سور

 

 

 باشه  ، اگه حرفات راست یکن یدر حضور خودم دوباره تکرار م

 مشتاقم  یا گفتیدونم چ یست!!! چون هنوزم نمین  یکه مشکل

 ....... زودتر بدونم

 نا یکه از چشم سیر کرد، طورییکباره تغیبه  ی رت نازورنگ ص

 .....دور نموند

 :استفاده کرد، هشدار گونه و با تحکم ادامه داد ی از سکوت ناز

 اقل دونم و تو بهتره عیمن م  ی رون بذاریعصر پاتو از شرکت ب  
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 ......ی باش

 استوار و پرصدا اونجا رو ترک کرد و به یینو گفت و با گامهایا

 ...... تخودش رف 

 نشست  یسرش خراب کردن، کم ی ا رو رویبا رفتنش، انگار دن

 کرد. ساعتش رو نگاه کرد  بود یخودشو حفظ م  ی د خونسردیبا

 

 

 شرکت بود بازم وقت ی ن ساعت کاریکه آخر  ی ، تا حدودا

 خواست ،یگرفت و ازش کمک میال تماس م ید با ژیداشت با

 تونست ی ط مین شرایکه داشت تو ا یال با آرامش ذاتیمطمئناً ژ

 .....دا کنه یپ  یراه حل مناسب

 تا ۳لرزون شمارهاش رو گرفت با  ییو با دستا  ی معطل یب ی ناز

 :بوق جواب داد

 .... الو بگو 
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 !تو ؟ ییال ، کجا یسالم ژ 

 خون ه چطور ؟

 م فقط یم بکن یبخوا یگم ما هر غلطی م ی ن چیگوش کن ببال یژ 

 خوا دیسرش بعدازظهر م هنا زده بیم، سین امروز رو وقت داریهم

 .....ش اون دختره به اعترافیمنو ببره پ 

 

 

 !؟یاعتراف چ

 که شب  ییان حرفایال اصالً در جر یادش اومد ژ ی تازه  ی ناز

 ف ی و براش تعرز ریست، مجبور شد همه چیزده ن ایهلبه   یمهمون

 ..... کنه

 : رانه گفتیتحق ی ناز ی دن حرفایال بعد ازشنیژ

 تت نبود.مگه بهت ین وضعی اآلن ا یشتااگه تو عقل د یعنی 

 !زنبور؟ یلونه ی صاف انگشت کرد ی نکن! اومد ی چ کارینگفتم ه 
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 راحت ینکه کسی، ا یزا رو درک کنین چیکه ا یستیمن نیجا

 .....نا رو دوستش دارمین س ره تحملش سخته می اد جات رو بگیب

 نا رو دوستیس  یگ ینقدر که م یم اگه تو ا  ی، خودمونی ال نازیخیب 

 !بود ؟ یاون لو ترکوندنا تو استانبول با مهرداد چ  ی ارد

 ...نبود ی چکدومش درحالت عادیخب اونکه ه 

 

 

 ندارم و حالم خوبه  ی امروز کار ی بهرحال فقط شانس آورد 

 ... بکنمتونم برات ینم چکار م ی بب

 جبران  ی برا  یچ فرصتیتوروخدا فقط کارت درست باشه ه 

 ....افته ی تفاق باد ین امروز بایه همیست هر چین

 ی کارمندا چا ی برا  ینم مش صفر بعدازظهر حدوداً چه ساعتی بب 

 بره ؟یم

 ؟! ول کن اون بنده  ی ، با مش صفر چه کار دار۳حول و حوش 
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 .... خدا رو

 ومدم شرکت یاون روزا که م ی د، فکر کری چقدر تو احمق 

 د ی دی هر وقت م ی دیگرفتم دیاونقدر باهاش گرم م ی خودیب

 نیا اداره مهمتریچاره تو هر شرکت یکرد؟! بیم چقدر دعام

 ق  ی س روسا در ارتباطه از طریم با رئ یه چون مستقیآدمش آبدارچ

 

 

 م، ید یکه بهمون داره کار رو انجام م ی ن مش صفر و اعتمادیهم

 .....تماشا کن ن ویبش

 ....زنه، حالم بدهیال من دلم شور میژ 

 ه فعال خدا حافظشیحالت خوب م یس بهداشتی ه سر برو سروی 

.... 

 .....خدا حافظ 

 .....هو دلش پر از آشوب شدیرو که گذاشت  یگوش
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 نطور نشسته بود که مش یرفت همیکار نم ی دست و دلش برا

 به  ی ، نگاه نازوارد شد ی چا  ینیخندون و س  یصفر با چهره

 وانا فرقیه لینا و مهران با بق یوان س یادش اومد ل ی افتاد  ین یس

 ی از قهوه رو یرنگ با طرح ی نا دستهدار خردل ی وان سیداره ل

 .بدنهاش بود

 

 

 ....کردید تا بعدازظهر صبر م یه بایال چیق نقشه ژیدونست دقینم

 ی نازل اومد، یپر از وسا یف   یال با کیبود که ژ ۲:۳ ی حدودا 

 ال یدن ژیداد به محض دیده و مضطرب نشون می همچنان رنگ پر

 : گفت

 ز خوب یهمه چ یم، حال مطمئنداز صبح تا حال نصف عمر ش 

 ره؟ یش م یپ

 .....ب و نقصهی ع یز ب یمن همه چ ی ایزیطبق برنامه ر
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 :آروم گرفت یال کمی نان بخش ژیاطم ی از حرفا ی ناز

 !ه؟یبرنامهات چ یگیحال م 

 رون آورد یکه همراهش بود ب یفیل رو از کیاز وسا ی عض ال، بیژ

 : به ساعتش انداخت ی نگاه 

 

 

 دیببره با  ی خواد چایکه مش صفر م  ۳ساعت  ی قدم اول ؛ برا

 رو ییچا یم البته مزه یزیش بریین محلول داخل چایاز ا یکم

 دو قُلُپ اثر  یکی یزان کمم بخوره حتیبه م یده ولیر مییتغ

 نه و بعد از مدت زمانین محلول به شدت مُلیاذاره یخودش رو م

 ..... شهیم  ی رون رویوبچه ی باعث دل پ یکم

 :داد، ادامه دادینشون م ی گریشه کوچک دیکه شیدرحال

 ک رفتن ینزد ی کنه ، وقت یزود برطرفش م یلین دارو هم خیا 

 نبار یبه خوردش داد البته ا ی ه جو رید یهمه کارمندا بود بازم با
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 رفع  ی برا یاهیگ ی شه بعنوان دار و یشه چون می م کار راحت تره

 .....اسهال بهش داد

 : دیبا بهت پرس  ی ناز

 

 

 ن دارویره بعدشم با ایچه بگ ی ده داره؟! دل پی چه فا  نیخب ا 

 !ع برطرف بشه؟یسر

  یدنینوش ی ه ترفند ینه با ی!! هدف من ایفهمیگه نمین دیهم

 ن دارویب ایبا ترک خوامیتلخه م چونخورد شازده بدم ،  یرقانونیغ

 که اغلب تلخ هستن بهش  ی اه یگ ی به مقدار کم بعنوان دارو

 ه مقدار یار شد یاخت یدا کرد و بیرو که پ هیاول ی حالیبم اون یبد

 ....ارش دست خودش نباشهیگه کامالً اختیم تا د  ی گه بدید

 :گفت یبا نگران ی ناز

 ... ناه دارهده گیزا نرسین چین بدبخت تا بحال لبش به ایال ا یژ 
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 نه که یش ایکیت داره یما چند تا مز ی نش خوبه، برایاتفاقاً هم 

 کنه همونیده فکر میص نمیرو تشخ ی دنی نوشچون نخورده مزه 

 دا یپ ی ت بدی ن وضعیمل ی ه، اونقدر بخاطر دارو یاهیگ ی دارو 

 

 

 تیبخوره تا حالش خوب بشه، مز ی کنه که حاضره هر زهرماریم

 شه کار ماهم بالطبع یبد م حالش اولشهنه که چون بار یگرش ا ید

 ....شهیراحت م

 دونم ینداره نم زاین چیبه ازنه، عادت یمن بازم دلم شور م  یول 

 .... ادیش میپ یچ

 ف دارن از اون یدونستم شازده شما جنتلمن تشرینترس م 

 اب آوردم البته بعداً پولشو باهات حسابیو نا یعال ی ها یدنینوش

 .......کنمیم

 !دستمون؟ ی افته رویموقع سنکوپ نکنه ب  هیال یژ
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 هروخیم زا روین چیاکه  یبار اول ی دیرو د ینه بابا !! عقل کل ک 

 ..... الت راحتیم خیدیاد بهش نم یسنکوپ کنه؟!! مقدار ز

 یل اضافه از رو یبود ، وسا ۳قه به ی ال به ساعتش نگاه کرد  دقیژ

 و به همراه  ن رو برداشتی شه محلول ملیز رو جمعشون کرد شیم

 .....به آشپزخونه رفتن ی ناز

 بود ، همه رو یچا ی وان ها یمش صفر مشغول آماده کردن ل

 .....ز بود گذاشتیم ی که رو ینیس داخل

 :که داشت رو به مش صفر گفت یال با اون سر و زبونیژ

 الت خوش گذاشت ؟یمش صفر ما چطوره؟ تعط 

 :زد و گفت ی مش صفر لبخند 

 !!!بد نبود دخترم ی ا 

 !هست؟ ی مام چا ی برا 

 ! هست ی مهمونمونم چا ی بله دخترم معلومه که برا 
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 نت ی ال داد و رفت تا از کابیرو نشون ژ نا یوان سیبا اشاره ل  ی ناز

 .... حواس مش صفرم پرت بشه ی نجوریاره تا ایوان ب یال لیژ ی برا

 خ تینا ریوان سیال از فرصت استفاده کرد و از محلول داخل لیژ

 شد یمعلوم نم ی کردینبود تا دقت نم ی ش هاینا چون شیس وانیل

 م که چشماش ه ی مش صفر ی خته شده و برا ی ر  ی زیداخلش چ

 ......کردینم یچ شک  یجاد هینداشت ا ی ص درستیتشخ

 خودشون از   ییچا ی وانهایکارشون انجام شد هر دو با ل یوقت

 ..... آشپزخونه خارج شدن

 اش گذاشته بود رو داد مشا بر یکه هل یینا موقع ناهار غذایس

 .... صفر گرمش کرد

 

 

 صبحانه ی معموًل نون هم موجود بود مش صفر هر روز صبح برا
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 ...گرفتی ک شرکت نون تازه م ی نزد ییساعت  کارمندا از نونوا

 دونست یا تماس گرفت م یاره با هلیتا مش صفر ناهارش رو ب

 فع ش به کل ری د خستگ ی ن ساعت کالس نداره صداشو که شنیا

 ....شد

 ش ه یقت رو متوجه میا حقیگه هل ی نکه تا چند ساعت دیفکر ا

 ..... کردیخوشحالش م

 باره مشغول کارا شد مهران امروز از صبح رفته بود وبعد از ناهار د

 ..... امدیگه شرکت نمید چون خارج از تهران بود د  ی محل پروژه جد

 ر گذشته بود و طبق معمول هر روز مش صف ۳از  یساعت کم

 میا حلینا عادت داشت بعد از کشک و بادمجون یآورد، س ی چا

 :گفت ن به مش صفریهم ی نبات بخوره، برا ی بادمجون چا

 

 

 !؟یجان، نبات هم دار یمشت
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 ......ارم براتونیمهندس!! نباتم م یبه چَشم آقا ی ا

 برگشت ، نبات و ی خو ریرو گذاشت رفت با نبات وقاشق چا ی چا

 ..... ییچا قاشق رو انداخت داخل

 نباتش هم  ییداد از چاینطور که کارش رو انجام مینا همیس

 ......تا به موقع برن خونه دکریامروز رو صفر م ی د کارایخورد بایم

 ......دا کردیچه و دل درد پ یکه گذشت احساس دل پ یمدت

 ..... بود  یس بهداشتیک ربع سرویکه هر  ی اونقدر

 خوردیبادمجون که م یهم بادمجون ظهره گایفکر کرد از حل

 ..... نشده بود ی نجوریتا بحال ا یشد ولیت میمعدهاش اذ

 ن رو هم ی واست بره خونه؛ نازنخ یم  ی ت چطورین وضعیحال با ا

 ... شد ید بهتر م یکرد شاید صبر میبا خودش ببره ؟!! با

 

 

 سینا به سرویمکرر س ی دن رفت و آمدها یمش صفر با د
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 کردن و یخداحافظ ی ک ی یک ی ندا نگران شده بود کارم یبهداشت 

 ..... رفتن

 نا بودنی هر دو منتظر واکنش س ۳از ساعت  ی بعدِ گذشت مدت 

 سیکربع داخل سروینشد و هر  یون چندان طولنشانتظار

 ...... بود یبهداشت 

 به  ی کارمندا رفتن ناز یکار بود، وقت ی حال نوبت مرحله بعد

 .... تال به آشپزخونه رفیژ ییدستور و راهنما

 : وارد شد و گفت ی نشسته بود ناز  یصندل ی مش صفر رو

 

 

 یلیون خچست ، منم ینا حالشون خوب نی مش صفر انگار آقا س 

 ین دارویهم ی شم برایم  یتی ن وضعیوقتا تو شرکت دچار چن

 ..... شه همرامِیکنه هم ی ع خوبش میکه سر  یاهیگ

 ا نیو س ی ن نازیب  یو محبت  یه دلبستگ یدونست یمش صفر م 
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 ن از یهم ی ش اومده، براینشون پیب  یهم کدورت  یبوده و به تازگ

 :گفت  یا مهربونبنا اصالً تعجب نکرد و یدر مورد س ی ناز  ینگران

 !هو چش شد ؟یدونم ی، نمی دستت درد نکنه خانوم صبو ر 

 .....در عذابه یلیطفلک خ

 که تو اتاقم دارم براش  یاهیگ ی برم از دارویوانش رو م یمن ل 

 ا باهمید نخوره تازگ ی من دادم شا  یشما براش ببر اگه بگ زمیریم

 خوب د دارو مال خودتونه تا بخورهیحرفمون شده شما بهش بگ 

 

 

 د یتونیاثرش خوبه. بعدشم م   یهم تلخ مزه است ول یبشه، کم

 ......د خونه من فعالً هستم مراقبشمیبر

 .... الت راحتیباشه دخترم خ 

 زا نیال برد، اونم با مهارت میش ژیپ نا رو برداشت ویوان سیل ی ناز

 وانیرو داخل ل یدن ینوشمناسب از محلول سفت کننده و  
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 ......ختیر

 نا حتمایان رو برد به مش صفر داد و سفارش کرد سویل ی ناز

 ....بخورش

 اد، به سرعت ینا می ش سید که از پیمش صفر رو د  یبعد از لحظات

 :دیشش رفت و پرسیپ

 !خورد؟ 

 کنهیاثر م ی دستت درد نکنه بهش گفتم بخوره فوربله دخترم  

 ... شهیو خوب م

 ....ی بر  یتونیگه میممنو ن دستت درد نکنه ، شما د  

 ...کرد و رفت یلش رو برداشت، خداحافظیمش صفر وسا

 نا نیاطم ی نبود، بازم برا یگه کسیر از خودشون دیتو شرکت بغ 

 ین در ورود یچکس نبود ، بنابرای د هیهمه جا رو سرک کش ی ناز

 شد یکه از داخل بسته م یبود وقت ی شرکت رو بست، قفل در طور

 .شدیمباز ن ی گها ید جور دیرون به جز با کلیاز ب
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 داشت  ی اد ی ز یکه مش صفر داد مزه خاص و تلخ  ییهر چند دارو

 اثر کرد دل  ی همونطور که گفته بود بعد از مدت زمان کوتاه  یول

 از کاراش مونده بود که  یرفع کرد کم ی چ هاش رو تا حدودیپ

 ا خونه منتظره ، یدونست اآلن هلیذاشت م یفردا م ی د برایبا

 داشت بلند  ی و گر گرفتگ  الش رو جمع کرد، احساس گرمیوسا

 گلوش سوزش داشت با  ی ج رفت تو یسرش گ  یکه شد کم

 بگه  ی فش رو برداشت و رفت تا به نازیت نداد کینحال اهمیا

 شد، حس کرد ی ز نازیک مینزد   یزودتر آماده بشه تا برن وقت

 کرد و یم ین یشه چشماش سنگیهر لحظه داره حالش بدتر م 

 : دیپرس ی کرد، نازیسوزش رو از گلو تا معدهاش حس م

 !حالت خوبه؟ 

 :ادامه داد ی نداد و ناز ینا جوابیس

 .م ی ن آب رو بخور تا آماده شم بریا 

 اونقدر یآب خورد ول ی ز رو برداشت و به هوایم ی وان روینا لیس
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 : تلخ و بد مزه بود که با داد گفت

 !بود؟ یگه چه کوفتین دیا

 رفتن ی دن براشآماده  ی روزمندانه نگاهش کرد به جایپ ی ناز

 ی ت نامناسب نازیدن وضع ی نا با دیمانتوش رو درآورد ، س

 :متعجب شد و معترضانه گفت

 ..... میه؟! زود باش بپوش تا بریختی ن چه ریا 

 جه هم یشد حال سرگیذشت حالش افتصاحتر مگیامّا هر چه م

 ا جلو چشمشیبهش اضافه شده بود تمام مدت صورت منتظر هل 

 .....بود

 که  یا با تاپ مشکیکه تنش بود مدام هل یو تاپ ی ازندن یبا د

 ..... رفتیچشمش رژه م ی ده بود جلویاون روز تو خونه تنش د

 عد ازکه ب  ییه دوستایروزه و بقیکالسش که تموم شد با ف

 یده بودن خدا حافظیگه رو د  ی ن بار همدیاول ی د برایالت عیتعط

 .....کرد
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 آژانس گرفت تا زودتر  هنا گفته بود با عجلیکه س  ی همونطور

 .... برسه خونه

 د واحد بال ید، کل یپوش یاول به واحد خودش رفت لباس مناسب

   ی نا رفت وارد که شد ساعت حدودای رو برداشت و به خونه س

 دن اولیرسی ن موقع ها م ینا گفته بود همینطور که سی، ا بود

 ی لباسا ید، مرتب بود فقط بعضیکش ییرایبه هال و پذ یدست

 .....ز بودیم ی مبل و چندتا بشقاب و ظرف رو ی رو ا نیس

 مرتبش کنه  یاز اونجا به آشپزخونه رفت ، تا برسن بهتر بود کم

..... 

 

 

 ، مشغول ظرفا شد و  دیل رو دستمال کشیگر وسایز و دیم ی رو

 گهیقه بود بنظرش دیشستشون ساعت رو نگاه کرد شش و ده دق

 ....جواب نداد یش تماس گرفت ولی ر کرده بودن با گوشید
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 ده یل نمیمعموًل جواب موبا ینا در حال رانند گی ن فکر که س یبا ا

 .دونستیل دلشورهاش رو نمیآروم شد. امّا دل یکم

 ون روشن کرد شبکه  برنامه یز یکرد، تلویتش میسکوت خونه اذ

 خودش رفت یکه گذشت به اتاق قبل  یداشت. بعد از کم ی آشپز

 نا ی معلوم بود س یخته شدن روتختاز مثل سابق بود از اندیهمه چ

 تخت رو مرتب کرد، ی ن کار رو کرده ، رویانه ایبا عجله و ناش 

 نا و مهمونش نبود یاز س ی خبر یداد ولیساعت هفت رو نشون م

 طول و عرض خونه رو قدم زد به آشپزخونه ی تاق خارج شد کم از ا

 خت دوباره به یساز آب ر یهدف داخل چایزد و ب یرفت چرخ

 

 

 قه بودیست دقیرگشت کالفه و منتظر بود ساعت هفت و ب بهال 

 نینبار خاموش بود همینا رو گرفت ایش شماره س ی دوباره با گوش

 کردیفکر م ی هر جورگه یشتر بشه حال د یباعث شد دلشورهاش ب
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 ....راد دارهیکار ا ی ه جاید یفهمیم

 من بود روینش  یکه داخل جا کتاب  "بزرگ  ی آرزوها "کتاب

 .....کرد خودشو سرگرم کنه  یسع برداشت و

 ناست با عجلهینکه س ید به ایزنگ تلفن خونه بلند شد با ام ی صدا

 :رو برداشت و به هول گفت یگوش

 الو

 :دی چیپ ی ده تو گوشیشاد سپ ی صدا

 !تو؟ ی سالم خارشوهر ، چطور

 :گفت  یحوصلگ ی ا با ب یهل

 

 

 ؟یزم خوبیسالم عز

 !یستیروبراه ن یلینکه تو خیام اما مثل ایمن که عال  

 .... ست امروز صبح و بعدازظهر کالس داشتم خست هامین ی زیچ 
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 !ست ؟ینا ن یس

 هال ی وارینا نگاهش رو دو باره به ساعت دی با اومدن اسم س 

 :ده گفتیهم گذشته بود ، در جواب س پ ۸ت از انداخ

 .....امده ی خوبه امروز شرکت جلسه بوده هنوز ن 

 ا د یه که به موقع میجور نخوش بحال خودم شغل همسر جا 

 .....ارمینباشه که چشماش رو در م ی ن جوریاگر ا یعنیخونه 

 ری حال دلش مثل س  یداد ولیا جوابش رو م یگه بود هل ی هر وقت د

 حوصله تر  ی ر آورده بود ب یده هم وقت گید سپ ی جوش یکه مو سر

 

 

 تنداش  یان ی ده که پایبود که بخواد کل کل کن هاونم با سپ  یاز اون

 : ، در جوابش گفت

 .... ید جان به همه سالم برسون ممنون که تماس گرفتیسپ 

 .... گهیبرو گمشو د یگیم ی رسماً دار
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 رم ، یگیخودم تماس ماز کارام مونده سر فرصت  یباور کن کم 

 ..زمیخدانگهدار عز

 ....خداحافظ 

 کساعته یکه  ی د فکریان رسیا هم به پایساعت  شد و تحمل هل

 ش رو برداشت یکنه ، گوش  ید عملیره رو با یکلنجار م شداره باها

 صداش یرا تماس گرفت ، بعد از لحظاتین بار با سمیاول ی و برا

 :دیچ یپ یتو گوش

 

 

 ... الو سالم 

 !د ؟یرا خانوم، حالتون خوبه؟ شناخت یسم سالم

 ز م یعز ی م دارم، چطوری و تو گوشیبله که شناختم شمارت رو س 

 ....سال نو مبارک

 ون سال نو شما هم مبارک، خانواده خوبن؟نمم 
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 ....میهمه خوب 

 ف آوردن؟ ی را جون آقا مهران تشریسم

 .... وقته یلیزم ، خیبله عز 

 تماس  یخبر دارن ؟ من هرچ ناید از س یشه ازشون بپر سیم 

 ر م یگیش خاموشه خونه هم نرفته چون تماس می رم با گوش یگ یم

 امد ین یم ولیر داشتابا هم قر ی کار ی برا ی ده، عصریجواب نم

 ..... نگرانش شدم

 ....پرسمیزم ، اآلن برات میه لحظه صبر کن عزی

 ..... یق کوتاهیبعد از دقا

 شرکت نبوده چون رفته بوده گه امروز اصالً یا جان! مهران میهل 

 .....کراست اومده خونهیم از اونجام یرباط کر

 فترسم تصادی دونم کجاست ؟! می زنه نمیدلم شورش رو م 

 ...کرده باشه 

 شرکت بپرسه خبرش رو بهت  ی گم از بچ ههای من به مهرا نم
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 .....دم یم

 .... به زحمت انداختم یتشکّر ، شما رو هم حساب 

 افتاده  ین یشه و اتفاقیداش میشال پیا ،یزم چه زحمتینه عز 

 .... نگران نباش

 .... ممنون فعالً خدانگهدار 

 

 

 ...زمیخدا حافظ عز 

 آروم گرفت چون یبازم کم ی افتاده بود ول ین ی ق خاص انکه اتفیبا ا

 ....قرار بود مهران براش پرس و جو کنه

 را بهش یاز سم ی دوباره طول و عرض خونه رو قدم زد تا خبر

 گذشت که کالفه اش کردهی ق کشنده اونقدر کند مین دقایبرسه ا

 ... بود

 :جواب داد یمعطل ی ش تو دستش زنگخورد، ب یگوش
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 بله

 ن  ی شرکت تماس گرفت همه تا آخر  ی ان مهران با بچههاجا یهل 

 نه ی ن اآلن رفت شرکت ببیهم ی ده بودنش برایلحظه شرکت د

 ....!ازش هست ؟ ینشون ی اونجا رد

 ... شما و آقا مهرانم به زحمت انداختمد یببخش 

 

 

 ی ز مهم ی؟! نگران نباش انشالل چیکنم چه زحمتیخواهش م

 .... شهی داش میست پ ین

 ..دیممنون لطف کرد بازم 

 ..زم فعال خداحافظیکنم عزیخواهش م 

 ...خدانگهدار 

 باشه که مهران  ی د مسئله مهمیاحساس کرد با یبعد از قطع گوش 

 ره و یم گرفت آژانس بگیک لحظه تصمی ی برا ره شرکت،یداره م



@Romanbook_ir                                                                                      تابوشكين عاشقانه  

  
 

شما! یمجازق ین رف ین و آخریرمان بوک:  اول                                      

 نید در ایمون شد ، احتمال داد شایزود پش یلی بره شرکت امّا خ

 ....د بمونه و منتظر خبر باشه یداد خونه بهتر یفاصله ب 

 

 

 ک تماس گرفت همه به اتفاق  ی ک به  یشرکت  ی مهران با بچهها

 ال نا اونجا بوده و حیشدن سیگفتن عصر که از شرکت خارج م  

 .....نداشته یخوب

 مونه هم تماسین لحظه شرکت م یبا مش صفر که معموًل تا آخر

 از ی وقت  تنا خوب نبوده و گف ی د کرد حال سیی تا یگرفت وقت

 و دوستش داخل   ی ن ل حظه با نازینا درآخریشرکت خارج شده، س 

 همه وجودش رو در بر گرفت با   ی هو احساس بدیشرکت بوده ، 

 یه اتفاقیگه مطمئن بود یوستش حال دو د ی اومدن اسم ناز

 دا کنه اون موقع  ی پ ید سرنخ ی افتاده ، اگه زودتر برسه شرکت شا

 ش ه یر شرکت مثل همیبه سمت مس کیابونا شلوغ و ترافیشب خ
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 .....ر بودین و نفس گ یسنگ 

 

 

 ن روی د، با عجله ماشیشرکت رس  ی کساعت جلویبالخره بعد از 

 دیبه سمت شرکت رفت با تعجب د تند  ییپارک کرد و با قدمها

 فرو  یکید انداخت در رو باز کرد همه جا در تاری حفاظ در بازه کل 

 ی بود که نور چندان رفته بود فقط لمپ آشپزخونه روشن

 .....نداشت 

 در بود زد با روشن شدن فضا با کمال  ی د برق رو که جلویکل

 دهیکشکاناپه دراز  ی نامناسب رو  یتی نا در وضعید که سیتعجب د

 جلو که رفت از شدت بُهت زبونش بند اومده بود و داشت پَس

 ..... افتادیم

 .توان کردیم یو کِر خ  یاحساس سست ی داریتو حالت خواب و ب

 کم رنگ  ی ک بود فقط نوریباً تاریبلند شدن نداشت همه جا تقر
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 باز شدن در و  ی ومد، سرش منگ بود صدایاز آشپزخونه م

 ت خودش رو تا ی باعث شد موقعبدنبالش روشن شدن برق 

 زد، یکه روشن شد چشماش رو م  ی درک کنه ، نور لمپ   ی حدود

 که به خودش  یکرد کمیباز و بستهشون م ی رارادین غیهم ی برا

 : گفتید که م ی اومد مهران رو د

 ن وقتیه؟! تا این چه وضعی ؟! ای نا تو چکار کردیا خدا ! سی 

 ..... یکن ینجا چکار میشب ا

 نداره و فقط داره ینا عکس العمل خاصید س ی د یمهران وقت

 ....ستین ی د در حالت عاد  یکنه فهمینگاش م 

 نا برگشت ینار سکآب برداشت و  یوانیع به آشپزخونه رفت ل یسر

 .....خت تو صورتشیر ی معطل  یآب رو ب
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 یخورد و به حالت نشسته در اومد به خودش نگاه ینا تکونیس

 ... ادش اومدی ییزایم چتش کم کیدن وضع ی انداخت با د

 ن ییکه پا ی دخترونها ی که لباسهایمهران با اشاره به چند ت

 : دیکاناپه افتاده بود پرس

 ن م ین لحظه نازن یه ؟! آخریه؟؟ مال کیچ ناینا حرف بزن ا یس 

 یباهاش تموم کرد   یافتاده تو که گفت ینجا بوده بگو چه اتفاقیا

 ...... ه؟! حرف بزنینا چیپس ا

 ک نگاه مات وینا فقط سکوت بود و سکوت و یب سجوا یول

 د ویتو موهاش کش یدست  یره به روبرو ، مهران کالفه و عصبیخ

 : گفت

 ش ه ی!! من همی ن جور برنامهها و کارا نبودیتو که اصالً اهل ا 

 !!شده؟ ی بگو چ ی زیه چیخوردم ، دِ لمصب یروت قسم م
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 چ عنوان قصد یه سکوت گرفته بود و به  ینا روزهی انگار س یول

 ...حرف زدن نداشت

 را رویش شماره سمی ش افتاد با گوشیا و دلواپسیاد هلیمهران 

 : گرفت، به محض جواب دادن گفت

 ر بگو یا خانوم تماس بگ ینجاست شرکته ، با هلیرا ایمالو س  

 .....برمش خونَش  ینگران نباشه حالش خوبه ، اآلن م 

 ......خداحافظ 

 ا اونم از زبون مهران قلبش به درد اومدیدن اسم هلینا با شن یس

.... 

 .... بدتر از همه عصر منتظرش بود

 

 

 ادشه یفقط  دادش نمونده بو ی که افتاد  یاز اتفاقات  ی ادیز زیچ
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 دش ی دینظرش بود و م ی ا جلویتمام مدت هل

 ج یکنه، سرش به شدت گیه که فکرش کار نمیطیاآلنم در شرا

 ..... ر قابل تحمل بودیدهنش تلخ و غ یرفت، هنوزم مزهیم

 نزنه یح داد فعالً حرفینا برد ترجیبه حال خراب س  یمهران که پ

 که به ی ها دخترون ی کمکش کرد خودشو جمع و جور کنه لباسا

 ن افتاده بود رو برداشت انداختشون داخل یزم ی رو ی طرز بد

 ....یسطل آشغال

 نبود ی ز نازنیم یفش رو که روینا هم آماده شد، مهران ک ی س یوقت

 ..... رون از شرکت رفتنیبرداشت و به ب 

 رو نداشت  ی چ وجه توان رانندگی که داشت به ه  ینا با حالیس

 .....ن مهران شدیار ماشونگ شرکت موند و سی نش پارکی ماش

 

 

 ه داد و چشماشیتک یصندل یبه محض نشستن سرش رو به پش ت
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 ن چرتیماش  ی هم افتادن، مهران که حرکت کرد با تکونایرو

 نا ظاهراً هنوزمین که متوقف شد س ی تا خونه زد ، ماش یوتاهک

 ......خواب بود

 ند ی صداش کرد، چشماش رو باز کرد . با د یآروم ی مهران با صدا

 پاش گذاشته بود برداشت و با ی فش رو که مهران رویخونه ک

 :شرمزده گفت  یشد با لحن یده میشن  یکه به سخت ییصدا

 دستت درد نکنه فعالً خدا   ببخش که باعث مزاحمت شدم ، 

 ....حافظ

 ره در رفت تا بازش کنه که مهران مانع شد یدستگ ی دستش برا

 :و مچ دستش رو گرفت و با التماس گفت

 

 

 ه یست ین کار خودت نیشده؟!، مطمئنم ا یچ یبگ ی خوایمن 

 ..... تت کنهی خواسته اذ یکس
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 حیجنکه تریبده، با ا یست جوابینا قرار ن ید س ی د یمهران وقت

 : گفت یان رو بدونه ولین امشب جریداد همیم

 شم یالت نمیخ یب یدم ولی باشه بذار بعد بگو بهت فرصت م 

 !شده؟ ید بدونم چیحتماً با

 نا اجازه نداد، دری خواست تا داخل خونه برسونش که س نمهرا

 رو باز کرد و داخل رفت. طبق عادت ، نگاهش سمت پنجره خونه 

 نبا ریشه ایچرا بر خالف هم ی ن ول ده شد برقاش روشن بودیکش

 !خونه باشه؟  یدوست نداشت کس

 ا رو نداشت، چطوریهل ی نگاه کردن تو صورت و چشما ی رو

 !گفته بوده درسته یهرچ یعنین یه کنه؟! ایجون رو تینبردن نازن 

 

 

 ن اندازه درمونده و مستاصل نشده یش به ایچ وقت تو زندگیه

 ..... بود
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 آسانسور رفت توان بال رفتن از پلهها  سست به سمت ییبا قدمها

 افته ینکه نگاهش به اون چشما بیدونست به محض ایرو نداشت م 

 شده؟! امّا  ینست چودیده، هنوزم درست نمیز رو لو میهمه چ

 که تا ی زیبه خوردش دادن چ  ی زیچگه مطمئن بود یحال د

 ی نا همش نقشه نازیشد ایبحال بهش لب نزده بود، باورش نم

 .......دست کم گرفته بودش ی اد ی انگار زباشه، 

 رون اومد و خودشو پشت در واحد ینا بیآسانسور توقف کرد، س

 ا پشت یباز کنه هل ود انداخت در رینکه کلیرسوند، به محض ا

 ........کردیداد م یب یکه از نگران ی درحاضر بود با چهرها

 

 

 و بهش ا ریرا گفته بود تو شرکته و سالمه انگار دنیسم یاز وقت

 ا، خاموشیبودنش تو شرکت و خبر ندادنش به هل یدادن ، ول

 صبران ه ی مشکوک بود که ب ی به قدر ی اوردن نازیش و نی بودن گوش
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 !رسونشیرا گفت مهران میبود سم  منتظر اومدنش

 شده؟! چرا با مهران ین خودش چیسوال بود پس ماش  ی بازم جا

 .....!اد؟یم

 د به سمت در پرواز یند رو که داخل قفل ش یچرخش کل ی صدا

 ک ینا از ترس نزد یداغون س یافه یدن ق  ی کرد با باز شدن در و د

 ......کنه ی بود قالب ته

 : دیس رپ یکه بدون سالم با نگرانیطور

 ن چه ی؟! ای ن حال و روز افتاد یشده؟! چرا به ا یچ ییوا ی ا 

 !ه؟یخت یر

 

 

 کنه از یدونست چرا نگاهش نمیر بود نمینا سرش به زیس یول

 فش رو از دستش گرفت ی نا وارد شد ، کی در کنار رفت س ی جلو

 ....گذاشت داخل هال دوباره برگشت 
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 نوموقع وکه از عصر تا ا  یستاد تموم عذاب یدرست روبروش ا 

 که  یین با تحکم و صدایهم ی ده بود جلو چشمش اومد برا یکش

 :دینشده بود پرس  ی ن بلندی تا اون لحظه به ا

 بعدش هم  یت رو جواب نداد یگوش ؟ چرا ی تا حال کجا بود 

 از  ی داد یه خبر میحداقل  ی ایب  یخواستیکه خاموش بود. نم

 ........نصف عمر شدم  ینگران

 ت یستاده بود، باعث شد شدت عصبان یحرف ا ینا همون طور بیس

 :شتر بشهیا ب یهل

 ! بگو خب ی زیه چی 

 

 

 :به شدت گرفته به حرف اومد یینا با صدایبالخره س

 نییپا ی و بر ی ت خواهش کنم امشب رو تنهام بذارشه ازیم 

 ....ستی ؟! حالم خوب ن
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 ار یبس ی دهنش رو باز کرد و شروع کرد به حرف زدن ، بو یوقت

 ا شینیر ب  یرش رو تجربه نکرده بود زیتا اون روز نظ که  ینامطبو ع

 ار صورتش رو جمعی اختید که باعثشد حالش بد بشه و بیچیپ

 ......کنه

 نکهیدا بود، با ایا نبوده از بوش که پین سادگی ه همه بیانگارقض

 از ی ده بود و بوش رو استشمام نکرده بود ول ی ند ییتا بحال جا

  ی زیه چیدنش سخت نبود که ی منا داشت فهیکه س ی حال و روز

 :آمرانه گفت   یخورده ، با لحن

 !من نگاه کن ی تو چشما  

 کامالً بلند گفت  ییا با صداینبار هلیر تر برد، ایسرش رو ز یوقت

: 

 .... ر بال من رو نگاه کنیگم سرتو بگ یبهت م 

 خشدار  ییه بود ، با التماس و صدایگه دم گر ی نشد د ی بازم خبر

 :و توگلو گفت
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 !شده؟ یکنم بگو چینا! خواهش م یس 

 با  ایهلا گره خورد یسرش رو گرفت بال نگاهش که با نگاه هل

 :دیتعجب پرس

 ؟! باورم ی خورد  ی زیچ ؟! تو نقدر قرمزهیچشمات چرا ا 

 ....شهینم

 : خشدار گفت ی با همون صدا

 

 

 دونم یشد؟! هنوزم درست نم ی دونم چ  یا باور کن خودمم نمیهل 

 !سرم اومده؟ ییو چه بال  هافتاد یچه اتفاق

 با خود به همراه  ید خوب ینا نویس  یظاهر آشفته و سرگشت ه

 و  ی دور یکشنده ی د تموم شدن روزایبه ام ایهل نداشت، 

 تموم بعدازظهر رو به انتظار نشسته بود ، و حال با یفیبالتکل

 ران شده، یگه کاخ آرزوهاش وید که بار د ید ی م ی کمال ناباور



@Romanbook_ir                                                                                      تابوشكين عاشقانه  

  
 

شما! یمجازق ین رف ین و آخریرمان بوک:  اول                                      

 س یصورتش خ  یشد به آن ی اشک پر و جا ر زچشماش ا ی کاسه

 در انتظارش یخوب ی ز ایباهوش بود که بدونه چ ی شد، اونقدر

 ا یهل  یبارون یوبروش و چشمار یدن صحنهینا با د ی ست ، سین

 که به سمت یستادن نداشت در حالیش شد ، قدرت ایدلش ر

 :به شدت گرفته گفت ییرفت با صدای من م یکاناپه نش

 .... رو ندارم شه نکن! تحملیگر 

 

 

 ش نشست ، ییمبل روبرو  ی نا رفت و رویت از سی ا هم به تبعیهل

 :با پشت دستش اشکاش رو پاک کرد و گفت

 !شه کرد؟یم ی ط کار بهترین شرایتو ا یکن یفکر م 

 ر ای سم ینا ا شک شوق سالم بودنته، از عصر تا وقتیخواست ب گه ایم

 ک فکر ناجور از ی تماس گرفت وخبر سالم بودنش رو داد هزار و  

 ...... کردهبود ی ریتصادف گرفته تا دعوا و درگ
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 : تاسف بار گفت یگرفته و لحن ییمغموم ، صدا  ی نا با چهرهایس

 شده بذار چند روز به حال خودم باشم تا  یدونم چیخودمم نم 

 ....... نییپا ی شده ، توهم بهتره بر  ینم چی ارم ببی بتونم سردرب

 !؟ یکن یرونم م یت بناز خو ی اآلن محترمانه دار

 سوزه یست تموم گلوم داره م یگم حالم خوب نی زم! مینه عز 

 ....خوام بخوابمیکنم م یم یحالیاحساس ب

 

 

 ؟؟یگ یازت بپرسم راستش رو م ی زیه چی 

 :د گفت ی نا با تردیس

 ... آره، بپرس

 ؟  ی خو ری م  هارو یدن ین نوشیاشه یتو هم 

 ه یحال لب نزده بودم، بزا، تا ین چینه به ولل، من متنفرم از ا 

 آب  ی بجا ی دم اون لحظه چطوریز بود نفهمیم ی وان رویل
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 .....خوردمش

 :دین پرسیهم ی برا ره یگه نخواست دنبالش رو بگ یا د یهل

 !برات گرم کنم ؟ ی خوریشام م

 ... تونم بخورمی نم یچیسوزه هینه گلوم م 

 

 

 بده بهش بخوره که سوزش گلوش برطرف یا فکر کرد چیهل

 و سربه سر  ی ر یحال گ ی که حامد برا  یادش اومد گاهی !بشه؟

 ن یخت همیریتو بشقاب غذاش فلفل م یواشکیگذاشتنش 

 کرد با خوردن یدا م یه دهن و گلو پیحالت سوزش رو در ناح

 ی معطل  یبهتر بشه ب  یلیشد خ یداد باعث م یکه مادرش م یماست 

 خچال آورد و بهش یماست از  ی ال ها یبه سمت آشپزخونه رفت پ 

 ....داد تا بخوره

 ا براشینا بعد از خوردن ماست شدت سوزشش کمتر شد، هلیس
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 ....د ی ه نفس سر کشی آب هم آورد که 

 ا اجازه نداد و ازش یهل یناپه دراز بکشه ول کا ی خواست رو

 .....ره و بخوابهیخواست لباساش رو عوض کنه، دوش بگ

 

 

 خودشم دوست یکرد ولیم ی و سست   ینکه احساس لختیبا ا

 ا استقبال یشنهاد هلیت به رختخواب بره از پینداشت با اون وضع

 گرفت که سرحال ترش کرد،  یکرد و به حمام رفت دوش کوتاه

 الش که از بابت حالش یا خیاز حموم به رختخواب رفت هلبعد 

 ده به واحد خودش رفت چو نیراحت شد و مطمئن شد خواب

 ...صبح اول وقت کالس داشت

 که کرده شده بود،  ی جان و استرس کاریه دچار ی ن بقدری نازن

 ره و به جاش رفته بودیکه به مادرش اطالع داد شب خونه نم

 ......الیژ ی خون ه 
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 ی که بهش وارد شده بود حال روح  یو استرس یفشار عصب  بخاطر

 نا تا چه حد بد بود ید عکس العمل سید ینداشت. وقت ی مساعد

 

 

 ال مدامیژ یشد ول نمو یکه کرد پش ی د از کاریکشیاد میو فر

 نینه که اولیه بخاطر ایعین طب یگفت ایداد و می م ی بهش دلدار

 فقط خدارو شکر شن یم ی نجوریا ایخوره بعضی م  یدنینوش باره

 هم که در ساختمون بود ی گ هاید ی کرد اون ساعت شرکت هایم

 .....شدیمتوجه نم یل بودن و کسیتعط

 دا کنه یپ ی ال بدحنا یکرده بود ممکنه س ینی ش بیال از قبل پیژ

 الدیت خودشم که بود دوستش م یامن ی و قابل کنترل نباشه برا

 شت تا در صورتهم دا یفاتی اد چون تجربه تزر یرو گفته بود ب

 که  یقینا با تزری ن هم شد سینا آرامبخش بزنه ه م یس ی لزوم برا

 ی ال با مهارتین ژین بیالد براش انجام داد آروم تر شد و در ایم
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 ی تونست چندتا عکس ی ن حرف هایداشت با دورب یکه در عکاس

 ره بعدش هم شرکت رو ترک کرده بودنیکه مد نظرش بود رو بگ

 

 

 ی امروزش حس و حال بد ی ن بخاطر کار ا یازنو از اون موقع ن

 نین استرس ایکه شرکت بودن نازن یدا کرده بود، تمام مدتیپ

 برسه چون از راه ی انجام کار ی رو داشت که هر لحظه مهران بر ا 

 ادیامده بود، احتمال آمدنش در عصر زیامروز از صبح شرکت ن 

 ت زودتر خواسیال میزد و مدام از ژین دلش شور میهم ی بود برا

 ......ره تا از اونجا برنیکارش رو انجام بده و چند تا عکس بگ 

 افتاده  یخواست که نشون بدن اتفاق ین می ا  ی عکسا رو برا

 ن یزم ی مختلف انداختن رو ی التهاحن رو در ی ر نازن یز ی لباسها

 که ی نه باتوجه به اون لباسا از انجام کاریب یتا بعد که عکسا رو م

 ....ن بشهدن مطمئیبهش نسبت م 
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 :د با تمسخر گفت ین رو دی نازن ی رعادیت غیال که وضعیژ

 

 

 ،ی غم بغل کرد ی ه زانوین چه وضعیپاشو خودت رو جمع کن ا 

 ! ؟ی ریحالشو بگ ی نجوریمگه خواست خودت نبود که ا

 مون بشم، اآلن که طبق برنامه و یکردم بعدش پشیفکر نم 

 !ستم ؟یدرست انجام شده چرا دلم خُنک نشد و خوشحال ن

 اد مادر  ی  ید رحم کرد وقتی به مرد جماعت نبا ی از بس خر 

 افتم  یاقتم کرد میل ی ب  ی بابا ی که برا ییایامرزم و فداکاریخداب

 گردوندم و یزمان رو به عقب بر م دوست دارم قدرتش رو داشتم

 گرفتم توی صفت م یانتقام خودم و مادر جوون مرگم رو از اون ب

 ......ن پسره بسوزهیا اخواد دلت برینم یلیهم خ

 نا و پدرش کردهیال در مورد سیکه ژ ییسه نابجاین از مقای نازن

 :مغرضانه گفت یامد، با لحن یبود خوشش ن 
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 ست یتو که ن ی ل امثال باباثم  یشناسینا رو نمیآخه تو س 

 داشت که بتونه ازم سواستفاده کنه  ییت هایچه موقع  ی دونیم

 ن مدت از نظرینکرد، ا یحرمت ین بیهرگز بهم کوچکتر یول

 شتر همونیاقتش ب ی دونم لیبرام کم نذاشت خودمم م ی چیه یمال

 برام گرون تموم شد که من رو یلیخ یدختره است تا من ول

 ش ی پ ینمون مسائلیل دارم چند بار ب و راحت کنار گذاشت قب

 ی بزنم ول دیباکه ن  ییاومد که باعثشد من از کوره در برم و حرفا

 ...کردین رفتار رو مید با من ای  قابل حل بود نبا

 ن ی انتقام هومنم از ا ی ن جو ریا ی کرد  یخب پس کار درست 

 هم خوشحالم یلیندارم خ ی من که اصال حس بد  ی شازده گرفت 

 الد رویکردم و م ی نیشب یش رفت خوب شد پی پ یلاز عیهمه چ

 ....م ی امدیاز پسش بر نم ییگفتم اومد وگرنه دوتا
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 ؟؟ یکنیمچاپ  یعکسا رو ک 

 ه نباشه خودم برم چاپشونیر آتل یکه مد یه وقتید بذارم یبا 

 که کارم تو  یدونیگرفتم ، م یعالت یف یکنم ، مطمئنم با ک

 .... حرف نداره یعکاس

 .... ست ین  یشک ی دیطون رو درس میکه شنیآره در ا 

 به  ی دیم ی فاتم ممنون که بهم انرژین تعر یمن عاشق ا یمرس 

 ..... کنمیرو از دم دِرو م  یفوکول ی پسران یمن باشه تمام ا

 ....جزوشون باشه د یباالدم یپس م 

 ......ه فرق دارهیگه اون استثناء شده با بق ینه د 

 :در ادامه گفت زد و ی روز مندانهایال لبخند پیژ

 م چه کارین یم بب یمنتظر واکنش و عکس العملش باش دیبا 

 !کنه؟یم
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 ....رم شرکتیمن که از فردا نم 

 انگار  یکن یرفتار م ی عاد یلیبعدش خ یول ی د بریچند روز نبا 

 گه تو یدنشون د ی افتاده بذار عکسا چاپ بشه با دین  یچ اتفاقیه

 ....دست خودته

 نا یم که از س ی اون دختره هم نشون بد عکسا رو به ی گ یم یعنی 

 !د کنه؟یقطع ام

 ی ار نه رفتینا که ببینه فکر نکنم لزم به اون کار باشه خود س 

 نا رو ی پ سیت ی ره من پسراین اتفاق رو بگ یا ی کنه که جلویم

 ..... براشون مهمه یلیزا و آبروشون خین چیشناسم ا یخوب م

 !بهی با آبرو و نج یلی نا خیآره واقعاً س

 :دیادش اومده باشه پرسی  ی زیال انگار چیژ

 !! از مهرداد چه خبر؟ ی ناز یراست 
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 .... میدر تماس یتلفن  یخوبه گاه 

 با مهرداد  ی ال که به شدت کنجکاو بود از چند و چون رابطه نازیژ

 :دی اره پرس یسر درب

 چطوره؟! حالش خوبه؟ 

 رو  ن بار که باهاش حرف زدم گفت داره کاراشیآره خوبه، آخر

 ......رانیاد ایه سر بیکنه یجور م

 اد! بهتر ی تو داره م ی مهرداد به هوا یعنیه ین جور یخب اگه ا 

 یه برای، هر چند مهرداد هفت خطی شدین پسره میال ای خیبود ب

 ..... هیرو دوست داشته باشه همراه خوب  یاگه کس یخودش ول

 یلیخمهرداد  ین فکر کردم ول  یم خودمم به همیه که بودیترک 

 محبت  یلیه موقع خیضه یزنه رفتاراشم ضد و نق یمبهم حرف م
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 ن یهم ی ذاره براینمه وقت هم اصالً محلت یاد سمتت یکنه و میم

 ...... شه روش حساب کردینم

 ش ه حسابینم ی چ مردی ه ی رو یبدون ی راستش رو بخوا  

 .......کرد

 ه چشم یشه به یستم همه مردا رو نمین حرفت موافق نیبا ا 

 ...یخودت ساخت ی ازشون برا ی ت بدیذهن یلید تو خید

 :د و گفتیکش  یال آه سوزناکیژ

 .... ن شدمی دم که بدب یبد د 

 ... ال به گذشته ها فکر نکنیخیب 

 ی گهایکه فکر و ذهنش سمت د ی ! مردی ت کردیتو خر ی ناز

 اون رو به هر یدونم چرا اصرار داشتیخوره نمیرفته به درد تو نم

 ؟یبکشون تسمت خود یمتیق

 



@Romanbook_ir                                                                                      تابوشكين عاشقانه  

  
 

شما! یمجازق ین رف ین و آخریرمان بوک:  اول                                      

 

 ......یمسئله رو حل کن ی تونستیساده تر م یلیتو خ

 :تازه کرد و ادامه داد ینفس

 گفتن دوباره حرفات ی م برایا بریتو گفت عصر ب  به ی صبح وقت 

 ی با طلب کردن پول قابل توجه  یتونست ی در حضور اون دختره م

 ی و بر ی ریشه ، پول رو بگین آدما پول خورد حساب میا ی که برا

 ات یت بود و واقعیعصبان  ی همه حرفام از رو   ی ختره بگ دبه 

 ی آسودگبا  یتونست یکه راحت تر بود توهم م ی ن جورینداشت ا

 ..... هیترک ی بر  یزندگ ی و برا یال به مهرداد فکر کنیخ

 کردم  یخواد که انجام بدم قاطیم ی دم چه کاریصبح که فهم 

 نظر فکر بفکر نکردم  ی که اآلن داد  ی شنهادیراستش اصالً به پ 

 .....ده است  ی فایم ب یکه کرد ی گه با کار ی بود که البته اآلن د  یخوب
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 یزد  ی چه گند یاون شب تو مهمون ی تو اگه بهم گفته بود 

 ..... دادمیشنهاد م ین راه حل رو بهت پ یمن ا

 گفتم ید بهت م یاشتباه کردم با 

 ی م چه اتفاقی نیرش داد بذار ببییشه تغیه که شده نمیحال کار

 ..... میری گ یم ی دیم جدیافته اون موقع اگر لزم شد تصمیم

 دادیاحتمال مده بود  ی نا دیشب از سیکه د یت ی مهران با وضع

 .....داش نشهیامروز شرکت پ

 که ساعت از ده هم یبده با وجود ینکه اطال عین هم بدون ای نازن

 ک طرفیگه مطمئنه  ی امده بود حال د یهنوز ن ی گذشته بود ول  

 ......نه یروز نازنید ی ه یقض

 

 

 ه  ی د که گفته بود مدتیامدنش از مسعود پرسین و نیدر مورد نازن

 .... ازشون نداره ی ادیا خبر زیو تازگخونشونم نرفته 
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 لش خاموش بود، شماره خونه رو گرفت ینا تماس گرفت موبایبا س 

 :دیچ یپ ینا تو گوشینه چندان خوش س ی بعد از چند بوق صدا

 ....الو 

 !پسر ؟ ی ا سالم ، چطورنیالو س 

 ...سالم خوبم 

 !؟ یبرام بگ ی روز حالشو دارینا ! راجع به اتفاق دیس 

 د ازیال شو اول خودم بایخی ران ، جان مادرت فعالً ب نه مه 

 خواستم بهت زنگ بزنم تا به مش یارم، اتفاقاً میموضوع سر در ب 

 ام شرکت کارشیم ی عصر بمونه من بعد از ساعت کار یصفر بگ

 .... رماد

 

 

 ... امده ینم امروز نینازن یگم ، راست یباشه اآلن بهش م 

 د با مش صفر حرف بزنم یاول با یاونم دارم! ول ی اد برایباشه ن  
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 ....ام بگو منتظر باشهیعصر م

 .. .باشه مراقب خودت باش فعالً 

 ....خداحافظ 

 زد و حوصله اش یهدف تو رختخواب غلت مینطور ب یاز صبح هم

 جاش بلند بشه تلفن که زنگ خورد به اجبار از زامد اینم

 تمومرختخواب جدا شد تا جواب بده، مکالمهاش با مهران که 

 ....رو گذاشت یشد گوش 

 ن ی خارج بشه ا یزد تا از حالت کسلیبه دست و صورت م ید آبیبا

 .....چندان موثر نبود یکار رو هم کرد ول

 

 

 ا به اون موقعتروز ظهر یشه گفت از دیکرد میاحساس ضعف م

 یز یا بهش داده بود چیکه هل ی اله ماستیه پیر از همون یبغ

 ...... لوش به کل برطرف شده بودنخورده بود، امّا سوزش گ
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 ده شده که معلومی ز صبحانه چیدن م ی وارد آشپزخونه شد با د

 نکهید صبح قبل از ایگه دلش گرفت، فهمیاست بار دیبود کار هل

 ل رفتارا وی گه دلی بهش سر زده حال دل بره دانشگاه اومده با

 ا رویهل ی دونه، چقدر خوب بود نوشت ههایمحبت هاش رو م 

 ن بهش گفته بود رو هم نوشته  یکه نازن  یفیده بود. کاش اراجخون

 ا فرصت یرفته بودن اراک و هل ی چهارشنبه سور ی بود امّا فردا

 بهتر  ها گفتیچ ی دونست نازید اگه م یدا نکرده بود، شای نوشتن پ

 ...... تونست باهاش مقابله کنهیم

 

 

 ه دختریکرد در دام توطئه اونم از طرف یچ وقت فکر نمیه

 .....افتهیب

 ا دوست نداشتن دخترشون بخاطر دختربودنش تو یخانواده هل

 براش ی کنه و درس بخونه مبادا اتفاق بد یگه تنها زندگیشهر د
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 د. خودشم ونا که پسر بود تو دام افتاده بیس  یافته ولیب

 رو باهاش یاعتمادش رو جلب کرد و مدت ی دونست چطور نازینم

 ا زدواج ی ت داشت که برای ش حُسن نگذرونده بود، اونقدر در مورد

 بود   یو شاک یکرد چقدر از دست خودش عصبان یباهاش تالش م

 گردوند تا اشتباهاتش رو تکرار  ی شد زمان رو به عقب برمیکاش م

 ....کردینم

 

 

 یپر شده بود، دکمه روشن رو زد. حت یبا آب کاف زسایداخل چا 

 ی مو یبِه لبرگ ۲آماده بود همراه با   ی خشک هم داخل قور ی چا

 کرد رو بهتر وی ا دم میکه هل ییچا یخشک شده همون که مزه

 کرد یمتفاوت تر م

 ادش اومد آشپزخونه یبعد از صبحانه سرحال تر از قبل بود، تازه 

 ا خسته از یروز هلینکه دیاداشت از  یت وحشتناک یچه وضع
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 دانشگاه اومده و شروع به کار کرده قلبش مچاله شد و دلش به 

 که از حال و روزش  ی بعدش هم اضطراب و انتظار درد اومد،

 .....ت شدهیمعلوم بود چقدر اذ

 افتاد و ی تهران اومدن داشت م ی که برا یاد شوق و ذوقی یوقت

 مشکل شده ، آزارش  را دچایدن به هلیرس ی نکه دوباره برایفکر ا

 ....دادیم

 

 

 د کننده و ی مشخص نشده افکار نا ام ی زیکرد فعالً تا چ یسع

 ... رو از ذهنش خارج کنه یمنف 

 .... ز صبحانه رو جمع و آشپزخونه رو مرتب کردیم

 دلنوازش رو  ی ره و صدایا تماس بگیخواست با هل یدلش م یلیخ

 د یکرد شایفکر م هنکیدونست سر کالسه ، عالوه بر ایم  یبشنوه ول

 .....ا رو هم نداشته باشهیبا هل   یهم صحبت یاقت حت یل
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 ج و منگ شده بود که اصالً ی وز اونقدر گریباتوجه به اتفاقات د

 ده بودیکه د ی از شواهد ی شده ول   یقا چی امد دقیادش نمی

 .....نبوده  یکرد اتفاقات جالبیمشخص م

 خودشم حدس زا رو که یچ ی ل ی د از مش صفر شروع کنه و خیبا

 بره سراغ ی ل کاف یزنه مطمئن بشه تا چه حد درسته، بعد با دل یم

 .... نی نازن

 

 

 ی صدا ی گه تلفن خونه زنگ خورد به محض برداشتن گوش ی د بار

 :دیچیا تو گوشش پ یهل

 ...الو سالم 

 ؟یزم، خوبیسالم عز 

 ؟ی بهت ر ی خوبم ، تو چطور 

 .... امیزنم عال یالن که باتو حرف م 
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 ؟ ی نه خورداصبح 

 و من نخورم ؟ ی شه شما آماده کن  یمگه م 

 ... م کن بخورخچال هست حتما گرینوش جونت ، غذام تو  

 خونه؟ ی ایم  یعصر ک

  ....ش هی کالسم تموم م 

 

 

 ...امدم دنبالتیوگرنه م  یید برم جایمن اون ساعت با  

 ب م ا نقالیم بریخوایروزه میست بعد از کالس با فینه اصالً لزم ن 

 ... ارم یروزه رو هم میام، احتماًل ف یم خودم میکتاب بخر

 روزه خانومم سالمیبه فزم، مراقب خودت باش یباشه عز 

 ....برسون

 تا من، تو هم مراقب خودت  ی از به مراقبت داری شتر ن یباشه تو ب  

 ؟ ی ندار  ی باش ، کار
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 ...زم خدا حافظینه عز

 ...خدانگهدار 

 ن  قرار داشتی ه بود با نازنتگذش ۶ساعتش رو نگاه کرد از 

 د کرده یدوار بود بتونه به موقع برسه ، پشت تلفن بهش تاکیام

 ... ر کرد منتظرش بمونهیرسونه و اگه دیود حتماً خودش رو مب

 

 

 که مش صفر کرد همونطور که قبالً خودشم ییاز صحب تها

 بهش داده یاهیگ ی که بعنوان دارو ی زیحدس زده بود، اون چ

 چ ه ی جه گرفت د ل پیشد نتین بوده پس م یع کارنازنقبود در وا

 بالفاصله بعد ازنبات بود چون  ییش هم مربوط به چای ناگهان

 ن و دوستش بوده ی خوردنش حالش بد شد .حتما اونم کار نازن

 ش نباتییچون خودش از مش صفر خواسته بود داخل چا یول

 .... ده بودیکجا سر کشیزه متوجه مزهاش نشده و همه رو یبر



@Romanbook_ir                                                                                      تابوشكين عاشقانه  

  
 

شما! یمجازق ین رف ین و آخریرمان بوک:  اول                                      

 بوده؟ ین کارا چی ن از اینه هدف نازنید بب یحال با 

 ک ربع از یداشتن  که قرار ی شاپ یکاف ی د جلویرس یوقت

 .....ن رو پارک کردی گذشته بود ماش 

 ز یک می ی رو  ی د که پشت به ورودین رو دی وارد که شد نازن

 ی صندل  ی حرف و بدون سالم رو یوار نشسته بینفره کنار د

 

 

 ده یباً رنگ پریشه نبود تقرین هم مثل همینازن  روبروش نشست ،

 ود. بعد ازمقابلش نشسته ب یشیچ آرایب که بدون هیو عج

 : دینا پرس ی س یقیدقا

 بود؟  یا چین مسخره بازیهدفت از ا

 ی کن ی ه دختر بازیبا احساسات  یشه براحتی نم ینکه بدونیا 

 رو برات ی گهای خانوادت کس د  یو راحت بگ یبعدشم ولش کن 

 ....گرفتن  ردرنظ
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 د دادم ؟ التماستی دنبالت بودم و بهت وعده و ع ی اونوقت من ک   

 که با نقشه  ی ن تو بودیتونم به جرات بگم ایگه می  کردم؟ حال د

 دم از جنس هم ی، امّا فهمی و ول کنم نبود ی م شد یوارد زندگ

 با ی ن کجاش بازیم، ایخور  یگه نم ی م و به درد همدیست ین

 احساساته ؟ 

 

 

 ز مطابق با ید همه چ یکن ید و فکر مینقدر پست ی پسرا ا اچرا شم 

 ا نخواستنش، یخواستن  شماست؟ انتخاب دختر ،  یقه ی ل و سلیم

 م ین ید بشیم؟! بای د حق انتخاب داشته باشیما دخترا چرا نبا

 که دلش رو ی اد انتخابمون کنه بعدشم هر روزی م ی م کی نی بب

 !م راحت بذارمون کناریزد

 رو وضع کردم که حال بخوام بخاطرش فن من نه قانون عری بب 

 ن ی.... درضمن ات دارهیجوابگو باشم، ونه اصالً حرفات برام اهم
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 نم تو برامیستم بشین یست منم آدمیحرفات به من مربوط ن 

 روزیکه د یل غلط بزرگینم دلی نجام تا ببیاآلنم ا ی ریم بگیتصم

 و ی مش صفر سوءاستفاده کرد یبود؟ چرا از سادگ یچ ی کرد

 !؟ ی فت باز کردیش رو به کار کثاپ

 

 

 یحتبه را  ین اآلن برات گفتم که بدونیست؟ همیمشخص ن 

 ...زیر همه چیز یبزن یتون ینم

 اآلن  یم ولیخور ی کردم به درد هم نم یروز فقط فکر میتا د  

 فهمم ی؟ حال می بزرگ شد ی خوره تو چطوریحالم ازت به هم م

 که توش ی انوادهاخمامان حق داشت بخواد از اصالت عروسش و 

 .... یاصالت یده بود بیده فهمیبزرگ شده مطمئن باشه ، تو رو ند

 :زد و گفت ی روزمندانهای ن پوزخند پ ی نازن

 منو بعنوان عروس به ی که کرد ی با کار ی حال مجبور یول
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 ...... رنی، اونام مجبورن من رو بپذی کن  یخانوادت معرف

 ش کردن و با تمسخر ه ن نگایزد که حاضر یینا قهقه ه پر صدایس

 : گفت

 !کنه؟ تو؟یمجبورم م یاونوقت ک 

 

 

 :مطمئن گفت  ین با لحنی نازن

 کنه ، آقایشه مجبورت میگه ظاهر میکه تا چند روز د ییعکسا 

 ، بعدم یدلت خواست بکن یهر غلط ی تو عالم مست یتون یپسر نم

 !تی دنبال زندگ ی بر

 ! کنم؟یمیزندگدر هر صورت باهات  ی ! فکر کردیکثافت یلیخ 

 کنم و یت می ازت شکا یرم براحتیگ یل م یمش صفر شاهده وک

 ل یوک یم بوده کار و نقشه خودته حتیزیگر هر چشه ایثابت م 

 ...... دفاع کنم ی ست خودم بلدم چطوریهم لزم ن
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 ا یهل یکن یفکر م یندارم، با من نمون ول  یباشه من حرف 

 ق هیقک دی یگه حاضره حت  ی نه دی عکسا رو بب یخانومتم وقت

 هم که خانوادت یبا اون کس یباهات بمونه؟! اگر قراره با من نباش

 .... یذارم باشینم ی دش کردییتخاب کردن و خودتم تا ان

 

 

 مثل  دیباد منم  یه لجن بودم شایبا  یدونستم مدتیواقعاً نم 

 ه یکردم بعدم مثل یازت م ی گه همه جور سوءاستفاد هاید  ی پسرا

 اقت یرون حال مشخص شد تو لیب کردم یف پرتت میدستمال کث 

 ..... ی برخورد درست رو ندار

 نکهیافتاد بعد از ا یا در شب مهمون یالعمل هلاد عکس ی یوقت

 د ین باهاش حرف زده بود. اجازه نداد بهش دست بزنه فهمی نازن

 :دیآشکار پرس ی ن با نفرت یهم ی ا بهش گفته، برایچ

 وده که باهم بنا یهم هم ی ا دادیل هلیکه تحو یفینکنه اراج 
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 م ؟ یرابطه داشت

 : تلش داد و گفی تحو  ی ن پوزخند حرص درآر ی نازن

 ا بهش گفتم ؟! آخهیه هنوز بهت نگفته من چیچه دختر یآخ

 ی د کردیازش خواهش کردم که بهت نگه چون تو من رو تهد

 

 

 ی اریسرم م  ییو بال  یکن یکارم مین موضوع رو بگم از کار بیاگه ا

 ......اشم بنداشته   ی عاد ی که زندگ

 :سر داد و در ادامه گفت یقهقهه عصب 

 بازم  ی بر یاز هر راه  ی افتادیا من در م د بیشازده نبا  ینیب یم 

 .....ی نه که نذارم تو به خواست هات برسیبرنده منم ، چون هدفم ا

 چه ی شد که نازیشتر و مطمئن تر م ینا بی ت سی هر لحظه عصبان

 ده رنجا رو اشتباه کیه و چقدر تا به ایدختر

 : گفت ی در جوابِ ناز
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 ه،یالته آدم حسابآخه با اص  یگفت یفیآره بهم نگفت تو چه اراج 

 خودت چه  ی دونه براینم یبدتر از همه فکر کرده تو هم آدم

 یکنم تو چه آشغالیمن بهش ثابت م یول  یهست ییول یه

 ....یهست

 

 

 گهیشازده وگرنه مجبورم طور د  یبهتره مراقب حرف زدنت باش 

 نم ، حال که عکس و مدرک دست منه؛ اگرم به فرض کرفتار 

 نه نه ی!!!عکسا رو که بب ی تونیکه نم   ینرو ثابت ک  ی زیمحال چ

 د یشه، و نبایمونه بلکه تا آخر عمر ازت متنفرم م یتنها باهات نم

 ..... ی به بخشش داشته باش   ی دیچ امیه

 :زد ادامه دادیم  یطانیکه لبخند شیدر حال

 کنم با مهرانیهانشه خودم کمک ماکه مهرانم خو ی دونیم

 نکه یاد جز ایستت بر نماز د ی چ کاریازدواج کنه اونوقت تو ه
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 ...... یو تماشا کن ی نیبش

 .....الت راحتیکنه خیچ کس ازدواج نمیا با ه یهل 

 .... خوام با تو ازدواج نکنهیست فقط م ینش مهم ن یمن ا ی برا

 .... یآشغال یلیخ 

 

 

 ش ی ب یلیحرف زدنت باش امروز خ ب! مراقیخاک ی باز که زد 

 که تو  ییستم بالیروم ننقدر آیشه ایمن هم ی ن کردیاز حد توه

 رش عکسا یز یبزن  ی بخوا ی د جوابگو باشیرو با ی روز سرم آورد ید

 که برات مهم  ییشه و به دست تمام کسایدر چند نسخه چاپ م

 ....... رسهیهستن م 

 :زد و ادامه داد ی لبخند چندش آور  ی ناز

 معروف و سرشناس رو  ی ر اراک همه حاج آقا معتمداباز 

 براشون یلیخه از عکسا برسه به دستش خه نسیه  یشناسن کافیم
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 نن نه ؟! اونوقت یت بب یشه پسرشون رو در اون وضعیجالب م

 .....دنیر نم یگه به اصالت دختر مردم گید

 

 

 مستاصل شده بود که  ی گه تحمل موندن رو نداشت بقدرینا دیس

 طان ین شیکرد تا بتونه در برابر ای د فکر م یچکار کنه با دونستینم

 ..... رهیش بگ ی پ  یاستیچه س

 :گفت   یعصب یبرخاست و با حالت

 فکر من رو کالً از ذهنت خارج  یبکن، ول ی خوا یم یهر غلط 

 ی روز تا حال به شدت ازت متنفر شدم هر اتفاقیکن چون از د

 .... به درک ی بر  ست بهترهی افته برام اصالً مهم ن یهم بخواد ب

 کر کن ، پس برو خونه فیو خوب فکر کن یکن عاقل باش یسع 

 من  ی ریبگ  یم درست یتصم یر تا بتو ن یهمه جوانب رو درنظر بگ 

 ......دارم یل خوبیاثبات حرفم دل ی برا
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 چ حرف یه ی کرد بیکه با نفرت و انزجار نگاهش مینا در حالیس

 .....دششاپ خارج ی بلند از کاف  ییبا قدم ها ی گهاید

 

 

 ک شده بود نفس یگذشته و هوا تار ۸د از ی رون که رسیبه ب 

 د یکه شن ییشاپ با حرفا یکاف ی ط بستهید تو محی کش یقیعم

 ی تازه داشت با حال ی از به هوایداً نینفسش تنگ شده بود شد 

 نش شد و به سمت ین سوار ماشینازن ی ر حرفایدگرگون از تاث

 .......خونه رفت

× 

 یدا معرفید جد یاسات ی که بعض یید کتابا یخر ی راببعد از کالسشون 

 ه ی موردنظرشون رو ته  ی قالب رفتن، کتابا کرده بودن به ان

 ا به محض یخونه شدن ، هل یبود که راه یکیکردن هوا رو به تار

 اط گلنسا رویاط رو باز کرد و وارد شدن داخل حینکه در حیا
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 شدن ، گلنسا با   دن هم خوشحال ی د هر دو از د ی بعد از مدتها د

 :اومد و گفت ایهلگشاده به سمت  ییرو

 !؟ نوروز فرخنده بادیستسالم خوب ا

 ی مدت  ینم.، با گُلنب یب یا خانم چقدر خوبه من دوباره شما را میهل

 ی خانوادهام تنگ شده بود، عروس ی م افغانستان دلم برایرفته بود

 ریانجن ی قاآد، از ینبود  یک مدت ی ) هم بود. ییم( پسر دا ی بچه ماما

 .)( خوابگاههی لید ل ینکه ناراحت شدن و گفتن رفت یدم مثل ایپرس

 د شما هم مبارک ، منم دلم برات تنگ شده یزم، عیسالم عز 

 د افغانستان، منم ینا سراغتون رو گرفتم گفتن رفت یبود از آقا س

 ....ش دوستم خوابگاه ی رفته بودم پ

 ی ه حال با کنجکاوکروزه که هاج و واج مونده بود رو به گلنسا یف

 : کرد، گفتینگاهش م 
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 د؟ی سالم خانوم خوب

 :کرد یا رو کرد به گلنسا و معرفیهل

 ...روزه جانیم ف یدوست و همکالس

 :بشَاش گفت ی گلنسا با چهرها 

 ا خانم، دوستش هم مثل یبا شما خوشبختم، هل ییاز آشنا

 .با است ماشاءاللیخودش ، خوب و ز

 .تشکر کرد روزه در جواب لطف گلنسایف

 :ا گفت یگلنسا رو به هل

 ت گرفته تو را خدا یر برایانجن ی آقا  دم واحد  رایشن  ی از گل نب

 به من بگو خط تلفن ما هم وصل شده شماره  یهر زمان کار داشت

 را  ی شماره همه واحد ها یبود زنگ بزن، گل نب  ی دهم کاریم

 .دارد
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 ، شه مزاحم شما و همسرت هستمیزم من که همیممنون عز 

 ران کنکوری ا ی خوایم  ی؟ اون دفعه گفت یخونی درس م یراست

 !ی بد

 ر) ماه یل سرطان(تیکانکور، اوا ی خوانم برایبله! دارم درس م  

 .امتحان دارم

 : گفت یی ا با خوشرویهل

 . من در خدمتم یداشت ی ا کاری یچه خوب هر سوال درس 

 . شومیباشه حتما مزاحمتان م

 نا باعث یاط توسط سیر حدن و بدنبالش باز شدن یماش ی صدا

 ز از عشق و احساس یو لبر ا تکون بخوره،یتو دل هل ی زیه چیشد 

 ی امد و نازیکه عصر نیدش با وجودیشب سالمت دید یبشه وقت

 اد ی خبرم نداده بود که نم یاورده بود حتیرو هم ن
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 .کردیتابش ناخواسته با تمام وجود طلبش می دل عاشق و ب

 سمتشون، اول همه گلنسا بود که  ن رو که پارک کرد اومدی ماش

 :گفت 

 .دیورزتان فرخنده باد،خسته نباشر، نینجن یا ی سالم آقا 

 !خوبه؟  یسالم ممنونم ، سال نو شما هم مبارک گل نب 

 ...رسانند ی، سالم و دعا می آر

 :رو به جمع کرد و گفت

 ...با اجازهتان شبتان خوش

 

 

 :ت فنا با لبخند گ ی روزه رو به سیبا رفتن گلنسا ، ف 

 .....! سال نو مبارکی معتمد ی سالم آقا 

 براتون یال نو شما هم مبارک انشالل سال خوبسالم خانوم، س 

 .... باشه
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 ی نا مودبانه تشکر کرد ، برایشه در برخورد با سی روزه مثل همیف

 کنه جزیکرد از نگاه کردن بهش امتناع میب بود حس میا عجیهل

 م زودیل یه بود، خدباهاش نز  یچ حرفیه هیهمون سالم اول

 ......کرد و رفت یخداحافظ

 یکرد به رو  ی سع ینا شد ولیهم متوجه رفتار س روزه یف یحت

 حرف وارد خونه شدن از صبح کالس  ی اره هر دو ب یخودش ن

 .... خستهشون کرده بود ید از انقالب حسابیداشتن و حالم خر

 

 

 تع درسیدرست کنه چون سر ی م داشت شام ماکارونیا تصمیهل

 د ینا دیسکه از  ی با رفتار یغذا بود ول ی خچال بال کل یشد ، یم

 ....خواست بره بال یدلش نم

 روزه هم به اتاقیآشپزخونه شد ف یلباساش رو عوض کرد و راه

 بپوشه وارد ایهل یرو که قبالً گذاشته خون ه یا رفت تا لباس یهل
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 شد که به  ییبایرنگ ز یاتاق که شد توجهش جلب لباس نبات

 بود لباسش رو که ی وار یکمد د ییره بال یزون دستگیره آویگ

 :دیعوض کرد اومد آشپزخونه و پرس 

 ه؟؟ یتو اتاقه مال ک ی! چه لباس قشنگ یهل 

 : گفت  یلیم ی که مشغول کار بود با ب یا در حالیهل

 ... هیلباس عروس 

 مال خودته ؟؟  

 

 

 ... آره

 یزیچ هگ ی ومد د یا از سوالش خوشش نیروزه حس کرد هلیف

 .....نگفت

 که ی انات ی، تمام جر فارغ شد یاز دم انداختن ماکارون یوقت

 اتفاقات یف کرد حت یروزه تعریف ی نشون گذشته بود رو برایب
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 ن ا ینکه اراک که بودن چقدر سیا  ی ادآوریروزم براش گفت و با ید

 ن راه یب  یوقت ی ش همراهش باشه حت ید داشت لباس عروسیتاک

 خواست یادش رفته برداره میود لباس رو بگفته   یا به شوخیهل

 ......دن اراک تا لباس رو بردارنسروته کنه برگر

   روزینا دیومد ؟! چرا سین ی شد که ناز یدونه چیو حال اصالً نم

 چیگه که جواب هیخورده بود ؟! و هزار تا سوال د  رو یدنین نوشیا

 ......دونستیکدومشون رو نم

 

 

 خودش  ی ز برایم ی و گذاشت رو دیا کش یشام که آماده شد، هل

 نا چقدر ینکه سیخورد با فکر به ا ه قاشقیخت ی داخل بشقاب ر

 و بدون در یمعطل ی دوست داره اشتهاش کور شد، ب  یماکارون

 از  یبر نرفتنش به بال بشقاب ی مبن ینظر گرفتن مالحظات قبل

 : روزه گفت یخت و به فیر یماکارون
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 ..... نایس ی برا منو ببریتو شامت رو تموم کن من ا 

 سرش رفت بال زنگواحد ی د ، شالش رو انداخت روی مانتو پوش

 د شد یگه نا ام ی گه زنگ رو زد د ی کبار دیدر باز نشد  یرو زد وقت

 ن ا ید حموم باشه خواست برگرده که س  ی با خودش حدس زد شا

 قرمزش گواه ی در رو به روش باز کرد ظاهر آشفته و چشما

 د بدون ی دیکه مقابلش م  ی زی عجب از چتا میداد ، هلینم یخوب

 ی تند و ناراحت کننده ی شد ، با استشمام بو تعارف وارد خونه

 

 

 ز یم ی رو برد و گذاشت رو یگار حالش بد شد بشقاب ماکارونیس

 .....آشپزخونه

 نا همونطور وسط هال یح بخواد، سینا توض یبرگشت تا از س  یشاک

 اومد مقابلش  یعصب  یا با حرکاتیستاده بود، هلیحرکت ایب

 :دیستاد و طلبکارانه پرسیا
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 گار! معلومه چهیامشبم که س   یهر کثافت ی با بو ی دشب اومید 

 !؟یکن یچکار م ی خبره و دار

 :آشکار ادامه داد ی با پوزخند

 ترسم و فکر یم  یبار اولته ؟! گاه   ینوشدنگارم مثل یحتماً س 

 ...شناسمتی کنم اصالً نمیم

 د شد با یکل از بخشش نا ام ها، بیهل ی دن حرفاینا با شن یس

 !ا بخواد تا باورش کنه؟یهل از یلی استناد به چه دل

 

 

 ن یکه نازن  ییدوار بود عکسایکرد؟! امیا قبول م یاگه خودش بود آ 

 کرد تایگه صبر م  ی چند روز د د یبازد بلوف باشه یازشون حرف م

 به   دیباهست  یا نه؟! اگرم عکسیتو چنته داره  ی زینه واقعاً چی بب

 ن یازن نطور که نیتونه باور کنه اینه ، هرگز نمیخودش بب مچش

 .....لش انجام داده باشهیبرخالف م یکرد عملیادعا م
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 :لرزون گفت ییو صدا ی دیبا نا ام

 شه صبور یخوام مثل همیبگم فقط م  یدونم چی! واقعاً نمایهل 

 که یخوام، از من ناراحت نباش حسیدوباره ازت مهلت م یباش

 فکر  ی که گاه ی تا حد ی خوب و پاک  ی که تو بقدر هنیاآلن دارم ا 

 دا کنم فقط ازتیاقتت رو ندارم بذار خودمو پیکنم اصالً لیم

 چیاونطور که بهت گفته در گذشته ه  ی خوام باورم داشته باش یم

 همه رو رد  ی د یاز اون دختره شن یمرتکب نشدم هر چ ییخطا

 

 

 ، بعدم  هلت داد یتحو یفیدم چه اراج یکنم چون تازه فهمیم

 .... ینزن  یداده و ازت خواسته به من حرف

 یز  ینا چی که به روح مادرش دادهبود به س یا واقعا بخاطر قَسَمیهل

 و التماس  ینا، لحن خواهشیت کالم سیمظلوم ی نگفت..... از طرف 

 ....دادیگونهاش به شدت آزارش م
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 که تو کالس ییده بود، دخترا ی شه مغرور و سربلند دینا رو همیس

 زوشون شه آریا مدرسهشون اهل روابط با پسر بودن هم ی و 

 ....چکدوم موفق نشده بودنینا بود امّا هی با س یدوست

 ....نا براش سخت بودیاز س ی ن حال و روزی دن چنیحال د 

 ی که تموم خونه رو برداشته بود عصب ی گاریس ی ا هنوزم از بو یهل

 : ل پرخاش گونه گفتی ن دلیبود به هم

 

 

 !ه؟قابل حل ن اشغال یاگار و یفقط با س ی دار یمشکل هر یعنی 

 ناراحت شدم پناه  یه منم از حال به بعد از هر چینجوریاگه ا

 ...... زاین چیارم به ایب

 گار رویدونم ، دروغ نگفته باشم سیخودمم حال خودم رو نم 

 تفنن  ی دم فقط برایم قبالً هم کش یتو جمع بچه ها که بود یگاه

 ها یدنین نوشیازه یچقدر برام عز  ی دون ین که ما به جون مام یول
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 شت چونیاد پینکه نیا ی ن بهم داد، برایرو با نقشه نازن  روزید  

 ....... تونست دروغاش رو در حضور من تکرار کنهینم

 :تازه کرد و مظلومانه گفت ینفس

 بهت گفته دروغ محض یخورم هر چیبه جون مامان قسم م

 ....ست از پا خطا نکردمدن یبوده تو رابطهام با نازن 

 

 

 گار پناه نبر بهش ی آروم کردن خودت به س ی گه برایلطفاً د 

 هستن ی حرفها ی هایگاریکه اآلن س ییهمه اونا یکنیعادت م

 .......شروع کردن یبا تفنن و سرگرم 

 فکر ی زیچند لحظه هم که شده به چ ی خواستم برایفقط م  

 ی چه حال  ی ممن تا بفه ی جا  ی خودت رو بذار یتونینکنم نم

 .... دارم

 و  ی دیتِ ناام ین وضعینا رو در چنیس ا هرگز دوست نداشت یهل
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 :گفت  ین با مهربون یهم ی نه، برای بب ی سرشکستگ

 ت   ی نقدر خودت رو اذیشه، ایز سرد میم ی شامت رو گذاشتم رو 

 ده فکر یکه آزارت م ی ناراحت کنندها ی زایکن به چ ینکن! سع

 ییه جا ی یمان داشته باش یا اگه به خدا و لطف و کرمش  ینکن

 من صبورم  یکنیکه خودتم فکرش رو نم کنهی چنان کمکت م

 

 

 چیاز دست ه ی دت به خدا باشه گاه یپس تو هم صبور باش، ام

 ز رو بهش واگذاریاد و اگه همه چیبر نم ی کس جز خودش کار

 د صبر کرد و به تماشایشه فقط بایخودبخود درست م  یکن

 .... نشست

 ر خودش رو یا داشت تاثیهل ی ان و حرفایز برکه ط یآرامش

 کنهیآدما حال دل رو خوب م ی با بعض  یاشت چقدر هم صحبتگذ

... 
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 لذت بخش و ییخود و به تنها ی ا بودن به خودیاصالً در کنار هل

 اگه در سکوت فقط اجازه نگاه کردنش  یآرامش دهنده است حت

 که افتاده ی ق اروز با اتفیکنه، از دی ش مین راضیرو داشته باشه هم

 یود ظهر با وجود احساس ضعفبود اشتهاش به کل کور شده ب

 کجا موند و نتونست بخوره یکه گرم کرده بود  ییکه داشت، غذا

 

 

 خت و بایخصوصاً که تنها بود تمام التماسش رو تو چشماش ر

 :گفت  یخواهش یلحن

 !م؟یبا هم شام بخور یشه لطفاً بمون یم 

 امد یرو تکون داد خودشم بدش نم شا به عالمت موافقت سریهل

 نیهم ی ش باشه و از شام خوردنش مطمئن بشه براشتر کناریب

 : گفت

 .... تو آشپزخونه منتظرم 
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 زیکه لبر یآشپزخونه شد قاشق و چنگال آورد بشقاب  یو راه

 نشست و ینا معمولً میکه س  یکرده بود رو گذاشت مقابل صندل 

 ینه بود نشست طول  ون خیکه ا ی ش مواقعی شگیهم  ی خودشم جا

 ه بشقاب و قاشقیدن  ی ش نشست با دنا اومد مقابلید س ینکش

 :د یچنگال پرس 

 

 

 !؟ی ؟! مگه خوردیپس خودت چ

 .... خورمین م ییرم پاینه! تو بخور م  

 یتونم بخورم ؟! تو هم باهام همراهینهمه رو میا  ی فکر کرد 

 ... کن تا به منم بچسبه

 تش ی ا از نیاره که هلیال بگنا خواست بره بشقاب و قاشق چنیس

 نگهش داشت و خودش بلند شد رفت فقط  آگاه شد با دست 

 : قاشق چنگال آورد و با لبخند گفت
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 .... میخورین بشقاب میتو هم 

 شنهادشیلش داد و از پی تحو ی نا هم در جواب لبخندیس

 ...استقبال کرد

 ا ین چنگال رو زد به محض خوردن طعم خوبش و وجود هلیاول

 ....آوردش و با اشتها ادامه داد سر ذوق

 

 

 نا با اشاره ازش خواست که اونم ی بود که س ی محو تماشا ا یهل

 ن ا یداخل بشقاب تموم شد س ی زود ماکارون  یل یمشغول بشه، خ

 :بدون مقدمه گفت

 !یبرام بخون  دیبان فرصت یدر اول 

 :دیدن و با تعجب پرسیبال پر یا به آنیهل ی ابروها

 ه؟یمنظورت چ 

 ن هر وقتشوم بگذر  ی ن روزا ی، ای دار یخوب ی ونم صدادیم 
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 ......ی د برام بخونیازت خواستم با

 : کرده باشه ی ده دهن لقیا حدس زد طبق معمول سپ یهل

 ...خونمی گفته من م  یک 

 ....خودت 

 

 

 :دیگرد شده و متعجبتر پرس  ییا با چشمایهل

 ...!گفتم؟  ی من؟! کِ 

 و من ی خوند یم ککه اون قدر قشنگ و سوزنا یهمون شب 

 رون اومدم در رو که باز کردم ضبط یب ه شب از ی دم؛ یشن  یاتفاق

 با و گوشنواز یاون قدر ز ی کردیم یروشن بود تو باهاش همخون

 آروم  ی خوندیکه م یتمام مدت ی بود چون متوجه آمدنم نشد

 ......دادمیگوش م

 خودش بخونه یین خونه که بود تو تنهایشده بود ا ی ا گاهیهل
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 ندنش تموم نکه خویاد به محض ایادش م ی ه شب رو ی طفق یول

 ..... در اومد و باعث شد کال ضبط رو خاموش کنه ی شد صدا

 رسم یجه م ین نتیکنم به ایفکر م یه؟! هر چیچ  ی دون یم ایهل 

 باعث ی دیکه از موقع ورودت به تهران از طرف من د ییآزارها

 

 

 ریتحت تاث ی ادته اون شب مهمون  ی اد! ین بالها سرم بیشده ا

 ک بشم ؟! اونیبهت نزد  ینداشتدوست  ی ده بودی که شن ییحرفا

 شده که  ی اآلن جو ر  یدروغ بود ول ی ده بودی شن یزمان هرچ

 دخترا یتو رو با بعض  یدونم، وقتیق تو نمی خودم خودمو ل

 ن آدماین بیکه خدا تو زم ی ه فرشت هاینم تو یبی کنم میسه میمقا

 که ینو از همون اولیو احمق که ا رشعویه آدم بیقرار داده و من 

 دم و باعث آزار و رنجشت شدم، اآلنم بدجوریدم خونتون ند اوم

 ست ین حقم ن یکنم ایدم همش با خودم فکر میدارم تقاص پس م



@Romanbook_ir                                                                                      تابوشكين عاشقانه  

  
 

شما! یمجازق ین رف ین و آخریرمان بوک:  اول                                      

 کردم ویزندگ رو پاک  یو جوون یکه تمام دوران نوجون  یمن

 ی تم باشه ولین وضعید ایهرگز دنبال ناموس مردم نبودم اآلن نبا

 نظرم و  ی د جلویایمکه در موردت کردم  ییزود تو و کارا یلیخ

 .....کنه که حقمهیقانعم م 

 

 

 ا نگاه نکنه یکرد تو صورت هلیم  یزد سعیکه حرف م یتموم مدت

 زد رو واقعاً کرده باشه تا عمر  ین ازش حرف میکه نازن  ی اگه کار

 ا رو از دستیشرم آوره که هل ی بخشه چون بقد ریداره خودشو نم

 ..... ن بخش ماجراستین عذاب آورتر یو ا ه دیم

 د، کالفهیا رو دیسرش رو که بلند کرد صورت غرق در اشک هل

 :گفت 

 شه لطفا یخوند م اشکات دراومده؟! میا! مگه برات روضه میهل 

 ....؟ تحملش رو ندارمیه نکنیگر
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 : کرد گفتیکه با پشت دست اشکاش رو پاک میا در حالیهل

 پشت  ینن که آه کسیب یراشون رو ماعقوبت ک یآدما درصورت 

 ی تین شکایمن کوچکتر یداشته باشن، ول ی رشون باشه و شاک س

 دم پس خودت رو یمواردش رو بهت حق م یلیازت ندارم خ

 

 

 هست مورد امتحان خدا ی ت نکن ، اآلنم هر مسئل هاینقدر اذیا

 !؟ی ایرون م یباش حتما سربلند ب ی قو یقرار گرفت

 بنظرم عنوان فرشته هم برات کمه  ی دار  ی تو چه روح بلند 

 شو ن یفرشت هها به خواست خدا فرشته شدن و گوهر وجود 

 نهم ه یار و خواست خودت ا یتو به اخت یازشون فرشته ساخته ول

 ی مون دعا کنیخودمون و زندگ ی خوام برایا ازت می، هلیخوب

 ......ارم یمن بدون تو محاله طاقت ب

 ش افتاده ی زندگ ی که برا یاتقده بود و به اتفایتو تختش دراز کش
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 ن تختش پهن کرده ییروزه هم رختخوابش رو پایکرد، فیمفکر 

 ده بود افتادیکه د ی اد عصر و دختر ی بود و نگاهش به سقف بود، 

 

 

 نشون روی ا در موردش بپرسه سکوت بیفرصت نشده بود از هل

 :د یشکست و پرس

 !بود یناهتونه؟! انگار افغیمش همسایدی! دختره که عصر د یهل 

 کنن یمیزندگ؟ اونجا یدیرو د نگیت تو پارکیآره سوئ 

 آدم  یلین همه است خین ساختمون بوده امیشوهرش از اول تو ا

 ه ، یشه همسرش رو آورده اونم دختر گُلیهم م یکسالیه یخوب

 دارن هرکس ی فو قالعاده عاشقانها ینه که زندگ یمهمتر از همه ا

 من شده آرزو، موندم  ی برا که ی ز  یخوره چینه حسرتشون رو می بب

 ی دونم چیگه نمینه؟! دی بیآرامش به خودش م ی م رویزندگ  یکِ

 !غلط؟ یدرسته و چ
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 هیبه همسا ی د بدیتونم دیکنم نمیدونم چرا هر کار می! نمیهل 

 تو چهرهاشه که امروز یت و غمیه مظلوم یت داشته باشم ییبال 

 ..... متوج هاش شدم

 ل مث  ینی بیانات رو میجر  ی له دارصنه که با فای د بخاطر ا ی شا 

 برات مشکل باشه، منم ته ی ر یم گ یکه تصم یست یمن تو متن ن

 بگذرم ،  ی زیساده از کنار هر چ دیبان یمان دارم ولیدلم بهش ا

 ده و بهش مربوط یر قرار میندهام رو تحت تاثیو آ یچون زندگ

 ... شهیم

 

 

 ته شرکت فنا تا آخر هیگذشت، س یاز اون اتفاق شوم م  ی چند روز

 که تو  ی روز ی ن فردایده بود نازن یناز مهران ش ینرفت ول
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 افتاده ین  یانگار که اتفاق ی ده بودن عادیگه رو دی شاپ همدیکاف 

 .....سر کارش در شرکت حاضر شده

 یه دارن و بی بق یدر خراب کردن زندگ یآدما چه مهارت یبعض

 و عذاب ین ناراحتیارن بدون کوچکتریاونکه خم به ابرو ب

 ......شون ادامه بدنیعاد یتونن به زندگیم یجدانو

 ا یروزه دوست هلیش د ف یکه تو خونه بود متوجه م ی ن چند روزیا

 ا یکه هل  ین بابت ممنونش بود، از همون شبی ششه از ایمدام پ

 یسع ییه جورا یبودش انگار   دهیندگه  ی برده بود د یبراش ماکارون 

 .....ه خودش داشتیدر تنب

 

 

 فشیتا تکل ینش ولدیک لحظه دی  ی زد برایش لک ملنکه دیبا ا

 دنش رو هم ی د ی اقت حتیکرد لیشد فکر م یبا خودش روشن نم

 ....نداره
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 نگیشنبه صبح اول وقت آماده رفتن به دانشگده بودن وارد پارک

 پینا با اون تی پاشون ترمز کرد ، س ی نا جلوین سی که شدن ماش

 نکه بخاطریا از ایلش داشت هی ش هنوزم ته ر ی معرکه و خواستن

 ن یا یته دلش تکون خورد دلتنگ ی زیگرده چیم ینجوریا اونه که

 ش ه ینا ش ید بر علت شد تا چشم ازش برنداره، سیچند روزم مز

 نا هم محترمانه ین دخترا سالم دادن ، سییسمت خودش رو داد پا

 :پاسخ داد. و در ادامه گفت

 ....د برسونمتونیسوار ش 

 

 

 :تف گ یمعطل ی ا ب یهل

 رامو نیم مسیریت برس، خودمون مممنون شما بفرما به کار

 .....ست ین  یکیباهم 

 که سوار بشه  ای هلنداد با باز کردن در جلو و اشاره به  ینا جوابیس
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 :روزه و گفت ینطور رو کرد به ف ی مخالفت نذاشت هم ی برا یی، جا

 . دید تعارف نکنید سوار ش ییبفرما 

 ه نا بینداشتن سوار شدن و س جز اطاعت ی ظاهراً هر دو چارها

 که  ی انبریر می بخاطر مس یسمت دانشگاه رفت ، بعد از زمان کم

 یروزه تشکّر و خداحافظیدانشگاه پارک کرد، ف ی بلد بود جلو

 ...کرد

 

 

 نا رو داشت ،ی ا و سیاده شد انگار قصد تنها گذاشتن هلیع پیسر

 تنگلکرد دیدن و حس م ی گه رو ندین چند روزه همدیده بود اید

 ...هم باشن

 شده بعد از ی دوخت دوست داشت حت ایهلقش رو به نگاه عاش 

 :دی ن پرسیهم ی صداشو بشنوه برا یچند روز کم

 شه ؟یکالستون تموم م یعصر ک 
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 کار داشته یید سر راه جایم خونه ؛ شا یریممنون خودمون م 

 ....می باش

 !ی مراقب خودت باش دیباکه  ی دون یباشه فقط م  

 شرکت؟ ی ر یم  ،باشه حتماً  

 ن ه ین رو بب ی خت نحس نازنیخوا د رینکه م یشرکت و ا ی ادآوریبا 

 :جواب داد ی ل یمیحالش گرفت با ب 

 

 

 رم یخوام با مهران تماس بگیبه شرکت ندارم م  یراستش رغبت  

 شرکت برم  ی دم بجایح میهست ترج  ی م کاریاگه رباط کر

 ....اونجا

 :گفت  یا هشدار گونه و با نگرانیهل

 ا ط یآهسته برو احت مواظب خودت باش ،  ی ریم سخب پ 

 .....!!کن
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 نهمه مهر خالصانه ، یمرد بخاطر اید ، مینگاهش درخش

 ی گه مطمئن بود واقع  ی گاهش که حال دیگاه و ب ی هایدلواپس

 ن تصورات دلگرم کننده یقتاً نگرانشه، ای ا حقیشه و هلیخرجش م

 : قونه گفتش عا ینم با نگاه یهم  ی بردش برایبا تا عرش میو ز

 .....م حواسم هست ، لطفاً تو هم مراقب خودت باشزیباشه عز 

 ....حتماً، خدانگهدار

 

 

 .... زم یخداحافظ عز 

 د یبهش رس ی روزه منتظرش بود وقتیاده شد فین که پیاز ماش

 :گفت 

 !شه؟یعاشق پ ی گفت آقا یم یچ 

 .....دشونه ی م ، محل پروژه جدیرفت رباط کری داشت م یچیه 

 .... ادی بهش م یلینه خز یکه م ی دیپ جد ی! ت یله یراست
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 : صورت جذابش لبخند رو لبش اومد و گفت یادآور ی ا با یهل

 ! ستایبد ن  یه ماشالل بگی 

 .... ه هزاران ماشالل بهش باشهیبه چَشم، اصالً ماشالل چ  ی ا 

 نا یبه س  یا عالقه خاص یشترها حس کرده بود هلیروزه از پیف

 یدونفر جونشون برا ن یگه مطمئن شد اید  شدن حرفیداره با شن 

 

 

 خوان قبول کنن ؟! چرا بهیدر عجب بود چرا نم یاد ولیهم درم

 !دن ؟یان نمیزجر آور پا ی ن دور یا

 امده بودن، وارد شدنیکالس هنوز بچ هها ن  ی دن جلویرس یوقت

 موجود در یخال ی شه که حق انتخابشون فقط جایبرخالف هم

 تونست ن ی خواست م یدلشون م ییجا حال هر یکالس بود ول

 ....ننیبش

 شتر درسیخوب و مثبت بود دختر پسرا ب یلیجَو کالسشون خ 
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 ی گاه بعضی، نگاه گاه و بی ها ی خون بودن تا دنبال مسائل حاش

 محترمانه و محتاطانه رفتار یکالس روشون بود ول ی پسرا

 اً اکثر یبزرگتر و متاهل بودن ول یلیون خیاز آقا  یکردن ، بعض یم

 ایروزه و هلی ولد خودشون بودن که بنظر ف سال ت ی هایاز ورود

 

 

 روزه هم معتقد بود مرد بهتره حداقل یهنوز بچه بودن، ف 

 .....بزرگتر باشه یسال

 هم اومدن ی ال و شادیدا شد ش یسروکلهشون پ ی ک ی یکیبچ هها 

 یلشون بود و برایبا فام ییجابجا یان ی پا ی ال سخت دنبال کارایش

 ی لیال دختر خیراز ش یشد که بره شیاحتماًل انجام م دترم بع

 ا مطمئن بود با رفتنش دلتنگش یبود و هل یخوب و خونگرم

 ا ر یاشون بسیکه برخالف بعض یتهران ی هم دختر ی شه ، شادیم

 ..... و مودب بود  ی متفاوت ، خاک
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 گرفت یبه خود م ی شتریچهارنفره شون هر روز عمق ب یدوست

.... 

 نوم دکتر فولدوند کالس بطور ده بودن با ورود خامباً همه اویتقر

 ...... شروع شد  یرسم

 

 

 داش بشه! اما ساعت ینا پیدوار بود بعد از چند روز سین امی نازن

 ....داش نبودیگذشته بود و هنوز پ ۳:از 

 کر دیروزمندانه نگاهشون میال ظاهر کرده بود رو پیکه ژ ییعکسا

 ،  گرفته شده بود که تمختلف با مهار ی تا عکس در حالتها

 ....افتاده یکرد چه اتفاقی کامالً مشخص م 

 تا یباشه ول ین آرزوش بود اتفاقات تو عکس واقع یهر چند نازن 

 ن حدش هم براش حس غرور داشت و برگ برنده محسوبیهم

 افتاده  یدونست چه اتفاقینم ی خبرینا که در عالم ب یشد س یم
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 کرده بود که  یردانگکار ی ال جوریعکسا ژ ی هایگرفتن ثان  ی برا

 ه، یشد که واقعیجاد مین حس ایگرفتن ایکنار هم قرار م یوقت

 بود که انجام دادن شب اول  ی ر کاریتحت تاث ی اول ناز ی روزا 

 

 

 حال که عکسا  ین کار رو مرتکب شده ولیمون بود که چرا ا یپش

 ی ت خاصی د و چند روز گذشته بود احساس رضا ی دیرو م

 ........داشت

 ده شمارش رو گرفت جواب نداد ، امینا امروزم نیس د ی د یوقت

 ....بار سوم رَدِ تماس داد ی پاسخ موند برا یدوباره گرفت بازم ب

 که عمداً دوست نداره جواب بده  ین معنینا بدین رفتار سیا

 کردیم ی د تالف یبراش گرون تموم شد که هر طور شده با ی بقدر

 ....دیبخشینم کرد تا عمر داشت خودشوین کار رو نمیاگه ا

 هی دیبانا اون دخترهاست یدونست نقطه ضعف س یگه می د حال 
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 اط تر رفتار کنه ویزد تا بدونه دفعه بعد با احتیتلنگر بهش م 

 ...می نا بچرخ تا بچرخیکم محلش نکنه، آقا س  ی نجوریا

 

 

 را افتاد که اونشب یاد سمیهو  ی ا داشت، یاز هل یکاش شماره تلفن 

 ازش داره یا تلفنی ی نشونگرفته بودن حتماً باهم گرم  یتو مهمون

 نکه مشخص بودیرا رو گرفت باایت شماره سمی ن ذهنی، با ا

 گه یدر ظاهر با همد یگه رو ندارن ولیدار همد یچکدوم چشم دیه

 ....کردنیمحترمانه رفتار م یلیخ

 :با دوتا بوق جواب داد

 ....الو 

 ....زم؟! سال نو مبارکیعز یرا جان خوبیسالم سم 

 ..سال نو شما هم مبارکسالم ممنونم   

 اوردن ؟یف نیخانواده خوبن ؟ مامان هنوز تشر 
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 اسفند   ی آخرا ی ماه بمونه و برا۶م ، مامان قرار بود یهمه خوب 

 .... ادیگه م ی هفته د۲با ین برگردن که عقب افتاد تقریل فرورد یاوا 

 

 

 وادشنرا و خاینبود، و حال سم ین که هدفش اصالً احوالپرسی نازن

 زود سر و تهش رو یلیش بود، خین مسئله زندگ یتر تیکم اهم

 :دیش رو پرسیبه هم آورد و سوال اصل

 نا تماس گرفتم اگه یا خانوم کار داشتم، با س یرا جان با هلیسم 

 ی رم انگار مشغول کاره صدایتلفن همراه داره شمارش رو بگ

 ش رد شما ی اد شما افتادم گفتم شایهو یشنوه، ی ش رو نمیگوش

 ..... رمیازت بگ یاشرو داشته ب

 متاسفانه چون یتلفن همراه داره؛ منم شمارش رو دارم ول 

 ....ی ریاز خودش بگ دیباتونم شمارش رو بدم یاجازه ندارم نم

 داش کنم ، محل یتونم پ ی خب حال شماره نده! بگو کجا م 
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 .... خوامیش رو می زندگ

 

 

 فکر  خبر، یه جا ب مر نبود و از هیان اتفاقات اخیرا در جریسم

 روزه داده بودیداره آدرس خوابگاه رو که ف ید کار واجب ی کرد شا

 نکه اول ینطور اسم دانشگاه و ای ام اونجا باشه همیکرد هلیفکر م

 ...هفته هر روز کالس داره رو بهش گفت 

 ال تماس گرفت و گفت که یرا با ژیاز سم یبعد از خداحافظ

 الم کهینه ، ژی بب ا رویبره هل نا بده ویبه س یه گوشمالیخواد یم

 ا بهش قول داد ساعتیست بازین آرتیا ی کرد برایسرش درد م

 ا برن امروز هر طور شده یبره شرکت دنبالش تا باهم سراغ هل ۳

 ....نهی ا رو ببید هلیبا
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 لش رو جمع کرد و ازیوسا یرو نشون داد ناز ۳ساعت  یوقت

 هاچ دین با پراوابیال طبق قرار اون طرف خیشرکت خارج شد ژ

 .....ده منتظرش بودیشد خریم ی بکش که ماه 

 :دیال پرسیافتن ژینکه راه بیسوار شد بعد از سالم؛ قبل از ا ی ناز

 !؟ی ن دختره نشون بدیعکسا رو به ا ی خوایه؟! میبرنامهات چ 

 ناست اگه اآلن نشون بدم یس ی ن که برگ برندهام براینه بابا! ا 

 ن عکسا کار دارم ی حال با اونم ، حال زتونم باهاشون بتایگه نمید

..... 

 !ش؟ ین یبب ی خوایم یچ ی پس برا 

 من بکشه ی خوام بهش بگم محترمانه پاشو از زندگیفعالً م 

 نا بدم چون بهیبه س یه گوشمالی ی نجوری خوام ایرون! م یب

 ......رسه یگوشش م
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 ..... میموافقم، پس بزن بر یاوک 

 ....بلد بود ا رو خوبریال بچه تهران بود و همه مسیژ

 ی ل که از شهرستان به تهران اومده بودن، چقدر برایادشه اوا ی

 اد گرفت ینکه بالخره بعد از مدتها یرفتن مشکل داشت تا ا ییجا

 ... ال وارد نبودیهنوزم مثل ژ یول

 یال جلو  یدن ژی رس یال اول به خوابگاه رفتن، وقت یشنهاد ژیبه پ

 سمت اتاقک اطالعات  ده شد بهایپ ی خوابگاه پارک کرد و ناز

 :دیمحترمانه پرس ی خانوم داخلش بودن ناز ی رفت، تعداد

 ی نجا زندگیمن ا ی تا از دوستا۲د یسالم خانوما، خسته نباش 

 .....نمشونی تونم ببی کنن کارشون داشتم میم

 :دیکتر بود پرس یشون که از همه جلوتر و بهش نزدیکی

 !ونن ؟خیکه درس م ی سالم دخترم! اسم و رشتها 
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 ده بود یرا پرسیدونست کاش از سمیچکدوم رو نمیه  یلیفام ی ناز

 : نحال گفتیبا ا

 .....ی ا رشته داروسازیروزه و هلیف 

 ا بخاطر خاص بودن چهره و رفتارش تو ذهن همهشون مونده یهل

 :گفت یین با خوشرویهم ی بود، برا

 بل قمتاسفانه  یخوابگاه بود ول ی  مدت  یِعیا شف ی اگه منظورت هل 

 ان هنوزم هست ی روزه منصورید رفت انگار خونه گرفته ، اما ف یعاز 

 .... امروزم تا عصر کالس داره

 برگشت داخل   یک ربع به چهار بود وقتیساعتش رو نگاه کرد 

 ......ی بره دانشکده داروساز دیباال گفت ین به ژی ماش

 ا قبل از یزد هلیخانومه مثل پتک مدام تو سرش ونگ م ی حرفا

 !کنه؟یم  ینا زندگی گاه رفته نکنه با سخواب زد ایع
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 دا یکنه رو هم پیم  یکه زندگ یید آدرس جا یهر طور شده با

 ......کنه

 ی متوجه سگرمهها ی دانشگده بودن، ناز ی د روبروینکش یطول

 : ن باعث شد ازش بپرسهیال شد همی ژ یدر هم رفته

 ...!ات غرق شدن ؟یهو کشتیشد  یچ 

 زهیریافته، اعصابم به هم م ی م  جاها رنجویهر موقع گذرم به ا

 کردن،یف هوش و درس خوبم رو می شه تو مدرسه معلما تعریهم

 ائمالخمر و معتادمدیباخودمم عاشق درس خوندن بودم اگه با

 اورده بودم منم رشته یرون نیه و کتک از مدرسه بیبه زور گر

 میحال آدم یشدم ولیم یخوندم و آدم حسابیتو دانشگاه م یخوب

 ...... کنهیاستفاده نم یخوب ی شش رو در جاهاه هوک

 :رون فرستاد و ادامه دادینفسش رو پرصدا ب

 

 



@Romanbook_ir                                                                                      تابوشكين عاشقانه  

  
 

شما! یمجازق ین رف ین و آخریرمان بوک:  اول                                      

 شه شاهکاری گه خانوم دکتر م  ی ا خانوم که تا چند وقت دیهل 

 ت خانوادهاش رو داشته؛کامالً برعکس من کهینکرده مطمئنا حما

 ن یمثل ا یینه از آدمایهم ی م شدن برایخانوادم باعث بدبخت

 نیبدتر ی با من بد جور تا کرد، تویزندگ اد یخوشم نم  ترهخد

 مامان زنده بود  یمادرم رو از دست دادم باز تا وقت یط سنیشرا

 به کارم نداشت تموم عقدههاشو سر  ی کار یل یصفت خیاون ب

 من بود. امّا  ی شه سپر بالیکرد مامان همیم ی چارهام خال یمامان ب 

 ی ن کاریوت مامان اولف زاورد دق کرد؛ بعد ایاز دستش طاقت ن

 شد همش یکه کرد من رو از مدرسه برداشت تا چند ماه باورم نم

 رشیده است و محکوم به پذ ی فایدم بینکه فهمیکردم تا ایه میگر

 ..... ط هستمیشرا

 

 

 ش دگرگونی ند زندگ یاتفاقات ناخو شآ ی ادآور یشه با یمثل هم
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 ..... فرمون ی شد و سرش رو گذاشت رو

 ال در مورد خودش ین بار از زبون ژیاول ی که برا  ییاز حرفا ی ناز

 کرد به یسه میت خودش مقایبا موقع   ید متاسف شد وقتیشن یم

 ده یال اصال نشون نمیمراتب بدتر بوده ظاهر شوخ و شنگ ژ

 کرد به روش  ی سع   ی رو از سر گذرونده باشه ناز ییزاین چیهمچ

 .....ش بده یخودش دلدار

 د یبا یداد و معلوم نبود تاکیم  نقه به  رو نشوی ست دق یساعت ب

 نکه مطمئن بود امروز رو کالس داره ویمنتظر بمونن فقط از ا

 الید ژیکرد منتظر بمونه ، بهتر دیقش میهنوزم تموم نشده تشو

 .....رو به حال خودش بذاره تا آروم بشه

 

 

 دانشجو در حال خارج شدن  ی شتر ید تعداد بید  یبعد از لحظات 

 ستاد خدا خدا یبا فاصله ا یاده شد و کمی پ ، از دانشکده هستن



@Romanbook_ir                                                                                      تابوشكين عاشقانه  

  
 

شما! یمجازق ین رف ین و آخریرمان بوک:  اول                                      

 ن کالسش باشه تموم تنش چشم شد تا ین ساعت آخریکرد ایم

 دوستش رو که شب  یقینش، بعد از دقای رون ببیا اومد ب یاگه هل

 ....دیهمراهش بود د  یمهمون

 ن ه ید تا بهتر بتونه بب یباً شلوغ بود سرک کشیدانشگاه تقر ی جلو

 د به همراه چند نفر در حال صحبت بودنیرو هم د ایهلبالخره 

 ن تصور که ممکنه صحبتشون به یحوصل هاش سر اومد با ا ی ناز

 زود متوج هاش  ی لیخ ایهلدا کرد و جلو رفت یدرازا بکشه جرات پ

 ره یا به سمتش نمید هلید یکرد، وقتیشد و متعجبانه نگاهش م

 :ا گفتیخودش رفت رو به هل

 ... رمیشه وقتتون رو بگیسالم! م 

 

 

 :گفت  ی ا داد، رو به نازیروزه مضطرب نگاه نگرانش رو به هلیف

 ... نجا بگویهست هم ی ؟! هر کاریچکارش دار 
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 :روزه گفت یدر جواب ف  ی با گستاخ ی ناز

 !!! در ضمن من یش هست یل وصیدونستم شما وکی د نمیببخش 

 ....ندارم یبا گفتن حرفم مشکل

 :دن ادامه دادرکیرت نگاهش میکه با ح یبا اشاره به جمع

 ی ل باشن مسائل خصوصیا خانوم مایدونم هلید م یامّا بع 

 ....شون تو جمع مطرح بشه یزندگ

 :گفت یساختگ یروزه با آرامشیا رو به فیهل

 .... امیست، اآلن مین یمشکل 

 

 

 ا یهلکه از جمع دور شدن  ی بود رفت کم   ی که ناز  یو به سمت

 :ستاد و گفتیا

 ! شنومیم 

 :گفت ییا براق شد و با پرویهل ی تو چشما  ی ناز
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 و همونطور که  ی کنم که راز دار بود یخانوم خانوما ! اوًل تشکّر م

 ! دوماً ی نا نگفتیاونشب به س  ی از حرفا  ی زیازت خواسته بودم چ

 ... رونیب ی ما بذار  یخوام پات رو از زندگی محترمانه ازت م

 :به روش زد و گفت ی ا پوزخند حرص درآ ریهل

 پس خوب گوش کن ی دار  ی عتماد به نفس خوب اد ایخوشم م 

 ن یا ی نا نگفتم هرگز بخاطر تو نبودبرای به س ی زیاوًل اگه من چ

 فت خاطرش رو آزرده کنم چون من یخواستم با اراجیبود که نم

 هم که نگفتم  ی گهایل دینا از همه نظر اعتماد دارم دلی به س

 

 

 مرصدک دی ین فکر که حت ی ت خودم بود پس ای بخاطر شخص

 ی بخاطر تو بوده رو کالً از ذهنت خارج کن ، دوماً اگه زن هست

 ن و اون ی از ا ی ت رو نگه دار! چرا دوره افتادی بلد باش زندگ

 حت بهت یه نص یرون؟! یت بکشن بیپاشون رو از زندگ ی خوایم
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 ؛ ی خودت نگه دار  ی برا ی نجوریشه ایرو نم ی چ مردی کنم هیم

 ن شوهرش باشه پس ددا د نگران از دستیزن اگه زن باشه نبا

 کن با  یگران خودت سع یدوره افتادن و التماس به د  ی بجا

 ....ی ت رو حفظ کنی رفتارت زندگ

 رو کالً خلع ی اونقدر با صالبت و محکم حرف زده بود که ناز

 ی شتر پیکرد بیا برخورد میشتر با هلیب یهرچ  ی سالح کرد، ناز

 چی ه دیرسی جه م ین نت یبرد و به ایمنحصربفردش م ی ایبه مزا

 

 

 که فکر یجور ه توان رقابت با دختر مقابلش رو نداره از هر راه

 .شدی کرد مغلوب میم

 : اورد و گفتیبازم کم ن یول

 نا از ی کنه س ی دزد  ی گرید یرو از زندگ ی مرد ی بده کس یلیخ 

 د یرس یاولم به من تعلق داشت اون زمان که کنار من به آرامش م
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 م رو ازیمن دخترانگ هنه کیجه آرامشش ای؟! نت ی تو کجا بود

 !؟ یفهم یزا رو نمین چ یکه ا یهست  یدست دادم تو چطور آدم

 ؟! عرضه داشته باش یترس یم  ین خانوم نسبتاً محترم از چی بب 

 ی ز یچ چی نصورت مطمئن باش هیت رو حفظ کن در ای زندگ

 که قبل از نسبت  ی ره، دختریتونه مرد محبوبت رو ازت بگینم

 ی ا یلیتونه آرامش خی شه پس میش م شه آرامیما  ی داشتن با پسر

 

 

 کارت  ی ن کجاین خوب فکر کن بب یگه رو فراهم کنه ، بش ید

 ..... دهینجا رسیت به ایاشکال داره که زندگ

 ادشه ی ا نداشت اونشب یرو از هل ی ن رفتاریاصالً توقع چن ی ناز

 ر قرارش داده بود و بوضوح حالش رو یبا گفتن حرفاش تحت تاث

 یلید خ ی دیکامالً متفاوت ازش م ی اآلن رفتار ی بود ول  بد کرده  

 خودش رو کنترل کرد عکسا رو بهش نشون نده، چون دلش
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 نا رو باهاشون یس  ینکه درست و حسابیخواست تا قبل از اینم

 ....ا نشون بدهیهل یحت ی گهایت نکرده به کس دیاذ

 ی باً با شکست مواجه شده بود ولینکه گفتگوش تقریبا ا ی ناز

 : گفت  ی ادبیرو نباخت و با ب  زم خودشبا

 نکن که  ی ستم کاریالنم ن  یاز من گفتن بود دفعه بعد به آروم 

 ... به دنبال داشته باشه یمونیپش

 

 

 رفت که کنار  ی ن یبه سمت ماش  ینا رو گفت و بدون خداحافظیا

 ....ابون پارک بود یخ

 ر کرده بود حفظ ظاهر کنه و از خودش بخاط ینکه سعیا با ایهل

 دونه از درونیخدا م یبود ول ی ش داد راض یه به گستا خک یجواب

 روزه دلنگرانیداشت تموم بدنش به لرزه اومده بود ف  یچه حال

 ش معترضانه ی شون احوالیده و پریدن رنگ پریکنارش اومد و با د



@Romanbook_ir                                                                                      تابوشكين عاشقانه  

  
 

شما! یمجازق ین رف ین و آخریرمان بوک:  اول                                      

 : گفت

 ن حال و روز یبه ا ی ؟! که بخوایزنیاصالً چرا باهاش حرف م 

 ی خوره دختره یش به هم م ز ود حالم ارا بی، حق با سمیافتیب

 .....چندش

 ا نداشت فقط دلش یدر بهبود حال هل ی ریچکدوم تاثینا هیا یول

 روزه روین با دستش فیهم ی خواست زودتر برسه خونه برا یم

 

 

 یارا یگرفت و ازش خواست زنگ بزنه آژانس چون اصالً توان و 

 رو بهش خودشون  ی با کنجکاو ی ال و شادیراه رفتن نداشت ش

 و رفتارش براشون مجهول و نامفهوم  ی که ناز ی دن باوجودنرسو

 یا قصد حرف زدن در موردش رودنداره برایدن هلیفهم یبود ول

 رو تنها گذاشتن و رفتن  ایهلروزه و یکردن ف ین خداحافظیهم

.... 
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 ک دانشگاه تماس گرفتیا با آژانس نزدیهل یروزه طبق گفتهیف

.... 

 شرکت به  ی د صبح بجایسبه ذهنش ر نکهیاز خودش بخاطر ا

 .....ت داشتیم بره رضایرباط کر

 

 

 گفته بود مهندس سماوات  یصبح با مهران تماس گرفت وق ت

 داشته ی دیچند روزه کارش رو شروع کرده و امروز بهتره بازد

 ......م بره ی رفته بود که به رباط کریل پذی باشن با کمال م 

 ل محوطهخکارش رو دا  د مهندس سماواتید د یکه رس  یوقت

 مشغول ی ره اونقدریقرار بگ یشروع کرده و لزم بود مورد بررس 

 د تویزود به عصر رس یلیکار شد که زمان به سرعت گذشت و خ

 ن چند بار تماس گرفت که به عمد جواب ین مدت فقط نازنیا

 ... نداد
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 از یده که حت یرس ی بعد از اتفاق اون روز تو شرکت به مرحل ها

 بهش  ی هم حالت بد و منزجر کنندها یبت کردن تلفنفکر صح

 ....دادی دست م

 

 

 د خونه هوا یرس  یتهران شد وقت یمغشوش راه ی خسته با افکار

 باز بود با  ی گرفت از صبح تو فضاید دوش م یبود با  یکیرو به تار

 از به دوش گرفتنین ین هنوزم خُنک بود ولیفرورد ی نکه هوایا

 ....کردیرو به شدت احساس م

 کراست بهیه شد لباساش رو انداخت داخل سبد و کوارد خونه 

 اومد  یگرفت که سرحالش آورد وقت یحموم رفت دوش کوتاه

 رون درحال خشک کردن موهاش با حوله بود که متوجه اعالنیب

 مبل کنار  ی غام داره، رویگفت پی تلفن خونه شد که م یگوش ی رو

 ...غام رو زدیتلفن نشست و دکمه پ
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 د که بدجور یچیساکت خونه پ  ی اضدر ف ی منحوس ناز ی صدا

 .... دادینا رو آزار میروح و روان س

 》 ده جواب تلفن من روی رس یینا حال کارت به جایآقا س

 ؟! البته اشکال نداره چون کاریکنی؟! تماسم رو رَد می دینم

 که قولش رو داده  ییخواستم بگم عکساینداشتم فقط م یخاص

 متی تقد ی ر موقع بخواهچاپ شدن  یار عالیبس ی تیف یبودم با ک 

 ا خانوم رو یشه در ضمن خواستم به اطالعت برسونم امروز هلیم

 م خوشیلیخ یارت کردم، جات خالیدانشگاهش ز ی جلو

 گذشت  《......

 

 

 ی گوش یمعطل ید کل بدنش داغ شد ب یکه شن  یینا از حرفایس

 :ه بوق جواب دادیرو برداشت شمارش رو گرفت بعد از 

 ادبیمن بر خالف تو ب ین ی بیطرفا ؟! م  نینا از ای ه آقا سبهب
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 .... دمیستم جواب تلفنت رو م ین

 بار  ی شیا مزاحمش میسراغ هل ی ریراه به راه م  یکن یتو غلط م 

 ... یبا من طرف  ینکار رو بکنیآخرت باشه دفعه بعد اگه ا

 رو که برات ی غام یپ ی دینکه نشنیاوه اوه چه بد اخالق! مثل ا 

 ی ک نسخه چاپ شده ولیفعالً در  یل ات عیف یم عکسا با کگذاشت

 یگاهینا در جای آقا س ینیبیوش هست ، م  یاگه لزم باشه نگات

 ...یبرام شاخ شونه بکش ی که بخوا ی ستین

 خبر یچیطرف حساب تو منم با اون دختر که روحش از ه 

 !؟ی ذاری؟! چرا راحتش نمینداره چکار دار

 

 

 :تدا بود گف یز لحنش پ که ا یت ین با عصبان ی نازن

 من اگه نبود اآلن وضع ما هم یزندگشون افتاده تو یفعالً که ا 

 ....اومد تهران اخالق و رفتار تو هم عوض شد ی ن نبود از وقتیا
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 :زد و گفت ی نا پوزخند صدا دار یس

 ییام نبود من و تو به جای ر خانوم! اشتباه نکن اگر هلینخ 

 الً ا رو قبیمگه من هل م ، یستی م چون از جنس هم ن یدیرسینم

 .... بهش نداره یچ ربط ینا هیده بودم؟! پس ایند

 د ی بشیزندگدم شما راحت باهم وارد یبهرحال من اجازه نم 

 ده باورین اجازه رو بهتون نمیا ی ن صبوریبه اسم نازن   یمانع بزرگ

 ... ن و نگاه کنی؟! بشی ندار

 ! یبکن یتونینم  یچ غلطیه 

 

 

 شنهاد. دوستم یپتونم بکنم چون به یمچرا اتفاقاً همه کار  

 گرفتم  یم رفتم دکتر گواهیکه تو شرکت بود یاون روز  ی فردا

 ی و عکسا برا یکرده اون گواهن  ی اهام کارب یده کسی که نشون م

 ی ستن! پس بهتره حواست رو بهتر جمع کنین یخوب ی زایتو چ
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 که کرد عکسا ی خودمو کنترل کردم با اونهمه زبون دراز یلیخ

 دم یهر زمان لزم باشه نشونش م ی ل وعالً بهش نشون ندادم رو ف

 ی ن اتفاقیچن ی خوایبه تو و رفتارت داره اگه م  ین فقط بستگیا

 .....باش یکنیکه م ییافته مراقب حرفات و کاراین

 ...یپست و آشغال یلیخ 

 :سرداد و گفت ی مستانها ین خنده ی نازن

 ...گنیمنو بهم  یزم همه همیفت، آره عزیممنون از تعر 

 

 

 با  ی کرد روزیدن نداشت هرگز فکر نمی حمل شنتگه ینا دیس

 ن حد ازش متنفر بشه، بدون  ی که به ایبرسه طور یین به جای نازن

 د عکسا رو بهی ن که فهمیرو قطع کرد هم یگوش  یخداحافظ

 ......الش راحت شدیخ  ی ادیا نشون نداده تا حد زیهل

 در   ی گرید ی نقش ههاطان  ین شیدا بود اینطور که از حرفاش پیا
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 ....ش تموم نشدهی نا و زندگی اره و کارش هنوز با سدسر 

 نبار هم مثل دفعات قبل خودش رو لعنت فرستاد چرا از اولیا

 که مادرش با ین شده ؟! کاش همون بار اولیخام رفتار نازن 

 .....ز رو تموم کرده بود یازدواجشون مخالفت کرد همه چ

 دونست محاله بدونیو مشناخت یکه خودش رو م  یینایس

 کرد؟! با یم ی مادرش ازدواج کنه پس چطور پافشار یجازها

 

 

 رو قبول  یکس  ی که اخالق مادرشم دستش بود وقت ی وجود 

 ......رممکنه نظرش برگردهینداشته باشه و باهاش مخالف باشه غ

 ا رو با حرفاش آزرده خاطر کرده ین تصور که دوباره امروز هلیبا ا

 خشک نشده بود به  نکه موهاش کامالیمد با اخونش به جوش او

 ع به طبقه یدن دوباره تو موهاش اکتفا کرد و سریه حوله ک شی

 .....ن رفت ییپا
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 روزه در رو باز کردیف ی ا رو فشار داد بعد از لحظ هایزنگ واحد هل

 ینا جوابش رو با مهربون یسالم داد ، س یینا با خوشرویدن س ی با د

 ...در کنار رفت ی روزه از جلویداد ، ف

 د کالفه و یرو ند ایهلوارد شد چشم چرخوند  ی عطل  م  ینا بیس

 : دی قرار پرسیب

 !ا ؟یپس هل 

 

 

 :روزه با اشاره به اتاق گفتیف

 ....ستیده حالش خوب نیخواب 

 .. !ست ؟یچرا خوب ن 

 ی زیدانشکده چ ی ن و اومدنش جلوینکه از نازنیروزه بدون ایف

 :کردف یلش رو کوتاه توصیبگه دل

 ضعف کرد منم آژانس گرفتم آوردمش وهیعصر بعد از کالس  
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 ... خونه

 :ز گفتیتشکر آم یروزه داد و با لحنینا نگاه قدردانش رو به فیس

 ا خواهر ندارهی، هلی ا هستیهل ی برا یخوب یلیشما دوست خ 

 دونم با چه ید. نمی کنیم ی شه در حقش خواهریشما هم یول

 کل ما شد تا میکنارش باش  ی ا مدت ازتون تشکر کنم لطفا ت یزبون

 ...!غلط؟ یدرسته چ یدونم چیگه نمیحل بشه د

 

 

 :نان گفت یروزه با اطمیف

 ...ذارمیا رو تنهاش نمیالتون راحت من هلیخ

 ...د یکنیممنون لطف م

 ..... ا رفتیطاقت پا تند کرد و به سمت اتاق هل  ینا بیس

 بعدش  یو داد ولر ی قش بود جواب نازید و ل یامروز اونطور که با

 روزه همراهش نبودیداشت اگه ف یدونه چه حالی م که رفت خدا
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 ...دونست بتونه خودشو سالم برسونه خونهید م یبع

 هیدن خونه، بعد از یشه ر سیروزه آژانس گرفت و زودتر از همیف

 بش ینص ی د چنان سردردیکه شن ییروز شلوغ به لطف حرفا

 ت باز نگه داره تونسی م یشده بود که چشماش رو به سخت

اتاق شد   یدن به خونه راهیرس ن بود به محضییشدت پا و فشارش به

 هم گذاشتیپناه برد چشماش رو رو ض لباسش به تختیبعد از تعو

 

 براش گرون تموم  یلیکرد، خیرو مرور م ی ناز ی ناخودآگاه حرفا

 ی عنیش گذاشته! ی ا پاشو وسط زندگین گفت هل ینازن   یشد وقت

 مثل  یده که کس نقدر بدبخت ش یا

 ن  یل به درست بودنش کامالً شک داشت چنان دختر که حیا

 !!!بارش کنه ییحرفا

 که تا اونموقع تا پشت پرده پلکاش پنهونشون کرده ییبه اشکا

 .....شدن داد ی جار یبود اجازه
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 داشت  یخاص یه کرد احساس سبکیر گریه دل سینکه یبعد ازا

 .....جدا بشهذاشت از رختخواب ینم یضعف عموم یول

 

 

 دن ینا اومد با شن یو بدنبالش حرف زدن س زنگ خونه ی صدا

 تابانه بال و یگذاشت و ب ی ناسازگار ی مردونهاش دلش بنا ی صدا

 .....شد، نفسش به شماره افتادین م ییپا

 اد داخلین اآلنه که بیدونست همیدلش به تب و تاب افتاد م 

 دیسرش کش ی ن پتو رو تا رویهم ی اتاق، برا

 تونست یاومد، بدنبالش م  قباز شدن در اتا ی د صداینکش یلطو

 شد رو بشنوه لبه یک میکه بهش نزد ییقدمها ی صدا یبراحت

 .....تخت نشسته ی د روین رفت فهمییتخت که پا

 :زدین آهنگ صدا میباترید که آروم اسمش رو با زیصداش رو شن

 !؟ یجان ! خواب ی، هل یهل
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 ه بود که بتون یحالتر از اون یب دار بود امّایکه ب ی با وجود

 ینا از رویپتو توسط س ینشون بده، بعد از لحظات یعکسالعمل

 ....صورتش کنار رفت

 مردونهاش یسرش بودن رو تو دستا ی سردش که بال  ی دستا

 ......داشت یمطبو ع   ی ا احساس گرمایهل ی گرفت؛ برا

 !ه؟خه !!! باز دوباره فشارت افتادیزم! چقدر دستات یا عزیهل 

 ..... رد، چشماش رو باز کردکشروع به نوازش صورتش  یوقت

 :پف کرده و قرمزش معترضانه گفت ی دن چشماینا با د یس

 !شده؟ ی؟! دوباره چی ه کرد یچرا گر

 :دیپرس  ینگرانبا 

 ی دیده ! لباتم به سف یخه؟! رنگتم که پرینقدر یچرا دستات ا  

 !زنهیم
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 :جون لب زدیگرفته و ب ییا با صدایهل

 ....ست خوبم، فقط خستهامیم نیزیچ 

 دوباره یه آدم روانیدونم امروز یست م ین ی کار یلزم به مخف 

 ن  ی با حرفاش ناراحتت کرده. همش هم بخاطر منه که اآلن به ا

 از به سِرُم ید ن ی زم! شایم دکتر عزی، پاشو بری حال و روز افتاد 

 ..... یداشته باش

 راش لذت بخش بود ونا بیس ی تهاینجور حرف زدنا و حمایا

 عصرش یاز ناراحت ی ادیشه گفت بخش زیم کرد،یدلگرمش م 

 :ن در جواب گفت یهم ی برطرف شد برا

 ....شمیست با استراحت خوب میم نیزیگفتم که چ 

 یحرفا ی ادآور یبا  یحالش رو بهتر کرد ول

 شدن ی ار جاریاخت یده بود اشکاش بیکه عصر شن  ی زیرآمیتحق

 :دی شد و با هول پرسنا  یس  یکه باعث دستپاچگ

 !؟ یکنیه میگر یچ  ی نت بشم براوجان! قرب یهل 
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 د اگه من نبودم تو هم مثل یاد اشتباه بود، شا ین ازدواج از بنیا 

 به  یو بالخره مامانت رو راض ی دادیت ادامه میقبل به زندگ 

 اد به من بگه یتا حال ن ی کردیازدواجت م 》م بکش یپاتو از زندگ

 نروی!!! ب《تم که بخوام آوار بشم تو نقدر بدبخیمن ا یعنی

 !؟یکس  یزندگ

 ا و هم بخاطر خودش؛ یدن هلی نا دلش گرفت هم بخاطر رنج یس

 :گفت ی مظلوم و با دلخور

 

 

 زده! بعدم تو چطور حاضر ین حرف یاولً که غلط کرده همچن 

 ؟! اونیم هست ی تو زندگ  ین بزرگیبه ا ی من و اشتباه   یبه بدبخت

 ه کدونم خدا چقدر دوستم داره یاآلن م ی دم ول یفهمی موقع نم

 ن رو برام رو کرد تا بهیه داد وبعد دست نازن یاول تو رو بهم هد

 گه مطمئنم یحال د ی که تو گفت ی اشتباهم ادامه ندم ، همونطور



@Romanbook_ir                                                                                      تابوشكين عاشقانه  

  
 

شما! یمجازق ین رف ین و آخریرمان بوک:  اول                                      

 کنه تا مشکل یکمک م ییه جایکه تابحال هوامو داشته  ییخدا

 .... میصبور باش  دی باحل بشه فقط  

 :ا رو پاک کرد و ادامه دادیهل ی با دستش اشکا

 به تو نداره  ی چ ربطین مسئله هیزم ایت نکن عزیاذ  وخودت ر  

 بردم ین آدم میا یت اصلی به ماه یا زود پیر ید ی اگه تو هم نبود

 که برام  ی نهمه گرفتاریون این وسط میذاشتمش کنار، اآلن ایو م

 ...درست شده 

 

 

 یدن فشار کوتاهگه سرد نبویا رو که تو دستش بود؛ دیهل ی دستا

 :و ادامه داد داد با عشق نگاهش کرد

 ... ده قربونت بشمیم  یفقط وجود توئه که بهم دلگرم

 دا کرده بود که باعث شد لبش به خنده یپ ی ا واقعاً حال بهتریهل

 ....باز بشه
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 : داد ی ضتریجوا ب لبخندش رو با لبخند عر

 ش یبخند، ببخش هفته پ  ی نجو ر یشه همیزم ! همیجانم عز 

 متاسفانه همشون   یلوخت برنامهها داشتم یز به هم ریهمه چ

 من  ی ایب  یتونیرون نمیب ی که تو دار ین حالینقش برآب شد با ا

 دوست ندارم و ی بخور دیبارم ی گی گر میر آقا جیرم برات از امیم

 ......م یخورمم ندارینم

 :گفت ی دیتاک یره و مطمئن بشه، با لحنینکه ا زش قول بگ یا  ی برا

 

 

 عدم بخاطر من باول بخاطر خودت  ی بخور ی د ی باشه؟! قول م 

.... 

 :ا شرمزده گفتیهل

 م مغازشیریه بار م یشه بعد اً یست زحمتت م ی نکار نیلزم به ا 

 ....اونجا بهتره 
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 نه بنداز! رنگ ی ه نگاه به خودت تو آی ی م ول یری مغازهاش هم م 

 ت نباشه منم اگه حواسم به  یستی خودت که به فکر ن  ی به رو ندار

 کنم گوش به یازت خواهش م افته پسیب  یست چه اتفاقیمعلوم ن

 ......حرف بده

 نداره سرش رو به عالمت موافقت تکون داد ی د چارها ی ا که دیهل

 :و گفت

 

 

 که  یی؛ در مقابل محبتهایکن یآخه من رو شرمنده خودت م 

 ......جبران انجام بدم ی تونم براینم ی چ کار ی ه یکن یم

 :گفت  یساختگ ینا با اخمیس

 خوامیم یانگار من چه کار مهم یگیم ی ه جوریگه نشنوم  ی د 

 هم ی کردم که هر کار ی نقدر در حقت بدیانجام بدم، در ضمن ا

 ... ستیبرات کنم بازم قابل جبران ن
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 گذاشت و ایهل یشونیپ ی گه با عشق لباشو رویه بار دیخم شد 

 ز اتاق خارجکرد و ا یبه قصد رفتن برخاست با اکراه خداحافظ

 ... شد

 رد و در دل دعا کرد خدا کمکشون کنهکا رفتنش رو تماشا یهل

 ... ش اومده برطرف بشهیپ ی تا گرفتار

 

 

 نا بود که یت سی ن خاصیحس کرد حالش نسبت به قبل بهتره، ا

 ...شد یغم و غصههاش برطرف م یدنش همه  ی با د

 ... بود یکه داشت همچنان به قوت خود باق یامّا ضعف عموم

 :دان وارد شد و گفتنروزه باز کرد ، خینبار فیدر اتاق رو ا

 وارد  ی ت هاین عفریبا چن ی چطور  یین آقایمن موندم بشربه ا 

 فکر کرده بود یومده چیف از خودش نیشده ؟! واقعاً ح یدوست

 بازم شانس آورد  یقصد ازدواج باهاش رو داشته! ول ی که زمان
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 ... دستش براش رو شده

 ها ل نطور که مشخصه حال حایشه ا یم یست چی وم نهنوزم معل 

 ....ست و قصد کوتاه اومدن ندارهینا ن یول کن س 

 :ا گفت یروزه با نگاه به صورت هلیف

 

 

 ست اونوقت تو ی! دوباره چشمات ورم کردن!!! آقا قبول نی هل  

 ه من که ی انصاف یب  یلین خی؟! ا یش یه خوشگلتر میچرا با گر

 .....د اعتراض دارمیشد

 ....رمیمید مر بردار دارم از سرد ی روز دست از مسخره بازیف

 شعور یب ین دخترهیو هم بخاطر عصر و ا ی ف شد یهم ضع 

 اد، حالمیدونه چقدر ازش بدم می نچسبم هست ، فقط خدا م

 اد یشه تا آقاتون که میر حالت بهتر م یه دوش بگیبنظرم پاشو برو 

 ....یسرحال باش 
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 ن ازیهم ی به تن بزنه برا ی امد آبیا خودشم بدش نمیهل

 ....حموم شد یلباساش رو برداشت و راه درون اومیرختخواب ب

 

 

 موهاش رو بست و ینا نبود حول هیاز س ی رون خبریاومد ب  یوقت

 نفر بود ۲ ی ز برایدن م یروزه در حال چیبه آشپزخونه رفت ف

 :د یکنجکاوانه پرس

 نا کجاست؟ی پس س 

 ی مد، گفت خسته است ولایغذا رو داد هرچه اصرار کردم ن   

 خودت یرو کرد !!! آقا نگران خانومت وکشت منو از بس سفارش ت

 !؟ی ندازیا بهش برس چرا مردم رو به دردسر میب

 ن ایرانه نشست دوست داشت سیزد و دلگ یا لبخند کمرنگیهل

 دم واقعاً خسته بود،یتونست اعتراض کنه شا ی نم یهم باشه ول

 ....ت بشهی خواست اذینصورت دلش نمیدر ا
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 شد حال یخوردن تموم نم یم یروزه هرچیبعد از شام که بقول ف

 .....داشت انگار واقعا جون گرفته بود ی بهتر یلیخ

 

 

 که  یگذشت .از اون شبی م ایهلن با یاز برخورد نازن ی چند روز

 حالش رو یبودش فقط چند بار تلفن   دهیندگه ید دیا رو دیهل

 ....ده بودیپرس

 رفت امروز رو یم م یکه پشت سرهم به رباط کر بعد از چند روز

 گه مثل سابق دل و دماغ شرکت رفتن یرفت دی د به شرکت م یبا

 شد یم  ایهلش که فقط مربوط به  ی رو نداشت اگه از عواقب بعد

 کرد تا ین رو از شرکت اخراج مین فرصت نازن ید در اولیترس ینم

 ... نهی خت نحسش رو ببیمجبور نباشه ر

 ی به استقبالش رفت و با ب یفر با دلواپسوارد که شد مش ص

 :فتگ ییایر
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 نم خدا رو شکر یب یآقا مهندس چه خوبه من دوباره شما رو م 

 به   یاهید با خوردن اون دارو گیحالتون خوبه از او نروز که گفت 

 م یبخشم به خانوم صبورید خودمو نم ی افتاد ی چ ه حال و روز

 ساخته وگرنه ینم ؟ ! گفت به مهندس ی بود داد  ین چیگفتم ا

 خورده حالش رو بهتره یخودش خوب بوده و هر وقت م ی برا

 ....کردهیم

 مش صفر  یطان صفت از سادگینکه دختر شینا از ایس

 انه یسوءاستفاده کرده خونش به جوش اومد در جوابش دلجو

 :گفت 

 ....نبود حل شد یز خاصیخودت رو ناراحت نکن چ 
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 پاکت  یاه متوج هن نگیزش نشست ، در اولیپشت م  یوقت

 نگاهش کرد روش نوشته  زش شد فوراًیم ی شده رو ی چس بکار

 :بود

 "ندین فرمای بازب ی مهندس معتمد ی آقا "

 گفت باشن، به ین م یکه نازن  ییعکسا دیباشستش خبر اومد 

 دن هری رون آورد، با دیسرعت پاکت رو باز کرد؛ عکسا رو ب

 ....د بزنهایحالش بد ش د کم مونده بود فر ی کدومشون بقدر 

 یود، همراه عکسا گواهبد براش قابل باور نیدیرو که م ییزایچ

 ...دکترم بود

 دمینداشت شا ی د یشک و ترد ی واضح بودن که جا ی عکسا بقدر

 نا همهیاگر ثابت کنه ا یدکتر نبود حت یبه گواه ی ازیاصالً ن

 که ی نداره، کار یه فرقین بوده بازم در اصل قضی نازن یتوطئ ه
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  ن حال و احوالیدر اکرد رو هرچند یازش اجتناب مشه یهم

 ار و عقل یمتنفره چون اخت زاین چیانه از یهم ی جامش داده برانا

 .... رهیگیآدما رو ازشون م

 نا دوی دونست سی نکه مین متنفر شد با توجه به ایصدبرابر از نازن 

 ی و کارا یر قانون یغ  ینوشدنش هست و اون ی مورد ممنوعه تو زندگ

 ..... باعث شده انجامشون بده  ی طانی با نقشه ش  یفته ولع خالف

 ن  ی ا  ی دونه اگه روزین اندازه حالش بد شد خدا میخودش که تا ا

 که ازش سراغ  یا برسه با اخالقیمثل هل  یعکسا به دست کس

 کنه یبهش نگاه هم نم یگه تا عمر داره حتیداشت مطمئن بود د

.... 

 کرد آروم باشه نشد  یه سعا نه؟! هر چین اومده ی دونست نازنینم

 شت رید بیلکسش رو دیهر آراسته و راظ  ین رفت وقتیبه سراغ نازن

 زش و با انزجاریم ی شد پاکت رو به ضرب پرت کرد رو  یعصبان

 :گفت 
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 ب هیبرام عج یلی! خ  ییه لجن به تمام معنایحال مطمئن شدم تو  

 نالشم نباشه تا اآل ین خیع یاد ولیسرش ب یین بالیه دختر چنی

 .....ی ت کرده بودی د از من شکایبا

 زد ی بود ، لبخند ین عکسالعملینا و چنیتظر سن ن انگار می نازن

 :ت آرامش گفتینا چندش آور بود و در نهاید سیکه از د

 ت و خواست خودم بودهیز با رضایهمه چ یزم، وقتیسالم عز

 خواستم حالم به خواست هام   ی؟ !من تو رو میچ ی ت برایشکا

 ت یوانه وار دوستش داره که شکایکه د  یدم از دست کسدم آیرس

 من دوستش داشتم و  یانه بود ولیکنه، هر چند کارت وحشینم

 .... اآلنم دوست دارم تکرار بشه

 ن فکرا رو به کل ازیخوره، ایازت بِهم م یواقع  ی حالم به معنا 

 ستم تا مجبور نباشم با تو هم  یحاضر ن ی ذهنت خارج کن من حت

 یلیشتر ، درضمن برام خیچه برسه به داشتن رابطه ب کالم بشم

 ت و خواستی به رضا یاد حتی ن بال سرش بیا ی ه دخت ربیعج
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 افتاده سر کارش حاضرین  یک روز بعدش انگار که اتفاقیخودش!!! 

 .....!!!بشه

 :به روش زد و ادامه داد ی پوزخند

 چند ن یامدم ، ایرون ن یک هفته از خونه بیمن که پسر بودم تا  

 ت توقنم اونوی خت نحس تو رو نبیم که ریروزم رفتم رباط کر

 و  ی ن کارهایا ایست ؟! یالت نین خ  یکه ع  یهست ی چطور دختر

 ....یهست ی عار یا کال آدم ب ی بار اولت نبوده 

 :ز گفت یم ی با اشاره به پاکت رو

 

 

 میبر ی ا  ید بیارزشه بایمن کامالً ب  ی دکتر برا ین گواهیا 

 خ و ساعتش رو هم مشخصیچون اونجا تار یقانون یپزشک

 ....کنه یم

 زود خودشو جمع  یلیخ ین رفت ولیگ از رخسار نازننبوضوح ر 



@Romanbook_ir                                                                                      تابوشكين عاشقانه  

  
 

شما! یمجازق ین رف ین و آخریرمان بوک:  اول                                      

 :تمام گفت ییو جور کرد و با پرو

 ن یکار توه یقانون  ی نکه رفتن به پزشکیست با این  یباشه حرف 

 قبلش عکسا رو به ی ام ول یشه همراهت م یمحسوب م ی زیآم

 که از طرف ی ج ها یونم ، درضمن با نت رسیا خانومت میدست هل

 هیبا مهر  یعقدم کن دیباشه همون موقع یماعالم  یقانون یپزشک

 ..... یدرست و حساب

 که یرفت بن بست بود، چون از حرفیم یگندش بزنن از هر راه

 سک کنه اگه یتونست ریزده بود چندان مطمئن هم نبود نم

 

 

 نبود ی گه راه فرارید کردیخ رو اعالم میهمون تار  ی قانون  یپزشک

 ن تا آخر عمر ی و هم نازن ددایشه از دست میهم ی رو برا ایهلهم 

سواستفاده از هست که درصورت  یده بود قانون ی شش بود ، شنیخ ریب

 ذارن کهیبدن م  ی از اعضا یک ی ه رو ی ره و مهریگیعقد صورت م دختر
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 ... جدا شد ینشه براحت

 :تونست بگه  ر کرده بود در جوابش فقطی گ ی مخمصه بد

 صادقانه ی  اد چطور مدتیشتر از خودم بدم می ، بیپست یلیخ 

 ... دل بهت بسته بودم، امّا اآلن تمام وجودم از نفرت پر شده

 ی م باهم زندگ یخوایه عمر م ی بالخره  ینباش ی نجوریبهتره ا

 ... می کن

 

 

 سرد  ی گه تحمل موندن نداشت ، تمام بدنش رو عرق ینا دیس

 که  یطان ین شی؟! ا یکمکم کن ی خوا یم ی ا چطور ی اگرفته بود، خد

 ....همه جاشو کرده  رنم فکیب یمن م 

 ی کرد حتیچارهاش م یا ب یشتر از همه فکر از دست دادن هلیب

 ... تصورش هم سخت و قابل تحمل نبود

 زش نشست سرش رو تو دستاش گرفت، تا بحالیپشت م  یوقت
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 ی ش برانقدر درمونده و مستاصل نشده بود، دل یتو عمرش ا 

 ی بخاطر مسئلها یکه تو عالم بچگ  یش تنگ شده زمان یبچگ

 شد از همه جا مونده و رونده به آغوشین حالت میدچار هم

 که از مادرش  ی دلگرم کنندها  ی برد با حرفا ی پرمهر مادرش پناه م

 شد و غم و غصهاش پر یز فراموشش میهمه چ ید به آنیشن یم

 .....د یکشیم

 

 

 ش رو برداشتید گوش یش پر کشمادر ی ناخودآگاه دلش برا

 ن مادر یگرم و دلنش ی اددن صیخونه رو گرفت، با شن یشماره

 :قوت قلب گرفت

 .... !قربونت بشم؟ یاله یسالم مامان جان خوب 

 د یزم ! خدانکنه من به فدات بشم ، شما که خوب باشیسالم عز 

 !منم خوبم، عروس قشنگم چطوره؟
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 ه یاز زبون مادرش دلش ا یهل ی دن لفظ عروس اونم برایبا شن

 :شد در جواب مادرش گفت ی جو ر

 ...ل درسهوخوبه مشغ 

 امرزیخانوم خداب ی چقدر بخاطر مهر ی مواظبش باش! اگه بدون  

 ب تویا طفلک خواهرم که نداره اآلن تو اون شهر غریناراحتم، هل

 .... ی براش حکم همه کس رو دار

 

 

 ت داد اگه بهش دس  یه آن حس خفگید یشنی که م ییاز حرفا

 وز اول با رافتاده ؟! و پسرش از  یمادرش بفهمه چه اتفاقات ی روز

 ندازه!!! ازیداشته تف هم تو صورتش نم  ی عروسش چه رفتار

 : هم فشار داد و عاجزانه گفتیچشماش رو رو  یناراحت

 از به ی ش اومده نیبرام پ یه مشکلیمامان جان! زنگ زدم بگم  

 .... شکلم حل بشهر شما دارم تا انشالل میخ ی دعا
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 !ه؟ی؟! کار یزم! چه مشکلیخدانکنه عز 

 .... دی فقط برام دعا کن ابله شم 

 که به مسجد ی دون یکنم ! میشه دعاتون میب اشه مادر! من که هم 

 شه جوابمیکنم تا بحال همیاعتقاد دارم برات نذر م یلیدا خیس

 ...... کنه نگران نباشینبارم انشالل مشکل تو رو حل میرو داده ا

 

 

 هاش اثر مثبت  یچقدر تو روح ی قهاین حرف زدن چند دقیهم

 :ن رو به اون رو کردیذاشت وحالش رو از ا گ

 د کجاست یسپ   ی، راست یدستت درد نکنه مامان زنده باش  

 ...ادیبه سر و صداش نمیعج

 ، انگار یِعیشف ی آقا یکسره خون هیم ینی بی د نمیگه سپیوال ما د  

 با   یلیکنکور ، آقا حامد خ ی خوند برا ینکه داشت درس مینه ا

 هبار یعقد کردن تا حال فقط  هاست از اون موقع کیحجب و ح
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 اونم به اصرار من اومده خونهمون آخر شبم رفت ، خدا حفظش

 ن یامرزه با ایه خدا مادرش رو بیب و خوبیپسر نج یلیکنه خ

 .... بردیف! کاش بود و حظش رو میت کرده حیکه ترب ی پسر

 :د حرف مادرش گفت ییر تانا دیس

 

 

 !ت کردنی ه تربک ییواقعاً خدا رحمتشون کنه با بچ هها 

 ادتون نره، بهیر یخ ی د برم سراغ کارم شما دعایمامانجان من با

 ....د ینا سالم برسونیبابا ا

 ا جان رو سالم برسون، برو به کارت برسیباشه پسرم تو هم هل

 ...! مادر یانشالل موفق باش 

 ! داحافظممنون ، خ 

 .....زم یخداحافظ عز 

 داشت انگار حرف  ی بهتر یت روحی رو که گذاشت وضع یگوش
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 نان ویه اطمینکه قراره مخصوص دعاش کنه  یزدن با مادرش و ا

 ی به دعا ی دیجاد کرده بود؛ در اوج نا امیدرش ا  ی قوت قلب خاص

 .....مان داشت ی خدا ا  یمادر و مهربون 

 

 

 ره ویگیا تماس میرا با هلیسمن باره ین دومی ر ایروز اخ  یط

 .....کنهیمهران رو مطرح م ی خواستگار

 د شده، عالوه بر ی ا نا امینا درمورد هلی گه از صحبت با سیمهران د

 ...دادیر نمیاد بهش گ ینه زیر نازن ید درگیدین روزا مینکه ایا

 کرد و یتر و از طرف مادرش صحبت م ی نبار رو جدیرا ایسم

 ی گفته مهران دست گذاشته رو  به مادرش ی گفت از وقتیم

 زوهاش ازدواج پسراشه ک هرا ز آ یکی؛ آروم و قرار نداره  ی دختر
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 ن قصد رفته یچکدوم تا بحال موافقت نکردن . کانادا هم به ایه

 مان درنظ ر یپ ی از اقوام که ساکن اونجا بودن رو برا ی بود تا دختر

 مان رو یبازم نتونسته بود پ یصحبت کنه ول یداشت بطور رسم 

 وا جدب اگه ازیر بار ازدواج نرفته بود تو کشور غریش کنه و زیراض

 ....شدیالشون راحت میکرد خیم

 ندهیرا خواسته مقدمات رو فراهم کنه تا چند روز آیاآلنم از سم

 .... گرده رسماً اقدام کننیکه بر م 

 داره که اصالً امکان یرا گفت مشکلیام هر بار در جواب سمیهل

 !!!ست چه برسه به ازدواجیهم ن  ی خواستگار

 گهیشگاه اومده بود دندا ی ن جلوی که عصرش نازن یاز اون شب

 داره خودشو پنهو ن  ییه جورا یده بود کامال واضح بود ینا رو ندیس

 ....نهی ا رو ببیخواد هلیکنه و دلش نمیم
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 حال  یشد حتین بابت رنجورتر و افسردهتر می ام هر روز از ایهل

 ن موضو ع یگرفت و ایهم باهاش نم یتماس تلفنگه علناً ید

 ....کردیترش می عصب

 مش عوض شده و قصد یده بود که حتماً تصمیجه رس ینت  نیبه ا

 هست که نتونسته ت و ی زیه چین رو داره، حتماً یموندن با نازن

 اره تا در حضورش حرف بزنه؛ ین رو با خودش بی ن مدت نازنیا

  یناخوشبا حال اد خونه شبش ی ن بی هم که قرار بود با نازن ی اون روز

 .ومدا

 .....!!!خبرهیا ازش بیلزا هست که هیچ یلین وسط خ یپس ا

 شدن غرورش رو گذاشتیک میالت تاسوعا و عاشورا نزدیبه تعط

 ن باریاول ی تمام برا ی با ناباور ینا تماس گرفت ولی کنار و با س

 ....گه هم در جوابش تماس نگرفتیپاسخ موند و د یب
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 ن کالسش روز چهارشنب ه یم گرفت بعد از آخرین تصمیهم ی برا

 نا کار داشت وی بره و به خانوادهها بگه س کخودش تنها به ارا

 .....!!!ادینتونست ب 

 روزه هم داشتیتاسوعا و عاشورا افتاده بود جمعه و شنبه!ف

 کرد اگه تهرا ن یم ی نام که علناً ازش دور یرفت خونشون، سیم

 ... رو تحمل کنه ییتنها تونستی گه نمیموند دیم

 ه هرچه فکرک ب و نا مفهوم بود یبراش عج ی نا بقدر ی رفتار س

 ....دیرس یجه میکرد کمتر به نت یم

 رفت خونه یزد بعد میا میه سر به هلیامد اول یرون که میقبالً از ب

 ....خودش

 

 

 م  یتنظ ی رفت و آمداش هم طور یامّا حال کامالً مشخص بود حت

 که ممکن ه  ییبرخورد رو داشته باشن و تا جان یکرد تا کمتریم
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 .....نه یا رو نب یهل

 رشته و دانشگاهش رو رها کرده یانتقال  ی ریگی کار پ  دبو یمدت

 رفت ید دوباره میگشت بای بعد از تاسوعا و عاشورا که برم یبود ول

 ...دنبالش 

 اگر م  یر کرده حتیگ یطینا انگار تو شرای نطور که مشخصه سیا

 ینه بوضوح ازش دور یهم ی ا ادامه بده برایبا هل  تونهیبخواد نم

 .....کنه یم

 

 

 ی لش رو داخل ساک دستیا وساینبه اس ت و هلشفردا چهار

 دانشکده ، کالسش که تموم  یگذاشته تا با خودش ببره نگهبان 

 ..... شد از همونجا به اراک بره

 ه س ریخواست یب دلش م یامروز که از دانشگاه برگشت خونه عج

 این دل رو به دریهم ی اد برایر میدونست دینا بزنه مینه س به خو
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 ناست ، باورشید که تو واحد سیاومد د به خودش یزد وقت

 به   ینا باشه آشپزخونه به طرز وحشتناکی س ین خونه یشد اینم

 هم به مشام  ینامطبوع  ی خته و پر از ظرف نشسته بود. بویهم ر

 .... دی رسیم

 یی گار!!! و لباسایپر از ته س یقاب بش یتو اتا ق خواب کنار پاتخت

 ه بودنشون مشخ صتهم تالنبار شده بودن که شسته نشسیکه رو

 ..... نبود

 

 

 ت ینا و وضعینداره دلش گرفت از س  یمعلوم بود اوضاع درست

 !رش نداشتیاخ ی از رفتارا یچ درکیش، ه ی زندگ

 دارشون بهش گفته بود دروغ بود ین بار تو دیآخر  یهرچ یعنی

 ش براشیشونی پ ی امد اثر بوس هاش رویادش می ی م وقت؟! هنوز

 گرفتی ر فرا مینظین اب و ب  یو حسروجودش  یشد و همهیزنده م 
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... 

 در اون صور ت یتونست خونه رو براش مرتب کنه ولیکاش م

 ط صورتی ن شرایدن و تو ایا اومده سرک کشید هلیفهمیم

 .... نداشت یخوش

 دادیده بود آزارش میکه د ی شماریب  ی گارهایشتر ته سیاز همه ب

 !ه ؟شگار نکیس  یطیچ شرایمگه ازش قول نگرفته بود تحت ه 

 

 

 ت ازشو نی اهمیست که بیگه براش مهم ن یپس حرفاشم د

 ... گذرهیم

 دل کند قبل از رفتن مکث کرد و برگش ت یبالخره بعد از ساعت

 که رنگشو ن ییراه نهایا ز پ یکیا ز کمد لباساش   یآن یمیدر تصم

 د دلش براشیدینا م ی دوست داشت و هربار که تن س یلیو خر

 بر دیک هوش ا ز سرش میا دکلن لل ی ورفت رو برداشت بیضعف م
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 ... بود  یاش کافی رفع دلتنگ ی ن برایهم

 ق ید، از خودش متنفر شده بود و خودشو ل یعکسا رو د یاز وقت

 ن تا حد مرگ ی دونست هر چند از نازنیا نمیمثل هل یدختر پاک

 تشینکه اون بال رو سرش آورده باشه اذیفکر ا  یامد ولیدش مب

 

 

 کنه تا خودش رو قانع کنه یفکر م یاز هر راه ادونه چریکرد نمیم

 .....خوردیبازم به دربسته م ینداشته ول ی ریتقص

 ی ت وحشتناکه وقتینهای ر کرده بینا درش گیکه س  ی تیموقع

 دن یت با دچهارشنبه برگشت خونه مخصوصاً از راه پلهها رف 

 د یحفاظ فهم ی ا و قفل رویدر واحد هل ی ده شده رویحفاظ کش

 ن ح س یالت تاسوعا و عاشورا رفته اراک ، همی عطتا بخاطر یهل

 داد خودشو هرگ زیست آزارش میا تو ساختمون نیکه هل

 خواسته راجع ب هیبخشه که جواب تلفنش رو نداد حتماً مینم
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 یبرا ی کنندها ل قانعین موضوع صحبت کنه خودشم دلیهم

 ی ا رو نداشته باشه بقدرینکه اگه قراره هلیا یرفتاراش نداشت ول

 ....داد به نبودنش عادت کنهیح میزار دهنده بود که ترجآ

 

 

 ر وقتیاگه د یا راحت بود! حت یاز بابت هل ی الش تا حدیخ

 کرد به تنها رفتنش، ید حامد هست که بره دنبالش سعی رسیم

 دونه چقدر دوستش داره و یگه م ی  دنکه حال یتش، به ای مظلوم

 ......ه نره! فکر نکینا دلگی ر سیا خ ی حتماً از رفتارا

 ا ازش متنفر بشه تا هنوزم دوستش داشته باشه ی داد هلیح میترج

.... 

 ....رقابل تحمل بودیروح و غیوارد خونه که شد سرد، ب 

 ز رو به حال خودشیهمه چ ی حوصلگ  ی ن چند روز با ب یاونقدر ا

 چکار کنه آشپزخونه  دیبااورد یها کرده بود که خودشم سر درنم ر
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 ادی بگه ب  ید به گلنبیکش یخجالت م یتحدرهم بود که  ی بقدر

 ن چند روز درستشید ایبهش بکشه کار خودش بود با  یدست

 .... کردیم

 

 

 د ی رسیل کرده بودن مادر مهران شبش م یشنبه شرکت رو تعط

 شنبه برنامه مسافرت یلیطشرکت هم بخاطر تع ی ه بچ ههایبق

 ..... داشتن

 نک هیلحظه از ا هیساعت  که شد ناخودآگاه دلش به شور افتاد 

 اره خودشیدرب ی نال و بخواد قُد بازیا اون وقت شب برسه ترم یهل

 شماره حامد رو ی معطل  یونهاش کرد بیره بره خونه دین بگی ماش

 :دیچ یپ ید تو گوشیسپ ی ه بوق صدایگرفت با 

 ...دیرمائ الو بف 

 ... د انگار اشتباه گرفتمیببخش
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 نیافته اید اتفاق مایگه زید دی م درست گرفتیل یر جناب! خینخ 

 .... خط رو خانومشون جواب بدن

 

 

 نکن پسره  ی د خجالت بکش کاریسپ  یهست ییتو چه پرو 

 ....مون بشه پس بفرستتیپش

 ... بش شدهینص   ین لعبتیجا کرده دلشم بخواد همچیب 

 .....!اناً؟ی اح یگیه؟! خودت رو که نمین لعبت کیا اونوقت 

 .... چرا اتفاقاً خودشه 

 !کنه؟یحامد دست تو چکار م ی ن وقت شب گوشی ال خب حا 

 اد یذارن به امان خدا تنها ب یزنشون رو م ی نجور یه عده همی

 م ساعته منتظر خانوم ی کنن ا آلن نیت! ما رو عالف خودشون میول 

 ......پروازشون ننشستهم هنوز یهست  یجنابعال

 ی رون فرستاد برا یالش که راحت شد نفس آسودهاش رو بیخ
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 دونست یزد می د با حامد حرف م یامدنش بایکردن ن  یلاماست م

 

 

 د گفت ین به سپیهم ی ده ، برایح رو بهشون م  ین توض یام همیهل

: 

 .... رو بده صاحبش یگوش 

 ....یشششش، گوش یا 

 :رو داد به حامد یده گوشیسپ

 !نا جانیسالم س 

 ....ی سالم داداش ببخش به زحمت افتاد 

 یکینکه خانوم شما باشه خواهر یاقبل از  ی ه؟! هل ین حرفا چیا 

 ن یه م ی برا ی ای ب  یزمه گفت که شما ممکنه نتونیدونه و عزی

 .....ادیخودش تنها م

 رو براش ی زیست چیکه لزم ن یین دختر با شعوره از اونایچقدر ا 
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 .... دونهیخودش تا آخرش رو مح داد یتوض

 

 

 بخش مانه حامد و داداش گفتناش براش لذتین طرز رفتار صمیا

 ایز برمال بشه آیهمه چ ی نو داشت اگه روزیشه واهمه ایبود هم

 !خواهد داشت؟ ی ن رفتاریبازم حامد چن 

 :گفت ینا در جواب حامد با قدردانیس

 دنبالش د یر یدونستم شما م یم ی ممنون حامد جان! لطف دار 

 مراعات همه  یلیاحتمال دادم خودش نگفته باشه چون خ یول

 ...کنهیز و همه کس رو میچ

 کنه چون به شدتیه مورد مراعات نمین ی نه داداش! در ا 

 تونم بگم یترسه؛ اآلنم به جرات میم یکیمحتاطه و از شب و تار

 .... ط گرفتهیتا بل ۲نبوده   یخال  یاگه تک صندل

 ....حواسش هست و مراقب خودشه کنه کهیم  یکار خوب 
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 م ند؛ میالت راحت رسینکه اتوبوسش اومد خینا جان!مثل ایس

 ... دم امانتت رو سالم برسونمش خونه فعالً خداحافظی قول م

 ...ممنون حامد جان سالم برسون خداحافظ 

 که   ینده مبهمی ن از نبودنش، ترس از آیرو قطع کرد غمگ یگوش

 رسوندشیشتنش به مرز جنون م د و ندایک شی انتظارش رو م

 باهاش مخالف صدرصد بود  ایهلکه  ی زیش زد چی رو آت ی گاری؛س

 اورد تحمل یش، طاقت نیین روزا شده بود تنها همدم تنهایا یلو

 ن رویید واحد پا  یخونه خودش و اوضاع درهمش رو نداشت کل 

 ی شتر یب یک یحس نزد ی نجو ریا رفت ایبرداشت و به خونه هل

 یز یارد که شد برخالف خونه خودش همه جا از تمبهش داشت و

 ....در بر گرفت  که آرامش سراسر وجودش روی زد ، طوریبرق م
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 رو که  ی دیخواست سر رسیکراست به اتاق خواب رفت دلش می

 ا بهش اضافهینه چیسه بخونه ب بینو یدلش رو توش م ی ا حرفایهل

 کرد امّا رون آورد، نگاهش یبود از کشو ب ی قبل  ی شده همون جا

 !!!ه خط که اضافه شده باشهیغ از یدر یحت

 قبالً خونده بود رو  که یینذاشتش سر جاش دوست داشت همونا

 .... دوباره بخونه

 گهیکه حال د یحه آرامشبخشید همون را یتختش دراز کش ی رو

 قرار ش ی د و بی چیش پ ی نیر بیاست زیاز وجود هل  یدونست جزئ یم

 بود  خواست اآلن کنارشیکرد دلش م

 یشد، ولیسپرده م   یتا همه درد و غمش به فراموش 

 .... ش بودی افتنیست ند ی جزو آرزوها ی زین چی گه چنید د یشا

 د فکرشویا د یتخت هل ی دار شد خودشو رویصبح که از خواب ب

 شامم نخورده  ینجا خوابش برده باشه حت یشب همیکرد دیهم نم
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 .... بود

 د در حال خوندنیس سرر ی تو بدنش داشت رو یاحساس کوفتگ

 .... دوبارهاش خوابش برده بود

 خورد، ین جا می مهکرد بهتر بود صبحانه رو یم یاحساس گشنگ

 شد یز کردن خونه میرفت بال و مشغول تمیم

 سر زبون و ی شده بود بقدر یع  یشف یده رسماً جزو خانوادهیسپ

 خوب داشت که در مدت کم نظر همه رو جلب و  ی اخالقا

 کامالً تو رفتارش یعیرده بود حاج آقا شف خودش ک یفت هیش

 نک ه یا زز جون اینطور عزیداد چقدر دوستش داره همینشون م

 ر کرده خوشحال بود و همه رو یی حامد چقدر تغ  یهید روحیدیم

 به خودش  یخوش ی که مدتها رو ی ده بود خونهایون سپیمد

 بهش  یو شاداب یده سرزندگیوجود سپ یده بود به تازگ یند

 یمانه و خوبید روابط صمی دینکه میا از ایود .....هلده بیبخش

 شنبه بعد از انجام  کرد....صبحینشون برقراره خداروشکر میب
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 ی زد برایکاراش آژانس گرفت تا به مادرش سر بزنه دلش پر م

 ی که آرامگاه ابد  ی نه چندان بزرگ مقبر ها ی آرامش و سکوت فضا

 وغصه ی ریبا دلگ  نش بود.... تمام راه رو تا آرامستانیزتر یعز

 نان ی نا همراهش باشه.... با اطمیگذروند؛ هر بار عادت کرده بود س

 خواست بدونی ر هر قدر دلش میه دل سینا یوجود س یو دلگرم

 که اراک  ییزد. وقتایموند با مادرش حرفاش رو میم  یچ نگرانیه

 نا مهربانانه باهاش رفتار کرده بود که تحمل و یبودن اون قدر س

 ....رش براش سخت بودیاخ  ی اهضم رفتار

 

 

 باز کردن قفل  یرو نگه داشت تا باهاش برگرده ! حت یآژانس

 هم براش راحت نبود اونقدر تقال کرد تا باز شد، حس  ه مقبر

 دل نازکش کرده بود و باعث شد از همون ییو تنها  یدرموندگ

 دلش گرفته که براش قابل ی بشه بقدر ی رون اشکش جاریب
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 ...ف نبودیتوص

 ا مطابقت یهل یبود که با اوضاع روح ی ام طورین ایس و حال اح

 ا اونقدر دلیال هلحکرد امشب شب تاسوعاست و فراخور یم

 معطل  یلیتونست خیداد امّا نمیه امانش نمیشکسته بود که گر

 سنگ قبر مادر و ی ده بود رویرو که سر راهش خر ییکنه گلها

 بود به رسم رو که از خونه آورده  یپدربزرگش گذاشت شمع

 ......پدرش روشن کرد

 

 

 حرف زدن و قرآن خوندن در رو قفل زد و سوار  یقیبعد از دقا 

 ....د خونه ظهر بودیرس  یآژانس شد وقت

 ز جون گفت که یده به خونشون رفته بود، عزی حامد همراه سپ

 ن خانوم تماس گرفته باهاش صحبت کنه یپرو

 تماس گرفت ی مدمعت ی استراحت با منزل آقا  یا بعد از کمیهل
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 :ده جواب دادی، سپ 

 ....بله

 !؟حامد چطوره؟ید جان خوبیسالم سپ 

 !؟یم به لطف شما، تو چطوریخوب سالم خارشوهر ما

 !د؟یخوبم چرا رفت 

 ه سره خونه شمام مامان صبح زنگ زد از خجالتمیروزه ۲آخه 

 خب یرفت ی نکه بگ یدر اومد منم که ترسو!!! تو چرا صبح بدون ا

 

 

 م امروز شنبه است. حامدمیآمدیهمراهت م یگفت ی م مبه ما

 .... ادی خواست بیحتماً دلش م

 ...شما خواستم تنها بیم

 ....آها از اون لحاظ

 !به مامانت ؟ ی دیرو م  یگوش
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 ....یخواست دوباره زنگ بزنه! گوش یدم، اتفاقاً میاآلن م 

 :د یچیپ ین خانوم تو گوش ی گرم پرو ی صدا ی بعد از لحظها

 !ناجایالو هل

 !الو سالم حالتون خوبه؟ حاج آقا خوبن؟ 

 

 

 ومده انام یزم، حالت چطوره؟ کاش سیماهت عز ی سالم به رو

 رش شدن ؟!دلم براتون تنگینقدر درگ یه که این چه کاریبود ا

 ....نمت دلم باز شهی ا بب ی شده، لاقل تو ب

 ست ینا تنهان حامدم که نیامروز بابا ا یرسم ولیخدمتتون م 

 ....ام یتونم ب ینم

 قه ی م، چند دقی ش  یخوشحال م  ی ایخب پس منتظرم هر موقع ب

 ده بهش یسپ یینجایو اتنا تماس گرفت فکر کرده بود یش س یپ

 ...ش توئهی مقبره!! بچم حال اونم همش دلش پ یگفت رفت
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 ین خانوم زد حتیپرو  ی به خو شباور ی ا تو دلش پوزخندیهل

 نجایلش ادونست جواب تلفنشم نداده چه برسه بخواد دینم

 :ن خانوم گفتیتوجه به حرف پرو یباشه، ب

 ...زنمیتا قبل از رفتنم بهتون سر م 

 

 

 م، به یشی خوشحال م ی ای م هر موقع بیزم منتظریزعحتماً 

 ...ز جون سالم برسونیحاجآقا و عز

 ....دی ممنون شمام سالم برسون

 ...زمیخداحافظ عز

 ....خدانگهدار

 ا رفته یده گفته بود هلی، سپحرف زد ی ده تلفنی نا صبح با سپ یس

 کرد تنها یتش میکه اذ ی زیچ  یزد ولیمقبره ! حدسش رو م

 ... رفتنش بود
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 ده است و انگار ی خورد، همش با سپیا نمیگه به درد هل ی حامدم د

 !!هم داره ی نه که خواهر

 

 

 هیبه گر ی رفتن بدجوریا و حالش بود هر بار باهم مینگران هل

 اد به یبود و اجازه نده اشکاش ب خواست کنارشی افتاد دلش میم

 یگه نذاره آب تو دلش تکون بخوره ول ی خودش قول داده بود د

 یره نه اون طوریش میخواد پیاون جور که خودش میزندگ  انگار

 .....میخوایکه ما م 

 هم  ی امده کل یا نین خانوم اعتراض کرد که چرا همراه هلیپرو

 !کنه ؟ه که تاسوعا عاشورا رو کار یسرزنشش کرد ک 

 ....د بود ی ن کار پروژه جدیموندن تهران هم ی ن بهانه برا یبهتر

 دا کنه، چطوریونه خودشو پتخواست تنها باشه تا ب یدلش م

 !ره؟یتونست کنارش باشه و در حضور خانوادهها ازش فاصله بگ یم
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 مرتکب شده؟! عکس  ی تونه بهش بگه چه کار شرم آوریچطور م

 !ه باشه؟تون یم  یدن چیالعملش بعد از شن

 

 

 ی د یام ی بازم کورسو ینکه همه راهها به ظاهر بن بسته ولیبا ا

 دهیح مین ترجیهم ی شه برایش می د یناام و ٔ  ا سیداره که مانع از 

 ... که کرده رو لو نده ی ا نداشته باشه تا کاریبا هل ی فعالً برخورد

 داشت یبیامروز که تاسوعا بود دلش بدجور گرفته بود و حال غر

.... 

 مکانش ولنجک   یاد امامزاده صالح افتاد اون موقع که پروژه قبلی

 ی بره چون عاشق فضا  شیافتاد که به تجریاتفاق م یلیبود خ

 گرفت یازش م  یه آرامش خاصیامامزاده بود  ی بازار و حال و هوا

 ابونا نسبتاً خلوتیش خین راه افتاد به سمت تجریهم ی ، برا

 از  یکین رو داخل  ی د. ماشیرس ی گها ی بودن و زودتر از هر زمان د
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 .....امامزاده شد یبه بازار پارک کرد و راه یمنته  ی کوچ هها

 

 

 اطشیباصفا و آرامشبخش! وارد ح یک ولینسبتاً کوچ ی هادامامزا

 شدن ی اراده اشکاش جارید و ب یکه شد بغض مردونهاش ترک

 ......نشیبب  یبراش مهم نبود کس

 گن خدا از دلها آگاهه ویمخواس ت یو آرامش م یدلش سبک

 ن که دلت شکسته یداره پس هم یدونه هر کس چه حاجتیم

 .... کنهیم   تیبشه کفا ی باشه و اشکت جار

 ن امامزاده حاجت رواش یو جالل ا یاز خدا خواست به حق بزرگ

 ....کنه

 ن اآلنیکه هم ی نذر ی ادا  ی اد برایب  ایهل که دفعه بعد با  ی جو ر

 برداشت و سوره   یمامزاده رفت. قرآناز دلش گذشت به داخل ا

 یی ه جورایکرد انگار یم یو راحت ین رو خوند، احساس سبکیاسی
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 د بود که یش خدا و وجدانش رو سفی نا پی د سشته دلش قرص 

 

 

 مرتکب نشده و تا  ییخودش خطا یچ وقت به خواست و ارادهیه

 .....ن سن رو کرده پاک موندهیا

 خاطرش رو  ی خبریعالم ب  و در یمست ی ر هم از رویاتفا ق اخ

 نی نازن ی که برا ی مکدر کرده . تا عمر داره خودش رو بخاطر اتفاق 

 ن کامالً به هوشینا نازن یچند برخالف س ربخشه هیافتاده نم 

 یعقل و به خواست خودش بوده ول ی بوده و بقول خودش از رو 

 کرد چون باعث شده تنها ینا کم نمیاز عذاب وجدان س ی زیباز چ

 اد یادش نمیز  یچ چیره هر چند هیه دختر رو ا زش بگیه یسرما

 ه یاق فده متاسفانه اتیکه موجوده نشون م یبا شواهد و مدارک یول

 ...که افتاده
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 به امامزاده اومدن و ینه زنیس   ی أتها و دستههایموقع ظهر ه

 به فضا و صحن  یو خواستن ی روحان  ی باعث شده بود حال و هوا

 ... امامزاده بده

 ش رفت نماز ظهر عاشورا روین نشون فرداش هم به تجر یبه هم

 امام  رونیاز نمازگزاران که تا ب یبه جماعت خونده بود با صفوف 

 یت مشتاق نماز گزار برایاطراف هم جمع ی زاده و کوچهها

 .....ستاده بودنیخوندن نماز به صف ا

 بان با روشن کردن شمع انجام شد یشام غر یتا شب که برنامه 

 نش یوند و آخر شب به قصد رفتن به خونه سوار ماشهمونجا م

 .....شد

 ادشیشه تازه ا اد و ممکنه تو راه بیا بیاصالً حواسش نبود قراره هل

 نداشت ساعت  رو یچ تماسیش رو چک کرد هیاومد گوش
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 ن سرعت خودشویپرآشوب با آخر یو دل یداد با نگرانینشون م

 ر راه پله روید و مسن رو با عجله پارک کریبه خونه رسوند ماش

 ا اومدهیداد هلیدر نشون م ی ش گرفت باز بودن حفاظ رو یدر پ

 ادش رفته بود دارهینکه یاز ا د یکش یاز سر آسودگ ینفس راحت

 و  جربزه یب ی لیگه درموردش خیکرد دیاد خودشو سرزنش م یم

 !شده؟ ی نجو رید شد ه بود خودشم در عجب بود که چطور ایلق

 کرد نتونست  یبود هر چه سع ۲ک ینزد ساعت رو نگاه کرد

 نیآخر یزنگم رفت ول ی دستش تا رو ی چند بار  یزنگ بزنه حت

 ی حیه و توضیدش؟!چه توجید یم  ییچه رو همون شد بیلحظه پش

 !کاراش داشت ؟ ی برا

 خودشو  ی نهمه دوریتونست بعد از اید چطور م ی د یا رو میاصالً هل

 ....دشیشه ندیم ی روز  باًیتفاوت باشه؟! تقر   یکنترل کنه و ب
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 دهید رس ی دین که میبه واحد خودش رفت هم یچ اقدام یبدون ه

 یشد حس کرد در نبودش کس بود ، وارد که ی خونه براش کاف

 .....اومده خونه

 د یز فهمیم ی ر و ظرف عسل روی دن فت ی به آشپزخونه رفت با د

 ن ییپا ی د برایکش یگذاشت پر م  ی ناسازگار ی ا اومده دلش بنایهل

 عقلش  ی رو تمومش کن ول  ین فاصله لعنتیگفت ایرفتن دلش م 

 !یز رو فراموش کنیهمه چ ی خو ایکه م ییپرو یلیزد خیب م ی نه

 کارات  ی خوای؟! چطور میباهاش روبرو بش ی خوایم ییبا چه رو

 جواب ندادن به تماسش! و تماس نگرفتنت  ی ؟! برایه کنیرو توج

 !؟ی بد ی دار یحیچه توض 

 

 

 خچال رفت درش رو باز کرد با ین آب به سمت به قصد خورد
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 ست، تمام وجودش ایهلکه معلوم بود کار  ی آمادها ی دن غذاهاید

 .... شد سرشار از عشق

 ا ذره ذره وجودش رو پر کرده بود و ممکنین مدت مهر هلیا

 جاد کنه،یتو احساسش ا ی ری  یا بتونه تغین راحتی نبود به هم

 ....شدیشتر میو بتر یگذشت حسش نسبت بهش قویهرچه م

 ا ق لباساش رو یشد، با اشتینه دلگرم مییدونست اون پاینکه میاز ا

 شب در رختخواب خودش ۲عوض کرد مسواکش رو زد و بعد از 

 .... دیخواب

 

 

 روزه تماس گرفته بود و به مناسبت یا و فیرا جداگانه با هلیسم

 شترشون از طرف مادرشیب یی برگشت مادرش از کانادا و آشنا

 .... ر هفته شام دعوتشون کرده بودآخ

 ا ینا، کم محلیمتفاوت س  ی روزه از رفتارایف ی برا یا با ناراحتیهل
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 سردرگم  ایهلروزه هم مثل خود یته بود ، ف فکردناش گ ی و دور 

 ی نا نداشت وقتی ض سیضد و نق ی رفتار ا ی برا یه یچ توجیبود و ه

 چه  نای نکه سیفش و ایمشخص شدن تکل ی د برایا رو دیحال هل

 شنهاد یپ ایهلرش داره ؟! به یاخ یاز طرز برخورد و رفتارا  ی هدف 

 :داد

 بت به توس نا نی د مشخص بشه موضع سیبا  ین مهمونیتو ا 

 خود تو رو دعوت نکردن مادرشی ه؟! مشخصه خانواده مهران بیچ

 نت و قصدشون مطرح کردن موضوع یک بب یخواد از نزدیم

 

 

 نا رو وادار ی که س  یرفتار کن ی رد جو یمهران از توئه با ی خواستگار

 یحتماً اقدام یاگه واقعاً براش مهم باش یبه عکس العمل کن

 کالً  یت باشیاهمیده براش ب ی م ننطور که نشویکنه و اگه ایم

 فت با خودت هم مشخصیتکل  ی نجوریش کنار اید بذاریبا
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 ....شهیم

 ی خوام به مهران جواب مثبت بدم ، اوًل که هرچی من که نم یول 

 نکه اصالً قصد ازدواج ندارم یشم ، دوم ایباشه متاهل محسوب م

 ......خصوصاً با مهران

 یخوا یانگار به مهران م وانمود کن که ی گم جوریعقل کل م  

 و به قصد  ی ، شما که ازدواجتون از اول قرارداد  ی جواب مثبت بد 

 ی ه ولیعیبوجود اومده که طب  ی ن وسط عالقها یبوده حال ا ییجدا

 ییه جورا یا یحالت داره ۲ن ا یر آقا سیاخ ی ه به رفتارا باتوج

 

 

 ف به پاشیبالتکل ی نجو ریهم یالش از تو راحته که تا آخر حتیخ

 ز رو یش بره و همه چیخواد طبق قرار داد پیا واقعاً می! ی مونیم

 مهران در  ی تموم کنه!!! پس تو با توجه نشون دادن به خواستگار

 دی تفاوت بود که با  ی اگه ب ی کن یف خودت رو مشخص میواقع تکل
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 اگرم براش یتمومش کن  ی ن خواستگاریهرچه زودتر به بهانه ا

 فت مشخص یتا تکلیده و نها ینم  ی ن اجازهایکه چن ی مهم بود

 ....شهیم

 .... امدیدر م ی ت فعلیاز وضع ینجوریروزه بود ایظاهراً حق با ف

 .....نا رو دعوت نکرده باشن ید اصالً سیحال شا  

 ر ممکنه آقا ید غی لیکنن شما باهم فامینکه فکر میاتوجه به اب 

 ....نا رو دعوتش نکرده باشنیس

 

 

 ست یدونست کارش درست نیر چند م هروزه موافق بود یا با فیهل

 شد .....روز یفش مشخص میحداقل تکل ی نجو ریروزه ا یبقول ف یول

 به روزه اومده بود خونشون، تا از اونجا باهم  یشنبه از صبح ف 

 روزه قرار بود از شمال به تهرانیچون خانواده ف یبرن ول  یمهمون

 .... رفتید به خونه خالهاش میبا  یان بعد از مهمونیب
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 ک خونه سبد گل سفارش داده بود تاینزد ی ا به گلفروشیهل

 رو هم گذاشته بود  ینیریرن، شیموقع رفتن با آژانس سر راه بگ

 .... نداشت یموقع رفتن چون معطل

 له شلوار خوش دوخت یه ژیا یساعت  هر دو آماده بودن، هل

 هماهنگ ی کرم، همراه بلوز سورمها ی بایز ی با طرحها ی سورم ها

 شه باوقار وی ده بود؛ مثل همیله شلوار پوشیژ ینه ی مزبا رنگ 

 

 

 که به چشمیداشت طور ی ش مختصریباترش کرده بود. آرایز

 .....د برابر کرده بودصورتش رو چن ی هاییبایز ی امد ول ینم

 ی بیک و آراسته منتظر اومدن آژانس بودن ، حس عجیهر دو ش

 هم نگرفته  ه تماسی ینا حتیا رو پر کرده بود. سیوجود هل یهمه

 د اصالً دعوت نباشه، امّا ته دلش بودن و ی داد شایبود احتمال م

 دلتنگش کرده   یدنش حسابیخواست چند روز ندیحضورش رو م
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 واکنشش نسبت به حرفها  ی که دوست داشت از رونیبود و هم ا

 ه یزد در چه موردیرا که از اآلن حدس میخانواده سم ی و رفتارا

 !ندهاش داره؟یو آ یزندگ ی برا یمیص بده چه تصم یبتونه تش خ

 دا کنه، یپ ییبانش رو گرفته رها یکه گر ین سردرگمید از ایشا

 روزهیف شد که ی کار ی نمسئله باعث مصمم شدنش در اجر ا یهم

 ....شنهادش رو دادیپ

 

 

 .... س و باطراوت کرده بودیبهشت همه جا رو خیل ارد یبارون اوا 

 ن شب جمعهی تاً سنگبک نسیو تراف ینیریبخاطرگرفتن گل و ش

 ر ی باً دینطور بلد نبودن آدرس تا برسن تقری، و بارش بارون هم

 ..... خونه بودن ی کایرا تماس گرفت نزدیسم یشد ، وقت 

 نا داخلین س یرون اومدن از خونه ماش یکه موقع ب ی جودبا و

 د ن یرس یسراب ی آقا یخون ه ی جلو یوقت ینگ بود ول یپارک
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 سراسر وجودش رو  یخاص ی د انش اونجا پارک بود، شی ماش

 ن چندیزد ایاد میدنش رو فر ی نا و دیدربرگرفت که خواستن س 

 ش ی نگکه از کمدش برداشته بود دلت  یراهنیروزه در نبودش با پ

 ......رو کمتر کرده بود

 :نا گفتین س ی روزه با اشاره به ماشیف

 

 

 ی هوشت رو به کار بنداز یتونی نم م یف دارن ببیشازده هم تشر

 !؟ ی کسره کنیف رو یلو تک

 .... زنگ رو که زدن، بالفاصله در به روشون باز شد

 روبرو شدن، یبه محض ورودشون با استقبال گرم خانواده سراب

 رو  ینیریروزه هم جعبه شیرا ؛فیگل رو به دست سم ا سبدیهل

 ....داد  یبه خانوم سراب 

 ه روزید ، با ف یرس ینا ناآروم و کالفه به نظر مین وسط فقط س یا
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 ا! بوضوح و آشکارایتر رفتار کرد تا با هل یمیبهتر و صم یلیخ

 ....افته یمش بهش ن یکرد نگاه مستق یم یسع

 ته از طرف مادرش دعوتش آخر هف ی ش که مهران برایچند روز پ

 ا و دوستش هم هستن! امشب که اومده یکرد. اصالً نگفته بود هل

 

 

 جز صبر ی ول  در کردنشون نگرانش کرده بوید دعوتن ، د یبود فهم

 ر ایسم یامد....وقت یازش بر نم ی کردن و منتظر موندن کار

 الشیخ ی که برسن تا حد یباهاشون تماس گرفت و گفتن نزد

 فقط  ین مهمونیگه براش روشن بود هدف اید راحت شد حال 

 ....کردیشتر مین مسئله موجبات عذابش رو بیاست و ایهل

 ییخوش آمد گو ی ه براینا هم مثل بق ی زنگ خونه س ی با صدا

 طاقت فرسا اتفاق  ی ا بعد از چند روز دور یدن هلیستاد شوق دیا

 ن مکان صورتینجا و در ایخواست ایبود که دلش نم یخوب
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 ا رو نشونه گرفت یبه محض ورودشون نگاهش اول هلگرفت یم

 یلیخ یدش ولی شتر ندیکسال بی آخ! که چقدر دلتنگش بود انگار 

 ت همه بفهمن تاچه اندازهشد دوست ندایزود نگاهش رو دزد

 .... بهش دست داده بود  یتابه! از درون داغ بود حس گُر گرفتگیب

 

 

 فتن تا مانتوشون رور یرا به اتاقیسم ییروزه با راهنمایا و فیهل

 ی شه با رفتارید که مثل همیا رو د یاومدن هل یبذارن....وقت

 و ده بود نظر همه ریکه پوش  ی ک و مناسبیخانومانه و لباس ش

 ....جذب خودش کرده بود

 ا بردیهل ی اسپند از آشپزخونه اومد اول جلو ینی مادر مهران با س 

 ... ه دور گردوندیبق ی و بعد برا

 ی نا رو عصب ی  هزار ماشالل گفت که بوضوح ساون قدر ماشالل

 ن ضرب گرفته یزم ی ک با پاهاش رویستریکه هیکرده بود طور
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 ..... بود

 وحشتناک ی ان از سفرش و سرماربعد از صرف شام ، مادر مه

 ما نیپ ی ش باعث دلخوری نکه با آمدن ناگهانیگفت و ای تورنتو م

 ازدواج  ی ن برامایقهر بخاطر قبول نکردن پ ی از رو ی شده، ول 

 

 

 به ازدواج نشه یران، و باهاش اتمام حجت کرده تا راضیاومده ا

 .....ذارهیگه پاشو کانادا نمید

 ا یرو به هل ی واج خانوم سرابدده شدن موضوع ازی ش کشی با پ

 :گفت 

 یز  یدم چیدنت فهم ی ب ا د یدم ولیفت رو از بچهها شن یزم تعریعز 

 متاسفم و   ی و از دست داد نکه مادرت ر ی، از ایفیفراتر از تعر

 سخت و  یل یکنم ، خدا بهتون صبر بده خیم  ی باهات همدرد

 ..... ناراحت کننده است
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 :ا موقرانه در جواب گفتیهل

 ....امرزه  ید! خدا رفتگان شما رو هم بیما لطف دار شممنونم  

 که ی زیشه چی ده میکش ی مشخص بود بحث داره به خواستگار

 اد بزنه و بگه یتونست فریداشت م نا خارج بود دوست یاز تحمل س

 

 

 با خودش که رو  یول "د!یم بردار  یدست از سر همسر و زندگ"

 ی ز با رفتارونکه هر ریخواد؟! ایم یچ ی ا رو برایراست بود هل

 تونه حفظش یا اصالً میشه ؟ آ یم ید آزارش بده ؟! آخرش چیجد

 !کنه؟

 ید ول ی دیما رو ین بار بود هل  یدست بردار نبود اول یخانوم سراب

 ی زبون یداد که چقدر خوشش اومده با زبون بی بوضوح نشون م

 ی گفت دوست داره عروسش بشه مهرانم که با نگاه هایم

 مونده به مرز جنون برسونش ، خصوصاً   ا کمیفت هاش به هلیش
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 ..... بود نشست ی که خال  ایهل ی کنار ی صندل   ی د روید  یوقت

 !و رفتاراشون رو نذاشت دن حرفایتحمل موندن تو اون فضا و شن

 کالفه به قصد رفتن داخل تراس به اتاق مهران رفت .از داخل 

 داشت هرا ینسبتاً بزرگ ی ره و باصفایمدایاتاق مهران، به تراس ن

 

 

 ومد ینا م یساختمون بود. هر موقع س یاط پشتیکه مشرف به ح 

 ...کردنین تراس برقرار م یرو تو هم  ییرایخونشون بساط پذ

 از کرد و واردش شد بارون هنوزم ادامه داشت ، از درش رو ب

 ن چند وقته بهش یش زد انگار ایرون آورد و آتیب  ی گاریبش س یج

 ..... کردیومش مر نجور مواقع آیعادت کرده بود و ا

 ی ا از حرفا و محبتهایداش نبود، هلینا پیشتر سیک ساعت بی

 نا یس به ستوه آمده بود دوست داشت بدونه  یخانواده سراب ی اعضا

 ....نجا برنیکجاست ؟! و هرچه زودتر از ا 
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 دونست مخصوصاً اونجا رو ترک یگه اخالقش دستش بود و م ید

 :د یسپر یکرده، بالخره مهران بعد از ساعت 

 !نا کجاست؟ی پس س

 

 

 : را گفتیسم

 ....دم رفت تو اتاقتید

 ا منتظر بودیاتاقا رفت ، هل ی مهران برخاست و به سمت راهرو 

 نا ی د سینکش یو از خوب بودن حالش مطمئن بشه، طول  ادینا ب یس

 ر ای الش راحت شد و از سمیدنش خیبا د  ایهلهمراه مهران اومد، 

 ....رهیماس بگت رفتنشون با آژانس  ی خواست برا

 .... نا شدی س سیخ ی سرتاپا  یتازه متوجه

 :دنش گفت  ی با دی خانوم سراب

 ... ی خوریر بارون سرما میز ینا جان! چرا رفتیس



@Romanbook_ir                                                                                      تابوشكين عاشقانه  

  
 

شما! یمجازق ین رف ین و آخریرمان بوک:  اول                                      

 :رو به مهران ادامه داد

 ... .خورهیراهن بده عوض کنه سرما م یمهران جان پ

 

 

 :ل رفته گفت یتحل یینا با صدایس

 ...مید بریگه بایدست ما ین  یمشکل یممنون خانوم سراب

 ا گفته بود، یدر مورد رفتن رو خطاب به هل ی چون جمله آخ ر

 :ا در پاسخ گفتیهل

 .....تماس گرفته  را جون با آژانسیم سمیشیمزاحم نم 

 نا شد مداخله کرد و گفتی س یمتوجه حالت عصب  ی روزه به آنیف

: 

 رتون بهیرم شمام که مسید برم خونه خاله با آژانس میمن با  

 .. دیکه باهم بریگه نزدیهمد

 ا تو یدونست هلید؛ مهران هنوزم نمیرسیبه نظر م یظاهراً منطق 



@Romanbook_ir                                                                                      تابوشكين عاشقانه  

  
 

شما! یمجازق ین رف ین و آخریرمان بوک:  اول                                      

 رآباده که یامکردخوابگاه یکنه فکر م یمیزندگنا یساختمون س

 بنظر  یروزه منطق یشنهاد ف ین پیهم ی که بر اینا نزدیبه خونه س 

 

 

 نو ممنونینا بره و ایم که از خداش بود با سایهلد، خود ی رسیم

 نکرد،  ین مخالفتیهم ی نابش بود برا ی شنهادهایه و پزرویف

 :روزه کنار گوشش لب زدین لحظه فیآخر

 " !یکنینم چه کار م ی بب"

 کردن و ینا خداحافظیم همراه سایهلس رفت و روزه با آژانیف

 ن شدن، عزمش جزم بود هر طور شده احساساتش رو ی سوار ماش

 ن تو یوجود نازن ی ر ادآو ی با  یح ت یقیحه دار کنه و از هر طریجر

 ف یقصد ازدواج باهاش رو داشته! تکل ینکه زمانیش وای زندگ

 نا که ی به س ی چشم نگاه   یخودش رو مشخص کنه.از گوش ه

 ل یاوا  ی ه آن نگرانش شد هوا یس بود انداخت یسرتاپاش خ
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 ی امد از طرفیبهشت هنوزم خنک بود خصوصاً که بارونم م یارد

 

 

 کرد یکه م  یدر پ یپ ی طس ههاعبود، با  یینا هم به شدت سرمایس

 ....سرما خورده یمعلوم بود حساب

 ا کرد که ساکت و آروم تویبه هل ینگاه یرچشمیز یقیبعد از دقا

 :فرو رفته بود، با مِنُمِن گفت  یصندل

 !گفت؟یم یمهران چ

 :معذب شد و در جواب عاجزانه گفت ی ا کم یهل

 رهان بار مادر و خواهرشون از من خو استن که شمیچند 

 یلیگه خ ی چوندم، حال دیپ ی ه جوریمن  ی خانوادهام رو بدم ول 

 .کنن یم ی ریگی هستن و پ ی جد

 : امد با اِکراه ادامه داد  ینکه از گفتنش دلش به درد میبا ا

 م، تا توهم یجدابش یم توافقین هفته بریتو هم ی اگر موافق باش  
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 اهم ب یخانوم اگر بفهمه چه نسبت  ی .نازی اریت در بی سر از زندگ

 

 

 اد یمطمئناً خوشش نم ینمون نبوده ولیب ی زیم هرچند که چیدار

 تونس ت یشه.چطور م یاونوقت رابطه شما هم دچار مشکل م

 ی لیده بود خیاره ؟! چطور نفهمین حرفا رو به زبون ب یا یبراحت

 نا به جونش بسته است؟یوقته جو نس

 ه و مادرش یا چقدر جدیدر مورد هل"مهران گفته بود  یاز وقت

 ، اِنگار قلبش رو  "ا از دستشون برهیترسن هلیعجله داره ، م

 ده ین مدت نفهمیا ی عنیهدف گرفته باشن آروم و قرار نداشت. 

 تون ه یبهش داره ؟! چطور م ینا چه ح س ی شتر سیپ یلیخ بود از

 ن یتونه به همینا م ی اره ؟! فکر کرده سین حرفا رو به زبون بیا

 چشماش بره با یونم جلواازش دست بکشه و جدابشه؟!  یراحت

 !کش ازدواج کنه؟یشر
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 یکرد ... امّا ناتوان تر از اونین امشب اعتراف میهم ی ه جورید یبا

 رفت یبدنش بالتر م ی ن کارو بکنه.هر لحظه دماینه ابود که بتو

 ...شد یحال تر م یو ب

 اده شد یشه با تشکّر پیطبق عادت هم ایهلدن، ی به خونه که رس 

 که تو صداش ینا با همه عجز و التماس ی ره سبکه به واحد خودش 

 :خته بود گفتیو چشماش ر

 ست ! از یکه حالم خوب ن ین ی بی شم؟! میپ ی ا یشه امشب بیم

 !؟یکنی ن جوشونده هات برام درست ماو

 زن ن یه آمپول میم، یا بریر نشده ب یاآلنم د یرفت ید دکتر م یبا

 . یش یخوب م ی فور
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 ل یدونست دلیکرد.چطور نم  ایهلقرمز و تبدارش نگاه  ی با چشما

 تمام  یرحم ی ن حال خرابش و درمانش فقط خودشه؟! با ب یا

 :اس گونه گفتو التم  یحالیارن، با ب یدارن از پا دَرش م

 !؟ی تنهامبذار ی خوایکه حالمو م  ینیب یحالِ دکتر رفتن ندارم م

 هرگز دوست نداشت تنهاش بذاره از خداش بود کنارش و

 : مراقبش باشه

 .ارمیکنم م یلم رو بذارم ، برات جوشونده درست میرم وسایم

 نو گفت و به واحد خودش رفت، جوشونده رو گذاشت تا درست یا

 ه لباساش رو عوض کرد تا آماده شدن جوشونده ن فاصلیبشه تو ا

 نا شد ی خونه س ی خت و راهیوان رید داخل لیطول کش یمساعتین

 وا ن یست لین ردا  ینا بید س یدر رو که باز کرد از سکوت خونه فهم

 

 

 دونست یشد که م یاتاق یز آشپزخونه گذاشت و راهیم ی رو رو
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 ....ده همون که قبالً متعلق به خودش بودینا خوابیس

 دهیتخت دراز کش ی نزار رو  ینا با حالیحدسش درست بود س

 س به یخ ی د با همون لباسایخواب یا م یشه هلیکه هم ییبود،جا

 ....لم نبودان عیرختخواب رفته بود، انگار تو ا

 نیزم ی نگرفت جلو تر رفت رو یچند بار آروم صداش زد جواب

 ی ه، بن چقدر داغیمن! ا یتکونش داد ، خدا یزانو زد و کم

 آورد اونقدر صداش زد و تکونش یراهنیاز داخل کمد پ یمعطل

 کنه. داد تا چشماش رو باز 

 قرمز و تبدارش با خشم نگاهش کرد و معترضانه  ی نا با چشمایس

 : تگف

 !؟یکنی معلومه چکار م 

 .....خوا م عوضشون کنم یسه میلباسات خ ی تب دار 

 ....کنمیرون عوض میخودم بلدم برو ب 

 ست و اوضاع ید تو حال خودش نیحالت و حرکاتش فهم ا ازیهل
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 د جوشونده رو که تببر یرون رفت، باینداره... از اتاق ب یروبراه

 .....دادیبود به خوردش م یبیهم داشت ؛ به هر ترت

 سش رو در ی رپوش خیراهن و زید فقط پ یوارد اتاق شد د یوقت

 التنه لختده با بیا داد رو اصالً نپوشیکه هل یراهنیآورده و پ

 ...همه ی حال افتاده و چشماش رو یدوباره ب

 

 

 د بایند  یچ عکس العملیه یبه سمتش رفت دوباره صداش زد ول

 ش رو لمس کرد داغ داغ بود ی شونیدستش پ 

 کرد بلندش کنه تا دارو رو  یشه از تب وحشت داشت، س عیمه

 :د، دوباره صداش زدیزورش نرس یبخوره ول

 !!! یتب دارنا پاشو دارو بخور یس 

 ا با خشم یوان تو دست هلیدن لی به محض باز کردن چشماش و د

 :ز گفتین آمیتوه یو لحن
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 ی چیرمم از دست تو هیبخورم؟! من بم ی بد یچ  ی خواینبار میا 

 ..... رمیگیمن

 نیگه با ایون میم ه و داره هذیوخ یلیدحالش خیا فهمیهل

 ترتونه بهش بده هر لحظه هم تبش بال ینم ی چیت هیوضع

 ....رفت یم

 

 

 و یمار رو سرماخوردگیت ب یوضع ی با اورژانس تماس گرفت وقت

 ....انینم ی ن مواردی چن ی ح داد ، گفتن برایتب توض

 از داشت . ساعت رویمرد ن ه ی بند نبود، به کمک  ییدستش جا

 ی ش شماره خونه گ لنبیداد، با گوشیرو نشون م ۲:۳نگاه کرد 

 ع شد، احتمال داد تلفنشونرو گرفت اونقدر بوق خورد تا قط

 دنی خون هشون رسوند با د ی مه خودشو جل ویخراب باشه سراس 

 ادش اومد گلنسا گفت که عادت دارن شبایخاموش خونه  ی برقا
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 رتر یشه اگه دیدار میصبح زود ب  یون گلنبچ ساعت  بخوابن 

 ....شهیبخوابه دچار سردرد م

 نا زد نفس یبه س  ی دانه برگشت داخل خونه! دوباره سریناام

 که  یاد مهران افتاد کسیهو یدنش هم به شماره افتاده بود  یکش

 ا که زورش یتونست کمک کنه مهران بود هلیط مین شرایتو ا

 

 

 شد لاقل باهم به دکتر یتر مدطش بید . اگه شرایرس یبهش نم

 داره خودش گفته بود عادت ندارهیرا بیدونست سمیبردنش م یم

 ن بوق یشمارش رو گرفت، با اول  یمعطل ی ک زودتر بخوابه بیاز 

 : جواب داد

 !جان ایهلسالم  

 دارن؟یموقع مزاحم شدم ، آقا مهران ب  ید بی الو سالم ببخش 

 ....داره یجان؟! آره ب ا یهلشده  یچ 
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 نای س یان خون هی ه سر بیست ین   ید اگه زحمتیشه بهشون بگ یم 

 ؟ !

 د ین وقت شبش فهمیا و تماس ایرا از لحن مضطرب هلیسم

 :گفت ی گ هایه بدون سوال دیوضوع مهمم

 ... گمی ن اآلن بهش میهم 

 

 

 ... ممنون خدانگهدار 

 ..خداحافظ 

 الش راحتیخ ی رو که قطع کرد، بخاطر اومدن مهران کم یگوش

 اره ی ن بییکرد با پارچه نمدار تبش رو پا ینا رفت سعینار س ک شد، 

.... 

 زنگ ی گذشت صدا یا به سختیهل ی م ساعت که برایبعد از ن

 ا بدون سوال دکمه دربازکن رو زد، در واحدم بازیبلند شد هل
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 یی د با چشمایا رو مقابلش دیمهران وارد شد و هل یگذاشت ، وقت

 :دی پرس مغرضانه یگرد شده با تعجب و لحن

 !؟یکن ینجا چکار میشما ا

 

 

 ست از دست ینا حالش خوش نید داخل، سی اریف بیحال تشر 

 ن یچن ی ژانس تماس گرفتم، گفتن براخوره با اورینم ی چیمن ه

 .... ترسم تبش بالستیم  یلیان خ ینم ی موارد

 ا رو از نظر گذروند، یس از اشک هلیمهران با بهت صورت خ

 ی ر کرده و انتهایینا اتاقش تغ ینه س وکه اومده بود خ ی ن باریآخر

 به اتاق  ایهل ییبا راهنما یراهرو بود. خواست به همونجا بره ول

 تخت دونفره و  ی نا با بالتنه لخت رویدن سیت با د  ش رف یقبل

 شد با اخم به سمت یا تمام وجودش عالمت س وال بزرگیوجود هل

 اب قکه تو بش  یوان جوشونده و قرصینا رفت بلندش کرد لیس
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 باز ینا چشماش رو به سختیبود رو بهش داد س یپاتخت ی رو

 .....ردحرف هر دو رو خو ینگفت و ب ی زیدن مهران چیکرد با د

 

 

 ر گلوش رو گرفتیکه تا زید، طورینا کشیس ی مهران ملحفه رو رو

 .....ده شدیبالتنهاش پوش یو لخت

 د یمها ف یرون رفت هلیبلند از اتاق ب ییو قدمها  یعصب  یبا حالت

 ....ح بده ید توضیبا

 ی ا پشت سرش از اتاق خارج شد با لحنینکه هلیبه محض ا

 : سرزنشگر گفت

 ه یکردم یخوردم اصالً فکرش رو نمیم منا قسیس ی من رو 

 دختر خاله یاره خونه حت یباشه شما رو برداره ب  ین آدمیهمچ

 د ؟! من ساده ین کار زشتتون داریا ی برا یهید چه توجیهم باش 

 ن یدن شما گفتم ایشناسم با د یکردم دخترا رو میکر م فرو بگو 
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 چی گه به هیحال د  یخوره ولی ه که به درد من م یهمون دختر 

 .... کس اعتماد ندارم

 

 

 ن ا یامد هم نگران حال سیهاش بند نم ی ک لحظه گری یا حتیهل

 و  ی ش داوریدلش از پ ین تلخیبه ا ییدن حرفایبود و هم با شن 

 .... شکسته بود ی جوردمهران ب یقضاوت سطح

 :د یامد نگران شد و پرسیهاش بند نمیا که گریدن هلیمهران از د

 سرتون آورده بگو تا خودم به ییگه بال کرده؟! ا  ی نا چه غلطیس 

 .....حسابش برسم 

 م ن یا که متوجه اشتباه مهران شده بود ازش خواست به ن شیهل

 امیست و هلشن مبل نیاول ی ح بده ، مهران رویبرن تا براش توض 

 .....مبل روبروش رو انتخاب کرد

 :ا؛ مهران کالفه گفت یبه محض نشستن هل
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 د. حتماًینتون افتاده رو بگی هم ب ی تفاق د هر ای به من اعتماد کن

 ...تونم کمکتون کنم ی نا گولت زده، اگه راستش رو بدونم میس

 

 

 :صال گفتیبرد و از سر است  یا به تصور غلط مهران پیهل

 چیست هین ی ن آدمینا همچی د آقا مهران؟! سی گ یم دیدار  یچ 

 ....افتادهیم ن یاتفاق

 :به روش زد و گفت ی مهران پوزخند

 نجا چکار یخوابگاه ا ی ن وقت شب بجاید شما ایقت ببخشاونو

 !ه پسر مجردی ید ؟! اونم تو خونهیدار

 نا هم گولم یکنم ! خودم خونه دارم سینم یه خوابگاه زندگیمدت 

 ...اوردهینجا نیزور ا نزده و منو به

 : لرزون گفت ییتموم توانش رو جمع کرد و با صدا 

 !!!نا همسرمهیس
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 ن  ی چشماش که تا آخر ی عجب عالوه بر گشادمهران از شدت ت

 ده بود دهنش هم به اندازه غار باز موند، انگار یحد خودش رس

 :ا ادامه دادیزبونشم بند اومده بود هل

 مادرتون ین بود، ولیگفتم همین مورا و مادرتیکه به سم  یمانع 

 کردن بخاطر فوت مامانه و اصرار داشتن تا سال مامان یفکر م

 شه ازدواج یم  یباً ماه یکه هست ما تقر ی زیچ  یلکنن ویصبر م 

 ستم، با خواهرش دوستینا ن ی م من دخترخاله سیکرد ی صور

 ..... بودم ، مامانامونم با هم دوست بودن

 نجا رو مختصر و بدونیتا به ا ی ارگانات از اول خواستیتمام جر

 ا  ی کرده  یدونست کار درستیف کرد نمیمهران تعر  ی ات برایجزئ

 ی نبود!! ول ینی ش بینمورد براش قابل پینا هم درای نش سنه؟! واک

 زد مهران با یکه حرف م  ین نداشت . تمام مدت یجز ا  ی چارها
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 ایهل ی حرفا  یداد وقتیحوصله ، متعجب و ساکت بهش گوش م

 تو  یرون فرستاد دستیم شد.مهران نفسش رو پرصدا بوتم

 : تده بود گفی که شن ییرت از حرفاید با بهت و حیموهاش کش

 یکرده تا راه ینا ! با شما ازدواج صوریه سیشعوریعجب پسر ب 

 گن یت مدرن که میدا کنه؟! خریازدواج با اون آکله پ ی برا

 ...نهیهم

 ا یکه از هل یینا وقتایس ی ک رفتارایک به یبا عقبگرد به گذشته 

 : شون ادامه دادی ادآوریرفتن با یچشمش رژه م ی زد جلویحرف م

 ی که درخواست خواستگار  یده موقع یکش یمن! چ ی خدا  ییوا

 شه من رو سر ی شد و همیم  ین عصبیهم ی از شما رو داشتم ، برا

 داد!! خب یبه صحبت در موردش نشون نم یلیگردوند ، تمایم

 ... ف خودمو بدونمیه منم تکلیه چیض مثل آدم بگو ق یروان
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 :ا گفت یرو به هل

 اداش رو من شرمنده شمام از حال به بعد برام حکم زن د 

 ...دیدار

 : ا متفکرانه گفتیس هلیبا نگاه به صورت خ

 ی دم ازدواجتون از نظر خودتون مصلحتینطور که من فهمیا 

 اآلن  ی ول  دیاد و از هم جدا بشیبوجود ب ی بوده قرار نبوده عالقها

 !گم ؟ی د! اونم عاشقانه درست م یگه رو دوست داریهمد

 .... واب مهران بودر و سکوت جیا سرش رو انداخته بود زیهل

 د! اون گوسالهینکه خجالت نداره مشخصه که دوستش داریا 

 تخت افتاده و داره  ی هم که اآلن تب کرده و به اون حال رو

 ترس از دست دادن ر ویاتفاقات اخ یگه از ناراحتیون میهذ

 ن ی د به ایشن ی که از خواستگار ییشماست امشبم بخاطر حرفا
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 ش نبود یما طور یسر شب که اومد خونهحال و روز افتاد وگرنه 

 ... م خوب بودیلیحالش خ

 گفتن نداشت،  ی هم برا ی گها ی اهمچنان ساکت بود حرف دیهل

 :اددش ادامه یدلدار  ی ا استفاده کرد و برایمهران از سکوت هل

 ران هید غافلگیف کردیکه تعر ی ها ید قض ید بدون یراستش رو بخوا 

 اش برخورد کردم اآلن هنوزم م باهی بود که تو زندگ ی ز ین چیتر

 ی ست که کسین حقش نیه ایخوب یلینا پسر خیتو شوکم، س 

 ......تش کنه ین اذی مثل نازن

 :د وار گفتیدرادامه حرفاش تاک

 !هیرقابل تحملیناک و غرن چه موجود خطید نازنی دونیشما نم

 نا یس  یل به من بند کرده بود امّا نتونست موفق بشه از سادگیاوا 

 ی نا رو آگاهش کنم ولی کرد منم چند بار خواستم س سوءاستفاده 
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 ی نداشت فقط بدشانس ی رینا تقصیت نداد، البته س یبه حرفام اهم

 ن تو کارش وارده ین سر راهش قرار گرفت چون نازن یآورد که نازن

 نا بود گولش روی ر از سیهم بغ ی گها  ی ده دیگه هر پسر دختر ندا

 ل یتها خامش شد اوانام بعد از مدینم بگم که س یخورد ،ایم

 ن ی دم نازنیکه فهم ید بعد از مدتیداد، راستش رو بخوایمحلش نم

 ی رونش کنم ولیاز شرکت ب ی خواستم به بهانه ایه میچطور آدم 

 ده، پسر عموش رو هم یمنشد چون کارش رو بدون نقص انجام 

 شرکت  ی مال  ی م تمام کارایهست  یراض یلیآورده بود از اونم خ

 نا رو خام خودش کرد اونم پشتش بود ،ینکه سیز ابا اونه ، بعد ا

 ی ضیه مادر مریاش دختر محتاجیمهمتر از همه با وجود تموم بد

 ی نا باعث شد نشه کارینه ایداره که فقط منبع درآمدشون نازن 

 ..... اقت ترحم ندارهینم لیبی حال م  یکنم ول
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 ن یهم  ی نا ب ود برای ا ن گران سیزد هلیکه مهران حرف م یتموم مدت

 :صحبتش که تموم شد رو به مهران گفت 

 ... نا رو چک کنمیبا اجازهتون تب س 

 ا به سمت اتاقید تکون داد و هل یی تا یمهران سرش رو به نشون ه

 ده بود که دلشیر بستر آرمدنا رفت چنان مظلومانه و آروم یس

 ن چند روزه کار خودش رو کرده بود دوستیا ی به درد اومد دور 

 شنهادیپ ی کرده که بخواد رو ی ادیبزنه بگه غلط ز ادیداشت فر

 ن حالیکرد به ایفکر کنه ، فکرشم نم ی گهایا هر کس دیمهران 

ناز نکنه ،  گهیده دیقول م افته، آرزو کرد حالش خوب بشه یو روز ب

 .... ش اومده رو به روش نزنهیپ ام گذشته و اونچهدم

 و همچنان نکرده ی رییچ تغیش رو لمس کرد هی شونیبا دستش پ

 بردنش، با عجله به هال برگشت به ی د به درمانگاه میداغ بود با 
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 هم بودیه داده بود و چشماش رویمهران که سرش رو به مبل تک 

 :گفت ی با شرمندگ 

 ن ایهم امشب از خواب انداختم س د آقا مهران شما رویببخش 

 !مش درمانگاه؟ید ببریشه لطفا کمک کن یبهتر نشده م

 :مبل برخاست و گفت ی مهران از رو

 ....ن اومدمیهم ی چراکه نه!!! برا 

 ا وارد اتاق شد،یو پشت سر هل

 ن شلوارش بخاطر بارونییراهنش رو تنش کردن پایبا کمک هم پ

 رون آورد و به مهران داد تا یاز کمد ب  ی ا شلوارینمدار بود، هل

 یقیرون رفت بعد از دقا یبراش عوضش کنه، خودش از اتاق ب

 : ا گفتینا رو به هلیت س یدن وضعیران با دبرگشت مه

 رم درمانگاه شبانه یشه بردش من میده است ، نمیفایب ی نجور یا 

 .... شهی ت میمش سخته، اذیم ببریارم بخوایدکتر م ی روز

 : شنهادش استقبال کرد و گفتیا از پیلحق با مهران بود، ه
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 .... بهتره یلیخ ی نجو رید، ایکن یشم لطف میممنون م 

 کا ر ینطور ب یتونست تا اومدن مهران همی ا نمیان رفت؛ امّا هلمهر

 مختلف بدنش رو نمدار  ینه با دستمال و آب نمک هایبش

 د مهران همراه دکتر اورژانس اومد، دکتر با ینکش یکرد طولیم

 که مهران قبال داده بود یص تب بال با شرح حالیو تشخ نهیمعا

 ق کردیتا آمپول تزر۲ود لزم رو همراهش آ ورده ب ی داروها یبعض

 داد با مصرفشون تا صبح حالش   ی دواریز کرد و امی، دارو هم تجو

 نا رو ی س یشه ؛ مهران دکتر رو برد تا سر راهش نسخ هیبهتر م

 .... رهیهم بگ 

 ی نا راحت شد، با عشق بوس ها یاز بابت س  الشیخ ی ا تا حدیهل

 د زنگ بلن ی که گذشت صدا یم ساعت یش نشوند؛ ن یشون یبه پ

 با  یقیداد در رو باز کرد ، بعد از دقایشد خبر از آمدن مهران م

 ...سه دارو وارد شدیک

 دونست با چه یمحبت مهران بود که نم یشرمنده ی ا بقدریهل
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 اورده بودین شانس ن ی ت نازنب نا اگه از بای ازش تشکر کنه! س یزبون

 ی بش شده مهران واقعاً نمونه ی نص یقیک لیلاقل دوست و شر

 .قابل اعتماد بود یف و دوستیشر انسان

 قدردان و یا با لحنیقرصاش رو با کمک مهران بهش دادن ، هل

 :ز گفتیتشکر آم

 !مثل شما داره  ینا دوست خوبی آقا مهران واقعاً خوشحالم س

 نک هید از ای نا باشی س  ید برادر نداشت هیتون ی م دی امشب ثابت کرد

 نجا ین واقعاً انا حالش بهتر بشه ممنونم م ید تا سیکمک کرد

 نیرم، ایشناختم تا بخوام ازش کمک بگ یبجز شما رو نم یکس

 ..... کنمیچ وقت فراموش نمیلطفتون رو ه

 نا رویشتر از ساله سید من بین حرفا رو نزنیا خانوم ایهل 

 ه از همه نظر حرف نداره فقط یرینظ یقعاً پسر باشناسم ویم

 شو گرفتار کرد،ه مورد دقت نکرد و خودین ی دونم چرا تو اینم

 ن فردایکنم از همیه کمکتون میه چیدونم اصل قض یحال که م
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 که  ییشناسم از اون خط تایکه م ییسپارم به دوستایم

 نراین دختره رو در بیا یزندگ ی شه تا ته وتوی دا نمیمثلشون پ

 ان اون یدم جرینطور که فهمید شروع کنم چون ایاز دوستش با 

 لیخوام دلیون دختره بوده م هم ی روز تو شرکت هم با همکار

 !رم شما نگران نباشیداشته باشم و با دست پر حالشو بگ ی کاف 

 :ا گفتیهل  یخست ه یبا نگاه به چهره 

 .دی مونم شما استراحت کنینا م یش س ی من پ 

 شنهادیسرپا موندن نداشت از پ ی نا گهیا واقعا د یهل

 :مهران استقبال کرد و بدون تعارف گفت  یسخاوتمندانه

 ....خودم ید پس با اجازهتون من برم خونهیکنی منون لطف مم 

 ن  ی رسونمتون اید میخودتون راحت تر یباشه حال که خونه 

 ...!ستیبا آژانس هم درست ن  ید حت یشه تنها بریوقت شب نم

 :به روش زد و گفت ی هاتا لبخند خسیهل

 ن طبقه ی از به آژانس و رسوندن نداره همیمن ن  یخون ه 
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 .....نهییپا

 ج ؛ ید و مه  ی با اطالعات جد ی ر بقدریساعت اخ۲ یمهران ط

 تو  یل بود، دستیتش کامالً تکمی شگفت زده شده بود که ظرف

 : د و گفتیموهاش کش

 الشیخ ر سرش تاینا !!! شما رو آورده زیه س یعجب مارمولک 

 د از شریفکر نبوده فقط با ی راحت باشه .خوشم اومد اونقدرام ب 

 ... هن دختره خالص بشیا

 ی نا سر زد، دمایگه به س  ی ه بار دیا یهل

 که از شدتیالش که راحت شد در حالیبدنش کمتر شده بود خ

 ..... ن رفتییپا یپا بند نبود به طبقه  ی رو یخستگ

 ن  یداشت هم یاس کوفتگسدار شد، تو تموم بدنش اح یب  یوقت

 ی ره به جسم سخت یبگ  یکه دستاش رو از هم باز کرد تا خستگ

 جابجا شد و سرش رو چرخوند، با بُهت فراوان یکرد کم برخورد 

 شب خونشونی ادش اومد د یده ید که کنارش خوابیمهران رو د
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 گهید یشش ولی اد پ یا ب یاز اونجا برگشتن قرار بود هل ایهلبودن با 

 !کجاست؟  ایهلامد، پس ینم شاد ی ی زیچ

 :گفت یمهران با حالت خواب آلودگ

 م لاقل اآلن بذار کپهمون رویخواب ب یشب که نذاشت ینره خر! د 

 .....میبذار

 کنارمه ی ه حور و پری؟! فکر کردم یکنیم ینجا چه غلط یتو ا 

 سر از اتاق  ی دات شد؟! چطوریگه از کجا پیل کلفت دیبیس ی تو

 .....!؟یو رختخواب من درآورد

 

 

 کنارت باشه ازم یکه انتظارش رو داشت ی همون حور و پر  

 ! اون ی مرد ی از تب م یشب داشتیدبخت دنجا! بیام ایخواست ب

 .... چاره هم از ترس پس افتاده بودیب

 :تو جاش نشست و گفت ینا به آن یس
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 !ا کجاست؟یهل 

 خودش چون  یل من داد و رفت خونهیمار رو تحوینرهب ی تو 

 گه ینه درضمن گفت دی خت نحس تو رو ببیست راخویدلش نم

 ..!یهم مزاحمش نش

 رون اومد و از یهول از رختخواب ب مهران باورش شد به ی حرفا

 یرون رفت وقتی اتاق خارج شد، مهران هم پشت سرش با عجله ب

 :رون، با تاسف گفتیخواد بره ب ید مید

 

 

 م د ی شب دیکه من د ی واقعاً خاک بر سرت کنن پسر! اون دختر 

 چیاقت به اون حال و روز افتاده بود تحت هیلیب ی بخاطر تو

 داری باً تا صبح بیاستراحت کنه تقر کنه بذاریرهات نم یطیشرا

 رفت.ولش کن یداشت از حال م یخوابیو ب یبود از شدت خستگ

 ..!به اصطالح شوهر ی ؟! آقای چکارش دار
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 گشت با ی که راه رفته رو بر م یآروم گرفت در حال ینا کمیس

 ه یدونه، انگار یز رو مید حال همه چیمهران فهم ی دن حرفایشن

 :روزمندانه گفتیپ ی ن ،با لبخنداز دوشش برداشته باش ی بار

 ن سرجات حال کهیگه بشید یکیخوبه پس ، حداقل تو  

 .. شوهر داره ی دونیم

 : مهران طلبکارانه گفت

 

 

 شعوریدم ب یشب فهمین دیاز هم یعنی؟!  یاز اول بگ ی مردیم 

 ن دختر رو ینک ه ایتو بودم به محض ا ی ، من جایاز تو خودت رت

 کردم یقبول م ی معطل یکردن بیش مدییدم و خانوادم تایدیم

 که ی دختر کم سن و سال مردم رو عقد کرد یروان  ی اونوقت تو

 ه سقف ؟! هر چقدرم یر یز ی ته بریبا اون عفر یبتون  ی طالقش بد

 !رت تو کجا رفته؟یغار خودش باشه یبوده و به اخت یخودش راض
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 ده ینجاها کشیه؟! تا کار به ایان چیجر یچرا از اول به من نگفت

 خواد بکنه یم یکرد هر غلطیدا نمینشه؟! هم اون دختره فرصت پ 

 بدبخت  ی دونستم تا پا رو فراتر نذارم، و تویفم رو می هم من تکل

 گرفتن  یبا للمون یکن ین حال و روز نندازم ! چرا فکر میرو به ا

 !ره؟یش میت پاکار

 :داد، مهران ادامه دادینا ساکت بود و فقط گوش م یس

 

 

 بودم البته فکر بد نکن  ی جورواجور ی با دخترا یمن از  سالگ  

 امد یکه ازشون خوشم م یلیرفتم خ یفراتر نم یه محدودهایاز 

بعد   ی نداشتم مدت ی گهایبود و هدف د  یگذرون  فقط قصدم وقت

 براشون ییشن و جدایدن، وابسته من بی اشون چقدر دل میبعض دمیفهم

 ی تی ن موقعیخواست در چن یسخته! خودمم خواهر داشتم دلم نم

 ن کار رو کالً گذاشتم یشه ایم  ین چندسال یهم ی ره برایقرار بگ
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 یخود یت ازدواج نداشتم درست نبود دخترا رو بی کنار چون موقع

 رهاشون کنم، مورد آخر  یبه خودم وابسته کنم و بعد از مدت

 و اشک وآه ازم جدا شد یلوفرکه با ناراحتیبود به اسم ن ی رتدخ

 که عذاب وجدانش یره طوریادم نمی ونشیگر یچوقت چهره یه

 ....هنوزم باهامه

 :نا در جواب مهران با تاسف گفتیس

 ت شدم که یترب  ی طور یه؟! از بچگیب کار من چیع ی دون یم 

 ی ه صداکم ی بود ی برام مهمتر بوده؛ خانوادها یزیآبرو از هر چ

 ق بهی شه ماها رو تشویده مامان همیچ کس نشنی بلندمون رو ه

 که تو کوچه با بچهها  یکرد گاهیحال مردم مت  یگذشت و رعا

 ی زدل مامان بابا بودم ولیهدونه و عزی یکینکه یم با ایکردیدعوا م

 یریکار به درگ  یداد که حت یصلح و صفا م  ی امد و جور یمامان م 

 ن اتفاقاتیاد گرفتم در برخورد با ا ی د؛ من یکش یهم نم یلفظ

 ن یهم ی رم؛ برایش بگ یرو پ "م ...یسسس آبرو داریه "موضع  
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 دونستم مثل اآلن بخاطریت رو نگم میح دادم به تو واقعیترج

 گه که بهت یل دیه دلی؛ یکنی ا کردم سرزنشم می که با هل ی کار

 ز ا یه رو بدونینکه قض یکردم به محض این بود که فکر مینگفتم ا

 

 

 د رو مخ یریرا خانوم میو با سم  یکنین مسئله سوءاستفاده میهم

 ... ر از من جدا بشها تا زودتیهل

 : سرزنشگرانه گفت  یمهران با لحن

 ا خانوم یشبم به هلیپسر؟! د ی وونه شد یه؟! مگه د ین چه حرفیا 

 از همون موقع به  یعل ی دم به ول یت رو فهمی واقع یگفتم وقت

 عاشقش بودم  ی د فکر کن ی ه کردم ؛ شااچشم زنداداش بهش نگ

 !دم؟یپاپس کش ی ن زودیچرا به ا یو تعجب کن

 :د و ادامه دادیتو موهاش کش یتازه کرد، دست ینفس

 نم با توجه بهیرو بب ی هستم که هر دختر  یط سنیتو شرا 
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 ازدواج بخوامش تا ی اد و برای ش خوشمم بیمشخصات ظاهر

 کنم تایموضوع نگاه م   هب یم منطقی که سر سفره عقد نرفتیزمان

 ی عاشق شد  ی کنیحس م ی رم وقت  یم بگ یبتونم درست تصم

 

 

 اد و ازش و نیزشت طرف مقابل به چشمت ن م ی چکدوم از رفتارایه

 کیازدواج کنم و  یمن دوست ندارم با کس یول ی بگذر ی حاضر

 یبندهاش آدم درستیبا و فریعمر کنارش باشم که در پس ظاهر ز

 در کنارم باشه  یمعمول ی با ظاهر ی ترخدم دی ح مینباشه ترج

 ره مادر بچهام باشه ؛ ت و شرف داشته باشه، چون قرایانسان یول

 برخورد کردم  یا خانومم منطقیاز هل ی ن با خواستگاریهم ی برا

 نبوده که حال فکر کردن به نداشتنش برام  یخاص  یو دلبستگ

 کنم تا مشکل حل بشهیسخت باشه از حال به بعد کمکتون م

 ...د یمن حساب کن ی دوتون روره
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 ن ی د زمیشکی رو که به دوش م ی از بار ی ادینکه بخش زیمثل ا

 قدر دان رو به مهران یگذاشته و حال سبک تر شده بود با لحن

 : گفت

 

 

 ... کنمی! جبران می مرد یلیخ 

 به   ین که با کارات گند نزنیهم یمن جبران کن ی خواد براینم 

 !هیت کاف ی زندگ

 یلینم خدا خیب یشم ؛ بازم م   ی د می ز نا امیه چمکه از ه یگاه 

 ن برام روشن نشده بود و به هر ی نت نازی طرفم رو داشته اگه ماه

 کردم تا عمری به ازدواج باهاش م یب خانوادهام رو راضیترت

 ا رو سر یمثل هل ی خدا دختر  یدم ؛ ولیبخشیداشتم خودمو نم

 الم به حراهم قرار داد که اول جذب رفتاراش شدم بعدم خودش 

 شبیه لحظه ازش جدا شم د ی  یستم حتیحاضر ن یمتیچ قیه
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 شنهاد تو فکر کنه یپ ی خواد رو ی رو بهم زد و گفت م که اون حرفا

 دم به آخریم، حس کردم رسیجدا ش  یم توافقین هفته بریو هم

 ... شدمیوونه میخط داشتم د

 

 

 :د و گفت یمهران خند

 بود همش عذاب  مونیم پشیلیف کرد خیانش رو برام تعریجر 

 بخشه چون بهیاد خودشو نمی سرت ب ییوجدان داشت اگه بال 

 هیک کنه تا ی خواسته تو رو تحر ی نجوریهاد دوستش اشنیپ

 دراز به ی ن کار رو انتخاب کردیتوهم که راحت تر  یبکن یحرکت

 ر ایزد با سمی نوا داشت سکته میتخت دختر ب یرو ی دراز افتاد 

 نجام ویا ی نیب ینم که م ام اآل یتماس گرفت خواست من ب 

 ... ده شدیشما مال  ی ایجمع همون با ندونم کار

 :زد و گفت  یاز سر راحت ی نا لبخندیس
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 ده یرس ییام خوب وارد هها! حال کارش به جاین دوست هلیا 

 ....ه من ؟! دارم براشیکنه علیر م یا رو ش یکه هل

 

 

 براتون  ی ه کاریخواد ینه دلش میبیشما رو م   یهر کس زندگ  

 ز تابحال یر از خودت! واقعاً جز گند زدن به همه چیانجام بده بغ

 ی ش؟! چطوری چاره رو چزوندی ؟! چقدر دختر ب ی کردچه کار 

 !؟یبراش جبران کن ی خوایم

 ی نا متفکرانه زل زده بود به روبروش حق با مهران بود با لحنیس

 :اندوهناک گفت 

 مقابل خدا  ره که کردم ؟! دیا پاداش کدوم کار خوبی دونم هلینم 

 ! ه کرده هر چند تا بحال قدر نتونستمیبهم هد   یتو زندگ

 ی ت یکنم بتونم فراموشش کنم چون با وضع ی واستم ا زش دورخیم

 ا نه؟! مهران، ی اقتش رو دارم یدونم ل ین درست کرده نمیکه نازن 
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 !ده نبودنشی کنم حالت مرگ بهم دست میبهش فکر م  یوقت

 

 

 ی تونم براحتیووونه کننده است نمیدنداشتنش ! همه و همه برام 

 !ن رو چکارش کنم ؟ین ناز ی گ یتو م ی ام ول  یباهاش کنار ب

 :نان بخش گفتیاطم یمهران با لحن

 م بهت قول یدونیهست که ما نم ییزایه چ ینگران نباش بنظرم  

 ی و جنجال ی زیچ آبروریارم بدون هیدم ته و توش رو برات در بیم

 ی کنم که مشکلی نم ی رات مهمه منم کاربنهمه آبروت ی، حال که ا

 .... الت راحتیاد خیش بیپ

 :تاسف بار و نادم گفت یلحن  نا بایس

 ا به یم هم هلیکرد یال خام خودم ازدواج مصلحتیبه خ 

 !د هم منیرسیخواست هاش که دانشگاه و رشته مورد عالقهاش م

 راحت  یین بود بعد از جدایکه مامان مخالف سر سخت با نازن 
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 که به ی م ، چون با دختریارم تو زندگ ین رو بیستم نازن نتو یم

 

 

 دم حال با یاده ازدواج کرده بودم به بن بست رسد خانویصالحد

 که داشتم ی خوام ازدواج کنم با محاسبات یخودم م یدختر انتخاب

 رفت که بدون مطرح کردن موضوع یش میپ ی مسئله جور

 ن هم ینازن  ی ارتونستم به هدفم برسم بی شماها م ی ازدواجم برا

 ...رفت یپذ  یدادم اونم میح میلش رو بعدا توضیدل

 ا زده بود قلبش فشرده یکه روز اول به هل یتلخ ی حرفا ی دآور ا ی با 

 :شد و دلش به درد اومد، ادامه داد 

 !گفتم ؟ یروز اول که آوردمش تهران بهش چ ی دون  یمن خر م 

 ت سمهران با تعجب به عالمت استفهام سرش رو به چپ و را

 :نا با خجالت در ادامه گفت یتکون داد، س

 ن فرصت جدا یدا کنه تا در اول یپ رو یازش خواستم زودتر کس 
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 که ییاد اشکا ی  یکنم وقت یگفتم خودمم کمکت م یم ؛ حتیبش

 

 

 وار! اآلن یخوام سرم رو بکوبم به دیافتم می خت میریتو سکوت م

 .... ک لحظه ازش دور نباشمیرم یشدم که حاضرم بم ی جو ر

 .... نداره زنته اسمش تو شناسنامَته ینکه نگرانیا 

 :گفتد و یکش یآه

 نجا با هم یاد ایشه که بیزنم محسوب م یده نداره؛ وقت ی فا 

 گه و جدا از یه واحد د ی ی م نه تویه سقف باش یر یم زی کن یزندگ

 ! هم

 :زد و گفت ی مهران لبخند

 که ی رش ببیه رو پیقض  ی ن هنر توئه که چطور یگه ایخب د 

 ...کنهی زندگ اد باهات یب

 ز رو یخودم زودتر همه چ  یکنی ن برخورد رو م یدونستم ایاگه م 
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 نداشتم که باهاش ی چ وقت برادریبهت گفته بودم. مهران! من ه

 

 

 تو باز  ی، حتیکس ی رو یچ حسابینم هیهم ی درد دل کنم برا 

 که ی ه داشتن برادرینم چقدر حس خوبیب یحال م ینکردم ول

 !یکن یو بعدش احساس سبک ی حت حرفات رو بهش بزنار یبتون 

 ا ینجا و هلی ام این حالت باعث شد من ببازم خوبه که بد شد

 ر نشده با کمک همیز رو بگه هنوزم دیخانوم مجبور بشه همه چ

 .... میم حلش کن ی کنیم یسع

 باً ینا تقری نان از خوب بودن حال سیبعد از صبحانه ، مهران با اطم

 ... تظهر رف ی کاینزد

 ا جواب داد یت هلی نا به نیزنگ تلفن خونه بلند شد، س ی صدا

 :دیچ یپ یو پرشور صداش تو گوش ی ده بود که پرانرژی سپ یول

 ! ؟ زن داداش چطوره؟ یسالم خان داداش خوب 
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 د؟! مامان یم ، شما چطوریسالم، مهلت بده چه خبره ؟! خوب  

 !نا خوبن؟!حامد سالمه؟یا

 !ه چرا که بد باشه؟یدرکنار من عال هم ، حامدم معلومیهمه خوب

 ر منتظرت روح و یغ ی رفتاراترسم که با وجود تو و یهمش م

 ....ابون بذارهیزه، سر به کوه و ب یروانش به هم بر

 خوام خبر تولدیرو بده خارشوهرم م یالت راحت!!! گوشینه خ 

 .... رو بهش بدم  ی گوگول ی نیه نی

 ....!!خب به من بگو 

 ی م خونهی ادته رفتیا اومده یکامران به دن  یه نا! بچیس ییوا 

 !؟ ه باردار بودیهد ییدا

 ....ی که تو با حرفت زد  ی ادمه با گند ی بله اونو که کامالً 

 



@Romanbook_ir                                                                                      تابوشكين عاشقانه  

  
 

شما! یمجازق ین رف ین و آخریرمان بوک:  اول                                      

 

 خوامیرو بده م  یادته؟! گوشی ییزایخب حال ! تو هم چه چ 

 .... ک بگهیا زنگ بزنه تبریبگم هل 

 ... گم بهت زنگ بزنهیست م یا فعالً در دسترس نیهل

 ...باش پس فعالً خداحافظ 

 ...سالم برسون خداحافظ 

 در وجودش شکل  ی ریوصف ناپذ ی گذاشت ، شادرو که  یگوش

 گرفت 

 خوب بود  یلیفراهم شده بود حالش خ ایهلدن  ید ی بهانه برا

 شه گفت از خوب هم بهتر یخصوص اً بعد از حرف زدن با مهران، م

 حموم  یراه  ی معطل یگرفت ، بید قبلش دوش میشده بود . با 

 .... شد
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 ی و دل نگران یخواب یدار شد ، ب یشه از خواب بیرتر از هم یصبح د

 ک صبح، خواب که نهیباً نزدیشب کار خودش رو کرده بود تقرید

 حالتر از هر وقتیهوش شده بود و حال کسل و بیدر واقع ب

 ...بود ی گهاید

 بازم دوست نداشت  یداد، ولیرو نشون م  ۲ساعت رو نگاه کرد 

 که دلش ضعف ی خواست از رختخواب جدا بشه با وجودینم

 .....تکون خوردن نداشت یحوصله ی کرد ول یم

 نان ازید هرچند با اطمیپرس ینا رو م یبود حال س ی د هر جوریبا

 تماس دیبابازم  یخوب بودنش به دست مهران سپرده بودش ول

 کراست سراغ تلفن رفت شماره ین اومد و  ییگرفت، از تخت پا یم

 هیش شد ین باعث نگرانیجواب نداد هم یکس ی ل رو گرفت ولاب

 دلش شور افتاد که  ی بقدر ی و شلوارک تنش بود ول  ی دتاپ بن
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 یسرش حت ی د، شالش رو انداخت رویفقط مانتوش رو پوش

 نا رو برداشت و بای س ید خون هیموهاش رو هم جمع نکرد کل

 ینکرد برا باز یکس یعجله از پلهها بال رفت اول زنگ زد ول

 بود اول  د انداخت در رو باز کرد وارد شد خونه ساکتین کلیهم

 رآ بیش ی صدا  یبود ، ول یاز همه به اتاق خواب رفت تخت خال

 .....الش رو راحت کردیحموم خ

 ر نشه ، پشت یدنش غافلگیاد با دیاز حموم م ینکه وقتیا ی برا

 ز ا ی در حموم رفت و در زد انگار صداش آروم بود چون خبر

 دوست  ی جواب نبود محکم تر ضربه زد، آب بسته شد و صدا

 د بند دلش رویچیحموم پ ی نا تو فضا ی س یح و مردونه  یداشتن

 :پاره کرد که گفت

 !؟ییتو یجانم هل 

 ! ؟ یبله منم ، خوب 

 .... امیم، باش زود میعال یینجایزدلم اآلن که تو ایآره عز 
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 ....مونمیعجله نکن من م  

 ...زمیباشه عز 

 ی د با شور و سرمستیکه داشت به کل پرکش ی و کسل یخستگ

 خته بودیاست اتاق رو مرتب کنه از تخت که به هم رخو یخاص

 ض بشن،یبهتره تعو یحس کرد ملحفه و روبالش یشروع کرد ول

 منتقل کرد مادرش  یین لباسشوی د و به ماش یرون کشیهر دو رو ب

 ش رو برداشتی کیامرز چند ملحفه اضافه هم گذاشته بود یخداب

 ی حوله لباس  نا سوت زنان بایدر حال انداختن ملحفه بود که س 

 ....د ی د دیرو درحال انداختن ملحفه جد ایهلاز حموم خارج شد، 

 .صورت زد ی به پهنا یخواستن  ی لبخند

 

 

 :دیبه روش پاش  ی د و لبخندیدنش دست از کار کش یام با د یهل

 !؟ی سالم بهتر 
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 !و خوب نباشم ؟ ی نجا باشین اشه تو اآل یزم، میسالم عز 

 عذاب ینکنه ول  یتیله و شکاهرچند به خودش قول داده بود گ

 و  ی تش کرده بود که با دلخوریاذ ی ر بقدری ن چند روز اخیا

 :د گفت یلرزیکه صداش می مظلومانه در حال

 ؟! تموم  ی ن بود که چند روز خودت رو نشونم ندادیهم ی برا

 م! خودت تماس ی باش هنداشت ی تا برخورد یتالشت رو کرد

 !ی جواب تلفنمم نداد ی؛ حتینگرفت 

قا  ی شد تا دقیکتر میک و نزد ینا کم کم بهش نزدیگفت و س ی ا میهل

 : روبروش قرار گرفت

 

 

 ید دلخور بشینبا  ییمن آشنا ی ایتها و کله خراب ی تو که به خر 

 ی ر خاصییت تغیبودم اآلنم وضع ی ط بدیقربونت بشم ، در شرا

 رو نیب ی برا یکنم بلکه راه ی م گرفتم سع یتصم حال  ینکرده ول
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 دا کنم، مهرانم قول یکه برام درست کردن پ ی ها  رفتن از مخمص

 ....داده کمکم کنه

 :ادامه داد

 یزندگ   یهمه ی بهتر بدون   یاز هر کس دیبام کنم تو یمن هر کار

 .....ی امیو دن

 :خش دار گفت  بالحن

 الم یتو خ شبا ی دون ی چقدر دلتنگت بودم؟! م ی دونیم

 ی ز مانعیچ چیچ کس و هیذارم هیگه نمید یول ی بود

 شب با حرفات تا مرز مردنینمون باشه من بدون تو نابودم، دیب

 . یحالم رو خوب کن یتون یکه م یش رفتم فقط خودتیپ

بود که روح و قلبش   ی ن ملودیتریدن یشن  ن وی،صداش و حرفاش بهتر

 .کردیم رو مهربانانه نوازش

 دوار و باینا از روز شنبه امیکه افتاده بود، س ی دیبا اتفاقات جد

 انگار ی عاد ی ن هم با رفتاریشرکت شد ، نازن  یبهتر راه ی ها یروح



@Romanbook_ir                                                                                      تابوشكين عاشقانه  

  
 

شما! یمجازق ین رف ین و آخریرمان بوک:  اول                                      

 نشون دادن  ی در عاد یس ت سعینشون ن یب ی چ مسئلها یکه ه

 گرفت ینا رو از مش صفر م یس ی چا یگاه یز داشت حتیهمه چ

 د به شرکت ایبرد، از اون دوستش هم که قبالً زیو خودش براش م

 ....نبود یداً خبریکرد، جد یرفت و آمد م

 ده تماس گرفت و بهش گفت خانوم کامران فارغیبا سپ  یوقت

 یشده از عمق وجودش خوشحال شد سراسر روح و قلبش رو حس

 نانوشته معتقد بود تولد هر بچه   ین فرا گرفت، طبق قانونیریش

 ی ه، بقدر شانی نطور اطرافیتو کار خانواده خود بچه هم یشیگشا

 ا رو گرفت نیس  ییدا یذوق داشت که همون موقع شماره خونه

 یمضاعف  ی حه خانوم انرژیگرم و پر مهر مل ی صدا  ی، بعد از لحظات

 :بهش داد

 ... مایهلحه خانوم، یالو سالم مل 

 نا جان خوبه؟ی ؟ سیا جان خوبیماهت، هل ی سالم به رو 
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 ؟! قدم نجان چطور یید؟ دایم، شما خوبیممنون ، خوب 

 ....ده مبارکینورس

 ی چیده نگو که هنوز هیقدم نورس م ، ازیزم همه خوبی تشکر عز 

 هیز کرده؟! هد یامده چقدر خودشو عز ین ی نشده هالکشم اگه بدون 

 زنمیرم سر م یون میه روز در م ی مارستان رفته خونه مامانش  یاز ب

 ..... دم هر روز اونجا بودمیکشیاگه خجالت نم

 ز یگن نوه از خود بچه عزیخوشحالم م یلیون ختچه خوب برا  

 .....ستهتره پس را

 ن وروجک از حال برامونیا یدون یزم راست راسته نمیآره عز 

 ..... ادیزه، پا قدمش اون قدر خوبه که سوگلم داره میچقدر عز

 ...چه خوب!!! چشمتون روشن 
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 تولد پسر ی رم برایخواستم تماس بگیزم، اتفاقاً میممنون عز

 م  یک گرفتیه جشن کوچیامران و اومدن سوگل جمعه شب ک

 .....دیباش   دیبانا جان هم یما و سش

 رم یگیه جان تماس میم خودم با هدی رس یحتماً خدمتتون م 

 ک یجان هم تبر ییگم از جانب من به دایک میبهشون تبر

 .....دی بگ

 ... میزم بخاطر تماست پس منتظرتون یممنون عز 

 ...دا نگهدارخد یحتماً سالم برسون 

 .زم یخداحافظ عز 

 جمعه شب رو یان مهمونیگرفت و جرینا تماس می د با سیبا

 ..... گرفتنی د میگفت کادو هم بایم

 

 

 ابون یساعته دست در دست هم تو خ۲پنجشنبه عصره و اآلن 
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 کامران هستن، بالخره یتولد بچ ه ی مناسب برا ی دنبال کادو

 خ تولد و اسم بچه یر اه پالک طال که داخلش تیم گرفتن یتصم

 ه صحبت یک با هد ی تبر ی اکه بر یرن.تلفن یحک شده باشه بگ

 .....ارش گذاشتنید اسمش رو کیکرد فهم

 ده و ینا لباس پوشیهم سفارش دادن. س یبخاطر سوگل سبد گل

 ....ن رفتییپا  یآماده به طبق ه 

 جان ویازدهم بازم دچار هیبار  ی دش برا ی دیاگه در روز  بارم م

 دنشید ی برا ینکه ناهار رو باهم بودن ول یشد با ایاز عشق م زیلبر

 در باز شد،  یکرد زنگ رو فشار داد بعد از لحظاتیم ی لحظه شمار

 :گفت یبه تعارف نبود وارد شد و به شوخ ی ازین

 

 

 ....ساعت منتظر خانوم باشم تا آماده بشه۲ دیباحال  

 :ا با تعجب گفتیهل
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 ....آمادهام ینی بی م همعطلت کردم؟! اآلنم ک ی من ک  

 :رفت یضعف م شدناش  ینجور حرصیا ی دلش برا

 تو یعنیشه اَداش رو درآورد که یم نمیشوخ یعنیجانم!  ی ا

 !؟ی دی حاضر شدن لفتش م

 :د و گفت ی به روش پاش ییا لبخند دلربایهل

 ....شه ینه که نم 

 ش تو یکه هفته پ ییا شده بود همونایلباس هل یتازه متوجه

 برآزنده بود وبه تنش  ی ده بود بقدریان پوشرخونه مه  یمهمون

 امد  یخوش م

نه  یه گزیناست از ذهنش گذشت یس  بهشت تولدیارد  ۳ادش اومد ی

 .دادکلن باش نیتونه همیکادو م ی برا

 :گفت 

 ... میشه بهتره بری رم ید 

 رفتن بود یبرگشت آماده  یا رفت تا مانتوش رو بپوشه وقت یهل
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.... 

 گرفته بود  ایهلاز  هک ینا با لبخند و حس خوبیس

 :گفت 

 !کارات عواقب داره؟  یعضب  یگینم ی پ شدیخوش ت 

 کرد یفش رو درست مین بود و بند کییا همونطور که سرش پایهل

 :گفت 

 ......نداره یم و عواقبیریم میدونستم داریگه مینه د 

 :ش زد و گفتیبه حاضر جواب  ی نا لبخندیس

 ن یم ایبرگشت  یوقت ،ادم بره ین بود که محاله  یریاونقدر ش یول 

 ..... کنمیم یمحبتت رو تالف

 .....خود یاونموقع نخود نخود هر که رود خانه 

 اونوقت  ین آپشن هم نداشته باشیبرسه ا ی خواد روز یدلم م

 ....!؟یفرار کن ی خوای م  ی نم چطوری بب

 :زد و گفت ی روزمندانهایا لبخند پیهل
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 .....کنم یم ی ه فکریحال تا اون موقع خدا بزرگه  

 رونیو از خونه ب  کردنش زد ی به دلبر ی نا با عشق لبخندیس

 ..... دینا در رو قفل کرد حفاظ رو کشیرفتن س 

 ی شدن. وقت ییدا یخونه ی سر راهشون گل رو گرفتن و راه  

 ه دستش سبد گل روین رو پارک کرد.با ینا ماش یدن س یرس

 ا رو محکم گرفت و به یف هلیگرش دست ظر ی برداشت با دست د

 زد بدون  ا زنگیدن هلیدر که رس ی ون ه رفتن ، جلوخسمت 

 سوال در باز شد. دوشادوش هم به طبقه دوم رفتن همه به

 

 

 ده یکه تابحال ند ی دن دختر نازیا با دیاستقبال اومده بودن هل

 کرد یسالم احوالپرس ید سوگل باشه به گرم یص داد بایبود تشخ

 :نا گفتین برخورد رو کرد و رو به سی اونم متقابالً هم

 بت شده تو از اولشم ی که نص یت ن لعبیکوفتت بشه پسرعمه با ا 
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 ... نم از خانومتیدانشگات ا یاون از قبول ی خرشانس بود

 حه خانوم که با ینا رو به ملیدن، س یسوگل خند ی همه به حرفا

 : کردینگاهش م یمهربون 

 ا یست سوگل از اونور دنید ن یامشبم که سپ  ییزندا ینیب یم 

 .. .ردن منه ع کی نبودش رو جبران کنه هدفشم فقط ضا  اومده تا

 :رو به سوگل کرد و ادامه داد

 ....اقتش رو داشتمیهمشون ل ی برا یگ یاونوقت نم

 ...!!!ن حدیگه نه تا اید ی) ول  ایهل(با اشاره به  ی اقت که داریل 

 

 

 ه کل کل با ی پا یبود که از بچگ یسوگل دختر خوب و خونگرم

 گتر ازش کوچکتر بود و براش حکم برادر بزر ینا بود چند ماهیس

 ی ده بود ول یار شنینا رو از مادرش بسیف همسر سی رو داشت تعر

 ی که از همون بدو ورود داشت بقدر ی دنش و رفتار دوستانها ی با د
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 ... خوشش اومد که نتونست درموردش ساکت بمونه

 :نا گفت یحه خانوم و سوگل بخاطر گل تشکّر کردن، سیمل

 اآلن چقدر دونهیخدا م ین گل مخصوص سوگله ولیه انمتاسفا 

 ...مونمیاز گرفتنش پش 

 د و بهیا لب گزیهل یدن ولی بود و همه خند  ینکه شوخیبا ا

 ....نا رو معنا دار نگاه کردی؟ ! س یگ یعالمت چرا م

 ا یش بود هلیر دادن به فسقلی ه تو اتاق کامران مشغول ش یهد

 رو نید و ب یشهاش رو پوشفمانتوش رو گذاشت تو اتاق مهمون ک

 

 

 ام رفت و کنارش نشست ،یشش هلیاشاره کرد بره پنا ی رفت س

 ا ینا و هلیه و چندتا از اقوامشون هم بودن که سیپدر مادر هد

 ه برادر هم داره که به یه ینطور که گفتن هدیشناختن ، اینم

 .... ا رفتهی تالیش به اییش دایپ یتازگ
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 :د یپرس ییدا نا ازیاز کامران نبود، س  ی خبر

 !کجاست ؟ جان پس پدر داماد ییدا 

 ه پروژه بزرگیره، شرکتشون  ی درگ یلین روزا خیوال کامران ا 

 بودن، یکه از کامران راض یقبل ی و حساس برداشته، بخاطر کارا

 ل پروژه است، الن چندیک موعد تحوین پروژه شده نزدیر ایمد

 لیتا تو تحو ره شرکتیپنجشنبه و جمعه هم م   یهفته است حت

 ... ادیقول داده زودتر ب پروژه بدقول نشن، امشب

 

 

 ت و به یه مطمئنا با موفق ی کامران پسر باهوش و با استعداد 

 ...دیده نگران نباش یل میموقع تحو

 یک به راه شد ، خستگ یبا اومدن کا مران دوباره بساط سالم و تبر

 کهیهم در حال هیدا بود همزمان با آمدنش هد یاز چهر هاش کامالً پ

 دنشون  ی تاق خارج شد کامران به محض دارش بغلش بود از ایک
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 ارش رو تو یه رفت و خواست ک یبه سمت هد  یبا وجود خستگ

 ه مانع شد ازش خواست اول لباساش رویهد  یره ولیبغلش بگ

 عوض کنه، دستاش رو بشوره بعد اجازه دست زدن به پسرش رو 

 ارش رویبرگشت و ک یحظاتلداره کامران هم اطاعت کرد بعد از 

 کنار یشد وقتی اون قدر کوچولو بود که تو بغل گم مبغل گرفت 

 

 

 کنه ینگاهش م  ید که کامران با چه شوق و عشقینا نشست دیس

 . ره انگار نه که خسته استیو قربون صدقهاش م

 دن کامران که کنار  ی رون اومدبا دیحه خانوم از آشپزخونه ب یمل

 :نا نشسته گفتیس

 ن کامران چقدر زرنگیجان! انشالل تولد بچه خودت بب انیس 

 ...پسرش بغلشه یازت کوچکتره ول ی نکه چند سال یبود با ا

 :گفت یینا خوشش اومد و با پروی س ید ولی ا خجالت کشیهل
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 دوست دارم در فکرش  یلی! خودمم خییحق با شماست زندا 

 . میهست

 نا یس یت ولخنا دویا سختش شد و معترضانه نگاهش رو به س یهل

 :کنار گوشش گفت

 

 

 نکه دریه خب راستش رو گفتم هم دوست دارم و هم ایچ 

 ... فکرشم

 اما حرص یشیه متوجه نشن لبخند نماینکه بقیا ی ا برایهل

 به روش زد و به آشپزخونه رفت خانوما طبق معمول اونجا ی درآر 

 ...بودن

 رفت ، گه گذاشته بود از کامران یگر ی ه بچه رو که بنایمادر هد

 کامران  ی ن روزایت ایر مورد مشغولدا کرد تا دیپ ینا فرصت یس

 : بپرسه
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 ...ی شد یر پروژه مهمیدم مدیشن ییاز دا  

 :ش دوباره داغ دلش تازه شد و گفت یادآور  ی با 

 یبا برنامه   ی ه سازیش ب ی ک سر ی کار من انجام شده فقط مونده  

 طلب م )MATLAB( ی سهایبرنامه بخاطر ماتر ی بار پردازش 

 

 

 اره یهو حافظه کم م یره یش م ینصفه پ که داره بالست تا  یبزرگ

 د با حافظه ویوتر جدیکامپ ی کماهه تقاضایکنه، یهنگ م

 رَم  )RAM( دمون اونقدر نفهمه کهیمسئول خر یبال دادم ول

 د یاضافه نکن یوت ر داره خرج تراش یگه شرکت  تا کامپیهمش م

 ی ن روزا مسافرت کاریکتم ارس شیخواد بده رئ یبش م یانگار از ج

 واردات قطعات ی ندگ ینما  یاز کشوره چون بتازگ خارج

 .... شتر سرگرم اون کارهیرو گرفته ب یکیالکترون

 ی مون تو شرکت کارا یو نقشه کش  یطراح ی ما هم برا 
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 وتریتا کامپ۲د یم بعد از عیوتر داریبا کامپ  ین یسنگ   یمحاسبات

 ا شرکت یافته ب یکارت راه م هم اگیدین کار خریا ی فول آپشن برا

 محاسبات یبعض  ی انجام بشه ، اتفاقاًبرا ی ه سازیبذار کار شب  ما

 

 

 ستم ها یم همون موقع که سی کنیاز برنامه مطلب هم استفاده م

 .... م ی ن نرمافزار رو هم نصب کردید ایجد یرو آوردن نسخ ه

 پسر یشنهاد سخاوتمندانه ید از پیکامران درخش ی چشما

 :گفتقدردان  یوجد اومد، و با لحن  عمهاش به

 انجام بشه کار  یو درست ین مرحله بخوبی، اگه ایکن یلطف م

 ...تمومه

 ی من که کار ی کنم ، اگه مشکل تو رو حل کنه برایخواهش م 

 .....ا فکر کنم تا ظهر تمومهین فردا صبح ب ی ست همین

 ... ام اول وقت شرکتم فقط آدرس رو بدهیحتماً م 
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 یی هاست باهم آشناد با سوگل جور شد انگار سالوز یلیا خیهل

 دارن ، تو آشپزخونه مشغول فراهم کردن مقدمات شام بودن که 

 :ا کرد وگفتیبه هل ی حه خانوم نگاه یمل

 لغر  یدمت کمیامرزت ندیا جان از مراسم مامان خدابیهل 

 نم که یب یشتر حواست به خودت باشه الحمدلل میب  دیبا ی شد

 ی نا مشکلیسدونم از طرف  یکنه مینگاهت م ینا با چه عشق یس

 دونم یم یتر برخورد کن ید منطقی، با فوت مامان هم بای ندار

 ... ستین نیجز ا  ی چارها ی سخته ول یلیخ

 د م ی جه رسین نتی د ، بله خودمم به همیممنونم شما لطف دار  

 یا زود برایر یه که خواه ناخواه دیاز زندگ  یمرگ هم بخش

 منتظره و ریمرگ مامان چون غ  یته، ولف ایزانمون اتفاق میعز

 ر کرد ، تا مدتها به حال خودیبود همه مون رو غافلگ  یناگهان
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 مون عقد حامد و ین اتفاق زندگیم بعد از فوت مامان بهترینبود

 د بود یسپ

 :ش گفت یادآور ی حه خانوم که به کل فراموش کرده بود با یمل

 صحبت کردم  ن جون کهیگم باور کن با پرویک میتبر یراست 

 م داشتم تماسیخوشحال شدم تصم یلیخو خبرش رو داد  

 شد یه همش بد م ید حال هد  یاز بعدِ ع  یک بگم ولیرم و تبریبگ

 ن اواخر یم کامران هم که ایمانش بود نگرانش بودی ک زایچون نزد

 ه رو آوردم خونه خودمون همش حواسمیر کاراشه، هدیمدام درگ

 ه همیرم. سوگل و هدیگبن نشد تماس یهم ی بهش بود. برا

 :ک گفتن سوگل اضافه کردیرتب

 ر یماهه بنظرم هرکس در کنارش باشه پ یلیده خیسپ 

 ....شهینم
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 :سوگل گفت  ی ل حرفایه هم در تکم یهد

 حرف  ی ه جوریدمش عاشقش شدم یه بار دیباحاله من  یلیخ 

 .... شهیزنه که آدم ازش ناراحت نمیم

 د یپبود که س   یرابطه با حرف ه رو متوجه شد دریا منظور هدیهل

 نا ازی که چقدر س ییش تو دوران عقد گفت، وای در مورد باردار

 .....الشم نبودین خیخودش ع یدستش حرص خورد ول

 د سرکار و یبودن، بخاطر فرداش که با یساعت ۲بعد از صرف شام 

 ن لحظه به ینا آخری خونه شدن س یشدن راهی دانشگاه حاضر م

 ... شرکت منتظرشه   ۸ساعت  د کرد فردایکامران تاک

 فردا صبح ی خسته بودن هرکس به واحد خودش رفت تا برا

 .....دار بشن یخواب نمونن و به موقع ب
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 رو رسوند دانشکده و بعد بخاطر کامران زودتر  ایهلنا صبح اول یس

 رون منتظرشید کامران بیرس  ی شه به شرکت رفت . وقتیاز هم

 امراندو وارد شرکت شدن و ک ره یبود، بعد از سالم و احوالپرس

 ....نا شروع کردیوتر سیکارش رو با کامپ  ی معطل  یب

 ....جه موندیگذاشت تا برنامهاش پردازش بشه و منتظر نت 

 تماس هم نگرفته بود  یاز مهران نبود حت ی امروز از صبح خبر

 کنه  ی ریگ یگه نشد پینا هم سرگرم کامران شد دیاد ، س یبگه نم

 ..... ا بشهیجو امدنش رویل نیو دل

 اط و حساب شده رفتاریار با احتین بسی دت نازنن میا

 نا داشت هر چند بخاطر ی س یدر جلب نظر دوباره یکرد.سعیم

 اد رو بهش یک شدن زینا جرات نزدیآشکار س ی کردنا ی دور
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 یکار ی بردن و تالش در برخوردها ی چا ی نداشت در حد گاه 

 یوجداننا ب خاطر عذاب یه سکنینان ا یکرد. به اطمی شتر ، اکتفا میب

 کنه با یرهاش نم ین راحتین براش درست کرده به همیکه نازن 

 م و رام ینا رو تسلی رفت تا کم کم سیش مینده آروم پید به آیام

 ان اون روز تو شرکت اصالً ینکه روابطشون از جریخودش کنه با ا

 تالشش رو  یرپوستیز ی باز هم با جلب نظرها یمانه نبود ولیصم

 ...درکیم

 یق معمول هر روز مش صفر قصد بردن چاساعت  بود و طب 

 روزم که جمعه بودیده بود د ینا رو از صبح ندین سیرو داشت نازن

خواست ببره  ینش، وقتیخواست ب ب یب ردن م ی چا یبه بهانه 

 مش 

 :صفر گفت

 ... تا ببر۲مهندس مهمون دارن پس  ی آقا 
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 همراه با  تگذاش  ینیبرداشت داخل س ی تا چا۲ن ی نازن

 نا بود رفت به محض یکه س ی و خرما و به طرف  تیسکوئ یب

 ناست و باهاشیز س ید که پشت م  ی رو د ییآشنا یورودش چهره

 دونست امّا معلوم ینا نمیسرگرم صحبت کردنه. ربطش رو به س

 ...ن حد دوستانه کنارش نشستهیهستن که تا ا یمیبود صم

 بهت  ی د با حالت  ی بلش د ا ن رو مقی کامران سرش رو بلند کرد و نازن

 :زده گفت 

 ن خانوم پارسال دوست امسال  ی نجاست ؟! نازنیا ین ک ی به به بب 

 .... آشنا

 :بر لب ادامه داد ی تو دستش با پوزخند ین یبه س   یبا نگاه

 !؟ی منصوب شد یف آبدارچینجا به شغل شریا یبه سالمت  
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 الًمکباره رفت ، آدم روبروش رو کاین رنگ از رُخش به ی نازن

 نطور به خودش کهیخت بدش لعنت فرستاد همشناخت به بیم

 !بود؟  ین وسط چیآوردنش ا ییچا

 رون یز بیکامران از سکوتش استفاده کرد برخاست و از پشت م

 به دست  ی نی ن که سیشمرده به سمت نازن  یی اومد با قدم ها

 .... مونده بود رفت

 .کردینا هم مات و مبهوت تماشا میس

 ن گرفت و گذاشت یست نازنرو با حرص از د ی چا  ین یکامران س

 ی ن که در حال پس افتادن بود ، با لحنی ز، خطاب به نازنیم ی رو

 :عتاب آلود گفت

 !ه؟یتیهومن در چه وضع ی دون یم 

 :باً با داد گفتیکرد تقریکه صداش رو بلند میدر حال
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 !ن مدت چه به روزش اومده؟یاصالً برات مهمه ا 

 دونست ا ز جاشیران رو نمکام ی تار و حرفافل ری نا که اصالً دلیس

 :بلند شد و گفت

 ن ینجا چه خبره ؟! تو نازنیا ی شه بگ  یکامران جان آرومتر ، م  

 !؟یشناسیرو از کجا م

 :گفت   یعصب ی نا و با پوزخندیکامران رو کرد به س

 اره و تو به اسم یبرات م ی د که چایهست یمیم صمیلیانگار خ 

 خانوم ی کارمندا دونه همسرش بایم ا خانوم یهل  یکن یخطابش م 

 ! نقدر راحته؟یا

 تعجب کرد که ی که کامران بکار برد بقدر ی ن از لفظ همسری نازن

 نا ثابت موند، و بعد انگار تازه به یس ی رو یقیدقا  ی نگاهش برا

 : خراب و سرگشته رو به کامران گفت ی خودش اومده باشه با حال 
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 !بسوزه؟لش به حال من  د یسوزه ؟! کیهومن م  ی دلت برا یلیخ 

 ی بستر یمارستان شدم مدتیب  یان راهیکه بعد از اون جر  یمن

 ش هیداشتم شما پسرا چرا هم ی بودم بعدش هم تا مدتها افسردگ 

 !حق انتخاب با شماست؟ یطید ؟! چرا تحت هر شرایطلبکار

 ی د اشکاش هم جاریلرز یحال عالوه بر صداش که آشکارا م

 شهینا رو م ی ش سی دستش پ دونستینکه میاشتر ب خاطر یشدن ، ب 

 ه باشه یدم تو مراحل اولینا ازدواج کرده شاید س ینکه فهمیو ا

 ..... ز تمومهیداد همه چیحرف کامران نشون م یول

 : کامران در جوابش گفت

 د از یشا ی و حرف راست گفته بود  ی اگه از اول روراست بود 

 د مونیبا تو نم سال۲گه یره دیم بگ ی تونست تصمی همونجا هومن م 

 نیکه تا همیشد، طوریافتضاح ازت جدا نم یو با اون وضع روح
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 نداشت پدر مادرش از غصهاش  ی ش هم حال درستی چند وقت پ

 ... ر شدنیپ

 :ادامه داد ی کالفه و عصب

 نتونست تو مراسم عقد تنها خواهرش  یحت ی دون یچ م یه 

 !شرکت کنه؟

 بازنده  ی ت حس آدماشا ز دست دادن ندا ی برا یچ یگه هین دی نازن

 : گفت   یعصب ی رو داشت با لبخند

 ی د روین وسط فقط من نباید؟! ایاااا مبارکه شما هم ازدواج کرد

 !من اشکال داره؟ ی ز براینم و همه چی آرامش بب

 : کامران در جوابش گفت

 

 

 انتظار  یبه هدفت برس ی خو ای راهه م ینه که از بیاشکال کار تو ا 

 سه نکن یب ا خودت مقا ه رو یت هدقچ وی، هی هم دار یخوشبخت
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 ... ستیه مثل برادرشه اهل دروغ و دغل نیهد

 :مغرضانه ادامه داد  یبا لحن

 شد از  ی؟! اصالً چی کرد یخودت رو معرف  ی نجا چطوریا 

 !؟یمن سر درآورد ی نوای ب یشرکت پسرعم ه 

 ک یچشمش   ی گه حال موندن نداشت آرزوهاش جلو ین دی نازن

 د تویبود که با  یور بخترفتن؛ چه ش نیک مثل حباب از بیبه 

 ن یل باشه اونم به اینا فام ی کامران با س ین بزرگیتهران به ا

 تونست رام خودش کنه ادامهینا رو هم م یاگه س یحت یکینزد

 ن  ی ز نبود تا از ای ن جایش از ا یدادن باهاش ممکن نبود، موندن ب 

 ... درکیهرچه زودتر اونجا و شرکت رو ترک م دیباعتر نشده  یضا

 

 

 نا مشتاقانه یون اونجا رو ترک کرد، سیگر یین با چشماینازن یقتو

 نهمه اطالعات در مورد یا ی منتظر بود تا بدونه کامران چطور
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 !ن داره؟ی نازن

 دینطور که اآلن فهمیا ین دوست بود ولیکسال با نازن یشتر از یب

 . .. دونستیدر موردش نم یچیه

 ! ه؟یچ  موضوع  یبگ شهی نا رو به کامران گفت حال م یس

 :د ینا پرسیکامران در پاسخ س

 !نجا باز شده؟یپاش به ا ی ن دختره چطوریتو اول بگو ا 

 ،البته مراحلی استخدام و مصاحبه ورود یخب مثل همه با آگه 

 کم مهران انجام داد چون من سرگرم تزیهاش رو شر  یاول

 ی یم خدایهر دو بود ییتست نها ی برا یا رشدم بودم ول یکارشناس 

 ...چند نفر کارش از همه بهتر بود نیاز ب

 

 

 :مسعودم که تو شرکت بود ادامه داد ی ادآور  ی با 

 ه رشت هاش ی نجاس ت مسئول امور مالیپسر عموش مسعودم ا
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 .....ه اونم کارش رو خوب بلدهیحسابدار

 هیان هومن برادر هدیه بعد از جریشناسم پسر خوبیمسعودم م 

 رو هم که ما  ییزایمن چو ش هیرفت پ یم   ین مدتی و نازن

 م مسعود تو همون رفت و آمداش به هومن یدیدرموردش فهم

 خوش نشون ندادن   ی ه به مسعود رویپدر مادر هد یگفت، وقت

 ....ش هومنیگه نرفت پ ید و دیاونم فهم

 :تابانه گفت ی رو داشت ب ی دیجد ی زایدن چ یجان شنینا که ه یس

 !؟یف کنی ن دختره رو تعریان ایشه جریحال م

 ک سمنانه پدرشیک نزدی کوچ یلیه شهر خیمتولد  ن ینازن 

 یکه زندگ  ی خون ها یداشته حت ی زیمعتاد و دائمالخمر بوده هر چ

 

 

 ش ه با دوستاش بساط داشتن تا ی ده همی کردن رو از دست میم

 کنه، اون موقعیاد مواد سنکوپ میه بار در اثر مصرف زینکه یا
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 که پدر ن عموشت سالش بوده، آه در بساط نداش  ۳ن ی نازن

 ی تونه قرضایکه م ییکنه تا جایکمکشون م ی مسعود باشه تا حد

 ی هیده تا طلبکار مزاحم خانوادهاش نشه....کرایبرادرش رو م

 ن ی سرپناه نباشن مادر نازن ی ده تا ب یخونشون رو هم تا مدتها م

 افراد مهم شهر موقع ی رفته خون هیهم بعنوان آشپز م

 ی خودشون آشپز  ی براواستن خیکه م  یا گاهیاشون یمهمون

 امرار  ییه جورایم داره، بالخره یخوب  یلیکرده دستپخت خیم

 ینجو ر یخودش و دخترش رو ا  یکرده، زندگیمعاش م

 ..... گذروندهیم

 :تازه کرد و ادامه داد  یکامران نفس

 

 

 نا ینه ای بیشه و پسر صاحب خونه م ین بزرگتر می نکه نازنیتا ا

 شه ویک مین نزدیه نازنکم ب  مندارن ک یکس و کار درست 
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 کار ی ن تا بچه بوده هرجا برایکنه، مادر نازن یاعتمادش رو جلب م

 شهیبزرگتر م   یوقت  یبرده ولین رو همراه خودش م یرفته نازن یم

 کار رفته ی ن برایه بار که مادر نازنیتونسته با خودش ببرش ینم

 وره خونشون یکنه م یبوده و خونه نبوده از فرصت استفاده م

 سالش بوده  ۶ن یره اونموقع نازنیگیش رو ازش میانگدختر

 کنه که پسرتی التماس صاحبخونه م یفهمه هرچیمادرش که م

 کن نیجوابگو باشه، اونا قبول نم دیبان ب ل رو سر دختر من آورده یا

 ک بوده بناچار از اون یز شهرستانشونم کوچیر همه چیزنن زیو م

 یعموش زندگ ی خون ه نیزمر ی هم تو ز یرون مدتیان بیخونه م

 نکه مادر مسعود از ترس از دست دادن شوهرشیکردن تا ایم

 ..... رنی نکه به ناچار از اونجا میکنه تا ایتشون میاونقدر اذ

 

 

 پلم ین که دیکنن نازنیم  یزندگ یه اتاق اجارها یهم تو  ی تا مدت 
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 د ین بای تونن تو اون شهر بمونن ، بالخره نازنی گه نمیره دیگ یم

 یتونسته همسر خوب  ی که داشته نم یتی کرده و با وضعیج مدوازا

 ی شتر بر ا یکنه. بی پس انداز م ی ن مدت کمیداشته باشه، مادره ا

 ان تهرانیت خانوم شهردار میق حما یکرده از طریشهردار کار م

 یشهردار بوده زندگ   ی که مربوط به آشناها ی تو خون ها یو مدت

 شه ، یکم اوضاعشون روبراه مکم   ره سرکار وین هم می کنن نازنیم

 ی ه آدم کامالً عقدهاین ازش  ی نازن  یمتاسفانه اتفاقات زندگ یول

 یپولدار و سواستفاده مال   ی به آدما یکیسازه و تنها هدفش نزدیم

 ...نا رو بعداً مسعود به هومن گفته بودیبوده ا

 شه ویکه منم بودم با هومن آشنا م  یه بار تو مهمونیاز بخت بد 

 هومن  یره، بعد از مدتیگ یشون از همونجا شکل میدوست ی ابن

 

 

 م،یه باهم نامزد بودیشه اونموقع من و هد یوانه وار عاشقش مید



@Romanbook_ir                                                                                      تابوشكين عاشقانه  

  
 

شما! یمجازق ین رف ین و آخریرمان بوک:  اول                                      

 سال و ۲ن و هومن قراره ازدواج کنن بعد از یدونستن نازنیهمه م

 خیکهفته مونده به تاریکنن یم ارتباط تمام کاراشون رو مین

 نهمه مدت یرو بعد از ا ونشه  ی ان پسر همسا ین جرینازن  یعروس

 ی زا بر ا ین چی ا ی ه و خصوصاً رویرتیگه اونم ذاتاً غی هومن م ی برا

 کنه یم  یدنش قاطیندهاش به شدت حساسه بعد از شن یهمسر آ 

 م انگار حرفیهر چقدر ما و خانوادش باهاش صحبت کرد

 ن ید چون تو ذوقش خورده بود و انتظار چن یفهمیچکس رو نمیه

 رو چند روز مونده به  ین مهم ی وضوع به ا م رو نداشت که ی زیچ

 رو کنسل  یز و عروس یر همه چین زد زیهم ی بفهمه برا یعروس

 .....کرد

 

 

 شدید به همون نسبت متعجب تر م ی شنیشتر میب ینا هرچیس

 ش ین تونسته ماهرانه بازید نازنیفهم  ید وقتیمخش سوت کش 
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 که ی ودجنکه با ویسرش بذاره فکر ا ین بزرگیبه ا  ی بده و کاله

 یش رو گرفته و حال با ب یدخترانگ ی گریش، کس دیسالها پ 

 کماهه عذاب یک به  یکه نزدینا رو متهم جلوه داده طوریس یرحم

 ...ش کرده بودی کنه؛ کالفه و عصبیوجدان رهاش نم 

 دونست چقدر ی سر و کار داشت و نم یطان صفت یبا چه دختر ش

 .... دتش کرده بویپاک تر از گل رو اذ ی ایبخاطرش هل

 ... نا از ذهنش گذشتیس

 ا از حقیا هم که ببخشه آیا! هلیخدا

 !؟ی گذری کردم م ایهل که به  یخودت در رابطه با ظلم

 

 

 ی نا رفت براین آورده بود سرد شده بودن س یکه نازن  ییهاییچا

 به ی تازه کنه، سر راهش اول س ر ییاره تا گلویب ی کامران چا

 ود وارد آشپزخونه شد بازش ن ی خبر ین زد ولیمحل کار نازن
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 : شد گفتیکه از جاش بلند میدنش، درحالیمش صفر با د

 .... امدمید خودم میزد ی مهندس شما چرا؟! صدا م ی آقا 

 :دین پرسیهم ی ن کجاست ، برا ینه نازن یخواست بب یشتر م ینا ب یس

 !رفتن؟ ی خانوم صبور 

 نکه یش رفتن مثل ای م ساعت پی ن نیمهندس، هم ی بله آقا 

 .... اراحت بودن و عجله داشتنن میلیخ

 زد ینا نشد معموًل بهش زنگ میاز س ی تا عصر که کالس بود خبر

 ....ازش نداشت یچ تماسیامروز ه یول

 

 

 اومده بود ، از ترم  ینیریال بخاطر درست شدن کارش با شیش

 لشون که یرفت و دختر فامیرا ز میش ی داروساز یمهر به دانشکده 

 ال خوشحال بود چونیامد تهران ، شیمساکن تهران بودن بجاش 

 امد مادرش موقع وضع حمل و یدر م ییپدرش از تنها ی نجوریا
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 ال فوت شده بود و از اون زمان پدرش ازدواج نکرده بودیتولد ش

 نجایو دختراش رو به کمک مادربزرگاشون بزرگ کرده و به ا

 ال خونه خواهرش بود که تهرانین مدت هم ش یرسونده بود، ا

 ..... کردیم  یزندگ

 تا عصر ی نجور یناهار هم دعوتشون کرد ا یال از خوشحالیش

 سرش به کالس و دوستاش گرم بود تو راه برگشت خونه سوار

 نا افتاد ساعتش رو نگاه یاد خبر نداشتن از سیاتوبوس بود که 

 نا م یره س یبگ   یبود، تا برسه خونه و خستگ ۶:۳ ی کایکرد نزد

 

 

 تماس نگرفتنش داشته  ی برا یلیدل ماًاد با خودش فکر کرد حتیم

 از  ی از دست دادن و دور یخوشحال بود ول یال از طرفیش ی ، برا

 ..... کردیتش میمحبوبش اذ یهمکالس

 ال یش معمولً با شیر رشته و انتقالییتغ ی انجام کارها ی ل برایاوا 
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 شه یم  ین مدت افتاده بود چند وقتیکه ا یبا اتفاقات یرفتن ولیم

 م داشت کارشید دوباره تصمیالت عید از تعطع ه برش نشد یگیپ

 ش رفت که مانع ازیپ ی بازم اوضاع جور یرو دنبال کنه ول

 ....ش شدیریگیپ

 از به دوش داشت ید ساعت  بود ، به شدت نیبه خونه رس  یوقت

 م یگرفت ، تصم ی قهایه دوش ده دقی یمعطل ین بیهم ی برا

 یی ن غذایتر عیر ن و سیدرست کنه راحت تر یداشت شام ماکارون

 مهران و یان اون شب خون هیتونست آماده کنه از جری که م

 

 

 گذشت از همون شب به بعد شام روی م ی ک هفتهاینا ی س یضیمر

 .خواب هرکس واحد خودش بود ی برا یباهم بودن ول

 ن انتظاریهم ی نا بود ، برایس  یروز جمعه هم ناهار رو خونهید

 . ادینا شام بی داشت امشبم س 
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 دستش رو گذاشته  یداد کسیمتد آپارتمان نشون م مزنگ  ی صدا

 مه در رو یا سراسی ن باعث شد هلی ست همیزنگ و ول کن ن  ی رو

 نا همراهی د سید فهم ی رو مقابلش د یسبد گل بزرگ   یباز کنه وقت

 دونست ازیل کاراش رو نمیا دلیبا اومده ، هلیار زی بس یسبد گل 

 ی رد که با ظاهرکماشا نا رو ت یدر کنار رفت و بهت زده س  ی جلو

 رو داشت وارد شد ییو متفاوت انگار قصد رفتن جا یکامالً رسم

 داشت ، مثل یا برنمیک لحظه از صورت هلیفتهاش رو ی نگاه ش

 

 

 یمعذب شد فکر کرد اشکال یا کمیده بودش هلی نکه تابحال ندیا

 :افهاشه خودشو جمع و جور کرد و دستپاچه گفت یتو ق

 !؟یمهمون ی ریم  ییجا ی ارد یسالم! خسته نباش 

 نقدر یم ایچ وقت تو زندگیستم هیزم، اصالً خسته نیسالم عز 

 .خواستم برم که اآلن اومدمیم   ییخوب و سرحال نبودم ، بله جا
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 : داد گفتی م ایهلکه سبد گل رو به دست  یدر حال

 ....م به شما با عشقیتقد 

 بد سد امّا اوریج شده بود و سر در نمی ر و گیا غافلگینکه هلیبا ا

 نا خوشحالش کرد، نگاهش   یس  یان عاشقانه یگل و طرز ب

 :قدردان گفت ی د و با لبخندیدرخش

 !ه؟یمناسبتش چ یممنون ول 

 

 

 ا بنده رو به یاز سرکار خانوم! آ ی د خواستگار ی اگه اجازه بد 

 !د؟ی ریپذیم ی همسر

 نا منتظرش بود تا بای افتاده که س یا متوجه شد همون اتفاقیهل

 :و ناز گفت ین با بدجنسی هم ی ش بذاره، برای ان پا پنیاطم

 ... د فکرامو کنمیتونم جواب بدم، بایاآلن نم

 نشون رو به حداقل رسوند و معترضانه ی ب  یک قدم فاصلهینا با یس
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 :گفت 

 فکر خانوم خانوما ! جواب من بله است  یگه! نشد. فکر ب ی نه د 

. 

 

 

 ی وذاشتنش رگ یا همچنان سبد گل دستش بود به بهانه یهل

 نا به سمت آشپزخونه رفت گل رو یکانتر و در اصل فرار از س

 آمرانه بود که خواست بگه  ی نا بقدری کانتر، لحن س ی گذاشت رو

 » کی؟ ! یکن  یامر و نه ی تو خواستگار ی شه عادت کردیتو هم

 ،« بار امر به نه گفتن و حال امر به جواب بله یضیبعد از مر یول

 گه در مورد گذشته یه بود که دددش قول دا نا به خویاون شب س 

 شه مادرینکنه و سرکوفت نزنه، هم ی ادآور یرو  ی زیچ

 گفتیحتاش م یامرزش تو نصیخداب

 ین فوراً فکرا یهم ی برا  "ادیاز زن غرغرو خوشش نم ی چ مردیه"
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 : رو پس زد و گفت یمنف 

 .رفتار کن ی خواستگا ر ی حداقل مثل مراسما 

 

 

 تو  ی دیباشه؟! کجا د نیبوده که امون مثل همه یآخه ما چ

 ماه ۸پسر و دختر محرم باشن ؟! پسره بعد از  ی مراسم خواستگار 

 ! ی بره از همسرش خواستگار

 گفت، از حموم که اومدینا راست م یا خندهاش گرفته بود س یهل

 : نا با همون لبخند گفتی دم کرده بود ، رو به س ی چا

 !ارمیب ی ن تا برات چایبش 

 :رفت گفتیم به سمت مبلکه ینا درحالیس

 نگات  یواشکی، منم ی زیهول نشو مواظب باش نر ی اریم یوقت 

 !ا نه؟یپسندم ینم می کنم ببیم

 : منظور گفت  ینا بیس ی ل حرفایا در تکمیهل
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 میم تفاهم دارینی صحبت کردن بب ی م تو اتاق برایبر دیبابعدشم  

 ؟ !

 

 

 :به روش زد و گفت   یطانی ش  ی نا لبخندیس

 ی م از جنب ههاین یم تو اتاق ببید بر  یبا میتفاهم دار ما که ظاهراً 

 ش ی تم که چندماهه پیگه هم تفاهم برقراره؟! مشکل محرمید

 . حل شده

 :امد گفت  یو خرما م ی که با چایا درحالیهل

 . خندم پررو نشویگه تو روت میخب د 

 :نا که با کت نشسته بود گفتیبه س   یبا نگاه

 اریب ؟! درش یچرا حال با کت نشست 

 ک ه یبود طور ی گهایب سرخو شتر از هر زمان دشنا امیس

 رش کنه با یتعب ی گریز دیشنوه رو به چ یم ی تونست هرچیم
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 :طنت گفت یش

 

 

 ی گ یا! اول که میدینخ م ی دار  یگم ولینم یچی ه ی حال من ه  

 زم یارم!، حال که زوده عزیم تو اتاق اآلنم که لباسام رو در بیبر

 :ا معترض گفتیهل

 خورده و مخت کامالً ییتا حال سرت به جا نکه از صبحیا مثل 

 !خودت؟ ی برا  یگی م یتاب برداشته، چ

 :اورد حق به جانب گفت ی که کتش رو در مینا در حالیس

 ا  ی م تو اتاق ؟! ی، من گفتم بر یگیم ی بابا خب خودت دار  ی ا 

 !ار؟ی لباست رو درب

 ی ر آنییتغا هم متوجه یکه هلیشد طو ر ی جد ی لحظ ها ی نا برایس

 :هاش شد چهر
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 شه امروز با اومدن کامران به لطف خدا چه یا! باورت نمیهل 

 !دم ؟یا فهمیافتاد و چ یاتفاقات

 :دینگاهش کرد و کنجکاوانه پرس یا استفهام یهل

 !؟ی دیا فهمیچ

 ن و یهضمش نکردم فقط ا یکه خودمم هنوز به درست  ییزایچ 

 اره،دبندههاشو دوست دم خدا تا چه اندازه بزرگه و چقدر یفهم

 ایگفتم خدای شدم باخودم مید م ینا ام  یبود وقت ییه زمانهای

 یدار  یعنیه، یت چیواقع ی دون یبهتر م یخودت که از هرکس

 دونستم موقعش که برسه ازیگه نمی؟! د یکنینم ی و کار ین یب یم

 شه... فکر کن یز درست میهمه چ یکنیفکرشم نم یکه حت ییجا

 ز برامین رو شناخت و همه چ یکامران نازن  یگن بزریتو شهر به ا

 ....روشن شد
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 نا نداشت و مات مونده بود به ی از س یا هم حال دست کمیهل

 دونست یا گفت چون مید کامران چیلطف و حکمت خدا ، نپرس 

 ی ذات یزنه ،با ارامشینا اگه بخواد خودش در موردش حرف میس

 :گفت 

 که  لدست بده، پارسا  دش رو ازید امیآدم نبا یطیتحت هر شرا

 با فرشاد   یندهام رو تو زندگیاز همه جا مونده و رونده شده بودم آ

 که اصالً دوست نداشتم، ام ی زیدم دو تا چ  ی دیاراک م یو پزشک

 ٔ  ا

 کردم افتاد و تویکه بهش فکرم نم یهو اتفاقی ی دیدر اوج نا ام

 .... ی دوباره اومد

 :آشکارا گفت ینا با اخمیس

 گه جز منو یودن با کس دبفکر  یحت ی ده بودخود کریتو ب 

 .......ی کردیم
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 ندشیاون دوران که حال جزو خاطرات خوب و خوشا یبا تدا ع

 :بود ادامه داد

 خواستم یکه م ی شک داشتم به کار یلیا اون زمان خیهل ییوا

 !شه؟یم یاد چیگندش درب ی کردم اگه روزیبکنم همش فکر م

 دم ، بعدشم شی بطور کامل ترد مخودم که  یاول همه از خانواده

 .... ذاشتن سالم بمونمیتو مطمئناً نم ی برادرا 

 نا که انتظار داشت اون زمان یس ی جایو توقع ب  یا از خودخواه یهل

 . کرده خندهاش گرفته بود یفکر نم ی گهایبه کس د 

 الش از بابت داشتنش ینا با عشق نگاهش کرد و حال که خیس

 :راحت بود ادامه داد

 مو نیکردم تو پشیه داشتم که دعا مرشک و دله ی قع بقدراونمو 

 و ی چقدر خوش شانس بودم که تو هم پابه پام اومد ی ، ول یبش
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 م و من یهم نشست ی نکه اآلن من وتو روبرو یو ا  ی م کردیهمراه

 ی ای، و ب یخوام همسرم بشینان ازت میال راحت و اطمیدارم با خ

 .....مهیق زندگن اتفا ی، بهتری بال خانوم خونهام باش

 دلنوشته  ینا با تداع یزد، سی نم  یا سکوت کرده بود و حرفیهل

 :دن سکوتش گفت یا با د یهل ی ها

 ؟! گفتنش   یگ ی، امّا چرا بهم نم ی دونم دوستم داریمن که م

 !نقدر برات سخته؟یا

 :ا سکوتش رو شکست و گفتیهل

 ! ازدواج شرط دارم ی برا 

 ...ده قبوله یباشه، نشن یهرچ 

 ...ی که قبولش دار ی ، و بگ  ی د بشنویبا یول

 ....زم ، سراپا گوشم یشنوم عزیم 



@Romanbook_ir                                                                                      تابوشكين عاشقانه  

  
 

شما! یمجازق ین رف ین و آخریرمان بوک:  اول                                      

 

 

 ن ایس ی م تو چشمای به خود گرفت، مستق ی کامالً جد یا قالب یهل

 : ت گفتینگاه کرد و با قاطع

 م، صداقت یگه دروغ نگ یبه همد یطیچ شرایچ وقت و تحت هیه

 ....زنهیمن حرف اول رو م  ی برا  یتو زندگ

 نیر از ایزم بغیحتماً عز هی شرط خوب یلینکه خیجانم! ا ی ا 

 !گه؟یقبوله د یعنیست ،خب حال ین

 ... هنوزم مونده 

 جان دارمیه ی شرط بذار ، بقدر ی خوایگه میباشه هر چندتا د  

 ....که طاقتم کم شده

 چوقت ینه که ، ه یبرام مهمه و اون ا یلیخوام بگم خیکه م ی زیچ

 نم و ک ی ه نتونم برات همس ربرسه ک ی انت نکن اگه روزی بهم خ

 ز یا به خودم بگو اول همه چی ، مرد و مردونه ب  ینباش  یازم راض
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 انجام بده ، اونموقع یخواست ی م بعد هر کار ی تموم کن ی رو منطق

 ه یز وقتین چیه زن بدتری ی برا  یشه ولیگه به من مربوط نمید

 که ی زیانت کرده، چیرگوشش بهش خیکه بفهمه همسرش ز

 ......ندارم ه و من هرگز تحملش رو ادیاآلن ز 

 :نا درهم شد، معترضانه گفتی س یزود چهره  یلیخ

 شیفکرش رو کنم چه برسه بخوام عمل یمن غلط کنم حت 

 .... کنم

 در ینده چیدونه در آیجنگ اول بهتر از صلح آخره آدم نم 

 رم که بعداً به مشکلیگ یز رو درنظر میانتظارشه من همه چ

 ....میبرنخور

 :نان گفت یگاه کرد و با اطمنا یهل ی ق تو چشمایا عمنیس
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 یی ست! حال منم از تو تقاضا یانت ن یالت راحت تو مرامم خیخ 

 ... دارم

 :د ادامه دادیرو د ای هلنا که برق نگاه مشتاق یس

 ده به هم ی م به شب نرسیدر طول روز از هم دار یهر ناراحت 

 تونهیم ، م یق نندازیعوک روز هم به تی  ی ب را یم تا رفع بشه حتی بگ

 ی که بنظر ب ین مسائلیتر  ی ن و جزئ یش و پا افتادهتری پ یحت

 غذا خوردن، طرز صحبت کردن  یاد باشه ، مثالً نحوهیت میاهم

 ار نذار توی ده حتماً به زبون ب یاز من آزارت م ی و .... اگه رفتار

 د بنظر مهم نباشه ی نا شایا ی ت شدیزدم و اذ یا حرفیدلت بمونه، 

 هو مثل یشه و یشه مشکل ساز م یم  هم انباشته ی رو یوقت یلو

 مشترک نداره  یزندگ  ی برا یخوب  ی امدهایشه و پی باروت منفجر م

 م چون ی، هر شب قبل از خواب مشکالت اون روز رو رفع کن

 



@Romanbook_ir                                                                                      تابوشكين عاشقانه  

  
 

شما! یمجازق ین رف ین و آخریرمان بوک:  اول                                      

 

 شه تا بدون یشترشون سوتفاهمه که رفع میشن بیمطرح م یوقت

 .....م یاز هم شب رو به صبح برسون  یناراحت ی ذرها

 : ش استقبال کردبشنهاد خویا از پیهل

 ....م خوبهی لینکه خیقبوله ا 

 : نا صادقانه گفتیس

 ... !هیمونه مهر یحال م 

 :گرد شده نگاهش کرد ی ا با چشمایهل

 !؟ی خواستگار ی باورت شده اومد ی جد ی انگار تو جد 

 :زد گفتیتوش موج م  یکه شرمندگ ینا با لحن یس

 اون یچیه یبدون  ی تش رو بخوانطوره چون راسیمن ا ی برا 

 مراسم ازدواج برام مهم نبود، اون شب که بابا نصف خونه رو
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 دم ی دیم یینده ازدواج رو تو جدایومد چون آیمهرت کرد خوشم ن

 ن بعداًیهم ی امد ، برا ی و داشتن ملک مشترک مسخره بنظر م

 یلیدم اآلنم خیشنهاد دادم که معادلش پولش رو میبهت پ

 ....تت کردمیشرمندتم که اذ مونم ویپش

 ش با یدلدار  ی نا خوند، برایس یرو از چهره یا بوضوح ناراحتیهل

 :گفت  یمهربون 

 ط اون یم اون زمان شرایست از گذشته صحبت کن ین قرار نی بب 

 ست بنظر من یه برام مهم ن یبود اآلن فرق کرده، من که واقعاً مهر

 ارزش داره ییاین پسر دختره که دنیه همون مهر و محبت بیمهر

 ه هم باشه ی ت داشتن نباشه هزاران هزار مهرس اگه عشق و دو

 ..... نداره ی تیچ اهمیه

 :قدردان گفت ینا با لحن یس
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 من خودم دوست دارم و یول یفهمینقدر میقربونت بشم که ا 

 ن  شنبه صبح که وقتت آزادهیهم ی کنم ، براین میاحساس د

 ه عندالمطالبه است و یمهرد خونه به نامت بشه، یم محضر بایریم

 نطور جایره متاسفانه ایگ یعقد تعلق م ی از خوندن خطبه دبع

 کنن! بنظرمیازش بعنوان اهرم استفاده م ییافتاده که موقع جدا

 مرد باشه و بعد از عقد  ید در حد وسع وتوان مالی ه بایزان مهر یم

 ق افتاده ،یماه به تعو  ۸ه بشه. ببخش که یهم از طرف مرد هد

 دم که همه رو همراه طال ی د برات خریه رو هم قبل از عسک 

 مت ی، با عشق تقدیکنیم انتخاب میریو حلقه که فردا باخودت م

 .... کنمیم

 

 

 یش خانوادت برا یماه پ ۸ال ، در موقع خودش همون یخیبابا ب 

 نها رو گرفتن طالها تو صندوق اماناتیز بهتریمن از همه چ
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 ....!بانکه

 :رو هم نشون داد و ادامه دادتو دستش  یحلق ه

 چیم دوستش دارم هیلینم حلقه! که خودم انتخاب کردم خیا 

 ...هم لزم ندارم ی گهایز دیچ

 دا نبودمیچکدوم خریگه اصالً بخاطر خودمه چون تو هینه د 

 .... خوام جبران کنمیحال م

 دادیتو دستش رو نشون م یا حلقه یت از هلیکه به تبع یدر حال

 :ت در ادامه گف

 

 

 یاز وقت ی ه تو انتخابش کردکهستم  ی منم عاشق حلقها 

 از خودم جداش نکردم  ی دم تا چه حد برام با ارزشه لحظ هایفهم

...... 

 همه وجودش اا با یبود .هلا یهل در کنار  نای س یوقت
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 ی کردنا یزا و همراه ین چیا ی سرشار از حس مثبت شد، روز

 ن شکل یحال به بهتر ی د ول یدیاهاش مینا آرزوش بود و تو رویس

 .... افتهیت اتفاق م یدر واقع هممکن دار

 :نا ادامه دادیس

 با وجود ی کرد ی ن مدت صبور  ی ونم، ا  ینا به تو مدیشتر از ایمن ب  

 ن یاست ای ا دنیتا دن ی اوردیکه افتاد خم به ابروت ن  ی تموم اتفاقات 

 خوام جبران کنم ، یره، اآلن فقط میادم نم ی ت ی گذشت و فداکار

 

 

 ه یم آتلیری همون شنبه عصر م  ر!ین فرصت رو ازم نگیلطفاً ا

 ....می خوام چندتا عکس هم داشته باشیم  یپوشیلباس عروس م

 ....م قشنگن یلیم ، خیعکس که دار 

 ش یدارم، قرار شده با صداقت پ ی زحس بدینسبت به همه چ  

 چکدوم عکسا رو با توجه و عشق ننداختم یم راستش من هیبر
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 آوردم،یو مراسم نمتکردم اصالً اونم ینا جرأت میا اگه از مامان

 ....باشم  یخوام خودم را ضین کارا میحال با ا

 ا موقع عقد تو نوشتههاش خوندهیکه از حس هل ی ز یچ ی ادآور  ی با 

 ینا با عشق و همه یا برخالف سیبود دلش به درد اومد که هل

 به  ی ادنا در اون لحظه قلباً اعتقیس یوجودش بله رو داده، ول

 تاسف یو لحن ی نداشت، با شرمندگ   دداده بو یشیکه نما ی بلها

 : بار گفت

 

 

 د اونجور که دلمیگه با یکبار د ی موقع عقد رو هم  یراستش بله 

 م یاز تو زندگ یکه زدم ک یین گندایدونم ایخواد بهت بدم، نمیم

 برگشت به عقب و  یدکمه ی شه ؟! کاش زندک  یبه کل پاک م 

 .... داشت یفراموشح و  یامکان تصح

 ید فراموش نشه ولیمونن شای م  یشه باقیم هخاطرات گذشته 
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 کنم، چون ین باره میخودمو در ا یشه بهش فکر نکرد. من سعیم

 ن یدم اآلن که ایرا رو به تو نسبت نمیتقص ین ماجراها همهیتو ا

 دمیم ، بارها و بارها از خودم پرسیدینجا رسیمراحل گذشته و به ا

 !شدم؟یزندگ ن یوارد ا  یجسارت آخه با چه 

 :ازه کرد و ادامه دادت ینفس

 شدم؟! اشتباه   ین زندگیوارد ا  ینانیدونم با چه اطمیخودمم نم 

 ت یاذ یلی که خ یکردم، گاهید قبول میاز طرف منم بوده نبا

 

 

 گه کار ازید  یکردم ولی شدم خودمو بخاطر حماقتم سرزنش میم

 ....کار گذشته بود

 :آشکار گفت  ی نا با دلخوریس

 !م؟یدینجا رسیه ابکه  یاآلن ناراحت  یعنی 

 ی خواستم چه کاریرفت میش نمینطور پیاگه ا ی اآلن که نه! ول   
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 ی بند نبودیو به قول و قرارمون پا ی نبود یکنم؟ اگه تو آدم درست

 نینه که به مامان دروغ گفتم از ایم ای؟! حالم تنها ناراحتیچ

 کردم مامانیتصورشم نم یتبخشم ، حیچوقت خودمو نمیبابت ه

 ....نمون برهی تنهامون بذاره و از ب ی دن زویبه ا

 د مسخره یدونه، شایز رو میگه همه چیامرزت حال د یمامان خداب

 ر نبوده که یتاث یامرز ب یاون خداب ی من معتقدم دعاها یباشه ول

 ....مشکل ما حل شده

 

 

 ی پر آب شد، آه  یبغض به گلوش چنبره زد و چشماش به آن

 : د و با بغض گفتیکش

 نه که مامانیت اینداره واقع ی دها ی چ فایوسها هسن آه و افیا 

 ....گردهی گه برنمیمن د

 ر شد دوست داشت امشب رو فقط شادیا دلگیهل  ینا از ناراحتیس



@Romanbook_ir                                                                                      تابوشكين عاشقانه  

  
 

شما! یمجازق ین رف ین و آخریرمان بوک:  اول                                      

 ی ا که روبروش نشسته بود رفت جلو یش هلیپ ی معطل  یباشن ، ب 

 یزیفت، فشار رن زانو زد دستاش رو عاشقانه گریزم ی پاهاش رو

 :نه گفتابهشون وارد کرد و آمر

 !ها یدونیخودت م یه کنیگر ی ن اگه بخوای بب 

 دییبغضش رو فرو خورد و سرش رو بعنوان تا  یا به سختیهل

 :ر حال و هوا و بحث گفتییتغ ی تکون داد، برا 

 ... درست کنم یخواستم ماکارونیشام م 

 

 :طون گفت یبه روش زد، و ش  ی نا لبخندیس

 ...که حاضرم فقط تو رو بخورممن  

 ..... نخوردم یچیگشنهام از ظهر تا بحال ه   نامّا م 

 :که سرد شده انداخت و گفت ییها  یی به چا  ی نگاه 

 ...هم سرد شد ییچا 

 !رون؟یم ب ی،شام بر ی نخورد ی زیرم که چیبم یاله 
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 ه وقتی ی م برا یرون رفتن رو بذاریدم بیح می خدانکنه ! ترج  

 .....خست هامگه اآلن  ید

 :بود انداخت و گفت  یس مهمون انا که با لبیبه س  ی نگاه 

 ی ای تموم شد حال برو لباسات رو عوض کن تا ب ی خواستگار

 ..... کنمیمنم شام رو آماده م

 

 

 کردن منم شده مثل اون طرف که با خودش لباس  ی خواستگار 

 م و به توافقیگه اومدیخوان می ح که م یبره ازش توضیتو خونه م

 !ت منهی م حال حکا ی م شب موندیدیرس

 :نا گفتیت کردن سیاذ ی ن به روش زد، برایری ش  ی ا لبخندیهل

 تا هر موقع  ینجا داشته باش یه دست لباس اید یاصالً تو با 

 .....ی تا بال بر ی نخوا یبمون یخواست ی اومد

 :نا اخمو و معترض گفت یس
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 با همهم شما  ی زم، چون کارامون رو که کردیست عزیلزم ن

 ..... متمدد بال در خیاریف می لتون تشریوسا

 :ادامه داد ی ا با بد جنسیهل

 .....من خونهام رو دوست دارم تازه بهش عادت کردم یول 

 :گفت ینا با حاضر جوابیس

 

 

 ملخلک یملخک دوبار جست  یه بار جستیگه بازم نشد، ینه د 

 شتر یب یملخک!، بهرحال انتخاب با خودته هرچ یآخر به دست

 ، چون من تا اآلنشمهدار ی خودت تبعات بدتر ی برا ی لفتش بد

 ...برام نمونده  یگه صبر و تحملیهنر کردم واقعاً د  یلیخ

 خاست یکه برم ید در حالینا خندیس ی ن حرص خوردنایا به ایهل

 :گفت 

 ن لباسا تنته من یخب حال پاشو برو بال ، عوضشون کن ا
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 ... کنمیم یسختمه احساس ناراحت

 :ت گف

 م یطنت کن ی ه نموره شی ی خوایم حداقل نمیدیحال که به توافق رس

 :نا بگهی که با عث شد سا به رفتار بچه گونهاش خندهاش گرفت یهل

 ر دختر!  یقه آروم بگ یه دقی

 ازش جدا  یلیم  یبش شده بود با ب ی که نص ینا با حس خوب یس

 :شد و سرخوشانه گفت 

 ... گردمی م ه ! من برم بال اآلن برین کافیفعالً هم

آشپزخونه   یراه هما  یبالرفت، هل  ینا کتش رو برداشت و به طبقه یس

دغدغهشون رو آماده  ی ن شام در کنار هم بودن ب یعشق اول شد تا با

 کنه 

 ا رو به دانشکده رسوند و قراریمتفاوت هل ی ها  یصبح با روح

 د برن ، هرچهیخر ی گذاشتن عصر بره دنبالش تا از همونجا برا

 ار از حال گموفق نشد ، ان یکرده بود منصرفش کنه ول ی  ا سع یهل
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 .....د همون باشهیبگه با یدونه و هرچ یروز مینا پی به بعد س

 روز یا رو رسوند به شرکت رفت امروزم مثل د ینکه هلیبعد از ا

 ی روز حس خوبید  ی ادآور ی رفت، یبود که به شرکت م ینفر اول

 د اگه سور تولد پسرش بو یداد اومدن کامران خدا خواه یبهش م

 وت ریانجام کارش کامپ  ی د کامران برایمفهید مینبود از کجا با

 پازل ناقص  ی اد و تکهها یقدرتمند لزم داره؟! بخاطرش شرکت ب 

 د یکه شا ی ن کامل کنه و به اطالعاتی ذهنش رو در مورد نازن

 .....داکنه یپ ی امد دسترسیبه دست نم یبراحت

 دلخواه  یج هیت و نت یهم با موفق ن بود که کامران یش به ایخوب

 !ش انجام شدیهسازیکار شب 

 ده بود، مهران پر سر وصدایم ساعت که به شرکت رسیبعد از ن

 ازش نبود ی شرکت بود خبر ی روز تا وقت یادش اومد د یوارد شد. 

 یو عجله برا یخوشحال بود که سرگرم گلفروش   ی بعدم که بقدر
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 بودن باعث شد نتونه با  ایلهروقت کنار یا و تا دی ش هلی رفتن پ

 ....ا بشهیامدنش رو جوی ل نیو دل رهی مهران تماس بگ

 نا ی خندان وارد شد ، س ی ن فکرا بود که مهران با چهرهایتو هم

 :دنش گل از گلش شکفت ی شه متفاوت بود با د یهم که با هم

 هر  ییایمهندس؟! هر موقع دلت بخواد م ییسالم معلومه کجا

 !ی ا ینم ی وقتم نخوا

 ینجور یگه ایبا دست پر اومدم د ی تو؟! اگه بدون ی الم چطو رس

 .... ی دیم  ی کماهم بهم مرخصی، تازه یگینم

 :نگاهش کرد و گفت ی نا استفهامیس

 !؟ی چه دست پُر

 م دنبال یه افتاد یاز اون هفته است با فرزاد دوستم که تهخالفکار

 ....جه برسم بعد بهت بگم ین خواستم به نت یکار نازن 

 



@Romanbook_ir                                                                                      تابوشكين عاشقانه  

  
 

شما! یمجازق ین رف ین و آخریرمان بوک:  اول                                      

 

 :زش در ادامه گفتیم ی ذاشت رو یفش رو میکه کیالدر ح

 میار یبدست ب ی اد یم اطالعات زین نتونست یراستش از خود نازن 

 ن ی از اون دوستش که ا  یباً تازه به تهران اومدن ول یچون تقر

 ش چاله ی م، بماند که زندگیدیرس ییه جاهایاواخر باهم بودن به 

 ه خواهر برادر بزرگتریکنه یه کار میه آتلیتو  یاد داره، ولیچوله ز

 ت  یه سوئیدو ازدواج کردن خودش تنها تو  از خودش داره که هر

 همون ساختمون رو داره ی از واحدا یکیکنه خواهرشم یم  یزندگ

 کن ه یکه کار م ی هایمادر و پدرش به رحمت خدا رفتن، به آتل

 نا پاپوشیس ی دونم برای م"زدم و گفتم  یه دستیرفتم بهش 

 م یشیکنم خودم و مش صفرم م یثابت م یبراحت دیدرست کرد

 وگرنه  یارن بهتره خودت اعتراف کن یدم پدرتون رو دربیم شاهد 

 آدرس برادره رو  یوقت"س یناچارم اول به برادرت بگم بعدم پل 
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 کبار ین ی نازن"بهش گفتم خودشو جمع و جور کرد فقط گفت  

 ز مونده دوست بوده و قرار ازدواج داشتن چند رو ی قبالً با پسر

 هت نگفته بوده وبحاضرم شرط ببندم   "به هم خورده یبه عروس

 . یدونستیتو نم

 تفاوت به حرفاش گوش یو ب  ی عاد ینا با حالتید سید یوقت

 :دیده متعجبانه پرسیم

 !شهیکه باورم نم ی دونست  یه؟! نگو میافهاین چه قیا 

 :نا در جواب گفتیس

 !شه گفت هم آره و هم نهیم 

 :ا ق ادامه داد ینا با اشتیجه به حرف ستو یمهران ب

 ل ترش رو بهیه تا تکمیم آتل ی امروز عصر باهم بر هحال قرار 

 س یپل ی نه که پایدم شرطش اینطور که فهمیخودت بگه ، البته ا
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 نگفت  ی زیم چینکه توقع پول هم داره مستق یاد و مثل ای وسط ن

 ..داره ی ن انتظاریمعلوم بود چن یول

 نگاهش   یجانیچ ه یخونسرد و بدون ه ی افهیهمون قنا بازم با یس

 . کردیف میجان تعریبود که با ه ی انربه مه

 :نا حالش گرفت و معترضانه گفتیمهران از برخورد س

 روز از صبح تا ظهر، عصرم جداگانهیدم دینهمه زحمت کشیا 

 ه یتفاوت چ یخ و بی یافهین ق ی بودم حال ا یجنابعال ی ر کارایدرگ

 !؟ی تبه خودت گرف

 ر خودم باصعصر رو لطفاً کنسلش کن، ع  یمهران جان برنامه 

 ن یش ایبه رفتن پ ی ازیم ، در ضمن کالً نید داریا قرار خریهل

 . رمیگ ینمش حالت تهوع میب یست م ین نیدختره دوست نازن
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 گفت ی م دیبابالخره  یخوره ول یدونست چقدر تو ذوق مهران میم

 :ن ادامه دادیهم ی ، برا

 بدست آوردن  یو تالشت برا ی د یکه کش یجان! زحماتمهران  

 که خدا ییره، امّا از اونجای ن قابل تقدیات در مورد نازن عاطال

 روز همه ین دی کنه من همیبندههاشو دوست داره و کمکشون م

 که اصالً فکرشو ین بطور کامل از کسیز رو در مورد نارنیچ

 .دم یکردم فهمینم

 ی شد رفت هوا مثل بادکنکهو دود یشوق و ذوق مهران  یهمه

 :ش و گفتیصندل ی ن؛ نشست روش کرده با یبود که بادش رو خال

 ن در اون در زدن ینهمه بدو بدو و ایا یعنیس ! یدهنت سرو 

 !خود بود؟یب

 . خودمم هنوز تو شوکم 
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 ف  ی روز که مو به مو براش تعریان دیدن کل جریمهرانم بعد از شن 

 !نا نداشتیاز س یکرد ، دست کم 

 .ر کنه، در عوض خودش شوکه شد ینا رو غافلگی ومده بود سا

 :گفت  ی نا با دلخوریس

 ن اطالعات رو بعد از یراستش از مسعودم ناراحتم چون تموم ا

 شه گفت یگه میبه هومن داده که د یان به هم خوردن عروسیجر

 یهم به حالش نداشته، وقت  ی دونستن و ندونستنش چندان فرق 

 .گفتی د بهم میم با ین با همید من و نازن ید

 ز به یچ یسراغ مسعود، ول  ن بود که رفتمین کارم ایمنم اول 

 ره فقط یدم عمداً داره طفره م  یبهم نگفت منم فهم ی درد بخور

 نداشتن  ین حرفش شده چون به بهانهین اواخر با نازن یگفت ا

 سالمندان در ضمن یخواد مادرش رو بذاره خانه یم  ی فرصت کاف 
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 گفت یبود و م یه شاک یروز ول کرده رفته ترک  ۸دم ینکه عیاز ا

 پول داده تا مراقب مادرش باشه، مسعودم از  یته کلفرو گر یکس

 ن دخترهیبا ا  یگفت از وقت یبود و م ی ال شاک یارتباطش با ژ

 ایگه تازگین مسعودم دیهم ی دتر شده ، برا  یلق ی لیگرده خیم

 ....رهیخونشون نم

 :رون فرستاد و ادامه داد یب  گرفت ، بازدمش رو پر صدا یدم

 ن ندارم ، دختر فو قالعاده زرنگی نبه دوست ناز ی منم حس مثبت 

 ده به تو بزنه یح مینکه حرفاشو ترجیه، بنظرم با گفتن ایو باهوش

 خودش بخره وگرنه ما امروز عصرم ی خواست زمان برایفقط م 

 ن دختره حرف بزنیگرفت، ایدستمون رو نم ی زیم چیرفت یم

 ق یکه داده کار چند وقت تحق ی ت گرم اطالعات ییپسردانبود! دم 

 ..حصهفو ت
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 :نا با مهران موافق بود در جوابش گفتیس

 .و خواست خدا بود ینم اتفاقیا

 :خاست رو به مهران گفت یکه برمینا در حالیس

 ..د با مسعود صحبت کنم یمن با 

 :مهران به عالمت مثبت سرش رو تکون داد و گفت

 ز روشنیم شرکت حال که همه چیدیباهم رس  موافقم، اومده 

 برو علت سکوتش رو بخواه تا یل کافیدل  وشده با دست پر  

 دینبا ی و شاهدم دار یل کافیح بده، در ضمن اآلن دلیتوض

 شون دستید بدیبا  ی رها کن ی نجورین و دوستش رو همی نازن

 .قانون

 

 

 نا ویس  یکه اصالً متوج هیمسعود سرگرم انجام کاراش بود طور

 .اومدنش نشد 
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 :نا مخصوصاً صداش رو صاف کرد وگفتیس

 . یسالم مسعود جان، خسته نباش 

 :نا به خودش اومد وگفتیس ی دن صدایمسعود با شن 

 ... ، بفرمایسالم داداش ممنون ، شمام خسته نباش 

 نشست دری ز مسعود میم ی مبل روبرو  ی که روینا در حالیس

 : جواب گفت

 ....ممنون

 ن  ی هم  ی خواست بگه راحت نبود برایکه م ی زیآوردن چ به زبون 

 :تعلل گفت ی  با کم 

 

 

 ین مدت چه اتفاقاتیا یدونیبا م یگه تقریمسعود جان اآلن د  

 دم هنگ کردم، پسریکه شن  یی زایروز با چیافتاده ؟! خودم از د

 .شناسه یم گفت که تو رو مییدا
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 و کنجکاوانه د یرسوند، دست از کار کش  ییمسعود کارش رو به جا

 :دیپرس

 شناسه؟یت از کجا منو م ییپسر دا  

 ..... هیهمسر هد ی نین معاکامر

 د، از سکوتشیمسعود د ینا جاخوردن رو بوضوح در چهرهیس

 :استفاده کرد و ادامه داد

 نجا بود، تو که طبق معمول شنب هها یا یاتفاق یلیروز صبح خید 

 !!! و اآلن من  د  ی دختر عموت رو د  ی ول  ی طرف صبح بانک بود

 م چرا تو تا ن خوام بدویدونم فقط م یز رو بطور کامل م یهمه چ

 

 

 !؟ یبه من نگفت  ی زین چ یبحال در مورد مسائل و خانواده نازن

 ازدواج برنامه   ی م و من احمق داشتم برا ی که ما باهم بود ی دید

 .... کردمیم ی زیر
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 :گفت   ید کالفه و عصبینا رو د ی س ی مسعود که نگاه منتظر و جد

 ن بار صحبت یچند ی د با ناز ی که باهم بود یلی من همون اوا 

 نکنه و از اول همه  ی کردم، بهش گفتم مثل دفعه قبل پنهون کار

 ز رو بهت گفته ی نان گفت همه چیز رو بگه ، اونم هر بار با اطمیچ

 دهینکه دی، منم بخاطر ای ندار یکه داره مشکل  ی و تو با مسئلها

 داغون شد و ضربه  یچقدر از نظر روحش یبودم تو ارتباط قبل

 .....به شده باورم شدرنکه براش تجیال ایخورد به خ

 کردینا امتناع م یکه از نگاه کردن به س یدرهم در حال ی با چهرها

 :ادامه داد

 

 

 دونم یبت نکنه میتها رو خدا نص ینجور موقعینا جان! ایس 

 ی اهم ج یتا دارم که ازدواج کردن ناز۲، منم ی خواهر دار

 !زدم ؟یامدم پشت سرش حرف میکه م یخواهرمه انتظار نداشت
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 پدرش شد هر چند خودشم د و بند یق  یب  یه که قربانیدختر ی ناز

 نه خواهر  ی که تنهاست نه پدر ی سالها ۶دختر  یمقصر بود ول

 ی گهایر کردن شکمشون فکر دیه مادر که جز سیفقط  ی برادر

 تونه بد یدختر چطور من یتونست داشته باشه، حال فکر کن اینم

 داشته  یزندگ حق دیباگه ن ی ص بده؟! چرا د ی رو از خوب تشخ

 امدم یده اونوقت م یباشه؟! من فکر کردم واقعاً با تو به توافق رس

 گفتم ؟! در رابط هاش با هومن اونقدر به یم یپشت سرش بهت چ

 ی هومن پسش بزنه برا ی کرد روزیهم وابسته بودن فکرشم نم

 ک درصدم هومن یکه اگه  یک عرو سید نزدن گذاشته بو یهم

 ک درصده شاخص تر بود و هومن یون ابخواد نتونه جا بزنه ، که 

 

 

 بهش  ی ناز ی ه پسر نه بعنوان پسر عمو  یجازد البته من بعنوان 

 د ین بار بهش تاک ین در رابط هاش با تو چندیهم ی دم برایحق م
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 ..... ش گرفته یرو در پ یظاهراً بازم روش قبل یکردم ول

 ی  اخویکرد میکه درنظر داشت کالً فرق م  ینبار روشینه اتفاقاً ا 

 !بود؟ ین دفعه چیکش ایبرات بگم تاکت

 توش  یکه نگران یمسعود به حالت استفهام نگاهش کرد و با لحن

 :د یزد پرسیموج م 

 !بود؟ یچ 

 مش صفر با  ینبار به کمک دوستش و سوءاستفاده از سادگیا 

 تا بحال لب به   یدونیکه لاقل تو م ی دن مناده کریکه پ ی برنامها

 و گرفتن  ی و با صحنه ساز ننزدم به خوردم داد ی زیچ

 و فضاحت بندازه گردن  ی خواست مشکلش رو با نامردیعکس م 

 ......من

 ن ی د شرمنده شد اما بازم نخواست نازنیشن یکه م ی زیمسعود با چ

 :رو بد جلوه بده، به دفاع ازش گفت

 ی دونم کار اون دختره دوستشه ناز یم  یولنا جان ! یمتاسفم س 
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 گرده کالً ی ن دختره میبا ا یت از وقتسین حد بد ذات نیگه تا اید

 ر کرده نسبت به مادرش هم مثل سابق ییاخالق و رفتارش تغ

 ..... ستین

 ن حد و بایسالمندان تا آخر ی نگفت که قصد داره بذارش خانه

 .....وش رو داشته و دفاع از دخترعمین توان قصد توجیشتریب

 :ن ادامه دادی شرمگ  یمسعود با لحن

 

 

 ل  ی دونستم بهت راستش رو نگفته همون اوا یاگه م مواقعاً متاسف 

 ده نشه و فرصت ینجاها کشیگفتم تا کار به ایت رو میامدم واقعیم

 کنم تا ابد یم ین کارا رو نداشته باشه، بازم من عذر خواه یانجام ا

 ..... شرمندتم

 بود به لطف و خواست خدا تموم شد هر چند  یبهرحال هرچ 

 افته یب ی نکه اتفاق بدتریت رو قبل از ایعقبازم خوبه که وا یر ولید



@Romanbook_ir                                                                                      تابوشكين عاشقانه  

  
 

شما! یمجازق ین رف ین و آخریرمان بوک:  اول                                      

 ...... دمیفهم

 شش رفته بود، ازیپ ی نا با عنوان خواستگاریشب که سیاز د

 که کنار هم   یعاشقانهاش ، شام  ی شنهادش گرفته تا رفتارایپ

 رین عاشقانه که زیریش ی هار وقت موند و با نجوایبودن، تا د

 

 

 مضاعف کرده   ی رژنا رو سرشار از آرامش و ایگفت هلیگوشش م

 ....کردیر میکه انگار تو ابرا سیبود، طور

 بشاش و شادابش یش رو که از چهر ه ی ل شادی روزه دلیف یوقت

 یدا کرد خالصهیا شد ،ظهر موقع ناهار فرصت پ یدا بود جویپ

 .... ف کنهیانسور براش تعرروز رو البته با سیاتفاقات د

 مثل بچهها از  جان گرفت که یخوشحال شد و ه  ی روزه بقدریف

 یکرد؛ با کمینا حل شده ذوق م  یا و س ینکه بالخره مشکل هلیا

 :طنت گفتیا با شیهل ی ل حرفایه تحلیتجز
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 د!!! منو بگو تو برنامهام ین حساب شب جمعه مراسم داریپس با ا

 ......شتیام پیبود آخر هفته ب 

 ....ا حتماًیه؟! بی نه بابا مراسم چ 

 

 

 هیالک ی راتون؟! اونوقت تو فکر کردبام سرخر بشم یب یعنیآها  

 ه و لباس عروس یش بره آتلیخواد طبق رسم و رسومات پ یکه م

 واحد خودت  ی رید خونه تو مییآیرون! بعدشم که میو شام ب

 یره خون هی خوب م ی غمبره مثل بچ هیشازدهتون هم پسر پ

 !!!خودش

 روزه گفت سختش شد و رنگیکه ف ی ات یا از شرم واقعیهل

 .....زد یرخ سصورتش به 

 ی خودش!!! ول  یناست، و حتین حق س یدونست که ا یخب م یول

 تونست ازش فرار کنه بعد ازی پنهان ته دلش بود که نم یترس
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 الشیخ ی تهران شد تا حد ینا راهی تنها با س یمراسم عروس

 ن  یهم ی ندارن برا ین مراسمیق قرارشون چ ن راحت بود که طب 

 دنش به تهرانیرس ی ه فرداکمادرش  ی به حرفا یتوجه ی با ب 

 

 

 به   یش کنه حتییهست راهنما یتماس گرفت که اگه مشکل

 از اون  یچیا بخوره گوش نداد و اآلن هیکه کرد چ ییه هایتوص

 ادش نبود! چقدر کمبود مادرش رو با تموم وجود  ی هها  یتوص

 !اد ؟ یافته؟! اگه نتونه از عهدهاش بر بیب  یکرد، اگه اتفاقیس مح

... 

 :گفت ی زا با دلهره و نگران ین چیبه ا ربا فک

 !!! روزهیترسم فی من م 

 به ترسش  یحش پیا قبل از اعتراف صریهل یروزه از چهر هیف

 نک هیخ بودن با ای که یه تیبرده بود ، دستاش رو تو دستش گرفت 
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 ش بده ، با یکرد دلدار ینه نداشت سعین زمیر اد ی چ تجربهایه

 : گفت یمهربون 

 

 

 چ یشه خوش و خرم هینهمه دختر عروس می! اهترس نداره ک 

 ی نه ندارم ولین زمیدر ا  ی افته، من خودم تجرب های هم نم یاتفاق

 امد یش نیبراشون پ یتا خواهر بزرگترم که ازدواج کردن مشکل۲

 ی مقو  ی زایداد که توش چ یفقط مامان براشون صبحانه مفصل

 ادمهی داستفاده کرده بو یپخت کاچ ی برا یوانیبود از روغن ح

  ی د، ول یچکی اد ب ود که از ظرفش روغن م  ی ز ی روغنش بقدر

 خواهر 

 رو دوست یوان یروغن ح یبزرگم اصالً لب نزده بود چون مزه

 ......نداره

 ا و پرت کردن حواسش با خنده یهل ی ر حال و هواییتغ ی برا
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 :دامه دادا

 ا ز صبحانه خوشش اومده بود و همهشو یلیب ه جاش شوهرش خ 

 ....شد یت مید تقویاونم بالخره با  دخورده بو

 

 

 ....دنیروزه خندیهر دو به حرف ف

 :ا ادامه دادیمطمئن کردن هل ی روزه برایف

 که یه وحشیدرضمن طرف تو هم عاشقته و هم آدم جنتلمن 

 ره، مطمئن باش یش م یبا عشق پ زیهمه چ  یبترس ی ست بخواین

 ..... ادیش نمیبرات پ یکنه و مشکلیت میرعا

 ی روزه حس و حال بهتر یبا ف یشه از هم صحبت یمثل هم ایهل

 و خنده  یروزه با شوخیه وقت موقع صرف ناهار فیدا کرد، بق یپ

 .... ا رو منحرف کنهیکرد ذهن هل یسع

 یحالش ب   ی نا باهاش تماس گرفت در بهبودی هم که س یوقت
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 ....کرد ی ادآور  ی ر نبود ، قرار عصرشون رو هم  یتاث

 ن کالسش ی آخر ی بود گذشت وقت ی ورطاون چند ساعتم هر 

 فش از دوستاشیلش رو انداخت داخل کیتموم شد با عجله وسا

 

 

 دانشکده رفتن  یروزه به سمت در خروجیکرد و با ف یخداحافظ

 ا یآرنجش به هل  که بایروز ه در حالیرون رفتنشون، فیبه محض ب

 :زد کنار گوشش گفتیم

 نا شد ی س یمتوج ه  امیاد، هلیشه داره م یبفرما جناب عاشق پ 

 فرق داشت معلوم بود رفته خونه لباس عوض ی پش با صبح کل یت

 ش یدنش پ ی ک شد به محض رسیکرده ، با لبخند بهشون نزد

 :کرد در کمال ادب و موقرانه گفت یدست

 ...سالم عرض شد خانوما

 :گفت  ییروزه در ادامه با خوشرو یدو جوابش رو دادن ، فهر 
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 ..... ن چقدر فرق کردهونا ماشالل چهرهتیآقا س 

 کینزدیعالسرکار  ی هها یدم با توصیفهم یبله خب!!! از وقت  

 ....ر گذاشتهیبشم تو ظاهرمم تاث یار باق ی د یبود راه

 

 

 شبش  اون یضینا و مرید کامال متوجه منظور س یروزه لب گزیف

 مهران شد خودشو جمع و جور کرد و   یخونه یبعد از مهمون

 : گفت

 جان یدر کنار هل  یشه با سالمتیالل همشخدانکنه ، ان 

 ....جهاش که بد نشدیبود نت  ی شنهادم هر چ ید، پیخوشبخت باش

 ی شنهاداین پ یژه از ایخوام بطور ویگفته بد بود ؟! اصالً م یک

 ..... کر کنمتون تشی، به جا و کاربرد یعال

 :و گفت  ایهلرو کرد به 

 پ از من طلب و ت ی ه کادویروزه خانوم یادت باشه ف  ی زم یعز 
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 ... داره

 

 

 نا ی رو از طرف س ی شنهاد سخاوتمندانهاین پ یروزه انتظار چن یف

 ی شون مخفیش رو بخاطر پا گرفتن زندگ ینداشت، نتونست شاد

 :کودکانه گفت   ی کنه و با ذوق 

 ش دستتون درد نکنهی شا پیرم پیپذی م ل یآخ جونم، با کمال م

 ....شم یفعالً از حضورتون مرخص م

 :روزه گفت یفا رو به یهل

 .... ایبا ما ب  ی م نداریکار یست یاگه خسته ن 

 : ا گفت یشنهاد هلی د پ ینا در تابیس

 ..دی کنید خوشحالمون میاریف بی اگه تشر 

 : م هر دو کرد و گفتیتقد ی زیروزه لبخند تشکرآمیف

 ....!خاله جونم، منتظرمه  یرم خون هیدارم مممنون  
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 گهین د یهم ی برا  ستیروزه اهل تعارف نیدونست ف ی ا میهل

 ا رو ینا دست هلی کردن س یگه خداحافظینکرد، از همد ی اصرار

 ن که پارک کرده بود رفتن، یتو دستش گرفت باهم به سمت ماش

 ه نا معترضانی ا با اشاره به سر و وضع سیبعد از سوار شدن هل

 :گفت 

 ی پ کنیخونه خوش ت ی ست! چطور تو بریقبول ن  ی نجور یا 

 دانشگاه مثل بچه ی هالک با لباسا اونوقت من خسته و ی ایب

 ......ام؟! من قبول ندارمیها بیمدرسها

 ا! در جوابش یهل  ی ن مدل حرص خوردناینا دلش رفت بخاطر ایس

 :گفت 

 سبا لبا یخوشگل  یقربونت بشم ، تو که هر جور لباس بپوش 

 ...... نداره یدانشگاه هم فرق 
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 :به خودش گرفت و ادامه داد ی جد یلحن

 نداره خانوم خوشگل آدم خودشو یلزوم چیدرضمن ه 

 .....!!!دیاد خری خوشگلتر کنه ب

 نا خوشش اومد لبش به خنده باز شد و با یف سی ن تعریا از ایهل

 :ناز گفت

 ن که م ی آره خب، در مورد خانوم خوشگل حق با توئه! ول   

 ..... ستمیاونقدرام خوشگل ن

 :سرداد و گفت ی نا قهقههایس

 خواد به خانوم من بگو نوبت منم یمدلت  یباشه حال هرچ 

 .....ارمیشو سرت در میرسه تالفیم

 .... اده شم برم دنبال کارمینجا پین حساب بهتره از همیبا ا

 .... میکار دار  ید کلی ف داشته باشی کجا؟! کجا؟! حال تشر 
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 ی ب  یقی ن رو به حرکت درآورد و ضبط رو روشن کرد مو سی ماش

 ی دوستش داشت فضا یلیکه خ کالم و آرامشبخش باران عشق

 .... ن رو پر کردی ماش

 داشت ی ن اواخر هر بدین ؛ خصوصاً این مدت بودن با نازن یا

 شناخت مراکز یه دوره کامل آموزشین بود که یحُسنش به ا

 ن مراکزیت گذرونده بود و حال بهتر یموفق د تهران رو با یخر

 ....د تهران رو بلد بودیخر

 د حلقه نشدیبه خر یا راضیفتن هلر یمعروف یداخل طال فروش 

 ه یم دوستش داره فقط یل یچون معتقد بود حلق هشو خ

 پشت ی ن برجسته برایک با تک نگینحال ش یف در عیانگشترظر

 ....حلقه انتخاب کرد
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 ده است یفای شتر بیب ی د طالیخ ر ی اصرارش براد ینا دی س یوقت

 ...... ند همون انگشتر از مغازه خارج شدیم شد و با خریتسل

 کیکبه یبود رفتن  یک طالفروشیکه نزد ی دیباهم به مرکز خر 

 ا با یداد هلینا م ی س ی شنهادیمغازه ها رو از نظر گذروندن، هر پ 

 و لباس یشیآرا  مغازه لوازم ی کرد، از جلو یگفتن لزم ندارم رد م

 د و به طرف مغازه بردیا رو کشی نا دست هلیر گذشتن که سیز

 : تفا بازم معترضانه گیهل

 ستم بال ی که اهلش ن ی دیدارم د یش به قدر کافیلوازم آرا 

 ....!م؟ یبخر یچ ی مونه، برایاستفاده م 

 .... یش باشیمن با آرا ی د برایشه بایهم یست یخود که اهلش نیب 

 

 

 ی تونه باشه ولیم  یا چیونست حدس بزنه واکنش هل تی نکه میبا ا
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 دادیکه م  ییاکشنهایدن ریا و دین روزا سر به سر گذاشتن هل یا

 تمام ین با بدجنسیهم ی نا بود برایحات سین تفریاز بهتر یکی

 : گفت

 یش حق با توئه هر موقع لزم داشتیخب حال در مورد لوازم آرا 

 ن به بعد ی، از ای داشته باش دیباگه  ی از اون لباسا که د یر ولیبگ

 .... ادیبه کارت م

 ن مغازهبودیتریبا اشاره دستش انواع لباس خوابها رو که تو و 

 :نشون داد و گفت

 ....گمینا رو میا 

 : نا بدون خجالت گفتیو برخالف تصور س یمعطل ی ا ب یهل

 

 

 میکیتاش رو مامان خودت داده ۲دارم  یینام چندتایاتفاقاً از ا 

 ....ن جونیمیس
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 :در فرو بردنش داشت ادامه داد یکه سع یکرد و با بغض  یمکث

  ....تام مامان گذاشته برام۲

 رون بودنشونینا بدون توجه به بیا باعث شد س یدن بغض هلید

 :گفت  ییبا دلجو

 که باعث رنجشت  ییزایچ ی ادآور یست با ین روزا قرار نین ای بب 

 امرزت همیخداب مامان ی نجوری، ایشه خودتو ناراحت کنیم

 ...... ستین یراض

 :نا داد و گفتیا نگاه قدردانش رو به س یهل

 

 

 ز فوت مامان با وجود تو تحمل بخش ا یممنون که کنارم  

 ..... که داشتم برام راحت تر شد یاز غم یقابل توجه

 :شتر به خودش فشرد و گقتیا رو ب ینا هلیس

 .....زمیقربونت بشم عز 
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 د کرده بودیخر ی نا برای که س ی زیرنامه رشه گفت از اونهمه بیم

 ....د انگشتر همه با شکست مواجه شدنیجز خر

 :نا گفت یودن سبد که یمرکز خر

 م،یریه کادو بگ ی دیباروزه خانومم یتشکر از ف ی برا یراست 

 ...ن مدت خواهرانه کنارت بودیه ایخوب یلیدوست خ

 ..... میدیمکه، به همون مناسبت کادوش رو یاتفاقاً تولدش نزد 

 .... تولد که کادوش جداست 

 

 

 شابر ینم چیبذار فکر کنم بب  یم ، ولیریگیه م یتا هد۲باشه  

 .....بهتره

 برگشتن  یک خونه رفتن، وقت یمعروف نزد ییتزای شام به پ ی برا

 ا در رو بازی ش کرد، هلیا رو تا پشت در واحد همراهینا هلیس

 ل خونه، چوناد داخیخواد بینا دلش میدونست س یکرد م
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 : نا گفتی ن خواسته رو داشت رو به سیخودشم هم

 !؟ ی خوریکه م ی چا 

 خورم ، فقط برم بال لباسم رو عوضیمزم معلومه که یبله عز 

 .....ام یکنم زود م

 :گفت  یید سرش رو تکون داد. و با خوشرو ییتا یا به نشون ه یهل

 ...هم آماده است ی چا ی ایپس منتظرم، تا ب 

 

 

 م به آشپزخونه رفت ی ام وارد خونه شد اول مستقیو هل نا رفتیس

 ......گاز گذاشت ی رو آب کرد رو ی و کتر

 به دست و صورت بزنه و لباساش رو عوض کنه  یا آبتلزم بود 

 نه که خودش رو نگاه ید تو آیپو ش یه تاپ قرمز با شلوارک مشکی

 د ید یروزه میف ی که وقت یکرد معرکه شده بود از اون مواقع 

 یلین خیهم ی ه لقم هات کنه، برایه ینا خالیآقا س ی فت جاگ یم
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 روزه یکه ف ییاحرف  ی ادآور ی مون شد . با یدنش پشیزود از پوش

 روزهینمورد حق با فیدر ا یزد خندهاش گرفت ولیاغلب اوقات م

 دیداد . نبایار از کف میدش اخت  ی دینا تو اون لباس می بود اگه س

 ....شدیت م ی نا اذی د که سیپوشیم ی زیفعالً چ

 دن لباس یپوش  ی ا گفت شنبه رو براینطور که به هلیخودش ا 

 ن جهتیخواست از ایموقع نم نعروس و .... درنظرگرفته بود تا او

 

 

 به  یشرتیامده تاپ رو با تینا ن ی سر به سرش بذاره ، با عجله تا س

 یله یامد ت یب هش م  یلین رنگ خی عوض کرد، ا ی روزها یف یرنگ آب

 باترش کرده بود،یار زید و بسیرس یبنظر م  یآبچشماش به رنگ 

 ..... موهاشم باز گذاشت

 نا که معموًلیبخاطر س  ،ز گذاشتیم ی وه و شکالتم رویظرف م

 خورد خرما هم شست و آورد که زنگ خونه به ی خرما م ییبا چا
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 .... صدا در اومد

 ناست در رو به روش ی مطمئن شد س یدر نگاه کرد وقت یاز چشم

 ...باز کرد

 یقش رو لحظ ها  ی فته و عمی شد نگاه شینطور که وارد مینا همیس

 تا با یکن کرد و نهاسداشت سرتاپاش رو چند بار ایا بر نمیاز هل

 

 

 :مردونه گفت  یتابیب

 ن یا یکنی ام خونه در رو که روم باز میم یاز حال به بعد وقت

 ز ایچ یلی، لزمه به خ ید عادت کنیرم بایگ یم یخستگ ی جو ر

 .... یکنعادت 

 !ست هربار استخونام خورد بشنی قرار ن یباشه ول 

 :گفت 

 نا بهم حق یاز ا شتریب  ینیاگه بب  ی نیب یآخه خودت رو که نم 
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 .....ی دیم

 ....کاناپه نشستن ی طرف مبال رفت رو

 دی دیمگه اگه اونو ید دیرو نپوش  ی که لباس بد ا خداروشکر کرد یهل

 ...ن شد یاز تصورشم شرمگ یکرد؟! حتیچکار م

 ر کرده بود یین دو روز به سرعت رفتارش تغی هم ینا، طیس

 تونست ازیآوردنش م  یدر کار بود و به بهانه ییخوبه که چا

 زا درین چید با ای؟! باینا فرار کنه اما بالخره که چی دست س

 نیا ها ی زندگدونست همه یامد، می نا کنار میبا س   یزندگ

 ن بابت یش از ای شحالجور روابط رو بصورت پررنگ دارن تنها خو

 بود که طرفش مرد محبوبشه ، فق ط بخاطر اونه که حاضره هر 

 .......رو به جون بخره ی زیچ

 !نم ؟ی گه تو انگشتت ببیه بار دیشه انگشتر رو  یم

 رون آورد، درش یانگشتر رو ب  یفش رفت جعبه ی ا به سمت ک یهل

 رو باز کرد انگشتر رو برداشت و به انگشتش انداخت، حلق هاشم 
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 انگشتر ی رون آورده بود اونم جلویموقع شستن از دستش ب

 د نه، لبخنیانداخت، دستش رو برد عقب تا دورنماش رو بب

 :د و معترضانه گفت  ی نا دی تش رو سیرضا

 !نمایخواستم بب یمن م 

 ... ام یزم اآلن میبر ییچا

 نا هم وارد شد.  یا به آشپزخونه رفت، بدنبالش سیهل

نه یگرفت آورد بال تا بب رو تو دستشدست چپش که انگشتر داشت 

ا  یهل  ی د و پنبهایدست سف  انگشتر تو ی باین زیدرخشش تک نگ

 داشت   کرد، اونقدر جلوهیم ی یبدجور خودنما

 ... ادی به دستت م یلیزم خیمبارکت باشه عز

 ... ممنون دستت درد نکنه

 ... قابلتو نداره قربونت بشم

 :ا گفتیهل

 !؟زمیرو بر ییچا ی ذاریحال م
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 :نا دستاش رو آزاد کرد و گفتیس

 ی درست حساب یادته نذاشتینجاست ؟! یا یا ! آلبوم عروسیهل

 ال یخوام با خیدم حال میمه دیر اونم نصفه ن ا ه بینمش؟! ، ی بب

 دهیشتر دیادمه عکاسه تو رو بینم فقط یراحت تک به تکش رو بب 

 ... تو بود یتک ی بود چون اغلبش عکسا

 داشت ، سرش رو چرخوند سمتیوانا رو برم ینطور که لیا همیهل

 : گفت ینیری نا با لبخند شیس

 .... ارمیبرات م خودم ی کمد لباسه، صبر کن ین یی پا  یطبق ه 

 ...ارمشیم ی زیریم ییتا تو چا 

 ی ختن چا یام مشغول رینو گفت و به سمت اتاق خواب رفت، هلیا

 .....شد

 

 

 تنها کمد داخل اتاق  آلبوم داد ، به سمت ی ا برای که هل یبا آدرس
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 ی خواب رفت به محض باز کردنش چشماش برق زد بقدر

 د، برش یوم رو دبدمانش حساب شده و مرتب بود که فوراً آلیچ

 آشنا  ی راهنیداشت خواست در کمد رو ببنده که توجهش جلب پ

 گرده یدنبالش م  یه هرچیشد! همون که مدت ایهل  ی ن لباسای ماب

 ه بار که رفته اراک با خودش یه بود تاً فکر کردیکنه نهایداش نمیپ

 برده و جا گذاشته چند بارم خواسته بود از مادرش بپرسه که هر 

 ....بود هادش رفتیبار 

 ی ا رویهل ی راهنش داخل لباسایمردونه از تصور وجود پ ی لبخند

 ا برداشته یراهنش رو هل ینکه پیلبش نشست، با فکر کردن به ا

 لباسا  ی ه دست محو تماشاسرشار از مسرت و غرور شد آلبوم ب

 : شد گفتیکه وارد اتاق می ا در حالیبود، هل

 

 

 ای ی اریآلبوم ب  ی! رفتی دیزنم جواب نمی؟ ! صدات مییپس کجا
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 !؟ی بساز

 نا چشم از کمد گرفت درش رو بست آلبوم رو گذاشت  یس

 :د یپرسا یهل

 ؟یکنی نا ، چکار میااا س

 :نا زمزمه کردیس

 راهن من سر ازیچطور پ یشه بگی؟! م یکنیتو بگو با من چه م 

 !کمدت درآورده ؟ 

 ن حرف آه از نهادش بلند شد اصالً حواسش بهیدن ایا با شن یهل

 که برش ی خواست همونطورین چند روزم ینا نبود. ای ن سهرایپ

 ح داد یفرصت نشده بود ترج یداشته برگردونه سرجاش ول

 : توجه به سوالش گفت ین بیهم ی ذهنش رو منحرف کنه برا

 ....افتهیشه از دهن میختم سرد میر ییچا

 :گفت با عشق نا یس

 م یراباتر از تو هم دینمت مگه زی ببخوام یمن اآلن فقط م یول
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 بود ی گرفت بقدر دن حرفاشی شن از که  یحس خوب

 ! در ردیکه تمام صورتش سرخ شود و گر بگ

 فرو رفته بودن  ینیریش ی ا  خلسه

 یواشکیراهنش رو یده بود پ ینا فهمینکه سیاز ا

 ن داشت به ییکه پا ی شرمزده بود با همون سر یبرداشته کم

 : سمت در اتاق رفت

 ....عوضش کنم  دیباسرد شده  ییم فکر کنم چایبر

 ازش چشم  ی ا لحظه نکه ینا هم بدون ای و از اتاق خارج شد، س

 ....ز برداشت و به دنبالش روونه شدیم ی برداره آلبوم رو از رو

 قرارداد کارگرا  ی ه بود، مشغول امضااز صبح که به شرکت آمد

 ی ل شرکت برا یوک یسرکارگر و مسلم یرسول ی بود که به همکار 

 ی به بررس ی از ین نیهم ی ه بودن، برادم شید تنظیجد یپروژه

 .... نداشت
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 : کارش بود که مسعود وارد شد ی آخر ا 

 ...ی نا جان ! خسته نباشیسالم س 

 ا رو دسته کرد ، همزمانن امضا رو هم زد و قراردادهینا آخریس

 :رو به مسعود گفت

 ... یسالم ، شمام خسته نباش 

 بالخره یلن بود ویکه داشت شرمگ  یمسعود بخاطر درخواست

 :گفت، تموم قواش رو جمع کرد و با مِن و مِن گفتی د میبا

 حق با توئه به  ی ریبگ یمیهر تصم ی نا جان! در مورد نازیس 

ش یم ی فکر و اشتباه بوده، ول  ی ب  یلیخودشم گفتم که کارش خ

 ه

 !اد سر کارش؟یب ی ر  ید بگینبار رو نادیو ا یکن ییآقا

 د، ینا چهره در هم کشی گه، سبنا رو تونست یخت تا ایعرق ر یکل

 : آشکارا گفت یو اخم ییبا ترشرو
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 ینم مجازات پسر یها؟! بب  ینکه ما رو گرفتیمسعود خان مثل ا 

 !ست ؟یعدام نکنه مگه ا یم تعارض ی که به دختر

 : ن بود گفتییمسعود همونطور که سرش پا

 !خب چرا؟ 

 به خوردم داده و با   ی زیچب یشما با فر ی دختر عمو 

 و با صحنه تعارض کرددر واقع به من  یوانگیدتفاده از حالت سسوءا

 من رو ببره  ی خالف عفت خواسته آبرو ی و گرفتن عکسا ی ساز

 اومده رو به من نسبت که در گذشته سرش  ییو با وقاحت هر بال

 !داده

 :رون فرستاد و ادامه دادیشو ب  یکالفه نفس عصب 

 تونم ازش یمکه دارم  ییبا شاهدا یکه براحت یدون ینم میا

 ن کار دارهیس بدمش، مهران اصرار به ایل پلیت کنم و تحویشکا

 چشم و رو  ی نقدر ب یبهش بدم تا ا یه گوشمالیاد ی خودمم بدم نم
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 چیمن که تو مدت ارتباطمون بدون ه ی برا گه نتونهینباشه و د

 !!!براش کردم پا پوش درست کنه ی همه کار یچشم داشت

 انداخت و  ی کرد نظر ینگاهش م  رمتاث ی به مسعود که با چهرها

 :ادامه داد

 یین بالهایم ، ایچه جور آدم  یدون یم  یشناسی تو خوب منو م 

 .....!ا واقعاً حقم بود؟یکه سرم آورد آ

 مسعود از موضع برادرانه وارد شده یداشت! ولحرف حق جواب ن

 ن با یهم  ی کرد برایم ی ش رو بخاطر نازید تموم سعیبود با

 ا گفت؛ نیدر جواب س یشرمندگ 

 کم ی کرده از رو ی هر کار ی ناز یول ی حق دار یبگ یهر چ

 از دستت نده، حال  ی نجوریخواسته ا یبوده دوستت داشته م  یعقل

 

 

 ت و یال شکایخ ی لاقل ب  یکتیمبا اومدنش سرکارش موافقت ن
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 .... س باش گناه دارهیپل

 :زد و گفت ی نا پوزخندیس

 به هدفش  یراه رن چه جور دوست داشتنه که حاضره از هیا 

 ن یره؟! نازن یبه بگیه غریبرسه، چطور تونست اون عکسا رو بده 

 کنه فقط یم مینه هر کاری بی ه دختر خودخواهه که تنها خودشو می

 .....رو هم دوست نداره  یسبخاطر خودشه، ک 

 ن چنان حالش بد شد که در ادامه گفت ینازن  یکارا  ی ادآوریبا 

: 

 تونم تحملش کنم ی ه هم مینک ثا ی یحت ی واقعاً فکر کرد یعنی

 !؟ ی و برگشت به کارش رو دار ی ن بزرگ یکه انتظار بخشش به ا

 نطو ر ی شتر مخالف آمدنش به شرکته؟! همیمهران از من ب ی دونیم

 

 

 !!!ده رو بدهی اد شهادت اونچه که د یه که بعنوان شاهد ب مصمم
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 که کرده جلو چشمم  ییا یدنش تموم کاراش و بد ی با د ی دونیم

 !اد؟یم

 :خاست گقت یش بر م ی صندل ی که از رو یدر حال

 د یه حساب، اما بهش تاکیتسو  ی اد برایه روز بیتونه یفقط م  

 لنم سرگرم افته، ایباشه که من نباشم تا چشمم بهش ن یکن زمان

 خوام اعصاب و وقتم رویهستم و اونقدر حالم خوبه که نم ی کار

 م ی تصماًتم بعدیت صرف کنم در مورد شکایاهم یب ی ز ایچ ی برا

 نداره که  یدختر عموت به تو ارتباط ی رم ، در ضمن کارایگ یم

 !!!یشی نقدر معذب میا

 

 

 د هر چه التماسمید و فهمید ینا رو منطق یس ی مسعود که حرفا

 که افتاده ینا بخاطر اتفاقاتیگه از سیده نداره بار د یکنه فا

 ..... کرد و سرافکندهتر از قبل رفت یعذرخواه
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 کاراش اعصابش به هم  ین و تدا عی ن اسم نازنددوباره با اوم

 .ا بودیتونست آرومش کنه هلیکه م  یخت، تنها کس یر

 ز تموم بشه، ینکه فردا شنبه است و قراره همه چیبا تصور ا

 ش روی د گوشی کباره پرکش یش ی خنده به لبش اومد و کل ناراحت

 ره هم صداش رو بشنوه و هم بگه یبرداشت تا باهاش تماس بگ

 ......ره دنبالش یاز کالسش م عصر بعد

 ش یادآوریبره، با   یید جایا بایعصر قبل از رفتن سراغ هل یول

 ... ق تر شدیلبخندش عم

 

 

 ر همراه با دلهره یدلپذ یداشت شوق یبیامروز از صبح حال غر

 شترش دنبال کاراینکه بیسراسر وجودش رو پر کرده بود، با ا

 که در تکیندگزکرد، ذوق و سری نم یاحساس خستگ یبودن ول

 د اونم به وجد آورده بود، همونطور ک ه ی دینا میس ی تک رفتارا
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 ش ینکه چند روز پینا قبالً گفته بود صبح به محضر رفتن با ایس

 ی ثبت کردن در دفاترشون داده بود ول ی م رو برامدارک لز

 معطل شدن ، هنوزم  ی ک به دو ساعتیشلوغ بود که نزد ی بقدر

 کرده باشه که به  ی ن کارینا چنیشد سیمتو بهت بود و باورش ن

 نصف خونه همه رو به نامش بکنه ،  سکه رو هم داخل  ی جا

 ی قتمش کرد وی شده موقع ناهار تقد  ی خاتم کار ی بایز یجعب ه

 از مردمک چشماش  ینا جعبه رو بهش داد عشق رو براحتیس

 ا عاجزانه خواست بخاطر چند ماه ی ن بار از هلیخوند، از صبح چند 

 داد ینده رو میوعده جبران در آ ی دواریببخشش و با ام  هگذشت

.... 

 نفر رو گرفته بود تا خونه رو برق بندازن و۲روز و امروز ید یط

 ینا به گلنب یل ب دن سیتحو ی و به گلنب د ریقرار بود شب نشده کل

 ... سفارش کرده بود مراقب کارگرا باشه و بهشون سر بزنه

 ا یمه   یکرده بود به خوب یسع مقدمات ورود عروسش به خونه رو
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 .... کنه

 ....ر صرف کردنیعاشقانه و دلپذ ییرون در فضای ظهرم ناهار رو ب 

 هیوقت آتل ۶ت ساع ی ا رفتن ، برایهل  یبعد از ناهار به خونه

 دنیرون بودن و پوشیصبح که تموم مدت ب ی داشتن بخاطر کارا

 .... گرفتید دوباره دوش م یلباس عروس ،با

 : ا کرد و گفتیلهنا رو به یس

 

 

 ه سر بزنم و لباسام رویر منم برم بال یزم تو اول دوش بگیعز

 ... رمینجا دوش بگی ارم همیب

 ی نا با لبخندیس  یده ولد بهش بیا موافقت کرد خواست کلیهل

 :گفت  یطانیش

 ... زم ید دارم عزیکل 

 ا یهلد  ی ن حرف باعث واکنش شدیدن ایگه بود شن یاگه هر وقت د
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 ن  ی که ا ییزایداشت، درضمن با چ  یمروز حس خاصا یشد ولیم

 نیهم ی شد براید هر لحظه شگفتزده تر می دینا میروزا از س

 ....داد  لشیتحو یچ حرفیه ی بود که ب  ی جوابش لبخند

 داد وقت یرو نشون م ۳ا ساعت رو نگاه کرد ینا که رفت هلیس

 رون بود یقه بعد بی ست دقیع به حمام رفت ب ینداشتن سر ی ادیز

.... 

 

 

 بود که تابحال تجرب هاش نکرده بود هم حس ی ه جو ر یامروز 

 ....از وجودش رو دلشوره پر کرده بود یخواستن داشت و هم بخش

 ش بود، اون روزم پر از یش روز عروسی پ ماه۸نکه یانگار نه ا

 ی که قبولش کرده بود. ول  یدلشوره بود بخاطر ازدواج مصلحت 

 انجام ی ب عروسشبود که  یحال امروزش بخاطر مراسم

 بود که به مرور داشت بهش  ینا و عشقی دش به سیشدتنها امیم
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 ....شدیثابت م 

 تخت ی د که تو اتاقش رو ی نا رو دیرون اومد سی از حموم ب یوقت

 ح داد بذارهید که ترجیرس یق بنظر میده، اونقدر خوابش عمیخواب

 ....کردیدارش میب ی بخوابه بهتر بود بعد از آماده شدن چا یکم

 یشد سشوار رو به هال برد و جلویآماده م ی که چا ی و فاصلهات

 سرش ی پس بال ینه تمام قد راهرو موهاشو خشک کرد و با کلیآ

 که  ییورتش رو انجام بده با ترفندها ش صیمهارشون کرد تا آرا

 ن ی تونست بهتر یاد گرفته بود در زمان کمیاز خاله مهنازش 

 .....اده کنه یصورتش پ ی ش رو رویمدل آرا

 ز یم ی خت و آورد روی وان ر  یتا ل۲هم آماده شده بود ،   ی چا

 کرد کنار تخت نشست و یدارش مینا رو بید سیاتاقش گذاشت، با

 ..... زداسمش رو آروم صدا 

 ی زنه وقتیصداش م یدر پ یپ یتو عالم خواب بود حس کرد کس

 است چشماش رو باز کرد به محض یهل ی مطمئن شد صدا 
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 نیمتفاوت فکر کرد اآلن تو بهشته و ا یدنش با اون چهرهید

نا چشماش رو باز یدفعه س ی.....ه خداوندهیهد یبهشت ی بایز ی حو ر

 ا با وحشت گفت: یکردکه هل

 !ه ؟ین چه کارینااااااا ا یس

 !؟یزن یصدام م  ی ا تو که مثل عروسک اومدید بگم ینو من بایا 

 کنم هنوزم ین چند ساعتم طاقت ندارم همش فکر میا من ایهل

 باورم  یست تا فردا نشه و تو رسماً خانومم نشی ن ی واقع  یچیه

 ....شهینم

 ن رو یا دلهره بود، هراس ایهل  ی نا برای ا ق سیتموم شور و اشت

 نا وی بخاطر س یافته ولیبراش ب ی ندیاتفاق ناخو شآ داشت که

 خودش  ی کرد حفظ ظاهر کنه و به رویم ید سع ی د یکه م   یجانیه

 .....اره ین

 ، پاشوی ری بگ  ی خوایه، ساعت چهاره، دوشم مشیر مینا دیس 

 .... بخور برو حموم من آمادهام ی چا
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 کردید هر طور بود تحمل مین چند ساعتم با یا بود ایحق با هل

 رو رهاش کرد ، و بلند شد کاراش رو انجام بده ایهل  یلیم ی ،با ب 

 ....هیو زودتر بتونن برن آتل

 ا که اصالً یازن بنظر هلدنی ه، دارن عکس میساعته داخل آتل۲اآلن 

 ن کار یبه ا ینا راض یش از حد سیشتر بخاطر اصرار بیلزم نبود ب

 س تموم شد ،ا کار عکا یشده بود، بالخره بعد از کالفه کردن هل

 خواست نینا عوضش کرد چون م یلباسش رو همونجا به کمک س

 .....شام به رستوران برن ی برا

 فت تا خونه که رفتن رنا ازش قول گی موقع عوض کردن لباس س

 ....دوباره بپوشه

 

 

 ازش  ی نا دوست نداشت لحظ هایبا شده بود که س یا زیهل ی بقدر

 ن ای برن خونه بنظر سخواست هر چه زودتر یچشم برداره دلش م
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 صورتش کار کرده بود هم  ی شگر رویکه آرا یاز روز عروس یحت

 ....باتر شده بودیز

 ( ن روز ینکه باهم در ایا ا، خوشحال بود ازیهل یرغم غرغرا یعل

 ی بعدها ی نا برا یگرفتن ا ی ادگار ی ) عکس  ۳بهشت یارد ۲۲

 اًش مطمئن یادآور ی اد که یبه حساب م یشون خاطرات خوشیزندگ

 .... دادیبه هر دوشون م یحال خوب

 نو ازیمضطربه ا ایهلنا حس کرد ی داخل رستوران که بودن س

 کهیدر حال  د، دستاش رو گرفتیشد فهمیم یحرکاتش براحت

 : کردینوازششون م

 

 

 !؟ی ا جان خوبیهل 

 نا یس ید کرد ولییبا تکون دادن سرش خوب بودن حالش رو تا

 :د ین پرسیهم ی رو قانع نکرد، برا
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 !؟ینگران ی زیاز چ 

 ...نه! خوبم  

 به غذا یل چندانیا مید ، هلیز چیم ی گارسن سفارشا رو آورد رو

 آمرانه یبا لحن ان ید، سیس کشیداخل د ی از پلو ینداشت کم

 : گفت

 !؟یختیا شامت رو درست بخور اون چقدره ریهل 

 ...تونمیشتر نم یخورم، بینقدر میشه ایهم 

 من  یناراحت باش ی ا ! اگر بخوای، هلشه فرق دارهیامشب با هم 

 دوست ندارم تو یدم ولینهمه انتظار کشیتونم تحمل کنم ، اینم

 

 

 یچ اتفاقیه ی اگه تو نخوا الت راحت اآلنمینم، خیبب  ی ن جور یرو ا

 ... افتهینم

 به  ی افهای دونست چه قیخواست؟! خودشم نمیا نمیواقعا هل
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 کرد یفکر م یوقت نا تصور کرده ناراحته؟! یخودش گرفته که س

 ی ن کار انجام بشه فقط کم ینا دوست داشت ایس  یاونم به اندازه

 دخترا یه و همه یعیخودش کامالً طب یدهی د ، به عقیترس یم

 .... ن حالت رو دارنیر مواقع همونجیا

 ن بابت دچار عذاب وجدان کنه ی نا رو از ایهرگز دوست نداشت س 

 یلیا النشم خنا تی دونست سیه، میهر مرد یعین حق طبیا

 .....به خرج داده ی صبو ر

 :انه گفتیدلجو یزد و با لحن ی نان بخش ین لبخند اطمیهم ی برا

 ....خونه میخستهام زودتر بر یزم فقط کمینه عز 

 

 

 :سر داد و گفت ی نسبتاً بلند  ینا خندهیس

 ! شتره تا منیخداروشکر انگار عجله تو ب 

 ن زودتر یهم ی دم بران بود که خسته شیناااااا ! منظورم ایس
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 .... میبر

 که بعدازظهر رفتم  یستم، همون خوابیزم من خسته نیعز یول 

 ... بود یعال

 و به خونه برن حق با نح داد زودتر شام رو تموم کنینا ترجیس

 ..... ا بود امروز از صبح خسته شده بودیهل

 کراست به یا خواست که ین رو پارک کرد از هلی نا ماش ی س یوقت

 ا لباس لزم داشت، دوست داشت حال یهل یاد ول ینا ب یس یخون ه

 ن شکل باشه ، ازیز تموم بشه به بهتریکه قراره امشب همه چ

 .... ا لباس بردارهتنا اجازه خواست اول برن یس

 

 

 نک ه راحت با یا ی نا برای داشت س ی داشت لباس برم ایهل یوقت

 از داخل  هست برطرف بشه یاد و اگه ترس یمسئله امشب کنار ب

 :بلند گفت  ی هال با صدا
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 ادت نره حتماًی ی دار ی ا جان، از اون لباس خوابا که گفتیهل 

 ....بردار

 ش گرفت و تو دلشاا لباس خواب رو برداشته بود، خندهیهل

 ....نثارش کرد ییپرو

 د، دستش رو ی نا رو منتظر مقابلش دیرون اومد سیاز اتاق که ب

 : ا رو گرفتیجلو آورد و دست هل

 !م؟یبر 

 نا قوت قلب گرفت و با قدم ی دست س ی ا از حس گرمایهل

 .نا موافقتش رو اعالم کرد ی برداشتن به سمت س

 

 

 نا یرفتن س  یت در خروجمسرشار از عشق به س  ی هر دو با وجود

 .در رو بست و قفل کرد

 ا وارد یستاد تا اول هلینا در رو باز کرد کنار ایاز پلهها بال رفتن س
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 ...بشه

 ز بود کهیو تم یخونه عال ی ا وارد شد بقدری، هل

 ...ا برق زد و سر شوق آوردشیهل ی چشما

 نکه رقص دونفره داشته یداشت از جمله ا ی ادیز ی نا برنامههایس

 د یدیم یا رو خسته تر از اونیر وقت بود و هم هلیهم د ی شن ولاب

 .ازش داشته باشه یین درخواست تابجایکه چن

 

 

 وار داد بالخره موفق یه به دید هال شد تکنا در رو که بست واریس

 اره و اآلن وسط خونه به مانند  ین دختر رو بدست ب یشده بود دل ا

 :طاب بهش گفت خ ییستاده بود با خوشرویبا ایز یسیتند

 زم! راحت باشیعز  ی خوش اومد 

 ... ممنون 

 شده بود به اتاق رفت تا لباسش  ی گرینا هم انگار حال جور د یس
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 ا مانتوش رو داخل کمد راهرو گذاشت. صبر ی، هل رو عوض کنه

 نا یس ی صدا ی نا لباسش رو عوض کنه، ول  یبگذره تا س یکرد کم

 :د یرو از داخل اتاق شن

 ! ؟ییاا پس کج ی ا بیهل

 با شلوارک ی ه رکاب ینا ی ف لباسش وارد اتاق شد سیهمراه با ک

 .ر دندون زدن به مسواکش بودیده بود و در حال خمیپوش

 

 

 ا صرفنظر کرده بود ، چونیدن هلی از لباس عروس پوشظاهراً

 اره، لباس یخودش ن ی م گرفت به رویام تصمی نگفت هل ی زیچ

 خواباش که روش  ساز لبا ی ک  یخواب بپوشه و مسواک بزنه، 

 شد رو انتخابیجلوش بسته م ی حالت روبدوشامبر داشت و با بند 

 جلوش  ی د از اول اونجوریکشی کرده بود چون هنوزم خجالت م

 ... ظاهر بشه
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 ع یم لباسش رو سرایهلاتاق بود  ی س بهداشتینا داخل سرویتا س

 داخل یس بهداشتید و مسواکش رو برداشت و به سرویپوش

 .با رفتااتاق خو  ی راهرو 

 ی س بهداشتیاز سرو یشتر کارش رو طول داد وقتیک ربع بی

 رون فرستاد، برق یگرفت و بازدمش رو ب یقیرون اومد دم عمیب

 ید که روینا رو دیرو خاموش کرد و وارد اتاق خواب شد سهال 

 

 

 یکشه چراغ بال یصبرانه انتظارش رو می ده و بیتخت دراز کش

 به اتاق  یو دلچسب ییایور ی تخت با نور کم روشن بود وفضا

 ...ده بودیبخش

 ن لحظه رو تجربه کنه، ینکه در دلش دوست داشت ایا با ایهل

 ی زیا رو فرا گرفته بود با چیهلکه سراسر وجود  ی حدیآرامش ب

 .اس نبودیو ق ی قابل برابر
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 ، امن و  در مامندر کنارش خواست تا یکه دلش م ی طور

 .ه رتکونم نخو ینا بمونه ، حت یآرامشبخش س

 ضربان قلبش تا عرش خدا  ی گه باور داشت ممکنه صدا یدحال  

 .هم برسه 

 بند بند  خش دار که ییمشابه چه بسا بدتر ،و صدا ی نا با حال یس

 : زد کنار گوشش زمزمه کردیاد میا رو فریوجودش هل

 دم ی دمت ،بهت قول میر فهمی؟! ببخش که دیبخشیمنو م 

 . گذشته رو برات جبران کنم

 یینایشدن ب ا سیک ی ی را یوجودش پذ یا ب ا همهیهل دوست داشت

 که  ی د، با وجودیکشیتابانه انتظار بودن باهاش رو م یباشه که ب

 نمورد یا در ایتهلینمونده بود، اما رضا یبراش باق یصبر و تحمل

 . ز بودین چیمهمتر

 کردیشتر میتخت رو ب ی که با دستش نور لمپ بال یدر حال

 که براشون جون  یینه تو چشماوبه عقب بردش تا بت ی،کم
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 . ده ازشون بخونهیرو که م  یقت جوابیداد، نگاه کنه و حقیم

 !؟ی دیاجازه م

 

 

 جاد شده بود چشماش یکه براش ا  یشنگ ا با عشق و حس قیهل

 نان به دست یموافقت به هم زد و خودشو با اطم  یرو به نشون ه

 ....نا سپردیس

 .رق خواب بودغبود که مثل فرشت هها  ی سخت نگران دخت ر

 !شدیباورش نم

 ...ده بودی ا د یاز رو ی شب رو انگار در هالهای تموم اتفاقات د 

 ده بود، خودشم با ینشنهم ازش  یکوتاه ی صدا  ینکه حتیبا ا

 ت حالش رو داشتهیکرده بود رعا  یکه داشت سع یاقیوجود اشت

 نطور ازیشد، همیکه تو مشتش مچاله م  ی باشه، امّا از ملحفها

 که به دندون یکرد و لبیکه به دستش وارد م ی شدت فشار
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 ....کنهیرو تحمل م  ی شد چه دردیگرفته بود معلوم م

 

 

 ا رو هرگز تو ذهنش ینار هلنموقع بودن کیسال گذشته ا

 جلب نظر مادرش   ی روش رو رویپروروند، تموم تالش و نینم

 ن گذاشته بود، چقدر از مادرش ممنون بودیرش نازنیپذ ی برا

 افتادیاد اتفاق میکه زیا، خود احمقش با وجودیهل ببخاطر انتخا

 دنش رو نداشت از ید ییانگار کور بود و توانا ی نش ول ید بب یبا سپ

 ا رو به یده بود از مدتها قبل تموم فکر و ذهن هلیفهمنکه یا

 بهش  ی شد و حس بالندگ یخودش اختصاص داده غرق غرور م

 .....دادی دست م

 ن یست که از طرف چنین نیاز ا ز مطلوبتریچ چی ک مرد هی ی برا

 ....ره یمورد لطف و توجه قرار بگ ی دختر

 ...ا بودیهل  ی ون خدا و بعد صبوریآرامش اآلنش رو اول مد
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 رحمانه در موردش انجام یدونست تا چه حد بی که م ییبا رفتارا

 اره و به پاشیبود محال بود دوام ب ی گهای داده هر دختر د 

 .....بمونه

 ت بشه، به آشپزخونه رفت تا ی تقو دیبا یدتما تا یدونست هلیم

 ....صبحانه رو آماده کنه

 ی شدن مادرش صبحانه یادش اومد خواهراش که عروس می

 ید برایحال با ی فرستاد ول ید و براشون م یدیتدارک م  یصلمف

 ر  یز بود بغیخچال رو نگاه کرد همه چیکرد؟! داخل یا چکار میهل

 دوست داشت بهش  یلیخد ی که سپ ی ز خوشمز هایاز اون چ 

 .....ف که بلد نبود براش درست کنهی، ح یگفتن کاچیم

 خم مرغ درستا قبالً آورده بود تیکه خود هل  یوانیبا روغن ح

 د به اتاقیخچال بود چی که داخل  ی زیبا هر چ ی ز مفصلیکرد، م
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 ی ا هنوزم داخل حموم بود ملحفه تخت رو با ملحف هایبرگشت هل

 انداخت ، یین لباسشویرو داخل ماش  یبشیز عوض کرد و دیتم

 افتاده، حال نوبت  ین  یچ اتفاقیتخت رو مرتب کرد انگار که ه  ی رو

 ....کردیمش مید تقدیا گرفته بود و با یهل ی رابود که ب  ی هایهد

 ز یر از انگشتر چیا قبول نکرد بغید طال رفتن و هلیخر ی برا یوقت

 ...برداره ی گهاید

 سیرفت تا سرو یره به همون طالفروشااون روز دوب ی نا فردایس

 چشم زخم خوبه رو براش  ی رو که مادرش گفته بود برا ی روزهایف

 ی لش نبود نگاهش روید باب میه دک ی چند مورد یره ولیبگ

 دید ثابت موند، همون لحظه فکر کرد شایمروار ی گردنبندها

 ....ن منظور بهتر باشهیا ی د برا ید مروار یخر
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 که گوهر وجود هر  ی دیا داره مرواریه هلکن بود یهش هم ایتوج

 شامل گردنبند سه  ییبایم ست زیده، ن یه میه رو بهش هدیدختر

 ی خل هم و دستبندش رو انتخاب کرد ول چ خورده دایبنده پ

 ! هیمتاسفانه فروشنده گفته بود سفارش مشتر

 د اصل ینان داد تا چهارشنبه مثلش رو با مرواری نا اطمیامّا به س 

 راش بسازه ، چهارشنبه عصر آماده بود قبل از رفتن ب ی ن مدلیهم

 ... گرفته بودش ایهل دنبال 

 نکه ممکنه ضعفیاشده با تصور   یا طولنیبنظرش حموم هل

 : کرده باشه پشت در حموم رفت و در زد

 !زم؟یعز یااااا جان خوبیهل 

 :ا که گفتی بسته شدن آب اومد و هل ی صدا

 ... !رونیام ب یخوبم دارم م
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 ...الش راحت شدیدن صداش خینش با 

 ا رو با ین بار بود هلیرون ، اولی حوله پوش اومد ب یبعد از لحظات

 خودش بود که مادرش براشون یولهد ست حیدین حوله میا

 .... امدیبهش م  یلیحوله خ یگذاشته بود. رنگ زرشگ

 که یضعف عموم یحموم و آ بِ گرم حالش رو بهتر کرده بود، ول

 خورد ، از حموم یم ی ز یهرچه زودتر چ دیبا دکری تش میداشت اذ

 .....تخت شد که مرتب شده بود یرون اومد متوجهیکه ب

 :به لبش اومد و گفت  ی دنش لبخندیود با دنا هم داخل اتاق بیس

 ! زمیت باشه عزیعاف

 ا دوست داشت زود تر لباسش رو بپوشه و به آشپزخونه بره یهل

 :نا گفتیب سان در جویهم ی کرد برایضعف م ی دلش بدجور
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 !من لباسم رو بپوشم؟ یرون باشیه لحظه ب یشه لطفاً یممنون، م 

 :گفت ینا با سرتقیس

 !بهام؟ین غرخُب بپوش مگه م 

 .... راحت ترم ی ن جوریمن ا ی ! ول  یستینه ن 

 ...زمیباشه عز 

 س بود حال ید موهاش خی نا لباسش رو پوشیبعد از رفتن س 

 که همراهش آورده بود  وسرش ر  یدن نداشت حول هیسشوار کش

 ....رون رفت یسرش کرد و از اتاق ب

 ظارشصبحانه که انت یز آمادهیدن میبا ورودش به آشپزخونه و د

 د یرون کشیرو ب  یدنش صندل  ی نا با دی رو نداشت به وجد اومد س

 ...نهیو ازش خواست بش

 : رفت و روش نشست یا به سمت صندلیهل
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 ...ی دیدستت درد نکنه زحمت کش 

 ی ذاشت با مهربونیر عسل رو جلوش میوان ش یکه ل یا در حالنیس

 :گفت 

 ! !!ی نکه بخوریبه شرط ا 

 :ز گفتیبه م ی د و با نگاه یبه روش پاش  ی ا لبخندیهل

 ... الت راحتیخورم خیهمشون رو م 

 ... ی م بخوردیبا 

 ز یخواست کمک کنه م ایهلکه خوردن  یبعد از صبحانه مفصل

 ... ه ندادزنا اجای س یرو جمع کنن ول

 ا رو گرفت و به سمت اتاق خواب بردش وارد یبه جاش دست هل

 رون آورد، یب که شدن به سمت کمد رفت و جعبه کادو شده رو

 : گفت ی کرد با عشق سرشاریا م یم هل یتقد یکه دو دستیدر حال
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 ی و حس خوب ی زم قابلت رو نداره ، ممنونم که خانومم شدیعز 

 چ کجا حس ی چ وقت و هیرفتم هگکه از تو  یآرامش  ی بهم داد

 .....نکردم

 : ا اصالً انتظارش رو نداشت جعبه رو گرفتیهل

 ...ی ا نبود ، چرا به زحمت افتادن کاریبه ا ی ازیاصالً ن 

 ... رفتیاز صورتش نم ی کرد لبخند لحظ هایکه بازش میدر حال

 دیدن ست گردنبند و دستبند مروار ی در جعبه باز شد با د یوقت

 د دوستیمروار یاد اهل طال نبود ولیا زید، هلی شچشماش درخ

 ا خوشش اومده گردنبند رو ازینا که متوجه شد هلیداشت س

 به برداشت ، به گردنش داخل جع

 ... دستبند رو هم به دستش انداخت

 ش و ید تو گردن بلوریدن گردنبند مروار ینا از دیس ی چشما

 .... قشنگش ، درخشان شد ی دستبند تو دستا 

 :گفت  کها بود یلهنبار یا
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 .... !قشنگن اصالً انتظارش رو نداشتم یلیزم خ یممنون عز 

 :دلنواز گفت  یت و با لحنخیصادقانه همه عشقش رو تو نگاهش ر

 .....ز استین چیشتر از ای ب یلیکه ارزش تو خ ی دون یم 

 حد یا در کنارش بیهل یشگینا از تصور موندن همی س یسرخوش

 :مه دادااد یو اندازه بود با مهربون

 ر م یز صبحانه م یزم تو استراحت کن ،بعد از جمع کردن م یعز 

 ....کردم یسا رو برات خالارم قبالً کمد لبا یلت رو مین وساییپا

 ینا دور باشه، در دلش جشنیست از سیگه قرار نی نکه دیام از ایهل

 ....شادمانه برپا بود

 ریز ی دا ب ه وجودش و محبت هایدل نازک شده بود. شد یکم

 از حضورش  ی لحظ ها یخواست حتیاز داشت دلش نمیش ن ی پوست

 :ن گفتیهم ی محروم باشه برا

 . میاریم باهم میری ملزم ندارم بعداً ی زیچ 

 :گفتنا یس
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 نهم ه ید ایا استراحت کن نبا ی، بی تو بخوا یرم هرچ یباشه نم 

 ... ی سرپا باش 

 ن بار دلش ی چندم ی ن اندازه! براینا ، تا به ای س یا از دل نگران یهل

 ...گرم شد

 ا رو رها یهل یلیم  ی لش از هال ، باعث شد با ب یزنگ موبا ی صدا

 ...ز اتاق خارج شدجواب دادن ا ی کنه و برا

 یرختخواب رو  ی بجا یداشتول یا هنوزم احساس خستگیهل

 ....نشست  یصندل

 که از مخاطب ین صحبت کردن وارد اتاق شد در حالینا در حیس

 رو به سمتش گرفت و به  یکرد گوشیم ی پشت خط خدا حافظ 

 :گفت یآروم

 !روزه خانومهیف

 :رو گرفت یا گوش یهل

 ... الو سالم
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 !؟یماهت عروس خانوم ، خوب ی سالم به رو 

 :دن لفظ عروس خنده به لبش اومدیبا شن

 

 

 ....زم ، خوبمیممنونم عز 

 ت تماس گرفتم جوابیهو در بزنم با گوشینم نخواستم یی من پا  

 ... ن مزاحم همسر جانت شدمی هم ی ا، بری نداد

 رفت ، دکمه بازکن یفون میکه به سمت آیا برخاست و در حالیهل

 : رو زد و گفت

 ؟! تا در رو برات باز کنه ، ین یی پا ینا نگفت یچرا به س ییوا ی ا 

 ....ا بال یب

 کرد گفت ینا که متعجب نگاهش میرو قطع کرد و رو به س یگوش

: 

 !دونم چکار داره؟ینم 
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 د با ی روزه رو دیزنگ ، در رو باز کرد ف ی دن صدای ض شنحبه م

 وش، چندکوچکتر ر یر و ظرفیبزرگتر ز یکیدوتا ظرف در دار، 

 

 

 به  ی ا لبخندیدن هلیبود. با د یی ظرف رو ی شاخه گل رز هم رو

 د و یا رو بوسیهل یروش زد صورتش رو آورد جلو و هر دو گونه

 :دادی که ظرفا رو به دستش میدر حال

 نا رویک گفتن و ا یزم ، خاله جونمم تبری ک باشه عزرمبا 

 دمصبر کر یام ول یخواستم زودتر بیمخصوص تو درست کردن م

 د. خاله گفتن حتماً از هر یدار باش یارم که مطمئناً ب یب  یوقت

 .... ی دوشون بخو ر

 :اورد ادامه دادین تر مییکه صداش رو پایدر حال

 ی تونینگه دار و تا م مخودت رو گر یدر ضمن خاله گفتن حساب  

 ... جات بخوریگرم
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 ی خالهاش بود برا  یروزه و مهربونیا هنوزم تو شوک کار فیهل

 :قدر دان گفت ین با لحنیهم

 

 

 ه روز یشال یزم ا یدست خاله جونت و خودت درد نکنه عز ییوا 

 ، ی به زحمت افتاد یلیارم خینا خودم درست کنم برات بیاز ا

 !داخل ؟ ی ایحال چرا نم

 ... شتیام پ یگه میه وقت دید برم ، یزم باینه عز 

 ده یپوش که تنش بود  یرکاب ی رو  یراهن ینا پیرفت که سیداشت م

 : ا گفتی دن دست پر هلی بود و آمد، با د 

 د، حال چرا یدیروزه خانوم! دستتون درد نکنه زحمت کشیف 

 ....د داخلیدر؟! بفرمائ  ی جلو

 :نا با احترام گفتیروزه در جواب سیف

 ن ییگه آژانس پایه وقت دیشال یمهندس! ا ی ممنون آقا 
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 ...منتظره

 

 

 اد دانشگاه شما یرو نمفردا  ایهلروزه خانوم! در ضمن یف 

 ...ز باشه یحواستون به همه چ 

 نا یگرد شده به س ی ن حرف رو نداشت با چشمایا انتظار ایهل

 :نگاه کرد و گفت 

 ... رمی؟! فردا میچ ی نا جان! برایس 

 :بال انداخت و گفت یینا تاک آبروید حرف سییدر تا روزهیف

 ت کن خودم ؟! بمون خونه استراح ی ایب  یخواستیوااااا، مگه م  

 کنم، اونم که عاشقته یفردا با خانوم دکتر فولدوند صحبت م

 التم از بابت درس و جزوه راحت باشه بخاطر یره، خیگی سخت نم

 ...کنم یتو هم که شده دقت م 

 ...کرد و رفت یروزه خداحافظیکرد ، ف رنا قدردان تشکیس
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 ا گرفت و ینا در رو بست و ظرفا رو از دستهلیبعد از رفتنش، س 

 ام به دنبالش روونه شد هنوزم تو بهت حرف یبه آشپزخونه برد.هل

 :د ین پرسیهم ی نا بود، برایس

 بهت بگم  یرم؟! به چه زبون یمن فردا نم ی گفت یچ ی نا! برایس 

 !مورده؟یب ت یحالم خوبه و نگران

 :ز آشپزخونه جا داد و در پاسخ گفت یم ی نا ظرفا رو رویس

 رم شرکت اصالً تا مدتها دلم ی؟! منم نمی کجا بر  ی خو ایزم میعز 

 ... یشم باشیدوست دارم همش پ ی خواد از کنارم جنب بخورینم

 ... امیرم و زود میخب کالسم رو م 

 رحم  یدر بقنی؟! ای ایعصر ب ی نه که صبح بر  یمنظورت از زود ا  

 لین هفته رو کالً تعطیدم ایح م ی! به من باشه ترج  ایهلنباش 

 ی کن



@Romanbook_ir                                                                                      تابوشكين عاشقانه  

  
 

شما! یمجازق ین رف ین و آخریرمان بوک:  اول                                      

 

 

 ... مونمی! از درسم عقب م نه توروخدا  ییوا 

 ....زم پس فقط فردایباشه عز 

 :دادیکه سرش رو تکون میا مجبور به موافقت بود، در حال یهل

 ! باشه 

 ! ه؟ینن داخل ظرفا چی کنجکاو بودن بب 

 دن ی رو که باز کرد، با د ییبرداشت، در ظرف رو  نا گلها رویس

 گفت ی مبو و ظاهر خوبش  یه و لید چیات داخلش نفهمیمحتو

 ی ز یباشه چون داخلش خرما و چ دیبا ی ز خوشمزه و مقو یچ

 د و یا سرش رو جلو برد داخل ظرف رو دیه حلوا بود، هلیشب

 :گفت 

 ... خوشمزه است  یلینکه، خیرنگ 

 ی کین ینا ، در ظرف دوم رو برداشت ایس ی با حل شدن معما برا
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 بود به محض باز شدن درش عطر  یشناخت کاچی رو خوب م 

 ...آشپزخونه رو پر کرد ی ضاخوبش ف

 ییزاین چی شد از چنینم یداشتن ول  ینکه صبحانه مفصلیبا ا

 گذشت، 

 :نا با خنده گفتیاله وقاشق آورد، سیدوتا پ

 رفته ! دست  ان فکرش تا کجاهی !، بب  ی دار یعجب دوست خوب 

 .خالهاش هم درد نکنه

 ا با خنده یبود ، هل یهر دو شروع به خوردن کردن طعمشون عال

 :گفت 

 . دوست داره  یکاچ یلیخ ید خال یسپ ی جا 

 :قتر شد و ادامه داد یلبخندش عم

 شرکت  یم تهران فردا صبحش که رفت یکه اومد یشب اول

 !اراک؟ میابراز تاسف کرد که چرا نموند یده زنگ زد، کلیسپ

 م تا صبحش مامانم صبحانه یموندید شب رو م ید معتقد بود بایسپ



@Romanbook_ir                                                                                      تابوشكين عاشقانه  

  
 

شما! یمجازق ین رف ین و آخریرمان بوک:  اول                                      

 هو از یمادرش  ی ادآور یخورد با یم  ید کاچیاورد و سپیبرامون م

 .شدن ی مهابا جار  یشد، وسط خنده اشکاش ب یدرون ته

 ن زانو زد یزم ی ز اومد کنارش رویدنش از اون طرف مینا با د یس

 :و دستاش رو گرفت

 دونم و تو یمن م یه کنیگر ی ن حالت اگه بخوایبا ا  ! ی ن هل ی بب 

! 

 ی نا کآلفه و عصب یگرفت ، س  ی شت ریهاش شدت بین حرف گریبا ا

 :نگران گفت  یخت با لحن ی ر یوقفه اشک م ی ا که بیرو به هل

 .گهیزم بس کن د یعز

 هو دلم مامانم رو خواست، اونم حتماً مثل یست یدست خودم ن 

 به  ی دون ه دخترش صبحانه مفصلی ی آرزو داشته برا ی هر مادر

 . ن منظور درست کنهیا

 :ن گفتیغمگ ینا با لحن یس

 ی دن عروس ی د دیبار مَنِ خره! اگه آدم بودم یتقصمتاسفم همش  
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 شب همون موقع یم اراک و اتفاق د ی موندید شب میمثل تو با

 . افتادیم

 قبل از اومدن  یشب عروس ایهل یوقفهیب  ی ههایگر  ی ادآوریبا 

 :تاسف بار ادامه داد ی! با لحنیان و موقع خداحافظربه ته

 تک تک  ی ادآوریبا ز دلم من حال حالها بهت بدهکارم ، یعز

 .شمیاتفاقات گذشته داغون م

 :انه گفتیکرد دلجوی که دستش رو نوازش میدر حال

 ...م صورتت رو بشوریا بریب 

 ه نا ، برخاست تا بره صورتش رو بشوریت از حرف سیا به تبع یهل

 . خواستیخواب م یدلش کم

 یز  ین طور هر چ ی نک، همی و رنگ ی کاچ ی نا مابق ی ا، سیبا رفتن هل

 خچال منتقل کرد، تنهایز صبحانه مونده بود رو با عجله به ا

 روزه رو داخلشیف ی خت گلهایرو که داشتن آب ر  ی گلدون 

 ده بود، یتخت دراز کش ی ا رویگذاشت و به اتاق خواب رفت هل
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 که  ی کرد و نگاهش به سقف ثابت مونده بود جوریمنه یگه گرید

 ..نا نشدیاومدن س یمتوج ه 

 

 

 تخت رفت  ی از اون سمت رو ینا به آرومیس

 برگردوند  سرش رو به طرفش 

 خواستم ناراحتت کنم خصوصاً یببخش دست خودم نبود نم 

 ! امروز

 : ندامت گفتنا با یس

 چند ماه  م کنه منم نه تو! با حماقت ید عذرخواهیکه با یاون 

 م سهم با هم بودنمونیمون رو مفت از دست دادیاز زندگ ییطال

 م! اآلنم که ی ه مسافرت دونفره نرفتیحال تاب یزه حت یناچ یلیخ

 مین حال ماه عسل بودید همیوسط درس و دانشگاه توئه وگرنه با 

 ادامه داد آروم شدنش  ی که برایدر حال
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 ن فرصت یلم در اولسکنم، ماه عیگفتم که همه رو برات جبران م 

 .... ی که تو بخوا ییم اونم هر جا یریم

 :ز گفتیتشکرآم ین ا عاشقانه نگاهش کرد و با لحیهل

 م! مهم کنار هم بودنه چ ه ی نداره حتماً به ماه عسل بر یلزوم

 ن هتل یاگه بهتر یم حتیداره کجا باشه ؟! هر جا که بر یتفاوت

 راح ت یعنیبرم ی ما هم باشه بازم من با خودم ملحفه یستاره دن 

 ن یشه اآلن فقط همیخودمون نم یچ جا خونهیستم پس ه ین

 .... میم که داریخوایرو م نفره و آرامش۲خلوت 

 :کردیا رو نوازش میهل ی که موهاینا درحالیس

 ی عنی یگ یکه تو م ی نجوریم ، ایشه که مسافرت نریگه! نمینه د 

 ...می نر ییم و جایشه تو خونه باشیهم

 من  ین سن رو کرده به اندازهی هست که تا ا یکس اتفاقاً کمتر 

 دم فقط یان رو دریا  ی با همه جایمسافرت رفته باشه، من تقر

 چون در یعنیگم ی ستان و بلوچستان نرفتم، منظورم اآلنه ، میس
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 نداره کجا باشه وگرنه  یکنار هم بودن برامون مهمه پس فرق

 ....ه یزندگ یمسافرت که لزمه

 .......ر قدرت درک و شعورت بالستدنقیقربونت بشم که ا 

 :سرداد و در ادامه گفت ی خندها

 نیاول یستان و بلوچستان نرفتیادم باشه چون سیفقط 

 ...مسافرتمون بعنوان ماه عسل به اونجا باشه 

 :د و گفتیکش ی ازهاین بار خمی چندم ی ا برایهل

 ی دوست دارم برا یلیداره خ ی اد یز یدنید ی دم جاهایاتفاقا شن 

 ...میریداره ماه عسل م یرم که شده برم حال چه فرق اه بی

 ....ی واتو بخ ییزم گفتم که هر جایباشه عز

 در پنهون کردنشون داش ت یا سعیکه هل یدرپ یپ  ی ازههایاز خم

 اد ی متوجه شد خوابش م

 :گفت 

 .... !م؟یکم بخوابیزم یعز
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 ن ا زیهم ی شد برایو خواب داشت هالک م  یا از خستگیهل

 ....بش استقبال کرد و چشماش رو بستوشنهاد خیپ

 نا از خون هیس ده بود که دوست نداره یا فهمیهل یاز رفتار و حرفا

 ...رونیبره ب 

 کیبه هم رو دوست داشت  ین حس تعلق و وابستگینا ایس

 ...شد به خواب رفته بودن یم  یساعت

 بود و ناهار نداشتن   ۲ساعت  ی کایدارشد، نزدینا زودتر بیس

 دار یره و تا بیع بره ناهار بگیا خوابه سریل که هلا م گرفت حیتصم

 ..... نشده برگرده

 د ،  ینا رو کنارش ندیباز کرد سچشماش رو که 

 . نبودنش شد ی  که گذشت از سکوت خونه متوجه یکم

 ....ره یاز رختخواب جدا شد، حدس زد رفته ناهار بگ 

 هدیبه صورتش زد و به آشپزخون ه رفت با اونچه که صبح د یآب

 هی ین تا آسمون تفاوت داشت کامالً مرتب و بدون حتیبود زم
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 ....!دونه ظرف نشسته

 نیبازم از هم ین اواخر مهربونتر شده بود ولینکه اینا با ایس

 ....فر ق کرده بود یشب کلید

 داد ک هیکرد و نشون م یشه میشتر از همیت حالش رو بیرعا

 ا بود اونم دیحواسش بهش هست، از رفتارش هم کامالً پ  یهمه

 ....رو نداره ی ا طاقت دوری مثل هل

 شب با خودش آورده بود و ید  که  یف دستیبه اتا ق برگشت ک

 ....لباساش توش بودن رو به داخل کمد منتقل کرد

 .... باز شدن در اومد ی تخت بود که صدا  ی درحال مرتب کردن رو

 رو هم با دستش صاف کرد و به هال  یروتخت ین ناهموار یآخر

 .... رفت

 :گفت ییرسا ی د، با صداینا رو داخل آشپزخونه دیس

 !؟ی سالم ! کجا بود  

 !گه؟ید یزم! خوب یماهت عز ی سالم به رو 
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 :موهاش رو پشت گوشش زد و با ناز گفت 

 ...خسته بودم که اونم رفع شد  یچندبار بگم خوبم؟! فقط کم 

 :گفت نا یس

 ... ام یناهار م ی لباس عوض کنم ، دستام رو بشورم برا 

 ...زمیباشه عز 

 ز رو یاد مینا ب ی مضاعف به آشپزخونه رفت و تا س ی ا با انرژیهل

 ز گذاشت و منتظر ینا گرفته بود وسط می رو که س یید ، غذایچ

 .موند

 ا نشست، دوتایهل ی نا وارد شد و درست روبروی د سینکش یطول

 ی شم برایکیا، یهل ی ش رو اول گذاشت جلوی کیظرف پلو بود 

 .... ده بودی هم داخلش کباب برگ و کوب فه ظری خودش خودش  

 :داشت گفتیم که درش رو کامال برینا در حالیس

 ن ا زیهم ی برا  ی شتر دوست داریدونستم کدومشو بی قاً نمیدق

 ... هر دوش گرفتم
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 م ا آلنم خودم یر صبحانه خوردی، ما که دی ممنون به زحمت ا فتاد

 ...! ؟یغذا گرفت یکردم چرا رفتیدرست م ی زیه چی

 :آمرانه گفت یسرزنشگرانه بهش انداخت و با تحکم و لحن ی گاهن

 ف و لغریزم ضعید بهت بگم عزی! چقدر بای خوریم تا آخرش رو

 اراک، بعدش که با مامان  ی ندفعه که تنها رفته بود ی! ای شد

 ست؟! ویبود که چرا حواسم بهت ن یصحبت کردم شاک یتلفن

 ... افتهین چشات گود بییگذاشتم پا

 نا خودشو از ش یکه س  یاد مدتیتنها رفتنش به اراک   ی ورآادیبا 

 زیحزن انگ ییگرفت ا فتاد ، با صدایازش نم ی رکرد و خبیم  یمخف

 :گفت 

 ...کردیغ میمعرفت خودشو ازم در یه بیآخه اونموقع  

 ست قول یمعرفت ن یگه بیاون آدم د ی خاک بر سرش کنن! ول

 ... ن به بعد واقعا آدم باشهیده از ایم

 ر شد و معترضانه ینا به خودش دلگیراه گفتن س یاز بد و ب  ایهل
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 :گفت 

 یگه مشکلیدوارم دی نگو! منم ام ی ن جوریزم ا یعز خدانکنه 

 ... اد ، غذا سرد شدیش نیپ

 شدنشان  یکین ناهار بعد از یهر دو ناهار رو شروع کردن، اول

 یزیشه ا ز غذاش چیب نظرش خوشمزه آمد که برخالف هم ی بقدر

 ... که بقول خودش قادر به تکون خوردن نبودینموند طور

 دست بزنه ازش ی زیا به چیاجازه نداد هلنا یبعد از غذا باز هم س

 ز جمع شد فقط مونده بود یزو د م یلینه، خیخواست همونجا بش

 نا رفت تا یزنگ تلفن خونه بلند شد؛ س ی شستن ظرفا که صدا

 ...تلفن رو جواب بده

 ....و مشغول شستن ظرفها شد  نا استفاده کرد؛یاز نبودن س

 نکه با یا یپدرشه ول دی د، فهمینا که پشت تلفن شن یس ی از حرفا

 !نا چکار داره براش معما بودیس

 مبل ی ا کنجکاوانه به هال اومد و روی شستن ظرفا تموم شد، هل
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 ....نا نشستیس ی روبرو

 شت ر یمتاس ف به خودش گرفته بود ب  ی که چهر هاینا در حالیس

 وال چه "و  "حق با شماست! "با جمالت   یهرازگاه ساکت بود و

 ....دادیجواب م "عرض کنم؟!  

 زد ینطور که حرف مینا همیس

 : و گفت

 جواب با ی گم برای کنم میچَشم حاج آقا، من باهاش صحبت م

 ....ره یشما تماس بگ

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

 ...التون راحت حواسم هستیخ

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

 رمان و حامدجان سالمیقاهآزجون ،یحتماً، شمام به عز 

 ...دیبرسون 

...... 



@Romanbook_ir                                                                                      تابوشكين عاشقانه  

  
 

شما! یمجازق ین رف ین و آخریرمان بوک:  اول                                      

 ... رو گذاشت ی با گفتن خدا حافظ گوش

 :دیا متعجب پرس یهل

 !بابا بود؟! چرا با من حرف نزد؟

 داشتن که قراره اول من باهات صحب ت ی آره حاجآقا بودن، کار

 جه ینت ی ریخودت تماس بگ یمت رو که گرفت ی کنم بعد تو تصم

 ....یرو بگ

 نگاهش   یه استفهامیان چیاشت زودتر بدونه جردا دوست یهل

 :کرد

 ....مشنو یخب، بگو م 

 خوادیکه م ییزایچ ی کرد تا با نظم دادن و دسته بند ینا مکث یس

 یا رو جلب کنه ، بعد از لحظاتیبگه تو ذهنش بتونه نظر مثبت هل 

 :گفت 

 !!!دادگاه اون پسره است ینکه فردا جلسهیمثل ا 

 نظورش کدوم پسره است، چهره در هم ما فوراً متوج ه شد یهل
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 :د و گفتیکش

 ادب بشه تا ی د جوریفش روشنه بایکه تکل؟! اونیخُب! که چ

 ... ن غلطا نکنهیگه از اید

 ن جلسهیر عمد بوده ، ایمشخص شده نوع قتل غ یتو جلسه قبل

 ت بره تا به ینه که به کانون اصالح و تربین اییتع ی دادگاه هم برا

 ... ایبرسه   یسن قانون

 :دی پرس ید با هولزدگینا رو دی ا تا مکث سیهل

 !؟یا چی 

 نم دریا یکرده درست! ول   ی ادین پسره غلط زیزم ایعز نی بب

 نداره تازه  سالش تموم شده و  ینظر داشته باش که اون سن

 یی طنت و ماجراجویش ین کارشم از رویسال ا ۶رفته تو 

 الش که تو سه عده هم سن و ین یپسرونه بوده حال اگه بره ب

 !چی شه هیگه بودن اصالح که نمی کار پخش مواد و هزارتا خالف د

 .... شهیهم ازش درست م ی ه خالفکار حرفهای
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 ی عذاب و سخت ی د اونقدرینداره! با  یگه به ما ربطیاونش د 

 ...رو که کرده پس بده  ی بکشه، تا ذره ذره تاوان کار

 :تاسف بار گفت  ینا با لحن یس

 ن کارا مامان ی چکدوم از ایکه متاسفانه با ه نهیجان! مهم ا یهل

 ...ردهگیامرزت برنمیخداب

 ب ر  یکه چون داغ یت تلخیواقع ی ادآور یبا اومدن اسم مادرش و 

 ی نا وقتی ر شدن، سیار سرازیاخت یدلش مونده بود اشکاش ب

 ا ید که ازش خواسته بود با هلیرو شن یعیحاجآقا شف ی حرفا

 ه بخشش بشه ب یصحبت کنه و قانعش کنه تا راض 

ه و هق هق یرگ أورد  یدلش طاقت نمد، ید یم ا رو که یهل ی اشکا

 .... امدی ا بند نمیهل

 گفت: در آروم کردنش داشت  یکه سعینا در حالیس

 خوا د یمشترکمونه دلم نم  ین روز زندگیز دلم امروز اولیعز 

 بگذره، آروم باش قربونت بشم، دوست ندارم اشکت رو ی نجوریا
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 ....ی ه افتادین باره به گرین دومیصبح تا حال ا زا ینم ولی بب

 :هق گفت ا با هقیهل

 مامان رو ی ن زودیست! به همیگه براش مهم نیبابا د یعنی

 !فراموش کرده؟

 که نگاهشیدر حال

 :نان در ادامه گفتیکردبا اطمیم

 ؟! خصوصاً ی رمان چیت بدم حامد و هیم منم رضایریحال گ

 ....ادیوتاه ب کا ین راحتیحامد محاله به هم

 :باشه گفت رگذاریکرد تاثیم  ی که سع ینا با آرامش و لحنیس

 ؟! مگه ممکنه پدرت مادر خدا یزنیه مین چه حرفیزم ا یعز 

 ک روز در یهنوزم    یدونستیامرزت رو فراموش کرده باشه، م یب

 چیز کامال جداست و هیه چیره مقبره؟! موضوع بخشش یون م یم

 ...ارهدبه فراموش کردن مادرت ن یربط

 :تازه کرد و در ادامه گفت ینفس
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 ...شدن فقط مونده تو  ینم راضرمایدرضمن حامد و ه 

 ا مثل برق گرفتهها شد چشماش از تعجب گرد شده بود ویهل

 : امدیگه اشکاش نمید

 که م نیشتر بود طوریتش ب یما جد یرممکنه ! حامد از همهیغ 

 خودم پسره نکنه  ی گفت اگه قانون هم کاری دادم، میش میدلدار

 حثباهاش ب ین حرفش کلیکشمش سر اینم م ی رون ببیرو ب

 !شدن؟ یکردم ! حال چطور شده همه راض 

 :زد و ادامه داد ی پوزخند

 ده به خانومش و مادرشیگه از دست رفت حال چسبیحامدم د

 یدارن برا   ی نه، اونا هر نظر یا تا بوده هم یرو فراموش کرده . دن

 ینجور یرون همیاد بیکه پسره ب   مشینم یراض یک یخودشونه من 

 گناه یه آدم بیش زده ی اطیاحت یا براحت بچرخه انگار نه؛ که ب

 .... رو کشته

 :نا در جوابش گفت یس
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 ! گران قضاوت نکنیدر مورد د ینقدر زود و براحتیجان ! ایهل 

 چیشتر از تو، هیدم بینکار مصر بودن شایا ی اتفاقاً برادراتم رو 

 .... امدنیجوره کوتاه نم

 :اندوهناک ادامه داد یبا لحن

 امرزت اومده به خوابش و ازش یابشب مادرخدیگفت دیپدرت م

 ه ویکه پدرت چطور آدم ی دون ینم مید، ایت بدیخواسته رضا

 درش  یجان ! حتم اً حکمتیگفته باشه، هل  ی نجو ر یمحاله هم

 ی شدن اونم فقط بخاطر خواب یهست برادرات هم تازه امروز راض

 .... ده ی دکه پدرت 

 ن داشت که نایکرد، اطمینا رو تماشا می س یا با بهت زدگ یهل

 ن بود کهیتعجبش از ا ی ده ول  ی گه د ی رو که م یپدرش حتما خواب 

 !رو ازشون بخواد ؟ ی زین چید مادرش چنیچرا با

 :ا استفاده کرد و ادامه دادینا از سکوت هلیس

 ت ش مشترکمون رو با بخشش و گذ یخوبه باهم بودن و زندگ
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 !ارهمون دیتو زندگ یمثبت  یج هیحتماً نت ی نجوریم ای شروع کن

 د ید پسر ما شرورتر باشه بایم شایشینده بچهدار میما هم در آ

 رقابل یب و غیموجودات عج یپسرا خصوصاً تو سن نوجوا ن یبدون

 کله  ی نم از رویگذرونن ایرو م یشن دوران بحرانیم  یکنترل

 د آدمید شایه فرصت بد ی نکار رو کرده، بهتره بهشیا یخراب

 ...شد  یخوب

 آرامش ی نا کنارشه حرفاش بقدری ظات سن لحی چقدر خوبه تو ا

 ....شهیآت  ی بخشه که حکم آب رو

 ره یم بگینگه تا در آرامش بتونه تصم ی گهاید ی ز یح داد چیترج

 ...نداشته باشه   یمونیو بعدآ پش

 ی به بهانه 

 زخونهپو به سمت آش بلند شد از کنارش  ی چادرست کردن 

 ....رفت

 از ذهنش ی ظهاده بود لحیکه پدرش د ینا و خوابیس ی حرفا
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 ار رویاخت دیبامش رو گرفت  ین اوصاف تصمیشد؛ با ایخارج نم

 دونن همونو انجام یکه صالح م  ی کرد تا هر کار یبه پدرش واگذار م

 .... بدن

 شید آتید یمادرش م ی ش رو برایو ناراحت ای هل ی اشکا یوقت

 ک لحظه هم خودشو بذاره به  ی  ی تونست براینم  یگرفت حتیم

 دن پسرِ مسبب مرگ مادرشیشش بخاطر نبخشا واکنیهل ی جا

 راحت ی ریم گ یه ، تصم یسخت  یلیط خیو قابل درکه شرا یعیطب

 .....ست ین

 نه اونقدر اتفاقیا رو بب یخواست امروز اشک هلیاصالً دلش نم

 ند بود که دوست نداشت حس خوبش با یشب براش خوشاید

 ...ن بره یازب ایهل یدن ناراحتید

 ....کردیال و هواش رو عوض مد هر جور که شده حیبا

 آورده بود یروزه همراه با کاچ یکه ف ینکی و رنگ ی چا ینیبا س 

 ز گذاشت و خودشمیم ی و مخلفات رو رو ی چا  ینیوارد شد س
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 ی صورت و چشماش مشخص بود مدت  ی ه روینشست از آثار گر

 ه کرده یگر که آشپزخونه بوده بازم

 ی که نشون از بسرش جمع کرده بود  ی پس بال ی موهاشو با کل

 ینجور ینا اصالً دوست نداشت امروز ایداد، سیش میحوصلگ

 ... نشی بب

 گه دوست نداشت ین بلند شد رفت کنارش نشست دیهم ی برا

 ن  یخواست در چنیازش دور باشه، هرگز دلش نم ی های ثان یحت

 پس موهاشی تش رو برد کل سنه، دیون ببیچشماش رو گر ی روز

 ..... رو باز کرد

 .....کنه ی! تازه بسته بودم باز بودنشون کالف هام م  نایاااا س

 داد با یتو موهاش حرکت م  یکه دستش رو به آرو مینا درحالیس

 :گفت یتصنع یاخم

 .... ی من هستم حق جمع کردن موهاتو ندار یوقت

 گرمه  یلیخ نتهرا ی کنم هوای رم کوتاهشون می تابستون م ی برا 
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 .....سختمه

 :نه گفتجبهه گرفت و آمرا ی نا فوریس

 ، من عاشق موهاتم یدونینکار رو بکن اونوقت خودت میا 

 ....ده یبهم آرامش م

 ست بخاطر خوش آمدن تو من عذابین ین خودخواهیبنظرت ا

 !بکشم؟

 شه، دلمیگه گرمت نمی ببندشون د ی ری رون که م یخب ب

 ..یت بشیخواد اذ ینم

 ر م یخوام بگ یتنم برام سخت شده، دوش کوتاه هم که مفحموم ر 

 ... کشهیم ساعت طول مین

 زد وگفت  ی ه چشمک  معنادارینا یس

 حواله بازوش کرد ینا لجش گرفته بود مشتیس ییپروا یا از بیهل

 :و معترضانه گفت 

 ....ا یدلت خواسته گفت یشب تا حال هر چی از د 
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 یوره مال خودمج، همه ی گم چون خانومم شد یمعلومه که م 

 شب همه یلبمم هست از داسمت عالوه بر شناسنامه حال تو ق

 ...روشون تعصب دارم ی وجودت سند خورد به نامم و بدجور

 :گفت 

 !ره؟ یگ یبگم خندهات نم ی زیه چی 

 ...دمید نخندیبگو حال شا

 ... خواد برم شرکتیگه دلم نمید

 :ا با پوزخند گفتیهل

 ...هد برم دانشگایحتماً منم نبا 

 ..ی دیاوهوم، درست فهم

 ...ستایحالت خوش ن 

 ...دونمیه خودمم مآر

 دیمثآلً شا یزنین حرفا رو نمیگه ا ی ه مدت بعد دیحال اولشه ، 
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وقتت رو با دوستات  ی ح ب د ی ا ترج ی شرکت!   یشتر ب مونیب

 ی بگذرون

 .....ین ی خت منو ببیتا ر

 ... افتهیاتفاق ب ییزاین چیمحاله چن

 ... ی گیور باشه که تو م طنیدوارم ایام

 ی نا حال بهتر ی س ی شائبه ی ب   ی تها، با محب ی بعد از صرف چا 

 دا کرده بود ... غروب با پدرش تماس گرفت وی نسبت به قبل پ

 ....ار رو در خصوص دادگاه به پدر و برادراش واگذار کردیاخت

 

 

 کردن ی نا بودن و سپریروز لحظه به لحظه در کنار س۲بعد از 

 ه بالخره زمان رفتن به دانشگا  ی ادموندنیبخش و ب ساعات لذت

 روز عصر تماس گرفت و گفت دکتر فولدوندیروزه دید فیفرا رس

 ی نیرینا رفتن شین با س یهم ی ازدواجش رو خواسته بر ا ینیریش
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 ....گرفتن 

 ار استقبال یکالس و استادا بس  ی ا برایبردن هل  ینیرینا از شیس

 فهمن ازدواج کرده و یهمه م ه لین وسیکرد چون معتقد بود به ا

 ....کنهی نگاهش نم داریبه چشم خر یکس

 ا یومد بذاره هلیدانشگاه پارک کرد انگار دلش نم ین رو جلوی ماش

 خواست  ای هلقه به هشت بود، یبره به ساعتش نگاه کرد  دق

 نا شد ی ر دست سیدستش اس  یاده بشه ولیکنه و پ یخداحافظ

 :که گفت

 ..برو  ۸سر   قه مونده ، صبر کنیده دق 

 ...کشه  یم قه طولیآخه تا به کالس برسم  دق  

 ا مراقب خودت باش تو تا آخر یگه برو، هلیقه دیباشه بمون دق

 ... یرفت یم یید جاین هفته نبایا

 ... ستین  ینگران ی برا ی ل ی چ دلیآخه چرا؟! چند بار بگم ه 

 ... ام دنبالتیعصر خودم م 
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 ... امیخواد خودم با اتوبوس مینم

 وام ببرمت خیرم میگیام، قبلش تماس می؟! گفتم که م یگه چید 

 ... ییجا

 ...کجا ؟! اون ساعت خست هام 

 .... ی ا یب  یست که نتون ین یینترس خانوم کوچولو ! جا

 : که شد ۸قه به ینا خواسته بود موند تا  دقیهمونطور که س 

 ....گه برمیخب من د

 ....کرد ینا خداحافظ یرو برداشت، از س ینیر یش ی جعب هها

 :نا گفتیس

 !ام کمکت ؟یب 

 ...برمیست خودم مینه لزم ن

 یریکراست به کالس  رفت با دکتر جالیوارد دانشگاه شد و 

 باً همه اومده بودنیداشتن وارد که شد تقر یکالس انگل شناس

 ی ا کامالً ب یهل یان زندگیاز جر ی ال و شادیر از استاد ، ش یبغ
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 ر  یش براشون غییهویواج دن خبر ازیهم  ی اطالع بودن، برا

 ...منتظره بود

 که  یانسال و محترم یا به احترام استاد میاد که اومد، هلاست

 رو خدمتشون برد دکتر ی نیریش یهمه عاشقش بودن ابتدا جعب ه 

 د بخاطر ازدواجه بایا شد و فهمیمناسبتش رو که جو ی ر یجال

 ی  نیریا اجازه خواست شیک گفت هلیو مهر پدرانه تبر ییخوشرو

 ف اول یکه رد ی دیجمش ی اع کنه امّا دکتر از آقیه توزین بقیرو ب

 م از خدا خواستهایهلن کار رو انجام بده ، ینشسته بود خواست ا

 استاد رفت که کارش رو راحت یتو دلش دهها بار قربون صدقه

 ... کرده بود

 ی روزه جعبهیم کالس بالخره تموم شد ، همراه ف ی دو ساعت و ن

 بودرو که مخصوص گروه و دکتر فولدوند گرفته   ی بعد  ینیریش

 د یدن بفرمائ یکه در زدن با شن یمشون کنن وقت یرو بردن تا تقد 

 شون همراه با دکتریا در رو باز کرد و وارد شد ایخانوم دکتر هل
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 .... بودن ی در حال صرف چا  یآل یمیاستاد درس ش یصارم

 ییو با خوشرو لبشون به خنده باز شد ایهلدن یخانم دکتر با د 

 :گفت 

 گ میک میخوشحال شدم تبر یل  یدم خیخبر ازدواجت رو که شن 

 ...یا جان! خوشبخت باش یهل

 ! ممنون خانم دکتر 

 : شد ینیریهم که متوجه مناسبت ش   یدکتر صارم

 ...مبارکه ی عیگم خانوم شفیک میتبر

 

 

 ز و با گفتن بااجازه اتاقیم ی رو گذاشت رو ینیر یش  یا جعبهیهل

 .کرد کرو تر

 : روزه انداختیرون که رفت نگاه پرسانش رو به فیب

 !داخل اتاق ؟ ی امد ی پس چطور ن
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 ...ارو نشسته بود ی که  ی دید

 :دیا با تعجب پرسیهل

 ! ؟یگ یرو م یدکتر صارم

 ....آره

 ... ین ماهیاونوقت چرا؟! استاد به ا

 روزهیف ی رو یگاه دکتر صارم یگاه و ب  ی نگاهها ی ا هم متوجهیهل

 ادیش بنظر زکرد مجرد باشه ،سنی فکرشم نم یحت ی د ول وشده ب

 ا محالیمحسنات بود که هل ی دارا ی د، امّا بقدریرسینم

 ....دونست تونسته باشه تا بحال مجرد بمونهیم

 :روزه در جوابش گفتیف

 چرخهیاش همه جا مکه چقدر چشم ی دید

 ین حسی؟! من که تابحال همچیگیروزه چرا چرت میف ییوا 

 .... نکردم

 و از  ی راحت شد ی دودحلقه انگشتتونه تا ح  یبله شما از وقت
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 ....ی ن مشکالت نداریا

 :به لبش اومد و گفت   ی ا لبخندیهل

 اد ین حرفا نمیانکه یچاره به ای ؟! بی آها پس خودتم متوجه شد

 بهش ندارم طفلک از تو خوشش  ین حسیچون من همچ

 ... کنه یهم نگات م ی اومده حال گاه 

 ....جا کردهیب 

 داد جوابم مثبت ینهاد مشیمن اگه ازدواج نکرده بودم و بهم پ 

 ....بود

 :گفت   ی روزه به تندیف

 ست چونیمعلوم ن یچی خب به من چه ، اوًل که هنوز ه 

 ....نداده ، دوماً تا درسم تموم نشه قصد ازدواج ندارم ی شنهادیپ

 اد از اون آدم یمردم که زدن نداره، بهش م ی خب بابا بچه 

 .... که رفتارش رو ی د ی باشه د ایحساب

 کنم اگه مجبور نبودم باهاش درس همی نگاهشم نممن اصالً
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 ش ی ن ارائه شد، پیفقط با ا یآل یمین ترم شیگرفتم بدبختانه اینم

 .... رمشیشد نگیازم بود نمین

 م یلیگن من که خی ن به درخت میحواست باشهها ا ی آها

 ... دوستش دارم

 :و گفت دروزه لبش به خنده باز شیف

 .. م یا عوض کنیب خوام ینا م ی ن سی ع  یکیمن  یول

 روزه کرد ویف ی بازو یفش رو به نشونه اعتراض حوال هی ا کیهل

 :گفت 

 ....دمینم ی ه تار موش رو به صدتا بهتر از دکتر صارم ی یعمراً حت

 .....بهتون ساخته ی د عروس خانوم انگار داماد بدجوریاوه ببخش

 هیمن فقط  ی ن بود، تو زندگیم همرقبلشم نظ یاونکه بله!ول

 گرفتیم باهاش پا نمیزندگ  ی ل یناست اگرم به هر دل ی ده اونم سمَر

 .....زدمید ازدواج رو میق

 ...ی م عاشق شدی دیخب بابا فهم 
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 .... نشدم، چون از قبل بودم 

 ....نم که زبونتم باز شدهی بی ماشالل م 

 ....ی بله ! اونم چه جور

 ن ین و دلچسب بود که چنیری ش ی درقا ب یش با هلی شروع زندگ

 د حال که تمام و کمالی گنج یتو تصورشم نم یحت ی زیچ

 ک هیصاحبش شده بود مدام ترس از دست دادنش رو داشت طور

 رممکن یغ ی کار یازش جدا نشه ول ی لحظ ها یداد حتیح میترج

 ....بود  یو نشدن

 ن لحظهیخواست تا آخریامروز که رسوندش دانشگاه دلش م

 که چشمش  ییاده شد تا جایهم که پ  ی اشه وقت بکنارش 

 

 

 د شد به سمت شرکت حرکت ی ا ز نظرش ناپد یدش موند وقتیدیم

 ...کرد



@Romanbook_ir                                                                                      تابوشكين عاشقانه  

  
 

شما! یمجازق ین رف ین و آخریرمان بوک:  اول                                      

 د چون از یکه داشت رس  ی عقب موندها ی از صبح به کارا

 د هر شنبه همهیالت عیپنجشنبه شرکت نرفته بود بعد از تعط

 ....افته یغلطک ب ی م رویرفتن تا پروژه رباط کرید میکارمندا با

 ه ولنجک مونده بود که مهران کاراشپروژ یینات نهایتزئ  یبعض

 .... دادیرو انجام م

 لشیگذشت زمان نشد ، موبا  یاونقدر سرش شلوغ بود که متوج ه 

 سبز وصل تماس رو که   یزنگ خورد شماره خونشون بود دکم ه

 :دیچیپ یگرم مادرش تو گوش ی زد صدا

 !نا جانیالو س

 !خوبن؟ نا همه ید؟ بابا ایقربونت بشم خوب سالم مامان جون!

 

 

 !م، عروس خوشگلم چطوره؟یزم، ما همه خوبیسالم عز

 وجودش رو فرا  یهم ه ی از انرژ یدن لفظ عروس موجیبا شن
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 :گرفت

 ...رم دنبالش یممنون خوبه! صبح رسوندمش دانشگاه عصرم م

 ...مراقبش باش یلیپسرم ، خ ی کن یم  یکار خوب

 ....التون راحتیهستم، خ

 م یایم میر هفته با پدرت دارنا جان تماس گرفتم بگم آخیس

 ... تهران

 !؟ ی قا چه روزی شه ، دقیخوشحال م یلیام خیچه خوب ، هل

 ....انشالل چهارشنبه صبح  

 ....میمنتظر

 ا جان سالم برسون یبه هل

 ...دی شمام به همه سالم برسون

 ره هم یگا تماس بیخواست با هلی از مادرش ، م یبعد از خداحافظ

 با ورود یخر هفته مهمون دارن ، ول حالشو بپرسه و هم بگه آ

 .مهران تماس رو به بعد موکول کرد
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 !ولنجک ی، بچهها گفتن رفتیسالم خسته نباش 

 امی، آره ولنجک بودم از اونجا دارم میسالم توهم خسته نباش

... 

 :دیزش، در ادامه پرسیم ی فش رو گذاشت رویک

 شنبه و شنبه رو کجا ینگفت   مخوش گذشت؟! آخرش یمرخص

 !؟ی بود

 ...ش اومدیبرام پ ی کار

 .... ه حساب ین اومد برا تسوی، نازن ی روز که نبودید

 اد که من نباشم تا یب  یه وقتیخودم به مسعود گفته بودم  

 ..افتهیچشمم بهش ن 

 نکردن من ی کم کار  یت کن ی ازش شکا دیبانا ! بنظر من  یس 

 ....زشون بگذرم ا ین راحتیبودم محال بود به هم

 ن مربوط یکه به نازن ی زینداشت در مورد هرچ نکه دوستیبا ا

 : در جواب مهران گفت یشه حرف بزنه ولیم



@Romanbook_ir                                                                                      تابوشكين عاشقانه  

  
 

شما! یمجازق ین رف ین و آخریرمان بوک:  اول                                      

 خ ت یکنم مجبورم ریتصور م  ی وقت یآره خودمم تو فکرشم، ول

 کردمیبشه که چه مدت حماقت م ینم و برام تدا عینحسش رو بب 

 گم اصالًیم و منک یازم کرده صرف نظر م ییو چه سوءاستفادهها

 ...هین که نتونست به هدفش برسه کافی ولش کن ، هم

 

 

 ینم اآلن حکم مار زخمی نجور آدما کالً خطرناکن، نازنیبهرحال ا

 ....از قبلم خطرناک تر باشه یتونه حتیرو داره م

 هید نتونم خودمو کنترل کنم بزنم  ی نمش شایاگه بب یکنیباور م

 ...شهیدتر مب ارم اونوقت اوضاع یسرش ب ییبال

 که  ی ت کنیشکا ی جو ر یتونیدم ، امّا م یق مهمه جوره بهت ح

 .... شی نی اصالً نب

 !لیرم همه رو بسپارم به وک یل بگیخودمم فکرشو کردم که وک 

 !؟ یکن یبرام م ی ه کاریقبلش تو  یول
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 از دست من ساخته است؟  ی ن بود ، چه کار ی منظور منم هم

 ... ی ریز دوستش برام بگاو اون عکسا رو یخوام نگاتیقبلش م 

 فردا  یقرار دارم ول ییست امروز عصر که جاین ی نکه کار یاشه اب 

 ....رمیگی رم م یا عصر م یا قبل از اومدن شرکت ی

 ! ؟یاگه بامبول درآورد و نداد چ 

 زا نباشین چ یرم تو نگران ایازش بگ  ی اونش با من بلدم چطور

.... 

 .....دستت درد نکنه، بشه برات جبران کنم  

 !زن داداش چطورن؟ 

 :نا اومد و گفتی به لب س یند پت و پهن لبخ

 ....رسونهیخوبه سالم م

 ریگ یم و پیگف ت ی زیه چیگه یره و میگ یاحوال سراغ م یرا هیسم

 .... م زشته، منم هنوز بهش ن گفتمینشد

 !؟یبگ  ی خوایان رو که نمیجر یهمه 
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 ...نا زرنگ تر بودی گم سی نه بابا ، فقط م

 ی هیه سای بخشه مثل لذت  یق تو زندگیه رفیتن شچقدر دا

 تابستونم  ی گرما ی نیشیرش م ی ز  یخنک تو ظهر تابستونه که وقت

 یمیم مالیهم نس یاد خصوصاً که گاهیبا و دلچسب میبنظرت ز

 یه ی جسم و روحت رو نوازش کنه مهران براش حکم اون سا

 ش ین اواخر تو زندگیکه ا ییگرهها یر رو داشت وسط همهیدلپذ

 ق دارهیه رفیکرد یبود حس م یلگرمافتاده بود وجود مهران د

 .....که براش حکم داداش نداشتشه

 ن نصفه یدلتنگش بود که ا ی گرفت بقدر یا تماس م ید با هل یبا

 شد براش قابل تحمل نبود، شمارشیروز رو اگه سرگرم کار نم

 نش سالم گفتنش قلبش رو به یدلنش ی ه بوق صدایرو گرفت با 

 : داشتاتپش و

 ؟یخوب ز دلم ،یسالم عز 

 ؟  ی خوبم ، تو چطور 
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 زم ، الن بهترم هستم یخوبم عز

 ...خداروشکر

 ان یمامانم زنگ زد سالم رسوند، درضمن آخر هفته با بابا دارن م

 ...تهران

 !ان ؟یم ی اااا چه خوب ! دلم براشون تنگ شده ،چه روز

 ....چهارشنبه صبح 

 ...لمیخوبه بعدش من تعط

 ... رمیا تا تماس بگیرون ن یعصر از دانشکده ب جان یهل

 .. زمیباشه عز

 ..مراقب خودت باش خداحافظ

 ...خدانگهدار

 بش شده وینص ی ن فرشت ها یچقدر خوشحال بود که چن

 لم زن ویست در حضور پدر و مادرش فیخوشحالتر که قرار ن

 .... کنن از تظاهر متنفر بود ی رو باز ی شوهر
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 شدن،منتظر  روزه وارد محوطهید با ف شن کالسش که تموم یآخر

 عیراز اومده بود، سریال از شیره ، پدر شینا تماس بگیموند تا س 

 اید قراره همسر هلی هم که فهم  ی کرد و رفت.... شاد یخداحافظ

 ....ارت کنهیاد سراغش ، موند تا بقول خود ش جناب داماد رو زیب

 سالهم داخل ک یات رو در محوطه، گاهیمعموًل کوروش ب 

 نا ی س یاز وقت  یامد ولیپسرخالهاش مدن ید  ی د که برایدیم

 ی گه س ر راهش قرار نگرفت، امّا گاه یکرد د یخودشو بهش معرف

 کرد ، امروز عالوه بر حلقهینگاهش رو حس م ین یاوقات سنگ

 ه دادهینا بهش هدیبا انتخاب خودش س  یرو که بتازگ ی انگشتر

 به دستش افتاد و ی شاد بود رو هم پشت حلقه انداخته بود ،نگاه

 :گفت 

 دهیکه، حلقه رو قبالً دیچقدر حلقه انگشترت ساده و ش یهل

 فکرشم  یدستت حت یکن یم ی نجور یفکر کردم هم یبودم ول

 که اومدم  یترم۲ن ی، تو ا یازدواج کن  ی ن زودیکردم به اینم
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 یی ش تویکی ازدواج کردن  یشهرستان  ی تا از دخترا۳دانشگاه 

 شدم رشته ما ،   آشنا ین تو کالس عموموگه رو باهاشید ی تا۲

 ا کالً زود تر ازدواج یستن اونا هم عقد کردن بنظرم شهرستانین

 ....کننیم

 :جبهه گرفت  ی روزه فوریف

 ان درسمیتا پا یم ولیحواست باشهها ، منم شهرستان  ی آها 

 .... محاله ازدواج کنم

 ن هفته روینا که دوست نداشت ایس ی پافشار ی ادآوریا با یهل

 شتر باهاش یقه موندن ب یبخاطر  دق یو حتاد دانشگاه یبذاره ب 

 :کرد لبخند به لبش اومد و در جوابش گفت یبحث م 

 مشکالت یمتاهل  یآره خب واقعا سخته، درس خوندن با زندگ  

 ..... خاص خودش رو داره

 :روزه اشاره کرد و در ادامه گفتیو ف ی به شاد

 ا درستون تموم نشده تد و ی شما دوتا بنظرم عاقالنه رفتار کن
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 .... دیازدواج نکن

 ش یمه بذاره و گوشیش ، باعث شد حرفش رو نیزنگ گوش ی صدا

 :نا پشت خطش بود جواب بدهیرو که س

 !بله

...... 

 !؟ییسالم کجا 

...... 

 ... باشه اومدم 

 :گفت ی رو که قطع کرد شاد یگوش

 !نم انتخابت رو؟ی م ببیف آوردن؟! بریشازده تشر

 :روزه گفتیف

 ...ی پسند یم ین یم اگه ببیا بریب

 دینا رو دیراه افتادن؛ از دور س یهر سه با خنده به سمت خروج

 پ معرکه و دختر کشش نگاه منتظرش به درب دانشگاه ی که با ت
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 ا رویر از هلیچ کس بغیا جلو اومد، انگار هیدن هلیبود با د

 :نهی بینم

 ... یزم خسته نباشیسالم عز

 :جور کرد و گفتداد خودشو جمع و  مروزه که سالیف ی با صدا

 ... روزه خانوم متوجه شما نشدمید ف یسالم ببخش 

 اشاره کرد و رو به ی ا با دستش به شادیهم سالم کرد ؛هل ی شاد

 :نا گفتیس

 ...یهمکالس ی جان هستن ازدوستا ی شاد 

 ...تون خوشبختم ییسالم سرکار خانوم از آشنا

 گم خوشبخ ت یم کینطور ازدواجتو ن رو تبری من هم هم 

 ....دی باش

 

 

 :ا کرد و گفتیرو به هل ی شاد
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 ....دیدعوتمون نکرد یمونه عروسیادم میشه ی جان! ، هم یهل

 با تو  ییتونست بگه من قبل از آشنای نداشت، نم یا جوابیهل

 :نا به کمکش اومد و گفتیداشتم !، س  یمراسم عروس

 د با یش ل بای ما شهرستان بود، حال هر موقع ما یمراسم عروس 

 .... مید در خدمتتون هست یهماهنگ کنا جان یهل

 :روزه استقبال کرد و گفتیف

 ش با خودم شما نگرانی مهندس، هماهنگ  ی آقا یچه عال

 .....د ینباش 

 ل شد ، چون یت تبدیانگار به واقع یکرده بود ول یشوخ ی شاد

 :سختش شد با خجالت گفت  ینا بود کمین برخوردش با س یاول

 

 

 ن که ید، همیافت یزحمت ب ست بهین ی ازی نالکردم اص یشوخ 

 .....هیما کاف  ی د برایدر کنار هم خوشبخت باش
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 :نا در جواب گفتیس

 دوستامون که مراس م ی م برای م داشتید ، ما تصمیار داریاخت 

 م قدم شما هم رو چشم ما جا دارهیریبگ ینبودن مهمون یعروس

.... 

 بوده که  یمیتصم کرد، چهینا رو تماشا می س یا با بهت زدگ یهل

 ا رو گرفت ینا دست هلیکردن، س یخبره؟! خداحافظیا ازش بیهل

 ..... ن رو پارک کرده بود رفتنی نا ماشی که س یی و به سمت جا

 :ا گفتیبه محض سوار شدن هل

 ! م ؟یبد یمگه قراره ما مهمون 

 

 

 خودم،   ی نطور دوستایتو هستن هم ی زم ، دوستایآره عز

 ..... ه ازدواج کردمدونینم یان کسرر از مهیشرکت بغ ی بچ هها

 که مد نظرش بود یینا به سمت جاینگفت س  ی زیگه چیا دیهل
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 :گفت یحوصلگی ا با ب ین رو نگه داشت هلیماش  یحرکت کرد وقت

 نجا اصالً قبو ل یا ی ایب ی خوایم ی نا ! اگه گفته بودیاَه س

 ....کردمینم

 !حرف نباشه ! مگه دست خودته؟

 .... رفتن ی جگرک یغازه، و به سمت م داده شیا با اکراه پ یهل

 امروز از صبح دل تو دلش نبود مدام نگران مهموناش بود که ا ز

 باز  ین خانوم صحبت کرده بود ولیبا پرو  یاراک اومده بودن تلفن

 ....هم آروم و قرار نداشت و دلش خونه بود

 رون از دانشگاه انتظارش ر و ینا بیکالسش که تموم شد س 

 د به سرعت به سمتش رفت و یدنا رو ی ن سی ش اد، تا میکشیم

 .... سوار شد

 ...... سالم

 ...یز دلم، خسته نباش یسالم عز

 بد  یلینا اومدن ، فکر کنم خیممنون، چشمت روشن مامان ا
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 .....شد من امروز اومدم دانشگاه

 ن اخالقا ندارن ، یزم اصالً فکرشم نکن مامان و بابا از اینه عز

 یز رو آماده کردیه چز صبح زود هماد یاومد د ی مامان وقت

 ده چقدر برات مهم بوده؛ من ین نشون میانتظارش رو نداشت هم

 ....ی نذاشت یرم ولیرون غذا بگ یخواستم از بیکه م

 :ا انداخت و ادامه دادینگاه قدردانش رو به هل

 ن حد انتظار یاز تو تا ا ی، کس ییتو کم سن و دانشجو یهل

 ن حال کهیتا همدن یرس  ی وقت بودن نداره ، مامان از یاوک

 ..... کردیف میز ازت تعر یه ریام یخواستم بیم

 زم ید برات ، عزیکشیکرد منم دلم پرمیفت رو میمامان تعر

 .... زیممنون بابت همه چ

 ....دلخواهش رو روشن کرد و به سمت خونه به راه افتاد یقی موس

 لش دا منتظر نموند ین رو پارک کرد هلینا ماشی دن سیرس یوقت

 ی ادب یب یلیکرد خیزودتر به خونه برسه هنوزم فکر مخواست یم
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 استقبال از مهموناش حضور نداشته، امّا امروز عصر با  ی کرده برا

 شد ینم یقیچ طری داشتن و به ه یآل یمیکالس ش  یدکتر صارم

 بعد از یر بود که اگه کسیو سختگ ی جد ی بت کنه بقدریغ

 امد چونیمند خودش کالس ی رسیاومدنش به کالس ، م

 .... دهیدونست قطعاً راهش نمیم

 نا در رو باز کرد بایمادر س ی زنگ رو که فشار داد، بعد از لحظات 

 در شروع  ی خوشحال شد که از همون جلو  ی بقدر  ایهلدن ید

 ....کرد به قربون صدقه رفتنش

 یمادر شوهرش رو به آغوش گرفت و عذرخواه  یا به گرمیهل

 .... شهته خونه با س کرد که موقع ورودشون نتون

 ... دیعروسش رو بوس یشون یهم پدرانه پ ی حاجآقا معتمد

 نا گرفته بود به سمت یکه از پدر و مادر س یمثبت ی ا با انرژیهل

نا وارد شد ناخودآگاه  یس  هویاتاق خواب رفت تا لباساش رو عوض کنه 

 گرفت  ی گفت و دستاش رو ضربدر ی خف ها نیه
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 :طنت گفت ینا متعجب نگاهش کرد و با ش یس

 ی کنیرو ازم پنهون م  ید باااااااعععععع !چی بقول سپ 

 ....نا! لوس نشو روتو کن اون طرف تا بپوشمیاَه س

 زودباش بپوش، مامان با 

 ال راحت بپوش یرون منتظرته پس با خیب ی چا

 شستن  ی د و براین سرعت لباسش رو پوشیا با بالتریهل

 رونیمد بوا  یرفت وقت یس بهداشتیدست و صورتش به سرو

 رون بروندیتا باهم ب نا منتظرش بود یس

فهمم چقدر دلم تنگ شده  ی نمت تازه میب  یالن که م:ا گفتیهل

 واست.

 ....نا موند تا لباس عوض کنهیرون رفت و سیا ب یهل

 ی نه شمعدون نقره سفرهیآ  یبه محض رفتن به هال متوج ه 

 :جان گفتیبود با شور و ه ی ز ناهار خوریم ی عقدش شد که رو

 م اراک یامان جون! دستتون درد نکنه ما هر بار اومد م ییوا 
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 د، با یکرد یم چه کار خوبیار ینه شمعدون رو بیادمون رفت آی

 .....دیخودتون آورد 

 :گفت ی ن خانوم با مهربونیپرو

 گفت  یدم وقتید پرسیدمش، از سپید که اومدم خونتون دیع 

 م تهرانیا یا متارش خونمون یهنوزم اراکه! به حامدجان گفتم ب 

 .... میاریبراتون ب

 ....دیلطف کرد یلیممنون خ 

 .....وسته بود ینام به جمعشون پیگه سیحال د

 :ن خانوم گفتیپرو

 ازت توقع  یکس ی شرمندهمون کرد یلیا جان! امروز خیهل 

 سالدت هم آماده  یحت ی نداشت در نبودت همه کارا رو انجام بد

 ...ی کرده بود

 ید خونه بودم ولیاوردیف م ی شرشما ت یتوق  دیباشرمنده،  

 ..... بت کنم یشد کالسم رو غیبود که نم ی جو ر
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 : نا گفتیمادر س

 ی نا بخاطر ما از کار و زندگ یم تو و سیزم ما توقع نداریعز

 ی لینبار خینا؟! فقط ایس  یم خونهیاید، مگه بار اولمونه میافتیب

 دادهخونه  هو روح ب  یمتفاوته وجود عروس قشنگم اونقدر گرم

 ست یکه برامون قابل باور ن

 : همسرش گفت ی ل حرفا یهم در تکم ی معتمد ی آقا

 ی بم شده ، کاریمثل تو نص  یاجان بابا! خوشحالم که عروس یهل 

 امرزه یکه واقعاً حس کنم تا دختر دارم خدا مادرت رو ب ی کرد

 ....ت کرده یمثل تو ترب ی که دختر

 خته یاشک ر یا در آستانهینا حس کرد هلیس

 :، رو به پدرش گفت

 !د؟یاریشه لطفاً اشک خانوم منو در نیم

 گفت ا سختش شد یهل

 ...ست، زشته برو اون طرفیم نیزیچ 
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 ... گه دنبالش رو نگرفت و رفت کنار پدرش نشستینام دیس

 نا پخته بود بعد ی ش رفت شام رو هم مادر سیپ  یز بخوبیهمه چ

 ...ردبنا و پدرش یس ی خت برایر ی ا چایاز شام هل

 ن خانوم کارشون که تمومیخودشم برگشت آشپزخونه کمک پرو

 :ن خانوم گفتیخت، پرویر ی تا چا۲ا  یشد هل

 ون رو یز آشپزخونه آقایم ی نجا رویرو بذار هم ی ا جان! چایهل 

 ....است ی ا سیگن یا از کار میرسن یبه هم م ی دیکه د

 ز آشپزخونه گذاشت خرما و یم ی رو رو  ی چا ین یا هم سیهل

 :ن خانوم گفتینشستن پرو  یهم آورد. وقت ینیریش

 هربار  یم ولیامدیدنتون مینا به دیزودتر از ا دیباما رو ببخش   

 م و هم ی نیم هم شما رو بب یم نشد! حال اومدی م گرفتیکه تصم

 .... میکامران بر یدن بچهیبه د

 براشون داشت یکامران که چه قدم خوب یبچه ی ادآوریا با یهل

 :با ذوق گفت 
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 ی ناز و دوست داشتن ید،اونقدر بچهیکرد ی خوب کار یلیخ 

 .... هست

 خواست که آشپزخونه باشن ، حرف  ایهلن خانوم مخصوصاً از یپرو

 :د که بگهیش کشی بچه کامران رو پ

 د یبا  یم سختن، ولیلیدرسات خ ی دونم درس دار ی ا جان! میهل 

 گه یا روش د ی د از قرص  ید مانع بشیاول نبا یبچه ی برا  یبدون

 ن اول یهست هم ینکرده مشکل ی د، تا اگه خدای استفاده نکنم ه

 

 

 ا هستن اولشیلید، خی کار مشخص بشه و در صدد درمان باش

 ایشن یگه بچه دار نمیا د یشن بعدش یمانع بچه دارشدنشون م

 .....کشهیو سالها طول م  ی به سخت

 :ز بود تو دستش گرفت و گفتیم ی ا رو که رویهل ی دستا

 خودم با جون و دل ازش  یاگه بچه دار بش اشبن  یچینگران ه 
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 ...کنم یم ی نگهدار

 ین خانوم تماماً از سر دلسوز ی پرو ی دونست حرفایا خوب میهل

 ...و مادرانه است

 ن مدت بعنوان عروسشون براش مسجل شده بود ،مثل یا

 حتها رو به ین نص یدختراش دوستش داره و مطمئن بود ا

 ...کنهیخودش هم م  ی دخترا

 ن حرفایر همی مادرش زنده بود نظ ی رفت تا وقت یاک مراهر بار 

 گرفت چونیم ی ا سرسریاونموقع هل یگفت ولیرو بهش م 

 .....کرد یه فرق میحال قض یبراش نداشت ول ی کاربرد

 ن حسینا باشه بهتریکه پدرش س ی ا داشتن فرزندیهل ی برا

 ن بار ینو چندینا هم عاشق بچه است ای دونست س یا بود م یدن

 ی م گفته بود و از رفتارش درمورد بچه ی رمستقیو غ می مستق

 بچه  روزه رو بغلش ید که با چه عشقیشد فهمیکامران م

 یشتر اوقات خواب بود چه خوش و بِشیکه ب  ی کرد، با بچهایم
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 لش بچهیان تحصیدوار بود تا پا یر ام یبا همه تفاس یکرد ولیم

 

 

 م مدت ابذاره و تم  یدار نشه چون دوست داشت خودش وقت کاف

 ارش باشه ، هر چند دکتر فولدوند هم براشون ازیدر اخت

 که دانشجو بوده یاولش وقت ی نکه بچه یخاطراتش گفته بود و ا

 ر یا اومده تو خرداد وسط امتحاناتش و چون همسرش مدیبدن 

 .....گرفتنیرفتن تو خونه ازش امتحان میگروهشون بوده م 

 :گفت  ن خانومی ز در جواب پرویتشکر آم  یبا لحن

 ست! همونیا ا ومدن بچه نیمسئله فقط بدن  یحق با شماست، ول 

 سخته خصوصاً اگه مثل مامان باشم   یلیگن خیم ی دوران باردار

 یی ایچه سخت ی هر بار باردار ی کرد برایف میبرام تعر یوقت

 بوده که سر من  ی کنم، جوریش وحشت می ادآوریده با یکش

 تونست ه ینم  یچیشده چون ه ی مارستان بسترین بار ب یچند
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 .....ترسمیناش میکم از ایبخوره، 

 

 

 زاشون معموًل مثلین چ یزا نباش دخترا این چیاصالً نگران ا 

 ، مادربزرگ و عمههاشونه، اگه خدا خواست و بچه ی خانواده پدر

 شت مراقبتم ، اگرم خدایام پ ید که خودم از روز اول میدار شد

 نه که خودتون مانعیابعد ، حرف من  ی د برایذارینخواست که م

 .....دینش

 ناست اونقدر ی بهشت تولد سیارد   ۳امروز جمعه است و فردا 

 ششو نیا دوست نداشت از پیه که هلیبودن کنار پدر و مادرش عال

 نا موندن و قرار شد فردا صبح زود راهیبرن امروزم بخاطر تولد س

 ع وقکه داشت به م ی افتن تا حاج آقا به حجره و چند قرار کاریب

 ....برسه
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 ک یا ازصبح تو آشپزخونه با عشق مشغول درست کردن کیهل

 ....ناست یتولد س

 یدن بچه ی د ی نا برایکرد که همراه پدر مادر سی شب فکر میبه د

 نسبت به  ینا حس خاصی ا و سیرفتن، هل ییدا یکامران به خون ه

 ن بچه داشتن چون با تولدش باعث شد مشکل بزرگیا

 قبل  یه داده بودن ولیکه قبالً هد ی وجود با شون حل بشهیزندگ

 کامران ؛ ینا اندازهیه خرس بزرگ بقول س یاز رفتنشون سر راه 

 کرد یا ذوقش رو میقشنگ بود و هل ی براش گرفتن خرسه بقدر

 ارش از دفعه ی ره؛ کینش رو براش بگیع ی ک ینا قول داد ی که س

 ش لبغ شدیکه بهتر میده بودنش بزرگتر شده بود طوریکه د یقبل

 ....کرد

 کرد ین خانوم با عشق نگاهش میکرد پروینا بغلش می س یوقت

 گفت یحه خانومم پشت سرهم م یمل 》شال بچه خودت یا ...《
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 بود ی ک چون خام هاید ک یظهر طول کش  ی کایکارش تا نزد

 عصر آماده  ی ره و برایخچال تا خودش رو بگیگذاشت داخل 

 ...بشه

 ب داد از حرف زدنشاا جونیزنگ تلفن خونه بلند شد، س ی صدا

 ک بگه ، بعد ینا رو تبریخواد تولد سیده است می مشخص بود سپ 

 :دی نا رو شنیس ی صدا یقیاز دقا

 .... د کارت دارهیا سپ ی جان! ب یهل

 :نا گرفت یرو از س یبه سمت تلفن رفت و گوش

 ..د جانیسالم سپ 

 ...سالم زن داداش

 

 

 شدم  وبارهشده د ین اواخر که همش خارِشوهر بودم، چیا

 ....!ز نداداش؟
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 ....آره قربونت بشم، آخه کارت دارم

 :نشست و گفت ایهل ی لبا ی خنده رو

 ...اد یاز دستم بر م  ی نم چه کاری خب بگو بب 

 !؟ی نا رو نگهداریشتر مامان ایب ی شه چند روزیم

 :نییا تُن صداشو آورد پایهل

 ر تولدپدرجون فردا کار دارن امروزم بخاط یمن که از خدامه ول 

 بانک   دیباافتن چون اول وقت ی نا موندن؛ فردا صبح زود راه میس

 ....هم دارن ی باشن قرار کار

 ...شانس ی ا یبخشک

 

 

 !شتر بمونن؟یچکار ب ی خوایحال م 

 ! ؟یدونینم یعنی 

 !!!نه
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 ستن حامد ینا که ن ی؟! خب معلومه مامان ایهست یتو چه خنگ

 ....م بشهوخواد تمیگذره که دلم نمینجاست اونقدر خوش میا

 !؟ ی گه کنکور نداریم د یکماه و نیخجالت بکش بچه! مگه تو 

 داداش سربراه منو از  ی ن چکار کردین درست رو بخون بب یبش

 !!!ی راه به درش کرد 

 ی فهمه زندگیخواد حال تازه داره میدلشم بخواد که، البته م 

 نا ی! تو هم بچسب به اون درس واموندت طفلک س یچ یعنی

 ... !!!تو ی دیزجرش مچقدر 

 

 

 م ی خونم هم به زندگی؟! من هم درسم رو می گیچرا چرت م 

 ...رسم یم

 ! خارشوهر؟ ی کن  ی برام کار  یتونیپس نم 

 ... شتر بموننیکنن وگرنه من از خدام بود، بیباور کن قبول نم  
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 .....ن چه سادهام از خارشوهر کمک خواستمیمن رو بب  

 داد خندهاش گرفته  یم شوهر بهش نکه دوباره لقب خاریا از ایهل

 :بود

 ... شه که بشهیوقتا نم یشرمنده !!! بعض  

 م ،ی؟! لاقل برم امشب رو از دست ند  ی ندار ی خب کار

 ...خداحافظ

 ....، خدانگهداری موفق باش  

 

 

 ییق تر شد و تو دلش پررویخندهاش عم یبعد از گذاشتن گوش

 .....نثارش کرد

 ه خواب بعدازظهر داشتن؛ بنا عادت ی بعد از ناهار ، پدر مادر س

 داد یام آروم کارا رو تو آشپزخونه انجام میهل

 :گفت آهسته شنا کنار یس
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 !؟یاستراحت کن ی خوایتو نم

 ... امینمونده اآلن م ی گهایز دیچ 

 ...خوامایه تولد م یمن هد 

 که ی هایدر مهار کردن خندهاش داشت از تصور هد یا سعیهل

 رده بود ، خودشو بهکدایپ ی اص نا در نظرش بود حس خیس

 :دن زد و گفتینفهم

 زم، همون عصر که شمعها رو فوتی ام گرفتم برات عز هیهد 

 .... دم یبهت م  ی کرد

 : دستاش رو تنگ تر کرد و گفت ینا حلق هیس

 ...خوامیم  یمن چ یدون یتو نم یعنی 

 .... امینا رو هم تموم کنم الن میحال برو تا ا  

 خشک کردن  ی نده بود شستن بر ا وفا رو که ما ظرینا کمک هلیس

 .... جاد نشهیبعد تا سر و صدا ا ی گذاشتن برا ییو جابجا

 ا رو گرفت و دنبال خودش به اتاق خواب برد، وارد ی نا دست هلیس
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 ... که شدن در رو بست

 

 یخواب براش لزم بود، لباس راحت برا ی ا خسته بود و ساعتیهل

 بود و پتو لزم  یه گرمبد، هوا رو یر ملحفه خزید و زیخواب پو ش

 نبود.  

 :خش دار گفت ییصدا  بانا یس

 !؟یبخشیا تو واقعاً منو میهل

به  ی لحظ ها یخواست حتیشده بود دلش نم  نایحال که همسر س

 شه گفت یکه م گذشته و اتفاقات 

 ی ند و تلخ بود فکر کنه برایاکثرشون ناخوشا 

 :دین خودشو به ندونستن زد و پرسیهم

 !؟ یچ ی برا 

 یرم برات با چه عشق ی؟! بمیداشت ی ته سال گذشته چه تولددای 

 دونستم به چه مناسبته ! قبلشم ی، من که نمی شام پخته بود
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 منم فکر کردم دستپخت  یست یبلد ن ی آشپز ی گفته بود

 ....!راه انداختم؟ یاد اومدم چه قشقرقیادت میگلنساست، 

 به  کنه دستش رو ا دوست نداشت بشنوه و به ادامهاش فکریهل

 ....!نایس ی لبها  ی عالمت نگفتن گذاشت رو

 ی گفت برای د میبا  یخواد ولیدن نمیا دلش شنید هلینکه فهمیبا ا

 :ن ادامه دادیهم

 شبم و یبه رفتار د  ید بهم گفت تولدته، وقتیفرداش سپ

 فکر کردم شرمندت شدم  ی که در دفاع از خودت داد یحاتیتوض

 ارمیور شده از دلت در ب طوده خواستم هرمورد ب یتم ب یدم عصبان ید

 یدوست دار ی دونستم چید کادو نداشتم و نمی، امّا وقت خر

 ک برات گرفتمی و ک ین سبد گل، گل فروشین بزرگتریهم ی برا

 کنم و  یمون اومدم خونه تا عذرخواهیبا شوق و ذوق و البته پش

 کساعت شد ی، منتظرت موندم ی نبود  ی ک بگم ول ی تولدت رو تبر

 د یشد از آمدنت ناام ۲ساعت  ی... وقت  تساعت وسه ساع دو
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 بودم هزار فکر ناجور کردم مدام شمارت یوونگیشدم و تو مرز د

 گفت خاموشه تا ی د روشن شدنش آخه هربار میگرفتم به ام یرو م

 و یتماس گرفت ی افته وقت یادم که میا! یصبح پلک نزدم، آخ هل

 ا ب شرکت رسوندم و خودمو از  یخونه با چه سرعت  ی ای م ی گفت

 شم   یکردم داغون م ی دنت چه غلطید

 نا دلش گرفت و تحت یس ی اون روزها و رفتارها یادآور ی ا با یهل

 اد روز تولدیر واقع شد امّا تالش خودشو کرد تا اشکش درنیتاث

 ی ن با مهربونیهم ی بگذره برا یخواست به ناراحتینا دلش نمیس

 : نگاهش کرد و گفت

 قبالً هم بهت گفتم  ی اب بدذنقدر خودتو عیاست یزم لزم نیعز 

 خواد به گذشته و اتفاقاتش فکر کنم مهم اآلنه که یگه دلم نمید

 ن بابت خوشحالم دوست ندارم با فکر کردن یو من از ا یهمسرم

 ... میبه گذشته لحظات خوب باهم بودنمون رو از دست بد

 خسته دادیکه اومدن تو اتاق نشون م یا از اولیهل ی حالت چشما
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 :ن گفتیهم ی است برا 

 ....ی خسته شد یلیزم، امروز خیبخواب عز

 :طنت ادامه دادیبه روش زد و با ش  ینیریلبخند ش 

 ...بعد ی باشه برا ی هم که قراره بهم بد ی هایهد 

 ی که با ظاهر یکی ده شد ک یقه چی ت سلیبا نها  یز در زمان کمیم

 ل ، یظرف آجز گذاشت همراه با  ین شده بود رو وسط میبا تزئیز

 ز هم کادوها رو که از طرفیک سمت می  ینیریش  ووه یم

 ....نا و خودش بود، قرار دادیپدرمادرس

 کرده بود. لباس  یمیبا و مالیش زیبعد از خواب دوش گرفته آرا

 ر زانوشیک وجب زیش تا یبلند، یکاربن  یبرنگ آب ی ن حلق هایآست

 ..... شدیبود که آزاد تر م

 ده و با یسشوار کش نا حمام کردهی ه سز آماده بود کیهمه چ

 .... رون اومدیا براش انتخاب کرده بود از اتاق بی که هل  ییلباسها

 ک اندازهیکرد هر دو به ینشون مین خانوم با نگاه تحسیپرو
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 ....جذاب و برآزنده بودن

 :گفت ین خانوم با خوشحالیپرو

 ن تولدت رو زمان یم که اول ی اومد  ینا جان مخصوصاً وقتیس

 م با یخواس تیا جان م ی، راستش تولد هلمیریجشن بگ  یمتاهل

 یآقا ی م ول یرتون کن یم و غافلگ ی ایامرز بیخانوم خداب ی مهر

 ن برنامهمون یهم ی دوباره فشار خونشون رفته بود بال، برا یعیشف

 .... بهم خورد

 کرده تایرو ازش پنهون م ییزا یا فکر کرد مادرش چه چیهل

 ا متوجه یت هلشذایکالت پدرش رو نممش یناراحتش نکنه حت

 که  یبا اوضاع خراب  یبشه، هر چند بخاطر پدرش ناراحت شد ول

 ....امدنیاونموقع داشتن ، خداروشکر کرد ن 

 ی ام ابریهل ی نکه موضوع رو عوض کنه تا حال و هوا یا ی نا برایس

 :د و گفت ی کش  ینشه ، سوت

 دم باورمد خانومم چکار کرده! اگه خودم صبح خونه نبوینی بب 
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 ....ا درست کرده باشه یرو هل کیشد کینم

 :رو کرد به مادرش و گفت

 !؟یکنیعروست اسپند دود نم ی ن خانوم برایپرو

 :رفت گفتیکه به سمت آشپزخونه مین خانوم در حالیپرو

 ..... د دود کنمیهردوتون با  ی زم، برا یاآلن عز  

 :سر داد و گفت ی مردونها  یخنده ی معتمد ی آقا

 .... یکن یوسل چاپ ی سوخته! خوب بلدپدر  ی ا 

 :در ادامه گفت ایهلو رو به 

 .... گول زبون چربش رو نخور 

 :نا معترضانه گفتیس

 !ا؟یا هل ی د؟!من یهست ی ااااا بابا جان ! شما طرف ک 

 شه طرف دخترمیدن نداره ، من همین که پرسیخب معلومه ا

 .... امیهل

 دونست ینا که م یر سآشکار پدر ماد ی تهایا هر بار از حمایهل
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 ... شدیستن غرق لذت میچکدوم تظاهر نیه

 ... ن خانوم با ظرف اسپند دود اومد دور سرشون چرخوندیپرو

 ک گذاشت، یک ی رو رو ۶و  ۲شمع  یا تشکر کرد و با خوشحالیهل

 نا خواست کنار پدر مادرش عکس بنذازه، چند مدل عکس یاز س

 ... مختلف ازشون انداخت ی در حالتها

 ا گرفت و ازش خواست با پدر مادرشین رو از هلی ا هم دوربنیس

 ی نا قرار گرفت با محبت ی ره ، وسط پدر مادر سیبگ ی ادگاریعکس 

 کشو ن یشون هشون انداخت به خودش نزد ی وافر دستاش رو رو

 ... ن ثبت کرد ینا اون لحظه رو با دوربیکرد و س

 رد و ازا با گذاشتن آهنگ تولدت مبارک! شمعها رو روشن کیهل

 تش یو طول عمر و موفق یسالمت  ی آرزو انا خواست بیس

 ک و شمعها ینا با کین عکس هم از س یشمعهاشو فوت کنه، چند

 ....گرفت
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 هم کنار ا گرفت و به مادرش داد خودشم ین رو از هلینا دوربیس

 ن خانومیکه پرو یعکسک بردش یکنار ک  رفتا یهل

 ی ن عکسهایز تریاطره انگ ن و خی باتریازشون انداخت بعدها جزو ز

 ....آلبومشون بود

 ....ا بودینوبت هدا

 بازش ی نا بهش داد تا باز کنه؛ وقت یپدرمادرس  یهیا اول هدیهل

 ه دستبند یا ول رو که باز کرد  ی تا جعبه بود، جعبه  ۲کرد داخلش 

 : دی نا با تعجب پرسیف زنونه از توش درآورد، سیظر

 !؟یتمن کادو گرف ی برا  یمامان! مطمئن  

 :گفت ییروشن خانوم با خویپرو

 مین بار اومدیاول ی ه عروس خوشگلمه که براین هدیزم ایعز

 .... مینهمه زحمت آوردیدنش و اید

 :رانه گفت ی ز امّا دلگیتشکر آم یا با لحنیهل
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 د، یکن یشه من رو شرمنده م ی دستتون درد نکنه شما هم ییوا

 م یوست دارنا دی خودتونه من و س ینجا خون هیه؟! ایزحمت چ 

 .... دیشتر بمونیب

 زم اگه حاجآقا کار نداشت منم دوست داشتم چند روزیعز 

 کمک حالت ی ستیکه خونه ن  یی ن روزایشتون باشم و ایشتر پ یب

 ... میم بریمجبور ی باشم ول 

 ا تشکر کرد و یهشون به هلینا هم از پدر مادرش بخاطر هدیس

 ی نش جلوهیدست بلور ی ا انداخت تویدستبند رو به دست هل

 .... اشتد ییبایار زیبس

 ...د بود ی مدل جد ی ه ساعت اُمگایدوم رو باز کرد  ینا جعب هیس

 نا عاشق ساعته چون ی ده بود سیا فهمین مدت هلیکه ا ی زیچ

 نشیدترینم جدیمارک دار داشت ا ی از انواع ساعتها یونیکلکس

 .بود که بهشون اضافه شد 

 .رش ازشون تشکر کرددن پدر مادیکودکانه با بوس یبا ذوق
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 : نا با لبخند گفتیا که شد، س یهل  یه یه هدبنوبت 

 .ی م سراغ اصل کاریخب حال بر 

 ی  ک مردونهیش  یلیخ یف دستیه کیکادو رو که باز کرد داخلش 

 نا ی قه انتخاب شده بود، سیاز چرم اصل معروف که با سل ی قهوها

 .خوشش اومد تشکر کرد  یلیخ

 انتخاب ق ه وی و نگاهش کرد به سل ف رو گرفتی ن خانومم کیپرو

 ... ن گفتیا آفریهل

 اد یف رو با وسواس زیروزه رفته بود و کیگذشته همراه ف ی هفت ه

 .ده بودیبراش خر

 ت داشت.بعد ازینا هم خوشش اومده احساس رضاینکه سیاز ا

 ر گفت یخواب شب بخ ی نا زود تر از دوشب قبل برایشام پدر س 

 د یباقرار بود  صبح حرکت کنن  نا ؛ چون ینطور مادر س یهم

 دار نمونه تا قبل ازیاد بیح داد زیام ترجیدن، هلیخوابیزودتر م

 ... دار بشهی نا ب ی پدر مادر س



@Romanbook_ir                                                                                      تابوشكين عاشقانه  

  
 

شما! یمجازق ین رف ین و آخریرمان بوک:  اول                                      

 امینا تو تخت منتظرش بود هلی خواب به اتاق رفت س  ی برا یوقت

 د و به تخت رفت  یمسواک زد لباس پو ش

ه و  ک خوشمزیبخاطر زحمات امروزش خصوصاً ک نا با عشق یس

 :دار گونه گفتشه ایهلکرد،  کادوش تشکر

 تو راهشون صبحانه  ی دار شم و برایگذاشتم تا ب ۳:ساعت رو 

 .. آماده کنم

 د،  ی که پشتش بود خند یل واضحیح و دلینا به توض یس

 :گفت 

 م  ی گفتم؟! خودمم خست هام بهتره بخواب ی زیزم مگه من چیعز 

 نکه ساعت زنگ یا ده بود که قبل ازیبا هول خواب ی ا بقدریهل

 شد،   داریبخوره ب 

 نا روی بود زنگ ش رو خاموش کرد تا س :ساعت رو نگاه کرد 

 .... دار نکنهیب

 زا بود یه چیو بق ی تو آشپزخونه مشغول آماده کردن فالسک چا
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 :د که گفتیکنار گوشش شن نا رویس ی گرفت ه ی صدا

 !؟ ی بر ی گفته بذار یک

 :ا با ناز گفت یهل

 !ینش دار یکردم ب یدارت کردم ؟! سعید ب یزم ببخشیعز 

 :نا گفتیس

 گهی! د یستیکه حس کردم کنارم ن  یدار نشدم، موقعیب  یرفت 

 ... نتونستم بخوابم

 :کاراش برسه گفت  یهیکرد تا به بق یم یکه سعیا در حالیهل

 م تا پدرجون به موقع یدار کنید ب ینا رو بایگه مامانت ایه ربع دی

 ....د بانک باشنیت با برسه گفتن چک دارن اول وق

 گفت: 

 ... زمیشه عزاب 

 ن یلشون رو که آماده بود برد گذاشت داخل ماشینا زودتر وسایس

 دار کرده یبرگشت مادر پدرش رو هم که به موقع ب  یپدرش ؛ وقت
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 ن گ یبدرقه به پارک ی خواست برایا م یرفتن بودن هل یبود آماده

 د و همونجا تو خونهی ا رو بوسین خانوم اجازه نداد هلیپرو یبره ول

 د ی عروسش رو بوس یشون یهم پ ی معتمد ی رد، آقاک یخدا حافظ

 .... ن رفت یینا همراهشون تا پایکرد، س یو خداحافظ

 ا به اتاق رفت ، ساعت هنوز  نشده بود امّا خواب کامالًیهل

 به  ین چند روزه نشده بود درس بخونه حتیده بود، ایازسرش پر

 .....بود  فش از چهارشنبه دست نزدهیک

 شنبه رو  ی رون آورد و کتابا ی شنبه رو برچها ی کتابا و جزوهها

 . نا آمدیذاشت که س یداشت داخلش م

 !رفتن ؟ 

 ست یجاده مناسب ن یرانندگ ی گه سنش برایآره، نگران بابام، د 

 .....کنهیماطیاحت یلیالبته خ

 ....هیخال یلیجاشون خ 

 :گفت نا کم کنه در ادامهی س ینکه از نگرانیا ی برا
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 ن موقع خلوته و هم اتوبانه انشالل یازم، جاده ینگران نباش عز 

 ...رسنیبه سالمت م

 ...انشالل

 : زد و گفت یینا لبخند دندون نمایس

 ... تولدم مبارک 

 !؟ی ریگی گه! چند بار تولد میتولد تموم شد د  

 .....آخه در اصل امروزه

 زیم ی و فش رو آماده ریکه ک یا کارش تموم شد در حالیهل

 :ذاشت یم

 ...خب مبارک باشه ، یگ یآهان راست م

 آمد، راهش رو ای هلشه بود به طرف ینا که سرحال تر از همیس

 :سد کرد و گفت 

 ! ی هام که هنوز ندادیهد  

 ده بود امّا خودشو به ندونستن ی نا رو فهمینکه منظور سیا با ایهل
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 :زد و گفت

 ردم اگهومد؟! با فروشنده صحبت کیف خوشت ن یاز ک یعنی

 . کن م عوضشیبریم  ی دوستش ندار

 .... بود، خودتو به ندونستن نزنیعالزم ! اونکه ینه عز 

 که خندهاش گرفته بود یا در حالیهل

 که عاشقانه  ی در کنار فردیزندگ یکردن لحظه لحظ ه ی سپر

 ...هیت سعادت و خوشبخت ی هرکس نها  ی برا ی دوستش دار

 در تصوراتش دست  ینکه زما ییاهایوستن رویت پیبه واقع

 ن اتفاقین تریرین و شیکرد، بهتریکن جلوه مم رمیو غ ی افتنین

 ...شدیا محسوب میهل  یزندگ

 و اندوه گذشت به  ی دیر تماماً با نا ام یکه در چندماه اخ ییروزها

 د یداد با یخوش نشون م ی رویزندگدهبودن و حال که یان رس ی پا

 به  یلیخ ید تو زندگ نا بویبردن، حق با سیت استفاده رو مینها

 ...شد یصاف م ی ن بدهکاریا  ی ه جوری دیباو   هم بدهکار بودن
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 ن یرین وشی نا جزو لذت بخشتری بودن کنار س  یهی ه به ثانیثان

 ...ش بودین لحظات زندگیتر

 پر  ی ک روز کاریدونفره بعد از  ی چا یاگر خوردن ساده یحت

 شقش نا در کنارش باشه و تمام توجه و عینکه سیمشغله بود، ا

 به  یاب  یو کام یت خوشبختیا ا اختصاص بده براش نهیرو به هل

 ....آمدیحساب م

 نا رو متعلق به خودش یوجودش س  ینکه با همهیا از ایهل

 ...ا رو داشتین زن دنیدونست حس خوشبختتریم

 ن ی که در ا یروزه بود دوست یروز س هشنبه سوم خرداد تولد فید

 تون هیم  یخون یداشتن رابط ه مدتِ کم ؛ ثابت کرده بود با وجود ن

 روز هیسخت اگه ف  ی کنه ، تو اون روز ا ی شه و خواهراخواهر ب

 د مثبت یرو با د  ی ندیسنگ صبورش نبود و هر اتفاق ناخو شآ

 ال ید تا بحال از فکر و خ ی کرد شایر نمین شکل تعبیبراش به بهتر

 ....و غصه دق کردهبود
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 بصورت فرشته وارد لحظات دشوار ی روزه رو انگار خدا برا یف

 ا از تک تک یهل یده یکه به عق ی دختر ش کرده بود،ی زندگ

 ق یا تزریماً به هلیمثبت ساطع، و مستق ی بدنش انرژ ی سلول 

 ...شدیم

 یاد برا ید رفته بود و بعد از وسواس زینا به خری ش با سیروز پ۲

 روزهیب ف یطال با ترک ی د دستبندیخر ی ه مناسب، رویانتخاب هد

 ی نا برایسکه  ییه تولد و کادویده بودن ، هد یسبه توافق ر

 جها شیکردن و نت  یکیا یشنهاد هلیمدنظرش بود رو به پ یقدردان

 جانیر و هیغافلگ  ی دنش بقدریروزه با د یکه ف ی شد دستبند

 ... نا رو هم سر شوق آوردیا و سیزده شد که عکسالعملش هل

 ایهل ی و برانا مثلش ر یروزه بودن دستبند به اصرار سیبخاطر ف

 ا خواستیاره و از هلیبجا ب وهم گرفت تا سفارش مادرش ر

 گفت دریکه مادرش م یشه همراهش باشه تا از چشم زخمیهم

 .... امان بمونه
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 ن خانوم تهران که بودنین بود. پرویفردا پنجم خرداد، روز اربع

 ا یکه هل ی ن باریازشون قول گرفته بود که به اراک برن ، از آخر

 کماهیشاز یب  سوعا و عاشورا تنها به اراک رفته بود،تا ی برا

 ...گذشت یم

 خانوادهاش تنگ شده بود امروز بعد از کالس قرار بود  ی دلش برا

 .... رفتن به اراک  ی نا به دنبالش بره برایس

 ش زنگ خورد، صفح هاش رو که نگاه کردیظهر موقع ناهار گوش

 نا با ی مد چقدر سبه لبش او ی لبخند "دیبرادر سپ"دن اسم  ی با د

 خواست عوضش کنه یا میو از هل د شیم ین اسم حرصیدن اید

 سبز،  ین باشه، با زدن دکمهیدوست داشت فعالً هم ایهل یول

 : تماس برقرار شد

 

 

 ... الو سالم



@Romanbook_ir                                                                                      تابوشكين عاشقانه  

  
 

شما! یمجازق ین رف ین و آخریرمان بوک:  اول                                      

 ...ی زم خسته نباشیسالم عز 

 ....ی ممنون شمام خسته نباش 

 رم خونه خوب یجان تماس گرفتم بگم دارم می، هل یمرس 

 لزم ی گ هایز دیچ  یتش که گذا یلیر از وساین غ یکرات رو بکن بب ف

 ....!ارم ؟یبرات ب ی ندار

 ....رم یگیادم اومد باهات تماس می ی زیفکر نکنم حال باز اگه چ 

 ... میشه اونجام تا زودتر بریمن قبل از  که کالست تموم م  

 ... باشه مراقب خودت باش 

 .... نطور، خداحافظیتو هم هم 

 .... حتمآ ، خدانگهدار 

 :دیروزه پرسیف درو که قطع کر یگوش

 ! ؟یگ یه سوال بپرسم راستش رو میا! یهل 

 اگه قابل  ی د نتونم جوابت رو بدم ولیباشه، شا یتا چه سوال 

 ....ی شن و یجواب دادن بود حتماً راستش رو م



@Romanbook_ir                                                                                      تابوشكين عاشقانه  

  
 

شما! یمجازق ین رف ین و آخریرمان بوک:  اول                                      

 ید، چه احساسیمشترکتون رو شروع کرد  یحال که زندگ 

 !؟یدار

 ه که حال ی خوب یلینا رو دوست دارم و حس خیب من س خ 

 نکه از همه نظر حواسش بهم هست یتمام و کمال دارمش مثالً ا

 روابط  یکنه ، فقط بعضیراحت ابراز عالقه م یلیشه، خیو نگرانم م 

 ... کنم تحمل کنمیم  ینا سع یرو دوست ندارم که اونم بخاطر س 

 بشم  یسم وارد زندگتر یراستش من از ازدواج واهمه دارم، م 

 ن وسط دخترا متضرریبنظرم ا  بعد بفهمم انتخابم درست نبوده،

 ینجو ر یدن که درمورد پسرا ا  یرو از دست م  ی ز  یشن چون چیم

 .....شمیمون م یکنم بعد از ازدواج پشیست همش فکر مین

 اگه یشتر دخترا دارن ولین حس رو بیه ایعیطب ی خب تا حد 

 ی ر منف یمت تاثیممکنه تو تصم یشن حد حساس بایتا ا ی بخوا

 یادامه ی که برا ی ریرو بپذ یکس   یانتخاب منطق د بایبذاره ، با 

 نصورت احتمال اشتباه کمتر یدرا یت در کنارش باشی زندگ
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 ......شهیم

 ر ممکنه تن یان درسم غ ی نا گفتم تا پایبه مامان ا یدرسته ول 

 جواب رد  د ی به ازدواج بدم چند مورد خواستگارم که بودن ند

 .....دادم

 نه حتماً یدهات ایه اگه عقربه خودت دا  یگه بستگین دیخب ا 

 ه جور ه هر وقتیدم ازدواج ی من فهم یبهش عمل کن، ول

 ....افتهیموقعش برسه اتفاق م

 :گفت ییروزه با خوشرویف

 ....ی ت داریت احساس رضایو از زندگ یخوشحالم که خوشبخت 

 :به روش زد و گفت  ی ا لبخندیهل

 عشوهفته هم از شر۲ده، ی نرس ییما که هنوز به جا یزندگ 

 !بگم؟ ی زیه چیگذره. ینم

 :جان و شوق فراوان گفتیروزه با ه یف

 ... ! آره بگو 
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 شناختمش ینا دوستش داشتم، چون می من قبل از ازدواج با س 

 رفت   یبرادر دوستم بود مامانامون هم باهم دوست بودن گاه

 ی زیکه من داشتم چ یاز حس چ کسیه ی م، ول یکردیآمد م

 .....دونستینم

 تعجبش باشه با  یکه نشون دهنده یچ واکنشی ه نروزه بدویف

 :ن لحن ممکن گفت یتریعاد

 دهیفهم ی کردی که م ییمن از رفتارا ی بدون  ی راستش رو بخوا 

 یعکسش رو وانمود کن یچون خودت دوست داشت یبودم، ول

 د چقدر یفهمی بود م گه همیاوردم امّا هرکس دیمنم به روت نم

 ...!ی دوستش دار

 :ا با افسوس گفتیهل

 ن باعث شد چند ماه چه یر از خودش همیدن ، بغیفهمیهمه م 

 .... بکشم یعذاب
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 دم شما یکردم فهمیاتت رو درک میمن بعنوان دختر که روح 

 د که بخواد بفهمه، مگه براشیکه چندان باهم ارتباط نداشت

 ادمه همشیکه  ییبود؟! تا جا تفاوتیو اون ب  ی کردیم ی دلبر

 بهش  دیبا شتباه از تو هم بوده  ا، بنظرم  ی بود  ی ازش فرار

 .... ی دوستش دار ی فهموندیم

 ن کاریوسطه محال بود ا ی گها ی دختر د ی دونستم پایم یتا وقت 

 ..رو انجام بدم

 ی بود خداروشکر که تموم شد و مهم اآلنه که آقا یحال هرچ 

 .... ره براتی میره و م یگ یآمارت رو م قهیشه دم به دقیعاشق پ

 اره بعد از تالش چندیو عکسا رو براش بیتاخواست نگیمهران م

 ....رشونیروزه، امروز موفق شده بود بگ 
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 رفت خونه تا ظهر همهید زودتر میچون عصر مسافر بودن و با

 گفتهبود  یکاراش رو تموم کرد، فقط منتظر مهران بود که تلفن

 مهران اومد بعد از سالم و  یقیز گذشت دقاتو راهه ، بعد ا

 :نا گفتی به س   یل پاکتیحوتبا  یاحوالپرس

 شوین مدلیه تا بحال ایعجب دختر مارمولک یخدمت شما ! ول

 ...ده بودم یند

 :گفت ید با قدردان ید یکه داخل پاکت رو مینا در حالیس

 ونتم ببخش زحمتش رو ی دستت درد نکنه، تا عمر دارم مد 

 دونستم دختره ی د م یکه افتاده بود بع یدن تو ، با اتفاق انداختم گر

 ..... نم و بتونم خودمو کنترل کنمی بب ور

 کردیکه دختره م ی، با مقاومت ی اصالً به صالح نبود تو بر 

 ....یکردیمطمئناً با مشکل برخورد م
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 صحبت کردم . کل ماجرا رو که ی کرد یهم که معرف یلیبا وک 

 هشونه و راحتیاد و گفت مدارک بر علد ی گفتم ، قول همکار

 .... شه محکومشون کردیم

 د داد دست قانون مجازات ینجور آدما رو بایا ی کرد یکار خوب 

 ...نکنن ی ن برخوردیچن ی گهایبشن تا با کس د 

 دییمهران رو تا ی که با تکون دادن سرش حرفاینا در حالیس

 .... کرد و به خونه رفت یکرد از مهران خداحافظیم

 هبراش گذاشته بود رو گذاشت گرم بشه تا آماد  ایهلکه  ی ناهار

 گرفت ، بعد از ناهار ظرفاش رو شست ، وقت  یشد دوش کوتاهیم

 ....دانشگاه بود ی د تا قبل از  جلوینداشت با ی ادیز

 

 

 اد داخلیرو که گذاشته بود جوش ب ی داد،آب یرو نشون م ۳ساعت 

 آماده گذاشته بود همه رو داخلا یزا رو هلیه چیخت ب قیفالسک ر
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 ....حرکت کرد ن منتقل کرد و به سمت دانشگاهی ماش

 ر جاده قرار گرفتن، ازیکساعته از تهران خارج شدن و در مسی

 نین اولیگذره و ایم  ی ماه  ۸شون تو اراک  یزمان مراسم عروس

 . رنیبه شهرشون م یباره که بعنوان زن و شوهر واقع

 نا روی س ی وه بود و گهگاه نگاههاین م ا سرش گرم پوست کندیهل

 ی نا گذاشت، بعدیب دهن سیه قاچ س یکرد یخودش حس م ی رو

 ....ف پرتقالیه ری ی ار و بعدیه برش خیرو 

 :خورد گفت یکه مینا در حالیس

 !؟ی ز رو دقت کردیه چی 

 

 

 !رو؟ یچ 

 ر رفت و چهیم چه مسیشه تو جاده باهم که بودینکه همیا 

 ...ی دار ین باره بیاول  ی اب بودخو ی برگشت جنابعال
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 :با عشق نگاهش کرد و در ادامه گفت

 نیبگم خوشمز هتر دیبا،  یکن یهم م ییراینکه پذیعالوه بر ا 

 .... ه که خوردمیوهایم

 :لش داد و در جوابش گفت یتحو ی ا لبخندیهل

 ....وه هم نوش جونتیخب اون موقعها حتماً خسته بودم، م 

 !؟ی ن رو خسته بودبدون استثناء همشو یعنی 

 :گفت  ی کرد و با طناز ی مستانها  یا خندهیهل

 !!!گهید حتم اً 

 

 

 تموم شد و اآلن مال  یز به خوب یخوشحالم همه چ یلیخ 

 ....میهم

 :ادامه داد ی بعد از مکث

 م یت نامه رو تنظیل قرار دارم، تا باهم متن شکایشنبه با وک 
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 محاله ازش  ی د یکه تو کش ییها  یها و سختیم، بخاطر ناراحتی کن

 ....که ازم برد ییآبرو  ی نطور برای بگذرم هم

 ح داد یب بهش داد، ترجی گه س یه قاچ دیابش وا در جیهل

 خودش  یرو به عهده ی ریم گینمورد سکوت کنه و تصمیدرا

 نا هم مقصر بود ، یداد هرچند خود سی بذاره، حق رو بهش م

 چه  خانوما یدونست بعض ی نکه خودشم زن بود امّا م یبا ا یول

 ر بندازن ب ه یرو گ یهستن واگر کس یطان صفت یموجودات ش

 شون سر راهش قراریکینا ی کنن، از بخت بد سینم رهاش یراحت

 .....گرفته بود

 ! زم؟یبرات بر ی خوریم ی چا 

 ....میخوریدارم اونجا مینمونده تا استراحتگاه نگه م ی زیچ 

 دش ای ی زینا انگار که چیا آهنگ دلخواهش رو گذاشت، سیهل

 :اومده باشه گفت

 ..... ی ادت باشهها!! بالخره برام نخوندی یراست
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 :گفت یا خودشو به ندونستن زد و با بدجنسیله

 !؟ یخوندنِ چ

 :گفت یساختگ ینا معترضانه نگاهش کرد و با اخمیس

 نکهیا ی ه؟! مثالً بجایمنظورم چ ی دون ینم یگ ی تو که راست م

 ....ی خونه تو برام بخونیاآلن داره م

 ، تصادف  یبش یترسم بخونم احساساتیشه می آها ! اآلن که نم

 ...!یونمون کنغدا یم بزن ی کن

 ....هاین دار ی جواب آماده تو آست ی زیهر چ ی تو هم خوب برا  

 :سر داد وگفت ی ا قهقهایهل

 .... خونمیه بار به وقتش برات میگم، حال ی خب درست م 

 داد تو خونهنا زنگ رو فشار یدن سرشب بود،سیرس یوقت

 ...به روشون باز شد   یمعطل یمنتظرشون بودن، در ب

 رو گرم در آغوش گرفت و ایهل مدم اونجا بود اوارد که شدن ح

 ....دشیبرادرانه بو س
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 ....کرد یگرم ی نا هم سالم احوالپرس  یحامد با س

 :گفت یبه شوخ  ید خوشحال بود ول ی دینکه حامد رو میا از ایهل

 !؟یکنیم نجا چکار یاااا تو ا  

 :حامد جواب داد ی ش بجای شگیهم یده با حاضر جوابیسپ

 ... هستن که خانومش باشه ییاشون مدتهاست جیا

 د  یسپ یکرد دست انداخت دور شون هی داد میکه ب یحامد با عشق 

 .... کش کردی و به خودش نزد

 نک ه یکرد. از ایروبروش بود و تماشا م یا با ذوق مات صحنهیهل

 ده یبرد. سپیگه رو دوست دارن لذت میهمد نقدریهر دوشون ا

 :د گفت یا رو دیهل  یرهیکه نگاه خ

 

 

 !شه؟ یت میه نگاه داره؟! حسودیچ 

 اوردین م یل رو از داخل ماش ینا در حال رفت و آمد بود و وسا یس
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 حرفاش یهی دونست مثل بقی نکه م ید با اید رو شنی، حرف سپ 

 :ه امّا گفتیپشتش شوخ

 من از  یاقب حرف زدنت باشها ، هلکه مریخواهر کوچ ی آها 

 .... کنه ی دست که بخواد حسوین  ی نه عقدهاین جه تها تامیا

 :رو به حامد در ادامه گفت

 ....خدا بهت صبر بده داداش 

 ن خانوم که تا اون موقع تو آشپزخونه بود طبق معمول با یپرو

 ی ن ید س یشربت اومد سپ  ین یخندون از آشپزخونه با س ی چهر ها

 .... ز یم ی رفت و گذاشت رورو ازش گ

 ....درگرم از پسر و عروسش استقبال ک ین خانوم با آغوشیپرو

 :نا گفتی رو به س

 اد و شام ید گرم نشه. تا بابات میمادر شربتتون رو زودتر بخور 

 .....د یاستراحت کن یا جان کمیرو آماده کنم با هل

 بود هر دو خسته بودن و به استراحت ییشنهاد خوب و بجایپ
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 خاست یکه برمینا درحالیاز داشتن شربت رو که خوردن سین

 :گوشش گفت  ا رو گرفت و کناریدست هل

 !زم ؟یم عزیبر 

 براشون ی گفت و شکلک بامزها ی ششششش صدادا ریده ایسپ

 ...درآورد

 :نا گفتیس

 کن تا پسر مردم ی نجاست آبرو دار یحامدجان ا یحداقل وقت 

 ...ی مونش نکردیرو پش

 

 

 ده ی که با محبت نگاه سپیکرد و درحال ی صدا دار   یحامد خنده

 : کردیم

 سرم جا ی م کنه روی، هر کار  هگذشت یمونیگه از پشینه د 

 ...داره
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 !ده ذوق کردیسپ

 ی د چشماش گرد شده بود، روز یشنیکه م  ییا از تعجب حرفایهل

 ن یچن ییپرواین ب یتصورشم براش سخت بود که حامد به ا

 تیتو واقع ی حال با کمال ناباور یاره ولیرو به زبون ب ییزایچ

 تاقش براهانا به طرف  ی خوش به دنبال س ید ، با حال یشن یم

 ...افتاد

 

 

 نا در رو بست  یوارد اتاق که شدن س

آروم  ییبا صدا دانشگاه تنش بود ، معترضانه ی که هنوزم لباسا ایهل

 :گفت 

 نا تو تنمه بهی نا جان بذار لباسم رو عوض کنم از صبح همیس

 نجا خجالتیهم حالشو ندارم و هم ا یباشه که دوش لزمم ولمن 

 .... کشمیم
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 :گفت  تا لباسش رو عوض کنه کرد یپشت  م کهینا در حالیس

 !؟یکشیحموم رفتن خجالت م ی که برا  یچ یعنی

 :انه ادامه دادیموذ ی با لبخند

 یافته حموم لزم بشیاد اتفاق میم زیا ینجا که مین به بعد ایاز ا 

 .....کنار  ی ره خجالت رو بذارپس بهت

 ش خود  ی به رو   ینا بود. ولین طرز حرف زدن سیاعاشق ایهل

 ی بهش رفت که باعث شد صدا ی اورد و بجاش چشم غرهاین

 :نا بلند بشه و بگه یس  یخنده

 چپ چپ نگاه  ی که اونجور  ییبا اون چشما ی دون ینم یهل 

 هیدوست دارم  ی شن ، اونوقت من هیچقدر خوشگلتر م  یکن یم

 ....یبگم تا تو با چشمات شماتتم کن  ی زیچ

 م عوض کردنرد و سرگینا خند یس ییا تو دلش به پررویهل

 ...لباسش شد

 ن بودید شلوارشم که جیرون کشیشرتش رو از تنش بینام تیس
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 تخت ی لخت رو یه شلوارک عوض کرد و همونجور با بالتنه یبا 

 د د موهاشو باز کریام لباس راحت پوشید، هلیدراز کش

 : خودشو فاصله داد و گفت یا کمیهل

 شه استراحتینم  یشیت میاذ  ی نجور یرم تو راحت باش ایمن م 

 د و حامد تویش سپ ی ان من برم پیگه پدرجونم ب  ی کرد، الناست د

 .... ی اه خست ی کرد ی استراحت کن چند ساعت رانندگ 

 :گفت ی ل رفتهایتحل ی با صدا

 اد بدونیتا حالم جا ب خوا م بخوابمیک ربع میجان ! فقط یهل

 .....بره پس حرف نباشهی تو هم خوابم نم

 :گفت  که گذشت در ادامه یکم

 ...!د تا با حرفاش بخورت؟یش سپیرون پیب ی بر ی خوایم 

نا  ید با تکوناش سیترسی متونست،  یمن گه  یخواست بره دیا ا گرم م یهل

 دار کنه. یرو ب

 ....ش بردهداد که خواب ینا نشون میمنظم س ی زودنفسها  یلیخ
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 اومده بود و با حامد مشغول گپ و گفت بودن ی حاج آقا معتمد

 ز شام بودن ی خانوم هم درحال آماده کردن م ن یده و پروی، سپ 

 :ن خانوم گفتیز تموم شد پرویدن م یچ یوقت

 نا، بگو شام آماده است ید جان برو آروم بزن به در اتاق سیسپ 

 ی دیکه مادرش تاکرون یده خواست از در آشپزخونه بره بیسپ

 :گفت 

 ....! ای ه وقت در اتاق رو باز نکنید جان! یسپ 

 ...!مامان؟ ی فرض کرد یچ نه با با ! منو  

 د به ینشن ییصدا ینا رفت و در زد ، وقتیپشت در اتاق س

 :داد و همزمان با در زدن گفت  ی شتریضرب ههاش قدرت ب

 آمادهاد ؟! شام یخواد دربی م  یومده ؟! بابا پس کیهنوز در ن 

 .... است

 اخمو و  ی در با ظاهر  ینا در آستانهیهو بازشد و سیدر اتاق 

 ....کمههاش باز بود ظاهر شددکه  یراهنیپ
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 د، از رو نرفت و با لبخند  ی نا رو که دیس ی جد ی افهیده ق یسپ

 :گفت ییدندون نما 

 !تون بودی منظورم خستگ  

 کرد داخل اتاق رو سرک بکشه در ادامه یم  یکه سعیدرحال

 :دیپرس

 ادت باشه ی که،  ی اوردیسرش ن یی؟! بال  ی ا رو چکارش کردیهل

 سر و  ینجاست دست از پا خطا کنیا ی زوگه داداشش شبانه رید

 ....نه یکارت با کرام الکاتب

 ... فضول ی برو بچه پررو 

 :رفت گفتیکه به سمت آشپزخونه میده در حالیسپ

 ... یگه خود دانیاز من گفتن بود د  

 دار شده بود و با لبخند یم بایهل اخل اتاق برگشت، نا به دیس

 ...کردینگاهش م ییدلربا

 نا گفتی بودن، س ر هر دو سرحال ت
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 !م ؟یشام آماده است بر 

 .... مشونیدیم، پدر جونم اومدن زشته ند یآره بر 

 ن روزا که هوا خوبه بعد از ی بابا تازه اومده چون عادت داره ا  

 رن پارک سر کوچهیهمون میساهم ی اعتماد ی مسجد همراه آقا

 ...ان خونه  یبعد م

 صورتش زد و دستاش هب  یا آبیرون رفتن هلیهر دو باهم از اتاق ب

 پدر یرو شست اول از همه خدمت پدرشوهرش که به اندازه

 ی آقا ید، بعد از سالم احوالپرسیخودش دوستش داشت رس

 نا ید، به س یعروسش رو بوس یشونیشه پدرانه پیمثل هم  ی معتمد

 .... کرد یده بوسیگفت و د ی ر یدن بخیهم رس

 ی ط یمح کردن شام دریده صرفنظر میسپ ی طنت هایاگه از ش

 ون کنار هم مشغول صحبت یآروم صرف شد بعد از شام آقا

 .....شدن

 دخترا هم در سر و سامون دادن به اوضاع آشپزخونه و شستن 
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 شام ی ن خانوم کمک کردن که معلوم بود ساعتها برایظرفا به پرو

 نا ی ده ، بخاطر سیکه پخته بود زحمت ک ش ی ر ینظ یخوشمزه و ب

 ن گوشت درست کرده بود یبا تهچ مه بادمجون همراهیخورشت ق

.... 

 ونیده به جمع آقایهمراه سپ ی چا  ینی ا با سیکارا که تموم شد هل

 مقدمه رو کرد   یده ب ینشستن سپ  یوستن، وقتین خانوم پیو پرو

 :هم بودن ، گفت  نا که کناریا و س یبه هل

 .... کنهیف میکامران تعر  یاز بچه یلی مامان خ یراست 

 

 

 :ا با شوق گفتیهل

 افهاش از دفعه یمش قیدینبار که دیش، این ید ببیره ماشالل باآ

 ش روییه است ، ما که دایه هدیش ب یلیاول مشخص تر بود خ

 .....شهییدا ی ای ه بچگ یگفت شب   ی مادربزرگش م ی م ول  ی دیند
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 :د رو به حامد گفتیخندیکه میدر حال دهیسپ

 ... فش رو برات کردمیمه که تعر ییبچه همون پسر دا

 :تاسف بار گفت  یبا لحن  نا یس

 یل یکردن خیان رو چاپ میتو روزنامه جر ی دادید جان م یسپ 

 .... دونهی راز نمیش  یبهتر بود. اآلن فکر کنم فقط خواج ه

 : گفت اینا رو به هلیس ی توجه به حرفا یده ب یسپ

 ش بشه، اونوقت من ییه داید شبیفکر کن شما بچه دار بش یآخ

 .. نمین حامد رو بب دن شانس رو دارم که بزرگ شیا

 

 

 در  ی زد با شوق وافریکه چشماش برق مین خانوم درحالیپرو

 :ده گفتی سپ ی د حرفاییتا

 .... مین یبی داداشت رو م یبچه ی شال که به زودیا 

 :ا کرد و در ادامه گفتیلنا و هی ت حظ نگاه سیبا نها
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 شه، قربونش بشم یکه ماه م یه تیه هر کدومشون بشه یشب

 ....یاله

 ر انداخته بود ، با ینا سر به زین بخاطر حضور پدر سیشرمگ ایهل

 ....شدیکرد و رنگ به رنگ میم  ی انگشتاش باز

 ا رو که کنارش نشسته بود تو دستش یهل یخ زدهینا دست یس

 اد. سرش رو خم کرد و آروم کناربهش د ی زیگرفت فشار ر

 :گوشش گفت 

 

 

 اگه بخوان شنی نکه خجالت نداره همه بچ هدار میقربونت بشم ا 

 ... شهیمثل تو باشن که نم

 کردیده رو مدام با چشم سرزنش م یسپ یآرومتر شد ول یا کمیهل

 ....!ده؟ی نا ربطش می س ی رو تو جمع به بچ ه ی زیکه چرا هر چ

 وا ش یواش  یمعلوم نبود   ی زیارغ از هر چال و فی خیده بیاما سپ 
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 ن ؛ ترفیسه میر ییکنه که دوتایرگوش حامد بلغور م یا داره زیچ

 ش خودش فکر کرد حامدم تا بحال آبش نبوده وگرنهی ا پیهل

 ....ه یرسه شناگر قابلیبنظر م 

 تماس با پدرش ی ا به بهانهیش آمده باعث شد هلین پ ی جو سنگ

 نا با نگاه رفتنش رو دنبال ی ه، سد جمع رو ترک کنی و گفتن ببخش

 ......کرد

 

 

 ورد مدر  ی رعادیش از حد و غی به شدت نگرانش بود بنظرش ب

 نا هم که ینجور موارد با س ی درا یه حتیمسائل خجالت  یبعض

 که داشتن ی داشت تو چندبار رابط ها  یسی همسرش بود رودروا

 ناست یکشه و فقط بخاطر سیکرد تمام مدت عذاب م یاحساس م

 ...کنه یتحمل م که

 ه یدونست ، ی م  ین مسئله رو زنگ خطر و مشکل اساسینا ایس
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 ند خودشه ویکرد فقط خوشآ یس مح ی ا بود ول یطرف رابطه هل

 ینمورد فکر ید در ایبهش نداره با یچ احساس خوبیا هیهل

 ....کردیم

 برگشت رو به همه  یا تلفنش تموم شد، وقتی د هلینکش یطول

 : گفت

 .... دنبابا سالم رسون 

 

 

 : ا رو کرد به حامد و گفتیهل

 ی ن زه سر به عمو بیادت باشه فردا صبح یحامدجان! بابا گفتن  

 ....انگار کارت داره

 :ا گفتیداد در جواب هل یکه سرش رو تکون میحامد در حال

 .... خودمون یرم خون هیشب م  

 ن خانومیشتر پرویخاست رو کرد به جمع ، بیکه بر م یو در حال
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 :ورد خطاب قرار دادو گفترو م

 .... ، زحمت دادم با اجازهتون من برمییرای ممنون بابت پذ 

 :در جوابش گفت ی مهربون ان خانوم بیپرو

 .... ی ندار  ینا برام فرقیمزاحمت کدومه پسرم، تو هم با س 

 

 

 خجالت ی د و بدون ذرهایده بوضوح اخماش رو درهم کشیسپ

 حامد  ی موندنش داشت، ول دست حامد رو گرفته بود و اصرار به 

 حد یب ی م خودشو گرفته بود چون در برابر اصرارهایانگار تصم

 د اگه  ی باشه شا  ی گهاینگاهش سمت د دکریم ی ده سعیسپ

 .... شدیمش م  ید تسل ی دینش رو میغمگ ی چشما

 ا گفت که فردایکرد هل ینا هم خدا حافظیا و س یحامد از هل

 ....ان خونشون یده م یناهار با سپ 

 ... اتاقش شد  یده دُب کرده راهیرفتن حامد ، سپ با
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 ر از اا انگیهل یبهت زده ی مقابل چشما یچ حرفیه ی نام بیس

 .....کالفه باشه به اتاقش رفت  ی زیچ

 ن خانومیز مونده بودن، پرویم ی وه رویم ی و بشقابا ی چا ی وانایل

 ا بهشون دست بزنه، اصرار داشت خسته است ویداد هلیاجازه نم

 

 

 ا همه رو جمع کرد به آشپزخونه برد، یهل یتراحت کنه ولبره اس

 .... رد اتاق شداادم نبودن؛ با دلشوره ویبعد از شستنشون که ز

 ده بود چشماش بسته و دست راستش یتخت دراز کش ی نا رویس

 .....ش بودیشونیپ ی خم کرده رو

 ...رفت یس بهداشتیا آروم مسواکش رو برداشت و به سرویهل

 دارهی دونست بیت بود .مینا بازم در همون وضعی برگشت س یوقت

 وابشخ  ی ن زودیرممکن بود با توجه به خواب قبل از شام به ایغ

 اد حرفاش افتاد کهیناراحته  ی زیبرده باشه، حس کرد از چ
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 ی هست قبل از خواب برطرف کنن برا  یخواسته بود هر مشکل

 یی ن به خودش جرأت داد به سمت تخت بره و با تُن صدایهم

 : آروم

 ....نا پاشو مسواک بزن بعد بخوابیس

 

 

 رو نید حیا زش ند  یچ عکسالعملی چندبار ا سمش رو صدا زد امّا ه

 م یکار کنه بالخره تصمیدونست چیستاده بود نمیوسط اتاق ا

 رفتن ، ازیخواب م ی شه برایبره که هم  ی گرفت به همون اتاق 

 د امشب رو تود دلش بخواینطور استنباط کرد که شایرفتارش ا

 .....اتاق خودش بگذرونه

 ن فکر لباسش رو برداشت و به همون اتاق رفت لباس خوابش یبا ا

 کرد امروز یکمرش درد م ید کمیتخت دراز کش ی د و رویپوش رو

 ....انهاش بودیفردا موعد ماه
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 ا اومد داخلید هلی ده بود، شن یتخت دراز کش  ی نطور که رو یهم

 یآروم  ی بار دوم که برگشت با صدا رونیزود رفت ب  یلیاتاق و خ

 مخصوصاً جوابش رو نداد و ین بار اسمش رو صدا زد و لیچند

 

 

 یقیدن زد وانمود کرد که خوابه، بعد از دقایبه نش نوخودش ر 

 ن بود یداد که رفته حدسش ایبسته شدن در اتاق نشون م ی صدا

 .....ده یش سپ یکه رفته پ 

 زش یمحبت آم ی و رفتاراده یسپ  یشاد و سرزندگ ی رفتارا یوقت

 تو نظرش  ایهل یتفاوتیو ب ی د ناخودآگاه سرد یدی رو به حامد م

 ل یه دختر اوا یه که یعیکرد طبین فکر میا زشد قبل ایپررنگتر م 

 رفتار ی نجوریزا عادت نکرده باشه و ایچ یلیازدواج هنوز به خ 

 ی گذره ولیماه هم از عقدشون نم۲ده و حامد هنوز یسپ یکنه ول

 ...نشون برقرارهیب  ی قیمانه و عمیصم  ی مشخصه چه رابط هکام ًل
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 که نشون  یی هایده با سبک سرین بود که سپ یتا بحال تصورش ا

 دیدی حال بوضوح م یاد ولیبر ب یزندگ ده نتونه از پس یم

 ...و همسرش رو اداره کن هیزندگ بهتر بلده  یاز هرکس

 براش نشون دادن عالقهاش در حضور همه به شب موندن حامد،

 جذاب و  ی هر مرد  ی برا ی ز  ی ن چیدونست چنیجالب بود. م 

 ا هرگز ین مدت از طرف هل ی نا تو ای که س ی زینده چیخوشا

 .... حسش نکرده بود 

 ا رو خودش نخونده بود کالً شکی هل ی اگه خاطرات و دلنوشت هها

 که ی اون شدت عالقها یدوستش داشته باشه ول  یکرد که حتیم

 .... دیدیرفتارش نم ازش گفته بود هرگز تو

 رابطه ی برا یا رغبت یکرد هلیکرده بودن حس م  یعروس یاز وقت

 ....دهی نا جواب مثبت میت سسده وفقط به درخواینشون نم

 ی ده بود و سع ینجا بهش رسینا تا به ایبود که س ی زین چیا

 ن حالت رو هرگز دوستیاره چون ایخودش ن ی کرد به رویم
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 .... نداشت

 

 

 ماه نشده بود ۸د که تو مدت یر سیجه م ین نتیبه ا با مرور گذشته

 بودن ازش بخواد   یعیشف ی آقا یکه خون ه یکبار مواقع ی یحت

 خونتون ی بر ی خو ا ینم "ادشه بهش گفت  یه بارش ی یمونه حتب

 "!؟یاستراحت کن

 نا ازش خواسته بود برن یبه کرات هم اتفاق افتاده بود که س

 اکراه رفته بود نا و  ی ا با اصرار سیهل یخونشون ول

 دهیب ههم رس  ینهمه سختیر بود حال که بعد از ایبدجور ازش دلگ

 ه متفاوت و عاشقانهتر یبا بق شو نیخواست زندگ یبودن دلش م

 ی ن برداشتینا همچیس  یکنار هم بودن بتپه ول ی باشه دلشون برا

 ....ا نداشتیهل ی از رفتارا
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 ون به دانشگاه شیخواست روز بعد از عروسینکه میا  ی ادآوریبا 

 کی گه بود لاقل  ی لبش نشست هر کس د  یگوش ه ی بره پوزخند

 ....موندی هفته تو خونه م

 ن بار با افسوس خوردن بخاطریم که موند چندزه رویهمون 

 ....نا زهر کرده بودیس  ی کالس نرفتنش اون روز رو برا 

 داد ازش ناراحت باشه یکرد به خودش حق میاز هر جهت فکر م

 فهموند ازش دلخوره باهم قرار گذاشته بودن هرید بهش م یبا

 و گده قبل از خواب به هم بگن تا با گفتیدارن به شب نرس یناراحت

 ....مشکلشون حل بشه

 ی ده رفت ولی م به اتاق سپ ین فکر از اتاق خارج شد و مستقیبا ا

 .... دهیا رو ندیده گفت هل یسپ
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 د اونجا یرفت باا یبه طرف اتاق ثر یمعطل  یبرقا خاموش بودن ، ب

 ده و تو یتخت خواب ی دش رویباشه در اتاق رو که باز کرد د

 ش ضعف کرد براش بهلخودش مچاله شده، اونقدر مظلوم که د

 د  یش پرکشیدلخور یهمه یآن

 نجا بخوابه تا یاد و ایب دیبال کرد چرا یش خودش تحلی بازم پ

 هم با نا ی د سیالش شد، شایخ ینگرفت کالً ب  یبار صدا زد و جواب۲

 خواست ویم ی شتر یدلش توجه ب ییزمانها ی نکه مرد بود ول یا

 ....ا درک کنهیهل ی نو از رفتارایدوست داشت ا

 داد فقط دلش یشه آروم بود و احساساتش رو بروز نمیا همیهل

 ....ه که ازش خونده بودی ی زایخوش به همون چ 

 ده یزنه سپ یکش هم نمینزد ی حرفاش رو به دوستا  یمشخصه حت

 نا ی ا از سن کم سیدونست هل ین دوستش بود اگه م یتر یمیصم

 رممک نیکه ازش سراغ داشت غ ی ها یرو دوست داشته با روح

 ....نا نگه یرو به س  ی جین مهیودموضوع به اب
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 ن ا یش رو همونجور که سیاولشون ، علت جواب منف  ی خواستگار

 ده که ی به سپ  یچکس بروز نداده بود حتیازش خواسته بود به ه

 اره ویه رو دربیقض  ی شده تا ته و تو یشیونست چه سردیم

 ..... لش رو بفهمه یدل

 ..... زدنیحرف م دیباردا فروش رو که کنار رفته بود انداخت ، 

 ه به ید پس قض یا رو کنارش ندیدار شد هلیصبح که از خواب ب

 نا بلند شده یدار شده و بخاطر س یست حتماً ب یام ن ی ن سادگیهم

 .....و رفته

 

 

 امد تو مسافرت براشیش ه بدش می ! هم ین دل درد کوفتیان از اام

 ی خواست بره خون هین بود صبح م یش به ای اد، خوب یش بیپ

 شب با حامد یشد همون دیخودشون اونجا راحت تر بود. کاش م

 نجور مواقع عالوه بر درد، کم طاقت شدنش کالفهاشیبره ا
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 شد و یم  یرو نداشت عصب ی زیچ چ یه  یکه حوصل هیکرد طوریم

 .... رفتیزود از کوره در م یلیخ

 شتره داره درد رو تحمل یم ساعت ب یدار شد ،ن یبا درد از خواب ب

 ده، نخواست یا کنارش امّا با فاصله و پشت بهش خواب نی کنه سیم

 ن آروم بلند یهم ی دارش کنه برایبا تکون خوردنا و جابجا شدن ب 

 ....رون رفتیشد و از اتاق ب

 

 

 که ینا بود با وجودیفش تو اتاق سیزش داخل کایموردن ی ز ایچ

 کرده بود حالش   ین یشبیچون پ ی اد اهل قرص خوردن نبود ول یز

 اط با خودش آورده بود همه خواب بودن بهیاحت ی اشه بریبد م 

 ن اینکه سیا ی وان آب قرص رو خورد برا یه لیآشپزخونه رفت و با 

 د بخاطر یابتختش خو ی نا رفت و روی دارش نکنه به اتاق سیرو ب

 .....زود خوابش برد یلیکه خورده بود خ یمسکن
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 اری وشهامد یرون میکه از ب ییدن صداها یبا شن  ی داریتو خواب و ب

 ن یده و حرف زدن پرویسپ ی خندهها  ی ق که شد صدایشد ، دق

 ...خانوم بود

 داد، آه از نهادشیز نگاه کرد  رو نشون می م ی به ساعت رو

 دارشینا زودتر بین اومد ، چرا سییبلند شد به هول از تخت پا

 !ن موقع بخوابه ؟ینکرده و گذاشته تا ا

 

 

 س ی د به سرویرو پوش لباسش  یحالیرو مرتب کرد، با ب  یروتخت

 نه به خودش افتاد یداخل راهرو رفت نگاهش که تو آ یبهداشت 

 ی تو چشم بود هر کس از چند فرسخ یلیش خیدگیرنگ پر

 به دست و صورتش   ی، آبش هستیزیه چید ی فهمی دش میدیم

 ش خودشو روبراه یبا آرا دیبامسواک رو نداشت ،  یزد حوصل ه

 ....نشیبب ی نجوریواست اخ یرونه دلش نمینا حتماً بی کرد سیم
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 حرف ی که کرد از اتاق خارج شد، صدا ی ش مختصریبعد از آرا

 . کراست به همونجا رفت با سالم وارد شدیامد یاز آشپزخونه م

 ی نی ه سین خانومم یب بود پروی وست کندن س ده مشغول پ یسپ

 .....کردیپر از عدس رو پاک م

 ی انوم از بال خن  یدادن ، پرو ییهردو جواب سالمش رو با خوشرو

 :بر لب نگاهش کرد و گفت ی نک با لبخند یع

 

 

 ..... میدارت کنی ومد ب یدلمون ن ی خسته بود یلیزم انگار خیعز --

 :ده و گفت ی رو کرد به سپ

 ....ا جان صبحانهشو بخورهیدم کن تا هل  ییچادجان یسپ

 ده اشاره یرفت با دست به سپیساز م یکه به سمت چا یا در حالیهل

 :و گفت نهیکرد بش

 ... کنمید جان خودم دم میسپ



@Romanbook_ir                                                                                      تابوشكين عاشقانه  

  
 

شما! یمجازق ین رف ین و آخریرمان بوک:  اول                                      

 :دین پرسیهم ی نا نبود ، برایاز س ی خبر

 !نا کجاست ؟یس

 :ده در جوابش گفتیسپ

 ....کار داشت  بره انگار ییخواست جا ی، می خواب بود  یوقت 

 

 

 نگفته بود که کار داره ی زیفکر کرد چرا قبالً چ ی ا با دلخوریهل

 !بره ؟ ییخواد جایو م

 گه طاقت نداشت یخواد مقبره بره، دیا میهل تدونس ینا که م یس

 ... خواد حرف نزدهیچهل روزه با مادرش اونطور که م

 شیبراش پ  یکار مهم ییجا ییهویبا خودش فکر کرد حتماً 

 .....رفتیم  ییگرفت و تنهاید آژانس می، خودش با اومده

 ک ه یزود سر وتهش رو به هم آورد طور  یلیبعد از صبحانه که خ

 :م معترضانه گفت ون خانیپرو
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 !اجانیهل ی که نخورد ی زیچ 

 :در جواب محبتش با متانت گفت

 .... تا ظهر نمونده ی زیگه چیه اآلنم دیممنون ، کاف 

 

 

 ظرفاش رو شست ، به اتاق رفتز رو جمع کرد و یخودش م

 د و به هال رفت ، رو به یرون پوشیلش رو برداشت لباس بیوسا

 :ن خانوم گفتیپرو

 ... اجازهتون من برم مامان جون با 

 :گفت  یبهش انداخت و با مهربون  ی زین خانوم نگاه محبت آم یپرو

 نا تنگ یبابا ا ی دونم دلت برا یم  ی ول  یمن که دوست دارم بمون 

 ... اینجان حتماً بیفردا که بچهها ا ی ول   یوز رفتشده امر

 اد نتونم تروخدایش ب یپ ی ممکنه برنامها یام ول یکنم بیم یسع

 خودمو ی نم سع یدوست دارم همه رو بب یلی د خیریگبه دل ن 
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 کنم ، لطفاًیم ین حال عذرخواهیاگه نشد، از هم ی ام ول  یکنم ب یم

 .....د یاز قول من به همه سالم برسون 

 

 

 خودت یاگه نتونست یول یم باشیزم ، ما که دوست داریباشه عز

 ... رو معذب نکن

 دن یرون با دی د بما اویهل ی دن حرفایده تو اتاقش بود با شنیسپ

 :دی ا که حاضر و آماده بود ، پرس یهل

 شه باهم یداشون میگه پینا د  یا س یکجا؟! صبر کن حامد  یهل

 ادیام خونتون حتماً مینم ظهر ب د کرد میم، حامد زنگ زد تاکیبر

 ....دنبالم

 هیرم اول یخوام آژانس بگ یمن اآلن م ی ، ول ی ا یب  دیباظهر که  

 شلوغه، از یلیر خینه عصر اون مس یعسر برم مقبره، امروز ارب

 ..... رم خونهیاونجا با همون آژانس م 
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 ... ام باهاتیمقبره منم م ی ریاااا خب اگه م 

 :ده رو ناراحت نکنه گفتی که سپ یو لحن یی ا با خوشرویهل

 

 

 .... خوام تنها باشمیم ی دجان اگه اجازه بدیسپ 

 تنها رفتن  د دلشیگه اصرار نکرد بهش حق داد شایده هم دیسپ

 ...خوادیرو م

 ...کرد و رفت یا خداحافظیده براش آژانس گرفت، هلیسپ

 ا رویدار شد هل ی آروم بشه! صبح که ب  یرون تا کمیرفت ب ید میبا

 ذاشت تحتیجزو شروطش م دیبانم  یشد ا  ید عصب ی کنارش ند

 اومد  یخوابش رو عوض کنه وقت ی جا ید کسی نبا یطیچ شرایه

 ... ده کالفه شدیابود اونجا خیتو اتاقش د

 یدار بشه ولی ا بیهرچقدر مادرش ازش خواست صبر کنه تا هل

 ا بحث کنه ینخواست بمونه دوست نداشت در حضور مادرش با هل
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..... 

 

 

 شد. هم یر میاشکاش سراز ی زد فوریهم م ینکه حرفیبه محض ا

 خواست مادرش و یدنشون رو نداشت و هم دلش نمیتحمل د 

 شد. امروزیتنها بود تا آروم م یکم دیبفهمن با ی زیده چیسپ

 داشون کنه با اونا که بودیتونست پیله و حتماً بچ هها رو م یتعط

 درست و ی ه دورهمیوقتم هست  یلیشد خیحالش خوب م

 ا تماس گرفت مادرش گفتی پور  ینداشتن .... با خونه یحساب

 ....رهیگه تماس بگیدارشدن میخوابه ، به محض ب

 ا یادش اومد هلیهو یک ربع به  بود، یساعتش رو نگاه کرد 

 خواد بره مقبره با خونهتماس گرفت حدسش ی حتماً صبح رو م 

 اش  ی غُد باز از  یده گفت که با آژانس رفته ، گاهیدرست بود سپ 
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 ره و بگه ینخواسته بود تماس بگ یشد حت یش کالفه می و کله شق

 .... رهیکه داره م

 .... ش رو گرفت ، خاموش بودی گوش یشماره

 ی ا تماس گرفت وقتیگفت و خواست به مقبره بره که پور یلعنت

 ک شبه یجواب داد و صحبت کردن مشخص شد بچهها برنامه 

 ن نهاوند رو دارن،یاز رشته کوه گر ال کبود ی  ی قله  ییمایکوه پ

 رفت و یم  ی وقته کوه نرفته هوا هم کم کم رو به گرم  یلیخ

 ن فرصت ین بهتریا اد اراک پسی بتونه ب یگه کیمعلومم نبود د

 ....بود

 ....پدرش یره خون هیام که طبق معمول میهل

 

 

 دیراحت نبود بهتر د یعیشف ی آقا یموندن خون ه ی نا برایس
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 پ ی ثابت اک یهی ا بره، احتمال داد حامدم باشه چون پاهمراه بچهه

 .....هیکوهنورد

 ع به خونه رفت و کولهاش رو ی ش اراک بود سریل کوهنوردیوسا

 رون رفتنه انگار منتظره حامده ید آماده ب  ی ده رو دی د ، سپ رآماده ک

 :د ی، پرس

 ؟  ی بر ی خوایم ییجا 

 :ده با تعجب گفت یسپ

 .... ؟ی ایگه تو نمم، م  یینایحامد ا یظهر خون ه

 ....د حامدم باشه  ی رم کوه، گفتم شایمن با بچهها دارم م 

 جا بره هر ی مجرد ی کنه بعد از ازدواج برنامه هایجا میحامد ب 

 .... م باهمیم بریخواست

 

 

 :نا با پوزخند گفتیس
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 و  یافتیدنبالش راه ب ی خوایم یعالمثالً اگه بخواد بره کوه جناب 

 ... !؟ی بر

 من زودتر از خودش  یه لب تر کنه کولهیرم کافیمحتماً که  

 .....آماده است

 مهکار موند هرچند یزنگ خونه که اومد بحث شون هم ن ی صدا

 ده خدایده بشه.... سپ یسپ  ی ف زبون چند مترینا حریمحال بود س 

 د و بخاطر نرفتنش به یدید حامد رو م ینا با ی کرد س یحافظ

 ده راه افتاد، ی بال سپن دنیهم  ی کرد برایم یخونشون عذرخواه

 اده شد سالم وینا پ یدن س ی در منتظر بود با د ی حامد جلو

 ...کردن  یاحوالپرس

 :نا گفتیس

 

 

 ال کبود فکر   ی م ید با بچهها برش ییهوید حامد جان! یببخش 
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 ...ی ایکردم م

 ش اومدهیپ یست عمو براش مشکلیراستش فرشاد که ن 

 رمان دنبال یض احواله قلبش مشکل داره با هیخودش مر

 .... کار دارم ییرم جاین رابطه م یم امروز عصرم در همیکاراش

 !نبود یا به رفتن راضیکردن ، ته دلش بخاطر هل یخداحافظ

 ...چشمش بود مدام جلو

 ش ید نبودنش باعث بشه از دوریش خودش فکر کرد شا یپ یول

 نه یده رو بب یا سپیسردش فکر کنه  ی اد و به رفتارایبه خودش ب

 .....ره یاد بگی یو کم

 

 

 ه روزه براشون لزمه تا هر دو  ی   ی ن دوریجه گرفت این نتیبنابرا

 یست نه خون هیبحث ن  ی جداگانه به آرامش برسن اآلن جا

 ....ا یپدر هل یدشون و نه خون هوخ
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 در آرامش و تو خلوت خودشون حل بشه دیبام هست یزیهر چ

..... 

 به سمت نهاوند حرکت   یبوسی نی ا گفته بود بعد از ناهار با میپور

 ال کبودیک نشده خودشون رو به پناهگاه یکنن و تا هوا تاریم

 ا قله تافتن  یرسونن شب استراحته و صبح زود آفتاب نزده راه میم

 .....اراکن ۳تاً  یگردن ، نها ی ظهرم برم ی رو صعود کنن برا 

 ....ش خاموش بود یزد دوباره گوش یحرف م ایهل د با یبا

 

 

 دن صداشیرو گرفت ، خودش جواب داد با شن شماره خونشون

 : رفتنش سست شد ی د و پایدلش لرز

 ؟ی ا خوبیسالم هل 

 !؟ی ومدیسالم خوبم ، چرا هنوز ن 

 :تف مکث گ  ی با کم 
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 م بایشد دار ییهویام ،سر راهم ی تونم بیجان! ظهر نم یهل 

 م فردایم برنامه کوه خارج از اراکه ، شب هست یریبچ هها م

 ....میگردی برم

 ر از کوه رفتن، یرو داشت بغ ی زیدن هر چیا انتظار شن یهل

 ی نگرفت برا ینا جوابیش باعث شد سکوت کنه، سیریغافلگ

 :ن گفتیهم

 .... رمینم یامّا اگه تو نخوا 

 

 

 :گفت  یه به آرومیگرفته از اثر گر ییا با صدایهل

 ....نه برو خدا به همرات مراقب خودت باش، خوش بگذره  

 ی ا شد برایهل یگرفته  ی صدا یف زد تازه متوج هشتر حریب  یوقت

 :ن معترضانه گفت یهم

 جان اگه ی؟! هل ی ه کردیشده باز گر یصدات چرا گرفته؟! چ 
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 .... امیگم نمیا میرم با پوریگیس مارم تمینم ی تو بخوا

 ست مقبره یم ن یزیبرو ، منم چ ی زم حال که دوست دارینه عز 

 اومدم ، نگران نباش خونه بابا  باً تازهیه کردم تقریبودم اونجا گر

 ا دنبالم فقط قبلش بگو حاضر ی نجا بیرفتن هم  ی نام فردام برایا

 .... باشم

 :دیئن بشه در ادامه پرسمنکه بابت رفتنشون به تهران مطیا ی برا

 

 

 که شنبه  یدونیم تهران؟! میم ب رینتون   یر برسیممکنه فردا د 

 .... اول وقت کالس دارم

 خواست مانع رفتنش بشه ظاهراً نبودنش یشتر دلش مینا ب یس

 ایرو از هل ین برخور دیست، انتظار چنیچندان براش مهم ن

 تا راحت  دنطور که معلومه از خبر رفتنش خوشحالم شینداشت ا

 نقدر که نگران تهران یپدرش بمونه ا یتر و بدون مزاحم خونه
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 .... ستیبراش مهم ن ی گهایز دیدن به کالسشه چی رفتن و رس

 :گفت ی لخورباد

 ...یرسیالت راحت هر طور شده به کالست میخ 

 ...کرد ی سرسر یو خداحافظ

 

 

 رفتن مصصم بود و شک نداشت،جور شدن ی گه برایحال د

 یلیبود. تهران که رفتن درمورد خ یه انگار خداخواهو ک یبرنامه

 ....زا لزمه مفصل حرف بزنن یچ

 ران ه یه و غافلگر منتظریغ ی نا بابت رفتنش داد بقدریکه س ی خبر

 !!!جوابش رو بده یبود که مونده بود چ

 رون رفتن ینا قبالً با دوستاش عادت به ب یده بود سید یاز طرف

 ده بود یزدواجشون دوستاش رو ندار بعد از یمدت اخ یداشت، ول

.... 
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ب ه   یلیخ یش ا ز نظر عاطف یطیکه ب ا توجه به شرایدر حال

 حضورش 

 ح شینعش نشه و بذاره راحت به تفرح داد مایترج یاز داشت ولین

 .....برسه

 

 

 ن ای دن و حال بدش به سیکرد درد کشیفکر م ی منطق یوقت

 بخش بود که  آرامش ی شه، امّا وجود و بودنش بقدریمربوط نم

 خواستیدلش حضورش رو در کنارش م

 خواس تیا نمیم به رفتن داره و هلیداد تصمینا نشون می امّا لحن س

 ش بشه از عمق وجودش براش دعا کردمانع یبا خودخواه

 .....سالمت برگرده

 حالش بد شد که بدون توجه به جمع کردن  ی بعد از ناهار بقدر 

 شد تنها گذاشت و به یده رو که مهمونشون محسوب میز سپیم
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 .... اتاقش رفت

 دونست یگه میباهمد  یسالها دوست یرو ط ایهلن حالت یده ایسپ

 ن درکش یهم ی کنه برایدا م یپ ی ت بدینجور مواقع چه وضعیا

 

 

 ا رو تویهل د یباگفت که ن یراه مینا بد و بیکرد، تو دلش به سیم

 .... رفتیذاشت و همراه دوستاش میط تنهاش مین شرایا

 بزنه، خودش به سمت هال  ی ز  یز جون دست به چیاشت عزذن

 .... تش کرد و ازش خواست استراحت کنهیهدا

 ن جمع کردن ظرفا ازی د، حکمک درآشپزخونه مون ی حامدم برا

 :دیز پرسیم ی رو

 !ناراحته؟ یا از چیهل ی دون یتو م 

 .... ستیفکر نکنم ناراحت باشه ، حالش خوب ن

 ....راحت شدهانا نی فکر کردم از رفتن س 
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 ذاشت وی ا رو تنها مید هلی نا نبای خب اونم حتماً هست، س 

 ....رفت یم

 

 

 نیهم ی شد برا  دهیه و منظور سپیکنا یحامد کامالً متوجه

 :دیپرس

 تونه کوه یگه نمیکنه دیکه ازدواج م یکس یعنیه؟!  یمنظورت چ 

 !بره؟

 .....نه تنها با همسرش ید بره ولیچرا نتونه ؟! معلومه که با 

 فیم و همسرش نتونه همراهش بره اونوقت تکلیخب اومد 

 ! ه؟یچ

 د بمونه کنار خانومش چونی د بره، با یخب در اون صورت نبا 

 رو بعهده داره که در برابرش   یکس  یست سرپرستیگه تنها ن ید

 .....مسئوله
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د  ی ز ب رداشت و با تردیم ی ن ب شقاب رو هم از رویحامد آخر

 :دیپرس

 ....!؟ی کوه رفتن هست  خب حال تو اهل 

 

 

 :لش داد و گفتیتحو یده لبخند پت و پهن یسپ

 فردان ینمون ه هم ی الت از هر جهت راحت برایاوه چه جورم!! خ

 .....م کوه گردویا بریصبح ب

 : لبش نشست یگوش ه ی حامد پوزخند

 کوه ؟! کوه گردو اسمش کوهه بنظرم فقط   یگیآخه تو به اون م  

 ......زرگه بنسبتاً  یه تپهیدر حد 

 ام دماوند رو صعود یتونم پاشم ب ی خب منم که از اول کار نم 

 م کم راهشروع کنم تا ک دیبان گردو ی مثل هم ییه جایکنم از 

 .....بلندتر ی م سراغ کوهها ی که افنادم بر
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 ده و یده قبالً هرگز پاش به کوه نرس ید سپ ینکه فهمیحامد از ا

 کنه ، چون یبا حامد م  یاآلن داره همه تالشش رو بخاطر همراه

 خواد از رفتنش هم ینکه دوست نداره تنها بره نمیعالوه بر ا

 ....کردیر میر تو ابرا سن انگایر ین تصورات ش یکنه، با ا ی ریجلوگ

ده هم در جواب سرش رو  یسپده رو که مشغول شستن ظرف بود یسپ

 برگردوند 

 :گفت 

 جون  زیپدر و عز ی خب حال که مشکل کوه هم حل شد برو برا

 .... !دهیز ، دم کشیبر ی چا

 : حامد با گفتن

 ....به چَشم ی ا

 ستاد یار انبیرو که برد دوباره برگشت و ا ی زه ، چایبر ی رفت تا چا

 کساعت با ید، کمتر از یده کمکش ظرفا رو آب کشیکنار سپ

 .....کمکهم کارا تموم شد
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 یه چاینطور یخت؛ همیر ی خودش و حامدم چا  ی ده برایسپ

 تین وضعیدونست تو ایا میهل ی ن ب رایزعفرون و دارچ کمرنگ با

 ....براش خوبه و عادت به خوردنش داره

 ذاشت و برد . در اتاق بستهگ  ین یا رو تو سیخودش و هل ی چا

 ... د بدون اجازه وارد شدینشن  ییبود در زد ، چون صدا

 گذاشت   یپاتخت ی رو رو ی چا  ینی ا ظاهراً خواب بود سیهل

 ده بود و یارش نشست، رنگ صورتش پرنتخت ک ی خودشم رو

 ...زدیم ی دیلباش به سف

 .... دستش رو گرفت سرد بود معلوم بود بازم فشارش افتاده

 

 

 رو گرم  ی شد و چایدار م یب دیباده بود،   ی فایروم صداش زد ب آ

 ن بعد از چند بار تکون دادن یه م ی کرد برایخورد تا بهتر اثر میم

 ن ا یده فکر کرد چطور سیشون هاش چشماش رو باز کرد؛ سپ
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 شه چشماش در یط بذازش و بره ؟! مثل همین شرایتونسته تو ا

 نا کرد ی نثار س یاقت  ی ل یش بد، تو دلیر س یباتر بنظر میه ز یاثر گر

... 

 هشو به تاج تخت دادیتک یحال یا به حالت نشسته در اومد، با ب یهل

 :ل رفته گفتیتحل ییو با صدا

 تو باور کن اصالً ی وند برامد جان، همه کارا یببخش سپ 

 ... تونستم بمونم ینم

 م؟! حالت رو درک یمگه من و تو دار یزنی ه مین حرفا چیا

 .....نا گذاشت و رفت ی ندت که سکنم،فقط شرم یم

 

 

 نم بود چون دوستیش بخاطر همیاز ناراحت ینکه بخشیبا ا

 ش رو داشته باشه حضور یو گرم یط مهربونین شرا یداشت تو ا

 شد، امّا در جواب یشتر میکرد و تحملش بیدا میپ  ماید التیشا
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 : ده گفتیسپ

 ه یداره؟! دوست داشته با دوستاش باشه مردا  یچه اشکال 

 ح کنن یسابقشون باشن و تفر ی خواد با دوستایدلشون م ییوقتا

 ...خواد مانعش بشم یداره دلم نم یچه اشکال

 د یگه بایدکنه یکه ازدواج م ی نظر من با تو کامالً متفاوته پسر  

 ره چونیره فقط خودشو درنظر نگ یگ یکه م یماتیتو تصم

 نه کهیم از ایگه رو به عهده گرفته، ناراحتیه نفر دیت یمسئول

 نکه یمش رو گرفته بود، با اینا قبل از مشورت با تو تصم یس

 

 

 نکار رو کرده بودیکنم اگه حامد اید نمییکارش رو تا یبرادرمه ول

 ... دمشیبخشیهرگز نم

 :گفت  ییده دلگرم شد و با خوشرویسپ  یا از مهربونیهل

 دوارم بهش خوش بگذره و به یستم ام یواقعاً ازش ناراحت ن  
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 م خوب بشه امروز روز اوله ین دل درد کوفتید، فقط اایسالمت ب 

 ...نهیتا سه روز اوضاع هم

 ی .من حت یتحمل کن  یتون یزا رو مین چیکه ا  یخوب یلیتو خ 

 چه یینصفه روز بذارم و تنها بره جا  هیطاقتش رو ندارم حامد 

 ...برسه شب رو هم بدون من بگذرونه

 ۶نا از یه اادمیکه  یی؟! تا جایچ یعن یکوه    یسالگ 

 ه که حال با ازدواج بخوان بذارنش کنار من یانصاف  ی رفتن بیم

 رو دوست ییه زمانهایممکنه   ی شم حتینا نمیچ وقت مانع س یه

 

 

 رونه و تو جمع مردونه باشه بنظرم ذداشته باشه با دوستاش بگ

 خواد تو جمع دخترونه یدلمون م ی حقشه مثل خودمون که گاه 

 .... می با دوستامون باش 

 مثل کوه رو کنار بذاره یخواد حامد ورزش خوبیمنم دلم نم 
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 .... د برهینه که تنها نبایرم منظورم ایهرجا باشه باهاش م یول

 ت به یحامد لبخند رضا یده در همراهیسپ ی ا از شعور بال یهل

 نکه انتخاب برادرش درست و بجا بوده خوشحال یلبش اومد و از ا

 .شد

 ن ی براش جذابتر  ین سال دوستیده بعد از چندیسپ ی ن رویا

 ه همراه یم و یتونست فهید چقدر میدیبود که ازش م ی زیچ

 .... همسرش باشه  یتو زندگ یواقع

 :با محبت و از عمق وجودش گفت 

 

 

 که از دستم  ی دم کاریونقدر به درک و شعور تو نرسامن هنوز  

 براش یسالمت ی نه که با رفتنش مخالفت نکنم و آرزویاد ایبر م

 ....ته باشم داش

 داد، دریرو تا سرد نشده به دستش م ی که چایده درحالیسپ
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 :جوابش گفت 

 ن حالت تنها یرفت لاقل تو رو با ایم دیبانه ن یبازم نظرم ا 

 چ کار ید هینجور مواقع شایفهمم ایم و مرذاشت خودمم دختینم

 توقع داره ییه جورا یبعد از ازدواج آدم   یاد ولیازشون بر ن یخاص

 ن مسئله هر ماه باعث ینظر مورد توجه همسرش باشه، ااز همه 

 بشه حداقل توقع  یشه آدم حساس، دل نازک تر و عصبیم

 .... و توجه از همسرش داره یهمدل

 

 

 م به رفتنش بدون نظرینا و تصمیس بشید ی خودشم از رفتارا

 نا یش رو که سیط فعلیشرا یر بود ولیدلگ ی ا تا حدیهل

 !!!داره یدونست چه مشکلینم

 ازش گله  یخواست درحضور کسیاز همه مهمتر هرگز دلش نم

 ی ن با موضعیهم ی اگر اون فرد خواهرش باشه برا یکنه حت
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 :مدافعانه گفت

 ره من اآلن چهانا طفلک روحشم خبر ندی د جان! سیسپ 

 که باهم  یرفت ، تلفن یدونست حتماً نمیدارم اگه م یتیوضع

 ونه گفت اگه من ن موضوع رو بدینکه ایم بدون ایصحبت کرد

 رفت، مخصوصاً ی گفتم، مطمئناً نمیره، اگه بهش م ی نباشم نم یراض

 .... ره یم بگ ینگفتم تا راحت بتونه تصم

 

 

 ت یاز سر رضا ی دده حالش رو بهتر کرده بود ، لبخن یسپ ییچا

 :زد و در ادامه گفت

 ی عال یلیخ ی که درد نکنه بابت چایدست خواهر شوهر کوچ 

 ....بود

 ا یهل یقبل ی گرد شده هنوزم تو بهت حرفا  ییاده با چشمیسپ

 :دیبود موشکافانه پرس
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 ماه ۸بعد از   یعن ی دونست؟!  یت تو رو نمینا وضع یچطور س 

 !مورد همسرش بدونه؟ رزا رو دین چید زمان ایمشترک نبا  یزندگ

 ...!بهیعج  یلیبنظرم که خ

 تونست بگه ما تازه دو هفته یداده! نم ید چه سوتی ا تازه فهمیهل

 ت یزا رو ندونه ؛در حماین چیه هنوز ایع یم و طبی است ازدواج کرد

 : د رو به زبون آورد یرسیکه به ذهنش م  ی ز ینا تنها چیاز س

 

 

 ودمم انتظارش روخست اآلن   یشه منظم نینه که همیلش ایدل

 ... نداشتم

 :دیپرس ی ده با دلسوزیسپ

 یخوبز یاصالً چ ین نا منظمی؟! ا ی پس چرا تابحال درمان نکرد 

 .....ست ین

 تش در منحرف کردن ذهنیا نفس راحتش رو بخاطر موفق یهل
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 :رون فرستاد و گفتیده ب یسپ

 ... کنم ی ریگی پ دیباآره حق با توئه رفتم تهران 

 داًیر دلش شدیه ز یبود و دوباره تموم ناح ی تقساکت شدن درد مو

 زد ناخودآگاه دستش رویبه دلش چنگ م ید، انگار کسیر کشیت

 : ده گفتیکرد سپیکه درد م ی  ی رو گذاشت

 !؟ ی مسکن دار 

 

 

 ؟ی اری فم هست برام میآره تو ک 

 .....خورد ی ا مجبوریده قرص رو همراه آب آورد و هلیسپ

 : حت باز کرد و گفتیب به نص ل ده یتر شد سپ یتش که عاد یوضع

 دخترا ی؟! بعضیهست ی کنم چطور دختری! از تو تعجب میهل

 ی خود یشده ب  ینجور مواقع حتیا یست ولیشونم ن یچ طوریه

 کنن تا ازیخکوب میم ی ان طرف رو طور یاونقدر ناز و عشوه م
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 کنارشون تکون نخوره و مجبور بشه نازشون رو بکشه اونوقت تو

 !؟یاد که چیو صدات در نم ی گ ی آخ نم ی افت یم زن حال و رویبه ا

 بخاطرش بهت  ی کنی؟! فکر م یپرتحمل  یلیخ یبگ ی خوایمثالً م 

 !دن؟ی م مدال

 

 

 خواب کنم که ینا رو از خواب ب ی ام س ید؟! ب ی سپ ی گیم ی دار  یچ 

 ن  یکرده ؟! من هرگز چن یست ؟! اون چه گناهیحالم خوب ن

 ..... کنم وانمود ی ستم چه برسه بخوام الکین یآدم

 ی نه، اآلن بجایت ای وضع زندگ ی است نداریگه سین دیهم 

 کلفت نرغول رفته ل  یبی ه مشت سینکه شوهرت کنارت باشه با یا

 بدون یحت ی ازش ندار  یچ توقعینه تو ه یبب  یح وقت یدنبال تفر

 ن کارش رو تکرارم یره، مطمئن باش ایکنه و میمشورت ولت م

 ....کنه یم
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 کسالی یه شبم که نبود به اندازهین یهم ا واقعاً مونده بود،یهل

 حق با ی که دوست نداره تکرار بشه، تا حدیبراش گذشت طور

 :گفت ی دیو با نا امده بود یسپ

 

 

 ن کارا رو ندارمیاست ایبقول تو من س   ید حق با تو باشه ول ی شا 

 با وانمود کردن و غلو کردنم مخالفم مگر  یبدون ی راستشو بخوا

 د بهش یت اآلنم رو با یاهات موافقم وضعبباشه،  ی زیواقعاً چ

 .... گفتمیم

 ی باشلکرده و خانوادهدار یکه خوشگل و تحص ی جان! هزار یهل 

 همسر   ی زنونه و ترفندها ی است هایتا س

 چکدومیه ی که دار ییایدر نظرش مزا یرو بلد نباش  ی دار

 مثبت تو رو ی هایژگیاز و  یکیدخترا هستن  یلینداره، خ ی جلوها

 د ویشوهرشون مثل موم تو دستشونه، چنان مر یلوهم ندارن 
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 نکه یا ی ش ه ! تو هم بهتره بجایگوش به فرمونه که باورت نم

 ی ریادبگ ی تا  یباشه و درس بخون یرس دیباکسره سرت تو کتای

 ی رو موازن ه کن یمیب ش یبدترک ی بهتر فرمول  ی که مثالً چطور

 

 

 یی هنماار  یبخون که درمورد راه و رسم زندگ  ییکمم کتابای

 .. کننیم

 :دی که تو ذهنش شکل گرفته بود رو پرس یا سوالیهل

 و دوره یاد گرفت ی رسا رو ن دیکجا ا  یجنابعال یشه بگ یاونوقت م 

 !؟ ی ت گذروند یرو با موفق  ی همسر دار

 حاضرم با کمال ی دم ول  ی آموزش ند ییه جانم؛ جا یمال من ذات 

 .....ارت قرار بدمیاتم رو در اختیل تجربیم

 نا در مورد ی به لبش نشست از تصورات کامالً غلط س  ی ا لبخندیهل

 و عدم ی هردار ده در امر شویسپ  ی هاییشک داشتن به توانا
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 ش، خندهاش گرفته بود، ی ت و مهارت در جمع کردن زندگیصالح

 ... کردی الش رو راحت مینمورد خید در ای برگشت با یوقت

 

 

 دن ساعتها یناهگاه رسپن حال که به یاز ظهر که راه افتادن تا هم

 ره تا یه تماس بگینکرده   یا نشده حتیاز هل ی خبر ی گذره ول یم

 براش مهم  ی ن مسئل های ن فکر که چنی، ااز سالمتش مطمئن بشه

 ده بودنیداد.....سرشب که هنوز به پناهگاه نرسینبوده آزارش م

 ش ی نام گوشیز قطع شد، س یگه همه چ  ی آنتن داشتن اون بال د

 ن بودن مادرش تماس گرفته  یید فقط عصر که پاررو خاموش ک

 ی ود ولازدواج کرده ب یاز دوستاش، هم به تازگ ی کین یبود....افش

 کساعت خانومش باهاش تماس یداد هر  یکه آنتن م ییتا جا

 .... گرفتیم

 ن که یدن ....موقع شام افشیالنم که همه خسته به پناهگاه رس
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 :تادش کرد و گفیحامد بود   یمیدوست صم

 

 

 ه ، یخال  یلیست، جاش خیم حامد ن یاین باره برنامه میاول 

 !د ازدواج کرده؟یدون یم

 :رداد و گفتس  ی ا قهقههایپور

 امده !حتماً از خانومش اجازه نداشته یخب پس معلوم شد چرا ن 

..... 

 : ن مغرورانه گفتیافش

 ی لیمگه آدم مجبوره گوش به حرفشون بده؟! خانوم منم خ

 ئت داشت ویم امشب هیینکه دایبا ا یام ولی موافق نبود من ب

 نکه به حساب خودش یا ی دوست داشتم بمونم اونجا رو برم برا

 ن کاراین اول کار بدونه تو ایتموم نکنه مخصوصاً اومدم تا از هم

 ه عمر بدبخت بودم یدادم یدخالت نکنه اآلن به حرفش گوش م
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..... 

 

 

 : بهش انداخت و گفت ی زین آمی ا نگاه تحسیپور

 در دیباگفتن گربه رو ی ا میم ی ست قدیخود نی ن داداش! بیآفر 

 گ هیشه میل مامانم همدونستن، بقویم ی ز یه چیحجله کشت اونا 

 .... زدنیخوردن گرون حرف میا ارزون میمیقد

 کردیلش رو تو کولهاش جابجا میرضا که با فاصله داشت وسا یعل

 :گفت 

 .... یزنیم تو حرف مف ی خوریدرست برعکس تو که گرون م 

 !ایخود پور  یدن، حتیهمه به حرفش خند

 : ن گفتیافش

 نجور کهینامه بود !!! اثابت بر یهیشه پایچاره حامد ، همیب

 .... بش شدهیعذاب نص یمعلومه ملکه
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 :نا معترضانه و با تشر گفتیس

 

 

 .... مراقب حرف زدنت باش ها همسرش خواهر منه 

 .کرد یعذرخواه ین بوضوح جاخورد ، و با شرمندگیافش

 :نا گفت ی ا با خنده رو به سیپور

 ل بهد شما ! از حایکرد ی ری ر تو ش ی؟! عجب ش یگ یراست م 

 د وسط یافت ی نا دعوا کنن و شما بیبعد کارتون در اومده ا

 ....دیشون بدیآشت

 دن حرفاشون رو یجمعشون و شن ینا چندان حال و حوصل هیس

 دور یاه رفت کمگرون از پناهیش رو برداشت به ب ی نداشت گوش

 ن ب ار خواستیچندم ی د آنتن بده براین رفت شا یی شد به سمت پا

 بود که  ی اریبس  ی هراً اون منطقه جزو جاهاظا ی ره ولیتماس بگ

 ..... هنوز تلفن همراه پوشش داده نشده بود
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 ی ئیش رو که حال شیبه پناهگاه برگشت گوش ی دیبا ناام 

 دونست چطور ازیم نمشبود تو کولهاش انداخت، خود  یمصرفیب

 ده بودن اراک ی ن موقع تازه رسیشب اینجا سر درآورد؟! دیا

 ی بش حس خویادآوریبا 

 هینجا باشه یکرد حال ایفکرشم نم یهمه وجودش رو پر کرد حت

 نکه ازشیخواست با ایرو م ایهلمون شد دلش یآن از اومدن پش

 ورداد، حال فرسنگها یشد بذارش و بیل نمیدل  یدلخور بود ول

 ... بود و امکان برگشت وجود نداشت

 اروز بعدازظهر تیره دینا تماس بگی هرچه تالش کرد نشد با س

 نا یکه کرد با س   ی ن کاریدار شد اولیب  یشب مثل سنگ افتاد وقت

 .... تماس نبود ی از اون سمت امکان برقرار یتماس گرفت ول
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 ش ین خانوم باهاش صحبت نکرده بود و از سالمتیاگه پرو

 ده گفت یسپ یشد وقت یوونه میرسماً د ی خبریگفت از ب یمن

 گه ی الش دیند خدن نهاویمامانش باهاش حرف زده و سالمت رس

 .....راحت شد

 ا مشغول کمک بهیان خونشون هلی خواستن بینا میرمان ایظهر ه

 شه در هفتهی خانومم طبق معمول هم ی ز جونش بود صدریعز

 ....ودبه روزش هم جمعه یامد کمک که یروز م۲

 لش یبعد از تموم شدن کارش تو آشپزخونه به اتاقش رفت وسا

 .... آورده بود گذاشت که از تهران  یف دستیرو داخل ک

 ....شب تا بحال کالفه بود ازبس شمارهشو گرفتیاز د

 هر بار  ی گرفت ول یش تماس م   یم ساعت با گوش یک ربع نیهر 

 ..... الً خاموش بودکظهر و بعد از ناهار که  ی کایده بود، نزدیفایب
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 ازش  ی ده خواست اگه خبریبا خونشون تماس گرفت و از سپ

 ....م اطالع بدنا ه یگرفتن به هل

 نورسا  ی شد که برایدا نمیپ یچ موقعی نکه هیدل تو دلش نبود با ا

 بود که  ییامروز از اون روزا یوقت و حوصله نداشته باشه ول

 ن ی با از مشکل بیر که ف یچکس رو نداشت، تمام مدتیه یحوصل ه

 نکه ازیزد با اید آقا براش حرف میخواهرش فرشته و سع

 نداشت  یهمراه  ی ارا ی  یت شده بود ولدنشون شوکه و ناراحیشن

 ... فقط با تاسف گوش داده بود

 نتونست بخوره ، به بهانه سر راه  یناهار رو هم درست و حساب

 ار اشکاشیتاخیرفتنش به اتاقش پناه برد و ب  ی بودن و انجام کارا

 .......شدن ی جار
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 خسته بود مدتها کوه نرفتن باعث شده  یلید اراک خیرس یوقت

 ی رو که قبالً داشت از دست بده و به سخت یبدن  ی آمادگ بود 

 کوفته وارد خونه شد کل خانواده جمع بودن، یصعود کنه، با بدن 

 .... ! ایر از هلیهمه بودن بغ ی ا گشت ول ی چشم چرخوند دنبال هل

 :ت گفت یدنش با عصبان ی ده به محض دیپس

 لکطف یه زنگ بزن هلیت چرا خاموشه؟! اول همه یاون گوش 

 .....نگرانه  یلیبا اون حالش خ

 باهاش  یچ تماسیروز هیر بود که چرا د یا دلگینا هنوزم از هل یس

 حموم  یده راهیسپ ی ت به حرفای اهم ین بیهم ی نداشته؟! برا

 .... لزم داشت ز دوش آب گرم یشد قبل از هر چ 

 نجاتش  ینا اومده تا از نگرانیا اطالع داد که سیده فوراً به هل یسپ

 .... بده
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 نا خودش تماس ی داد و انتظار داشت سیح میده ترجیهر چند سپ 

 رو که  ی د ناهاریره. امّا بعد از حموم هم با کمال تعجب دیبگ

 ی چ عجلها یمادرش جلوش گذاشته بود با آرامش و اشتها بدون ه

 .....خوردیم

 خودشو کنترل کرد که  یلیهم خیده با فشردن دندوناش رویسپ

 .....ن نکنهینا توهیسدر حضور حامد به 

 اورد و پشت سرش وارد یبعد از ناهار رفت تو اتاقش طاقت ن  یوقت

 چ مقدمهیه ی ده بود در رو بست و ب یتخت دراز کش ی اتاق شد رو

 :دیپرس  ینیچ

 !چته تو؟ یشه بگ یم 

 :دیاخم در جواب پرس نا بایس

 ....ی اومدم انگار طلبکار یتو چته؟! از وقت 
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 :گفت ده حق به جانب یسپ

 خجالت  ایهلاز   یکنیکه م ییمعلومه که طلبکارم چون با رفتارا 

 ... دارم  ی ن برادر یکشم همچیم

 دردسر کنار  یا که از خداشه تنها و ب یمثالً چکار کردم ؟! هل 

 د یکنم امروز ظهر نبایبوده که باور نم  خانوادهاش باشه، نگو نگرانم

 !من مقصرم؟ ی ن کینجا ؟! چرا فکر میامد ایبخاطر منم که شده م 

 :ن بار عالمت تاسف تکون داد و گفتیده سرش رو چندیسپ

 اگه  ی افتاد ی و صبور  یر آدم درست حسابیتونم بگم گیفقط م  

 .... کردمیه کدوم از رفتارات رو تحمل نمیبودم   یهل ی من بجا

 :لش داد و گفتیتحو ی نا پوزخندیس

 ! تنها ه تماسم باهام نگرفت؟ ی روز یبراش مهمم که د یلیخ 

 ...که داشتم از مامان بود  یتماس
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 روز از ظهر تا شب یمن د یکنیمتاسفم برات که زود قضاوت م 

 داشت خودم بهش قرص دادم که  ی شاهد بودم چه حال بد

 لم خواب بود. طفلک به ااد دنب ید، تا شبم که موندم حامد ب یخواب

 که کرد ی ن کاریدار شد، فقط نگران تو بود اولینکه بیمحض ا

 تماس نبود من که اومدم  ی باهات تماس گرفت امّا امکان برقرار

 خبر دادم  یبه هل ی خونه و مامان گفت که باهات حرف زده فور

 ا خودتون رو   ی د یشیواقعاً نفهم م  یتا آروم شد ، شما مردا گاه

 .....!ی نفهم ه د بیزن یم

 :دینا به حالت نشسته دراومد و پرسیس

 ! خورد؟ ا چرا حالش بد بود و قرصیهل 

 :تاسف بار گفت یده با لحنیسپ

 

 

 یچیطش رو درک نکنه واقعاً هیکه از حالت زنش شرا ی مرد 



@Romanbook_ir                                                                                      تابوشكين عاشقانه  

  
 

شما! یمجازق ین رف ین و آخریرمان بوک:  اول                                      

 د حالشیدی که رس  یا از همون شبیشه درموردش گفت؛ هلینم

 نو متوجهید اینبا  ی رتکیو از همه بهش نزد یبده و تو که همسرش

 از یکن ی؟! باور می ریم ی ذاری ن راحت م ی؟! عالوه بر ای شدیم

 ی دی ن مدت نفهمیا ی عن ین رفتارت آب شدم!، یخجالت بخاطر ا

 بود  ی نجوریرستانم همیشه ؟! از دبیم ی ا هرماه چه حال یهل

 د از درد ی ؟! همون شب که اومدی دیاونوقت تو چطور نفهم

 ن م یهم ی ده نصفه شب قرص بخوره براشنتونسته بخوابه ومجبور 

 ....صبح رو خواب مونده بود

 شت ریا رو بیهل ی ل رفتارایدل ی نا با بهت زدگ یسگفت و  یده م یسپ

 و شتابزدهاش شرمندهتر  یسطح ی د و بخاطر قض اوتهایفهمیم

 ....شدیم

 

 

 :گفت  یصال و درموندگی د ،با استیتو موهاش کش یکالفه دست
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 دونستم یکنه من از کجا میم ی مخف  وگه ینم یچ یه یخب وقت 

 ....!ب دارم؟ی گفت مگه علم غیبهم م  دیبا؟!

 :جواب داد یین برادرش با دلجویده بخاطر لحن غمگیسپ

 اگه ی! بهش هم گفت ی دون یگفت تو حالش رو نم یآره اتفاقاً هل 

 .... ی رینخواد نم

 ن حرف اجازه نداده انگشت اتهام به یا با اینکه هلینا از ایس

 :گفت  ی قراری دا کرد و با بیپ  یش باشه حس خاصتسم

 .... نگ بزنمخوام زیرون میب ی شه بریم 

 :به روش زد و گفت ی ده لبخندیسپ

 نگرانت  یلی! هواشو داشته باش خیکن یم ی رم ، خوب کاریآره م 

 ....ی خبر دادم که اومد ی بود حموم که بود

 

 

 ن رویدن تکون داد، به محض بی نا سرش رو به عالمت فهمیس
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 ه بوق تماس یشمارش رو گرفت بعد از  ی معطل   یده ب یرفتن سپ

 :نا گفتی اد، سی از اونور ب یینکه صدایبدون ابرقرار شد 

 ! یالو هل 

....... 

 ن ی تونست ا یکنه کاش م یه میدنش سخت نبود که داره گر یفهم

 اشکش ی فور  ی ن مسئلهایاخالقش رو بذاره کنار، با کوچکتر 

 ... !!!شهیم ی جار

 ام یه نکن اآلن میبخاطر خدا گر یزم حرف نزن ولیزباشه ع

 ...اونجا

 

 

 ی از به ساعتی و ن یکه قطع کرد، با وجود خستگ رو یگوش

 گه خودشم طاقت نداشت یح داد زودتر بره حال دیاستراحت ، ترج

 ...دش ی دید زودتر میبا
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 که تا اون لحظه زده بود همه اشتباه بودن،  یینکه حدسایتصور ا

 .... کردیتش میاذ

 نا بوده نصفه یده بود تک تک کاراش بخاطر عالقهاش به س یفهم

 ....دار نکنهینا رو بی ده تا سیفته جدا خوابشب ر

 رفتنشون به تهران لزم داشتن برداشت. مادرش ی هرچه رو برا

 نا ازی براشون آماده کرده بود، س ییموادغذا یطبق معمول کل 

 سرگشته یشوش ودلغم ی تابانه با افکاریکرد و ب یهمه خداحافظ

 ....رفت  یعیشف ی آقا یبه سمت خون ه 

 

 

 ا رو بهش یده! انگار دنینا رسیه تماس گرفت که س دیسپ  یاز وقت

 یرو  یاز درداش رو فراموش کرد، با سرخوش ی اد یدادن بخش ز

 ش تو دستش زنگ خورد ی ده بود که گوشیتخت دراز کش

 چشمش که به اسمش افتاد بند دلش پاره شد قلبش داشت 
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 نتونست  یسبز تماس رو زد ول یدکمه ی دهنش فور ی ومد تویم

 حرف زدن بهش رو  یشدن اشکاش اجازه ی اربزنه ج یحرف

 د یش رو شنین و دوست داشتن یدلنش ی صدا  یداد وقتینم

 یاد خونشون از خوشینا که گفت داره میاشکاش شدت گرفت س 

 ....دلش غنج زد

 ه از یا رد گرتبه صورتش زد  ی آب  ی گرفت که فور ی چنان انر ژ

 ل بودحایب  یلینه نگاه کرد چهرهاش خ ین بره به خودش تو آیب

 

 

 نش موهاش رو کهی بب ی نجو رینا ایکه دوست نداشت س یطور

 نا ی دونست چقدر سیجمع کرده بود بازشون کرد خودشم م 

 ... . موهاشو دوست داره

 صورتش ی رو یش مختصریتنش بود، آرا ییبلوز شلوار سبزکاهو

 به خودش تو  ی رو که زد نگاه ی آخر رژ لب عناب  یهنشوند، مرحل
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 ....نه انداختیآ

 لبهاش که حال رنگم گرفته بود  ی ت رویاز سر رضا ی خندلب

 .....نشست

 دش دوستیو ند ی ه شب دوریدونست چرا بخاطر فقط ینم

 ... باتر از قبل جلوه کنهیداشت در نظرش ز

 و دن گرفتیزنگ خونه که بلند شد تموم وجودش تپ ی صدا

 کش با یسالم عل ی بعد صدا یز از عشق و احساس شد کمیلبر

 

 

 ز جونشینا رفته بودن ، پدر و عزیرمان ایانوم اومد هخ ی صدر

 ....خانوم مشغول انجام کاراش بود ی هم خواب بودن فقط صدر

 ده بود چشماش رو بست و شمارش معکوس یتخت دراز کش ی رو

 د که داره یدیم ونا ریشروع شد در اتاق باز شد و تو تصورش س

 ..... د یکوبینه میوانه وار تو سیاد، قلبش دیبه سمتش م
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 رتر شده؟! یاتاق با وجودش دلپذ  ی کرد هوایم ، چرا حس

ار تکون خوردن یاختیکنه خوابه چشماش رو که ب تونست وانمودینم

 باز کرد

 د نگاه مشتاقشیآفتاب سوخته و جذابتر از قبل د ی رو با چهرها  نا یس

 ن بشر یصورتش چرخوند، ا ی تو کل اجز ا  ی قراری ا ببرو چندبار 

 شه یتر میافته چهرهاش از قبل خواستن یراش مب یچرا هر اتفاق

 

 

 د دروغ نبود که هرگزیرسینطور بنظر میا ا یهل ی دم فقط برا ی؟! شا

 ....ش رو نداشت یطاقت دور

 سمت  یچ حرفیه  ینا شدن بی ر دست سیاس یدستاش به آن

 ... دیسلباش برد و با عشق بو

 :ا لب باز کرد و گفتیهل

 ... ریدن بخ یسالم رس
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 ! ؟ ینگفتچرا بهم  

 !گفتم؟ی د میو بایچ 

 ! ستم؟ینکه حالت بد بوده! مگه من همسرت نیا 

 :اندوهبار گفت  یا مظلومانه و با لحنیهل

 

 

 هوی یچ ی دونم برایدم ، اونشب نم ی خب من اصالً تو رو ند 

 صدات کردم جوابم یهرچ اتاقت! بعدم ی؟! و رفتی ناراحت شد

 ....ی وددار شدم رفته بیر بیصبحشم که د ی رو نداد

 حرف ی برا یگفت اصالً مجال یق نگاهش کرد، راست م ینا عمیس

 .... زدن بهش نداده بود

 :گفت  ی و مهربون یین با دلجویهم ی برا

 شه که تو هرماه ین مشکل تو راه حل نداره؟ نمی؟ ایحال خوب 

 ....یو عذاب بکش یتاف ین حال و روز بیبه ا
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 از شرم لپاش گل  ی زین چ ینا در مورد چنیم حرف زدن س ی مستق

 ک هیزا باهاش راحت نبود درحالین چیانداخته بود. هنوزم تو ا

 :انداخت گفتیر مینگاهش رو به ز

 ... شهی به مرور بهتر م 

 

 

 ....ذاشتمیدونستم تنهات نمی! اگه م  یهل 

 ک هیش فرمش نشست طوروخ ی لبا ی رو ییلبخند جذاب و دلربا

 ش گذاشت یبه نما ییبایت ز ی دش رو در نها یسف ی ف دندونایرد

 :و با ناز گفت  ی، به آروم

 .... دونمیم

 ازش جدا بشهاونقدر دلتنگش بود که نتونست 

 ن ی گه مطمئن بود اید، حال د یراه از تنش پرکش  یتموم خستگ

 دش وکه بدون وجیعمرشه، بطور  یش هی و ش یزندگ یدختر همه
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 ...تونه سر کنه ی نم ی های ثان یحت

 از خودش فاصلهاش داد .   یمشد. ک یرفع دلتنگ ی تا حد

 راه افتادن یدن . از وقت یساعت از  گذشته بود که به تهران رس

 راحت باشه تموم مدت هم  ایهلش رو خوابوند تا یکنار  یصندل

 .... ت نشهیحواسش بهش بود، که اذ

 دار شد و به یا هم بیکرد، هل نگ پارکین رو که داخل پارکی ماش

 :به بدنش داد یحالت نشسته در اومد کش و قوس 

 .... ، من که همش خواب بودمی خسته نباش 

 !؟ی زم، اآلن بهتر یستم عز یخسته ن 

 ... آره خوبم خداروشکر 

 مگه  یتو که باش "نا داد و از ذهنش گذشت  ینگاه نافذش رو به س

 نگفت و ی زیامّا چ "ه  نمویر م یشه بد بود؟! وجودت مثل اکسیم

 ...ح اکتفا کردیبه همون لبخند مل

 :نا گفتی اده بشن سینکه پیبل از اق
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 سر  ی رونم برم از دارو خونه شبانه رو زیتا ب ی لزم ندار  ی زیچ 

 !رم ؟یابون بگیخ

 :نا شد و با شرم گفتیمنظور س یا متوجه یهل

 .....خوامینم ی زینه چ 

 ا داد تا بره بال و خودش یه هلبد رو ینا کلیاده شدن س یهر دو پ

 ....ل رو ببرهیوسا

 د ید کل یدر واحد رس ی جلو ی به سمت آسانسور رفت وقتا یهل

 .... انداخت در رو باز کرد وارد شد

 خت و روشنش یساز رفت آب داخلش ریاول از همه سمت چا

 گرم حالش رو خوب  ی مثل چا  یچیط هی ن شرایکرد تو ا

 ....کردینم

 ... ل وارد شدیا با بار و بندنی س یقیبعد از دقا
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 دوباره سخت  ایهلگذشت؛ یه تهران ماز اومدنشون ب ی چند روز

 شدیک میانترم نزد ی سرگرم درساش شده بود . به امتحانات پا

 ک هفته هم فرجه،یمونده  ی هفته از کالساشون باق۲فقط 

 .....شدیبالفاصله امتحاناشون شروع م

 ی ل کار بلدینا با کمک وکیسکه به تهران برگشتن  ی روز ی فردا

 م شد که یتنظ ی ت جوریح شکاش کرده بود طر ی که مهران معرف

 ه یز بر علیش رفت و همه چیپ  ید ، کارا بخوب ی رسیبه هدفش م

 ال دوستش هم بعنوان شاهد احضار شده بود تاین بود. ژی نازن

 اثبات کنه؛ بعد  ین رو براحتیکنه کار نازن یکه م یل با سولتیوک

 .....ف دوم اعالم کنهیال رو هم بعنوان متهم ردیتونست ژیاز اون م
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 ن حاضر نشد فقط دوستش اومد که حضورش یامّا روز دادگاه ن ازن

 ی نداشت چون مدرک محکمه پسند ی دهایچ فاین ه یبدون نازن 

 هش دردست نبود مشصفرم که بعنوان شاهد شهادت داد یعل

 ال در دفاع از یچون ژ ده بودیفا ین بوده ب یال همراه نازن یاون روز ژ

 نم شرکت رو ترک کرده بعد از رفتن مش صفر او"خودش گفت 

 .... " کرد ی اطال عیز ابراز بیو از همه چ

 از یچ حرفی که ممکنه ه ییل قرار گذاشته بودن تا جا یبا وک

 ن برگ برنده ی عکسا زده نشه، درصورت لزوم ازشون بعنوان آخر

 ه یتا مجبور نباشه بق  نا هرگز دوست نداشتیاستفاده کنن ، س 

 .... ننی عکسا رو بب

 

 

 چین به درد هی ن مدارک و شواهد بدون حضور نازن یا چکدوم ازیه

 خورد چون دوستش گفت یکس نم  》ش ه ی هم ی ه برا یروز 
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 ه یرفته ترک !《.....

 ن اوضاع مشخص بود اگرم قصد برگشت داشته باشه دوسش یبا ا

 .....دهرگه برنگیده همونجا بمونه و دیبهش اطالع م

 یاش برسه ولکار ی ن به سزای نا دوست داشت نازنی نکه سیبا ا

 ....کردیافتاد آرومش مین که رفته بود و چشمش بهش نمیهم

 ک هفتهیش اومد تا ینشون پیکه اراک ب یبعد از رفع سوتفاهم

 چیکرد هیا رو میت حال هلیار رعا ینا بسیبود س یز عالیهمه چ

 گاه رفتوآمد کنه تحت هرشداد تنها به دانیاجازه نم ی روز

 ا یهلشد تا یدانشگاه حاضر م  ی که بود به موقع جلو یطیشرا

 ....راحت تر به خونه برسه

 

 

 تونه کمک حالشیکه م ییکرد تا جایم  ی خونه هم سع  ی تو کارا

 .... باشه
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 برگشتن بازیزندگ ی بعد از گذشت چند روز ، که به روند عاد

 چیل سرد و بدون هبا تو روابطشون مثل قیهل ی هم رفتارا

 ......بود یواکنش

 ل بهیکه کمتر تمایکرد طوریجاد مینا ایس ی ابر ی ن حس بدیهم

 تحت فشار بودن بخاطر یکرد از طرفیدا میپ ی برقرار

 بود که باعث  یا کار سختیمثل هل ی ش در برابر دختریخوددار

 . شدی رنج و عذابش م

 ی بود ول هنا تو انجام رابطه شدیکردن س ی ا هم متوجه دوریهل

 داشتن ی بط کمترنکه روایدونست ، البته از ایلش رو نمیدل

 ک ین تصور که بخاطر درساش و نزدیکرد و با ایت میاحساس رضا

 

 

 یکرد . حت یکنه خودشو قانع م یتش رو مینا رعایشدن به امتحانا س

 است که یهل ی ت از رفتارایکرد بخاطر عدم رضایفکرش رو هم نم
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 .....ده یرابطه نشون نم هب یمثل قبل رغبت چندان

 به پزشک یستیچکاپ با ی برا یاز عروسده بود بعد یا شن یلیاز خ

 ی دا نکرده بود ، حت یا فرصتش رو پیهل یزنان مراجعه بشه ول

 گوشزد  ایهلکه زنده بود مدام به  یامرز تا زمانیمادرش خداب

 یکرد که مراقب خودش باشه و حتماً به پزشک مراجعه کن ه ولیم

 ننشو ی ن اتفاق بیبه انجامش نبود حال که ا یلزوم ناون زما

 ....شدیت میزیو  دیباافتاده حتما 

 ده بود امروزیپزشک زنان رو د  ی تو رفت و آمداش به خونه تابلو

 ...رفت یه سر مید یبعد از کالسش و قبل از رفتن به خونه با

 

 

 روزه رو کرد بهیسرگرم بودن ف ی روزه و شادیموقع ناهار با ف

 :دیو موشکافانه پرس ی شاد

 اد وینم؟! فقط کالساش رو میب ید نمایال رو زین روزا شیچرا ا  
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 .... ستیه ظهرا هم که با ما ن ی ره! مدت یزودم م

 :روزه گفتیف ی د حرفاییدر تا  ی شاد

 خوا مین رفتار رو داره اتفاقاً م  یتره هم یمیبا منم که مثالً صم

 ی د مشکلینشم شاار شده نگریا گوشهگ یباهاش صحبت کنم تازگ

 ......داشته باشه 

 ر اً ینداشت چون اخ ی چ نظرید شنونده باشه ، ه  ح دایا ترجیهل

 ل  یش ی رفتارا ی رو یچ دقتیشتر تو حال خودش بود و هیب

 .....ال براش مبهم بودیکرد .تصورات دوستاش هم در مورد شینم

 

 

 نا رو گرفت بعد از چند بوق یس  یش رو برداشت و شمار هیگوش

 :دیچی پ یخست هاش تو گوش ی اصد

 !یجانم هل

 ؟یزم خوبیسالم عز 
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 ! ؟ی خوبم ، تو چطور 

 برم ییخوام جای دنبالم م ی این ی منم خوبم ، تماس گرفتم عصر  

 رم یکه م ییام خونه ، نگران نباش جایکار دارم . بعدش خودم م

 .... دهیر اومدم بدون کارم طول کش یک خونه است دینزد

 .... ت باشه شارژم داشته باشهی وشگباشه فقط حواست به   

 حساس شارژ نداشت  ی ت های شه تو موقعیش همینکه گوشیاز ا

 :نا گفت یو خاموش بود خنده به لبش اومد در جواب س 

 

 

 الت راحت تازه گذاشتم شارژش پر شده حداقل تا شب شارژیخ

 ....داره

 ....باشه پس مراقب خودت باش 

 حتماً ، خدانگهدار  

 ....خداحافظ
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 شدن  رو که قطع کرد وقت کالس رفتن بود، وارد که یشوگ

 .....ال زودتر نشسته بود و براشون جا گرفته بودیش

 یا با سرعت از دوستاش خداحافظیبعد از تموم شد کالس ،هل

 یستگاه آخر اتوبوسیستگاه ا توبوس رفت . اتفاقاً ایکرد و به سمت ا

 کتره مطب دبود که  ی دون یرفت تو همون میکه باهاش خونه م

 د یرس  یاده نشد، وقتیستگاه آخر پین تا ایهم ی داش ت . برا

 

 

 دختر خوش برخورد و  یکراست به مطب دکتر رفت ، منشی

 ....نداشته   یگفت وقت قبل یبود وقت  یدوست داشتن

 روقت معطل بشه ، قبول کرد  ی ن شرط که ممکنه تا دیبا ا  یمنش

 . ت بشهیز یبمونه و جزو نفرات آخر و 

 باً پر بودن،یسالن انتظار تقر ی ای صندل

 ن دکتر مراجعه ینشست.چون بار اولش بود به انکه یبه محض ا
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 و  ی بهش داد ؛ شامل مشخصات فرد یرو منش یکرد فرمیم

 کیدر بستگان نزد ی نهایو زم یارث ی هایماریدر مورد ب یسوالت

 .....داد یل منشیو..... رو پر کرد و تحو

 یمتعدد رو ی دن مجل هها ننشد. از خو ی گذشت و خبر  یساعت

 هاش سر رفته بود از صبح کالس داشت ز هم خسته شد حوصل یم

 

 

 یکرد، خوابش گرفته بود سرش رو به پشت یم یو احساس خستگ

 .....هم گذاشتیه داد و چشماش رو رویتک  یصندل

 نان داشت وی خواس ت بره بهش اطمیا کجا می دونست هلینم

 کرد اگه لزم بودیم کنه چون فکر ی د کنجکاویدینم یلزوم

 ...گفت یخودش م

 گه یشده د  ۸گذره و ساعت  یم  یساعت۲کهاومده خونه  یاز زمان

 ره یه تماس باهاش بگید یشد بهتر دیکم کم داشت نگرانش م
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 ن بره یشه، اگه لزمه با ماش یروقت مینه کجاست داره دی بب

 ....دنبالش 

 یآروم ی ن بوق با صدایشمارش رو گرفت با اول ی ن فوریهم ی برا

 : جواب داد

 

 

 ...الو سالم 

 تو ؟ ییکجا یسالم هل

 گه هم نتونم یکساعت دید تا یشا  یک خونهام ولیگفتم که نزد 

 ... امیب

 :ن گفتیهم ی داد نگران بشه بر ایگه به خودش حق میحال د

 ....ی ام دنبالت لاقل موقع برگشت تنها نباشیب  ییبگو کجا  

 ......!!طمه رمضان زادهام دکتر فیدون کالنتریباشه ، م 

 ی زیدکتر ؟! پس چرا به من چ یرا رفت! چت شده؟! چ یهل 
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 !؟ینگفت

 نداشتم طول   یست فقط اومدم چکاپ، وقت قبلیم نیزیچ 

 .... دیکش

 

 

 ...امین اآلن میهم 

 ن نبود،یبه ماش ی ازیع حاضر شد، ن یا سریبا هل ی بعد از خدا حافظ 

 دکتر رو که ی رفت، تابلو ا دادیکه هل ین به سمت آدرسیبنابرا

 ...ازش پنهون کرده یچ ی د براید فهمید

 خودش برداره،یب ی ایست دست از شرم و حین دختر قرار نیا

 داشته باشه  یسید رودروا یزا نباین چیبا همسرش در مورد ا  یکس

..... 

 بود ، چشم  یز منشید میکه د ی ز  ین چیوارد مطب شد اول یوقت

 :رفت یز منشید، به سمت میدرو ن  ایهلچرخوند داخل سالن 
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 ق ه یدق ۲ن ی د، همسرم وقت داشتن همیاشسالم خسته نب 

 ......!!!ستنیاآلن ن ی نجان ول یش باهاشون صحبت کردم گفتن ایپ

 سالم ، اسمشون ؟ 

 

 

 !یعیا شف یهل

 ..... دیف داشته باش ی شما رفتن داخل تشر ی ش پای ن پیبله هم 

 شون بارداریکی شون بودن اتا خانوم همراه همسر۲تو اتاق انتظار 

 ....بود

 رن و بخاطر یت قرار بگی ن موقعیدوست داشت تو ا یلینام خیس

 ی نیرین تصور حس شیا به دکتر مراجعه کنن از ایهل ی باردار

 ا دوست نداشت یسرد هل ی رفتارا ی ادآوریبا  یبهش منتقل شد ول

 یداد فرزندش ثمر هیح میاد ترجیط بوجود بین شرایتو ا ی بچ ها

 ن تنها خودشهیست ا دونیکه م ی دو جانبه باشه نه تو رابط ها  عشق
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 ن ی ا مطمئن بود چنیت داره در مورد هلیاحساس رضا ی که تا حد

 .....وجود نداره ی زیچ

 

 

 ا با یشتر اومد، هلیب یلیم ساعت که بنظرش خی بعد از گذشت ن 

 کراست به یرون اومد یکه روبروش بود ب یخسته از اتاق ی چهر ها

 .وند نا هم به سرعت خودشو بهش رسیرفت، س  ی شنز میسمت م

 یحال یدنش لبخند بینا نشده بود با د ی س ی ا تا اونموقع متوج هیهل

 :به روش زد و گفت

 ...ی بخاطر من اومد ی د خسته بودیسالم، ببخش 

 هردوشون باشن  یینکه جاینا فقط جواب سالمش رو داد، از ایس

 ن با اخم یهم ی رابب بشه متنفر بود،  ی ا بخواد دست به جیو هل

 فش رفته بود نگاه کرد. همونی سمت کا رو که دستش به  یهل

 تیزینا ویمه رها کنه و اجازه بده سیا کارش رو نیبود تا هل  ی کاف 
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 ...رو حساب کنه

 

 

 بود. تو راه خونه هر دو  : باهم از مطب خارج شدن ساعت 

 ح داد یر بود که ترجیازش دلگ ی نا بقدریسکوت کرده بودن س

 یا ا وضاع رو عادیهل دن وارد خونه که شدنیرس ین زنه. وقت  یحرف

 :د یگفته باشه، پرس ی زینکه چیا ی د، برایند

 !خونه؟ ی وقته اومد یلیخ 

 که  یتی نا از کوره در بره، با عصبانیبود تا س  ین کافیدن همیپرس

 : در کنترلش داشت در جوابش گفت یسع

 به  یتو حت خودم متاسفم که ی ! برای شه، هل ی م ی چند ساعت 

 خجالت ی، موندم آخه از چی ول نداره دوست هم منو قبیاندازه 

 دم هر چقدر هم تو ی ؟! من بارها همه جوره تو رو دیکشیم

 یم، حال تو داری باهم داشت ی ک یما روابط نزد یاد ولی خوشت ن
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 د یبا؟! من نی کنیدکتر رفتنت رو از من که شوهرتم پنهون م

 ! ؟ یدکتر رفت یچ ی و برا  ی دار یبدونم چه مشکل 

 :ش ادامه دادبا اشاره به ساعت 

 ی خواست ین وقت شب م یک! این ساعتو! هر چقدرهم نزدی بب 

 ت کنم ین حدم که همراهیمن رو تا ا  یعنیخونه؟!  ی ایتنها ب 

 !؟ی قبولم ندار

 تند به سمت  یینا رو گفت و منتظر جواب نموند با قدم هایا

 ... اتاق رفت

 د در مورد دکتر رفتن باهاشیشکینا بود خجالت میحق با س

 دونه چقدر ینا نمی نکه دست خودش نبود، سیا یزنه ولحرف ب

 ...داره یناراحته و چه غم بزرگ
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 ه چکاپ ساده به دکتر یبا خودش که روراست بود فقط بخاطر 

 ست ویا ک ی ، یکیولوژیزید مشکل فیکرد شا ی نرفته بود. فکر م 

 ی دکتر دستگاه سونوگراف برون داشته باشه، چقدر خوب بود کهیف

 نک ه یش دکتر حرف رو بکشونه به ایخواست پ یلش مهم داشت. د

 ن هفته ینا چقدر معذبه و بعد از گذشت چند ی در رابطه با س

 همراهه،  ینداره و هر بار با درد و ناراحت ی ندیهنوزم حس خو شآ

 رممکن بود ینا نبود و دوستش نداشت غ یکه اگه عاشق سیطور

 ....کار بده نیتن به ا یبراحت

 بود  ی ، آروم خوش چهره و دوست داشتنانسالیم  یدکتر خانوم

 ا رو جلب کنه و یکه تو برخورد اول تونسته بود اعتماد هلیطور

 ن باعث شد، مشکلش رو به دکتر بگه، دکتر با آرامش بهیهم

 حرفاش گوش داده و در جوابش گفته بود 》چ یدخترم شما ه
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 بر  یگی که م  ی زین چید، ایراند یکیولوژیزیو ف یمشکل جسم

 هم وجود ییچ قرص و دارویه یو روان یبه مسائل روح  گردهیم

 ی تونیکه م  ینداره که در درمانش موثر باشه . فقط خودت هست

 یتا از لحاظ روح ید تالشت رو بکنیبا  یبه خودت کمک کن

 ت ین شکل و با رضایرو به بهتر ی زین چیرش چنیپذ یآمادگ

 یت داشته باش یه بعد تو زندگبکامل از حال  ....《

 ن یو ساده از کنار چن یه کرده بود براحتید توصیر با تاک دکت

 ه و اگه حل نشه مطمئناً تو ینگذره .چون موضوع مهم ی مسئل ها

 نا نیاطم ی خودش رو داره؛ برا یرات منفیمشترک تاث  یزندگ

 نه تخصص داره رو بهش ین زم ی که در ا یآدرس دکتر روانپزشک

 

 

 اد و حلش یکن ار بکه اگر خودش نتونست با مشکلش  دداده بو
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 ......برنداره ی ر یگید با روانپزشک مطرح بشه و دست از پیکنه با

 دهاش بخاطری بابت رفتار نسنج  دیباداد  ینا میا حق رو به س یهل

 ن ا ی ن به اتاق رفت سیهم ی کرد برایم ینا عذرخواهی رنجش س

 شسته و با نتخت   یلبه یلباساش رو عوض کرده بود و رو

 ا به خودش زحمت یبود، با وارد شدن هل دستاش سرش رو گرفته

 ....بهش بندازه ی م نگاه ی سرش رو بلند کنه و ن ینداد حت

 :آروم و مظلومانه صداش زد یا با لحنیهل

 !!! نایس

 ی نا رو به تپشین بود که قلب س ی با و آهنگیاونقدر لحن صداش ز

 ی ا رو که تو لباسایمضاعف واداشت، سرش رو بلند کرد و هل

 پر  ی ا شده بود تماشا کرد، چشمایرستان یل دختر دبدانشگاه مث

 

 

 د کالفه برخاست و به سمتش رفت درست روبروش یآبش رو که د
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 :دوار گفتیستاد، با تحکم وتهدیا

 ....دونم و توی اد من می! اگه اشکت دربی بخدا هل  

 شکاش اکرد  ی هم سع  یدن و فشردن دندوناش رویا با لب گزیهل

 پلکاش نگه داره،  یبودن تا پشت پردهشدن  ی جار یرو که آماده

 : گرفته ییفروخورده و صدا ی با بغض 

 ی گفتم ولیقبالً موضوع دکتر رفتن رو بهت م   دیباحق با توئه  

 چ وقت با یکردم روم نشد، من ه ی ست هر کاریدست خودم ن

 با دوستام که   یزا صحبت نکردم حتین چیچ کس درمورد ایه

 .....رنتدخ

 !؟یکنیاس میدخترت ق ی منو با دوستا ی ر! اآلن تو دایهل ی وا

 ن یک تریبا همه فرق دارم و در حال حاضر نزد یدون یهنوزم نم

 

 

 ه بار زنگ زدیل ازدواج یامرزت اوایتم ؟! مامان خدابیفرد زندگ
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 ! شتر بهت باشهیلحاظ حواسم ب یسفارشت رو کرد که از بعض

 یی ایهل  ین آدم تو زندگیک تر  ی و نزدتهمون موقع بهم گفت اآلن 

 .....!شتریاز منم ب یحت

 یش به وجود کسیت و لحظات حساس زندگین موقعیچقدر تو ا

 د یدیکس و رها شده میاز داشت. خودشو تنها ، ب یمثل مادرش ن

 یینجور مواقع ازش راهنما یخواهرم نداشت که ا یحت

 ....ش زار زدل دن از ته دیلرزی که م ییصدا با شونهها یره...ب یبگ

 سش شد طاقت ی لرزون و صورت خ ی شون هها یه نا که متوج یس

 یری تا از لرزشش جلوگ داشت یسعاورد با دستاش ین

 کرد. یم  ی طاقت یا همچنان بیاما هل کنه، 

 : آمرانه گفت  نا یس

 ل رفتاراتیدن اشکات رو ندارم..هنوزم دلیه نکن! طاقت د یگر 

 ازت دورم  یلیکنم خیحس م ی! گاه یکنم هلیرو درک نم

 کید باهم ندار باشن یباشه، زن و مرد با  ی نجورید ایکه نبایدرحال
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 .... روح باشن در دو جسم

 :د و ادامه دادیکش یآه

 با برادرت داره! از  ی چه رفتار ی د  ی د رو دیحال خوبه سپ

 ن مدت کم چقدر به هم وابسته یروابطشون کامالً مشخصه تو هم

 ی زندگ یید مسائل ابتدایکردم سپیفکرشم نم یشدن من حت 

 ن  ی خواد ای! من دوستت دارم و دلم م  یترک رو هم بدونه.... هلمش

 م، امّا  یرو با هم بگذرون ی مونه لحظات بهتریروزا که شروع زندگ

 ندتیو خوشا ی زا رو اصالً دوست نداریچ یکنم بعضیاحساس م

 !ستین

 :ه گرفته بود گفتیکه در اثر گر ییا با صدایهل

 د باشه که یاگه سپ یحت  یسه کنیمقا   یمنو باکس مدوست ندار 

 کارام ی دونم بعضیه منم میه جوری یمه ، هر کسیمیدوست صم

 یست، دارم سعیاخالقمه دست خودم که ن یست ولیدرست ن

 کشم فکر یشتر عذاب میکنم رفتارم رو درست کنم ، خودم بیم
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 هیباشه مثالً  یکیرفتم دکتر؟! دوست دارم   یچ ی برا ی کرد

 امروز یخورم معجزه بشه ولز کنه من بیتجو ییدارو یقرص

 ی د سعیبه خودم داره و فقط خودم با ی ز بستگی دم همه چیفهم

 داشته باشم  ین مشکل یکردم چنیکنم تا حل بشه، هرگز فکر نم

 ی از مقوله  یمونم ازدواج کردم واقعاً تا درک درستیپش یلیخ .

 گه رویه نفر دی ی نجوریا ید قبول کنینبا یازدواج نداشته باش

 دونم چقدر یشه. مثل اآلنِ تو که میت میو اذ یکن یم  ریهم درگ

 .....ی مثل من ازدواج کرد  ینکه با کسیاز ا یمتاسف

 ش یمون نبود و تموم ناراحتی نا هرگز پشیکرد سیا اشتباه میهل

 که داشت بهش اجازه ییاین حجب و حیا بود ایبخاطر خود هل

 راحت یلیخواست .خینو نمیا ان یلذت ببره و س  یزیداد از چ ینم

 ن  یمردا که چن  یلیش بره و مثل خیپ یتونست با خودخواهیم

 براش  ی ا ذرهایط هلیدر مورد همسرشون دارن ، اونم شرا یحس

 ن یهم ی نا عاشقانه دوستش داشت برایس  یمهم نباشه ول
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 ....براش مهم بود یلیا خیهل ی واکنشها

 

 

 از خودش جداش کرد  یماره ک ینکه از اشتباه دَرِش بیا ی برا

 ه یا رو که در اثر گریزنه صورت هلیحرف م  یخواست وقت یم

 مانتوش ی نه، شروع کرد به باز کردن دکمههایملتهب شده بود بب

 ا احساس یهل ی د بجایدی دانشگاه رو تنش م ی لباسا ی،وقت

 ر  ی تخت ز ی رون آورد و انداخت رویکرد. مانتوش رو ب یم  یخستگ

 دلربا بنظر ی ده بود بقدریپوش ی ندبه تاپ قرمز دو یمانتوش 

 نا دلش ضعف رفت .  ید که سی رسیم

 :گفت 

 تو هم یست ولین  یچ وقت کار درستیسه هیمقا  یگ یراست م 

 من ی گه هم حق نداری، دیمونین بارت باشه از ازدواجت پش یآخر

 اگه صد سالهم بگذره و  بار حق انتخاب  یرو قضاوت کن
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 ش هر ، مطمئن با ییقط توف داشته باشم تنها انتخابم هر بار 

 .... مون بشم و ازت دست بکشمیافته محاله پشیم ب یاتفاق

 ز مثل یگذشتن، همه چیم ی گر یپس از د یکینطور یروزها هم

 . نداشت  یر چندانییروال سابق بود و تغ

 دوم ی ر و هفت هیل تیشتر سرگرم درس و دانشگاه بود اوایا ب یهل

 ....ذاشت یامتحانات رو پشت سر م 

 ط سخت درس یتحانات بخاطر شراام  یروع شدن فرج هشبا 

 ن ا ومده ییپا  یروزه به طبقه یا فی شنهاد هل یخوندن تو خوابگاه به پ 

 داینکار پیش عادت به ایبود تا بتونن باهم درس بخونن از ترم پ

 ...کرده بودن

 

 

 د ، یخوابین بود همونجا مییروقت پایا تا د یاز شبا که هل یلیخ

 !روزه شدهبودیف بکه باعث تعجیطور
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 وقتا شده بود ی نداره بعض   ین مسئله مشکلینا با ای طوره که سچ

 .... شدین اتفاق تکرار میهم ا یچند شب متوال یحت

 ی ست و تعهدیوابسته ن یکرد که به کسیروزه خدارو شکر میف

 ن یتونه درسش رو بخونه ای راحت م یالیمشکل و با خ ی نداره. ب 

 نطور که ازیو اسخت تر شده بود  ادرس یترم نسبت به ترم قبل

 ن موقع یشد، سال بعد همیده بودن بدتر هم می ها شن ییترم بال 

 براشون محسوب  یه داشتن که امتحان سختیامتحان علوم پا

 ....شدیم

 عالوه بر یآل ی مین امتحانشون بود، شین و سخت تریفردا آخر

 نیمه ی هم داشت، برا یسخت ی تئور ی قو ییاز ب ه تصورات فضاین

 

 

 نا ی ان سیال هم به اونجا ب یو ش ی بح قرار بود شادامروز از ص

 ....ره یخواست براشون ناهار بگیم
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 ر ازینفسگ یال اومد ساعاتی، پشت سرش هم ش ی اول شاد

 ی که خودکار تو دستش رو روی ال در حالیخوندنشون گذشت ش

 :کرد کالفه گفتیدفترش پرت م

 ن درس ی ت بحبه اسم استرا ی زیکشم ، شما چیگه نمید 

 شه تو استراحتمید؟! من کامالً برعکس شمام همین ندارخوند

 ...خونم ینش درسم م یب  ی گاه 

 هیامتحان علوم پا ی از دروس مهم و جزو درسا یآلیمیش

 ر بود و با یار باسواد و سختگی بس  یشد دکتر صارمیمحسوب م 

 ....بردنیکه داشت همه ازش حساب م یتیجد

 

 

 خودشون و  ی ا یورود طر خواه تو هم اخ یل مجرد بودنش کلیبدل

 .. .. ها داشتییترم بال 

 براش  ی ادیا که زمان زید کرد امّا هلییال رو تایحرف ش ی شاد
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 ال ین باعث شد تا شیکرد، هم ینگذشته بود هاج و واج نگاهش م 

 :بگه

 م یوقفه دار  ی ن سه ساعته ب  ی گم ببیه؟! مگه دروغ میخب چ 

 ......می خونیم

 :تفا در جوابش گ یهل

 ...د تموم بشهیاده با یخب حجمش ز

 : گفت ی ال و شادیروزه با خنده خطاب به شیف

 

 

 ن افتخاریش اید. ترم پیا عادت نداریشما به درس خوندن با هل  

 ن عادت کردم امّایهم ی رو داشتم امتحانا رو باهاش بخونم برا

 ......داشت یخوب یج هیستم چون نت یمون نیپش ییخدا

 : تفال گ یخ ی ال بیش

 دیم بذاریاره بخوریب ی ز یه چ ی ره یا میح تا هلیتفر زنگ ی برا
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 ر آوردم و مطمئنم یگ  یرو که از دکتر صارم یاطالعات خوب

 ..... د، به شمام بدمیدونینم

 کنه، با  ییرایادش رفته ازشون پذیا تازه متوجه شد اصالً یهل

 یگذاشت و بعد از لحظات ی د به آشپزخونه رفت چایگفتن ببخش

 ...اومد ینیریوه و ش یظرف م با

 : سر داد و گفت  ی قهقهها ی شاد

 ....الی رت بده ش ی؟! خدا خی کردید و رو نمینام داریاز ا 

 

 

 :روزه با خنده گفتیف

 براش مهم  یچیدرس وسط باشه ه  ی پا یه وقتینجور یهم ایهل 

 .... ستین

 ...ت کرد و نگفتیرعا ی شوهرش!!! ول  یخواست بگه حتیم

 : گفت ی   گا با شرمندیهل
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 ....کردیم  ی ادآورید یروزه است بایر فیقصت 

 : داد گفتیال رو مورد خطاب قرار میکه شیدر حال ی شاد

 ی نم در مورد دکتر صارم یام اومد بگو بب یال حال که هلیخ یب 

 !؟ ی دیا شن یچ

 :جان گفتیاز داخل ظرف برداشت و با ه  ییال هلویش

 

 

 ولدارن پدرشمانوادهاش پخو  ی سالشه، اصالتاً مشهد   ۳ا وًل که  

 نکه سنش بالست هنوزم داروخانه داره ، فقط یدکتر داروسازه با ا

 ..... تا پسرن، استاد فرزند آخره۳

 :زد و ادامه داد یچشماش برق

 !داره؟ ی بزرگ و مجهز  ید تو ونک داروخانهیدونست یبچهها! م 

 نیعالوه بر ا

 .....نده هم هستیمواد شو ی دیسهامدار شرکت تول
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 : زد و گفت ی لند سوت ب ی ادش

 .....هو بگو شازده باقلواستیگه ید

 :بعدم با ذوق ادامه داد

 .... ادن ینه کشته مردههاش زیهم ی پس برا 

 

 

 د یشن یکه م ییتوجه به حرفا  یروزه داد بیا نگاهش رو به فیهل

 گلوش  یدونست که جناب صارمی ا میسرش تو کتاب بود فقط هل

 ....ر کردهیروزه گیش ف یپ

 ....ادیبدشم م  یت نداره حت ی ن موضوع رضایالً از ا روزه اصیف و

 ی نمورد حرفیروزه واقف بود که دوست نداره درایچون به اخالق ف

 گه که خودشونیه وقت دی ی نگفت و گذاشت برا ی زیزده بشه چ

 .....تنها بودن

 نکهیگذشت با ایا دکتر رفته بود م یکه هل ی کماه از روزیباً یتقر
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 دوار بودینا ام یحرف زده بودن و س  شیمشک ل  هراجع ب ی تا حد

 .....افتاده بودین یعمالً اتفاق یز حل بشه ولیهمه چ ی بزود

 

 

 ا ید به هلینمورد بایدونست، حل شدنش زمانبره، در ای نا میس

 ... ادیکنه تا بتونه باهاش کنار ب  یفرصت بده و باهاش همراه

 ومده ، ان ییپا  ی درس خوندن به طبقه ی دوستش برا یاز وقت

 تا به یحت ی نکه دوریاد با ایمواقع شده که شبا هم بال ن  یلیخ

 ی ا برایکه هل یبخاطر آرامش ین حدم براش سخته ولیا

 و نرمش  ین مدت با مهربون  ی کرد ا یامتحاناش لزم داره سع

 آسوده ی باهاش رفتار کنه تا فکرش راحت باشه و بتونه با خاطر

 .....به درساش برسه
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 ن بود که ینا از ای س یاست خوشحالیحان هلن امتیرامروز آخ 

 نک هیا خون هاست و از ایگذشته هل ی بره خونه بر خالف روزا  یوقت

 داشت .مدت امتحانا با  ی ندیکشه حس خوشایانتظارش رو م

 اورده بود یخودش ن ی به رو ینکه بارها دلش هواشو داشت ولیا

 ت خارج کشه از شریبراش نباشه عصر زودتر از هم یتا مزاحمت

 که دکتر رفته  یشد و با شوق سرشار سمت خونه رفت بعد از روز

 که قبالً به ندرت ازش  یش یآرا یدن و حتی بود تولباس پوش

 د به مراتب یپوشی که م ییکرده بود با لباسا ید. تفاوت اساسیدیم

 ی شد که حتیتر م یبا و خواستنیز ی بازتر نسبت به قبل بقدر

 ... کردیاد مجیبراش ا  ی ندیتصورشم حس خوشا

 ن رو که پارک کرد از پلهها بال رفت بسته بودن حفاظ دری ماش

 ک یاون  یکیواحد طبقه اول خوشحال کننده بود دو پله  ی ورود 
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 در رو براش  ایهلکرد دوست داشت زنگ بزنه تا   ی طبقه رو هم ط  

 . باز کنه

 به   یا گوشی در بازشد، هل  یزنگ رو که فشار داد بعد از لحظات 

 سالم تکون داد یبه نشون ه  ی صحبت با تلفن س رحال  ردست د

 .... نا وارد بشهیستاد تا سی، کنار ا

 راهنیه پیا رو برانداز کرد یهل ی رون سرتاپایاز اتاق اومد ب یوقت

 ی ش و رژلب سرخابیزانو، با آرا یک وجب بال یتا  یرکاب یسرخاب

 خته بود و متفکرانه درحال گوشیموهاش رو هم باز دورش ر 

 :بود که پشت خطه با گفتن  یبه کس دادن

 

 ه ، به ینم مشکلش چی کنم ببی زم من باهاش صحبت میباشه عز 

 ......نا سالم برسونیبابا ا

....... 

 ...خدانگهدار
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 که یلبش نشست ، در حال یگوش ه ی ، لبخندیبا قطع کردن گوش

 : ز گفتیمحبت آم  ی با لحن و نگاه  رفتی منا یبه سمت س 

 ....یاشنب هزم خست یسالم عز

 : گفت

 .....از امتحانا یماهت ، خودت خسته نباش ی سالم به رو 

 گفت  یکرد با خوشحالیچشماش نگاه م  تو می مستقکه یحالدر

 .....تت کردمین مدت تو رو هم اذی، ببخش ا یآره گفت ییوا

 :گفتبه روش  ی انهاینا لبخند موذیس

 اشبج  ه، اما اشکال نداری وونهام کردیت که چه عرض کنم دیاذ

 ! خانوم خوشگلم شاگرد اوله

 :زد در ادامه گفتیم  یطانیکه لبخند شیدرحال

 .....اش رو هم جبران کنهیکم کار یدرضمن قراره همه 

 :به روش زد و گفت  یبیا لبخند دلفریهل

 !م ؟یو عصرونه حاضره بر ی چا 
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 ...آره خب قبلش لزمه 

 فت ، ر هبه سمت آشپزخون ایهلن جمله همراه ینا با گفتن ایس

 :که تو ذهنش بود رو به زبون آورد یسوال

 !بود؟  ی! تلفن ک یهل 

 ش اومده که از من یپ ی د چه مسئل هایدونم با سپی حامد بود! نم 

 .....رم باهاش صحبت کنمیخواست تماس بگ

 :نا با خنده گفتیس

 رممکنه باهم یدم غیکه من د یینا دوتایبشنو و باور نکن! ا

 ..... دا کننیمشکل پ

 دهیند ی نجوریهست! من حامد رو تا بحال ا  ییزایه چی ارچ 

 نگران یلی؟! فقط خ یشده امّا نگفت چ ی ه طوریبودم حتماً 

 ....د بودیسپ

 ن چند مدتیده بود ، ایچ یخوش غذا تو آشپزخونه پ ی بو

 ین ب و یرون خورده بودن و حال ایب ی شتر غذای ا بیهل ی امتحانا
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 ....دمآینا خوش می مطبوع بدجور به مذاق س

 ا خواسته نظر ینکه هلیمورد عالقهاشه و از ا ی د شام غذایفهم

 ...بهش دست داد  ینا رو جلب کنهحس خوبیس

 ن یب ی ا دوست داشت زودتر بدونه چه اتفاق یبعد از عصرونه هل 

 د یده افتاده که حامد اصرار به صحبت کردن با سپ یحامد و سپ 

 ... داشت

 ی آقا یره خونه اتلفن رو برداشت و شم ین گوش یهم ی برا

 نین و گرم پرویدلنش ی رو گرفت بعد از چند بوق صدا ی معتمد

 از یمهربونش موج ی دن صداید، با شنیچیپ  یخانوم تو گوش

 : محبت وجودش رو گرم کرد

 ... الو مامان جون ! سالم 

 نا جان خوبه؟ی؟ س یماهت عروس خوشگلم خوب ی سالم به رو 

 !د؟ی همه خوب م ! شما ، پدرجون.....یممنونم ماخوب 

 ... میزم همه خوبیبله عز 
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 !د؟ید به سپ ی رو بد یشه لطفاً گوشیمامان جون م 

 ده تو اتاقیروز عصر چپیدونم چِشه؟! از دیاگه صحبت کنه ! نم 

 ... دهیجواب حامدم نم  یاد حت یرون نمیب

 کرده یه که فکرش رو میزی د اوضاع خراب تر از چیا فهمیهل

 .... هاش حرف بزنهان مصمم شد حتماً بیبنابرا

 د مخالفت نکرد، اتفاقاً حامد ید شایشه شما ازش بخوا یحال م 

 !ازم خواسته باهاش صحبت کنم

 

 

 ی خوبه! گوش یلیکه خ ی اریسردرب ی جان اگه بتون ی قربونت هل  

 .... داشته باش

 ....ممنون مامان جون 

 د که چشمینا رو دی د! سی رو بده سپ ین خانوم بره گوشیتا پرو

 نکه از اون یا ی ا برایدش هلیداره انگار چند ساله ند یبرنم ازش
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 رو  یگوش یدهن ی که با دستش جلویحالت خارجش کنه در حال

 : گرفت خطاب بهش گفتیم

 چ کس حرفیگن با ه یه، مامان جون م یانگار موضوع جد  

 ....زنهینم

 خاست یکه برمیبود در حال ی گهاید ی نا انگار تو حال و هوایس

 :گفت 

 

 

 اصل خودش رو نشون بده  ییه جاید یگه بالخره باید دِیسپ 

 ....کردم آدم شدهیپس اشتباه فکر م 

 : نا در ادامه گفتیس

 .... امیرم و بیبگ ی ق هایه دوش  دق یجان! من برم  یهل 

 :داد گفتیکه سرش رو به عالمت موافقت تکون میا در حالیهل

 .....زمیباشه عز
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 یده تو گوش  ی سپ ی گرفت ه ی اصدنا بود که  ی ا به رفتن سیتوجه هل

 :دیچیپ

 ....الو سالم 

 نقدر صداتی؟! حامد چطوره؟ چرا ایدجان خوبیسالم سپ 

 !گرفته ؟

 

 

 .... ! نپرس که بدبخت شدم ینپرس هل 

 :گفت ی ا با نگرانیهل

 شه ! تو یهو که بدبخت نمیشده؟! آدم  یزم بگو چیخدانکنه عز 

 !زننرو ن حرفا یا یهست  یتازه اول راه خوشبخت

 ....ش همه بردم از خودم متنفرمین فرق داره آبرومو پیآخه ا  

 !شده ؟ یمنو بگو چ یخدا خفهات نکنه کشت 

 ....ردمیمیشدم و میکاش خفه م 



@Romanbook_ir                                                                                      تابوشكين عاشقانه  

  
 

شما! یمجازق ین رف ین و آخریرمان بوک:  اول                                      

 !ا نه؟یشده   ی چ یگیم 

 .....من باردارم 

 شده با  یاد و بفهمه چیه لحظه هنگ کرد تا به خودش بیا یهل

 :بر لب گفت ی لبخند

 

 

 نه جواب یهم ی شده؟! برا یچ  ینی فکر کردم بب ونه!و یاحمق د 

 ش به من زنگ زدی کساعت پی؟! ی دیچار هام رو نمیتلفن داداش ب

 ....آشفته و نگرانت بود  یلیخ

 خودم ، ی ش بابایسرم رو پ ی تو؟! چطور  ی گیم ی دار  یچ 

 رمان .... بلند یتو، آقا ه ی ز جونت، بابایمن! عز ی خدا  ی نا.... وایس

 !!! من کیه مکنم دارم سکت

 من که از خداشونه اونقدر شوکه شدم  ی زجون و بابایگمشو ! عز

 برپا  یه جشنیتو دلم  یدونم ولیکه حس خودم رو درست نم
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 شده که دوست دارم اآلن اونجا بودم 

 ه یم اتفاق خوب یل ینکه خیشده؟! ا  یدم حال چیترس ین گفتیهمچ

 ...تش نکن یجواب حامد رو بده اذ

 ..... ر اونهیهمش تقص 

 م هست یزید هر چیر اونه و نه تو خالف شرع که نکردینه تقص 

 عشقتونه پس خدارو یمربوط به هر دوتونه و من مطمئنم ثمره

 ...... ی ژه هم از من طلب داریو  ی ه کادوید یشکر کن 

 شن ، یز جون و بابات ناراحت نمی! که عز ی هل  یگ یراست م 

 دونم یم  یم ولتهس بردنشاز بین دم به فکریروز که فهمیراستش از د

 نم یهم ی شد برا  یگفتم عصبان یشه چون وقتی نم یحامد راض

 .....باهم بحثمون شد

 !خنگ یدختره یفکر کن یحت ی ن کاریبه چن  یکنیجا میتو ب 

 چوندم تا یپ ی حامد راست گفته، اگه اون جا بودم گوشت رو م

 .... ادیحالت جا ب
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 زهنو ی کرد که! خودت  ماهه ازدواج  یستیمن ن  ی به جا 

 .... میماهه عقد کرد۳ست ما فقط ین ی خبر

 د مراسم یفکرشم نکن فقط با  ید؟! حت ی باشه مگه اشتباه کرد 

 .... م ین روزا برگزار کنیرو هم یعروس

 ... فهمنیا همه م ی خدا ییوا 

 .....نگرانته  ی دیجواب حامدم م  یزن یحرف م یلیگه خ ی برو د 

 ....هنا نفهمیجان قربونت بشم فقط س  یهل

 اد تا بهش یا خونهاست رفته حموم ، دوست دارم زودتر ب نیس 

 ....شهیم یید بدونه داره دایگم بایبگم شک نکن که م

 .....خاک بر سرت کنن

 زیگه که عزیحال نه چند وقت د یپنهون کن  ی خوایرو م یچ 

 ....فهمنیعمه بزرگتر بشه خب همه م

 :گفت یده با درموندگیسپ

 ...سر من کنن ، خاک بر  یگیراست م ییوا ی ا 
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 دستته با حامد ین اآلن که گوش ی راه نگو همینقدر بدوبیخود ا یب 

 ....ر دل نگرانت بود یتماس بگ

 ...باشه خدا حافظ

 ... ..زم خدانگهداریمراقب خودت باش عز

 رفت ، یلبش نم ی خنده از رو ی رو که قطع کرد لحظها یگوش

 ب اکه حد و حس ند بودیبراش خوشا ی حامد بقدر ی تصور بچ ه

 ....نداشت 

 ن اتفاق یداد،اگه ایدم حق می کرد به سپیدرست فکر م  یالبته وقت

 اآلن یشد ولیناراحت م یلیافتاد خیخودش م ی تو دوران عقد برا

 که ی ه بدن و حس بدید روحیان بود که به سپ یاطراف یف هیوظ

 .....جاد شده رو برطرف کنن ی براش ا

 

 

 دن موهاش اومدردر حال خشک کنا ی ن افکار بود که سیتو هم
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 : دینشست، پرسیا م یکه کنار هل یو در حال

 !د چِشه؟یسپ   یبفهم  یبالخره تونست 

 :ا با شوق گفتیهل

 .... ت باشه! آره بهم گفتیعاف 

 شد یضتر میا هر لحظه عر ینا منتظر نگاهش کرد، لبخند هلیس

 :و با ذوق گفت 

 .... !منم عمه ی شد ییگم دوباره دایک میتبر

 : بال داد و بهت زده گفت یینا تاک ابرویس

 !!!نه بابا

 :ا با آرامش گفتیهل

 

 

 !داره؟ یوالااا ، خب چه اشکال 

 خدا موندم ! که چقدر حساب   ی تو کارا ی اشکال که نداره ول  
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 ....شده است 

 !چطور؟ 

 به من داد و ید چه حرصی سپ ییدا یاون شب خونه  ی دید 

 کهاش رویه تی دبه کامران و هبعد از اونهمه سفارش بالخره 

 نکه تو دوران عقد بچهدار شده بودن! حال یا  ی پروند، اونم فقط برا

 ....!!! نا بفهمنیفکر کن کامران ا

 :کرد و گفت ی د خندهایسپ ی حرفا یادآور ی ا با یهل

 ن  ید همیکه به ذهنم رس ی زین چ یه رو گفت اولیاتفاقاً تا قض

 ی د باهاش شوخرنمویه بشه در انبود ک یطیاآلن تو شرا یبود ول

 ینداشت بدجور   یکرد حال خوش

 

 

 رو جلو   ینا صحبت کنم عروسید با بابا ای خودشو باخته، با

 ....بندازن
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 :معترضانه گفت  ینا با لحن یس

 هم ی م تا رویم بگیاز هم دار ی م هر دلخوری! قرار گذاشت یهل 

 ....مونده که هنوز بهت نگفتم  ی زیه چی ی انباشت نشه! ول

 ... شنوم یخُب بگو م

 این تا پوریهم ی م ازت ناراحت بودم، برایراستش اراک که بود

 .... خوان برن کوه منم دنبالشون راه افتادمیگفت م

 ی رها کردن و رفتن همون موقع بهم نگفت  ی خب چرا بجا 

 ! ه؟یتت از چیناراحت

 گران ید ی نم برای بیحال م یگفتم ! ولیبهت م  دی باا شتباه کردم  

 ی زیرسه با مطرح شدن هرچیه خودت که م باما  یشیشنفکر م رو

 

 

 ی ول یست یبا منم که شوهرتم هنوز راحت ن ی! تو حتیکنیشرم م

 ی افتاده ! اشکالین  یاتفاق یگیو م   یکنیم ی د شادیدر مورد سپ
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 نکه در نظریاد با اینداره! امّا درمورد خودمون تا اسم بچه م

 رن تا حالاگذره و انتظار دیخانوادهها چندماه از ازدواجمون م

 د یدنش سرخ و سف یتو به محض شن  ی شد ول یم ی د خبریبا

 .... کنهین رفتارات ناراحتم می! ایشیم

 :ن معترفانه گفتیهم ی نا بود ، برایحق با س

 ن اخالقم یا ی در مورد خودم حق با توئه ! چطور بگم تا باور کن  

 س باشم هر نقدر حسایست؟! منم دوست ندارم ایدست خودم ن

 یافته، دارم سعی ناخودآگاه اتفاق م ین یب یم که ازم مه یواکنش

 ... نباشم ی نجوریکنم ایم

 :رون فرستاد و ادامه دادیبازدمش رو پر صدا ب

 

 

 روشنفکر نباشم چون اگر یگ یکه م  ی م اون طو ریلید خیشا 

 افتاد شک نکن سکته یخودم تو دوران عقد م ی ن اتفاق برایا
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 برخورد  ی ن جوری د ا یه شده باکد حال ی ر مورد سپد یکردم . ولیم

 فهین بره هفته بعد کنکور داره ، حی کم از حس بدش از بیکنم تا 

 بذاره یر منف یروش تاث دیبان مسئله نیده ایچندماه زحمت کش

.... 

 ن تصور که شام یا یسوختگ ی سرگرم صحبت بودن ، با اومدن بو

 ه مه بیهو سراسی "خت سو ی و ا ی ا "امشب بر فنا رفت با گفتن 

 ... نا هم به دنبالشیآشپزخونه رفت، س

 شد،توجه کهیده نم ی د یاز سوختگ ی در قابلمه رو برداشت اثر

 شد ینگ باز میآمد که به پارک یآشپزخونه م  یکرد بو از پنجره

.... 

 

 

 الش از یداخل قابلمه گذاشت و خ یفیبادمجونها و گوجهها رو رد

 ....بابت خورش راحت شد، 
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 ...... س کرده بودیج بود که قبالً خنل وقت درست کردن برحا

 ا بود که کارا رو با دقتینت محو حرکات هلی ه به کابینا با تک یس

 ده و حامد اتفاقین سپ یداد ، با تصور اونچه ب یو آرامش انجام م

 :مقدمه گفت ی افتاده ب 

 .....!خوامای! منم بچه م  یهل

 سمت  اجاق گاز، مستاصل به ی ذاشت رو یکه قابلمه رو میدر حال

 :نا برگشت و گفتیس

 ا آوردنشه؟! کهینه توروخدا! مگه بچه فقط به خواستن و دن  

 گه امتحان علومیور سال دیخوام!! شهریم  یگ ینطور راحت میهم

 کیزیو ف یاضیست و ریو ز یآل  یمیه مثل شی پا ی ه از درسایپا

 

 

 شه یشروع م  یم بعدش تازه دروس تخصصیدارم اگه قبول بش

 ،  یکال فارماسیزیو ف ی ، فارماکولوژ  ییمثل اطالعات دارو



@Romanbook_ir                                                                                      تابوشكين عاشقانه  

  
 

شما! یمجازق ین رف ین و آخریرمان بوک:  اول                                      

 یلینام خیدم ای ها شنییو .... از ترم بال  یصنعت  ی داروساز 

 ....سختن

 ما حرف  یاز بچ ه  یکه مامان با چه عشق ی دیخب باشه! د 

 ، خودمم که هستم یمش مامان تا تو به درسات برسیدیزنه میم

 ..... کنمیکمک م

 خت، ویوغنش رو ررز درحال جوش بود یز ریقابلمه برنج ر

 :معترضانه گفت

 ن یتو؟! مامان جون لطف دارن همچ یگیم ی دار  ینا چیس ییوا 

 ن ی تونم چنیمن واقعاً نم  ی دادن ول  ی شنهاد سخاوتمندانهایپ

 

 

 خوا دیر م یکنار مادرش باشه ش  دیباسال اول  ۲کنم بچه تا  ی کار

 .....!ر خشک بزرگ بشه؟یشم به مامانت با  یبچه رو بد  یگ  یبعد م

 ن طبقه یاد تهران همی ! مامان بیکنیکه تو فکر م ی نه اونجور 
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 ....ن باشه بچه رو نگه دارهییپا

 ادی مامانت پدرجون رو بذاره ب  یشیم یاد و راضیچطور دلت م 

 !نجا؟یا

 ... !اد خبیبابامم باهاش م 

 !خواد؟ین حد دلت بچه م یتا ا یعنی 

 :د در جوابش گفتیخشدریکه نگاهش م یدر حال

 ....یلیتر از خشیب 

 :اندوهناک گفت یوسانه و با لحنیا م أیهل

 

 

 ط کالً غلط بود، ین شرایه؟! ازدواج من تو ای چ ی دونیخب م 

 ر از همون که اول قراریغ  ین ما اتفاقیدادم بیاحتمالش رو هم نم

 که برام یتیزاش و مسئولین چیافته وگرنه بخاطر ایم ب ی گذاشت

 ...موم نشده قبول کنم ت کنه محال بود تا درسم یجاد میا
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 لشیاد ب اب میروابط که ز یدونست جدا از بعضین تصور که میبا ا 

 جزو آرزوهاش   ی نا رو دوست داشت و روزی نبود قلباً ازدواج با س

 : ل حرفش ادامه داد یتکم ی بود برا

 ن شرط قبول یرو بدم با ا یه ازدواج واقعیاگرم قرار بود جواب  

 ......از بچه نباشه ی حرف  ملیان تحصی کردم که تا پا یم

 :عتاب آلود گفت ینا با لحن یس

 !؟ی مون شدیاز ازدواجت پش ی ن زود یبه ا یعنی 

 

 

 با درس خوندن  ی متاهل  یت زندگیمسئول یمون که نه ولیپش 

 .... منافات داره

 !!!گهید یمون یپش یعنین ی داره ا یچه فرق 

 :فتبغض آلود گ ییا با صدایهل

 دم هنوز به بلوغ یجه رس ین نت ی به ا یبدون ی راستش رو بخوا 
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 م تو رو یکه شروع کرد ی ن بازیدم، با ایازدواج نرس  ی برا ی فکر

 .....ر مشکالت خودم کردمیهم درگ

 ی خواست بگه ولیکه م ی زید بخاطر چیچرخینکه زبونش نمیبا ا

 نییمستاصل و درمونده شده بود ؛ که با بغض سرش رو پا ی بقدر

 :انداخت و در ادامه گفت 

 شتر از من رویاقت بی کنم لی فکر م  یبدون ی راستش رو بخوا 

 مسایل  یکردم در رابطه با بعضیچ وقت فکر نمیه یداشت

 

 

 ی مثل من زندگ یست با کسین حق تو نیدا کنم ایمشکل پ

 .....ی کن

 ست یا عقلش رو از دست داده، حالش خوش نینا فکر کرد هلیس

 ه سمتش رفت بنت گرفت و  یه از کاب یگه تکیون میو داره هذ

 ....ستادیروبروش ا 
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 نه به یش رو بب ی شگینا نقطه ضعف همی خواست سیا دلش نمیهل

 بهانه سرزدن به قابلمه برنج سمت گاز برگشت وقت دم

 ر گاز رو کم کرد، اومدیاشک ز یانداختنش بود از پشت پرده

که از حرفای هلیا دید سینا کنارش ایستاده.سینا با بهتی  برگرده که 

 :گفت  داشت

 ن مدت امتحانا کار خودشو کردهی؟! اینقدر چِرت نگیشه ایم 

 ... د درستش کنم ی مخت تاب برداشته، کار خودمه با  

 : ا گفتیهل

 تونم ینم یچ آرامشیکنم من ه یفکر م یته گاهیمتاسفانه واقع 

 .....ستمیبرات ن یهمراه خوب  یبهت بدم و تو زندگ

 :آمرانه گفت  یو لحنبا تحکم سینا 

 کنم یشنوم، اعتراف مین حرفا رو ازت میرت باشه اان بیآخر  

 که به تو دارم اگرم به یشتر از عشقینه ب  یکه عاشق بچهام ول

 رم فقط و فقط بخاطر خودته چون یگیراد می رفتارات ا یبعض
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 و رابطه باتو لذت  یدوست دارم به همون اندازه که من از زندگ

 ت بخش باشه ذ ند و لیم به همون اندازه خوشاتو ه ی بر م برایم

... 

 اشکاش بند اومده بود ،  

 :ادامه داد

 !؟ی ارینهمه اشک رو تو از کجا میآخه ا یشه بگ یم 

 زد  ی ا لبخند خست هایهل

 تشکر کرد ینا با قدردان ی شام در سکوت و آرامش صرف شد، س

 خوش طعم  ی شد شام امشبم بقدر یدستپختش روزبه روز بهتر م 

 مادرش بود که با  ی غذاها ا افتاده بود که در نظرش در حدو ج

 ....شدی مهارت پخته م 

 ا خواست ظرفایز رو مرتب کردن، هلیا میبعد از شام با کمک هل

 د، تموم التماسشینا دستکش رو از دستش کش ی رو بشوره که س

 :گفت یخواهش  یخت و با لحنیرو تو چشماش ر 
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 ... شورمیخودم برات مبعد ،   ی نا بمونه برایم؟ ایشه بریم 

 به روش زد به عالمت موافقت باهاش همراه  ی سترس البخند پر

 شد، 

 از  ی با سر درد چشماش رو باز کرد ، کنارش رو نگاه کرد خبر

 !من ی خدا "داد.ینا نبود، ساعت کنار تخت  رو نشون میس

 "!!!دمیچقدر خواب

 نکه یمهاش حالش رو بد کرد از ایشب و اتفاقات نصفه نی اد دی

 دید ی ا با کمال ناباوریهل یول داشت ی نا اولش چه شور و حال یس

 ... مه رها شدیز نیکه همه چ

 د با پدرش صحبت کنه تا به یخواست بخاطر حامد و سپ یامروز م

 ی رو برگزار کنن ول یب که شده زودتر مراسم عروسیهر ترت

 .....رو نداشت  ی انجام کار یآشفته بود که حوصله ی فکرش بقدر

 نا یبت به رابطه با س سن ی رفت واکنش بدتریش می شتر پ یه بهر چ

 د یترس یهم ازش م ین بار که کلیکرد.بنظر خودش اولیدا میپ
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 جاد یدرش ا  ی گذره حس بدتر یم یحال هر چ یبهتر بود ول یلیخ

 ....شدیم

 گ هینم دیهم ی نا ناراحت شد براید که س یشب بوضوح فه مید

 ....ادامه نداد

 ی نا برایس  ین از زندگین که نازن ی کرد فقط همین فکر م یقبل از ا

 حال در کمال تعجب داره یشه حذف بشه کار تمومه ولیهم

 شون تازه مشکالت داره خودشو نشونینه که با شروع زندگ یب یم

 به بن بست  ی زین چیکرد تو چنیچ وقت فکرشو هم نمی ده ، هیم

 .... برسه

 تا نوبتش شه تو مطب دکتر روانپزشک منتظره یم  یم ساعت ین

 ان امتحاناتش و داشتن وقتیاز پ ا هبشه ، بعد از گذشت دو هفت

 توانش رو بکار  یشون هم ه یپرداختن به مسائل زندگ ی برا ی کاف 

 . ده بودیفایو تالش کرد ب یگرفت امّا هر چه سع

 از خودش  ی کرد تا بتونه عملکرد بهترین میمدام با خودش تمر
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 خور دیهر بار به در بسته م  یلر بده ویینشون بده و رفتارش رو تغ

 ه کرده بود، امّا ینمورد تهیهم در ا یکتاب آموزش نیچند

 ....بکنن ی چکدوم نتونستن کمک چندانیه

 دکتر رمضان زاده یه یم گرفت به توصینکه بالخره تصمیتا ا

 کرده بودن یشون معرفیکه ا یعمل کنه و از دکتر روانپزشک

 ....رهیوقت بگ 

 ی ه فرم شد .تا نوبتش بیگرفته بود به مطب رس که یزودتر از وقت

 ....گذاشت  یز منشیم ی بهش داد پر کرد و رو  یرو که منش

 خواد به دکتر مراجعه کنه اآلنم ینا اطالع داد که مینبار به س یا

 که تو شرکت جلسه دارن  ی منتظرش بود چون گفته بود با وجود

 ....رسون هیهر طور شده خودشو م یول

 ر کس سر هاد نبودن چون معمول یسالن انتظار ز تعداد افراد در

 ... شدین شده نوبتش مییوقت تع

 د یکشیطول م  ی م ساعتیشد حداقل نیوارد اتاق دکتر م یهر کس
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 ....تا کارش تموم بشه

 گذره، بخاطر یکساعت از اومدنش م یساعتش رو نگاه کرد درست 

 طبق آدرس مطب  یبراحت ی ر زودتر آمده بود ول یبلد نبودن مس

 . دا کردیرو پ

 جلدش بود ی رو ییبایار زیس دختر بسککه ع یراه زندگ  یمجله

 ... رو برداشت تا بخونه

 :کنار گوشش گفت  ییآشنا ی محو خوندن بود که صدا

 !؟ی وقته اومد یلیسالم خ 

 جا گرفته  یبغل یصندل ی د که روینا رو د یسرش رو بر گردوند س 

 :لبش نشست در جوابش گفت ی رو ی لبخند

 ... کساعتهیشتر از یزم بیم عزسال 

 !؟ ینداشت یقبل تمگه وق 

 چرا هنوز ساعت نوبتمون نشده من زودتر اومدم تا آدرس رو  

 ... ر سر راست بود، معطل نشدمیمس  یدا کنم ولیپ
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 یمنش  ی که وقت داشتن ،با صدا ی باً سر ساعت  یتقر یبعد از لحظات

 :ده شد که گفتیتوجهشون به سمتش کش 

 د یببر فیرون شما تشریمراجعه کننده که اومد ب ی عیخانوم شف 

 ... داخل

 برخاست  ایهلرون اومد و یاز اتاق پزشک ب یید آقا  ینکش یطول

 :دینا پرس ی که بره، س

 ... امیهمراهت ب  ی خوایم 

 ...! ستینه لزم ن 

 ا رو که پر کرده بود بهش داد و به سمت اتاقی فرم هل یمنش

 یشد .چشمش به در ی محوط هاپزشک رفت، در رو باز کرد وارد 

 یانوش خوانسا ر یدکتر ک "وشته بود  ن خورد که روش 

 ... به سمتش رفت "روانپزشک

 د یق کشیاسترس داشت قبل از ورود به اتاق چند نفس عم یکم

 ..د وارد شدیدر زد ، با گفتن سالم و خسته نباش
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 پاسخش رو یید با خوشرویرس یدکتر حدوداً  ساله بنظر م

 یندلص ی ا رو دعوت به نشستن رویدستش هل یشارهداد و با ا

 ....زش کردیک مینزد

 ی صندل ی ذاشت رویکه برگه رو مقابل دکتر میا در حالیهل

 ....نشست

 فرم کرد، بعد ی نکش رو زد شروع به خوندن اطالعات رو یدکتر ع

 :گفت یاز لحظات

 ی ، ماهه عقد کردییزم ،  سالته ، دانشجوی ار خوب عزیبس 

 !ه؟یت چل .... حال مشک ی مه ازدواج کرد یکماه و نیباً یو تقر

 دکتر  ی برا ی ش حتی ن مسائل زندگیتر یبازگو کردن خصوص

 رفع ی برا یدشوار و مالل آور بود ول ی همجنس خودش کار

 کردیم  یکه سع  ییجز گفتن نداشت با تُن صدا ی مشکلش چارها

 یبا دکتر که همه یاز تماس چشم  ی آروم باشه و خوددار

 :ا بود شروع کردیه هلتوجهش ب
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 ن ی مم قبل از ازدواج هم ایو زندگ رراستش من عاشق همس 

 دچار یکردم بَعدِ عروسین هرگز فکر نمیهم ی عشق بوده برا

 .... مشکل بشم

 :مکث و با مِنُ مِن ادامه داد یبعد از کم

 ن مسئله باعث یستم و ا یراحت ن نمونیب ی بگم در برقرار ی چطور 

 تم رویشون همه جوره رعاینکه ایشده، بااعذاب خودم و همسرم 

 نفس و تپش  یدچارلرزش، تنگ ی راراد یمن بازم غ ی نه ولکیم

 ای شن و تازگیم یت من عصب یدن وضع یشون هم با دیشم ا یقلب م

 .... دنیگه ادامه نمیکنن و د یمه رها م ین

 :نکش رو برداشت و گفت ی خانوم دکتر با آرامش ع

 ز رویباً همه چیتقر ی گفت  که ی ن چند سطریزم با همیعز 

 ن یخوبه که به ا یلید بگم خیز بایهر چ زمتوجه شدم، قبل ا

 ل شرم از مطرح یا بدل یلی، خی در صدد رفع مشکل براومد    ی زود

 گه قابل حل یمونه بعد که دیذارن میم ی ن مواردیکردن چن
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 ر خودش قرار داده ویشون رو تحت تاثیزندگ ی ست و همهین

 ه افتن که البتیده فکر چاره م یون مش خودشو نشی اثرات منف

 ن راهیشتر موارد هم راحت تریده نداره؛ در ب ی هم فا یلیره و خید

 ....کننیهست انتخاب م  ییرو که جدا

 :در ادامه گفت 

 ل مشکالت مثل ی ن قبیلزمه بدم خدمتتون ا یحی درضمن توض  

 ا زوج درمانگر یروانشناس  ی کار   یط هیشتر تو حیمورد شما ب

 ن یدنچ یط یو با مشاوره مشکل رو بخوب  یبصورت علم هست که

 یذارن براحتیکه م  یآموزش ی کارگاه ها   یا گاهیجلسه مشاوره 

 یشتر به حل مشکالتیکنن، ما روانپزشک ها بیحل م

 که شما  یز دارو و قرص دارن ، مشکلیاز به تجویم که ن یپردازیم

 ....از به دارو نداره با همون مشاوره قابل حلهید نیدار

 شناسم خانوم  ی   مرو ن ینداشتم تهران کس ید من اطالعیببخش 

 ... کردن یدکتر رمضان زاده شما رو به من معرف
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 ز هستند و به بنده لطف دارن، بخاطریشون از همکاران عزیا 

 م، اگه ی کنیهم رفع م  ی شون مشکل شما رو انشالل با همکاریا

 ا زوجیناس سفارش دکتر رمضانزاده نبود شما رو به روانش

 .دادمی درمانگر ارجاع م

 : ا داد و در ادامه گفتیگاهش رو به هلنم  یدکتر مستق 

 د ،ییه مرحله جلویدو   ی دم شما ازدواج کردینطور که فهمیا

 ی دارم که بعد از گذشت چندسال از زندگ یمراجعه کنندگان 

 ه  ی  ینینچن ی.همه موارد ادخترهمشترکشون هنوز خانوم 

 ار دریفرق داره و بس یشن، مورد شما کمیم ا محسوب یجور فوب

 نجا ، اول بهیدونستم قبل از اومدن ایعه مینوما شاامورد خ

 اشکال  ید نو ع یکردید چون فکر میپزشک زنان مراجعه کرد

 !ست؟ینطور نید! ایمربوط به زنان دار ی ماری ا بی یکیولوژیزیف

 دارم خانم یکردم مشکل جسمیبله حق با شماست ! فکر م 

 ن رابطهیادر  یص دادن مشکل یتشخ  ینه و سونوگرافیر با معا دکت
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 ...!ستین

 :د تکون داد و گفتییبه نشون ه تا ی دکتر سر

چون مشکالت د ی ورزش ها دار ی کسر یاز به یدرمان ن ی البته بر ا 

 ینات ورزشیشه با تمریه که مانع م یر ارادیغ انقباضات ینو ع شما

حفظ   ی نجام تنفس مناسب براه ل گن ،ایناح ت عضالتیتقو ی برا

 قابل حله؛ یراحت به  یآرامش و روان درمان

 ن یت در خصوص چنین عامل موفقیمهمتر

 نطور که متوجه شدم یدرمانه ا یخواست خودتون برا یمشکالت

 ید همکار یکه به رفع مشکلتون دار ی اقیشما بخاطر عالقه و اشت

 .....د کردیخواه

 ی د سعی انجام بشه بفرمائ لزمه ی نطوره، و هر دستوریبله هم 

 .. رمبودرست بکار ب یکنم بخوب یم

 د عاشق همسرتون یه ، تو حرفاتون گفت یعال یلین خیخب ا 

 د و انجام نشدن کامل یکه شما دار ی د با مشکلی دون ید، میهست
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 جه چهیشن؟! و در نتیرو متحمل م ی شون چه فشاریرابطه ا

 نطور به یمشه ؟!هیبه همسرتون وارد م یو جسم یصدمات روح

 و بدون اعتماد به ی عصب ییخودتون!!! به مرور از هردوتون آدما

 چ وقت یدم هیبره تا رفع بشه شایزمان م  یسازه کل ینفس م

 نکرده ی رسه و خدایبه بن بست میزندگتا ی برطرف نشه؛ نها

 ....شهیده میکه به وفور تو جامعه د  یشه، اتفاقیم  ییمنجر به جدا

 د. تموم حواسش به یشن یکه م ییحرفا متاثر از  ی ا با چهرهایهل

 :ادامه داد هخانوم دکتر بود. ک

 

 

 مشترک ی ن مسائل زندگین جور روابط از مهم ترید ایدون یم

 !ده؟یز رو تحت الشعاع قرار میهمه چ  یشه و براحتیمحسوب م

   یت زندگی د تا امنید هوشمندانه باهاش برخورد کن ی ن ب ا یهم ی برا

 تون رو از ین بشه.و زندگ یشه تضم یمه ی و روح و روانتون برا
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 ....د یحفظ کن هکنیدش میکه تهد ی خطر

 : تازه کرد و در ادامه گفت ینفس

 ن ی که به ا ی در  مشاوره دادگاه، صرفاً بخاطر عالقها یمدت

 کار داشتم بعنوان مشاور خانواده مشغول به کار بودم  درصد

 فاهم ل عدم تیکنند و به دلیکه به دادگاه مراجعه م ینیزوج

 ات ساز طرف دادگاه به اجبار جل یداشتن وقت  ییقصد جدا

 نیشد راحت به ایکه ازشون م  ییامدن با پرسشها یمشاوره رو م

 دم که در واقع مشکل دارن، و عدم تفاهم یرس یجه مینت

 .... کننیشبرد مسئله طالق مطرح میپ ی برا یواه ی رو بهانها

 :ل صحب تهاش ادامه دادیدکتر در تکم

 یت اجتما عیموقع ی لکرده و دارا ید اکثرشونم تحصیدون جالبه ب

 ا ترس از  ی ل شرم و  ین مسائل رو بدلیچون ا یبودن ول ییبال 

 امدن ی کردن در صدد رفع مشکل هم برنمیمطرح شدنش پنهان م

 د یکه دارن د یغلط ی ل باورهایاز مردم بدل ی اریبدتر از همه بس
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 نکار رو یندارن و اا روانشناس یمراجعه به روانپزشک  ی برا یخوب

 که به یکنن و مشکلیم ضن تماریهم ی دونن برایبه اشتباه بد م 

 کشون ن یم ییشه رو به جدایو با چند بار مشاوره حل م  یسادگ

 ی بها یباشه، که معمولً هست ! آس ی ن اگه فرزندین بیدر ا

 شه که در یجامعه وارد م یکرهیهم به اون بچه و هم به پ  ی جد

 گم که یک مین بهتون تبریست ؛ بنابرایبران ناغلب موارد قابل ج

 نید؛ ایدی عالقه به رفع مشکل نشون م ی ر یگیخودتون با پ

 ....د ی نصف راه رو اومد یعنیار مهمه یبس ی همکار

 نت شده بر یزش چند برگه پر یم ی که از داخل کارتابل رویدرحال

 :ح دادیا گذاشت و توضیهل ی داشت ، جلویم

 د هر ی انجام بد دیبان تنفس رو یرو تم ینات ورزشین تمر یا

 د ی مهمه که پشت گوش ننداز یاره، ولدن ی وقت روز هم بود فرق 

 ی هها یتوص ی ک سرینات یدشون؛ عالوه بر تمریریبگ ی و جد

 ین موارد و سع یدوارم با اید امی هم هست مطالعه کن ی کاربرد
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 ا نبار بید. البته ایمراجعه کن دیبا خودتون رفع بشه اگه نشد بازم  

 ت شونم جداگانه صحب ید چون لزمه با ایاریف بی همسرتون تشر

 ..... کنم

 کرد و از اتاق  یا برگهها رو برداشت از دکتر تشکر و خداحافظ یهل

 ... خارج شد

 د درحال خوندن مجله بود . به محض ینا رو دیرون که رفت س یب

 رفتن  یز منشیا شد برخاست باهم به سمت مینکه متوجه هلیا

 مطب رفتن  یرو پرداخت کردن و به سمت در خروج  ت رویزیو

... 

 ش دکتر دمق ویا نسبت به قبل از رفتنش پ یرد هلکنا حس یس

 :د یپرس ین با مهربون یهم ی گرفته است برا

 !گفت؟ یز خاصیزم؟! دکتر چی عز یچرا ناراحت 

 :تاسف بار گفت یبا غم و لحن 

 ه ک ی مرد یلیکنم؛ تو خیتت میمتاسفم؛ من دارم اذ یلیخ 
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 ....ی اریمن نم یرو به رو ی زیچ

 م پس ینه کم تجربهاین زمیدر ا شه، ما هر دوی زم درست میعز

 ..... کرد دیبا ی م چه رفتاریه ندون یعیطب

 مشهود که از لحن یربطش رو با نگران  یمقدمه سوال ب ی ا بیهل

 :دیصداش مشخص بود پرس

 !اد؟یراستش رو بگو! از من بدت م 

 :و گفت سرداد  ینا قهقهه عصب یس

 ثر ا، ظاهراً  یبرس  یجه درستیش روانپزشک تا به نتی پ یرفت

 !!! عکس گذاشته

 :وسانه گفتیا م أیهل

 تو سخته و من  ی زا برایچ یلیدم تحمل خین جور که فهمیا 

 ام یترسم اگه نتونم با مسئله کنار بیم یلیدونستم حال خینو نمیا

 .... !شه؟یم یمون چ ینده زندگ یو مشکل حل نشه آ

 : نا سرزنشگر گفتیس
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 اساس  یج بیتا ن و به  یبش یختی ن ریا ی خوایدونستم م یاگه م 

 میکه مادار ین مشکل یا چنیلی ، مطمئنم خی ذاشتم برینم  یبرس

 ان جار بزنن تا ینم یشو ن دارن ولیشترش رو تو زندگیدم بیشا

 یگرین نوع مشکالت دیاز ا ین کسیهم ی همه بفهمن، برا

 ....دونهینم ی زیچ

 یکنن و مشکلیم  یدغدغه دارن زندگ یام هستن ب یلیخ 

 ....ندارن

 میهس ت ی نجوریا ایم فقط ما تو دن یکن یاصالً فرض م !ی ن هلی بب

 خواد بهی دکتر گفته قابل حله پس اصالً دلم نم یگی مگه نم

 ست مین ی ارادها ی نگران منم نباش ، آدم ب  یفکر کن یمنف ی ز ایچ

 ن میب  ی ت میحالت رو تو اون وضع ی وقتام. یکه نتونم از پسش بر ب

 ل یبه م  یخت باشه ولسد یاد ، شا یاز خودم بعنوان مرد بدم م

 .یت بشیدوست ندارم اذ ی ذرها یکنم حتینم ی ش رویخودم پ

 نه و یمن هم یو هیت تو درست نشه شیمطمئن باش تا وضع
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 ....میراض

 رو  که برگ ههایزد،درحالیدرش موج م  ی که قدردان  یا با نگاهیهل

 :داد گفتینا م ینشون س

 نشد بازم  کنم اگه درست ین ورزشینا رو داده که تمریدکتر ا 

 خواد باهات صحبت یم ی د باشینبار تو هم بایشش ایم پید بریبا

 ....کنه

 گه هم لزم باشه  ی هر چند بار د ینا حل بشه ولیدوارم با همیام 

 !!!نباش یچیم، تو فقط نگران هیریم

 : ا انداخت و گفتیرهم و عبوس هلد یبه چهره  ی نگاه 

 ....نمت یبب ی ن جوریحال بخند! دوست ندارم ا 

 که ینا در حالیلبهاش نشوند و همراه س ی رو یا لبخند تصنع یهل

 ....ن رفتن ی دستش رو گرفته بود سمت ماش

 ه داد، بعد ازیتک  یا سرش رو به صندلیسوار شدن هل یوقت

 :شدیده م یشن  یختکه به س ییو صدا یحوصلگ ی با ب  یقیدقا
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 ن  ی گرفته ؟! تو ا یمینا چه تصم یدونم بابا در مورد حامد اینم 

 که دکتر  یینایتمر ی وقتم رو بذارم برا یخوام هم هیت م یوضع

 ن بار که با بابا صحبت کردم قرار بود بعد از کنکور یگفته! آخر

 .....شون یرن تا برن سر خونه زندگیبگ ید، مهمونیسپ

 یلیم اراک! خیه هفته هم بریره حال نکه غصه ندایخب ا 

 ....ی موضوع رو بزرگش کرد

 ی گرفت، با لحنی تو دستش م یا رو با مهربون یلهکه دست  یدر حال

 : عاشقانه گفت

 کنم یاگه سالها هم طول بکشه من صبر م  ینگران نباش حت  

 ر ی ن موضوع بخوام بزنم زیاوردم که حال بخاطر ایراحت بدستت ن 

 ن حد نا ی که تا ا ی فکر کرد یمورد من چز، تو در یهمه چ

 ...!؟ی دیام

 ، آدمیکنی من دارم درک نم رو که یست ! تو حسینطور نیا 

 خواد مثل یستم که فقط به فکر خودم باشم دلم مین یخودخواه
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 ی، دوست ندارم بخاطر مشکلی لذت ببر یه تو هم از زندگیبق

 ....رم ین حق رو ازت بگیکه مربوط به منه ا

 : عتابآلود گفت یحکم و لحننا با تیس

 را فکرچبرم ی ن کنار تو بودن هم لذت میچندبار بگم من از هم 

 ...!شه؟ یتو رابطه خالصه م یز زندگیهمه چ یکن یم

 مسئله یوانمود کن ی و اصرار دار  یکن یتم رو میممنونم که رعا 

 که هست  ی دون یخودتم م یست ول ین  یمهم

 ....شهیگم که درست میم 

 ....دوارمیام

 ی با حضور بزرگا  یشه اومدن اراک آخر هفته مهمونیم ی دو روز 

 ده یشه تا حامد و سپ یاراک هستن برگزار م ل دو خانواده کهیفام

 ...شون رو اعالم کنن یعروس

 د یهست که با ی اد یز ی بازم کارا ینکه تعداد مهمونا کمه ولیبا ا

 .... ستایهل  یشون به عهدهیزیت و برنامه ریر یانجام بشه، مد 
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 ن مدت چه یده اینا تموم حواسش بهش هست چون دیس

 یت کسیبه توجه و حما زایدا کرده و نیپ ی شکنندها یه یروح

 شد بُغ کرده توینک ه ازش غافل مینا رو داره، به محض ایمثل س 

 ... رفتیفکر م

 ینبار از وقتین خانوم دعوتش کرده بود خونشون ایامروز پرو 

 ی عیشف ی آقا یرفته بودن خون ها یشنهاد هلیدن اراک به پیرس

 جهات یل یخودشون از خ  یا خونه ینا حس کرده بود هلیس

ب  یرفته ب ود. حتیپذ  یچ ب حثین ب دون هیهم ی تره براتراح 

 نظرش

 هاش نسبت  یط خونشون بود روح ین دو روز که تو محید ای رسیم

 .تهران بودن ، بهتر بود یبه وقت

 ی آقا یردن و به خونهک یزجون خداحافظیظهر از عز ی کاینزد

 .. رفتن ی معتمد

 پدرش یهربه حج ی انجام کار ی اده کرد و برای ا رو پینا هلیس
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 .... رفت

 ا رو یده و مادرش روبرو شد . هلی شه با استقبال گرم سپ یمثل هم

 ....ده بودنین دو روز ند یا

 :گفت ییا با خوشروین خانوم رو به هلیپرو

 !کنه؟ینمت دلم هواتو میبیکه نم یمدت  یکنیجان! باور م  یهل 

 خودم دارم، ی رو بهت دارم که نسبت به بچ هها یدرست حس

 ... ی ندار  یچ فرقینا هیم با سااآلن بر

 وه برداشت با پوست گازش زد،ی رو از داخل ظرف م یب یده س یسپ

 : و حسرت بار گفت

 جان معلوم شد مامان خانوم ما عروسش رو از  یخب پس هل 

 .... رهشتر دوست دایدختراشم ب

 

 

 : د و معترضانه گفتیا لب گزیهل
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 !شه ؟یه ؟! مگه مین چه حرفیا 

 :داح دیده توض یسپ

 ن، چونیهم  یعنی ی ندار ینا براش فرقیبگه با س   یمامان وقت 

 ....شتر دوست دارهیما ب ینا رو از هم هیدونن مامان سیهمه م

 :ن خانوم تاسف بار نگاهش کرد و گفتیپرو

 هنوزم دست از یشه ولی داره مادر مجان مثالً یهل ین یب یم

 حمل تنو یداره خدا حفظش کنه آقا حامد رو که ایبرنم یلودگ

 ا  یبه بعض ی مونم ، چ ه صبریخدا م ی تو کارا ی کنه، گاهیم

 .....!!!دهیم

 

 

 یده بود بارداره ناراحتیکه فهم یده ظاهراً فقط چند روز اولیسپ

 که افتاده کنار ی ق با اتفا ییزود بطرز معجزه آسا  یلیکرد خیم

 ی نگران کنکورش بود که خراب کنه ول ایهل ی آمده بود، حت
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 ... بود  یراض یلیش خنخودش از امتحا

 کرد اآلن کامالً برطرف شده یهم که اولش ادعاش رو م  یخجالت

 .. بود

 ی ن اجازه رو داده بودن که با خوشحالیبه نورسا ا یکه حتیطور

 اد یگفت قراره ب یکودکانه م یزد و با ذوقیعموش حرف م  ینیاز ن

 ... کنن ی تا باهم باز

 :ن خانوم با خنده گفتیا در جواب پرویهل

 دوست داره بنظر منم خوبه  یلید رو خی اتفاقا حامد اخالق سپ 

 .....کنهیبرخورد م  یاد و منطق یز راحت کنار م یکه با همه چ

 

 

 هاش از حاج آقا خجالت ی زیموقع بردن جه یکنی جان! باور میهل 

 ، تا آماده باشه  ی وار یم کاغذ د ی دم؟! اتاق بچه رو هم دادیکش یم

 خ زده یم . دکترش تاریببر دیبا وش ریسمونیگه س ی چند ماه د
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 .... ادیا میاواخر بهمن بدن 

 د ویشکمش چرخ ی ده و با ذوق نگاهش رویا رو کرد به سپیهل

 :گفت 

 ز عمهیکنم عزیم ی ن اآلن لحظه شماریقربونش بشم از هم یاله

 ....ادیب

 : ن خانوم و گفتیرو کرد به پرو

 د یگر بدون ا؟!  یچ  ی ده خجالت برایمامان جون از شما بع ییوا 

 ن اتفاق رو بعد ازیز جون چقدر بخاطرش خوشحالن ایبابا و عز

 ...ک گرفتن یفوت مامان به فال ن

 

 

 لباش بود وبا لذت ی رو یده تمام مدت لبخند پت و پهنیسپ

 :اب بهش گفتا خطیداد، هلیگوش م

 م مثل یگرفت  یه خرس خوشگل به چه بزرگیمون  ینین  ی برا 
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 م ، فردا که خواستم برم خونتون یدیارش خریک ی همون که بر ا

 ....برمش همونجاینم م ی رو بب

 ی ریم  یدست عمه جون مهربونش درد نکنه ، بکو چه ساعت 

 ....امی اد دنبالم تا خودمم بیبگم حامد ب 

 :گفت  یاست با لودگخیکه برمیده در حالیسپ

 ... میدی فسقل خر ی ا براین چی ا بب یعمه خانوم ! پاشو ب 

 ده در ی ده رفتن وارد که شدن سپیاتاق سپ تهر دو با هم به سم

 ر تختش گذاشته بود رفت و یکه ز  یرو بست ، به سمت چمدون

 

 

 ا مانع یتخت هل ی دش خواست بلندش کنه بذاره رویرون کشیب

 :ده گفتی د، سپنکار رو کریشد و خودش ا

 ...ل بچه استیکه لباس و وسا یسبکه توش چند تا ت یلیخ 

 ... بهتره ی باشه تو برندار 
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 ....ده در چمدون رو باز کردیتخت نشستن، سپ  ی هر دو رو 

 چشماش از اشک  یا که به داخل چمدون افتاد به آنینگاه هل

 دخترونه  ی به اندازه عروسک، پاپوشها   یید، لباسایشوق درخش

 .... کشون دلش ضعف رفتیک به ی دن  ی ونه که با د و پسر

 ودن که دخترب، زرد و سبز ی ب کرم قهوهایشتر ترکیرنگ لباسا ب

 .....و پسرش فرق نداشته باشه

 مسائل که  یچ وقت نشده بود راجع به بعض یکه هیا با وجودیهل

 ی کردن، با کسیدخترا تو جمعشون دربارهاش صحبت م  ی گاه 

 

 

 شد یکه متحمل م ین اواخر بخاطر فشار روحیا  یحرف بزنه ، ول

 ان بیهم ی ه رو هم در موردش بدونه، برایدوست داشت نظر بق

 :د یمِن و مِن پرس

 نظرت در مورد  ی گه تو هم ازدواج کردیگم حال دید!!! م یسپ 
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 ! ه؟یکه بعد از ازدواج هست چ  یروابط یبعض

 :گفت  ی جد یبست با لحن یپ چمدون رو میکه زیده در حالیسپ

 در  ی ادیز ز یقبل از عقد هم چ یحت ی دیراستش منو که د 

 شتر راحتمیهمه ب ا از ی دونستم، تو خواهرامم با ثریموردش نم

 ن خونهین و سودابه سالهاست از ایمیم سیشتر باهم بودیچون ب

 ستم یراحت ن ی م اونجور یباهم دار  یرسم یشتر رابط هیرفتن و ب 

 یلیا فرق داره خ ی ثر یم ولیحرف بزن ی زاین چی که در مورد چن

 ز رو بطور واضح برامیده است. اون بود که دلسوزانه همه چیفهم

 

 

 دم واقع اً درسته خودمم یکه گفت بعداً د ی زیچ روشن کرد هر

 نمورد مطالعه کردم،یدر ا ی روانشناس ی کنجکاو شدم کتابها

 اتفاق ی خواد مسئل هایکردم نم ی که با حامد بودم حس م ییوقتا

 کنه منم دوست نداشتم یداره خودشو کنترل م یلیافته و خیب
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 قه تو یقم مقبره به من گفت چند دیه بار با هم رفت یت بشه.یاذ

 ک ربعیخواد تنها باشه، بعد از  یدم م یاد ، فهمینم تا بین بش ی ماش

 ده یچ وقت ندی ه متورم شده بود ، هیکه برگشت چشماش از گر

 شما حالش رو یون ه م خیباشه، از اونجا رفت ی نجو ریا ی بودم مرد

 ش گذاشتم به ی ن بار پا پیاول ی دم، خودم همون روز برا یکه د

 خواست فقط یکردم دلم میکر نمفجز آرامش حامد  یچیه

 ....ن کار رو کردمیآرومش کنم و با عشق ا

 :دیکرد و در ادامه پرس  یمکث

 

 

 !چه موقع از حامد خوشم اومد ؟  یدونیراستش م 

 :دیا کنجکاوانه پرسیهل

 !؟ی ! از ک  نه 

 ن بار مامان غذا پخت ویامرزت ، چندیبعد از فوت مامان خداب 
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 ز جون یدو بارش عز یکیخونتون  ماز من خواست با آژانس ببر

 م ین  یکرد، که حتیمحترمانه رفتار م  ی نگهم داشت، حامد بقدر

 داد از تولد نورسا تو یکرد و نشون ن میهم سمت من نم ی نگاه 

 ک کلمه همی  یار من رو رسوند خونه وله بی یفکر من بوده. حت 

 زده یحرف یکه من کردم و خداحافظ ی نگفت جز تشکر ی زیچ

 هلم هم مامان دوبار دعوتشون کرد بازم نسبت بهش چنشد . تا 

 دم بعد از چهل روز ید یمراسم چهلم وقت یبودم. ول یمعمول

 که ی د ، بنظرم پسریکرد منقلب شدم دلم لرزیه میگر ی اونجور

 

 

 ی تونه مرد زندگ ی ن حد محبت خرج کنه میانوادهاش تا اخ ی برا

 ....باشه

 ن یچندم ی نشوند، برا لبهاش ی صورت رو  ی به پهنا  ی ا لبخندیهل

 ن کرد، و صادقانه یبار حامد رو بخاطر انتخاب درستش تحس



@Romanbook_ir                                                                                      تابوشكين عاشقانه  

  
 

شما! یمجازق ین رف ین و آخریرمان بوک:  اول                                      

 :گفت 

 د خوشحالم،یکه کرد یهر دو تون بخاطر انتخاب درست ی برا 

 باشه  ی زیم چیامان تو زندگکردم بعد از فوت م یفکرشم نم یحت

 دن خبر بچهدار شدنیبا شن ی که از عمق وجود خوشحالم کنه ول 

 اومدن فسقل عمه ی تمام وجودم حس کردم، برا رو با ی شما شاد

 ...کنمیم ی لحظه شمار

 :نگاهش کرد و گفت  یده با قدردان یسپ

 

 

 ن حس رو ما و البته هزار برابرش رو مامان در موردیقاً همیدق 

 ن خبر رو بشنوه مطمئنم اون روزیا  ی شما داره، و اگه روز  یبچ ه

 ن نفر من بهش ی ش خواهد شد، دوست دارم اولین روز زندگ یبهتر

 ...رمیبگ  یخبر بدم و مشتُلُق درست حساب

 که همچنان پابرجاست، داغ دلش تازه شد و  یمشکل ی ادآور  ی با 
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 :گفت ی دیبا ناام 

 تونم به وجودیرس دارم نمفرق داره، تا د یلیط من با تو خیشرا 

 ... ب و دست تنهایبچه فکر کنم، اونم تو شهر غر

 و ذکرت درس و دانشگاهته،   ول کن بابا! توهم که همش فکر 

 ی هر ک یچار هام رو دوست داشته باشیاصالً شک دارم داداش ب

 یکه داد یجواب مثبت  یدونم علت اصلیندونه لاقل من که م

 ....ت بودبخاطر تهران رفتن و دانشگاه

 

 

 :کرد و ادامه داد  یمکث

 که اول ی دوستت داره، با وجود جواب منف  یلینا خیس یول

 گ ه یکبار دیشدن  ینا راضیم اصرار کرد تا مامان ازبا ی داده بود

 گه ی د ی چ جاینا گفت هی س ی ان ، راستش وقت یت ب یبه خواستگار

 در نقیمامانم که ا  یشما ،حت یره اِل خون ه ینم ی به خواستگار
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 ی نایدوستت داره بخاطر جواب اولتون مخالف بود. فکر کن س 

 .... شدن ینا راض یمغرور اونقدر بخاطر تو اصرار کرد تا مامان ا

 به گلوش چنبره  یبیزد بغض غریده حرف میکه سپ یتمام مدت

 هیکرد، از یدونست که راحت قضاوت میم یده چیزده بود، سپ 

 از سر گذرونده بود اطالع شیسالگ   ۸ا تو یکه هل ی کدوم اتفاقات 

 تونست باهاش درددل کنهینم  یداد حتیداشت؟! چطور نظر م

 رفت هجوم افکار وهمیش م  ینا پی ز به نفع سیشه همه چیهم

 

 

 بتونه خودش رو  یز و آزار دهنده باعث شد فقط مدت کمیانگ

 شد، با  ی ز و از چشماش جاریصبرش لبر یکنترل کنه کاسه 

 صدا اشکیصورتش گذاشت و ب  ی وصال جفت دستاش رو ریاست

 ....ختیر

 ر ، متحملی ماه اخ۲ن چند وقت خصوصاً یرو که ا یفشار روح
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 .ش کرده بودتشده کم طاق 

 خودش  ییتو تنها ی د بهبودیبلند تابستون رو با ام ی روزها

 هوده همه ویب ی نا و تکرار مداوم تالشهایگذروند، و با آمدن سیم

 بسازه،   یشکننده و عصب یآدم صبور ی ایهمه باعث شده بود از هل

 ... ختنهیده در حال اشک ریکه حال مقابل سپ یکس

 ی کرد، بع د از لحظاتینگاهش م   هباز و بهت زد ی ده با دهانیسپ

 .به خودش آمد

 

 

 نشون فاصله انداخته بود رو با شتاب کنار زد وی که ب یچمدون

 ...ا رسوندیخودشو به هل

 کرد جدا یگرفت سع صورتش بود رو ی دستاش که هنوزم رو

 : آشفته؛ دستپاچه گفت ی و ذهن  یشون کنه با نگران 

 که  ی ز بدیم چتنداش ی جان! فدات بشم بخدا منظور یهل 
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 نه ی دم توروخدا بس کن اآلن مامان ببی نگفتم اگرم گفتم نفهم

 .... ارهی پدر منو درم

 داش بشه ین موقعهاست که پینکه همینا و ایس ی ادآوریبا 

 :داد تر ادامه یعصب

 یگن للینم ی د تو حرف نزن یکردما، بگو آخه سپ  یعجب غلط 

 ر م یهخون بگ فگه خیدم دی ه نکن بخدا قول میجان تو گر یهل !

 ....نگم یچیاصالً ه

 اره، یکراست به حجره رفت تا پدرش رو بیاده کرد  یا رو که پیهل

 ی برد، مواقع ین نمیبازار رفتن معمول ماش ی برا ی حاج آقا معتمد

 ...رفتینا بود وقت برگشتن به خونه ، به دنبال پدرش می ه سک

 ک کرد و ربه بازار پا  یمنته ی هایاز فر ع یکین رو داخل ی ماش

 ده بود چون پدرش در حال بستن یبه حجره رفت ، به موقع رس 

 ل کردن حجره بود به کمک هم درها رو قفلیگاوصندوق و تعط

 دن ینبود رس  ی طولن که  یقیخونه شدن بعد از دقا یکردن و راه
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... 

 ک دوست نداشتیو تراف یتو تهران رو بخاطر شلو غ ینا زندگ یس

 ندگار تهران شد اگر بعد ازوشد که م  یدونست چیخودشم نم

 

 

 ن و یبا نازن  ییآشنا ی ان درسش برگشته بود شهرشون، ماجرا ی پا

 ..آمدی ش نمیاتفاقات شوم بعدش هم پ

 ختر مورد نظر مادرشا دیدونست درهر صورت هلیگه میحال د

 ی ز بخوبیهمه چ ی بود و مطمئنا تو همون جلسه اول خواستگار

 .... شخص مثبت بودماهم که بطور یرفت، نظر هلیش م یپ

 که پشت سر گذاشته و  یبخاطر مشکالت ایهلکنه یفکر م  ی گاه 

 ده و حال در رابطهیب دیآس ینا بوده، از لحاظ روح یعاملشون س

 دهاشینسنج ی شه بخاطر رفتارها یهمشه یباهاش دچار مشکل م

 تو  یکنه بنظرش زندگیدر گذشته خودش رو سرزنش م 
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 شه اآلنمی دا نمیتهران پ داره که تو یشهرستان آرامش خاص

 گشتن ین فرصت به اراک برم یاست وگرنه در اولیبخاطر درس هل

 ...کردنیم ین جا زندگ یو هم

 

 

 اخت در رو د اندیاده شد کلین رو که پارک کرد، پدرش پی ماش

 اده شد و هر دو وارد خونه شدن مادرشینا هم فوراً پی باز کرد س

 زخونه رفت سالم وپنا هم به آش ی طبق معمول آشپزخونه بود س

 :د ید گفت و پرسیخسته نباش 

 شت ریب ی ن آشپزخونه رو دوست داریمامان جان، شما چقدر ا 

 !کجاست ؟  ایهل، پس  یینجایوقتا ا

 پسرش رو نگاه  ی با حظ قامت رعنا کهین خانوم در حالیپرو

 :کرد گفتیم

 شتر یداره پسرم؟! خانوما معمولً ب یزم، چه اشکالیسالم عز 
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 ی تین موضوع شکایگذرونن و از ای تو آشپزخونه م ووقتشون ر

 ...ندارن

 :گفت ییو در ادامه با خوشرو

 

 

 ....د رفتن اتاقش ی ا جان با سپیش هلیم ساعت پین

 ده ید و به سمت اتاق سپیمحبت بوس مادرش رو با ینا گونهیس

 ده باعث شد در رویسپ یبله ی صدا  یرفت در زد بعد از لحظات

 نا ی ا رو که پشتش به سیده هل ید که سپ ید  با تعجب ی باز کنه ول

 .بود بغل کرده

 :نا گفتیدن س ی کرد و با د یش دست یده پ یسپ

 هرر مال خودت، خارشویل بگیا بابا زن زِر زِروتو تحو یسالم، ب 

 ... مینخواس ت

 کنه ، رو به یه میا داره گرینا جلوتر که رفت متوجه شد هلیس
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 :گفت ی شاک   یده با لحنیسپ

 !؟! مارمولکی د چکارش کر 

 یلیگفتم مامان خ ی ! فقط از سر دلسو زیچ یجون داداش ه

 ....دار شدن شما رو بشنوهه شه خبر بچیخوشحال م

 :دیبهش تو پ ی نا فوریس

 ه ، همه که مثل تو هول بچه ی و رو کنه کاف مامان همون ذوق ت 

 ؟! خودم دلم بچهی ما دار  یستن، چکار به زندگ یدار شدن ن

 نداره از حال به بعد جواب مامانم   یم به هله یچ ربطیخواد هینم

 ن  ی ادت بمونه بار آخرت باشه در مورد ایشه یهم  ی با من !!! برا

 ....یزنیحرف م یزا با هلیچ

 :نا گفت ی رو به س یاشک  ی است و با چشماتخت برخ ی ا از رویهل

 د و یبه سپ  یچ ربطیحال من ه   یدون ینا جان! خودت هم میس 

 ... نزد خودم دلم گرفته ی دبحرفاش نداره چون حرف 

 کم کرد و گفت: ا یده، فاصلهاش با هلینا بدون توجه به حضور سپ یس
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 چیمگه قرار نشد تحت ه ی تو که باز قولت رو فراموش کرد  

 !؟یه نکنیگر یطیشرا

 که اجازه نداد و حصار ازش دور بشها خواست یهل

 ده با یزنگ در باعث شد سپ  ی دستاش رو تنگ تر کرد ، صدا 

 .... چشم نازک کردن اتاق رو ترک کنه تپش

 س بودیکه چشمانش از اشک خا یهلرو به  نا یده س یبا رفتن سپ 

 :گفت 

 !!!ی ن چشمات قصد جوون منو کردیباز که با ا 

 :به روش زد و گفت  یخند غمناکا لبیهل

 ه  ی ط حساس  ی؟! اون اآلن تو شرا ی د گفتیبود به سپ  ین حرفا چیا

 ... شهیت م حنارا یبگ ی ز یچ یکیه یکاف

 زا ناراحتین چید نباش خودم بزرگش کردم از ایتو نگران سپ 

 داشته باشه، هر ی د بفهمه با خانوم من چه برخوردیشه باینم

 !خواد باشه یا من طرفه، حال هر کس ماره بیکس اشک تو رو در ب
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 ... نداشت ی ریگفتم که اون تقص 

 ت اتاق ما بود ، به سیهل یشون ه ی که دستش روینا در حالیس

 ا را یهلتش کرد ، وارد اتاق که شدن در رو بست یخودش هدا 

 :گفت  مقابل خودش نگه داشت و آمرانه 

 خوامیب دم ، مح ی نبار اسم بچه اومد ، اجازه بده فقط خودم توضیا 

 ...! خوامیبه همه بگم خودم فعالً بچه نم

 .دیچیاز محبت در وجودش پ یر نگاه مهربونش گرم شد، موجیز

 ریز ی د درست مثل قر صهایشن ی ن ملودیباتریکه با ز یکلمات

 قلبش رو از اونهمه کوبش آروم کرد و دل آشوب شدهاش یزبون

 .دیبخش یرو تسل

 !ن مرد رو دوست نداشت؟ی شد؟! مگه ممکن بود ایچطور م

 ن شکل یب داده بودن به بهترید ترتیحامد و سپ  ی که برا یمهمون

 ی ماهعسل همراه با دعا ی برا یمهمون ی ممکن برگزار شد فردا

 ک هفته به مشهد یراهشون شد به مدت  یکه بدرقه  ی ریخ
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 ....رفتن

 که به  ی نا طبق قول یتهران شدند س ینا هم راهی ا و سیهل

 ی م داشت بمناسبت ازدواجشون مهمونیود تصمدوستاش داده ب

 که مشکلشون حل نشده یا دوست نداشت تا زمانیهل  یبده ول

 

 

 و تالشش  ینا تموم سعین روزا سیشه، ابزده  ی چ برنامهایحرف ه

 ن موافقت کردیهم  ی ا در آرامش باشه برایکرد تا هلیرو م

 بتونه  ال راحتی ا با خیبعد ت ا هل ی دوستانه رو بذارن برا یمهمون

 ..... بهش فکر کنه

 ا به دکتر یهل ین مراجع هیاز اول یکماهیاَمرداد، و  یم هیامروز ن

 ....صورت نگرفته بود  یت خاصف شریگذشت، امّا پ یروانپزشک م

 رفتینا هم همراهش م ید سینبار ب ایدوباره وقت دکتر داشتن و ا

 ....اد دنبالش ینا بود تا ب ین طبق قرارشون منتظر سیهم ی برا
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 ش لبخند یدن صفحه نمایش بلند شد ، با دیزنگ گوش ی صدا

 : لبش نشست دکمه سبز تماس رو زد ی رو

 الو سالم 

 ...ن منتظرم ییاا پ یزم بیسالم عز 

 

 

 ...اومدم 

 یرو که قطع کرد ، مانتو تنش بود شالش رو انداخت رو یگوش

 اط که خارج یفش رو برداشت و با عجله رفت . از در حیسرش، ک

 ..... ابون متتظرشهید که اون سمت خ  ی نا رو دی س شد

 شونیواقعیزندگماه از ۳که  ی ه؟! باوجودیدونست چه حکمت ینم

 بهش دست   ینیریدنش همون حس شیبا د هربار یگذره ولیم

 شتر ویشه گفت ب یم ی داشت. حت ینوجوون ی داد که تو سالهایم

 با رفتار نا تموم مدت یکه س ی زتر هم شده بود با وجودیشورانگ 
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 ز درستیداد که همه چیم ی دواریدلگرم کنندهاش ام ی و حرفا

 دنان گفته بو یشه، و با اطمیم 》وه باشه  ین ش یاگه تا آخر به هم 

 نداره  یچ مشکلیه .《....

 

 

 یکرد. برایرهاش نم ی نا لحظ هایاز دست دادن س یامّا دلهره

 ش یت زندگین عزمش رو جزم کرده بود تا هرچه زودتر وضعیهم

 .... برسونه ی و به حالت عادر

 قش رو بهش داد دستشینا نگاه عمی در رو باز کرد و نشست، س

 :د و گفت یرو گرفت و سمت لبش برد کوتاه بوس 

 ؟! از صبح تا حال که ی باش  ینقدر دوست داشتن یگفته تو ا یک

 ... گذشته یکنم مدت طولنی دمت حس میند

 لبهاش ی آگاه روکه ناخود یی گرفت، لبخند دلربا  ی ا انرژیهل

 :نا کرد و در جوابش خالصانه گفت ی م سینشست رو با عشق تقد 
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 ... ن بودهیمنم هم ی مطمئن باش برا 

 که قبالً محبتش  ییایدل حرفها از زبون هلمن یدن ایداً شنیجد

 نا جذاب و یس ی داد برایبروز م ی به سخت یبصورت کالم یرو حت

 

 

 .به خودش باخبر نبود ایهل ید اگه از حس واقع ی ند بود. شا یخوشا

 ا ی تونست فکر کنه هلی کرد مثالً میر م یقبلش رو بد تعب ی رفتارها

 تن به ازدواج  ه که از ابتدا بخاطر در س و دانشگاهشیدختر

 درسش  یتهران موندن و ادامه ی داده، اآلنم فقط برا یمصلحت

 وجود  ی چ عالقهاین وسط هیقبول کرده باهاش ازدواج کنه و ا

 دوست  یا رو خونده حتیهل ی در خوبه که نوشت هها نداره.... چق

 داد تا دوباره بتونه ین فرصت بهش دست م یگه ایکبار دیداشت 

 که خونه تنها   ین چند مدتیا اینا هلئبهشون بندازه مطم ی نگاه 

 ل یدا کرده مایبوده، درس و دانشگاه هم نداشته فرصت نوشتن پ 
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 .... شون بدونهی وسر بعد از عریبود نظرش رو در مورد اتفاقات اخ 

 عاشق ی ا رو دخترینا هلیا کامالً متفاوته سیرش از هلیحال تعب

 اش با ارزشهرار بی دونه و بسیم  ی نهایت مغرور در هر زمینهایو ب

 

 

 یکماه گذشته با رفتار و حرفاش نشون داد از همه ین یکه ا

 ... جاد کنهیا  یرات اساسییکنه تا تغ یتش داره استفاده میظرف

 مواقع  یلیرو که خ یروح ی نا هم متقابالً فشارهاین سیمه ی برا

 هم در آرامش بتونه  ای هلشه رو حاضره تحمل کنه تا یبهش وارد م

 ....ادیب با مشکلش کنار  

 ن پخش ی نا از ضبط ماشیس  یکالم مورد عالقه یب  یقی موس

 نا یگفته نشد س یگه حرفی راه افتاده بودن د یشد، از وقتیم

 : سکوت رو شکست

 !نا چه خبر؟یامد ااز ح 
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 ی برگشتن همش خونه  ید حرف زدم از وقتیصبح با سپ 

 !شه؟یا واقعاً حالش بد میکنه یدونم خودشو لوس می شماست نم

 :کرد و گفت  ایهلمتعجب نگاه  نا یس

 

 

 !ش رو جمع کنهی ده بتونه زندگیشه سپیمن که هنوزم باورم نم 

 ن باتجربه وه زیانگار آدم با   یزنیحرف م ی ه جوریاونوقت تو 

 که ییآدما  ی کنه و ادا ی لم بازیاستمدار طرف ه، که بلده ف یس

 .... ارهیحالشون بده رو در ب

 : د و گفت ی ا خندیهل

 داره! امّا شک نکن که  ی ار بدیکردم واقعاً و   یوخشاونو که  

 ش ی کیبلده که من  ییاستمداره، و ترفندهاید فوق العاده سیسپ

 کنه بالخرهیش مییراهنما یلیا خانوم خیدونم، ثریرو هم نم

 عالقه  یداره خودشم که به مسائل روانشناس ی شتریب یتجرب ه
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 اعتراف  هب یمشترک و همسردار   ینه زندگیداره کتاب در زم

 ...اد مطالعه کردهیخودش ز 

 :نا ابرو بال انداخت و با تعجب گفت یس

 

 

 ....نقدر فعال باشه یاد ایه اصالً بهش نمینه بابا! چه مارمولک 

 :گفت  ی دیا با نا ام یهل

 کردم اگه بتونم کنکور رو اونطور که دوستینجا فکر م یتا به ا

 مونهیام نمرب ییگه آرزو یه و دیت خوشبخت یدارم قبول بشم نها

 برسه یعلم ی اگر به مدارج بال  یه دختر حتینم ی بیحال م یول

 یچ دردیباشه به ه  یو دکترم بشه، امّا نتونه همسر خوب

 ....خورهینم

 ا، به وجد آمد. دستش یهل یاز صداقت گفتار و لحن مظلومانه 

 :بهش وارد کرد و گفت ی زیرو با عشق گرفت ، فشار ر
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 ، یکنیخود خودتو سرزنش م یچرا ب یهستیعالزم تو یعز

 طبق  یکردنت باعث شده نسبت به قبل لغرتر بش ی خودخور 

 ی لو کم کردیک  ۲دم حداقل یمحاسبات من، فهم

 ، ی هوده تالش کن بازم مثل قبل بشیمخرب و ب ی کران فیا ی بجا.

 ... لغرم دوست ندارم یل یخ یخوام ولیمن خانوم چاق نم

 لو کم یک۲شتر از یب  شدونست وزن ینا بود خودشم میحق با س

 ی د حتیفهمینو از کمر شلوارش که بهش گشاد شده م یشده ا

 ش رو بهش یز جون هم لغر ی ن و عز یاراک که بودن ز نعمو مه

 ام به امتحاناش و درس خوندن ربطش داده بودیگفته بودن، هل

..... 

 

 

 اطراف رو  ی نا چند بار کوچهها ی دن سی به مطب دکتر رس یوقت

 از پارک خارج شد و یکیمطب  یه کوچه بغلردور زد تا بالخ 
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 .... پارک کرد ی نا فوریس

ا  یرفتن، هل  یز منشی، وارد که شدن سمت مبه سمت مطب رفتن

 :گفت 

 ... هستم وقت داشتم یعید! شف ی، خسته نباشسالم

 د؟ یزم، شماره پروندهتون رو داریسالم عز

 که کارت دکتر، که شماره پروندهاش روش نوشتهیا در حالیهل

 :ز گذاشت و گفت یم ی کرد رو یفش خارج میبود رو از ک

 ... دیبفرمائ  

 ...کنمی د صداتون میف داشته باشی تشر

 !ممنون 

 

 

 یده بودن هر دو رو یوقت داشتن رس که  یزودتر از ساعت

 چشم چرخوند مطب نسبت به  ا یهلکنار هم نشستن،  ی های صندل
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 ....دفعه قبل خلوت تر بود

 که توش پسته مغز شده و یفش ظرفیکاز داخل  یبعد از لحظات

 نا گرفت تا برداره، با یس ی رون آورد جلویخته بود رو بیگردو ر

 : گفت ی دلسوز

 م یریکه داده م ینجا معمول سر وقتیا  ی! ول ی ب بخش خسته بود 

 .... نداره ی ادیز یداخل معطل

 کرد سرحالیم یکه سع ییداشت با صدایکه بر مینا در حالیس

 : تنشونش بده، گف 

 ی نه معطلیهم ی زم، اشکال نداره هر دکتریدستت درد نکنه عز 

 !گفته من خست هام ؟ یداره، درضمن ک

 

 

 :ا گفتیهل رو به یگذشت ، منش ی م ساعت ین

 ی رون نوبت شماست ولیمراجعه کننده که اومد ب ی عیخانوم شف 



@Romanbook_ir                                                                                      تابوشكين عاشقانه  

  
 

شما! یمجازق ین رف ین و آخریرمان بوک:  اول                                      

 خانوم دکتر که پروندهتون رو مطالعه کردن خواستن همسرتون

 ....ننی رو بب

 !بله حتماً 

 باشه خارج  ی رستانید دب یرسیکه بنظر م  ی د دخترینکش یطول

 .....نا برخاست و به سمت اتاق رفتیشد ، س 

 در زد وارد شد؛ بعد از عرض سالم و خستهک شد ، یبه که نزد

 .....نشست یصندل ی د روینباش 

 

 

 ا یهل ینا وبعد به پروندهیاول به س  ی خانوم دکتر نگاه موشکافانها

 یلیکه داشت خ یا و مشکلیش با هلی قبل یتموم مکالمه ،انداخت

 :نا گفت یادش اومد ، خطاب به س یع یسر

 ی د ، بعضیوردف آی ز ممنون که تشریجناب! قبل از هرچ 

 نن ویب یرو فقط از چشم خانومشون م ین مشکالتیون چنیآقا
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 ..... شنیمشاوره نم ی و مراجعه برا ی به همکار یخودشون راض

 :داد هکرد و ادام   یمکث

 دم، یداشتم فهم ی عیکه با خانوم شف ی جلسه قبل مشاورها 

 هَم و غمش درس  یش همه  ین  سال زندگ ی ه که تو ایدختر

 ل بهیتما یدخترا ذاتاً از دوران نوجوون یل یخوندن بوده، خ

 یپردازن برا  یل خانواده دارن و تو ذهنشون مدام بهش م یتشک

 که بطور  یطی راشر ییراحت تغ  یلیکنن خ یازدواج م ین وقتیهم

 

 

 ع جذبی نجور دخترا سریرن ، ایپذیاد رو میش میپ  یعیطب

 ..... ش رو دارهیشن چون ذهنشون آمادگیم  یزندگ

 : دامه گفتدکتر در ا

 هیکه خانومتون جلسه قبل پر کردن متوجه شدم دختر یاز فرم

 کهیداره طور ییبال  یار مغروره ، حس استقالل طلبیکه بس



@Romanbook_ir                                                                                      تابوشكين عاشقانه  

  
 

شما! یمجازق ین رف ین و آخریرمان بوک:  اول                                      

 ی اد و وابسته به کسیپس کارهاش بر ب ده خودش ازیح میترج

 خوب بلده درس خوندنه، راستش  یلیهم که خ ی نباشه تنها کار

 ازدواج ی آمادگ  یختر از نظر روح ن د ید بنظر من اید بدونیرو بخوا

 ی ن مشکلی کرد، چنید اگر چند سال بعد ازدواج مینداشته شا

 ومدرسه  ی آمد، خانوم شما هنوزم تو حال و هوایش نمیهرگز پ

 نمیا یکه ازش گفتم ول یات اخالقین خصوصیدرسه با تمام ا

 لش بطور واضح یت همسرش رو دوست داره دلینهایدم ب یفهم

 

 

 رفع مشکل اقدام کرده ، باتوجه به ی زود برا یلیروشنه چون خ

 اد، من یتونه از پسش بر بینکه دختر باهوش و با پشتکار م یا

 ز حل بشه ویچن مدت امکان نداره همه یمطمئن بودم تو ا

 ....د یکنیدونستم دوباره مراجعه میم

 ی هایداد ، از سکوت چند ثانینا که تا اون لحظه فقط گوش م یس



@Romanbook_ir                                                                                      تابوشكين عاشقانه  

  
 

شما! یمجازق ین رف ین و آخریرمان بوک:  اول                                      

 :دیرد و پرسدکتر استفاده ک

 از دست من بر  یچه کمک ی ح ، ول یشات شما همه صحیفرما 

 ن موضوع ناراحته یبخاطر ا یل ینم خودش خی بی اد؟! چون میم

 .... ام بدم تا مسئله حل بشهجلزمه ان ی حاضرم هر کار

 :ز نگاهش کرد ودر جواب گفتین برانگیخانوم دکتر تحس

 دیقدم اول باد، در ین رابطه داریدر ا یخب شما نقش مهم 

 بهش  یهست ؟! در اصطالح پزشک ید مشکل خانومتون چیبدون

 

 

 ن مشکل در خانومها احساس عدم اعتماد بهیگن، ایسم مینیواژ

 ی و حالت عصب  یبودن، و خود سرزنش یعیطب  ری، غ   ینفس، ناتوان

 ی بر تعادل زندگ ین یسم عواقب سنگینی کنه، واژیجاد میا

 .همسران داره یو عاطف  ییزناشو

 ی شه برا یتابو محسوب م یاز فرهنگها نو ع ی ارین مشکل در بسیا
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 ص بهیکه در صورت تشخ ی شه. در حال ین اغلب مطرح نمیهم

 امکان یبراحت ی ق به بهبوداماران مشتیموقع، درمان آن در ب

 ره، مرحله اول درمان مراجعه به پزشک متخصص زنان و انجام یپذ

 ن مرحله رو خودشون یا ه که خانوم شمایه پزشکینات اولیمعا

 یکیولوژیزیو ف یانجام دادن و نظر پزشک بر سالمت جسم

 روانشناس و ی کار  یش ه به حوزهی هاش مربوط م  ی شون بوده، بقیا

 ...شهیبرطرف م  ی ه انشالل با صبورکزوج درمانگر 

 

 

 :دکتر ادامه داد

 مواجه ی ن مسئلهای د فقط همسر شما با چنیدرضمن فکر نکن  

 د.با یک مرحله جلو هستیرتون هم گفتم شما هست، به همس

 ه مورد همکار خودمون یاد برخورد داشتم، یز ین ین چ نیموارد ا

 ی دگ نخانوم دکتر متخصص کودکان داشتم که بعد از سال ز
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 باکره بودن با مراجعه به بنده و جلسات مشاوره مشکلشون حل 

 .فرزند هستند ۲شد و اآلن صاحب 

 : دکتر گفت  یهیلاو ی د صحبتهایینا در تایس

 ا ید، حق با شماست هلیکه فرمود  یمنف یرات روحیاز لحاظ تاث 

 که ی ن حرف سادهایشده با کوچکتر  یا کم طاقت و عصبیتازگ

 یکنه و اشکاش جار یت، بغض مسیپشتش ن ی چ منظوریه

 نم ی بی م یمنم شده از طرف   ین رفتاراش باعث نگرانیشن، ایم

 

 

 یبرا ی اد یبرگرده ،تالش ز ی ز به حالت عاد یعالقه داره همه چ

 ن مدتید کننده است. ایجه و ناامینتیب یکنه ولیش م یبهبود

 ی داد ولی شما رو با دقت و پشتکار انجام م  ینات ورزشیتمر

 .... نداشت ی ثرامتاسفانه 

 د ادامه بده حال به یرو که در هر صورت با یاون حرکات ورزش 
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 شه گفت ید می دد انجامش بیکه شما با ی کار یگم ولیخودشم م

 ن راهکارید. ایبه خرج بد ی ن مورد صبورید در ایکم سخته و بای

 دیدم شایبهش رس ی کار ی سالها یه تجربه است که ط یدر واقع 

 مارانم جوابین مورد از بیدر چند  یباشه ول نداشته  یعلم یجنب ه

 دم انشالل جواب ی شنهادش میداد و موثر بوده حال به شما هم پ 

 .. دیریبگ

 :تازه کرد و در ادامه گفت ینفس دکتر

 

 

 ه یمثل خانوم شما کار سخت یکردن از همسر  ی دونم دوریم 

 ه سوال نسبت اًیتونم ی د، مین کار رو انجام بدیا یمدت دیبا یول

 !ازتون بپرسم ؟ یخصوص

 :ت پاسخ دادیجدنا با یس

 !بله حتماً ، در خدمتم 
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 بشن  شقدمیپشروع،  ی ار خوب! شده تا بحال همسرتون برایبس 

 !شما پاسخ دادن؟ ی شه فقط به خواست و تقاضایا همی

 د به اندازه احتمال به فضا رفتنش ویشن یکه م ی زینا از چیس

 :اب گفتوخ بهت زده شد و در جیدر مر یزندگ

 تصورشم برام سخت و یا ! حتیات هلینه اصالً، با توجه به روح

 از محالته و  کنه، و بنظرم ی ن کاریدور از ذهنه که بخواد همچ 

 .....افتهیاتفاق نم ی زین چ یچوقت چن یه

 

 

 :خانوم دکتر که انتظارش رو داشت، گفت

 که از صحبتاش  یات اخالقی بله خودمم با توجه به خصو ص 

 . زدمیرو در موردش حدس م ی زین چ یکردم، چن تبرداش

 که به شما داره،   ی مغروره که با توجه به عشق وافر ی شون بقد ریا

 که شما بهش  یلیشتر از تمایمواقع ب یل یه جرات بگم ختونم بیم
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 ش ی هرگز پا پ یشترش رو نسبت به شما داره ولید اون بیدار

 دیکه بایونه در حالمیصبرانه منتظر اقدام شما میذاره و هربار ب ینم

 ست، ین زن و مرد نیب  ی چ فرقینمورد هیبدونه در ا

 کنن یم فکر  یرانیا ی از خانومها ی اریمتاسفانه بس

 د مفعولنه عمل کنند. هر موقع همسرشون طلب کرد پاسخ یکه با 

 که زنینکنند. درحال ی چ کار یمثبت بدن و در مدت انجامش ه 

 

 

 مزمان و هماهنگ با ه، یو هم جسم ید هم به صورت ذهنیبا

 ت مشارکت داشته باشه ین فعالیمرد در ا

 :خانوم دکتر در ادامه گفت 

 نه کهیعضالت خانوم شما ا  ی درارا یل انقباضات غیاز دل یکی

 اد باعث یشون بوجود میا  ی که برا  ییاید و فوبی شما فاعل هست

 انجام نشه ، حال اگر خانومتون خودش شروع  یشه روند درست یم
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 ش ه یا خودبخود برطرف میاز اون فوب ی ادیبخش ز  هکننده باش

 چ اتفاق بد ویدونه اوضاع تحت کنترل خودشه و هیچون م

 ی ن بعد از چند بار سعیست رخ بده بنابرایار نقر ی ندیناخوشآ

 ...شهیحل م ی د که مشکل براحتید دیوه خواهی ن شیکردن به ا

 :دیروشن شدن موضوع پرس ی نا برایس

 

 

 د ، برخالف گذشته رفتار یشما انتظار دار دمی نطور که فهمیا 

 بش کنم به سمتمیتر غ ی نجو ریبا همسرم داشته باشم تا ا ی سرد

 !اد ؟یب

 !نطورهیه پسرم همبل 

 :مطمئن گفت ینا با لحن یس

 چیا داره هیکه هل  یبگم با اخالق  دیبانصورت هم ، یدر ا یحت 

 اگه سالها به سمتش نرم  ینخواهد کرد حت ی ن کاریوقت چن
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 ...ره یصورت بگ یر ممکنه از طرف اون اقدامیغ

 نان یاطم یبه روش زد و با لحن  یدکتر لبخند مادرانه و با محبت

 :بخش گفت

 کشه، هریاد طول نمید زید یشما امتحان کن پسرم، خواه 

 ل اجتنابها براتون سختهین قب ید و ایچند شما اآلن جوون هست

 

 

 عادت کرده چون هوین شیارزشش رو داره، خانومتون به ا یول

 ی شروینه به پیهم ی د برای کنیرابش میو از محبت س  یشه کنارشیهم

 نداره. ی کردن عالقه ا

 :دوباره، ادامه داد یدکتر با مکث

 نطو ر ید ، این کار رو به مرور انجام بدیادتون باشه ایدرضمن  

 د . بهتره یکن ی ن امروز همه جوره ازش دور یهو از همینباشه که 

 د ، دری نکار رو انجام بدی روز آروم آروم ا   اک هفته تی یط
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 یراتییه تغیش ی آرامش روح ی ن کار بهتره برا  یضمن در کنار ا

 ن رابطه ید درایکن  ید سعید مثالً به مسافرت برینجاد کیا

 د اونیکنی د چون فکر م ید و بهش بفهمونیدوستانه عمل کن 

 

 

 د، ی رش گذشتینجور روابط رو دوست نداره شما هم از خیا

 . دیریش نگ ینه که روش خصمانه رو پیظورم انم

 :دکتر ادامه داد

 آروم و  ی رسه در خانواد های بنظر م  یتیخانوم شما از نظر ترب

 حواستون بهش باشه دیبان یهم ی بدون تنش بزرگ شده برا

 شه ده تا مسئله یه مشکل برطرف م ی ی نه گاهی نب  یب روحیآس

 دونم  ی د، میعمل کن اد پس هوشمندانهینحل از قِبَلِش بوجود میل 

 ی دنه ولیاضت کشیه جور ری د یش داریدر پ ی ار سختیکار بس

 .د شدیه و من مطمئنم شما موفق خواهیعمل
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 رو متذکر بشه ی د مطلبینا فکر کرد بایبا اومدن اسم خانواده س

 :ن گفت یهم ی برا

 

 

 شه یم  یماه۶ ایهل ا ن ه؟! ید یدونم شما اطالع داری خانوم دکتر! نم  

 ن یک تصادف از دست داده، در ایدر  یور ناگهان مادرش رو بط

 یبهش وارد شده .خواهرم نداره در کل آدم یرابطه شوک بزرگ 

 نطور که شما یبشه بنظرتون ا  یمیصم  یکه راحت با کس  ستین

 کم ظالمانه یرم یش بگ یرو در پ ی د منم بخوام رفتار سردییفرمایم

 ....داشته باشه ی ترسم اثر بدتری ست؟! مین

 ی دونستم البته تا حدین موضوع رو نمیر ایسفم ، نخمتا یلیخ 

 کار نیحق با شماست، امّا همونطور که گفتم آهسته و به مرور ا

 ه ی ن یگه سرجاش باشه فقط در ا ی د ی د محبتهایرو انجام بد

 ...د یغ کنیمورد بخصوص خودتون رو ازش در
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 ...شهید، دستورتون انجام میشما بفرمائ یبله هر چ 

 

 

 ف ین مونده شما تشر ی گهایا سوال دیم! حال اگه حرف خوبه پسر 

 ..نمشونیان تا بب ید بید خانومتون رو بگیببر

 قدردان از دکتر تشکر و  یخاست با لحن یکه برمیحالنا در یس

 توج ه یا متفکرانه و ب یکرد از اتاق که خارج شد ، هل یخداحافظ

 نا ی تو دستش بود، س یمجل ه یبه اطرافش غرق در مطالعه

 ز یم ی حضورش که شد، مجله رو رو ی ستاد. متوج هیقابلش ام

 نگاهش کردنا گرم و با احساس ی برگردوند و تمام قد برخاست، س

 :و گفت

 ....نتیخواد بب یدکتر م

 نا با یا با تکون سر از کنارش رد شد و به سمت اتاق رفت، س یهل

 کرد یشنهاد دکتر فکر مینگاه رفتنش رو دنبال کرد ، کالفه از پ
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 !رو تحمل کنه؟ ی زین چیتونه چن یور مچط

 

 

 به سمت اتاق دکتر رفت در زد با لبخند وارد شد ضمن گفتن 

 نشست، خانوم دکتر   یقبل یصندل  ی د رویه نباشسالم و خست

 : گفت

 !خب دخترم حالت چطوره؟ 

 ! خوبم ممنون

 !؟ ی انجام داد  یین مدت چه کاراینم ایف کن ببی برام تعر 

 د انجام دادم تالش یرو که فرمود ین تنفسیورزشها و تمر  

 .حاصل نشد یشرفتیمتاسفانه پ یخودمم کردم ول

 در مورد حل نشدن ی د ادامه بدیورزشها رو که همچنان با  

 ن  یچن ینه که هنوز نتونستی ش ایل اصلیاز دل  یکیمشکلتون 

 که از حال به بعد جزو  یو قبول کن ی ریت بپذیرو تو زندگ ی زیچ
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 شه به چشم عمل خوب و درستیحسوب مت میملزومات زندگ

 رو  ییبودن رابطه زناشو  یعیکه طب  یو تا زمان یکن ی بهش نگاه نم

 و همسرت  یکه زندگ  ی ادعا کن یتونی، نمی ریقلبت نپذ با تمام 

 .ی رو دوست دار 

 :کوتاه ادامه داد  یدکتر با مکث

 بودن  یخوام بگم که به رابطه با همسرت از بُعد پاک و الهیم

 یی و خدا یاله ی انرژ ین رابطه ،نو عیا ی . انرژی ند نگاه ک یبا

 ی زندد و فریجد  یتونه زندگ یم  ی ن انرژینه که ایهم ی است.برا

 . ه کنهی تون هدی نه و به زندگیافریپاک ب

 کن تموم  یروهاست.سعین نیزت رین و اسرارآمیت از بزرگتریجنس

 ، و عاقالنه اونی ز یدور بر  ی دار  نتونیب ی رو که با برقرار یتیضد

 ت حضور یزندگ ی جا یعشق در جا ی خوای، اگه میرا باشیرو پذ
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 ر ویسُرور بپذ ز با رابطه دست بکش.و با  یداشته باشه ،از ست

 داره،  یز فقط به خودت بستگین کن.همه چیقداستش رو تحس

 !ی از دست بد ی رو که عاشقش ی همسر  ی تو که دوست ندار

 ه ب یمثل چنگک قلبش رو خش انداخت مسلمه که حت ی زیچ

 تصورشم براش یکنه حت یش فکر نمی نبودنش تو زندگ ی هایثان

 ی فاصله با چهرهاشه بالیمحسوب م یآزار روح یعذاب آور و نو ع

 :برافروخته و نگران در پاسخ گفت 

 !تونم بهش فکر کنمی نه هرگز نم

 روزمندانه ادامهیده بود و پیکه مد نظرش بود رس ی زیدکتر به چ

 :داد

 بدست  ی داره که برا ییبها ی دگتو زن یز با ارزشیهر چ 

 شما هم یزندگبقا و دوام  ی بهاش رو بپرداز یست یآوردنشون با
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 ن مسئله نه یشه این میتضم ی زین چیچن  یقلبرش یبا پذ

 تو ! بلکه  ی شه ونه ستم برای همسرت محسوب م  یخودخواه

 عهیبه ود  ی ه که خداوند متعال تو وجود آدم یعیار طبیبس ی زهایغر

 وجودش همسران در کنار هم به آرامش برسن وگذاشته تا با 

 ... دا کنهینسل بشر تداوم پ ی بقا

 ایپر کرد اول به هل یوانیزش لیم ی رو یآب معدن ی دکتر از بطر

 :د و ادامه دادی نوش ی تعارف کرد، جرعها

 یی بایمونه ، زینطور عاشقت م یشه همیفکر نکن همسرت هم 

 در نظرش یز مدتاد بعد ای ار به چشمش میت که اآلن بسیظاهر

 برسه که اون مراحل  ییکنه، نذار کار به جایت جلوه میاهم یب

 توقع دارم با ی هست ی دهایکه آدم فهم ، من از تویرو تجربه کن

 ادم رفت ی دفعه قبل  ی، راست ی به رفع مشکلت بپرداز  ی روشنگر
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 یکه شما دار ی نه که با توجه به مسئل ها یبپرسم البته حدسم ا

 !انهات هم با درد همراه باشه درسته؟ یهد دوره مایبا

 از به ی شه ن  یم ی طور ی ت کننده است گاه یهم اذ یلیبله خ 

 ...کنم یدا م یتر پدک

 د ازیهست که گفتم، شا ی نها همه بخاطر همون انقباضاتیا 

 دارن با یین دردهایکه چن یید دخترایده باشیبزرگترها شن

 کن ه یدا میپ ی ر یا کاهش چشمگیشه و یا به کل برطرف میازدواج 

 ی دم، بعد از رابطه در بدن زن هورمونیح م یلش رو براتون توضیدل

 درمان سندرم قبل  یشه که به نو ع یترشح م  نی به اسم پرولکت

 یو حت یافسردگ یه، پس رابطه در دوران قبل از قاعدگیاز قاعدگ

 که از هر جهت  ینی بیکنه . م یعذاب آورش رو هم کم م  ی دردها

 ..... ی ا ی هاش کنار ببه نفعته تا با
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 رش رو بخاطر آورد، نگاهش رنگیفرجام اخیب  ی ا تالشهایهل

 اوضاع نداشت، اما به  ی بهبود ی برا  ید چندانیگرفت ام یدلواپس

 :دکتر گفت 

 ....کنمیخودمو م یبله خانوم دکتر! سع

 : زد و گفت یتیاز سر رضا ی دکتر لبخند

 ن یگه به ا ی ره و دیش م یز خوب پین بار همه چیمطمئنم، ا 

 کنم رو یکه بهت م ی ها ین توصی، آخریکنیمنظور مراجعه نم

 تو  یبدون دیبا یول یهست ی ردونم دختر مغرویر، م یبگ ی جد

 ینداره اگه همسرت رو دوست دا ر  ییمشترک غرور جا  یزندگ

 د یشا ی اریو بدون خجالت به زبون ب ید هرآنچه تو قلبته براحتیبا

 شی نیریاثر ش یبهش عادت کن یوقت  یاولش برات سخت باشه ول

 چقدر ینکه فقط خودت بدون یا یکنیت حس میرو تو زندگ
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 عشقت رو بهش  ی و رفتار یکالم دیبانداره.   یچ ارزش یه  یعاشق

 ... یثابت کن

 د یباشد چقدر از اونچه که ید مطمئنتر میش ن ی شتر م یهرچه ب

 ش ی نجات زندگ یباشه فاصله داره، همونجا به خودش قول داد برا

 ره تا با کمک و لطف خدا همه یرو و توانش رو بکار بگین یههم

 ....حل بشه  یز به درستیچ

 ی ر خاصییگذره امّا بازم تغی رفتنشون به دکتر م  از ی ده روز

 در  یسع ینا طبق نظر دکتر به سختینکه سیحاصل نشده جز ا

 ... داره ایهلکناره گرفتن از 

 ه خونهرتر بیرفت و عصرها دیصبح ها زودتر به شرکت م

 کرده بود  یخانوم دکتر، سع ی هها یگشت... بخاطر توصی برم
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 موفق نشده بود، نگاهش ی ره ول یبگ مسافرت درنظر  ی رو برا ییجا

 رو کرد به مهران که یآن یمیبه روبروش و مهران افتاد. در تصم 

 : دیسرگرم کارش بود و پرس

 !د؟یریال نمین روزا و یمهران! ا

 !نه فعالً ! چطور؟ 

 !م اونجا؟یبر ی م چند روزیتونی ما م خب پس

 یک   ی ارم، برای د مید. فردا برات کلی تونیچرا که نه! حتماً م 

 ؟  ی خوایم

 م، یمون یکهفته میم یریآخر هفته که جاده شلوغه،شنب هصبح م

 ... کنمیشرکتم تا فردا تموم م ی کارا

 .دی خواد بمونینجا نباش تا هر وقت دلت مینگران ا
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 چون یشناختم تماس گرفتم ولیکه م رو ی راستش چند مورد

 ییستم پامو هر جاین ی نبود منم آدم  یخال ی فصل مسافرته جا 

 خوام ین باره می افتم برم اونجا دنبال جا بگردم، اولیا راه ب ی بذارم 

 .... نه که برام مهمهیهم ی م برایا مسافرت بریبا هل

 ... د، بهتون خوش بگذرهی کن یم  یکار خوب 

 ن مدت چهیا ی را خانوم نگفتیزم به سم ممنون داداش، هنو 

 ....!افتاده؟ یاتفاقات

 ات کامل نه! فقط تا یبا جزئ ی ول  گفتم، ییزایه چیچرا سربسته  

 را چون از اولم بایرون سمیان بیاخانوم ب ین حد که از فکر هلیا

 ن دلش صاف نبود. خوشحال شد که بالخره شرش از ی نازن

 گفت ید م یا قراره ازدواج کن گفتم شما دوت یت کم شده وقتی زندگ

 نا رو دوست داشته چون هر بار که موضوع یا خودش سیپس هل
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 ه ینداره و  یلیداده که تما یا نشون م یکرده هلیطرح مرو م

 .... گردوندهی را رو سر میسم ییجورا

 :مهران در ادامه اضافه کرد

 که حالت بد بود و من اومدم ینباش از همون ش ب ی زینگران چ 

 ف کرد از همون یز رو تعر ی ا خانوم همه چیهل  ین، وقتخونَتو

 ا رو برام داره، تا ریمن زن داداشم شد و حکم سم ی لحظه برا

 ا خانوم یکه به تو و هل یدونم خانوادهامم از محبتیکه م ییجا

 مان دوست دارهیکم نشده مامان تو رو مثل من و پ ی ز یدارن چ 

 بوده   یشما شانس  با یی، و آشنای دار یممنون خانواده مهربون  

 .... ب من شدهیکه نص 

 ... گه تعارف رو بذار کنارید 

 

 

 نا ی خواست با سیکه مدتها تو ذهنش بود و م یدر مورد موضو ع
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 : ن گفتیهم ی ه برایمطرح کنه فکر کرد الن فرصت خوب

 خوام بگم حال که شرکت نسبتاً پا ینا! مدتهاست م ی س یراست 

 دوست  یلیم .خی دونیچاه رو م م راه و ی غلتک افتاد ی گرفته، رو

 میگه هم پروژه برداریم مثالً شهر دیدارم اگه بشه توسع هاش بد

 م به کارمون وسعتی تونیم  ی نجور یم دفترش ایرو بذار یکی

 ....م یبد ی شتریب

 دم یدیکه اراک بودم م ی ن سریه ، ایخوب یلیشنهاد خیاتفاقاً پ

 یشلو غک و ی تو شهرستان هست نه تراف ی شتری چقدر آرامش ب

 ه، اگه بخاطر دانشگاهینقدر طولنیراش ایتهران رو داره و نه مس

 .... می م کار کنیتونستیم اراک اونجام مرفتیا نبود میهل

 

 

 م یکن یه بررسید ی، بایتونیفعالً که نم یه ولینم فکر خوبیا 

 دارن تو مناقصهشون یخوب ی م کدوم شهرها پروژههای نی بب
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 م برن اونی فرستی م از بچهها م ی رفته شد یم هر جا پذی شرکت کن

 .....می زنیم سر م ی ریجا خودمونم م

 داره که خودشون ییشرکتا ی شهرر هر ینم درنظر بگیا 

 به وارد کارشون یدن غریدارن و اجازه نمیخوب رو بر م ی پروژهها

 ...بشه

 م یشناس بش ی وقت   یکم کار کردن سخته ولیدونم اولش یآره م

 ....ستین یگه مشکلیو کارمون خوب باشه د

 ی درسته حق با توئه، منم با توسعه شرکت موافقم و هر کار 

 ... دم یلزم باشه انجام م 

 

 

 نامطبوع تهران و تنها بودن،  ی تابستون امسال رو بخاطر گرما

 .دوست نداشت 

 خوند ی، زبان هم می دکتر خوانسار ی هها یدر کنار عمل به توص
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 مدرک تافل،اخذ  ی ن دوره که برایدوست داشت در امتحان ا

 شتر شرکت کنندههاشیکرد شرکت کنه، بی دانشگاه برگزار م

 از به یبودن که قبل از دفاع از تز ن یخصصت  ی دکترا ی دانشجوها

 نکه دوست داشت باعث یگرفتن تافل داشتن، مطالعه رو عالوه بر ا

 ش  یاز ذهنش دور بشه لاقل بتونه از دلواپس یمنف  ی شد فکرایم

 ینا کم کنه ! مدام به خودش دلدار یس ریر رفتار اخییبخاطر تغ

 اد یبه خونه مشه یاده و خسته تر از همین روزا کارش زیداد ایم

 تونن یگه مثل قبل نمیره و دین زود به رختخواب میهم ی برا

 .....رو با هم بگذرونن  ی شتریاوقات ب

 

 

 ده است ی نکه سپیظهر، تلفن خونه زنگ خورد ، با فرض ا ی کاینزد

 ت ینداره و شکا یآه و ناله کنه که اوضاع خوب خوادیو دوباره م

 .... برادرزاد ه رو به عمهاش بکنه
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 : دیچی پ  یروزه تو گوشیف ی ن رو که جواب داد صدا تلف

 الو سالم عروس خانوم چطوره؟ 

 ا چه ساعات ویکرد هلیفکر م ی گهایا هر کس د یروزه یحال ف

 حد یدن صداش بیگذرونه ؟! از شنیداره م یخوش ی روزها

 ی روزه اگه تهران بود برایوشحال شد دلتنگش بود حداقل فخ

 ....خوب بود یلیا خیهل

 :آشکار گفت ی دبا شا

 

 

 اد منینا خوبن؟!چه عجب  ی ؟! مامان ایزم خوبیسالم عز 

 !؟ی کرد

 جان یشترش از تهران و دلیش ه بین روزا که میم، ایهمه خوب 

 !د ؟یررم، شما چطویم ، سرگرم بودم نشد تماس بگیمهمون دار

 !نا خوبه؟یآقا س
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 ....رسونه ینام سالم می م ممنون ، سیمام خوب 

 ... ماس گرفت، شماره تلفنت رو از من گرفتال تیروز شید 

 !رازه؟یحالش خوب بود؟ دلم براش تنگ شده، ش 

 ...خواهرشه یخوب بود، نه اتفاقاً تهرانه خون ه 

 ... چطور شده پدرش رو تنها گذاشته 

 اد خونتونیخواد بیگه، گفت م یخودش بهت م ره یحال تماس بگ

 ... شتیپ

 

 

 ی هم دو بارتلفن ی م ، با شادتنها یلیچه خوب، منم روزا خ 

 تا حال که یاد خونمون ولیره ب یصحبت کردم قرار شد تماس بگ

 ! ؟یال رو داریخواهر ش ی ازش نشده، شماره خونه ی خبر

 !بهت بدم؟ ی خوایآره ، م

 ..شمی ممنون م ی بد 
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 رو که یکردن، گوش  یروزه گرفت ،خداحافظیرو از فشماره 

 شماره ی معطل  ید موقع نبود بم ب ی لیگذاشت به ساعت نگاه کرد خ

 :ال رو شناخت که گفتیش ی تا بوق صدا۲رو گرفت ، بعد از 

 د یبفرمائ

 ... امیال جان، هلیسالم ش 

 خواستم تماسین اآلن میهم یزم چقدر حالل زادهایسالم عز 

 یروزه گرفتم، قبالً ازت گرفته بودم ولیرو از فرم شمارت یبگ

 

 

 ازت نداشتم فقط  ی چ شمارها یه  راز جا گذاشتمی دفترچ هام رو ش

 .... روزه همرام بودیشماره ف

 ن زنگ زدم ، خواهرت چطوره؟ یهم ی روزه بهم گفت منم برایف 

 خوبه ؟

 ! شما چطورن؟  ی همه خوبن، آقا 
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 .. اونم خوبه 

 !تهران ؟ ی اومد ی ها گذاشت چطوره تو پدرت رو تن 

 ! ام خونتون؟یشه ب  یتونم بگم م ی! پشت تلفن نم یهل 

 ....منم تنهام  ی امدیچقدر خوب کاش ظهر م 

 ی برم، اگه برنامها  ییجا دیبا تونم یقربونت ، امروز که اصالً نم

 ... امیفردا بعدازظهر م ی ندار

 

 

 ....ا یندارم، از ظهر ب ی چ برنامها یفردا ه 

 ی خوابیام نمیبعد از ناهار زودتر م  یتونم ولیستم نمه ییظهر جا

 ....که

 ... تمدارم منتظرینه ! ب 

 نکه بعد از ی داشت از ا ی ال حس بهتریبا ش یبعد از خداحافظ

 نه که قراره از اول مهریرو بب  یتونه دوستی شتر، می دم ب ی کماه شای
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 .....دا کردیپ یهمکالسشون نباشه احساس خوب 

 ره، شمارش رویبگ ی نیریعصر سر راهش ش گفتینا م ید به س یبا

 ی ود، هر بار براگه رسماً همسرش بیاآلنم که د یگرفت ، حت 

 ی ناسازگار ی افتاد و قلبش بنا یدن صداش دلش به تالطم میشن

 آتش دل تپنده و ی بود رو ینا آ ب ین س یدلنش ی ذاشت ، صدایم

 : پرآشوبش

 

 

 ....ریزم، ظهرت بخیسالم عز

 ؟ یب، خو یسالم خسته نباش 

 .زم، خوبمیممنون عز

 !؟یریبگ  ینیریشه امروز سر راهت ش یم

 !راکه نه؟شه چیبله که م 

 ...فردا مهمون دارم 
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 !ه؟یچه خوب! ک 

 ...راز اومدهیال از شیش 

 ز به ذهنت ی؟! تا عصر هرچ ی گه لزم ندار یز دیخوبه چ یلیخ 

 ... زنگ بزن ید خواستیرس

 

 

 ، فقط یوه گرفتیروز میز تو خونه هست دیفکر نکنم ، همه چ

 ...م ینداشت   ینیریش

 تاب وی ت، امّا دل بد داشیخواست بگه تردیکه م ی زیچ ی برا

 ن روزا یزد ایاد میآرزومندش با تموم وجود خواستنش رو فر

 یزد براید که دلش لک م ی خوا بیآمد و زود میر مید ی بقدر

 داد یکم رنگ شده بود و آزارش م  ی ریمحبتاش که به طرز چشمگ

 :لرزون و آروم در ادامه گفت  یین با صدایمه ی برا

 ! ؟ی ایشه عصر زودتر بینا ! م یس 



@Romanbook_ir                                                                                      تابوشكين عاشقانه  

  
 

شما! یمجازق ین رف ین و آخریرمان بوک:  اول                                      

 ...سکوت ی عد از لحظهاب

 م مسافرت ، امروز و فردا شرکت کار دارمیزم قراره شنبه بریعز 

 .....ارتمی، هفته بعد رو دربست در اخت

 :عانه گفتیشه مطیلبهاش نشست مثل هم ی رو  یلبخند کم رنگ 

 

 

 !ودت باشباشه مراقب خ 

 .نمت خداحافظی بیشب م  

 .خدانگهدار

 ن نشست و یزم ی خورد رو  وار سُر یرو قطع کرد،کنار د یگوش

 ....شدن ی مهابا جار یاشکاش ب

 ملتمس و ی ا زنگ زد گوشش پر بود از تکرار صدایاز ظهر که هل

 پشت تلفن  یزودتر رفتنش رو داشت وقت  ی مظلومش که تقاضا

 لش ضعف رفت دوست داشتبا اون لحن درخواستش رو گفت د 
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 صا ل ین روزا از سر اس تی، ا باشدکنارش 

 دن سمت یپرکش  ی کرد تا دلش هوایار سرگرم مخودش رو با ک

 نیکرد رو نکنه ، ایکه با بند بند وجود طلبش م  یخونه و کس

 

 

 شتر تو شرکت موثر واقع شد شب یموندن ب  ی مدت تالشش برا

 تونس تی شام م ی خسته بود که فقط برا ی د بقدری رسیهم که م 

 ....دار نگه دارهیخودشو ب

 چ کس یوقت رفتن بود، ه گهیفش د یخت داخل کیلش رو ریوسا

 .... داخل شرکت نبود

 بانش رویقبل که عذاب وجدان بدجور گر ی روزا یمثل بعض

 ی هایشد قبل از رفتن به خونه سر راه هدیب می گرفت و تر غیم

 ر یش خودش تعبیپ ی گهایا رو جور دیرین کنارهگیا ، ایره تا هلیبگ

 امهاش بود  سفارش خودش ، تو برنیِنیرینکنه امروزم عالوه بر ش 
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 ..رهی گل هم براش بگ

 ی ن رو پارک کرد، گل رو گذاشت روی د خونه ماشیرس یوقت

 که  یمملو از عشق یفشم برداشت و با قلبی ، کین یریش یجعب ه

 ی خونه شد، طبق معمول شاس  یکرد راهین روزا پنهونش میا

 رو برداشت دستش  ی نیریش یجعبه ی گ رو فشار داد، گلِ روزن

 .ا سالم گفت و کنار رفت یدر باز شد، هل یقیگرفت. بعد از دقا

 : نا همزمان که جواب سالمش رو داد گلم به طرفش گرفتیس

 .م به خانوم خودمیتقد 

 ی چ حس خوبینکه هیگرفت بدون ایکه گل رو م یا در حالیهل

 :قدردان و به حکم ادب گفت یازش گرفته باشه با لحن

 ....ی دیممنون زحمت کش 

 ه کردهیدوباره گر یید تو تنهایفهم گرفتهاش ی نا از صدایس

 رینا ذهنش رو درگیر سیاخ ی قلبش به درد آمد، حتماً رفتارا

 ... کرده
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 ا برگشت ازیکانتر گذاشت و به سمت هل ی رو رو ینیریجعبه ش

 فش ی کرد کیبهش امتناع م در رو باز کرده بود از نگاه کردن یوقت

 . مبل گذشت  ی رو رو

 ... من رو نگاه کن 

 ی به نگاه کردن ، برا  کنهیمدونست بالخره وادارش  ی ا میهل

 ینا سرش رو بالگرفت و تو چشمای ن به درخواست سیهم

 :خست هاش نگاه کرد و گفت

 ... زمیریم ی برات چا   یتا لباست رو عوض کن 

 !؟چشمات چرا قرمز و متورم شدن  

 ...ستین ی زیچ 

 !ه کنه؟یگر ی خودیب ی نباشه و کس ی زیشه چیمگه م  

 ... م بود تموم شدهیزیچ 

 :نا سد راهش شدیخواست بره که س

 م یاز هم دار ی ا درست جوابم رو بده قرار شد هر دلخوریهل 
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 ....میبعد، به هم بگ  ی م بمونه برا ینذار

 :ا صادقانه گفتیهل

 شتر ازیبخوام بهت بگم ، ب ندارم که ی آخه من از تو دلخو ر 

 ... خودم ناراحتم

 !، از خودت؟یچ ی برا 

 ... ستین ی زیتم که چگف 

 د ازین کنکاش ادامه بده، و آرومش کنه بایخواست به ایاگر م

 به  ی ن چند روز صبوریکرد و هرچه ایم یدستورات دکتر تخط

 خوا دیام نمید، حال که هلیموند بهتر دیجه م ینتیخرج داده بود ب

 روز هم بگذره تا به ۳ن ینجا تمومش کنه بذاره ایبگه هم ی زیچ

 .....مسافرت برن

 نگفت و به اتاق رفت تا لباساش رو عوض ی زیگه چین دیهم ی برا

 و ی ز چایم  ی ا تو آشپزخونه بود و رویبرگشت هل یکنه ، وقت 

 ....حاضر بود ینیریش
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 م در حالایهلکردن،  یم ییز خودنمایگلها داخل گلدون وسط م

 خودش ته  یشگیماده کردن شام بود، کتلت رو به روش همآ

 از هم ییتخت کرده بود و بصورت مربع ها لی تابه مستط یماه

 خت و داخل فر گذاشت، بر خالف یروغن ر یجدا کرده بود کم

 ا رو سالمت ر یکرد، روش هلیشه کتلت رو سرخ میمادرش که هم

 .دیپسندیشتر میدونست و بیم

 نداشت  یمین تصم یظاهراً چن ینه ول ی د بشایا ب یمنتظر موند تا هل 

 نک هیا ی ده، برایه کارش رو طول منا حس کرد عمداً دار یچون س 

 : ن ببره گفتی جاد شده رو از بین ای جو سنگ

 م  ی ریاد بود خسته شدم ، شنبه میشرکت ز  ی ن مدت کارایا

 ... پدر مهران ی الی چالوس و

 شست ، با یا همونطور که مشغول کار بود و رنده رو م یهل

 :گفت  ی تفاوت یب

 !خوبه 
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 !م ؟یبر ی تو دوست دار  

 :نبود، امّا گفت  ی ندیچ حس خوشا یتوش ه که  یبا لحن

 ....آره دوست دارم

 ! ؟یختینر ی خودت چا ی چرا برا  

 ....خورمیمن نم 

 ن کهیداخل سبد ظرفا رفت هم ی واناینا برخاست به سمت لیس

 ا که مشغول ینگار هلا ی لحظ ها ی رو برداره برا ی وانیخواست لیم

امالً حس کرد ا رو کیهل فیکه ظرف بود لرزش خفی شستن چندتا ت 

 ع فاصله یسر اورد،یخودش ن ی به رو یول

 : داشت ی که دلخور  یگرفت و با لحن

 ... خورمیمنم نم ی شه! تا تو نخورینم 

 ی خت ، گذاشت رو یر ی ام چایهل ی ساز رفت و بر ایبه سمت چا

 ... ادیز منتظر شد تا بیم

 به  ی چ ربطینا هی س  ی د که رفتارایجه ر س ین نت یا کم کم به ایهل
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 یعمداً ازش دور ییه جورا یش نداره ، حس کرد یار و خستگک

 ی مناسبت و ب  یشه بیم ی کنه ، رفتاراش مشکوکه دو سه روزیم

 صندل،  ییه روز دمپای؛ ی ه روز روسریره، یگ یل کادو براش میدل

 ....یشرت گلبهیه تیروزم ید

 پشتش هست اصالً ینکه حس کرد هدفیل ایوز هم بدل گل امر

 ... مدا یبه مذاقش خوش ن

 خوب  ی اونهمه حرفا یعنیبه سرش اومده  یدونست چیواقعاً نم

 !خود بودن؟ی زد همشون بیکه م ی و عاشقانها

 : گفتیزد و سرزنشگرانه می ب م ی بهش نه ی درون  ییامّا ندا

 ی د یا حق نمن ی؟! چرا به سی ن یبیخودت رو نم ی چرا رفتار ا

 زا براشیچ یلیه مَرده و مواجه شدن با خ یکنه؟! اون  ی ریکناره گ

 خانوم دکتر به روح و جسمش لطمه وارد  یعذاب آوره ، به گفته 

 ....!نداشته باشه ی کنه برخورد یح داده سعی شه اونم ترجیم

 د یر س یا مطمئناً به مرز جنون میرفتن هلیش م یپ ی نجوریگه هما
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 ر ممکنهیرو نداره و تحملش براش سخ ت و غ ی نهمه دوریطاقت ا

! 

 ش یکه در تار و پود زندگ ییشهایا و تشویانبا وجود تمام دلنگر

 ال خوشحال بود، و قصد یوجود داشت. امروز رو بخاطر اومدن ش

 مثل خوره  ییذهنش که اغلب تو تنها  یداشت به افکار منف

 ... ه امروز پر و بال ندهیداد یوجودش رو آزار م

 ر یگفت، چند وقت اخیاد ، اگرم نمیر وقت میگفته بود د نا یس

 ر آمدنش یگه عادت به د ین کار تکرار شده بود که دیا ی بقدر

 ....داشت

 رو در کنار ی شتریتونست ساعات بیال راحت میبا خ ی نجوریا

 !روزه هم تهران بودیدوستش بگذرونه، کاش ف

 بالً توخونه نبودن ق یاد ولیتماس گرفت تا اونم ب  ی با شاد

 .....صحبتاش گفته بود قراره به مسافرت برن

 گه همه جا رویشه ناهارش رو تموم کرد، بار دیهمزودتر از 
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 درس خوندن  ی ه بار اونم برایال فقط یکرد مرتب بود ش  یبررس

 اد ین باره به خونشون مین اول ی ن اومده بود، و ا یی پا  ی به طبق ه

 رو نشون  ۲:۳نگاه کرد  اونجا باشه ، ساعت رو ۳،قرار بود ساعت  

 ....به اومدنش نمونده  ی ادیز ز یداد پس چیم

 ی ش مختصر و لباسش رو چک کرد، بنظرش عالی گه آرا ی ه بار دی

 .... بودن

 ی سهربع، صندل  ی نهایشل و آست یقهیراهن قرمز با یه پی

 رستان بود ازیاول دب یامرزش وقت یکه مادر خداب یید و طال یسف

 که زد. تو ی اش آورده بود، با لک قرمزه بریسور یارتیسفر ز

 ....داشت یدنیبا و دیار زیجلوه بس ییاون دمپا

 ن هینا رو هم انداخت تو آیس یید اهدا یگردن بند و دستبند مروار

 به  یقشنگ ی که معنا  ی د یبه خودش انداخت و مروار ی نگاه 

 ش یپ ی تونست اوضاع رو طور یکاش م یا ید .ولیبخش یش م ی زندگ

 نا داشته باشه رژلب یرو با س  ی عادیزندگه یط یاببره که شر
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 ی،که مثلش رو برای روزهاید کرد.... دستبند فی دقرمزش رو تج

 یروزه هم گرفته بودن کنار ساعتش دست چپ انداخت ولیف

 خور دیشش میزود بازش کرد چون نه رنگش به لباس و آرا  یلیخ

 استفاده کنه، اد و جورواجور یورآلت زیبود که از ز ی و نه ذاتاً آدم 

 زیو دستبند چ  دیم ست مروار ی ن نیتهران جز حلقه انگشتر ،هم

 ن لحظه انگشتر و بعد حلقه رویهمراهش نداشت، آخر ی گهاید

 ....دستش انداخت از اتاق خارج شد

 یرو  ییرایل پذی خت وسایساز ری به آشپزخونه رفت آب داخل چا 

 ...ز آماده بودیم

 فون رو که جواب داد یاد، آدیزنگ خونه خبر از اومدنش م ی صدا

 داد یه در باز کن رو فشار م کیال ، در حالیش ی دن صدایبا شن

 :گفت 

 .... ال جان! طبقه دومیش 

 ال ازید شینکش  یرو باز کرد و منتظر موند؛ طول ی در ورود
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 که  ی ن باری متفاوت تر از آخر  یآسانسور خارج شد، البته کم

 ... ده بودید

 که دستش بود رو به  ییبایگل ز داد سبد یکه سالم میدر حال

 .... ا دادیهل

 کانتر کنار  ی د سبد رو گرفت و برد گذاشت روا تشکر کریهل

 ....نای گلدون گل س

 گه رویبه طرفش رفت هم د ایهلهال اومده بود،   ی ال تا وسطایش

 یداران هایال نگاه خریکردن، ش  یدند و رفع دلتنگیبه آغوش کش

 :بهش کرد وگفت 

 دهیند ی نجوری! من تابحال ای وشگلتر شدماشالل چقدر خ  

 ....ی کم لغر شدیبنظرم   یبودمت ول

 :زد و گفت یا لبخند جذابیهل

 نم ، یب یم  یرات اساسیی؟! تغی ، تو چکار کر د ی ممنون لطف دار  

 ...ی نازتر شد
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 ا به کمد راهروی رون آورد. هل ید ، مانتو و شالش رو ب یال خندیش

 :منتقل کرد، و گفت

 ی ل یارم خین تا برات شربت خُنک بیال جون بشی ش ی خو شاومد 

 .... هوا گرم شده

 ی بود حت   ی نجوریرازم همی شه، شیرون آتیخونه که خوبه، ب  

 ....تونم بگم بدتریم

 تهران ی دو درجه از تهران خُنک تره گرما یکیشه یاراک ما هم 

 ه هم گرمه باد گرم به پوست یتو سا یمتفاوته، دقت کردم حت

 ن گرمایاراک باد خنک داره، من که واقعاً به ا یخوره ولیآدم م

 بلند تنها تو ی ن روزا یدارم.... امسال تابستون تو تهران با اعادت ن

 .... ستیخونه، قابل تحمل ن

 :مبل جابجا شد و گفت  ی ال رو یشربت وارد شد، ش  ینیبا س 

 

 در ی نهمه بنالید ایدستت درد نکنه عروس خانوم ، تو که نبا  
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 خوش یلید خین روزا بایدم ایکه من د ینتلمنکنار اون ج

 ....دی باش

 :نا زد و گفت یبه خودش و روابطش با س ی ا تو دلش پوزخندیله

 اد یر کاراش خونه هم که م یخب اونکه همش شرکته و درگ 

 م،یه پارک باهم بریم تا یتونی نم ی خسته است که حت ی بقدر

 .....گذرهیو کشدار م ی نطور تکراریروزا هم

 ش ی کش و شلو غیتو تهران سخته تراف یزندگ ی حق دار  اره خب 

 ....مه بدترهاز ه

 ی ل یراز! بابا چطورن؟ خوبن؟ حتماً خیش ی بر ی خوا یخوبه که م 

 ....انیدر م ییخوشحالن از تنها 

 :ه قلپ ازش خورد و گفتیوان شربتش رو هم زد و یال لیش

 ....احتماًل موندگار تهرانم 

 :ده نگاهش کرد و گفتوق ز ییا با بهت و چشمایهل

 ...چطور؟ تو که کارات درست شد 
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 .....م یک هفته است با بابا تهران  ی ن  یهم ی افتاده ، برا یه اتفاقاتی 

 دا کردن؟ یپ ینکرده بابا مشکل ی شده مگه ؟! خدا یچ

 ... به بابا نداره ی نه اصالً ، ربط  

 :کوتاه در ادامه گفت ی بعد از مکث

 بت داشتم ،جزوههات رو گرفتم یه غادته؟! چند جلسیل ترم یاوا 

 ها آماده بشن عصر بود یمنتظر بودم تا کپ  بردم انتشارات اونجا

 سر صحبت  ی نجوریداشت هم ی هم اومد اونم کار کپ ی ه دختری

 چون برادرش  ی ه ولیرشته جامعهشناس  ی دم دانشجویباز شد فهم

 اد یکه اونم دانشگاست م ییاد روزای ش میاد پیخونه ز یم  یپزشک

 

 

 ،  تا کالسش تموم بشه و باهم برن خونه یت دانشکده پزشکسم

 نطو ر یره. همی بگ  یوقت داشت اومده بود تا کپ ی م ساعتیحالم ن

 اومد و شروع کرد باهاش حرف زدن  ی م که پسریزدیحرف م
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 یدم برادرشه، جزوههام آماده شدن اون روز خداحافظیفهم

 ون روز دمش تا هفته بعدش ، همیگه ندیم و تموم شد. دیکرد

 ....دمشیباره دک دانشکده خودمون دویدختره رو تو محوطه نزد

 گفت یم 》اومده تا امروزم با برادرش برن خونه  《من  یول

 اومده ی دانشکده پزشک ی دونستم چرا بجا یلش رو نمیدل

 و به ی ن کارش عمدیدم ایما؟!بعداً فهم یدانشکده یمحوط ه

 .....درخواست برادرش رضا بوده

 ... خب

 کار من درست شد   یم ، وقت ی گه کم کم آشناتر شدید یچیه

 ناراحت  یلید به رضا گفته بود اونم خ یم که فهمیراز مریبرم ش

 ... ذاره برمیه نمیشد و گفت هر جور

 گرفت و حسیم ی شترید لبخندش امتداد بیشنیم  یا هر چیهل

 ر قابل کنترل یغ  یجانیداد، با هیبهش دست م  ی ندتریخوشا

 :گفت 
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 !رکه خب پس مبا 

 :د و گفتیکش ی ال آه پرسوزیش

 یا ! رضا آه در بساط نداره آخر ا یست هلیا نیاحتن ریامّا به هم 

 خانوادهاش رو داره پدرش  ی درسشه طرحش مونده ، سرپرست 

 زود  یلیه خیقو بوده، بخاطر مشکل ر   یکارگر کارخونه روغننبات

 م اول یرستان بوده، مریکنه اون زمان رضا سال دوم دبیفوت م

 .شده ش فوت ی سال داشته، پدرش  سال پ ی و مهد ییراهنما

 ز پدرش ویجنوب شهر هنوزم مستاجرن، مادرش با حقوق ناچ 

 ه یگذرونه رضا هم چندسال یشون رو میمردم زندگ ی برا یاطیخ

 وه ، کار یه موسسه صادرات میش تو یکاریکنه، اوقات بیکار م

 )وا کردند مرتب کردن، درشتاشو سی وه ( شما بخونینگ میسورت

 ... دهی نجام م وه رو ایصادرات م ی برا ی و کار بست هبند 

 ....ستین ینکه مشکلیه ؟! ایرادش چی خب حال ا 

 راز بابا یمن نرم ش ی نجوریم تا ای گه عقد کنیبابا مخالفه، رضا م 
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 خودش مونده چطور تو رو ینکه تو زندگیگه ایده ، م یت نمیرضا

 راز، رضا  یا که رفتم شکنه ؟! بعد از امتحان یخواد سرپرست یم

 وند. اونقدر هر روز حجره بابا رفت و روز اومد تو مسافرخونه م

 اومد تا بابا قبول کرد باهاش حرف بزنه النم به اصرار رضا اومده

 مشکلش  ی گن ولیق همه از مادرش و خانوادش خوب میتحق

 ل  یتحص یم به ادام هینکه تصمیه و ایو مسائل مال ی ن نداریهم

 .... که تازه اول راهمداره منم 

 ...!گه ؟ی م ی ن چیبه دلت رجوع کن بب  

 یک ید یم نبوده ، شا یتو زندگ ی چ پسر  یخب راستش تا بحال ه 

 ی ن بود که بابا بخاطر فوت مامان و جبران محبتایلش ایاز دل

 خت ماین ریری من وش  ی عشقش رو به پا یکه نبود، همه ی مادر

 از و کمبود محبت یاحساس ن م کهیبا بابا مانوس بود ی دوتا جور 

 م یکم که عقل برس شدیشه یم، باورت م یجنس مخالف رو نداشت 

 قبول نکرد،  یم ازدواج کنه ول ی ن به بابا التماس کردیریمن و ش



@Romanbook_ir                                                                                      تابوشكين عاشقانه  

  
 

شما! یمجازق ین رف ین و آخریرمان بوک:  اول                                      

 گفت یتا م یاد ما نهایدر برابر اصرار ز 》هر دوتون که ازدواج 

 د بهش فکر کنم یالم راحت شد اون موقع شاید و خیکرد 《...

 

 

 رزه، قبل ام یباشن خدا حفظشون کنه! مامانت رو هم خدا بزنده  

 تو یاآلن حت ینداشتم ول ی مادریاز ب یچ درکی از فوت مامان ه

 که ازدواج کردم کمبودش رو به شدت احساس  ی ن سن باوجودیا

 کنم ، خدا به داد تو و خواهرت برسه تو که اصالً مادر به خودتیم

 رو از دست داده، ی درهو محبت مای، خواهرتم که بدتر ی دیند

 کم  یلیکرده خ  یشتر از خودگذشتگین وسط پدرت از همه بیا

 .... ن حد متعهد به بچههاش باشهیتا ا ی افته مردیاتفاق م

 :گفت  ایهل ی د حرفاییال در تایش

 گه مهر رضا ی م یمُردد و دودله، از طرف یلینه بابا خیهم ی برا 

 ه که بهش ین پسریه ، خودمم اولیبه دلش نشسته و پسر خوب
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 د به دل ی ش تردی امناسب مال ط نی شرا یدا کردم ، ولیپ  یدلبستگ

 نا ما رو مهمون کردن ین ایر  یروزم با بابا و شیبابا انداخته . د 

 ....دیرسیمهربون به نظر م یلیمادرش خ

 ی لیقابل حله طرحش که تموم بشه خ یمشکالت مال 

 ازست یمشکالتتون حله تخصص هم قبول بشه بدون درآمد ن 

 ره حال یگ یق ممونه حقویکه م  ییکها یهمون اولش بابت کش

 .....بهتره یچیبالخره از ه ی اد نه ول یز

 گ هی راز دی قشنگ درست شده برم ش یلیخب منم کارم خ 

 خوب  یلین و شوهرش خیریبودن رو ندارم، ش یدردسر خونه کس

 کشم ، بابا هم با گرفتن خونهیخب من خجالت م  ی و با محبتن ول  

 ست واردش که ین هران مخالفه خوابگاه هم که برام قابل تحملت

 ی کنه ، چند باری خوره که حالم رو بد م یبهم م  ی بد  ی ه بویشم یم

 .... ن حس رو داشتمیروزه همی ش فیکه رفتم پ 

 :زد و گفت ی ا لبخندیهل
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 د افتادمیاد سپی، ی ار داریخوره ا نگار ویبو بهت م یگ ین میهمچ 

... 

 !ه؟ید کیسپ 

 بهش  ییاره هر بونا و البته همسر برادر من اآلن باردیهر سخوا 

 حامد رو دوست داره، ی شه، جالبه فقط بویخوره حالش بد میم

 کنه حالش ی راهن حامد دستشه بوش که م یگه پی زنه میزنگ م

 ....شهیبهتر م

 : د و گفتیال خندیش

 رفت حالش بد ین ما برعکس بود شوهرش که سمتش میریش 

 .... ن اون ماهداشت یشد بساط یم

 رو آورد، در   ییرایل پذ یکرد و وسا ساز رو روشنیا رفت چایهل

 :د گفت یچیز میم ی که رویحال

 ....بخور ی ز یه چیحال  

 :ال انداخت و گفتیبه ش  ی نگاه 
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 ظاهرت یافتاده حت یه اتفاقات ی دم  یدمت فهمیهمون اول که د  

 .... ر کردهییهم تغ

 ی موها یداشت حت ییموصورت پر ی بود ول  ی ال دختر نازیش

 تو صورتش زده یکالً پر مو بود و حال دست و یسرش هم پرکال غ

 ....ر کرده بودیی تغ ی بود و کل 

 :ال با اشاره به صورتش گفتیش

 م یم بری خواستیروز که می نه دیری؟! کار ش  یگینا رو میآها ا

 م کرد، ویبه اصرار راض یبده وقت ی نجوریرضا گفت ا یخون ه

 خوشم  دم اونقدریخودم د یستش تموم که شد، وقتر دینشستم ز

 در کنار  ی م خونشون رضا همون جلویهم رفت  یاومد که نگو، وقت 

 گوشم گفت 》ارم ید شما؟! به جا نمیببخش 《 ....

 : ا انداخت و گفتیبه هل ی ق تریال نگاه دق یش

 دوست داشتم شوهرت یلیخ ی دم ازدواج کرد یفهم  ی! وقت یهل 

 هست  یکه کمتر کس ی ه جو ری یخاص یلینم آخه تو خی رو بب
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 خواس ت ی که م ی ن اون روز یهم ی اد، برای نت خوشش ن ی بب

 مش ید یم دیم اومد یکرد یفضول ی اد دنبالت با شادیدانشکده ب

 ی گم خوش به حالش چه لعبتید، همش م یواقعاً برآزنده هم

 .....بش شده ی نص

 :لباش نشوند و گفت  ی رو ی ا تلخندیهل

 .....شهیم ی ز عادیهمه چ یاز مدت ست، بعدینطورام نیا 

 ش ینکه آرایا انداخت با ایهل ی دارانه به سرتاپا یخر ی نگاهالیش

 ه رژلب داشت ، مشابه مدل یساده و   ینداشت فقط لباس یچندان

 :نان گفتیشده بود ، با اطم ی خارج ی بورداها

 یعاد ی مرد  ی برا ییبایبکر و ز ی افهین ق یمحال ممکنه چن  

 !ره سرکار؟یاره میطاقت م ی ا چطورن ی بشه!اصالً آقا س

 دختر؟! اتفاقاً صبح زود که معموًل خوابم ی وونه شد یگه دم 

 و ن یز یتلو ی اد، بعد از شامم کنترل به دست جلویره شب م یم

 .....خوابهیره سرجاش میزنم م یبره صداش می خوابش م
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 که  ی خوابه کاریکنه بهش و م  یشب پشتش رو م ی گه نگفت از دید

 ... دادینجامش نمقبالً هرگز ا

 : عالمت ندونستن بال انداخت و گفت ال شون ههاشو بهیش

 

 ز معرکه ویه چیشما  یتو تصورات من زندگ یدونم، ولینم 

 ... نداره یرش رو کس یمنحصر بفرده، که نظ

 و قشنگ دوست دلپاکش  ی ن حد فانتزیتو دلش به تصورات تا ا

 به   یدر زندگ م قلب براش دعا کرد اونچهین گفت و از صمیآفر

 ...هرشه همون بشیصالح و خ

 ی هاش براتون توام با شادیمشترک شمام هر ثانیزندگ انشالل  

 ...باشه

 خوش گذشت که  ی ساعتها گپ و گفت در کنار هم بقدر

 زنگ تلفن که بلند شد،  ی ک شد. صدایدن چطور هوا تارینفهم

 :ال گفتیش
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 ادیخواد بیم  یجان! ممکنه رضا باشه شماره دادم تا وقت یهل 

 ... رهی دنبالم تماس بگ 

 مرد ی دن صدای رو جواب داد، با شن یتکون داد و گوش ی ا سریهل

 : ال درست بودهید حدس شیبه فهمیغر

 ؟ ی معتمد ی الو منزل آقا 

 :گفت ین با دستپاچگیهم ی دونست برا یرضا رو نم یلیا فام یهل

 ... دیسالم ، بله بفرمائ 

 ال خانوم صحبت کنم یش خواستم با یهستم ، م ی د جعفریببخش 

 !ممکنه؟

 ... خدمتتون ی بله حتماً، گوش 

 ال گرفت که مشتاقانه منتظر بود، به محض یرو سمت ش یگوش

 : شاد و پر عشوهاش گفت ی ، با صدایگرفتن گوش

 ی زم، خسته نباشیسالم عز 

 نطور یقربونت بشم منم هم
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....... 

 ی زم منتظرتم فعال بایباشه عز

...... 

 ی تا دوباره چا راحت باشه به آشپزخونه رفت الینکه شیا ی برا

 که هنوز باهم عقدم نبودن یال با کسیزه، از طرز صحبت ش یبر

 و خوش مشرب  ی د پرشور و انرژیدر شگفت زده شد، مثل سپ 

 سه با خودش و طرز برخوردش پشتیکرد، در مقایصحبت م

 ین جور یچ وقت نتونسته بود ا ینا سوخت ه یس ی تلفن، دلش برا

 داشت که حال  یو نگه م ر یه حرمتیشه یحرف بزنه همباهاش 

 ... ستیکنه اصالً لزم نیفکر م

 

 

 شکفته و خندان وارد آشپزخونه یال با صورتیقه شیبعد از ده دق

 :شد و گفت
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 ...اد دنبالم یگه رضا میتا سه ربع د  

 شون باشه ین لحظات زندگیتونست بهتر یکه م ییچرا روزا

 !گذشت ؟یم ی نجوریا

 کردن از  ی ز خانوم دکتر در دوری ه و تجوین آخریمه بدتر ااز ه

 آورد . دکتر که ازیا بود که کم کم داشت از پا درش میهل

 گه لنگش ینا خبر نداشت ! کنار گود نشسته و میس  یمکنونات قلب

 .... کن

 ن ی ا رو ازش خواسته؟! بنظرش این کار دن یدونه سختترینم یعنی

 که روز یبدتر و سخت تره، د  دنمیاضت کشیکار صدها پله از ر

 

 

 قلبش رو  یه کرده انگار کس ی ا گر یرفت خونه و متوجه شد هل

 . ا رو سرش خراب شد. طاقت اشکاش رو نداشتیفشرد، دن

 خواست مثل قبل یباتر شده بود که دلش میز  ی چشماش بقدر
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 ز ویبا پره ینکار رو انجام بده ولیدشون ایبوس ی که م

 رفت،  خودش رو گ ی جلو  ی شت نداریخو

 دت خودش و احساسش رو سرکوب کرده کهن چند میا ی اونقدر

 ....گه کم آوردهید

 ش دارن؛ انتظاریبود که در پ یدش به مسافرتیتنها چشم ام

 ی تها رو به نحو مطلوبیا و محرومین خودداریداشت جواب ا 

 .. رهیبگ

 دونست یا بود، چون میشتر بخاطر هلیهاش بیو دلواپس  ی دلسوز

 ه خودش یب و تنبیلوت سرزنشگرانه به تأدتمام مدت تو خ

 ...مشغوله

 که امکان داشت شرکت موند ، مهران ی ن حدیامروزم تا آخر

 جورواجور بود ی دایه دسته بزرگ پر از کلیال رو که یو ی دایکل

 .....باز کردن انواع و اقسام قفال ی ح برایتوض  یبهش داد با کل 

 ک ساعت وی از رون زد بعد یکاراش تموم شده بود، از شرکت ب 
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 قبل  ی د ، امشب بر خالف شبا ی ک به خونه رسیترافم تحمل ین

 روزم بخاطر یبراش نگرفت ، حس کرد د ی زیبود و چ یدست خال

 یرو داغو نتر و پژمردهتر از اون  ایهلنشون نداد  یگال شوق و ذوق

 ...دید یم  دیباکه 

 

 

 ادش اومد امروز مهمون داره ، زنگ زد ید یپشت در واحد که رس

 : د که گفتیا رو شنیف هلیرظ ی صدا یقیبعد از دقا

 !ه؟یک

 ! زمیمنم عز 

 نا یان شد؛ سالم داد، سیراهرو نما یکیا تو تاریباز و هل یدر به آن

 :اومد داخل و گفت

 ... زمیسالم عز 

 ا اشاره کرد یاز جو حاکم بر خونه حضور مهمون رو حس کرد، هل
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 ...آشپزخونه شد ینا رو تنها گذاشت و راهیمهمون دارن، س

 ا و یهل یر نور هال تازه متوج هیتداد نگاه پر حسرتش زدر ام

 در کار نبود یباترش کرده بود کاش مهمونیحد زی شد که ب  یلباس

 

 

 ن چند وقت یکه ا ییم ها و خط قرمزایبرو برگرد تموم تحر ی تا ب 

 ....رسوندیان میخودش به اجبار وضع کرده بود رو به پا 

 اش بشهیگرفتن از هل ه که باعث فاصلهیددارخو یلعنت به هرچ

 خواد باشه یکه م ی حال بخاطر هر مصلحت و هر کوفت و زهرمار

. 

 یراه گفتن به خودش و خو ین چند روز کارش شده بود بد و بیا

 افت ه یا به اون حال و روز بیشد هلی مردون هاش که باعث م یوانیح

 در وجودش  بود که خدا ی زها ی هم داشت؟! غر ی ر یمگه تقص یول

 که اراد هاش  ییهمجنساش تا جا ی ه یسه با بقی، در مقاقرار داده
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 ا خلع سالح بود ویکرد، امّا در مورد هلیداد سرکوبش م یاجازه م

 ....نداشت ینمورد دخالت چندانیاراده در ا

 

 

 کردیتشون هر چقدرم سخت ،تحمل میاگه به خودش بود وضع

 ....و چندانم براش مهم نبود

 نشون دارهی شدن اوضاع ب ی ار به عادا اصریدونست ،هلیو منیامّا ا

 ر شدن افتاده یگ ینم خودش به صرافت دکتر رفتن و پ یهم ی برا

 ... بود

 الت و اوهام وهمیفون باعث شد دست از خیزنگ آ ی صدا

 با از یر و زی نظی ب یا با اون جلو هیزش برداره ، همزمان هلیانگ

 خُشکشا که هنوزم همونجا ن یدن س یرون اومد، با د یآشپزخونه ب

 : د که چرا؟! فقط گفتینپر س ی زیچ یزده بود، جاخورد ول

 هستن اومدن سراغ ی جعفر ی نا جان ! در رو باز کن آقایس 
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 ...ال جانیش

 

 

 احترام به استقبال  ی ا رو فلفور اجرا کرد ، براینا دستور هلیس

 ن یی دونست به پایش رو می لیکه فقط فام ی مهمون ناشناخت ها

 ستاده؛ با یاط به انتظار ایصالنه داخل حد مستأید  یت و وقترف

 نیش از ایب ی شرویفون انگار قصد پینا پشت ایوجود تعارفات س

 ده بودش، با ینام هنوز ندی بود که س ییالیرو نداشت و منتظر ش

 :نه جلو رفت ضمن دست دادن، محترمانه گفتیطمأن

 ن یم ، منم همید بال خدمتتون باش یاریف بی! تشری جناب جعفر 

 .... دمیرس اآلن

 ...شمیتشکر! بد موقع است مزاحم نم 

 و موقر ی جد ی نه، صورتی تونست چهرهاش رو ببیحال واضح تر م

 رش کرد، دستیژ تعب یت و پرستیشخص  ینا به نشون هی که س
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 که مدام تعارفیدوستانه در حال یانداخت پشت شون هاش و با لحن 

 ... تش کردینسور هداکردن به سمت آسا یکه پاره م یت

 د یدیرو که م ی بعد هر دو وارد هال شده بودن، دختر یقیدقا

 شده  یدانشگاه بهش معرف ی کبار جلو یبالفاصله شناخت فقط 

 .بود

 نا یمؤدبانه به س  ی رفتنه، سالم یداد آمادهیکه نشون م ی با ظاهر

 کرد که  ی م پسریسخاوتمندانه تقد ی داد و لبخند مکش مرگ 

 ... بودظاهراً نامزدش 

 :گفت ی جعفر ی اتاق خارج شد و رو به آقا ا از یهل

 مانه بهتون ید! صمیخوش آمد یلی، خی سالم جناب جعفر 

 ....دیگم، خوشبخت باش یک میتبر
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 ار متفاوتش با یا و ظاهر بس یهل ی نکه محو تماشاینا ضمن ایس

 که  یه بلوز و شلوار مناسب و شالیشش بود ، با یقه پ یچند دق

 د دوستش تازه یاز صحبتا فهم پوشونده بود. موهاش رو کامالً

 با ی جعفر ی ا خطاب به آقایت از هلینامزد کرده، پس به تبع

 : مانه گفتیصم یلحن

 ... کنمیک عرض میجناب! تبر 

 وارد  ی ام با چایش کرد. هلییراهنما ییرایپذ  ی به سمت مب لها 

 منتقل  ییرایمن به پذیرو از نش ینیریوه وشیم ی ال ظرفایشد. ش 

 .....کرد

 شام نگهشون داشتن،  ی نا به اصرار و با خواهش، برای س ا ویهل

 دینا حس کرد بای ک رضا نشسته بود سیک تو جیال جیش

 خودشم اون جا نشسته بود، امّا دلش تو یتنهاشون بذاره از طرف
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 د، دو تا مرغ عشق رو تنهاشونیکشیا پر م یهل ی آشپزخونه برا

 .....رفت که دلش بود  ییگذاشت و جا

 د، یکش ی ن خفهایا هیا تمام قد جلوش ظاهر شد، هلهوینا ب یس

 گهیکدیبه هم بدهکار بودن؛ نگاه از  ییه جورایهر دو انگار 

 نا یکردن، سیدن و آشکارا از چشم تو چشم شدن حذر م یدزدیم

 :گفت 

 !رم ؟یلزم هست برم بگ ی زی؟! چیخوایکمک نم 

 اد دنبالش یم دم نامزدشیز هست .از غروب که فهمینه! همه چ

 ....دم که شام بمونن ید یه تدارکاتی

 از ییکه رگه ها   یکرد و در ادامه آروم و با لحن ی مکث کوتاه 

 : اعتراض داشت
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 ...یکنواختین یاد، خسته شدم از ایما اصالً مهمون نم ی برا

 ا ؛ درکیهل یدلش به درد اومد از لحن آرزومند و مظلومانه

 و تو خلوت  ی ردر نظرش تکرا ی کرد چقدر روزا به طرز بدیم

 از داره. بازم اگهینجور رفت و آمدا نیخودش تنهاست ،به تنوع و ا

 ا داشت ویهل ی برا  ی ادیز  ی ایروزه تهران بود مزا یمثل ف یدوست

 ...کردی نم یین حد احساس تنهایتا به ا

 ا که از یدل به دلش داد تو آشپزخونه موند تا کمکش کنه، هل

 :گفت ی د یو تاک ی ر باً دستویتقر یقصدش آگاه شد با لحن

 یجعفر ی ست برو لباست رو عوض کن؛ زشته آقاین ی نجا کاریا  

 ....اد خونه ما ی ن باره میاول یرو تنهاش گذاشت 

 :نت گرفت و گفتی ه از کاب ینا تکیس

 ....دلتنگ هم بودن منم عمداً تنهاشون گذاشتم یلیانگار خ 
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 و حسرت فتهی ش  ینگاه  ا بایرفت هلیرون میاز آشپزخونه ب یوقت

 ... بار تا رفتن به اتاق بدرقهاش کرد

 خت و بر برهوت قلبش آوار یهمون لحظه صدر بار در خود فرو ر

 خُب "اد بزنه یخواست فریکرد، م ین ینه سنگ یشد نفسش تو س 

 ا انگار یر از تو!!! تازگیشن بغیگه میه همه دلتنگ همد یعین طبیا

 ناخنتم بهش یگوش ه ی کنیم ؛ تمام تالشت رو یطرف یه جزامیبا 

 ...."ر کنهینخوره مبادا واگ

 ... فرو خورد و سکوت کرد یامّا حرفاش رو همراه بغض

 یبخش ، و آرامش یش از ازدواج! گهگاه دست نواز شیپ

 شد یشامل حالش م ی ر کنندها یغافلگ

 یبرا ی ل قانع کنندهایدل ی؟! واقعاً کار و خستگ یحال چ یول

 بان ه یغر یناست ؟! آشوبیس ی برخوردار   ل طرزی ن قبیه ا یتوج

 ک در یک به یوجودش رو در برگرفت ، سوالت بازپرسانهاش 

 !شده؟ ی براش عاد ی ن زودیف شدند ؛ نکنه به ایذهنش رد
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 با یزندگشه ،نسبت به یم یخانوم دکتر داره واقع ی دم حرفایشا

 مو نیتپه ! نکنه پشیگه دلش براش نم ی ا دلسرد شده و دیهل

 ه کالً بذارش کنار؟!افکار گزنده و مخربگیند وقت دشده و چ

 ... خته بودیروحش رو مسموم و روانش رو در هم ر

 ی ا ی بود و سرزنشگرانه تنها مقصر قضا ییتمام مدت در حال بازجو

 نا رو که مروریدونست...طرز برخورداش با سیر رو خودش میاخ

 از هر  ی ل نسبتاً سرد و عار  ید و شیسه با سپیکرد در مقا یم

 هم  ی کرد....گاه یجاد م یا ین براش خال بزرگیبود ، هم یساساح

 نا یان سین میکه در ا یآمد طوریل مدافع در می در نقش وک

 رو که  یه کدومِ مسائلیا یال آ ید و ش یشد ؛ سپ یصدرصد محکوم م

 

 

 تا  ی داشتن؟! از شروع خواستگاریزندگ ا از سر گذرونده تو یهل

 ه روز با خاطره خوش ی یتنمونه ح ی و تهران اومدن برا یعروس
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 خواست پشت تلفن یبراش رقم نزده بود تا دلگرم باشه، چطور م

 اد تا مدتها یادش م ی لش بده؟! یعاشقانه تحو ی حرفا  ی ا حضوری

 د، چه برسه بخواد عاشقانه نثارش یپرسیحالش رو هم نم یحت

 نیتوه ی گزنده و زمختش، رفتارا ی حرفا یهی شه سایکنه ! هم

 ن ی کرد. همیم ین ی ا سنگیقلب دردمند هل ی رو ستشیناشا ز ویآم

 .بست ی م یبود و راه رو بر هر ابراز عشق ی کاف 

 انه کلماتیپروایب  یو لحن یفتگ ی ال اگه پرشور ،با شید و شیسپ

 ...دن یطرف مقابلشون رو پاسخ م ی کنن، تنها محبتهایرا ادا م

 چه ده بود حامد خالصانه یخودش د  ی بارها و بارها با چشما

 ....!کنهید م یم سپ یتقد یعشق

 

 

 با  ییاول ازدواجش رو تو غربت و تنها  ی ؟! روزا یا چیاما هل

 ...گذروندیش در انزوا و پر استرس میر یون و قلبیگر یچشمان
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 که با رنج و محنت ازش عبور یو موانع یبعد از اونهمه سخت

 شون وین از زندگیمنحوس نازن یهیکردن با محو شدن سا

 !امشسراب آردن به  یرس

 ره یشون خواست شکل بگ یکم زندگی

 ش از دهها ی کرد شده قوز بال قوز ، بیفکرشم نم ی که حت یمشکل

 نا مقصره، دل ید واقعاً سین تصور که شایبار تو خلوت خودش ا

 نه که ین نازن ین رو شکسته حالم بخاطر آه سوزناک و نفری نازن

 .دادیه روز خوش ندارن ؛ آزارش می یحت

 ادش اومدینا کنارش نبود یدار شد، سیخواب بر از ید یصبح کم

 ون خوابشی زی تلو ی کاناپه جلو ی نا رفتن رویال ایشب که شید

 

 

 دار نشد، خودشم خسته بود نتونست یصداش زد ب یبرد هرچ

 ... دار بمونهیشتر بیب
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 ..... ظاهراً ی د نصفه شب اومده ول  ی فکر کرد شا

 ی نا هنوزم روی د سیشد د از اتاق خارج ین اومد وقتییاز تخت پا

 روش انداخته! پس ی ر سرشه و ملحفهایبالش ز ی کاناپه است ول  

 ...!دهیعمداً سرجاش نخواب ی دار شده ول یب

 دیشب گفته بود امروز بایو کالفه وارد آشپزخونه شد،د یعصب

 له جمع کنن....حال تویک هفته  ده روزهشون وسیسفر  ی برا

 دارن سفر رفتنشون که ینداغو یوسط زندگ   ی ر یو ی رین هیا

 یلینشونه و خی ب ی نکه چه روابط عاشقانهایبود ؟! نه ا یچ ی برا

 شتر بهشون خوش یدم سفر برن تا بیدارن با یگل و بلبل  یزندگ

 !بگذره

 

 

 تو آشپزخونه مشغول یخاص یچ مالحظه یه یبرخالف گذشته ب 

 نکه ین بدون ایهم ی اعصاب شده بود برا یبه کار شد، کامالً ب
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 دا کردنیپ ی نتا رو برا ینا رو بکنه در کابیاب بودن ست خویرعا

 که ی زیکرد، هر چیک باز و بسته میک به یاز یل موردنیوسا

 ....افته یذاشت تا از قلم ن ی نت میکاب  ی د رویرسیبنظرش لزم م

 ی در خالل کاراش صبحانه هم آماده کرد از آشپزخونه هرزگاه

 سته صبح جمعهدر انداخت بازم خواب بود،یبه هال م  ی نگاه 

 لش یدل یدن بیدن بدتر از همه جدا خوابینهمه خوابیا یاست ول

 ...کالفهاش کرده بود ییه جورا ی

 ده بود یا چیو بدون مشورت با هل یینا تنهایکه س ی طبق برنامها

 صبح زود راه افتادن چون اول هفته بود جاده چالوس خلوت و 

 

 

 د از کندوانبع دن ی شه که ر سیاه ب یب خوش هوا بود به س یعج

 ل مه تاین آمدن ابرها و تشکییبخاطر پا ی مسحور کنندها ییبایز

 شمال خصوصاً  یشه جادهی شد، همیده میکرد دیچشم کار م
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 بعد از  یا کمیشتر دوست داشت ، هل یچالوس رو از خود شمال ب

 ده ین مدت فهمیافتادن تو جاده معصومانه به خواب رفته بود. ا

 دارش کنه یخواست بیداره . دلش م  ببود تو جاده عادت به خوا

 کردینتونست چون حس م یباشه ول ییباینهمه زیتا اونم شاهد ا

 یکه تا مجبور نباشه حرف ی دلخوره ؛ طور یبیروز به طرز غریاز د

 ا حداقل کمش کنه  ی تونست غم رو از دلش پاک یزنه کاش م ینم

 نه ی نب ی خوشگلش رو اونجور  ی تا چشما

 و  یشون کیبختک افتاده تو زندگ که مثل ی زیدر عجب بود چ

 خواد رفع بشه ؟! و دست از سرشون برداره!، اون شبیم ی چطو ر

 

 

 ی کاناپه خوابش برد وقت ی د چه موقع رویکه مهمونا رفتن نفهم

 صبح بود ، خواست بره تو اتاق بخوابه ۳ ی دار شد ساعت حدودا یب

 رداشت ه بالش و ملحفه بیدار و بدخواب بشه یا بینکه هلیاز ترس ا
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 سابقه ی ب  یید صبح با سر و صدای همون کاناپه خواب ی و رفت رو

 د ی ا رو دیبه حالت نشسته در اومد هل  یدار شد ، وقتیاز خواب ب

 ... گرفته و درهم مشغول کاره ی که تو آشپزخونه با چهرها

 نا ی س یوارد آشپزخونه شده بود متوج هحضورش شد ول یوقت

 مشهود ی وابش رو با دلخورام جیشقدم شد و سالم داد ، هلیپ

 .... داده بود

 شتر وقت عمداً تو آشپزخونه خودشویتمام طول روز رو هم ب 

 یگه مطمئن شده بود برخوردار ینا دیسرگرم کار کرده بود. س 

 ن واکنشیکاناپه است، از ا ی شبش رو یدن دیا بازخورد خوابیهل

 

 

 هزداد تا چه اندایتو دلش روشن شد چون نشون م ی دینور ام

 .... ا با ارزشهیهل  ی وجودش برا

 پدر ی ال یرود که ویاز چالوس خارج شدن به سمت هچ یوقت
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 که به مقصد ید نزدیدار شد تا چشم باز کرد فهمیا ب یمهران بود، هل

 نگه داشت  یمی بزرگ و قد ی در ی نا جلوی س یقیبرسن، بعد از دقا

 ......اده شد تا در رو باز کنه یو پ

 یرو کم  ینکه صندلیاب بود، با او ر رو درخینبارم کل مسیا

 دا کرده  یپ یبازم بدنش به شدت حالت کوفتگ ی خوابونده بود ول  

 ...کرد، با دستش مالش دادیدرد م یبود، گردنش کم

 اط نسبتاً ین رو در حینا ماش یعبور کردن و س یاز در آهن یوقت

 طبق ه با روکار ۲ه ساختمون یاده شد یا پیال پارک کرد هلیبزرگ و

 که در اثر گذر زمان به خود گرفته ی رهاید، رنگ تیسف  انمیس

 

 

 داد. سمت راست تا چشم کاریبودنش رو نشون م یمیبود قد 

 و  یبهارنارنج ، نارنج ، پرتقال ، نارنگ ی کرد پر بود از درخت هایم

 ا صبر کردیداشت هل یدگ یاز به کندن و رسیکه ن ی بلند ی علفها
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 کلنجار رفتن با قفل زنگ یق ی قاد نا درها رو باز کنه، بعد ازیتا س

 ر، امّا یدلگ یبیبود و به طرز غر  ی زده، بالخره در باز شد ، هوا ابر

 ! یدوست داشتن

 مانع شد  ی نا فوری س یرو برداشت تا به داخل ببره ول یا ساک یهل

 رو یال بره و اتاقیو از دستش گرفت. ازش خواست به داخل و

 ی، به محض ورودش بوره اینا ساکها رو ب یانتخاب کنه تا س 

 نداد  یتید و مشامش رو پر کرد اهمیچیش پی ن یر بیز یخاص

 ت کننده یکنه و اذیبهش عادت م  یدونست بعد از ساعتیم

 ....نخواهد بود

 

 

 ک بازیک به ی ف کنار هم بود درشون رو یتا اتاق خواب به رد۳

 کنفره دریش تخت یکیکرد دوتاشون تخت دونفره داشت، 

 نا به سرش زدی ر س یاخ  ی بخاطر زهر رفتارا ی ر  انتحا یمیتصم
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 اش کمترین چند روزه خودش رو جدا کنه تا از کم محلیلاقل ا

 ... بهش دست بده  ی حس شور بخت

 ستاده،یا هنوزم مستأصل اید هلید ینا با ساک وارد شد وقتیس

 اتاق خوا بها گذاشت و رفت تا ی هر دو ساک رو داخل راهرو

 رو که برداشته بود، مخصوصاً جلو  ییفههاملح ای اره، هلیه رو بیبق

 ین اقدام رویده بود تا در اولیلباسها داخل ساک چ ی دست رو

 ی شتریاد گرفته بود تو سفر ملحفه ب  ی تخت بندازه از مادرش 

 زش باشه. چونیف شدن تمیافتاد و کث  یبرداره تا اگه اتفاق

 .....رممکنهیغ یط شستن در مسافرت سخت و گاهیشرا

 

 

 نا انداخت یس ی از اتاقا برا  ی ک  ی تخت  ی دونفره رو رولحفه م

 .... بالشها ی د رویکه آورده بود رو هم کش یه بالشینطور رویهم

 یرو که کوچکتر بود به اتاق مجاور برد و سراسر  ی گریملحفه د
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 ....تخت و بالش  ی انداخت رو

 نکه دختر لجبازیداشت با ایازش رو هم بر میمورد ن ی د لباسایبا

 ی لجباز ینمورد خاص دلش کمیدر ا ینبود ول  یکن یتالف و

 نا تو دلشیس  ی غ کردنایو در  ی که از دور یشی خواست تا آتیم

 ... شدیکاسته م  ی شعله ور شده بود، اندک 

 ز رو بهیگه همه چینا دیکارش که تموم شد وارد هال شد س

 داد ویرو نشون م  ۲:داخل خونه منتقل کرده بود.ساعت 

 نخوره سر درد  ی نا چای دونست سیده بودن مه نخورهنوز صبحان

 ل یرو از سبد وسا ی ن به آشپزخونه رفت کتریهم ی ره برایگ یم

 

 

 گاز، به لطف ی خت و گذاشت روی برداشت داخلش آب ر

 که قبل از ازدواج با خانوادهاش رفته بود آداب ی اد یز ی مسافرتها

 ود که جمع کرده ب یلین از وسایدونست ، ای م  یسفر رو بخوب
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 دنشون در دل ی نا هم با دی که سیآمد، طوری  به چشم م کامالً

 ....نش کردیتحس

 ت بردیسکوی و ب  ینیریخت و با خرما ، ش یکه آماده شد ر ی چا

 ....نایس ی ز جلویم ی گذاشت رو

 تو  یهم بود. خستگیمبل لم داده بود و چشماش رو ی رو

 ه کلهیا که تو جاده خواب بود .حتماً یکرد. هلیداد میچهر هاش ب

 ....ا شمال اومدهت

 ش نشسته بود دلش یحسرت و اندوه به تماشا یی اینگاهش با دن

 رش کاشینظی مردونه و قد و قامت ب یچهر ه ی ضعف رفت برا

 !ز به روال قبل برگرده ؟یشد دوباره همه چیم

 ست؟! اگهیتو تب و تابِ خواستنه ؛اون ن ایهلنقدر که  یا یعنی

 ! اد؟ی هست پس چرا سمتش نم

 ن بار بخاطر آروم یاول ی گفت براید افتاد که م یسپ ی اد حرفای

 شه؟! چطوریآخه مگه م  یشقدم شده، ولیکردن حامد خودش پ
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 ! کنه؟ ی ن کاریتونسته همچ

 ی ا، باتوجه به رفتارایاز سمت هل ی ن کاریبا تصور انجام چن 

 سک رو ین رینا احتمال پَس زدنش بود....محال بود ایر س یاخ

 .....از ذهنش خارج کردتصورش رو زود  یل یبکنه، خ

 نین لحن چندین با آروم تری هم ی نا به ظاهر خواب بود برایس

 اورد یاسمش رو هم که به زبون م  یبار صداش زد، حت

 قابل  یفیچ تعری شد که در ه یر و ناب م ینظی ب یدستخوش حس

 وصف نبود، انگار از عمق جان با بند بند وجود و تک تک 

 ....زدی صدا مبدنش اسمش رو  ی سلول 

 ....از هم فاصله گرفتن یکه خورد پلکاش به آروم  یبا تکون

 سرش به حالت نشسته در اومد ی ا بال یدن هلیبه محض د

 :دورگه گفت  ییاطرافش رو نگاه کرد و با صدا

 دم ؟ یخواب یلیساعت چنده؟ خ 
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 است هوا ابره  ۲ک یباشه، ساعت نزد ی ک ربع ید  ی نه شا 

 ... م سرد نشهختیر ی ست، چایمشخص ن

 خته با یآم یخواستن  یا پر داد، با لحنینگاه نافذش رو سمت هل

 :دیپرس یاز دلواپس ییرگ هها 

 !؟یتو خوب 

 ! خوبم 

 د، یپرپشت و خوش حالتش کش ی داخل موها ینا دستیس

 ا که یخوش رن گ و بقول خودش خوش طعم هل ی به چا ی نگاه 

 :ز بود انداخت و گفت یم ی رو

 ...اج داشتم یحت بهش ا یلی! خدستت درد نکنه  

 ن ی! فقط همیچیه  ینیا کنارم بش یه بی، نه  یزمیه عزینه 

 نوش  "! در جوابش با گفتن  یخشک و خال  یدستت درد نکنه 
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 زونش رو برداشت و با خودش برد تا هم از اون ینگاه گر"جونت

 ....کنه ی ناهار فکر ی جو راحت بشه و هم برا

 رو تو نا ی که قامت سد  ی چرخین طور دور خودش میهم

 ز یم ی رو رو  ی چا ینی که سید ، در حالیچارچوب آشپزخونه د

 : ذاشت گفتیم

 . ناهار ی رون برایم ب یبپوش بر 

 کنم ، تو هم یدرست م ی زیه چیست! خودم اآلن  یلزم ن 

 !استراحت کن ی خست ها

 :گفت  ی از سرزنش داشت وقت  ی لحنش رنگ عتاب و رد 

 ت کامله، اگرم تو سفر استراح ،یکن ی نجام آشپزیست ایقرار ن 

 م یبنظرم بر یارم ول یرم میگ یرون ، غذا م یب ی ایب ی حالشو ندار

 ....ست ین یگه شرجیاد دیرون بهتر ه نم نم بارون میب
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 نا استقبال یشنهاد سخاوتمندانه و سرشار از درک سیا از پیهل

 :نا گفتیتکون داد ، س ی کرد و به عالمت موافقت سر

 ....رم یبگ  ی قهایه دوش  دقیمن  یشی پس تا حاضر م 

 ال بخاطری و ی خواست، هوای حاضر شدن نم ی برا یا فرصت یهل

 رون منتظر یح داد بین ترج یهم ی بودنش خفه بود برا یمیقد

 س کرده بود ین رو خی گفت زمی نا میکه س ی بمونه ، نم بارون 

 ی شاخهها ی بود باد لبال ی ادامه نداشت. هوا هنوزم ابر یول

 ....کردید و رقصانشان میچی پ یاط م یو کوتاه ح درختان بلند

 اَمرداد ماه که معموًل ی در کل نسبت به فصل تابستون و آخرا 

 .... بود ی ریخوب و دلپذ ی باشه ، هوا یاوج گرما و شرج یستیبا

 ..... رش بودیام که عاشق بارون و راه رفتن بدون چتر زیهل
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 متصل به  ی کمپرسور کولر گاز  یروشن شدن ناگهان ی صدا

 .....داد ینا م یل خبر از اومدن سپنجره ها

 م ساعت طول یقه ن یدق  ی کل حموم و آماده شدنش بجا

 ا که یدن هلی دن به موهاش بود، با دید. بخاطر سشوار کشیکش

 :دیاط بود ، پرسیتو ح

 ....!؟ی معطل شد  یلیببخش خ 

 .... اطم با صفاستینه!هوا خوبه ح 

 ...!م ؟یخُب بر 

 ...شنه؟ کولر چرا رو

 ه) کولر رو روشنیدم داشت ، فن ( تهو یل یه خخون ی هوا 

 ن فصل یکم عوض بشه، در ضمن ایم هوا یگردیکردم تا برم

 

 

 شه تو خونهیسال تو شمال اگه مدام کولر روشن نباشه نم
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 .....موند

 نا به راه یدن تکون داد و بدنبال سی به عالمت فهم ی ا سریهل

 ... افتاد

 ی فتن که غذاهاتو چالوس ر یک محلیه رستوران کو چیبه 

 داشت، یخوب و مطمئن

 شناخت ، وارد که شدنینا رو هم میق مهران سیصاحبش از طر

 د تا یا جلو کشیهل ی رو برا ی انتخاب کرد و صندل ی زینا میس

 ار نبود یاز آقا بخت ی نه خودشم روبروش نشست، خبریبش

 ۶ ی ان با  شاگردش که پسریساله بود، خوش آمد گو 

 ...اومد زشونیت غذا به سر مسیل

 :د ینا پرسیس

 

 

 !ستن؟یار ن یآقا بخت 
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 ...شهیداشون میگه پیرفتن تا خونه د 

 ا گذاشت تا یهل ی غذا رو جلو ی تکون داد و مِنو ی نا سریس

 نخورده بود و ی زیبهش انداخت،چ یا نگاه یانتخاب کنه، هل 

 هم  یکه تنوع چندان یین غذاها  ی رفت، از بیدلش مالش م

 ....اب کردرو انتخ یکباب یماه  نداشت

 ن یریش ید با اون لهجهینا رو د ید تا س یار از راه رسیآقا بخت

 نفک صورتش بودازشونیخندون که جزو ل  ی و چهرها یشمال

 :استقبال کرد

 !ن ورا؟ ید)، از ای( خوش امدییمهندس خش بمو ی به به آقا

 : نا هم در پاسخش گفتیس

 د؟یار خوبیسالم آقا بخت 

 

 

 ارم خدمتتون)؟ ی ب یت( چارم ته خدم یب  یر...چشک 
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 تون پرورده یو مخلفات، ز یرزا قاسمیه م یبا  یکباب  یدوتا ماه 

 .....حتماً باشه

 کا(پسر) برو آقا مهندس سفارش یر ی چشم... ها ی به رو

 )ریر(بگ یب

 د بود گفت ، ینا دوباره سفارش رو به پسره که اسمش سعیس

 هکه دچارش شد ییل و هواا رو از حایکرد بتونه هلیم یسع

 ن حد ساکت یتا ا ینبود ول ی چ وقت دختر پرحرف یخارج کنه ه 

 که با یکه گذشت در حال یبودنش هم نگران کننده بود ، کم 

 :رفت گفت یز ور میم ی رو ینمکدون جرم گرفته

 

 

 صاحبش مرد معتقد و  یس ت ولی ز نیتم یلینجا ظاهرش خ یا 

 کنه از یب استفاده مسالم و خو ییهست، مواد غذا ییبا خدا

 .....ر سالمت، غذاهاش مطمئنهنظ
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 توجه نکرده یلیبه اطراف انداخت خ ینگاه  یتفاوت ی ا با ب یهل

 نا دقت که کرد ، متوجه شد حق بایس ی با حرفا  یبود ول

 در یجالب نبود ول یلیهاش هم خ ی زیروم یناست حت یس

 : جواب گفت

 .... ستیاگه غذاش خوبه مهم ن 

 میبر ی بهتر ی ت جاخواسین مسافرت دلم میولا ی راستش برا

 د زودتر اقدام یده بود. با  ی فا یب یهم جستجو کردم ول یلیخ

 خوب  ی مدارس جاها یلین فصل سال بخاطر تعط یکردم ایم

 

 

 ن یهم ی گرمه ، برا یلیش خ یجاها هم مثل ک   یرزرو بود، بعض

 ......اره ید ب یمجبور شدم به مهران بگم کل 

 : روونهاش کرد و گفت ی م نگاه یا ن یهل

 ..... نجا خوبهیست ، همیهم ن م 
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 ح یرو دوست نداشت ترج ایهل  ی سربال  ی ن طرز جواب دادنایا

 ی طور ی اره، ول یداد اعتراض کنه و مخالفتش رو به زبون بیم

 براش مهم  ی ن زندگیا یچیداد ه یکرد که نشون میبرخورد م

 یت حرفگذرونه خواسیروزا رو م ی نجوریست و فقط داره همین

 ی ا برخاست تا برایسفارشها اومد، همزمان هلد با  یبزنه که سع

 بره، همون اول ورودشون  یس بهداشتیشستن دستاش به سرو

 ... داش کرده بودیه چشم چرخوندن پیبا 

 

 

 د بدون مالحظه ویز رو که سعیدمان مینگفت چ ی زینام چیس

 ا یهلگذاشته بود. تا آمدن  ی نجور یز رو همیقه همه چ یسل  یب

 اد و بتونه خودش بره تایب ای هلکرد تا دشون، و صبر یمرتب چ

 ...به دستاش بزنه یآب

 نسبت اً  ی نا با صدایار خطاب به س یکه گذشت آقا بخت یکم
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 :گفت ی بلند

 ی گهایز دی؟ ( چین یاج نایگه احت ی د یچی مهندس! ه  ی آقا

 )د؟یاج نداریاحت

 ...ز هستی نه! دست شما درد نکنه همه چ 

 ی ه بود طعم خوبف کردینا تعریکه س ی ونجو ر غذاش هم

 ار رفتن ویز آقا بختیداشت بعد از صرف ناهار هر دو به سمت م

 

 

 نا صورتحساب رو خواست، بعد از تعارفات معمول هر دویس

 :گفت ییار با خوشر ویتشکر کردن ، آقا بخت

 ف ی د بازم تشرین ورا در برو..( خوش آمدیاز ا ی ا یخش بمون

 ) .دیاریب

 دار بود ، اون  ی هوا همچنان ناپااز رستوران خارج شدن ،  یقتو

 ده ی ا د یکرد دریتا چشم کار م یکم  یابون به فاصلهیطرف خ
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 بلند  ییشد خروشان و مواج غرق در شکوه و عظمت با موجهایم

 که

 یجا یکه در جا یاهیس ی بودن داشت .پرچمها  ینشون از طوفان

 لزم  ی و اخطارها ساحل نصب کرده بودن به مسافران هشدار

 ....دادیرو م

 

 

 کم و با  یلیکه فعال خ ی ن هوا بود و بارون یا اما عاشق ایهل

 فرو خورده ید، انگار آسمونم بغض یبار ی فاصله بصورت نم نم م 

 ...در دل خود داشت

 ا ینا پا تند کرد به هلیدرشت بارون س ی با شروع شدن دونهها

 س یمانع از خن بشن تا  یه کرد زودتر سوار ماشیهم توص

 ینا رو بندازه که باوجود هوایا نخواست به س یشدنشون بشه، هل 

 نا یسوار شد و س  یچ حرفیه ین ب یبرن کنار ساحل بنابرا یبارون
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 ....م به سمت خونه رفتی مستق

 اط پارک کرد بارون تندتر شده بود واردین رو داخل حی ماش

 ا رفت و لباسش رو از داخل ساک برداشت ویخونه شدن هل

 شب آخر شب قبل از ید عوض کرد حال حموم رفتن نداشت

 نکه النم دوش یگرفته بود. با ا ی خواب تهران دوش مختص ر

 

 

 راه خصوصاً که ناهار هم تازه  یبا وجود خستگ یلزم بود ول

 .....خورده بود فعالً ازش صرف نظر کرد

 از قبل  یلیه کولر خیخونه باوجود تهو ی نا بود هوایحق با س

 بود یهر چ یه بود ولدم به بو عادت کردیشده بود شا بهتر  

 ه خارجیکولر رو از حالت تهو ینا درج ه یداشت، س  ی حس بهتر

 باد خنک گذاشت لباساش رو عوض کرده بود و ی کرد و رو

 د، معلوم یداشت دراز کش یتخت اتاق خواب که پنکه سقف ی رو



@Romanbook_ir                                                                                      تابوشكين عاشقانه  

  
 

شما! یمجازق ین رف ین و آخریرمان بوک:  اول                                      

 .... کرده بود یبود سرش رو بذاره خوابه از صبح زود رانندگ

 گه خوابشیر رو خواب بود و د یسا امّا تمام مدت طول میهل

 نا غرق در یآمد، به اتاق خواب رفت حدسش درست بود س ینم

 ....خواب بود

 

 

 شتر شده بود ویاط رفت بارون ب یاز فرصت استفاده کرد و به ح

 اط رو پر کردهیح ی تموم فضا یخوش طراوت و تازگ یح هیرا

 ر یرو به وجد آورده بود ز  ا یهله باغچی زندگبود، نشاط و سر

 بارون دستاش رو باز کرد و اجازه داد قطرات بارون 

 ال به یو ی وارا یراب کنن، دیسخاوتمندانه سر و صورتش رو س

 اشراف نداشت موهاش رو باز ییبلند بود و به جا ی کاف  یاندازه

 خواست بعد از مدتها دست و ی کرده بود و اون جور که دلش م

 ....سپرد یعیطب ی دهها ی ن پد ی باتر یاز ز یکیبه  دلبازانه خودشو
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 !بود ۳:دار شد، ساعت تو دستش رو رو نگاه کرد یاز خواب ب

 نسبتاً  ی داشت که باوجود صدا یتو تنش خستگ ی بقدر

 

 

 نهمه وقت به خوابیا ی پنکه سقف یگوشخراش و آزار دهنده

 .....!رفته بود

 !ا نبودیهل از ییخونه در سکوت کامل بود، خبر و سر وصدا

 ن اومد به هال رفت ییاد و از تخت پابه خودش د  ی کش و قوس

 د یه تاپ سفیون خوابش برده بود  یزیتلو  ی کاناپه جلو ی ا رویهل

 ....تنش بود حوله به موهاش داشت یجذب و شلوارک مشک

 ناخودآگاه اخماش تو هم رفت صد بار بهش گفته بود بعد از

 لِین سشوارم تو وسایهم ی حموم موهاش رو خشک کنه ، برا

 ادیدونست زیا ! چون م یت هلیشتر به ن یبود ب خودش برداشته

 ....دهیت نمیزا اهمین چیبه ا
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 متوجه شد بعد از حموم با یگرفت وقت  ی شت ریاخماش قوت ب

 ده، جلوتر رفتیخواب ی باد کولر گاز ی لباس کم اومده جلو

 

 

 ه ازت بشی نکه ممکنه اذیبا تصور ا یدارش کنه ولیخواست ب

 ن اقدام کولر رو خاموشیاولدار کردنش صرفنظر کرد. در یب

 هم بزرگ  ی لیخ کرده بود چون خی ییرایهال و پذ ی کرد فضا

 نه کامالً پر یم ست به شکل به یمبل ن  ی ه سری که با ینبود طور

 ... شده بود

 ز دکتر با اکراه ازش فاصلهیه و تجو یر که به توصیمدت اخ

 .....گرفته

 شستکنج لبش ن ی ه از ذهنش گذشت ، لبخندک ی بخاطر فکر

 بردش، ید به اتاق میتخت با ی دنش رویبه بهانه راحت تر خواب

 شد،  یم ی مختصر   یخودشم رفع دلتنگ ی ب براین ترتیبه ا
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 بود  شیآت ی. تنش کوره

 ش، صورتش،یشونیپ ی کِ دستش رویستری، با حرکات ه

 دایاغ پر دیغ ی ه جاینمونه  ی کرد برایدستاش و .... رو لمس م

 ..... ش تریآت ی ک یاز  یکینکرد 

 هر طور شده به دکتر  دیبابود  ۸ک یساعتش رو نگاه کرد نزد

 بردش، موهاش رو که هنوزم نم داشت و خشک نشده بود یم

 ده بود رو کنار زد گونههاش از یش چسبی شون یتو پ یبخش

 گرفته یمخمل ی التهاب کامالً گُلگون شده بودن، صورتش رنگ

 .... شتر شده بودیش ب ییباتر و دلرباینا صدبرابر زی س بود از نظر

 تاپ  ی ه مانتو رویتونست فقط یکالفهاش کرد، نم ی دستپاچگ

 ی کردن صدجا گوشینه میک جور معای بکنه تنش دکترا هزار و 

 گهینه... هزار تا کوفت و زهرمار دیس ی ذاشتن از پشت و رویم

 ه، تو ماریگن محرم بی پزشک که م یشد حتی نم یهرگز راض

 ن یکر سراغ ساک رفت و از بن ف یتش کنه با ای زیت وین وضعیا
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 دا کردی ن س هربع پیک آستی ه تونیلباساش 

 نا داد و دوبارهی جونش رو به س یمه باز شد، نگاه بیچشماش ن

 ییشد جاین اوضاع نم یهم افتادن، با ایپلکاش رو ی حال یبا ب 

 بود یزحمتک رو به هر  یاره ، تونیردش بهتره دکتر به خونه ب ب

 .....بهش پوشوند 

 ب بود، دوست نداشت یغر ییتو دلش آشوب و غوغانکه یبا ا

 ن مکان بهی کترینزد  دیبانبود فقط  ی چارها ی تنهاش بذاره ول

 هم بلد نبود. قبالً اطراف یمشخص ی کرد. جایدا میدکتر رو پ

 گشت و ی م دی باده بود یند ی دکتر ی چ تابلویر، هیخونه و تو مس

 رو بهتر  نجاهایاد مهران افتاد. مطمئناً ای هو یکرد، یدا میپ

 یشمارش رو گرفت به محض برقرار یمعطل یشناسه ، ب یم

 :گفت  یتماس با عجله و هولزدگ

 ؟یسالم خوب 

 ...ریدن بخی ؟! رسی نا جان، شمال یسالم س 
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 ....!؟ی ال رو بلدیک ویا درمانگاه نزد ی آره شمالم ، آدرس دکتر  

 ....ی دشده ؟! نگرانم کر ی طور 

 ....تب کرده یا کمیست هل ین ی زیچ 

 ه مرکزی یچالوس ول  ی بر دیباست  یاون اطراف مطب دکترن  

 با تازه باز یال هست حالت درمانگاه داره تقریک ویبهداشت نزد

 ه بار بابا رو بخاطر فشارش یهست  یشده اونجا معمول کس

 ...میبرد

 ... آدرس بگو 

 ....کرد ی به محض گرفتن آدرس! خداحافظ 

 ا رو مدتینست هلتویک بود نمید کجاست، نزدیفهم ی حدود

 تنهاش بذاره پس تا چالوس رفتن و برگشتنش امکان  ی ادیز

 ...نداشت 
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 رونین رو برد بیچ رو برداشت ، ماش ید، با عجله سوئیلباس پوش

 ی رفت، از تابلوینطور که میو به سمت آدرس حرکت کرد هم

 قه نوساز بود، دنده عقب ه طبیه ساختمون یدرمانگاه گذشت  

 مالحظه پارک  ین رو ب یش روشن بود. ماش گرفت و برگشت برقا

 یرو یانسال یاده شد و رفت داخل ساختمون! مرد میکرد پ

 : نشسته بود خطاب بهش گفت  یصندل

 ... نمی خواستم ببیدکتر رو م 

 ( من ترجمه ینا انداخت و با لهجه مازندرانی به س  ی مرد نگاه

 :گذاشتم ) گفتشدهاش رو براتون 

 .... دهامیفت هنوز نیپسرم، دکتر ش 

 ده یزنقش و کم سن و سال لباس پوشیر ی ن موقع دختریهم

 :رمرد گفت یرون اومد و رو به پیب ی رفتن از اتاق  یآماده
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 شه تماس یداش م یگه کم کم پیزاده دیبابا رمضون ! خانوم قل 

 ی دگبخاطر بارن یگرفتم خونشون مادرش گفت راه افتاده ول

 برم  دیبانداخت ) منم نا ایبه س یم نگاه یرتر برسه( نیممکنه د

 .....هم خستهام و هم کار دارم

 ....باشه دخترم خدا به همرات 

 ستاد راهش رو ینا تمام قد جلوش ای رون بره سیخواست از در ب

 :طلبکارانه گفت یسد کرد و با لحن 

 !د؟یستید؟! مگه شما به کارتون متعهد ن یرو بر یچ یچ 

 که ین نزدیونه هم م ، خید بر  ییاید ب یخانوم من حالش بده با

 ....د یتش کنیزیو

 ومد ینا خوشش ن یس  ی ز و دستورین آمیدخترک از لحن توه

 :چهرهاش نشوند و غضبناک گفت  ی رو یظیاخم غل
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 داشیگه پیم ساعته تموم شده همکارم دیمن ن ی م کار ی تا 

 به خونه  ید کسیاریب نجا ید خانومتون رو همیشه، درضمن با یم

 ... ادیشما نم

 و ی رو حائل در کرد و مانع رفتنش شد با تندنا دستش یس

 :تحکم گفت 

 ستم ینجاها رو درست بلد ن ی د ! من ایم و همکارت نرسیآمد 

 تونم یباً از حال رفته نم یسوزه، تقریخانومم داره تو تب م

 ن اآلن همراهم یجابجاش کنم. اآلنم خونه تنهاست اگه هم

 ییاگه جیکنم، اونوقت دینجا رو تو سرت خراب میا ی این

 ....ی بر یتون ینم

 یی نا با ترشروی ز سیاز لحن گزنده و تحکم آم یدخترک عصب

 :گفت 
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 ینم چطوریرم بب ین اآلن می د، من همیآقا لطفاً مودب باش

 !ینجا رو تو سرم خراب کنی؟!و ا ی ریجلومو بگ ی خوایم

 برخاست و  یصندل ی ز روکه بهش گفت بود بابا رمضون ا ی مرد

 : نا گفتی رو به س

 نه تا یب ینجا مینه همیاگرم بخواد خانومتون رو بب یکسپسرم  

 ...شهیداشون میزاده هم پ ید خانوم قلیاریشون رو بید ایبر

 شهیآت ی تونه حرکت کنه بدنش گولهیگم نمیپدرجان! م 

 !نجا؟یارمش ای ب یگ ی اونوقت شما م

 :ماش درهم بود و گفترو کرد به دخترک که هنوزم اخ

 دم ین حال بهتون م یرش رو همشه دوبرابینهاش میهز یهرچ 

 ... دییا  ی فقط همراهم ب

 : بابا رمضون گفت
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 دید دختر مردم رو با خودتون ببریخوایم ینان یچه اطم ی رو 

 .....شون دست ما امانته یا

 نم حق با یبابا ا ی د، ایتو موهاش کش ینا مستاصالنه دستیس

 خواد دخترک رو ببره خونه؟! هر کس باشه یم ی و رناست چطیا

 ی بردش با فکری هر طور شده م دیبانا یس یحاله قبول کنه ولم

 :هو تو ذهنش جرقه زد ، گفتیکه 

 ..امید اآلن می چند لحظه صبر کن 

 یف چرمیتموم مدارکشون هنوزم داخل داشبورد بود. ک

 ه کجا آوردین یهم ی شد برای مخصوص مدارک تو سفر لزم م

 شت و بهف رو برداین رفت، با شتاب کی بودش ، به سمت ماش

 .درمانگاه برگشت 

 

 

 ف رو باز کرد شناسنامه هر دوشون پاسپورت خودش ، یدر ک
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 نامه و .... رو داد به دست بابارمضون وین گواهیمدارک ماش

 :گفت 

 شون رو یش شما باشه من ایفه پ ین کیمن تو ا  یزندگ یهمه 

 .... ادین اآلن با من بیونم فقط همگردیح و سالم بر میصح

 ش ی در عاجزانه گفته بود و تا چه حد به درموندگمعلوم نبود چق

 یزیرو بسته بود هر دو چ  یبرده بودن که راه هر مخالفت  یپ

 :گفت  ینگفتن ، بابا رمضون رو کرد به دخترک و با مهربون

 ...حال خانومش بده  یل یبرو بابا! انگار خ 

 :دینا پرسیردن به س دخترک بدون نگاه ک

 خانومتون باردارن ؟ 

 :ت گفتیو عصبان یجینا با گیس

 

 

 !گم تب داره باردار کجا بود؟ینه خانوم! دارم م  
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 !ن چه طرز برخورده؟ یام ایآقا چه خبرته؟! اصالً نم

 :افته، با عجز و التماس گفتیه بینا کم مونده بود به گریس

 زنه شما یو مد دلم شورش ریگم خونه تنهاست، عجله کنیم

 ....!د؟یفهمی مگه نم

 کرد یدم درکش م ی نا برد شایوخامت حال س به   یبابا رمضون پ

 .... اشاره زد به دخترک که زودتر بره.

 : دخترک گفت

 ... امیلم رو بردارم اآلن مید تا وسای چند لحظه صبر کن 

 .... ن شدینا از بابا رمضون تشکر کرد و زودتر رفت سوار ماشیس

 

 

 عقب جا گرفت. به محض   ید دخترک در صندلیکشن یطول

 .....خواست پرواز کنهیبه حرکت افتاد انگار م ی طو ر  سوار شدن،

 رانه، دخترک رو ترسوند، باعث شد خودشوین حرکت غافلگ یا
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 د سرو کارش با چه آدم ی، کامالً فهمی سفت بچسبونه به صندل

 ...افتاده ی شهایکله و ظاهراً عاشق پیب

 ن حدیرو در مورد همسرش اونم بخاطر تب، تا ا ی تا بحال مرد

 یی که پشت در بخش ماما ییده بود، مردایسرگشته ندآشفته و 

 ا اومدن فرزندشون بودن به مراتب رفتار بهتر و یمنتظر بدن

 .... دادن و مسلط تر بودنی از خودشون نشون م ی آرومتر

 متوقف و  یبزرگ یدر آهن ی ن جلو  یماش  یبعد از زمان کوتاه

 نا در رو باز کرد و با گفتن ی اده شدن سیک شد. هر دو پپار

 

 

 دن سمتی بلند به حالت دو یید، عجولنه و با قدمها یببخش

 ..... ساختمون رفت

 ....دخترک هم به دنبالش

 نش اتاق روی سنگ ی نفس ها ی مه وارد اتاق شد صدایسراس 
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 د برق رو زد، و خطاب به دخترک که حال تویبرداشته بود.کل 

 :چوب در بود گفت چار

 ....تا ظهر خوب بودشده؟!  ی نجورید چرا ا ین ید بب ییبفرما 

 نهاش کرد ،یا رفت کنارش نشست و معایدختر ک به سمت هل

 : نا گفتی رو به س

 د تب داره دارو و آمپول همرامیدرسته تب کرده!شما که گفت  

 چون تبش بالست ،  یزنم ول ین حال آمپولش رو م یآوردم. هم

 

 

 آب ولرم و  ی د هر طور شده خنکش کرد، مقدارین بایبر ا عالوه

 !د ؟یارید بیتونیز میتم یپارچه

 .... ارم ین اآلن میبله بله هم 

 ....و رفت

 نکهیاره دخترک آمپول رو زد، با ایکه آب رو ب ی تو فاصلها
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 باهم  یقبل ییچ آشنایباهاش چشم تو چشم نشده بود، و ه

 جذبش   یش جور خاصیدوست داشتن  یچهره ینداشتن ول

 د نگرانش باشه با ن حیداد تا ایکرده بود، به شوهرش حق م

 که گفت  ی جمل ها  ی ادآور ی  》درمانگاه رو تو سرش خراب 

 کنه ی ! م《خندش گرفت....  

 د آب گرم کرد، بصورتیقه هم نرسیزود، به ده دق یلینا خیس

 که  ی هر چه جستجو کرد پارچ ها یخت. ولیولرم داخل ظرف ر

 

 

 دا نکرد، با ظرف آب به اتاقینان داشته باشه پیش اطمیزیبه تم

 :فت و خطاب به دخترک گفتر

 ...دا نکردمیمن پارچه پ 

 همون لحظه نگاهش به ساک لباسا که درش باز بود افتاد و آناً

 رو برداشت به سمت دخترک گرفت، در ایهل ی از تاپها یکی
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 ...ن بودینه مطمئن همین گزیحال حاضر بهتر

 !شه؟یم نیبا ا 

 ! بله ممنون 

 ایلزم بدن هل ی ادخترک تر و فرز دست به کار شد،  ه

 حات لزمینا توضیس ی ن کار برایس کرد در حیرو با پارچه خ

 نا دستمال رو گرفت تا خودش ادامهیرو داد، در مرحله بعد س 

 ..... بده

 

 

 مجاور پنجره نشست و موشکافانه حرکات یصندل ی دخترک رو 

 کرد طبقیم  ینا رو که سعی س ی دستا پر از حس و حال

 بدن ی گر های، صورت و دیشونیپ ی ههاش باشه ، رو یتوص

 ....کردی ا تماشا میهل

 ک صورت و رفتاراشیم ینا رو از م ی س یحس نگران یبراحت
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 ....شد درک کردیم

 یهمسرش ستودن ی ک مرد برا ی  ییدای و ش یدگین حجم شوریا

 د! چقدر در حسرت یشک ی ش بود، نفس آه مانند  ی و قابل ستا

 عشق  یکه زمان  بود ینطور دوست داشته شدن از طرف کسیا

 ی ن مرد چنان وابستگینش بود، بعنوان اولیریش ی ایو رو یزندگ

 هم حاضر  ییبهش داشت که بعد از سالها جدا  ی و عشق پرشور

 ...ش نبودیدر زندگ ی گریرش مرد دیبه پذ

 

 

 بح تبمطمئن شد مرد مقابلش هر طور شده تا فردا ص

 کنه،ساعتش رو نگاه کرد عمه نگرانش یهمسرش رو کنترل م

 :نا گفتیرفت ، برخاست و رو به سیتا محموآباد م دیباشد یم

 ق شدیهم که تزر ید، با آمپولین کار رو تکرارش کنیهم 

 .....ست ین یچ نگرانیه ی شه جایانشالل تا فردا حالشون خوب م.
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 :کرد و ادامه داد  یمکث

 ....زنم یه سر بهشون میز رفتن به درمانگاه فردا صبح قبل ا

 ون دخترک ین رو مدیالش راحت شد و ایخ ی داینا تا حد زیس

 باهاش نکرده با دو حس یبود، به خاطر آورد برخورد مناسب 

 :گفت یو قدردان یمتفاوت شرمندگ 

 

 

 ید بابت رفتارم عذرخواه ی ممنونم خانوم دکتر ! لطف کرد 

 اعث شد نتونم خودمو کنترل کنم ش از حد بی ب  یکنم نگرانیم

.... 

 ست! بخاطر شغلم معموًل از ین  یکنم ،مشکلیخواهش م 

 م ، درضمن من ی نی بی م یین عکس العملهایمار چنیهمراهان ب

 نیدارم و در خانه بهداشت ا ییسانس مامایستم لیدکتر ن

 ..... گذرونمیرو م ی افتتاح شده دوره کارآموز یمنطقه که به تازگ
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 ه و من از شمایکیتون یکار  ی ط هی کنه، حینم  یقبهرحال فر 

 د سپاسگزارم و تایدر حق من و همسرم کرد  که  یبخاطر لطف

 ....دیون خودتون کردیعمر دارم من رو مد 

 :رفت گفت یفش م ی که به سمت کینا در حالیس

 

 

 تونم خانومم رو تنهاش بذارم وگرنهید! نمیببخش 

 ام ی د وگرنه بید بگ یلدرسوندمتون حالم اگه شماره آژانس بیم

 ......رم ین بگیرون براتون ماش یب

 شه خودم یهست که هم ید، بله آژانسیونم شما لطف دار ممن 

 ......کنمیباهاش رفت و آمد م

 ن خواست ، بعد از ینا تماس گرفت و ماشیشماره رو داد ، س

 ی رون آورد و دودستیفش ب یاسکناس از ک ی قطع تماس دستها

 :به طرف دخترک گرفت
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 شترم لزمه ید اگه ب ی بفرمائ یست و ل یزحماتتون قابل جبران ن 

 ...کنمیم میتقد

 :دخترک پول رو رَد کرد ومتواضعانه گفت 

 

 

 ن منطقه یگانه چون خانه بهداشت ایخدمات در درمانگاه ما را 

 ه مسئله ینم که اومدم منزلتون یو مخصوص خانوماست، ا

 ... دارم  ه کهیت یه و فقط بخاطر احساس مسئول یشخص 

 تر از نی کرد شرمگین بار تشکر میچندم ی که براینا در حالیس

 ن باعث شد هر یبوق ماش  ی ن انداخت، صدا ییقبل سرش رو پا

 نا به راننده سفارشات لزم رو ی رون از خونه برن ، سیدو به ب

 ن لحظهیکرد، و مبلغ آژانس رو حساب کرد. دخترک در آخر

 بود تماس ییاز به راهنمایخونه عم هاش رو داد اگه ن یشماره

 .... شد کرد و سوار آژانس یره ، خداحافظ یبگ
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 دار شد ، چشماش رو یبا درد گلو واحساس سوزش از خواب ب

 ادش یت خودشو درک کرد و یدن اتاق موقعیکه باز کرد با د

 

 

 غرق ی نای دن سیاومد الن کجاست، سرش رو چرخوند با د

 حالت نشسته  جاش به ی خواب در کنارش تعجب کرد، تو

 ...کردیم  ین یدرآمد، سرش سنگ

 جه مانع یو سرگ یضعف عموم ی ره ول ن بییخواست از تخت پا

 د یاز لباساش بود، فهم ی ک یآب و  یظرف ی پاتخت ی شد. رو

 باد کولر، تب  ی س جلویخ  ی دنش با موهایروز بخاطر خوابید

 ....کرده

 نا تبش ین تصور که سیگونهاش گذاشت ، با ا ی دستش رو رو

 .... ن آورده دوباره گونهاش تبدار شدییپا رو

 ا که نشسته یدن هلیدار شد، به محض دیب  نا یتخت س ی با تکونا
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 ک کرد و دستشیا نزدیع از جاش بلند شد، خودشو به هلیسر

 

 

 بودن دماش لبخند   یع یش گذاشت، با طبیشونیپ ی رو رو

 : ا گفتیلباش نشست، هل ی رو یقیعم

 ...! سالم 

 داد فقط تبش قطع شده یش دار بود. نشون مصداش گرفته و خ

 .... داره یهنوز سرماخوردگ

 :گفت   ینا با مهربونیس

 ؟یزم خوبیسالم عز 

 : شماتت بار گفت یو در ادامه با لحن 

 ؟! مگه یخوابیکولر م ی س جلویخ ی با مو ی ایچرا از حموم م 

 !صدبار بهت نگفتم موهات رو خشک کن ؟

 ....حموم نرفتم 
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 ....!س بود ؟یات خپس چرا موه 

 ..... ر بارونیاط زی رفتم تو ح ی روز که خواب بودید 

 ......ی شب تب کرده بودیبود ؟! د ی ن چه کاریا 

 دا کرده بود یا پیکه شب گذشته بخاطر تب هل یحال  ی ادآور  ی با 

 :ا تو چشماش نشست و در ادامه گفتیغم دن

 ....شب نصف عمر شدمید

 :ا بران نگاهش کرد و گفتیهل

 !؟ی خدانکنه ! مگه برات مهمه که نگران شد 

 ....که مهمهمعلومه  ی وونه شد یمگه د 

 ا یه ؟! چرا تازگیل رفتارات چیشه! اگه مهمه دلیباورم نم 

 !؟ی به ها شدیباهام مثل غر
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 نایبا بغض و عاجزانه به زبون آورد که بند بند وجود س ی بقدر

 تاب ید بیرزا لیت هلی گرفت، دل و قلبش از مظلوم ی رو به باز

 :ده حال گفتیو شور

 گه تحملش رو یمن که د ه، یت و دور یمحدود  یگور پدر هرچ 

 ! ندارم

 :گفت  یده حالیو شور ی قراری،با ب 

 !؟ یستیکه برام مهم ن   ی فکر کن یوونه! چطور تونستید 

 دا، ی به لطف نگاه ش 

ن  یطن بهکرد.یقلب خودش رو بوضوح حس م  ی وارههایارتعاش د

 داد. یم ش گوشقلب ی اهویپره

 .....داشتند  یرقابل وصفیوانه کننده و غیهر دو شور و حال د

 ن یینا با حس بال پای ز شد و سیا از اشک شوق لبریهل ی چشما

 نافذش رو به چشماش دوخت،  ن هاش متوجه شد، و نگاهی شدن س
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پس تو هم به اندازه من دلتنگ :گفت مرتعش از احساسات ییبا صدا

 د ینا عقب کشی شقدم شود که سیپ خواستیا میهل!؟ ی بود

 : دیسرزنشگرانه نگاهش کرد و پرسا یهل

 !؟ی دوست ندار 

 ! نگاه سرگشته و لحن دلخورش   یزان مهر و دلبستگین میبا ا

 ....نبود ی نیک عشق سوزان و فرازمی جز  ی زیچ

 .....ش بودیآزردگ یتحمل نگاه مغمومش رو نداشت که نشون ه

 :دادی م شیماریکه نشون از ب ییبا صدا

 گم ی، بخاطر خودت می خوریخب! تو هم سرما م  ی ریگیازم م 

 : ت گفتطاق یب

 از ی لحظ ها ی شب برایخرم، دیه که به جون میزین چیکمتر 

 ....دمیفکر نداشتنت به مرز جنون ر س

 ش، تکراری عاشقانه و دوست داشتن ی نجواها  ی دن دوبارهیشن

 ، بعد از از تصورشم جذا بتر بود یتگرش حتیحما ی حس دستا
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 باشکوه ی راهافتاد ،جشن و سرور ییا یقلبش بر و ب ی مدتها تو

 .رپاشدب

 یخورد و ب یا ناخودآگاه تکونیزنگ! هل ی با بلند شدن صدا

 رون اومد. چه زنگیکه فرو رفته بود ب ینیریاراده از خلسه ش

 که بعد از  ی مانندیبود وسط شور و حال ب  یموقع و نابهنگام یب

 ....بودمدتها شکل گرفته 

 ش رو هم ی لیفام یکه حت یروز یادش اومد دخترک د ینا یس

 اد، بالتنهاش لخت و شلوارک به پا یقرار بود بدونست ینم

 : د با عجله گفتیپوشی راهنش رو م یکه پیداشت، در حال

 شب از درمانگاه آوردم،ین خانومه است که دیجان! هم یهل 

 .... نتی خواد بب یدوباره م

 راهنش یپ ی ن عوض کرد، دکمهها یلوار جشلوارکش رو هم با ش

 فون رفت ،دریبه سمت آتند  ییون زد و با قدمهایک درمیرو 

 اط رفت، ید به حیاز پنجره هال دخترک رو د  ی رو باز کرد. وقت
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 و احترام ازش  ی نبار با گرم یروزش ا یدرست برخالف برخورد د 

 نا ین سیهم ی گه بلد بود برایاستقبال کرد، راه اتاق رو د

 

 

 به ی رفت تا آب   یس بهداشت ی ش نکرد از همونجا به سرویهمراه

 ......بزنهدست و صورتش  

 تخت به حالت نشسته بود، دخترک رو که تو ی ا رویهل

 لباش ی کم رنگ امّا مهربون رو ی د لبخندیچارچوب در د

 : نشست و گفت

 ... دید! به زحمت افتاد ی سالم، خوش اومد 

 نش یبود، در دل تحس دهیندرو ا یباز هل ی روز چشمایدخترک د 

 دا بود،یهم پ بسته ی ش که با چشماییاییکرد. نه فقط بخاطر ز

 نجا کشونده بودش با یداشت که امروزم به ا ی نیریش  یستاره

 :گفت ییخوشرو



@Romanbook_ir                                                                                      تابوشكين عاشقانه  

  
 

شما! یمجازق ین رف ین و آخریرمان بوک:  اول                                      

 

 

 !د؟یسالم خانوم! بهتر 

 ....بله به لطف شما  

 : لبش نشست یگوش ه ی دخترک لبخند

 ....ودهمسرتون! موثرتر ب ی و البته تالشا 

 ر پوستش یز یرفت و خون گرم  یلیو  یلیگه دلش قیا بار دیهل

 ....ئن بود گونهاش رنگ گرفتهد مطمیدو

 ق تر یا لبخندش عمیمنقلب هل  ی دن حال و هوا ی دخترک با د

 زدیگرفتن فشارش بال م ی نش رو برای که آستیشد، در حال

 :ادامه داد

 ن خراب خواستن درمانگاه رو تو سرمویبراتون گفتن که م 

 !کنه؟

 :وَق زده دخترک رو نگاه کرد و گفت ییا مبهوت و با چشمایهل
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 !؟یچ ی نه!!! برا 

 خواستم برم خونه همکارمیفت من تموم شده بود و میش 

 خواستن منتظر همکارمیده بود، عجله داشتن و نمیهنوز نرس 

 .... بمونن

 :گفت  ی ا با شرمساریهل

 ن یکرده، بخاطر همیم ی ن برخوردید چنید، نبایشما ببخش 

 .... دیاومد

 :فتل شد و گیصدادار تبد  یدخترک لبخندش به خنده

 تونست مجب ورم کنه، یچ کس نمی خواستم هینه! تا خودم نم

 ....زهید چقدر خاطرتون براش عز  ینم گفتم که بدونیا

 ....دیف آورد ینجا تشرید تا ایممنون شما لطف کرد 
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 رد بخاطر همسرش بهه میخوشم اومد  ییه جورا یراستش  

 رو وادار به یتونه کسیجز عشق نم ی زیافته چین حال بیا

 .... کنه ی ن رفتاریچن

 که ی زا رو تجربه کردین چ یخب پس معلومه شما خودتم ا 

 ....براتون مهمه

 قیعم ی محو شد و در امتداد تلخند  یلبش به آن ی لبخند رو

 :گفت 

 اشتم و عاشقش رو که دوست د ی اتفاقاً نه!!! آرزوم بود پسر 

 ی لیخ یدر موردم داشته باشه ول ی ن حس و حال یه همچیبودم 

 رو  ی ترکم کرد، از اون به بعد هر پسر یل واهیه دلیبا راحت 

 اد و یا همسرش رو دوست داره خوشم مینم عاشقانه نامزد یب یم

 .... خورمیبرم، البته حسرتم میلذت م
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 اقت شما ینا لسخته! مطمئ  ی ل  یتونم درک کنم خی متاسفم! م 

 .... دیرو نداشته بهش فکر نکن 

 :ودر بین و رنگ صداش دلگ ی نگاهش غمگ

 نو بهم گفتن منم یهمه هم  ی ت نداره ول ینکه واقع یآره با ا 

 .... ناچار دلمو بهش خوش کردم

 کهن هاش رو داره تو ی دونست چرا زخمایدخترک خودشم نم

 لشیم دلد ی گه؟! شا یشناسه م   یکه نم ین برخورد به کسیاول

 ......به بودنش باشهین نشناختن و غریهم

 ی نکه ذاتاً دختر فضولیود، با اا جذب داستان دخترک شده ب یهل

 :د یکنجکاوانه پرس ینبود ول

 !د؟ی دار  ی ازش خبر  

 .... دمش ی گه ند یم د ی! از همون موقع که جدا شدیچینه ه 
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 داشت ن ی دخترک رو تماشا کرد، قد بلند ی ق تریا با نگاه دقیهل

 ز نقش بود با یکوتاهتر، کالً ر  یشه گفت کمی از متوسط هم م 

 ی و لبا ین ی ب یمشک ی شان چشم و ابروصاف و درخ  یپوست

 .....بود  یح و دوست داشتنیمتناسب در مجموع دختر مل

 جا کرده بود  ای هلتو دل  ین برخورد اول خودشو حسابیدر هم

 ... هنه باهاش حرف بزنیکه دوست داشت ساعتها بش ی جو ر

 ی نه ، تازگییفشارت پا ی! ول  ی خب خداروشکر تب که ندار 

 !؟یکمبود وزن داشت

 .... لو کم کردمیر حدود  کیماه اخ۳بله در مدت  

 دید بایست چون اضافه وزن ندارین  یز خوبین چیخب ا

 تا ۲همرام هست الن براتون  یتی د، آمپول تقویجبرانش کن 
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 د ، از لحاظیون بزن یم ک روز دریسم ینویزنم چندتا هم میم

 .....د یت کن ی ه و غذا هم خودتون رو تقو یتغذ

 .....ممنون، حتماً

 ! د؟یچند وقته ازدواج کرد 

 ....شهیم ی ماه و چند روز۳حدوداً  

 ا معطوف یهل یقبل  یعقبگرد کرد وبه جمل ه یذهن دخترک کم 

 شد که گفت  》ر وزن کم کرده  یماه اخ ۳در عرض  《نکه ،یبا ا

 نبودن که بخواد یمیصم ی اونقدر یجب شد ولمتع یلیخ

 فه یبطه با شغل و وظن مورد بپرسه، در رایدر ا ی شتریسوالت ب

 :دیخودش پرس ی کار

 !د؟یقصد باردار شدن دار 

 .... طش رو ندارمینه !!! اصالً شرا 
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 ی ریشگین روش پید بهتریشما که تازه ازدواج کرد ی پس برا 

 د یباستن ، قرصم یمطمئن ن  گهید ی استفاده از قرصه، روشها

 .... ی ادت نره و سر موقع مصرف کنی

 :دن سرش رو تکون داد و گفتیفهم یا به نشون ه یهل

 ... باشه حتماً 

 .صبحانه وارد شد  ینینا با س ی ق کرد. که سی آمپولش رو تزر 

 تخت و  ی نفر آماده شده بود گذاشت رو۲ ی رو که برا  ین یس

 :گفت 

 ...د صبحانهییبفرما 

 : گفتدخترک 

 یممنون صرف شده! حال خانومتون خوبه فقط سرماخوردگ 

 ....شهیداره که با مراقبت خوب م
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 :گذاشت و در ادامه گفت  یپاتخت ی رو ی برگها

 ونیک روز در مینوشتم  ی تیف شدن آمپول تقویضع یکم 

 د  ییایفت روزانه درمانگاه با منه ب ی ن هفته شیتاش رو بزنن ا۲

 ....زنن یبراشون م هم هست یقاتیاونجا تزر

 :نا و گفت ی خطاب به س

 اگه ازشون د تاید خودتون هم بخوریریبگ یقرص سرماخوردگ

 د تا ی ل کنیعات فراوان مید، مای دا نکنیپ ی ادید مشکل زیگرفت

 درمانگاه رو هم نوشتم  یزودتر از بدنتون دفع بشه ، شماره

 .....بود در خدمتم  ی همون برگه کار ی رو

 :نا گفتیس

 .... د برسونمتونید،اجازه بدیف کردلط یلیخ 

 

 

 رفتن بود  یلش رو هم جمع کرده بود و آمادهی دخترک که وسا
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 :و گفت  ایهلرو کرد به 

 ....ه هام رو فراموش نکن، مراقب خودت باشیتوص 

 ! دیلطف کرد یلیزم خ یممنون عز 

 :داشت و گفت  یچش رو بر می نا که سوئیدخترک رو کرد به س

 ....ست ین  یاده راهیا درمانگاه پ شم تیمزاحم شما نم 

 از  ام مدارکم رویخوام ب یست مین یکنم ، مزاحمتیخواهش م 

 رو هم ییلش بدم ، داروها ی رم شما رو هم تحویبابا رمضون بگ

 ....رمید بگ یکه فرمود

 نا ی بهتر شده بود. س  یلیا خیگذشت ، هل یاز اومدنشون م ی روز

 .... دا نکردیپ  یعات فراوان مشکلیو خوردن ما ی ریشگ یهم با پ 

 

 

 ر شد چون تو روابطشون اثر مثبت یا، سبب خیهل یضیظاهراً مر

 یاساس ی ا نسبت به قبل تفاوتهایهل ی فتار و برخوردا داشت. ر
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 توجه و یترس از دست دادن دوباره ییه جورایکرده بود انگار 

 جاد یا یراتییاد و تغینا باعث شده بود به خودش بیعشق س

 ....کنه

 یی اختالفات و جدا یل اصلیم دکتر در مورد دلخانو ی حرفا

 کرد یم ی ادآوریهمسران مدام تو ذهنش در رفت و آمد بود، و 

 کوتاه مدت  ی ز و سرد شدنایز رین اختالفات ریممکنه هم

 ر سبز یمس ی رانتهاینشون و ناگزی ق بیعم ی ل بشه به شکاف یتبد

 ده بودین مدت فهمیختم بشه ، تو ا ییشون به جدایزندگ

 خاصه  یتیدرا ی ریازمند بکارگ یتا چه حد ن یزندگ حفظ 

 .... مخاطره بندازشبه   یتونه براحتیه غفلت ساده م یکه یطور

 

 

 که شامل  یلون ینا  ینا با خنده و شوخیس  یش وقتیچند روز پ

 ) داده ی بود و دخترک (خانوم مراد ی از باردا ر ی ریشگیموارد پ
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 !!!ه رنگ شدن نبوداز رنگ ب ی گه خبر  ی داد دی ا میبود، رو به هل

 نا واهمه داشت، که یس ی از تکرار و برگشت رفتارا ی ا بقدریهل

 داره، امّا با  یسیده بود با هر کس رودروا یجه رس ین نت یبه ا

 ارانه عمل ینمورد خاص هوش ی د راحت باشه ، و در ایهمسرش با

 نصورت محبت و یر ایت رها بشه، در غی کنه، از بند غرور و من

 ده و دری زمنده خودبخود و به مرور از دست ما یرو که ن یتوجه

 ش ی پاک که به  یینایس  ین حالت ممکنه باعث بشه حتیبدتر

 ....ده بشهیراهه کشیمان داره به بیا

 

 

 نشون برقرار بود با خودش عهدیب ی او نچند روز که روابط سرد

 نکنه خودش دست بکار بشه و ی نا هم اقدامی کرده بود اگه س

 ....حالت قبل برگردونه دوباره اوضاع رو به

 هم حاصل شده  ییشرفتهایحال که دوباره روابطشون برقرار و پ
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 !نا نباشهیداشت مثل قبل منتظر درخواست از طرف سم یتصم

 مواقع حس خواستن تو وجود  یلیبا خودش که رو راست بود خ

 کردیم ی داد و سعیهرگز بهش پروبال نم یخودشم بود ول

 که اونقدر   ی ارجش کنه . طورذهنش خ یرهیسرکوب و از دا 

 ....ش بذارهینا پا پ یموند تا سیمنتظ رم

 ی عیه حق طبیون یده عالوه بر آقاگه براش محرز شیحال د

ک اندازه ید به یدو با ازدواج هر ی   هیخانوما هم هست، تو قض  ی برا

 ...برسن نفع باشن و در کنار هم به آرامشیذ

 ون خانوم دکتر بود، یرو مد  ی ن سطح از بلوغ فکر  یدن به ایرس

 ت کامل ی ن از مراجعه به روانپزشک در دل رضایهم ی برا

 ش کرده ییآگاه و دلسوز راهنما  ی قش مادرقتاً درنیداشت، حق

 .....بود

 کرد، بلکه ید شرمآور بودن نگاه نمینجور روابط به دیگه به اید

 ا هم ثابت شده بود یهل ی دونست. برایم  یعیاز طبین  یاونو نو ع
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 نشاط و  یه آرامش هر دوشون باشه، نو عیونه ماتیچقدر م

 چی هشون شکل گرفته بود که به یخاص تو زندگ یسرزندگ

 .....حاضر به از دست دادنش نبود یمتیق

 

 

 امروز س هشنبه صبح ، وقت آمپولش بود. باهم به درمانگاه رفته 

 یبا خانوم مراد  یت خاصیمیو صم یه جور رابطه دوستیبودن،

 ن بود.....ظهر بعد ازیریا شیهل ی ده بود که برانشون برقرار شیب

 اتاق برداره، ا زنگخورد، خواست بره از داخلیهل یناهار گوش 

 رو براش آورد،  ینا اجازه نداد و خودش رفت گوشی که س

 :گرفت ی که به سمتش میدرحال

 ....روزه خانومهیف

 .... خواستم بهش زنگ بزنمیااااا اتفاقاً م

 :وصل تماس رو زد یدکمه



@Romanbook_ir                                                                                      تابوشكين عاشقانه  

  
 

شما! یمجازق ین رف ین و آخریرمان بوک:  اول                                      

 ؟یروز جان سالم خوبیالو ف 

 !شمال؟ ی ایخبر از من م  یزم، حال بیسالم عز

 !بهت گفت؟ یک 

 

 

 ...ال صحبت کردم اون گفت یح با ش صب 

 سرما خوردم تازه امروز یرم ولیخواستم تماس بگیباور کن م  

 ... بهتر شدم

 د؟  ییحال کجا

 !ک شماینزد یلیخ 

 !چه خوب ، کجا؟ 

 ..رودیچالوس، البته هچ 

 ! ن بغل گوشمونهینکه همی؟! ایکنیم یشوخ 

 ...میین ایراایسم ی ال یست وین  ینه شوخ
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 ....ما ین خون هییا یشام ب ن امشبیپس هم 

 

 

 ه یم حال یای م بیتون ی کم بهترم نمیض شدم تازه یگفتم که مر 

 ... گهیوقت د

 !د؟یهست یتا ک 

 !احتمال تا جمعه  

 ....هام اونجا فقط آدرس بدیه سر م یمن فردا 

 ستم ین یراض  ینمت ولی دوست دارم بب یلیروز باور کن خیف 

 .... یافت یزحمت ب

 د تو دلت تنگی م، شا ی دیشتره همو ندیکماه بی ه ؟! یزحمت چ 

 .... نمتیخوام بب یمن م ی نشده ول 

 ؟ ی ا  یم  یباشه منم دلم تنگه!حال ک 

 ...گردمیفردا عصر ، شبم برم  
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 جان بهت آدرس رو بگه از من نا ی، تا س  یباشه خوبه ! گوش 

 ...نمت یبیخداحافظ فردا م

 برد یش از سرش مبه روش زد از اونا که هو ینا لبخند جذابیس

 ...رو گرفت تا آدرس بده  یشد، گوشیم یو دچار دگرگون

 ا یو قطع تماس ، با اشاره به پاش رو به هل ی بعد خداحافظ 

 :گفت 

 !نجا؟یا ی ای شه بیم 

دل به خواسته ن روزا بود یاز ا یکه ناش  یجانیو ه ی دگیا با شوریهل

 داد. ینا میس ی ها

 :طنت گفتیخته با ش یآم ی با خنده

 ... اد یم فردا دوستت م ی د از فرصت استفاده کنیا ب یهل 

 : لش بدهیتحو ییدندون نما   باعث شد لبخند



@Romanbook_ir                                                                                      تابوشكين عاشقانه  

  
 

شما! یمجازق ین رف ین و آخریرمان بوک:  اول                                      

 .... !کار ما داره ؟  یره چیاد و میچاره فردا عصر میب

 هیثان ی کرده بودم برا همون چندساعتم حساب ی من رو 

 ......داشتم ی زی هاش برنامه ریثان

 و خواست هاشت ی به ن یملتمسش پ ی از حالت چشماش و صدا

 .برد

 اومدن  یومد از وقتیبارش بارون م ی دار شد ، صدایعصر که ب 

 باً هر روز آسمون یهوا همچنان ادامه داشت . تقر ی داریناپا

 .....بود  یبارون

 ا چقدر عاشق بارونه الن ید هلده بویکه تازه فهم ی زیچ

 ا رو با سرما یهل ییه جورایخودشم دوستش داشت چون 

 ....دونده بود ش بهش برگریخوردگ

ش داشت خوب ی د تازه سرماخوردگیتماماً روش کش ملحفه رو یول

 ی رینظ ی نشون گذشته بود و بخاطر حس بیاونچه ب ی ادآور ی شد، بایم

 شدیش میخودش حسود ده بود از داشتنش بهیا بهش بخشیهل که
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   ا یسکوت خونه رو شکست هل یزنگ گوش ی صدا

 .....خورد و چشماش رو باز کرد یتکون

 آزار  ی زودتر صدا  بلند شدتاگفت  یوچن

 ا رو تو آشپزخونهیهل ی دهندهاش رو قطع کنه ، ظهر گوش 

 به کل فراموش کرد مال خودشو خاموش ی خاموش کرد، ول 

 .... کنه

 دن  ی بود برگشت با نگاه کردن و د یتپاتخ ی به سمتش که رو

 :اسم مهران جواب داد

 ...!سالم مهران جان 

 وم خوبه؟ ا خانی؟ هلیسالم خوب 

 ...رسونهیبهتره ، سالم م   یلیخوبه ! خ 

 خانوم صحبت کنه تماس  ایهلخواد با ینجاست میرا ایسم

 .... شون خاموش بودیگرفت گوش 

 .... دم بهش یرو م  ینجاست اآلن گوشیباشه، ا
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 :گفت  یا گرفت به آرومیرو سمت هل ی نا گوشیس

 ....را خانومهیسم 

 .....کرد رو گرفت و شروع به صحبت یا گوش یهل

 ره، اون شب که آدرس دکتر از ینا حوله برداشت تا دوش بگیس

 تماس گرفت، خانواده  یاحوالپرس ی مهران خواست! فرداش برا 

 ی واقع  ی ناشون به معیدوست ی بودن که رو  یخونگرم و با محبت

 .شد حساب باز کردیم

 گوشنواز و ی رون اومد، صدایب  یگرفت وقت ی دوش کوتاه 

 آشپزخونه کشوندش! خو شصدا و با احساس ا، به  ین هلیدلنش

 ... خوندیآهنگ بارون بارونه رو م

 شه ینا تر می بارون بارونه زِم"

 شه یگلنسا جونُم کارا بهتر م

 شه ینا تر می بارون بارونه زِم

 شه ینُم کارا بهتر مگلنسا جو
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 زارهیگلنسا جونُم تو شال

 ترسُم بچاد یکاره م یبرنج م 

 طاقت نداره طاقت نداره 

 شه ینا تر می بارونه زِم بارون

 شه یگلنسا جونُم کارا بهتر م

 ن آرومتریبارون ببار ی دونهها

 شه پر پرینارنج داره م  ی بارا

 دن به شوهر یمنو م  ی گلنسا

 ن زمستو نیمهربون تو ا ی خدا

 ا اونو نستون ی ا منو بکش ی

 ا اونو نستون ی ا منو بکش ی

 ا اونو نستون ی ا منو بکش ی

 شه یتر منا ی بارون بارونه زِم

 شه یگلنسا جونُم کارا بهتر م
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 شه ینا تر می باره زِمیبارون م

 

 شه یگلنسا جونُم کارا بهتر م

 گلنسا جونُم غصه نداره 

 ره پشتش بهاره یزمستون م

 ره پشتش بهاره یزمستون م

 "ره پشتش بهارهیزمستون م

 روحنوازش رو به  ی دن صدایح داد اعالم حضور نکنه تا شن یترج

 ..... ندهاز دست  ییباین زیا

 ین خوندن مشغول دم کردن چایدر ح ی بانشاط و پر انرژ 

 ...... دینا رو تو درگاه دیه لحظه برگشت و سیبود. 

 د،  یدست از خوندن کش

 : گفت ییبا خوشرو

 ! زمی ت باشه عزیعاف 
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 ا رو دوست داشت باورشیهل یجذاب و خواستن  ی ن رویا

 :گفتشد خودش باشه، ینم

 ی خونیاطر من نمتو که بخ ه ها،قشنگ ی صدا

 .... ییتنها یوقت ی ذاریم

 :گفت ی کرد و با طناز  ی مستانها  یخنده

 !تا حال حس و حالش نبود 

 حال به بعد هست؟ یعنی 

 !اوه چه جورم 

 ینبود که بتونه از رو ی ز ینا چی س  ق و پت و پهنیلبخند عم

 .... لبش جمعش کنه

 ی، چااز کنارش رفت یختن چایر  ی ا سرخوشانه برایهل

 ...ز گذاشت و نشستیم ی خت رو یو که رر

 :مفابلش قرار گرفت ، و گفت یصندل  ی نام رویس

 ....خواستیم ی دستت درد نکنه ، دلم چا 
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 ...را خانوم سالم رسوند یسم ینوش جونت، راست

 :زد و گفت یطون یخند ش لب

 !!!نجایان ایقراره اونام ب

 :د یپرس ینا با بهت زدگیس

 !چطور؟ 

 ک یکنه و ازدواجمون رو تبر یپرسخواست احوالیرا میسم 

 ره انگار آقا یکرد که تابحال نشده تماس بگ یبگه ، عذرخواه

 ی گفت از وقتی م، میداً بهش گفته ما ازدواج کردیمهران جد

 خونه  یران نبوده همش مهمونیا یدماهمادرش اومده چون چن

 رفتن شهرستان به ی سراب ی ل بودن امروزم با آقایفام

 ، حال حوصلهشون سر رفته منم گفتم الشون سر بزنن یفام

 گفتم اتفاقاً  یشن! وقت یش ما! گفت نه مزاحم می نجا پید ایایب

 اد ، اونم قبول کرد فردایروزه هم فردا عصر قراره از نوشهر بیف

 ..... انیجادهها خلوت تره با آقا مهران ب صبح که 
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 نا که تا آخرش یره ایاد زود میروزه خانوم ب یبابا حال ف ی ا 

 ....میمون برس یذارن به زندگیتن نمهس

 حس یکرد ، ولیت حالمون قبول نمیرعا ی د برا ی اتفاقاً شا 

 گهیروزه هم هست دیان تا گفتم ف یخواد که بیکردم دلشم م

 ... نکرد  یمخالفت

 

 

 :جان ادامه دادیبا ه

 ان چند بار خواستم یبه هم م  یلیروزه خیبنظرم آقا مهران و ف 

 در رابطه با ازدواج ی جور یدش بپرسم ولروزه رو در مورینظر ف

 ..... دم مطرحش کنمیره که ترسیگ یگارد م

 :و مطمئن گفت ی جد  ینا با لحن یس

 که دهآله،یا ی مرد یزندگ ی شناسم برایمهران رو خوب م 

 روزه خانوم رویست فین ی ادینکه مدت ز یه با ای هر دختر ی آرزو 



@Romanbook_ir                                                                                      تابوشكين عاشقانه  

  
 

شما! یمجازق ین رف ین و آخریرمان بوک:  اول                                      

 د وه مری  ی برا یمشخصه اونم انتخاب خوب یشناسم ولیم

 نکه خانوادهاش رو تابحالیتونه باشه، با ایمشترک م  یزندگ

 ....ده محترمنیدخترشون نشون م ی رفتارا  یدم ولیند

 

 

 ه ،یمیقدلکرده یتحص ی ای، پدرش از اون فرهنگ یلیآره خ 

 دم بنظر یدانشگاه د  ی کوتاه جلو یلیه بار خیبرادرشم 

 .... ت بودیباشخص 

 ن یدم چن یباشه؟ شا  یبخواد ؟ و  چ یحال تا خدا چ 

 روزه خانوم اصالً مهران رو یا ف یتو فکر مهران نباشه،  ی زیچ

 ... قبول نداشته باشه

 هیرا انگار در موردشون یسم یدونم ولیآقا مهران رو نم 

 روزه فعالً تو فکر ازدواجیدونم ف ینم میداره ، البته ا ییرافک

 ... خودمون ی ش استاد صارم یکیست، خواستگارم داره ین
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 ک بود مرتکب بشه با یکه نزد یانتخاب اشتباه  ی ادآور  ی نا با یس

 :تاسف بار گفت  یلحن

 

 

 یکردم ازدواج و انتخاب همسر کار ظاهراً سادهایقبالً فکر م 

 نکه آدمیده است ایچیسخت و پ یلیدم خیفهم یاد.ولیبنظر م 

 چیره، به ه ی م بگ یه عمر تصمی ی نه و زود بخواد برا ی رو بب یکی

 ... ستینه نوجه عاقال

 ی رن طبق هی ان م ینا بیآقا مهران ا ی نطوره! راستی موافقم ، هم 

 !بال؟

 م بال ، ظاهراً بعداًید کرد بریدا رو که داد. تاکیمهران کل 

 که همراه مهران ی نجا مرتب تره چند باریاز اساخته شده و 

 ....دم ی م، بال رو تابحال ندین طبقه بودیاومدم هم

 ال آمدهیکه به و ی ن باریسال گذشته، آخرز  ییپا ی ادآوریبا 
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 شرکت و دوستاشون، بخاطر حضور ی پ بچههایبود، همراه اک

 خوشبختانه  ی دا کرد، ول ی پ ی ه لحظه حس بدی ی برا ی ناز

 

 

 شترش تنها بود ی ل موند که ب  ی ض بود و تمام مدت ویع مراونموق

 نداشت که حال  ی با ناز یچ خاطره مشترک مهم و قابل تاملیه.

 تشیا باشه و عذاب وجدان اذیهل ی خواد بخاطرش شرمندهب

 ....کنه

 : ا اونو به خودش آورد یآرامش بخش هل ی صدا

 نجام خوبه! منم که یم، همیکه هست ی ن چند روزیا  ی برا 

 هام از خونه یه بالشیرو  ی ز با خودم برداشتم حتیهمه چ

 گهید ی ایلینا خیرا ایر از خانواده سمیدونم بغیآوردم، چون م

 ز ملحفه انداختم یهمه چ ی اط رویاحت ی ان برای مکنه مثل ما بم

... 



@Romanbook_ir                                                                                      تابوشكين عاشقانه  

  
 

شما! یمجازق ین رف ین و آخریرمان بوک:  اول                                      

 :دیپرس ی نا با کنجکاویس

 

 

 ه نفره اون اتاق رو هم توی تخت  ی ! ملحفه رویهل یراست 

 ؟یانداخت

 ال داشت یورودشون به و ی که لحظه یا از فکر و حسیله

 :گفت ی خندهاش گرفت و با ناز و عشوهگر

 ی جنابعال ی ا یشه، تحمل کم محلم داشتم اونجا اتاقم بایتصم 

 ...رو نداشتم

 :شماتت بار گفت  یز و با لحنی نا اعتراض آمیس

 بهت  ی ن اجاز هایچن ی ش خودت فکر کردیاون وقت چطور پ 

 رو تمومش کنم  یلعنت  ینجا تا اون فاصلهیا دم؟! آوردمتیم

 .... گه تحملش رو نداشتم وبه شدت کالفهام کرده بودیچون د
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 نکه در یلباش نشست ، از ا ی صورت ر و ی ه پهناب  ی ا لبخندیهل

 داشت ،  ی قیت عمینشون بود رضایب  یموردش حس مشترک

 :خودشو لوس کرد و گفت

 شد تا ینم ین ببرم ول ین فاصله رو ازبیخواستم خودم ایمنم م  

 دو روز  یکید ی خودم با ی این ی شبیم شروع کنم . طبق پیدیرس

 به یرماخوردگس ی شدم، ول یکردم بعد دست بکار میصبر م 

 .... افته یبود که باعث شد زودتر اتفاق ب یزور خوبیموقع کاتال 

 ز و مقابلش بودن رو تو دستش گرفت یم ی ا که رویهل ی دستا

 :گفت ینان بخشید، با لحن اطمکریکه نوازش میدرحال

 ی افته . حت ی ب ین اتفاق یدم چنیاز حال به بعد هرگز اجازه نم 

 ...! میه روز از هم دور باشی ی برا
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 نکه چهارشنبه بودیرا تماس گرفت با ایاز صبح چند بار با سم

 ....گفتن روونه مونده بودنی که م یکیباز هم تو تراف یول

 را گفت مرزن آباد رو رَد ی سم ی دن ، وقتیظهر رس ی کاینزد

 ....رهینا رفت تا ناهار بگیقه بعدش سیکردن، ده دق

 رضانه رو به مهرانرا معتیاز ورودشون گذشته بود که سم یکم

 :گفت 

 !بال؟ یبرن طبق ه ینا نگفت ی مگه به آقا س

 .... گهیاد خودش مینا ب  یدم کردم ، حال سیچرااتفاقاً تاک 

 :مد و وارد بحث شون شدخنک او ی دن  یا با نوش یهل

 نجامیداره ؟! ا یچه فرق ی نا گفت ول  ی را جون اتفاقاً سیسم 

 ... د بال یریخوبه، حال شما م

 

 

 زیدن ممکنه تمیل مین طبقه رو به فامید ا ی نا کلیه بابا اآخ 
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 ن بار خاله جون اقدس وخانواده شوهرش اومدن ، ینباشه، آخر

 ... ز نبودهیماد تیم به احتمال ز یامدیگه بعدش نید

 .... نداشت یبود، مشکل  یم عالیلینه اتفاقاً خ 

 وست، با وجود ینا همراه غذا به جمعشون پی د سینکش یطول

 صرف شد ،  یمیصم ییمهران ناهار در فضا ی و خندهها یشوخ

 ن حد خوب باشه وینا تا به ایرا ا یکرد آمدن سمیا فکرشم نمیهل

 ل کنه یبزمشون رو تکم

 نیبال نقل مکان کردن ، ا یرا، به طبقه یسم با اصرار مهران و

 تش بخاطری ن مزین داشت! برتریی با پا  یاساس ی طبقه تفاوتها

 ع و چشم نوازیوس  ی دی؛ دی قد  ی ش هها یشوجود بالکن بزرگ و 

 ییبایر زیرو تحت تاث ی نندها  ی ده بود که هر بیبهش بخش

 نا یکه سیداشت . طور ی رینظ ی داد و آرامش بیحدش قرار میب

 ....ده داده بودیر عقییرا تغیدر مورد اومدن مهران و سم هم

 :گفت 
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 باتره ویما هم ز ی نجا براینا اومدن، ایچه خوب شد مهران ا 

 ...هم دنج تر

 :ا دلبرانه گفت یهل

 باشه  یینداره! در کنار تو بودن هر جا یاز نظر من که فرق

 ابون برهوت برام لذت بخش ویا تو بیکوه  ی تو چادر بال  یحت

 ... بهتره ی از هر هتل  ستارها

 

 

 به سمت خودش برگردوندش و با نگاه  یآن  ینا در حرکتیس

 شه بنظریر از همباتیزللش شد، ز ی چشما  یرهیتبناکش خ

 از ژرفا و  ی شد براحتید، چرا که صداقت حرفاش رو می رسیم

 :عمق نگاهش خوند

 نقدر ی ؟ تو که ای بال رو کجات پنهون کرده بود ین هلیا

 .!؟ی کردیغ میچرا تابحال در ی کن  ی با حرفات دلبر ی لدقشنگ ب
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 رسن، و خواسته بود باهم یم ۶ ی روزه گفت با برادرش حدودایف

 ن چند روزه بخاطرین نمکآبرود برن ایبه تله کاب ح یتفر ی برا

 ا یمداوم بناچار تو خونه مونده بودن، هل  یا و بارندگیهل ی ماریب

 دار شد، دوش گرفتیا بنیبعد از خواب بعدازظهر زودتر از س 

 م داشت موهاشو با سشوارینبار تصمینا اید س یاک ی  هیطبق توص

 ا ی ن کار دنیموهاش سخت تر ی ل بلندینکار بدلیخشک کنه ا

 وقفه خودشو  ی کرد حدالمکان انجامش نده ، ب ی م یبود و سع

 چرا موهاشو گذاشته بلند بمونه و "کرد یسرزنشگرانه مالمت م

 سرش  ی نا رو خواب آلود ه بال ی که س "!کنه ؟یکوتاهشون نم

 :د ،سشوار رو ازش گرفتید

 !!!دختر یکنیچقدر غرغر م 

 ن فرصت یان در اول م تهریره، رفتیگیخب سخته دستم درد م

 .کنمیرم کوتاهشون میم

 یخود! حرفشم نزن امکان نداره بذارم، چطور تاحال مشکلیب 
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 ...سختت شد؟ ی دینبود به من که رس

 

 

 بهشون سخته  ی دگیخواد، رسیر م ییده دلم تغکنواخت شی

 ...دنین سشوار کشیهم

 .دم یغصهشو نخور از حال به بعد خودم برات انجامش م 

 نا کارش رو رها کنه و بره در روی ن باعث شد سدر زد ی صدا

 ینکه برایروزه رو داد و ایرا بود که خبر اومدن فیباز کنه، سم

 .رفتن آماده باشن 

 ا زودتر لباس یره، هل ینا رفت دوش بگیس  سشوار که تموم شد،

 ....نیید و رفت پایپوش

 هال نشسته بودن، ی مبال ی روزه و برادرش روی وارد شد ف یوقت

 ...ز جلوشون بودیم ی شربت هم رو  ینیه سی
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 یا با ذوق برخاست به استقبالش رفت ولیدن هلیروزه با دیف

 ک یدکه هنوزم آثارش بود.از نز یا بخاطر سرما خوردگیهل

 .شدنش ممانعت کرد

 ستادین و موقر مقابلش ای به برادرش هم که مثل دفعه قبل مت

 ..محترمانه خو شآمد گفت

 :فتآروم گ ییروزه با صدایف

 ی ه لحظه شوکه شدم چرا نگفت یرا که در رو باز کرد یسم 

 ان شمال؟ یم

 ...میآخه بعد از تلفنم با تو صحبت کرد

 تفاوت با اونچه که تابحال پ کامالً میرا با تید سم ینکش یطول

 ی زرشک یک تابستون یه تونیرون اومد، یده بود از اتاق بیازش د 

 نش کار ییپا  ن ویقه ، آستیدور  ی ها ییبایز ی راقهایکه 
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 مختصر که مالحت یشیو آرا ی ریشده بود با شلوار کتان ش 

 :د یا پرسیده بود ،از هلیبه چهرهاش بخش یخاص

 نا کجاست؟یآقا س 

 . ادیگه میه دقیچند دق 

 :ا گفت ینا موندن هلی مهرانم اومد و همه منتظر س

 .شهیداش م ینام پی رون سیم بیتا بر

 ...رفتن یهمه به سمت در خروج

 شه اومد با همه سالمینا معرکه تر از همی بعد س یمدت

 :گفت یکرد ، مهران به شوخ ی گرم یاحوالپرس

 ومده خانوم معطل شوهرش بشه! خوشم ایم ی د ی م و د ینمرد 

 ...ه تنه انتقام مردا رو گرفتینا یس
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 .. دنیهمه به حرفش خند

 :نا گفت یاز س ی ا با جانبداریهل

 ت کم هم دوش گرفته و هم ن مد ینا تو اید توروخدا، سینگ 

 ....خانوما اساساً متفاوته یهی الن حاضر و آماده است قض

 نگاهش  ی لش داد و جوریتحو ی لبخند یده حالینا با شوریس

 نبار سرش رو یا یگرانه بود که صورتش رنگ گرفت ولنوازش

 .ن و در پاسخ نگاه عاشقش رو روونهاش کردیی ننداخت پا

 :بردیل م که دستاش رو بایمهران در حال

 ! خانوم ایهلم یتسل 

 روزهین برادر فینا پارک کرده بود ، ماش ین س یمهران پشت ماش 

 باهاشونا ینا و هلیشنهاد مهران سیرون بود، به پ یهم که ب 

 

 

 ن به سمت نمک آبرود به حرکتیتا ماش ۲همراه شدن و با  
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 ....درآمدن

 که تا ین با وجودیتلهکاب ی با یعت زیدن، طبی ع رسیسر یلیخ

 گذشت بهتریهر سال که م  ی از بکر بودن خارج شده ول  ی دح

 به مجموعه ی شتریب یحیشد. امکانات تفریو چشمنوازتر م

 ن بار با یچند  ایهلم که ش هی پ ی شد،سالهای اضافه م یحیتفر

 یبا بود ول یو ز یدنیار دیخانواده اومده بود، در نظرش بس

 ده یر درش دیچشمگ ی سال قبل، تفاوت ها۲امسال نسبت به  

 .شدیم

 کوه با  یخصوصاً وجود جنگل تُنُک و فشرده در دامنه

 رو مجذوب  ی نندهای فو قالعادهاش هر بِی بصر ی جاذبهها

 .کردیخودش م

 

 

 زه آقامنش و دست ودلبازانه از بدو ورودشونرویبرادر ف
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 ی ستادن برایت کارها رو به عهده گرفت از تو صف ایمسئول

 نا یا سیرو اجازه نداد مهران ط گرفته تا عصرونه و شام ی ه بلیته

 .انجام بدن

 :روزه و گفتی ا رو کرد به فیهل

 ل یدل ینجا با شما بود ولیشنهاد اومدن ا یزشته بخدا، حال پ 

 ....افتهید همش به زحمت ب یآقا فر شهینم

 د، دفعه بعدییمهمون ما ی عن ید ی؟! شمال اومدیچه زحمت 

 ص مهمون قول م مخصویت دار یه سوئید خونمون  ییای د بیبا

 .دی دم راحت باشیم

 

 

 ی منظره ی نا رفته بودن از بلندیرا که همراه مهران و سیسم

 ون دستنن از همونجا براشی ا رو ببیغروب آفتاب در ی بایز

 :گفت ی نسبتا بلند  ی تکون داد و با صدا
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 ....قشنگه یلینجا خید غروب آفتاب از ا ییایب

 یدبعد از لحظات یوستن، آقا فریروزه هم به جمعشون پیا و فیهل

 .اومد یداش نبود با بستن یکه پ

 :نا گفتیس

 !د یکنیشرمنده م 

 :کرد گفتیک تعارف میک به ی که ید درحالیفر

 ..!؟ یحمتکنم چه زیخواهش م 

 ن بار بودینکه اولیتشکر کردن، باا ی رام با شرمندگیمهران و سم

 باهاش برقرار کرده بودن یارتباط خوب یدن ولیدید رو میفر

 

 

 د بود بهرحال عصریفر یو رفتار دوستانه ید بخاطر خونگرمیشا

 رو کنار هم گذروندن، آخر شب هرچه اصرار  یو شب خوب

 رفتن و همون شب به ینپذ یول روزه و برادرش بموننیکردن ف
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 ...نوشهر برگشتن 

 ن ییصبحانه پا ی را و مهران برایدارشدن سمیصبح که ب 

 ده بود ، یز بالکن چیم ی را صبحانه رو رویمنتظرشون بودن، سم

 بود که  یضیر مریدرگ ی ا فکر کرد چند روز قبل بقدر  یهل

 ی نه اونقدر یبود ول یهوا شرج ید، کمینکار به فکرش نرسیا

 دیا با یادش اومد هلینا ینشه تحمل کرد بعد از صبحانه سکه 

 :رو بزنه، رو کرد بهش و گفت یتیتقو ی ن آمپولیآخر

 م آمپولت رو بزن ، از ی بر جان! تا هوا گرمتر نشده  یهل 

 .کن یدتم خداحافظیدوست جد

 

 

 نش با یآروم و دلنش یدخترک و چهره  یادآور ی ا با یهل

 : گفت یخوشحال

 ..رمیاده م یحالم که خوبه خودم پ ی شم، ول یآماده م باشه اآلن 
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 :خاست گفتیکه برمینا در حالیس

 !ی حرفشم نزن تنها بذارمت بر 

 :را دخالت کرد و گفتیسم

 ی ه دست شطرنج بازیرم شمام تا با مهران ی من همراهش م 

 ...م ید ما اومد یکن

 :را استقبال کرد و گفت یسمیعالشنهاد  یا از پیهل

 دوست دارم قدم بزنم من که رفتم لباسخوبه،  یلیخ 

 ..بپوشم

 

 

 :ز رو به مهران گفت یرا با اشاره به میسم

 .. نا رو بکش تا منم برم حاضر بشمیزحمت ا 

 :عانه گفتیمط مهران

 ....شهید، چشم اطاعت امر م ییحال که دستور دهنده شما 
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 نا سفارشاتی را همراهش شد ، سیا اومد و سمی د هلینکش یطول

 ا بدون خودش برهیرو بهشون کرد قلباً دوست نداشت هل لزم

 الش راحت باشه لحظه آخر یرا باعث شد خیوجود سم یول

 :ا گفتیخطاب به هل

 کن بازم بخاطر یخداحافظ ی انوم مراداز طرف من از خ 

 . کن یرفتارم عذر خواه

 .باشه حتماً ، خودم حواسم هست 

 .کردن و رفتن یخداحافظ

 

 

 ار سرسبز و ینبود، امّا بس ینه بهداشت طولن ال تا خایر ویمس

 .اده قدم بزنهیر رو پین مس ی بود تا ا یا دنبال فرصت یبا، و هلیز

 تنها باشه الن  ای هلنشد با  روز که اومده بودنی را از دیسم

 ه تو سرشهیرو که مدت یه تا عالمت سوال بزرگیفرصت خوب
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 :دیمقدمه پرس  ین بیهم ی رفع کنه، برا

 شه به یکم مبهمه چطور مینا برام  یان شما و آقا سیا! جریهل 

 د؟! حالیهو ازدواج کنی خبر بدون مراسم ین سرعت و بیا

 اراتون زود جور شده د و کیم دخترخاله پسرخاله هم باش یگ یم

 ...!بهیکم عجیخبر بودنش  ی ب  یول

 ...می ستیما دخترخاله پسرخاله ن 

 

 

 .را شدیمستادن سین حرف معادل شوکه شدن و ایدن ایشن

 را بهیجلوتر رفته بود صبر کرد تا سم یا که چندقدم یهل

 اد و بهش برسه، سرش رو چرخوند و با لبخند تماشا یخودش ب

 :گفت ی د تا بهش برسه با بهت زدگ  را پا تند کریکرد سم

 ...شهیج تر میب و مه یگذره عجیم یهرچ 

 :را گفت یا در پاسخ تعجب سمیهل
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 یرشش سخته، اون شبیو پذح یکم توضیما   یداستان زندگ

 ادته ؟! آخر شب تماس یم رو یکه شام خونتون مهمون بود

 نا! همون شب مجبور شدم تایس  یاد خونه یگرفتم آقا مهران ب

 ....ح بدم حتماً بهت نگفتنیبراشون توض ی حدود

 

 

 ر گرفتن شماره تلفن یگ ی نگفته، مامان سخت پ  یچینه ه 

 نا زرنگ تر بود وی ه روز مهران گفت سیخونه شما بود که 

 .... ازدواج کردن

 نشون گذشته بود رو با سانسوریاز اونچه ب ی ا مختصریهل

 رو که یتیرا گفت، روایسم ی نا برایز س ین آمیتوه ی رفتارا

 بود که تا اون زمان  یجان یز و ه یشگفت انگ  ی د بقدریشن یم

 ده بود، هر لحظه چشماش ی نشن  یواقع یرش رو تو زندگینظ

 :شدیبازتر م گشادتر و دهنش
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 ماه رو طاقت آورده۸نا چطور اون ی جالبه موندم آقا س یلیخ 

 ح بده ؟! من ی ن رو به تو ترجیخواسته نازن یم ی ؟! و اصالً چطور

 نکه هم جنسم بود ازش متنفر بودم. با یبرخورد اول با ااز همون 

 

 

 دوست یباهام نداره ول یکیچ نسبت نزدینا هیکه آقا سیوجود 

 ...سوختین بمونه مثل برادرم دلم براش مینداشتم با نازن 

 ا دوست داشت در موردیده بود هلینجا رسیحال که صحبت به ا

 :دین پرس یهم  ی شتر بدونه، برایرا بیخود سم

 ؟ ینداشت  ی عاشقانها ی چ ماجرایو هت

 تا ۲با  یمن از بچهگ  ید باورت نشه ولیاگه بهت بگم نه شا  

 با بابا هم رابطهام  یزم بودن حتیپسر بزرگ شدم که همه چ

 رو یاز نکردم که حال کسیبوده ، احساس ن یشه عالیهم

 یم کنم تو دوران دانشکده در حد همکالسیوارد زندگ یاحساس
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 ی م جلویرفتی امد باهم م یما ن میکه پیاشتم طورد یرابطه درس

 از خانوادم نداشتم  یز پنهانیچ چیگرفتم هیخونشون جزوه م

 شد درسمونم که تموم شدیت م ین حد و حدود رعایبخاطر هم

 

 

 جاد یبهش نداشتم که ا یچ حس خاص یدمش، ه ی گه ندید

 ...کنه یدلبستگ

 یطراوتباز و با  ی سرداد که صداش تو فضا ی صدادار یخنده

 :د و ادامه دادیچیخودرو و سبز شده بود، پ یکه در اثر بارندگ 

 رنگاوارنگ داداشام خبر ی تا دلت بخواد از دوست دخترا یول 

 ....دارم

 :تاسف بار و آه گونه در ادامه گفت  یبا لحن

 دوست داشت به اسم کمند ،  یلیرو خ ی مان دختریپ 

 ته تو لک مامانمار شد و فوت کرد از اونموقع رفیمتاسفانه ب
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 گه ی هر بار م  ی مان ول یآرزوشه پسراش ازدواج کنن خصوصاً پ

 .....بعداً

 

 

 مانت به آرزوش د! و مایکنم هر سه خوشبخت باشیآرزو م 

 .... برسه

 دوستت داره،  ینا جور خاصیکنم آقا س یممنون ! من فکر م 

 ... دیدار یخوب یخوشحالم که زندگ

 رو یواقع یس خوشبختد، ح ی د و لبش خند یچشماش درخ ش

 .کردیحال با تمام وجودش سراسر حس م

 :گفت  یا با شوق و سرخوشیهل

 روزه همیف گما برادری زم، انشالل  خودت! می تشکر عز 

 ....هها یپسر خوب

 نن یب یه پسر و دختر دم بخت رو میدونم چرا همه تا یواقع اً نم 
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 دن ،به هم ربطشون ب ی ه جور ی نکه یا ی ره رویفکرشون م ی فور

 

 

 مهران گفت   یگم از وقتیس تها خودمو می البته منظورم به تو ن

 .... مهران ی روزه براید سخت رفتم تو نخ ف ی شما ازدواج کرد

 بازم اگه  یست ول یکم سخته ، فعال تو فکر ازدواج نیروزه یف 

 ... کنم ی باهاش مطرح م ی دوست دار

 کرد ده بود خودش در موردت با ما صحبت  ی مهران تا تو رو د  

 حرفام ازش  ی ه بار لبالینگفته  ی زیروزه چیدر مورد ف یول

 ...ته یه؟! فقط گفت خانوم و باشخصیدم چطور دختر یپرس

 آفتاب کم کم خودشو  ی شد، گرمایده م ی مون درمانگاه دساخت

 رایشد امّا در کنار سمیداد و شدتش آزار دهنده مینشون م

 ... کردیحسش نم یل یآرامش داشت که خ ی بقدر

 ه خانوم مسن که مشخص بودیر از یرد ساختمون شدن بغوا
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 یقات خالینبود بخش تزر ی گهایض دینشسته مر یمنتظر کس

 

 

 ی پول رو به مسئولش داد و رفت تا آماده بشه وقتا آمیبود هل

 د تا یدید دخترک رو میتموم شد، به سالن انتظار برگشت با

 یرا رویکرد، کنار سمیکه درحقشون کرده تشکّر م یبابت لطف 

 نه یاز اتاق معا  یخانوم جوون یقینشست بعد از دقا   یصندل

 ا یخارج شد و همراه خانوم مسن که منتظرش بود رفتن ، هل 

 :را گفت یرفت به سمیکه به سمت اتاق میدر حال

 .... امیکنم اآلن م یچند لحظه ! خداحافظ

 با  "د یبفرمائ"دن یا در زد با شن یتکون داد و هل ی را سریسم

 : وارد شدلبخند 

 !دیسالم خسته نباش 

 خاست دریکه برمیزد در حال ی دنش لبخندیدخترک با د 
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 : پاسخ گفت

 

 

 گه ؟! بنظرم صورتت نسبت به ید  ی زم ، خوب شدیسالم عز

 .... دا کرده یپ ی خاص  ی دفعه قبل شاداب

 : عتر شد و گفتیا لبخندش وسیهل

 .... گه خوبمیبله د

 شهات چطوره؟یهمسر عاشق پ 

 اتفاق اً سفارش کرده مخصوص اً از شما بخاطر زحماتتون و  خوبه 

 ... کنم یکه نداشته عذرخواه یرفتار خوب

 ؟ی این؟ چطور گذاشته تنها ب امدیخودشون ن یعنی 

 ... روز اومدن شمالیامدن! دوستم همرامه دینه ن 

 ت ی و خوشبخت ید قدر زندگیسالم من رو به همسرتون برسو ن 

 تون ی دوام زندگ ی اد برایدستت بر م  از ی د، هر کاریرو بدون
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 ....انجام بده 

 

 

 ، شمارمو که ید بخت بش یکنم سفیممنونم ، منم برات آرزو م 

 ...دیرید تهران حتماً تماس بگ ی اومددادم 

 کوتاه  یدش که تو مدتیدوست جد  یبدرقه ی دخترک برا

 جذبش کرده بود به سمت در اتاق ی وجودش بدجور ی آهنربا

 ی لحظ ها ی را برن براین برگشت تا با سمام به سال یرفت هل

 ی دخترک شد، و قت  ی را رویسم یتوجهش جلب نگاه مات شده 

 گه یداد همدی پرآبش نشون م ی اد چشمیبرگشت دخترک رو د

 بهت  یرا به خودش اومد و با لحنیشناسن، بالخره سمیرو م

 :زده گفت 

 !!!لوین 

 .کرد انگار شوکه شده بودیاما دخترک فقط نگاه م
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 :ا گفت یهل یوقت

 

 

 د؟ یشناس یگه رو میشما مگه همد 

 دخترک به خودش اومد و به سرعت وارد اتاقش شد و در رو

 . بست

 عجله خودشو پشت در اتاق رسوند، شروع به در زدن و  را بایسم

 :صدا زدن اسمش کرد

 کنم یلوفر جان خواهش میه لحظه در رو باز کن! ن یلوفر، ین 

 ی دم اگه قانع نشدی ح میه برات توضقه بهم زمان بد ی چند دق !....

 .....بکن  یدوست داشت ی هر کار

 بود  ی مکث کرد انگار تو ذهنش دنبال کلمات بهتر یرا کمیسم

 :دوباره شروع کرد یبعد از لحظات

 دمت یم ، بعد از مدتها دیندار یمن و تو که با هم مشکل
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 !؟ی باهام دو کلمه حرف بزن  ی خو اینم

 

 

 هیقاتیدر زد، مش رمضون ، خانوم تزرن بار یچندم ی را بر ایسم

 ا ازیروبروشون بودن هل یا هاج و واج نظارهگر صحنه یو هل

 ... ه سردر گم و کالفه بود یچه یدونست قضینکه نمیا

 دست بردار نبود انگار تا دخترک رو که حال یرا ولیسم

 آورد ول کن ماجرایلوفره، به حرف نمیدونست اسمش ن یم

 ...نبود

 مرکز و حفظ آرامش ، کوتاه طول و عرض سالن ت ی را بر ایسم

 پشت در اتاق رفت و با  ی دوار یگه با امیه بار دیرو قدم زد. 

 :التماس گفت

 ...!در رو بازکن یدوست دار یلوفر! جون هرکین 

 ان شدیس از اشک نمایخ یلوفر با صورتیباز شد. ن یدر به آروم
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 :گفت ی و با زار

 

 

 ... را توروخدا برو فقط برویسم 

 .... قبلش بذار حرفام رو بزنم یرم ولیباشه م  

 ا اشاره یرا به هلیدر اتاق رو باز گذاشت خودش کنار رفت سم

 ی ه اونم همراهش بره، هر دو با دو حس متفاوت شرمندگکرد ک

 ... در رو بست ایهلوارد اتاق شدن ،  یو بهت زدگ

 :لوفر بود که گفتین ی صدا

 !؟یمونده بگ ی؟! چیبگ  ی خوایم یچ 

 نبود. اون یکن یلوفر باور کن، مسئله اون جور که تو فکر مین 

 بخاطر زمان مهران اگه ازت خواست رابط هتون تموم بشه فقط  

 ده یمهران فهم ی دلبست هاش شده بود یلیخودت بود چون خ

 چون ی نیب بب ی خواست آ سینم  یهست ی بود تو چطور دخت ر
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 ط ید شرانرفته بو  ی مهران تو اون سن کار نداشت و سرباز

 ... ازدواج تا مدتها براش فراهم نبود

 : لبش نشست یگوش ه ی لوفر تلخندین

 خواست منو از سریه بود منا همهاش بهانیا یدونیخودتم م 

 .....گهید ی خودش وا کنه بره دنبال دخترا

 چینجاست به جون مامانم مهران بعد از تو هیاشتباهت هم 

 قطع رابطهتون اومد بعد از  ی امد، مدت  یش ن یتو زندگ ی دختر

 مطب هم رفته بود ید حتیاز محلهتون رفته بود  یدنبالت ول

 ختمون بهش گفته بود ازاز مامانت نبود نگهبان سا  ی اثر یول

 ....دونست یکجاش رو نم یتهران رفتن ول

 یاز لحاظ روح یلیمنو تنها گذاشت خ یطیمهران تو بد شرا 

 !ی برم بود نه همدم دور و  ی اج داشتم نه خواهر برادریبهش احت 
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 مارستان بود عصرم مطب بابا هم که همه یمامان از صبح که ب

 مهران ترکم یشد ، وقتیش تو جلسه و کارش خالصه می زندگ

 فتم از یاد اون روزا م ی  یه، وقتیکرد تا مدتها کارم شده بود گر

 .....شمیر م یس  یزندگ

 :کرد و ادامه داد  یمکث

 ؟! مامانم مجبور یچ یعنی  یفهمیحاد م یرا ! افسردگیسم 

 د خودشو  ی دی ل کنه منو که میشد چند ماه مطب رو تعط

 یی نبوده؟! تا من از تنهاشتر حواسش بهم یکرد چرا بیمالمت م 

 ی و افسردگ ی ارم که تهش بشه ناکام یه پسر رو نی ی به محبتا

.... 

 م قلب یمهران تو رو از صم یول  ی حق دار یبگ  یدونم هرچیم 

 ی کم بود وابسته و حساس شده بود یلیدوست داشت سنت خ
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 د یمهرانم د ی کردینگاه م  ین ی به هر رفتار مهران به چشم بدب

 تونه بهت بده یهم نم یچ قولیه ی کنیت میاذ خودت رو  ی دار

 ن کار همونید اون زمان بهتری ندهاش مشخص نبود. شایچون آ

 ... بود

 :لبش نشست و در ادامه گفت ی رو ی لبخند

 فرق کرده شرکت داره و مامان  یلیخ تشیحال وضع یول 

 .... آرزوشه ازدواج کنه

 د یاز درون فرستاد یب یلوفر از سر آسودگیکه ن   ینفس راحت

 !د بخاطر ازدواج نکردن مهران بود ی را دور نمود ، شایا و سمیهل

 صفحهاش رو نگاه کرد،  یفش زنگ خورد! وقتی ا تو کی هل یگوش

 ......رفت تا جواب بده  رونیاز اتاق ب ینا بود با عذرخواهیس

 ..الو سالم 
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 !دید؟ چقدر طول کشیی! کجای سالم هل  

 گهیزدم دیحرف م ی مراد آمپولم رو زدم داشتم با خانوم 

 !م نگران نباشیایم

 سالن انتظار منتظر موند تا  ی ایصندل ی رو یبعد از خداحافظ

 ... ادیرا بیسم

 ی برا که ی لوفر اون روز یحسرت بار ن ی اد حرفا و نگاهها ی

 کرد. هرگزیدنش اومده بود خونه، قلبش رو آزرده مید

 ختر به کرده باشه د ی ن کار  یتونست تصور کنه مهران چنینم

 دا کنه النمیا پیدن ی چ جایتونسته ه یرو نم ی ن مهربونیا

 دوباره روابطشون عاشقانه تر از ی دوار بود بعد از سالها دوریام

 ....قبل برقرار بشه و ازدواج کنن 
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 شدیرو نم ی ز یکه چ یخنث ی را با چهر ها ین سمین حیهم در

 لوفر هم پشت سرش،یرون اومد نیازش حدس زد از اتاق ب

 :لوفر و گفتین لحظه رو کرد به نیرا آخر یسم

 خوشحال شدم  یت بشیخواد اذیزم! دلم نمیلته عزیهر طور م 

 ... کنمیم  یخوشبخت  ی دمت برات آرزویبعد از مدتها د

 ....کردن یو خدا حافظ یده بوسیبا هر دو دلوفر تشکر کرد ین

 :دیپرس ایهلرون رفتن ی از درمانگاه که ب

 به آقا مهران ی خوای؟ مگه نمی کرد یخداحافظ ی نطوریچرا ا  

 ! ؟یدینجا دیلوفر رو این  یبگ

 نن و صحبت کنن قبول ی الست، همو ببیبهش گفتم مهران و 

 نجا یااز بودنش  ی زین لحظه ازم خواهش کرد چینکرد تا آخر

 ... به مهران نگم
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 :لبش نشست و ادامه داد ی رو  یجون یلبخند ب 

 ست یساله ن   یاتلوفر احساسیدم اون نیکه من د ی دختر

 ... کنهی باتر شدن ، عاقل ترم شده و قبول نمیعالوه بر ز

 :ن گفتیهم ی لوفر هنوزم عاشق مهرانه برایا مطمئن بود نیهل

 سوزناک و با ی ردمش بقد ی که د یرا ! روز اولیسم یول 

 دونم ید میزد که بعیکه دوستش داشته حرف م یحسرت از کس

 ه مطمئن باش جور ن باشینن نظرش ایگه رو ببیاگه همد

 ییزاین چی لوفر هنوزم مهران رو دوست داره ایشه نیم ی گهاید

 نکهیه با خودش، با ایمنف ی ه جور مبارزه  یهم که بهت گفته 

 ی شه ولیبودن خالصه مدونه آرامشش در کنار آقا مهران یم

 ه که اون زمانیکار یدم به تالفیکنه شایم  ی داره ازش دور 

 ....اش انجام بده نتونسته در برابر خواست ه
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 ست مهران واقعا یند ن یکه هست خوشا ی ز یدونم هرچینم 

 ....گشت یمون بود و تا مدتها دنبالش م یپش

 مسلماً خودشون  ی لوفر گوش بدید به حرف نیبنظرم تو نبا 

 .....باهم حرف بزنن بهتره 

 :به تصورش زد و ادامه داد ی لبخند

 م، من یای ا هم بنجا باشه میدرش بوده که ا یه حکمتیبنظرم  

 گفتم یتو بودم به برادرم م  ی را من بجایض بشم و .... سمیمر

 ...نجاستیکه دنبالشه ا ی دختر

 که اون زمان مهران ی کار ی ترسم اوضاع بدتر بشه، به تالف یم 

 مهرانم  ی ن جوریکنه ا ی مخالفتش پافشار  ی بازم رو کرد.

 ... شهیداغون م
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 ق سرگرم شطرنج یم تو آلچنا و مهران هنوزیدن، سیال رسیبه و

 ... کردن یک کوتاهیبودن ، متوجه اومدن دخترا شدن سالم عل

 نیزم ی ر چون هاش و با پاش رویه دستش زی مهران متفکرانه 

 نا چشم از صفحهیس ی دضرب گرفته بود. منتظر حرکت بع 

 داشت با دقت   ینا هم که شطرنج خوب یداشت، س یشطرنج بر نم

 ..... به آب نزنهگدار  ی کرد تا ب یم  یبررس

 ی ال رفتن و مشغول آماده سازیا هم به داخل ویرا و هلیسم

 .....ناهار شدن 

 رو قرار بود مهران درست کنه دخترام پلو و سالد ی کباب ی ماه 

.... 

 

 

 گفتن به مهران بود ی را برایب سم یدر تر غ ین سع ا همچنایهل

 بودن ره سرگرم گفتگو و کاریم بگ یتونست تص م یرا نمیسم یول
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 : را گفتیکه پسرا با سر و صدا وارد شدن سم

 !د؟یکدومتون برد 

 :مهران گفت 

 نا ی شتر بود هر بار سیشرفت من بی) ! بازم پی پات ( مساو 

 قه مقاومت کردم یک ساعت و  دقیک ینبار نزدیبرد ایم

 .... میآخرشم پات شد

 :د و گفتینا خندیس

 .... یشدم پات بیکه بهت دادم با   یبا اونهمه آوانس 

 : را گفتیسم

 !ا نه؟ید یکن یرو آماده م یم ماه یما گشنها 

 

 

 : مهران گفت

 ....گه تخصص منه یاون د  
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 شدن و ی ها با مهارت کباب  ی کردن ماهیزودتر از اونچه فکر م

 و گرم یده شد سر ظهر هوا به شدت شرجیل خونه چز داخیم

 ... بود

 داد کهیرا ندا میمما و اشاره به سیا با ایناهار که تموم شد هل

 هر چه منتظر موند  یسر صحبت رو باز کنه ول ی ه جوری

 ده بود. عزمش رو جزم کرد تا خودش دست بکار بشهیفایب

 و بالش  لوفر داده بود دستیکه به ن  یرا اگه بخاطر قولیسم

 نداده بود. مصمم و با   یچ کس قولیا که به ه یبسته اس ت، هل

 :نا گفتی ا ق رو به سیاشت

 ....بهت سالم رسوند ی ! خانوم مرادنا یس 

 

 

 ی د که بوضوح گرهیصورت مهران ثابت موند و د  ی نگاهش رو

 !بود ی مراد ی ل یدن فامید بخاطر شن ی ش افتاد... شای شونیتو پ
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 :نا در پاسخ گفتیس

 ...دیرس یبنظر م ی دختر خوب یلیمت باشن خ سال 

 :دا کرد و ادامه دادیا جرات پیهل

 ) ، اسمشم قشنگه.... ( با مکثدمیاسمش رو امروز فهم 

 !لوفرین

 ع مهران شد، یبود که باعث عکس العمل سر ی کار  ی ضربه بقدر

 ی د برایا ترسیرا چرخوند که هلیسرش رو به سمت سم ی طور

 را داد و باینگاه پرسانش رو به سماد . یش بیپ  یگردنش مشکل

 :دید پرسیترد

 !لو؟ین 

 

 

 مهران درجا برخاست و د کرد ، ییرا با تکون دادن سرش تایسم

 :دیدر ادامه پرس
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 !کجاست؟ 

 گذرونه یم، اونجا طرحش رو می که صبح رفت  یبهداشت   یخانه

... 

 !؟ی د بهم بگ  یاونوقت از صبح تا حال ، الن با  

 باهاش  یلیخواستم بهت بگم چون خینم مهران ! من اصالً 

 نه یخواد تو رو ببینداشت دلش نم ی دها ی چ فای صحبت کردم ه 

 ....نجاستیازم خواست بهت نگم ا خودش

 چ رو که یحاضر شد سوئ یمه به سمت اتاق رفت و به آنیسراس 

 :را به دنبالش رفت و گفتیز بود برداشت ، سمیم ی رو

 ....نتیبب خوادیمهران ! نرو گفتم که دلش نم 

 

 

 دورگه بغض آلود ی نکه برگرده با صدایکرد بدون ا یستاد مکثیا

 : گفت
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 ...خوامیاد من که م خو یاون دلش نم 

 .... و رفت

 :داد و گفت  ی را رو دلداریا با نگاهش سمیهل

 ...ن بودی ا همی ن کار دنی شک نکن بهتر 

 ن ینا همچنان هاج و واج فقط شاهد مکالمات و اتفاقات همیس

 :دیپرس  یجیقه بود با گیقچند د

 ...!نجا چه خبره؟یبگه ا  یکیشه  یم 

 ف ینا تعریس ی همه رو برا را یکرد سمیز رو جمع م یا میتا هل

 ...کرد

 

 

 را هم بعد از صحبتش با یا سرگرم شستن ظرفا شد ، سم یهل

 ..... کمک به آشپزخونه رفت ی نا برایس

 :ا گفتینا خطاب به هلیس



@Romanbook_ir                                                                                      تابوشكين عاشقانه  

  
 

شما! یمجازق ین رف ین و آخریرمان بوک:  اول                                      

 ... رم بال یجان! من م  یهل 

 یادش اومد قبالً مهران در مورد دختریرا یسم ی فایبا تعر

 د ، حس و حال مهران روبراش گفته بو ییزایه چیلوفر نام ین

 مشابه رو پشت سر  یکرد چون خودشم بحرانیکامال درک م

 ده حس آرامش وی گذاشته بود و حال که به ساحل امن رس

 ، به دادی ا میدر خبر از اومدن هل ی کنه، صدایم  یخوشبخت

 نکه وارد اتاق شد . یمحض ا

 :لبش به خنده باز شد و گفت

 ....دما یر میس ی ه بود بوزد ی ر به ماه یس یاد یآقا مهران ز 

 ی اریخود بیل بیخواد دلینم خودتو لوس نکن! نم یا بب یبدو ب 

 !ر نخوره؟یاد شمال سیب ی شه کسیمنم خوردم اصالً مگه م 

 ر یبا طعم س ی شه درضمن من هل یر حس نمیس ی نجا بویا

 !داره؟ یخوام اشکالیم

 ی نا با همه وجود تمنای س ی شد وقتیتو دلش قند آب م
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 :د، و گفتیخند ی داشت ، با طناز خواستش رو

 ... امیباشه الن م 

 

 

 ه تاپ و شلوارک برداشت و به حموم رفت صبح که رفته بودنی

 د عرق یتاب یکه م  یر آفتاب سوزانیدرمانگاه موقع برگشت ز

 نداشت  یره و حال احساس خوبیه بود بره دوش بگداشت نشد

.... 

 بدنش بزنه بعد از  به ی سرش جمع کرد تا فقط آب ی موهاشو بال 

 ...رونیکوتاه اومد ب یلحظات

 تیشه رعاین اندازه براش مهمه ،همید تا ایدی نکه مینا از ایس

 از هر جهت ی زیبه تم یطیکنه و تحت هر شر ایزا رو مین چیا

 ...داشت ی ندیخوشا ده حسیت میاهم

 ، ی چ عطر خوشبو کنندهایاز به هیبود که بدون ن ییاز اونا
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 داشت که مختص  ی ر و منحصربفردینظی ب حه ی ه رایشه یهم

 

 شتر از هر وقتیامد ب یاز حموم م یخودش بود خصوصاً وقت

 .....شدی حس م ی گهاید

 داره کنارشکنارش جا گرفت انگار بهشت رو  یوقت

 بش ی که نص یگرفت و لذت مداومیکه از وجودش م یآرامش

 ....ا عوض کنهیشد رو حاضر نبود با دن یم

 سرش جمع بود باز ی و که هنوزم بال پس موهاشی دست برد کل

 خت یهاش ر شونه ی کرد. آبشارش رو 

 !شه؟ی م یبنظرت چ  

 :لوفره گفتیا مهران و نیدونست منظور هلینا که م یس

 ش بوده یتو زندگکه  ی ن دختریمهران قبالً بهم گفته بود آخر 

 یچ دختری گه ه یشن دیبه خواست مهران از هم جدا م یوقت

 ما که  یلوفره ولیرو هم گفته بود ن وارد قلبش نشده اسمش
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 ش رو هم بابا رمضون یلیم فام ی دونستیرو نم ی اسم خانوم مراد

 ک درصدم احتمالیگفت یاگه اسمشم م یم، حتیدیگفت فهم

 لوفریه نین  یمگه هما یمهران باشه تو دن یدادم گمشدهینم

 شونیخوره که پازل زندگ یرقم م ی خواست خدا طور یبوده ، ول

 ....رهی جفت و جور بشه و کنار هم قرار بگ ی گن قشنیبه ا

 

 

 . جابجا کرد  یا خودشو کمیهل

 بود که گوشش دوست  ی ن ملودیباترینواختن آهنگ قلبش ز

 ا تو جاش راحت یقرار گرفت تا هل ی نا هم جوری داشت بشنوه س

 باشه،  

 :گفت که گوشش به نواختن اهنگ بود یدر حال

 دونم ید می اشت بعکه د ی دم با حال  ی که من د ی لوفرین 

 نا ! دختری س یدون یا بتونه قبول کنه، م ین راحتی مهرا نرو به هم
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 وجودت  یرو با همه  یچقدر سخته کس یتا درک کن ی ستین

 بدتر ازا یا اصالً ندونه ویطرف مقابلت  ی ول  یدوست داشته باش 

 گفت بعد ازیلوفر مینجور که نیت نده ایاون بدونه و بهت اهم

 

 

 رو پشت سر گذاشته ، دچار ی مهران دوران بد قطع رابط هاش با

 ...حاد شده یافسردگ

،  یکن یم  نگاه ی نطوریطنت گفت :اینا با ش ینا بود.س یره س یا که خیهل 

 شده بود.نا غرق یا فقط در چشمان سی هل....ستا! عواقب دارهین یالک

 اندوهبار و ی دل نوشته ها  ی با خوندن خط به خط و مو به مو 

 و عذاب   یکه در سخت یق دورانیعما و درک یسوزناک هل

 ه دختر تا چه حدیدونست   یگه کامالً میگذرونده بود حال د

 :ا گفت یو شکننده باشه، در جواب هل یتونه عاطفیم

 لوفریه واقعاً ناگ یش داره ولیدر پ ی مطمئناً مهران راه دشوار 
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 ت هر دوی د تالش خودشو بکنه، در صورت موفقیرو بخواد با

 دونن یرک و باهم بودن رو بهتر م مشتیزندگقدر 

 دونم چقدریاوردم، حال میمثل من که راحت بدستت ن  

 ...ز و با ارزشهی وجودت برام عز

 هر دفعه یول گرفت،ینا مورد مهر قرار می نکه مدام از طرف سیبا ا

 شد و دلشیبار رو داشت، همه وجودش گرم م نیحس اول

 ان یقابل ب ی کلمها چیکه با ه یافتاد حس یکودکانه به تاپ تاپ م

 : ده گفتیشور یف نبود ، با لحنیو توص

 م خدمت ی تشکر بر ی خواد برایم تهران، دلم مینا! برگشتیس 

 ...)(روانپزشکی خانوم دکتر خوانسار

 :بودقاً تو ذهن خودشم ینا استقبال کرد دقیس

 ....شنهاد خودمم هستیموافقم، پ 

 :، التماس گونه گفت

 ! ؟یگیستش رو مبپرسم را ی زیه چی!  یهل 
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 بال گرفت تا بتونه تو چشماش نگاه کنه و  ی ا سرش رو طوریهل

 :نان گفت یبا اطم

 ! زم حتماًیبله عز

 : دیخت و با عجز پرسیخواهشش رو تو چشماش ر یهمه

 و اشک  ی که ناراحت بود  یی اکه کردم، روز ییتهایبخاطر اذ

 !؟ ی دیمنو بخش یختیریم

 :گفتولباش نشست   ی رو یحیلبخند مل 

 !ادیادم نمی  ی زی؟ چی تم کردیمگه اذ 

 ن بار خودشو بخاطر داشتن یهزارم ی د ، برایچشماش خند

 دونست.  یا م ین مرد دنیخوشبختتر ی ن فرشت ها یچن

 ، شدیبش میبود که نص  ی رینظی ش و حس بین اتفاق زندگیبهتر

 .....کردیحد و حصر میب  یو اونو غرق در خوش

 ون تماشا یزیشسته بود تلورا تنها نین رفتن ، سمیی عصر که پا 

 :گفت   ینا برخاست و با نگران ی ا و سیدن هلیکرد با د یم
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 م ساعت برگشت ید! مهران ظهر بعد از نیچه خوب شد آمد

 صداش زدم جوابم رو  یحرف رفت تو اتاق در رو بست هرچ یب

 !ا بهش گفته؟یلوفر چیدونم نینم نداد

 :درا نشون داد رفت در زیکه سم ینا به سمت اتاقیس

 ... مهران! مهران جان! در رو باز کن  

........... 

 گه تکرار کرد، بار آخرینا با سماجت کارش رو چند بار دیس

 :گفت 

 رون بگو یا بیشه بیحل نم ی نجو ریهم باشه که ا یاگه مشکل 

 ...!انجام داد؟   دیبا ی چه کارم ی ن یشده تا بب  یچ

 رون اومد ، یبپکر و درهم  ی بالخره در بازشد و مهران با چهرها

 :د ینا پرسیس

 !؟یه به خودت گرفتیافها ین چه قیشده ؟! ا یچ

 !دونم چکار کنم؟ینا! نم ی کالفهام س 
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 نه خطابیرفت تا بشیهال م ی که خودش به سمت مبال یدر حال

 :به مهران گفت

 !شده ؟ یگو چن و بیا بش یب 

 رو  ی ا به آشپزخونه رفت تا چاینا نشست، هلیمهرانم کنار س 

 :دی شنیمهرانم م  ی دابذاره ص

 گه ی رمرد اون جا بود با دوتا خانوم دیه پیظهر که رفتم  

 لوفر رو گرفتم ، گفتن حالش خوب نبوده با یازشون سراغ ن

 بهشون یآژانس رفته خونه و به جاش همکارش اومده ، هر چ

 ی ا شماره تلفن خونشون رو بهم بدن ولیاس کردم آدرس التم

 ....می شناسیشما رو نمچکدوم قبول نکردن گفتن یه

 

 

 : ستاد و گفتیا تو درگاه آشپزخونه ایهل

 ... من شمارش رو دارم 
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 : دید پرسیده باشه با تردیکه به آب رس  ی مهران مثل تشن ها

 !د ؟یشه بهم بدیواقعاً؟! م

 :انداخت جرات گرفت و گفت  نایبه س   یا نگاهیهل

 ... کنمیرم باهاش صحبت م یگ ید خودم تماس م ی اگه اجازه بد 

 :مت بود، در جواب گفتیمهران غن ی نش هم برا یهم

 ...شمید ممنونتون می ن لطف رو در حق من کنیاگه ا 

 ....ارم یم رو بی د برم گوش ی اجازه بد 

 ونستد ینا هنوز نمی نو گفت و به طبقه بال رفت، سیا ایهل

 !ا داده؟یبه هل  یلوفر شمارش رو کین

 

 

 رو  ی ت مخاطبا خانوم مرادس یا برگشت ، تو لیبعد هل یقیدقا

 یدا کردنش تماس رو برقرار کرد ولیجستجو کرد و با پ

 :نا نشست و گفتیس ی مبل کنار ی متاسفانه خاموش بود، رو
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 !خاموشه 

 ی وقت نه یا رو ببیال تا هلیادش اومد شب اول که اومد وینا یس

 برگه نوشت تا ی خواست بره شماره تلفن خونه رو رویم

 مطمئن نبود هنوزم  ی ره ، ول ی ماس بگدرصورت بروز مشکل ت

 نگفت تا به  ی ز ین چیهم ی شماره رو نگه داشته باشه، برا

 فش رویرفت بال و داخل ک یاول م  دیبانده،  ید واهیمهران ام

 :د، برخاست و گفتیدیم

 !امیالن م 

 

 

 در دست وارد شد، برگه رو به ی نا با برگهای د سیشنک یطول

 : سمت مهران گرفت

 .....اره خونشونهن شمیا 

 شه گفت تو هوا برگه رو قاپ زد و نگاهش کرد کد یمهران م
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 سهاش کردیم مقایداخل تقو  ی ش شمارههایع با پ یداشت، سر

 به   یمحمود آباد بود، چشماش حالت استفهام یکد شماره

 :دی ت پرسخودش گرفت و با به 

 اد؟ینجا میلومتر تا ایباً  کیهر روز از محمودآباد تقر یعنی 

 : ا گفتیهل

 خالهاشه، سه شنبه که رفتم آمپولم رو بزنم برام  یخون ه 

 دانشگاه رشت رشته  یکردن وقتیم  یگفت که تهران زندگ

 برن رشت چون مادریشون رو میشه، کال زندگی قبول م  ییماما

 

 

 که یین چند جای، طرحشم از ب هستن یپدرش اصالتاً رشت

 ده چون به خونه رود رو انتخاب کریتونسته انتخاب کنه، هچ یم

 ک تر بوده. النم مرتب با آژانس رفت و آمدیخالهاش نزد

 ....کنه یم



@Romanbook_ir                                                                                      تابوشكين عاشقانه  

  
 

شما! یمجازق ین رف ین و آخریرمان بوک:  اول                                      

 :د ینا پرسیس

 !؟یلشو از کجا دار ی شماره موبا 

 اد تهران ،شماره خونه ویم ی گفت گاه   یهمون سه شنبه وقت 

 ..لش رو بهم دادیدادم. اونم شماره موبا  لم رو بهشیموبا

 :دیمهران مّردد پرس

 !ست؟ یرم بد نیماس بگبنظرتون ت 

 :مداخله کرد و گفت ی ا فوریهل

 ... ن کار رو بکنمیا ید من به قصد احوالپر س ی اجازه بد 

 

 

 ا یشماره رو به سمت هل  ی موافقت کاغذ حاو یمهران به نشون ه

 رو یره، و گوشیابت تماس بگ گرفت و ازش خواست تا با تلفن ث

 .... شتبلندگو گذا ی ا داد. مهران تلفن رو رویبه هل

 برداشته شد و یا شماره رو گرفت و منتظر پاسخ موند، گوش یهل
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 : جوون بود که گفت ییآقا ی صدا

 ...الو 

 لوفر جان هستن ؟ید نیالو سالم بخش 

 سالم شما؟

 ... مارشون هستمیمن از دوستان و ب 

 ... لطفاً یبله گوش 

 صبرانه یداد بیمنتظر هر سه خصوصاً مهران نشون م ی افهیق

 ...لوفر هستنی ر واکنش نمنتظ

 

 

 :دیچین و آرومش تو فضا پ ییپا ی تن صدا یبعد از لحظات

 !بله 

 .... ادیادت که میام یزم من هلیسالم عز 

 ؟  یبله خوب
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 م درمانگاه گفتن حالتون بد یه سر رفتید؟ یممنون شما چطور 

 ....رم حالتون رو بپرسمینگران شدم گفتم تماس بگشده  

 : د گفتیلرزیضوح م که حال بو ییبا صدا

 یی ه آقاید دست از سرم برداره همکارم گفت  یتروخدا بهش بگ 

 ی اومده منو کار داشته، اگه اون براش راحته با احساسات کس

 ...تش رو ندارمیگه تحمل و ظرف ی کنه من د ی باز

 حیردن که اشکال نداره بذار برات توضلوفر جان! صحبت کین 

 ه مرد که ممکنه ینسانه بعد ه ایاول  ی ا مرد ی بدن ، هر پسر 

 

 

 مسائل با ماها متفاوت  یتش نوع برخوردش با بعضیبخاطر جنس

 ...گه بهشون بدهیه فرصت دی باشه، لطف کن 

 :ت داشت در پاسخ گفتیکه جد   ییلوفر با صداین

 تونم یتش رو ندارم نمیاد؟! ظرفیاز عهدهام برنم یکن یباور م 
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 دگرگون شددنش حالم یاز تصور د ینمش، صبح حتی بب

 ی کساله به زندگ یسال گذشته تازه  ۶ن ینتونستم بمونم، تو ا

 خوام دوباره آرامشم به هم بخوره ، از همهیبرگشتم نم  ی عاد

 کنه چون اونامیمهمتر مامان اگه بفهمه به شدت برخورد م

 ...دنیب ندی کمتر از من آس

 ی ا جوابیوقانع کننده بود که نه تنها هل ی منطق ی حرفاش بقدر

 کرد بلکه تو نگاه یداد و درکش م یاشون نداشت، بهش حق مبر

 

 

 شد ، خود مهرانم با ین مسئله به شدت احساس میه هم ایبق

 .نامعلوم بود ی تاثر نگاهش مات نقطها

 :ا استفاده کرد و ادامه دادیلوفر از سکوت هلین

 دنیرو در حسرت شن ییونه که چه شب و روزادیچه م

 ه کردن و سه روز غذا یدونه گر  یصداش گذروندم؟! اصالً م
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 !ان داره؟یاطراف ی برا یامدن چه عذابیرون نینخوردن از اتاق ب 

 برات  ی و نتونن کار یپدر مادرت آب بش ی چشما ی نکه جلویا

 ن رو برام داشتینا قابل جبرانه؟! حکم مُرفیکنن!بنظرتون ا

 بهش داشت دل کندن و  ی د  ی شد یبودم که وابستگ ی معتاد

 از روز که  ی بود با مرگ ! تا مدتها ساعات  ی ساونبودنش برام م

 ن لحظاتی م عذاب آور تر ی داشت یمعموًل باهم تماس تلفن

 یم بود. خال وجودش سخت و مالل آور بود ، اون روزای زندگ

 

 

 ی خواد چی ما به سرم اومد ؟!حال ینه چیسخت کجا بود تا بب 

 یعنیکه بخاطر خودم بوده؟!  یشگیهم ی بگه ؟! همون حرفا

 واقعاً بخاطر خودم عذابم داد و راحت گذاشتم کنار؟! از جانب

 من ازش تشکر کن و خواهش کن منو به حال خودم رها کنه 

 ه دختری یش ندارم از وقت ی گه گنجایبذاره راحت باشم من د
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 م با اشک و آهیزندگ ی روزان ی هفده ساله بودم بهتر یرستانیدب

 ...گذشت 

 :کرد و گفت  یمکث

 ره چون قرار یکم دیگه  ی ده اشتباه کرده دیا ل فهمتازه اگرم ح 

 ....م باشه ین روزا نامزدیهم

 

 

 ب که یغر ین! مهران با حال ی ا یعن یقا یگن دقی که م یآب پاک

 د نداره برخاست و از دریشنی گه تحمل اونچه رو که میانگار د

 ....ون رفتریهال ب 

 ن یهران تو انام بالفاصله به دنبالش راه افتاد، تنها گذاشتن میس

 ز یرقت بار و ترحم انگ ینبود مهران با حال یط کار درستیشرا

 اط نشست و سرش رو تو دستاشیبه ح  یمنته ی پلهها ی  لبه

 ....گرفت
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 کردیم  یکه سع یبالکن داد، با لحن ی هاشو به نرد ههاینا تکیس

 : هانه باشیدلجو

 

 

 هب  ید بشی د نا ام ینبا  یول ی ش داریدر پ یظاهراً ک ار مهم  

 د یش هرگز نبایخوایواقعاً م یکنیدلت رجوع کن اگه فکر م

 .... یو پا پس بکش ی دست از تالشت بردار 

 زا و عواقبین چینه که اون زمان اصالً به ایم از ایناراحت 

 اختم شنیکه م  ی گهاید  ی لوفر با دخترایش فکر نکردم، نیبعد

 خاصش  ی طنتهایفرق داشت با توجه به سن کمش عالوه بر ش 

 .....م و باوقار بودخانو

 نطور یشون رو ا ییلبش اومد، شرح آشنا ی رو یلبخند تلخ

 :گفت 

 که  ی رستانی زه دب یزه میه دختر ریدمش ین بار تو دربند دیاول 
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 را ویمان و سمیپ پسر دختر اومده بود منم همراه پیه اکیبا 

 رفتن ویما م ی م. اونا جلویل بودیفام ی اجمع بچ هه

 

 

 لوفر دری رفتن کار دستشون داد. نن بال ی اشون ح یطونیش

 گذاشت که  یسنگ سست ی هو پاش رو روید من بود یمعرض د

 ع مغزم فرمانیر در رفت و تعادلش رو از دست داد ، سریاز ز

 قبلش تخته سنگ  یداد و با دو قدم بلند به سمتش رفتم، ول

 از  ی اونجا بود مانتو و شلوارش رو پاره کرده بود که  ی زیت

 ع گرفتمش نگاه هراسون و رنگیه بود. سرشد یپاش زخم

 ده! دست و پاشیداد تا چه اندازه ترسیدهاش نشون میپر

 گه توان  ی که داشت معلوم بود د ی دن، با حال و روزیلرزیم

 همرات هست ی دم کسیبه بالتر رو نداره ازش پرس ی شرویپ

 دم یا پدر مادرش که با گفتن نه فهمی ی برادر  ی واهر؟!مثل خ
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 ن از قهوه خونه ییمنم از بچهها جداشدم بردمش پا تنها اومده

 نیاد دنبالش ایکنار رودخونه با مادرش تماس گرفت که ب 

 م یرید ما هر هفته میفهم  یما باهم بود وقت ییسرآغاز آشنا

 

 

 شتر شد یب بعدش اونم اومد و کم کم رابطهمون  یدربند از هفته

 .ه شدوابست یبیلوفر به طرز عجین  یبعد از مدت کوتاه یول

 ت نشونیمن حساس ی تک به تک حرفا و رفتارا ی که رویطور

 رو بدم خب  یکردم جواب سالم کسیجرات نم یداد. حتیم

 دم هر لحظه دارهیمنم تحملش سخت بود رفته رفته فهم ی برا

 تم و شه دوستش داشیشتر میش بیت و وابستگیشدت حساس

 نه به عقل یب بب یآس  یخواست دختر به اون کم سنیدلم نم

 نمون زودتر تموم بشه ! من یدم رابطه ب یون زمان خودم بهتر دا

 ت ازدواج نداشتم که بخوام با ی تا چند سال بعدشم موقع یحت
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 شتریتاشم که هر روز بیباهاش بمونم تحمل حساس ی دواریام

 گه  ی بهش گفتم د رونیم ب ی ه روز که رفتیشد، سخت بود. یم

 منم  یشه ولیم ناراحت  یل یدونستم خیم مسلماً میادامه ند

 ا رو ین کار دنیکردم بهتریم خودمو گرفته بودم ، فکر م یتصم

 

 

 دارمون گذشت مدام چهره وین دیکه از آخر  یکردم امّا مدت

 شدم اونیونش تو نظرم بود و دچار عذاب وجدان میگر  ی چشما

 ش از حدی بوده که ب ی دختردم تنها یموقع بود که فهم 

 م باهاش درست نبوده ودونستم رفتاریم یدوستش داشتم ول

 بازگشت رو نداشتم، بالخره حدوداً  ماه بعدش با ی رو

 جواب نداد تو محلهشون رفتم ،   یخون هشون تماس گرفتم کس

 کنه مطب ینم یتوش زندگ یاز خونشون مشخص بود کس

 ... مادرش رفتم که اونم نبود



@Romanbook_ir                                                                                      تابوشكين عاشقانه  

  
 

شما! یمجازق ین رف ین و آخریرمان بوک:  اول                                      

 :ش گفتیدلدار ی پلهها نشست برا ی ارش رونا کنیس

 رو ایهلم مگه من نبودم چقدر  یکرد یما اشتباهات یهمه 

 عذابش دادم تا عمر دارم خودمو بخاطر رفتارا و حرفام

 ی ش رو بتونم جبران کنم ولیذرها  ی کنم حتیبخشم، فکر نمینم

 

 

 که بود بالخره مشکالت حل شد و اآلن هر دو از اون  یهر چ

 ....میدیرس ین به ساحل امن و آرومی همگطوفان س

 خودت  یه، ولیده و آدم با گذشتیتو رو بخش ا خانوم حتماً یهل 

 دم یسال شن ۶ا گفت ، صداشو که بعد از یچ ی که شاهد بود

 !م بشهینتونست وارد زندگ ی چ دختریدم چرا بعدش هیفهم

 شه ؟یم یکنم اگه منو نبخشه چیحال همش فکر م

 ی تالش خودت رو بکن مطمئنا ب  ی ست بددت رو از دی د امینبا

 ....کنهیکمکت ممونه خدا  یجه نمینت
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 :گفت  ی دی زد و با ناام یپوزخند دردآور

 !ارهیه بارم حاضر نشد اسمم رو به زبون بی یحت ی دقت کرد 

 !کنهیگفت ؟! داره نامزد م  یکه چ ی دیبعدم د 

 

 

 نان یو لحن اطم  ی شونهاش زد، با دلدار ی رو ینا دستیس

 :گفت یبخش

 یو الک حرص ی نگران نباش داداش! اونو که معلوم بود از رو 

 گفت تو چرا باورت شد؟! از حرفاش و لحن بغض آلودش کامالً 

 هنوزم بعد از ی د بهش حق بدیمشخصه چقدر دوستت داره، با

 ش بود همون اول یتو زندگ  یسالها ازت ناراحت باشه، اگه کس 

 ....گفت یم

 :دمکث ادامه دا ی بعد از لحظها

 ا ید هل ال، بخاطر حال بیارم ویکه رفتم درمانگاه دکتر ب  یشب
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 ش یفت کاری کردم .ش ی کنترل رفتارم دست خودم نبود و تند

 ا رو تو اون حال یدن هلیخواست بره،طاقت دی تموم شده بود م 

 ن ین توهیهم ی تونستم منتظر همکارش بمونم براینداشتم نم

 

 

 گهیچون د مون شدمیپش ی ز برخورد کردم. بعدش فوریآم

 م اومد،در کمال تعجب همرا یبه آمدنش نبود ول ی دیام

 ، بهش گفته ایهلدن یفرداشم قبل از رفتن به درمانگاه اومد د 

 ش ازی ب  ینجام فقط بخاطر نگرانیره ایچ کس نمی ه یبود خون ه

 ی همسرم داشتم، اومده چون آرزو داشته کس ی که برا ی حد

 باشه و براش دوستش داشته   ی نجوریکه عاشقش بوده هم

 ....نگران بشه

 نا برآشفت، خودشم یس  یدهنده تکان ی دن حرفایر شنیاز تاث

 !برسر دختر مردم آورده؟ یاش چیده با ندونم کارینفهم
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 :ل حرفاش ادامه داد ینا در تکمیس

 از عشق و دوستداشتنش کم نشده  ی زیچ یعنینا همه یا 

 ش و یط سن یبا توجه به شرا ی که باهاش کرد ی رفتار یول

 

 

 شده که بهت داشته براش گرون تموم ی د ی شد  یبخاطر وابستگ

 .....کنه یکار تو رو م ی داره تالف  ییه جورا یاآلنم 

 :رون فرستاد و ادامه دادیبازدمش رو پرصدا ب

 بهش اجازه یول ی ش داریدر پ  ینطور که معلومه راه سختیا 

 کنه تا بالخره دلش باهات  ین رفتاراش خودشو خا لیبده با هم

 ... صاف بشه

 :ا گفتنیس ی گرفته در پاسخ حرفا  ییمهران با صدا

 لوفر ین یزندگتو  ی ن بدیج به ایکردم کارم نتا یهرگز فکر نم 

 ی نه! اونایهم ی گه فرق داشت براید  ی گم با دخترای داشته، م
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 ی عاد یلیم خی دیگه رو که بعد از به هم خوردن رابط همون مید

 ... میاهم دوست بود ب ی کردن انگار نه که زمان یبرخورد م

 

 

 داشتنش  ی ش رو داره براارزش یمهران! ول ی اشتباه کرد 

 ه، و مطمئنم تو یچون فو قالعاده دختر مهربون  یتالش کن

 ....تونه خوشبختت کنه یم  یزندگ

 که بهینا حال ش رو بهتر کرده بود، طوریبا س   یهم صحبت

 .فکر کرد ی دواریلوفر با امیبخشش ن

 رایو عصرونه وارد بالکن شدن ، سم ی ارا با چیا همراه سمیهل

 .دیام عصرونه رو چیق گذاشت. هلیز آلچیم ی رو رو ین یس

 ؛ یبود با وجود شرج یمطبو ع ی برخالف چند روز قبل هوا

 ....آزار دهنده نداشت ی گرما

 ی نا براینام کنارشون رفتن، سیبه خواست دخترا مهران و س
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 : گفتر جَو موجود و منحرف کردن ذهن مهران ییتغ

 !؟ی توجه کرد  ی زیه چی! به  یهل

 

 

 :دین پرسی ون دادن سر به طرفا با تکیهل

 !؟یبه چ 

 یایدر  یم شمال ولیشه اومدیم  ی ه هفتهایباً ینکه تقریا 

 ... می نرفت  یدرست و حساب

 :د و گفت  ی ا خندیهل

 ....میریم م ی! حال فردام که هستیگ یراست م 

 دوست دارم  ا رویخود داره، من شب در ی فردا که جا 

 ....مید بریه، امشب بایدنید

 !چنان ساکت و تو فکر بودمهران هم

 ا در ادامهیحوال هاش کرد و خطاب به هل یر چشمینا نگاه زیس
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 : گفت

 

 

 م تهران که جاده شلوغ نباشه یم بریافتیشنبه صبحم راه م 

 .... ک رو ندارمیموندن تو تراف  یاصالً حوصل ه

 ش افتاده بود و قصدیشونیپ ی وکه از ظهر ر  یمهران با گره

 :دیا و پرسید به هلبازشدن نداشت رو کر

 !ا خانوم ! فردا درمانگاه بازه؟یهل

 اد اونم یلوفر فقط تو هفته می ن ی د باز باشه ول  ی دونم شاینم 

 صبح  ۸شب تا   ۸لوفره از یفت شب با نینده ش یهفته آ یفتیش

.... 

 :ت گفتینا با جدیمهران خطاب به س

 شتر یب ی گرده تهران من چند روزی راه شما بر مرا همیسم 

 یقرار داد  ی نبود  یونم حواست به اوضاع شرکت باشه وقتمیم
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 ه جلسه با ین هفته  ی شد تو ا یم اوکیکه منتظرش بود 

 .... میکارفرماش دار

 یرا خانوم و کارایالتم بابت سمیباشه داداش تو بمون خ 

 ....شرکت راحت باشه

 مهران ی از شام قرار شد برن ساحل ول نا بعد یس  یطبق گفت ه

 را هم بظاهر نخواست برادرشیو به اتاق رفت. سم تمارض کرد

 ا بود ینا و هلیتش تنها گذاشتن س یدم نیرو تنها بذاره ، شا 

 ...بهرحال خونه موند

 امدن خواهر برادر خرسند بود شب ینا در دل بدجنسانه از ن یس

 از  ی الشون جدان سفر شمیا رو دونفره دوست داشت اولیدر

 که باهم  ی زی مفرح و شور انگلحظات  ی اد آور  ی ا با یهل یضیمر
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 ز شد، دوست داشت لحظات خوش در کناریداشتن خاطره انگ 

 ...هم بودن امشبشون هم بهش اضافه بشه

 م یتالطم بود نس یا آروم و بیدن، دریبه ساحل رس یوقت

 به خود ی گهایز شکل دید، از ظهر انگار همه چیوزیم  یمیمال

 افکار درهم خودش  ی اهویهرکس تو ه ییه جورایگرفته بود. 

 وجود داشت که جوابشون فقط با  ی متعدد ی بود.عالمت سوالها 

 ...شدیگذشت زمان مشخص م

 ا رو گرفت و ازش خواست یهل نای سخلوت و دنج  ییجا

 ....ننیا بنشیدر ی ن به تماشایزم ی رو

 ه یگانه نبود تکی ه بررس نگایرو انتخاب کرد که در ت  یینا جایس

 م کنارش نشستایهلبود داد  یکیکه همون نزد  یبه تخته سنگ

.... 
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 یرو که تنها زندگ  ی داشت، مدت   ی ک یتار ی ایفوب ی ا از بچهگیهل

 بازم  یش رو حل کنه ول ی ادیکرده بود بخش ز یکرد سعیم

 ...کردیتش م یمطلق اذ   یکیتار

 ترسآور  ز ویداشت که رعب انگ یا عظمت و شکوهیشب در

 یمراه داشت، بقدرنا هیکه کنار س یتی بود، امّا حس امن 

 رش رو تجربه نکرده ینان بخش بود که تا به اون روز نظیاطم

 .بود

 ار یبس یده بود ولیمشابهش رو فقط در کنار خانوادهاش د

 !متفاوت

 کردن نشون از یدا م یک شدن به هم پ یکه هر بار با نزد ییدایش

 .....قشون داشتیعشق عم

 د باعث شد یند رو  یکس ی ا اطرافش رو از نظر گذروند وقت یله

 ت اونویمیو صم یکینزد ک او جادادیخودش را نزدشتر یب
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 کرد . یمداوم م یغرق در لذت

 :د یا پرسیهل

 شه؟ یم یبنظرت حال چ 

 لوفر تاینکه نیبه خودشون داره ا ی ز بستگی دونم همه چینم

 شه و دست ازیم م یکنه و مهران چه موقع تسلیمقاومت م یک

 .....دارهیاصرار بر م

 لوفر یمن به ن یگم ولیچ وقت در حضور آقا مهران نمینو هیا

 ....قرار گرفتن سخته ییت هاین موقع یدم، تو چن یحق م

 ،ی کوتاه اومد یول یداشت ی باً مشابهیت تقری تو هم موقع

 .... مشکالت حل شد یول ی هرچند به سخت 

 تو اونم  یاومدم تو زندگ یآگاهمسئله ما کامالً متفاوته من با  

 به دوامش نداشتم و هر لحظه منتظر ی دی ام چیکه ه  یوقت

 ... بودم ییجدا

 خواست. دست خودش یرو نم ییجدا یدن کلمهینا شنیدل س
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 نبود که تحملش رو نداشت 

 ده دراومد،ینرم بصورت خواب گرم و ی شن ها  ی ا رویهل

به   یود شرجکه باخ  یمیم مالی نس دن آسمون صاف پرستاره وید

باشکوه در   یافتیا ضیدر ی موجهابخش  آرامش ی همراه داشت و صدا

 ....نا ساخته بودیکنار س 

 تصورش  رو بپرسه که بارها تو ذهنش یا دوست داشت سوالیهل

 رو طور  ین چند روز زندگیاکرده بود و لرز به تنش نشونده بود، 

 درشتر غرق ی ن تر هر قدر بیر یده بود از عسل هم شید ی گهاید

 گرفت، یانش رو م بیشتر گریشد فکر آزار دهنده بیم یخوش

 ...ا یناراحت نش  یپرسم ولی ه سوال مینا! یس

 ... شمیبپرس ناراحت نم 

 مون روین برگرده و بخواد آرامش زندگیه روز دوباره نازن یاگه 

 !شه؟یم   یبه هم بزنه چ

 :گفت 
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 م یدون یکه الن در موردش م ییزای؟ با چیکنیم ییچه فکرا 

 دمیهرگز اجازه نمافته  ی ب ین اتفاقی مکنه برگرده، اگرم چنرمیغ

 ز یچ چیاد. تا من کنارتم ه  یش بیمون پیزندگ ی برا یمشکل

 ی ن فکرایخواد با ایگه هم دلم نم ی د تو رو ناراحت کنه، دینبا

 ....ی خودتو ناراحت کن یواه

 ی دییمهربون و همدلنه بود که مُهر تا ی ا بقدریهل ی لحنش برا

 ....فاششد بر حر

 برآشفته  ی نا رو هم تاحدی ، سا یهل یرمنتظر ه ی هر چند سوال غ

 که از سر گذروند و تنها عاملش  یبود، بخاطر اتفاقات شوم

 ....دا کرده بود یپ ی ن بود نسبت به اسمش آلرژ ی نازن

 ت نزد ویبخشه که چرا زودتر دست به شکا یخودشو هرگز نم

 ...براش باز بذارهن امر باعث شد راه فرار رو یبا تعلل در ا

 ت شده و به ی ش رسونده از دستش شکاحتماً دوستش به گوش

 دیان افتادن پروندهاش با یران و جر یمحض اومدنش به ا
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 ... که کرده باشه ی دیپل ی کارا ی پاسخگو

 ن و یخواست با فکر به نازن ی رو دلش نم ین قشنگیبه ا  یشب

 ن با پس یهم ی که در حقش کرده خراب کنه برا ییخباثتها

 آرامش قبلش رو  کرد ی که در مغزش بود سع  یزدن اوهام

 که به  یقیکمک به خودش بعد از دقا ی اره ، برایبدست ب 

 :دیسکوت گذشت، پرس

 هیشه منم  ی، میسوال بپرس ی نقدر خوب بلدیحال که ا

 !سوال ازت بپرسم؟

 شب مانع بود و  ی ک ینک ه تاریلش داد با ایتحو ییلبخند دلربا

 د از پس نا اونچه رو که لزم بویس ی داد ول یاجازه نم یبدرست 

 :دی د و پاسخ شنیرگون شب دیق  یاهیس

 !چراکه نه؟ 

 یا احساسیاز زبون خود هل ی فرصته تا بهنحو    یمدتهاست درپ

 د یرو که قبل از ازدواجشون بهش داشته بشنوه، هرچند بع 



@Romanbook_ir                                                                                      تابوشكين عاشقانه  

  
 

شما! یمجازق ین رف ین و آخریرمان بوک:  اول                                      

 ی دن یتو تصوراتش دلچسب و شن  یت رو بگه ولی دونست واقعیم

 :دین پرسیهم ی بود برا

 امدم یدانشگاه رفتنت نبود، م اگه بخاطر اومدن تهران و  

 !؟یدادیبازم جواب مثبت م  ی خواستگار

 ی ناسازگار  ی اون دوران و مرور اتفاقات قلبش بنا ی ادآور  ی با 

 نه یرحمانه در سیگذاشت و ناآرام شروع به تاپ تاپ کرد ب

 نا چهیص بده سیباهوش بود که تشخ ی د، اونقدریکوب یم

 !خواد؟یازش م یجواب

 مان صداقت ویون رو شروع کردن پشیکه زندگ یروز اول

 ایبا هم بسته بودن، خلف وعده در مرام و مسلک هل ییراستگو

 :د گفتیو بدون ترد ین براحتیهم ی نبود برا

 ی بهت داشتم ، روز ی شه ؟! اگه بگم از قبلترها مهریباورت م 

 وشحال شدم و خ ی ر و بهم گفت بقدر ی که مامانقرار خواستگار

 ی دخترونه کردم که تا روز خواستگار  ی ااه ی شروع به بافتن رو
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 .....پا بند نبودم ی رو

 .د ادامه ندادی نجا که رسیبه ا

 ...نا تا آخرش رو از حفظ بودی گه گفتن نداشت س یهاش د یبق

 ا و صادقانه رو ازش نداشت،  ی رین حد بیتا ا یانتظار جواب

 ا که یشش بود. هلیآل  یقلب پاک وب  یکه نشون ه یجواب

 ن حدینداشت تا ا ی نا دفترش رو خونده لزوم یدونست س ینم

 فرصت فکر کردن هم به خودش یانه برخورد کنه حتیراستگو

 که انتظارش رو داشته باشه جوابش بدون  ی نداد مثل کس

 .... درنگ بود

 :د یپرس ی شاک یاعتراض با لحن  ینا به نشون هیس

 نی؟! ا ی رفتارت نشون نداد چرا تو یداشت ین حس یتو که چن

 من پنهون  یدا و برایخودت پ ی که برا یپنهان (عشق ی دایپ

 دم، ی دید م یاد با سپ یده داره؟! اون موقعها تو رو ز ی باشه) چه فا

 شترشونید نصف ب ی د و شاید باهم بودیرفت یکه م ییاغلب جاها 
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 که نبودم   ی زیبردمتون ، اون زمان تو فکر تنها چی رو من م

 کردم ، در نظرمیکر نمبه ازدواج هم ف یا دختر بود. حتارتباط ب

 و ی دونستم . خواهر حامد بودیبا و مغرور میز  ی تو رو دختر

 شه خودتو ی. همید برام حکم خواهرام رو داشتی دوست سپ

 که تو دلم ی کردیهم اون قدر منفعالنه رفتار م   یگاه یگرفتیم

 تو گوشه  د اگه همون موقعیکردم شا  یه گنده دماغم نثارت می

 خره منم چغندر که نبودم بهت فکر بال  ی دادینشون م یچشم

 دادم ، در اونصورتینشون م  یکردم و حتماً واکنش مثبتیم

 ر ین مسیگرفت و این هم شکل نمی من و نازن یید آشنایشا

 ... گرفتیو منزجر کننده هم سر راهمون قرار نم یانحراف

 :نان گفت ی ا با اطمیهل

 ی ن کاریم محال بود دست به چن مردیاگه م یهرگز! حت 

 گه یستم. صد بار دیمون نین بابت پشیکه اآلنم از ایزنم، طورب

 شد ین مسئله باعث میاگه بدونم ا یهم به عقب برگردم حت
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 رممکن بود یسر راهمون نباشه، بازم غ یم و مانعیزودتر بهم برس

 رمتعارف یغ یجلب نظرت حرکت  ی رپا بذارم و برایغرورم رو ز 

 .....انجام بدم

 :گرفت و ادامه داد یدم

 نباشه که بابتش انتظار مدال گرفتن  ین اخالق خوبیدم ایاش

 خودم دارم و به شد  ی برا یه اصولیداشته باشم، اما خب منم 

 

 نیشه، بنابرایم یین رفتارای بندم که مانع از بروز چنیبهش پا

 ی ح دادم احساسم رو تو قلبم مدفون کنم.رفتارم بقدریترج

 د یزبل هم نفهم یهدی، سپ   یکه بعد از سالها دوستبود  ی عاد

 به  ی گفت  ی روز خواستگار یبه برادرش دارم. وقت یچه حس

 و خودت کس  ی ت اومد ی ل و رضا یاصرار خانوادت، بدون م

 که سرپا نگهم داشت ی زی ! تنها چی رو دوست دار ی گرید

 ی زیکه بهت داشتم چ ی از راز دلم و عالقها ین بود که کسیهم
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 ...دونست ینم

 انه صورتش رویبا دستش دلجو ایهل ی ر حرفاینا تحت تاثیس

 : کرد با افسوس گفتینوازش م

 شتر از احساسات شما دخترا یب ی کاش ما پسرا قدر 

 جکرد، مهرانم ی ریاتفاقات جلوگ یلیشد از خید م ی م شایدونست یم

 ده ، باور کن هرگز فکرینجا رسیبه ا ی مثل من با ندونم کار

 ختر رو آزرده ه دیتونه روح یا تا چه حد مکردم اون حرفینم

 ...کنه

 نداشت و یچ ترسیا هیهل ی گه برایکه د  یک  یدر اون تار

 سر ، هزاران ستاره  ی ناب بود تنها ماه بال  یسرشار از آرامش 

 ی و ب یش روشون نظاره گر عشق آسمونیپ ی ا یدرخشان و در

 ...حدشون بود

 و پر یعال ی صبحگاه ی نا جاده خلوت، هوایس  ی نیشب یطبق پ

 .بود یاز تازگ
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 برخالف اکثر  ایهل یعقب غرق در خواب بود، ول یرا صندلیسم

 دار بود وی د ، سرحال و پرنشاط ب یخواب یاوقات که تو جاده م

 نا، یبه س  یدگ یدن نداشت. مدام در حال توجه و رسیقصد خواب

 ...داد یبهش م  ینیریکرد و شیل مغز م  یکند ، آجیوه پوست میم

 ر رفت با یتارش تو مسر رف ییا و تغیهات خاص هلنا از توجیس

 دونست ینحال چون میبا ا یت داشت ولیبرگشت احساس رضا

 :ن بار گفت یچندم ی دن داره ، برایعادت به خواب

 !ه کم بخوابیم ی تو هم تا برس ی دار شدیجان! زود ب یهل 

 

 

 با یدن شانس همراهینبار رو دوست نداشت با خوابیا ایهلامّا 

 تالشش رو کرد تا ین همهیهم ی از دست بده برانا رو یس

 ....دار بمونه یب

 ن تکون یصبحانه توقف کردن. با آخر ی دن برای به گچسر که رس
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 اطرافش رو نگاه  یجیدار شد در حالت گ یرا هم بین، سمی ماش

 :د یگرفته پرس ی که با صدا یزین چیکرد اول

 !م؟یدیرس

 :گفت  ییا سرش رو به عقب چرخوند و با خوشرویهل

 ....میهنوز مونده گچسر 

 در یرا با نگرانید، سمیطول کش یک ساعتی صرف صبحانه 

 مون بود مدامیکرد و از اومدنش پش یمورد مهران صحبت م

 :گفت یم

 

 

 .ذاشتمیکاش منم مونده بودم و تنهاش نم 

 :ا گفتیهل

 جه یان و به نت یتنها باشن بهتره بذار خودشون باهم کنار ب 

 ت ین دارم در نهانایمن اطم ی بره ول ی برسن ، زمان م یدرست
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 ...شهینشون حل میز بیهمه چ

 ....خدا از دهنت بشنوه 

 یمهران قابل درک بود ول ی را برایسم یخواهران ه ینگران

 بود  ی تیکرد ، مهران تو وضعیرو حل نم یموندنش هم مشکل

 داشت تا بتونه راه درستِ بدست آوردن دل یی از به تنهای که ن

 د نشه ، یش ناامیاحتمال ی دناره و از پس زیش بگ ی پلوفر رو در ین

 ن دونفر بعد از یدر کار بوده که ا یا حتماً حکمتیهل یده یبعق

 

 

 ا خوشحال بود که  یرن و هلیسال دوباره سر راه هم قرار بگ  ۶

 ...دار دوبارهشون شدنیمسبب د

 زمان برد،  یکل یسراب ی آقا یتهران برسن خون ه  ی تا از ورود

 ...اده کردنیخونشون پ  ی جلورا رو یه به ظهر سمکساعت موند ی

 زها یچ یه یا رو هم به خونه رسوند کمکش ساک و بقینا، هلیس
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 به شرکت رفت. در نبود  یرو بردن بال ، خودشم با خستگ 

 ...نظارت به کارها حضور داشت ی د برایمهران با

 دن تو جاده،یل رو جابجا کرد و به جبران نخوابی وسا  ی ا کم یهل

 ... دیرو خواب یخاطر ساعت  یآسودگد و با ی ختخواب خزبه ر

 

 

 د تا اومدنیبا  یدار شد، سرحالتر بود ولیبعد از چند ساعت که ب

 درست کرد و داخل  ی ک سادهایگرفت قبلش کینا دوش میس

 حموم شد چون دوست داشت موقع اومدن  یفر گذاشت ، راه 

 آراسته و مرتب ازش استقبال کنه، جزو  ی نا با ظاهریس

 ی دگیاز رس یطیمادرش بود که تحت هر شراد ی اک ی هها یتوص

 شواز همسرش یبه پ  یشه با آراستگیبه خودش غافل نشه، هم

 یاومدن به خونه لحظه شمار ی که از سرکار برا ی بره، طور

 ...کنه
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 امرزش در رابطه با یشه مادر خدابیبود که هم ی درست رفتار

 .پدرش داشت

 سشوار رون بود و درحالیم ساعت بعد بیگرفت ن  یعی دوش سر

 کرد که چرایخورد و خودش رو سرزنش م یدن، افسوس میکش

 

 

 شتر مواقع با ینا مهم نشده بود و بیس ی ن حد برایقبالً که تا ا

 کرد. موهاش رو کوتاه نکرده ی نگاهش هم نم یحت ی تفاوت یب

 ی دونست چقدر روشون حساسه و داره با قلدر یگه میحال د

 کوتاهشون بکنه  دونست اگهی، و م کنهیل می نظرش رو تحم

 دلش به  یطیچ شرایا تحت هیبدنبال داره و هل یحتماً ناراحت

 .نبود یآزردنش راض

 .بود تموم شد ی کار سشوار به هر مشقت

 ام آماده و یهمه جا رو برداشته بود هل یلیک وانیخوش ک ی بو
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 که داشتن گفته بود  ینا بود، تماس تلفنیش شده منتظر سیآرا

 ....تو راهه

 د و باز شدن در و بدنبالش یچرخش کل ی که صدا دم کرد ی چا

 .... زدی نا که اسمش رو مرتب صدا میس

ا نگاه  یره به هل یانقد خرون اومد یا لبخند زنان از آشپزخونه بیهل

 کردیم

 ا که با گفتنیهل ی در جواب صدا  که

 :گفت  ی ده حالیبلند شد ، با شور "نا! ی س:

 دمت دلم تنگ ی از ظهر که ند م دراومد؟!ی خستگ یکن یباور م 

 !خودمو رسوندم تا خونه ی چطور ی دون یشده نم

 به روش ییشد لبخند دلربا ی د الوصفیزا یا غرق در خوشیهل

  .به لبهاش داد ییبایز ی زد و انحنا

 : ن و اشاره به ظاهرش گفتینا با تحسی س یبعد از رفع دلتنگ 

 میتداش ی ه استاد ی، ی باش ینطو ریشه دوست دارم همیهم 
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 که داشت، بقول خودش هر جلسه  یس خوبیتدرعالوه بر 

 

 

 ان برامون دعایداد و در پایم  یقه آخر کالس رو درس زندگیدق

 یشال همسریا "گفت  ین بود و میاز دعاهاش ا یکیکرد یم

 دنش رو بخواد نه فقط یشه دلتون بوسیبتون بشه که همی نص

 " !شهیآماده م  یو عروس  یمهمون ی که برا ییوقتا

 حال کامالً  یدم ولیفهمیحرفش رو نم ی معن  ادیاون زمان ز

 . کنمیدرکش م

 : گرفت ی شتریا وسعت ب یلبخند هل

 !بوده یچه استاد اهل دل 

 از درس دانشگاه مهمتره ویزندگ ، معتقد بود درس یلیآره خ 

 ..ارمون بذارهیاتش رو در اختیکرد تجرب یم یسع

 :گفت  یمهربون د، با یدیرو بوضوح تو چشماش م یا خستگیهل
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 ... آماده است ی ا چایلباست رو عوض کن ب  یناهار که نخورد

 

 

 ....دوست ندارم بخورم ی  گهایز دیچ ی ه؟! تا تو موندیناهار چ 

 ر به آشپزخونهین و دلپذ یریک جور حس شی ام با هزار و یهل

 که روش شکالت آب شده و یک ینه کیز رو بچیبرگشت تا م 

 وه ، ینارش هم موسط گذاشت ک خته بود رو یل ریپودر نارگ

 ....که از شمال آورده بودن ی خرما و کلوچها

 ن باعث شد به اتاق بره حدسش ینا نبود، همیاز س ی خبر

 ....به بدن بزنه   یگفت رفته آبیآب حموم م ی درست بود صدا 

 د کرد، به یباً پاکش کرده بود تمد ینا تقریرژ لبش رو که س 

 آماده کرده  شام ی که برارو  ی ه کتلتیآشپزخونه برگشت تا ما

 ...ن تا کامالً مغز پخت بشهیی پا  ی بود داخل فر بذاره با دما

 گفت: در فر رو که بست برخاست 
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 ! ت باشهیعاف

 کد و گفتیبلع رو ایهلبو خوش یحهیرا

 !یمرس

 ... ارمیب ی ن تا برات چایبش 

 ساز رفت تا ینا به سمت چاینگاه س   ینی ر سنگیرها که شد ز

 ی شگیهم یصندل ی ا هم رونیبرگشت س  یزه وقتیبر ی چا

 ...داشتینشسته بود و چشم ازش برنم

 :ا معذب شد با اعتراض گفتیهل

 !خواستم چه کار کنم  یادم رفت می یکن یچقدر نگاه م 

 کنم؟ یفکر م یبه چ ی دون یم 

 !؟ینه ! به چ  

 دو نفر کنار هم قرار ی ده است؟! وقت یچیآدما چقدر پ یزندگ 

 ار یمع  یدونیشه، م یدهتر م یچی پده و یتن شتر در همیرن بیگ یم

 !بود؟ یچ  ی زندگ ی من برا
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 ن حرکت داد،یبه طرف "بود؟!  یچ" ی ا سرش رو به معن یهل

 :نا در ادامه گفتیس

 افه و ظاهر یکردم، در مورد قیکه به ازدواج فکر م  ی اونوقتا گاه  

 باشه که ازش بدم یگفتم کسیشه م ینبود هم ییبایز ی نظرم رو

 سینه حال حتماً تندی باشه که به دل بش ی ر افهاش جویامد قین

 ... نباشه ییبایز

 :رون فرستاد و ادامه دادیبازدمش رو پرصدا ب

 

 

 ه ازدواج ناموفقیحه خانوم یز قبل از مل یپرو ییدا ی دونستیم 

 !داشته ؟

 :ا با تعجب گفتیهل

 !دونستمینه نم 

 مامان  ن موضوع تا مدتها تو خانواده ما مورد بحث بودیا 
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 گفت که سخت عاشق دختریز م یپرو  ییاز دا یشه با ناراحت یمه

 ر نداشته اونقدر اصرار بهینظ ییبایشه که تو زیهشون میهمسا

 ....شن یم یکنه تا بالخره راضیخواستنش م 

 گه یدن مامان م یچهر رو بهش میسال رفتن و اومدن پر۲بعد از 

 ش مونده رتیبا شده بود که همه تو حیز ی ش بقدریروز عروس

 ی ز خوب بوده اما بعد از چند ماه زندگ یل همه چیبودن، اوا

 کسالیکه به  ی ده جوریبروز م  یکی یکیبدش رو  ی اخالقا

 

 

 ی اره،که همه رو عاصیو خانوادهاش م ییسر دا  ییده بال ینرس

 ده ویاد هم بوده تمام و کمال میهاش رو که زی مهر ییکنه دایم

 آمد یدخترا به چشمم نم ییبایرن ، از همون موقع زیگ یطالق م

 ریدم تحت تاثیدینم بود که اون زمان تو رو میهم ی د برایشا

 ...گرفتم یقرار نم
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 :بهش انداخت و در ادامه گفت  ی نگاه نافذ

 اهل یطیچ شرا یدر مورد تو اول رفتارت جذبم کرد، تحت ه 

 که من سرت ییبا بالها و رفتارا ی نبود ین و بد دهن یتوه

 هر بار منو شرمنده خودت  ی دم نزد و  ی دکر ی آوردم صبو ر

 شهیتو هم یشه آدما رو شناخت ول یت می، تو اوج عصبانی کرد

 ارزشمنده، یلین برام خیو ا ی نداشت ی گهایرفتار د یجز خانوم

 رو یز و توام با احترامیرفتار محبت آم یمهمتر از همه وقت

 

 

 یخانوادم خصوصاً پدر مادرم دار ی نم که با تک تک اعضایب یم

 شتر بشه، حال خوشحالمیشه عالقهام بهت چندبرابر بیث مباع

 ....بم شدهی با نصیه خانوم با اخالق و زیکه 

 سر ی مستانها  ینا گذاشت، خنده یس ی ک برای ه برش کیا یهل

 :داد و گفت
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 ادب  ی تش رو ندارم ب یظرف  ین یب یه موقع مینگو  ی ن جور یا 

 ...شدم و عکسش رو انجام دادم

 :به روش زد یبخش نانینا لبخند اطمیس

 چون یباش یکه هست  ینیر از ا یبغ  یتونینم  یهم بکن یسع 

 ... ی ت شدیترب  ین مدلی ذاتت درسته و ا

 بود، یعالا براش گذاشته بود رو خورد طعمش یکه هل  یکیک

 :قدرشناسانه گفت 

 

 

 ک رو نداشتم، یانتظار پختن ک ی امروز تو راه خسته شد 

 ... کلوچه که بود

 ش ! تو یکساعت پین یدم تا همیم خوابیدیسه ر من از ظهر ک 

 ... شرکت  یبعدشم رفت ی کرد یرانندگ ی خست ها

 ....خوابم یکم میقبل از شام  
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 ... زنمیخوبه، شام آماده شد صدات م  

 نکه یکنه، با ایدرک م ی نا رو بخوب ی س ی ه نگاه پر تمنایمدت

 نا در کنارش آرامشیدونست سیم یده بود ولیخوب خواب

 نیهم ی متقابل و دوطرفه بود ، برا یه حسارد ی شتریب

 فر رو کمتر  ی  برخاست درجه

به آشپزخونه رفت تا ق شده ینکه مطمئن شد خوابش عمیبه محض ا

 کاراش برسه  به

 ی نا عاشقش بود فضایکه س  یخوش کتلت  ی ،بو

 ه مخلفات رو هم آمادهیآشپزخونه رو پر کرده بود، سالد و بق

 دار کردنش بود به اتاقیه وقت ب گیکرد، ساعت رو نگاه کرد د 

 ....دارش کنهیشام ب ی خواب رفت تا برا 

 صدا به سمت تختیب  ییباز کرد با قدمها یدر اتاق رو به آروم

 نا رویس ی در؛ داخل اتاق افتاده چهره ی که از ل  ی رفت نور

 ش روی شونیپ ی خوش حالتش رو ی واضح کرده بود موها
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 ف دلشیه نتونست حرکجذابش کرده بود  ی پوشونده بود، بقدر

 ش کنار نزنه.  ی شونیبشه و مانع از دستش؛ تا موهاشو از تو پ

 که عاشقشون بود قرار گرفت،  ییهایچشماش مقابل قهوها

 :دورگه گفت  ییبا صدا

 !؟ی ریم ی ذار ی، وسط کار م یزنیگولم م 

 :د و با ناز گفت یمستانه خند

 ... نمخواستم شام رو برات آماده کیگه منم مید ی خواب بود  

 ....ییگفتم که شام من تو 

 :گفت یبا حاضر جواب

 ، ظهرم ناهار نخوردم،حال بلند شو یستیامّا تو که شام من ن 

 ... ز رو آماده کردم من گشنهامیهمه چ

 ... میم بعد بری گه بمونیکم دی 
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چ ی داد که حاضر نبود با هیحد بهش میب مداوم و یلذتدروغ که نبود 

به   ی بهشت نبود هرگز دوست نداشت روز نیا ز عوضش کنه، اگهیچ

 ...بهشت بره

 نا بود چون دوست نداشت یشتر بخاطر سیشام ب ی دش برایتاک

 که گذشت و هر دو به آرامش یبدون شام بخوابه لحظات

 نکهیشام برن ،عالوه بر ا  ی ت داد که براینا رضا یدن س یرس

 خوش غذا تا اتاق هم نفوذ کرده بود و اشتهاش ی گرسنه بود بو

 :کرد گفت یک میروتحر 

 ... م شام ی بدو دختر! بر

 ... تو آشپزخونه منتظرتم  :ن اومد و با محبت گفت ییا از از تخت پایهل

 ز رو آماده کرده بود غذا هم یبه آشپزخونه رفت از قبل همه چ 

 ...در  گرمکن فر بود

 نا با ی ز گذاشت. سیم ی نا که اومد ظرف کتلت رو مقابلش رویس

 بود، تشکر یداشت و مزه کرد طعمش عالبرش رو ی کیچنگال 
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 :ز گفتیآم

 مامان رو دوست ی دستت درد نکنه ! تا بحال فقط کتلتها 

 اد دستپخت ی ه من رو  ینم عالیا یداره ول یه طعم خاصیداشتم 

 ... با تجربه با مهارت پخته شده  ی ندازه، مثل خانومایمامان م 

 :فت گ  نایف سی دونست خوشمزه شده، در جواب تعریخودشم م

 ن حق با توئه منم عاشقشم، یدر مورد دستپخت مامان پرو

 !شه ؟ی چرا غذاهاش خوشمزه م ی دونیم

 :دیپرس ی نا استفهامیس

 ! چرا؟ 

 کنه یم ی همسر و بچههاش آشپز  ی چون مامانت با عشق برا

 شتر وقتش رو تویم ب  یخونتون هست  یوقت  ی توجه کرد

 ت یدر نها ه ،ریلبش نم ی لبخند از رو یگذرونه ولی آشپزخونه م

 رممکنه خم به ابرو یکنه غی داد میکه تو چهرهاش ب یخستگ

 شه از یانجام بده هم ی ف کار یرفع تکل ی که فقط برا ی اره ، زنیب
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 کنه وچونی غرغر م یه بابت هر کارش کلین و زمان شاکیزم

 جه کارشم خوبیعتاً نت یست طبیتو وجودش ن ی چ عشقیه

 ....شهینم

 گرفت با لبخند ی نا میس ی جلو شت ودایس رو بر میکه دیدر حال

 :گفت ییدندون نما 

 ... عشقم برات پختم نوش جونت یمنم با همه 

 ده یخوب و سنج ی کرد بقدری ا رو تماشا مینا مسخ شده هلیس

 ...ذاشتینم  یچ بحث یه ی زد که جایحرف م

 :نا گفت یبعد از شام ، س 

 ر ر دادن که بخاطر سویامروز تو شرکت دوباره بچ هها گ  یراست

 ق یبه تعو ی گه بهانه برایخوان ، حال که دیم  یمهمون یوسعر

 یی م و کسایخ مشخص کن یه تاریه ی! نظرت چ ی انداختنش ندار

 !م ؟یرو که لزمه دعوتشون کن

 د یف آقا مهران مشخص بشه با یحال بذار تکل ی منم موافقم ول 
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 ...کنم یلوفر رو دعوتش میباشن ، من که بهرحال ن  یتو مهمون

 ... نم چه کار کردهی رم و ببیه تماس باهاش بگ ی فردا دیبا 

 طنت یبود ، با ش  ی به ساعتش انداخت حدودا  ینا نگاهیس

 :گفت 

 بست نشسته درمانگاه، فکر کنم   ۸مطمئنم مهران از ساعت  

 لوفرهیمشغول حرف زدن با نتا صبح  

 که سالها تو  یست، زخمی ن  یکنیا که فکر مین سادگیبه ا 

 هیه که با یز یق تر از اون چینه شده عم ده، که لوفره مونیقلب ن

 د یبادا کنه ، بنظر من آقا مهران حال حال  یام پیساده الت  یمخزن

 ... لوفر باهاش صاف بشهیکنه تا دل ن ی صبو ر

 ....ن اوصاف خدا به دادش برسهیپس با ا 

 :دیا داد و پرسی نگاه نافذش رو عاشقانه به هل

 مشابه کردم و تو رو از  ی کار ؟! منمینقدر مهربونیتو چر ا

 ی رو گذروند ی دونم چه لحظات آزاردهندهای خودم روندم، م
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 د یبع یول یهست ی نکه دختر مغروری؟! با ای نکرد یتالف یول

 نه و نفرت وجود داشتهیبه اسم ک ی زیدونم تو وجودت چیم

 به  یدم از کس ی تا بحال ند ی نی بی ز رو مثبت میباشه ، همه چ

 ی ادبانهایرمحترمانه و ب یحرف غ یآدم  ر مورد ا د  ی  یاد کنی ی بد

 ....ی بزن

 : لباش نشوند ی رو یا لبخند آرامش بخشیهل

 در جنگ  ی دارم ، دائم با کس ینه که وجدان راحتیهم ی برا 

 گرده، یر مثبتش اول به خودم بر م ین مسئله تاثیستم این

 حاضر یطیچ شراین بابت دارم تحت هیرو که از ا یآرامش

 ....ش بدمستم از دستین

 :سوزناک ادامه داد ی با آه 

 د مثبت رو به من  ی ن دیون مامانم، اون بود که ایآرامشم رو مد

 ...داد

 تو چشماش نشست ، نبود مادرش  یدلش گرفت و شبنم اشک
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 لیمطمئناً وجودش تکم یبود. در اوج خوشبخ ت  یفقدان بزرگ

 !ش بود ، امّا افسوسیخوب زندگ ی روزها یکننده 

 : فتض گونه گنا اعترایس

 ...سر و کارت با منهها یه کنیگر ی بخوا 

 : فرو خورده ی با بغض 

 بود اون بود  ینه خوب یه گنجی، مامان  یدونیآخه تو که نم 

 ی نداشته باشم، وقت   ید منفید  ی چ کسیقم کرد به هیکه تشو

 اد داد با دوستامیبهم  ییکم سن بودم تو دوران ابتدا یلیخ

 

 

 .دم یفهم یت سالم رو بخوب دت و رقاب حسادت نکنم، فرق حسا

 دم درمورد  ی دین دوستام م یب  ی بزرگتر شدم ، گاه  یوقت

 زنن فقط من ینم یخوب ی حرفا ی عمههاشون و کالً خانواده پدر

 کبارم نشده بود از زبون ی یکردم چون ح تیبودم که تعجب م 
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 چ وقت یط خونه هیبشنوم تو مح یاحترامیا ب  ی  ییمامان بدگو

 شه آرامشیشد همیکننده زده نم م و ناراحتمسمو ی حرفا

 ... میداشت

 :گفت ید، با مهربونی شنیکه م  یینا متاثر از حرفایس

 منم متوجه   یامرزت کم از فرشته نداشت حتیمامان خداب 

 خاص بودنشون شده بودم. بنظر من مامان تو زنده است چون 

 شه گفت از یخوبش در تو ظهور کرده پس م  ی رفتارا یهمه

 !رفتهن نیب

 

 

 ی نا در خلس های ام بخش سیالت ی حرفابا 

 تو فکر مامانم دلم براش تنگ شده کاش  ی چند روزه بدجور 

 ...م اراکیشد بریم

 نکه بتونم یبه محض ا یشه! ولیست نمیاآلن که مهران ن 
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 هی یحت ی تونم بذارم تنها بر یم نگاه نکن نمیبرمت، اونجوریم

 ... تونم بدون تو سر کنمیروزم نم

 رم ؟! به یخودم بدون تو م ی م حال فکر کرد نگاه نکرد ی جور 

 ....د با هم باشنیرن بایقول مامان زن و شوهر هر جا م

 ایز رو جمع کردن ، هلیهر دو سرشار از عشق با کمک هم م

 .دم کرد ی چا

 همونم با هم شستن، بعد از تموم شدن  یکم بود ول یلیظرفا خ

 ...براش ببره ی من برد تا چا ینا رو به نشیکارا س

 

 

 ا یون بود که هلیز یتلو ی ن کردن شبک ههایینا در حال بال پایس

 ....ز کنارش نشستیم ی رو ی چا ی ن یبا گذاشتن س 

 ... ون گذشتیز یدن تلویبه د یساعت  ی بعد از چا

 ادینکه زیرو برد تا قرصش رو هم بخوره با ا  ی چا ینی ا سیهل
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 یآبوان یخورد، لید میلوفر باین ی هی به توص ی اهل قرص نبود ول 

 نا ی برداشت، در حال جدا کردن قرص از روکشش بود که س

 :دیپرس ی دن قرص با نگران یکنارش اومد با د

 ؟  ی خوریت شده؟! چرا قرص م یزی! چ یهل 

 ... لوفر دادهیهست که ن ییست، قرصاین ی زینه چ 

 دوباره  ی ه! با همون نگرانیچ ی نا متوجه شد قرص برایس

 :دیپرس

 !کتر؟نداره خانوم دبرات ضرر  

 

 

 نوفن ساده هم عوارض خودش رو داره ی آستام  یحت یهر قرص 

 م ین ضرر رو داره ، هورمونها رو هم تنظ ین قرص کمتریا یول

 زش یتجو یپوست  ی هایماریب ی پوست برا ی کنه متخصص هایم

 ن سال استفاده کردنش ممکنه یکنن، در دراز مدت مثال چندیم
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 ...مشکل ساز بشه 

 ذارمی متوجهت باشه نم ی رن ضر یه کوچکتربهرحال اگ 

 ... ی بخور

 

 

 

 ۶۸ 

 :لباش نشست ی رو یحیلبخند مل 

 ... الت راحت خودم حواسم هستیخ 

 : اق گفتیجان زده و با اشت ینا هیس

 ه تو یم شبیداشت یه دختر تپلیفکر کن اآلن  یهل 

 !شد ؟یم یچ ی   ی وا

 شد، با  ی ه جوریاون قدر با ذوق گفته بود که حالش 

 :تانه گفیدلجو یحنل
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 طش رو ندارم، وگرنهیبخاطر درسم واقعا شرا 

 ....خودمم عاشق بچه ام

 قش رو بهیبال گرفت نگاه نافذ و عم یسرش رو کم

 :نان گفتینا داد و با اطمیس ی چشما

 

 . ..یکه پدرش تو باش ی خصوصا بچه ا 

 نا امنیون بازوان سیفرو رفت، م  یهو تو حجم گرمی

 دش روحبس اب ی که آرزو  بود ین زندانیتر

 شتر از قبل یکه هر روز ب ینیفرازم یکرد .عشق  یم

 ....دادی خودشو نشون م

 کرد دشت سرسبز و پرگل در دامنهیتا چشم کار م

 سرسبز و ی ده از درختهاینه چندان بلند پوش  یکوه

 ی د منتهیجوش  یم یآب  ی انش چشمه  ی کوتاه که از م

 ، هر دو طرفان دشت یروان در م ی باریشد به جو یم
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 بود. مادرش یق و اطلسیشقا ی ده از گلهایر پوشبایجو

 یشبدر ی که طرح گلها ییبایبار با لباس زیآنطرف جو

 یه دسته گل نرگس ، با چهره ایداشت و تو دستش 

 ل ازدواجشون که تویاوا  ی جوان و بشاش مثل عکسا

 ا دست دراز یکرد . هلی ا رو نگاه میبود، هل یمیآلبوم قد

 ش دسته گل تو دستشره، مادریستش رو بگ کرد تا د

 : لرزون گفت ییرو بهش داد. تو عالم خواب با صدا

 

 ... مامان دلم برات تنگ شده 

 :گشاده در جواب گفت ی با همون چهره  

 خوشحالم یلین اومدم بهت سر بزنم، خیهم ی منم برا 

 ...!م ؟یخوب ی چه جا  ینی بیدخترم م

 :آشکار گفت یبا بغض 

 !؟یکن یممامان بغلم   
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 دار شد یمه از خواب بیمبهم سراس  ییاهادن صدیبا شن

 ا یس هلیشتر کرد صورت خیتخت رو ب ی نور بال 

 ترسوندش؛ دو طرف شونه اش رو گرفت بلندش کرد 

 :تکونش داد و اسمش رو تکرار کرد

 ... . جان ی، هل یهل 

 چشماش رو که باز کرد اشکاش شدت گرفت 

 :معترضانه گفت

 دم یدی! خواب مامانم رو م؟ی دارم کرد یچرا ب 

 .... خواست بغلم کنهیم

 :گفت  ییبا دلجو

 ت شده یزیدم چیقربونت بشم ترس ی کرد یه میآخه گر 

 ...دارت کردمین بیهم ی باشه برا

 :با هق هق گفت

 دارم یمامانم بهم گل داد ازش خواستم بغلم کنه که ب 
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 ... ی کرد

 ادیدونستم ، نگران نباش بازم مید من که نمیببخش 

 ...به خوابت

 خواستم یکوتاه تا م  ینم ول یب یخوابش رو م چند شبه 

 یلیامشب خ یشدم ولی دار میباهاش حرف بزنم خودم ب

 .... د خوشحال بود بهم گل دادیخندیواضح بود همش م

 :گفت ی دواریو ام  ینا با مهربونیس

 مامانت چه ی دید  یگیخوبه، خودت م یلینکه خیا 

 اد به یچون بازم م  ید خوشحال باش یه بایخوب ی جا

 .....تخواب

 کنه بخوابه ساعت رو نگاه کرد  یازش خواست سع

 یصبح بود، کم کم آروم گرفت سرش رو۳ک ینزد

 نفس هاش که منظم شد   ی بازوش بود صدا

 یادیکم زیبود   ۸:۳دار شد ساعت  یصبح که ب 
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 گه فرصت یشد دیرش میده بود تا برسه شرکت دیخواب

 ادش اومد هر روز ید فکر کر  یصبحانه رو نداشت وقت

 دارش یا بیشد هل یصبحانه آماده م یح معموًل وقتصب

 رون یاز خونه ب  ۸کرد . بعد از صبحانه و قبل ساعت یم

 ....رفت  یم

 با  یدن داره، لحظه ایحالم فقط فرصت لباس پوش 

 یر ت بشه و بخوایخودش فکر کرد چقدر سخته د

 

 نی نا ایس  ی س روسا هم جواب پس بدیبابتش به رئ 

 کارا یار با خودش بود ولیاز رو داشت که اختیامت

 د به موقع سر کارش حاضریاد بود که بایز ی بقدر

 شتر ید ب یکرد از اون طرف عصر با یر میشد دیم

 خواست ، چون دوست داشت ینو نمیموند. امّا دلش ایم

 ... ا برسونهیخودشو زودتر به خونه و هل
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 از مش د، همه سرگرم کار بودنیبه شرکت رس یوقت

 ....ببره ی اصفر خواست براش چ

 ظهر به کارش مشغول بود ساعتش رو ی کایتا نزد

 د با خونه تماس یداد، بایرو نشون م ۲نگاه کرد 

 د . شماره رو گرفت بعد یپرس  یا رو میگرفت حال هل یم

 : دیچ یپ یتو گوش  ایهل خواب آلود  ی از چند بوق صدا 

 !بله 

 ؟یزم خوبیسالم عز 

 ؟ ی چطورسالم خوبم، تو 

 ؟ ی ر شددای ب یاآلن خوبم ک

 .شهیم  یم ساعت ین

 ؟ ی صبحانه خورد

 

 !؟ی نه هنوز، ناهارت رو گذاشته بودم برات برد 
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 ادم اومد برش داشتم اآلنین لحظه ی زم ، آخریآره عز 

 دم مش صفر گرمش کنه، زنگ زدم حالت ر و بپرسم یم

 ...ی شب بد خواب شده بودید

 واب موندم بدوندم، ببخش صبح خیخواب مامان رو د

 ...ی صبحانه رفت

 فهی ؟ مگه تو وظیچ  ی برا یه؟ عذرخواهین چه حرفیا

 !؟ ی صبحانه برام آماده کن ی دار

 ... خودم دوست دارم

 کنم عصر یم ی، سعینقدر مهربونیقربونت بشم ا

 ... بخور ی زیه چیام اآلنم برو یزودتر ب

 ... باشه مراقب خودت باش

 .نطور خداحافظیتو هم هم

 .هدارخدانگ 
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 ۶ 

 ع کرد، به سمت آشپزخونه رفت از مشتلفن رو که قط

 یصفر خواست غذاش رو گرم کنه خودشم شماره 

 گرم شدن غذا باهاش ی مهران رو گرفت تا تو فاصله 

 : رو برداشت یصحبت کنه با دوتا بوق گوش 

 ! نا جانی سالم س

 !تو پسر؟ ی سالم ، چطور 

 ! ستمیبد ن ی ا 

 باهاش صحبت ی ؟ موفق شدیدیلوفر خانوم رو دین 

 !؟یکن

 ... ده بودمیکاش ند یدمش ولیآره د

 !ااا چرا؟ 
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 ده و پختهیار سنجیچقدر خانوم تر شده ، رفتارش بس 

 ه سر و گردن ار همسالشیاست طرز حرف زدن ش 

 ش فرق ی ن تا آسمون با  سالگیبهتر و بالتره، زم 

 

 ر ممکن بود یدمش غیدیرون میکرده. اگه خودم ب 

 .. ...مش بشناس

 :دیتا اون طرف خط هم رس د یکه کش یآه ی صدا

 الش بشم ویخ یتونم بیگه اصالً نمیدمش دیحال که د

 م یاون کامالً برعکسه، ا نگار تصم  یازش دل بکنم ول

 ال کوتاه اومدن نداره، اونقدریخودش رو گرفته و خ

 ی لینگامم نکرد ! خ یازم ناراحت و متنفره که حت 

 ... ده بودمشیگم کاش ندی ن میهم ی نا! برا یدردآوره س

 بهش حق بده ازت دلخور باشه ی د نشو تا حدینا ام 

 ه دلشید هر طوریش بایخوایم  یگ یکه م ی نجوریاگه ا
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 ...یش کنیو راض ی ا ریرو بدست ب

 !شه کرد ؟ینم چکار می مونم ببیگه می حال چند روز د  

 نا بای صحبت در مورد مسائل شرکت، س یبعد از کم

 یکه برا  ییمثبت تالشها ی جه یادن از نت د ی دواریام

 .رو قطع کرد یکنه، گوش یلوفر میمتقاعد کردن ن

× 

 

 یدار شد جایسست از خواب ب ی و بدن یصبح با کرخ

 ک ظهره بایانا نزدیره و احیگفت دینا م یس یخال

 ...دا کردیپ یبیشب حال غریخواب د  ی ادآوری

 ی داشت چهره  یبود و چه آرامش ییبایز ی چقدر جا

 از نظرش محو ی وشحال و خندون مادرش لحظه اخ

 ....شدینم

 با و باطراوت بودن ، یکه بهش داد چقدر ز ییگلها
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 ....شه بود یباتر و جوون تر از همی صورت مادرش ز

 یایل از رویم یزنگ تلفن خونه بلند شد، ب  ی صدا

 از تخت یحال یرون اومد.با بیکه غرقش بود ب  ینیریش

 دن یو جواب داد. با شن جدا شد به سمت تلفن رفت

 دا کرد بعد از تموم شدن تلفنی پ ی نا حال بهتریس ی صدا

 به دست و صورتش زد به آشپزخونه رفت از  ی، آب

 رون تا بذارهیشب مونده بود همونو گذاشت بی د ی غذا

 نت افتاد که یکاب ی رو ی گرم بشه ، نگاهش به کلوچه ها 

 سازیگلنسا و همسرش سوغات آورده بودن، چا ی برا

 الش رو انداختد ش یو به برق زد مانتوش رو پوشر

 رو برداشت تا براشون ببره ی سرش کلوچه و چا ی رو

 

 نا از شرکت ین فرصته چون عصر که سیاآلن بهتر

 ه لحظه هم تنهاش یخواد یتونه و دلش نمی اد، نمیم
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 ....بذاره

 

 

 ۶۲ 

 د ینکش ید زنگ رو فشار داد، طولیخونه که رس ی جلو

 :ا گفتیکرد، هلدر رو باز  یگل نب 

 !ریسالم روزتون بخ  

 د داخلییسالم خانم مهندس ! بفرما

 ممنونم ، گلنسا خانوم هستن؟ 

 .د خدمتتانیای گم بیبله بله اآلن م 

 :خندون اومد ی د گلنسا با چهره ینکش یرفت طول  یگلنب

 

 .د داخلیید بفرمایا خانم خوش آمدیسالم هل 

 ...دمتیوقته ند یلیزم ، خ یسالم عز 
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 ..سعادت بودم کم 

 ؟! خوب شد ؟  ی ورت رو داد امتحان کنک یراست 

 قبل دادم انتخاب رشته هم کرده ام آن یلیآن را که خ 

 بار آمدم  ۲رم ، یم از شما کمک بگیا یزمان خواستم ب 

 یه یگر من هم از دختر همساید. دیخانه تان نبود ی جلو

 شان بلد بودند یلت کمک گرفتم، ایطبقه چهارم خانم فض 

 م انتخاب یخواستم برایرا که م یات فارس یادبفقط 

 ..کردند

 گهی تا تا دو هفته دی به اومدن جوابا نمونده نها  ی زیچ

 ...ی شیاد انشالل قبول میم

 ... د داخلییانشالل خدا از دهانتان بشنود ، حال بفرما 

 رو به دستش  ی لون کلوچه و چا یکه نا یا در حالیهل

 : دادیم

 نم قابل شما رو ندارهیبرم ، اد یممنون گلنسا جان با
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 .. م سوغات اونجاستیشمال بود ی روز چند

 .دیر هم تشکر کن ینیانج ی دست شما د رد نکنه از آقا 

 

 !زم خدانگهداریممنون عز

 !خداحافظتان

 زنگ تلفن خونه به  ی د، صدایک واحد که رسینزد

 ع در رو باز کرد و با عجله بهید. سری رس یگوش م

 رو برداشت دکمه وصل تماس  یسمت تلفن رفت گوش

 به سمت در برگشت ، همزمان با بستن در ورو زد و 

 :نفس زن ان گفت

 ..الو 

 !جان یسالم هل 

 رمان شگفت زده شد و جوون یه ی دن صدایا با شن یهل

 :تازه گرفت
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 !د؟یسالم خوب 

 ش یپ  ی م خواستم بگم کاریجان ما خوب یممنون هل 

 ... ش شمای م پیای مد تهران باشم، امشب یاومده فردا با

 !ی ا یم تنها ن یونچقدر خوب منتظرت 

 ...با و نورسام هس تنینه، فر 

 د؟ یافت یراه م  یک

 ...گهیکساعت دی 

 

 ره آدرس بگه تا راحتیگم باهات تماس بگینا می به س

 .خونه ی ایب

 لزم بود خودم ییق گفته، جایخواد حامد دقینه نم 

 .رمیگیباهاش تماس م

 ...دی دتون باشزم مراقب خویباشه عز 

 ...باشه خداحافظ 
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 ...انگهدارخد 

 تو حال  یرو که قطع کرد از فرط خوشحال یگوش

 ل یروز وسایخودش نبود. چه خوب که همون د

 سفرشون رو جمع و جور کرده بود و حال همه جا در

 شام هم زرشک پلو با  ی مرتب بود. برا یحد قابل قبول

 دوست  یدونست خانوادگیمرغ درنظر گرفت، چون م

 .دارن

 نا هم در ی وست داشت سجان زده بود که دیه ی بقدر

 برداشت و ین گوش یهم ی م باشه، برا یش سه یخوشحال

 :ه بوق جواب دادینا رو گرفت ، با ی شماره س

 یادت بودم غذاین اآلن به یزم همیسالم عز 

 ... خورمیخوشمزه ات رو م 

 

 ...سالم نوش جونت 
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 ؟ ی ناهار خورد

 زدم بگم امشب مهمون خورم! زنگینه هنوز م

 ...میدار

 

 

 ۶۳ 

 ؟ یک 

 ... انینا دارن از اراک میرمان ایه 

 دم همون رستورانیچه خوب ! پس شام سفارش م 

 ....یشگیهم

 ، فکر شام روی ر یخواد! زنگ نزدم بگم شام بگینم 

 ه جور یستن منم مخالف تجمالتم، یبه که ن یکردم غر

 

 که  یان باشیکنم فقط خواستم بهت بگم در جریدرست م
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 ماست  ی ایر راه مم. درضمن سیشب مهمو ن دار 

 ...ر یبگ

 به چشم، چقدر خوبه تا بحال نشده بود زنگ ی ا 

 ی نو بخر اونو بخر حالم فقط ماست ! ولیا ی بگ  یبزن

 ه لحظه احساسی ی نم خوبه( با خنده بلند ) برایخب ا

 ....بهم دست داد  ی د بودن و مردیمف

 نورسا ی کم تنقالتم برای ی د دوست داریحال که خر 

 پس ی دوست داره، عادت به خوردن چ ی لیخ  یر بستیبگ

 ... و پفک نداره

 آخ حواسم به نورسا نبود چه خوب که اونم هست،

 ... تو رو باهاش مجسم کنم ی ایتونم بچگیم

 ..ی نا جان !من کار دارم فعالً بایس 

 !زم یخداحافظ عز 

 دنشونیدن بار به یاول ی رمان و خانواده اش برایه
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 دنشونیرس ی که براجان زده بود یه ی ام دن، بقدریم

 ک بهیوافر کارها رو  یکرد. با عشقیم ی لحظه شمار

 

 شسته شده تو ی وه های دن مینش چیک انجام داد آخری

 ...ظرف بود

 با جواب داد و گفت یرمان تماس گرفت فریه یبا گوش 

 ...که برسنیداخل تهرانن نزد 

 ن شربت خنک آ ماده یمه ی هوا نسبتا گرم بود برا

 .... کرد

 ن خونه بود، تماسیکساعت زودتر از ا یوز نا هر ریس

 .ش خاموش بودیگرفت گوش 

 کید، بعد از یلباس مناسب و متفاوت با هر روز پوش

 فنیداد آیدنشون می زنگ خونه خبر از رس ی ربع صدا

 ن رو داخلی رمان بود، بهش گفت ماشیرو جواب داد ه
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 حق استفاده از دو  ینییواحد پا نگ بذاره بخاطریپارک

 و داشتن در واحد رو هم باز کرد و منتظرنگ ریپارک

 رون یآسانسور باز شد. اول نورسا ب یقیموند بعد از دقا

 که براش باز ییخودشو تو دستا یدن عمه هلید با دیپر

 د هری صورتش رو بوس  یا با دلتنگیکرده بود جا داد، هل

 ...شدیباتر از قبل میروز ز

 

 :با با اعتراض گف تیرف

 ...رهیل بگ یم ما رو تحویکی

 گذاشت با گشاده ی ن میکه نورسا رو زمیا در حالیهل

 :گفت ییرو

 ...د یبفرمائ  ی خوش اومد یل یقربونت بشم خ 

 ...کرد یده بوسیبا هم گرم دیداخل که رفتن با فر

 وارد شد چقدر یف دستی رمان با کیفه هیبعد از چند دق
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 شه در یرمان ه میا با ه یهل ی دلتنگش بود رابطه 

 ن ید عاشقانه دوستش داشت درعبو یچارچوب مشخص 

 با حامد  یهم براش قائل بود ول یحال احترام خاص

 ... و راحت تر بود یسی رودروا یب

 برادرش بود که یت یشخص ی هایژگین مسئله بخاطر ویا

 .با حامد داشت ی اد یز ی تفاوتها

 بت رمان برادرانه تو آغوش گرفتش و با محیه

 .... دشیبوس

 یشه پر انرژیل همخسته راه بودن فقط نورسا مث

 ... مشغول بود

 ا ازشون خواست راحت باشن، به آشپزخونه رفت ویهل

 ز گذاشتیم ی رو رو ینی شربت برگشت س  ینیبا س 

 ... دیوه هم آورد کنارش چیم

 :رمان گفتیه یبعد از لحظات
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 نا کجاست؟ ی پس آقا س

 ....شهیداش میپگه یکه ،دین ساعت ترافیا 

 ش رو گرفت بازم گه شماریکبار دیبه اتاق رفت 

 ی اراده دلشوره به جونش افتاد ول یخاموش بود، ب

 کنارشون نشست یساختگ ی حفظ ظاهر کرد و با لبخند

 :دیبا پرسیکم کردن اضطرابش رو به فر ی برا

 

 عموجان چطورن؟ مامان خوبه؟ کاش فائز ه رو هم با  

 شهیام نم یم تنگ شده اراکم مد دلیخودتون آورده بود

 ... مینی همو بب

 یک دفعه ا یرسونن، اومدنمون یهمه خوبن سالم م 

 یران خودرو جلسه داره برا یرمان فردا صبح ایشد، ه

 ...مین اومدیهم

 ، وارد  یشخص ی بخاطر عالقه  ی رمان بعد از سربازیه
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 رانی قط عات محصولت ا یندگین شد و نمایکار ماش 

 پدرش گرفته ی ه گذاریسر و سرماخودرو رو با درد 

 .. . از چندسال در کارش موفق بود بود و حال بعد

 داد سرش گرمی رو نشون م ۸به ساعت نگاه کرد 

 نا یراومدن سیاش بود وگرنه از دی ن زبونیرینورسا و ش 

 ....شدیوونه میو جواب تلفن ندادنش حتما د

 سالم و ی انداخت که صدا یتو آشپزخونه پلو رو دم م

 بم و ی د، صداینا رو شنیبا با س یرمان و فریک هیعل

 ی مردونه اش که به گوشش خورد قوت قلب گرفت بغض

 

 کرد رو فرو  یش خفه اش میقه پ ین چند دقیکه تا هم

 ...خورد

 نت نشسته بود، بغلش کرد ویکاب  ی نورسا رو که رو

 ... به هال رفت
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 .دید به آرامش رسیح و سالم رو که دیصح  ی نایس

 ای ک با مهموناش، به سمت هلیاز سالم علنا بعد یس

 که نورسا رو یش بود در حال ورسا همچنان اومد. ن

 :ا گفتیدن هلیگرفت با دیم

 !؟ی؟! خوبی سالم ! چطور

 : لبش نشست و نجوا کرد ی رو  یلبخند کم جون

 ! سالم، خوبم

 لون پر ازیتا نا ۲نا نورسا رو با خودش برد و یس

 و بهش داد از داخلشده بود ریکه براش خر یتنقالت

 زر ماست رو همیبذارن فررون آورد تا یها رو ب  ی بستن

 .... ایداد به هل

 بایرمان و فریبه اتاق خواب رفت تا لباس عوض کنه ه 

 زبون و شبکه تهران بودن، نورسا هم با یسرگرم تلو

 ....رنگ به رنگش مشغول بود ی ها یخوراک
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 وله به دست درنا حیا به اتاق رفت، سیهل یقیبع د از دقا

 ....وارد شدن به حموم بود ی آستانه 

 

 

 ۶ 

 ا تو اتاق شد. با یحضور هل ی نکه متوجه یبه محض ا

 رفته رو برگشت، مقابلش که قرار  ی قدمها  یدلتنگ

 نمناکش ترس بر ش داشت . با  ی دن چشمایگرفت با د

 :د یپرس  ینگران

 !افتاده؟ ی؟! اتفاق یشده هل یچ

 ر بشن،  یسراز بود تا اشکاش ینا کاف یهم

 :رو تکرار کرد کنه سوالش کرد آرومشیم  یکه سعیحال

 !شده؟ یچ ی گیجان م یهل 
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 ی ای؟ تلفنت چرا خاموشه؟! تا بی ر اومدیچقدر د 

 ....مردم و زنده شدم

 حد و حصر یا گرفت ب یهل ی که از دل نگران یحس خوب

 لباش شکل گرفت. امّا ی رو ی بود لبخند ناخواسته ا

 ناراحت یطیچ شرایرو تحت ه ایدوست نداشت هل 

 :نه، عذرخواهانه گفت ی بب

 دمیر رسیزم ببخش! امروز صبح خواب موندم دیعز 

 م شارژید گوش ین کارم طول کش ی هم ی شرکت برا

 نداشت . شارژ رم خونه جا مونده، با عجله از شرکت

 ر شد، حق با توئه قبلشید کنم دیرون تا خریاومدم ب

 ... امیر میگفتم دید بهت م یبا

 ت خاطره ی رآمدن و خاموش بودن گوشیمن از د 

 تو  یمنف ی ست که مدام فکرایدارم دست خودم نن یخوب

 ...ادی ذهنم م
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 یپ ست اتفاقیگه قرار نی؟! دیهست یزم نگران چ یعز 

 ....افتهیب

 از خودش فاصله داد. صورتش رو تو قاب دستاش یکم

 د گفت: یرو دچشماش که آروم گرفته بود تا  گرفت 

 ... اقتش رو ندارمی؟! من ل ینقدر خوب نباشیشه ایم 

 به ی از یبال گرفت ، صندلش پاشنه بلند بود ن سرش رو 

 ره اش شدیو خنبود.  ی پابلند

 ... ایر زود بی، برو دوش بگی م داریلیخ 

 ع ازشینا نموند سریا جواب سیمنتظر عکس العمل 

 یآب  یس بهداشتیرون رفت تو سرویجدا شد و از اتاق ب

 زد تا رد اشک رو بشوره و اثرش تو  به صورتش

 د از اون به آشپزخونه رفت تا چشماش نمونه ، بع

 ....ل شام رو آماده کنه یوسا

 کرد با یا فکرش رو میزودتر از اونچه هل یلینا خیس
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 یرمان عذرخواهیسرحال و آراسته اومد ، از ه ی ظاهر

 ا براشونیکرد که تنهاش گذاشته و کنارش نشست ، هل

 ... برد ی چا

 اب یدن، فریبا چیز شام رو با کمک فرین فاصله میتو ا

 زودتر شام نورسا رو داده بود و حال داشت با دوتا

 

 کرد براشون قصهیم ی که همراش بود ب از  یعروسک

 ...گفت یم

 با یبا کارها انجام شد، فریفر ی بعد از شام با همکار

 من برد. نورسا کنار یرو به نش ی وه و چایظرف م

 ا تو اتاق مهمونی وابش برده بود. هلعروسکاش خ

 ...با نورسا رو خوابوندیفررختخواب پهن کرد ، 

 با نشست . ب عدیرمان و فریه ی نا، روبروی ا کنار سیهل

 ده بود افتاد، رو بهیشب دیکه د یاد خوابی یاز لحظات
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 :رمان گفتیه

 یزیقبل چ ی نم شبای بیچند شبه خواب مامان رو م  

 ....رف زدشب باهام حید ینگفت ول

 به رمان انداخت و خطابیمعنادار به ه یبا نگاه یفر

 : ا گفتیهل

 .. افتاده یچه اتفاق ی مگه خبر ندار 

 :دینگاهشون کرد و کنجکاوانه پرس یا استفهام یهل

 !شده؟ ینه ! چ 

 :ه به مبل داد و گفت یرمان تکیه

 .پسره که با موتور به مامان زد، فوت شده 

 یی نداشت اسمش رو جا دوست یا حت ینکه هلیبا ا

 نها آرزوش ت  ی اره، و روزیا به زبون بیبشنوه و 

 نو یحال که ا  ین پس ر  ساله بود ولیقصاص ا

 !د چرا خوشحال نبود ؟یشن یم
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 !ر شد؟یچرا دلگ

 د که به یون مادرش روز نوعیگر ی ک لحظه چهره ی

 خواست پسرش یا افتاده بود و ملتمسانه ازش میهل ی پا

 چینکه ه یش زنده شد عالوه بر انظر یرو ببخشه جلو

 مادرش  ی نداد برا ن خبر بهش دستیاز ا یحس خوب

 . کرد  ی هم ناراحت شد و دلش شروع به همدرد

 

 نا یحالش منقلب شد که همه متوجه شدن، س  ی طور

 ... وان آب آورد یه لیرفت براش 

 :دیل رفته پرس یتحل ییا با صدایهل

 ...دمنکر ی ریگی گه پید؟! من دیت ندادیمگه رضا 

 :رمان با تاثر گفتیه

 در مادرش رو از دونه چقدر من و حامد ، پیخدا م 

 ، پدری شد  یمتوجه نم  ی م. تو اراک نبودیخ ودمون روند
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 تی رضا ی امدن به التماس برایبا هر روز میمادرش تقر

 نکه بالخره همون موقع که بابا با شما هم تماسیتا ا

 گفته گرفت و گفت مامان به خوابش اومده و بهش  

 یراض ی م بابا برایدونست ید ماهم چون میت بدیرضا

 ده،یگه و حتما خواب مامان رو دی ست که میا نکردن م

 نبود ینکار راضینکه ته دلمون به ایمن و حامدم با ا

 م، بعد از چند جلسه دادگاهیمثل خودت کوتاه اومد

 م پسره آزاد یت دادیبهشت بود رضایارد ۲ش که یآخر

 ی پوش رفته حجره  یپدرش مشک  گذشته ی شد .هفته 

 که  یابا از حرفبابا و خبر فوت پسرش رو داده، ب

 پسره دوباره"پدرش گفته  یکنه، ول یشنوه تعجب م یم

 

 نباریش همون کار رو تکرار کرده ایماه آزاد۳بعد از 

 نزده خودش با بلوار برخورد کرده و چون   یبه کس
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 داشته ت نکرده بوده کاله هم نیرو رعا یمنی موارد ا

 گه یشه دکتر میم ی ره تو کما مرگ مغزیهمون لحظه م

 "ده ندا رهیلش هم فاعم یحت

 :مکث ادامه داد ی ه ایبعد از ثان

 ده  یت مینه که که پدرش رضایز ایمسئله تامل برانگ 

 وند یبدنش رو به  نفر که تو صف پ ی تا از اعضا

 ی پسر من از بچگ"کنن به بابا گفته  یبودن اهدا م

 کرد بالخره جون  یکه م  ییبود با کارا نقدر شروریا

 یکه برا ی م با اتفاقیفکر کرد برد، ما یسالم به در نم

 حال نشون یخانوم شما افتاد سرش به سنگ خورده ول

 که  یت یداد از شرارت دست بردار نبود شما با رضا

 ی ن اتفاقید و ایت خودتون رو نشون داد ید حسن نیداد 

 دا کردن انگار یات پکه افتاد و اون نفر از مرگ نج

 ".دیک هستیشما در ثوابش شر
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 ۶ 

 دن بودن تاسفیشن یکه م یینا تو بهت حرفهای ا و سیهل

 که بخاطر یشد، حال از حسیشتر می ا هر لحظه ب یهل

 نیا ی کرد، معنا یت میبخشش داشت احساس رضا

 که تو بخشش یلذت"د ی فهم یمعروف رو بهتر م  ی جمله 

 ون لحظه از خدا خواست به ، هم"ستی هست تو انتقام ن 

 یاشت ول ند ی مادر ا ون پسر صبر بده خودش فرزند

 ک مادر چقدر مرگ فرزندی ی تونست تصور کنه برایم

 !سخت و ناگواره

 درک  یمادرش رو بخوب ی ل حال خوب و شادیحال دل

 ....کرد یم
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 د صبح زود یفردا با ی کرد که برا یرمان عذر خواهیه

 .خواب رفتن ی و برار گفتن یدار بشه ، شب بخیب

 

 ه منتقل ز رو به آشپزخونیم ی رو ی ظ رفها  یا هم باقیهل

 یوانها یوه و لیم ی نا به کمکش رفت بشقابهای کرد. س

 ....رو شستن ی چا

 نا مسواک زد و زودتر از ی وارد اتاق خواب شدن، س

 .ا به رختخواب رفتیهل

 خواب آماده شد، ی ا لباسش رو عوض کرد اونم برایهل

 :ده بود گفتیور که دراز کشنطینا همیس

 ... . ظهر زن گ زدم به مهران 

 : دیجان زده پرسیا هیهل

 خب چکار کرده؟ 

 از حرفاش  یهنوز موفق نشده، ول  یچیفعال که ه 
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 .لوفر مُصرتر شده یدن به نیرس ی مشخص بود برا

 نمی رم ببیلوفر بگ یه تماس با ن یادم باشه یمنم فردا  

 !گه؟یم یاون چ

نا درکنارش فکر یوجود س بودن ش بخش و معجزه گرآرام به  یوقت

 ش قرار داده شکری که تو زندگ یمواهبخدا رو بخاطر  کردیم

 د ازیگنج  ینا بودن نمی تو تصورشم درکنار س  یکرد؛ حت

 بود و هرگز ییازدواج کردن هر آن در انتظار جدا یوقت

 ....رو متصور نبود یت ین موقعیچن

 رونیهم از خونه بنا همزمان با  یرمان و سیصبح ه 

 ست چه موقع یرمان گفت که مشخص نیرفتن ، ه 

 ....برگرده

 ا تنها شدن،یبا و هلیون که رفتند بعد از مدتها فریآقا

 .شدیدار نمی نورسا هم عادت داشت تا ظهر ب 

 :د یبا پرسیا از فرصت استفاده کرد از فریهل
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 !از الهه و فرشاد چه خبر؟ 

 :گفت یبا با خوشحال یفر

 ه و مهمتر از همهیکر الهه دختر با محبت خداروش 

 ک هفته بعد ازیداره دوست  یلینه که فرشاد رو خیا

 طش باطل یرفت ، وگرنه بلید میعقدشون فرشاد با

 الهه یرفت بعد از مدت   ی شد، کالس هم داشت ، وقت یم

 هیزد فقط گریض شد فرشاد که زنگ میمر یاز ناراحت

 ازدواجش هم کرد که دلش تنگ شده، پدرش قبل از یم

 یل بف رستش آلمان ، ولیادامه تحص ی م داشته برا یتصم

 

 گه دنبال نکردن ، فرشادیکارش عقب افتاد و د یمدت

 خواد دوبارهیم  یکاشان ی تابه از آقای نقدر بینه ای بی که م

شه رفته یم یکماهیبا یر کاراش باشه تا اونم بتونه بره، حال تقریگیپ

 .... ش فرشاد و برادرشیپ
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 ۶۸ 

 .شد ی با گفت پر از شادیکه فر ییزایدن چیا از شن یهل

 فرشاد براش خوشحال   یخوشبخت ی ه ز به اندازیچ چیه

 نکه دعاش موقع عقد در مورد فرشادیکننده نبود. از ا

 زود فرشاد هم یلیر شده و خیش درگیو خوشبخت

 داشت فرشاد یخاص  ی ت قلبیکرده رضا یازدواج موفق

 کرد یفکرش رو م  یت ن کو حامد براش حکم واحد داش

 

 هیباشه که حامد و فرشاد عقدشون تو  ی جور 

 ....باشهروز 

 : در ادامه گفت یبا با تاسف و ناراحتیفر

 الش از بابت فرشاد راحته خصوصا ازیمامان خ 
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 ه مشکلیمدت یست ولیدونه تنها نیالهه رفته و م یوقت

 مون افتاده که مامان بابا رو دا رهیتو زندگ  ی بزرگتر

 شهی نم ی ت چشمش روزی کنه مامان با وضعیداغون م

 ....ه نکنه یکه گر

 ق در یدق یده بود ولی شن ییزایخته چیته گرا جسیهل

 دونست مشکل مربوط به فرشته و  یان نبود فقط میجر

 :انه گفت یو دلجو یده، با ناراحتیآقا سع

 اون دفعه که اراک بودم حامد گفت عمو کارش داره 

 ات رو درستیجزئ  یونه شما ولان خیرمان میو با ه

 شونی دگبود، زن یمرد خوب یلید که خی دونم. آقا سعینم

 تا بچه دارن مثل دسته گل حرف۲امد. یم  یبنظر عال 

 ..!ه؟یحسابش چ

 :د و گفتیکش ی با آه سوزناک یفر
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 داد از بس دختر مظلوم وینطور نشون میفرشته ا 

 لد زود باردار شد بعد از تو یلیادته که خیه، یصبور

 شه، هر ید م یآقا سع ی ر عادیغ ی متوجه رفتارا یعل

 شه،یشوهرش م ی کج رو ی ه ه که متوجینفر اول یزن

   یشه علیکنه مطمئن م ی دا میکه پ  یاز ظن یوقت

 تونسته بکنه بدتر از همهینم ی کار  یماهش بوده ول

 شه، فرشته با یبعدش آرش هم ناخواسته باردار م

 کرد تویم  یز رو از ماها مخفیهمه چ  ی آبرودار 

 طنت بچه هایلش رو شیکرد و دل یا شرکت نمیمهمون

 بود که با شوهرش  یخاطر مشکالتهمش ب یگفت ولیم

 کرد  یت میرعا ید از ترس فرشاد کمیداشت، آقا سع

 فرشاد رفته پررو شده و به فرشته گفته یاز وقت یول

 شب خونه ۳ ی گه گاهی بکن فرشته م ی خوایم ی هر کار

 م یدونیم میونه؛ ما خودمونم خانومن و ایاد و با اینم
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 یکسه زن سخت و دردناکه همسرش با ی ی چقدر برا

 ادیکه نم ییگه تمام شبهای رابطه داشته باشه ، فرشته م

 کنم یخوابونم خودمم به سقف نگاه م یبچه ها رو م

 ....کنم تا صبح بشهیک جور فکر ناجور می هزار و 

 

 سر ی دن مریبا چن یفرشته چرا مونده تو اون زندگ 

 .. . سخته یلیکردن خ

 بگه  ی زیاد چیبچه هاشن تا م ینقطه ضعف هر زن 

 رم اون زنه رویگیکنه که بچه ها رو ازت میدش میدته

 نای، ای ن یذارم بچه ها رو بب یگه هم نمیکنم دیعقد دائم م 

 یا گستاخ شده حتیاد، تازگیگه فرشته کوتاه م یرو که م

 م فرشاد بفهمهیشتستاده، تاحال نذایبابا هم وا ی تو رو

 ران ، بالخره اونم متوجه یان ایتو مهر دارن م یول

 ...شهیم
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 اندوهناک ی د با لحنیشن یکه م ییزایا متاثر از چیهل

 :گفت 

 نهین زمیارم و در ایاد از قانون سر در نمیمن که ز 

 ین مواردیندارم تا بح الم تو خانواده با چن  ی تجربه ا

 ست یهم ن  ین الکیبه همدونم یم یم ، ولیبرخورد نداشت

 ی ن یذارم بچه ها رو بب ید گفته نمینکه آقا سع یمثال ا

 ه مادر سلب کنهیرو از  ی ن حقیتونه چنیئنم نممطم

 ل یده، چرا وکین اجازه رو بهش نمیقانون ا یعنی

 .... نداره  ید عمو که مشکل مالیریگینم

 ن نظر رو داشتن قراریرمان و حامد هم همیاتفاقا ه 

 ... رهی بگ ییل مشورت کنه و راهنمایه وکیا بود حامد ب

 اهاش برخوردب یکه خانوما تو زندگ   یشتر مشکلیب 

 هست که در موردشون وجود  ی نیکنن ندونستن قوانیم

 یدرسها  یبعض ی رستان بجا یداره اگه تو دوران دب
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 دخترا  ی ذاشتن و برایرو م  یمهارت زندگ ی خودیب

 دادن بهتر یم ح ید بدونن توضیرو که با ینیحداقل قوان

 .... ش ببرنیشون رو پی تونستن زندگ یم

 

 شی د و زندگیآقا سعنه که یفرشته ا ی مشکل عمده  

 خواد ازش جدا بشهیرو دوست داره خودش هم دلش نم

 دونه و ازش ین موضوع رو میدم ایآقا سع

 .. ..کنهیسوءاستفاده م

 بایرمان عصر اومد قبلش تماس گرفت و خواست فریه

 ا اصرار کردیباشن تا برگردن هرچه هلو نورسا آماده 

 دیبارمان قبول نکرد و گفت  یحداقل شب رو بمونن ه

 یر نشه حتینکه دیا ی فردا اول وقت اراک باشه، برا

 .... کردن یخداحافظ  یاد تلفنینا بی نموندن س

×× 
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 روزش از ید یا تنها ست به جبران ناراحتیدونست هلیم

 انجام داد، بانا امروز کاراش رو زودتر یر رفتن سید

 .خونه شد یشه راهی حد زودتر از همی ب  یاق یشور و اشت

 حیترج یمونیبا پش  یت زنگ بزنه ولد خواسیرس یوقت

 د انداختین کلیهم ی رش کنه، برایا رو غافلگیداد هل

 

 داد ی در رو باز کرد وارد که شد سکوت خون ه نشون م

 یزیتو هال و آشپزخونه زد چ یست چرخین یکس

 روز تو سکوت ی. خونه بر خالف درش نشد یدستگ

 طنت هاش رو رو ی مطلق بود چقدر وجود نورسا و ش

 مثل نورسا داشته   ی داشت آرزوش بود دختردوست 

 ا یشد ، شباهتش به هل ین بچه هرچه بزرگتر میباشه. ا

 شی خال ی داد و اآل ن جایشتر خودش رو نشون میب

 ... شدیبدجور حس م
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 ی د ، لبخندیب د ا رو غرق خوایوارد اتاق خواب شد هل

 لباش نشست دقت که کرد لباس ی رو یاز سر آسودگ

 کوتاه از بال هم اونقدر باز بوده تاب یتنش بود  یکم

 ریخته بود. زیرون ریز رو بیکه سخاوتمندانه همه چ

 روش رو  ی باد کولر ملحفه هم کنار رفته بود، ف ور

 ....پوشوند 

 جاد بشه، لباسش رو عوضین صدا ایکه کمتر ی طور

 رون گرم و کالفه کننده یب ی کرد به آشپزخونه رفت هوا

 ا اول با یامد هل ی شرکت ماز  ین روزا معمول وقتیبود ا

 ازش ی هم تخم شربت یمو گاهیا آبلیر یشربت خاکش

 رفع ی برا ی امد چای کرد، حالش که جا میم ییرایپذ

 ...ش آماده داشتیخستگ

 ر آماده یدن شربت خاکشیخچال رو باز کرد با دیدر 

 یطیا تحت هر شراینکه هلید از ای چشماش درخش
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 ی وانیوجودش گرم شد ل  ی بهش توجه داره ، همه 

 ازش خورد واقعا موثر بود خصوصا که عرق نعنا هم 

 بهش داده یخوش ی و بو یداخلش ب ود و طعم عال

 ... بود

 ا خواب بود بهتره دوش رو تو حموم داخل یحال که هل

 ش نکنه دوست داشتداریآب ب ی ره تا صدایراهرو بگ

 ....دار بشهیسرحال از خواب ب

 ییز هموناحموم شد، ا یلش رو برداشت و راهیوسا

 ...بردی قه زمان میکه بقول خودش  دق

 داشت . با حوله ی بهتر  یلیرون ا ومد، حس خیب  یوقت

 ایآب موهاش رو کامال گرفت به اتاق خواب رفت هل

 متبه س  یر جهت کمییهمچنان خواب بود فقط با تغ

 د یتخت دراز کش  ی نا آروم روی ل شده بود. سیراست ما

 د.یو کاوصورتش ر ی اجزا نگاه ژرفش تک تک
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 یبا و بیه عروسک زیدوست داشت مثل  تماشا کردنش رو هم یحت

 ....ر بودینظ

 ش یپ  ی گه ایفکر کرد اگر اوضاع جور د ی لحظه ا ی برا

 ا رو داشته باشه چطور طاقت یتونست هلیرفت و نمیم

 ا اصالً تحملش رو داشت ازش دور باشه ؟ید؟! آآور یم

 ! نش یبب ی گه این حالت در کنار کس دیا در بدتریو 

 تصورات آزاردهنده و مهملش رو پس زد و از 

 .... داشتنش صدها بار خدارو شکر کرد

 

× 

 به  ینا معذب باشه تکون یس ی ره یخ ی ر نگاهها یانگار ز

 کرد که خودش داد و به پشت شد دستاش رو از هم باز

 نا و درد یز سینا برخورد کرد آخ ریمحکم با صورت س

 نه، ی ده تو جاش بشیمه و ترسیدستش باعث شد سراس
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 دا کردید آرامش خاطر پینا رو که کنارش دیس

 :داد عذرخواهانه گفتیکه دستش رو مالش میدرحال

 !ببخش دردت اومد ؟ 

 دردش خوشمزه بود تو نگران نباش! دست خودت 

 ... تر درد گرفتش یفکر کنم ب

 ؟ ی اومد  ی سالم ک یآره درد داشت! راست 

 .....ومدمشتره که ایک ساعت بیزم یسالم عز

 رمانیه ی ایرتر می، فکر کردم بازم دی کردیدارم میب 

 خونم یه م یرو که مدت یکار موندم کتابینا که رفتن بیا

 شروع به خوندن کردم بعد از چند صفحه خوندن خوابم

 ... برد

 

 ی ه مخصوصا نورسا با اون حرفایخال یلیجاشون خ 

 ... نشیریش
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 ... هو خونه ساکت شدیآره  

 هیمثل نا یس ی دستا

 :خ سرد بود، سرزنشگرانه گفتیکه یت

 !؟یخوابیر کولر میز یپوش یچرا لباس کم م 

 !؟ی دوباره سرما بخور ی خوایم

 دن نبود،گفتم که کتابی دم قصدم خوابیفقط دراز ک ش 

 ....خوندم خوابم بردیم

 ا یهل یزنگ گوش ی در حال خوردن شام بودن که صدا

 ن یمعموًل ابود   ی از تو اتاق اومد ؛ ساعت حدودا

 کساعتیگرفت یش تماس نمی با گوش یوقت شب کس

 دنشون رو داد،یبا تماس گ رفت خبر رسیش هم که فریپ

 یلوفره فورید ن یفهم ی ه ، وقتینه کیبا عجله رفت تا بب

 :جواب داد

 خواستم ی؟ اتفاقا خودم میلوفر جان! خوبیالو سالم ن 
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 .رمی باهات تماس بگ

 موقع مزاحم شدم، سالم ، ممنون خوبم ! ببخش بد  

 . .. مجبور بودم یول

 

 ....ره انشااللیخ 

 دونم، تماس گرفتم تایر بودنش رو نمیبگم؟ ! خ یچ 

 ره و ازشید با دوستش تماس بگینا بخوایشما از آقا س

 .....نجا برهیبخواد از ا 

 :د یلبش نشست و پرس ی لبخند رو

 !نا اسم نداره؟ی اونوقت دوست آقا س 

 .... نداره یه به من ربط خودش اسم دار ی برا

 د بخششیاد اونجا به امیشه م یعاشق پ ی خُب پس آقا 

 .....!نه؟ ی ش ی بست م

 نی اد تو ماشیمتاسفانه از شنبه شب قبل از من م 
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 گه یممونه تا صبح بعد از رفتن من همکارم یم

 .....ره یم

 

 داد به آشپزخونه رفت و سرجاش ینجور که گوش میهم

 ... نشست

 کرد  یش منا پرسان نگاه یس

 : لوفر گفتیا در پاسخ نیهل

 ...خب هنوز جوابش رو ن گرفته 

 انگار دلخواهش ی ؟! جوابش رو دادم ول یچه جواب 

 ش که به زور ازمی سال پ ۶ست امّا کور خونده ین

 من گوش ی به التماسها و حرفام و یخواست جدا بش

 نداد و کار خودش رو کرد . حتما انتظار داره النم 

 یگه بچه و احساساتیمن د یباشه ول حرف حرف اون

 ... اد گرفتمیرحم بودن ر و از خودش  یستم، ب ین
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 اد از خودت یمون اومده دلت میخُب حال که پش 

 !ش؟یبرون

 ...کنهیم مکنم آرومیف میاوه چه جورم! اصالً دارم ک 

 

 !نه؟یهر شب اوضاع هم یعنی یبالخره که چ 

 نجا بره ویتماس گرفتم تا همسرت ازش بخواد از ا  

 .... م بردارهیدست از سر من و زندگ

 اد یلوفر کوتاه بیست که ن ین  یا متوجه شد اآلن زمانیه ل

 : ن گفتیداد، بنابرایهم بهش حق م ی تا حد

 ی رن ، ولیگگم تماس بی لوفر جان! من میباشه ن  

 کنهیت میاگه الن راض ییایکم کوتاه ب یتوهم بهتره 

 کن یلطفا سع یول ی حق دار یکن  یکاراش رو تالف

 . ..ی ریبگ   یم درستی تا تصمینها

 !نا تشکر کنی ممنون از جانب من از آقا س 
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 .زم ، مراقب خودت باش خدا نگهداریباشه عز 

 !سالم برسون خداحافظ 

 

 

 

 ۲ 

 :دینا پرس ی س رو که قطع کرد یگوش

 !گفت؟یم یلوفر بود؟چین 

 خواست تویزت کالفه اش کرده میدوست عز یچیه 

 ره یبهش تا از اون جا بره ظاهراً هر شب م یزنگ ب زن

 .مونه یدرمانگاه تا صبحم م ی جلو

 .مثل مهران دوستش داشته باشه یک یدلشم بخواد  

 ف یکه شما با افتخار ازش تعر ی ن آقا مهرانیهم

 ن ی ه زنگ بزن ببیابش نداده ، بعد از شام کم عذ یکن یم
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 !ه ؟یحرف حسابش چ

 لم داره با زبونخب اشتباه کرده آدم که نکش ته! حا 

 ... گه غلط کردمیم  یزبون یب

 

 ه جنبه نداره، دوست یچرا اتفاقا ! آدم کشتن که فقط  

 نیلوفر رو کشته که بمراتب بدتره ، ایز شما روح نیعز

 .ه آب کردهلوفر رو ذره ذرین ی جور

 ش یبود، چون هر چه پ یسرانجام ی ظاهراً بحث ب

 شی سراغ گوش روز تر بود بع د از شام یا پ یرفتن هلیم

 : مهران رو گرفت ی رفت و شماره 

 ؟یسالم داداش خوب

......... 

 ؟ی ؟ به کجا رسوندی چه کارا کرد

......... 
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 ردادنات توین گیه مدت بذارش تا فکر کنه ایبنظرم  

 . جه استینت  یبط ین شرایا

........ 

 ر، بنظر من فعالًینگ  ی گفته تو جد ی ز یه چیحال اون  

 کجاست شماره تلفن خودش و یدون یا اآلن که م یب

 ....شهیپس گم نم ی خاله اشم دار

........ 

 

 ا و ینقدر نرو رو اعصابش اآلن زنگ زده به هلیا

 نداره اون ی، صورت خوش ی خواد از اونجا بریم

 شناسن براش یگه رو میهستن و همد یلمنطقه همه مح

 یری شه، اون وقت شب معلومه بخاطر اونه که میبد م 

 .شهیمت یاذ  ی نجوریا

...... 
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 باشه داداش مراقب خودت باش 

....... 

 خدا حافظ

 :دیا پرسیکرد از هلیش رو قطع م ی که گوشیدر حال

 !نطور که گفته واقعا نامزد داره؟یلوفر ایبنظرت ن 

 :ن گفت نای ا با اطمیهل

 انات بهین جرینه! امکان نداره اگه داشت قبل از ا 

 ترکشکه دوستش داشته و  یگفت فقط از ک سیمن م 

 زد تازه من از لحن حرفاشیکرده با حسرت حرف م

 کنهیکه نامزد م یدم هنوزم دوستش داره، کس یفهم

 . ستینقدر تو فکر عشق گذشته اش نیگه اید

 !ر مردم ؟مخ پس ی ره رویپس چرا با حرفاش م 

 

 :به روش زد و گفت  ی موذ ی ا لبخندیهل
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 ی نکه بچزونش و وادارش کنه تا به رفتارایا  ی برا 

 ! شتر فکر کنهیکه باهاش کرده ب یزشت

 !ه؟ینجوریپس ا 

 ....هینجوری قا همیبله دق 

 ا یکه کمک هلید.در حالیبحث ند ی به ادامه  ینا لزومیس

 :کردیز رو جمع میم

 ی؟ بچه ها روز ی نگفت ینظرت رو در مورد مهمون 

 رم ول یرو نگ  ین مهمونیست که به روم نزنن، تا این

 .ستن یکن ن 

 تو که ی ش فکر کردم ، فقط دوستااتفاقا در مورد 

 خوام دوستام رو بگم اآلن که دانشگاه یستن منم م ین

 الم ظاهراً یاد براش سخته، ش یروزه بخواد بیله، فیتعط

 .... اد تهرانی مست، از اول مهر دوباره یراز برو نیش
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 ۳ 

 نک گذاشت، آب باز کرد روشون وین بشقابم تو سیآخ ر

 : مکث گفت یشت بعد از کمکه غم دا ی در ادامه با لحن

 نکه یگه سالگرد ازدواجمونه با ایکماه دیبا یتقر 

 خ رو بنا به یاون تار یازش ندارم ول یخاطره خوب

 .خودم مهمه دوست دارم  ی که برا یلیدل 

 نا که حال با تاثریس  ی ل گرفت و تو چشماسرش رو با

 :ستاده بود نگاه کرد و گفتین مکان مقابلش ایکترینزد

 ن سالگرد ازدواج یهمون  مهر باشه، هم اولشه یم 

 منم اون موقع بخاطر ی نکه دوستایمونه هم ا ی قرارداد

 ....دانشگاه تهرانن

 :انه گفتیدلجو صدای گرفته و لحن  نا بایس
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 خ به فکرین تاریم خوبه چرا ایل یشه خیبله که م 

 !ده بود؟یخودم نرس

 :ادامه داد

 ی ول ی مون نداری از عروس یدونم خاطرات خوبیم 

 ... ما پسرا ی ت و ندونم به کاریخر ی بذار به پا

 :ا دوخت و گفت یهل ی نگاه نافذش رو به چشما

 مثل تو یاز عروس یت نبود کدوم آدم عاقلیاگه خر 

 خوامیتم ! درضمن ازت مگذره؟ که من احمق گذشیم

 ! من بهشی ازدواجمون نذار  ی رو ی گه اسم قرارداد ید

 .دا کردم یپ ی آلرژ

 نیا دوست نداشت ایر و گزنده بود، هللحنش شماتت با 

 ین ی نا رو از زبونش بشنوه ، چیس ی ن به خودها یتوه

 :ز گفتیبه ابروش داد و اعتراض آم

 ! منی گیراه م ین بارت باشه به خودت بد و بیآخر  
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 . مینکه همو دار یدوست ندارم ، مهم اآلنه و ا

 :گفت 

 ز درست شد و تمام ینم از بخت بلند منه که همه چیا 

 ...ی مال مال من شدک

 اینبار هلیا گفت 

 .نطور من که آرزوم بود همسرت باشمیو هم 

 که حال ییای ا با قبل ، هلین هل ین ایچقدر تفاوت بود ب

 اره و یبه زبون م   اعتراف و ابراز به عشقش رو کامالً

 شتر دوست داشت چونیده رو بیتو رفتارش نشون م

 براش داشت که ی ند یحرفاش و کاراش حس خوشا

 دایدر کنارش لذت بخش تر ادامه پ یشد زندگ یباعث م

 ... کنه

 ت خوش و ینها یب ی کماه مثل برق و باد گذشت، روزای

 که در کنار هم داشتن، خصوصا مسافرت  یخرم
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 ور به مشهد ، جزو یسوم شهر  ی ته روزه شون در هف۳

 شون یزندگ ی ن روزهایز ترین و خاطره انگ یباتریز

 .....بود

 ز حالت دوستانه خارج شد. حال کهشون کم کم ایمهمون

 نا بخاطر یخ ازدواجشون باشه، س یقرار شد همون تار

 ن سالگرد ازدواجشون مفصل ویم گرفت اولیا تصمیهل

 ا شکلیر ذهن هلد یباشه، تا خاطره خوب  یه عروس یشب

 ....ن اتفاقات بد گذشته بشهیگزیره و جایبگ

 / /  مهر(   یراحت ی ) روزش شنبه بود برا

 به خواست / / مهمونا انداختن پنجشنبه ( ) چون 

 نیاول ی ا براینا از اراک هم مهمون داشتن. پدر هلیس

 ن بابت یا از ایاد و هلیخواست به خونشون بیبار م

 ز پدرش خواسته بود به تهرانجانزده بود، بارها ایه

 ا هرگز به دل نگرفتیاد هر بار بهونه آورده بود، هلیب
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 ست بخاطر نبود مادرشهدونیبهتر م یچون از هرکس

 ....که پدرش دوست نداره تنها بره 

 

 زجونیر از زن عمو و عمو ، عزیامدن بغیبا همه میتقر

 .هم مسافرت براش راحت نبود

 لدوند رو به همراها دوستاش و خانوم دکتر فویل

 ...خانوادش دعوت کرده بود

 ینا به سخت یشد. س یکل مهموناشون حدودا  نفر م

 از چند تالر هتل هما رو که متناسب   یکیتونسته بود 

 ... ن تعداد مهمون بود رزرو کنهیبا ا

 گرفته بود تا یاتاق ی بعد از مراسم هم از هتل آزاد ی برا

 ... به اونجا برن چون خونه شلوغ بود

 مربوط به مراسم   ی وافر کارا ینا با عالقه و عشقیس

 ن شکل ممکن ویداد دوست داشت به بهتریرو انجا م م
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 داشت خودش  ییه جورایکوه برگزار بشه ، انگار باش

 ... کرد  یه میرو بخاطر گذشته تنب

 ی ا برایهل یشگاه بره ولینا اصرار داشت به آرایس

 د ، لباسش ید ینکار نمیبه ا یچ لزومیمجلس مختلط ه 

 ده بود حجاب هم دوست داشت داشته یکه کامالً پوش 

 یها یریگ یپ یشگاه نبود. ولیبه آرا ی ازی ب اشه پس ن

 

 که  یشگاه معروفی شد به آرا ینا جواب داد و راضیس

 ...کرد و ازش وقت گرفته بود بره یرا معرفیسم

 کینا همراه با ساک کوچی ظهر بود که س ی کاینزد

 یخوب ی اه رسوندش، حال و هواشگیلش به آرایوسا

 اده شدنیکه بهش دست داده بود باعث شد قبل از پ

 :بگهپر احساس 

 یادیدنت صبر کنم؟! زید ی براتا عصر  ی من چطور 
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 برمت یمراسم از همونجا م یمراسم ب  یخوشگل کن 

 .... میکه فقط خودت و خودم باش ییجا

 دن و دلگرم کننده اش به وجیریش ی دن حرفایا از شن یهل

 :گفت اومد 

 الم راحته چون مامانت ویظهر خ ی نا جان برایس

 کم   ی زیخودت هم کنترل کن چ ینا هستن ولیبا ایفر

 دونهیبا میبابا رو هم خودم آماده کردم فر ی ه غذانباش

 ....کجاست

 

 رت نشه، عصرم زودتر باهامیزم تو برو دیباشه عز 

 .... ام د نبالت یمن زودتر ب  یر تا معطل نمونیتماس بگ

 ی زم مراقب خودت باش آهسته رانندگ یباشه عز

 .... کن

 تیالت راحت بخاطر تو هم که شده رعایحتما خ
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 ... کنمیم

 دا نگهدارخ 

 ...خدا حافظ 

 

 

  

 شگاه با یر آرا یکرد مد یوارد که شد خودش رو معرف

 یدونست نمونه خوبید چون میدنش چشماش درخشید

 

 جاب خواستها حیغ کارشه خصوصا که هل یتبل ی برا

 ...بود

 یرا نشونش داد عالی حجابشون رو که سم ی نمونه کارا

 و بانکار ریبود که ا ییشگاههای بودن جزو معدود آرا

 ...دادیانجام م ییبایمهارت و ز
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 تونست درصورت اجازه داشتن ازیر سالن هم م یمد

 ....غ کارش استفاده کنه یا بعنوان تبلیهل ی عکسها

 صورتش ی رو ی و ساده ا ش ماتیا آرایبه خواست هل

 ..اده کردیپ

 زین برانگ یتحس ی بعد از تحمل چند ساعت با نگاهها

 ت یق نگاه رضاکه اونجا حضور داشتن و بر ییکسا

 نکهینا بود با ایر سالن، آماده و منتظر سیبخش مد

 نش، با وجودیخواس ت ببینا م ی ن بار نبود سیاول

 ربه کردهر باهم تجیکماه اخیکه در  ی ادیز ی عاشقانه ها

 ه رویجان و تب و تاب اولیبازم همون ه یبودن ول

 ن لباسیخواد اونو تو ا ینا م ی داشت انگار بار اوله که س

 ....نه یل ببین شمایا و با

 

×× 
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 شگاهینا رو به آرایمهران با اصرار فراوان س

 بودن  یش عالیداماد ی مخصوص برده بود همون لباسا

 ی تید لبخند رضاینه دی د، خودش رو که تو آ یدوباره پوش

 . د زدیدینه میرش که تو آیبه تصو

 گهیکساعت دیا باهاش تماس گرفت که تا یهل یوقت

 نبالش ، درست حس و حال کارش تمومه و بره د

 ۲ ی که سال پسرا ی ساله رو داشت ، با وجود 

 حال همه یشگاه دنب الش رفته بود ولیگذشته هم آرا

 .ز متفاوت تر بودیچ

 نینبار بهتریکرد. ا  یم ی شماردنش لحظه ید ی برا

 شناخت دعوت کرد تا لحظاتیلمبردار رو که مهران میف

 .نهشه ثبت ک یهم ی ن شون رو برایریشاد و ش

 ا حالش رویدن هلید شوق دی شگاه رسی آرا  ی جلو یوقت

 ی دگرگون کرده بود. خبر اومدنش رو ک ه داد به سالن
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 که مخصوص برخورد اول عروس داماد بود

 

 کردن . همراه با دسته گل عروس به سالن ش ییراهنما

 ا هم ین که وارد شد هلیلمبردار هم به دنبالش هم یرفت ف

 رید متحید یقابلش مکه م ی زید از چیهمزمان رس

 با که دورتادورش یار زیبس  یمونده بود. با حجاب

 شده بود به رنگ  ی و سِرمه دوز  ی د دوزیمروار

 برابرش رو چند ییبایلباسش موهاش رو پوشونده و ز

 ک یبه خودش اومد .نزد یقیشتر کرده بود. بعد از دقایب

 تر شد و دسته گل رو با عشق به دستش داد . چند

 نا به طرزیا هم بود چون سیهل ی لت بران حایبرابر ا

 ر و کارکنانیمعرکه شده بود مد ی زیشگفت انگ 

 نن ، ی رو بب  ین عروسیشگ اه اومده بودن داماد چنی آرا

 ن بدرقه کردن و ی، هر دو رو با تحسنا یدن سیبعد از د
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 ...کردن  یخوشبخت  ی براشون آرزو

 دنیا موقع دینا و هلیرفتار و عکس العمل س ی بقدر

 فیلمبردار  که بود  یدنیو د یعیهم طب 

 به  ی ازیرو سر ذوق آورد رفتار عاشقانه شون ن

 بکر و ی لمبردار همه صحنه هاینداشت ف یکارگردان

 رشون رو شکار کردینظ یب

 

 

 ۶ 

 ن رو براشی نا در ماشیشگاه که خارج شدن س یاز آرا 

 باز کرد و تو سوار شدنش کمک کرد. خودش هم 

 ، به محض نشستن  ن رو دور زد و سوار شدیماش 

 بهش وارد  ی زیا رو تو دستش گرفت فشار ریدست هل

 :دیکرد و پرس
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 !؟ یخوب 

 ده بود چشماش ستاره بارون شده ینا رو دی س یاز وقت

 :لش داد و گفتیتحو ییربابود لبخند دل

 !؟ یشگاه رفتی واقعا آرا ی شد یخوبم ، تو چقدر عال 

 

 ... آره ! به اصرار م هران 

 نه چقدر ذوقت روی مانت ببما ی خوب شد یلیخ 

 ...کنه یم

 ینکه بنظر نم یگرفت، با ا  یا نمینا هم چشم از هلیس

 تشی جذاب یروش انجام شده باشه ول ی ادید کار زیرس

 آمد،  یباتر به چشم م یار ز یبا حجاب بس  حد شده بود یب

 :گفت   یفتگیبا ش 

 ن چندساعت رو ی ا ی تو! موندم چطور ی نه به اندازه  

 کراستینجا یخواد از همیباشه دلم م تحمل کنم ، به من
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 ... ال مراسمیخی، بی م هتل آزادیبر

 ن بود! بایا هم درست همیهل یخواسته نامعقول قلب

 د به خودشونیافتیبگفت راه  یلمبردار که میبوق ف

 ن رو به سمت هتل هما به حرکت ینا ماشیاومدن و س

 ....در آورد

 خانوم با ن یدن اکثر مهمونا اومده بودن، پرویرس یوقت

 دنشون اشک شوق تو چشماش حلقه زد چه خوب کهید

 ت تالر با اسپند دود ازشون استقبال کردن هر دو یریمد

 

 اش الماس درشت و خوش تر ی ا مثل دونه یخصوصا هل

 ... دیدرخش یم

 گاه مخصوصیکردن و در جا یباهمه سالم و احوالپرس

 .امدهیلوفر هنوز ن ید ن ینشستن چشم چرخوند ف هم

 ده بود،یبه خودش رس یدکه حسابین رو دمهرا



@Romanbook_ir                                                                                      تابوشكين عاشقانه  

  
 

شما! یمجازق ین رف ین و آخریرمان بوک:  اول                                      

 اد چشمش به در بود ویلوفرم قراره بیدونست نیم

 ....د یکش یانتظار م 

 ی لیرش خا بخاطیو گلنسا هم اومده بودن و هل یگل نب 

 ام یدانشگاه پ  یات فارسیخوشحال بود گلنسا رشته ادب

 .... نور تهران قبول شده بود

 که خانوم دکتر نشستن  ی زیهم دور م ی ر وزه و شادیف

 ال و رضا هم بعد ازیفولدوند خانوادش بودن، ش

 ... وستنیبه جمعشون پ یقیدقا

 ش مشخص شده بود، حامدیده ماه داشت و بارداریسپ

 .ذاشتیتنهاش نم ک لحظهی

 

 ی چشماش درخشان شده بود و قبل از سونوگراف

 ص داده بود بچهی زجون از برق چشماش تشخیعز

 .پسره
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 رفته شده بود ،یدانشگاه اراک پذ یاسده هم روانشنیسپ

 ترم دوم  ی برا ی ترم اول رو ثبت نام کرده بود. ول

 ... گرفت ی م  ید مرخصیطش بایبخاطر شرا

 ا یرفت ، کنار هل ی کار یحامد پ  که یده بعد از ساعتیسپ

 :نشست خم شد و گفت 

 ...خدا کنه پسرم شکل عمه خانومش بشه

 شه چرا یمه پدر مادرش یع مه اش قربونش بشه شب 

 ..!عمه اش؟ 

 کی دن ، بعد از سالم علینا از راه رسیس ییخانواده دا

 نا اومدن اول سوگل بودی ا و سیکنار هل یه وقتیاول ی ها

 : که گفت

 د من ید سالگرد ازدواج گرفتیکرد یخوب چه کار 

 ن مراسم یخوشحالم که ا یلیتون نبودم حال خیعروس

 ...نم ی بیرو م
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 یماه داشت و حساب ۶. ارش تو بغل کامران بودیک

 هیشتر شب یب  یو دوست داشتن یشده بود تپل یخوردن

 .ه بودیهد

 :خواهرش گفت  ی د حرفاییکامران در تا

 اراک بود  یعروس ه چونیط هدیما هم بخاطر شرا 

 خوبه،  یلیماهم خ ی ن مراسم برایم اینتونستم بر

 ...ش رو اومدهی رسم  ین مهمونیارش هم اولیک

  

 ، برخالفیه بود به موش مردگده خودش رو زدیسپ

 تو خودش  ی شه ساکت و آروم نشسته بود جوریهم

 ... جمع شده بود که شکمش کمتر مشخص باشه

 :ده و گفت یطنت رو کرد به سپ یکامران با ش 

 میدون یگم ، امّا ا آلن نمیک مید جان! تبریسپ 
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 ا مامان شدنت رو؟! فکریم یک بگیت رو تبریعروس

 د که به محض بچه دار شدنیدبو ییکنم شمام از اونا

 ... دیازدواج کرد

 یکامران همه رو به خنده واداشت ول  ی قهقهه  ی صدا

 ن یقا هم یداد و دقیر مینکه به همه گ یده برخالف ایسپ

 ه گفته بود خوششیحرف رو خودش به کامران و هد

 ش رو ید و ناراحتیومد، بوضوح چهره درهم کشین

 ش آلود به سرزن  ی حه نگاهیمل یینشون داد. زندا

 ن باعث شد همه خنده شون رو جمعیکامران کرد. هم

 ...دا نکنه یکنن و ادامه پ

 : ا مغرضانه گفتیاونجا رو ترک کردن ، هل یوقت

 ت ید ظرفیخودتم با یکن یم یشوخ یسبا ک یوقت 

 قا حرفینگفت دق ی زیچاره چیب  یدن داشت ه باشیشن

 ....خودت رو بهت برگردوند
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 ن موضوع ناراحتم یاز ا یفآخه من خودم به قدر کا

 دیگه نبایدونم اشتباه کردم اون حرف رو زدم حال د یم

 ... اوردیبه روم م

 

 :نا هم رو بهش گفتیس

 ..... وض داره گله ندارهکه ع ی زیخواهر من! چ 

 با و فائزه، نورسا با لباس  ی ش فری ده رفت پیسپ

 ....دیچرخ یم یک یعروسش فرشته وار همون نزد 

 ی مادرش خال بزرگ یخال ی شون جاورود ی از ابتدا

 جاد کرده بود، تمومیتو دلش ا  یقیعم  ی بود که حفره 

 ...نشه ی کرد تا اشکش جاریتالشش رو م

 حواسش بهش بود  ی د و همه نا دستش رو گرفته بویس

 ...دونست دلتنگ نبو د مادرشه یم

 شگاهیمتفاوت ، آرا  ی لوفر با ظاهریک شام، نینزد
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 لوفریدن ن ینا با دیوارد شد س ییبا همراه آقایرفته و ز

 امده بود بخاطر مهران ناراحت شد به یکه تنها ن

 : گفت یآروم

 !ه همراهش آورده؟یگه کین دیا 

 لوفر و همراهشیجش رو به نیگ ام نگاه سرگشته ویهل

 : انداخت

 ! دونمینم 

 یینا با خوش آمدگوی ا و سیدن هلیمقابلشون رس یوقت

 ا یکردن ، هل یاز اومدنش تشکر و ابراز خوشحال 

 :دیپرس

 !؟یکن ینم یلوفر جان ، معرفین 

 همراهش ی شون کرد و آقا یگه معرفیلوفر به همدین

 ... خطابش کرد ییرو پسردا

 ناینشستن اونجا رو ترک کردن س یه برانکیبعد از ا
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 :گفت  ی نبودِ مهران شد. عصب ی م توجه 

 رو یت کردن مهران کسیاذ ی ن دختره اگه فقط برایا

 نیتا ا یجنبه است آدم یب یلیدش آورده خهمراه خو

 ... خورهینم یبه درد زندگ ی نه ایحد ک

 رایاز مهران نبود، سم ی تا بعد از مراسم شام هم خبر

 ....دن یرسینگران بنظر مو مادرش 

 ... ش خاموش بو دیگوش

 ش دوستاشون ویدا کردن مهران پیپ ی نا برایس

 ازش  ی اونا هم خبر یشرکت رفت، ول ی بچه ها

 ... داشتنن

 

 کردن و بار یخداحافظ یکی یکیبعد از شام مهمونا 

 ... کردن یخوشبخت ی گه براشون آرزوید
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 ی س لحظه دمق و کامال برعک ی لوفر با چهره ا ین

 د و یلرز یاومد، صداش م یخداحافظ ی ورودش برا

 و  یا با مهربونیبغضش هر آن ممکن بود بترکه، هل

 : حت وار گفت ینص

 شی پ ی خوای، تا کجا می نکرد یار خوبلوفرجان ! کین 

 .... ی ایمنتظرت بود تا ب ی؟! از کی بر

 زش اشکاش رویر ی هرچه مقاومت کرد نتونست جلو 

 : رهیبگ

 

 اد منو ین گفت همرام می، افشییونه دااوم دم خ 

 ... برسونه تنها نباشم

 ...میدیح م یحال خودت رو ناراحت نکن براش توض
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 کرد و همراه پسر یحافظون خدایگر ییلوفر با چشماین

 ...ش رفتییدا

 داش شد ،یآشفته پ  ی افه ایمهران با ق یقیبعد از دقا

 :د ینا با تحکم پر سیجلو اومد، س  یخداحافظ ی برا

 !ت خاموشه؟یبت زد ؟! چرا گوشیهو غیکجا  

 : ا گفتینا خطاب به هلیس ی توجه به سوال  یمهران ب

 ... د مجلس رو ترک کردمی د، ببخشی خوشبخت باش  

 :ح دادی لوفر توضیه کار نیا در توجیهل

 ون رفتیلوفر با چشم گریآقا مهران سوتفاهم شده، ن 

 لوفریش بود بخاطر رسو ندن ن ییاون آقا فقط پسر دا

 ...همراهش اومده بود

 :ت گفت یمهران با جد

 ست ، دوست ندارم از حال به بعد در یگه مهم ن ید 

 ... بشنوم یموردش حرف
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 ا یهردوشون بود و هل  ی برا ی ده ات ناراحت کننیوضع

 ... براشون ناراحت بود

 ....کردن و رفتن یهم خدا حافظ  یسراب ی خانواده آقا

 د ینا کل یدشون بودن سشده بود و فقط خو یتالر خال

 ه کهیهمسا  ی ن رو داد به حامد بعنوان خونه یی طبقه پا

 خواب راحت باشن چون  ی ستن تا برایساکن تهران ن 

 ده بودن ویر از سودابه عصر رسیبغ نا همیس ی خواهرا 

 .... اد شده بودیتعدادشون ز

 نکه بخاطریرفت، از ا ی معتمد ی ا سمت پدرش و آقایهل

 ده بودن تشکر کرد . پدرش با سالگرد ازدو اج اوم

 ش رو یشون یهم پ ی معتمد ی دش ، آقای محبت بوس

 .....کرد یخوشبخت ی د و براشون آرزو یبوس

 نا ین شدن، سیسوار ماش کردن یه هم خدا حافظیبا بق
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 برگزار شده بود احساس  ینکه مراسم بخوبیاز ا

 یتوان  یا از خستگیکرد. سوار که شدن هل   یت میرضا

 :دیپرس  یحالی. با ب براش نموند ه بود

 !؟ین هتل هما اتاق نگرفتیحال چرا هم 

 : کرد و گفت ییپرصدا ی نا خنده یس

 

 چهارم  جان نداشت مثال از طبقهیه ی گه اونجور ینه د 

 یی م هوایبزن ی ه دوریهفتم ، دوست داشتم  ی بر

 ... میبخور

 ایبودن ، هل ی نگ هتل آزاد ید تو پارکی ک ربع نکش یبه 

 د نظرش کامالً عوض شد یهتل رو د ی با یز  ی فضا یوقت

 ...ن گفتینا آفریو در دل به انتخاب س

 داشت که پوستش رو یدلچسب ی مهر خنکا ی هوا

 فضا موندن امّا هر دو تو اون  یکرد، کم ینوازش م
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 ا رو گرفت با عشق تو ینا دست هلیخسته بودن س

 : چشماش نگاه کرد

 !م ؟یبر 

 شت و همراهش به سمتش بردا یا با تمام وجود قدمیهل

 ...شد

 ک تو را کم داشتم ین یمن هم

 ...ی دیم بخشیبه لحظه ها  ینیریش  ی که معنا ییتو

 محبوب دلم

 

 جان در کنارت خواهم ماند ی تا پا

 ا تمام وجود وب

 دوستت خواهم داشت

 من و در کنارم باش ی شه برایبمان هم

 باست یز یزندگ...کنم  یرا زندگ یتا با تو زندگ 
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 نه پابرجاستیرید  یآتشگه یزندگ

 

 .داست یش رقص شعله اش از هر کران پیفروزی گر ب

 ....گناه ماست  یورنه خاموش است و خاموش

 ریآرش کمانگ ییاوش کسرایس

 عشق  ی ه  نندیبه نام آفر

 اول آبانما ه  ی هفته 

 مسافرت شمال، سه ماهِ مسرت بخش همراه  ی از ثمره 

 و  یدگیشور ی، نوع یاز مهر و دلبستگ ییایبا دن

 گریکدیتصوراتشان را کنار  ی فراسو ی زی، چییدایش

 . گذرانده بودند

 نهمه لطف ویمهربون رو سجده کنان شاکر ا ی خدا

 .بودند  ی، در اوج دلدادگیخوشبخت

 قه از لحظاتیه و هر د قیخواست هر ثانین مدلشو
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 گه پنهون کنند، مبادا یتو وجود همد  یینابشون رو جا

 ودنشون رو بهن باهم بیریدستِ حسودِ باد، لحظات ش

 

 به عشق  یببره و چشم هر کس و ناکس ییهرجا

 ... افتهیحد و حصرشون ن یب  یو خوشبخت ینیفرازم

 دادیرو انجام مکه مراحل آخر دم انداختن برنج یدر حال

 ش خاموش بود یکه گوش ی ن دو روز یلو فر و ایاد نی

 گرفت، از شب  ید دوباره باهاش تماس میافتاد با

 مهران  ی درجه ا   ۳۶رفتار   یگهان ر ناییو تغ یمهمون

 ...کرده بود ی لوفر رو دچار مخاطره و ناراحتین

 ز آماده و مرتب بودیرون اومد همه چیاز آشپزخونه ب

 نه یر خودش درو ن آیبه تصو ینگاهبه اتاق رفت و 

 .انداخت ی قد

 د کرد. لباسشینا دوست داشت تجدی رو که س یشی آرا
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 چی ه ی پس جا نا بود،ی ل سیهم مورد پسند و باب م

 لوفر رو ین ی ش رو برداشت شماره ینبود. گوش   ینگران

 نبار فکریهمچنان خاموش بود. ا ی گرفت، با ناباور

 ن یهم ی شد براباشه، دلواپس   ینکرد ممکنه اتفاق 

 .خاله اش رو گرفت ی خونه  ی بناچار شمار ه 

 

 لوفر رو خواست، گفته بودین  یجواب داد وقت ییآقا

 با  "به رشت بردش ست مادرشیحالش خوب ن"

 .خونشون تو رشت رو گرفت ی خواهش و تمنا شماره 

 ف یظر ی همون موقع زنگ زد، بعد از چند بوق صدا

 :د یچیپ یتو گوش  یخانوم

 الو

 ! ؟یمراد ی م، منزل آقاالو سال

 .دیسالم ،بله! بفرمائ  
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 خواستم یلوفر جونم اگه ممکنه، م یا، دوست نیمن هل 

 .باهاش صحبت کنم

 د شماره تونی! چه خوب که تماس گرفتا خانومیهل 

 شه از مهرانیلو خواستم بهم نداد، میرو چندبار از ن

 ن یخواد؟ ایاز جون دختر من م یگه چینبار دید ایبپرس 

 یعاد ی دم ، تا تونست به زندگیزحمت کش یلمدت ک

 شما به بعد دوباره به همون یبرگرده. از مهمون 

 ...رو دارم ه بچهین یت سابق برگشته من فقط همیوضع

 ینجور یدونم چرا ایمتاسفم خانوم دکتر ! نم یلیخ 

 !شد؟

 

 ن مسئله رو تموم کنم شمایشه ایهم  ی خوام برایم 

 .د یکن ی لطفا باهام همکار 

 .دمیاد انجامش میازم بر ب  ی در خدمتم اگه کارمن  
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 ازی کنه، نیلو بگم مهران داره ازدواج میخوام به ن یم

 .د شما دارمییبه تا

 

 

  

 :ا ملتمسانه خواهش کردیهل

 ب رو دنده لج افتادنینا به ترتیتر وخدا خانم دکتر! ا 

 اد آقا مهران، پسشیز   ی لوفر با وجود اصرارایاولش ن

 خواد نامزد کنه اون شب یت م گفی زد و بهش میم

 ش اومد، آقا مهران فکر کردییبا پسر دا یوقت  یمهمون

 یراه که چند بار درموردش گفته بود، بیهمون نامزد

 

 لوفریرو ترک کرد. و حال ن ین داغون شد مهمونیهم

 نا دوتا یدم ایکه من فهم ی زیمون شده، چیاز کارش پش
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 شون کمک ست بهیوان ه وار همو دوست دارن بهتر نید

 !م تا مشکل حل بشه در کنار هم به آرامش برسن ؟ی کن

 ی زید! دوباره نه چینی لو رو ببی؟! اگه نیچه آرامش 

 ه جا والیکنه نشسته زل زده به یم ی خوره نه کاریم

 یدونم چ یست نمیم ن ین آش دهن سوزیمهران همچ

 !تونه ازش دل بکنه ؟یده نمیتوش د

 ن و با همیر دو عاللوفر جون هیهم آقا مهران و هم ن  

 م آقا مهران ی لوفر بگی د به ن یشن فکر کردیخوشبخت م 

 !شه؟یتش بهتر میکنه وضعیداره ازدواج م

 ن دختر ! مردم  یمم موندم تو کار ادونم خودینم  

 خوره اونیدن آب از آب تکون نمی تا دختر شوهر م

 بشه ی ن جورید ایرو دا رم چرا با یکین ی وقت من هم

 ی ا اومده مهندسیکارم تازه از استرالد پسر همی باور کن

 



@Romanbook_ir                                                                                      تابوشكين عاشقانه  

  
 

شما! یمجازق ین رف ین و آخریرمان بوک:  اول                                      

 لو روین  یلیتو رشت داره خ یبرق خونده شرکت مهم

 ...کنهیقبول نم یخواد، ولیم

 تونم بکنم ، ینم چکار مید، بب یا اجازه بدشما لطف 

 .م انشالل مشکلشون حل بشهیکمک کن

×× 

 گذرهیاز مرا سم سالگرد ازدواجشون م یکماهیبا یتقر

 ف شده که براش مثل ی تلط ی ا بقدریش با وجود هلی زندگ

 .گنجه ی است و در باورش نمیخواب و رو

 ن بود چون ین چند مدت فقط مسعود باهاش سرسنگیا

 خبر بهش ی، کامران از همه جا بیب تو مهموناون ش

 گفته بود مراسم سالگرد ازدواجه و مسعود با

 هینا هم  یده بود که س ی جه رسین نت یمحاسباتش به ا

 ر عموش رو کاله گذاشته و قبل ازسر دخت  ییجورا

 ن موضوع روین ازدواج کرده و ایتموم کردن با نازن 
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 .نگه داشته  ین مخفیاز نازن

 

 سخت بود که بگه ازدواجش ینا کمیس ی احش بریتوض

 ن کار رو ین ایدن به نازنیبوده و بخاطر رس ی صور

 .کرده

 یلزوم یداشت، ول ی ل منطق یکاراش دل ی نکه برایبا ا

 از ینکرده بود که ن ییچ کار خطاید. هی دینمح یبه توض

 ش به خودش مربوط ی تا زندگیباشه، نها  ییبه پاسخگو

 کرد که مسعود نتونستبرخورد  ی ن طوریشد. بنابرایم

 .معترض بشه

 کرد کارش رو به سرعت تموم کنه تایم  یعصرها سع

 بتونه زودتر خودش رو به خونه برسونه. امروز جلسه

 ایهل ی ده بود، دلش برای کش داشتن و کارش طول یمهم

 صحبت کرده بودن معموًل ید، ظهر تلفنی کش یپر م



@Romanbook_ir                                                                                      تابوشكين عاشقانه  

  
 

شما! یمجازق ین رف ین و آخریرمان بوک:  اول                                      

 ر ید یابر ی ادآور یگرفت هم  یا تماس میموقع ناهار هل

 !درست کنه؟ یشام بپرسه چ ی نشدن غذاش و هم برا

 دست پخت  ی ادآوریامشب سفارش آلبالو پلو داده بود. با 

 نمود وا ی ل جوریآورد، اوا یبه خاطر م یمحشرش وقت

 .گرفت ی ست خنده اش میبلد ن  ی چ کاری کرده بود که ه 

 

 

 

  

 و اتفاقات یک و دم دستی کوچ ی هاین خوشبختیهم ی برا

 داد و عشق  یشون رخ میه هر روز تو زندگک یدلچسب

 وجودش سرشار از ی که به هم دا شتن همه   یمنت  یب

 ... حس مثبت بود

 ر د زنگ رو فشار داد، هر بایپشت در آپارتمان که رس
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 دوباره  یا جونیهل یدن طراوت و شادابیبا تصور د

 ..افتاد  یگرفت دلش به تب و تاب م یم

 

 دست در رو باز کرد بابه  یا گوش یهل ی بعد از لحظه ا

 .برطر ف شد یش به آن یاز خستگ یدنش، بخشید

 بود که پشت خط  یبا کس یا در حال خدا حافظیهل

 یرترو که قطع کرد با صو یزد ، گوشیباهاش حرف م

 نا رفت  یخندون به عادت هر روز، سمت س

 :داش رو بهش دوخت وگفتی نگاه ش

 !ی ر اومدی، امروز د ی خسته نباش 

 :خسته امّا گوش نوازش گفت ییو با صدا

 ع یش جلسه تموم شد منم سریکساع ت پین یهم

 ... اومدم

 یچشما ی ره یگه خیسرش رو فاصله داد بار د
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 :خسته اش شد و پر عشق گفت

 .زمیر یاده است برات مآم ی چا 

 خورد به عادت  یا تکون نمیصورت هل  ی نگاهش از رو

 ...امیه آب بزنم صورتم اآلن میزم یباشه عز

 ا ازش جدا شد، به سمت آشپزخونه رفت، چونیهل

 ی تنها اکتفا کرد ولِیک شام بود به همون چاینزد

 دونست آب به صورت زدن منظورش دوش گرفتنهیم

 تعلل کرد تا با آمدنش   ی ختن چایدر ر ین کمیهم ی برا

 یقیخت بعد از دقایرو که ر ی داشته باشه، چا یهماهنگ

 زعفرون و آلبالوخو ش  ی نا حوله به سر اومد ، بویس

 یخونه بو   ی جایآشپزخونه رو برداشته بود، جا ی فضا

 :نا گفتی داد. س یم  یزندگ

 !اد؟یم ی خوشمزه ا ی عجب بوها 

 خندش کشنشست، لب یکه روبروش میا در حالیهل
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 : اومد

 یخوایت سرد نشه، شام آماده است هر موقع مییچا 

 ... بگو بکشم

 مادرش داشت ،که با  ی لوفر و مکالمه این ی ادآوریبا 

 :دلواپس ادامه داد 

 !؟یزت بزنیه زنگ به دوست عزیشه   یم ییبعد از چا

 :نا پرسان نگاهش کردیس

 !به کدوم دوستم؟ 

 ردم حالش خوب لوفر صحبت ک یآقا مهران! با مادر ن

 یزیشده چون دوباره چ ی مارستان بستریست ،بین

 خوره، دچار مشکل شده با سرم سرپا نگهش ینم

 گه شورش رو درآورده اون ین دوستت دیاداشتن. ب ابا 

 لوفر داشته یکه با ن  یشش و رفتار زشت یاز چندسال پ

 لوفر با پسریم اومدن نیح دادیحالم صد بار براش توض



@Romanbook_ir                                                                                      تابوشكين عاشقانه  

  
 

شما! یمجازق ین رف ین و آخریرمان بوک:  اول                                      

 خواست چرا دوباره رفتیه. اگه نمبود یش اتفاقییدا

 که  ییل رفتارهایو دل یدوار کرد ؟! معنیدختره رو ام

 !ه؟یکنه چ یم

 :د یبال داد و با تعجب پرس یینا تاک ابرویس

 !کنه ؟یا داره ناز مینقدر بده یواقعا حالش ا 

 ره یگه از ناز کردن گذشته، سر کارش هم نم ینه بابا د

 ه دختره دارهشد ی مادرش بردش رشت اونجا بستر 

 ....برهی ن م یخودشو از ب

 د، تشکر کرد و بهیرو که سرکش ییچا  ی ن جرعه  یآخر

 ست از آشپزخونهقصد زنگ زدن به مهران برخا

 .رون رفتیب

 ن مدت باورشید ایقه چیت سلیز شام رو با نهایا میهل

 رو ی قشنگ  ی ن حس هایچن ی داریب ی شده بود که تو

 نا یس  ی ردن براک ی ن با عشق آشپز یکنه هم یتجربه م
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 ن یبش شده، سال گذشته در چنینبود که نص ی کم موهبت

 ن خونه یرو تو ا یساعات خوب و خوش ییروزها

 .ذروند گ ینم

 :دیو پرس

 !گفت؟ ی؟ چیزنگ زد 

 به مادر ید دوباره زنگ بزنیزم! بای آره عزنا نگاهش کرد و گفت :یس 

 ...لوفرین

 :د یکنجکاوانه پرس

 !زنگ بزنم؟ یچ ی برا 

 کرد گفت آدرس یشده، قاط  یبهش گفتم چ یوقت 

 ک سره کنهی ف رو ی خواد بره تکلیم ی ریرشت رو بگ 

 ....وفر حرف بزنهلیخواد با مادر نینبار میا

 ..زنم یباشه فردا زنگ م 

 ش که چقدر عجولهی دین حال ، دیزم لطفا همینه عز
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 ....زنهیگرفتن جواب زنگ م ی اآلن برا 

 به سراغ  بود ،  ۸:۳ا ساعت رو نگاه کرد یهل

 شد تماسیهم بد موقع نبود م  یلیش رفت خ یگوش

 

 کرد تا ی ن میین که داشت شماره ها رو بال پایگرفت، هم

 را بود ، دکمهیش زنگ خورد سمیره گوش یماس بگت

 : وصل تماس رو زد

 ! را جانیسالم سم 

 !نا خوبه ؟ی؟ آقا سیزم خوبیسالم عز

 د؟ خانواده خوبن؟یم، شما خوبیممنون خوب

 با آقا یم از وقتیر مهران و کاراشیل که همه گحا 

 نا حرف زده آروم و قرار نداره ، مامان گفت خود یس

 لو رو از تینکنه، شماره خونه ن یاقدامگه یمهران د

 کنه، تا ی رم مامان زنگ بزنه رسما خواستگاریبگ
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 م به حال خودشونینا رو رها کنیه سره بشه. ایف یتکل

 ....گهیهمد یزنن به زندگیگند م 

 یجه خوب یدوارم نتی بهتره ام یلین کار خیچه خوب ا 

 ....داشته باشه خوشبخت باشن 

 و قطع  یا داد، بعد از خداحافظریا شماره رو به سمیهل

 :رون فرستاد و گفتیتماس، بازدمش رو پرصدا ب

 ..... بهتره، خودشون مشکل حل کنن ی ن جوریا

 شده؟  یچ

 

 واد تماس خیم ی شماره تلفن گرفتن خانوم سراب 

 ...ی خواستگار ی ره برایبگ

 

 

 ۳ 
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 قشیرف ی نا نشست برایس ی لبا ی ت رو یلبخند رضا

 ست مادرا بلدن چطور بهدونیخوشحال بود چ ون م

 :گفت یاوضاع سر و سامون بدن، با لحن خاص

 ! لوفر افتادهین ی برا  یبهش گفتم چه اتفاق یوقت 

 نقدریشعور تو که ایافتاد. خب بی وونه داشت پس مید

 !؟ی ارینخواستن درم ی چرا ادا ی خوایاطرش رو مخ

 ...نا همه بخاطر عشق و غرورهیا 

 :ا دادینگاه نافذش رو به هل

 

 و من خوشبختم که همسر مغرورم بخاطر من راحت 

 ...از غرورش گذشت

 :ا متواضعانه در جواب گفتیهل

 ی نداره تو زندگ ییکه غرور جا ییدم تنها جاینو فهمیا

 ...مشترکه
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 به خودش گرفت و سرزنشگرانه ادامه ی جد ی افه ایق

 :داد

 نا ! آدم در مورد دوستش با احترا میدر ضمن آقا س

 ....کنه یصحبت م

 ...کساعتِ مهرانهیشعور فقط لقب یب 

 :مکث ادامه داد یبا کم

 شعوریش کم ب ین چند وقت پیالبته خودمم تا هم 

 ....نبودم

 شام ن تا یکه! بش   یکن یبدترش م یگه هیااااا بسه د

 .. ...رو بکشم

 

 ما بود بایران داخل هواپیکه در راه بازگشت به ا یمدت

 ی مبهم برا ی رزنگار گرفته غرق در افکا یاندوه

 .ره تر بودیشک از اآلنش بمراتب ت یبود که ب ی نده ایآ
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 ی دونست تا وقتی ا میاش رو فقط هلیشتر بدبختیمسبب ب

 نا باز نشده بود رابطه یس  یپاش به تهران و زندگ

 نا یمواقع شده بود به س  یلیخ یباهم داشتن حت یخوب

 نشون صلح و صفا ی تا بینها یکرد ول  یهم م ی تند

 تونست با استفاده از خوب  ینبار میشد. اگه ا یبرقرار م

 نگه  یرو مخف یزگیدوشمسئله  ی نا به نحویبودن س

 یش نبود، ولی سر راه خوشبخت یچ مشکلیگه هیداره د

 ان از دست دادنش رو تایاپ یحال حسرت دردآور و ب

 ... شه دارهیهم

 گه چهیتو د"د ، ی شکم برآمده اش کش ی رو یدست

 ... " امده پدرت نخواستتینوز نکه ه ی هست یب دبخت

 کنه یرحمانه اش فکر میبه مهرداد و رفتار ب یوقت

 رغم یزار بود که علیره، از دست خودش بیخواد بمیم

 رداد باز همال در مورد هفت خط بودن مهی ژ ی هشدارها



@Romanbook_ir                                                                                      تابوشكين عاشقانه  

  
 

شما! یمجازق ین رف ین و آخریرمان بوک:  اول                                      

 بدتر از قبل سرش آمد. اگه مهرداد  ییاعتماد کرد و بال

 

 بردی ن میاز بل یون اوا کرد همیفش رو ر وشن میاز ابتدا تکل

 هم که  یتیگه سخت بود با وضعینه حال که د

 رممکن کرده بود . آه در یداشت کار رو مشکلتر و غ

 ما رفتیط هواپیبل ی بساط نداشت تمام اندوخته اش پا

 یزایرون اومد و ویدانه از سفارت بیکه ناام ی روز

 موندن و کار کردن درست نشد از مهرداد  ی کارش برا

 بچه ی برا  یهیرد رسما عقدش کنه تا هم توجخواهش ک

 ال راحت یاقامت مهرداد با خ ی باشه و هم بواسطه 

 یبتونه همونجا بمونه، با وجودضجه و اصرارها

 یستی تور ی زا ید ویرفت، تمدیمهرداد نپذ یادش ولیز

 د شده بودیکبار تمدیکبار بود و یهم که هر سه ماه 

 یبرا یبراش نداشت چون پول ی ده ا یچ فایگه هید
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 ن مجبورینکه نازنی موندن نداشت. مهرداد ظاهراً از ا

 . دیرس یبنظر م یران راضیبود برگرده ا

 

 

 

  

 موضوع بچه رو بهش گفت  ید! وقت یچقدر حقارت کش

 ست پدریابش گفته بود معلوم نبا وقاهت تمام در جو

 ن که از هر کس بهتر ی خود نازن یبچه باشه ول

 د یفهم ی نداشته حال م رابطه ی گریدونست با کس د یم

 و  یچقدر منطق  زاین چیانخوردن  ی نا برایل سیدل 

 در یاده رویش بخاطر زیت فعلیدرست بود چون وضع

 ارش بود اصالً یمصرف و از کف دادن اخت

 که  ین بال زمانیور اتفاق افتاد . اده بود چط ینفهم
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 بانش رویران آمد گرین به ایفرورد ی مهرداد آخرا

 یبود که برا ی اب عذاب و نقشه اد در جویگرفت شا

 سرش آمد تا طبل  یین بالیده بود، چنینا کشیس

 .ش همه جا رو بردارهییرسوا

 ش یدن کامران تو شرکت و رو شدن دستش پ یبعد از د

 ل خرداد بایاوا ی ار شدنش، براکی نا ! و از کار ب یس

 

 ه رفت همونجا بودی سه ماهه به ترک یس تیتور  ی زا یو

 .سرش اومده یید چه بالیکه فهم

 یبچه رو که به مهرداد گفت انکار کرد وقت  ی مسئله 

 شین مجابش کرد که آزمای نازن DNA رفته بودیبدن پذ

 ن ی ت نارنیوضع  یدکتر با بررس ی به دکتر برن ول

 ا آمدن بچه صبر کنن و اآلن امکانیا بدنشنهاد داد تیپ

 او را از مسافرت با یست، حت ین یشین آزما یانجا م چن



@Romanbook_ir                                                                                      تابوشكين عاشقانه  

  
 

شما! یمجازق ین رف ین و آخریرمان بوک:  اول                                      

 نمورد یدر ا یمنع کرده بود ول ی ا هم تا حدودمیهواپ

 ...نداشت ی چاره ا

 نا متوجه آمدنش بشهی نکه سیدونست به محض ایم

 ره، بایندازه و بهرحال پاش گیان میپرونده رو به جر

 .ه ممکن نبودیداشت موندن ترک هم که   یتیوضع

 بود. به  یو مفلوک ی ناچار  ی ر ان از رویبازگشتش به ا

 ی ط بدیذاشت بچه اش تو شراید میابود نب  یبیهر ترت

 نا مراسم ی ده بود سیاز مسعود شن یاد. وقت یا ب یبدن 

 خش هم تو مهر یمفصل سالگرد ازدواج گرفته تار

 تارره و یچشمش ت ی کباره جلویا به یبوده، تموم دن

 

 ن یقبل ازدواج کرده و از نازن یلینا خ یشد. پس س 

 . پنهون کرده بود

 ن ینداره ؟! فقط نازن یاقبپولدارها عو ی ن کارایچرا ا 
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 ش رو بخوره وید تا آخر عمرش چوب پنهون کاریبا

 ! نا یهومن رهاش کنه؟! حالم که س

 یده پس براش فرقیگه به آخر خط رسین دی نازن

 شتر باشه دو هدف داشت یبکرد جرمش تا چه حد  ینم

 اره و دوم یا ب یبدن  یط خوبیکه بچه اش رو تو شرا یکی

 به  یا رو لاقل تا مدتی نا و هلیس  ینکه آرامش زندگیا

 گه براش مهم نبود یهم بزنه بعدش که دستش رو شد د

 اگر تا آخر عمر هم به زندان یافته حتیم یچه اتفاق

 یید بهترم بود چون جاینداشت شا یتی رفت اهمیم

 یستینداشت ، بچه اش هم حتما به بهز یزندگ ی برا

 ه بود تفاوت شد یز بیدادن ،اون قدر نسبت به همه چ یم

 ش خبر فوت مادرش رو تو خانه ی ماه پ  یکه وقت

 سالمندان دادن دروغ چرا؟! ته دلش خوشحال هم شد 

 ....امدینه اش بر نمیهز ی گه از عهده یچون د
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 و هم مسعود انجاممادرش ر ی ن و خاکسپاریمراسم تدف

 .... در موردش نداشت یچ حسی داده بود. النم ه

 

 

  

 دیا بود، نبایانتقام از هل شتر بخاطریش بی اصل ی زه یانگ

 شناختش یموند که از هرکس بهتر م یم  یینای در کنار س

 بودن باهاش و  ی ایرو ی ه و روزیرینظ  یکه چه مرد ب

 .پروروند یش رو در سر میهمسر  ی آرزو 

 تیها و حمایبراش سخت بود تموم خوب حال تحم لش

 ...ا بشه یب هلینا نص یس ی ها

 سها رو به مهرانو عکیخواست نگاتیال می که ژ ی روز

 ازشون چاپ کنه ی بده ازش خواسته بود قبلش چند سر
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 بود که به دردش ی و حال همون برگ برنده ا

 ....خوردیم

 راحت ییتونست جایا آمدن بچه م ین چند ماهه تا بدن یا

 ا روینا و هل یس  ی عاشقانه  ی ش رو کنه ،و رابطه ی دگز ن

 ....هم بر هم بزنه 

 ست چهیگه مهم نیش رو شد دا اومد و دستی بچه که بدن

 از خواسته اش  ینه که به بخشیافته، حداقل ایم یاتفاق

 تو عکس تو ی دن صحنه هاین بود که دیده. مهم ایرس

 چ وقت از خاطرش پاک یشد و هیم  ی ا ابدیذهن هل

 .ند نبودیخوشا یچ زنیه ی ن برایشد. ا ینم

 ران اعالمیک شدنشون رو به خاک ایخلبان نزد یوقت

 یبهش مستول یسرانجام یو ب ی ریاز دلگ یکرد موج

 نبود که بشه ی زیچ یکس  یب  ی شد، حس آزار دهنده 
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 ال تماس گرفت ویبا ژ   یده گرفتش. وقتیناد یبراحت

 ازش خواست چند روز تو خونه اش قبولش کنه 

 رفتن از پشتیو اکراهش رو در پذ یت یوضوح نارضاب 

 ی لین خ یدرک کرد. و ا یتلفن بخوب  ی م ها و گوشیس

 ال از سر یژ ی دردناک و مالل آور بود. رفتن خونه 

 

 مایرفتن نداشت. از هواپ ی برا ییبود چون جا ی ناچار

 ه چمدون یل بار رفت جز یاده شد به سالن تحویکه پ

 یگه ایز دیش بود چ ش داخلیل ضروریک که وسایکوچ

 ... نداشت

 ل گرفت از سالن که خارج شد انتظاریبارش رو تحو

 نکه اومده باشه دنبالشینداشت و توقع اال رو ی دن ژید

 ال بهیتکون داد ژ  ی رمق دست یدور از ذهنش بود ب

 که ی مهر  یکرد ب یسمتش رفت در آغوشش گرفت .سع
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 ی ه جبران کنه دست ییه جورا یپشت تلفن کرده بود رو 

 نگ رفت آروم قدمیچمدونش رو گرفت و به سمت پارک

 بچه نا   ن هم بتونه بهش برسهیداشت تا نازن یبر م

 شتری شه بیکرد و تکون هاش نسبت به هم یم یآروم

 ده بود تا اآلنم یشب رو نخوابینکه دید بخاطر ا یبود شا

 ی ما و ... بود استراحت درست و حسابیکه عالف هواپ

 ....نداشت 

 ال چمدون رو بذارهیدن ، تا ژین رس یار ماش بالخره کن

 وجل ی صندل ی اط روین با احتی عقب ، نازن یصندل ی رو

 ال هم کنارش پشت رُل یبعد ژ ی قه ای جا گرفت، دق

 

 دش رو به حرکت دری نشست ، بقول خودش اسب سف

 یبعدازظهر و هوا ی خونه شد طرفا یآورد و راه

 .. ..بود  یمطلوب
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 ن چسبوند، یماش ی شه ی ش اد سرش رو به یز یاز خستگ

 ناخواسته و وهم ین پر بود از سکوتیماش  ی فضا

 :ال گفتیژ یز ،بعد از لحظاتیانگ

 حرف مهردادن امروز صبح با یهم 

 که  ی به گردن گرفتن کار یچ جور راضیزدم ، به ه

 !ستیکرده ن

 خوره ازبس در موردش حرف زدم یال حالم به هم میژ 

 بردم تو یخودم پت  یشتر به حماقت و خریو هربار ب

 که  یتش رو ندارم، بدبخت یگه بس کن ظرفیرو خدا تو د 

 مثل من و  یکیشته باشه مال ست شاخ و دم دایغول ن 

 . ..امثال منه
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 ۶ 

 ییدلش جا ی د نوازشگرانه رویم و امی دستش رو با ب

 ن یتاسف بار و اندوهگ ی ز د با لحنید که بچه لگد میکش

 :ادامه داد

 ن حال مشخصه،یش از همی ن بچه که بدبختیو ا 

 اوضاعش از منم بدتره ! اگه من از جهت مادر خوش

 ن طفلک ازیبود ، ا ی دم درستکارشانس بودم چون آ

 ....مادر خوبم محرومه

 ن یش شد، اول یمادرش دلش ر ی ادآوریک لحظه با ی

 ه که بودیاد تهران و مادرش رو نداره، ترکیباره که م

  تو کشور خودشحال  یتفاوت بود ول ی نسبت بهش ب

 ن یدونست به ایکرد. م  یم ییاحساس غربت و تنها

 ی س آدم با آبرو و محجوبوقت مردنش نبود از ب  ی زود
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 چوقت یبگذره ه یبود از غصه دق کرد. از هرچ

 که درحق مادرش کرد  ییخودشو بخاطر ظلم و جفا

 .بخ شه ینم

 صدا ین راه خودشون رو باز کردن و بینازن ی اشکا

 دنش تو اون حال، از شروع بحث ی با دال یشدن. ژ ی جار

 مون شد با یانش مشخص بود پشیکه پا یمزخرف

 :فتگ ییدلجو

 گهیکه افتاده د  یتموم اتفاقات ی ال، برایخیخب حال ب 

 گه ازید ی د فکرت رو بکار بندازیشه کرد باینم ی کار

 .ن که هس ت بدتر نشهیا

 الیژ یزده نشد، وقت یگه حرفیدن به خونه دیتا رس

 ن چشماش رو که از فرطی ن رو پارک کرد نازنی ماش

 ی ن خونه دیهم افتاده بودن باز کرد. با د ی رو یخستگ

 اده شد. به محض ورودشون بهیال در رو باز کرد و پیژ
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 .دیهال دراز کش ی کاناپه   ی رو یمعطل یآپارتمان ، ب

 ه و فشارش افتاده،یرعادیش غیحالیال حس کرد، بیژ

 د مجبورش کرد بخوره. بعدبراش شربت بهارنارنج آور

 ...داشت ی احساس بهتر ی دن جرعه ایاز نوش

 

 یدار شد ،از هوای ب  ید وقتیوابکاناپه خ ی رو یساعت

 . رون مشخص بود شب شدهیک بیتار

 غذا که  ی ماهش تموم شده بود، اما هنوزم بو۶تازه 

 ال درحال سرخیکرد، ژیخور د حالش رو بد م یبهش م

 ...ده بودی چیو خونه پبود بوش بدجور ت یکردن ماه

 ی هال رو که خاموش بود روشن کرد. لبخند ی برقا

 :و گفتبه روش زد  یتصنع

 ... ها ی دیخوب خواب 

 شب تا صبح خواب به چشمم نرفت ازیخسته بودم د
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 ...رمیمیو دلشوره دارم م ینگران

 خودش خوشحال بود که تو ی داد، برای ال بهش حق میژ

 ک لحظهی  ی براتصورش  یست حتی ن نیت نازن یموقع

 : کرد لحنش آرامش بخش باشه یهم سخت بود، سع

 ....کنهیخدا بزرگه کمکت م 

 ی که خودم زدم رو چطور ییکمک خدا به کنار ، گندا 

 !جبرانش کنم ؟

 :دیپرس ی بعد از لحظه ا

 !ال عکسا دم دستته؟یژ 

 

 :حت وار گفت یال نصیژ

 ستیگه قرار نیتو کله اته؟! بس کن د ی! چی ناز 

 نی، تو ا  یکه هست بدترش کن ینیرو از ا  اوضاع

 تو هچل ییه جورایچ! منم یره ه یتو که گ ی ه پایقض
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 هی یستم ، حت یگه نیاز حال بهت بگم من د یانداخت

 چیکمک من ه ی نبار رویکنم ا ینم یقدمم باهات همراه

 ....باز نکن یحساب

 

 

  

 گاز بود در ادامه ی تابه رو یکه حواسش به ماهیدر حال

 :گفت 

 

 راه براه بهش تهمت  یالک یستیابو که طرف ن یبا 

 پ ماهایه تیحسابلکرده و آدم ی، طرف تحصیبچسبون

 م ؛ آبم ازیمون برنده ش یکیم یست که باهاش کّل بندازین

 گرفته سند و یل درست و حسابیآب تکون نخوره وک

 .... مدرک و شاهد داره
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 :ن مصمم گفت یامّا نازن 

 خوام جلو برمیم ییتنهابه تو ندارم خودم  ی من کار 

 نجا بمونم اونوقت یتو فقط عکسا رو بده چند شبم بذار ا

 ن چندماه تا یکنم ا یمجبورش م ی گم چه طوری هت مب

 خوام ازیمان با عزت و احترام از م مراقبت کنه! م یزا

 گنده دماغ و از ی ن پولدارایا یک خراب شدن زندگینزد

 د تویه دختر بای نم . چرا ی رو بب یدست خود راض

 کنهیهم ازدواج م ی باباش پرنسس باشه وقت ی خونه 

 ی ه اش مثل ملکه ها زندگبخاطر اصل و نسب و خانواد

 گم پدر بچه ام یکه بهش م ی خوام لحظه ایکنه؟! م 

 ده، حاضرمینشون م ی نم چه عکس العملیناست بب  یس

 چشمش به  ی جونم رو بدم و شاهد خورد شدنش ، وقت

 یور که شکستنم ! صداافته باشم . همونط یعکسا م
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 ک بایخوام از نزدیشکستن قلب و غرورش رو م

 ... نمیبخودم ب  ی چشما

 ش ی رو پ یبهرحال از من گفتن بود کار خطرناک 

 ش ساده قابل یه آزماین موضوع با ی، ایگرفت

 ن خودت رو تو دردسر ننداز بسهیش از ای صه، بیتشخ

 افته برو یان نیتش دوباره به جرین که شکایگه همید

 !خدارو شکر کن

 حس کرد ینکار نبود ولیبه ا ینکه عمق دلش راضیبا ا

 ش ی د کمکش کنه تا بیش بای چارگیو ب ی وندگبخاطر درم

 دین خودش رو تو دردسر نندازه، ب ا مکث و تردیاز ا

 :گفت 

 نیا یتون یم ی دست از سرشون بردار  ی اگه قول بد 

 ، بعدش کار  یمن بمون ی چند مدت تا فارغ شدنت خونه  

 !الدم عموشیبچه ات ، م ی شم خاله یمن م  یکنیدا میپ
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 ست. حال مایدرست ن  یکنب ی خوایکه م ی باور کن کار

 دین حدم نبایتا ا یم ولیستین یپاک و سربراه ی آدما

 ییکن خدا ی، کالهت رو قاضی ار یدرب ی نامردباز

 چیکه ه ی ا دختریمشکالت تو و خانوادت به اون پسره 

 

 کم انصاف یشه؟! یط م توشون نداشته، مربو ینقش

 داشته باش! دفعه قبل هم اشتباه کردم دل به دلت دادم و 

 ی لیکمکت کردم عذاب وجدانش هنوزم باهامه،پسره خ

 ستیمثل مهرداد نمروت  یب  ی ت های شخص نیته از ایباشخص 

 ی چقدر بهت گفتم حواست به مهرداد باشه آدم درست

 .... جه اشینم شد نت یست ، این

 ستم هومن رو دوستیمن آدم ن ؟! مگه یپس من چ 

 م ، نا شدی از دستش دادم، بعد عاشق س ی داشتم اونجور

 جنتلمنه سال گذشته  یلیخ یکنین آقا که فکر میهم
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 ازدواج کرده به من نگفته تو مهر سالگرد ازدواجش

 مسعود بهم گفت از تعجب  یرو جشن گرفته، وقت

 ...ارمیک بود شاخ در بینزد

 

 

 ۸ 

 

 یشوکه شد با بهت زدگ ید کمی شنکه  ییال از حرفایژ

 :دیپرس

 نهمه وقتیا یعنیشه؟!   ی؟! مگه م ی گیم ی دار  یچ 

 !دونسته؟ ینم ی زیچ یازدواج کرده اونوقت کس

 نهمه یشم از ای دم دارم خفه میخودمم تازه فهم 

 !؟ی د یحال هنوزم بهم حق نم ی نامرد

 :فکر، در جوابش گفت ی ال بعد از لحظه ایژ
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 ن روزا یزِ من ای، عزیگی که م باشه ی نطوریم ایریگ 

 رنیه مو بچه د ور از چشم هم ی مردا با وجود زن عقد

 د،یهمکار بود ی کنن تو که زنش نبودیهزار جورکار م

 که بخواد ازت سو یعنیس ی نتون نی ب  یچیه یگ یمگه خودت نم

 ت یراحت مهرداد مسئول یلین خی استفاده کنه ، اآلن بب

 از  یتو چه توقعره ی گ یکه کرده رو به عهده نم یغلط

 روت هوو آورده که ی ؟ مگه زنش بودیاون پسر دار

 !؟ی شد یحال شاک

 

 :ن مصرانه گفتی نازن

 یکرده چرا پنهون کار  ی بازم نامرد یهرجور فکر کن 

 !ه داره ؟یمن پر از اشکاله؟! امّا مال اون توج 

 تو با ی ! آخه موضوع پنهون کار ی منصف باش ناز  

 !؟یبفهم ی خوایه، چرا نمن تا آسمون فرق داریاون زم
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 بدونه هومن تو رو از جسمت ه کهیحق هر مرد

 رو یبساط عروس یداشت با چه شوق و ذوق دوست

 ی زگیدوش  یبگ ی ایهو بی یراه انداخت چند روز به عروس

 کی ؟! مثالً شیاز طرفت دار ی توقع چه رفتار ی ندار

 ن که مهم یبگه ا یی اروپا ی اره، مثل مردایدرب ی باز

 به   ی! مبادا خودت رو ناراحت کنزمیست عزین

 !خورهیچه درد م

 ال پر شده بود با یبه حقِ ژ  ی ن از حرفای ت نازنیظرف

 :گفت  یکالفگ

 ... م حوصله ندارمی زنیال بعداً حرف میولم کن ژ 

 ز شام رو یبه آشپزخونه رفت تا م ی د یال هم با نا ام یژ

 کرد ی د رهاش میره باینه، ظاهراً حرف تو مخش نمیبچ

 ی طیچ شراینبار تحت هین داشت ایقیخودش. به حال 
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 ینان داشت جلویست به ش کمک کنه! اطمیحاضر ن

 ... ده استیره فایضرر رو هر وقت بگ

 نا ازش خواست مدارکش رو بهیز صبحانه سیسر م

 نامه اقدامی گرفتن گواه ی ببره تا برا یرانندگ ییراهنما

 حامد ی کنه، امتحانش کرده بود به لطف آموزشها

 داد  ید امتحان م ینقص بود فقط با یو ب  یش عالی دگرانن

 ین سرینا از اولی ره، سیاش رو بگ نامهیتا ب تونه گواه

 ا ثبت نام یهل ی اد برایکه قرار بود به بازار ب ۲۶پژو 

 کرده بود تا رفت وآمداش به دانشگاه راحت باشه، 

 نان داد امروز صبح که وقت دارهیا هم بهش اطمیهل

 خواست بره شرکت  ینجام بده. وقتن کار رو ایحتما ا

 ی موقع آماده باشه تا برا  ظهر به طبق روال هر روز و ازش خواست

کبارم اجازه بده تنها  ی یاز اول مهر نشده بود حت کالسش بره دنبالش

 دانشگاه رفت و آمد کنه، کارش رو هر طور بود به
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   ...ش کنهیکرد تا خودش همراه یهماهنگ م ی جور

 ن بار با دلهره بهیچندم  ی ا بران یب ه محض رفتن س

 دونست یر نمین چند روز اخیرفت ا یس بهداشت یسرو

 نکه یا ی ل گذاشته بود پایشده اوا ی نجوریچرا ا 

 خورده  یجات دم کردنی ن گرمیهم ی ش شده ، برایسرد

 داشت  یر براش تازگی رات اخییده بود. تغیفای ب یبود ول

 دا یت پیقعه به جونش ا فتاده انگار وایکه مدت ی دلشوره ا

 رفت تا مطمئن ید هرچه زودتر به داروخانه میکرده با

 ... شدیم

 ر ون یانجام داد ، از خونه ب ی لزم رو سرسر ی کارا

 د و یرو که لزم داشت خر ی زیش چیرفت با تشو

 چک یب  یدوار بود بیکراست به خونه برگشت ام ی

 

 رو که تو ذهنش شکل گرفته، برطرف کنه و با یاوهام
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 الش رو از بابت عقب افتادنیخ یجواب منف

 راتییطر تغبخا ین نامنظمیانه اش راحت کنه ایماه

 اتفاق  یگاه یهر خانم ی ه که ممکنه برایهورمون

 رون آورد یچک رو از کاورش ب یب  یافته. با استرس بیب

 جه آه ازیدن نتیبا د ی ه ایو امتحانش کرد، بعد از ثان

 رغم ین شانس که عل ی نهادش بلند شد. لعنت به ا

 لوفر، درمورد فراموش نشدنید نی ه ها و تاکیتوص

 ادش رفته بود. چون یقرص بازم مصرف به موقع 

 رفت کهیادش میمواقع  یعادت به قرص نداشت بعض 

 ده با فاصله چند ساعت یک روز نرسیع به یسر

 چند روز مسافرتشون به مشهد و یکرد. ولیجبرانش م

 هوا ینک شد بخاطر خُی م یکه داشتن گاه  یخوش ی روزا 

 ی موندن وقت یروقت میرفتن و تا د یطرف شب حرم م

 خسته بودن که از شدت ی گشتن بقدر ی برمبه هتل  



@Romanbook_ir                                                                                      تابوشكين عاشقانه  

  
 

شما! یمجازق ین رف ین و آخریرمان بوک:  اول                                      

 ن روند یشدن، روز بعدش هم همی هوش میخواب ب

 روز از خوردن قرص ۲ن باعث شد  یشد. ا یتکرار م

 ک سالگردی نزد ی نطور روزهای غافل بشه. هم

 

 ی ود که گاهمراسم ب ی مشغول ک ارا  ی ازدواجشون بقدر 

 آمد قرصش رو نخورده در  یادش می بعد از چندشب 

 نیجه اش همیده نداشت نتیت جبرانش هم فااونصور

 ... ت ناخواسته و افتضاحهیوضع

 دوار ی کرد خودش رو آروم نگه داره، باز هم ام یسع

 د تا شنبه کهیباشه، با یش خون منف ی بود جواب آزما

 .کرد یر م شگاه بره صبیتونه به آزما یله و میتعط

 تیم ذهنش رجوع کرد اگه واقعیبه تقو ی قرار یبا ب 

 خردادماه موقع یه باشه طبق محاسبات سرانگشتداشت

 !شد درست وقت شروع امتحاناشیمانش میزا
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 اره و از اون حال خرابا نشه که ی تازه اگه شانس ب 

 ....شنیمارستان م یب یهمش راه

 که مطمئن ب ود برخالف ی دونست چطور خبر ینم

 .... نا مسرت بخشه رو بهش بدهیس ی دش برا خو

 جه روید نت یطمئن که شد باش خون، میبعد از آزما

 .بهش بگه 

 اد ینه انداخت ، یده اش تو آیبه صورت رنگ پر ی نگاه

 برخورد   یش منطقی تو زندگ  یگرفته بود با هر اتفاق

 

 ه یداشت  یه مورد حس خاصین  یدر ا یکنه. ول

 نا که با یبخاطر سک از دلش شاد بود ی کوچ ی گوشه 

 پر ازش ی شه، مابقیدونست چقدر خوشحال مینان میاطم

 ی که تابحال تجربه اش نکرده بود. آب یدلهره و اضطراب

 ن امروز صبح تو یرنگش زد هم یبه صورت ب
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 ده بود و یش رو پرسی دگیل رنگ پرینا دلیرختخواب س

 . شتر به خودش برسهیازش خواهش کرده بود ب

 

 

 ۲ 

 بزنن   ید به جگرکیه سر بایآخر هفته کرد   ی ادآوریو 

 ا، یهل ی خانوم برا  ی هرم ی ه یانگار سفارش و توص

 

 شون شده ینا و جزو واجبات زندگیگوش س  ی زه یآو

 . اد انجام نشده بودیل مشغله زیه بدلیبود. که مدت

 یس بهداشت یمتفاوت از سرو  ی و حس ها یحالیبا ب 

 طوررفت ناهارش رو هر  یخارج شد. دستش به کار نم

 آماده کرد کاش امروز کالس نداشت  یحوصلگ  یبود با ب

 ...رفتیشگاه میش خون به آزمایآزما ی او بر
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 یبا مطمئن بود ولیکه افتاده، تقر  یهر چند به اتفاق 

 اج یش رو احتیآزما ی جه  ینا ، نتیخبر دادن به س ی برا

 .داشت

 که داشتن سر ی ن چند مدت و قراریطبق مع مول ا

 ا بود تا به دانشگاهیمنتظر هل در خونه ی ساعت جلو

 لش داد و یتحو یتصنع ی سوار شد لبخند  یببرش ، وقت

 :گفت 

 ن همهیستم این ی! باور کن راض یسالم، خسته نباش 

 دنبالم مثل ی ایب ی که دار  ی ادیبا کار ز یراه تو شلوغ

 رفتم مگه نتونستم ؟! تازه  یدو ترم قبل خودم م

 ... چ جا رو هم بلد نبودمیل هیاون اوا

 

 ت یه پی یم بود. انگار کسی رگ یباون زمان دوران   

 ده بود. اآلنمیت کشیرتم وکبریغ ی خته بود پاینفت ر
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 نامه ات رو یام دنبالت زودتر گواهیمن ن ی خوایاگه م

 نکنن  ی نت نمونده، اگه بدقولی ل ماشیتا تحو ی زیر چیبگ

 .... ل بدنین روزا تحوید همیبا

 :دیمکث، در ادامه پرس یبا کم

 !؟یرانندگ  ییراهنما ی مدارکت رو برد  صبح

 ...برم  یگه میز د ه روینه حسش نبود،   

 ...ی پس توقع نداشته باش بذارم تنها رفت و آمد کن 

 حرف ی آمرانه گفت که جا یبا تحکم و لحن ی طور

 مختصر یشیش رو با آرایدگینذاشت، رنگ پر ی شتریب

 نگه داشت وگرنه حتما مورد عتاب و سرزنش یمخف

 ...گرفت یار منا قریس

 برگشتا  یدانشگاه توقف کرد. به سمت هل ی جلو یوقت

 :و گفت زد  یچشمک

 ... ام دنبالتیمواظب خودت باش! عصر م  
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 دا کرده بود،یکه ا ز صبح پ یبیغر ی با حال و هوا

 وجودش رو در بر گرفت.تصور یضی ضد و نق ی حس ها

 ک ینا به  یکنه که با س  یدرونش رشد م  ی نکه موجودیا

 دا کنه حالیمه و قراره تو بطنش پرورش پیسه اندازه

 داد، به همون  یبهش م ی ندیرانه و خوشامغرو ی و هوا

 حد در وجودش رخنه کرده بود که یب  یاندازه اضطراب

 داد. دستش همچنان تو دستی بهش نم ی شاد ی اجا زه 

 نکه دستینبار تصور ایا یشد ولینا نوازش میس

 ی نه حس بالندگک ین کار رو میتگر پدر بچه اش ایحما

 ...دادیبهش م

 زه بود درموردش حرف رویکه مسلما ف ید با کسیبا

 .دیترک  یزد وگرنه دلش م یم

 نا مستحکم تر شده و حسیش با س یوند قلب یاز صبح پ

 نکه دلِ دل کندنیبهش داشت، با ا ی شتر یب  یوابستگ
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 دستش رو جدا کرد، بعد از یلیم  یازش رو نداشت با ب

 یاده شد و به سمت در ورودین پ یاز ماش یخداحافظ

 .... دانشگاه قدم برداشت

 

 

 

 ۲ 

 ک ربع مونده بو دیو شروع کالسشون  ۲تا ساعت 

 روزهیمکت به دانشکده منتظر ف ین نیکتر ینزد ی رو

 .نشست

 ده بود،یامده چون اگر زودتر رسیدونست هنوز ن یم

 . نشست  یا مین صندلیاز هم یکی ی رو

 دوار بودیرفت ، امی د به کالس م یازش نشد با ی خبر

 باشه، وارد کالس شد با  زودتر رفته ی شه شادیمثل هم
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 ر از خودش یف د وم بغیکه طبق معمول رد ی دن شادید

 گه جا گذاشته بود رفت و کنارش ید یتا صندل ۳

 :دیپرس ی نشست، بعد از سالم شاد

 .ی شه فرق داری؟! بنظرم با همیهل یخوب 

 :به روش زد و گفت یشیلبخند نما

 

 .کم خسته امیست خوبم ! فقط ین ی زیچ

 روزه با عجله وارد شد. با یدو ف درست راس ساعت

 کنارش رفت یخال یکراست به س مت صندلیا یدن هلید

 :تازه کرد و گفت یبعد از نشستن نفس

 !امدهیسالم چه خوب استاد ن  

 تخم چشم استاد جا ی رو ی رترم اومده بودیسالم د

 بهت یه ارادتچ یدون یرو که م  ی، استاد صارمی دار

 ! ت نه شماه اس یاش مال بقی ریداره، سخت گ
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 :د و گفت یاخماش رو در هم کش

 لزم نکرده، اتفاقا تالشم رو کردم به موقع برسم  

 .نخواد منت سرم بذاره

 عتا بحث یوارد کالس شد و طب یبعد دکتر صارم یلحظات

 .دا نکردیادامه پ

 شتن تو ن کالس با خانم دکتر فولدوند درس دایبعد از ا

 ا با ی شدن هل دانشکده  ی فاصله دو کالس وارد محوطه 

 :گفت یدلواپس

 !تو سرم شده یچه خاک یروزه! اگه بدون یف 

 افتاده؟  یشده؟! اتفاق یدوباره چ 

 

 :طفره رفت امّا بالخره گفت  یکم

 !یشیخاله م  ی اد داریبه احتمال ز 

 یغ خفه ای ل کنه! جیه تحل یا رو تجزیتا بخواد منظور هل
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 : دیکش

 . ؟! آخ جون چه خوب یگ یراست م 

 !که من دارم؟ یتی وق داره ؟! با وضعن ذیا 

 ا یبدن  ی خوایعشقتون رو م ی نکه ثمره یچته مگه؟! ا 

 !گه؟یم  ینا چی ا آقا سیهل ییییداره؟! وا یاشکال ی اریب

 ... عاشق بچه است ی اونکه گفت

 ش خون بدم تا کامالًی خوام آزمایهنوز نگفتم بهش، م  

 ....شم بعد بگم مطمئن ب

 :جان گفت یروزه با ه یف

 ی زیناست هرچی ؟! اصل آقا سی دار یچه طاقت تو 

 .دختر ید به اون بگیهست ا ول با

 سرت اومده بود یین بالیچن ی من بود ی تو اگه جا

 !؟ ی کرد یچکار م

 !شده؟ یندونه انگار چ  یگه بال هرکین میاوه همچ 
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 یجا  ه زن و شوهر بچه دار بشن ، منی عیطب یلین خیا

 

 ران درس خوندنستم چون کالً با ازدواج تو دو یتو ن

 ی کردم و مشکل باروریاگه ازدواج م یمخالفم، ول

 .اد بودیز یلینداشتم خب احتمال بچه دار شدنم خ

 شم چطور با اونیو ونه میدم دارم دی از صبح که فهم 

 .کشمیام دانشگاه ؟ خجالت میت ب یوضع

 !اد؟یا م یدن ب ی نم حال چند وقتته؟! کی بگو بب 

 م تو خرداده فکر کن حساب کرد  یدونم ولیدرست نم 

 .شروع امتحانات ترم

  

 

 ۲۲ 

 یوحشتناک ی ه دلشوره یامتحان علوم پا  ی ادآوریبا 
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 :گفت یشد، با آشفتگ  یبهش مستول

 

 ور سال بعد رو بگو امتحان علومیروزه شهریف ییوا 

 . میه داریپا

 شم امتحانن حال یم تو که مطمئنم همی خب داشته باش 

 ه که شده ین کاریبب ،  ین نمره قبولیبا بهتر ی بد

 بچه بده و هم خودت،  ی نده هم برا یفاز منف  ی خودیب

 ن فکرا یبا ا یکن یکنه تصور میهم نم ی چ فرقیدرکل ه

 ره هر موقع یه! میشه مشکل تو چیبچه متوجه م 

 !اد؟یمامانش درساش رو خوند و وقت داشت م

 بچه بچه   یه نشده هنخوده بچ ی حال که اندازه  

 .دنبالش  یانداخت

 من به قربون اون نخود بشم ، فکر کن چقدر  ی ا 

 شه؟! شباهت هر کدومتون رو داشته باشهیخوشگل م
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 باهم بزرگش  یهست یشه، اصالً نگران چیماه م 

 .م یکن یم

 اد اولش یا می ست بچه که بدن ی ا نین سادگیبه ا 

 تو که ی ه برایخواد مگه الکیساعته م ۲ ی دگیرس

 یل ین خم ی برا یگفتنش راحته ول ی خارج از گود

 .سخته

 

 .شهیم ی زیه چیم کالس بالخره یحال پاشو بر

 یبود با حواس پرت ی کالس دوم رو هم هر طور

 یگذروند، تموم که شد هردو از دوستاشون خداحافظ

 ار یا سکوت اختیکردند و از کالس خارج شدند ، هل 

 : روزه گفتیکرده بود ف

 !؟یچکار کن ی خوایحال م 

 نا ی م ،  شنبه که سی کالس فردا که از صبح تا عص ر 
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 .دمی ش م یشگاه آزمای رم آزمایست مین

 ینباش خدا بزرگه حتما حکمت یچ یخوبه نگران ه 

 گه بچهی شه مید ، مامانم همیبوده که اآلن بچه دار شد

 .ارهیر و برکت با خودش میخ

 د سرگرمینا رو دی از در دانشکده که خارج شدن س 

 ا یو هل بود که پشت بهش داشت یبت کردن با کسصح

 !هیص بده کیتونست تشخینم

 روزه شد. فردیا و فینا متوجه هلیدن سیجلوتر که رس

 ا تونستن یروزه و هلیبرگشت، ف ی لحظه ا ی مقابلش برا

 نن هردو سالم دادن و جواب ی ال رو ببیآقا رضا همسر ش

 :ا گفت یگرفتن هل 

 

 !انی مباهم بودن اآلن  ی ال و شادیش 

 ا عقد کرده بودن وال و رضیور شیبالخره تو شهر
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 یال باوجود جور بودن کارایراز رفتن شیبرنامه ش

 ی تیشد. رضا در صدد فراهم کردن موقع  یمنتف ییجابجا

 .بود یجشن عروس ی برگزار ی برا

 . وستنیهم به جمعشون پ ی ال و شادی بعد ش  یلحظات

 برن، زودتر   ییال قصد داشتن به جایرضا و ش

 ...کردن و رفتن یخداحافظ

 رفتن، یه اصرار کرد دخترا رو برسونه نپذنا هرچیس

 گرفت و یا رو به گرم ینا دست هل یکردن س یخداحافظ

 ن رو پارک کرده بود یکه ماش  ییبا خودش به سمت جا

 ....برد

 

 

 ۲۳ 
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 که  یث ی کرد تا قانعش کنه، از فکر خب یاد یال تالش زیژ

 ش گرفته منصرفش کنه ی که درپ  یفیتو ذهنشه و کار کث 

 .عزمش رو جزم کرده بود و قصد داشت موفق نشد یول

 تونه بتازونه هرچندی که م ییبا تمام توان تا جا

 با  ینداشت حت  یمثبت  ی جه یخودش نت ی ت برایدرنها

 شد، امّا  ید متحمل میرو با  یت مجازاتی برمال شدن واقع

 ر د به قدینا هم بایخورد. س ینا به هم میس  یحداقل زندگ

 ست ین ی نطور الکید تا بفهمه همیکش یخودش عذاب م

 ز وید پشت پابزنه به همه چیرو د ی تا کس بهتر

 .رهاش کنه

 نا خونهی بره که س ی خواست وقت یامروز شنبه است، م

 ل باشه ، با شرکت یاد بود شرکت تعطیاست. احتمالش ز 

 .نا خونه استی جواب نداد پس س یتماس گرفت کس

 ه انداخت صورتش ورم داشتنیبه خودش تو آ ی نگاه
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 ش حالتیکرد با آرا  یهم بد نشده بود سع یلیخ یول

 ی ه کار تبحر کافین یبه چهره اش بده تو ا ی بهتر

 

 ش بره ویداشت .با خودش فکر کرد اگه اوضاع خوب پ

 شگاه باز کنه تا ینده آرایجون سالم به در ببره در آ

 .بتونه بچه اش رو بزرگ کنه 

 رون ژبالیست از در خونه بره بکه خوا  ی آخ ر ی لحظه 

 :دانه گفتیا امن

 ..نییا پای طون بیر نشده از خر شیهنوزم د 

 ی ورم کرده اش رو به سخت ی که پاهاین درحالی نازن

 :رانه گفتیکرد، خُرده گ  یداخل کفشهاش م

 نجور آدما یحال ا ی شتر از من دوست داشتیتو که ب 

 یداد یم یی، راهن مای دی کشینقشه م یحت ی ریرو بگ

 ن مشوقیاد بزرگتریادت می، اصالً  ی کردیقم میتشو



@Romanbook_ir                                                                                      تابوشكين عاشقانه  

  
 

شما! یمجازق ین رف ین و آخریرمان بوک:  اول                                      

 سوختینا میس ی دلم برا ی؟! وقت ی من خود تو بود

 و  ی نجور آدما ارزش دلسوز ی، که ای کردی سرزنشم م

 !ترحم ندارن، حال چطور شده نظرت برگشته ؟

 که  یی؟! بعدم تا جایش یم یاگه بگم اشتباه کردم راض 

 م کم ی که کرد ی کار ی لزم بود پسره ر و نصف جون کرد

 حال  یاد، ولیهم ز  یلیم کمکت کردم خدون ینبود. م 

 دادگاه ی نبار اگه دوباره پایمونم ، ایکنم پشیاعتراف م

 

 دونم ی کنم م یو شاهد به ماجرا باز بشه هرگز کمکت نم

 که بود مو به  ی ت رو همونطوریواقع یرم، ول یخودمم گ

 . گمی مو م

 . بکن ی ت داردوس ی د هر کار یاگه به اونجاها کش

 الیرفت که ژی ن م ییاز پله ها پا ین به آرومی نازن

 :هشدارگونه گفت 
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 ریبا دم ش ی گم داری ن بار بهت می آخر ی ن برای نازن

 !یکن یم ی باز

 :د در ادامه گفتیازش نشن یجواب یوقت

 .پس مواظب خودت باش 

 که از صبح تا عصر   ییروزم با کالسایهرطور بود د

 ن مدتیآورده بود اگذشت. شانس   یداشت به سخت 

 رفت و تا عصرم یم م یها رو به رباط کرنا شنبه یس

 .دیکش  یکارش طول م

 

 

 

 ۲ 

 شگاه خارج شد. برگه جوابیظهر از آزما ی کاینزد

 جه مثبته تو دستش بود حال کهیگفت نتی ش که میآزما
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 . روز گذشته متاثر نبود۲مطمئن شده بود به شدت 

 نا چقدر از ی ت سدونسین بود که میلش اید هم دلیشا

 ....شهیخوشحال م  ی برن خیدن چنیشن

 با ی م داشت شب رو جشن سه نفره این تصمیهم ی برا

 دن واکنش قابل یتابانه منتظر دیرن و بی حضور فندق بگ

 .نا بودیحدس س

 د همراه با شمع و گل دوست داشتیخر  ینیریسر راه ش

 ن مناسبت ید به همیک هم با یز کنه ک ینا رو سورپرایس

 شت دستپختنبود دوست دا یکرد کار سختیدرست م

 متفاوت با قبل حال که ی ه ایخودش باشه، با روح

 روزه حاصلیبود که بقول ف ی مطمئن به وجود موجود

 

 عشقشونه و حتما حکمت خدا در بوجود  ی و ثمره 

 خونه یراه یم ضاعف ی آمدنش نقش داشته، با انرژ
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 ... شد

 رفت و بهش نا تماس گیظهر طبق معمولِ هر روز با س 

 اشاره  ی ر فراموشش نشه، تا حدودکرد ناها ی ادآوری

 یکه قرار بود شب داشته باشن هم کردول  یبه جشن

 .ز باشهینگه داشت تا سورپرا یموضوعش رو مخف

 خواهد کرد عصر زودتر به خونه ینا هم گفت سعیس

 .ادیب

 شام ی انجام داد. برا یلزم رو با شوق خاص ی کاره ا

 .هم کردنا رو فرایس ی مورد عالقه   ی مقدمات قرمه سبز

 حموم شد. دوش  یک هم گذاشت داخل فر و راهیک

 م یبلندش حداقل ن  ی گرفت که به لطف موها یکوتاه

 .برد  یساعت زمان م

 نا موهاش رو سشواریبعد از حموم طبق سفارش س

 که داشت یتی سرد ش ده بود و با وضع  ید هوا کمیکش
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 ... شتر مراقب خودش بودید بیبا

 

 نا بود ،یورد عالقه سکه م یکرد لباس یحیش ملیراآ

 . دیرو پوش یمشک ی و شلوار برمودا یتاپ سرخاب

 خوش ی ز مرتب بود بویبه آشپزخونه سر زد همه چ

 همه جا رو برداشته بود نوک چاقو داخل  یک شکالتیک

 ز بودن چاقو نشونید . تم یرو ن کشیک فرو برد و ب یک

 .وش کردک آماده است فر رو خام یداد کیم

 ار از تصور اومدنیاخت یلند شد، ب فون بیزنگ آ ی صدا

 . لبهاش نشست  ی نا خنده رویس

 فون رو جواب ید جا گذاشته با شوق آینا کل یفکر کرد س

 لطفا باز "که گفت  یخانم ی دن صدایبا شن یداد ول

 مکث یجا خورد ، بعد از کم ی لحظه ا ی برا  "د یکن

 :دیپرس
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 !شما؟ 

 . رمیخواستم وقتتون رو بگ یمنم، چند لحظه ی نازن 

 نکه به درست یدلهره کل وجودش رو گرفت با ا یبه آن

 ی اراده دکمه  یب ینداشت ول  ینانیبودن کارش اطم 

 و یمونیدربازکن رو زد به محض باز شدن در، پش

 ... ر و رو شدیکباره دل ش زیاسترس به جونش زد، به 

 

 

 

 ۲ 

 کاش  اون قدر معطل کرد، تا زنگ واحد هم زده شد

 نی از تنها بودن با ا ی ان خوبآمد حس چند ینا میس

 .دختر نداشت

 نتونست یاجبار در رو باز کرد حت یل و از رویم  یب
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 یخشک و جد ی لش بده. با چهره ایتحو  یتصنع ی لبخند

 .ازش استقبال کرد

 نکه منتظریبدون ا یین با خوشروی اما برعکس نازن 

 اجبار کنار  ا بهیتعارف باشه قصد وارد شدن داشت ، هل

 یرعاد یت غید وضعین رو واضح تر دیزن نا  یرفت وقت

 .و شکم برآمده اش اونو متوجه خودش کرد

 

 یکراست رفت روین اشراف کامل به خونه داشت ی نازن

 تو جاش جابجا شد  یتک نفره نشست ، کم  یمبل راحت

 که مضطرب نگاهش  ییایو با آرامش رو کرد به هل

 :گفت  یکرد، با پوزخند حرص درآر یم

 د دستیگم ببخشیک میون رو تبرمبارکه، ازدواجت 

 .آوردم ید کادو میاومدم با یخال

 یکرد، انرژ  ینگاهش م  یا همچنان با بهت زدگیهل
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 ا برطرفین زودیکه بهش منتقل شده بود به هم یمنف 

 نا ویز سیشد و قابل جبران نبود. سورپرا ینم

 نش که در نظر داشت به کل از ذه یقشنگ  ی برنامه ها

 د ازیب گرفت. واقعا بایرغ ید جاش رو آشوبیپر

 خوش  ی شد؟! و رو یم ییرایپذ ی ن مهمونیهمچ

 ن و ینکه عادت به توهیداد؟! با ا ینشونش م

 چ کس خصو صا مهمون رو نداشت . با یبه ه  یاحترام یب

 :کرد از لرزشش کم کنه، گفتیم یآروم که سع ییصدا

 نجا ینه ایبب اد ینا ب ی د سیلطفا زودتر کارتون رو بگ 

 شه خودتون که اخالقش رو بهتر  یم  یاند عصبیهست

 .دیدون یم

 

 در یگرفت و با گستاخ ی شترین وسعت ب یپوزخند نازن 

 :جوابش گفت 
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 نا خونه یکردم ام روز شنبه است، س یاتفاقا فکر م 

 تا آمدنش  ی باشه چون با خودش کار دارم حال مجبور

 !یتحملم کن

 نجکاوانه شد، ک ی بهش مستول ی شتریش بیتشو

 :دیپرس

 !د؟یدار ی ه بدونم چه کارشیم 

 بود تا بحث همونطور که ی تین موقع ین منتظر چن ی نازن

 م داشت همهیش بره و به هدفش برسه تصمیخواد پیم

 دمیست شا ینا ن یحال که س ینا بگه ولیرو در حضور س

 ختهینا برانگی ه سیا رو برعلیبهتر بتونه احساست هل

 وش بکشه تا هدفش ر ی پ موضوع رو  ی د بنحویکنه با

 ...کنه یعمل

 :به اطراف انداخت و گفت ی نگاه

 د یشه، اتفاقا به شما هم مربوطه بالخره بایبله که م 
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 ... هیکاره است و چه جور آدمیشوهرت چ  یبدون

 

 زد، در جوابش ی ا مثل خودش پوزخند کش داریهل

 :گفت 

 د؟! چرا ید؟! خسته نشدید بهش ببندیخوایم ینبار چیا 

 د؟ یردا یاز سرمون بر نمدست 

 از آرامش چند ی برافروخته که عار ی ن با چهره ا ی نازن

 ایلحظه قبلش بود، انگشت اشاره اش رو به سمت هل

 :گفتنشونه گرفت و با تشر 

 ! ییمن برداره تو  ید دست از سر زندگ یکه با یاون 

 .ی نا شدی من و س ی که وارد رابطه  ین تو هستیا

 زرنگ  دیبهتون گفتم ، باادتون باشه قبال هم  یاگه 

 ، تا طرفت به  ی کردیحفظ م ی رابطه ات رو جور ی بود

 !ده نشهیکش ی گه ایسمت د
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 ۲۶ 

 

 و ی نا بودیکه تو، انتخاب خانواده س یدونیخودتم م

 ی نا رو از راه به در کنیس ی با عشوه و دلبر یتونست

 حاضر بود یه زمانی نا بودم، یمن انتخاب خود س یول

 .....جام بده ان ی برام هر کار

 با تمام  ینکه بند بند وجودش به لرزه افتاده بود ولیابا 

 کرد به خودش مسلط باشه در جوابش  یتوان سع

 : گفت

 ی دم اول تور انداخته بودیبله حق با شماست شن  

 نا یبه س ی له کردیآقا مهران اون که نگرفت پ ی برا

 .. ..بعدشم که  ی تا از راه به درش کرد ی ر دادیاونقدر گ
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 نا آورده بود دریکه سر س یوحشتناک ی بال  ی ادآوریا ب

 : ادامه با تحکم گفت

 از دستت ی که کرد ی قبل  ی بخاطر کارا  یدونیم 

 ان افتادن پرونده ات پاتیت شده و به محض جریشکا

 تو بودم از ترس ، سوراخ  ی ره؟! من جایگ ی بدجور

 ...رفتم توش یکردم م  یدا میموش پ

 

 ا رویهل نسته کامالً حرصنکه تویاز ا ین راضی نازن

 :زه، در جواب گفتیتش رو برانگیاره و عصبان یدرب

 ام و یورق برگشته دختر خانوم ، حال من شاک  

 تبرئه  یبه حق هست که از پرونده قبل  ی تم اونقدریشکا

 .....رهیگ ی زت بدجوریشوهر عز  ی نبار پایبشم، ا

 ه کمیمطمئن و حق به جانب بود که اون  ی اونقدر

 که حس کرد هر آن یفت طور ا ریاز صورت هلرنگ هم 
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 از سقوط دستش رو بند  ی ریجلوگ ی افته برایممکنه ب 

 ..وار ک ردید

 شیجواب آزما ی فش برگه یکه از داخل کین در حالی نازن

 آورد، که  یه را میساکن ترک یرانیحات پزشک ایو توض

 ....نهیدوم فرورد ی مه ین  یخ حاملگیگفت تاریم

 نه و شاهد یبب ا یوست داشت هلکه د یینطور عکسهایهم

 شکسته شدن غرورش باشه، خودش هم زن بود و

 ست کهین نیب دتر از ا یچیه زن هی ی دونست برایم

 ...نهی همسرش رو در اون حال بب

 نا هم حضور داشتهیخواست سیدن عکسا مید ی اما برا

 چینه تحت هیباشه تا عکس العمل هر دو رو همزمان بب 

 

 و از دستج ری صحنه مه نیدوست نداشت ا یطیشرا

 .بده 
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 که راه انداخته، خوشش اومده  ی نجا از بازیتا به ا

 فا کرد که بوضوح ینقشش رو ا یعی طب  ی بود. اونقدر

 . دیروبروش رو د ی بایحال خراب دختر ز

 چهارشنبه یده بودش تو مهمونیند ی نجوریتا بحال ا

 بود که حجاب ی باغ آرش هم جزو معدود افراد ی سور

 یافه  یپ و قیباش و کال تیز ی دن موهایداشت. از د

 حشینا حق داد ترجی معرکه و منحصر بفردش به س

 نا در کناریخواست س یدلش نم یداده باشه . از طرف

 ...کنه ا رو بکنه و به کل فراموششیعشق دن تو

 یرممکنه فکرش جایغ ی ن زنیبا وجود چن ی هر مرد

 دشیجد ی بره، حال خوشحال بود که تو باز ی گرید

 ی شه زندگیهم ی دم برایشا یقل تا مدتشه لایث مباع

 نا هم طعم طرد شدنیده بشه تا س یشادشون از هم پاش

 ... بچشه و احساسش رو درک کنه ی رو تا حد
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 د،یا رو دیو نگاه پرسان هل یاستفهام ی افه یق یوقت

 :گفت 

 که ی کنم، بخاطر انتقام گرفتن از نامردیاعتراف م 

 وش درستم براش پاپنا در حقم کرده بود خواستیس

 ش یمن پ  یش رفت ولیز خوب پیکنم، اون روز همه چ

 نا رو نکرده بودم چون بار اولش بودی س  یبد حال ین یب

 یکه قرار بود صحنه ساز ی زیار از کف داد و چیاخت

 .ل شدیت تبدیباشه به واقع

 ه ، بعد ازیکه گرفته شدن واقع ییو تمام عکسها

 توردنم به دس انات اون روز شرکت و اخراج شیجر

 حاضر بود بخاطر من هر ی که رو ز ینا کسیم س ی مستق

 دمی ه اونجا فهمید شدم و رفتم ترکی کنه ! نا ام  ی کار

 

 دیکبار تمدیسه ماهه داشتم،  یستیتور  ی زایباردارم و
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 کار دادم تا  ی زا یو ی بار د وم تقاضا ی برا یکردم ول

 ی هم برا ی زام موافقت نشد پولیبا و یبمونم همونجا ول 

 ران ین مجبور شدم بر گردم ایهم ی شتم. براموندن ندا

 نا رو از وجود بچه باخبر نکنمی اولش قصد داشتم س

 دم حقیجه رسین نت یخوب فکر کردم به ا یوقت یول

 ...شه یناست که بدونه داره پدر میس

 گهیشه بالخره چند صباح د یا سرش میدونست هلیم

 ی ت زده به ی ن در جواب چهره یهم ی خانوم دکتره برا

 شکم و صورتش در چرخش ی ا که مدام نگاهش رویهل

 :بود، در ادامه گفت

 از کجا معلومه راست بگم؟! خانوم دکتر  ید بگیشا 

 شی آزما DNA ه؟! اونقدر مطمئنم کهیچ یدونیکه م

 ....گرفته بشه یشین آزمایحاضرم چن

 :ا استفاده کرد و گفت یاز بهت و سکوت هل
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 د یع هر کس رو دهر موق ه؟!ینطور الکیفکر کرده هم 

 ه رو راحت بذارهی و خواست همونو داشته باشه و بق

 !کنار؟

 

 ایبه هل ی شتریر ۸ ی به اندازه زلزله  ی دیشوک شد

 باز هم تموم توانش رو به کار  یوارد شده بود، ول

 نا رو خُرد کنه، یداد س ینبار هرگز اجازه نمیگرفت ، ا

 :دفاع ازش گفت ی برا

 د، به اعتراف خودتونیگ  یکه م باشه  ی نجوریم ایریگ 

 نکار رو نکرده بخاطر یعقل و ادراک ا ی نا از رویس

 نا همه ید، ایبوده که شما به خوردش داد ی زیچ

 ... مجازات داره

 :تموم گفت ییبا اشاره به شکمش و با پررو

 کنه، ی نجا داره رشد مینا ایس ی نه که اآلن بچه یمهم ا 
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 هم ببرم نیاز ب راستش چند بار به سرم زد تا بچه رو

 دم برام عوارض داشته باشه و هم ینکه ترسیا

 ن بهتر یهم ی نا چقدر عاشق بچه است برایدونستم س یم

 .... دم از وجودش مطلعش کنمید

 د حالش بدتر شد، ی شن ی که م ییک لحظه از حرفای ی برا

 دونهیهم م ی گه اینا رو زن دیق سی نکه عالیتحمل ا 

 ...سخت بود

 

 ی ه ها به کندیبود ثان ۶ک یزدساعت رو نگاه کرد ن

 ن که درست ی ن نازنی سنگ ی ر نگاههایگذشتن ، زیم

 کرد  یروبروش نشسته بود و موشکافانه نگاهش م

 ...ختن بودیدرحال خُرد شدن و فرو ر
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 ۲۸ 

 یرو ی ره به برگه یا خیزمان انگار متوقف شده بود. هل

 !تو ی ال بودیچه خوش خ"گفت  یز بود که بهش میم

 یال یز درست شده و با خیهمه چ ی کردیکه ف کر م

 "ی ز امشب بودیآسوده در تدارک سورپرا

 ه یبشه ، از صبح ثان ی زیقرار بود چه شب شور انگ

 یادآور یاد ،با تصور و ینا بی کرد تا عصر سیم ی شمار

 

 دن خبرینا بعد از شن یس  ی ده و عاشقانه یشور ی رفتارها

 . ..لو قند تو دلش آب شده بودیلو ک یش کیباردار

 و شکست  یجز سرخوردگ یچ حسیحال ! ه یول

 ...نداشت 

 یلیاراده به دختر مقابلش انداخت که خ ینگاهش رو ب

 نا یپا انداخته و منتظر آمدن س  ی آروم و مطمئن پا رو
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 !بود

 یش کامل یش با آرایی بایکه داشت ز ی تیبا وجود وضع

 .که داشت مجذوب کننده بود

 چه بهتپاهول و دس  ایهل د که آمد یچرخش کل ی صدا

 ...نا رفت تا بگه مهمون دارنیاستقبال س 

 د که به استقبالشی ا رو دینا در رو که باز کرد، هلیس

 یفش رو رویشه کیو به عادت هم  یمعطل ی رفته، ب

 ن گذاشت  یزم

 :گفت 

 ..م در اومدیزم ، خستگیش! دلم تنگ شده بود عزیآخ

 حرکت موند، انگار توان یشه، بیا برخالف همیاما هل

 ...ازش سلب شده بود یالعمل و پاسخ کسهر ع

 ! ی مهمون دار

 من نداشت و تویو نش ییرایبه پذ ینا از اونجا اشرافیس
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 :دید پر سیا بود ،با تردیبهت رفتار سرد هل

 !ه؟یمهمونم ک  

 نا یحرف راهش رو به سمت سالن کج کرد ، س ی ا بیهل

 ا بود بدنبالش یهل ی هم همونطور که دستاش دور شونه 

 ... دین که شخص مقابلش رو دیمرفت ، ه

 ت همه وجودش رو دربرگرفت با ی عصبان یبه آن

 : اد زدیبرافروخته فر یصورت

 یتون یبه تو گفته م   ی؟! ک یکنیم ینجا چه غلط یتو ا 

 !؟ی پاتو خونه من بذار

 اعصاب خُرد  یال با آرامشیخیخونسرد و ب یلین خی نازن

 : کن گفت

 و بهترخواستم ازدواجت یم ی ط بهتر یتو شرا 

 خانومت ی ش پات برای ن پیک بگم اما نشد، همیتبر

 ..ح دادمیتوض
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 : ا و گفتیرو کرد به هل

 افتاده ؟  یچه اتفاق  یبه شوهرت بگ ی خواینم

 !؟  یشده هل یچ 

 یکه دوطرف شونه  ینو گفت در حالیا ی نا با نگرانیس

 گردوند  یگرفت و به سمت خودش برم یا رو میهل

 د ، یا دیهل ی و چشمانگاهش کرد. نم اشک رو که ت

 ن روزا اصالً تحملش رو نداشت! به یکه ا ی زیهمون چ

 خواستیکه نم یز برداشت و با خشمین خیطرف نازن 

 :روش دا شته باشه ، گفت  یکنترل

 تش کردهیبحالت اگه دوباره با چرت و پرتات اذ  ی وا 

 گذرم و همه یگه ازت نمینبار دی، مطمئن باش ایباش

 ...کنم یمه یکجا باهات تسویرو 

 ا متوجه شد قصد حرف زدنین از سکوت هلی نازن

 با  ی عاد یلین خیهم ی نداره . کار خودش بود برا
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 نا تا اونموقع متوجهینشون دادن شکم برآمده اش که س

 : بر لب گفت ی اش نشده بود، فاتحانه با پوزخند

 یدار ی نکه بشنوی، از ا  یکردم خوشحال بشیفکر م

 ! یشیپدر م

 کهوین انداخت، و یبه شکم نازن  یاهنگ نا بهت زده یس

 سر ی بلند  ی ده باشه قهقهه یشن ی انگار جوک خنده دار

 بعد به خودش آمد، با رگ گردن برآمده و ی داد، لحظه ا 

 :اد زدیرقابل کنترل فریت غیعصبان

 ،ی ریچشمم م ی ن اآلن از جلویهم یشی گم م  یشیپا م 

 . ت ندارهیگه جذابید یکه راه انداخت ی دیجد ی باز

 شه،یا پاک نمین زودی اهه که به ایرونده ات اونقدر سپ

 شنبه اول وقت همراه  یف که فردا جمعه است و لیح

 خودت  ی کنم. اشتباه کردیم ی ریگ یتم رو پیلم شکایوک

 ....تو تله ی خودت اومد ی با پا



@Romanbook_ir                                                                                      تابوشكين عاشقانه  

  
 

شما! یمجازق ین رف ین و آخریرمان بوک:  اول                                      

 که  ی گرفت، با نظر  ی شترین پوزخندش امتداد بی نازن

 شیام آزماانج ه داده بود کهیدکتر ترک DNA تا بعد از

 :گفت   ینان بخشیست، با لحن اطمیر نیمان امکان پذیزا

 نبار منم که از تویچون ا  ی ت رو خو ب اومدیشکا 

 شه پدریش ساده میه آزمایکه با انجام   ی دونیم ، م ی شاک

 تتیشکا ی ریگیبچه رو مشخص کرد؟! شنبه قبل از پ

 شگاه چون در اونصورت تو یم آزمایه سر بریبهتره 

 طبق قانون و با شرط و شروط من و  دیبا  ،یمحکوم

 .ی بچه ات رو قبول کن

 فش پاکت یل ک ارش دست کرد داخل کید و تکم ییتا ی برا

 ا ید ، برخاست و به سمت هلیرون کشیعکسا رو ب

 : گرفت

 یش بهتره اول نگاهیاثبات حرفم ، قبل از آزما ی برا 

 ی واقع  ی همون که بهت گفتم صحنه ساز ی نا بندازیبه ا
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 ..شد

 زیدونست چیلرزون پاکت رو گرفت ، م  ییبا دستاا یهل

 . ستیدر انتظارش ن یخوب

 ورش برد تایه! ینکه داخل پاکت چینا با حدس ایس

 ا یهل  ینه ، ولی ا عکسا رو ببیره و نذاره هلیپاکت رو بگ

 کهی لرزون امّا با تحکم در حال ییشکسته و صدا یبا دل

 نکنه به  ی شروینا پ ی کرد تا س یل میدستش رو حا

 :و مودبانه گفت  یآروم

 ست بذاریا! عقب بایکنم جلو ن  ینا جان خواهش میس 

 .نم یب ب

 ستیدونست قرار نی نکه م یدست برد داخل پاکت با ا

 کشون از یک به ی دن ینه امّا بازم با دی بب یز خوبیچ

 د یشکستن قلبش رو بوضوح شن ی درون خُرد شد صدا

 ط باشه، ن مسلیکرد در حضور نازن  یسع یلیخ یول
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 ره. رو یبه خودش بگ ی تفاوت و خونسرد  ی ب ی افه یق

 :گفت ی حرص درآر  یکرد بهش و با لحن

 

 نا پدر یس  یبگ ی خوای؟! م یچ یعنینا یخب حال ا 

 شه پس یمانت مشخص م یبچه اته ؟! خب باشه بعد از زا

 .حال تا اونموقع به سالمت 

 دیامده بای ا نیهم بدن  یشه که بچه از وقتیگه نمینه د 

 .باشهش پدرش یپ

 

 

 ۳ 

 رفتارش  ی رو یده بود، و کنترلیان رسیتش به پایظرف

 د وارین انگشت اشاره اش رو تحد یهم ی نداشت. برا

 نا یکه تا بحال س  ی بلند  ی ن گرفت با صدایسمت نازن 
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 :ده بود در جوابش گفت یازش نشن

 ...ن اآلنیرون همیگمشو ب 

 

 زیم ی ا پرت کرده بود رویرو که هل یین عکسای نازن

 :خاست گف ت یکه بر م یو در حال برداشت

 افته فقط و فقط  یکه م یو اتفاقات ی عواقب بعد

 سر و  ینجا ب ید، بهتر بود همی خودتون مسئولش هست

 ...میکرد  یصدا با توافق حلش م

 :اد زدیت فری نا با عصبانیس

 !؟یرون پس چرا معطلیمگه بهت نگفت گمشو ب 

 ...دد، از من گفتن بویپس خودتون خواست

 :ک شد و گفت یا نزدیهل به یکم

 !ه؟یهمسرت چ ی نظرت در مورد بچه   ینگفت 

 تیا نگاه بُرانش رو به چشماش دوخت وبا جدیهل
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 :گفت 

 ده ی ما از هم پاش یزا زندگین چیبا ا ی اگه فکر کرد 

 تا اگه ثابت شد بچه مال ی، نها ی شه کور خوند یم

 ذارم رنگش رو یکنم و نمیناست خودم بزرگش میس

 م ، منم یدنه پس بچرخ ت ا بچرخیبه چرخاگه بنا  ینی بب

 رم ، از نظریگ یاد میبا تو رو  ی کم کم دارم قواعد باز

 نبوده ی ت عادینداره همسرم در وضع ی راد یچ ای من ه

 

 ی نه که با آدم ب یم ا یخوش گذشته تنها ناراحت خوشحالم که بهش

 مثل تو بوده ، یارزش

 یست خودم براینش هم مهم نیا یول

 ..ی ندار  یگاهی چ جایکنم تو ه یم ی بچه اش مادر

 .که سرش آوار شده بود ی دیجد ینا با وجود بدبختیس

 تصورش  ی ا فرایز هلیبرخورد متفاوت و شگفت انگ 
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 ستادهین هنوزم اید نازن ید یبود، و بهش قدرت داد. وقت

 :به سمت در آپارتمان رفت، بازش کرد و گفت

 ف گندت رو ی! تشرادت رفته؟ی ینکه راه خروجیمثل ا 

 .رونیما ببر ب ی از خونه 

 یفش رو برداشت به سمت خروجین عکسا و ک ی نازن

 د انگار یدر کنار کش ی نا از جلوی قدم برداشت، س 

 رو باهاش حفظ  یکیزیف ی ن فاصله یشتر یخواست بیم

 .کنه

 که پشتش ید طوریپوش یین کفشهاش رو مثل دمپای نازن

 و خطاب ب هده شد قبل از خروج کامل برگشت یخواب

 :گفتنا یس

 

 ادبانه بود با آدم ید ، برخوردتون بیاشتباه کرد 

 زود یل ید مثل خودش رفتار کرد ، بازم خیادب هم با یب
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 شیپ ی نجورینبار ایا یم، ولی نیب  یگه رو میهمد

 ....ره ینم

 نی که اگر نازنینا در رو به حالت بسته درآورد، طوریس

 .کرد یر میدر گ ی رفت ل  یرون نمیب

 یبرگشتن و نگاه به چشما ی شد رو در کامل ک ه بسته

 متحمل ی دونست چه فشاریا رو نداشت م یغم آلود هل

 ن بده ، ازیل نازن ی شده تا تونست اون حرفها رو تحو

 گه یکرد د ید سرش اومده بود. فکر م یترس یکه م ی زیچ

 نه ، چه خوشی بیرو نم ین نام یهرگز تو عمرش نازن

 ایکته و هلا تو گاوصند وق شرو عکسیال بود که نگات یخ

 که هر یطان صفت ینه، موجود شی ب یهرگز عکسا رو نم

 داد انگار از  یاز خودش رو نشون م ید یروز ابعاد جد

 .قبل فکر همه جا رو کرده بود
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 ۳ 

 ر کوتاه راهرو را یمکث با چند قدم مس یقیبعد از دقا

 ا یده بود. هل یچیهمه جا پ ی قرمه سبز ی کرد. بو یط

 . دنش رو نداشتیو د ییارو یهال نبود، توان رو  داخل

 ا ازش گفته بود .اوضاع یافتاد که هل ی زی اد سورپرای

 آشفته و قمر در عقرب بود که در تصورش هم ی بقدر

 .کنه ییا دلجویط از هلین شراید بتونه تو ای گنج ینم

 ذاشت ، چطور یا م یهل ی خودش رو منصفانه جا

 باشه؟! انتظارده شدن داشته یتونست توقع بخشیم 

 .بود ی ادیز

 ی ا لبه یسست به سمت اتاق خواب رفت، هل ییبا قدمها

 .تخت نشسته و سرش تو دستاش بود
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 د به سمتش قدم برداشت درست مقابلشینا با تردیس

 اد زدن دو رگه شده یکه در اثر فر ییستاد ، با صدایا

 :بود ، گفت

 

 هنکی! باور کن ر وحم از عکسا خبر نداشت تا ا یهل 

 کامران دستشو رو  ی شونم داد وقتهمون روزها آورد ن

 ی! اونجوریوا رو ازشون گرفت، هلی کرد. مهران نگات 

 ستم تاین  یشرف یده من آدم ب یکه تو عکس نشون م

 ن آدمینزده بودم، هم ی زیچلب به  یهمون روز لعنت

 . رو به خوردم داد ی اون زهرمار ی له گریبا ح

 :شتر ادامه دادیبا تاسف ب 

 ون اون کاره بودم هرگز د اگه منم مثل خودشیاش 

 ن اوصاف بچه رو باورم یتونستن گولم بزنن . با اینم

 ... گهیدروغ م واضحه که دارهشه! داره ینم
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 ا رو که دوطرفیهل ی پاهاش زانو زد ، دستا ی جلو

 : سرش بود ، گرفت

 ، جلوش  ی ! ممنون که دل به دلش نداد یهل 

 .... می م کمکم کن حلش کن نباری، توروخدا ا ی ستاد یوا

 ...ن بود بال گرفت ییا سرش رو که تا اونموقع پایهل

 قرمزش ی س از اشک و چشمایدن صورت خینا با دیس

 : منقلب شد

 !! باورت شد؟یهل 

 

 ییش رو باور نداشت، وایکساعت پیهنوزم اتفاقات 

 افتاد حالت تهو ع  یادش که می یی خدا چه عکسا

 ، ده بودین عکسا رو دیش ایره. اگه چند ماه پ یگ  یم

 ن داشت با ییپا ی ن طبقه ین وضعش نبود، همیاآلن ا 

 ینا چیکرد، حال به س یسابقش رو م یآرامش زندگ
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 !هم وسطه؟ ی گه ا ید ی بچه   ی گفت؟! پا یم

 :با تاثر در جوابش گفت 

 گه، یش و اثبات حرفش مینان از آزمایداره با اطم 

 ی حالت مست ت ونم احتمال ندم تو هم که دریچطور م

 ؟! اونای گیم یاد.عکسا رو چی یادت نمی ی زیو چ ی بود

 .....ی که خودت بود

 نا رو به مرز جنونی دردمند بود که س ی صداش بقدر

 بر ی ش بده و نه مرهمیتونست دلداری نه م   یرسوند. ول

 ن اونقدر یبود. نازن  یدل شکسته اش باشه.حرفاش منطق

 داشت دروغنا هم شک ینات ح رف زد که خود سیبا اطم

 دونست چطوریبه بار آمده رو نم باشه ، افتضاح

 شه جمعش کردیم
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 ۳۲ 

 » بود نازل شد  یبتی ن چه مصیا! ای؟ خدا !«

 ران ، دوستشینان برگشته اینبار با اطمین ای نازن

 ت ک ردن و بهیصدرصد بهش گفته از دستش شکا

 ن موضوع آمده یبا علم به ا ی دادگاه احضار شده ، وقت

 .تو چنته داره ی زیچ پس حتما

 براش نمونده بود فقط به یجون  یز از فرط خستگامرو

 که پشت تلفن ازش حرف زده ی ز یا و سورپرایعشق هل

 خونه شد . هرگز فکرش رو هم یبود با شوق راه

 یروبر و بشه. برا ین صحنه و افتضاحی کرد با چن  ینم

 :ا گفت یو بدست آوردن دل هل ییدلجو

 

 ت نکن ،ینم خودت رو اذ ک ی! ازت خواهش م یهل
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 د که شرکتید بعد از عیشرفه با یر منِ بیتقص همش

 گهی دادم دیباز شد عذرش رو خواسته بودم و اجازه نم

 د ترحمینجور آدما نبایپاشو تو شرکت بذاره ، به ا

 ... کرد

 که از لحنش ی ا دوباره به حرف آ مد و با دلهره ایهل

 :دا بود، گفت یهو

 زدم و ید اون حرفا رو میاکارم اشتباه بود، نب 

 مونهیم ین آدم مثل مار زخمیکردم ، ا  یرونش میب

 دیه که تو تصورم بود بایزیخطرناکتر از اون چ یلیخ

 ... . میکرد  یباهاش مدارا م

 :دینا مبهوت پرس یس

 م ؟! حتما تویداشت ینگهش م  یعنی؟! ی گیم ی دار  یچ 

 یو خوش  یتا بچه به خوب ی کردیم ییرا یهم ازش پذ

 .....ادیا ب ین بد
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 :نا کرد و گفتینگاه س ا فکورانهیهل

 در  یاگر واقعا بچه ات باشه چ ی چ فکر کردیه

 ، ید بچه رو بزرگ کنینکه بایانتظارته؟! عالوه بر ا

 

 دونم ی ارم نمین سردرنمیکارت مجازات هم داره، از قوان

 دی. احتماًل بای د تاوان پس بدیدونم بایم یه؟! ولیچ

 ... یعقدش کن

 :د و گفت یچهره در هم کش نا یس

 ..افته ین اتفاق ن یرم و ایممکنه ، حاضرم بمریغ

 :کتر شد و ادامه دادینزد یکم

 تو رو  یرو حاضرم به جون بخرم ول یهر تاوان 

 ... نمینب ی نجوریا

 :دید، مُر دد پرسیچرخ یانگار که زبونش نم

 ی تونم زندگیگه بدون تو نمی؟! حال دیکن یترکم م 
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 .کنم 

 :فت ن گ یق یا استفاده کرد و با یهلاز سکوت 

 من یم باشه تو زندگ یمطمئن باش اگه حرفاش واقع

 که ازش حرف ی نداره، نه خودش نه بچه ا ییچ جایه

 ف یکث ی و طبق نقشه  ی زیز با برنامه ریزنه همه چ یم

 اگه  یخودش بوده . به ه مه کاراش مشکوکم حت

 شهیمگه م  ن حال و احوالیا یحرفاشم درست باشه حت

 ...لنگه یکار م ی اه جیاد؟! یادش نیز یچ چیآدم ه

 . ش بودیآزما ی برگه ها ی که لبال ییا با وجود برگه ایهل

 بعد از ی ان ا ی ش دی گفت آزمایپزشک که م یگواه

 دیز بود چرا بایشک برانگ ید انجام بشه، کمیمان بایزا

 نیی تع ی دم برایبشه؟! شا ین درخواستیه چنیتو ترک

 کشورها  یج تو بعضیرا ی ش هایاپدر بچه جزو آزم

 . اشهب
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 یتو ذهنش پررنگ بودن که مدام جلو ی عکسا بقدر

 :رفتن، با انزجار گفتینظرش رژه م

 بود، اگر قبالً از عکسا خبر داشتم  یعکسا که واقع 

 نجا نبودمیاآلن ا 

 :د و گفت یچهره درهم کش ینا به آن یس

 بخاطر  یه زمانید ی! چطور بگم باورت بشه شایهل 

 رونیو فقط در حد بباهاش بودم اونم فقط   ییع تنهارف

 ... یمی، مثل دوتا همکار صمیرفتن و مهمون 

 :ادامه داد یبه سخت یبعد از مکث کوتاه

 به جون خودت که یآمد ، ول ینجا هم م ی شد ایم  یگاه

 انجام ندادم یچ کار خالفیزه هیچقدر برام عز ی دونیم

 کرد،  یراض من رفتارم اعتیوقتا به ا یلیکه خیطور

 بهش  یدم قلبا رغبت یطا نکردم شا من دست از پا خ یول

 اون ینداشتم فقط طبق عادت کنارش بودم، هرکس
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 ام ی د اونه که دنبال منه و پاپ ید یزمان شرکت بود م

 نجور روابطیشه وگرنه من اصالً تو خط دختر و ایم

 .... نبودم

 :د و گفتیکش ی آه اندوهبار

 رنگاوارنگ ی دوست دخترا اگه بودم که مثل دوستام

 ر ید گی با  ید ، بدشانسی جد یکیچند وقت هم  داشتم هر

 دونستم چه یافتم از کجا مینشون بیتر ی ن و عقده ا یبدتر

 

 دم که یمامان رس ی د اره؟! حال به حرفا ی گند ی گذشته 

 دختر و اصالت ی چقدر در مورد شناخت از خانواده 

 هی اد بود، د داشت اون موقع سرم پر بیتاک یخانوادگ

 !هت بگم؟ ز مسخره و احمقانه ب یچ

 ل رفته بود فقط نگاهش کرد ،یا تحلیهل ی تمام انرژ

 :نا ادامه دادیس
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 میکردم چون چن دماه باهم بود یاونقدر احمقانه فکر م 

 د باهاش ازدواجیونشم و حتما بایمد ییه جورایحال 

 که ی م با وجودی بود که اومد تو زندگ ی ن دختر یکنم اول

 رابرش مسئولبازم خودم رو در ب یتخابش نکردم ولان

 ره،ی ن ازدواج سر نگی دونستم تو تصوراتم بود اگه ایم

 . هیه دختر و رها کردنش گناه بزرگیدوار کردن یام

 ایه که ین در صورتیا یالبته هنوزم بهش معتقدم ول

 یا در مدت دوستیدختره ارزشش رو داشته باشه و 

 و به خودت وابسته اش  یداشته باش  یهمه جور روابط

 من یه ولیت نامردینها یاگه رهاش کن ، ی کرده باش

 .نکرده بودم که بخاطرش شرمنده باشم  ی چ کاریه

 

 ا نبود، با اتفاقیبر غم ب زرگ هل یچکدوم مرهمینا هیا

 نا یخوشحال کردن س  ی امروز تموم شوق و ذوقش برا
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 توان یل شد، حال حت یاز خاکستر تبد  یسوخت و به تل

 ..حرف زدن هم نداشت

 نا باشهیس ی برا ی ست سنگ صبور خوایه طرف میاز 

 یکه تو عکسا بود مدام جلو  یافتضاح ی صحنه ها یول

 .چشماش بود

 ی که حت ی گه اینا به شکل د یز پدر شدن سیسورپرا

 .د خوردیکرد کل یفکرش رو هم نم

 ی دونست چه عذابیا کالفه اش کرده بود میسکوت هل

 اره، اگه ازش متنفر همی یدش نمخو ی کشه و به رویم

 . داد یبهش حق م شدیم

 ک شده بود ،یبا تاری رون اومد هوا تقریاز خونه ک ه ب

 ینه و بابت زحماتین بود که مسعود رو بب یش ایکار بعد

 ده ازش تشکر کنه. هر چند سختیمادرش کش ی که برا
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 . بچه هم داشت. قبال هماهنگ کرده بود ی برا  یهید توجیبا یبود ول

 ن مسعود بهکرد نامزدش اونجا نباشه چویآرزو م

 ده ین ندی نامزد کرده بود و نازن ی با دختر  یتازگ

 د رویبا آدم جد ییآشنا  ی ط حوصله ین شرایبودش، تو ا

 . نداشت

 

 

 ۳ 

 نا یمان سیال خام خودش، چند وقت مونده تا زایبه خ

 ا یهنگفت بدن ی نه یشه ازش مراقبت کنه و هزیمجبور م

 نظر   که داشت و  یتیچه رو پرداخت کنه با وضعآمدن ب

 رممکن بود . ازیبراش غ  یعیمان طبیه زایدکتر ترک

 

 با  یآمد ول ین بر نمیسزار ی بال  ی نه  یهز ی عهده 
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 تیبه حما ی دیکه هر دوشون کردن ام ی برخورد

 ... نداشت

 ک شده بود .قبل یمسعود هوا کامالً تار  ی تا برسه خونه 

 مون شد کاش اصال خودشیاز زنگ زدن از آمدن پش

 ازش پول  یمدت ی مجبور بود برا ید ولدا یرو نشون نم

 .قرض کنه

 ین جوریمسعود هم بگه. ا ی د براین داستان رو بایهم

 گه خوب ینا هم دیره. س یگ یمورد ترحم قرار م یتا مدت

 شش رویکسال پیازدواج  یرسه و تالف یو آقا بنظر نم

 ن بچه رو از یاکه حاضره  ی آره ، دختر یسرش درم

 ! دوستش داره یلیشوهرش رو نگه داره حتما خ

 شناخت ی خودش رو از هر کس بهتر م ی هم جنسها

 . رو قبول کنه  ی گریکس د ی حاضره بچه  یکمتر زن

 نا یچشم خودش س ی دن عکسا، جلو یانتظار داشت با د
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 ب ویبرخوردش عج  یرو از سکه و آبرو بندازه ول

 

 چیکه دروغه و به هقابل درک نبود هرچند مطمئنه  

 ..رو قبول کنه ی گریکس د ی ست بچه یوجه حاضر ن

 در با ی د زنگ رو فشار داد، بعد از لحظه ایبا ترد

 .باز شد یکیت ی صدا

 نامطمئن و سست پله ها رو بالرفت تا به ییبا قدمها

 ک جفتید پشت در یاول و آپارتمان مسعود رس ی طبقه 

 ینجوریت ، اکفش پاشنه بلند بود. اَح پس زنش هس

 .شه راحت حرف زدین م

 زدن زنگ ، در توسط مسعود باز شد، بعد ازقبل از 

 یرعاد یت غیدن وضعیک نگاه مسعود از د یسالم عل

 اخماش در هم یقین رنگ تعجب گرفت، بعد از دقای نازن

 :دیپرس ی آروم و پر تمسخر  ی شد و با صدا
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 !ه است؟یسوغات ترک یبه سالمت  

 آورد ، در  یرون میاش رو بکه کفشهین در حالی نازن

 :جواب گفت

 ... م کنی ن جیام تو بعد سیر ببذا 

 

 در کنار  ی ر در حالت صورتش از جلوییمسعود بدون تغ

 . رفت

 از داخل آشپزخونه به استقبالش ی وارد که شد دختر

 ش کرد که یاومد ، مسعود فرزانه رو همسرش معرف

 یول نبود ییبایعقد کرده بودن ، دختر چندان ز یتازگ

 بنظر ی شتنن برخورد اول خونگرم و دوست دایتو هم

 .دی رس یم

 یکی  ی رو یشد بدون معطل ین روزها زودتر خسته میا

 .فش رو کنارش گذاشتیاز مبل ها نشست و ک
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 کشی مبل نزد ی فرزانه داخل آشپزخونه بود، مسعود رو

 :دین پرسییپا یینشست و با تن صدا

 !دته؟یگند جد 

 نجاید متهم کن ، اگه گند بود که ابذار از راه برسم بع

 . آمدم ینم

 ؟ی ه نموندیهمون ترک یچ ی برا

 کارم موافقت نشد ی زایبرام نمونده بود ، با و یپول

 .اومدم ی تابمونم ، اجازه کار کردن نداشتم مجبور

 

 

 

 ۳ 

 !؟ی کجا بود ی ن چند روز که اومدیا

 !الیژ ی خونه  
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 ی وستته بران دیتو بخاطر هم ی حال ی ا یبدبخت ی هم ه  

 !خونه اش؟ یرفت  ی پاشد یچ

 .رفتن نداشتم ی راب ییجا 

 یبرا  ینجا، معموًل فرزانه هست مشکلیهم ی امدیم 

 . آمدنت نبود

 .خواستم مزاحمت بشمینم

 ی ، نگفت ی ریاعصابم رژه م ی فعالً که با کارات رو

 !شده؟ ی نجوریلت چرا ا یشکل و شما

 .. گم برات بذار از راه برسم یم

 

 موقتا مکالمه شون قطع  ی چا ین یفرزانه و س با آمدن

 دونست با ی د. خودشم میکش ین نفس راحتی ، و نازنشد 

 .داره یغ قدم برمیت ی رش داره لبه یاخ ی کارا

 از یناست ، به مسعود حتینکه پدر بچه سیگفتن ا



@Romanbook_ir                                                                                      تابوشكين عاشقانه  

  
 

شما! یمجازق ین رف ین و آخریرمان بوک:  اول                                      

 نا هم سخت تره ، اتفاقات بعدش قابلیگفتنش به س 

 مثل که ممکنه مسعود هم یینبود تا جا ینی ش بیپ

 .کار بشهی خودش از کار ب

 ن بود اگر یه همین توجیبهتر در حال حاضر یول

نا نسبت  ی حال که بچه رو به سونه یدر م ی گه ایکس د ی گفت پایم

 بچداده

 ن رو بگه یل ادعاش بهتره به مسعود هم همیتکم ی برا

 .نا معترض بشهیتا اون م به س

 رونش کنه فقطیکنه مسعود رو ب یغلط اضافه هم م 

 رهیست مهرانم هست لزم شد خودش مینا که ن یس

 .طتوسا

 

 ی لیم یرو با ب  ییچا یرفت ول ین نمییاز گلوش پا ی زیچ

 ...خورد
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 رو به  ی چا ینیاومد، س  ینیریوه و شیفرزانه با م 

 ده یآشپزخونه برد . اونم از پچ پچ ها و رفت ارشون فهم

 ... کرد تنهاشون بذاره یم یه سعیر عادیبود اوضاع غ

 :د یود که از رفتن فرزانه مطمئن شد ، پرس مسع

 !ینگفت  ی زیدت چید شاهکار جددرمور 

 شی کرد، عضالت گفتار ی م ین یزبونش تو دهنش سنگ 

 خواست بگه یکه م ی ز یچ ی انگار قفل بودن برا

 مادرش گفت ه بود تهمت ید، تو بچگ یچرخ یزبونش نم

 هم درموردش  ینیره است . تو مدرسه معلم دیگناه کب 

 یش براحتی کساعت پین ی نکه همیرده بود. با اصحبت ک

 حال اآلن خودش رو  ینا گفته بود ولیر سدرحضو

 ش یراحت ی نقدر سخته ؟! براید چرا گفتنش ایفهم ینم

 .نا و حرفاش رو تو ذهنش زنده کردیس ی دوباره کارا

 دن بود، دلیره منتظر شن یخ یمسعود همچنان با نگاه
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 :ا و گفتیرو زد به در

 

 نا ی س بد حال بودنون روز تو شرکت و انات ا یجر 

 ... اق شدن اتفیباعث ا

 کرد، بعد از ین رو حالجیحرف نازن  یبا بهت زدگ

 :به خودش اومد، هشدار گونه گفت ی گذشت لحظه ا

 نجورینا اهل ای ؟! سی گیم یچ  ی دار  یفهمی ن مینازن 

 .ست یکارا ن

 .دست خودش که نبود کهگم  یم 

 !؟یتو مطمئن پرسم یبار آخر م ی ن براینازن 

 ....نهک یش بدم ، اونجا مشخص میحاضرم آزما 

 ش، شک و ظن مسعود برطرف شد، به ی دن آزمایبا شن

 :برافروخته تر گفت ی نظرش برگشت و با چهره ا یآن

 نبار خود م پشتتم حقت رویران، ایا ی اومد  ی خب کرد
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 که رفتم بهش رو ی ره اون روزیادم نمیرم، یگیازش م

 کرد، نگاه  ی سرکار چه برخورد  ی دانداختم بذاره برگر

 که با یره، مرتیادم نمیچ وقت یرو ه نش ییاز بال به پا

 رو یما مشکل داشت و مهمون ها یدنین جور نوشیخوردن ا 

 یین غلطایهم از ا و وهم یالیخ یب کرد ، ما تو حالت یزهرمون م

 یکنم با ک یش م یم حال حالی کن یکه شازده کرده نم

 ...!طرفه

 چنان از یه، ولیدونست همه اش بازیدش منکه خویبا ا

 فور شد ی مسعود ک ی گرانه و دلگرم کننده  تیحما ی حرفا

 .که اندازه نداشت 

 ش ر وی شه برادریرحم هم یب ی این دنیکه تو ا  یتنها کس

 ت کاش در ین حمایاثبات کرده، مسعود بود. در کنار ا

 نا پدر بچه اش بود و تا آخر عمر خودش و یت سیواقع

 ..شدن  یاز مین  یببچه اش 
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 .داشت ی ریپذر و وصف ناینظ  یالش هم حس بیخ یحت

 

 ن رو جوری ر کرد و نازنییمسعود رفتارش به کل تغ

 ل گرفت از فرزانه خواست اتاق رو بر اش یتحو ی گه اید

 ....فش روشن بشه یآماده کنه که فعالً بمونه تا تکل

 ت داشت ،یمسعود رضا ی ن از موندنش خونه ی نازن

 .ال بودیالد مهمون ژیشه آخر هفته ها م یهمطبق روال 

 ....مسلما اون جا راحت نبودجه یدر نت

 کرد، آروم  ی م یسع یکه داشت ول ی با وجود دلشوره ا 

 .ت نده یباشه و بهش اهم 

 .جاد شدیا ی زین رفت، سکوت وهم انگینازن ی از وقت 

 ا با یبود ، هل ی ه جور تو شوک و دلواپسینا یس

 نا یگه و بدتر از سیش جور دینکه داشت، نگرا یتیوضع

 .بود
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 ا رفتاریط اهل جنجال ، حرف یان شریا در بدتریهل

 ا ینا انجام بده ینبود که بخواد در برابر س  یستیناشا

 حرف، قرمه ی کنه. اون شب در کن ار هم امّا ب ینیتوه

 ... رو با هزاران فکر عذاب آ ور خوردن ی سبز

 همراه با خوش طعم دم کرد ، ی شه چای طبق معمول هم

 د. امّا با د پخته بویکه با عشق و هزار ام یک شکالتیک

 .ن رفت ییفرو خورده از گلوشون پا ی غم و بغض

 ا یدن ، هلیناخواسته خواب ی با فاصله ا یشب کنار هم ول 

 ت به یافتاده. وضع یهرگز نتونست بگه چه اتفاق

 یو خوشحال ی شاد  ی برا ییبود که جا ی گونه ا

 ...گذشت یچ اتفاق خاصینبود.جمعه هم بدون ه

 یدر مخف ینبار سعیه اده کیپر  یا با رنگیشنبه صبح هل

 نا داخلی ، کنار س یش یچ آرایکردنش نداشت بدون ه

 داد امّا اونقدر یح میرو ترج یین نشست، تنهای ماش
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 احساس رخوت و ضعف داشت که نتونست خودش به 

 .دانشگاه بره 

 و گفتن  دانشکده توقف کرد با تشکر ی نا جلوی س یوقت

 ت ونا دستش رو گرفیاده بشه که سیخداحافظ خواست پ

 ...مانع شد 

 

 نا تموم وجودش به تالطمی هنوزم از لمسش توسط س

 دایان پیر پوستش جریز ینیریش ی افتاد و موج گرمایم

 .کرد یم

 لرزون نگاهش کرد، دست سردش رو سمت  یبا دل

 هم گذاشت  ی رو  ی لحظه ا ی لبش برد، چشماش رو برا

 :د یتموم احساسش بوس  و با

 ... دوستت دارم ، کمکم کن یلی! خیهل 

 ا از شنبه تا امروز ، یبوضوح حس کرد صورت هل
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 ی ش و نگرانیده تر شده، با تشویلغر تر و رنگ پر 

 :دیپرس

 نقدر رنگ صورتت مثل گچیحالت خوبه؟! چرا ا یهل 

 !ده ؟یسف

 !ستیم نیزیچ 

 دم یمنمت قول  یبب ی نجور یخواد ای! دلم نمیهل 

 .... درستش کنم

 ...شه درست کرد یزا رو نمیچ یبعض 

 

 ن که تو رو کنارم یکنم ، همیمن بخاطر تو همه کار م 

 ده، ا لنیرو م ی داشته باشم بهم قدرت انجام هر کار

 .....فقط نگران حال توام

 !من خوبم نگرانم نباش 

 ر خودمو زود یلزمه تماس بگ ی هر موقع حس کرد 
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 .رسونم یم

 حتما،ً خدا نگهدار  باشه 

 !زم یخداحافظ عز 

 ا از نظرشیهش کرد، تا قامت هلاون قدر موند و نگا

 .محو شد

 

 

 ۳ 

 

 ن رو کهیشرکت شد، ماش  یا راهیبعد ا ز رسوندن هل

 اده شدنیقبل از پ یفش رو برداشت، ولیپارک کرد ک

 ل آمدنشینا دلیدر جلو باز شد و مسعود سوار شد س

 :گفت  یچ سالمی ه ی د، بیرو فهم

 ن کاریرون تو ایاده شو مسعود! تا پرتت نکردم ب یپ 
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 ... دخالت نکن

 خواد یهر کار دلت م  ی ر آوردیم گ یتیبچه  ی فکر کرد 

 تا من رو  ی ست نازی نطور ن ی؟! نه جانم ایبکن   یتونیم

 رم دستیست و تا حقش رو ازت نگیکس ن یداره ب

 ....ستمیبردار ن

 تم رویکارم شی ن امروزم مینکردم هم ی من کار 

 ..خودش افتاد تو تله ی کنم خوب با پایم  ی ریگیپ

 ! ش؟یم آزمایبر  یگیست چرا نمیتو کالت ن یگه ککا 

 ا ، نوشته یبرگه که داده بود به هل ی ه سریداخل   

 ره، یمان امکانپذی بعد از زا ی ان ا ی ش دیبوده انجام آزما

 هیم بدون وجود من چطور تو ترکیفقط ما موند

 مسعود خان   ینی بی بده؟! م ی ان ا ی دش ی خواسته آزمایم

 

 که سنگش رو به  ییخترعمو د ی حرفا و کارا ی سرتاپا
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 ... .ر اد و اشکالهیپر از ا یزنینه میس

 هم که تو فکر  ییول یمن به اون ه ی دختر عمو 

 که سر راهش قرار ییست روزگار و نامرداین  یکن یم

 .... یفکر کن ی نجوریگرفتن باعث شده ا

 درکار باشه و ثابت بشه من  ی ا بهرحال اگرم بچه 

 م، البته فقط بچهکنیتش رو قبول میپدرشم مسئول 

 ..... رو

 گه ا ونوقت کارت مجازات خاص خودش رو ینه د 

 ه یری گی قابل پ یبراحت ی ت نازیداره که در صورت شکا

 قائله کنده  یعقدش کن ی ایسر و صدا ب  یپس بهتره ب

 ...شه

 ، ی ر آوردیا هالو گیست ینکه حواست نیتو مثل ا 

 یمجازات من شالقه باشه حاضرم شالق بخورم ول

 ی جن ابعال ی مثل دخترعمو  ینکشم که کس  یخفت نیچن
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 ییهوده نکن راه به جایرو عقد کنم ، تالش ب

 .....ی برینم

 

 یول یش ازدواج کردی کسال پیکه  ی نقدر نامردیتو ا 

 دونست ینم یکس

 نکهیا ی برا ینم ولی ب یح نمیبه توض ینکه لزومیبا ا 

 رسونم ینه برطرف بشه به اطالعات می ن زمیشکت در ا

 کردم که بعد  یش ازدواج مصلحتیکسال پیحمق ، من ا

 ن ازدواج کنمیم تا بتونم با نازنیریطالق بگ  یاز مدت

 که ی چون خانوادم مخالف صدرصد ازدواج من با دختر 

 ی دم چه نظر درستیشناختن بودن، اآلن تازه فهم ینم

 رون ،یگمشو ب ی چه نشد ی قانع شدداشتن. حالم چه 

 ن کار دخالتیو ااد تیکنم زیه م یدرضمن بهت توص

 نده برات بدجور گرون تمومیچون ممکنه د ر آ ینکن
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 .بشه

 چارهیما ب  ین حرفا خامم کنیبا ا یبتون  ی کور خوند 

 شما ی م که اتفاقا با خدایدار ییبدبختام بالخره خدا

 کنه حقمون ین مکه لزم باشه کمکمو ییه پس جاهایکی

 .... میریرو بگ

 

 

 

 ۳۸ 

 . .. ریتون رو حتما بگحق یگ یباشه تو در ست م 

 ...م دکتریکنم بریپس عصر خبرت م 

 .به سالمت  

 ن موند. تو سرشیداخل ماش  یمسعود که رفت، مدت

 . ولوله برپا بود
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 ا رو ازیکرد درست باشه؟! اگه هل یکه م ییاگه ادعا

 ......!از هم بپاشه؟شون یدست بده ؟! اگه زندگ

 ا تصوریتو نست خودشو بدون هلی ک لحظه هم نمی یحت

 و لذت بخش بود که ییایبراش رو  ی ن مدت بقدریکنه. ا

 که عاشق بچه بود از یینای د چطور گذشت.سینفهم

 . دا کرده بودیپ ی روز تا بحال نسبت به اسم بچه آلرژید

 و ر  یش کوفتید آزمایب باینبود به هر ترت ی زیگر یول

 

 ن اونقدر با اعتماد به نفس ویداد. نازن یانجام م

 ...باشه ید واقعیترس ی و آمد که منان جلیاطم

 تونست شرکت رو بهشیکاش مهران شمال نبود و م 

 د رویبت جدی پرداختن به مص ی ارایبسپاره ، فکرش 

 .نداشت 

 :سوخته از از خدا خواست یبا دل
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 》 ن یر اشه کمکم کن، اگه پدین بارم مثل همیا ا یخدا

 ی ب ی چند بچه  یت م الیبچه نباشم تا آخر عمر حما 

 رم یگ  یست رو بعهده مسرپر 《

 شرکت شد ، تا ظهر به یخته راهیدرهم ر یبا اعصاب 

 ا تماسیکرد . هر روز وقت ناهارهل یدگیکارها رس

 م ینکه تا دو نیم بود با ایک و نیگرفت، ساعت  یم

 .ازش نداشت یتماس یمونده بود ول  یساعت

 رو برداش ت  یداد. گوش  ین موضوع آزارش میا

 روزهی ف ی ن بوق صدایچندشمارش رو گرفت ، بعد از 

 :دیچ یپ یتو گوش

 ... مهندس ی الو سالم ، آقا 

 : دیپرس  یبا نگران

 

 !ا جواب نداد؟یسالم ! چرا هل 
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 کم ضعف داشت ظهر که کالسمونید ، ینگران نش 

 نیهم ی ده برایم نماز خونه دراز کشیتموم شد اومد

 ....نتونست جواب بده

 : ش شدت گرفتی نگ ران  یبه آن

 ام سراغش من تا ساعتیانوم اگه لزمه بروزه خیف 

 ....ندارم ی کار ۳

 التون راحت من کنارشم تنهاش یست خ ینه لزم ن 

 .ذارمینم

 ناهار خورده؟ 

 ! بله 

 امی تونم ب ی برم نم یید جایتماس گرفتم بگم عصر،با 

 ..... د دارهی گی که م یحالحال با  یدنبالش ول

 :ون کالمش گفتیر وزه میف

 ذارمیست من هستم، تنهاش نمین یاننگر ی اصالً جا 
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 .دیبرمش خونه، شما به کارتون برس یلزم بود خودم م

 بازم اگه  یالم راحته، ولید خی ممنونم شما که باش 

 .دیریبود با من تماس بگ یمشکل

 

 .التون راحتیحتما ، خ 

 ییکه نتون ست غذایشتهاش کور شد طور بعد از تلفن ا

 براش گذاشته بود و ا یرو که بازم به رسم هر روز هل

 مش صفر گرمش کرده رو تا آخر تمومش کنه فقط چند

 .خورده بود یرفع گرسنگ  ی قاشق برا

 تو  ی شمار یپاسخ ب یب ی متعدد و سوال  ی الهایفکر و خ

 .شانش کرده بودیدادن که پریمغزش جولن م

 ده و کالفیچیپ ی ن ماجرایا ی دونست انتها یواقعا نم

 !شه ؟ی م یسردرگم چ
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 ۳ 

 

 ا تماسیهل یگه با گوشیکبار دیل از ساعت دو قب

 نان دادینبار خودش جواب داد. بهش اطمیگرفت ، ا

 از با آژانسیحالش خوبه ، نگرانش نباشه در صورت ن

 .... رهیبه خونه م 

 یزه رو روینا جدا و وارد محوطه شد فیصبح که از س

 تا  ی قه اید. ده دق یکش  یصبرانه انتظارش رو می مکت بین

 د یا رو دیروزه از دور هلیس وقت داشتن، ف شروع کال

 د خنده رویکتر رسیا نزدیهل یدست تکون داد. وقت

 :دیسالم پرس ی روزه خشک شد، بجایف ی لبا

 !ه؟یختین چه ری ! ایهل ییوا ی ا 

 بشن، ی ر مهابا جا یبود ت ا اشکاش ب ین حرف کاف یهم
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 :روزه دستاش رو دورش حلقه کرد و گفتیف

 از جشن ی ایمنتظرت بودم ب  یشده؟! من کل یبگو چ 

 خواستم زنگ بزنمی روزم چندبار مید یشنبه شب بگ 

 .دم ینا خجالت کشیامّا از آقا س

 :ه و هق هق گفتیا با گریهل

 ... میدر کار نبود! مهمون داشت  یجشن 

 

 فش دستمالیرد از کا رو از خودش جدا کیروزه هلیف

 ایرون آورد و بهش داد تا اشکاش رو پاک کنه، هلیب

 : تگف

 !شده ی گم چیم کالس بعدش میبر 

 ع شنبه رویا وقای هل ین کالسشون وقتیبعد از اول

 شه که بلد بود چطوری روزه گفت ، برخالف همیف ی برا

 ی بینبار دچار حالت عجیش بده و آرومش کنه ایدلدار
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 !بود ییازمند دلجویهم نشد که انگار خودش 

 ی اق ن اتفین دو نفر مونده بود چنیا  یدر کار و زندگ

 ب و دور یشون عج یمثال زدن   یدرست وسط خوشبخت

 . از ذهن بود

 یدونست برایکرد. می درک م ینبار بخوبیا رو ایحال هل

 از راه یکیز و دردآوره که یه زن چقدر مالل انگ ی

 ...داره یبرسه و ب گه از شوهرش بچه ا

 نان داشتینا عاشقشه اطمی نکه سیا به ایهر چند هل

 .ده اش گرفتیود که بشه نادنب ی زیوجود بچه چ  یول

 گه عذاب آورید ینا در بطن زن یاز وجود س ی بچه ا

 ق ویعم ی ش بود . زخمش بقدرین مسئله زندگ یتر

 

 .امش بده یتونست الت ی روزه هم نمیف یبود که حت  ی کار

 که یم کردنش عاجزه طورداد در آرویس کوتش نشون م
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 .....داره ی از به دلداریخودش هم ن

 بده ی دوارین بود که امیست بگه اکه تون ی زیتنها چ

 .....نا نباشهین دروغ گفته باشه و پدر بچه اش سی نازن

 نا نگفته بود به چه علت عصر دنبالش ی نکه سیبا ا

 زد در رابطه با انجام یخودش حدس م یره ولینم

 د،ید ین کار مین رو به ایصرار نازنا یشه، وقتیآزما

 کرده شون احوالشیکه پر ی زید چی کرد شا یفکر م

 .... ت دارهیواقع

 تو تنش نمونده بود مثل  یبعد از کالس ظهرشون جون

 ی هر روز ظهر که دانشگاه بودن به نماز خونه 

 د راز  ی گوشه ا یا با ناتوانینبار هلیدانشگاه رفتن، امّا ا

 ....دیکش
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 ش ین آزمایآخر ی نه و بررسیبعد از انجام معا دکتر

 ه گفته یکه دکتر ترک  رو داد ی قا همون نظری ن دقی نازن

 .ن خونده بودینازن ی ش هایآزما ی ا از رویبود و هل

 نا با انزجار ویاز مطب دکتر که خارج شدن س 

 :ن و گفتی ت رو کرد به نازنیعصبان

 امکان یختت رو تا وقتینکه ریشم از ایخوشحال م 

 هم  یاتفاق  یکن حت  ینم، پس سع ی ش بود نبیانجام آزما

 ....یجلوم ظاهر نش

 نه سپر کرد ویمسعود س ینزد ول ین حرفی نازن

 :طلبکارانه گفت

 دییز تایهم فکر کن همه چ ی شازده! به روز ی آها 

 دنبالمون به التماس، یافتید بیبشه اونوقته که با 
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 . چونارمین روزا رو سرت در می ا یاونموقع تالف

 

 نکه ی نه ا یکن ی توئه از زن و بچه ات نگهدار ی فه یوظ

 ابون بشه، کوریکوچه خ ی واره که داره آ یتی با وضع

 تونه کار کنه آه هم در بساطینم ین یب یم  یستیکه ن

 .... نداره

 ه زن دارم و تا آخر عمر یمن فقط  ی بهتره بدون 

 ن نخواهد بود ادعای مونم، و هرگز نازنیکنارش م

 گم قبولش ندارم ی پدر بچه ام هر چند هنوزم م کنه منیم

 غفال کرده فکراگرم بوده خودش باعث شده منو ا یول

 ستم از خودم دفاع کنم قبال هم ازش در ی للم بلد ن ی کرد

 دارم و قا بل  یل کافیت شده پس دلینمورد شکایا

 .... هیریگیپ

 اسکناس که داخلش هم  ی فش دسته ایک ی دست کرد تو
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 ز یر آمیتحق ید به حالتیرون کشیبود ب تراول ییچندتا

 : مسعود کوبوند و گفت ی نه ی به س

 ی م که به لطف گند زدنایزندگ ی ه دادم برانم صدقیا 

 ن یدر برابر ا ی چ تعهدی شما از هم نپاشه ه ی دختر عمو

 خانم ندارم بعد از تولد بچه اگه ثابت شد مال منه فقط 

 

 ختش رو یر خوام یرم تا اون موقع هم نمیپذ یبچه رو م

 .....نم ی بب

 مطب  یبلند بدون خداحافظ  یینا رو گفت و با قدمهایا

 .... رد رو ترک ک

 یصندل  ی ن که نشسته بود رویمسعود رو کرد به نازن 

 نا بود ، و با یره به در و مات حرفا و رفتن سیو خ

 : ض گفتیغ

 .... میپاشو بر 
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 ن برخاست و پشت سر مسعود به سمت دری نازن

 ن هم سوار یسعود منتظر شد تا نازن رفت. م یخروج

 :ت گفت ی بشه ، در رو که بست با عصبان

 نویدرست کرده ا ی اشتباهت چه دردسر ی ن کارای بب 

 ر با خودت یهم افتاده تقص یگه اگه اتفاقیکه راست م 

 و با اون یکنخودیاز خود برو  ی مرد  ی بوده، چطور جرات کرد

 کهمسخره ات  ی با عکسا ی جلوش تا بتون ی ت بریوضع

 بره براش پاپوش درستیخودت رو م ی اول آبرو

 د بخاطرت خفتیبا ی؟! تا ک ی نجوری؟! حال خوبه ایکن

 

 خودم برام  ی بکشم؟! تو چند برابر خواهرا ی و خوار 

 اونا دوتا سر براه بودن و النم چندساله یدردسر داشت

 دم خواهر دارم یشون گرمه اصالً نفهمی سرشون به زندگ

 .... تو یول
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 نا با ی رو که س ییرون داد ، پول یرو کالفه بنفسش 

 اشبورد د  ی ن جلوش پرت کرده بود، با ضرب رویتوه

 :خت و گفتیر

 نقدر تو یچطور بهت صدقه داد ؟! تا بحال ا  ی دید 

 ر نشده بودم که حال به لطف سرکار یم تحقی زندگ

 .... شدم

 

 

  

 

 ن حد تند و خصمانه ازیتا به ا ی ن هم توقع رفتاری نازن

 شون  ینا نداشت. لاقل به حرمت مدت دوستی س طرف

 .کرد  یم یحرمت  ین بید چن ینبا

 ده و براش قابل تصور یا رو تا بحال ندنیس ی ن رویا
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 نه کهیا  ی نبود .طرز برخورد نسبتا خوب حالش برا

 یده بچه متعلق به خودش باشه وایاحتمال م ی درصد

 ی زین چیاد و برمال بشه چنیا بیکه بدن  ی به روز

 کذب بوده اونموقع چه ییت نداشته و ادعایواقع

 هاز تصورش ب  ی لحظه ا ی ده؟! براینشون م  یواکنش

 ... دیخود لرز

 بفهم ه  یشتر واهمه داشت که وقت ی از مسعود ب یحت

 ....!باشه؟ یگفته عکس العملش چ یالک

 ی نا خبری ت سیده بود از حماین رسیقیحال که به 

 ...کرد یدا میپ ی گه اید راه دیست باین

 مورد ی هاش تا حد ییدر حال حاضر بخاطر مظلوم نما

 ن مدتیتونه ای متوجه و ترحم مسعود واقع شده ، پس 

 .مان تو خونه اش بمونهیتا زا
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 شهی با قرض و قوله م ی ن هم به نحوی سزا ر ی نه یهز

 .جور کرد

 د بهیکه زده با ی مان قبل از رو شدن گندیبعد از زا

 .و گم و گور کنهدورافتاده بره و خودش ر ی شهر

 .شون رو بگذرونهیتونه با کار کردن زندگیم

 شه تو برزخ یهم ی انا رو بری خبر رفتنش س یبا ب 

 داش کنه، و داغشیتونه پیذاره که نمیم  ی داشتن فرزند

 ی ذاره. زنش هم برایشه به دلش میهم ی رو برا

 ن مسئله داره و هرگز دلشیبه ا ی شه حس بد یهم

 .شهی باهاش صاف نم

 مسعود بفهمه حرفاش همه دروغ بوده و  ی اگه روز

 تونست تو چشماش یش داده چطور مین مدت بازیا

 !کنه ؟نگاه 

 رفت تا از شر مسعود و زخم زبوناش ه م  ید میبا
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 ن یماش  ین افکار سرش رو به صندل یشد با ایراحت م

 یکرد آروم باشه. دقت کرده بود مواقع یه داد و سعیتک

 یقرار  یبچه هم ب شه و استرس داره ،یم  یکه عصب 

 .....خورهیم ی شتریب ی کنه و تکونا  یم

 

 اید هلی ز ظهر که شنن شد ، ای نا با عجله سوار ماشیس

 ن ینداره مثل مرغ سر کنده بود. آخر یحال چندان خوب

 بود که  یکه تماس گرفت حالشو بپرسه وقت ی بار

 ن کالسشون تموم شده. خودش هم قراریدونست آخریم

 که مسعود آدرسش  ی مطب دکتر گهیکساعت دیبود تا 

 ای رو داده بود باشه ، با خودش عهد کرد اگه حال هل

 هی ا یفردا  ی ه به مسعود بگه بذارنش برامساعد نباش

 ا گفت آژانس گرفته داره با یهل یوقت یگه، ولیوقت د

 .راحت شد ی الش تا حدیرن خیروزه به خونه م یف
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 عتر خودش رو برسونهیو اآلن عجله داشت هرچه سر

 دیبا یدونست تا ک یکرد واقعا نم یخونه مغزش کار نم

 !بده؟حماقتش رو پس  ی کسال و اندیتاوان اون 

 ن م دتیمردم چقدر پررو شدن مسعود توقع داشت ا

 !کنه؟ ییرا ین رو ببره ازش پذی نازن

 

 

 

 ۲ 

 ت داشته باشه مگه به یبه فرض اگر بچه هم واقع یحت

 !ه؟عشق و عالقه بود ی خواست خودش و از رو 

 ن رو گولی و لذت نازن یخوش ی لحظه ا ی ا مگر برای

 !کرده؟ ی زده و به زور وادار به کار

 داد  یتش اجازه نم یکرد غرور و شخصی ف کر م  یچ هر
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 ... ر بار حرف زور برهیز

 شی ا تماس گرفت گوش یقبل از راه افتادن دوباره با هل 

 روزه رو گرفت با یخاموش بود، نگران شد شماره ف 

 :جواب دادن بوق یاول

 ا خاموشه؟ حالش چطوره؟یهل یالو سالم، چرا گوش 

 رو بدم ید گ وشیخوای خوبه م یشارژش تموم شده، هل

 بهش؟ 

 

 د یرم شما فقط لطف کنیگ یام خونه ، شام م ینه دارم م 

 .د یمراقبش باش

 ...التون راحتیخ 

 ن رو روشن کرد و راهیباعجله ماش یبعد از خداحافظ

 یاست. بقدریه براش مهمه هلک یافتاد، اآلن تنها کس

 کرد یهم م  ی شرمنده اش بود که تا عمر داشت هر کار
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 .شدیجبران نم

 تجربه بودنش برخوردش با  یبا توجه به سن کم و ب

 دید یحساب شده و عاقالنه بود هرکس م ی ن بقدری نازن

 را داشته و با  ی زین چی کرد از قبل انتظار چن یفکر م

 ده ین مدت فهمیا یرده ولن برخورد رو کیا یبرنامه قبل

 عقل و  ی ه از روی نطوریا معمول همیهل ی بود، کارا

 نا یش با سیباهش ازدواج مصلحت  ت تنها کار اشتیدرا

 .ند رو براش بدنبال داشتین اتفاقات ناخوش آیبود که ا

 ازدواج کرده بود ی گه ایا هر کس دیاگه با پسر عموش 

 .داشت ی بهتر یاآلن مطمئنا زندگ

 

 ی ه فکر مسخره اش رو پس زد حتهمون لحظ

 ر از خودشیبغ ی گریا کنار کس دیتصورشم که هل 

 .ودباشه آزار دهنده ب 
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 د اوضاع رو سر و سامون بده سر یهر طور شده با

 ن چند روز یشام جگر گرفت ا ی ا برای راهش بخاطر هل

 به فرمون زد از یرنگ به صورتش نبود ، کالفه مشت 

 ی ریجلوگ ی شد و برا ینکه ناخواسته باعث آزارش میا

 اد خودشو یازش برنم ی ن اتفاقات کاریاز بروز ا

 ... بخشه ینم

 تشیشتر اذیتش بود که بیکوت و مظلومبدتر از همه س  

 کرد تا خودش یراه بارش میزد بدوب یکرد کاش داد م یم

 ن کارایشناخت اهل ا یکه م ی دختر یه کنه ولیرو تخل

 ....نبود

 ی ، ولش تنگ شده بودیدلش برا

 ده تنها باشه تا بتونه با اتفاقیح میکرد ترج یحس م

 داشتن که  یخوب ی اد. چقدر عمر ر وزا ید کنار ب یجد

 ...کرد  ینم ینی ش بیرو پ ی زین چیکوتاه بود هرگز چن
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 ا هربار جگر رو یهمراه جگر کباب هم گرفت، چون هل

 ... خورد یبا اکراه م

 هم روزهینکه فیا ی ادآور ید با یخونه که رس ی کاینزد

 ی دونه چه اتفاقیخونه است سختش شد، اونم حتما م

 مثبت و  شه در جهتینکه حس کرده بو د همیافتاده با ا

 ینم یداره ول یشون قدم برمیزندگ  ی تگرانه برایحما

 !ا نه؟یخواهد کرد  ینموردم کمکیدونست درا

 دونستید چون می کش یازش خجالت م ییه جورا ی

 ..حساسن یئل ن مسایچن ی خانوما بال استثنا رو

 

 

 ۳ 
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 از پله ها بال  ین رو پارک ک رد و با سرافکندگی ماش

 د زنگ بزنه، بعد از یهتر دروزه بیرفت. بخاطر وجود ف

 روزه در چارچوب در ظاهریدر باز شد و ف ی لحظه ا

 : شد

 سالم 

 ا چطوره؟ید، هلیسالم زحمت افتاد 

 م خونه رفت دوش گرفت حالمیاومد یخوبه از وقت 

 ... بهتره

 زیم ی نا گرفت برد گذاشت روی لون رو از دست سینا

 .... آشپزخونه

 ا رو ی ه با چشم هلنا کی به هال برگشت و خطاب به س

 :کرد ، گفت یجستجو م

 ش یزید، چیا مسکن خورد خوابیمهندس هل ی آقا 

 د منم یف آوردیست فقط ضعف کرده حال که شما تشرین
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 ....رمیالم راحت شد، با اجازه تون میخ

 ....د ؟! شام گ رفتم یشه خواهش کنم بمون یم 

 :مکث ادامه داد ی بعد از لحظه ا

 

 د، راستش اآلنیراحت باشن شما ییرم پا یمن شب م 

 کنم فقطیاز داره تا من، حس میشتر نیا به شما بیهل

 ...کنهیداره تحملم م

 گفتن نداشت، خودش هم حس کرده  ی برا ی زیروزه چیف

 دنینکه همزمان با فهمیاتنهاست بخاطر  یلیا خیبود هل

 اتفاق افتاده خودش رو باخته ی ن مسئله ایش چن ی باردار

 خواست  ینم یداره ول ی ت و دلداریاز به حمایو حال ن

 نا ازش خواهشیخلوتشون رو بر هم بزنه حال که س

 :کرده بود گفت

 ... مونمیباشه م  
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 .دی کن ی ممنون لطف م 

 نه، ی ا رو ببیخواست هل یکراست به اتاق رفت. مینا یس

 شه معصومانه به خواب ینگاهش کر د، مثل هم یقیدقا

 ... دی رو بوسش یشونیخم شد و پ  یرفته بود. به آروم

 به  ین صدا لباسش رو عوض کرد آبیجاد کمتریبا ا

 ...دست و صورت زد، از اتاق خارج شد

 !وقته خوابه؟ یلیا خیروزه خانوم ! هلیف 

 

 وقع که شما شه ، همون میم یک ساعتیبا یتقر 

 ...دید بعدش خوابیتماس گرفت

 دارشیست تا شام سرد نشده بی بنظرتون بهتر ن  

 !م؟ی کن

 ...د یدارش کنیکنم شما ب یز رو آماده میم من اآلن 
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با تکون   تخت نشست ی نا دوباره به سمت اتاق برگشت، لبه یس

 ن شدنش  ییخوردن تخت و بال پا

 ز کرد، با با یخورد و چشماش رو به آروم یا تکونیهل

 : زد و گفت ینا لبخند کم رنگیدن سید

 !؟ی اومد  یسالم، ک 

 . ..شهیم  یه ربعیزم، یسالم عز

 ا رو از چشماش خوند، کاشیدنش غم دنیا با دیهل

 !ه یل حال اآلنش بخاطر چیتونست بهش بگه دل یم

 که در راهه باهم حرف ی دوست داشت در مورد بچه ا

 

 بود که  یانعم  ینن ولی بزنن و براش برنامه بچ

 !بگه  ی زیذاشت چینم
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 :ن و مستاصل ادامه داد ینا غمگیس

 دونم ی نم یه، ولیت از چیدونم ناراحتیجان! م یهل 

 ؟ تو کاری دا کنیام پ یبگم که الت یچطور آرومت کنم ؟چ

 ،ییم توی د زندگیخودم موندم، در حال حاضر تنها ام

 !یکنارم بمون یطیخوام تحت هر شرایازت م

 ر کنه یتونست حرف دلش رو تفسیا نمیات هلاز نگاه م

 یداد که باهاش همراه ین حق رو بهش می، چون ا

 :دید پرسیبا ترد نیهم ی نکنه، برا

 !ی ذاریبگو که تنهام نم 

 

 :ا ه مراه با تکون سر گفت یهل

 ...مونمیتا آخر باهات م 

 ن یهم ی مرد برا ینده فکر کنه، میدوست نداشت به آ
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 ا رو یآرامش دن یعنیا بودن یلحظه چون در کنار هل

 ن حالِ خوشیخواست تا ابد در هم ی داشتن، دلش م 

 .موند یم

 :د یا پرسیهل

 !شد؟ یعصر چ

 شیاآلن امکان انجام آزما ی که تو گفت یهمون یچیه 

 ....بعد ی نبود، موند برا

 ن یه همچیترک  ی شهایچرا تو آزما ی دیازش نپرس

 طی شرادونسته حال ینکه خودش میبود؟! با ا ی جه اینت

 !انجامش رو نداره چرا پاشده اومده دکتر ؟

 شتر به اصرار مسعود بود خودشمین دکتر رفتن ب یا 

 زودتر از ییه جورا یخواست   یگرفته بود، انگار م وقت 

 

 منه ازش ی فه یگفت وظیشرش خالص بشه چون م
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 ... کنم ی نگهدار

 :د یا مُردد پرسیهل

 !ه موقع شر نشه برامون ؟ یگم یم 

 ه دارم؟! نترس پول یری؟! مگه خی رنه چه ش 

 ....ب هش دادم یقابل توجه

 منو هنوزم  ی د پا رو دمش بذارینبا یخوب کار کرد 

 ... ش شدمیزندگ یدونه که باعث خرابیمقصر م

 غلط کرده ، همونطور که خدا طرفم رو داشت اوضاع

 دوارم یم اآلنم امیش رفت که با هم ازدواج کردیپ ی طور

 شم اونطور که ادعایآزما ی جه ینت  ن دوماه بگذره ،یا

 ... کنه نباشهیم

 :در ادامه گفت  ی بعد از لحظه ا

 خصوص برات گرفتم، پاشو قربونت بشم شام م 

 ...دهیز رو چیروزه خانوم م یف
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 :تشون گفت ی با اشاره به موقع 

 !برم دستام رو بشورم ی باشه اگه بذار 

 

 گه،  ی د راست مینا به خودش که اومد دیس

 ا رو از خود یلش داد از همونا که هلی تحو ی ونه امرد  ، لبخند

 کرد  یخود میب

 ش یخصل ش یخودش وسا  ی نا طبق گفته یبعد از شام ، س 

 ن ییپا ی فرداش رو برداشت و به طبقه  ی و لباسا

 ...رفت

 روزه یاو فیدار شد. چون هلی شه بیصبح زودتر از هم 

 ام روز هم مثل سه شنبه ها تا ظهر کالس نداشتن 

 .... رداشته بود تا از همونجا بره شرکتلباساش رو ب

 ن شد و بطرف شرکت حرکت یحاضر و آماده سوار ماش

 ... کرد
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 .پارک کرد وارد شرکت شد یمناسب  ی رو جا نی ماش

 طبق معمول مش صفر هم حضو ر داشت ، بعد از سالم

 بذاره ، صبحانه  ی ک از مش صفر خواست چایعل

 .نخورده بود

 ر از مسعود، کهیندا اومدن غکارم  یکی  یکی  ی حدودا 

 .داش نبودیپ

 د، به یک بلند مهران رو که شن یسالم عل ی صدا

 تو ظاهرش  یرات اساسییو تغ دنشیاستقبالش رفت با د

 اندازه یقش بیرف  ی د اوضاع از چه قراره برایفهم

 تو انگشتش برق یینگ طالیر ی خوشحال شد، حلقه 
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 د یپوش یشه که اسپرت میداشت برخالف هم ییرایگ

 ی ب برآزنده یعج ییمو یراهن لیبا پ  یکت شلوار طوس 

 . ده و قامت بلندش بودیکل ورزیه

 

 ادن جلو آورد برق ساعتدست د ی دستش رو که برا

 بود که یاز اتفاقات خو ب  ی گه اید و مارکش نشون دیجد

 . افتاده

 ! ر، مبارکه یدن بخی ق! رسیسالم رف 

 ! سالم ممنون 

 ن، مهران کتش رو باهم به سمت محل کارشون رفت 

 :ره زد و گفتی رون آورد به گیب

 ن مدت همه کارا رو دوش تویچه خبرا؟! ببخش ا 

 . بود

 ن زحمتا خوشحالم بالخره مشکالت حلیاز ا تا باشه 



@Romanbook_ir                                                                                      تابوشكين عاشقانه  

  
 

شما! یمجازق ین رف ین و آخریرمان بوک:  اول                                      

 زی ، همه چی کن یبهت گفتم اشتباه فکر م  ی دیشد د

 .شهیدرست م

 نیکنم تموم ایآره خدارو شکر، حال که فکرش رو م 

 رممکنیدارمون تو ذهنم مونده بود غیدن یسالها آخر

 میدا کردیگه رو پیادم بره حال که دوباره همدیبود 

 تونستم کنار ی لو نمیر از نیگه بغیچ کس دیمطمئنم با ه 

 نم اونیهم ی دونستم برا یام من عاشقش بودم و نمیب

 ین مسئله ایدم روم حساسه و با کوچکترید یزمان م

 

 شتری ا بشم تا اون بزه خواستم ازش جدیر یبه هم م

 و  ی ز تموم شده ، دوریت نشه حال خوشحالم همه چیاذ

 ی بتی چه مص یوناگه بد ین رفته. ولینمون از بیفاصله ب 

 .. .رفتیپذ  یداد به سخت  یت نمیم ! مادرش رضایدیکش

 ! دیخوشبخت باش یبه سالمت  
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 ا خانومم ، یون تو و هلیلو رو مدیدا شدن ن یپ 

 لو گفت سالمش رو یتفاقا ن حالشون چطوره خوبن؟! ا

 ......بهتون برسونم ، در ضمن

 :سر داد و در ادامه گفت   ی بلند ی خنده 

 درمانگاه  یخواستی! میکش یه مدم شاخ و شونیشن 

 ...لو یاونم تو سر ن یخراب کن

 :زد و گفت یتلخ ی نا خنده یس

 !مهران اصالً حوصله ندارم 

 هیده بود ینا همون برخورد اول فهمیاز حالت س

 :دیبه خودش گرفت و پرس ی ش هست ، حالت جدیزیچ

 !ا خانوم حالش خوبه؟ی شده؟! هل یچ 

 

 یقیف کرد تا دقا یتعرمهران  ی ان رو برایکل جر یوقت

 د ی که شن ییکرد، هضم حرفا ینا رو تماشا می بهت زده س



@Romanbook_ir                                                                                      تابوشكين عاشقانه  

  
 

شما! یمجازق ین رف ین و آخریرمان بوک:  اول                                      

 :سکوت گفت  یقیسخت بود بعد از دقا

 !شه ؟ی؟! مگه م ی گیم ی دار  یچ 

 نیگه از پنجشنبه که اومده ایم ی ن جوریدونم ا ینم 

 مون از روال  یستم، زندگیحرفا رو زده تو حال خود ن

 ....خارج شده ی عاد

 !گه؟یم  یچا خانوم یهل 

 کنه، به دفاع از م ن تویم ی! باهام همراه یچیه 

 ... ستادین واینازن ی رو

 !؟یکار کنی چ ی خوایحال م 

 ن وسطیش انجام بشه، ایم تا آزمای د صبر کنیبا 

 گه بودیه حسابدار دیرو اعصابه، کاش  یلیسعود خم

 .....م، تحملش رو ندارمی خواستیعذرش رو م
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 ۶ 

 درخواستش  یکرد ول یو درک م مهران حال دوستش ر

 :نبود، در جوابش گفت  یمنطق 

 ی دونیشه، خودت می ن سرعت که نمینا جان! به ایس 

 چی م هیارید بیکنفر رو جدیه ینقص و عال یکارش ب

 ن حدینحال اگه تا ایشه، با ا یثل مسعود نموقت م

 یهمشهر ی هایازمندیکنه به ن  یتت م یبودنش اذ

 ...م یدیه استخدام میاطالع

 کنه، حال فعالًیگه کار نمید ونم هنگ کردم مخم دینم 

 ....میولش کن وقت مصاحبه و استخدام ندار

 تتیخودش اومده شکا ی ن با پاینا ! حال که نازنیس 

 ....کن  ی ریگیرو پ

 :با مکث و اکراه ادامه داد
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 ت ین شکایرو ایتا اگه بعداً مشخص شد بچه توئه پ 

 ی له یب ا نقشه و ح زیو همه چ ینداشت  ی ریکه تقص   یبگ

 .....خودش بوده

 

 له گفتمیروز اول وقت به وک ین کار رو کردم، دیهم 

 ....کنه ی ریگیقرار شد خودش پ

 دهیگه فا یتو! هر چند گفتنش د ی آورد یچه بدشانس 

 ست بهتین  یده بودم آدم درستیمن فهم ینداره ول

 ....ی ت ندادیاهم  ین بار هشدارم دادم ولیچند

 برام داشت، النم ی اد یکه تاوان زکردم   یاشتباه 

 ا و از دستیستم همش نگران هلیخودم مهم ن 

 .. .. دادنشم

 .... شهینم یشال که طوریا 

 به یض شده ولین اتفاق افتاده مریاز پنجشنبه که ا  
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 ... ارهیخودش نم ی رو

 و مراقبش یبهش توجه کن یلید خی ط باین شرایتو ا 

 حساسن یلیخ ین مسائ ل یچن ی ، خانوما رو  یباش

 .....تحملش رو ندارن

 نا باشهیس ی اگه بچه  "ن گفتیشه به نازنیباورت م 

 ن حرف رو از یا ی، خودم وقت "دارمی خودم نگهش م

 .... دم کُپ کردمیزبونش شن 

 

 یاست کمتر زن ین سین به ایخوبه! آفر یلینکه خیا 

 ...داشته باشه ین موضعیشه چن یدا میپ

 ...م و قرار ندارممهران! دلم آشوب ه آرو یول 

 !ن الن کجاست؟ینازن 

 احضارنامه  ی له هم برایمسعوده ، به وک ی خونه  

 ...مسعود رو دادم ی آدرس خونه 
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 ت و اثبات جرم یشکا  ی ریگ یبه دلت بد راه نده با پ  

 ، بچه هم انشالل مال تو ی افت یه قدم ازش جلو مین ی نازن

 ... نباشه

 ادمی ی زیچترسم من که از اون روز ی نش میاز هم 

 ی اونکه تو حالت عاد یاد به حال خود نبودم ولینم

 خیش هم تاریافتاده تو آزما یدونه چه اتفاقی بوده م

 ترسم از یم  یلین جهت خیهمون روزاست از ا یحاملگ

 ام همش حالشیشنبه شبه خواب به چشمم نرفته هل

 کنه من یم یاز من نداره تازه اون سع یبده، دست کم

 ... بده ی رو دلد ار 

 

 ، تا اونموقع ید صبر داشته باشیست باین ی چاره ا 

 ا خانومم داشته باش،یهل ی هوا یکن آروم باش یسع

 ... کنه  یخدا بزرگه کمکت م



@Romanbook_ir                                                                                      تابوشكين عاشقانه  

  
 

شما! یمجازق ین رف ین و آخریرمان بوک:  اول                                      

 ....خداستدم به یام ی منم همه 

 

 اعصاب ی اومده خونه مدام رو یامروز مسعود از وقت

 نا گرفته بشه تا با یحال س  ی ه جورید  ینه، که باینا زن 

 دوششه ی که رو یتی ر بار مسئولیراحت از ز ی الیخ یب

 ن روی ه هاش نازنینکنه، با حرفا و کنا  یشونه خال

 .کرده بود یعاص

 !ا نه؟ی  ی داریمسعود! دست از سرم برم  

 

 :د یپرس یعود با بد گمان مس

 !نا ست؟ی حرفات راسته و بچه مال س یگی مگه نم

 !داره؟  یخب چه ربط 

 از وجود نوه شوند ی نا باینه که پدر مادر سیربطش ا 

 ن مدت تو رو قبولیمطلع بشن و اگه پسرشون ا
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 ...ش رو جبران کنن یاوناست که کوتاه ی فه ی کنه وظینم

 وونه کردهین رو دینابش نازن ی شنهادای ن حرفا و پیبا ا

 ی مخش، با بودنش تو خو نه  ی رفت رو یبود از بس م 

 یکرد با ناراحت یم ی مسعود احساس مزاحمت و سربار

 :گفت 

 ... گه ادامه ندهیال پس لطفا دیژ ی رم خونه  یش تو مزاحمم میگه پا 

 :ت گفتی و عصبان ی مسعود با تند

 اونوقت  یکش یبه دل م ی ه نامرد رو دار ی ی بچه  

 اون ی ! اونم خونه  ین و اون باشی ا  ی نِ خونه لویو

 ته است ، یات بخاطر همون عفری بدبخت ی دختره که همه 

 ین خطا یهمچ یست تون یاگه کمک اون نبود تو نم

 ...یمرتکب بش یبزرگ

 

 :مکث ادامه داد ی بعد از لحظه ا
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 نا اون روز تو مطب ، برامی رفتار حق به جانب س

 رم ول کنیازش نگگرون تموم شده من تا حق تو رو 

 ن یمت از دست دادن شغلم ب اشه ایاگه به ق یستم حتین

 !کنم مگه شهر هِرته؟! مملکت قانون نداره؟یکار رو م

 :د گفت ید با تردین رو که دی نازن سکوت

 به ی اونوقت وا ینکه دروغ گفته باش یمگر ا 

 .....حالت

 مسعود  ی کرد پا یست ؛ عجب غلطیا ن یر ! کوتاه ب ینخ

 :گفت   یشونید با پریاجرا کشرو وسط م

 مان ،یم تا بعد از زایگم صبر کن یداره؟! م یچه ربط 

 ... میکن یه میکجا تسوی مشخص که شد همه رو باهاش 

 کنن ی فه دارن ازت نگهداریگه نشد، حال وظینه د 

 ...خود داره ی اونموقع که جا

 ال ینجا برم، با ژید از ایمسعود جان فکر کنم من با 
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 ین مدت بهتره جلوی رم خونه اش ایکنم م یصحبت م

 .چشمت نباشم 

 

 برات ین اتفاقیکوچکتر ی بر ییجا  ی کنیجا م یتو ب

 ی د بریا بای یونمینجا م یا همیالست ، یافته واویب

 ....نا یس ی خونه 

 کنه، بهیم ی که چه رفتار ی دیال شو دیخیاونجا رو ب 

 ...رمیفرض محال اونم بخواد خودم نم

 ن شازده رویستم تا حال ایا ن یبهرحال من کوتاه ب  

 .... شمیرم آروم نمینگ یاساس

 

 

 ۸ 

 ی پرونده  ی نا به سرعت و با آشنا بازی ل سیوک
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 قبل تا ی داخت چون دفعه ان انیت رو به جریشکا

 ینبار کافیش رفته بودن، ایل دادگاه پیتشک ی جلسه 

 

 گرفتن و احضار نامه  یگه وقت دادگاه میکبار دیبود 

  ، مش صف ر و مهران فرستاده الین ، ژینازن ی برا

 ... شدیم

 یاحضار نامه با پست به خونه   یک هفته بعد وقتی

 .مسعود رفت

 شد ، بدتر از  یورش نمد باید یکه م ی زین از چی نازن

 ن رو ینا، نازن ی اون مسعود بود انتظارش رو نداشت س

 دنش سختیط به دادگاه بکشونه، البته فهمیبا اون شرا

 که یخ واست در صورتید که م لش واضح بوینبود دل

 ن پرونده یناست با استناد به ایثابت بشه پدر بچه س

 مبرا بشه تعارضر بوده و از اتهام یتقص  یثابت کنه ب 
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 ....رفتیش میپ ی گرینصورت اوضاع جور دیدرا

 نا رویس ی ن روین نمونده بود ایرنگ به صورت نازن

تما دستو ر اون شناختش ، ح یگه بود و نمیه آدم دیده بود انگار یند

 کرده،  ین اقدامیدختره است که همچن

 حاضر بود یرحم نبود زمان  ین حدم بینا تا ای وگرنه س

 خوش اون ی اد روزهایه براش انجام بده ب ی هر کار

 ...شدن ی ار جاریاخت ی زمان اشکاش ب

 نا چقدر کوتاه بود مثل یو بودنش با س   یعمر خوشبخت

 کنه و یم که کوتاه نوازش یم صبحگاهیدن نسیوز

 ... گذرهیم

 :د شده با حرص گفتیکل ی مسعود از پشت دندونها

 نا رو به حال خودشی د سیگم نبایاونوقت که بهت م 

 ؟! کم ی نجورید حال خوبه ایاد، بفرمائی بدت م   یرها کن

 ....دادگاه ی بر  یت پاشین وضع یمونده با ا
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 ن از همسریگه بود، نازنیخ دادگاه سه روز دیتار

 آورد  یبه زبون نم ی زید علنا چ یکش یمسعود خجالت م

 شوهرش ی ن تو خونه یمعلوم بود از حضور نازن  یول

 مده بود خالفکاریست خصوصا که حال فهم ین یراض

 و نبودن پدر یهست و به دادگاه احضار شده ، حاملگ

 یمشکوک بود. خودش اتفاق یبچه هم که بقدر کاف

 چر ا   "گفت یده بود تو اتاق معترضانه به مسعود میشن

 د که مسعودیو شن "نجا بمونه؟یخواد ایمانش میتا زا

 

 کار کنم بندازمش یچ ی گی م "گفت  ی در جوابش با تند 

 "!تو کوچه ؟

 شتر وجود نداشت هر جا ین بیاز ا ی دبختفالکت و ب

 ی رفت مزاحم بود، حال قدر مادرش و همون خونه یم

 دونه کهیمنت رو م   یک اما امن و بیه خوابه کوچی
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 که یاح ت و مفت هر دو رو از دست داد. مادرر یلیخ

 گه تجربهیکه د ی گرده و آغوش مادرانه ا یهرگز برنم

 ....کنه ینم

 رو هم نداشت چون ازال یژ ی رفتن به خونه  ی رو

 ی نا و از اونجا به خونه یس ی که رفته بود خونه  ی روز

 یکبار هم تماس نگرفته بود حالی یمسعود آمده بود حت

 ....ازش بپرسه

 ن روزایست. ایچ کس دنبال دردسر نیمعلو مه که ه 

 یبرا ییخودش مشکل داره و جا ی هرکس به اندازه  

 ....نهموینم یگران باقیپرداختن به مشکالت د

 امروز روز دادگاه بود، مهران و مش صفر از صبح 

 ل کارینا نخواست حضور داشته باشه وکی رفته بودن،س

 فت اصال دوستخودش ر ی که گرفته بود بجا ی بلد

 !نهین رو بب ینداشت نازن 
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 ظهره و منتظره مهران و مش صفر از دادگاه  ی کاینزد

 .... جه رو بگهیره و نت یل تماس بگیا وکیبرگردن و 

 تا ظهر خودش رو مشغول و سرگرم کار کرد ، هر چند

 در عمل ی کرده بود ول  یا با مسئله بر خورد منطقیهل

 تر نسبت به قبل شده ود که چقدر ساکت و متفاوت ید یم

 ن موضوع در روابطشون اختالل بوجود آورده بودیهم

 که سر خودش و  یین رو بخاطر بالهایهرگز نازن 

 .... بخشه یش آورده نمی زندگ

 

 زیم ی رو رو ین یکه سیوارد شد، در حال ی آرش با چا

 :ذاشتش با خنده گفتی نا میس ی جلو

 زمیبر ی ه چایکار مش صفرم سخته ها ! خواستم  

 خشک و دم کرده صفا دادم  ی آشپزخونه رو با چا

 ن طفلک مدام دارهیشه مرتبه پس بگو ایدم همیدیم
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 ....کنهیزش میتم

 خود مش یذاشتیبود مدستت درد نکنه حال واجب ن 

 ... ادیصفر ب 

 ...س جان نوش جونتیرئ ی ار داریاخت 

 :د ینا پرسیس

 امده؟ یمسعود امروز ن 

 .نگرفته امده تماس همینه! از صبح ن  

 ساعت از دو گذشته بود که بالخره مهران و مش صفر 

 افتاده ، ینا دلهره داشت بدونه چه اتفاقیاومدن ، س

 : ه بپرسه مهران گفت نکیک بدون ای بعد از سالم عل

 ی لین مسعود خ یا یز به نفع تو تموم شد، ولیهمه چ 

 ستی ن نیط به نفع نازن ید شراید یه وقتیاز دستت کفر

 

 ن بچه اآلن مال توئهیگفت ا  ید و به قاضش  یعصبان
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 گه است ویه پرونده دیس دادگاه گفت اون یرئ یول

 نم همشی ن پرونده نداره ، اون دوست نازنیبه ا یربط

 نی کرد که من بخاطر تو چن یاهاش بحث و دعوا مب

 کردم ، بدون مقاومت راستش رو گفت وگ رنه به  یغلط

 شن شد و حکمز رویشد همه چ یده م یدوم کش ی جلسه 

 ... رو دادن

 !بود ؟ یخب! چ 

 سال حبس با ۳شناخته شد  ین که مقصر اصلینازن 

 ماه ۶ضربه شالق، دوستش هم بخاطر مشارکت  

 هفته ۲شالق ، البته به مدت   حبس با  ضربه

 تونن نسبت به حکم صادره معترض بشن ، حکم یم

 ستی طش فعالً قابل اجرا نین هم بخاطر شرایشالق نا زن 

 ....د بره ی حبس رو با یول

 یو چهره ا یشاک ی افه ایوسط صحبتشون مسعود با ق
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 :آشفته و درهم وارد شد خطاب به مهران گفت 

 !؟ی امون بذارقه تنه یشه چند دقیمهران جان م 

 

 حرف اون جا رو ترک یمهران با تکون دادن سرش ب

 ...کرد

 نا و خمیز سیم ی مسعود جفت دستاش رو گذاشت رو

 : شد

 ن کاریگم نازن ینا! نمیس ی چشم و رو شد یب یلیخ 

 ن موضوع باهاش برخورد یکرده خودم بخاطر ا یدرست

 تت یط انتظارش رو نداشتم شکاین شرایتو ا یکردم ول

 ده وگرنه یگه به بن بست رسین دی نازن  یکن  ی ریگیرو پ

 خودش  ی بازم با پا یره ول یدونه پاش گی نکه میه با ایک

 

 یخواد بچه  ی ست میط حبس براش خوب نیاد ، شرایب
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 .. ارهیا ب یخودت رو بدن

 : د و گفتینا وسط حرفش پریس

 گم ی لم میمن به وک ی ست، ولیمشخص ن یچیهنوز ه 

 ... ازهق بندیحبس رو فعالً به تعو

 :لبهاش نشوند و گفت  ی رو  ی مسعود تلخند

 بعد ،  ی خوبه مثل  ضربه شالق که موند برا یلیخ 

 ی ه زمان ی یباش رحم  ی نقدر بیا یتون ی نا چطور میس

 بهتر ، یکیدن یه که با دین نامردی! ایدوستش داشت

 م ی! اون احمق هر کاریدست بکش  ی از ناز یبراحت

 ال خودش ی، به خت بوده یو خر یعقل یب ی کرده از رو

 به ی د بها یاره، حالم بایخواسته بدستت ب یم ی نجو ریا

 ی نی تو جلسه دادگاه بب ی بده، کاش بود ین سختیا

 ز اعتراف کرد ویبه همه چ یچ مقاومتیچطور بدون ه

 .. رفتیخطاش رو پذ
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 :ت گفت ی نا با عصبانیس

 ینگو انگار من مقصرم و دختر عمو  ی مسعود جور  

 من ی شده، خودت رو بذار جا مظلوم واقع یجنابعال

 

 نگاهش  ی نیشیباهات کنه م  ی ن رفتاریچن یکس

 همون ی ستم اگه بدونین ی ؟! من آدم نامردیکن یم

 چون بهتر بود رفتم سمتش ،  یگیه مرو ک ی دختر

 تش کردم و عذابش یشما اذ  ی چقدر بخاطر دختر عمو

 م یکنم تصمیدم سرش ! اعتراف میکش ییدادم چه دادها 

 کرد که ییر فتارا ین ازدواج کنم ولیداشتم با نازن 

 ا فکر کردم یخودش رو از چشمم انداخت. بعدش به هل

 از اول اجازهکردم  یدم چه اشتباهیاونموقع بود که فهم

 که تا النم دارم   ینیب ی م بشه. می ن وارد زندگیدادم نازن

 دم، حالم با مشکلین شکل پس م یتقاصش رو به بدتر
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 اد ،  یم می به سر زندگ یچ  دونم  یش آمده نمیکه پ ی دیجد

 ... من ی انصاف داشته باش خودت رو بذار جا

 ی مان نگهدارین مدت تا زایگم ایبار آخر م ی برا 

 !توئه ی به عهده  ن ی نازن

 ن خانم تا روشنیگم، مسائل ایبار آخر م ی منم برا 

 ....شهینشدن موضوع به من مربوط نم

 !؟بهت نگفتم   یخودته نگ ی افتاد پا یپس هر اتفاق

 

 خوام یست فقط نمیافته برام مهم نیم ب یهر اتفاق 

 تونم در حقش کنم یکه م   ینم، تنها لطفی ختش رو ببیر

 ....ق بندازهیفعالً حبس رو به تعو لم بگم ینه که به وکیا

 !نه ؟یحرف آخرت هم  

 ین ماجرا نکن یا یمسعود! به صالحته خودت رو قاط 

 .ممکنه برات گرون تموم بشه
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 :زد و گفت ی ند با حرص پوزخ

 و دختر عموم باشم   الیخیب  یگ یم یعنی 

 د هریاز راه رس ی که حکم خواهرمه رو بذارم هرنامرد

 !اره ؟یسرش ب ییبال

 

 :نا هم جوابش رو با پوزخند دادیس

 نا ید قبل از ایشدنت رو با یرتین مراقبت و غیتو ا 

 افتاد نه حال که گند زده به  ینم ین ا تفاقاتیتا چن یداشت

 نامرده سر راه یه، چطور هر چیخودش و بق  یگزند

 ینجور یگه اید ی شه دخترایتو سبز م  ی دختر عمو

 ....داره یستن پس بدون خودش مشکل ین
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 داری ! شب دراز است و قلندر ب یگ یباشه تو درست م 

 ...رسه ینوبت مام م

 ی د براید یبحث نم ی ادامه  ی برا یگه لزومینا دیس

 :ن گفتیهم

 ... به سالمت 

 .....اونجا رو ترک کرد ی ود کفرمسع

 .....دیتو موهاش کش  ینا کالفه دست یس

 》 یگندت بزنن دختر که همه رو به جون هم انداخت ! 《

 لش تماس گرفت و ازش خواست ازیهمون لحظه با وک

 که داره فعال یطین بخاطر شرای نازن ی انجام حکم برا

 ....صرفنظر ب شه

 

 گه و شغلید ییاد به فکر جیدونست کم کم بایمسعود م

 کنه مسئلهینا برخورد میکه س ی نجورید باشه ایجد
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 ختم ی ریشه ، بالخره به درگیانه حل نمیصلح جو

 .شهیم

 رو که از ی د فکریانات دادگاه و اتفاقات جدیعد از جرب

 کرد کاراش رو صفر  یم  ید عملیقبل تو سرش داشت با

 کرد و ق بل خروج از شرکت به مدت دو روز از مهران 

 .گرفت  یخصمر

 ن تو آشپزخونه سرگرم شستن یوارد خونه که شد نازن 

 آب نذاشته بود متوجه اومدن مسعود  ی ظرف بود. صدا

 : ال خودش بود که مسعود گفتبشه تو ح

 سالم 

 وان تو دستش رها شد ید که لید و از جا پریچنان ترس

 د، بغضش یلرز ین هزار تکه شد دستاش میو افتاد زم

 ی صندل ی تلنگر داشت، رواز به یشکستن ن  ی برا

 ....آشپزخونه نشست و زار زد
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 ییداره، خودش هم دمپا یید دمپایمسعود نگاه کرد د

 نداره یشپزخونه شد معلوم بود حال خوشد وارد آیپوش

 حرف جارو خاک انداز  ینخواست سربسرش بذاره ب

 ریپخش شده، ک ه کل آشپزخونه و ز ی شه هایبرداشت ش

 .جمع کرد نتا رو پر کرده بودی کاب

 مونده کامال پاک ی زی آورد تا اگه چ یآخر کار جاروبرق 

 ... بشه ی ساز

 ن ی ازنمقابل ن یصندل  ی کارش تموم شد رو یوقت

 زدن و به  ید حرف میکرد. با یه نمیگه گر ینشست، د

 .کرد یش م ی که گرفته بود راض یمیتصم

 !فرزانه کجاست ؟ 

 پدرش داره، شب نشده  ی خونه   ی ه کاریگفت  

 ....رده گ یبرم
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 ...خوام باهات صحبت کنم یست، می اتفاقا بهتر که ن  

 تفاوتش رو به مسعود داد و  یو ب ی شه این نگاه شی نازن

 : گفت

 

 دم چقدریست تو دادگاه فهمیبرام مهم ن یچیگه هید 

 رو ن دارم  یمن که کس ی پناهم اتفاقا زندان برا ی تنها و ب

 ....ی ست نگران من باشین جاست، لزم نیبهتر

 

 

 ۲ 

 :مسعود بالفاصله در جوابش گفت

 بمونه تا من  ی نجوریذارم ایخود نزن نمیحرف ب 

 ...ذارمیهستم مطمئن باش تنهات نم

 :سکوت کرد و در ادامه گفت  یکم
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 ... گرفتم یاز شرکت دو روز مرخص 

 !د مسافرت ؟ید بریخوای؟! م یچ ی برا 

 !یکنیکه تو فکر م ی نه اونجور یمسافرت آره ول  

 

 :د ، ادامه دادین رو که دی ظر نازننگاه منت

 ... م اراکی د بریمن و تو با 

 و  بزنه با دست مانعش شد ین خواست حرفی تا نازن

 : گفت

 نا با توجهی دم، همون طور که سیح میصبر کن توض  

 کرد تا بعداً بتونه ی ریگ  یتش رو پیت تو شکایبه وضع

 ر باریچ وجه زیبه نفع خودش استفاده کنه، اآلنم به ه

 دیم بایکن  یره مام کار خودمون رو م ی ت تو نمیسئولم

 ... میبه پدر مادرش اطالع بد

 :و گفت ن افتاد یدلهره به جون نازن
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 ناست به اونایاصالً حرفش رو نزن طرف حساب ما س 

 !چه م ربوطه؟

 ی نا بود بی ترس برش داشت اگه واقعا پدر بچه س

 وه ینامرد یلیحال خ یکرد ول ین کار رو میا یمعطل

 .... ش برهین حد پیدرست نبود تا ا

 : مسعود حق به جانب گفت

 نی ان کار رو کرده و یم ربط داره ، پسرشون ایلیخ 

 د خانوادش بدونن، تویشه بایبچه نوه شون محسوب م

 

 که آرومم ی رم تنها کاریمن فردا صبح م ی ایهم ن 

 یپدر مادرش رو وقت ی افه  ینه! دوست دارم قیکنه همیم

 کنه  ی ت قبول نمینم ، اگه خودش مسئولیفهمن بب  یم

 انیرن و در جرید پدر مادرش به عهده بگیبالخره با

 ... باشن
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 یه منصرفش کنه ، براید داشت هر طورن قص ی نازن

 :ن گفتیهم

 ....میازشون ندار یما که آدرس 

 شرکت رو  ین ینا تو کارگزیمدارک و پرونده س 

 ده بود ن خونه تهرانش دایگشتم تمام آدرس ها رو هم

 ه، ینگران نباش پدرش تو بازار اراک آدم معروف یول

 هتر که چه ب ی ای م ، اگه باهام بی کن یداش میسه سوته پ

 ... رمیخودم م ی ایاگرم ن

 ..زنهین کار شو من دلم شور م یال ا یخیمسعود ب 

 تو کالت  یه ککیپس حتما  ی اگه اصرار به نرفتن دار 

 ... گه استیه گند دینم یهست لبد ا

 ! ؟! راست گفتمیه بابا چه ککن 

 

 ه تو یست گرفتنی ن ین حق توئه، حق دادنیپس ا 
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 .ی ریهست بگکه  ی حقت رو هر طور ی فه داریوظ

 ره  یذاشت به درد خودش بم  یکاش مسعود راحتش م 

 یکرد بعدش برا ین چند مدت رو اگه تحمل میفقط ا

 خواد و نه زخم زبونیتش رو میرفت نه حما یشه میهم

 ال هم که کالیکاراش رو، رابطه اش با ژن یزدن و ا 

 تو  یتموم شد. چون تو دادگاه بعد از اعالم حکم حت

 ...نکرده بودروش رو هم نگاه 

 کرد. حق  یالدم که بدتر، تمام مدت چپ چپ نگاهش م یم

 د.  ی کش ی ماه حبس م۶د  یبا یچیهم داشت بخاطر ه

 و ر مجازیغ ی دنینوشضربه شالق هم بخاطر مشارکت در دادن 

 .ال بودیانداختن عکسا که کار ژ

 :د ید که پرس ی مسعود رو شن ی صدا

 خودم ای ی ایبالخره فردا با من م  یکن یکار میچ

 !برم؟ ییتنها
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 ! امیم 

 

 

 

 ۳ 

 》 اراک 《

 که دانشگاه  ییماه هفتم بود. روزها ی مه یده ن یسپ

 رفت سراغش یبردش و ظهر میکالس داشت حامد م 

 شتریب  یرفتن ول یم  یعیشف ی آقا ی به خونه  یگاه

 یمعتمد ی آقا ی ن خانوم خونه یمواقع به اصرار پرو

 . بودن

 گه هم کهید ی امروزم تا ظهر کالس داشت. روزا 

 رفت سر راهش یش بود صبح که حامد حجره میکا ریب

 ذاشت خونه شون ظهر ناهار اونجا بودن ی ده رو میسپ
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 ده رو هم با یو عصر موقع برگشت به خونه، سپ 

 

 خواسته بود تا ی نجورین خانم ایپروبرد.  یخودش م

 .ده تو خونه تنها نباشهیسپ

 ه مادرش ده امروز هوس کتلت کرده بود از قبل بیسپ

 ین خانم کنارش هم کمیسفارشش ر و داده بود .پرو

 .آش پخت

 از  یقه تموم شد. وقتیدق :۲کالسش ساعت  

 شه منتظرش بود بایدانشگاه خارج شد حامد مثل هم

 ن چند ساعتم یهم یلبش نشست. حت ی دنش لبخند رو ید

 فش رو ی گه رو نداشتن. حامد کیهمد ی طاقت دور

 ونش و باهم به سمتش  ی گرفت، دستش رو انداخت رو

 ابون پارکیدانشگاه اون سمت خ ی ن که روبرو ی ماش

 .بود رفتن 
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 نین، حامد به عادت ایبه محض نشستن داخل ماش

 ی ده، لگدهای شکم سپ ی روزا دستش رو گذاشت رو

 ر دستشیشتر بود زین ساعت بیو که معموًل ابچه ر

 ده ویکرد دوست داشت . رو کرد به سپ  یحسش م

 : دیپرس

 !؟ی ت نشد یز که اذ امرو 

 

 ی ه، فقط اون کالسمون که طبقه یخوب ی لیخ ی نه بچه  

 تا اون  یندارم ول ینکه مشکلیکم سخته با ایبالست 

 ... رهیگ یبال رفتن نفسم م 

 امسال ی رفت ید مین ترمم نبا یا گمیبازم دارم بهت م  

 سال بعد اون  ی برا یذاشت ی م ی گرفت یم  یرو کالً مرخص

 . .. برات سخته ی آخرا امتحانم دار

 سرم گرمه درسامونم الن ی نجورینه بابا اتفاقا ا 
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 م کتابش هم همونه یه تو دانشگاه آزاد داشتیعموم

 .... رفتم یبود خودم نم ینگران نباش مشکل

 ی تون ینم ی رو که گذروند یومعم ی درسا یبعض

 !؟یکن  ی معادل ساز

 د چون دانشگاه آزاده قبولید بپرسم شایدونم با ینم 

 ....کنن ن

 ...ب پرس اگه بشه خوبه 

 یحرکت کردن، وقت  یعیشف ی آقا ی به سمت خونه 

 ن حامد پارک کردهیماش یشگیهم ی د جایه پرایدن یرس

 .بود

 

 یآقا ینه وار که خویکوچه بن بست بود و اون سمت د

 داشت دقت که ین نمیبه ماشیبود معموًل غر ی معتمد

 .کرد پالک تهران بود
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 سر کوچه گذا شت و با هم به سمتن رو یبناچار ماش

 نید در رو باز کرد اولی ده با کلیخونه راه افتادن ،سپ

 بهیکه نظرشون رو جلب کرد دو جفت کفش غر ی زیچ

 هم از پله هابود. نگاه متعجبش رو به حامد انداخت و با

 .خونه تو سکوت بود یبیبال رفتن به طرز عج

 ییرا یتو پذ دیده در هال رو باز کرد وارد که شد دیسپ

 ....ده بودشون یه خانوم و آقا نشستن که تابحال ند ی 

 ن دستاش بود ، متوجه مادرشیپدرش هم سرش ماب 

 ه سرخ شده بود یشد که صورتش از گر

 

 

  

 

 پرآشوب  یده با دلیسپده و حامد سالم کردن، یسپ
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 دن حال و روز ما درشیناشناس و د ی بخاطر مهمونا

 :دیپرس

 !شده؟ ی مامان! طور 

 دن حامد صورتش رو با دستاشین خانوم با دیپرو

 ...ه گذاشتیگر ی پوشوند و دوباره بنا

 :دیده نگران تر از قبل رو کرد به پدرش و پرسیسپ

 !ش شده؟یطور یافتاده ؟! کس ید اتفاقیبابا ! شما بگ 

 !کنه؟ یه میمامان چرا گر

 تاسف ی حرف سرش رو به نشونه  یب ی معتمد ی آقا

 ...داد یتکون م

 ر و شوکه شده بود که یغافلگ ی ن خانوم بقدریپرو

 ره که ظهر رو خونهی ده تماس بگیحواسش نبود با سپ

 دنیجا اومده بود و اآلن با د یان ، تازه حالش کمین

 ...از خجالت شدوجودش پر  ی حامد دوباره همه 
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 که رنگ به رو  ی ده ایدن اوضاع و سپ یحامد با د

 مبل نشوندش ، ی د رونداشت، شونه هاشو گرفت و بر

 ... آب براش آورد یوانیبه آشپزخونه رفت و ل

 : مسعود سکوت رو شکست و گفت 

 م شما رو یخواستین راه بود نمین آخرید ایباور کن 

 ... می ناراحت کن

 : ن خانوم گفتیپرو

 زنم  یه پسرم دارم سکته میچ ی؟! ناراحت یاراحتن 

 ...کنم یشه! باور نمیباورم نم

 ....ا سر داده ریدوباره گر

 :دیده نگران و کالفه پرسیسپ

 ید؟ و چه اتفاقیهست ی د شما کی شه لطفا بگ یآقا م 

 افتاده؟
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 ده که کنار هم نشستهیبه حامد و سپ   یمسعود نگاه

 : بودن انداخت و گفت

 من رابطه ی با دختر عمو  ینا مدتیقا سبگم ؟! آ یچ 

 ر باریچ جوره زیشون بارداره و هیداشتن ، اآلن ا

 .....نجایم ایایم ب یره مام مجبور شدینم

 

 ده و حامد یسپ ی دن برایکه شن  یهولناک ی هضم حرفا

 نین باره ایاول ی ن خانوم انگار برایرممکن بود پرویغ

 زده ه اش شدت گرفت. حامد بهتیشنوه گر یحرف رو م

 .کرد یفقط تماشا م 

 : گفت  یده عصبیسپ

 باشه، ین آدمیر ممکنه، ا مکان نداره برادرم همچیغ 

 ...شهیباورم نم

 : ده و گفتی مسعود رو کرد به سپ
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 کنه  ی نهمه نامردیا ی شد کس یمام اولش باورمون نم 

 ی تی ن وضعیکنه با ایره حداقل قبول نمیر بار نمیالنم ز

 .....کنه ی ازش نگهدارمان یکه درست کرده تا زا

 ی صندل ی حامد تازه به خودش اومده بود از رو

 :تاد گفیبرخاست و با فر

 نا ین وصله ها به س یآقا حرف دهنت رو بفهم ، ا 

 دیپدر مادرش سواستفاده کرد یچسبه از خوب ینم

 د؟ اگهید سوءاستفاده کن یخوا ید؟! میداستان ساخت

 یحتما کار ره ،یر بار نمیکنه و ز یت قبول نمیمسئول

 !نکرده

 

 : ن گفتی تازه کرد و با اشاره به ناز ن  ینفس

 ! ن کارا نداشتهیبه ا ی ازیخودش زن داره ن 
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 که پاکت عکسا رو به دستیمسعود برخاست در حال

 :داد گفت یحامد م

 گهیتا دو ماه دید در ضمن نها ینی ن عکسا رو ببیا 

 ابلز قیش ساده همه چیه آزمایاد با یا م یبچه به دن 

 .... صهیتشخ

 مسعود  ی گه حرفایک عکسا دیک به یدن یحامد با د

 د کالفه پرتشون کردیو که دد ، عکسا ری شن یرو نم

 : دیز و موشکافانه پرس یم ی رو

 

 گرفته و  ین عکسا رو کید ایشه بفرمائ یاون وقت م 

 !بوده؟  یهدفش چ

 :مسعود گفت
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 گردوند تا  یمنو سر م ی نا همش دختر عمویآقا س 

 بازم یخوامت ولیگه نمیگه دی هو بهش م ی  نکهیا

 ره یگ  یره عکس م یم ی ه بارش دوست نازیباهاش بوده 

 من قول ازدواج  ی تا مدرک داشته باشن، به دختر عمو

 نیم سال گذشته ازدواج کرده و ایدیداده بوده، تازه فهم

 .کرده بود یموضوع رو از همه مخف

 کرد ده عکسا رو برداشت نگاهشون ین فاصله سپ یتو ا

 نطور ین خانوم همچنان اشکاش رو که همی، پرو

 ن داشت بلند ییه پاک ی کرد ، حاج آقا سر ی امدن پاک میم

 ....ش حامد سرافکنده بودینکرد پ

 حامد سرگشته و سردرگم چنان شوکه شده بود که

 ده و حال خرابش ، نتونست فضا رویبدون توجه به سپ

 ب اون موند به صاحیگه م یقه دیک دقیتحمل کنه اگه 

 ی احترام یبراش قائل بود حتما ب ی ادیخونه که احترام ز
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 افته خونه رو ترک ین ی ن اتفاق یننکه جیا ی کرد، برا یم

 ....کرد

 شیط پیدن شراین با دی بود نازن یاوضاع قمر در عقرب

 آمده مسعود رو که عامل آمدنشون بود لعنت فرستاد به

 ک ه  یط یتو شرا یمون بود ولیکه کرده پش ی کل از کار

 ذاشت و ی شد کال مینبود اگه م یداشت راه بازگشت 

 .راش ممکن نبودن ب یدر حال حاضر ا یرفت ول یم

 .نا کالفه کننده بودیمادر و خواهر س یدن ضجه هاید

 که یم ، مسعود در حالیاشاره زد به مسعود که بر

 :خاست گفت یبرم

 د قصدمون از آمدنیحاج آقا، حاج خانوم باور کن 

 برامون ی گه ایآقا پسرتون راه د ید ولعذاب شما نبو

 مزاحم   میاین همه مسافت بیم اینذاشت. مام مجبور شد
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 .... میکن  یم ، حالم رفع زحمت م یشما بش

 که تا اون موقع ساکت بود و با وجود  ی حاج آقا معتمد

 :که داشت خطاب به مسعود گفت ی حال بد

 

 شدنن خانوم تا روشن یم، امّا ایر شدیما کامالً غافلگ 

 نا هم صحبت ی د با سیمونن، من با ینجا میفشون همیتکل

 دو ی به سر زندگ ینم چدو ین اتفاق نمیکنم با ا

 د گذاشت و رفت ؟! برادر ید یاد، دامادم رو دیخانواده م

 ... استیعروسم هل

 گهید بار دین پرینازن  ین حرفها رنگ از رویدن ایبا شن

 اون  مون بود،مسعودم مقصر بود چونیاز حماقتش پش

 آمد باز یان اگه همراهش هم نمینجا بیباعث شد به ا

 ن کاریگرفته بود و ا ی جد میکرد خودش تصم ینم یفرق

 .کرد یرو م
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 ۶ 

 

 ابون شدن صدیسربار مسعود بودن و آواره کوچه خ

 ره،ی نجا بهتر بود و امکان نداشت بپذیپله از موندن ا

 : د که مسعود گفتیبا کمال تعجب شن  ی ول 

 ین جوریخوبه، ا  ی لید که خی ن لطف رو کنیاگه ا 

 ...شهیکار پسرتون جبران م یاز زشت یلاقل کم

 به سمت مسعود قدم یس و تهاجمیخ ی ده با صورتیسپ

 :برداشت و گفت 

 ن وصله هاید ایگه پهن کن ید  ی د تورتون رو جایآقا بر 

 ... ..چسبه  یبه برادر من نم

 کرده که حامد پرتشون ییمسعود با اشاره به عکسا
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 : ز گفتیم ی بود رو

 یچ یعنید! تور پهن کردن یدیشمام که عکسا رو د 

 !؟ خانوم

 : ن و گفتی رو کرد به نازن

 فت یحق با حاج خانومه تو هم تا روشن شدن تکل 

 ...یمون   ینجا میهم

 که فقط مسعود ی ن آورد طوریین تن صداش رو پای نازن

 : بشنوه گفت

 

 نجایم اه هیک ثانیام تهران یمن همراهت م 

 ...مونم ینم

 ن قصد موندن نداره جلو ی د نازنیکه فهم ی حاج معتمد

 : فتآمد و گ

 نیم ا یتا ما هم بفهم ینجا بمون ید همیدختر جون! با 
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 خودیسال زحمت ب ۲۶ یعنیم یت کردیترب یچند ساله چ

 ه یبخواد   یم؟! پسرمون با وجود زن و زندگیدیکش

 یار خوبیکار بساره ؟! اتفاقا یبه بار ب  ین افتضاح یهمچ

 د. هرچندیان گذاشتید و ما رو در جر ینجا اومدید ایکرد

 در انتظارمونه  ی ندیجاش هم اتفاقات نا خوش آنیتا هم

 .... یول

 :د گفتیبا ترد ی ه ایبعد از ثان

 مان دارم ، اگه یپسرم ا ید بگم من به پاکیبا یول 

 رممکنه دست بهیم غیتش کردیپسر م است و ما ترب

 ... ده باشهز ی ن کاریچن

 جوون ی حاج آقا معتمد ی ن خانوم انگار از حرفایپرو

 :دشون گفتیید در تاتازه گرفته بو

 

 یحروم خورده و نه تو خانواده ا ی پسر ما نه لقمه   
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 دنشی ا عادت به شنیده باشه یزا دین چیبوده که از ا

 ... داشته باشه منم با ن ظر حاج آقا موافقم

 و باخته بود و چهره اش ن که خودش ری رو کرد به نازن

 زد، یم  یکه به جونش افتاده بود به سرخ یاز التهاب

 :فت گ

 !ی ر ینم ییو جا یمونی نجا میشما هم 

 گه لزمینکه دیکه شد و ا  یاز استقبال یمسعود راض

 گه داشته باشهین رو تا دو ماه دی ت نازنی ست مسئولین

 :کنار گوشش گفت ی، با تحکم و به آهستگ

 یگن تو که مشکلی خانوم درست م  حاج آقا و حاج 

 هت هم ب  یپس بمون تا انگ ی از خودت مطمئن ی ندار

 فهی نم وظیبی کنم م  یفکر م یزده نشه راستش هرچ

 کنن،  ی مانت ازت نگهدارین خانواده است که تا زایهم

 ال منم راحته بعدم که مش خص شد یکه باشه خ ی نجوریا
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 زا  یو قانون ی دیل میبچه مال خودشونه، بهشون تحو

 که  ی درست مثل رفتار یکنیت مینا شکای دست س

 .خودش کرد

 

 

 

  

 : نا و گفتی به پدرمادر سمسعود رو کرد 

 ی فیشر ی ت با انسانهاین وضعیدوست نداشتم تو ا 

 برام ی گه ایپسرت ون راه د یمثل شما آشنا بشم ول

 من ی د و از دختر عمو ینذاشت ممنون که درک کرد

 ...د یکن  یمراقبت م 

 رابر عمل انجام شده قرار گرفت خودش بودن در بی نازن

 ی ف دستیهمون ک که نداشت ی ادیز زیو لباس تنش ، چ 
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 توش بود همراهش نبود. صبح  ی ل ضروریهم که وسا

 نا توی که س ییف پولش رو برداشت همون پول یفقط ک 

 به طرفش پرتاب کرده بود.مطب  

 ده بشه کهینجا کشیکرد کارش به ا یفکرشم نم یحت

 دونست به  ینا بذاره اگه میپدر س ی خونه   پا تو ی روز

 گشت یران برمیه اکرد ب یشه غلط می م  یدگیچین پیا

 .....مرد بهتر بود  یم ی ه از گرسنگیهمونجا تو ترک

 چشمش ی نا جلویس  یعصبان ی چهره  ی لحظه ا ی برا

 !شه؟یم یافتاده چ یزنده شد اگه بفهمه چه اتفاق

 .نشون فاصله بودی ب ی خوبه که مسافت

 : ن گفتی نازن

 ... خوام مزاحم شما باشم یممنون حاج خانوم نم 

 :تن خانوم گف یپرو

 تو یدارم و چه آشوب  یچه حال یدختر جون اگه بدون 
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 میدی نجا رسیبه ا  ی ارم از کجا و چجوریدلمه تا سر در ن

 ی من هنوز حرفا  ینجا باشی د همیرم پس بایگ یآروم نم

 ...دمی نا رو نشنیس

 .ن نمونده بودین مخالفت ناز ی برا یراه

 هی ده همچنان حالش بد بود بچه یمسعود رفت، سپ 

 خورد به یگوله شده بود و تکون نم طرف شکمش

 

 کرد آروم ید و سعی کش یق یاتاقش پناه برد، نفس عم

 .دیت ختش دراز کش ی باشه، رو

 رفتار تند حامد یده بود ولیکه مدتها روش نخواب یتخت

 ی ست حامد عالقه دون ی در انتظارشونه م ینشون داد چ

 ا حساسهیهل ی به خانواده اش داره خصوصا رو یخاص

 .از حد دوستش دارهش یو ب

 ش یگذشت نگران یشدن هر چه م ی اشکاش دوباره جار
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 اد اون ی ینکه باورش س خت بود ولیشد با ا یشتر م یب

 د کتاب به یخر ی برا  یبار افتاد که بعد از مراسم عروس

 نایا و س ین هل یسرد بتهران رفته بود و شاهد ارتباط 

 نهنا با خویبه عنوان همکار س ی که دختر یبود و تماس

 متوجه یزد ول ینا هر چند آهسته حرف می گرفت و س

 .. ..ن دختر حتما همونهینشون شده بود، ایت ب یمیصم

 نا باشه، ی اگه بچه واقعا مال س

 با پدر حامد  ی ا نگاه کنه ؟! چطوریچطور تو صورت هل

گه تو اون خانواده یرمان رو در رو بشه؟! مطمئنا د یزجون وآقا هی؛ عز

 !نداره یگاهیجا

 

 غذا  ینی در اتاق باز شد و مادرش با س یاز مدت بعد

 وارد شد، اشک چشماش رو پاک کرد و به حالت

 :ن خانوم گفت ینشسته درآمد، پرو
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 ن حالت خودتو ناراحت نکن فعالً تو شوکم یتو با ا 

 ....ارت رو بخورا ناهیشه، بیم یزیه چیبالخره 

 ش رو ی هم نباشه از الن اثر منف یه اگه واقعین قضیا 

 شه احترام شما رویمن گذاشته، حامد که هم یتو زندگ

 رفت؟! فکر نکنم  ی چطور ی دیشتر داشت دیاز خودم ب

 یرو یتیدونم چه حساسینجا بذاره من میگه پاشو اید

 ا دارهیهل

 

 

 ۸ 

 

 یبا دلدارده  ی ت خاص سپین خانوم بخاطر وضعیپرو

 : گفت

 ن یم، رفتارش تا همید بهش حق بدیمادر جون! با 
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 ن نکرد هر کسیتوه ی کلمه ا یمودبانه بود حتحدم 

 بارمون ی زیه چیذاشت بره ینم ی نجوریگه بو د، همید

 ....کرد یم

 یده خودش رو تو آغوش مادرش که کنارش رویسپ

 ن خانومم یه کرد . پرویتخت نشسته بود، انداخت و گر

 کرد دخترش رو  یسع  یده نداشت ولیاز سپ  یکمدست 

 ی نوازش کرد، با مهربونآروم کنه پشت و کمرش رو 

 :گفت 

 ست حامدیبچه ات خوب ن ی زم براینگران نباش عز 

 گهیتو رو دوستت داره خصوصا که تا چند وقت د

 .ادیا میبچه اش بدن

 :ه گفت یده با هق هقِ گریسپ

 تونم یارشم نمن رفت یرم هم یمیمامان من بدون حامد م 

 !؟یاد دنبالم چ ی از دارم اگه نیتحمل کنم محبتش رو ن
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 ت و محبت یط حما ین شرایتو ا یدونم دخترم هر زنیم 

 کم  یز یخواد حامدم که تاحال برات چیشوهرش رو م

 یم اگه خبریکن یشه تا عصر صبر می نذاشته، مثل هم

 رم، برو خونه ات حالم یگی ازش نشد برات آژانس م

 ... بخور پسر کوچولوت گرسنه استناهارت رو 

 :ده با اعتراض گفت یسپ

 ی خواید ؟! م ین دختره رو نگه داشتیرا امامان ! چ 

 !ه؟ین ک یگن ایدق مون بشه؟! دوست و آشنا نم ی نه یآ

 .... ادیمن ازش بدم م 

 ین همکارای بازم برو خداروشکر کن تو بازار ب  

 خودمون باشه ی نگفتن بذار تو خونه   ی زیبابات چ

 خواد یرو که دلش نم ییمجبوره کارا یهتره ، آدم گاه ب

 یانه! ولیدونم حرفاش درسته یهنوز نمانجام بده من 
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 کرد نذاشت بره اگه راست گفته باشه  ی بابات خوب کا ر 

 یفه  یکه حق با اون آقاهه که گفت پسرعموشه، وظ

 م . اگرم حرفاش دروغ باشهیکن ی ماست ازش نگهدار

 د پس یل خودش تاوانش رو بامش به حاید بذاریکه نبا

 

 ی کردن زندگد هدفش خراب یبده ، از کجا معلوم شا

 . نا باشهیس

 دنشونی؟! حالم به م خورد با دیپس اون عکسا چ 

 ی نا چیشد اآلن در مورد س یبحال حامد که چه حال ی وا

 گه چطور با ین دختره اگه دروغ میکنه؟! ا یفکر م

 که حاضره یزنه؟! کس یش حرف می نان از آزمایاطم

 ... هست ی زیه چی یعن یش یاد آزمایب

 ی ه شروع کرد به گفتن با تندمنم اولش که آقاه 

 دی برخورد کردم، عکسا رو ک ه نشون داد گفتم شا
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 ش بده ینکه گفت حاضره آزمایا یباشه ول  یساختگ

 تونم باوریبگم ، امّا بازم منِ مادر نم ی زینتونستم چ

 رتکب شده باشه م یبزرگ ی ن خبط و خطایکنم پسرم چن 

 که کنارشه، بهرحال تو ی خصوصا با وجود اون دختر

 نا حرفید با س یمن با یباش ی زیست نگران چیلزم ن

 .....بزن م

 د ازش قول گرفت ناهارش رویسر دخترش رو بوس

 .بخوره و با اندوه اتاق رو ترک کرد 

 

 

 

  

 رون آمد هنوزم مات ویکه ب ی معتمد ی از خونه آقا

 ن حال یدر ع ی ش کمدیه نمایکرد   یممبهوت بود ، حس 
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 . دهیز دیغم انگ 

 تنها خواهرش خط قرمز یشدن زندگتصور تباه 

 د یکه شن ییده بود با حرفایکه د ییش بود. عکسای زندگ

 نا نسبت دادهیکه به س  ی ت و بچه ایبا اون وضع یو زن

 .چکدوم براش قابل باور نبودنیشد ه

 !ده؟یزا رو د ین چیا هم ایا هلیآ

 نگفته ؟! مگه خانواده نداره ؟! چرا پس  ی چیو هده یشن

 !نگفته؟ ی زیچ

 ی نا زندگی نا رو بدونه و هنوزم داره با س ی ممکنه ا

 !کنه ؟یم

 

 ره، امّا قبلیا رو بگی هل ی ش شماره ی خواست با گوش

 تماس رو لمس کنه  یبرقرار  ی نکه دستش دکمه یاز ا

 .منصرف شد 
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 طمئن نشده ان نباشه چرا تا میا در جرید اصالً هلیشا

 !ناراحتش کنه؟

 عود ازش خارجباز شد و مس ی معتمد یآقا ی در خونه 

 اده شد و ینش بشه ، حامد پی شد خواست سوار ماش

 : ع خودش رو بهش رسوند و گفتیسر

 !رم ؟یتونم بگیقه وقتتون رو مید آقا، چند دقیببخش 

 ...بله جناب ،در خدمتم  

 رده نا خویکن و راستش رو بگو اگه با س  یمردونگ

 ترا به هر کس یخرابش کن ی خوایو م  ی حساب دار

 زاین چیگو ، آ قا ! من برادر زنشم اگه اب  یپرست  یم

 رسم ما هر دو یت داشته باشه خودم به خدمتش میواقع

 ه همین موضوع رو بقیم اگه ایهست ییخانواده با آبرو

 نا رویشه، اصال شما از کجا سیبفهمن برامون بد م

 !د ؟یشناس  یم
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 ... ن تا همه رو برات بگمی تو ماش نیبش 

 

 .....سعودم نشستحرف سوار شد م یحامد ب

 ... مسعود شروع کرد تمام اونچه رو که بود گفت

 .... ن تو شرکتی از استخدام نازن

 .... نا ی رابطه اش با س

 ....استخدام خودش 

 ....نا گفته بودیکه خود س ی ازدواج صور

 .....و

 نست گفت و حامد با دو یرو که م ییزایتموم اون چ

 ...شد یرتر م یدنشون هر لحظه متحیشن

 ر گوش یکه ز ین همه اتفاقاتیرش ایش پذیزش گن جامغ

 ....خبر بود رو نداشتیافتاده بود و از همه شون ب

 مسعود ازش تشکر کرد  ی بعد از تموم شدن حرفا
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 داشت باهاش تماس ی شماره تلفنش رو گرفت اگه کار

 .... مسعود رفت کردن و یره ، خدا حافظیبگ

 ،ی م عتمد ی آقا ی ده بود که دختره مونده خونه یحال فهم

 زنه و مونده  یش میمطمئنه که حرف از آزما ی اونقدر

 !تا ثابت کنه

 

 گه پاش رو تو اون خونه بذاره حال یمحالِ ممکن بود د

 ده ینکه سپیچشم و رو شده ، با ا ین حد بینا تا ای که س

 تموم جونش دوست دارهکه تو راهه رو با  ی و بچه ا

 فی و تا ت کل بنده یز میهمه چ ی فعالً چشم رو یول

 ..بره  ین خانواده نمیاز ا یخواهرش روشن نشه اسم

 

 

 ۶ 
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 ش یم شده بود ، با گوش ی ن شد ساعت دو و نی سوار ماش

 :نا رو گرفت با سه تا بوق جواب دادیس ی شماره 

 ؟یالو سالم حامدجان خوب 

 : فتگ ی سرد و جد یحامد با لحن 

 ؟ یصحبت کن  یتو ن ی سالم ، م 

 :ورد و گفتنا از لحن حامد جا خیس

 

 .... بله در خدمتم 

 ه سوال ازت دارم؛ جواب درستینا! فقط یس 

 ...خوامیم

 .... دم ا ونم درستیبپرس حتما جواب م 

 !؟یا هستیهلر از یبغ  یکستو با  

 ...نا جواب بده، فقط راست باشه یس

 :د ید پرسیه با تردافتاد ید اتفاقینا ف همیس
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 !؟  یپرس یزا رو می ن چیا یچ ی برا

 ه خانمیشمام و  ی نکه من الن سر کوچه یخاطر اب 

 ....یگه تو پدر بچه اشی باردار تو خونتونه که م

 :انگار نقره داغش کرده باشن گفت 

 که   یم و تنها کسیحامد! بخدا قسم تنها زن زندگ 

 ارم ،است ، تا آخر عمرم بهش وفادیدوستش دارم هل

 !شده یدونم چ  یمنم نم

 !؟ی کرد  یازدواج مصلحت  ایل فقط جواب منو بده و با ه 

 نا برداشت خودش رو کرد و بایحامد از سکوت س

 :ز گفت یدآمیتهد یتحکم و لحن

 دمیکه شن ییزاین چیبحالت اگه ا ی نا ! فقط وایس 

 ت داشته باشهیواقع

 و  یخواهر من با نقشه آمده باش ی که تو خواستگار 

 ا بوده ، اآلنی ر از ازدواج با هلی بغ ی زیفت چهد
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 یکنه ول  یندارم مغزم درست کار نم  یزونیت م یوضع

 در یز خوبی، چ ی کینو بدون از طرف من یفقط ا

 .... ستیانتظارت ن

 .... حامد باور کن 

 :د یحامد زد تو حرفش و پرس

 !انات خبر داره؟ی ن جریام از ایهل 

 :ل رفته گفتیتحل ییبا صدا

 یقسم اونجور یعل ی حامد به ول  ی دونه ! ولیآره م

 ..ستین یکن یم که تو فکر

 ارن که بخوانیرو به زبون نم ی نامرد ! اسم عل  

 اسمش قسم ی فشون رویکث ی ه کارا یتوج ی برا

 ...رنتو  بخو

 رم،یدم خ ودم طالق خواهرم رو ازت بگیبهت قول م  

 ..... ذارم به دلتیاز حال به بعد داغش رو م



@Romanbook_ir                                                                                      تابوشكين عاشقانه  

  
 

شما! یمجازق ین رف ین و آخریرمان بوک:  اول                                      

 قطع کرد و با ضرب یون خداحافظرو بد یگوش

 .داشبورد ی انداختش رو

 خودش رفت،  ی ن رو روشن کرد و به سمت خونه ی ماش

 ایده پاشو بذاره تو خونه یتا بحال نشده بود بدون سپ 

 رفت یخودش تنها م یا وقتیشدن و یباهم واردش م

 خوبش ی ه یده تو خونه با اون اخالق و روحیسپ

 .دیکش  یانتظارش رو م

 ذاشتیقلبش م ی پا رو ید تا مدتیط بای ن شرایا تو یول

 .کرد  یاساتش رو کنترل مو احس

 

 

 ۶ 

 

 داد امروز  یرو نشون م ۳د ساعت  ی به خونه که رس 
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 ن وجود یا دانشگاست با ای دونست هل یسه شنبه ب ود و م

 .خاموش بود یشمارش رو گرفت ول

 ده رویش تو دستش بود که زنگ خورد، اسم سپیگوش

 یحال ی ادآوریبا  یگرفت جواب نده ول مید تصمیکه د

 حضورش تو خونَشون داشت دلش ی ه ن لحظیکه آخر

 : ن تماس رو وصل کردیومد، بنابراین

 !بله 

 :د یده رو شن یسپ ی گرفته  ی صدا

 !؟یحامد جان خوب 

.......... 

 نا یگم دروغه تو سی حامد جان باور نکن! من که م 

 .... ستین ین آدمیهمچ یشناس یرو م

 ن خانوم تویش حرف زدم اصل ماجرا و وجود اباها 

 ....رو انکار نکرد شی زندگ
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 است اآلن یهم بوده مال قبل از ازدواجش با هل ی زیچ 

 . .. ستیگه نیکه د

 

 ن یان چن ینطور که معلومه شما هم قبالً در جریپس ا 

 ی اجازه بد ین وجود چطور تونستید! با ایبود ی رابطه ا

 !ت؟یمیت صمدوس ی ان خواستگاریخانوادت ب

 تموم شده، بوده   ی زیه چیم یباور کن ما فکر کرد 

 ی م خصوصا مامان ، برایگفت همه باهاش مخالفت کرد یچون وقت

 .ز تموم شده یم همه چین فکر کرد یهم

 نایست که این ی نا اونجوریحامد جان مطمئن باش س 

 شون رو به هم یخواد زندگ یگن معلومه دختره م یم

 ....بزنه

 یمن تا ته و تو یخود نکنیام دفاع بخو ید ازت میسپ 

 ....رمیگ  یارم آروم نمیدر نز رو یهمه چ
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 !شه؟یم  یما چ یف زندگ یپس تکل 

 ... دونم ، فعالً که همونجا بمونینم 

 :د که گفتیده رو شنی بغض آلود سپ ی صدا

 تی منو از زندگ ی دار ین راحتی؟! به همیچ یعنی 

 !؟  یکن یحذف م

 

 ندارم تو ید حال خوشیزدم ؟! سپ  ین حرف یمن همچ 

 کارید چینم بایده فکر کنم بب سربسرم نذار، مهلت ب یکی

 .کنم 

 کی یشم ، بدون تو حتیوونه می از ظهره دارم د 

 .....تونم...... حامد بفهم ی لحظه هم نم

 : هم فشار داد و گفت ی رو یچشماش رو از خستگ

 یوونه شدم، چه انتظاریدم دی که شن ییزایمنم با چ 

 سرمون اومده  ییدونم چه بالیهنوزم نم ؟!ی ازم دار 
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 ن امشب یدم همین فردا بخوام برم تهران شایممکنه هم

 . . .بهتره  یافتم تو همونجا باش یراه ب

 ...ن اآلنیام خونه همیخوام ب یمن م 

 خوام برم خونهیاد میکم حالم جا بیچون  ی ای بهتره ن 

 .... نایبابا ا

 نا و آقا یبه باباجون ا ی خوایم یعنیحامد!  ییوا 

 !؟یرمانم بگیه

 ش دادنیه که حرف از آزماین نا تو شکم زیس ی بچه  

 ه ک ه بشه یزین حد مطمئنه ! بنظرت چیتا ا ی عنیزنه  یم

 

 د با خانوادم مشورت کنم قبل از هر یپنهونش کرد ؟! با

 .... ا صحبت کنمیخوام با هل یز میچ

 :دیده هق زد و نالیسپ

 نگاه  ی گه رویمن د یحامد! اگه به خانوادت بگ 
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 انگار ی رونم کردیب کردن بهشون رو ندارم ، تو هم که 

 نا داره به بن بستینا ایس  یما زودتر از زندگ  یزندگ

 ....رسه یم

 

 

 ۶۲ 

 :ده گفتیسپ ی ه یحامد کالفه از گر

 ی دونید؟! خودت از همه بهتر م ی سپ ی گیچرا چرت م 

 مامانت  ی چقدر دوستت دارم ، تو که قبالً هر روز خونه 

 

 خوامینم رم تهران ،یا فردا میمن مطمئنا امروز  ی بود

 . ..یتو خونه تنها باش 

 ست. اآلن اونقدر حالم بده کهیم ن یزا حالین چیمن ا 

 .... خوامیمن تو رو م  یآرومم کن یتونیفقط تو م 
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 گم تو حالی کم درک کن می؟! یشه بس کنید میسپ 

 کهرو  یدسته گل ی نم چطورید فکر کنم بب یستم بایخود ن

 .انتظار  به آب داده رو جمعش کنم یداداش جنابعال

 ی تفاوت باشم ، چشمم رو به نامرد یکه ب ی ندار

 ... داداشت ببندم

 :ده سکوت کرد و حامد ادامه دادیسپ

 م نباش ، یزیزم، نگران چیمراقب خودت باش عز 

 ....الم راحته! حالم برو استراحت کنیخ یاونجا باش

 جهی نت یرف کردن مسعود بمنص ی ن برای نازن ی تالشها

 یبه سمت اراک راه افتادن. برالش یبود. برخالف م 

 د، تا بحال به قم هم نرفته ید ین جاده رو مین بار ایاول

 .بود

 

 ی دن تابلوهایدن با دیقم که رس ی کایبه نزد
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 یه حالیحرم حضرت معصومه(ص)  ییخوش آمدگو

 . شد

 ی ا حتشتر آدمیه که ب یه اصل کلین یشه گفت ایبا میتقر

 به بن بست ینشون وقتین ترید ین و ب یسنگدل تر

 ا یشن یا از همه جا مونده و رونده م یرسن،  یم

 شن ویخوره دل نازک م   یرشون به سنگ م یکه ت یزمان

 .زنیر یفرو م  ی با تلنگر

 نیهم ی گردن برا یل و مقصر میتو ذهنشون دنبال دل

 شد که به  ی کنن اون قدر عقب تا بفهمن چیعقب گرد م 

 !دن؟ینجا رسیا

 که از خدا  یرعکس مدتشن، بیهم دست به دعا م یگاه

 نن تنها شدن و از دست یب ین که م یروگردون بودن هم

 ....ارنی اد به خدا پناه می برنم ی کار یکس

 اد آورد که چقدر در یش رو به ین دوران بچگی نازن
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 کنار پدر و مادرش خوشبخت بود. اون زمان پدرش

 نکهیداشتن . تا ا یخوب  یندگ کرد ، ز یسالم بود و کار م 

 

 اباب سر راه پدرش قر ار گرفتن و کم کم ق نیچند رف

 .... دیشون از هم پاشیزندگ

 ن بار براش دوختهیاول  ی که مادرش برا ی چادر گلدار

 چادرش رو  یاقیبود رو بخاطر آورد. با چه ذوق و اشت

 ه ، به ید و همراه لدن دختر زهرا خانوم همسایپوش  یم

 رفتن. ماه رمضونا   یان به مسجد محل مموقع هر اذ

 ظهر و مغرب  یره ولی تونست رو زه بگ ی اطر سنش نمبخ

 ط و حال و هوا رو یرفت چقدر هم اون مح ی به مسجد م

 . دوست داشت

 ی شد و تو همون دوران بچگ یکاش هرگز بزرگ نم

 د و یحرم دلش لرز ی دن گنبد و گلدسته یموند ، با د یم
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 بود که ییمنده کاران شر یشدن نازن  ی اشکاش جار

 که به دست خودش ساخ ته فرو یدر لجن ی کرده بقدر

 هید یش فقط بایرفته که نه راه پس داره و نه راه پ

 ن آدمایاز ماجرا رها کنه بره ،خودش رو از ا  ییجا

 دم مجبور بشه بچه کهیدور کنه و گم و گور بشه شا

 بازم دروغش برمال  یا آمد رو بذاره و بره ولیبدن 

 ...شد  یم

 

 نا یشه ؟! س یده م یبخشکه کرده  ییا با کارایفکر کرد آ

 !بخشه؟! خدا چطور؟ یم

 

 

 ۶۳ 

 نه که بَچَشیست ای ر نییکه مسلمه و قابل تغ ی زیچ
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 مادر تو دوران  ی گن کارای نطور که مینامشروعه و ا

 ذاره حالم با ین میجن ی م روی ر مستقیتاث ی باردار

 ا قابلیافته آیب ی نا زده اگه اتفاق بدی که به س یتهمت

 !تونه جبران کنه؟ی طور مج برانه؟! اگه هست چ

 شه،یاگرم اآلن راستش رو بگه از طرف همه طرد م

 نهی شه و سیم یرتیکه حال براش غ ی ن مسعودیهم

 ...اندازه یتف هم تو صورتش نم یکنه حت  ی سپر م

 

 کنه یتش میالن هر چند به اجبار داره حما یول

 نه که ی از داره حداقلش ایت نین حماین به ایونازن

 تونه داشته یمان میهست که تا زا ی اهخونًش سرپن

 .....باشه

 شهیکه داره مرتکب م یاگه به عواقب کارش و گناه

 ف رو راهید و کثیجد ی ن بازیکرد هرگز ا  یفکر م یکم
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 یوونه کننده این برزخ دیانداخت و اآلن در چن ینم

 .کر نکرده بودزا فین چیکبارم به ای ینبود. تا بحال حت 

 ینا و انتقام بود! چیس  ین زندگتنه ا هدفش خراب کرد

 !د؟ینجا رسیشد که به ا

 ی شد حتیپلم نمازش ترک نمیبود که تا د ی ن دختری نازن

مدام به  بزارد  یا زنانگیش افتاد که پا به دن یکه برا یاتفاق تلخ بعد از 

 کرد که  یدرگاه خدا استغفار م

 ن یچن ی ه خودش اجازه ه بیباعث شده نادر پسر همسا

 راحت ، بدو ن یلیکه مادرش نبود خ ی عبده مواق ی کار

 .کرد یباهاش برخورد م یچ اصول یت هیرعا

 هی به چشم  ییتنها ی خبر از همه جا از رو  ین ب ی نازن

 که اون آدم درستیدش در حالیدیدوست و برادر م

 ی دیتموم مدت تو فکر پل یطانیبرعکس با افکار ش
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 کرد. بعد از اون یتصورشم نم  یحتن ی بوده که نازن

 کر د چرا   یتفاق وحشتناک ، خودش رو سرزنش ما

 !مش رو داده؟یک شدن و ورود به حریبهش اجازه نزد

 از شهرشون که مجبور به مهاجرت شدن، تو تهران

 ت فاصلهیسخت شد که کم کم از معنو ی جور یزندگ

 د که از صبح تا شبید یمادرش رو م یگرفت . وقت

 ی چیه بازم به یکنه ولیمردم کار م ی برا صادقانه

 م یشد و تصم یرسن، از عالم و آدم طلبکا ر مینم

 و آدماش یگرفت حق خودش و مادرش رو از زندگ یم

 د یاستخدام و کار رفت، فهم ی برا ییچندجا یره. وقت یبگ

 . رنی گ یلش نمینباشه تحو ی ک و امروزیتا ظاهرش ش

 که ی به دخترل شد ی اون دختر ساده و دل شکسته تبد

 ذاشت با  یش میزش به نماا ی گه ایز دیظاهرش چ

 یه کرده بود مثل دخترایکه به زحمت ته ی مر تب ی لباسا
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 یدیآمد . رفته رفته کاور جد یبنظر م  ی پولدار بالشهر

 ش دور یخودش ساخت و باعث شد از خود واقع ی برا

 ...بشه

 

 شروع کرد به دروغ گفتن در مورد خانواده و هر

 ادامه داد  بهش تعلق داشت اون قدر به کارش که ی زیچ

 کرد از   یکه م یزشت ی تا کم کم قبح دروغ گفتن و کارا

 .... ن رفتیب

 خواست ، حالم  یگناه رو می ن پاک و بی دلش همون نازن

 روش ی دونست که حتیاونقدر خودش رو گناهکار م

 شد به مسعود بگه سر راه برن حرم، حالش روینم

 ودن بیگرفته بود. بدتر از همه ا  بید، دلش عجیفهم ینم

 ام یالت  ید کمیرو نداشت از درد دلش بگه شا یکه کس

 .دا کنه یپ
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 ۶ 

 

 با ی اد یناخواسته تفاوت ز یان داشت ولیجر یزندگ

 ییدا کرده بود اون شور و نشاط چند ماه طالی قبل پ

 .ده و رفته بودیش آمد پر کشی که پ یگذشته با اتفاقات 

 ن روزایکه ا  یحالیا با ب یلکالسشون تموم شد و ه

 روزه از کالسیبانش رو گرفته بود همراه فیت گرسخ

 ار کرده بودیروزه هم سکوت اختیف ی خارج شدن حت

 کردسنگ  یم  ینداشت سع ییگفتن و دلجو ی برا یحرف

 .....صبورش باشه 

 دانشکده ی نا جلویاز محوطه که خارج شدن س 

 رفت،  ا جلویروزه همراه هلید فیکش  یانتظارش رو م
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 .رفت  یو با خداحافظکرد  یسالم و اح والپرس

 ن رفتن سوار کهیا در سکوت به سمت ماشینا و هلیس

 سر و وضع متفاوت و ی ا تازه متوجه یشدن هل

 :دیپرس ی نا شد ، با کنجکاویس یشونیپر

 شده؟ ی زیچ 

 :دیصال پرسی نا با استیس

 !حامد باهات تماس نگرفت ؟ 

 

 ! کالس که هست م ره؟ یمگه قرار بوده تماس بگ 

 .... ه هنوز روشنش نکردمم خاموشیگوش

 ن رو روشنی خبره ماشیا هنوز بینا متوجه شد هلیس

 ... کرد و به سمت خونه حرکت کرد

 رون آورد و روشنش کردیفش ب یرو از ک یا گوش یهل

 ش زنگ خورد حامد بود ،یگوش ی ه ایبعد از گذشت ثان 
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 :خبر از همه جا جواب داد  ی ا بیهل

 !حامد جانسالم  

 ....سال م

 ....ز جونینا عزیوبه؟ بابا اد خیسپ 

 .... آره همه خوبن خصوصا الن 

 !ی شده حامد؟! نگرانم کرد یچ 

 ای یفهم ینم ی ن روزا کودن شدیکنم ا ی ! تعجب میهل 

 تا حال نگران  یعنی؟! یبه نفهم ی خودت رو زد

 !!افتادهی ن  یچ اتفاقی؟! انگار که هی نبود

 :دیافتاده ، پرس  یآمد اتف اقا شستش خبر یهل

 ...واضح حرف بزن حامد 

 

 شه ویگه شوهرت پدر میماه د۲ن که یواضح تر از ا  

 تو برف ! تو مگه خانواده ی تو سرت رو مثل کبک کرد
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 رو از ما پنهان  ی ن مهمیبه ا ی که مسئله  ی ندار

 !ی کرد

 د،ینکه شنیر از ایرو داشت بغ ی زیا انتظار هر چیهل

 !؟دهیرو فهم ی ز ین چیز کجا چنحامد تو اراک ا 

 نا یخ کرد و بوضوح شروع به لرزش کرد سیدستاش 

 کشه، یجهت م  یگناه و ب یا ب یکه هل ی کالفه از زجر

 د ازین کار شایکرد، با ا یحرصش رو سر فرمون خال

 که امروز اول با تلفن حامد و بعد با تلفن  ی فشار

 .. مادرش متحمل شده بود کم بشه

 :ا گفتیهل

 ست، هنوز که ین  یکنیاونط ور که تو فکر محامد!  

 خود نگرانتونیخواستم ب  یکه مشخص نشده نم ی زیچ

 .... کنم

 !؟ ییتو الن کجا  
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 !میتو راه خونه ا 

 !؟یبا ک 

 

 بست مردد و به یا حواسش نبود وگرنه جمع نمیهل

 :گفت یآروم

 !نای با س 

 

 

 ۶ 

 از پشت تلفن هم بوضوح  یا حتیکه هل ی باپوزخند

 :، گفت حسش کرد

 کهیکه هنوزم با اون مرت یارزش یب نقدر یتو ا یعنی 

 ن حرفا یکردم مغرور تر از ا ی؟! فکر میه سقفیر یز

 ...ی باش
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 !کار کنم ؟ی چ یگ یحامد م 

 

 ا فردا باین امشب یاز جانب من بهش بگو هم 

 می ستین یآ روم ی م تهران اصالً هم آدمایایرمان م یه

 .....هیرمان وحشتناک عصبان یخصوصا ه

 م ی د من زندگینم شلوغش نکنک  یحامد ازت خواهش م 

 ....رو دوست دارم

 که ی ؟! خانم دکتر نشدیصاحب ی مگه ب ی تو غلط کرد 

 گه روید یکی ی بچه   ینی انت بشه بعدشم بشیبهت خ 

 .... یکن یا با هوو زندگی یبزرگ کن 

 وقفه و بدون  یکه ب ییجواب حامد سکوت بود و اشکا

 .....امدنی کنترل م

 :د ادامه دادحام

 لت رو جمع کن با یت هم آماده باش وسادرضمن خود  
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 .....اراک ی گرد یما بر م 

 .... ام فردام تا عصر کالسمیتونم بیدانشگاه دارم نم

 یبدبخت  یجمع کن بساط درس خوندنت رو که هرچ 

 دیدرس با ین درس خوندن توئه، درس بیم از همیدار

 .....اراک ی برگرد

 .قطع کرد یظرو بدون خداحاف یگوش

 

 یا هر چیط هلین شرایبود، و تو ا  یر عصبانحامد بدجو

 م گرفتهیجه بود تصمی نت  ی گفت که منصرفش کنه بیم

 .آمد یاد پس حتما م یب

 هیتک ی فش سرش رو به صندلی رو انداخت تو ک یگوش

 :دیهم گذاشت و پرسیداد، چشماش رو رو

 ! دنیفهم ی افتاده؟ چطور یچه اتفاق یدونیتو م 

 ما حامدم اونجا  یه نا رفتن اراک، خونید امسعو 
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 ....بوده

 :د اتفاق افتاد با اعتراض گفتیترس یکه م ی زیاز چ

 نا رو سر لج ننداز به حرفم گوشیبهت گفتم ا 

 ..... ی نداد

 : نا کالفه گفت یس

 ن بود که ما از او ن دخترهیتمام حرف مسعود ا 

 .... کردم ینم ی ن کاری م منم که هرگز چنیکن  ی نگهدار

 :رمق گفت یا نشست ب یهل ی لبها ی رو  ی تلخند

 ه؟! حامد و یت خوبیوضع یلیخ ی کنیحال فکر م 

 ... ان تهرانیرمان دارن میه

 

 که با حامد حرف ینا انتظارش رو داشت از موقعیس

 و برخورد  ییارویرو ی ن بار صحنه یزده بود چند

 چشمش یزد جلو یا حدس میهل ی که با برادرا  یاح تمال
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 ....ه بودزنده شد

 دیداد، خودشم بود شا یبرادر بهشون حق م گاهیدر جا

 .دادین واکنش رو نشون میبدتر از ا

 ا تن ین رو پارک کرد، هلی دن ماشی به خونه رس

 نا ی ن خارج کرد سی از ماش یحال یجونش رو با ب  یب

 منتظرش بود. باهم سوار آسان سور شدن و به سمت

 است به سمتکریا یآپارتمان رفتن. وارد که شدن هل

 به دنبالش وارد اتاق  یقینا هم بعد از دقایس اتاق رفت

 .شد

 نا یحضور س ی متوجه  ی تخت نشسته بود. وقت ی ا رویهل

 :گرفته و بغض آلود گفت  ییشد با صدا

 !خوان منم با خودشون ببرنیم 
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 ۶۶ 

×× 

 یا برایهل ی از طرف خانواده  ین واکنشی انتظار چن

 ه بودبغضش رو فرو برد ی رنا کامالً محرز بود. بقدیس

 :د یدو رگه پرس ییکه با صدا

 !؟ی ریتو م 

 :گفت ی معطل یب

 ... خواستم برم که همون موقع رفته بودمیاگه م 

 ن یک به  روزه از آمدن ن ازنیگفت نزد یراست م

 چینکه خونه رو ترک نکرد هیگذره،عالوه بر ا یم

 ازش سر نزده ی زین آم یا رفتار توهیز  یه آمیحرف کنا

 که یکینزد  یارتباط عاطف ط ساکت و رنجور شدهفق

 ...ن رفته بودی باهم داشتن از ب
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 :نا شرم زده گفتیس

 

 دونم در حقت ظلم شده اگه بخوام دنبال مقصریم 

 مرد و مردونه یبگردم اول و آخرش خودمم ، تا وقت

 یید به قصد جدایم به ازدواج نداشتم نبایتصم

 باز کرده بودم  آمدم کاش چشمام رو یتو م ی خواستگار

 یز واقعیدم، اونوقت از اول همه چی د یرو بهترم تو

 .... بود

 دمیازت نشن یچ دروغیمن ه ی تو با من صادق بود 

 ت یوارد زن دگ یدونستم با آگاهیز رو میخودم همه چ

 .....ی شرمنده باش  ی که حال بخوا  ی شدم، تو گولم نزد

 : با تعلل در ادامه گفت

 ه ی دونستم کهیمقصر م وقتا خودم رو یلیخ یحت 

 ت، بارها خودم رو سرزنشی افتادم وسط زندگ ییجورا
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 ن من باشم، ویل دل کندنت از نازن ید دلیکردم که شا

 ....داد ین مسئله عذابم میا

 ن ی نازن  ین موضوع نداشتیتو ا ی چ دخا لتیتو ه 

 خورد! من اون یبود که بهرحال به درد من نم ی دختر

 نکهیاز ا  دمید ین تو رو نمقدر نفهم بودم که بخاطر او

 دونم خدا یبخشم. م  ی بارها ناراحتت کردم خودم رو نم

 

 وارد  ییچقدر طرفم بوده که تو به طور معجزه آسا

 هیکنم خدا تو رو به من هد ی حس م ی، گاهی م شدی زندگ

 رو که داده پس ی ه ایداده اآلنم ته دلم مطمئنم هد

 و یاحتخواد؛ نارین روزا رو نم یدلم ا یره ولیگ ینم

 که شکل ی اعتماد یخواد؛ بیرو نم ی زیر  یه مک ییاشکا

 ی دونم اآلن خانوادت چه حس بدیخواد ؛ میگرفته رو نم

 .....خوامینا رو نمیچکدوم ایبه من دارن ه
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 ا قدم برداشت و کنارش نشست بایآروم به سمت هل

 : عجز گفت

 خوام،یک لحظه رو هم نمی ی برا یازت حت ی دور  

 ...... نابودم! من بدون تو یهل

 محبت و ییایکه پشت هر کلمه اش دن یی ر جواب حرفاد

 به هق هق کردن ادامه میداد.س از اشک یخ یا با صورتیعشق بود، هل

 !نبود براش قابل تحمل ی ا هم دوریچون هل

 نکهیش، با ایا و خاموش بودن گوشیبعداز تماس با هل

 موضوع رو ی رمان تماس گرفت. وقتی بد موقع بود با ه

 ت در حالی ت از شدت بهت و عصبانبهش گف ی ا حدودت

 اد کرده بود کهیپشت تلفن داد و فر ی انفجار بود بقدر

 که حامد صداش رویه انداخت، طورینورسا رو به گر

 .دیشن  ی بوضوح از پشت تلفن م

 د ازش خواست آروم باشه و یت رو دی حامد که وضع
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 نکهیدر مورد ا  ی ریم گ یشتر و تصمیصحبت ب  ی برا

 

 حامد بره فعالً ی مان به خونه ری ار کنن ؟! هکیچ

 ..نمورد بدونهیدر ا ی زیخواست پدرش چ ینم

 نکه در مورد موضوع یرو که قطع کرد از ا یگوش

 نگفته خوشحال ی زی شون چ یعکسا و ازدواج مصلحت

 .بود

 ک ساعتیا و گذشت یحامد با ه ل یبعد از صحبت تلفن

 ی ارمان با چهره یزنگ خونه بصدا در آمد و ه

 ی ت رگه هایکه از شدت عصبان  ییو چشما برافروخته

 ن مبل نشستیاول ی مشخص بود، وارد شد رو  ی قرمز

 برخاست و طول و عرض هال رو قدم ی بعد از لحظه ا

 زد مثل مرغ سرکنده آروم و قرار نداشت، هر دو ساکت 

 :گفت ی نسبتا بلند ی رمان با صداینکه ه یبودن تا ا
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 ادتهیشه ! یفرشاد نم یله ی چ کس برای د گفتم هیدید 

 ن چندینا ای ن ازدواج بودم؟! پس آقا سیچقدر مخالف ا

 ده! اسم مردا یساله که تهران بوده اونجا رو به گند کش

 نامردا  ی نکه دست همه یتهران بد در رفته؟! ا  ی و پسرا

 خوادیرو از پشت بسته، تف تو رو ش فقط دلم م

 

 نن دستام خفه اش کنم ، تاوای نمش و با همی بب

 ....باشه حاضرم بدم یر چ مجازاتشم ه

 وان آب براش آورد نگرانشیه لیدن حالش یحامد با د

 افته ، ید بیترس یزد هر آن م ینفس نفس م  ی بود جور

 بود که از گفتن موضوع  ی رمان جوریاوضاع ه

 .مون شده بودیپش

 :آب رو به دستش داد و گفت

 همینجا عقالمون رو رویا ییایرمان جان ! گفتم ب یه
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 هم حال تو رو یکینکه یم، نه ای کار کنی م چی نیم بب یبذار

 نکرده ییه که افتاده، خواهر ما که خطایاره اتفاق یجا ب

 م روزانه صدها زن بهشونیم سرافکنده باش یکه بخوا

 ... ست خانومه مقصر باشهیشه قرار نیانت میخ

 : د و گفتیوان آب رو گرفت لجرعه سرکشیل

 ون بدبختست، خواهرمیت ن ینکه حالیحامد! مثل ا 

 ی هل ینه که زندگیمقصره مهم ا یست کی شد رفت مهم ن

 ی عیز تموم حاج شفیبه فنا رفت، تک دختر همه چ

 ....بدبخت شد

 :زد گفت  ی قدم م یهمون طور که عصب

 

 بانمون ر ویدونم آه فرشاد و زن عمو گریخودم م

 ! گرفته

 کم آروم کهین یبش ی کن به خودت مسلط باش یسع 
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 .... میریگ  یست مم دریه تصمی ی شد

 د و دوبارهیتو موهاش کش یرمان کالفه نشست دستیه

 :ش گفت یآت ی مثل اسپند رو

 اد اراک ؟! مونده اونجایشه ب  یحال چرا پا نم 

 !ف بشه؟ین خار و خفیشتر از ایخواد ب یکار؟! میچ

 ..م رو دوست دارمی گه زندگیشه؟! م یباورت م 

 

 

 ۶۸ 

 

 ی مان دوباره عصبریود، تا هب  ین حرف کافیدن همیشن

 هیخواست  ی بلند بشه و شروع کنه به راه رفتن انگار م

 : خودش رو آروم کنه ییجورا

 خاک بر سرش کنن، فکر کردم خانوم دکتر بشه به 
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 نهمهیشه پس ای همون اندازه شعورش هم اضافه م

 بد و خوب  یارزش نداره وقت ی زیدرس خوندنش پش

 ی زندگ  ی فت و خوارخودش رو ندونه و حاضره با خ

 !کنه

 م تهران یریا فردا میبهش گفتم آماده باشه امشب  

 ...اد اراکید همراهمون بیبا

 م؟یبر ی، حال کی خوب کار کرد

 د صالح ندونست یرمان دیکه از ه  یحامد با حال

 :ن گفت یهم ی همراهش بره برا

 الم راحتهیپدرشه! خ ی د خونه ی، سپ  ی ایخواد بیتو نم 

 ....رمیخودم مبچه ات  ش زن و یتو برو پ

 عمو اونجا ی با و نورسا رو بردم خونه یسر راهم فر 

 ششون تنهایرفت پیتا فرشاد شب میا نهایمونن ، یم
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 نا رو یام حق سید بیشم، بایام آروم نمینباشن من تا ن 

 ....ادیحالم جا ب یبذارم کف دستش تا کم

××× 

 آروم کردن نورسا بغلش کرده بود ، بچه ی با برایفر

 بلند پدرش رو  ی دن صدایت عادت به شن جز مالطف

 رمان یه  یتند و عصب ی ادهاینداشت و حال با فر

 .... ختیر  یوقفه اشک م ی ده بود و بیترس

 :دی پرس یبا با نگران یتلفنش با حامد که تم وم شد، فر

 !رمان؟یشده ه  یچ

 با با یافتاده فر یبا گفت چه اتفاقیفر ی رمان برایه یوقت

 ده بودی ونچه رو که شنا  ی باورون و نایچشم گر

 یکرد روز یره. هرگز تصورشم نمیتونست بپذینم

 نجا برسه حکم خواهرش رو داشتیا به ایهل  یزندگ

 ش حامد بره احتمال داد بخوان یرمان خواست پیه یوقت
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 عمو  ی با و نورسا رو به خونه یبه تهران برن فر

 با اعتماد داشت کهیرسوند هر چند از هر جهت به فر

 

 اده شدنیباز هم موقع پ یزنه ول ینمورد نمیادر  یفحر

 درمورد موضوع نگه،   ی زیبا سفارش کرد فعالً چیبه فر

 عمو حکم واحد رو داشتن امّا بعد  ی هرچند با خانواده 

 ی مدت ی ا برایفرشاد و هل یاز سر نگرفتن عروس

 به روال سابق یبعد از مدت ینشون شکراب شد ولیب

 شت هم بودن امّا شرمالت پنکه تو مشکیبرگشت ، با ا

 .....سرشون آمده ییبفهمه چه بال یداشت کس

 پدرش رفت ، فقط فائزه و مادرش  ی با به خونه یفر

 ص یترخ  ی بودن فرشاد از صبح همراه الهه دن بال کارا

 لی کرده بود دل یعمل جراح ی مادرش بودن که بتازگ

 .ن بودیآمدن فرشاد و الهه هم از آلمان هم
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 دیعت فرشاد خسته از راه رسم سای بعد از گذشت ن 

 یمین ارتباط صمیشد ای دن نورسا سرحال م یشه با دیهم

 فرشاد زبانزد  یین نورسا و دایدوجانبه و خاص ب

 ...ل بودیفام ی همه 

 شه تو بغل فرشاد جا گرفت و ینورسا به عادت هم

 که گذشت، یش شروع شد بعد از مدتین زبون یریش

 :دیبا و پرسیفرشاد رو کرد به فر

 

 !رمان کجاست؟یه 

 :تا آمد جواب بده نورسا گفت 

 نا رویخواد بره تهران عمو سیرمانم م یبابا ه 

 ....ادیبزنه....و ب

 : با شماتت بار گفتیفر

 شه دخالتیکه بهت مربوط نم ی چند بار بگم تو کار 
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 !نکن

 

 

 ۶ 

 با نسبت به نورسا مطمئن یفر یفرشاد از رفتار عصب

 ه و حالیجه آثار گرمتوشده ، دقت که کرد  ی زیشد چ

 مبل  ی با شد، نورسا رو از بغلش روینه چندان خوب فر

 با که روبروش ید تا به فریگذاشت خودش رو جلوتر کش

 که صدا به ی طور یکتر بشه! به آرومینشسته بود نزد

 :دی مادرش و فائزه که تو آشپزخونه بودن نرسه، پرس

 !شده؟ یبا ! راستش رو بگو چیفر 

 رمان بود . کاش ی ت هینگران وضعو قرار  یبا بیفر

 کرد،  یم ی ریرمان به تهران جلوگی از رفتن ه  یکس

 برخورد  یا منطقی شه صبور بود و با قضایفرشاد هم
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 ا از خودشیکه تو ازدواج هل یکرد مثل واکنش یم

 .... نشون داد

 رمان ازش خواسته یان رو بگه چون هیشک داشت جر

 رمانیه رفح ی تونست روی نگه، نم یبه کس  ی زیبود چ

 :ن گفتیهم ی اره برایحرف ب

 کنم یفقط ازت خواهش م یشده ول یتونم بگم چ  ینم 

 رمان همراهش بره تهران یحامد و نذار ه ی برو خونه 

 یگن چ ی اونجا اگه دلشون خواست خودشون بهت م

 !شده

 ان رو ید اگه اصل جرینگران شد که شا ی فرشاد بقدر

 به  یعطلم یب  یده بود بهتر بود. با وجود خستگیشن

 ....کرد و رفت یحامد خداحافظ ی قصد خونه 

 

 که به  ی دونست کار  یقلبش آروم گرفت، م ی با تا حدیفر
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 .نداشته باشه  یدرست ی جه  یرممکنه نت ی فرشاد بسپاره غ 

×××× 

 شدن یکتر مینگاهش مات جاده بود ، هر لحظه نزد

 ی ن عنوان و به قصد دعوا خونه یخواست با ایدلش نم

 ه اصالً انگار بلد نبود جز با منطق وتنها خواهرش بر

 ره، بدتریش بگیرو در پ ی گه ایق دی از راه درست طر

 بود که چند ماهه وارد  ینکه برادر کسیاز همه ا

 داده از ی گه اید ی اش رو رنگ و بویش شده و دنی زندگ

 ط ترکش کرده بود تا حال کهیروز که تو ا ون شراید

 شب کهیفقط د کم داره ی زیکرد چ  یده بودش حس میند

 فرشاد به خونشون رفت و ی رمان با خواهش و تمنایه

 د تماس گرفت با یفرشاد موند تا تنها نباشه ، ب ا سپ

 گرفته اش انگار دشنه به قلبش فرو ی دن صدایشن

 فینبود تا روشن نشدن تکل ی چاره ا یکردن، ول
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 بذاره خصوصا ی معتمد ی آقا ی تونست پاشو خونه ینم

 

 دنش رو نداشتیا بود طاقت دجکه دختره هم اون 

 د حالش رو بهتر کرد، ازش یبازهم صحبت کردن با سپ 

 خواست مراقب خود ش باشه بهش گفت صبح اول وقت 

 ! هم نباشه ی زیره، نگران چیبه تهران م

 که داشت یش خشمید با آتیرمان رو دیروز که حال هید

 نا رو یبا آمدنش به تهران حتما خودش و س

 .سوزوند  یم

 ادی رفت هر طور شده قانعش کنه تهران نگ میتصم

 نکهیک غروب انگار خدا فرشاد رو رسوند با اینزد

 بایبه درخواست فر یافتاده ول  ید ونست چه اتفاق ینم

 نکه خودشیتموم تالش خودش رو کرد تا با گقتن ا

 رمان رو از رفتنیره بالخره تونست هیهمراه حامد م
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 ! منصرف کنه

 

 

 

  

 از اونچه اتفاق ی ن ، حامد مختصرماریبعد از رفتن ه 

 فرشاد  ی رو برا ی افتاده جز عکس ها و ازدواج صور

 .... گفت

 صبح بود. فرشاد ۳: از قم گذشته بودن و ساعت 

 شدن اضطراب حامدیکتر میکرد. هر چه نزد یم  یرانندگ

 :شد ، سکوت رو شکست ی شتر میهم ب 

 بگم که  ی ا چطوریبهش بگم  یدونم چ یاصالً نم 

 ی قاط یل یامد خیرمان نی اشه ؟! فقط خوب شد ه ش بقیل 

 .بود
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 : فرشاد در جواب گفت

 دا کنه، خودم سر ین حال رو پیرمان حق داره ایه

 ه برادر چقدری ی دونم برای دم میان فرشته کشیجر

 .... سخته

 :گرفت و ادامه داد ینفس

 

 ی خواستم ، وقت یا رو با همه وجودم میهل یزمان 

 رو گذروندم تا یسخت ی ا روزهازدواج کرد ساعات و 

 خودم جا بندازم همونطور که اون منو مثل  ی بتونم برا

 یدونه منم اونو خواهرم بدونم، سخت بود ولیبرادر م

 ن بود که طرفش آدمیم ای نطورم شد. تنها دلخوشیهم

 ....کنه  ی ه و خوشبختش میحساب

 :کرد و ادامه داد  یمکث

 رو که یعشقستم که محبت و یالنم اونقدر نامرد ن 
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 که تو ی ر م با وجودید بگ یکنم نادیافت میاز الهه در

 ه موهبت از طرفیالهه رو  یعشق شکست خوردم ول

 ام یکنم ، هل  یم  یدونم و باهاش احساس خوشبختیخدا م

 تونم دروغی به خودم که نم یحکم خواهرام رو داره ول

 ی ت خاصیهست که روش حساس ییبگم از اون خواهرا

 ....امی دم از خجالتش در مباش خودارم، نگران ن

 شتر با صحبت و ی م و بید هر دو خونسرد باشیبا 

 م یکنی که م   یم، فعالً تنها اقدامیگفتگو مسئله رو حل کن

 ک روز ی یدم حتیم اراک اجازه نمید ببریا رو بایهل

 

 ن آدم سر کنه، ثابت هم بشه بچه واقعا مال یگه با اید

 .....بشنا جدا افتم دنبال طالقش تیناست خودم م یس

 ا بهی هل یخو است زندگید واقعا دلش نمیفرشاد رنج

 :گفت  ی دوارینجا ختم بشه، با امیا
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 ! ت نداشته باشه زود قضاوت نکنی دم واقعیحال شا

 ...!یگینطور باشه که م یشال ایا 

 .دن شمارش معکوس شروع شدیتهران که رس ی ابتدا

 نه رور خویکرد چون مس ی فرشاد رانندگ ی حامد به جا

 .....دن یکساعت رسیلد بود بعد از ب

××× 

 روز بعد از تلفن حامد مادرش تماس گرفت در موردید

 نا هر یده بود، سی ن ازش پرسی مسعود و نازن ی حرفا

 ح داد که براش پاپوش درست کردن ویتوض یچ

 گن نبوده! مادرش قانع نشد آخرشی نا میاونطور که ا

 هم با اشک و آه گفته بود

 

 ین روزایانوم که مُرد و اخ ی ل مهرخوش بحا "

 ا تو رُوش نگاه کنمیاون دن ی د! چطوریدخترش رو ند
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 ؟ ! "

 ی همه در کنارش بود ا خودش یروز که هلید

 کهیه تینکه یادش رفت مثل این روزاش از  یا ی ایبدبخت 

 کرد از همون یاز بهشت رو بهش داده باشن، سع

 ای نه هلنکه ممکیت استفاده رو بکنه و به ایلحظه نها

 .....رن فکر نکنه یو ازش بگر

 یبعد از دوهفته از آغوش معجزه گرش چنان آرامش 

 ....سابقه بود  یدا کرد که ب یپ

 نا یدار شدن، بعد از صبحانه س یصبح که از خواب ب

 :ا گفتیا رو برسونه اما هلیخواست آماده بشه تا هل

 انیگفت! امروز صبح م   ید چیشب سپ یکه د  ی دید 

 د خودم باشم و حرفامیم باریر تو نمتهران من بخاط

 چون اگه ی د شرکت بریرو بزنم، در ضمن تو هم نبا

 رن شرکت که اونموقع افتضاح ی م  ین جا نباشیا
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 .... شهیم

 موندن ، امّا ید تو خونه منتظر میا بود با یحق با هل

 ا براشیدونست تا چه اندازه درس و دانشگاه هلیم

 :ن گف تیهم ی مهمه برا

 مونم خونه یمن م ی ت رو نراد تو کالسخویدلم نم 

 ... حاضر شو ببرمت 

 تش ی که شدت عصبان  ی نا رو با اون حامدینکه سیفکر ا

 از پشت تلفن هم مشخص بود تنها بذاره ، براش سخت

 :ت گفتیبود با قاطع 

 !مینه از تو و زندگ یدرس برام مهمه ول 

 یو کلمات ین ی رین شیبه ا  ییدن حرفایگه با شن یکبار دی

 د یداد به اوج رسی رو میبهش ن  که

 گذشت با بلند شدن یسه ساعت انتظار و دلهره به سخت 

 نکه انتظارش رو داشت رنگ ازیفون، با ایآ ی صدا
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 که  ییراید ناخودآگاه به سمت پنجره پذیچهره اش پر

 ده شد تا حالت حامد رو قبل ازیاط بود کشیمشرف به ح

 ارفرشاد کن ی ه ر منتظریدن غیبا د ینه ولی بال اومدن بب

 ف نبود ، یحالش بد شد که قابل توص ی حامد بقدر

 :پرده رو که بال داده بود انداخت و گفت ی گوشه 

 !کنه؟ یکار مینجا چین ایا

 :دینگاهش کرد و پرس ی نا استفهامیس

 !؟یک 

 !فرشاد 

 زنگ واحد ی ا جا خورد، صدایهل ی نا هم به اندازه یس

 .... ب بپوشها رفت تا پوشش مناسیکه بلند شد هل 

 

 ی صدا  ید ولینا رو شنی د سیسالم و بفرمائ ی صدا

 سرش و  ی ع شالش رو انداخت رویامد، سرین ی گه اید
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 دنش به طرفش اومد ویرون از اتاق ، حامد با دیرفت ب

 ... برادرانه به آغ وشش گرفت

 : دیپرس ی بعد از لحظه ا

 !تو ؟  ی چطور 

 !خوبم

 یبا شرمندگ د که ینا رو دیس  یا دلش گرفت وقتیهل

 ... لش نگرفتنینه چون مشخص بود تحوییش پاسر

 !ه؟ی ل آمدنشون چینکه دل یا بدون در نظر گرفتن ایهل

 برخوردشون با  ی خودش رو زد به اون راه که متوجه 

 : نا نشده، خطاب ب ه فرشاد گفتیس

 دم ی ر شنیدن بخیپسرعمو ! رس ی خوش آمد 

 نا ی ا ران الهه جون، عموید ایهست اومد ی دوهفته ا

 !؟خوبن همه

 !ممنون خوبن 



@Romanbook_ir                                                                                      تابوشكين عاشقانه  

  
 

شما! یمجازق ین رف ین و آخریرمان بوک:  اول                                      

 تی ه و قاطعیحامد با کنا یا رفت تو آشپزخونه ولیهل

 :گفت 

 

 میخوایا آماده شو می، ب یم مهمونیامدی! ن یهل 

 ......میبر

 یه جمله خصوصا در حضور فرشاد بقدرین یهضم ا

 کرد با  ینا سخت و زجر آور بود که سعیس ی برا

 یش فشارهم و مشت کردن دستیفشردن دندوناش رو

 زیشد کم کنه ، اونقدر همه چ یمتحمل م رو که 

 ....ه ش بود که قدرت حرف زدن و دفاع نداشتیبرعل

 : گفت ی راه رفته رو برگشت و بطور جد ی ا نصفه یهل

 !امیچ جا نمیمن ه 

 

 



@Romanbook_ir                                                                                      تابوشكين عاشقانه  

  
 

شما! یمجازق ین رف ین و آخریرمان بوک:  اول                                      

 ۲ 

 

 داشته باشه ی ا رفتار تندیحامد دوست نداشت با هل

 م شده، ش آمده معتقد بود درحقش ظلی ژه با اتفاق پ یبو

 : خته باشهیمت و عطوفت آمیلحنش با مالکرد  یسع

 ! یآماده بش ی ک ربع وقت داریجان !  یهل 

 ینا قرار گرفت و با لحنیس ی فرشاد ناغافل رفت روبرو

 :ر دوستانه گفتیطلبکارانه و غ

 شازده ! اون روز تو خونمون بهت هشدار داد م و  

 ربفهمم اشکش رو د ی به حالت اگه روز ی گفتم وا

 ران یبود من ا ی! اآلنم خدا خواهیطرف ، با خودمی آورد 

 .... که داده بودم عمل کنم ی ام به وعده ایباشم تا ب

 نه که با ینا بشیصورت س ی دستش رو بلند کرد تا رو

 :ا تو هوا موند یهل ی اد بازدارنده یفر
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 پسر  ی چشمم رو رو ین کار رو بکنیه ایفقط کاف  

 کارت رو از من بندم اونوقت جوابیعمو بودنت م 

 ....ی خودت رو کرد  یحرمت  ی، هر چند اآلنم بی ریگ یم

 ر رفت سمت فرشاد تا مانعش بشه انتظاریحامد متح

 رمان آمده بود تایه ی رو ازش نداشت بجا  ی ن کاریچن

 

 رمانیاز ه یافته خودش هم دست کمین ی اتفاق بد

 .. نداشت

 ک بهش قرار گرفت وینا نزدیا اومد کنار س یهل

 : ه گفتمدافعان

 دن،یعالم و آدم فهم ی ساعت همه  ۲متر از حال که ک

 ینا نه گولم زده، نه دروغید ! سیپس خوب گوش کن

 یکرده من از روز خواستگار ی بهم گفته نه پنهون کار

 نا ی دونستم خودش بهم گفته بود.... سیز رو میهمه چ
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 م که کرده باشه همسرمه ویم که باشه هر کاریهر طور

 ازش  یتیچ شکایمن همونه یه ام همسرم مزند  یتا وقت

 اد که حرمت ها ازیش ب یپ ی خوام مسئله ایندارم حالم نم

 د قدمتونیدار ینا رو نگه مین بره ، اگه احترام سیب

 د بهیجنگ و دعوا اومد ی اگه برا یچشم ول ی رو

 ....سالمت

 : گفت یحامد عصب 

 ی کنین اآلن جمع می ؟! همیزنیه مین حرفا چیا 

 ه که اگه تو رو اراک یعصبان ی رمان بقدری! ه  میریم

 

 ی دم اتفاق خوبیاد اونوقت بهت قول نمینه خودش می نب

 .....افتهیب

 : فرشاد کالفه گفت

 اقتیا! لی؟! هل یکه آرزوش رو داشت  ین بود زندگیا  
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 یت یتو چه وضع یست ین بود؟! چرا متوجه نیتو واقعا ا 

 یشم آرزویوونه میدم دارم دیشن ی؟! از وقتی ر کردیگ

 نجا یت به ایدونستم زندگ یو بود! اگه م ت  یمن خوشبخت 

 !یذاشتم ازدواج کنی شه به والل اگه میختم م

 هم به ترحم ی ازین زن عا لمم! ن یمن خوشبخت تر 

 !، خصوصا شما ندارمیکس

 : زد و گفت ی فرشاد پوزخند

 ...شناسمت یکنم اصالً نم یمتاسفم برات، فکر م 

 

 

 ۳ 

 

 اق به محضد به حامد، رفتن داخل اتا اشاره کریهل

 : گفت یبرافروخته و عصبان ی بستن در با چهره ا
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 یانداخت یچ ی نو برایدستت درد نکنه حامد! ا 

 ش نشه ی دارم تا آزما ینا اعتماد قلب یدنبالت؟! من به س

 ت نداشته باشه چطور تویندارم ، اگه واقع ی چ نظریه

 .....؟! برادر زنتهیکن  ی روش نگاه م

 : به ابروش انداخت و گفت یگره

 ت رهاش ید رو با اون وضعیدرضمن تو چرا سپ 

 که  ییبارداره؟! چقدرم به تو یفهم ی؟! نم ی کرد

 نا ی م سیریشه وابسته است! گ یت میمردونگ ی ادعا

 ... !د چه مربوطه؟ین کار رو کرده باشه به سپیبدتر

 افتم  ینا و کارش م یاد سینمش یب  ی! تا میتونم هلینم 

 مون بشم حال فعالًیکنم که بعدا پش  ی رسم رفتارت یم

 .... پدرش بمونه ی د خونه یبا

 حساب  یکیتو  یرو ی گه ایمتاس فم برات جور د

 .....کردم یم
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 شیگه حاضره آزمایت داره م ی! دختره با قاطعیهل 

 .... بده

 : زد و گفت یتلخ ی ا خنده یهل

 یدیه همون عکسا رو که دیادیچه ش یدونیتو نم 

 نا دادگاه داشتنیت سیش بخاطر شکا یپ ی هفته  ی دونیم

 نا داده و بایبه خورد س ی زیچو ثابت شده گناهکاره، 

 .....اون وضع عکس انداخته

 گه چه یخوره؟! د ی م زا همین چیمگه از انا یجل الخالق س 

 !داره؟ ییهنرا

 : ا رو نداد و با تحکم گفتیمجال حرف زدن به هل

 .....وضع بدتر نشده م تایبهرحال حاضر شو بر 

 که  ینیدارم خصوصا با وجود ایم باهات برنمک قدمی 

 .....یدنبالت راه اند اخت
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 که  یدون ینگفتم نورسا لو داده بعدم م ی زیمن چ 

 ن ازدواج بود حالم وحشتناکیرمان از اول مخالف ایه

 اد اونوقتینه خودش میه اگه تو رو اراک نبیعصبان

 نا یس ی برا  ی خوای گه مشه منم نگرانم ایبد م یلیخ

 

 ن شرط کهیرمان با ایم ، هیافت بریافته راه بین یاتفاق

 .....اد یشد ن یاراک راض ی ایتو همرامو ن م

 د که ی جه رس ین نتیا به ایفکر کردن ،هل یبعد از لحظات

 :حق با حامده امّا گفت ی تا حد

 ام فرشاد کال از چشممیمحاله همراه شما ب یباشه ول 

 اونمن  یاتاقک ماش ی سربسته   ی و فضاافتاد، تحملش ت

 ... امید، خودم فردا میرقابل تحمله شما بریساعت غ ۳

 یدونست حرف یشناخت و م یح امد خواهرش رو خوب م

 :م شد و گفتین تسلیده بنابرایرش نمییرو که بزنه تغ
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 !یگم فردا اراکی پس م 

 و ی دارینو برش مین حال ایام، همیباشه حتما م  

 مام جفت چش ی قدمت رو ی د اومدی با سپهر موقع   ی ریم

 که به  ید! کسیندار ییمن جا ی اآلن تو خونه  یول

 ....بخشم یکنه رو هرگز نم یحرمت  یشوهر م ب

 دونم ینهمه راه اومدم امّا اصالً نمیم ،ا یریباشه ما م 

 رم ما تا بحال به هم یبگم که آروم بگ  ینا چی به س

 ...مینکرد  یاحترام یب

 

 ن یخداست که در مقام قضاوته ما چنحامد جان ! فقط  

 نا آدمی دونم و مطمئنم که سینو م یم، همیندار یحق

 نیست من بهش مطمئنم، و از ایدر وغ و دوز و کلک ن

 د بهتره یمون بشید که بعد پشیکن ی ترسم اآلن رفتار یم

 امیرمان فردا میمنم بخاطر آروم کردن ه ینگ ی زیچ
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 ....اراک

 

 

  

 :تآروم شد و گف  یحامد کم

 یکن ید م باور میرو ددم و اون عکسا یشن  ی ! وقتیهل

 !هنگ بودم ؟ یتا مدت

 

 ه دخترهیشتر بر علی اون عکسا ب یحساب کن ی بخوا 

 نا یس ی است، چون تو دادگاه ثابت شده پاپوش برا

 درست کردن اول همدستش اعتراف کرده و بعد خود

 نبوده در  ی اریافتاده تو عالم هوش یدختره، اگرم اتفاق

 نه که بهی ه م ی راکرده، ب تعارضنا یاقع دختره به س و

 اگه پدر اون  یدونم حتینا رو مقصر نمیچ عنوان س یه
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 ....بچه باشه 

 یزیفعالً چ یگناه باشه ول ینا ب ی دوارم سی منم ام 

 خودش اومده و ی ست چون دختره با پا یمشخص ن

 کنه، تو هم  ی زنه آدم رو مطمئن م یش میحرف از آزما

 ! ی نجا موندن نداریموضوع حق ا تا مشخص نشدن

 ن موضوعیشتر ایدم ب یگه شایام دجان ! دو ماه دح 

 ن ترم رو که ازیام اراک دانشگاه ایمشخص بشه اگه ب

 ....دمی دست م

 

 م چهین یرمان بخوابه ببیش هیا تا آتیدونم فعالً ب ینم 

 ش یپ ی گه ایم تا مشکل دیگه بریشه کرد ، ما مدیم ی کار

 .....امدهین

 :د ادامه گفت یبا تاک ایهل

 از یش دوست دارم وقتیبر یم  یکنی م  ی خوب کار 
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 .....نمی رون فرشاد رو نبیرم بیاتاق م

 ا رو تو آغوشش گرفت ،برادرانهیگه هلیکبار دیحامد 

 یدش و از اتاق خارج شد، بعد از رفتن حامد رو یبوس

 قی د چند نفس عمیلرز یتخت نشست تموم بدنش م 

 !د تا آروم تر بشهیکش

 رفتن حامد و ی در آپارتمان که اومد، متوجه  ی صدا

 رون فرستاد یراحت ب ی فرشاد شد. بازدمش رو با خاطر

 به ی نا بود بدجوریرفت نگران س یرون مید از اتاق بیبا

 ....ن شده بودی تش توهیشخص

 د یهال و آشپزخونه سرک کش ی از اتاق خارج شد تو

 ....دشه درش رو باز کرینبود، حتما داخل اتاق قبل

 ...ز بودیم ی نشسته و سرش رو  یصندل ی رو

 

 نداشت به  یفینکه حال خودش هم چندان تعریبا ا
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 یوان آب براش برد و مقابلش رویه لی آشپزخونه رفت 

 ز گذاشت  یم

 که ی نا سرش رو بلند کرد از شدت فشاریس

 به ی از قرمز ییمتحمل شده بود تو چشماش رگه ها

 ....شد  یده میشدت د

 د ، سرش رو یبرداشت و لجرعه سر کش وان آب رویل

 ایچرخوند سمت هل

 ثابت موند. با  یقی نگاهشون به هم گره خورد، و دقا

 نا بغضش شکست و اشکاشیشون سیدن حال پرید

 .....روان شد

 معترضانه  ی نسبتا بلند  ی و با صدا ینا عصبیس

 :دیپرس

 که  ین ناراحتی ؟! از ا ی زیر یاشک م یچ ی برا 

 اقت تویه که تو لیفه؟! کسیو کث یه آدم عوضی ش وهرت 
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 !نداره؟رو 

 : ا با هق هق جواب دادیهل

 

 خودش حرمتش ی خونه  ی نکه تویا ی نه ! ناراحتم برا

 کنم چون بهش یه مین گریا  ی رو نگه نداشتن، برا

 ز با اراده و به خواست خودش یچ چیمان دارم هیا

  نبوده

 :دیسپر  ی ن ترییپا ی نا حال آرومتر شده بود با صدایس

 !ناراحتم؟ یمن از چ  یدونیم 

 نا دریسرش رو به عالمت استفهام تکون داد، س ایهل

 :جوابش گفت 

 

 یلیدر حقش خ  یکه زمان ی نکه زنم با وجودیاز ا 

 تیت شد امّا با تموم قدرت ازم حما ی کردم و اذ ی بد
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 نکه خودمینکرد، با ا ینکه پشتم رو خالیکرد ، از ا

 ن ناراحتم که دارن بای از ا یاقتش رو ندارم ولیدونم لیم

 ......رنشیگی زم ما یرحم یب

 من بهشون اجازه یعن ینداره  ین حقیچ کس چنیه 

 کشم همسرتیکه زنده ام و نفس میدم ! تا زمان ینم

 ما رو ا ز هم جدا یلیتونه با هر دلی هم نم  ی مونم و کسیم

 ... کنه

 ی رو که م یشد، امّا حرفینا انگار تو دلش قند آب میس

 :ست بزنه با اکراه به زبون آوردخوا

 ش مثبت باشه اونوقت بازمیگه جواب آزماا یحت 

 !؟یرنین حرفا رو میهم

 :نان گفت ی ا با اطمیهل

 همون طور که اون روز به اون دختر گفتم اگه  

 که دارم ی شماریتو باشه با وجود م شکالت ب ی بچه 
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 رم یگ یکنم فوقش پرستار تمام وقت براش م  یقبولش م 

 ....نباش یچینگران هتو 

 زنه به اندازه یخود نمی رو ب یحرف ایدونست هل ینا میس

 .... مرام و محبتش بود ی ا شرمنده یدن

 گهیکه خبر فوت مادرش رو داده بود د یر از وقتیبغ

 حال بدون یبود ول دهیندمردونه اش رو  ی ه یهرگز گر

 زش یاز ر ی ریدر جلوگ ینکه سعیا یخجالت و ب

 .... س بودی اشه صورتش خاشکاش داشته ب

 ا قابل تحمل نبود یهل ی ت براین وضعینا و ایشکستن س 

 :ز گفت ید آمیآمرانه و تهد یبا لحن

 نیا ی ستم اگه بخواینجا ن یشتر این من تا فردا بی بب 

 ..... رمین ال ن میفردا هم ی بجا  یباش ی جور

 سینا سرش رو تکون داد، برخاست به سمت سرویس
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 رون آمد، ازیب  یصورتش زد. وقت به یرفت آب  یبهداشت 

 .....ست صورتش رو آب بزنهام خوایهل

 : نا گفتیرون س یاومد ب ین کار رو کرد، وقتیام همیهل

 

 ......رمی گی رم ناهار میم 

 ی رو که مونده لحظ ه ا  ین چند ساعت یخواست ا یا نمیهل

 :ن گفت یهم ی ازش دور باشه برا

 برات  ی رکه دوست دا  یخوام پلو ماهیزم ! مینه عز 

 .... شهیع آماده م یدرست کنم، سر

 ر دو به آشپزخونه رفتن ، با کمک هم ناهار رو آمادهه

 داشت ، همهیا برنمیچشم از هل  ی نا لحظه ایکردن س

 رد یموقع ناهار هم حرف   یز در سکوت انجام شد حتیچ

 و بدل نشد انگار مهر سکوت به لبهاشون خورده بود

 ز باهم حرف ی مشتر با چشم و نگاه محبت آیو ب
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 ...زدنیم

 ا رو گرفت و اجازه ندادیهلنا یبعد از ناهار س 

 و گفت انجام بده  ی کار

 اجی، بهت احت یخوام فقط کنارم باشین لحظات میا 

 .... دارم

 

 یچ حرفیه  ین بیام بود بنابراین خواسته هلیقا همیدق

 ت به روش زد و همراهشیبه عالمت رضا ی لبخند

 .... شد

 نا خواب بودی د سدار ش یصبح که ب 

دوباره سرشار از عشق شد.  گذشته بودنشون ی اونچه ب ی ادآوریبا  

خاطر یتونستن ین روزا و ساعات میبود تا ا امدهیش ن ی ن پ یکاش چن

 ون افتاده از عمق جان شادیشیکه تو زندگ ینیریش اتفاق

 قکه حاصل عش یباشن و درمورد موجود مشترک
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 اب اسم باهم بحث کردن بخاطر انتخ یپاکشونه صحبت م

 . بافتن  ین میرنگ ی ا یو نده اش ریآ ی ک ردن و برا یم

 که یت یتصورشم سخت بود با وضع  ین حتیقبل از ا

 حال که وجود داره  یوسط باشه. ول یبچه ا ی داره پا

 اد یخواد فریدلش م یدلبسته شده که از خوشحال  ی طور

 ادش خاموش باشه چون اگه حال در ید فریبا  یبزنه، ول

 ه ک ین یزد فق ط اوضاع رو از ا ینا حرف می با س موردش

 نا ی س یدلنگران  یموقت  یین جدا یکرد . در ا ی هست بدتر م

 از ی ن بود که یش ایشد. تنها دلخوش یشتر م یب

 کنه هر بار با  ینا تو بطنش داره رشد م یوجود س

 .وجودش سرشار از عشق شد ی ش همه  یادآوری

 :، خواب آلوده گفت

 ...ی که دانشگاه ندار! امروز یبخواب هل 

 ست و ینا حواسش نیسنکه یا دلش شکست از ایهل
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 یانات مبهمیکه افتاده و جر یا و اتفاقاتین دنیفارغ از ا

 کشه، به فکر حال و ینده انتظارشون رو میکه در آ

 :ا گفتیهل یوقت یامروزه ول

 د برمیاجازه بده م ن بلند شم با ینا ! تو بخواب ولیس

 ....شهیر مید

 د یار به خودش اومد و خواب از سرش پرانگ

 : و اضطراب نشست. با هول 

 اتفاق افتاده یشدم هرچیدار مین حال که ب یکاش هم

 ، مگه ی بر یخواست یده بودم، کاش نمیرو خواب د

 !؟یکار کنیچ ی خوای؟! می شنبه کالس ندار

 مجبورم ، یبه خود م باشه که دوست ندارم برم ول 

 وضاع رو آروم کنم، اگه همه د بتونم ایرم شایفعالً م

 رمانیکه از ه یبا اخالق یدم ولگر یز جور شد برم یچ

 .....ست یا ن یا کوتاه ب ین راحتیدونم به ایسراغ دارم م
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 : خاست گفت یکه برمیا در حالیهل

 افتاد مشک ل ها،  یکه عشق آسان نمود اول ول 

 ا به ینن یهم یواقع ی عشقا

 مواجه  ی و دشوار ی ا با سختیرسن   یوصال نم

 ....شنیم

 

 نا یود و همراه حامداروزش عاقالنه بینکه کار دیاز ا

 ک شب باهم بودنشون بهین ی ت داشت. همینرفت رضا

 ....دیارز ی ا میدن

 شی ل ضروریجمع کردن وسا ی ا برایبعد از صبحانه هل

 ن ترمش رو داخل ساک گذاشت یا ی به اتاق رفت کتابا 

 تموم کارش  یبرداشت . وقت ی چند دست لباس ضرور

 ز د که زودتر اینا رو دی شد سرش رو چرخوند س

 ه داده و با یوار تکیده و آماده به دیخودش لباس پوش
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 است و حال چشمشیهل ی متاثر محو تماشا ی چهره ا

 ... ساک ثابت مونده ی رو

 

 

  

 :دیپرس ی ا با کنجکاویهل

 

 !شرکت؟ ی بر ی خوایم 

 ! نه 

 !؟ی دیپس چرا لباس پوش 

 !خوام برسونمتیم 

 ی نال راهیزنم آژانس تا ترمیخواد اآلن زنگ مینم 

 .... ستین

 ....رسونمت ی ست خودم میبه آژانس ن ی ازین 
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 ن بودن ،یبعد داخل ماش  یقینگفت دقا ی زیگه چیا دیهل

 رنیکه م  ی ریرانه متوجه شد مسیکه گذشت متح یکم

 :دینا و پرسی ست رو کرد به سینال نیترم

 دون یره به مدا ینجا چه ربطی؟! ا ی ریکجا م 

 !ن؟یآرژانت

 : ا انداخت و گفتیل نانه به هیغمگ  ینا نگاهیس

 که بذارم با اتوبوس  ی برمت! انتظار ندار یخودم م 

 !؟ ی بر

 د هضم یشن یا اونچه رو که میزمان برد تا هل ی ه ایثان

 : داشبورد زد و گفت ی کنه! با دستش رو

 

 نال من یشه برگرد ترمین اآلن هر طور می نا همیس 

 و ی ای لومتر بیک ۳ ی خودیذارم تو بیز نمهرگ

 !ی برگرد
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 خوام خودم زنم رو تا اراک ببرمیه؟! میچ ی خودیب 

 !خود؟یب  یگی ن میبه ا

 !؟یکه چ ی و برگرد ی اینهمه راه بینا لوس نشو ایس 

 ....ستم ین  یمن راض

 : بهش انداخت و گفت ی نگاه عاشقانه ا

 تونم برگردمی گه نمی م، درضمن دیراض یلیمن خ یول

 !ابونه که دور بزنم ؟ینجا اتوبانه مگه خیا

 رو  یین جدایداشت دلش ا یشوره خاصا دلیهل

 که برادراش گرفته ی خصمانه ا ی خواست، با جبهه  ینم

 گه ویش از دو ماه دیگفت تا ب   یبهش م  یبودن ح س

 بعدش هم  ی تونن کنار هم باشن، حتیش نمیانجام آزما

 که فکر  ی ادگن سیش مثبت باشه به همی اگه جواب آزما

 ست، یداره نیره و بچه رو نگه میگ یکرد پرستار م  یم

 نکهیدر اونصورت نظر خانواده اش هم شرطه و ا
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 اریکنن بس یم ی برادرا و پدرش با موضوع چه برخورد

 ...مهمه

 تونه مانعش بشهیست و نم ینا ن یف سید حرید یوقت

 :ه داد و گفتیتک یدانه به صندل یناام

 ....بردارم ی شتریله ب یتا وس یگفتیحداقل م

 خوند که انگارنا چنان گردنش رو به سمتش چریس

 ... خواست بشکنه یم

 که  ی ریم ی ؟! نکنه دار یبمون ی خوایمگه چقدر م  

 ست بذارمیه بگو، ممکن نینجوری؟ ! اگه ای ایگه نید

 ....ارم یبگم من بدون تو دوام نم ی ! چطوری ....لعنتی بر

 طر آروم کردن اد، فعالً بخای ش می پ  یدونم چینم 

 هنوز  زجونمی رم ظاهرا بابا و عزیرمان دارم میه

 نشون یدونم چه عکس العملیدونن اگه بفهمن نمینم
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 تید رو با اون وضعی که حامد سپ  یدون یدن ، تو میم

 ی لید خیگذاشته خونتون و نرفته سراغش؟! سپ 

 هستن و دارن یعصب ییه جورایناراحته ....اآلن همه 

 ....رنیگیم ی مات لحظه ایتصم

 

 ش باعث شد حرفش رو قطع کنهیزنگ گوش ی صدا

 دن صفحه اش یفش خارج کرد با دیرو از داخل ک یگوش

 گرفت آه از نهادش بلند  یکه داشت تماس م یو اسم کس

 نا دوست نداشت ی ت درحضور سین موقع یشد ، تو ا

 . جواب بده

 

 

 ۸ 

 :نا بپرسهیباعث شد س  ی درپ یپ ی زنگها
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 !؟ی دیه؟! چرا جواب نمیک 

 :رمق زمزمه کرد یآروم و ب ییا با صدایهل

 !!!رمانهیه

 

 زن گ قطع  ی نقدر در جواب دادن تعلل کرد تا صدایا

 .دیلرز یشد . دستاش عرق کرده بود و بوضوح م 

 ی قی نبار نفس عمینگذشت دوباره زنگ خورد، ا ی زیچ

 : زود دکمه وصل تماس رو زد یلید و خیکش

 خواستم خودمد یرمان جان! سالم ببخشیجانم ه 

 .... یرم که شما گرفتیتماس بگ

 !تو؟ ییسالم، کجا 

 !امیتو راهم دارم م

 !م دنبالت؟یای ا حامد بیخودم   ی رس یساعت چند م

 :ا دستپاچه گفتیهل
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 ست خودمیروقتم نی رمان جان ! اآلن که روزه دینه ه 

 با و نورسا جانید. فریام، شما به کارتون برسیم

 !خوبن؟

 با ی ! داغونم کردیول کن هل خوبن! اونا رو  

 ... کارات

 :دیآهسته پرس

 !کار کردم ؟یچمگه  

 :د که گفت یچ یپ  یدادش تو گوش ی صدا

 

 شوهرت ی دیفهم  ی؟! تو وقتیدونی بابا! بازم نم ی ا 

 ی زیه! چرا به ما چ یکاره است و از چه قماشیچ

 ؟! چرایصاحب  یکس و کار و ب   ی؟! مگه بینگفت

 یکن یم  یباهاش زندگ ی تو اون خونه و دار ی موند

 تصورشم  یتستم حیشه؟! من که زن نیواقعا چندشت نم 
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 !! برام سخته چه برسه تو

 نا کناری بلند بود که س ی رمان به اندازه ایه ی صدا

 د کهید یا معذب شد چون مید. هلیشن  یدستش بوضوح م 

 فرمون بود ی به دستاش که رو  ی نا چه فشاریس

 ...داد یم

 ن ی ماش ی شه یش رو سمت شکه ممکن بود خود ییتا جا

 ر بود یگه دیا دره ، امّ ینا فاصله بگی کشوند تا از س

 ... ده بودید شنیرو که نبا  ییزایچ

 : دا نکنه، گفتیگه ادامه پینکه دیا ی برا

 ستید نیکن ین طور که شما فکر میرمان جان! ایه 

 ... میکن ی صحبت م ی ام حضوریحال م

 

 رونیده بود بن شینفسش روکه سنگ  یبعد از خداحافظ

 تنفس  آزاد ی ن، تا هواییداد پا یشه رو کمیفرستاد وش
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 .....کنه

 تو یت و اخمینا انداخت که با جدیرخ سیبه نم ی نگاه

 یتوجهش به جلو بود. چون قرار بود چند روز یشونیپ

 یبا ناراحت ییخواست تو تنهایاز هم دور باشن دلش نم

 :کنه، گفت  ی خودخور 

 شه ویم  یه زود عصبان یورنطیرمان همینا جان! هیس

 گه یم ی زیه چیت یعصبان  ی اره از رویجوش م

 .....نداره ی منظور

 دم ، خودم بودم بدترشیتو نگران نباش بهش حق م 

 چیتو و خودم ه ی ش خانواده یگه پیکردم، من د یرو م

 .....ندارم که بخوام بهش افتخار کنم  ی اعتبار
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 ریرو تحت تاثا یز بود که هلیتاثر برانگ ی لحنش بقدر

 :گفت  یقرار داد، با مهربون

 مونه، راستش ی نم ی نجوریشه ای زم درست میعز

 که یحاتیرم اراک تا توضین دارم میهم ی شتر برایب

 ن و مسعود رو ینازن ی لزمه بدم اآلن اونا فقط حرفا

 ، بذارش بهی از خودت نکرد یچ دفاعیدن تو ه یشن

 .....دم یمن خودم انجامش م  ی عهده 

 :دانه گفتیناام یلحن نا با یس

 هنشوندن عکسا تو ذیکه از د  ی ری تصو ی فکر کرد 

 زا تو ذهن آدماین چی ره؟! معموًل اییحک شده قابل تغ

 شه هر بار با اومدن اسم طرف، اولیمونه و پاک نم یم

 که داداشت ی دیاد، دی ر در نظرشون می از همه اون تصو

 کهام  یگه اآلن من از همون قماشی گفت ؟! راست م یچ
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 ر خودمه؛ م نیست. همش تقص ینسبت بهش ن  ید خوبید

 د گول یکبارم نبایبا دختر نبودم همون  یکه اهل دوست

 

 ی م بینبود، اآلن داشت یخوردم، اگه اون دوستیم

 .... میکرد یمون رو میدردسر زندگ

 :نان بخش گفت یاطم یا با لحنیهل

 ده ، اونم چونیر از حامد عکسا رو ندیچ کس بغیه 

 باهاش ی شما بوده . حامد بامن ، بلدم چطور ی خونه 

 و ی سیه رودروا یرمان یه با ه شیهم ی صحبت کنم. ول

 نمون بوده البته با اونم حرفیب یاحترام خاص

 ..... زنمیم

 ....یش کن یه کاری ید بتون ینا برادراتن شایحال ا  

 :مکث و اکراه گفت  یبا کم

 نی ؟! انگار منتظر چن یگیم یاون پسر عموت رو چ 
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 بود که به تو بفهمونه چقدر انتخابت اشت باه  ی روز

 .... بوده

 م درصدم نظرشی ن ی؟! من که حت یکن یم ییچه فکرا 

 بدتر  ینو مطمئن باش اگه تو زندگیست! ایبرام مهم ن

 کنم در مورد  ین فکر نمیاد هرگز به اینام سرم بیاز ا

 !گفتم ؟ یروز بهش چی که د ی دیفرشاد اشتباه کردم ، د

 یده، وقت یباهوش باشه که هست منظورم رو فهماگه 

 

 ز رویهمه چ ی خواستگار  ی لسه بهش گفتم من از تو ج

 ح دادمین وجود تو رو بهش ترجیبا ا  یعنیدونستم یم

 ..اد دستش یه تا حساب کار بی ن براش کافیهم

 نی که از ا ی درضمن در مورد فرشاد اشتباه فکر کرد

ست ذاتا پسر خوش ین  ین آدمیانات خوشحال شده اصالً همچیجر

 خ وشبخته چون یلیه اآلنم با الهه خیقلب
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 دوستش داره و باهاش مهربونه مطمئن باش الهه

 ،ی گه ایز دیبعنوان دفاع از خواهرش اومده بود نه چ

 ل هم به حامد گفته بود چون به خوب بودن تویاوا 

 ! ز راحتهیالش از همه چیمطمئنه خ

 گه زدمیس شده، دفعالً که نظر همه در موردم برعک 

 ... یالیخ یبه طبل ب

 بلند شد، قبل از جواب ا  یهل یزنگ گوش ی دوباره صد ا

 :نا گفتیدادن س

 چونی بپ ی ه جوریان دنبالت یخواستن بی! اگه م  یهل 

 به   ی خونه بگو برا ی ریم بعد میناهارم اراک با هم

 .. . ..مثالً اتوبوس خراب شده یرسیبعد م

 

 یی کارمون به جا "غر  ر لب غریبعدم شروع کرد ز

 وسلد به دروغ متی بودن با زن مونم با ی ده برایرس
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 ....."میبش

 

 

 ۸ 

 :ا جواب دادیگرفت ،هل یحامد بود تماس م

 !سالم حامد جان 

 ؟ییسالم کجا 

 !تو راه 

 !نال دنبالتیام ترمیب  یرس یم یک 

 یم برای ام ما ظهرم با همینا میستم دارم با س یتنها ن  

 ! خونهام یبعدازظهر م

 

 کنه  یقاطعانه گفته بود که حامد نتونست مخالفت  ی بقدر

 :ب گفتدر جوا 
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 ....دیرمان نفهمه شما با همیفقط ه 

 رمان چه مربوطه که من با ید حامد جان! به هیببخش 

 شه از اخالق من سواستفاده یل نمیشوهرم هستم؟! دل

 که براش بعنوان برادر  ید. اآلنم فقط بخاطر احترامیکن

 نکردم که  یچ کار خالف شرعیام وگرنه هیم قائلم 

 ... دممجبور باشم به همه جواب پس ب

 ، خطاب به یع و قطع کردن گوشیسر یبعد از خداحافظ

 :نا گفتیس

 م بذار بفهمنیم که با همینداره پنهون کن  یچ لزومیه 

 ....تا با اتوبوس نرم ی برات مهم بوده خودت منو آورد 

 :ا خوشش اومد و گفتیلنا باز هم از طرز برخورد هیس

 دمیمنم همراهت هستم ! شا  یحال که بهش گفت 

 افتن به یک رفتنت منتظرم باشن با چوب و چماق بینزد

 ! جونم
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 نکن، یین فکرایمن چن ی چ وقت در مورد برادرا یه 

 ... باشن ی ن جوریتونن ایتشون کرده هرگز نمیبابا ترب 

 رو  ی ترسم ؟! حاضرم هر برخورد یم ی فکر کرد

 ! باهاشون یرن، هلیمل کنم فقط تو رو ازم نگتح

 اک تا فردا باهممونم اریصحبت کن من امشب م 

 ..... یم ، از درس و دانشگاهت هم عقب نمونیبرگرد

 :د یپرس یا با بهت زدگ یهل

 !خودتون؟ ی خونه  ی ریشب با وجود اون دختره!! م  

 ی رمم تا وقتیمن بم ی کرد ی ن فکری! چطور همچیهل 

 .... ذارم خونهیپامو نماون اونجاست 

 :ن ادامه دادی غمگ ییبا صدا

 رم، مامان هم قدغن کردهیدم نمنکه خویعالوه بر ا 

 ! پام رو تو خونش بذارم
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 نا ی د متعجب شد چطور مادر سیشن یکه م ی زیاز چ

 رحم باشه؟! اونکه جونش بود و ی ن حد ب یتونسته تا ا

 

 ی عضزد و ب ید با اونام حرف میه باینا ! هر طوریس

 .... کرد یزا رو مشخص میچ

 !؟ ی ریپس کجا م  

 میا تا بریعه صبح هم ب شما، جم ی ک خونه یهتل نزد

 ! مقبره

 برگرده خوشحال   یخواد با خستگینا نمینکه سیا از ایهل

 رو باهم  یتونن ساعا تیشد و بخاطر فردا هم که م

 ن بابت احساسیر شد و از ایبگذرونن کامالً غافلگ

 ....کرد یم ی شاد

 ی نا به همون هتلیدن ، همراه سیسر ظهر به اراک رس

 ناهار  ی تن و اتاق گرفت، براکه در نظر گرفته بود رف
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 ... هم رستوران هتل رو انتخاب کردن

 نا رو تنهاش یخواست سیا دلش نمیبعد از ناهار هل

 ا یهل ی افه یدن قی نا با دیبذاره و به خونشون بره، س 

 :گفت 

 امشب رو کجا ین تا بدونیم بال اتاق رو بب یبر 

 بابا تو ی ه سر برم حجره یخوام یخوابم ، ساعت  م  یم

 ...رسونم خونتون یهم م رو

 

 

 

 ۸ 

 چون ساک ینبود ول یاز هتل تا خونشون راه چندان

 نکه بخواد وارد کوچهینا رسوندش، قبل از ایداشت س

 ا دستش رو گرفت و ازش خواهش کرد سریبشه هل
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 .اده اش کنهیکوچه پ

 نگاهشون با  یلحظات ی نا سرکوچه پارک کرد ، برایس

 ه فردا بازم همونکیبه هم گره خورد،از ا  ییدایش

 ... دن گرفتیتو دلشون تاب ی د ینن نور ام یب یم

 د ید نبای نا رو بوسی ا بود که خم شد و دست سینبار هلیا

 موند وگرنه دوباره اشکاش راه خودشون رو  یشتر م یب

 ....کردن  یباز م

 یاده شد . ساکش رو از رو یکرد و پ یل خداحافظیم ی ا بیهل

 قدم برداشتپشت برداشت و به سمت خونه   یصندل

 ...خواست ب رگرده پشت سرش رو نگاه کنهیدلش نم

 ن خبری ماش ی چرخا  ی د منتظر بود صدا یبه در خونه رس

 

 رفتن نداشت  ی انگار اونم پا یاز رفتنش بده ول 

 ش کرد و با اره برگشت نگاهیشتر طاقت ب ینتونست ب 
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 ....دست اشاره کرد تا بره

 در با ی همزمان زنگ خونه رو هم زد، بعد از لحظه ا

 در ی ا به داخل رفت از ل یباز شد و هل یکیت ی صدا

 ن رو از جا کند وینا کرد که ماش یمه باز نگاه س ین

 ... رفت

 خودش رو به پاگرد پله ها رسوند، با  یزجون به آنیعز

 ا از یآمد. بغل باز کرد هل گشاده به استقبالش ییرو

 نا و رفتنش ی که بخاطر س ینبود مادرش و بغض  یدلتنگ

 زجون انداختیه خودش رو تو آغو ش عزیبا گر داشت

 :و با هق هق گفت

 ...سالم 

 

 کرد، یا رو تو بغلش نوازش میکه هلیزجون در حال یعز

 : گفت
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 !ه کنهینم دختر قشنگم گری ماهت ، نب ی سالم به رو 

 ...م شد با هم به بال رفتنکه آرو یکم

 لش رو بذارهیکراست به اتاقش رفت تا وسایا یهل

 به صور تش زد حالش بهتر  یرو عوض کرد آبلباساش 

 .شد

 ی آمد، وقت یز جون از آشپزخونه میعز ی سر و صدا

 ز انتظارش رویم ی رو ی وه یو م ی وارد شد چا

 : نشست، گفت یکه میا در حالید، هلیکش یم

 د ازین سن ما بای ز جون که تو ایعزقربونت بشم  

 نجا به زحمتید ایی ایم نه شما بی شما مراقبت کن

 ... یافتیب

 :ق تر شد و گفت یچهره اش عم یشگ  یلبخند هم

 م اونمی هست یکنم مادر! فقط من و مرتضینم ی کار 

 دی با و سپیاد. فریست ظهر و شب می شتر وقتا نیکه ب
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 روز در ۲ خانومم که ی کمک حالم هستن ، صدر  یلیخ

 ن جا کهیکنه اتفاقا ای رو م یاساس ی اد کارایهفته م 

 

 اون جا رو ییبهتره تنها یلیخودم خ ی هستم از خونه 

 رو که ییزایآدما مجبورن چ یگاه یدوست نداشتم ول

 ...دوست ندارن تحمل کنن

 یت فعلی ا و موقعیز جون درست در مورد هلیحرف عز

 .که داشت صادق بود

 زجون رو کهیعز ی ده  یچروک ی تادس یا با مهربونیهل

 نوازش کرد  یز بود تو دستاش گرفت و به نرم یم ی رو

 . حد و اندازه آروم شد ی کار معجزه کرد. ب نی، هم

 

 

 ۸۲ 
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 ن ویریخاطرات ش یکه از دوران بچگ ییتنها کسا

 از خودشون و خونه هاشون داشت مادر ی ادموندنیب

 

 ) درخانوم ی بزرگاش بودن مادر جونش ( مادر مهر

 ا رفت و ترکشون کرد،یزود از دن یلیآسم خ ی ماریاثر ب

 که یمراهش هست طورشه هینش همیریامّ ا خاطرات ش

 نه فضاش تو یب  یرو که م ییاز خواب ها یلیهنوزم خ

 . مادر بزرگاشه ی خونه 

 ارامش ی ه یشه براش مایز جونش همیوجود عز 

 ....بوده

 چشمش آروم آروم  ی ز جون از گوشه یعز ی اشکا

 :د یا کرد و نالی امدن نگاه هلیم

 ف از یسرت اومد، ح ی  ی رم برات مادر! که چه بالیبم 

 !ود؟تو نب
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 :ا سرزنشگرانه و عتاب آلود گفتیهل

 که شما فکر  ی ز جون! غصه نخور، اونطوریعز 

 م یشه من تو زندگیز درست میست! همه چید نیکن یم

 نا بودم خودشین اآلنم با س یندارم. تا هم  یچ مشکلیه

 م اآلنم منو رسوند و رفت ینو آورد ناهار باهم بودم

 .... پدرش ی حجره 

 

 ز جون گفت یعز  ی شد برایکه م ع روی از وقا ی مختصر

 اد، بعد از تموم شدن حرفاشیرون بیب  یتا از نگران

 رش رو تو نگاهش خوند چون به طرز شگفت یتاث

 . آروم گرفته بود ی زیانگ

 : زجون گفتیعز

 رین مسئله ختم به خیل عبا، ابه حق پنج تن آ یاله 

 ده آرو م و قرار نداره ی فهم یبچم مرتض یبشه از وقت
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 نیچند  یحامد و فرشاد رفتن تهران ، مرتض روز کهید

 . دیل رفتنشون رو پرسیبار دل

 ی ز رو گفت ، مرتضینجا و همه چیرمان اومد ایه

 دمیدار شدم دید هر بار ب ی شب تا صبح درست نخوابید

 ن رویزنه. از ا یهم نم یچ حرفیه هچراغ اتاقش روشن

 شیه وقت بچم طور ینگرانشم ،   یلیبه اون رو شده. خ

 !! نشه

 شه اومد خونه تایقرار بود زودتر از هم یامروزم ب

 ییناهارش رو خورد آژانس خبر کرد رفت مقبره! وقتا

 نهیهم ی نداره برا یحال درست یعنیکنه  ی نم یکه رانندگ 

 .... گم نگرانشمی که م

 

 :ا تاسف بار گفتیهل

 ار معرکه، لزم نبودیش بیرمان شده آتین وسط هیا 
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 یچ گله ای مه هیش کنه من که زندگبه بابا بگه و ناراحت

 نا همسرمهیداغ تر از آش، س ی نا شدن کاسه یندارم ا

 کنم. مهم اآلنه که یا عوضش نمیدوستش دارم و با دن

 مانین ایست و من به ایش ن ی جز من تو زندگ یکس

 ... دارم

 راحت شده باشه ی الش تا حدودیز جون انگار خیعز

 : گفت

 بگو یشب به مرتضرو  یمن گفت ی که برا یینایا 

 ... ادیدر ب یبچم از نگران

 ا سرش رو به عالمت موافقت تکون داد و با لحنیهل

 :گفت   ینان بخشیاطم

 !ز جون شما غصه نخوریگم عزیحتما م 

 ره و یروزه تماس بگیتا با ف رفت  ی بعد از خوردن چا 

 ش به دانشگاه و حاضر نشدن سریل نرفتن احتمالیدل
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 .. ح بدهیتوض هفته بعد رو براش ی کالسا

 ا و رفتنش تو خونه انگار قلبشیبه محض رسوندن هل

 یرو از جا کنده باشن همون حس رو داشت، جا

 .کرد ی حس م ینه اش بخوبیس ی ش رو تو قفسه یخال

 ایبردن هل ی روز با اومدن حا مد برایکه از د یدل آشوب

 ا بهیکرده بود در حضور هل یتو جونش افتاد رو سع

 تونسته بود  یهرچند سخت ولاره یخودش ن ی رو

 .موفق بشه ی تاحد

 ن رو پارک کرد، سمت بازار و حجرهی ماش   یبا آشفتگ

 ی لرزون که به سست  ییرفت وارد پاساژ شد، با پاها

 ...قدم برداشت کردن به سمت حجره یش میهمراه

 

 کرد چقدر سخته  یک حجره فکر نمیدنش نزدیب ا رس

 اش باه یر سایک عمر ز یکه  ی با پدر ییارو یرو
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 تونه تویم ییکرده بود حال به چه رو یزندگ ی آبرودار 

 !چشماش نگاه کنه و بگه من ا ومدم

 .محو تماشا شد  یستاد، با دلتنگی تو چارچوب در ا

 متفکرانه در  یشونیر پد  ینک به چشم با گرهیپدرش ع

 شییاد دوران ابتدایبود که اونو  ی حال نوشتن دفتر 

 پدرت چه"ده بود،یسخانم معلم ازش پر یانداخت، وقت

 "!کاره است؟

 ارهیبزرگ م ی ره حجره شبا دفترایروزا م "گفته بود، 

 "!سهی نویخونه مشق م

 ن بود که دفاتر ی ز همییبلند پا ی کار پدرش شبها 

 خونه و حساب کتا ب روزانه اشآورد  یبزرگش رو م

 ی دگیسه و به امور حجره رسیرو با دفتر کل مقا

 .کرد یم

 به درست کار بودن و ی معتمدتو بازار اراک حاج 
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 !شده ؟ یت حالل و حرام معروف بود حال چیرعا

 

 د و آرزو یکه با هزار ام ی ست ! تنها پسرین نیحقش ا

 اش ننگبزرگش کرده تا براش افتخار کسب کنه ، به ج

 یدن پدریبه شدت متاثر محو د ی ار ه! با چهره ایبال ب

 ازدواج سالگرد   ی با دو ماهه، از مهمونیبود که تقر

 ا بودن یبا هل  یخوش یده بودش اونقدر سرگرم روزایند

 ....ه سر بزنن یان یکه نشده بود ب 

 اد زد ، کدوم باد ناموافق خبرید فریرو نبا یگن خوشیم

 به گوش حسود فلک رسوند کوتاهشون رو  یخوشبخت

 ....!ک شبه برگشت؟یز یو همه چ

 خواد واردیم یکه حس کرده بود کس ی حاج معتمد

 : ن بود، گفتییبشه همونطور که سرش پا حجره 

 !دیبفرمائ  
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 شه سرشیداخل نم یانجام نشد وکس ید حرکتید یوقت

 رانهی نا ، متحیدن سینک با دیع ی رو بلند کرد از بال 

 دفترش ی از چشمش برداشت رو نکش روی برخاست ع

 بود که عاشقانه  ی تاب تک پسریگذاشت ، دلتنگ و ب

 د. امّا حال بعد ازیورز یدوستش داشت و بهش مهر م

 

 کردن و ذره ذره اعتبار   یزندگ یسال با آبرودار 

 جمع کردن تک پسرش 

 راهه رفته؛ که یبه خطا رفته ؛ که غلط کرده ؛ که ب 

 .....پاشو کج گذاشته 

 ته دلش به پسرش اعتماد  ی رضا معتمد حاج یول

 تونست یرفت نم یداشت، هرچه با خودش کلنجار م

 مرتکب شده یبزرگ ی ن خطایقبول کنه پسرش چن

 ...باشه
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 نا، پسرش که سرشیکش رفت برخالف انتظار س ینزد

 ن بازوانیر انداخته بود ، بیرو از خجالت به ز

 ه سر و گردن از یمردونه اش گرفت. شاخ شمشادش 

 ....خودش بلند تر بود

 ی از پدرش داشت با آمادگ ی جانانه ا یل ینا انتظار سیس

 .کامل به حضورش رفته بود

 غیچ وقت ازش دریکه ه یدر کمال تعجب با محبت امّا 

 ش رو ین رفتار شرمندگ ی نشده بود روبرو شد. هم

 ...کرد یشتر م یب

 :نا ، گفتیدر جواب س لم س ی حاج معتمد

 ... نی ا بش یر! ب یبخدنت ی سالم بابا! رس 

 ا برد و کنارشینا رو همراه با خودش سمت صندلیس

 ...نشست

 جشنبه عصراخداروشکر شاگردش طبق معمول پن
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 ...نبود

 و مالطفت  یمیبا همون لحن صم ی حاج آقا معتمد

 افتادهین یه و اتفاقی ز عادیانگار که همه چ یشگیهم

 : دیپرس

 !؟ی ا اومدیبا هل 

 کرد، یکه فقط پدرش درک ممردونه  ی همراه با بغض

 :گفت 

 !پدرش ی بله! رسوندمش خونه  

 نام تهرایخواستم ب ی بود؟! م   یبتین چه مصینا! ایس 

 نجایمادرت ا  یشد در موردش صحبت کرد ولینم یتلفن

 دست تنهاست ، خودش رو باخته ،همش تو خلوت 

 یتش جلویه طرف ب ا اون وضعید از ی کنه. سپ یه میگر

 دق هر لحظه ی نه یم که شده آن دختره هیچشمشه ، ا 

 ه نقطه یخودم دنبال  ی افته تو گذشته یچشمم بهش م 
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 کارم اشکال داشته  ی کجا  نمی گردم بب یا کار غلط میاه یس

 از شما تا سر بزنه  ی دم؟! هر کاری نجا رسیکه به ا

 م انین ایاعمال من و مادرته، به ا ی جه یا بد نتیخوب 

 که  یستین تو نیازت سر بزنه تنها ا  ییدارم اگه خطا

 دونم یم ، نم یم هستیمن و مادرت هم درش سه ی مقصر

 نشون  راد کار منه!یتو ا ی کارم غلط بوده؟! خطا ی کجا

 .. . کردم که پسرم هرز رفته یده کوتاهیم

 زشیم ی رو  ی حاج آقا برخاست به سمت بساط چا

 ی سم اور برق یگرم رو ی شه چایرفت، مثل هم

 

 ک بود،یاتومات ی شه درجه یکش داشت که همیکوچ

 .....ختیر ی پسرش چا  ی برا

 قا تو فکر و متاثریپدرش، عم ی ر حرفاینا تحت تاثیس

 رو جلوش ی اومد استکان چا به خودش  یبود. وقت
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 :محبت پدرش شد ی د، خجالتزده ید

 !د؟یدیدستتون درد نکنه، چرا زحمت کش 

 ! یراه ی بخور پسرم خسته  

 :دیپرس ی حاج آقا بعد از لحظه ا

 !؟ی ا ی ونه نممگه خ 

 ذارمیاون دختره اونجاست من پام رو نم یتا وقت 

 !درضمن مامان گفته حق خونه رفتن ندارم

 شتریکه تو رو از همه ب  یدونی ر پسرم! میبه دل نگ  

 یگه ایز دیت گفته، دلش چیعصبان  ی دوست داره از رو 

 که توان نگاه کردن تو یدر حال ینا با شرمزدگیس ...گه یم

 : اشت، گفتپدرش رو ند ی چشما

 ی مرتکب نشدم، همه  ید من کار اشتباه ی باور کن

 کردم و دست از پا خطا نکردم  ی عمرم تا به حال صبور

 ن دختری با هم ییم آشنایا اشکال کارم تو زندگتنه
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 ....افسونگر و جادوگر بود

 پدرش گفت  ی ع رو که افتاده برایاز تموم وقا ی مختصر

 ورده بودحکم مکتوب دادگاه رو هم همراهش آ یحت

 ... نشون داد

 دا کرده باشه، مهربونتر از قبل یپدرش انگار آرامش پ

 :گفت 

 که ی دونم پسریم حرفات رو دربست قبول دارم چون 

 ....ستیبزرگ کردم اهل دروغ ن

 

 کرده و ی امروز قرار بود اعتراف کنه به کارا

 د انجامشیه که بایکار  ینکرده اش هر چند سخته، ول

 ....بده 

 :ه گفتخجالت زد

 !پسرتون دروغ هم گفته 
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 ا و تموم اتفاقات رو یازدواج و ارتباطش با هل  ی نحوه 

 .... ف کردینجا تعریتا به ا

 :حاج آقا گفت 

 نا رو گفت من باورم نشد، آخه چطوریپسرعموش ا 

 حساب ی ؟! اونا رویکن  ی ن کاریا همچیبا هل یتونست

 که به من داشتن دختر دسته گلشون  یاعتبار و اعتماد

 ش ی که پ ین فضاحتیبا ا ی رو به تو سپردن! چطور

 یتو رو  ی پدرش نگاه کنم؟! چطور ی اومده تو رو

 !دامادم نگاه کنم؟ 

 :تاسف ادامه داد با

 ا تو محلین جا یامد ایشون نیک ین یخوب ی به ولل آدما 

 گله نبود بهشون ی کردنم جا یکنه! که اگر م ی ز یآبرور

 .... دادمیحق م
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 :و در ادامه گفتد ی کش ی آه سوزناک

 نیشه؟! ایم یسرنوشت خواهرت چ ی چ فکر کردیه

 حرف  یامده با کسیرون نیچند روزه از تو اتاقش ب 

 !ستین ی چ خبرینه از آقا حامدم هز ینم

 :نا طلبکارانه گفتیس

 اد رویکنم اون دختر شیاز شما و مامان تعجب م 

 !د؟یچطور تو خونه راه داد

 ز همون اولم که اومدنم این کار رو کردیاتفاقا بهتر 

 یزد ، دختره کالم یفقط پسر عموش بود که حرف م 

 وزلش نبود که بمونه. اون ریحرف نزد اصالً هم م

 یکرد. وق ت یه میمادرت کامالً شوکه شده بود همش گر

 وادارم کرد مانعش بشم، اگه یخواستن برن انگار کس

 قسر در  یذارم براحتیکه کرده دروغ باشه نم ییادعا

 خته! اگرم راستین چندتا خانواده رو به هم ری ه، بببر
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 م. در ضمنیکن ی فه ماست ازش نگهداریباشه که وظ

 خوشحال شد که  یلیپسر عموش خ  دمینطور که فهمیا

 ه انگار تنها یکس و کار یتونه بمونه اراک ، دختر بیم

 ن پسره است ، مادرش رو تازه از دستیلش همیفام

 

 دمی نا رو که فهمیشده، اش فوت یداده پدرشم سالها پ

 .دلم براش سوخت

 

 

 ۸۶ 

 خانوادش ی که به نا خواسته برا ینا کالفه از هچلیس

 :ت درست شده بود، گف

 شه تویسرم اومده ؟! هم ییدونم چه بالیخ ودمم نم 

 سال۶کردم حد و حدودم رو حفظ کنم  یسع  یزندگ
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 ی سال کارشناس ۲سانس، یتهران تنها بودم . سال ل 

 نیکوچکتر ینکه موردش هم بود ولیبا اارشد خوندم 

 نیپام به شرکت باز شد ا ینکردم از وقت ییخطا

 .عجوزه اومد و دام برام پهن کرد

 

 شیمطمئن در مورد آزما ی بگم ؟! بقدر  یدونم چینم  

 زنه که ستون بدن آدم یو انجامش حرف م

 ....لرزه یم

 نویدلش وحشت ا ی نا هم گوشه  یدروغ چرا؟! خود س

 . ش رو هواستی زندگ ی ه درست باشه، همه داشت اگ

 ی حت یه، ولیا قطعیدر اونصورت از دست دادن هل

 .ده بودفکرشم قشنگ نبود بلکه آزار دهن 

 ش یاز سمت خدا بود که زندگ ی د منتظر معجزه ایفقط با

 .دا کنه ینجات پ
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 :سکوت گفت  ی بعد از لحظه ا

 است اگه حسیمن هل ید تنها زن زندگیمطمئن باش 

 ن روز یرنش اون روز آخر یبخوان ازم بگ ی وزکنم ر

 .مهیزندگ

 ، آخه ازدواج ی پسر جون! خودت لگد به بختت زد 

 که با  ی ؟! کاری بود کرد ی ه اچه فکر مسخر  یمصلحت

 هینداره، بالخره   یدروغ شروع بشه سرانجام درست

 یع یحاج شف ی ده، خانواده یخودش رو نشون م ییجا

 

 د منتظریرن، بایبگ م یدخترشون تصم ی حق دارن برا

 !اد ؟ی ش میپ یم چی نی م ببی باش

 :نا حق به جانب و با حرص گفتیس

 !منه ، مال منها اآلن زن یندارن ! هل  یچ حقیاونا ه 

 تونه از هم جدامونینم یم و کسیما همو دوست دار
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 ! کنه

 ؟! تو سنت یادت اومده زنته و دوستش داریحال  

 دم موندم یشن  ی، از وقت  یما رو شکست ی خانواده 

 .م یل نداشت یتو فام ی زین چیرون تا بحال چنیح

 :نا معترفانه گفتیس

 راه خطا  د ونمیکردم، م یدونم تابو شکنیآره بابا ! م 

 دم یرس یبرام ارزش داشت چون حال به عشق یرفتم ول

 ... ذارم ازم جداش کننیکشم نم یکه تا نفس م 

 شده که سر و یما کالف سردر گم  یحال که زندگ 

 نیشه، ایده نمیتوش د ی زیست جز گره چیدا نیش پته

 ...ختهیچند نفر به هم ر یوسط زندگ 

 

 درهم پسرش  غم زده و ی مات چهره  ی حاج آقا معتمد

 :د یبود، پرس
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 !تهران؟  ی برگرد ی خوایم 

 !یعی شف ی آقا ی ک خونه یرم هتل نزدیشب م ی نه! برا

 تو شهر ی نطورینه پسرش ایدوست داره بب  ی کدوم پدر

 !رفتن نداره ی برا  ییآواره است که جاخودش 

 ! نیمیس ی خونه   یرفت یم 

 دوست داره منو   یط کسین شرای د تو ایفکر کرد

 !ک ترهیام نزدیاحت ترم به هل؟! هتل رنهی بب

 

 

 ۸ 

 

 نموند، اونقدر ی گه ایز دیها رو گفته بود. چ یگفتن

 موندن نداشت. برخاست ی برا ین بود که مجالی شرمگ

 .کرد و از حجره خارج شد یاز پدرش خداحافظ
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 پدرش در ی دن حرفایکه از داخل حجره با شن ی زیچ

 با  داد . ید انجامش مید تو نظرش بود رو بایمورد سپ

 اون قدر بوق یحامد رو گرفت ول ی ش شماره  یگوش

 آزاد خورد تا قطع شد، دوباره کارش رو تکرار کرد 

 ش ازیحامد که طلبکار ی نبار بعد از چند بوق صدایا

 :دیچ یهم مشخص بود تو گوشش پ  یشت گوشپ

 !!!الو

 :نا هم مثل خودش بدون مقدمه گفت یس

 به خواهرم یچ ربطیمن ه   یجناب ! مشکل زندگ 

 ....به دوره  ین طرز رفتار از مردونگینداره . ا

 :دیچ یپ یحامد تو گوش یعصب  ی قهقهه  ی صدا

 زنه ، در مورد  یحرف م یداره از مردونگ ید کینی بب 

 ازش ی نظر بده که تو وجود خودت ذره ا  ی زیه چی

 ...باشه



@Romanbook_ir                                                                                      تابوشكين عاشقانه  

  
 

شما! یمجازق ین رف ین و آخریرمان بوک:  اول                                      

 

 ی ط خاصید شرای نکن! سپ  یمسائل رو به ه م قاط 

 حالشم یداره تو حت ازیداره حامله است! بفهم بهت ن

 ...ی منطق باش ینقدر بیکردم ا یفکر نم یپرس ینم

 بره؟! تازه شدم یچرا خوابت نم ی بلد ییتو که لل  

 حاضر یحت ی کردمثل تو که زن حامله ات رو ول 

 گن حالش م ی اتفاقا م ی مان نگهش داریتا زا ی ستین

 ی تو ب ینی بیاز داره! حال می ، اونم بهت نیپرس ینم

 ....!؟ی منطق تر

 :اد زدیبا فریآشکار تقر یت ی نا با عصبانیس

 سه یخواهر منو با اون آشغال مقا  یتو به چه حق 

 !؟یکن یم

 :اد گفت یحامدم در مقابل با فر

 یکه خواهر دسته گلم رو بدبخت کرد  یبه همون حق 
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 خط قرمز یدو نن تو هم بدون هلین شازده همه می، بب 

 ریاقت دیل یب ی وه که تی له، همونیفام ی نه تنها من همه  

 که باهاش ازدواج  یدونستیه! اگه میچه جواهر ی دیفهم

 ! خوب گوشاتو باز کنی کرد ینم  یو مصلحت یالک

 راک حال اگه پشتم ایرو کشوند یمت هلیشازده، با مال

 

 ، داغش ر و ین ی بی رو هم م یهل ی دیگوشت رو د

 ...م به دلت یذاریم

 ی ن ا شرعا و قانوی، هلیبکن یتونی نم ی چ کاریه 

 .... تونه ما رو از هم جدا کنهیچ کس هم نمیزنمه ه

 یهر عقد  ی د بدونی شه باینقدر شرع سرت میتو که ا 

 چون   ست عقد شما همیکه با دروغ باشه شرعا درست ن 

 ..... دروغ بنا شده باطله ی ه یبر پا

 .... کنم یلزم باشه دو باره عقدش م  
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 !؟یک ی اونوقت به اجازه   

 گه اجازه اش دست شمایا دیهل به اجازه خودمون ، 

 !ستین

 یگه کسیدم ! در ضمن خوش ندارم دیحال نشونت م 

 م دخالت کنه ، هر وقت دلم خواست احوالیتو زندگ

 .... دم اصالً دلم نخواستیرم شایگ  یسراغ زنم رو م

 گه پشت خط یداد حامد دیکه قطع ش د نشون م ییصدا

 ....!!! ستین

 

 

 

 ۸۸ 

 ک مغرب بود و هوا رو بهینزد از بازار که خارج شد

 ین شد سرش رو رویرفت .سوار ماش  یم یکیتار
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 فرمون گذاشت، اعصابش بخاطر مکالمه با حامد به

 .خته و متشنج شده بودیهم ر

 !نه؟ی رو بب  یذاشتن هل یو اقعا نم یعنی

 لش داده،یمون بود که به دست خودش تحویچقدر پش

 !؟آمد یبه سرش م ینش چیاگه واقعا نذارن بب

 د به قرار یا تماس گرفت ، خاموش بود . امیهل یبا گوش 

 .دنش داشتیفردا و د 

 ح دادیرون موندن نداشت ترجیخسته بود و حال ب

 خواست ، یدلش نم ی زیشام چ ی ازودتر به هتل بره، بر

 ایدارش با هلین فردا و قرار دیریش ی اید به رویپس با

 !دیخواب یکرد و م  یفکر م

 

 وم و قرار موندن تو حجره رو نا آریبعد از رفتن س 

 خونه یل کرد و زودتر از هر روز راهینداشت تعط



@Romanbook_ir                                                                                      تابوشكين عاشقانه  

  
 

شما! یمجازق ین رف ین و آخریرمان بوک:  اول                                      

 . شد

 د انداخت در رو باز کرد مثل چند روز گذشته سکوتیکل

 .برق رار بود ی زیوهم انگ

 طنتیش ی د تو خونه! نبودن صدایبا وجود حضور سپ

 پررنگ بود که در همون ی ز و خنده هاش بقدریآم

 .آمد  ی ه چشم مورود کامالً ب ی لحظه 

 ین چند روز درست و حسابیشه گفت پدرش ا یم

 یشد مگر برا  یدش چون بندرت از اتاقش خارج میند

 رت، دستا ش صوی! نسبت به چند روز پی ضرور ی کارا

 کجا موندن بطور مشخص ورم کردهی و پاهاش در اثر  

 .بود

 ن خانوم خواسته بود بهیاز پرو ی که حاج معتمدیطور

 .... انه اش هم بودیا موعد چکاپ ماهدکتر ببرش. اتفاق 

 



@Romanbook_ir                                                                                      تابوشكين عاشقانه  

  
 

شما! یمجازق ین رف ین و آخریرمان بوک:  اول                                      

 ن خانوم به استقبال همسرش رفت ، کتش رو یپرو

 مش کرد، حاج آقا هم با یتقد یگرفت و سالم با محبت

 ... واب ش رو دادج یمهربون 

 :دین خانوم پرسیپرو

 !ر باشهی د؟ خیزود اومد 

 !!!نا اومد حجرهی عصر س 

 لبنا و خبر آمدنش به اراک تپش قیدن اسم س یشن

 ییو صدا ی قرارین خانوم رو مضاعف کرد، با ب یپرو

 :دیلرزون پرس

 !اومده؟ یک 

 پدرش ی ا رو برده خونه ین عصر اومدن هلیهم

 ...ه ه سر اومد حجریخودشم 

 !برگشت تهران؟ 

 نه !شب هتل اتاق گرفته اونجاست
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 !ا قرار دارهیفردا صبح با هل 

 !م هتلیشم برینمش آماده مید بب یمن با

 دونستم طاقت ین زودتر اومدم میهم ی منم برا 

 .... ی ارینم

 

 !کدوم هتله؟ 

 !میست بپوش تا بریدور ن یلیخ

 

 

  ۸ 

×××××× 

 به اراک آمده و ک روزهیت مسافرت ی که با ن  ی از روز 

 از شرش ییرها  ی با لطف سرشار مسعود برا

 ن سه روز در یگذره تو ا یموندگارشده بود، سه روز م
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 ی ن اعضایق بیاص و عمخ یکمال تعجب شاهد روابط

 .ده بودید  ییبود ، که بندرت جا ی معتمد ی خانواده 

 ؛ ی حاج آقا معتمد ی خصوصا رفتار محترم انه و پدرانه  

 که یینا با اویمادر س ی رخصمانه یغنطور برخورد یهم

 

زده بود تماما مقصر نبود.  ی ن کاری نا واقعا دست به چن ی اگه س یحت

 از طرف یر و کوتاه یاز تقص یمیحداقل ن

 . ن بودی نازن

 ی روز که براش دو دست لباس باردارید  ی ادآوریبا 

 ل حموم ،یر همراه با با وسایبا و چند دست لبا س زیز

 بهش  یی....گرفته بود و با خوشرو و یصندل روفرش

 .داشت ی داده بود، حس شرمندگ

 ن ظلم کردهی نا در حق نازنی ا واقعا باورشون شده سیآ

 ز با او برخورد یمحبت آم ی تارجبرانش با رف ی که برا
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 !کنن؟ یم

 گه حجاب رو کنار گذاشته یشد که دیم ی ن چند سالی نازن

 با  ی نا بقدریپدر س  یکرد. ول ی ت نمیبود و رعا

 ت و پرجذبه بود که به احترامش حجاب یشخص

 نا خونه نبود، تو ی روز عصر که مادر س یذاشت . دیم

 زد یاتاق حوصله اش سر رفته بود به هال رفت و چرخ

 بود. با   ییرایپذ ی شد که گوشه  ی ز گردینظرش جلب م

 ده ی ن پوشیزم ی که تا رو ییبایز ی خاتم کار ی زیروم

 

 عکس در اندازه و ی شده بود روش پر بود از قابها

 ....مختلف ی طرحها

 زیکه در مرکز م  یکتر شده بود، عکسیکنجکاوانه نزد

 ه بزرگتر بود نظرش رو جلب کرده بود. عکسیو از بق

 دنش از درون داغ کرد اما ینا بود، با دی س یوسعر
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 .سر و صورتش نشست یرو  ی عرق سرد

 با مثل کارتیار زیتپش قلبش بال زد، عکس بس

 که تو ین عکس عروسیباتریبود. ز یجخار ی پستالها

 .ن بودید همید یعمرش م ی همه 

 رون، ب ا یعکس آورده بودش ب ی از حال و هوا ییصدا

 :ده بودید ده رویبرگردوندن سرش سپ

 شونه،یخوب نگاه کن! اون عکس عروس"

 خودم انتخاب شده چون بنظرم جزو ی قه ی با سل

 چاپن عکساشون بود، دادم در ابعاد بزرگ یباتریز

 کردن قابش رو هم با عشق خودم انتخاب کردم . چطور

 

 ؟! نگو که یکن ی ن کاری ش همچی نا و زندگی با س یتونست

 چند بار   یدونیاره! م رو دوست د ی نا هلیس  ید ونست ینم

 تشکر کرده؟! قبالً  یاز مامان و ما بخاطر انتخاب هل
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 وانه وار عاشقشه. مثل من کهیاآلن د یدونم ولیرو نم

 داد   یکه جونشو برام م یم و برادرشم کسیدگ عاشق زن

 د حالیقه به بادش داد یتو و پسرعموت به چند دق

 ".دهی خته که چن د روزه حالمم نپرسیبه هم ر ی طور

 

 

  

 جلوتر رفته بود با اشاره به کل عکسا ، با بغض یکم

 :گفته بود

 همه هست ی و بچه ها یخوب نگاه کن! عکس عروس"

 نیاست، اینم دخترشون صوفین و شوهرش ایمین سیا

 

 طون شن، یش ی نام دوقلوهایسودابه و شوهرش ، ا یکی

 نم من و یا و شوهرش و دختر کوچولوشه اینم ثریا
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 اد و یا بیگه بچه مون بدن یند ماه دم که قراره چیحامد

 ی ن مجموعه اضافه بشه، بعدم نوبت بچه یعکسش به ا

 خوشبخت ی ه خانواده یما  ین یب یناست! میو س یهل

 ده شده ، از ی م که حال به دست تو و اون آقا پاشیبود

 دخترا ،  یطیاد دارم هر ج معه تحت هر شرای یوقت

 جمع بودن، حال نجایناهار ا ی بابا برا ی دامادا و نوه ها

 که افتاده حاضر ین هفته رو بخاطر وجود تو و اتفاقیا

 ن کار رو با مایا یان چطور تونست ینجا ب یستن به این

 !؟یبکن

 :گرفته و در ادامه گفته بود یفس کم آورده بود، دمن

 بشه که  یی ن خطای خواس ت مرتکب چنیاگه برادر منم م "

 اره است برادر نکیا ی ن کارا مال پسرایدونم ، اید م یبع

 یمن از گلم پاک تره من باهاش بزرگ شدم از هر کس

 خواستیشناسمش، به فرض که م ی شتر میبهتر و ب
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 ؟! تو دختر ی را دل به دلش دادن کار رو بکنه تو چیا

 ی دونی! م ی کرد  یتت دفاع میثید از خودت و حیبا ی بود

 

 شده خودمو کشته بودم یتو بودم حت ی اگه من جا

 هم  یلیتو عکسا خ یتعرض بشه ولذاشتم بهم ینم

 ت خودت یپس با رضا ی ای لکس بنظر میو ر یراض

 که الن ی برس یینجایبه هم یخواستیبوده، حتما م 

 که بال  ی ن همه گندی از ا ی دین رسیب آفر ، خ یهست

 "!؟یدار یشه چه حالیکه حس م  یتعفن  ی آمده و بو

 نا رو گفته ینداشت که بده، حرفاش درست بود، ا یجواب

 تو جمعشون  یو دوباره به اتاقش رفته بود حت بود

 شد، مادرش هر بار یشام و ناهارم حاضر نم ی برا

 .....برد ی تو اتاقش م ینیداخل س

 》 ی نجا کشوندیلعنتت کنه مسعود !که منو تا اخدا 
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 ینبودم ، من که از هر کس  یزا راضین چیگه به اید

 م خواستیمان دارم ، فقط م ینا ایشتر به پاک بودن سیب

 گهیاد خوش خوشانش نباشه نه دیرم زیحالشو بگ یکم

 د زودتر ی امده باین حد داغونش کنم ! تا گندش در نیتا ا

 گ رو ببندم حال هرجا که شد اد و فلنیش بیپ  یفرصت

 نجایر از ایبغ ! 《

 

 نا به حموم رفت تموم یشنهاد مادر س ی امروز صبح به پ 

 نیهترده بود از بید براش خریل حموم رو هم جدیوسا

 روز بهشیرو که د یی راهن هایاز همون پ یکیجنس 

 .... دیداد، پوش

 هنوزم  یدار شده بود ولیعصر بود و تازه از خواب ب

 خواست از رختخواب  یکرد دلش نم  یم  یرخاحساس ک

 خود ش  ی ایجدا بشه،چشماش رو بسته بود تو رو
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ن یکرد اتفاقات گذشته همه تو خواب بوده؛ واقعا عروس ا یتصور م

 ا ینا رو بدنیس ی خانواده شده و قراره بچه 

 مادر شوهرش تا بچه با  ی اره، اآلنم اومده خونه یب

 ا ین رویاد . ایا ب یدن خانواده ب ی عزت و احترام و تو شاد

 دونه اگه در ین بود که خدا میریجذاب و ش ی بقدر

 ....شدیت بود چقدر دلچسب میواقع

 متعجبآمد،  یرون می نا که از ب یحرف پدر س ی با صدا

 از  ی روز زودتر آمده بود. با کنجکاویاز د یلیشد خ

 ن اومد، به سمت در اتاق رفت و سرش روییتخت پا

 نایس  "گفت   یحاج آقا م د کهیچسبوند به در و شن

 "!آمده
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 ی د اتاق رو گرفت خسته و بیشن هتل کلیاز رزرو 

 یشرتش رو انداخت رویحوصله واردش شد. سو

 د.آروم ویتخت دراز کش ی رو کاناپه، با همون لباسا

 ی عیشف ی آقا ی قرار نداشت دوست داشت بدونه خونه 

 ا و از هر طرفیختن سر هلیچه خبره؟! اآلن حتما ر

نا ی چکدومش به نفع سیدن که مط مئنا هیه دستور و راهکار میهش ب

 ....ست ین

 ین، تا حدودیمان داشت همیتش ایا و حمایبه هل یول

 ا با ی نان خاطر داشت هلیمکرد، اط یش کم م یاز نگران

 .کنه  یشون تالش م یحفظ زندگ   ی تمام توان برا 

 

 !ا دلچسب بودیظهر در کنار هل ی کساعته یچقدر خواب 

 د انگار یرس  یروح بن ظر م  یا حال با نبودنش اتاق بام



@Romanbook_ir                                                                                      تابوشكين عاشقانه  

  
 

شما! یمجازق ین رف ین و آخریرمان بوک:  اول                                      

 رفت محکم و استوار یکم داشت کاش م ی زیچ

 : گفت یم

 دم ینم حق منه، سهم منه ، مال منه هرگز اجازه  یهل "

 د، اگه لزم باشه بخاطرشیرین حق رو ازم بگیا

 ".رمیگ یجنگم و اونو ازتون م یم

 ا ازیهل ی قراری و حجم ب ی دلتنگ ی دونست اندازه  یم

 شتره ، بعد از ناهار که اومدن داخل اتاق یخودش ب

 خواد بره، با اکراه ازیکرد دلش نم ی بوضوح حس م

 .شد ن آمد و از آغوشش جداییتخت پا ی کنارش رو

 ...شدن  یشوم تموم م ی ن روزا ی! کاش ایلعنت

 خوبشه، اگه ی کرد حال تازه روزا  یاما بعدش فکر م 

 اد و مثبت باشه یب  ش بدن جوابشیکه آزمایزمان

 شه عاشق بچه ها بودی شه، همیاونموقع تازه اول بدبخت 

 ازدواج کرد زود بچه دار  یو جزو آرزوهاش بود، وقت
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 گه پدرین م یطور که نازن نیحال اگه واقعا ا یبشه ول

 

 ا کهیاون بچه باشه! ازش متنفره و بر خالف نظر هل

 :گفت 

 "می کنیبزرگش م "

 ن حالیر رو انجام بده از همنکایل نداشت ایتما  ی ذره ا

 دنشیدونست هر لحظه با دیزاره چون میاز اون بچه ب

 شن که دوستشونی براش زنده م ی چه خاطرات بد 

 .....نداره

 و بلند زنگ تلفن اتاق، فضا رو پرده ینخراش ی صدا

 کرد دستش رو دراز کرد زودتر برداره صداش قطع

 ی گبرداشت با خست  یپاتخت ی رو از رو ی بشه، گوش

 :جواب داد

 !بله 
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 د ! بفرستم خدمتتون؟یسالم قربان! مهمون دار 

 :ار شد ، به حالت نشسته دراومد و گفت یهوش

 ! شمیسالم، بله ممنون م

 ن اومد لباسش که تنش بود. توییابه سرعت از تخت پ

 .دی به صورتش کش ی نه موهاش رو مرتب کرد، دستیآ

 ی ولش گذشته بود یبلند شده که از ته ر ی اونقدر

 

 ا م رتب کردنشون رو نداشت، با یزدن و  ی حوصله 

 . در اتاق به سمتش رفت و بازش کرد ی آمدن صدا

 دن پدر مادرش جایا رو داشت. با دیهل  ی انتظار برادرا

 .ادیدنش بید  ی کرد مادرش برا یخورد، تصورش رو نم

 که شاخ و دم نداشت که مشخص باشه و   یدلتنگ

 دونست تا چه حد یا مفقط خد  یخودش رو نشون بده ول

 در کنار  ی خواست، از جلو یدن مادرش رو میدل ش د
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 :رفت و گفت 

 .دی سالم بفرمائ

 

 

 ۲ 

 جواب سالمش داده شد و هر دو وارد شدن . به محض

 ن خانوم که تا اونموقعینا در رو بست پروینکه سیا

 

 . ر شدن یخودش رو کنترل کرده بود، اشکاش سراز

 نا خوشحال بود و هم با ین سدیبعد ا ز مدتها هم از د

 .گله و سرزنش اومده بود ییایدن

 مادرش رو نداشت و ی دن اشکاینا طاقت دیس

 :گفت یاد از حد شده با ناراحتین روزا زیدونست ایم

 طان صفت برسهیخورم اگه دستم به اون شیقسم م 
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 ن حالیام که شما رو به ای بلدم چطور از خجالتش در ب

 امدن وینجا مید ایبود، نبا میزیو روز انداخته هر چ

 .شدن یباعث ناراحت شما م

 :مادرش سرزنشگرانه گفت 

من تو رو   ؟یباش ی اگه یبعد از ازدواجت با کس د یچطور تونست 

 !کردم ؟ بزرگت ی نجوریا

 افتاده دلم  یپسر عموش گفت چه اتفاقات یوقت

 نید تا ای بلع  یکرد من و م ین دهن باز می خواست زم  یم

 م و نشنوم . کاش همون موقع که اصرار نیزا رو نبیچ

 مخالفت نکرده بودم ی خوایرو م یخودت کس یداشت

 ! ی آورد یبال نم ین ننگ ی م تا چنیگرفت  ینو برات میهم

 :گفتنا با اعتراض یس

 

 خودتون مامان؟! شما مگه  ی د برای گ ید میدار  یچ 
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 ۲۶د ؟! بقول خودتون تو یدیسال تازه به من رس ۲

 نیاشتباه کردم چون ا یه زمان ید؟! یهنوز منو نشناخت 

 خوام یت کردم و گفتم میشناختم خر یدختر رو نم

 یاحد و واحد به ول ی به خدا یباهاش ازدواج کنم ول

 ا نبود ویدم چه اونموقع که هلنکر ییچ کار خطایه یعل

 !اینه بعد از ازدواج با هل

 که تو دست ش بود اشکاش رو پاک یمادرش با دستمال

 :دیکرد و پرس

 !ی بود؟! اونا که خودت بود یپس اون عکسا چ 

 ح دادم ، اگه صالح یبابا در موردش توض ی برا 

 ! گنیدونستن بهتون م 

 :سوزناک گفت ین خانوم با لحنیپرو

 م بشه ، کاش دختر دسته گل مردم روخبر مرگ

 خانوم رو  ی ا جواب مهریبدبختش نکرده بودم، اون دن
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 حامد و حاج ی و روت ی ن به بعد چطوریبدم؟! از ا یچ

 !آقا نگاه کنم؟

 

 د؟! زن اول و آخر منیشه بس کن یمامان ! م 

 ا خودش ازیم! هلیاریاست، ما بدون هم دوام نمیهل

 مرتکب نشدم، فقط  ی یچ خطایدونه من ه یهمه بهتر م 

 د و ین آشغال رو تو خونه راه دادی موندم شما چرا ا

 !د ؟یحالم نگهش دا شت

 نان حرفیداره با اطم ر سنگه! دخترهیدستمون ز 

 کس و کاره! همون پسره یزنه که بچه مال توئه، ب یم

 گفت که  یزبون  یلشه که اونم به زبون بیتنها فام 

 حقم  ی تا حد میکن ی ماست که ازش نگهدار ی فه یوظ

 نیسوزه مادر نداره که تو ایداره ، درضمن دلم براش م

 !ت بهش برسهیوضع
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 گه یدش دیر شناختمش، اگه شمام بشناسیمن د 

 ن کهید . همیکن  ینم  ی در موردش دلسوز  ی نجوریا

 زه و به جون همیتونسته چند تا خانواده رو به هم بر

 !هید چه جور جونوری بندازه بفهم

 

 

 

 ۳ 

 :م گفتن خانویپرو

 نگفت فقط پسرعموش یچیچاره اصالً هیدختره ب 

 نینگفته. ا ین موارد کالمیزد. تا اآلنم در ا یحرف م

 کلمه حرف نزده مشخصه تو ۲د یدر کل شاچند روزه 

 ! ستیما راحت ن ی خونه 

 :ن خانوم گفتیپرو ی د حرفاییحاج آقا در تا
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 ش نبود بمونه اگه به قصد موندنیلیاون روزم اصالً م

 آورد، تا من به  یش رو می ل شخصیمده بود لاقل وساآ

 گرفت، دختره ینجا بمونه دو دستیپسر عموش گفتم ا

 گهی اکراه موند وگرنه مادرت راست م و یهم با ناراحت

 ...نزده  یچ حرفیه

 :نا گفتیس

 

 نداره بزنه! برا  یالش راحته حرفیکاراش رو کرده خ 

 . پسر عموشم دارم 

 :ملتمسانه گفت   ینن خانوم با دلنگرایپرو

 ن همه سال مدرسهید درست نکن ایمادر ! ش ر جد 

 درس  ی ؟! چطوری آمد ی؟! کیرفت یدم ک ینفهم یرفت

 یکنم به اندازه  ین چند روزه فکر می ا ی؟! ولی دخون

 شترش رویدم، واقعا تحمل بیتموم اون سالها زجر کش
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 .... ندارم

 مادرش ی نا هم تو چهره ینو س یا یگفت، حتی راست م

 ص داده بود چون یمعموًل لبخند به لب داشت تشخ که

 اس و یاز نشاط نبود و حالجاش رو  ی گه اثر ید

 .پر کرده  ی دیناام

 چشمش رو پاک ی گه اشک گوشه ین خانوم بار دیپرو

 :کرد و گفت

 نمش چقدر ی شد ببیزه شده کاش میه ریا یهل ی دلم برا 

 ن دختر! کاش قلم پام شکسته بود و یمظلومه ا

 م ، دختر مر دم رو بدبختشیش نرفته بودیخواستگار

 ....میکرد

 

 !د؟ین جمله رو تکرار نکنینقدر ایشه ایمامان! م 

 دلم ی د. خودم بقدر کافیمک رو زخمم نزنشما لاقل ن
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 دونم یتتون کردم میدونم اذید. میخونه بدترش نکن 

 دونم چطورید نمیباور کن  یشدم ول ی براتون پسر بد

 ن ماجرام، ازین آدم ایترریتقص یشد من ب ی نجوریا

 گه رو یا ما همدیش ما هم ممنونم بخاطر انتخاب هل

 ز هم جدا کنه تونه ما رو ای چ کس نمیم و ه یدوست دار

 ن اجازه رویا یکشم به کس  یتا زنده ام و نفس م یعنی

 ...دمینم

 ده و آرومتر شده ینا رو شنیس ی حاج آقا که عصر حرفا

 :بود ، گفت

 ا رو ازمونیذارم هلینم نگران نباش پسرم! منم 

 دختر خودم  ی رنش، منم مثل مادرت درست اندازه یب گ

 ، تو هم بهتره  کنم  تا دختر دارمیدوستش دارم فکر م

 ی باش تا بتون ی دنبال راه یزا فکر نکنین چیبه ا

 و  یعصبان  یلیاآلن قطعا خ یخانواده اش رو آروم کن
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 ! ستین  یکیکوچ ی ناراحتن حق هم دارن مسئله 

 

×××× 

 آشفته و نامرتب اومده  ی رمان با ظا هریه یاز وقت

 رمانیه یا نشسته ولیهل ی نه، حامد روبرویسرسنگ 

 زنه نفس یول هال رو رفت و برگشت قدم م مدام داره ط

 ی شه عادیا امّا مثل همیکشه. هل یصدادار م ی ها

 ز جون هم خواهر و برادرا رو تنهاینشسته، عز

 .. گذاشته بود تا حرفاشون رو بزنن

 ده رو بخاطریسپ  یش و تما س تلفنی کساعت پیا یهل

 :دیآورد ، رو کرد به حامد و مغرضانه پرس

 !د کجاست؟یسپ

 !باباش ی ه خون 
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 :ا با تاسف و سرزنشگرانه گفت یهل

 فکر ی؟! گاهین چه طرز حرف زدنه؟! واقعا خودتیا

 به  ید چه ر بط یتو و سپ یشناسمت! زندگ  یکنم نمیم

 ن حالت کار ما ی! حال فرض کن تو بدترما داره ؟  یزندگ

 زنت رو رها ی خوایک برسه تو هم میبار ی به جاها

 باهاش  ی شه ؟! عصریم یف بچه تون چی؟! تکلیکن

 که داره یطیحرف زدم حالش خوب نبود. اآلن تو شرا

 ریبراش ضرر داره، تاث یو اضطراب یهر ناراحت

 بچه! ب عداً دردسرش مال ی ذاره رویم م ی مستق

 .... خودته

 حامد رنگ صورتش قرمز شد کالفه بودنش به طرز
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 .مشخص بود ی آشکار

 زخند و تمسخر ا با پوی هل ی دن حرفایرمان بعد از شنیه

 :رو به حامد گفت 

 خانوم رو باش! انگار هنوزم باورش نشده چه 

 ....ن حالتیگه تو بدتریافتاده م  یاتفاق

 

 ا و با شماتتیروشو از حامد برگردوند به سمت هل

 : فتگ

 ن حالم ی ن حالت ممکن همیمن! بدتر  ی خواهر ساده  

 ه که تویتو اتفاق افتاده، همون خانوم یزندگ ی برا

 شه تا نوه اشونیم ییرایازش پذ ی معتمد ی آقا ی نه خو

 ......ارهی ا بیرو بدن

 خاست  یکه برمیا پر شد در حالیهل یاشک تو چشما

 :لرزان گفت  ییرمان با صدا یخطاب به ه
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 چید من هی گینطورم باشه که شما م یاگه ا یحت

 ندارم ، به خود دختره هم گفتم خودم بچه اش  یمشکل

 ...دارمی رو نگه م

 بود تا یرمان کاف یدن هیا و شنین حرف هلیهم گفتن

 رقابل یاد غیکمان خارج بشه با فر ی از چله  ی ریمثل ت

 :گفت  یکنترل

 ی پرستار بچه  ی ، مگه شد یکنی ار م یتو غلط بس 

 !؟ی تو صاحب ندار مردم؟! مگه

 

 کرد، با   ید موضوع رو روشن میشه بایهم ی کبار برای

 رد در جواب روش رو جمع کیکه داشت ن یتوان ی همه 

 : رمان گفتیه

 م که متعلقیزینا همسرمه دوستش دارم، هر چیس 

 مم به یکنم زندگیبهش باشه رو با جون و دل قبول م
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 ...رهی م بگیبرام تصم یست کسیخودم مربوطه، لزم ن 

 دونست چه یگفت و نمی مالحظه م ینطور ب یا همیهل

 حامد حواسش بود ی زنه ولیرمان م یبه جون ه یشیآت

 ایهل ی جلو یر بشه به حالت تدافعینکه دیز اقبل ا

 رمان با یرمان خواست آروم باشه ، ه یستاد و از هیا

 :گفت ی شتریاد بیفر

 احمق آدمت ی گه؟ ! دختره ی م  یچ ینیب   ی؟! مینیب  یم 

 دینبا ی خوا یفرشاد رو نم ینم ، همون موقع که گفتک  یم

 ی سفره  ی د پایبه زورم که شده با یذاشتم حتیراحتت م

 دادم، که یانتخاب بهت نم ی نشوندمت ، اجازه  ی د معق

 یم چه خاکیم دستمون ندونیریچه کنم بگ  ی حال کاسه 

 زمیم ! حالم تا زهرم رو بهش نریزیبه سرمون بر

 م ، فکر کرده شهر هرته ؟! هرداریدست از سرش برنم
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 م و بهیابو ازش بگذریخواست بکنه ، مام مثل  یغلط

 .....میاریروش ن

 

 

  

 :ادامه داد ی ا طعنه و عصبب

 کنه،یم ی ن فرشاد چه زن داریا برو ببیبدبخت! ب  

 را نه؟! چون مادر الهه خانومیا یچ ی برا ی دونیم

 ئلهالهه قا ی که برا یداشته عالوه بر احترام یجراح

 د با ی! بای اقتش رو نداشتیذاره ، ل یخانوادشم احترام م

 که سرت هوو ی کردیازدواج م ین جوجه فوکول یا

 !خاص و عامت کنه ی اره و انگشت نمایب

 :ه گفتیا با گریهل
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 مونیچ وقت از کارم پشی ن آدمم باشم ه یاگه بدبخت تر 

 گمی خورم، النم میرو نم ی زیچ چیستم و حسرت هین

 نکه خوشبختهیشدم و از ا یفرشاد نم من هرگز همسر

 .....خوشحالم

 :ا و گفت ی قدم زد دوباره برگشت سمت هل یرمان کمیه

 ین آدم تو زندگیا ی پا یه؟! از وقتی چ یدونیصال ما 

 ن تصادف ماما ن ویم، همیآورد یما باز شد بدشانس 

 نین آدمه، حالم ا یفوتش همش بخاطر پا قدم نحس ا

 ...ست یگز قابل بخشش نکه بار آورده هر  یفضاحت

 :رمان با اعتراض گفت یحامد خطاب به ه

 !ه ؟دار ینکن! چه ربط  یز رو به هم قاطیهمه چ 

 .....نا همش خرافاتهیه اتفاق بود. ایتصادف مامان 

 دونستمیلش رو نمیامد! دلیاز اولشم ازشون بدم م  

 ن ازدواج داشتم به مامان یبه ا ی ه حس بد ی یول
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 نیونم گفت نفوس بد نزنم و تو اامرزم گفتم ، ایخداب

 نمید ایری ل بگید تحوی ارم ! بفرمائیکار نه ن 

 ......جه اشینت

 

 اورد و به جمعشون آمد وی ون بالخره طاقت نز جیعز

 :گفت 

 ده،یف ایب ی ادهایداد و فر  ی د! به جایصلوات بفرست 

 د،یر یم درست بگیه تصمید و یزیهم بریفکراتون رو رو

 تونم نسبت به آقا ی ن هنوزم نمالبته منصفانه باشه م

 یممکنه تو جوون ی ا پسرین باشم، هر دختر ی نا بدبیس

 ی سن و ب ی اقتضا ی د پاید بذاریابکنه، ب  یاشتباهات

 .... یتجربگ

 : رمان گفتیه

 !دهید؟ ! از شما بعی زن  یه مین حرفا چیز جون! ا یعز 



@Romanbook_ir                                                                                      تابوشكين عاشقانه  

  
 

شما! یمجازق ین رف ین و آخریرمان بوک:  اول                                      

 ید مال قبل از ازدواجه مام رویگ یکه شما م  یاون

 ن اواخرهیشون مال همیم ، شاهکار ایندار  یاونش بحث

 ....آب داده، ی ن دسته گلیچند ماه بعد از ازدواجش چن

 بودن ازدواج و  ی رمان صوریجه شد ها متویهل

 ازشون نزد، یدونه چون حرفیموضوع عکسا رو نم

 که هست بمراتب بدتر ینیدونست اوض اع از ایاگه م

 کهدونه اونه یشد. بخاطرش از حامد متشکره چون میم

 ....نزده ی نمورد حرفیدرا

 

 : رمان گفتیزجون در جواب هیعز

 اخ شونه د با شی باش یبازم دنبال راه حل درست 

 شه، تو مثالیدرست نم یچیداد هیدن و داد و بیکش

 !ید عاقالنه تر رفتار کن یبا ی بزرگتر

 : با تشر و غرولند خطاب به حامد گفت
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 خاطرب ی اریدنبال زنت از دلش در م ی ریم  یشیپا م 

 ،یکن یم ین چند روزت ازش عذرخواهیرفتار زشت ا

 ؟! زنی پشت خواهرت در اومد ی مرد یلیخ ی فکر کرد

 بار   یفهم یبه امون خدا ، نم ی خودت رو رها کرد

 جواب  ی خوایش بشه چطور میشه داره ؟!طوریش

 !بخشمت یکه تا عمر دارم نم   یکی؟! من ی بد

 

 

 ۶ 

 

 شستند،ز جون همه نیعز ی بعد از تموم شدن حرفا

 .سکوت برقرار شد

 تید رو اذیدوست نداشت سپ یحامد متاثر بود . از طرف

 ش یخال ی دلتنگش شده جا یقدر کافن دو روز به یکنه ا
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 نا با یس  یکنه ،ولی ش بوضوح احساس میرو تو زندگ

 به خودش و خانوادش کرده  ین بزرگین کارش توهیا

 ی از اعضا یداد فعالً با کس یغرورش اجازه نم

 ز یاحترام به عز ی رو برو بشه ، برا ی معتمد ی  خانواده

 :جون در جوابش گفت 

 میندار یباهم مشکل زجون! ماید عزی شما نگران نباش 

 الم راحته مادرش بهشیپدرش که باشه خ ی خونه 

 ....رسهیم

 ی نی د با سینکش  یز جون با غرولند رفت، طولیعز

 :ز گذاشت و گفتیم ی شربت برگشت رو

 ...ادی جا بد حالتون یشربت بخور 

 یدر خبر از آمدن آقا ی نزد .صدا یگه حرفید یکس

 ک ین یکه ای. طورا دلتنگ پدرش بودیداد. هل یم  یعیشف
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 ی ر مدام ساعتش رو چک کرده بود وقتیساعت اخ

 جه گرفت مسجد رفته و بعد از نماز به ی اذان را دادند، نت 

 .ادیخونه م

 د کهید یدر چهره و رفتارش م یشه آرامش خاصیهم

 .....ا داشتیهل یرو ی ادیر زیتاث

 کرد. مطمئنا اگه یمادرش رو حس م یخال ی چقدر جا

 ز ینکه عز یپناه نبود. با ا ینقدر تنها و ب یا اآلن زنده بود

 ت امروزش کامالً حسینو تو حمایجون پشتش بود، ا

 .کرد یمادرش رو پر نم ی هرگز جا یکرده بود ول

 قبال پدرصبرانه به است یهال ب ی با بازشدن در ورود

 .گرفت  ی در آغوشش جا یحرف و معطل یرفت ، ب 

 ا یهل یقیدقا زان دلتنگ بودن، بعد ازیک میهر دو به 

 : از آغوش پدر جدا شد و گفت

 د؟ یسالم ! خوب 
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 ؟ ی اومد ی ر! کیدنت بخیزم ، رسیسالم عز

 ..ی بعد از ظهر اومدم شما رفته بود  

 

 رمان و حامدی کنار رفت تا پدرش وارد بشه ، ه

 اول مادرش رو  یعیاستند و سالم دادند ، حاج شفبرخ

 .و دادمورد احترام قرار داد و بعدم جواب پسراش ر

 :رمان با اعتراض گفتیخطاب به ه

 یک ربع یتو سرت؟!  یچه خبر ته صدات رو انداخت 

 دادت خونه رو برداشتهیداد و ب ی شه اومدم صدا یم

 تین وضعید اونقدر از ایبود، متوجه اومدنم نشد

 هیرون یام تو خونه دوباره رفتم بی زارم که نتونستم بیب

 .... دادتون تموم بشهیدور زدم تا داد و ب

 ...ز ون کردیا ازش گرفت و آویکتش رو درآورد، هل

 :حاج آقا ادامه داد 



@Romanbook_ir                                                                                      تابوشكين عاشقانه  

  
 

شما! یمجازق ین رف ین و آخریرمان بوک:  اول                                      

 که  ید ، حرفیهست با آرامش حلش کن ی زیهر چ 

 ی ست با جنگ و دعوا به کرسیباشه لزم ن یمنطق 

 ....نه یبش

 شتر با یصحبت پدرش ب ی دونست رویکه مرمان یه

 :ح گفت یتوض ی اونه، برا

 گه؟! دخترتون عقلشی ا مید چیدونیآخه شما که نم 

 اون  ی حرومزاده  ی خواد بچه  یرو پاک از دست داده، م

 

 افتاده و آبین  یچ اتفاقیپسره رو بزرگش کنه انگار ه

 .... از آب تکون نخورده

 

 

  

 ن بود ییکه سرش پاا  یبه هل  یحاج آقا با مکث نگاه
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 :د یانداخت و پرس

 !گه؟ی ا ! راست میهل

 در حضور پدرش  د، چقدر حرف ز دنی ا خجالت کشیهل

 م ساعت یو شجاعت ن  یی پروا یسخت تر بود. حال اون ب

 که راحت به  ییتونست حرفایش رو نداشت و نمیپ

 !برادراش گفت رو در حضور پدرش بازگو کنه

 

 رمانیه ی حرفا دییتا ی حاج آقا سکوتش رو نشونه 

 :گفت ی محکم و جد یر کرد ، با لحنییتغ

 رو قبول داشته جان ! اگه حرف من که پد رتم یهل 

 ی تون ینم بگم م یدم البته ایبهت نم ی ن اجازه ایچن  یباش

 ز فرقیگه همه چیاون موقع د یول ی بهش عمل نکن 

 نمون هست ممکنه یکه اآلن ب ی رابطه ا یکنه ، حتیم

 کبار موقع ازدواجتیه. قبالً هم  گه وجود نداشته باشید
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 که در مورد تو دارم با  ی تیبهت گفتم. احساس مسئول

 نو اآلن ین تا آسمون فرق داره ایمان و حامد زمریه

 کنه! بعد از فوتیرمان که دختر داره کامالً درک میه

 شهی م  یدم، ولید چقدر عذاب کشیدونیمادرتون که م

 ش کهیپ ن مسئله داغون ترم کرد. از دو شبیگفت ا

 ی زندگ ی برا ین اتفاق وحشتناکیشه چنی دم باورم نمیشن

 بالتر از   ین خونه کسیحال تو اتک دخترم افتاده که ت اب

 یآقا  ی خانواده  ی که برا یگل بهش نگفته. با احترام

 تونم اجازه یقائلم تا روشن شدن موضوع نم ی معتمد

 ن حرف اول و ی، ای نا برگردیبا آقا س ی بدم به زندگ

 

 داد یبلند و داد و ب ی ن خونه صدایگه هم تو اینه دآخر م

 ! نشنوم

 کرد پدرش مثل یکر م ا انتظارش رو نداشت ف یهل
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 یشه! ولیاد و باهاش همدل میشه پشتش در میهم

 رمان و حامد رویانگار اشتباه کرده بود جواب ه

 یحرف پدرش ممکن نبود حرف ی تونست بده اما رویم

 !بزنه

 .ه بودیکرد و حق با بق   یا اشتباه مید هم هلیشا

 :متوسل شد به درسش و گفت یبا درموندگ 

 !شه؟یم یچ باشه درسم ی ن جور یا 

 :ت گفت یپدرش با همون قاطع

 تا یرون کن ، نهایفعال فکر تهران رفتن رو از سرت ب 

 !فت روشن بشهی! تا تکلیافتیک ترم عقب می

 !رم خوابگاهیم 

 : رمان گفتیه

 ! تهران رفتن توی د باشیکه اون پسره هست نبا ییجا 

 ! نایارتباط با س  یعنی
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 مون یزود پش یلیخ یبه زبونش آمد بگه بارداره ول

 ست رو دوستینا ازش مطلع ن ی که هنوز س ی شد، خبر

 ...زودتر بدونه ی گرینداشت کس د

 د یاد بود که فهمیز ی پدرش بقدر ی ت حرفایقاطع

 ن یست، در ایبازگشتش به تهران تا مدتها مقدور ن

 ش رو بدونه ازینا موضوع بارداریاگه س طیشرا

 جنونست ک ارش به ید نی، بعی دور ی و غصه  ینگران

 م پدرشیحرف و تصم  ی ده بشه در حال حاضر رویکش

 نا موضوع رو ی اره پس همون بهتر سی ب  یتونه حرفینم

 !نداشته باشه  ین رابطه نگرانی ندونه لاقل در ا

 یالیبا خروزمندانه و یرمان پ یپدر ه ی دن حرفایبا شن

 حامد بدون توجه به یخودش رفت ول ی راحت به خونه  

 دهیز جون در مورد سپیعز ی ه یا و توصیهل ی حرفا
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 ....پدرش موند ی شب رو خونه 

 نا زودتر از خوابیدن سیا به عشق دیصبح جمعه هل

 نکه حامد دستش رو خونده و بهیدار شد ، غافل از ایب

 اینکه هلیارمان اونجا مونده . به محض یه ی ه یتوص

 نا مقبره برن،یآماده شد تا به هتل بره و همراه س

 ش یرسوندنش همراه ی به بهانه  حامدم راه افتاد تا

 !کنه

 راه ی رو برداشت تا برا یتوجه به حامد گوش ی ا بیهل

 حامد اجازه نداد ، یره ولیگم کردن با آژانس تماس بگ

 :گرفت، گفت  یرو م یکه گوش یدر حال

 ...ستی به آژانس ن  ی ازیبرمت ن یخودم م 

 :ا مستاصل گفتیهل

 ....ندارمرو لزم  یش مامان کس یخوام تنها برم پیم 

 ت یش مامان کاریرسونمت تنها برو پ یفقط م  
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 .... ندارم

 

 :نداشت ، کالفه گفت ی ا راه فراریهل

 ی ؟! مگه خونه زندگیولم کن یکیشه تو یحامد ! م  

 یاومد ی ط رها کردی؟! زنت رو با اون شرای ندار

 ی بگ ی خوای؟! مثال م   یکه چ ی دیر مینجا به من گ یا

 !؟یزرنگ یلیخ

 : که داشت در ادامه گفت یتبا تموم جسار

 ! نای ش سیخوام برم پیم ی دیآره، درست فهم 

 تونه جلو موی هم نم یکنم کسینم  یهمسرمه کار اشتباه

 ...رهیبگ

 :و با تحکم گفت  ی حامد جد

 م به توی ول مستقکه کرده ا یینا با کارای ! سین هلی بب 

 دونم چقدرین کرده ، اآلن میو بعد به تک تک ما توه
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 نم اونیهم ی خواد، برایه و خاطرت رو مدوستت دار

 و ی دختر رو رها کرده ، من از موضوع ازدواج ساختگ

 رمان کهیرمان و بابا نگفتم، هیبه ه یاون عکسا کالم

 یه از وقتیبابا هم که آدم آروم یخود داره ! حت ی جا

 ده آروم و ق رار نداره شب اول رو تا صبح یشن

 ن به خودت و مااحترام گذاشت ی ده، حال براینخواب

 

 هر وقت اراده کنه در ید به دل شازده رفتار کنینبا

 ی د بفهمه چقدر اشتباه کرده برای، بایارش باشیاخت

 نت، اگهی گه ببیه دی ک ثانی یدم حتی ن اجازه نمیهم

 . ....اریرو ن ی کیگه اسم من ید ی کنیقبول نم

 : گفت ی ا با درموندگیهل

 ، اونطور که شما دی کن  ید اشتباه م یحامد ! بخدا دار 

 تنهاست  یلینا ظلم شده ، خی ست. به سی د نیکن یفکر م
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 مامانش گفته پاش رو خونه  یهمه گذاشتنش کنار حت

 ایش باشه ی نجور مواقع حامینذاره ، برادرم نداره تا ا

 ! بزنهبتونه باهاش دو کلمه حرف 

 مثل   ید اتفاق خاصیکنم بای! فکر میدونم هل ینم 

 ا بتونه خودش رو به ما ثابت کنه نیا سیافته یمعجزه ب

 نصورتیر ایتا اوضاع به روال سابق برگرده در غ

 ....میر یگ یطالقت رو م

 

 

 

  

 ز وینوک ت ی دن اسم طالق ، انگار خنجریبا شن

 ز ینا چی از س یین قلب ش رو هدف گرفت. جدایزهرآگ

 .د یگنج یتو تصورش هم نم یبود که حت ی منفور
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 روزیش رو که از دی شقهر به اتاقش رفت گو ی از رو

 عصر شارژش تموم شده بود و صبح شارژش کرده

 نا رو گرفت با یس ی رون آورد، شماره یفش ب یبود از ک

 :ه بوق جواب داد ی

 !؟ییجان! کجا یسالم ، هل 

 .. سالم ، خونه ام 

 ر و رو کرد،ینا رو زیس بغض آلودش، دل ی صدا

 :دیپرس

 م یبر باهم ی ای ؟! مگه قرار نبود بی ه کردیباز گر 

 !مقبره

 

 گه یم، م یم با هم بریخوایده م یذاره! فهمیحامد نم

 ...رسونمتیخودم م

 !ه نکنیگر 
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.......... 

 :نا کالفه گفت یس

 امیام اونجا از خ جالتش در ب یگه پاشم ب ی طونه میش 

 د، مامان بابا یرفتارش با سپ  ن و هم بخاطریهم بخاطر ا

 رفگن نگرانشن لم تا کام حینجا بودن میشب اید

 .... زنهینم

 ا ! اوضاع رو بدترش نکن ، ین طرفا نینا ای نه س 

 اونم  یدم به بابا بود ولی چون بابا هم خونه است. ام

 دیروز اتمام حجت کرد تا روشن شدن موضوع نباید

 .... نمتی بب

 ر ممکنه بتونم تحملی؟! غتوننی؟! مگه م یچ یعنی 

 !ه؟ینم حرف حسابشون چیام اونجا بب یکنم . اآلن م

 !ننت بهتره ی نجا اوضاع خرابه فعالً نبینا جان! ای نه س 

 نجا بمونم ،حسیمنم مجبورم بخاطر احترام حرف بابا ا
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 و ین شده، اآلن همه عصبی بهش توه ی کنه بدجوریم

 ....ناراحتن

 : گفت ی دینا با نا ام یس

 شب درستیدنت دی بخاطر تو موندم به عشق دفقط  

 برگردم  ییدنت و تنهایند تونم با  یدم حال چطور مینخواب

 !تهران ؟! اون خونه بدون تو برام جهنمه

........... 

 !ه نکن ؟یبگم گر  یبه چه زبون 

 نا دارن از طالقینا! ای ترسم سیست، م یدست خودم ن 

 .....زنن من تحملش رو ندارم یحرف م

 !گه شورش رو در آوردنیردن دجا کیب 

 مون شد، یخودش پش ی ا از گفته  یزد که هل ی ادیچنان فر

 :آرومتر از قبل ادامه داد یکم
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 ! خودت ازیکردم آدم که نکشتم، هل یه غلطیحال 

 دونمی چقدر دوستت دارم ، م یدونی هر کس بهتر م

 یبخشم ول یت کر دم ،خودمو بخاطرش نمیخر یزمان

 کنن، با  ی شروین حد دخالت و پیا دم تایهرگز اجازه نم

 

 اگه لزم باشه یپدرت قائلم ول ی که برا یوجود احترام

 ....ستمیمی تو روش وا

 درسته؟!بابا  یدونم چیکار کنم ؟! نمیخودمم موندم چ  

 خوام ناراحتش یبخاطر فوت مامان دل شکسته است نم

 ...د به حرفش گوش بدمیآروم شدنش فعالً با ی کنم برا

 : نه گفتداینا نوم یس

 شی رم پ یه سر می! منم یدون یباشه هر طور صالح م 

 دونه بهش التماسیت رو میه که واقعی کس مامانت تنها

 ...رم تهرانیکنم کمکمون کنه از همونجام م یم
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 ۸ 

 

 دنشیخواست، ند یبانه رفتنش رو نم ینطور غریا ایهل

 ی نبود ، با درموندگ ی چاره ا یرو دوست نداشت ول

 :گفت 

 نجام ویشه من ا یشال درست میباش! انگران ن 

 ....الت راحت باشهیدم خینم ی هر کار ی بهشون اجازه 

 !زم مراقب خودت باشیباشه عز 

 !زنگ بزن ی دینطور،رسیتو هم هم 

 دیتخت دراز کش ی کردن، رو یبا اشک و آه خدا ح افظ

 از بهیکرد و ن یسرش از حجم افکار آزاردهنده درد م

 .... استراحت داشت
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 ز جون به مقبره بردشون و حال یر حامد همراه عزعص

 یر بود ولیدلگ  یعه به قدر کافبرگشته بودن غروب جم 

 که داشتن بدترش کرده ینا و اوضاع درهمینبود س 

 نا تماس گرفت و خبریبود. قبل از رفتنشون به مقبره س 

 .دنش رو به تهران دادیرس

 درشکرده و فقط بخاطر احترام پ ییدونست آقا یا میهل

 !ادینش و سمت خونشون نی قبول کرد نب

 

 و جلب خودش کرد ش توجه همه ریزنگ گوش ی صدا

 ی نا نگران شد برایپدر س ی خونه  ی دن شماره یا با دیهل

 .نداشت یافتاده باشه چون حال و روز خوب ید اتفاقیسپ

 ن خانوم بر خالفی پرو ی تماس رو وصل کرد ، صدا

 :دیرسیشه خسته و ناراحت بنظر میهم

 ! ا جانیالو هل 
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 من بود تماس ی فه ی سالم مامان جون ، شرمنده وظ 

 د ینا ، همه خوبن؟ سپ یرم خدمت شما! باباجون ایبگ

 چطوره؟

 تو و ی ماهت دخترم، ما همه شرمنده  ی سالم به رو 

 بخشم دست یم، تا عمر دارم خودمو نمی ت هستیخانوم

 ! نایس ی گذاشتم روت برا

 کرد مخصوصا اسم  یجلب نظر حامد سع ی ا برایهل

 ر نظریحامد رو ز ید رو تکرار کنه ، حرکات عصب یسپ

 :ن خانوم گفتیاشت. در جواب پرود

 د چطوره؟ ین حرفا رو ، سپ ید اینه مامان جون نگ 

 !بهتره؟

 

 د تماس گرفتم موقع چکاپیاتفا قا بخاطر سپ  

 که ی ورم کرده طور یل یانه اشه دست و پاهاشم خیماه
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 خواستم فردا ببرمش دکترش،یره میپاهاش تو کفش نم

 یاگه زحمت پرونده اش خونه است ، به آقا حامد بگو 

 ....به من برسونش  ی ه جوریست ین

 د هم افتاده گردن شما ، باشهیشرمنده زحمت سپ 

 ....گمی بهش م

 :ن خانوم با بغض گفتیپرو

 ام یدن بیجان! دلم برات تنگ شده، اجازه م یهل 

 .... !نمت؟ی بب

 ه سر بهتون یام ینم مید بب یدم بایه سپمنم دلم تنگ شد 

 . زنمیم

 وجود حامد گوش شده و داره  ی ه کرد هم ی ا حس میهل

 .... گنی م یده چیکنه بفهمه در مورد سپیم یسع

 اد کرد یاز داغش رو زی رو قطع کرد ، پ یا که گوشیهل

 :تاسف بار خطاب به حامد گفت  یو با لحن
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 خوادید رو م یسپ ی پزشک ی ن خانوم پرونده یپرو 

 :دیآشکار پرس  یحامد با آشفتگ 

 

 !؟داره  ی؟! مگه مشکلیچ ی برا 

 هر وقت دلت بخواد هر ی بله که داره فکر کرد 

 یلیخ ی افته؟! فکر کردیهم ن یچ اتفاقی ه  یکن ی رفتار

 ؟! خب ی که بخاطر خواهرت زنت رو عذاب داد ی مرد

 !ی گم موفق شدیک میبهت تبر

 

 

 ۸ 

 ا ویهل ی ر حرفایت تاثاز تهران برگشت تح یحامد ، وقت

 ه؟! و یط چن وسید اینکه واقعا گناه سپ یبا فکر به ا

 افتهیا بچه بیخودش  ی برا ینکه نکنه اتفاقیترس از ا
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 د تماس گرفته بود، اونقدر بوق آزادیسپ یبا گوش 

 ....خورد تا قطع شد 

 

 بوده ی ا دستش بند کاریده ید نشنینکه شا یبه تصور ا

 ......دوباره و سه باره و

 نکه یپاسخ مونده بود... تا ا یباز هم ب یتماس گرفت ول

 د یشد فهمیتا بوق ، با بوق آشغال مواجه م۲ با خوردن

 خواد باهاشیدلش نم یشونه ولیزنگ رو م ی صدا

 د بودید بع یاز طرف سپ  ی ن رفتارین چنیحرف بزنه ا

 نجاهایکارشون به ا ی ن زود یکرد به ا یهرگز فکر نم

 ...بکشه

 ر ممکن بود پاش رو بذاره یهم غ ی تمدمع ی آقا ی خونه 

 بردنش بود چون از خود ن دکتر یدش به همیتنها ام

 د ین هفته بایدونست که تو همیخش رو بهتر م ید تاریسپ
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 دا کرده ، کالفهیپ ید مشکلیانگار سپ یمراجعه کنن ول

 :ا گفتیز هلیه آمیکنا ی در جواب حرفها یو با نگران 

 !د چطوره؟ یپ نم حال سی ! درست حرف بزن ببیهل 

 ن یر بب ی؟! خودت تماس بگیپرس یزن توئه! از من م 

 !چشه؟

 :گفت یو ناراحت  یحامد با آشفتگ 

 !دهی صدبار تماس گرفتم جوابم رو نم 

 

 : زد و گفت ی ا پوزخندیهل

 د ین چند ماهه سپیحامد جان! معلومه ا ی اشتباه کرد 

 هیش پشت اون اخالق شوخ و شنگش، یرو نشناخت

 ایهست که اگه بهش بر بخوره  ی جدده و  ید فهمیسپ

 اد و اگهیممکنه کوتاه ب ناراحتش کنه محال   ی مسئله ا

 کرده،  یاز موضعش برنم یافته براحتین دنده ب یا  ی رو
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 خبر ید ب یانات سپین جریاشتباه از طرف خودت بود تو ا

 ن آدم بود و تو با رفتاراتیرتریتقص یاز همه جا ب

 ع که منتظر زنگش، اون موقیاز خودت روند یبراحت

 تاداف یش از دستش نمیزدنت بود و بقول خودش گوش

 اعتنا  یموقع خوابم همراهش بود و تو بهش ب یحت

 تا به اون حال و روز  یگرفت ید تماس میبا ی بود

 ...افتهین

 : جرات گرفت و در ادامه گفت

 مون ید زندگیم شما داریندار ینام باهم مشکلی من و س 

 .دیبر  ین میرو از ب

 :د گفتحام

 

 با  ی جا کردیر! تو بینگ  یخود از آب گل آلود ماهیب 

 د حق با توئهی در مورد سپ ی، ولی ندار ینا مشکلیس
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 دست  ینداشت ول ید گناه یمن اشتباه کردم چون سپ

 یمعتمد ی آقا ی خودم نبود، که اون روز تو خونه 

 .... تنهاش گذاشتم، بعدشم بهش گفتم همونجا بمونه

 از خونه ییه جورایکه  یکن یپس خودت اعتراف م 

؛ ی پدرش ! واقعا که مرحبا دار ی  ! و موندگارشد خونهی رونش کردیب

 ی منطق باش ینقدر بیکردم ا یفکر ن م

 د یدن سپ یند ی پس حالم بهتره تا مدتها خودت رو برا

 یکه ازش سراغ دارم براحت یچون با اخالق یآماده کن

 ...ادی ن نمییطون پایاز خر ش

 

 

 ۸۲ 

 

 :صال گفتی و است یدرموندگ  حامد با



@Romanbook_ir                                                                                      تابوشكين عاشقانه  

  
 

شما! یمجازق ین رف ین و آخریرمان بوک:  اول                                      

 !اش حرف بزنم ؟تا من ب اه یشه تو زنگ بزنیم 

 تلفن یتکون داد و به سراغ گوش ی ا با تاسف سریهل

 رو گرفت، پدر ی معتمد ی آقا ی خونه   ی رفت ، شماره 

 :نا جواب دادیس

 ! الو 

 !د؟یام خوبیسالم باباجون! هل 

 بابا؟! دلم برات تنگ ی سالم دختر گلم ، تو چطور 

 .شده

 ست چون احساس خودش همیدونست تظاهر ن یا میهل

 ن بود از عمق قلبشینا همیبه پدرمادر س  نسبت

 :ز گفتیتشکر آم یدوستشون داشت، با لحن 

 دنتون منم دلم تنگ شده، یام دیممنون بابا جون، م 

 د ؟ید به سپیرو بد یشه گوشیبابا جون م 

 .... یبله دخترم، گوش  



@Romanbook_ir                                                                                      تابوشكين عاشقانه  

  
 

شما! یمجازق ین رف ین و آخریرمان بوک:  اول                                      

 کرد و قبل از یخداحافظ ی مدمعت ی د که آقاینکش یطول

 ا حامد بود کهیهل ی ، بجادیرو ب ده به سپ  ینکه گوشیا

 : دید رو شن یگرفته و رنجور سپ ی صدا

 

 !جان یسالم هل 

 قرارشه، با ی د تا چه اندازه بیدن صداش تازه فهمیبا شن

 :و مالطفت گفت یدلتنگ

 !؟ی دیچرا جوابم رو نم 

 رو قطع  ید گوش یبود تا سپ یحامد کاف  ی دن صدایشن

 ......کنه

 که روش قطعتو دستش  یبه گ وش ی حامد با ناباور

 شی د رو پیا امّا واکنش سپیکرد، هل ی شده بود نگاه م 

 .کرده بود ین یب

 :رو به حامد که هاج و واج مونده بود گفت
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 ....کردم  ین کار رو میمنم بودم هم 

 مگه منم مثل داداشش رفتم هوو براش آوردم که

 !؟دهیجوابم رو نم

 :با طعنه ادامه داد

 که هوو سرش آوردهنیخواهر ما که داداشش رو با ا 

 ی پنهون ی سرش ، قرارا  ی ذاره رویکنه میحلوا حلوا م

 

 ده، ینن ا ونوقت زن ما جواب تلفن نمیذارن تا همو بب یم

 ....کنهیتلفن رومون قطع م

 :ا معترضانه گفتیهل

 گهین حامد! لطفا شلوغش نکن مسائل رو با همدی بب 

 ندارم چون از  ی نا برخور د بدی نکن، اگه من با س یقاط

 دم اگه ازت دلخوره چون یخبر دارم ، سپ یاصل ی ماجرا

 ....اناته ین جرین آدم تو ایرتریتقص  یدلش شکسته و ب 
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 شی ت پیو درست بود.حامد از وضع  یحرفاش منطق

 ای شون شده بود، ملتمسانهپ به هلیآمده کالفه و پر

 :گفت 

 د رویم، تو سپ یا باهم بریمکت دارم باز به کی! ن یهل 

 من باهاش حرف بزنم! خودم درستش نی ار تو ماشیب

 ...کنمیم

 ت از یحامد خون بود که بخاطر حما ی ا دلش برایهل

 یشده. ول ی ت نا خواسته این وضع یخواهرش دچار چن

 فهمه بازمیده، م یدونست اگر اآلن برن دنبال سپ یم

 یا بره ، برایهل شه همراهیحامد وسطه حاضر نم ی پا

 :د ین پرسیهم

 

 !خودتون؟ ی اد خونه  یب د امشب یسپ ی خوایم 
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 ۸۳ 

 :حامد از خدا خواسته گفت 

 !اد کهین اوضاع نم یخب معلومه ، امّا با ا 

 رم یخودتون من م ی ارمش ! تو برو خونه ی من م 

 .... م اونجایاید باهم میسراغ سپ

 رد و ن آوییکتر کرد، صداشو پایسرش رو به حامد نزد

 : گفت

 ....ی ربه خودت برس تا دلش رو بب ی هر طور بلد 

 ی عیشف ی آقا ی تا کوچه بالتر از خونه ۲حامد  ی خونه 

 ز جون و پدرش که هر دو با یبود، حامد از عز

 

 کرد و یکردند خداحافظ ی ق به رفتنش م ی تشو یخوشحال

 نامه ینکه گواهیام با ایخودش رفت. هل ی به خونه 
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 د رفت .هر چندی ن حامد سراغ سپیبا ماش  یندا شت ول

 یچون اورژانس یاشتباهه ول دونست کارشیخودشم م

 مان داشت و قرار بود زود یش ایبود حامدم به رانندگ

 .ن اجازه رو دادیبرگرده بهش ا

 شی د با گوشیرس ی معتمد ی آقا ی خونه  ی جلو یوقت

 ی د تو گوشیمُردد سپ  ی د رو گرفت ، صدایسپ ی شماره 

 : دیچیپ

 !بله 

 ... در خونتونم ی رون من جلویا بی د! از خونه ب یپس 

 ! یحتما با داداشت 

 ....نمتیخوام بب ینه بخدا، خودم تنهام م  

 ... باشه اومدم 

 رون اومد هوا رو بهید از خونه ب یسپ  یقیبعد از دقا

 ا ین تو کوچه پارک بود هلی بود چند تا ماش یکیتار
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 بود ،  نا پارک کردهیماش  ی کوچه قبل از ه مه  ی ابتدا

 

 اده یا پ یه هلکرد ک یده هاج و واج اطراف رو نگاه م یسپ

 .... دش به سمتش رفتیتنها د یشد و جلو اومد، وقت

 ی دش ازش خواست برایا به آغوشش گرفت و بوس یهل

 د با ینشستن سپ  ین، وقت یحرف زدن برن داخل ماش

 :دیتعجب پرس

 !؟ی خودت اومد

 !اد؟یآره بهم نم 

 ؟ ی نامه داریمگه گواه یاد، ولیچرا آمدنش که م 

 اومدم الن  یم، قاچاقی کن ه بارم ما کار خالفینه  

 .میگرد یبرم

 ؟ ی گرد  یبرم  یبا ک 

 .... یبا جنابعال 
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 نجا موندنم ندارم با یام، تحمل ایچ کجا نم یمن ه 

 نجام برامین دختره موندن ایا ی ساعته   ۲حضور 

 ......ایثر ی خوام برم خونه یسخته م

 خودت یدختر؟! تا خونه زندگ ی وونه شد یمگه د 

 نجا اونجا یا ی خودت رو آواره  ی خوایمونده چرا م

 کنم هر قدرم به آدم یفکر م  ی؟! من خواهر ندارم ولیکن

 

 مدت یطولن ی باشه بازم آدم برا یم یک و صمینزد

 ! تونه راحت باشهینم

 زود خود ش رو بهم   ی لیآدم مجبوره ، حامد خ یگاه 

 ت دریراش از نظر اهمه که من بینشون داد، مرد

 نیشحالم که خواهرش رو تا اد ومم ، البته خو ی درجه 

 ی تین وضعینکه من رو با ایحس ا یحد دوست داره ول

 دونه چقدر وجودش یکه م یکه دارم تنها گذاشت در حال
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 ده بازم نخواست منو به خونه ببره آزارم یبهم آرامش م

 م رو م که تا عمر دارم خودیده. اشتبا ه بزرگ زندگ یم

 ار نبوددر ک ی ن بچه بود. اگه بچه ای بخشم هم ینم

 . د نظر کنمیمم تجدیتونستم تو تصمی م یبراحت

 

 :گفت ی ا با دلخوریهل

 کاریچ ی من بود ی ، پس اگه جای ریگی سخت م  یلیخ 

 ؟! به حامد حق بده، اآلن همه بخاطر موضوع ی کرد یم

 هستن،  ی ر شدن ناراحت و عصبی ش آمده غافلگ یپ

 ین روزا از رویخواستم اینم"گه ی داره محامد دوستت 

 ی برا "د رو ناراحت کنم یبگم سپ  ی زیت چیعصبان

 !یپدرت باش ی ح داده تو خونه ین ترجیهم

 نی که باعث تموم ا  یموضوع اصل ی ادآور یده با یسپ

 :گفت ی اتفاقات شده با شرمندگ
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 م، مامان بابا رو ییتو ی ! ما همه شرمنده یهل ییوا 

 م، یدارن؟! ماهام همه داغون  ی روزچه حال و  ینی اگه بب

 .... نجایامد این دختره نیکس بخاطر اچ یامروز ه

 !؟ی کرد  یکار میچ ی من بود ی گم ، اگه جای نو میهم 

 ن ا یخوام از سیجنگم نم  ین اوصاف من دارم میبا ا یول

 د نظریحرف از تجد  ی ن زودیجدا بشم، اونوقت تو به ا

 

 حامد رو تو  ین ک ینکه سعیا ی ؟! بجایزن یمت میتو تصم

 یلی؟! خی دیو نمجوابش ر یط آروم کنین شرایا

 ن اآلنی، همیدونم خودت هم بدتر از اونی دلتنگته م

 ...خودتون ی م خونه یریم  یشیآماده م

 نبود که  ی زیکرد ، چ یداد میتو بند بند وجودش ب یدلتنگ

 ا با وجود یحامد هل ی د برایکش یدا باشه دلش پر میپ

 رده بود اومده دنبالش عاقالنهکه از برادرش خو یزخم
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 :انداخت ، گفت ین نمیا رو زمیهل ی رون بود که یا

 .... فقط بخاطر تو 

 طنت ی به روش زد و با ش ی تش لبخندی ا بخاطر موفقیهل

 :گفت 

 خود منتش رو سر من نذار، اگهیآره جون خودت! ب  

 خورم، اتفاقا فقط بخاطر ینم یچینشناسمت که بدرد ه

 .... خودته

 ا یاد، هلیلش رو برداره و بیبا خنده رفت وساده یسپ

 نا رو داشت یس ی ن منتظرش بود، دلش هوایداخل ماش

 :د یچیپ ی زود صداش تو گوش یلیشمارش رو گرفت ، خ

 !یجانم هل 

 

 ؟ یسالم ! خوب 

 !شه خوب بود؟یتو م  یب



@Romanbook_ir                                                                                      تابوشكين عاشقانه  

  
 

شما! یمجازق ین رف ین و آخریرمان بوک:  اول                                      

 ....خونتونم ی ه؟ من جلویچاره چ 

 !کار؟ یچ یما؟! اونجا رفت ی خونه  

 د ببرمش ید اومدم دنبال سپحامد خواهش کر 

 ! خونشون

 بود. نه ی نطور که تو هواشون رو دار یحامدم ا کاش 

 م فقط بخاطر آرامش تو و احترامین ینکه نذاره همو ببیا

 چ کس جلودارم یامدم جلو خونتون، وگرن ه هیحاج آقا ن

 نبود نه اولدورم بولدورم حامد برام مهم بود و نه داد و 

 ....رمانیاد آقا هیفر

 یلی کالسام خدونم ممنونم ازت ، امّا بخاطر نرفتن یم 

 ک ترم عقب افتادن رویشم  یوونه می آشفته ام دارم د

 ... خوامینم

 ...زم کاش نبرده بودمت یدونم عزیم 

 امدن دنبالم،فعالً راه یدر اونصورت خودشو ن م 
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 ...ن بودیست، متاسفانه نظر بابا هم همین ی زیگر

 

 ی نا خداحافظیا از سیش، هلده همراه مادریبا آمدن سپ

 .. کرد

 

 

 ۸ 

 اده شد بعد از سالم خودشین خانوم پیبه احترام پرو

 رو به آغوش گرم و مادرانه اش سپر د، بعد از تنش 

 ر بودی نظ  یکه گرفت ب ین چند روزه حس آرامشیا ی ها

 کرد نه  یکتر به خودش حس مینا رو نزدی، انگار س 

 .... فرسنگها دور

 ا بغلش بود با ی طور که هلن خانوم همونیپرو

 :جز گفتو ع ی سرشکستگ
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 نگاه کردن به چشماتو ندارم کاش یتا عمر دارم رو

 ! ی نقدر خانوم نبودیلاقل ا

 ا غرق بود در مهر یگفت ، امّا هلین خانوم میپرو

 که ازش مهجور بود. با خودش که روراسته  ی مادرانه ا

 ومادر خودش دوست داشت  ی نا رو به اندازه یمادر س

 وصف وگرفت قابل یکه ازش م یت یحال حس امن

 .... نبود  ی ریاندازه گ

 :فاصله گرفت، در جواب گفت یراب که شد کمیس

 ن حرفا رو شما و باباجونید ای مامان جون نگ  

 نا هم من در ی د ، سیخودتون رو همه جوره ثابت کرد

 ییکاراش بودم و هستم از نظر من خطا ی ان همه  یجر

 ین دارم ول یقیه که من بهش یزین چیمرتکب نشده ا

 م کنم، ی نو به به خانوادم تفهیه نتونستم تابحال امتاسفان
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 که دارن اومدم تا اونا رو یتی النم فقط بخاطر عصبان

 ک لحظهی ینا رو حتیآروم کنم وگرنه هرگز دلم نبود س 

 ... تنهاش بذارم

 :ز گفتین برانگین خانوم تحسیپرو

 

 امرزه من در یده بکه تو رو بزرگ کر ی خدا مادر 

 ی نی بیفتن ندارم ، تراخدا اگرم مگ ی برا  ی زیبرابرت چ

 ر نشویم از ما دلگین دختره رو تو خونه راه دادیا

 کس و یشتر آبرومون نره، ب ین بینه که از ایبخاطر ا

 ... کاره دلم براش سوخت

 :نان بخش گفتیا اطمیهل

 نا گفتم ین کار رو من به س ید! همیکرد یشما کار خوب 

 یش برسه ولیام تا موقع آزمیتش کن یم حماینجامش بدا

 قبول نکرد ، اگه همون تهران مونده  ی نا با کله شق یس
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 ز به هم یشد و همه چ  یده نمیبود موضوع به ارا ک کش

 تونهیشده که فقط خدا م  ی خت ، حال طوریر ینم

 .... ادیبرنم ی درستش کنه از دست ما کار

 دنش بره یفرصت به دن خانوم قول داد سر  یا به پرویهل

 : د، گفتی. هر دو سوار شدن سپ  کردن ی،خداحافظ

 امد ی د میدوست ندارم، حامد خوذش با ی نجوری! ایهل 

 ... دنب الم

 اد من نذاشتم، منم یخواست بیگه! میلوس نشو د 

 .... م دلت بخوادیلیحامدم خ ی نده ینما

 

 :ر موضع داد و گفت ییزود تغ یلیده خیسپ

 ! من ی ت خوبه؟! به کشتنمون ندیگم رانندگیحال م 

 .... برآورده نشده دارم ی اران آرزو هز

 عقل کل! اگه حامد بهم اعتماد نداشت ، زن و بچه اش  
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 از اون  یکیم به یداد، حال زودتر بر یرو دست من نم

 گه اش ید ی تا  ی هزاران آرزوت برسونمت برا

 اد، همون که الن یبرنم ی شرمنده از دست من کار

 .....کنهیبرات برآورده م یش برسبه ی خوایم

 

 

 ۸۶ 

 ده بعد ازیاز هم فاصله ن داشت، سپ  یل یخونه هاشون خ

 جان داشت و از مهارتیدن حامد هی د  ی چهار روز برا

 

 ن روی ماش یشگفت زده شده بود وقت  ی ا در رانندگیهل

 :ده گفتیپارک کرد، سپ

 گم دست یک میبهت تبر ی رینظ یهمه جوره ب 

 ....بود  یفرمونت عال
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 ن که مورد پسند تو واقعیسپاسگزارم سردار ! هم 

 .. .. قبولم یعنیشد 

 ....یآره بابا همون بار اول قبول 

 ا یاده شدن و به سمت خونه قدم برداشتن، هلیهر دو پ

 ده زنگ بزنه ، لپاش که بخاطر ورمیخواست خود سپ

 .... تپل شده بود گل انداخته بود یحساب

 ا پشت سرش وارد یو هلده جلو یبا باز شدن در سپ

 ه ساختمون دو یشون طبقه آخر یجاریاست ی خونه  شدن

 دن به خودشیرس یا برایهل ی طبقه بود. انگار حرفا

 شه تا وسط پله ها به یاثر کرده بود حامد جذاب تر از هم

 ....دید رسیبه سپ  یاستقبالشون اومد وقت

 روبروش خودش رو ی عاشقانه  ی دن صحنه یا با دیهل

 چ رو یسوئ یدنش سرزنش کرد. به آرومبخاطر اوم
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 که اومده بود  یپله ، از همون راه  ی گذاشت رو

 ...برگشت

 دونست اصالً ید مید بعیکه ازشون د یبا اون حال

 ی رفتنش شده باشن در خونه رو به آروم ی متوجه 

 یلینبود هوا هنوز خ یخودشون راه  ی بست . تا خونه  

 یخاص ی هواآبان امسال حال و   ی سرد نشده بود آخرا

 زود  ی لیتابحال تجربه اش نکرده بود ، خ ایداشت که هل

 ....دی به خونه رس

 ش به یزندگ  ی ها یدوست داشتن  ی ک هفته دور از همه ی

 هیامد گری م یکه هر بار کس ییگذشت، روزها یسخت

 کرد شانس آوردهیم یداد و براش دلسوز  یسر م ی زار

 ییداش و خاله و یبود موضوع هنوز به خانواده مادر

 ل دلسوزان اصافهی اونا هم به خ ده بود وگرنهینرس

 ....شدنیم
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 کم کم داشت خودش  ی حالش بخاطر باردار ید گرگون

 شد ،   یز جون متوجه میا زود عزیر یداد دیرو نشون م

 ن ترم اصالً یاز درسش دور مونده بود و معلوم نبود ا

 !ا نه؟یبتونه ادامه بده 

 

 ن به یمه زن عمو مهبار سو ی ن هفته امروز برایتو ا

 کنه آخرشمیم ی محبت، دلسوز ی اد و از رویدنش مید

 ایه و تاسف به حال و روز هلیمثل دفعات قبل با گر

 ن کارا رو تکراریهم ی رفته بود روز قبل هم عمه پر

 ن یغمگ ی ن ترحم ها و نگاههایکرده بود ، حالش از ا

 نیاراکه هم یهمراه با آه و افسوس متنفر بود تا وقت

 داً منع شده بودیتن هم که اکت بود ، از تهران رفیوضع

 ن چند یکرد ، ا  یش می زندگ  ی برا یه فکر اس اسید یبا

 که تو ذهنش شکل گرفته پر و بال یروز به تصورات
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 که  یمیداده بود ، و امروز مطمئن تر شد بخاطر تصم

 !!!گرفته فقط مونده بود موافقت خانواده و دانشگاه

 م بود ازاشت. اول از همه لزش دیدر پ  ی ادیکارها ز

 دین فردا بایدانشگاه و انجامش مطمئن بشه. از ه م

 ....شدیدست به کار م

 

 

 

 ۸ 

 شه پشت تلفن قصد متقاعد کردن خانوم یم  یم ساعت ین

 : دکتر رو داشت

 یدونم چطور یکم سخته نمیحش یخانم دکتر! توض  

 !بگم؟

 ن ترم رو بخاطریدم اینطور که فهمیا جان ! ایهل
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 گه مهمان یشهر د ی خوایآمده م ش یکه برات پ یمشکل

 زمان یو انتقال  یکه مهمان یدون یزم میعز ی!!! ول یبش

 ماه از ترم۲با یخاص خودش رو داره و اآلن تقر

 شال یشه، ایگه نمیانترمه دی ک امتحانات میگذره نزدیم

 م ینده، هرچند ما دوست نداریترم آ ی اقدام کن برا

 .... میاز دست بد مثل تو رو یخوب  ی دانشجو

 رو که تو دستش عرق کرده بود به یا کالفه گوش یهل

 :اون دستش داد و گفت

 

 خوامیم  یدونم خانوم دکتر ! حق با شماست ولیم 

 یمیدکتر ابراه  ییاگه جسارت نباشه با استفاده از آشنا

 رممکن انجام بشهی ن کار غیس دانشکده ایبعنوان رئ

 ی ا مرخص یم ن ترم رو حذف کنیوگرنه مجبورم ا

 افتم، دلم ی ک ترم عقب میرم، در هر صورت یبگ
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 ....افتهین اتفاق بیخواد اینم

 ن وجود من به ینشده ؛ با ا ی زین چیآخه تا بحال چن 

 شه کرد؟! شما فردایم ینم چه اقدامی گم ببی دکتر م

 ... کنم ی م کاری د تونستیر شای دوباره تماس بگ

 در   یبزرگن کار درست بشه لطف یخانم دکتر ! اگه ا 

 دونم شما یکنم، مید و تا عمر دارم فراموش نمیم کردحق

 برم  ید عقب بمونم . هر دانشگاهیهم دوست ندار

 ....رسونم  یخودم رو به درساشون م

 گل دختر ، ی ندار یدونم مشکلیاز اون جهت که م 

 هی،  ی از دانشگاه ما بر ی نه که بخوایتاسف منم از ا

 ل بشهی تشک قر اره یاهیگ ی داروها  ی برا  یقاتیگروه تحق

 یرو یلیخ ی ن بخش داریبه ا یدونستم عالقه خاصیم

 .ست ینکه  نیمثل ا یکمکت حساب کرده بودم ول
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 ترم بعد اگه مشکلم حل شد  ی ن ترمه ، برایفقط هم 

 .گردم یبرم

 !شه کرد ؟یکار مینم چ ی کنم ببیخودمو م یباشه سع 

 ...رم خدمتتونیگیممنون فردا تماس م 

 دنیهر چند کم رنگ تاب  ی دیام نور یحافظبعد از خدا

 سیهمسر دکتر فولدوند و رئ یمیگرفت.دکتر ابراه 

 ی بود و بقدر ی دانشکده بود . مرد محترم و با نفوذ

 .شدیزود اجرا م یلیاقتدار داشت که دستوراتش خ

 گه اش یشد کار مهم دیاگه از طرف دانشگاه مطمئن م

 دید اول بان موریا  ی کردن خانواده اش بود برا یراض

 شد،ی کرد نظر مثبتش که جلب م یش میحامد رو راض

 تونست با پدرش مطرح کنه و حامد باهاش همراهیم

 ...کنن  یبشه و پدرش رو راض

 دنش آمده بودن یامروزم نوبت فرشته و فائزه بود. به د
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 شور ی حواله  یه کردن فرشته لعنتیگر یهر کدوم مدت

 ی افه ایق  ا کرد ، فائزه هم بایخودش و هل یبخت

 ....کرد یدش مییاندوهناک تا

 

 چیداغون و کالفه بدون ه ی ا بهت زده با اعصابیهل

 کرد، ی مات نگاهشون م یا منفیعکس العمل مثبت 

 هستن اونقدر  ی شتر مستحق دلسوزیکرد اونا ب یحس م

 نیا رفته بودن خودش چنیهل یکه تو حس بدبخت

 گران وانمود یقدر که دنیقعا خسته شده بود چرا ااو....نداشت  یاحساس

 کردن، خودش ناراحت و دل شکسته نبود. چه یم

 !شدن؟یداغ تر از آش م ی ان کاسه یداشت اطراف یلزوم

 .... زار بودیشد بیکه در حقش م یاز ترحم

 

 نا بود کهیاز س ی ا بخاطر دوریهل یتنها غم و ناراحت
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 برد، بعد از اون دو ماه هم   یظا هراً حداقل دوماه زمان م

 ....امدیو رابطه شون م  ی به سر زندگ یچ ص نبود مشخ

 خ براش یمر ی در کره  ی زندگ ی جه ینت  ی نده به اندازه یآ

 ریدش به خدا و ختم به خی مبهم و نامعلوم بود. تنها ام

 .شدن ماجرا بود

××××× 

 ن بخش یگذره، ا ی از آمدنش به اراک م  ی با ده روزیتقر

 .دکر یش بود که هرگز تصورش رو نمیاز زندگ ی 

 نا ی ک با پدر مادر سین چند روز از نزدیکه تو ا حال 

 ی ن خانواده ی به اختالف فاحش ب یمواجه شده بود پ 

 نا برده بود . اختالف رفتار آقا منشانه ویخودش و س

 حد و ی سه با پدرش بینا در مقایمنحصر بفرد پدر س

 در  ی ن پدریال چنیا و خیشه تو رویاند ازه بود. هم

 . شترو دا ذهنش بود و آرزوش
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 .که هرگز برآورده نشد یمحال ی آرزو 

 

 ت یداد در مورد خانواده اش حساس ینا حق میحال به س

 گذشته از ی داشته باشه. هفته  یبه خرج بده و وابستگ

 یعنینا به اراک اومده و به هتل رفته. ید س یحاج آقا شن 

 .......ح اضر نشده پاش رو تو خونه بذاره

 اده بود مدام فکر جا افتکه براش   یطبق باور غلط

 د کم کم و به مرور از یشوهر رو با ی کرد، خانواده  یم

 ن بایبه ا ی دن خانواده ای حال با د یحذف کرد ول یزندگ

 نظرش کامالً برگشته چقدر دوست داشت، مادر  یمحبت

 .کرد ینا بغلش میس

 تونست معجزه گر و منبع یم ی شک آغ وش هر مادر یب

 دایرش پیا نظ یدن ی چ جایکه ه باشه،  ی مانند  یآرامش ب

 نش رو بهیریمادرش زنده بود طعم ش  یشه. تا وقتینم
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 ی مین موهبت عظید، امّا حال از چنیچش یکرات م

 یکه داشت ب  یتیمحرومه!!! هر چند با توجه به وضع

 .ا ز داشتیاندازه به توجه و محبت مادرانه ن

 ی گذشته برا ی نا مهربون و با محبت بود هفته یمادر س

 که ی زیپرونده و چکاپ به دکتر برده بودش چل یشکت

 

 د یکه بعداً فهم  ی ن کالً فراموش کرده بود. دکتری نازن

 !!!همون دکتر دخترشه

 بود که دکتر یمیکرد طبق رژ  یدرست م ی زیهر چ

 ز ین براش تجوی نازن  ی بخاطر فشار خون نسبتا بال 

 .... کرده بود

 که  ی درر درست مثل مایع اخیبدون درنظر گرفتن وقا

 ن برخوردی کنه با نازن یم ی از دختر باردارش نگهدار

 .داشت
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 که  یده رفته بود کم کم از اتاقیکه سپ  یاون روز  ی فردا

 کرد، ی با در طول روز خودش رو داخلش حبس میتقر

 .رفت ین خانو م میخارج شد و به آشپزخونه کنار پرو

 ن مثل مهمون محترمانه برخورد کردهیتا بحال با نازن

 ی ت بر مال بشه و متوجه یکه واقع ی به روز  ی ان، وبود

 نقدریدونست چرا ا یه بشن ، خودشم نمیاصل قض

 ن چهینا بعد از ایبراش مهم شده بود که پدر و مادر س

 .... !کنن؟یدر موردش م یقضاوت

 

 

 

 ۸ 

 ییجا یگه تو اون شرکتیدونست دیمسعود خوب م

 ی ط از اراک برگشت یل وقت ین دلیست !به همیبراش ن
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 یط ادامه یکه با مهران داشت گفته بود شرا یتماس

 ره یم ی با شرکت رو نداره، فقط چند روز ی همکار

 قا از رفتن یل کارش ، مهران عمیل و تحویتکم ی برا

 ق متبحریار دقیمسعود نارا حت بود چون تو کارش بس

 . و درستکار بود

 از طرف ین عکس العملیا زود منتظر چن یر ینا دی امّا س

 که مسعود به بار آورده یبود چون با افتضاحد مسعو

 ی ن وقتیهم ی محال بود بتونن باهم کار کنن، برا

 خواد ازیو تاسف گفته بود مسعود م ی مهران با ناراحت

 

 نکه تعجب نکرده بود انتظارشیشرکت بره عال وه بر ا

 .رو هم داشت

 ش بودن ین باعث و بان یکه مسعود و نازن یاتفاقات یوقت

 نا ی ف کرد،بخاطر بخت بد سیان تعرهرم ی رو برا
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 :متاسف شد و گفت

 رفت اخراجش ینصورت خودشم نمیدر ا  "

 ". میکرد یم

 یره ولینظ  یو ب یهر چند مسعود تو انجام کارش عال

 خواست بکنه . مهران با  یشه هر غلطیل نمین دلیا

 به آرش یامور مال ی نا در مورد محول کردن کارایس

 . موافق بود

 ل کاراش اومده یتکم ی هم که برا ی روز اون چند یحت

 کرد باهاش روبرو نشه، چون بحث با  ینا سعی بود س

 نکه دوست یت ایجه بود و نکته حائز اهمینت یمسعود ب

 نداشت خاطر خانوادش خصوصا پدر مادرش آزرده 

 گهیدن دیحال که شده و پدر مادرش فهم یبشه ول

 .....ستیز براش مهم ن یچ چیه
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 ن مدت تنها یگذره تو ای به تهران م شک هفته از آمدن ی

 است یش با هل یتلفن ی که داره ، تماس ها یدلخوش

 دن صداش همیشن یحت یازش سخته ول ی هرچند دور

 ....ش دیباعث آرامش روح و جسمش م

 که مسعود ی نگه، روز آخر  ی زیاور چیبالخره طاقت ن

 :دنش رفت و گفته بودیشرکت بود . به د 

 که  یباش ی دیآدم پست و پل کردم یچ وقت فکر نمیه "

 " یازشون گذشته رحم نکن  یبه پدر و مادرمم که سن 

 :مسعود هم در پاسخ گفته بود 

 تت رو یخودته اگه شکا ی کارا ی جه ینا همه نتیا "

 بعدت داشته ی برا ی تا برگ برنده ا ی کرد  ینم ی ریگیپ

 ن مثل آدم برخورد ین مدت با نازن یا اگر ای،   یباش

 افتاد ،  ین اتفاقات هم نمیاد، ایا بیتا بچه بدن  ی کرد یم

 بهت بگم که پدر مادرت از موضوع استقبالم کردن  یول
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 به زور  ین قصد موندن نذاشت ولیکه نازنیطور

 ن مراقبت کنن تاینگهش داشتن تا خودش ون از نازن

 " !!! ادیا ؟بینوه شون به دن 

 

 که به شدت  ینا آرزو کرد کاش کابوس وحشتناکیس

 .شدیر م یهر چه زودتر ختم به خ داد یآزارش م

 

 

 ۸ 

×××× 

 با خانوم دکتر فولدوند، دو یتلفن ی بعد از مکالمه 

 ک طرفی ض کامالً متفاوت داشت ، از ی حس ضد و نق 

 جواب داده و ی دکتر نماز ی خوشحال بود که تالشها

 گه مهمان بشه درسش عقب یتونه به دانشگاه دیم
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 اده بود چوننوهم نگران مخالفت خا  یافته، از طرفیم

 رو آشنا  یچ کسیراز دور بود عالوه بر اون هیشهر ش

 

 نداشتن، خودش دانشگاه اصفهان مد نظرش بو د چون 

 یتونست برای مادرش ساکن اصفهان بود م ی دخترعمه 

 موقت در اصفهان در صورت نبودن خوابگاه   یزندگ

 .....دا کردن خونه کمکش کنهیپ ی برا

 ا راهش رفتن به دانشگاه . تنهامّا خانوم دکتر گفته بود

 ییال قصد جابجایه که با ش یهمون دختر ی راز به جایش

 داشت چون تمام مراحل کارش در ست شده و آماده

 که دکتر یین کار رو انجام بدن. از اونجایتونن ای است م

 یداروساز ی ر گروه و معاون دانشکده یمد ی نماز

 دکتر یمیو دوست صم ی راز هم دوره ایدانشگاه ش

 افته، دکتر ی ن اتفاق بیهستن موافقت کردن ا یمیهابرا
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 د،ی ا رو فهمی ورود به دانشگاه هل ی رتبه  یوقت ی نماز

 از نمرات و درس  یمیکه دکتر ابراه  یفینطور تعر یهم

 .....ا کرده بود موافقت خودش رو اعالم کردیهل

 دنش بره، بعد یاز حامد خواست به د ین تلفن یهم ی برا

 :دی ا پرسیاز هل ید با نگرانداش شیکساعت حامد پیاز 

 !افتاده؟ یاتفاق 

 

 ینجا تا در مورد موضوع مهمیا ی اینه ! حامد گفتم ب 

 ....با هات حرف بزنم

 !؟یکارم دار ینم چیکه اومدم تا بب   ینیب یم 

 ی تازه کرد تا مسلط باشه و بتونه همه  یا نفسیهل

 کرد آروم و یم ی که سع یحرفاش رو بزنه، با لحن

 : بشه، گفتان یه بشمرد

 ز رو ی که همه چ یما ؛ تنها کس ی حال که تو خانواده  



@Romanbook_ir                                                                                      تابوشكين عاشقانه  

  
 

شما! یمجازق ین رف ین و آخریرمان بوک:  اول                                      

 من از یب هتره بدون  ییدونه فعالً توی ه میشتر از بقیب

 دونستم دریز رو می همه چ ی ن خواستگاریهمون اول

 ....ز رو گفتینا بهم همه چین دخترم خود سیمورد هم

 !؟ی و بازم قبولش کرد یدونستیثو م یعنی 

 نقدر در یبگم که اگر اون زمان شما اخوام یم نویهم 

 د منم دچار یکرد ینم ی مورد تهران نرفتن من پافشار

 ینا اولش الکیشدم، ازدواج من و س  ینم ی ن اشتباه یچن

 نا یبود من بخاطر تهران رفتن و دانشگاه قبول کردم، س

 ن دختره بود تا بعداً بتونه راحت باهاشیهم بخاطر هم

 !ازدواج کنه

 

 یگه سنگ رویرو بدونه د ی زین چی چنرمان یه اگر 

 ی ا فکر کن بابا بشنوه چه حالیشه، یسنگ بند نم

 !شه؟یم
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 دیط بایدونم کارم اشتباه بوده تحت هر شرایخودمم م 

 یین ماجرایگفتم و خودم رو وارد چن  یراستش رو م

 .... کردم ینم

 

 

 ۸ 

 :حامد عتاب آلود گفت 

 بشن چهسا باخبر ه از وجود عکیاگه بق  یدونیچ م یه 

 !افته؟یم ی اتفاق وحشتناک

 :و شِکوِه گفت  ی ا با دلخوریهل

 

 تهران رفتنم  ی ه که شما برایتینا همه بخاطر محدودیا

 ام ید ؛ من اصالً تو فکر ازدواج نبودم . همکالسی گذاشت

 ی چ اتفاقیان تابحال هیراز، شمال و ... میاز ش
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 هموند یمورد داشتی ت بیافتاده شما حساسیبراشون ن

 ه اگه اون زما نیشه و عصبانیم یرتین که اآلن غرمایه

 نی و درست برخورد کرده بود ا ین مسئله منطقیبا ا

 .... ت من نبودیوضع

 : گذشته اندوهناک در ادامه گفت ی ادآوریبا 

 ینا اومدم برایادته قبل از جواب دادن به س یخود تو  

 که   یتو همچنان گفت ین بار باهات صحبت کردم ولیآخر

 یدم چاره ایر نکرده ! منم دییه و تغیهمون قبلنظرتون 

 ! ندارم جواب مثبت دادم

 : حامد با ندامت گفت

 کنم ین فکر م ین چند روزه همش دارم به همیاتفاقا ا 

 م فقط یگفت  یم ی زیاگه چ یم ولیکه ما هم مقصر بود

 م، دوست یکه بهت داشت  ی بخاطر خودت بود و عالقه ا

 میکرد یر نمفک   ینیب بب یم تو غربت آسینداشت 
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 ...ن حد برات م هم باشهیتا ا ی داروساز 

 

 کیجهت یخود و بی چرا هست حالم دوست ندارم ب  

 تونم یگه ازدواج کردم مینکه دیافتم، با ایترم عقب ب 

 می راحت گوش به حرفتون ندم و برم سر خونه زندگ 

 خوام بابا روینم یاد ولی ش نیپ یدرسمم مشکل ی برا

 ن حد تندیتا ا  ی برخوردکردم  یکر نمناراحت کنم ف

 ....ده باشهیبکنه و با شما هم عق

 ش تر از ما ، ی م بابا بیما همه تو رو دوست دار 

 ه جوریبراش گرون تموم شده،  یلیخ ی ن اتفاقیچن

 ن کار روینا تونسته با دخترش ایدونه که سین م یتوه

 جلو اومده محال یت ی نا با چه نیبکنه! بابا اگه بدونه س

 ین حال ب رایره همیتون پا بگی اره زندگممکنه کالً بذ

 !کنهیطالقت اقدام م
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 :دی پرس  یا عصبیهل

 د برم تهران؟! باور کنیذاریپرسم نم یگه میکبار دی 

 کردم  یخوابگاه زندگ ی رم:خوابگاه ، قبالً هم چند ماه یم

 نا همون طبقه ی نا نبودم، بعدش هم سی س ی اصالً خونه 

 الگرد ازدواجمراسم س ی ا بران خونش رو که شمییپا

 

 د رهن کرد که از خوابگاه برم اونجا یدی د خوابیرفت

 ......کنم  یزندگ

 :زد و گفت ی حامد تلخند

 ه طبقه جداگانه ین مدت تو خوابگاه ، بعدش هم  یا 

ال راحت یگه رابطه داشته؟! حتما با خیاونوقت شازده با زن د ی بود

 نیی اوردش خونه تو هم طبقه پایم

 ....ی بود

 رشییت شکل گرفته رو تغ یتونست ذهنی ما هرگز نیهل
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 :بده با تاسف گفت

 نا یدر مورد س ید افتضاحین اتفاق باعث شد شما دیا 

 نا تا قبل از فوت مامان با اون دخترهی د. سیدا کن یپ

 حدودا یعنیساده بود.  یرابطه داشت، درحد دوست

 یدم کمتر چون مدتیشا یماه بعد از مراسم عروس

 ... که مامان فوت کرد کال تموم شد یوقتن شکرآب بود تا نشویب

 

 

 

 ۸۲ 

 :دیزد و پرس ی حامد پوزخند

 !گه؟یم یکه داره چ یتین دختره با اون وضعیپس ا 

 که دختره و ینا اعتماد دارم ، امّا با پاپوشی من به س 

 تونم نظریدوستش درست کردن و اتفاقات بعدش نم
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 دهنشون بویب ی ئله امطمئنم اگرم مس   یبدم ، ول یقطع

 ز دریچ چینا نبوده! چون هی ار و خواست سیبا اخت

 .... ادیادش نم ینمورد  یا

 :حامد محکم تر از قبل گفت

 بهرحال از نظر ما تا روشن شدن موضوع تو حق 

 مگه ی ه هم نداریک ثانی ی برا ینا رو حتیبا س   یزندگ

 ی و فکر کن ی د ما رو بزنیشه قیهم ی نکه برایا

 .....ی ندار  ی خانواده ا

 .... دم برم خوابگاهیمقول  

 

 نقدر یگناهه و ای نا بی ن باشه که سینظر تو ا یوقت 

 ی کنیم ی د و ازش طرفداریکُش یهم خودتون رو م ی برا

 نیبنابرا یکن ی ست که ازش دور ین ین یچ تضمیپس ه

 به تهران  یتون ی مت عقب افتادن از درست نمیبه ق  یحت
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 ... ی برگرد

 ی منطق و گوش کن دوست دارمخُب حال حرف ام ر 

 حرف ی نه فقط رو ی ریمنم درنظر بگ  یبرخورد کن

 !یکن ی خودتون اصرار و پافشار

 :دا گرد و گفتید جرات پینگاه منتظر حامد رو د یوقت

 یبه حرفتون گوش دادم خودم اومدم اراک ، از روز 

 یاد برام دلسوزیم یکیمدام  ی که اومدم خودت شاهد

 باشه حالمنکه مرهم دردم یا ی ش ت ر بجایکنه که ب یم

 ادیدونم بازم م ی زنه زن عمو سه بار اومده. میرو بهم م 

 .....نطوریه هم همی، بق 

 تهران یتو بگ یو من تحملش رو ندارم ، قبول! هرچ

 نیخوام ایس دانشکده صحبت کردم م ی با رئ یرم ولینم

 ز دور یگه هم از همه چیترم رو مهمان بشم شهر د
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 مم عقبگرم درس باشم از درسباشم و هم سر م 

 ......نمونم

 ی ا رو حالجیهل ی حامد مکث کرد، فکورانه حرفا

 :د یپرس یقیکرد. بعد از دقا یم

 !؟ی بر ی خوایحال کجا م 

 دم همدان هم کهیاصفهان بود. بعد د  ی نظر خودم رو 

 ما رو داره. متاسفانه اآلن چون  ی ک تره رشته ینزد

 دیم شایرو ندار ینمهما ی انترمه و روال عادیک مینزد

 هست تمام کاراش  ی ه موردی یر ممکن باشه ، ولیغ

 خواد یداره و م یقلب ی ماریانجام شده دختره مادرش ب

 ار  یکیش خانواده اش باشه قرار بود با یتهران پ

 اد ینم بیدوستام جابجا کنن اون بره شهر خودش ا 

 خواد دخترش یتهران مادرش عمل قلب باز داره م 

 یرست شد ول ن ترم دیا ی ارشون براکنارش باشه ، ک
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 آشنا شد و ازدواج کرد موندگار  یدوست من با کس 

 ....اون برم ی تونم بجایتهران شد.، حال من م 

 اونوقت کدوم شهره؟ 

 !رازیش 

 

 :حامد مثل برق گرفته ها برخاست و گفت 

 ؟! نکنه عقلت رو از دستیهل ی گیم ی دار  یچ 

 بعدم از کجا راز چقدر راهه؟! یتا ش ی دونی! می داد 

 یگم شوخی نکه دارم بهت میشت؟! ایاد پ ینا ن یمعلوم س

 دن تو روینا حق دی ف سیست تا روشن شدن تکلین

 !!!نداره وگرنه با من طرفه

 :برداشت و گفت  یکالفه قدم

 اد ور ینا هم بی راز؟! سیش ی بر  یبچه خر کن ی خوایم 

 !ش ما بخندهیدلت و به ر



@Romanbook_ir                                                                                      تابوشكين عاشقانه  

  
 

شما! یمجازق ین رف ین و آخریرمان بوک:  اول                                      

 

 

 ۸۳ 

 :ت ادامه دادی حامد با عصبان

 

 ینگهدار یره از بچه اش بخوبنجام که مادرش دایا 

 ادم تو بزرگش یا ب یخودت بدن ی کنه، به گفته  یم

 کنم یکه من شک م  یکنیرفتار م ی جور ی ! هلیکن یم

 یخانوما از هرچ  یاحساسات خانوما رو داشته باش

 محاله چشم شوهرشون ی نامرداد از یبگذرن مثل اعت 

 !؟یلکسیل و رایخ  ی نقدر بیکنن اونوقت تو ا یپوش

 ت ویگران ناراحت وضعینقدر که دیکنم، ا یدرکت نم

 نه ی ن زمیست، در ایالتم ن ین خیت هستن خودت عی زندگ

 نا مثل قبل رفتاریو همچنان با س ی ندار  یرتیچ غیه
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 ....ی و دوستش دار یکن یم

 : ا درمونده گفتیهل

 شه برام مهم نباشه ؟! من ی! مگه م  یک ن یاشتباه م 

 شما فکرکه  ی ستم چون اونطوریت نمثل شما ناراح

 کردم بهش   ینا زندگیکنم، من با س  ید، فکر نم یکن یم

 د یبرادر سپ یکن یگناهه ،فکر م ی دونم بیمان دارم و میا

 تونه ین خانوم بزرگ کردن میرو که حاج آقا و پرو

 !باشه؟  ین آدمیچن

 

 سوزه خودم سرش قسمین میگه ، د لم از این دیهم 

 بت تو والم از با ید خی ازدواج کردشما   یخوردم وقتیم

 کردم یت راحت شد ، همش تو ذهنم خداروشکر می زندگ

 تصورش هم ی ه دونه خواهرم خوشبخت شده ، حتیکه 

 یل رفتارایجلو اومده. حال دل یتیکردم به چه ن ینم
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 ب اهم یکنم که نه تماسیب شما دوتا رو درک میعج

 هم ی براکه نشون بده دلتون   یچ ارتباطید ونه ه یداشت

 یه کردنت عادیاون حجم گر یتپه! شب عروس یم

 به  ی ازیبخت ن  ی ره خونه ید میکه با ام ی نبود دختر

 نداره. من خر چرا احتمال ندادم ی قراریاونهمه ب

 !؟  یکرده باش ی ن کاریممکنه بخاطر دانشگاهت چن 

 شه به عقب یگه گذشته نم ی زا دین چیحامد جان! ا 

 د یصب قبل رو نداشته باش خوام تعیبرگشت ، اآلن ازت م

 التون ازیرم خوابگاه خیراز ، م ید من برم شیاجازه بدو 

 .... هر جهت راحت

 : د و گفتیتو موهاش کش یحامد مستاصل دست

 

 یم چی ن ی؟! تا بب  یال بشیخین ترم رو بی شه ا یحال نم 

 !اد؟یش م یپ
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 د یا بارداره و بالخره شایدو نست هل یحامد که نم

 ره یگب یک ترم مرخصیر بشه حداقل بخاطر بچه مجبو 

 ن بودیمونه، تالشش ایعقب م یلین ترم که نره خیبا ا

 یهایه با هم وردیکه حداقل بتونه تو امتحان علوم پا

 :خودش شرکت کنه ، ملتمسانه گفت

 ه دارم اگه عقبیور سال بعد امتحان علوم پایشهر 

 مونه یتونم تو اون امتحان شرکت کنم م ی بم ونم نم

 ..مونمیعقب م یل ین صورت خیسال بعد، در ا ی برا

 

 

 ۸ 

 :ا در ادامه گفتیهل

 

 یکن عالوه بر ادامه  ی کنم همکاریازت خواهش م
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 ط دور باشم تحمل ین محیاز ا یخواد مدتیدرسم ، دلم م

 ....ان رو ندارمیاطراف یترحم و د لسوز 

 ..فکر کنم  ی د بذاریبا 

 کارام حداقلفقط زودتر جواب بده تا برم تهران دنبال   

 ... کشهیک روز طول می

 ....گم ی باشه تا شب بهت م 

 که  یم یان تصمیا رو در جریاد و هلیحامد رفت تا بعداً ب

 .....ره بذارهیگ یم

 بنظر  یق کشنده و طو لنیتا آمدن حامد دقا

 ره و در موردیروزه تماس بگید .بهتره با فی رس یم

 مش باهاش صحبت کنه، شمارش رو گرفت چقدریتصم

 :دلش براش تنگ شده بود

 !؟ یجان! خوب یهلسالم  

 ؟  ی سالم خوبم تو چطور 
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 ؟! استادا ی ایکالسات رو ب ی خوایمنم خوبم، نم 

 هم تعجب کردن که ی ال و شادیرن، شیگ یسراغت رو م

 !ی ایچرا نم

 .... امی تونم بیگه نمیتهران که د 

 ... یمونیکه عقب م  ی نجوری؟! چرا؟! ایچ یعنی 

 ند چند بارکردم با خانوم دکتر فولدو ییرا ه فکیحال 

 .... گه مهمان بشمیخوام شهر دی صحبت کردم م 

 ی نا و خانوادت گفتی؟! به آقا س ی گیم ی داد  یچ 

 !؟ ی باردار

 نو بدونن ینه اصالً ، قص د گفتنم ندارم چون اگه ا 

 نام بفهمه که بدترهیذارن قدم از قدم بردارم. اگه س ینم

 الًنا فعیاد بابا ایاز دستش بر نم ی شه کاریفقط نگرانم م

 ذارن ما با هم ی چ عنوان نمیهستن به ه یعصبان
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 .....می باش

 تنها  ی که دار یتی شه با وضع یم که نمینجوریآخه ا  

 !؟ی بر ی خوایگه ، حال کجا میشهر د ی بر

 .... ال با اون دختره جابجا کنمی ش ی راز! بجایش 

 

 ...!شه؟یهم ی شه برایم یعنی ییجابجا 

 .... تونم برگردمیه! خانم دکتر گفت م ن 

 !تت؟یبخاطر وضع ی ! تا بحال دکتر رفت یهل 

 که من داشتم فکر  یاوه چه دلت خوشه ! با اوضاع 

 فکر کنم؟! حال ی زین چیاصالً وقت شده به چن  یکن یم

 ه یخوب ی رم، فعالً که بچه یکم درست بشه میت یوضع

 یتیکنه چون اذی ت مامانش رو درک می انگار موقع

 ز یر کنه عزییل منم تغترسم زمان بگذره و حاینداره، م 

 ! شهیه که متوجه مین کسیجون اول
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 !ه؟یراز حتمیحال رفتنت به ش 

 دونم به حامد گفتم قراره تا شب جواب بده ،  ینم 

 کنه یرمانم راضیتونه بابا و هی حامد اگه موافق باشه م

 اگه  یکنه ولیهست که تا آخر کمکم م ییو از اونا

 ساخته ی چ کاریگه ازم هیباشه د ینظرش منف 

 .. ستین

 ...توکلت به خدا باشه 

 ... بدونه ی زیچ یخوام کسیروز جان ، نمیف 

 

 یالت راحت، مراقب خ ودت باش کارین بابت خیاز ا 

 ری تماس بگ یداشت

 .زم حتمایباشه عز 
 
ً.. 

 شهیداشت هم ی بهتر یلیحس خ یبعد از خداحافظ

 ....کرد  یمروزه آرومش یصحبت با ف 
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 ۸ 

 بانش یگر یلعنت ی باز هم دلشوره  یبعد از گذشت ساعت

 م گرفت به یرو گرفت ، تا شب تحملش رو نداشت تصم

 کرد و ازش کمک  ید با مادرش درد دل میمقبره بره با

 ک یکرد به خدا نزد یخواست براش دعا کنه حس م یم

 ....شهیتره و دعاش زودتر اجابت م

 

 و با آژانس به مقبره رفت، درع آماده ین فکر سریبا ا

 ادبودیسنگ مرمر   ی شه رویباز کرد مثل همرو که 

 ...مادرش جا گرفت

 ذاشتیسنگ سرد، سرش رو م ی کاش زنده بود تا بجا

 ی د و زندگینوازشگرش بهش ام ی پاهاش و دستا ی رو
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 .داد یم

 مادرش ی خواست برا یحرفاش رو اونطور که دلش م

 .... گفت

 شتر بمونه، سبک شده بود و یت ب تونس یر بود و نمید

 .داشت یحس خوب

 که آمده بود یدر مقبره رو قفل زد و با همون آژانس

 .برگشت

 ن حامد ید ، ماش یک روشن بود که به خونه رسیهوا تار

 پا تند کرد تا زودتر  ی دواری تو کوچه پارک بود. با ام

 د که با ی حامد رو شن ی نه، وارد که شد صدای حامد رو بب

 .....کرد یصحبت م   یتلفن یکس

×××× 

 

 دش زد،یم جدیا در مورد تصمیکه هل ییبعد از حرفا
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 میاحساس تصم  ی نبار از رویکرد و ا  ید فکر میبا

 . گرفت ینم

 نی دور بود و ا یلیراز نسبت به اراک خیش ی فاصله 

 ا تو اراک یدونست هل یم   یکرد . ول یمسئله ناراحتش م

 عقب نداره هم از درسش  یمناسب  یت روحیوضع

 ......کنهیمتش یان اذیمونه و هم رفتار اطرافیم

 رضا  یاد علیهو یتو ذهنش دنبال راه چاره بود که 

 ش افتاد شماره تلفنشیدوران سرباز یراز یدوس ت ش

 دوماه یکیبود.  یرو داشت ، پسر قابل اعتماد و خوب

 رضا تماس گرفته بود و باهم یه بار علی ی بعد از سرباز

 شه ازش یم یکسالیبا یو حال تقر صحبت کردن ، یتلفن

 . پدرش بود ی لش تو خونه یشمارش داخل وسا خبره،یب

 ز جون سراغش رو یا ن بود از عزی به خونه رفت هل 

 خواهرش ی د به مقبره رفته دلش برایگرفت و فهم
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 ...کشه  یدونست چقدر عذاب م یخون بود م

 

 دا کرد یلش شماره رو پیبه اتاقش رفت و از داخل وسا

 ددوار بویغروب بود شماره رو گرفت و ام ی ا، طرف

 :جواب داد یخونه باشه، بعد از چند بوق خانوم 

 ... دیالو بفرمائ  

 !زارع ؟ ی الو سالم ، منزل آقا 

 ! بله 

 رضا کار داشتم دوست دوران یحامدم ، با آقا عل  

 ...میبود ی سرباز

 ف شما رو کردهیتعر یلیرضا خیبله آقا حامد، عل  

 ده خوبن؟پسرم ، خانوا

 !حبت کنم؟رضا ص یشه با علی ممنونم مادر، م 

 هست ازدواج یکماه یخودشه،  ی رضا خونه یعل 
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 !د؟یکرده ، شماره همراهش رو ندار

 ر مادر شمارش رو یش باشه، نخ ی مبارک عروس 

 ....ندارم

 ....دم خدمتتون ید الن میآخه تازه گرفته، اجازه بد 

 . کرد یافظرضا رو گرفت از مادرش خداحیعل ی شماره 

 یصحبت کرد. آخرا با همراهش تماس گرفت و باهاش 

 

 نزار   یا با حالیبود که هل یمکالمه و درحال خدا حافظ

 رضا خدایپف کرده وارد خونه شد ، از عل ییو چشما 

 رونیا از اتاقش بیکرد و منتظر موند تا هل یحافظ

 ... ادیب

 

 

 ۸۶ 
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 رو که صورتش  یحوله به دست در حال یقیبعد از دقا

 ر نگا هش کرد اومد مقابل حامد نشست، منتظ یخشک م

 : کرد

 ؟ی وقته اومد یلیسالم ، خ 

 ....م ساعتهی، ن یلیسالم نه خ 

 !؟ ی زد  یحرف م یبا ک 

 !!رضایعل 

 

 شناخت که با حامد در  ینم ییرضایفکر کرد عل یهر چ

 :ارتباط باشه ، پرسان نگاهش کرد ، حامد گفت 

 ....میان سربازه دوست دور یرازیهمون پسر ش 

 دنیدر دلش تاب ی دیام ی راز روزنه یدن اسم ش یبا شن

 توجهش رو به حامد  ی شتریاق ب یگرفت.با عالقه و اشت

 :داد و گفت
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 !کبار بهت زنگ زد؟یادم اومد همون که ی 

 آره همون 

 !گفت؟یم یخب چ 

 یرضا صحبت کردم بری! انگار خدا باهاته با علیهل 

 .....و دارهالم راحته که هواتیاون جا خ

 ه اش هم یرم بق یم ست!!! خوا بگاه ی ن  یاز به کسین 

 ....ام یخودم بلدم از پس خودم برب

 ست، برادر بزرگیبه خوابگاه رفتن ن یلزوم 

 کنه، یم  یرضا سالهاست خارج از کشور زندگیعل

 یتا خواهراشم ازدواج کردن از خونه ۲رضا و یعل

 رازیشاد ی د بیگفتم خواهرم شا یپدرشون رفتن. وقت

 " ت دا رنیه سوئیپدرش  ی خونه "گفت  

 

 ارن یناراحته، قرار بوده مستاجر ب  ییدرش از تنهاما
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 ال ما هم راحتیاونجا تا خ ی بر ی تونیحال تو م

 ....باشه

 : ا نشست و گفتیهل ی لبها  ی بعد از چند روز لبخند رو

 نا هم قبول یتا بابا ا یکن یو کمکم م یموافق یعنین یا 

 ....کنن 

 دیدارم که ب ا ی! شرط و شروطین راحتی هم نه به 

 ی تونیکنم و م ی در اونصورت کمکت م یکن قبول

 ....ی بر

 :دیا با ترس و لرز پرسیهل

 !؟یچه شرط 

 رفتن تو بشه چون  ی د متوجه  یچ وجه نباینا به ه یس 

 نیافته، تو هم که مهربون! بنابرا ی مطمئنا دنبالت راه م

 د. فعالً کهی شته باشد دایهم نبا  ین مدت تماس تلفنیتو ا

 ست، امّا با دور بودن ی نمشخص  ی زیبقول تو هنو ز چ 
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 ین مجازات اون خواستگاریه بشه، اید تنبیاز تو با

 ن خونه است. تایبا دختر ا یو ازدواج مصلحت ی صور

 یبرا  یره حرمت نگه داره ! تو که کنارش نباشیاد بگی

 

 زیش رو داره. بعد که همه چیآت یما حکم آب رو

 ...میر یم بگ ید بر اساس اون تصمیص شد بامشخ

 نا یگاه سیگاه و ب  یتلفن ی ا به تماسهایهل  یدلخوشتنها 

 ی رفع دلتنگ ی مواقع نصفه شبم برا  یلیخ یبود حت

 ... گرفت  یتماس م

 سخته خودتم ازدواج یلیه ، خیانصاف ین بیحامد ا 

 !گمیم  یچ یدرک کن ی تونیم ی کرد

 د به یچون متاهلم با  دونمیاتفاقا چون ازدواج کردم م

 نکه کاله بذارم سرش و ینه ام متعهد باشم،  یزن و زندگ

 .... ف خودمیبرم دنبال عشق و ک
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 ....ست ین  ینجور آدمینا ایس  یکنیاشتباه م 

 نا یا قطع کامل ارتباط با سیل با خودت ، یجان! م یهل 

 ف روشن یتا تکل یمونینجا میا همیراز ی، و رفتن به ش 

 ....ی شین ترم میال ایخیبشه و ب

 اضت به حساب یور ره جینکه تحمل ش سخت بود و یبا ا

 نم که قبول یرفت همیپذ  ی د مینداشت با ی آمد، چاره ا یم

 .... نبود یز کمیراز بره چیکردن تا ش یم

 

 

 

 ۸ 

 ن اوضاع داغون سرش گرم درس و یحداقل تو ا

 .....شدی ط دور مین محیدانشگاه بود ، از ا

 رحمانه است امّا قبول  یدلنه و بر عاینکه غیب ا ا  
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 ....کنمیم

××× 

 ا غرقی، هل یو راه تهران هستن حامد در حال رانندگت

 نا معلوم سرش رو  ی نده ایدر افکار مبهم ، در انتظار آ

 

 ذهنش مغشوش و آشفته  ی ه داده بقدریتک یبه صندل

 ...ادیشه خواب به چشمش نمیاست که بر خالف هم

 رمان رو مثبت کنه وی درش هحامد تو نسته بود نظر پ

 ن ، صبح زود راه افتادن وتهران هست  ی کایحال نزد

 نشده، اول از همه به دانشگاه رفتن ،  ۸ساعت هنوز 

 د دکتریو اک ی رو به کمک دستورات فور ی مراحل ادار

 به سرعت انجام دادن ، بعد از اون به بانک یمیابراه

 و کها ریاز پول حساب هل ی ک خونه رفتن مقدارینزد

 زرایدست نخورده بود برداشت کردن تا در بانک ش



@Romanbook_ir                                                                                      تابوشكين عاشقانه  

  
 

شما! یمجازق ین رف ین و آخریرمان بوک:  اول                                      

 ....منتقل کنن 

 لش به خونه برنی وسا یبرداشتن بعض ی لزم بود برا

 آرزو  ی قرارینا شرکته، با ب یدونست در طول روز سیم

 ....کاش خونه باشه یکرد ا یم

 نکه حامدیعاشق اون خونه و محله بود . به محض ا

 اده شد و به سمت یع پین رو پا رک کرد ، سری ماش

 که باز کرد خونه رفت حامد همراهش شد. در رو 

 زرد و  ی اط در حال جارو کردن برگهایداخل ح یگل نب 

 

 یا جلو آمد و با چهره ایدن هلیبود، با د ی زییپا ینارنج

 :خندان گفت

 د؟یسالم خانم مهندس! خوب هست 

 !د؟گلنسا خانوم خو به؟یسالم ، ممنون شما چطور 

 ....ابه لطف شم 
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 ن بهکرد یکرد. خداحافظ یبا حامدم سالم و احوالپرس

 ی سمت ساختمون رفتن در آپارتمان رو که باز کرد بو

 ...به مشامشون خورد ینامطلوب 

 ا پنجره ها رو باز کرد و بایوارد آپارتمان شدن هل

 د. بعدیخونه رو د ی اوضاع نا بسامان و آشفته   ی ناباور

 مبل  ی نا که رویس ی لباسا  یمعطل یمک ث، ب یاز کم

 منتقل  ییاسشون لب یافتاده بود رو برداشت به ماش 

 ...کرد

 :گار گفتی پر از ته س  یدن بشقابیحامد با د

 داره و ییگه چه هنرایکشه دیگارم که میشازده س 

 ...!برامون رو نکرده ؟

 دن خونه وینده چون با د یح داد جوابیا ترجیهل

 .سم شدچشمش مج ی نا جلوی حال س یاوضاعش، خراب
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 د شد حالش ب ی ش گرفت، بقدریینا و تنهایس ی دلش برا

 حرف و یکلمات رو نداشت، ب  ی و توان ادا  ی که انرژ

 ... نمناک مشغول مرتب کردن خونه شد یبا چشمان

 :و معترض گفت یشاک یحامد با لحن 

 ایت رو بردار بیل ضروری؟! وسایکنیکار می! چ یهل

 .. میبر

 :مصمم و با تحکم گفت  ایهل

 ... امیچ جا نمیز و مرتب نکنم هینجا رو تمیمن تا ا 

 !ش؟ین یاد تا بب ینا ب یس  ی طولش بد ی خواینکنه م  

 تو ؟! ولم ی دار ی گه ، چه دل خجسته ایحامد بسه د 

 ....رمیخودم بم یکن به بدبخت

 هیداد با گر یکه با دست خونه رو نشون میدرحال

 : گفت

 منه ، ی ن وضع خونه ی؟! خوب نگاه کن ای ن یب یم 
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 احساس ی که هر روز با عشق و بدون ذره ا ی خونه ا

 م از هم یدادم ، زندگ  یکاراش رو انجام م یخستگ

 ... نکار خودم رو آروم کنمیده بذار لاقل با ایپاش

 

 

 

 ۸۸ 

 ا برخاست، کمکشیهل یر حرکات عصبیحامد تحت تاث

 من رو جمع و بهیز اتاق نشیم ی رو ی نشسته  ی ظرفا

 .کرد آشپزخونه منتقل 

 داخل بشقاب رو تو ی گارایبا حرص و غرولند ته س

 . کرد یل خالسط

 بودن، بعد از ی حرف مشغول جمع آور  یهر دو ب

 و مرتب ی با به حالت عادیکساعت خونه تقریگذشت 
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 ا یداد. هل یم رو نش ون میدراومده بود ساعت دو و ن

 ک خونه تماس گرفت وینزد ییتزایناهار با پ  ی برا

 .ادتزا سفارش دیپ

 

 اد که مونده بود انجام د ی ن کاریارن، آخریتا غذا رو ب

 ...و خونه رو جارو زد

 ایبرگشت هل  یره ، وقتید حامد رفت تا بگ یغذا که رس

 . ده بودیز آشپزخونه رو چیم

 رفت فقط دو برش در حد ین نمییاز گلوش پا ی زیچ

 که شب  یبستن چمدون ی خورد و برا یرفع گرسنگ

 ه بود به اتاق رفت در رو بستاز اراک آورد یعروس

 فرو خورده و  یخواست، با بغض ی م  ییدلش تنها

 کرد تحت کنترل باشن،   یهوده میکه تالش ب ییاشکا

 یکتابا  ی ه ید مثل بق یرس یاونچه که به نظرش م
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 دانشگاه و لباساش رو داخل چمدون گذاشت. تو کمد

 رفع ی افتاد، اون رو هم برا یچشمش به آلبوم عروس

 ل چمدون اضافهینده به وسایآ ی روزها ی ابر  یدلتنگ

 کباری نا رو هم که یراهن سیمون پن لحظه هیکرد. آخر

 ز رو ی لش گذاشت. همه چیقبالً برداشته بود .داخل وسا

 ز که راحت شد یالش از همه چیگه چک کرد خیکبار دی

 ن یقرمز ف ی نیمتورم و ب ییچمدون رو بست و با چشما

 

 درهم و ی م با چهره ان کنان به هال رفت. حامد ه یف

 .مبل نشسته بود ی رو  ی جد

 نخورده بود از  ی زیخونه رفت حامدم چ ا به آشپزیهل

 ی کیکه از اون یش کامل با چند تا ت یکیتزا یتا پ۲

 خچالیغذا رو به داخل  ی مانده یاضافه مونده بود. باق

 .ز رو مرتب کردیم ی منتقل کرد رو
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 ن یرو روشن کرده بود، کار ماش  یین لباسشوی ماش

 شسته رو داخل ی هم تموم شده بود لباسا ییلباسشو

 زی رخت آو ی ت، به تراس منتقل کرد و روخیسبد ر

 .پهن کرد

 ...دادیساعت چهار رو نشون م

 ی کاراش که تموم شد خطاب به حامد که از فرط خستگ

 ه داده و چشماش رو یمبل و تک یسرش ر و به پشت 

 : گفت یبسته بود، به آروم

 ! من حاضرم 

 ی ا پنجره ها رو که در بدو ورودشون بخاطر بویهل

 .ذاشته بود تا هوا عوض بشه بست نامطبوع باز گ

 

 رونیل گرفتن غذا ب یتحو ی حامد آشغال رو ظهر که برا

 گه نگاهش رو با حسرت بهیکبار دیرفت برده بود. 
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 چشم گرفت و بناچار با حامد  یخونه انداخت . به سخت

 ....همراه شد

 

 

 ۸ 

 از تهران خارج  ۶ ی کایک عصر نزدیرافبا وجود ت

 کت کردن، تا شب روشدن و به سمت اصفهان حر

 . فتنیراز راه بیاصفهان بمونن و صبح به سمت ش 

 شناخت قبالً رفته بودن و   یرو که م یهتل  یحامد تلفن

 .وانک بود رو رزرو کرده بود  ی سایک کلینزد

 ن راه یب ی دن شام مختصریشب رس ۲ ی حدودا 

 

 ا به شدت حالش گرفته بود چونیخوردن ، هل

 شه یا میرفتن هل ی وجه دن خونه متینا با دی دونست سیم
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 د در حضورین بهتر دیره بنابرایگ  ی، و باهاش تماس م

 ....که داده تلفنش خاموش باشه  یحامد و بخاطر قول

××××× 

 رفتن به خونه  ی ا بود و برا یکه هل  یبرخالف زمان

 اش مهم نبود زودترن روزا بریکرد، ا ی م ی ه شماریثان

 ات به خونه بره مهران سرگرم فراهم کردن مقدم

 نا با عالقهی شتر وقتا شرکت نبود و سی بود و ب یعروس

 از  ییسرگرم شدن و رها ی دا د . برا یکاراش رو انجام م

 رسوندش، کاریبه مرز جنون م یکه گاه یالیفکر و خ

 شتر براش خوب بود امروزم تا  شرکت موند و با یب

 ید مثل روزایرس  یخونه شد . وقت یراه ی وصله گح یب

 دن یخونه افتاد با د ی گاهش به پنجره  قبل ناخودآگاه ن

 ن چندین بار تو ا یچندم ی خاموش بودن برقا برا

 ی شگیهم ی ن رو جای ر دلش گرفت. ماشیاخ ی روزه 
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 . پله ها شد  یفش رو برداشت و راهیپارک کرد . ک

 

 د خونه همچناندر رو باز کرد و وارد آپارتمان ش

 .بود یکیسوت و کور و غرق در تار

 د و برق هال رویهاش رو پوش ییدمپا ی کیتو همون تار

 ک آن ی ی روشن کرد، خواست به سمت اتاق بره که بر ا

 .د مات و مبهوت شدید یکه م ی زیستاد از چیاز حرکت ا

 ش یزیسرش رو چرخوند سمت آشپزخونه برق تم

 ....چشماش رو گرفت

 .داد ینگ تو ذهنش صدا م مثل ز ی زیچ

 !!!نجا بودهی! ای! هلیهل

 فکرش سمت واحد  ی دوارید، با امیشهمه جا سرک ک

 ...ده شد حتما اونجاست ین کشییپا

 مه د ر واحد رو باز کرد و به سرعت خودش رو یسراس
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 دن در حفاظ بسته ، باز هم نا ین رسوند با دیی طبقه پا

 و واردش د نشد در حفاظ و آپارتمان رو باز کرد یام

 اسیبه آپارتمان نبود. با  یاز ورود کس ی چ آثاریشد ه

 بال رفت،  ی درها رو بست و به طبقه  یسرخوردگ و

 .اونقدر عجله داشت که در رو باز گذاشته بود 

 ... داشتن یشب باهم تماس تلفن ین بار دیآخر

 

 !اد ؟یپس چرا نگفته بود داره م

 !اآلن کجاست؟

 تش بهتره دا کردن پاسخ سوال یپ ی برا

 ره، شمارش رو گرفت امّا متاسفانه ی ا تماس بگ یبا هل

 دونست چه یرون و سرگردون نمیوش بود. حخام

 !شه کرد ؟یم ی کار

 لش رو برده با هول ویا اومده وساین فکر ک ه هلیبا ا
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 اضطراب به اتاق مشترکشون رفت داخل کمد رو نگاه 

 لباساش نبودن کمد ی کرد، آه از نهادش برآمد، عمده  

 ... بود یبا خالیتقر

 

 

 ۸۲ 

 

 شون رویداد تع ی چشم چرخوند سمت کتاباش اون سر

 !!! ستیه اش نیبرده بود، الن م بق

 تصورش هم ینبود، حت  یچکدوم عالمت خوبینا هیا

 ا تو یبرسه، هل ی براش سخت و ناممکن بود که روز

 یبود که تو  یش نباشه فقط دلخوش به اسمی زندگ

 .شناسنامه اشه 

 اجازه یطیچ شرایکشه تحت هیداره و نفس متا عمر 
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 شناسنامه و قلبش پاک ی ن اسم از صفحه یده اینم

 !!! بش ه

×××× 

 ش رو روشنیداشت تا گوش  ی ادیل زیوسوسه و تما

 که داده بود یش و قولیکیکنه امّا وجود حامد در نزد

 .رو انجام بده ی ن کاریشد. فعالً نتونه چن یباعث م

 د، یامد بعد از صحبتش با سپشب رو اصفهان موندن، ح

 که مثل سنگخسته بود  ی مداوم بقدر یبخاطر رانندگ 

 ... بالش گذاشت خوابش برد ی افتاد . تا سرش رو رو

 

 رتر یاد برخالف خواستشون صبح دیز  یبخاطر خستگ

 دار شدن بعد از صبحانه راه افتادنذ. امّا نتونستن یب

 یکه کرده بودن به زمان ادار ی زیطبق برنامه ر

 ...دانشگاه برسن
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 .ودده بیفایراز و دانشگاه رفتن بیدن شیبعدازظهر رس

 تشون رویرضا تماس گرفت ، موقعین حامد با علیبنابرا

 رضا به دنبالشون بره یگفت و منتظر موندن تا عل

 رضا که به سمتشونیدن علید حامد با دینکش یطول

 ادهیاحترام پ ی ا هم برایاده شد، هل ی ن پ یاد از ماش یم

 ن یرضا سوار ماش ی، علیبعد از سالم و احوالپرس شد،

 .کرد ییت خونه راهنماشد و حامد رو به سم

 خشک هوا به ی اده شدن، سرمایدن پی به خونه که رس 

 کرد. نسبت به تهران  یتش میخورد و اذ  یا میپوست هل

 رضا، واردیعل ییسردتر بود با تعارف و راهنما

 . شدن ییبایبزرگ و ز ی خونه 

 رو نداشت. پدر مادرش و  ین استقبال یچن  ا توقعیهل

 د اسمش ترانهیفهم یرضا که بعد از معرفیهمسر عل

 ....و محبت به استقبالشون اومدن ی است با خونگرم
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 راه از تنشون خارج شد،  یکه خستگ یبعد از مدت

 گفتن بهشون نشونیرو که م  یت یرضا و ترانه سوئیعل

 ی تصرت ، مخی شتر آپارتمان بود تا سوئیدادن. ب

 ی نیرضا با س یه داخلش بود.. مادر علیامکانات اول

 ..رد شداسپند دود وا

 :ا تشکر کرد و خطاب به جمع گفت یهل

 خوره،یبنظرم به درد من نم یخوبه ول یلینجا خیا 

 یله ا یچ وسیستم و هینجا نیشتر ای چون چند ماه ب

 .... ارمیتونم با خودم بینم

 :رو کرد به حامد و گفت

 ...من بهتره  ی اه براهمون خوابگ 

 انهمادر ی ن حرفش اومد و با لحنیب یخانوم زارع فور

 :گفت 
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 که از ینجا مبله بوده با تمام امکانات گاهیا 

 خودشون به یراحت ی امد، برایشهرستان مهمون م

 .امدنینجا میا

 

 قدمت  ی امّا حال شما دخترم تا هر زمان که دوست دار

 ی ه یگم بق ی رضا مینجا بمون، به علیچشم هم ی رو

 .....ارهیبرات ب ی ل رو از انباریوسا

 

 

 ۸۲۲ 

 رضا به دانشگاه رفتنیعل ییبا راهنماصبح اول وقت  

 ه کورس یک بود فقط ی زارع نزد ی آقا ی نسبتا به خونه 

 ادهیپ یستگاه اتوبوس لزم داشت و کمیه ایا ین ی ماش

 سر ی رایرضا مسی رفتن، عل  ینطور که می، هم ی رو
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 زود به  یلیداد. خ  یح میا توضیله  ی راهشون رو برا 

 .دن یم حوطه دانشکده رس

 

 هماهنگ شده  یمیتهران توسط دکتر ابراه چون قبالً از

 ا رو پر کنهیهل ی خواست جا  یکه م ی بود، و دختر

 رو انجام داده بود. دانشکده  ییه جابجایاقدامات اول

 .ش بردیلزم رو پ ی کارا یبدون معطل

 ع دانشگاهیموافقت سر لیاز دل  یکیا متوجه شد یهل

 ی به ن موقع از ترم بخاطر رتیا ایرش هل ی راز با پذیش

 اون  ی داروساز ی دانشجوها  ی ا بود که از همه یهل

 .دانشکده بالتر بود

 نداشتن یخال ی جا  ید ولیا در مورد خوابگاه پرسیهل

 زارع ی آقا ی د خونه ینبود، با ی گه اید ی پس چاره 

 ....موند یم
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 ی خواستن براید، م یظهر طول کش ی ایکیکارشون تا نزد

 :د و گفت رضا مخالفت کریرون برن که علیناها ر ب 

 ...شهیم ناراحت م یمامان منتظره اگه نر 

 :به خونه رفتن بعد از ناهار حامد گفت 

 دونم چطور تشکر کنم که جبران محبت هاتون ینم 

 ی ن جا بمونه اگه اشکالیا ایبشه، حال که قراره هل

 

 براش  ی د از انباریرو که فرمود یلیانداره خودم وس

 ...نم ارم لاقل زحمت شما رو مضاعف نکیب 

 : گفت ییخانم زارع با خوشرو

 ایروز مهر هلین حرفا رو نزن پسرم ، از همون دیا 

 التون راحت مثل یافتاده تو دلم خ ی خانوم بدجور

 ... کنمی خودم ازش مراقبت م  ی دخترا

 داشت، از حامدکه  یتیو وضع ی ا بخاطر بارداریهل
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 ح بده کهیرضا توضیعل ی خانواد ه  ی خواسته بود برا

 ...تونه کنارش باشهیکرده و فعالً همسرش نمازدواج 

 : ز گفتیتشکر آم یحامد با لحن 

 ا ازدواج کرده و ی د راستش هل یکن  یلطف م یلیخ 

 هست یطیفعالً شرا یروش حساسه ول   یلیهمسرش خ

 دست ما ییراه جویا یتونه کنارش باشه، هلیکه نم

 رضایراز با علیاد شین تا قرا ر شد ب یهم ی امانته برا

 المون از هر جهت راحت باشهیاس گرفتم،تا خجان تم

 د که حواستون به خواهرم هستیکن یلطف م یلیشما خ

 ...م یباشه جبران کن ی انشالل عمر

 :زارع گفت  ی نبار آقایا

 

 خودم ی التون از هر بابت راحت پسرم مثل بچه یخ 

 خوبه یلیما خ ی ا خانوم براینجا موندن هلیراقبشم ،ام
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 .میایرون م یب ییهم از تنها ژه یمن و من ی نجوری، ا

 سوت و کور شد، یل یهو خیرضا ین خونه با رفتن علیا

 ن دوره بهیراستش ا یم ولیاریم مستاجر بی خواستیم

 مین دست دست کردیهم ی ست براین ی همه کس اعتماد

 ...میدیم  یرو به آدم مطمئن م که خونه یحال خوشحال

 ا سکوت کرد.خانوم زارع خطاب به پسر ویهل

 :گفت عروسش

 م تایم آقا حامد و خواهرشون رو تنها بذارید برییایب 

 ....رنیم بگیمشورت کنن و بتونن تصم

 

 :ا گفت یبا رفتنشون هل

 با محبتن یلینا خیرم اون جا، ایاگه خوابگاه بدن م 

 .کنم یاحمت مکشم احساس مز   یمن خجالت م 

 ذارمی منم که نم ی داشته باش  ین حسید همچینبا



@Romanbook_ir                                                                                      تابوشكين عاشقانه  

  
 

شما! یمجازق ین رف ین و آخریرمان بوک:  اول                                      

 یبتشون رو هر طور شده تالف باشه مح ی نجوریهم

 یبرا  ی گه اید ی م پول نگرفتن راههایکنم اگه مستق یم

 ینجا باش یزا رو نکن. اگه این چیجبران هست، فکر ا

 ....ال همه راحتهیخ

 ره ایر و به زبون ب  ی زین چی نکه اکراه داشت چنیبا ا

 :در ادامه گفت یول

 باشه متاسفانه یهرچ یکه قبولش ندارم ولیبا وجود 

 نیدست ما کوچکتر یا فعالً شوهرته و تو امانتنیس

 ی که تابحال به زندگ ییفته، با وجود همه گندای ب یاتفاق

 اد سربختمون،ی شه و م یم  یخودش و ما زده شاک

 ی گه تحمل فشار عصبیفته دستش بابا دیخوام آتو بینم

 .....رو نداره

 .نا داغ دلش تازه شدی با اومدن اسم س 
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 ا اونجا بوده و یده هلیفهم گه رفته خونهیتا حال د

 ش رو خاموشی گوش یمطمئنا دهها بار تماس گرفته ول

 .بوده

 نکه کجاست ویچون توان صحبت کردن و نگفتن ا

 ی زدن حت یکنه رو نداره. قبال که حرف میکار میچ

 گفتن ی گه میخوردن رو به همد ین که ناهار و شام چیا

 نا یتونه به س  یکرده چطور م ین مهمیبه ا ی حال کار

 !نگه ؟

 چیه  یتونه بهش بگه مدت یاز همه بدتر چطور م

 !باهم نداشته باشن ؟ یتماس

 .کنهیرو قبول نم ی زین چینا چن ی مطمئنا س

 هم نداش ته یتماس تلفن  ی ده حتیح میط ترجین شرایدر ا

 یم صحبت کنن حتما تو حرفاش جاباشن چون اگه باه

 رازیبه ش  یمعطل  ینا بی ده و سیش رو لو می زندگ یفعل
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 رو که بابت  ینبار دوست نداره شرطیا ای اد. هلیم

 راز آمدنش قبول کرده بهش عمل نکنه و اعتمادیش

 ....گه از دست بدهیکبار دیخانوادش رو  

 

 زارع موندن و با مهمون  ی اون شب رو منزل آقا

 مورد توجه قرار گرفتن فردا صبح ینگرمو خو ی نواز

 گه کاراشرفتن ا ی د به دانشگاه میسه شنبه بود با

 چهارشنبه دوست نداشت  ی موند برای شد م یدرست نم

 ش از دو هفتهین از کالساش عقب بمونه ب یش از ایب

 ن بود که به یش به ای است دانشگاه نرفته، فقط خوب

 در دانشگاه  ارائه شده  ی درسها یمیدکتر ابرا ه ی گفته 

 با مثل دانشگاه خودشون بود. معموًل تا قبل یراز تقریش

 یداروساز ی شتر دانشکده هایه بیعلوم پااز امتحان 

 .گذروندنی ن روال رو میهم
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 ن دوست داشت حامد زودتر به اراک یعالوه بر ا

 پدرش  ی حجره  ی ه کارایدونست مدتی برگرده ، چون م

 ن یش از ایواست ب خ ین دلش نم یتماما با حا مده بنابرا

 .ا باشهیعالف و معطل هل 

 

 

 

 ۸۲۳ 

 زارع ی آقا ی حرفا یبخش آسوده از اثر   ی حامد با خاطر

 :، قدردان گفت

 ازتون  یخواهش ی رسونه. ولیت لطف شما رو مینها 

 مینکه ما هم راحت ب اشیا ی خواد برایدارم دلم م

 م ما یم کن یم و اجازه نامه تنظیه بنگاه بریبعدازظهر 

 ه اگهیباشه برامون کاف  یمطمئن ی ا جای هل ن کهیهم
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 ...دی م لطفا قبول کنید ماهم راحت باش یخوایم

 د یه پسر ! شما ها مثل اولد خودم هستین حرفا چیا

 !چه فرق داره؟

 ....میست یباشه ما راحت ن ی نجور یا 

 یاخالقا ی با حامد ، تا حد  یسا ل زندگ۲رضا بعد از یعل

 :گفتدونست خطاب به پدرش یخاصش رو م

 ن کار روینکه راحت باشن ایا ی گه برای راست م

 ستیبه بنگاه ن ی از یستن نیبه که ن یغر ید ولی بکن

 

 زارع هم قبول ی د. آقایباهم به توافق برس ی نجوریهم

 ا یقرار شد هل ی زیار ناچیمبلغ بس ی کرد و در ازا

 . همونجا ب مونه

 از رویمورد ن ی ه یل اولیرضا وسایحامد و عل ی عصر

 یز کاریا و ترانه سرگرم تمیت منتقل کردن. هلیبه سوئ 
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 ...ودز آماده بیبا همه چیشدن و تا شب تقر

 در ییدردها ی نداره، گاه  یا حال مناسبیه هلیچند روز

 ر یذهنش درگ ی کنه امّا بقدریتش میشکم اذ  ی ه یناح

 ن ینداشت در اول یبود که بهش توجه  یمسائل مختلف

 ژه یا منیانه د آدرس دکتر زنان رو از تریفرصت با

 .رهیخانوم بگ 

 شد که  یر مشکالتیده بارداره، درگیفهم یدرست از وقت

 که داره تو  ینیپرداختن به خودش و جن ی ازه اج

 ....کنه رو نداشت ی وجودش رشد م

 ده به ی ت موندن، سپیشب رو با حامد تو همون سوئ

 رفته بود و گزارش لحظه به لحظه یعیشف ی آقا ی خو نه 

 ...ان انجام کارها بودیو در جر گرفت یاز حامد م

 

 خواب ید، ولیکاناپه دراز کش ی رو ی حامد از خستگ
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 رو روش  یمسافرت ی که پتوی ا در حالیبود هلن

 : گفت ید، به آهستگیکش یم

 ...د تنهاست ی گه فردا برگرد اراک ، سپیحامد! تو د 

 :هم بود گفت  ی همونط ور که چشماش رو 

 باین امروز فرز جون و بابا هستی ست ، عزیتنها ن  

 .....نام اونجا بودن با نورسا سرگرم بودهیا

 :ه گفت مکث در ادام یبعد از کم

 نی م همیریبگ ییم برات مواد غذاید بریفردا صبح با 

 ز داره ، بعدشیدم که همه چید یفروشگاه یکینزد

 .... رمیم

 ن دو روز مدام با حامد در ارتباط بود ویرمان هم ایه

 ...گرفتیخبر م

 ژه خانوم براشونیکه من ی حامد بعد از صبحانه اصبح 

 ... رون از خونه رفتید بیخر ی فرستاد، برا
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 رون آمدن قلبشیش که از خونه و تهران بیروز پ۲از 

 نا یاز س ی از خونه جا گذاشته بود، دور ییرو انگار جا

 .از زهر هم کش نده تر بود طاقتش رو نداشت 

 

 ودش رو لوع خیدونست اگه باهاش حرف بزنه سر یم

 خلع سالح یبینا به طرز عجی ده چون در برابر سیم

 قطع یچ حرفیهو بدون هیشه، تو مرامش هم نبود یم

 م گرفت با خونه تماسین تصمیهم  ی ارتباط کنه برا

 ...غام بذارهیره و پیبگ

 

 

 ۸۲ 

 امده، با ینا شرکته، تا حامد ن ین وقت روز مطمئنا س یا

 جواب نداد یخونه تماس گرفت حدسش درست بود کس
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 .... غام بذارهیا تونست با اشک و آه براش پیو هل

××× 

 

 یینشونه ها ی اومد خونه و متوجه  از دوشنبه عصر که

 دا شت خاموش یبیا و آمدنش شده بود. حال غر یاز هل

 ....کرد یتش م یب بود و اذیا عجیهل  یبودن گوش

 یاره با خونه  یروز ظهر بالخره نتونست طاقت ب ید

 یتماس گرفت هر چند براش سخت بود حت یعیشف ی آقا

 اطرنبود بخ ی چاره ا یباهاشون مواجه بشه ول یتلفن

 ید ب یسپ ین روزا حتیدلشوره آروم و قرار نداشت . ا

 .... داد یمعرفت هم جواب تم اسهاش رو نم

 با احترام باهاش برخورد کرده بود ی ز جون بقدریعز

 ایتاده، سراغ هلفی ن یچ اتفاق ی،که شرمنده شد . انگار ه 

 ا یهل "گفت   یحیچ توضیبدون ه یرو که گرفت ،وقت 
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 و یخداحافظ ی دیبا نا ام ر و رو شد ی دلش ز"ست! ین

 با پدرش هم تماس گرفت  یرو قطع کرد . حت یگوش

 دونست ینم یخبر بود از شدت نگران یا بیاونم از هل

 ی کار کنه ؟! امروز قصد نداشت به شرکت بره ولیچ

 که همه جاش ی ند ، تحمل خونه اکه خونه مو یکم

 یا داشت، براش سخت تر بود برایاز هل  یینشونه ها

 

 ی ح داد به شرکت بره . باز هم تماسهایجن تریهم

 ا و همچنان خاموش بودن کالفه اش یهل  یمکرر با گوش

 ...کرده بود

 خونه شد. وارد که شد،  یراه یحوصلگ یعصر با ب

 که تو ی زیچ فرو رفته بود . تنها یکیخونه در تار

 آمد خاموش و روشن شدن اعالن یبه چشم م  یاهیس

 ... داره غامیگفت که پیتلفن م یگوش ی رو



@Romanbook_ir                                                                                      تابوشكين عاشقانه  

  
 

شما! یمجازق ین رف ین و آخریرمان بوک:  اول                                      

 برقا رو روشن کرد ، به  یحوصلگ  یتوجه بهش با ب یب

 تخت دراز ی اتاق رفت لباساش رو عوض کرد و رو

 دار شد طبق معمولیب ی د ، وقتیخواب یک ساعت ید. یکش

 ا تماس گرفت همچنانیهل  یکه کرد با گوش ی ن کاریاول

 .کرد یرهاش نم ی لحظه ا یخاموش بود . نگران

 ن روزا همدمش بود از یکه ا گار و فندک رویپاکت س 

 مشغول کردن خودش به ی رون آورد و برایبش بیج

 شبکه ها رو یون رو روشن کرد. کمی زیهال رفت ، تلو

 همچنان یگوش ی ده بود اعالن روی فایب یدور زد ول

 خالص شدن از شرش ی زدن بود. برادرحال چشمک  

 غام رو زد، به آشپزخونه رفت تا آب یپخش پ ی دکمه 

 

 دن یاره با شن یگارش بیته س ی برا  یبشقاببخوره و 

 ا چنان با سرعت خ ودش رو به تلفن رسوند یهل ی صدا
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 :زنه یستاده و حرف م یاست که مقابلش ایانگار خود هل

 می گوش  نا جان! ببخش مجبور بودمیزم، سیسالم عز 

 تونم تای ش اومده نمیپ یطیرو خاموش کنم فعالً شرا

 من نباش حالمباهات در تماس باشم . نگران  یمدت

 ست . با حامد اومده بودم تهران ین یچ مشکل یخوبه ه

 کم به فکر خودت باش، تو مگه به یکار داشتم تراخدا 

 !؟ یگار نکشی س یطیچ شرایتحت ه ی من قول نداد

 ناراحت شدم ازت  یلیدم خید ز رویم ی بشقاب رو  یوقت

 ن کاریگه اید  ی کنم اگه هنوزم دوستم داریخواهش م

 با هم داشته یشه تماس تلفنینم یحت ه مدت یرو نکن، 

 دم ازیمنم قول م یم قول بده مواظب خودت باشی باش

 شال همهیزم. ایخودم مراقبت کنم ، دوستت دارم عز

 رنیده که میم یشه، دلم روشنه و گواهیز درست میچ

 ...!!بد ی ن روزا یا
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 ۸۲ 

 که داشت ،  ی غمناک و لرزونش، بغض آشکار ی صدا

 .. ..کرد یحسش م  یول دی دیکه نم ییاشکا

 پنج بار ، شش بار ، ده بار گوش داد.... وهر بار از

 ها بودن ییا و جداین بدبختیکه عامل تمام ا ییکسا

 ....شدیتر م  یشاک

 ت اما هر بارحامد رو گرف ی چند بار پشت هم شماره 

 ....پاسخ موند یب

 شتریاد بیکوتاه م  یده نداره ، هرچیفا ی نجوریا

 شه. از نظر  ینن و اوضاع بدتر مک یسوءاستفاده م

 . حق ندارن زن و شوهر رو از هم جدا کنن ی قانون
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 قلبش رو روشن کرد فردا صبح  ی دین فکر نو ر ام یبا ا

 ا رفت اصالً به زور هم شده ب ید به اراک میزود با

 

 تونهی م ی نه کی خواد ببیآوردش تهران، م یخودش م

 .....رهیجلوش رو بگ

 یهران اومده مطمئنا برا به ت یچ ی دونست برا ینم

 ن ترمش رو همیا یاصل ی امده کتابای که لباس ن یتا ت۲

 یکرده بود همون بار اول که اشتباه بزرگ   یقبالً بررس

 ... کرد و خودش به اراک بردش ، برداشته بود

 !!!زهرویف

 دن چرا از اول به یگه رو دیاد تو تهران همدیاحتمال ز

 ا رویهل ی ال رفتاریروزه دلید حتما فیذهنش نرس 

 .....دو نه یم

 شماره رو گرفت، بعد از دوتا بوق جواب  ی معطل یب
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 :داد

 !مهندس ی ر آقایسالم، شبتون بخ 

 . موقع مزاحم شدم  ید ب یروزه خانوم ببخشیسالم.، ف 

 . ر خدمتمکنم دیخواهش م 

 !د؟یدیا رو که تهران اومده بود دیممنونم، شما هل 

 ام ع جلهیهلنه متاسفانه ، من همش کالس بودم  

 .....باهاش حرف زدم یداشت زود رفت، فقط تلفن 

 

 !اومده بود تهران؟ یچ ی د برا یدون یشما م 

 نمورد صحبت نکنهیدر ا ید کرده بود با کسیا تاکیهل

 : جواب داد  لشین بر خالف میهم ی برا

 ه روزه با یدونم ی ستم فقط میان نیدرست نگفت در جر 

 ... برادرش اومده بودن

 ال درسش شده؟! ازیخین ترم بیا ایر کنم هلباو یعنی 
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 .دیدرسش داره که باخبر ی که رو  یتیحساس

 امده یش نیاز همون دوهفته پ یدونم ولیبله م 

 ...ا حذف ترم کنه یره یبگ  ید مرخصیدانشگاه شا

 از  یتشکر کرد، قبل از خداحافظ ی دینا با نا ام یس

 ا بدست آورد بهیاز هل ی دیروزه خواست اگه خبر جدیف

 رو که قطع کرد مصمم تر شد  ینا اطالع بده، گوشیس

 ا رویکه شده هل  یمت یکه به اراک بره و به هر ق

 ....برگردونه

 ل وی ا رو گوش داد ، میغام هلیگه پیتا بخوابه چند بار د

 بخاطر یگار داشت ولیبه دود کردن س یب یکشش عج

 که تو لحن صداش داشت ینطور غم و خواهشیا همیهل

 گار نکشه باعث شد پاکتیاسته بود، س ازش خ و یوقت

 

 گار رو له کنه و تو سطل آشغال بندازه تا دلش یس
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 !!! هوسش رو نکنه

 

 

 ۸۲۶ 

 بود به صبح رسوند تا مدتها یشب رو به هر سخت

 . دیصبح خواب  ی ایکیخوابش نبرد، نزد 

 بود با عجله دست و ۳: دار شد ساعت ی با هول ب

 ینه راه د بدون صبحایصورتش رو شست لباس پوش 

 .....اراک شد

 با سرعت  ی خورد، بقدر ی ن راه صبحانه مختصریب

 د سراغ یساعت  اراک بود. با ی رونده بود که برا

 .....ن وقت روز حجره استیرفت حتما ایحامد م

 

 عجله به سمت بازار رفت، وارد سرا کهم و با ی مستق
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 نه ویید سرش پایرون حجره حامد رو دیشد از ب

 که  یی، خوشبختانه تنها بود تا جاهیزیمشغول نوشتن چ

 ....رفت  یآخر هفته ها حجره نم یعیشف  ی دونست آقایم

 دا کرد تا به داخل حجرهیبخاطر تنها بودن حامد جرات پ

 دنش روید ی التش روبره، چون اگه حاج آقا بود از خج

 ... نداشت

 وارد حجره شد و در رو پشت سرش بست ، حامد با 

 نایدن سید کرد با ددر سرش رو بلن ی دن صدایشن

 زود به خودش آمد. با یلیخ یبوضوح جا خورد، ول

 :نا کرد و گفتیانزجار نگاه س

 !نجا؟یا ی ایگفته ب یک

 :حق به جانب و قاطع گفت ی نه سپر کرد و با حالتیس

 ی نم کیخوام ، بب یندارم زنم رو م ی چ کاریتو ه با

 .....رهیتونه جلو مو بگ یم
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 : گفت  زد و ی حامد پوزخند حرص درآر 

 زن و بچه تو  ی ؟! اشتباه اومد یک یزنت؟! کدوم  

 !!!نجا یسراغشون نه ا ی د بریپدرتن اونجا با ی خونه 

 

 : ز حامد شد و گفتیک مینزد ینا عصبیس

 ام ، یحوصله ندارم قاط ار حامد،یدر ن ی مسخره باز 

 ی خوام اتفاق بدینمون حفظ بشه! نمیبذار حرمت ب 

 .فتهیب

 :انه گفت ید و شاک ز بلند ش ی حامد از پشت م

 یزنه؟! تو مگه حرمت  یاز حرمت حرف م ید کینی بب 

 !!!یزنیکه از حفظش حرف م یهم گذاشت 

 :تر ادامه داد یعصبان

 !نمیکن بب   ی؟! قاطیکن یم یچه غلط  ی کن  یمثال قاط 

 فته؟! تو اصالً چطور به خود ت اجازه یم یچه اتفاق
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 تا رو به زبون یش آمده اسم هلیکه پ  یبا مسائل ی دیم

 !؟ ی اریب

 :اورد و گفت ینا کم نیس

 جهی نت یام بیلومتر نکوبوندم ب یصد ک ی ن شازده ! س ی بب 

 ز جون گفت یستم ، عزینم ول کن نیا رو نب ی باشه تا هل

 داد  یرو بهش م  یود گوشدونم اگر بیست میا خونه ن یهل

 ر سر توئه بگویه زین خونه نرفتم هرچیهم ی برا

 !کجاست ؟

 

 : ت گفتیحامد با جد

 .... گفتم یدونستم بهت نمیدونم، اگرم م ینممن 

 تونستیده بود از موضع اقتدار و تحکم نمیفایظاهرا ب

 .ا بود برسهیبه هدفش که فقط و فقط هل

 اگه لزم باشه بود که  ی کشش و عطش خواستنش بقدر 
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 یکنه، مست اصل و با قامت یبخاطرش التماس هم م 

 ه ب یحامد نشست تا کم  ی روبرو یصندل ی ده رویخم

 لحن و ی اعصابش مسلط باشه مجبوره از سر ناچار

 ...ر بده یی وه اش رو تغیش

 : ده ضجه زدیبر ییملتمسانه وبا صدا

 کنم فقط بگو کجاست؟!....... دروغ ی بهت التماس م

 شه تویشه ... مگه م ی ، من که باورم نم یدون ینم یگ یم

 !؟ ینهمه آروم باشیکجاست و ا  یندون

 :م از نعره نداشت ادامه دادکه ک ی نسبتا بلند ی با صدا

 وونهیش..... از نبودش دارم دیانصاف از دور یب 

 ... شمیم

 تمام به ی زش رو با خونسردیحامد نگاه نفرت انگ

 : خت و گفتنا اندایسرگشته و داغون س ی افه یق

 نامرد! اونموقع که با وجود داشتن زن ، آرامشت رو 
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 ا رون روزید فکر ایبا ی آورد یگه به دست مید ی جا

 پنهونش  یتونستیشه میهم ی ...فکر کردی کردیهم م

 ، روحش یا رو شکستی؟! ( داد زد ) تو قلب هل یکن

 .ی رو تکه تکه کرد 

 شدنبال ی ؟داریاور دی مونده که سرش ن ی گه اید ی بال

 !؟ یلش کن یتکم ی گردیم

 :ن تر آورد و گفتییپا یصداش رو کم

 

 . خودتمست ... یه منصفانه ن ین تنبیاحدُ واحد، ا ی بخدا

 داره یزنت کجاست چه حال یندون ی فهم یم ی مرد

 قبول ، من نامردم یگ یتو م ی؟!... اصالً باشه هر چ

 !م نامردددد!!!! فقط بگو کجاست؟یلیخ

 :رون و گفتیبزش اومد یحامد از پش ت م

 ن خواست منی، ا ی شناس یکه تو نم ییبه همون خدا
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 گه سراغمینت، برو دیخواد ببیخودش نم ی ست هلین

 ...ا ین

 لی تحل ییگه براش نمونده بود، با صدایکه د یبا نفس

 :رمق گفت یرفته و ب

 !عاشقمه یشه دروغه! هلیباورم نم

 ن رفتار رو با یتونه ای ست. هرگز نمی ن ین حرف هلیا

 .. ی اد دادیدونم کار توئه تو بهش یداشته باشه ...م من

 کنم، هریداش می..... مطمئن باش پیمش کردیتو قا

 ....ه باشه ک ییجا

 از ی تو تنش نمونده بود با بدبخت یکه جون ی با وجود

 :اد زدیبلند شد و فر یصندل ی رو

 .....کنم بدون کمک تویداش میپ 

 

 دونست خودش ین بود که میشتر حال بدش بخاط ر ایب
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 ... کردی م  ی ر نشده کارید تا دیمقصره، با

 د ازیره، بایگ یجه نمیز نت یاز راه مسالمت آم یوقت

 ن با تحکم و یهم ی بودنش استفاده کنه برا همسر

 :هشدارگونه گفت 

 ،ی نجاها بکشه، امّا مجبورم کردیخواستم کار به اینم 

 صاحب  ی کنم! مملکت ا ونقدرام ب  یت میرم ازتون شکایم

 ده کهین حق رو به من میست لاقل ایقانون ن یب و

 همسرم رو بخوام با مامور که اومدم خونتون اونوقت

 .... ی لش بدیا کجاست و تحویهل یبگ  ی شیمجبور م

 : گفت ی حامد بالفاصله با خونسرد

 در اونصورت کار ما رو یکن یم  یاتفاقا کار خوب 

 یافتم دنبال کاری، خود م می نداریراحت تر و جلو م 

 ن آقای گم ایوحاضرم دارم ، م یو ح یل کافیطالقتون دل

 . .. د طالق خواهر ما رو بدهیزن و بچه داره با
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 ۸۲۸ 

 هم که ی دیام ی حامد همون روزنه  ی دن حرفایباشن 

 . داشت از دست داد

 ی شیچ راه گشایزنه ه ی م   ی ده است به هر دریفایانگار ب 

 ... ستین

 یافتاده و حال ییشونه هابا  یدانه بدون خداحافظینوام

 ....خراب حجره رو ترک کرد

 فقط شاگردش یپدرش رفت ول ی از اونجا به حجره 

 بود، گفت 

 "ج آقا به مسجد رفتهحا"

 ن شد سرش رو ی اذان ظهر بود سوار ماش ی کاینزد
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 یا ، دورین بدبخت یفرمون، عامل تموم ا ی گذاشت رو

 بدونته بود که  یا و حال و روز خرابش اون عفریاز هل

 نکهیتو خونشون جا خوش کرده با ا ی چ دغدغه ایه

 

 ده . امّا هریگه خونه راهش نمیقبالً مادرش گفته بود د

 رفت تا اراک اومده ید به خونشون میر شده باطو

 زد تا یرفت و حرفاش رو میدر م ی د تا جلویحداقل با

 .... گرفت یآروم م ی کم 

××××× 

 ستی ن بیش همیگن دوران زندین تری رین و شیاز بهتر

 مسعود به ی بود که با خواست و اراده  ی و چند روز

 ی اراک آمده و ناخواسته مهمون و موندگار خونه 

 و  ین مدت به چشم خودش مهربانیشده بود. ا ی عتمدم

 د. باورش سخت بود ین خانواده رو دیا ی بزرگ منش
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 ن خانوم اونو به شدت یغ پرویدر یب  ی مح بت ها

 .دخودش کرده بو ی شرمنده 

 بودن که به  ییده بود از اون خانواده هاینطور که فهمیا

 اگه دشمنشون هم باشه  یمهمون تو خونشون حت

 رو بجا  ی کنن و رسم مهمون نواز  ین نمیتوه

 .... ارنیم

 

 ی رو در کنارشون گذروند که حت ییروزا و شبها

 د همونید ینه ، بوضوح م یکرد تو خواب بب ی فکرشم نم 

 داد،  یدختر باردار خودش انجام م ی رو که برا ییکارا

 یفرصت یکرد. هر روز در پ  ین هم می نازن ی نا برایع

 و بذاره بره چند باربود که خودش رو گم و گور کنه  

 کماهیمان حداقل  یحال تا زا یتش جور شد ولی هم موقع

 شتر بمونهیب  یگه وقت بود و دوست داشت کمیم دیو ن
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 .مانعش شدبه سراغش اومد و  یمونین پشیهم ی برا

 خونه و رفتار خاص یم یط گرم و صمی ر محیتحت تاث

 .داشت ینا حال و روز خوبی پدر مادر س

 نطوریده بود. اینا رو ندی زرگتر سب ی ن مدت خواهرا یا

 ده بود، بخاطر وجود ی شون فهم یتلفن ی که از صحبتها

 کردن، امّا پدر مادر ین به اونجا رفت و آمد نمی نازن

 ن ینازن ی مسئله رو به رون یکبارم ای ینا حتیس

 کردن و همه یاوردن، باهاش مثل مهمون رفتار مین

 .جوره احترامش رو داشتن

 د یخر ینوزاد دخترش م ی برا ی زیر چن خانوم از هیپرو

 .گرفت  ین مینازن ی جفتش رو هم برا

 

 م داشت بعد از تصاحبیتصم ی چقدر احمق بود که روز

 نیحال که ا نا ارتباطش رو با خانواده اش قطع کنه،یس
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 نکه ینه عالوه بر ای بیکرده م  یچند روز باهاشون زندگ

 خانومن  یهم بود . پرو  ینکار ممکن نبود، کار اشتباه یا

 . مادر مهربونش رو پر کرده بود یخال ی قتا جایحق

 

 

 ۸۲ 

 کرد  ین خونه فکر نمیآمدنش به ا یل اصل یاگه به دل

 ست ویداشت. تو ب ی ادیز یو راحت یاحساس خوشبخت

 ن ویست روز ، متفاوت ترین بیش ای پنج سال زندگ

 بود ی ز واقعیعمرش بود کاش همه چ ی ن روزهایبهتر

 .... ا بودین زن دنیترنصورت خوشبخت یدر ا

 

 ن خانوم حسیبا پرو ی ش تریب یکیر نزدیاخ ی روزها

 گه تو آشپزخونهیکه از صبح کنار همدیکرد طور یم



@Romanbook_ir                                                                                      تابوشكين عاشقانه  

  
 

شما! یمجازق ین رف ین و آخریرمان بوک:  اول                                      

 هده گرفته بود ورو بع ی دوبار آشپز یکی کردن،  یکار م

 نا قرار گرفت ، یغذاش مورد توجه و پسند پدرمادر س

 ف کردهین خانوم چقدر از دستپخت خوبش تعریپرو

 اد گرفتهینکه همه رو از مادرش ین هم از ای. نازنبود

 ه مادر وین خانوم گفته بود. روزها رو مثل یپرو ی برا

 . گذروندن یگه میکنار همد یدختر واقع

 نا سرکیخونه به اتاق س یاب اهالی ن بار در غیچند

 کرده ید و با حسرت وجب به وجبش رو وارسیکش

 ....بود

 خونه ی ربوط به دختراکرد، م  یم  یکه توش زندگ یاتاق

 بود. دوتا تخت تک نفره رو ک نار هم قرار داده بودن و 

 .داد یش اتاق نشون از دخترونه بودنش میز آرایم

 ابه اما خودش رو نا بخوی داشت تو تخت س  ی ادیکشش ز

 نم یق ایل  یحت
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 رفت و زمان  یش می شتر پیدونست هرچه ب ینم

 رون خانواده یاقت اید لیفهم یشتر میگذشت ب یم

 

 ل و خ انوادهیده دنبال دختر اصینداشته ، بهشون حق م

 ...دار بودن

 ادش ، داشتنیز ی ها  ین با توجه به کاستینازن  یحت

 .نستدو یخوب رو حق خودش م ی نا و زندگیس

 که داشتن  یشاخص ی هایژگیبا و ی معتمد ی خانواده 

 خاص بود ، حق داشتن دختر ی نا که پسرینطور س یهم

 شون بشه با اصل و نسب وکه عروس ی مورد نظر

 ....منحصربفرد باشه 

 ن رو به دکتر بردهین مدت دو بار نازنینا تو ایم ادر س

 ص فشار خونش بال رویبود. چون بار اول دکتر تشخ

 . دستور داد تحت نظر باشه  داد و
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 پخت و  یمخصوص براش م ی ن خانوم غذایپرو

 ....دلسوزانه مراقبش بود

 هر تو آشپزخونه کنار همامروز هم مثل هر روز تا ظ

 دادن ، یمشغول کار بودن ناهار که آماده شد اذان م

 نماز اول وقت وضو ی ن خانوم مطابق هر روز برایپرو

 د، یپوش یته اش رو که مد جلو بسیگرفت چادر تماما سف 

 

 ن دوست داشتیکه نازنیشد، طوریم   یصورتش نوران

 .نه و ساعتها نگاهش کنهی کنارش بش

 به خود ی و حالت معنو یروحان ی چهره اش بقدر

 ق یدنش آرامش رو تو جونش تزریگرفت که د  یم

 ....کرد یم

 ح مشغول ذکرینماز ظهرش رو خونده بود و با تسب

 کرد حتما داره از خدا  ین فکر م ی گفتن و دعا بود. نازن
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 ن ) زودتر ی که سرشون اومده (نازن یبت ی خواد مص یم

 .... برطرف بشه

 که در یاز حس و حال خوب ی زین فکرا هم چیا یحت

 ن روزایف که همیکرد، ح  یکنارشون داشت کم نم

 !مجبور بود ترکشون کنه

 

 

 ۸۳ 

 

 شد هر یفون که بطور ممتد زده میبلند زنگ آ ی صدا

 مه ین خانوم سراسیرو هول زده از جا پروند، پرو دو

 چ حرف یه  یه؟! بیفون رفت با گفتن ک یبه سمت آ

 د، با عجله به سمت درف ون رو ز ی آ ی دکمه  ی گه اید

 ن رفتییپا تند کرد و پله ها را به سرعت پا ی ورود 
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 دش ید یگه نمین که بدنبالش رفت دیکه نازنیطور

 ا اومده ، تمامنی د سی د و فهمیحرف زدن رو شن ی صدا

 جانیوجودش شروع به لرزش کرد از شدت ترس و ه

 کرد هر آن ممکنه  یقلبش به تالطم افتاده بود حس م 

 ... رونیا از دهنش بزنه بیش کنده بشه نه ایاز س

 نکه خودش رو نشون بده ازید بدون ایکش  یقینفس عم

 عی ن افتاد سرییک لحظه نگاهش به پایپله ها  ی بال 

 نا مثل بچه ها تو آغوش ید، س یکش خودش رو کنار

 دن شونه هاش معلوم بود دارهیمادرش بود ،از لرز

 کرد بعد یکنه، مادرش با دستا ش نوازشش میه میگر

 :به حرف اومد یقیاز دقا

 

 شم چند یوونه میشد ؟! دارم د  ی نجوریمامان چرا ا 

 ذارن داشتهیهم نم  یا خبر ندارم تماس تلفنیروزه از هل
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 ! ستیگه خونه ن یز جون حرف زدم میم ، با عزی باش

 ....تونم طاقتش رو ندارمیدم نمیگه بریمامان د

 ش آمده بود دمیکه د ی ن بار  ی پدرشه آخر ی ا خونه یهل 

 زنه.من ویاد بهمون سر مید رو ببره، قول داد میتا سپ

 ا زنگ زدن به خونشون رو یرفتن  ی بابات که رو

 نیزنه ایمد مدام باهاش حرف یدونم سپیم فقط میندار

 د رو بردهیش، سپ یچند روزم حامد بخاطر مسافرت کار

 .....است یپدرش اونجا با هل ی خونه 

 تهران ینبوده با هل ی ارنه ماما ن! مسافرت حامد ک 

 لش رو بردهیاز وسا یلیبوده . خونه هم اومده خ

 دم خونه رفته بودن ،ی رس  یمتاسفانه شرکت بودم، وقت

 شه دوستاش هم ازشش خامو یاز اون به بعدم گوش

 تونه تماس یغام گذاشته که فعالً نمیخبرن فقط برام پ یب

 ....هم داشته باشه یتلفن
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 ...م یزش بپرسر اید رو بگیسپ ی شماره  

 

 ده، ی جوابم رو نم یش از ده ها بار ولی گرفتم مامان ب

 !بدبخت تر از منم هست؟ یعنی

 م بال با تلفن خونه تماسیرینگران نباش اآلن م 

 ....رمیگ یم

 ....دییای مونم تا بینجا منتظر میام همیبال نم 

 اد بال ، قبل ین خانوم داره میداد پرو یپا نشون م  ی صدا

 ه بال برسهنکه بیاز ا

 صدا و بسرعت خودش رو به اتاق رسوند ین ب ی نازن

 .....و در رو بست

×××××× 

 آغوش مادرش  یساله بود ول ۲۶ ی نکه مردیبا ا

 نا بهشی معجزه گر بود ، و سهمچنان آرامش بخش و 
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 یار آرومتر شده بود . طولیاز داشت نسبت به قبل بسین

 که شماره یدرحال ید مادرش همراه با گوشینکش

 .گرفت، اومد یم

 ؟  ید جان ! خوبیسالم سپ 

....... 

 

 از ما  یخداروشکر، آقا حامد خوبه؟! سراغ 

 ؟ی ریگینم

........ 

 شه ینم مجان حرف بز یخوام با هلید جان! م یسپ

 !بهش ؟ ی رو بد یگوش

........ 

 ی هل یبگ ی خوای م  یعنیشه؟! ی؟! مگه میچ یعنی 

 !ست ؟یپدرش ن ی اآلن خو نه 
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........... 

 ....شد بهم اطالع بده ، سالم برسون خداحافظ ی برخ 

........... 

 

 

 ۸۳ 

 

 :رو که قطع کرد، گفت یگوش

 یآقا ی دونم قسم جان حامد رو خورد که خونه ینم 

 .... ستین  یعیشف

 : نا با عجز گفتیس

 دونم کجا پنهونش  یراست گفتم مامان! نم ی دید 

 کنن،وگرنه ی ن کاریکردم چن  یکردن هرگز فکرشم نم

 لش بدمیخودم بهشون تحو ی کردم با دستا یغلط م
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 .....مونیم پشی ل یمونم ، خیپش

 ....م بال ناهار آماده است یا بریحال ب 

 نییاز گلوم پا ی زیط چ یران شید واقعا تو ایفکر کرد 

 ذارم ، شمایره؟ قبالً هم بهتون گفتم پامو اون بال نمیم

 رو ندارم ی اقت پا گذاشتن تو خونه اید من لیدرست گفت

 .....که حرمتش رو نگه نداشتم

 گفتم ، آدم که از ی زیه چیبودم  ینا جان عصبان یس 

 ....شهیر نمیمادرش دلگ

 

 تا  یستم، ولی ر نیمعلومه که از حرف شما دلگ 

 ذارمی ته تو خو نه است پامو توش نمیکه اون عفریزمان

 ....النم همونه ی ها یعامل همه بدبخت 

 !!!نگه ی زیاشاره کرد چد و ین خانوم لب گزیپرو

 د تو یت دارم چرا راهش دادیمامان از شمام شکا 
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 !خونه؟

 :ن آورد و گفت یین خانوم صداش رو پایپرو

 ه مهمونیفقط به چشم  پسرم! آروم باش من و پدرت 

 تیاز به حمایه زن باردار که نیم ،  یکن  یبهش نگاه م 

 ادیا ب یرو نداره، تا بچه بدن  یداره. در حال حاضر کس

 یست حتیم. تو مرامم نین طور رفتار کن یم همیمجبور

 کنم . تا  ی اد تو خونه باهاش بد رفتاری اگه دشمنم ب

 جونت  کنم ؟! از خانوم ی ن کاریهمچ ی دید ی بحال ک

 ن دورانیاه کرد بهتریبدتر نداشتم که روزگارم رو س

 گذشت بارها براتون گفتم چه یو عمرم به سخت یجوون

 آخر عمرش رو تو  ی روزا  یسرم آورد ول ییبالها

 چ کدوم از زن عموهات راهشیما گذروند ه ی خونه 

 .برده بود  یتش پیگه به ماهیپدرت که د یندادن ، حت
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 من  یم تو خونه ولیاریب دوست نداشت مادرش رو

 ط اون جا رو دوستیمارستا ن بمونه چون محینذاشتم ب

 ....نداشت خودم رفتم آوردمش

 دونست مادرشیظ بود و من داستان رو از حفینا ایس

 یوجودش قلب ی کرد همه  یفکر م  یداره ، گاه یچه حس

 ....نه و نفرت توش بکارهیتونه بذر ک ی بزرگه که نم

 کار کرده؟! ازی که باهام چ یندویاخه مامان! نم 

 تون کنم تا قبولش یکردم راضیم ی سع ی نکه روزیا

 ....ادید از خودم بدم میکن

 م تهران از یآمدید م یبا اتفاقا کار ما اشتباه بود 

 د یم شایشدیک با خودش و خانوادش آشنا مینزد

 شد قانعت کرد . در اونصورت لزمیراحت تر م ی اونطور

 یگه ایر از زنت به کس دیهم بغنبود بعد از ازدواج 

 ن کارات بهیافتم که چه با ایادش می یوقت یفکر کن
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 .... تونم خودم رو ببخشمینم ی ورد ایهلروز 

 :گفت  در ادامه

 رو بهم گفت و یکه براش گفت  ییزایاتفاقا پدرت چ 

 فقط به  ی که کرده در حقت ظلم شده ول ی دونم با کاریم

 

 ، اونیگیخودت منطور که  یحرمت باردار بودنش و ا

 اد ممکنهیادت نمی ی زیو چ ی زمان تو حال خودت نبو د

 بذار مشخص که شد اونوقت با   یپدر بچه واقعا تو باش

 .میکن  یباهاش برخورد م طیتوجه به شرا

 

 

 ۸۳۲ 

 :که به بال برسه ، گفت ینسبتا بلند طور یینا با صدایس

 اگه بچه مال منم باشه ازش متفرم، دوست ندا رم یحت
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 طان صفت داشته باشهیش ی که مادر ی نمش بچه ای بب

 من فقط  ی من نداره، مادر بچه   یتو زندگ ییجا

 ....است یهل

 

 نا ازی وارد شد. س ی مددر خونه باز شد و حاج آقا معت

 :پله ها به احترام برخاست و گفت  ی رو

 ! سالم 

 ؟ی اومد یر کیدن بخ یسالم رس 

 دییای ودم ب شه ، النم منتظر ش ما بیم ی ساعت ۲ممنون  

 ...دیخوام برم ، اومدم حجره نبودینمتون م ی بب

 ... زودتر رفتم مسجد 

 یی ن خانوم به همسرش خوشامد گفت و با خوشرویپرو

 .. ل کرداستقبا 

 :نا رو کرد به مادرش و گفتیس
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 گهیزجون دروغ نمیرم تهران حتما تهرانه ، عزیم 

 !ستیگفت نی اگه خونه بود نم

 :گفتن خانوم یپرو

 ...رمانیآقا ه ی د رفته باشه خونه یشا 

 ن خانوم نگاه پرسان همسرش رو که با تعجب یپرو

 : مادر و پسر بود، گفت  ی شاهد مکالمه 

 ...مش کردنیا حرف بزنه قایذارن با هلینم 

 

 :نا گفتیحاج آقا خطاب به س

 ی بینج ی آدما یلیحق دارن پسر! وال هنوزم خ 

 دیم و امیآروم یمن و مادرت کم ی دینم که دیهستن، ا

 ا خودش تو رو یم هل یدون  ینه که میم بخاطر ایدار

 ن رفتارا فقط خشم خانواده ویخوادت، ایده و م یبخش

 نکهیا ی ن شده برایشون توهرتیشتر برادراشه به غیب
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 ن خوشت یخودت رو بذار جاشون بب  یقضاوت کن  یبتون 

 سالها ی جه یه پسر از راه برسه با دوز و کلک نتیاد یم

 ز تمومیبرآزنده و همه چ ی بزرگ کردن دختر زحمت و 

 یبد کرد  یدونیرو خراب کنه و بر باد بده ؟! خودتم م

 .... م بدیلیخ

 ه آدمی ی برا یبخششچ یه ی جا یعنیاشتباه کردم  

 ... !ست؟یخطاکار ن

 اون قدر خانومه که ی برو خداروشکر کن اصل کار 

 م نتظرن تا بچه ید صبر کنین مدت رو بایدت ایبخش

 ...ادیا ب یدن ب

 خوانیش مثبت بود میم آزمایری؟! حال گیچ یعنی 

 !رن؟یرو ازم بگ یکار کنن ؟! هل یچ

 

 نید ا یت شاسین ی م، چاره اید تا اونموقع صبر کنیبا 
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 ا یمدت بگذره خشمشون فروکش کنه! در مورد هل

 ...د خونه برادرش باشهیگه شای مادرت درست م

 زاشیشتر چیباومده تهران  یچ ی فکر نکنم پس برا 

 گه است ، بنظرمن همون یز دیرو برده؟! موضوع چ

 گه که یخونه گرفته و دانشگاه د ییتهرانه جا

 جه به خونه با تویداره درسش رو م ی داروساز 

 ده درسش رویبع یلیا سراغ دارم خیکه از هل یاتیروح

 د اول برم دانشگاه یرها کنه ، شنبه با  ین راحتیبه هم

 کار کرده و به منیشه چ یخودشو ن، اونجا مشخص م

 .... ح بدنی که همسرشم موظف هستن توض

 : گفت ی معتمد ی آقا

 ت لزمه انجام بده ، ی حفظ زندگ ی برا ی پسرم هر کار 

 م، ندونستهیداشت یمشکالت  یل زندگیا هم اوام  یزمان

 ی تحمل کرد وقت ی مادرت با صبور یکردم ول  یاشتباهات
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 تا تونستم  تالش کردم یلیبه اشتباهاتم برد م خ یپ

 .... جبران کنم

 

 

 

 ۸۳۳ 

××××× 

 یچارگ یحامد برگشته اراک حس غربت و ب  یاز وقت

 یلینا در کنارش تحمل خیبانش رو گرفته نبودن س یگر

 ی د. فاصله یبه شکمش کش  یزا رو سخت کرده، دستیچ

 ر کمتر شده ،ین چ ند روز اخیگاه ای گاه و ب ی دردها

 قع با پزشک موضوع رو که به ترانه گفت همون مو

 شناخت تماس گرفت شنبه ها معموًل ی که م  یزنان

 ترانه با  ییآشنا ی ل بودن، رویمتخصص تعط ی دکترا
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 کشنبه یقت داد که بهش و ین زمانیدکتر زودتر یمنش

 ادشه خالهیکشنبه صبر کنه یتونست تا ی عصر بود . م

 ..... ن دردها داشتیمهنا زم که باردار بود از هم

 

 بود عمالً ارتباطش با همه قطع  ش که خاموشیگوش

 روزه باهاشیخونه به ف  ی دادن شماره  ی شده بود .برا

 :تماس گرفت

 !روزه جانیسالم ف 

 ت یلشوره چرا گوشتو؟! مردم از د یی! کجا یهل

 !خاموشه؟

 کنم، زنگ ز دم شمارهیاستفاده نم یگوش  یفعالً مدت 

 ! ی ند یحواست باشه به کس ی خونه رو بدم ول

 نا با من تماس گرفت احوال سراغت رویس روز آقاید 

 گناه داره قشنگ یگرفت، منم بهش دروغ گفتم ، هل
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 ...معلوم بود چقدر نگرانته 

 غام گذاشتم که یبراش پ  کار کنم؟ مجبورم !یچ  یگیم 

 هم نداشته  یم تماس تلفنیمجبور یحالم خوبه و مدت

 من راحته ی ت برای ن وضعیتحمل ا ی م فکر کردی باش

 ؟ !

 تت رو بپرسه اونجای اد دانشگاه وضعیب  تونهیم 

 ... شهیمشخص م

 

 ان رو تو پرونده امیسربسته به خانم دکتر گفتم جر 

 م بعد برگردم بطور موقت خورده حذف ترم تا بتونم تر

 دانشگاه خودمون، واقعا ترمم دانشگاه خودمون حذ ف

 د یراز قیبه دانشگاه ش یدر مورد مهمان ی زیشده چ

 بفهمه خودم فکرش رو ی زیتونه چی نشده از اونجا نم

 ....قبال کرده بودم
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د خصوصا برادرات! با  یکن  ینم ی دونم که کار درستی نو میفقط ا 

 یکرد یکه از آقا حامد م ییف های تعر

 ن رفتاراش برام قابل ی ازشون داشتم . ا ی گه ایتصور د

 ...ست حال خوبه برادر خانومشهید رک ن

 ن ترمید ایا باز بشه قنجینا بفهمه و پاش به ایاگه س 

 خوام خودمو با درس سرگرم کنمید بزنم فعال میرو با

 .... الم کمتر بشهیفکر و خ

 !؟ی کرد یتت رو بررسی؟! وضعی ! دکتر رفت یهل

 نیکه من داشتم تا حال نشده برم بخاطر ا یبا اوضاع 

 یخونه کردم کم ی که برا ییچن د روز استرس و کارا

 کشنبه برم ،یوقت گرفتم  ه دکتر خوبیدرد دارم از 

 

 نجا هستم یا ید داشتم دکترش خوب باشه تا وقتیتاک

 ..... تحت نظرش باشم
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 به خودت برس حالم استراحت کن  یخوب کار کرد 

 .... ی شنبه که کالس دار  تا

 د با دانشجوها آشنا بشم یکنم شنبه با ین کار رو م یهم 

 ..... رمی ازشون جزوه بگ

 که با تو جابجا کرده ن دخترهی! ایهل یراست 

 ید تو بجاش رفت یال فهم یچهارشنبه اومد کالس ، ش

 یلت تماس گرفت ولیروز با موبایراز، همون دیش

 ت کنه، شمارهخواست باهات صحبیم ی خاموش بود

 رو بهش بدم ؟

 نای ال سیترسم شانس من شوهر شی بابا!!! حال م ی ا 

 ....ز لو برهی نه همه چی رو بب
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 ۸۳ 

 داریف از خواب بیخف ی و درد یحالیا بصبح شنبه ب

 دنش به دانشگاه یتو فکر به موقع رس ی بقدر  یشد . ول

 .بود که دردش رو فراموش کرده بود

 شد ین ساعت  شروع م امروز طبق برنامه کالسشو

 تا  کالسش   ۲ادامه داشت عصر هم از  ۳و تا 

 .شدیل میتشک

 ه مجبوره به دانشگاه بره ، خوبه که فردایهر طور

 کرد. بعد از یم ی گه اید فکر دیقت دکترشه وگرنه باو

 ن روزید و با دلشوره بخاطر اولیصبحانه لباس پوش

 در  ی زیچ چیکه ه یحضورش وسط ترم در دانشگاه

 که یسخته ، تنها اطالعات یلیدونست خیش نممورد

 یدانشگاه و برابر یف بال بودن سطح علم یداشت تعر

 . ده بودینبا دانشگاه تهران رو در موردش ش 



@Romanbook_ir                                                                                      تابوشكين عاشقانه  

  
 

شما! یمجازق ین رف ین و آخریرمان بوک:  اول                                      

 نه رو نگاه کرد صورتش از شدت رنگین لحظه آ یآخر

 نیبا ا ید ولی رس یحالت بنظر م یروح و ب یب یدگیپر

 

 رو  یکالباس نقص بود رژ لب یبا و بیوجود هنوزم ز

 رنگ و لعاب به ید تا کم یلبهاش کش ی ک دور رو ی

 ...صورتش بده

 ر رو خوب یرضا مس ید و کامل عل یمف ی ها ییبا راهنما

 ادگرفته بود، به سمت دانشگاه به راه افتاد. قبل از ی

 رون رفتن از خونه به خانوم زارع نبودنش تا  یب

 .... عصر رو اطالع داد

 یدانشگاه بود. از تاکس ی لوقه جیبعد از چهل و پنج دق

 وارد محوطه دانشگاه شد ، طبق یاده شدن از تاکسیپ

 ی زن ساعت با دکتر نمایکه داده بودن ا ی برنامه ا

 س دانشکده که به سفارش دکتریکالس داشت همون رئ
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 رفته بودش، با پرس و جو ساختمونیپذ یمیابراه

 د استاد در یدر کالس که رس ی دا کرد جلویکالسا رو پ

 گاه نشسته بود و چند دانشجو دوره اش کرده بودن یاج

 .دن و گفتگو با استاد بودنیو در حال سوال پرس

 پله ها با احساس ضعف ، وارد ن شدن از ییبخاطر بال پا

 حرف ید رو دوست نداشت ،ب یط جدی کالس شد. مح

 که از همون اول ی ا نشست ؛ پسریاز صندل یکی ی رو

 

 طونه بعد از چندیو ش ده بود چقدر شریبا نگاهش فهم

 :گفت  ی بلند ی لحظه با صدا

 ل شده راه یتعط یش دبستان یبچه ها فکر کنم پ 

 شناسم شما یخونشون رو گم کرده، من که نم 

 !شونو؟ید ایشناس  یم

 استاد که ی بلند خنده کالس ر و برداشت، باصدا ی صدا



@Romanbook_ir                                                                                      تابوشكين عاشقانه  

  
 

شما! یمجازق ین رف ین و آخریرمان بوک:  اول                                      

 :گفت 

 رو ی؟! باز که کالس رو گذاشتیچه خبره رحمان 

 !سرت؟

 بود ، گفتم تذکر یاستاد آخه مورد اورژانسد یبب خش 

 ... بدم

 بهیغر  ی چهره  ی نافذ رو  یبا مکث و نگاه ی دکتر نماز

 :دیا ، پرسیخطاب به هل

 د که از دانشگاه تهران یهست ی دیجد  ی شما دانشجو 

 !د ؟یاومد

 ، به احترام استاد برخاست و نجوا یا با ناتوانیهل

 : کرد

 !بله 

 

 . دین ک یلطفا خودتون رو معرف
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 !یعیا شف یهل 

 "بارانه"د اسمش یکه بعداً فهم  ی ف دختریظر ی صدا

 :دکه گفت یبه گوش رس

 ! یچه اسم قشنگ  ی وا 

 

 

 ۸۳ 

 :خته به تمسخر گفتیآم  یطون با لحنیپسرش همون

 ی نه پس مثل اسم توئه آخه مامان بابات چه فکر

 ، حال بازم باران "بارانه "کردن اس مت رو گذاشتن  

 ....ی ز یه چیذاشتن یم

 :حق به جانب گفت  ی افه ا یدخترک با ق

 

 امد یبارون م ی ا اومدیکه بدن ی روز "گه ی مامانم م 
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 "م بارانهین اسمت رو گذاشت یهم ی برا

 ن داشته باشه با حاضر یپسره انگار جواب تو آست

 :گفت  یجواب

 امده اگه یخدا به خودت و همه رحم کرده بارون م 

 "بهآفتا"ذاشتن  یبود حتما م  یهوا آفتاب

 ...ک خنده کالس رو منفجر کردیشل ی صدا

 از دخترا توجه همه ر و جلب یکیغ یاما وسط خنده ج

 ...ن شده بودیقش زم ا کرد که از حال رفته نیهل

 :گفت یخارج شد و با نگران یاز حالت شوخ یرحمان

 ا خدااا ی

 اول از همه با شتاب خودشون یو رحمان ی دکتر نماز

 ...سرش رسوندن ی رو بال 

×××× 

 بهش اطالع ییاز امروز صبح که به طرز معجزه آسا
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 راز رفته تا الن که داخل یا به دانشگاه ش یدادن هل

 

 رازیگه به شیم ساعت دیر از نماست و کمتیهواپ

 ن مدت که براشیشه قراره بعداز ایرسه باورش نم یم

 دش ید ی دونه وقتینه نمی ا رو بب ی ه ق رن گذشته هلیمثل 

 !و گله مند ؟ یاکا شیخوشحال باشه ؟! 

 .که محال بود به فکرش برسه ییراز ؟! جایآخه ش

 یامروز شنبه است مطمئنا دانشگاه کالس داره وقت

 مایط هواپیبل  یمتیاد به چه التماس و با چه قیمادش ی

 ک تریک و نزدیا نزدیرو جور کرد حال که داره به هل

 ا یدن به هلی نه ارزش تالشش رو داشته و رسی بیشه م یم

 جانی ه ی ده، بقدریر بهش حس آرامش و عشق مچقد

 خلبان و یان یصحبت پا ی متوجه  یزده است که حت 

 ی شه با تکونها  یاعالم ورودشون به فرودگاه نم
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 دنش به یت و رس یموقع ی نشستن متوجه  ی ما برایهواپ

 .راز شدیش

 دن به سالنیم بعدازظهره ، بعداز رس  یساعت سه و ن

 زیراهش بود چکه هم  یف دستی فرودگاه ، بجز ک

 به سرعت خودش رو به  یمعطل ی نداشت پس ب ی گه اید

 فرودگاه رسوند و درخواست یتلفن یتاکس 

 

 .ارش قرار گرفتیدر اخت یزود تاکس یلیکرد. خ یتاکس

 یسوار شد و به راننده آدرس دانشکده داروساز

 .راز رو دادیدانش گاه ش

 خواست یگذاشت دلش م  یصندل یپشت ی سرش رو رو 

 م داشت با یا سرحال باشه. تصمیدن هلیموقع د

 هر یو معترضانه برخورد کنه ول یت ساختگ یعصبان

 کنه   ین کار راضیکرد نتونست خودش رو به ا یچه سع
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 ۲ش از ی د بیاز اراک که به تهران برگشته بود شا

 ام پرمح بت همراه با اشک و آهش رو گوشیگه پیبار د

 ام شده قرارا در برابر عمل انجیدونست هل یداده بود م

 خودش  یخواست قلب  ی و دور  ی ن پنهان کاریگرفته و ا

 به  ین کار شده پس لزومینبوده بلکه مجبور به انجام ا

 اش رو ینهمه مدت هلیشه بعد از اینبود مگه م یداخالقب

 رازیش  ی بهش بگه. هوا ی زینه و جز گل نازک تر چی بب

 جانینا از شدت هیا س ینسبت به تهران گرمتر بود 

 ...!!ده بود؟گرمش ش 

 

 

 

 ۸۳۶ 

 توقف کرد  ی داروساز ی دانشکده  ی فرودگاه جلو یتاکس
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 یی اهنمار یاده شد. وارد دانشکده شد از نگهبانیو پ

 شتر به داخل دانشکدهیاطالعات ب ی خواست، برا

 ق دفتری خودش از طر یش کردن، با معرفییراهنما

 د تای اره و فهمیگروه تونست اطالعات لزم رو بدست ب 

 د منتظر یبا  ی قه ایست دقینج کالس دارن پس بساعت پ 

 گذشت و کالفه شده  یم ی ق آخر به کندین دقایموند ایم

 .بود

 ی ا وقتیمختلف هل ی مدام عکس العمل ها ن فاصلهیتو ا

 ییرون از دانشکده جای نش رو بارها مجسم کرد . ب یبیم 

 اشراف کامل داشت و با  یستاد که به درب خروجیا

 .منتظر بود ی قراریب

 

×××××× 

 صورتش چشماش رو باز  ی با حس قطرات سرد آب رو
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 به و نگرانین جفت چشم غریسرش چند ی کرد. بال 

 :د یپرس یشانیبود که با پر ی ر نمازدکت ی د، صداید

 ست ی؟! اگه حالتون مساعد ن یعید خانم شف یخو ب 

 .د ید منزل استراحت کنیبفرمائ

 گرفت به  یت خودش دستش رو به صندل یبا درک موقع

 :ل از جاش بلند شد و گفتهو

 .... د وقت کالس رو گرفتمیخوبم استاد! ببخش 

 دستش داد و  وان آب قند اومد، بهیمه با لیبارانه سراس

 ....د کرد بخوره یتاک

 :گفت ی دکتر نماز

 م ، متاسفم یمعروف ی ا به مهمون نوازیرازیما ش 

 ت روبرو ین وضعی راز با این روز کالست تو شیاول

 د منزلیف ببریتشر یدار یاگه مشکلگم  یبازم م  ی شد

 سفارش خاص شما رو یمید. دکتر ابراهیاستراحت کن
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 و یساع ی دانشجوبه من کردن و فرمودن که شما 

 ... دیهست ی فه شناسیوظ

 ... دم بمونمیح م یممنونم استاد خوبم، ترج 

 :گفت  یرحمان

 م، یتون خوشبخت ییما همه از آشنا یعیخانم شف  

 م، چون وسط ترمه تعجب کردم،زد ید اگه حرف یببخش

 د بهرحال خوشیواقعا فکر کردم کالس رو اشتباه اومد

 .....ما ی د به کالس و جمع دوستانه یاومد

 :ا در جواب با متانت گف تیهل

 ... ست ین  یکنم مشکلیمن هم خوشبختم، خواهش م 

 رفت،  یبون میکه به سمت تریدر حال ی دکتر نماز

 : گفت

 با  یعی د خانم شفید بهتره بدونیحال که باهم آشنا شد 
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 ن یوارد ا یشخص ی و فقط بخاطر عالقه  یپزشک ی رتبه 

 از نظر رتبه تو رشته شدن در حال حاضر نفر اول

 ..... شون هس تنیکالستون ا

 ای ر منتظره به هلیغ ی ن معارفه یکه از ا یحس خوب

 که مدام و با فاصله به  ی دست داد باعث شد درد

 

 وان آب قند رو به اشارهی، لادش برهیامد یسراغش م

 ....ک نفس خوردی د بارانه یو تاک

 

 

 ۸۳ 

 ند تشکر کردا از بارانه ب خاطر آب قیبعد از کالس، هل

 از داشت حالش رو بهتر کرد، خطاب بهیواقعا بهش ن 

 :بارانه گفت
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 !؟ی کن ییشه راهنمایوان رو کجا بدم ، میدونم لینم 

 :دی رد ، پرس ک یلش رو جمع میکه وسایبارانه در حال

 !حالت خوبه ؟ 

 د تحمل کنم فردا وقتیبهترم ، امروزم با یلیآره خ 

 ...دکتر دارم

 

 وانمیم سلف لیناهار بر ی کن برا لت رو جمعیوس ا  

 ....مال همونجاست

 رو که بارانه خواست انجام داد با هم به  ی ا کاریهل

 :ر بارانه گفتی س رفتن تو مسیسمت سلف سرو

 . .. دم که نگویقدر ترسحالت که بد شد اون 

 ن حد کهینه تا ا ینطور حالم بده، ولیه همیچند روز 

 ..... ردمدون م چرا ضعف ک  یاز حال برم نم

 یا همچنان احساس ضعف و ناتوانیوارد سلف شدن هل
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 ش غذا گرفتن، یش رفتن و فیف ی ه  یداشت، به  ته 

 بارانه یا هر چه اصرار کرد خودش حساب کنه ولیهل

 دکتر  ی حرفا ییه جورایخواست یانگار م قبول نکرد،

 ا رو به اثبات یرازیش ی در مورد مهمون نواز ی نماز

 .... برسون ه

 :ا گفت ی بود. هل ینگرم و مهربون دختر خو

 ه، بهتر از یرازیداشتم ا ونم ش یه همکالسیتو تهران  

 ....هیدختر خوب یلیخودت نباشه خ

 !؟یگ یال رو میش 

 !ش؟یشناسیچه خوب م 

 

 یلیال بخاطر پدرش خیم ، شیه مدرسه بودی بله تو 

 بعد که یراز قبول بشه ولیدوست داشت دانشگاه ش 

 د یرس یتهران م  ی ره اش برار تبه ها اومد و نم
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 ... خواهرش وسوسه اش کرد تهران رو انتخاب کنه

 برعکس من، دانشگاه تهران رو دوست داشتم 

 به تهران یک بود ولینکه نزدیمتاسفانه رتبه ام با ا

 ..د ینرس

 :به روش زد و گفت یا لبخند آرامش بخشیهل

 بودن کنار خانوادت و تو شهر خودت  یاگه بدون 

 ن یچ وقت همچنیه هیداره و چقدر عال یی ایابودن چه مز

 راز کم از تهران ندارهیدانشگاه ش  ینداشت ییآرزو 

 ... هم هست ین المللینجا بیا

 هم و یه هم از نظر علمیعال یلیدانشگاهمون که خ 

 .....طیمح

 :به لبش اومد و ادامه داد  ی لبخند

 باهم هماهنگ و دوست هستن  یلیکالس خ ی بچه ها

 می ک روزه دار ی ی مه کوه و مسافرت هاهر هفته برنا
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 .... چقدر همه خوبن ینی بی تو جمع م ی ایحال ب

 

 رو که از ی رفتن، حس بد ی بعد از ناهار به کالس بعد

 گهید دصبح بخاطر غربت بهش دست داده بو

 .....نداشت 

 ا فرصت ین کالسشون هم تموم شد هلی تا عصر که آخر

 وه هاش رو ف جزیترا که تعری به اسم م ی کرد از دختر 

 ه رویره بقیکه همراهش بود رو بگ ییکردن جزوه هایم

 ییع با راهنمایسر یل یاره، خیهم قرار شد فردا براش ب

 ی بارانه به انتشارات دانشکده رفت و از جزوه ها کپ

 ....گرفت و به صاحبش برگردوند

 

 

 ۸۳۸ 
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 ک ربع از پنج گذشته بود که همراه بارانه از درب ی 

 ر خونه رو ازش یدند. بارانه مس دانشکده خارج ش 

 کردن و یر نبودن، خداحافظیچون هم مس ید ولیپرس

 .... بارانه ازش جدا شد

 ابونی گرفتن به اون سمت خ یتاکس ی ا خواست برا یهل

 ستادهیکه با فاصله ازش ا یدن کسیدهو از یبره که 

 ک بود قبضه روح بشه، یکرد ،نزد ی بود و نگاهش م

 انه اش دست بریوحش ی ااز تپش ه ی قلبش لحظه ا

 شد. فقط ینه اش کنده میداشت. انگار داشت از س ینم

 .قرارش بودیدونه چقدر دلتنگ و بیخدا م

 د وی جوش  یاراده از سر دلتنگ یاشکاش ب  ی چشمه 

 ....س از اشک شدی صورتش خ یبه آنر شد یسراز

 دشید یتر م یا واقعیشد و هلیک تر میک و نزد ینزد
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 یخودِ خودش بود که با نگاه در کار نبود یپس توهم

 شیرفت .ته ر یتوام با اندوه و سرزنش به استقبالش م

 شی ن اواخرش بلندتر شده و جاش رو به ریجذاب ا 

 قبل و درخشان تر از  یداده بود. همچنان خواستن

 نب ود که بتونه  ی زیچ یکرد. خوشحال یم ییخودنما

 

 وجودش رو در بر  ی که همه  ییپنهونش کنه. گرما

 دا کنه ی رو پ یقا حس و حال وقتیته بود باعث شد دقگرف

 نا با یرون از خونه مونده بود و س یخبر ب یه شب بیکه 

 ....ازش استقبال کرد یلیس

 مقابلش قرار گرفت سکوت و رنگ نگاه  یوقت

 صد ا شدتی ر و رو کرد اشکاش بیدلخورش دلش رو ز

 نا رو ترسوند به یروحش س  یده و بیگرفت .رنگ پر

 همراه با یپر از ترس و دلواپس یبا لحن یرفهر ح ی جا
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 :سرزنش گفت 

 اون اشکا رو ، چرا رنگ به صورتت  یز لعنتینر 

 .... !ست ؟ین

 ا ویها، دلنگران ی ن نکته سنجیر همیعشق تفس

 ف و یچ تعریب بود که در هیب و غریعج ی ها یدلواپس

 .....دیگنج  ینم یهیتو ج

 ی ، بیمعرفت حرف بزن! تا مطمئن باشم خودت یب 

 باورم  ینجا؟! هلین رسمش نبود آخه تو ا یانصاف! ا

 .... شهینم

 

 جاش رو به نگاه سرزنشگرش همراه با یلینبار سیا

 ه و کلمات شماتت بار و مالل آور دادهیب و تنبیتاد

 ..... بود

 ن بودیا یبد شانس
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 تو  ی ن مالقاتشون بعد از مدتها دورید اولیکه با

 باشه تا نتونه اونطورشلوغ در حضور دهها چشم   ی جا

 صاحب مرده اش   ید از خجالت خودش و دل لعنتیکه با

 .....ادیدر ب

 د قصد داشت اون سمتیا فهمیر رفتن هل یاز مس

 دستش رو دور یابون بره ، بدون توجه به کسیخ

 شد به خودش یکه م ییشونه اش انداخت و تا جا

 خم کرد کنار گوشش یکش کرد. سرش رو کمینزد

 : زمزمه کرد

 !م هتل ؟یبر 

 کنواخت تر از قبلیاز درون آروم گرفته بود و قلبش 

 داد،  ینا براش جوون می آهسته که س  ییزد ، با صدا یم

 :گفت 
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 ....م خونهیر ینه ! م  

 ه نشد،  زد یدن به خونه حرفیتا رس

 ن رفتن ی ه با از بیدن حامد مساویدونست فهمی نکه میبا ا

 گه براشید یداشت حفظش کنه ول ی که سع ی اعتبار

 ده بودش تازهیمهم نبود حال که بعد از چند روز د

 یقرارش بوده. با وجود یتاب و بیده بود چقدر بیفهم

 نا داده ین اطالعات رو به سیا یدونست چه کسیکه نم

 

 دستخوش احساسات  ی ن بود بقدر؟! ازش ممنو

 .حد و اندازه بود یند شده که بیخوشا

 نداشت ترکش کنه  بود که دوست ینیریش ی در خلسه  

 نا حساب کرد و یمتوقف شد س یدن و تاکسیرس یول

 اده شدن درد یا رو گرفت موقع پیاده شد. دست هلیپ

 سراغش آمد و باعث شد  ی شترین روزها با شدت بیا
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 بده ، لبش رو به دندون گرفت تانا رو فشار ی دست س

 ینا با نگران ی اد. نفسش بند اومده بود، سیصداش در ن

 :دیپرس

 !کنه؟ یت درد مییت شده؟! جایزی! چی  هل 

 شه وی نکه مثل چند روز قبل درد قطع م یا به تصور ایهل

 یت رو تحمل کنه خنده  ین وضعیتونه ایتا فردا م

 :لش داد و گفتیتحو یمصنوع 

 ! ست ین ی زینه چ 

 نا همی آهسته سمت خونه قدم برداشت س ییبا قدمها

 باشه انگار ترس از دست دادن دو باره اش را داشته

 خونه  ی خورد. جلو یده بهش از کنارش جنب نمیچسب

 د انداخت در رو باز کرد. وارد شدنیا کلیدن هل یکه رس

 

 وارد شدن، یمعطل  یهمکف بود. ب ی ا طبقه یت هلی سوئ
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 رون آوردیعه رو از سرش برفت. مقن یج م یسرش گ

 یدن داشت رویاز به دراز کشیمبل انداخت. ن  ی رو

 از  ی که دوست داشت استقبال بهتر نید با ای کاناپه خواب

 ن اجازهیبود که ا ی حالش طور ینا داشته باشه ولیس

 ....داد  یرو بهش نم

 ا شد، یبودن اوضاع هل ی ر عادیغ  ی نا متوجه یس

 کاناپه ی ش رودرنگ خودش رو بهش رسوند کنار یب

 .خ سرد بودیکه یه تینشست و دستش رو گرفت مثل 

 ه بودش بدتردیش که دیکساعت پیرنگ صورتش از 

 :دیپرس  یهم شده بود.رنگ به لباش نبود. با آشفتگ 

 !سرت اومده؟ یی! چته تو ؟! چه بالیهل 

 بگه، تو چند  ی زیبود که چ یحال تر از اونیا ب یهل یول

 که موقع غروب حالت تهوع   ن بارهین چندمیر ا یروز اخ

 ینا رو کنار زد به سرعت از رویاد. سیبه سراغش م 
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 ی س بهداشتیخودش رو به سرو  کاناپه بلند شد و

 .....رسوند

 

 ن بار صداش زد ینا نگران تر از قبل از پشت در چندیس

 .... جه بودینت یب یول

 بره و ی در زدن باعث شد به سمت در ورود ی صدا

 ین ی ه سیانسال پشت در بود با یم یبازش کنه . خانم

 ....آش رشته و حلوا ی شامل کاسه 

 نا در یز تعجبش باعث شد س ا ی نا سالم داد . نگاه حاکیس

 :کنه  یادامه خودش رو معرف

 ... ایهستم همسر هل ی د معتمدیببخش 

 ، چه خوبهی معتمد  ی د آقایسالم پسرم! خوش اومد 

 ، ا جان تنها نباشه بهتره  ید هلیف آورد یشما تشر

 اد براش آش درستیدونستم اآلن از دانشگاه م یم
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 .... کردم

 

 

 ۸ 

 

 :نا در جواب محبتشون گفتیس

 دونمیست نم یا خوب نیهل یدست شما درد نکنه ول 

 !چرا حالش بد شد؟

 : د و گفتیخانوم زارع خند

 ...ه یعیخب طب 

 :دی ج تر از قبل پرسینا گیس

 !ه؟یعیطب یچ 

 ینگفته ول ی زیا جان خودش چیراستش پسرم ، هل 

 نجور حالتها هم براش یدم بارداره ایدمش فهمیمن تا د
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 یه پسر کاکل زریگه یند ماه دشال چیه ایعیو طب ی عاد

 .....رهیادش میاره حال بدش یبرات م

 زیم ی ذاشت رویتو دستش رو م ین یکه س یدر حال

 :ادامه داد

 ا جان درست ین آش رو هم فقط مخصوص هل یا 

 .... کردم

 

 د یشن  یکه گوشش م ی زیا ماتش برده بود. چنا امّیس

 خاموش وجودش رو  ی کرد. اضطراب یمنطقش باور نم

 سیسرو ی ن در بسته یکرد . نگاه نگرانش بپر 

 .و خانوم زارع و ظرف آش در نوسان بود یبهداشت 

 ی اره تا چه حد مرد بیخودش ن ی کرد به رو  یسع

 ه که همسرش صالح ندونسته پدر شدنش رو مثل یاقت یل

 یز یبا جشن و سورپ را یمراسم یده بود طی ه که شنهم
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 ه دن، بهش بگی ن خبر مهم رو به همسرشون میا

 ر بود که حال خودشیج و سرگشته و در تحیاونقدر گ

 ا نگران ی؟!  ید خوشحال باشه؟! شاکی دونست بایرو نم

 ؟ !

 .خودش سوخت یچارگیدلش به حال ب

 :رفت و دوباره در زد یس بهداشتیپشت در سرو

 !؟ یجان ! خوب  یهل 

 : د که گفتیشن یجون یف و بیضع ی صدا

 ....امیخوبم الن م 

 

 که دستش یا خم شده در حالیدر باز شد و هلبعد  یقیدقا

 یدنش، رویرون اومد. خانم زارع با دیبه دلش بود ب

 :گونه اش زد و گفت

 .... ی ه تو دارین چه حالیا جان ایخدا مرگم بده! هل 
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 : نا و گفتیرو کرد به س

 .....مش دکترین الن بب رید همیبا ی معتمد ی آقا 

 یکرد رو  یکه کمکش مینا به سمتش رفت در حالیس

 :نه گفت یمبل بش

 .....شناسم  ینجا دکتر نمیمن که ا 

 ن یمارستان با ایزنم اورژانس بی من الن زنگ م 

 ... ادیتونه راه ب یحالش نم

 م بهتریک هست مطب بریمارستان که دکتر کشیب 

 !؟ستین

 خوام زنگ ب زنم فرق داره تمامیکه م یمارستانیب 

 .....حتالتون رای دکتراش متخصص و معروفن خ

 ....دستتون درد نکنه 

 :دیرانه پرسی دلگ یا زانو زد و با لحنیهل ی جلو

 !قربونت بشم؟ یخوب 
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 ....گه تحملش رو ندارم یکنه دیستم ! دلم درد مینه ن 

 !؟ی نداروقته که حال تحملش رو  یلیمگه خ 

 ....شهیم ی ده روز 

 :دیپرس ی ما مواخذه گر و با دلخوریس 

 !؟یگفتیشعور م  یمن ب د بهیاونوقت تو نبا 

 یز مهمیفردا وقت دکتر گرفتم، فکر کردم چ ی برا 

 ..... ستین

 نا صداش رویخانوم زارع با تلفن مشغول بود، س

 : ن و سرزنش بار گفت یسنگ  ین آورد و با نگاهییپا

 !؟ی اردار بد بشنوم تو یخانوم با نیمن از ا 

 داد یدرهم شدن چهره اش نشون از حال بدش م 

 مون شد و دریکه زده بود پش ینبود از حرف ی گذار قت گله. اآلن و

 :جبرانش گفت
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 ...م دکتری ریتحمل کن قربونت بشم اآلن م

 :کشون اومد و گفتیخانوم ز ارع نزد

 ... ادیگه اورژانس میقه دیده دق 

 :دیپرس  یفتگنا با آش یس

 د دکتراش خوبن؟یمطمئن 

 تش بخاطر پزشکیراز معروفیش ی مارستان نمازیب 

 گهید ی کشورا یران حتیا  ی خوبشه از همه جا ی اه

 س یان راستش داماد خواهر شوهرم رئیمعالجه م ی برا

 التون از یشون تماس گرفتم خیمارستانه ب ا ایاورژانس ب

 ....هر جهت راحت

 :رفت، گفت  یم یجکه به سمت در خرویدر حال

 .... امیمنم برم حاضر بشم اآلن م 

 

 ازش بخواد به زحمتنا تعارف رو گذاشت کنار که یس
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 مسافرت آمده بود ی برا ی راز رو فقط چند باریفته، شین

 .....نداشت ی گه اید ییچ آشنایو ه

 دا کرد ویرو با عجله از داخل کمد پ ایهل ی روسر

 نوم زارع هم د، خاید اورژانس رسی نکش یآورد. طول

 . ا اومدیحاضر و آماده. به کمک هل

 ش گرفته بود پشتکه خانوم زارع برا ینا با آژانسیس

 بعد از آمبولنس یمارستان رفت کمیسر آمبولنس به ب

 .... مارستان منتقل شده بودیا به اورژانس بید. هل یرس

 داشت یبیمارستان گذاشت حال غریپاشو ب  یاز وقت

 نطور کهیباشه و ا ی ا جد یل هلنکه مبادا مشکیترس ا 

 هر  ی ن مشکالت برایده از اینان میخانوم زارع اطم

 ی اد نباشه ، لحظه ایش بیممکنه پ ی نوم باردارخا

 ... کرد یرهاش نم

 بود،  ی که لحظات سخت و کشنده ا یبعد از مدت
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 ا رو خواست هر دویاومد و همراه هل ی پرستار 

 نا ی س مه به سمتش رفتن ، پرستار خطاب بهیسراس

 :دیپرس

 

 !د؟یشما همسرش هست 

 بله 

 ...خانم دکتر منتظرتونه 

 ریش دکترش رفت ، دکتر با تغی ستار پنا بدنبال پریس

 :گفت 

 رسه ید؟! بنظر می کن   یم  یآقا شما تو روستا زندگ 

 از ییاعتنا ینهمه بیاول خانومتو ن باشه ا ی باردار

 ....دهیطرف شما بع

 ید چیشه بفرمائیم د،یخانم دکتر! جون به سرم کرد 

 ی دم خانومم بارداره، مدتیساعته فهم۲شده؟! من 
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 مش یدم حالش بد شد آوردیاآلنم که رس  کنارشون نبودم

 ... خدمت شما

 اریشون خارج از رحم اتفاق افتاده که بسیا  ی باردار 

 ص داده بشه با یه که تشخیدر مراحل اول یخطرنا که ول

 در یولشه یوارد نم ی ب جدین آسیخارج کردن جن

 یر اقدام کردن گاهیمثل مورد خانوم شما و د ی موارد

 رحم باعث ی به لوله  ی ب جدیآسا یباعث فوت مادر و 

 ....بشن ی گه نتونن صاحب فرزند یشه دیم

 

 :خاست گفت یکه بر میدکتر در حال

 رتر عمل بشهیکساعت دین و بهتون بگم اگه فقط یهم 

 رشید پذیرین الن می د. همیممکنه از دستش بد

 ت عمل رو پریرضا  ی د و برگه هایکن یشون میبستر

 برمش اتاقین الن میم همتونم معطل کنی د من نمیکن یم
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 ...عمل

 

 

 ۸۲ 

 به  ی دکتر تازه پ ی پرده  یواضح و ب ی دن حرفایبا شن

 :عمق فاجعه برده بود. با عجز و التماس گفت

 

 دم به ی م اول امیب هستین شهر غریخانم دکتر ما تو ا 

 اد یاز دستتون بر م ی عد به شماست هر کارخدا و ب

 ....دیسالمتش انجام بد ی برا

 د انشالل یکنم براش دعا کنیش خودم رو ممن تال 

 ....فتهینم یاتفاق

 مارستان یرش بیچنان با سرعت خودش رو به پذ

 شده   یچ"د  یپرس یرسوند که جواب خانوم زارع که م 
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 .رو نداد "؟! ی معتمد ی آقا

 لزم رو انجام داد و ی ممکن کاران زمان یدر کوتاهتر

 ر به اتاقپرستار گفت دکت ینه ولی برگشت تا دکتر رو بب

 ... عمل رفته

 ده بود ، با یا رو شن ی ت هلی خانوم زارع از پرستار وضع

 :تاثر گفت

 د توکلتون به خدا باشهیناراحت نباش  ی معتمد ی آقا 

 .... گذرهیر میشال به خیا

 دل شکسته و دردمند ی راب ی ده ایچ فاین حرفا هیا یول

 راز یامده بود شی؟! اگه امروز نیچ یعن ینا نداشت، یس

 خواست تا فردا یا می ده بود حتما هلیا رو ند یو حال هل

 

 انجام ی برا یکه وقت دک تر داشت صبر کنه، از طرف

 یت همسر لزم بود اگه حضور نداشت چ یعمل رضا
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 یچی ه ادیرون نیا سالم از اون در بیشد؟! حالم تا هلیم

 ... ستیمشخص ن

 ین اون جا رو نداشت به محوطه  یسنگ  ی تحمل هوا 

 ن اتفاقات رو از چشم ین رفت ، تمام امارستایب

 ه ید، کالفه بود و ید یا خصوصا حامد م یهل ی خانواده 

 .کرد ید خودش رو آروم میبا ی جور

 حامد رو گرفت جواب نداد، دوباره ی ش شماره یبا گوش 

 ید یتر از قبل و با نا ام  یگرفت رد تماس داد عصبان

 ات۲ده رو گرفت در کمال تعجب بعد از  یسپ ی شماره 

 :دیچ یپ یبوق صداش تو گوش

 . . .الو 

 ...رو بده بهش  یشته گوشیاگه اون شوهر الدنگت پ 

 !؟ ینا خوبیس

 :اد گفت یبا فر
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 رو بده به ی کنم گوشیستم دارم سکته مینه خوب ن 

 .....یاون نامرد عوض

 

 .... یگوش باشه باشه  

 :حامد بود که گفت  ی صدا یبعد از لحظات

 نحست رو ی خوام صدایدم لبد نمیاگه جواب نم 

 .... بشنوم

 ی ل چندانی! منم م نزن یچ حرفیو ه ساکت شو

 رازم وینکبت تو ندارم...... الن ش ی دن صدایبه شن 

 مارستانم خواهرت تو اتاق عمله، دکترش گفت یب

 رون به یاد بی م بست سال یمه معلوم نیتش وخیوضع

 ه تاریه یش کاف یشناس یکه اتفاقا تو نم ییهمون خدا

 رو به یکیه تار مو از سرش کم بشه تو یقط مو، ف

 ...!!! خورمیکشم قسم میش م یآت
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 کنه یکار میمارستان چیب  ی؟! هلی گیم ی دار  یچ 

 ش اون جا بودم حالش بد نبود، تویخودم چند روز پ 

 کارشیباز چ  یرفت؟!  ی از اونجا سر درآورد ی چطور

 !؟ی کرد

 ه به کشه حتما لزم ندونست یده روزه داره درد م یهل 

 اقت بگه چون تو و اون داداشت با کاراتونیل یب ی تو

 د اگه از من جداش نکردهین مدت فقط عذابش دادیا

 

 ه کار بهیدم مشکلش چیفهم ید من خر زودتر میبود

 رازیش  بود امروز برسم یید. النم خدای کش ینجاها نمیا

 شنهادید افتاده بود، حالم بهت پیکه نبا یوگرنه اتفاق

 رونیاد ب یو دعا کن سالم از اتاق عمل بکنم بریم

 ....کشمت یخودم م ی وگرنه با دستا
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 ۸۳ 

 داشت ، با  یه کم احساس سبکیرو که قطع کرد  یگوش

 یبرا ینکرده اگه واقعا اتفاق ی خودش عهد کرد خدا

 و  ی که باعث دور ییسر کسا ییفته حتما بالیا ب یهل

 اشتههم که د یاره، هر عواقبیشون شده بودن بییجدا

 ی برا یا رو حتیبدون هل  یست چون زندگیب اشه مهم ن 

 . ... خواست یه لحظه هم نمی

 

 مارستانیکه حالش رو به راه تر شد به داخل ب یکم

 بود ییبرگشت، خانوم زارع در حال خوندن کتاب دعا

 .....مارستان برداشته بودیب ی که از نماز خونه 

 :د به سمتش رفت و گفت ینا رو که دیس

 گشت انگار  ی؟! پرستار دنبالت م یم کجا ر فتپسر 
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 ... د داره یشد ی زیخوان خونریخون م

 : دینا رفت نگران پرسیس ی رنگ از رو

 !؟ یچ ی ا ابوالفضل، برای 

 :پرستار دوباره اومد و گفت 

 جتونیستم بدم پخواید؟ الن میاومد ی معتمد ی آقا 

 !ه؟یتون چی کنن ! گروه خون 

...)O +(  مثبت  ی او 

 د به خانومتون خونیتونیبه ، خداروشکر مپس خو 

 که پرستار   ی د ، به ید آماده بشید بفرمائ یبد

 ....زان خون لزم رو دادیش کرد رفت و مییراهنما

 د.انگار ید یم تر از قبل میهر لحظه اوضاع رو وخ

 ... .کرد یبود که فکرش رو م یتر از اون ی موضوع جد

 

 ده ی و سپ خورد به تناوب حامدیش مدام زنگ میگوش
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 چکدوم رو یه ی گرفتن حوصله  یبودن که تماس م

 به یه که هرچیدونست الن حالش طور ینداشت م

 حین ترجیهم ی گه برایاد بدون فکر بهشون م یدهنش ب 

 ....رنیبم ی خبر  یداد جوابشون رو نده تا از ب 

 سرشون یینا بود چنان بالی عد نوبت ساز حال به ب

 مونیخودشون پش ی اره که تا عمر دارن از کرده یب

 .....باشن 

 نید به ایرس یا بود و زودتر به دادش میاگه کنار هل

 .شدیت گرفتار نمیوضع

 .ناشناخته سراسر وجودش رو احاطه کرده بود یترس

 ..... مثل مرغ سرکنده آروم و قرار نداشت

نبار از خونه بود حتما دست به دامن  ینگ خورد اش دوباره ز یگوش

 داد با ید جواب میانو بیمادرش شدن ، ا

 ن ین تصور که مادرش پشت خطه حس کرد تو ایا
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 از داره، یدن صداش و حرفاش نیط چقدر به شنیشرا

 : دکمه وصل تماس رو زد

 ... الو سالم 

 

 ... گه مادر؟! نگران شدمی م ید چی سالم پسرم، سپ 

 مردونه اش ی بود تا اشکا یمادرش کاف ی ادن صدیشن

 .... بشن ی جار

 دعا کن داره جلو چشمم از دستم  یهل ی امام ان! بر 

 .... رهیم

 !شده؟ یخدانکنه پسرم، مگه چ 

 !ه ؟یخارج از رحم چ یدونم مامان، حاملگینم 

 مش یرتر رسونده بودیکساعت دیدکترش گفت اگه فقط 

 شش بودم یمن پده بود . اگه  یفایگه بیمارستان دیب

 نجاها بکشه؟! من ا صال یذاشتم کار به ایمگه م 
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 بارداره، از طرف من به اون داماد   ینستم هلدوینم

 شعورت بگو فقط مگر دستم بهش نرسه به مول یب

 .... کنم  یاه میروزگارش رو س

 

 

 

 ۸ 

 د خشکشیشن یکه م ی ز ین خانوم پشت تلفن از چیپرو

 رل کنه ، باکرد خودش رو کنت ینا سعیزد بخاطر س

 : فروخورده گفت یبغض

 نباشه، تا خداپس غمت  ی پسرم تو خدا رو دار 

 م ما یکنیفته، براش دعا میه برگ از درخت نمینخواد 

 ... خبر نذار یرو ب

 تونمینم ید ، من بدون هلی باشه مامان فقط دعا کن 
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 ..... کنم یزندگ

 گذره و  یر مین حرفا رو نزن ان شاءالل که به خیا 

 ....اره یش ر و بدست م ی تسالم

 یجاررو که قطع کرد اشکاش بخاطر عروسش  یگوش

 راز ی ده بود به ش یش فهمیم ساعت پ ین ن ی شد. تازه هم

 ش مشکل دار بودهیباردارد  یش شنیقه پ ین چند دقیرفته و هم

 ه اش ین نوع باردار یدونه که اینو می، حداقل ا

 نداشته باشه همون  یخطرناکه و ممکنه عواقب خوب

 د یفهم یهم وقت ی ه دست به دعا شد حاج آقا معتمدلحظ

 ار متاثر یوس محبوبش اومده، بسسر عر ییچه بال

 ... شد

 ن هم در عجب بودی امروز نازن ی ن خانوم از رفتارایپرو

 ریاز صبح داخل اتاق بود و بر خالف چند روز اخ

 نخورد یامد ظهرم ناهار درست و حسابیرون نیب
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 یده بود ولیزش پرسه چون ایدونست مشکلش چ ینم

 .....د ینشن ی جواب قانع کننده ا

 :م خطاب به همسرش گفت ن خانویپرو

 دست رو  ی نجوری تونم همیراز نمی د برم شیمن با 

 ....رمیمیدست بذارم از دلشوره م

 : ن و گفتییصداش رو آورد پا

 شه کهیکار کنم؟! نمین دختره رو چی دونم ایفقط نم

 ..... اقبت دارهاز به مر ینجا تنها بمونه، نیهم

 ه خواست بدونیده بود میتلفن خونه زنگ خورد سپ

 ن خانومینا صحبت کنه ؟! پروی مادرش موفق شده با س

 

 ا افتاده رو بهش یهل ی که برا یبا اشک و افسوس اتفاق

 ... گفت

 ده بودیده شنین زنگ زد ، از سپیمیم ساعت بعد س ین
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 ا با افتاده ، مادرش تلفن رو جویهل ی برا یچه اتفاق

 : داد

 ....د یبفرمائ

 حالش خوب  یلدم هی د شنی ؟! از سپیسالم مامان خوب  

 وار سرمونیه داره از در و دین بالها چیست مامان این

 !قراره تموم بشه؟   یاد ؟! پس کیم

 دم آروم و قرار ندارم خودم ی شن ی دونم از وقتینم 

 نا یس ی نا، اگه بدونیا و سی ش هلی نجام دلم اونجاست پیا

 رازهیا شیدم هلیاشت ، من که تازه الن فهمد یچه حال

 !؟ ی دونستیتو م

 ...بهم گفت ی د تلفنی دم سپیمنم صبح فهم

 د، با شک و یبه ذهنش رس ی زیهو چین خانوم یپرو

 :گفت  یخواهش ید و لحنیترد

 در حق من یه لطف ین جان! قربونت بشم یمیس 



@Romanbook_ir                                                                                      تابوشكين عاشقانه  

  
 

شما! یمجازق ین رف ین و آخریرمان بوک:  اول                                      

 .شمیونت م یتا عمر دارم ممنون و مد یکن یم

 

 قه یکه مضا یدون یبتونم م ی رمامان ؟! کا  یچ 

 ... دمیل انجام م یکنم، با کمال م ینم

 ما؟! تا بتونم برم ی خونه  ی ایب ی ه چند روزیشه یم 

 .....ره یگ یراز، اگه نرم اونجا دلم آروم نمیش

 

 

 ۸ 

 :ن بالفاصله گفت یمیس

 د با یگه خواسته بودیمامان! اگه هر کار د ییوا 

 ام از اون ید بیندارکردم ، توقع که  یل قبول میکمال م

 ....!کنم ی نکبت نگهدار ی دختره 

 نه  ی ایبخاطر من م  ی ایزت خواستم ، اگرم ب من ا 
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 ... اون

 

 د که حرف زدم گفت فردا صبحیمامان جان ، با سپ

 راز منم همراهشونیرن شیو پسراش م یعیشف ی آقا

 یازم نخواه حت یبدم ول یهل ی رم حاضرم ج ونمم برایم

 خت نحس اون دختره رویو رام اونجا یکساعت بی

 خودشم خوب  ی برا نمشی کنم اگه ببیتحمل کنم، فکر م

 ستم. و اصالًینباشه من مثل شما و بابا اونقدرا آروم ن

 ... !د؟یکن  یکنم چطور تحملش میدرکتون نم

 ن جان ،یم  یس  ینی ر ببین حرفا رو فعالً ول کن ! خیا 

 نا با یراز خوبه، حواست باشه س یش ی نم که بریهم

 زنهیدلم شور م یلی ر نشه خیدرگ یع یشف ی انواده خ

 آقا حامد خط و ی باهاش حرف زدم همش براکه   یتلفن

 ترسم به هم یهستن م   ید . هر دو عصبانیکش  ینشون م
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 ی بدن دستمون، تو مراقب باش اتفاق ی ه کاریچن و یبپ

 تونه چندی نم میرم بب یه تماس بگیفته تا منم با ر اضین

 راز دارمیام شینجا تا منم بتونم ب یاد ایروز شبانه روز ب

 به  ین جان اگه رفتی میشم ، سیوونه میاز دلشوره د 

 ....نجایان ایا جان و آقا محسن بگو بیصوف

 

 ندارن خودشون یچ مشکلید اونا هی شما نگران نباش 

 رم بایان، پس من تماس ب گیاز پسش بر م ییدوتا

 ...رنینم ساعت چند می د هماهنگ کنم ببیسپ

 داشت، به  ی حال بهتر یانوم بعد از خداحافظن خیپرو

 اد یاز دستش بر ب ی ان داشت که هر کارنی ن اطمیمیس

 ده، و همونطور که ازشیا انجام م یهل  ی دلسوزانه برا

 یت کارینا هست تا تو عصبان ی خواسته مراقب رفتار س

 .... داشته باشه یمونینزنه که پش یا حرفینکنه 
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 :ال همسرش گفتیراحت شدن خ ی برا ی حاج اقا معتمد

 نجا ، بعدشیاد ایه خانوم هماهنگ کن ب یتو با راض

 یچ اتفاق بد یم نگران نباش ان شاءالل هیریباهم م

 ....اد، به دلت بد راه نده یش نمیپ

 چشمش رو ی که اشک گوشه ین خانوم در حالیپرو

 :آهسته گفت ییکرد با صدا یپاک م

 یحتم ولکه کرده نارا یینا بخاطر کاراینکه از سیبا ا 

 ک لحظه از فکرش یداشت؟!  یچه حال یاگه بدون

 ....امیرون نمیب

 :ن آورد و گفتییصداش رو پا ی حاج آقا معتمد

 

 ین ی ن سنگیبه ا ینا خالفیتونم فکر کنم سیمنم نم 

 ا زودیر یراد داره که دیکار ا ی ه جایانجام داده باشه 

 ....شهیمشخص م
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 ریز به خیمه چاز کردم تا هید چقدر نذر و نیاگه بدون 

 ... لند بشهش همسر و خانوادش سربی بگذره و پسرم پ 

 

 

 ۸۶ 

 د یخر ی نا بعد از صبحانه برایصبح شنبه ، مادر س

 .رون رفتن داشتیقصد ب 

 .ن هم به حمام رفت چون عصر وقت دکتر داشتی نازن

 یو آمدن کس ی در ورود  ی حمومش بود که صدا ی آخرا 

 ه؟! فکرینه ک ی بب د، آب رو باز نکرد تایبه خونه رو شن 

 

 یاز چند لحظه صدا بعد  ین خانوم اومده ولیکرد پرو

 زد و ید که مادرش رو صدا میچیده تو خونه پ یسپ

 زنگ ی کنه. صدا یمعلوم بود داره خونه رو جستجو م
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 رو جواب بده ، صداش تو یتلفن باعث شد گوش

 :دیچ یسکوت خونه پ

 .د یبله بفرمائ 

........ 

 !؟ دین جان خوبیمیسالم س

........ 

 ...م یممنون ما هم خوب 

........ 

 انگار  یدم ولیحامد اآلن من رو آورد خونه تازه رس

 ! ستن ینا ن یمامان ا

........ 

 یام ولین دختره بیباور کن منم دوست ندارم بخاطر ا 

 که حامد اراک  ی شه ، چند روزیدلم برا مامان تنگ م

 گهیدامروز  یام شبم بمونم ولینبود رغبت نکردم ب
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 ش مامانیساعت پ  اوردم به حامد گفتم چند یطاقت ن 

 ....اد دنبالمیباشم ظهر ب 

...... 

 می ن حال رو داریاآلن همه هم  ی دونم حق داریآره م 

 ..ن رو گفتیکردم اونم هم ی با سودابه هم صحبت م 

....... 

 نا ازیخواد بشه ؟!حال که حامد ایم یدونم چ یمنم نم 

 ی نا حق حرف زدن با هلیفتن س لج افتادن گ ی دنده  ی رو

 ......هرو ندار

....... 

 رو  یدلم براش سوخت پنجشنبه اومده بود هل 

 نا ی هم حس س یه چون هلیتیبد وضع  یل یخواست خ یم

 خواد و غصهیرو نم یین جدایرو داره اصالً دلش ا
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 ....!شه؟یم یدونم آخرش چی خوره نمیم

...... 

 دانشگاه  ن ترم رو رفتهیرازه، ایش یالن که هل 

 به  یدونه حت ی کس نم چیراز، حامد خودش بردش هیش

 

 خواد یچ وجه نمیگه به هینام نگفتم ، حامد میمامان ا

 .....نا بدونه یس

........ 

 ده، ی ن تر شد ه کاراش رو کندتر انجام میسنگ  یاز وقت

 فته، یز بخوره و ب یترسه پاش لیخصوصا داخل حموم م

 که یی زایبود از چبه جونش افتاده  ی چه اندوه جانگداز

 نا اومد و اون حرفا روینجشنبه که س د منقلب شد. پیشن

 ید هم مشخص بود چه حال داغون و سرگشته ایزد، ند

 ....داره
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 دیده پشت ت لفن به خواهرش زد فهمیکه سپ  ییبا حرفا

 ن خانواده مزاحمت و دردسر ین ایچقدر وجودش ب

 ی راز شده برایا به شیجاد کرده، باعث رفتن هلیا

 د واقعا تا کجااز خودش بدش اومد فکر کر ی لحظه ا

 !خواد به کجا برسه؟ یش بره؟! ته ماجرا میخواد پیم

 ن شکل ممکن به ینا رو به بدتری س یچرا حال که زندگ 

 ید چون تصورات غلطی ست؟! شایخته خوشحال نیهم ر 

 ن رفته ویداشت از ب ی معتمد ی که راجع به خانواده 

 

 نیکنه، به ایه نگاه م یاره به قض د ی گه اید دیحال با د

 ن خانواده مناسب نبودهیا ی ده برایمهم رس ی جه ینت

 باهاشون نداره، به تک تک یچ وجه اشتراکیچون ه

 بهش داش ته باشن. حال که به  ی ده حس بدیشون حق م

 شتر یشه و احساس مادرانه بیک تر میمانش نزدیزا
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 که شروع کرد و ی درش شکل گرفته از کار اشتباه

 یمونه ول یده پشیمنطور به اشتباهش داره ادامه یهم

 ا اصالًیتونه انجام بده؟! آیم ی جبرانش چه کار ی برا

 !قابل جبران هست؟

 

 

 ۸ 

 

 نا اومد که با یحرف مادر س ی صدا یقیبعد از دقا

 د یکرد ، صداشون که محو شد فهم یدخترش صحبت م

 .... مادر و دختر به آشپزخونه رفتن

 و ید، دوش آخر رو گرفت به آروم کارش تموم شده بو

 .ن صدا از حموم خارج شد یبا کوچکتر

 ی ده بود حال خوبیکه شن  ییزایبه اتاق رفت با چ
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 تخت دراز  ی آرامش رو یبدست آوردن کم ی نداشت برا

 ی آن یم یتصم یده بود با هول بلند شد. ط یفایب  ید ولیکش

 کی نا رو گرفت، یس  ی ش رو برداشت و شماره یگوش

 د ید فهمبار ... بار سوم که رد تماس دابار ... دو

 ک و یده است و قصد جواب دادن نداره، حس تاریفا یب

 .کرد  یدرک م ینا رو نسبت به خودش به خوبیتلخ س

 نا ی با مهران تماس گرفت اونم رشت بود و به س

 .نداشت  یدسترس

 د حتما اآلن هر دو شرکت هستنیفکرش به آرش رس

 ا ینا تا بهش بگه هل ی رو بده س  ید ازش بخواد گوشیبا

 نا امروز یآرش هم گفت س  یراز رفته، ولیه شبه دانشگا

 .امده باهاش صحبت کرده خونه استیبه شرکت ن 

 

 ی مونه برایپاسخ م یدونست بیبه خونه زنگ زد م
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 نا دوست یغام گذاشت، مشخص بود س ین براش پیهم

 کین فقط به یهم ی نداره صداش رو بشنوه برا

 : ردکوتاه اکتفا ک ی جمله 

 " !!!ازریا رفته دانشگاه ش یهل "

 تپشناک قلبش رو به  ی رو که گذاشت صدا یگوش

 د. بعد از مدتهایتخت در از کش ی د رویشن   یوضوح م

 کرد  یم  یبهش دست داد احساس سبک یحس خوب

 خواست یمون نبود دلش میکه کرده پش ی هرگز از کار

 که مسببشون بوده رو جبران یاز مشکالت یاندک

 ... کنه

 گفت دوستیکه م ی دمعتم ی دختر آقا ی دن حرفایا شنب

 که  یو فالکت یچارگیاد به بینداره به خونه پدرش ب

 نا هم فقط تا یبرد . س یشتر پ یبانش رو گرفته بیگر

 .... در خونه اومد ی جلو
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 ....نهیکنه سنگ   یکه درش تنفس م ییکرد هوا یحس م

 ی تنکه کار سخین روزا اونجا رو ترک کنه، با اید همیبا

 ...ادد ید انجامش م یبا یبود ول

 

 هم گذاشت و بعد از مدتها خواب یچشماش رو رو 

 ی رفت. ظهر نتونست ناهار بخوره، ب ینسبتا راحت

 رو بهانه کرد دکتر عصرش رو هم نرفت و یحوصلگ

 .... به فردا موکول کرد

 ایهل ی د براینا فهمیمادر س  یتلفن ی غروب از صحبتها

 همه رو نگران و دست به ش اومده و یپ ی مشکل حاد

 غام ید پیرازه فهمی نا شید س ی نکه شنیرده از ادعا ک

 ...افت کردهیصبحش رو در

 فته امکان نداره خودش رو یا ب یهل ی برا یاگه ا تفاق

 تو مرامش یگه آدم کشیبود د یببخشه اهل هر خالف
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 که ی ن بردن بچه ایاز ب ی نبود اگه بود که برا

 یزیر براش چامده جز دردسیخواست، چون نینم

 ... کرد ینداشت دل دل نم

×××× 

 خانوم زارع رو به اصرار به خونه فرستاد تا 

 استراحت کنه ب عد از چند ساعت انتظار سخت و عذاب 

 

 ا تموم شد. با عجله به اتاق دکترش رفت یآور عمل هل

 ... ، در زد و وارد شد

 !د، حال همسرم چطوره ؟یخانوم دکتر ! خسته نباش 

 کارمبودم من و هم یاز عملش راض خوشبختانه 

 رحم وارد  ی به لوله  یبیم تا آسیبه خرج داد  یدقت کاف

 د فعالیشد ی زیو خونر یل ضعف جسمانیبدل  ینشه ول

 بل ی ت استیژه باشه تا به وضعیو ی د تحت مراقبت هایبا
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 ....و نرمال برسه

 

 

 ۸۸ 

 :در ادامه گفت یدواریدکتر با ام 

 

 ی م مابقیامد انجام دادیمکه از دستمون بر ی ما هر کار

 اد و بهید هر چه زودت ر به هوش بیا خداست دعا کنب

 .... بخش منتقل بشه

 وارفته به سمت ی افه ایکرد و با ق ی نا تشکر دوباره ایس

 :در اتاق رفت قبل از خروجش دکتر گفت 

 د انشاالل خانومتون بهی ! خوشحال باش ی جناب معتمد 

 د که یس رو دارن شان یان و شما دوباره ایهوش م

 ....دیبچه دار بش
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 :ستاد و در جواب گفتیرمق ا ینا بیس

 طی ن شراید تو ا ید خوشحال باشم؟! فکر کردیواقعا با 

 برام مهمه؟! ازتون ی کنم و ذره ا یاصالً به بچه فکر م

 نقدر با یکاش در مورد سالمت خودش ا  یممنونم ول

 داینکرده به هوش ن ی د اگه خدایکرد ینان صحبت میاطم

 خوامی! فقط خودش رو مخوره ؟یبچه به چه دردم م

 نباشه!!! بازم ممنون بخاطر ی چ وقت بچه ایاگه ه یحت

 ...زحماتتون

 اتاق رو ترک  ینموند با درموندگ  ی گه ایمنتظر حرف د

 یکه همه  ییژه جایو ی کرد و به بخش مراقبت ها

 

 ر بود که یذهنش آشفته و درگ ی ش بود رفت بقدری زندگ

 بود اآلن که  مطمئن ی تونست بکنه ولی نم  دعا هم یحت

 .... کنن  یا براش دعا میلیدونن خیبا ه مه میگه تقرید
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 !بود؟  ی ه داد. امروز چه روزیوار تکیسرش رو به د

 رفتن به دانشگاه  ی ده شد. برایذهنش سمت صبح کش

 ش افتاد ی گوش ی ن روینازن  ی شدکه شماره یا آماده م یهل

 دن صداش یشن یحتچند بار تماس گرفت جواب نداد. 

 ... .زجر آور و از تحملش خارج بودهم براش 

 رون رفتن از در آپارتمان بود که تلفن خونهیدرحال ب

 ی لحظه  ید ولیاعتنا کفش هاش رو پوش یزنگ خورد ب

 ن یخکوب کرد . نازنیر تلفن اونو سرجاش میامگیآخر پ

 رش کرد. با یکوتاه غافلگ  ی خبر ی ک جمله یبود که با 

 باورش سخت بودک جمله تو ابرها بود ی دن اونیشن

 .ره یا خبر بگیدردسر از هل یو ب  ین راحتیبه هم

 .امش رو گوش دادیگه پیکبار دیبرگشت داخل خونه و 

 ا فرسنگها ازش دوره؟! تک و تنها تویاآلن هل یعنی

 کنه؟! حامد رسما عقلش رو از  یکار میب چیشهر غر
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 رفتن ندادن  دست داده اون زمان تا تهران بهش اجازه

 !راز؟! چطور ممکنه؟یشحال رفته 

 نیساعتش رو نگاه کرد  بود. فکر کرد اگه هم

 زود برسه   یل یافته خیشبه بازم اآلن راه ب  

 یدا کنه ول یا رو پی هل یتونه تو شهر به اون بزرگینم

 تونه یق دانشگاه راحت میاگه تو روز برسه از طر

 کرد تا ید پرواز میره. با یآدرس محل سکونتش رو بگ 

 آشنا  ییما یآژانس هواپ ید هر چیرس یزودتر بهش م

 ساعت ی شون برای کیداشت تماس گرفت تا بالخره 

 آورد  یداشت. اگه شانس م  یم بعدازظهر کنسلیک ونی

 تونست تو دانشگاه خودش رو ید م یرس یو به موقع م

 ....داش کنهیپ

 ن سرعت به یشه انگار آمدنش با ای هنوزم باورش نم
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 واقعا اگه به موقع است خدا و معجزه بود.  راز خویش

 !امد؟یش م یا و زندگ یبه سر هل  ید چیرس ینم

 د یکش یشد و قد م یشون چنان قدرتمند میافکار پر یگاه

 .... دیرس یم یستی که از تصورشون به مرز جنون و ن

 

 ا ی دونستن هلیکه اطرافش بودن و م یین آدمایاز ب

 یهش بده ؟! کسن خبر رو بین اید نازنیرازه چرا بایش

 که با  ین چن د وقته ، کسیا ی ای بدبخت ی ب همه که مسب

 اعتبار یهدف گرفتن آبروش باعث شد در نظر همه ب

 .... بشه

 

 

 ۸ 

 :دیکه در رفت و آمد بود، پرس ی از پرستار



@Romanbook_ir                                                                                      تابوشكين عاشقانه  

  
 

شما! یمجازق ین رف ین و آخریرمان بوک:  اول                                      

 د حال همسرم چطوره؟ یشه بگ یم 

 د تا فردا ینظر دادن با ی نکردن هنوز زوده برا یفرق 

 . فردادیمنزل استراحت کن  دید. شما بریصبر کن

 .دیاریف بی تشر

 

 !نمش ؟ی تونم ببیم 

 د، اگرم خودم ید منتظر بمونیاآلن که نه تا فردا با 

 ....دشین یکنم بذاره بب ینبودم به همکارم سفارش م

 ز و رقت یافه اش تا چه حد ترحم برانگیدونست ق ینم

 هیبه هم داره یپرستار غر یرسه که حت ی بار بنظر م

 ...دهیم یر دوایو ام ی هش دلدارب ییجو را

 فته و ازش بخواد تمامیشد به دست و پاش ب یکاش م

 براش  ی اش باشه نذاره اتفاقیش رو بکنه مراقب هلیسع

 ....فتهیب



@Romanbook_ir                                                                                      تابوشكين عاشقانه  

  
 

شما! یمجازق ین رف ین و آخریرمان بوک:  اول                                      

 قبلش نشست چطور ی سرش رو تکون داد و سر جا

 !تونست بره خونه و راحت بخوابه؟یم

 شهیخواد مگه م یا نمیرو بدون هل ی چ خونه ا یگه هید

 نبار سرشیو بره ؟! از محالته ا اش رو تنها بذاره یهل

 ازش جدا کنن،  ی ه ا یا رو ثان یده هلی هم بره اجازه نم

 ذاشت هریامد و م ی د جلوشون کوتاه میدفعه قبل هم نبا 

 .... ش بکننیخوان با خودش و زندگیم ی کار

 ا یکه هل یهم نذاشت مثل همون شب ی تا صبح پلک رو

 ست اون شب هم تمامدون ست کجا ی خونه نبود و نم

 

 ا رو در یرفت، هل  یدر مغزش رژه م ی بد ی مدت فکرا

 ....د النم همون حالت رو دارهید  یم ی ط بدیشرا

 ه ،چرا یبدتر از اون شب ، چقدر طولن یطیشرا یحت

 !شه ؟یصبح نم
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 خوابش یکه نشسته بود به سخت  یهمون صندل ی رو

 پا با هول و شتا ب از خواب  ی دن صدای برده بود . با شن

 رون در حالیبا لباس ب یشبیهمون پرستار ددار شد یب

 فتش تموم شده بود به سرعت دنبالشی رفتن بود، ش

 :رفت و گفت 

 ! د خانومیببخش 

 : ستاد و گفتیپرستار ا

 ت هستنید؟! خانومتون تو همون وضعییبله؟! شما 

 م با ی داشت ییض هایما مر  ینکرده ول یطشون فرقیشرا

 خواست خدا به هوش آمدن یکمتر ول ی اریسطح هوش 

 .... باشه همونه توکلتون به خدا باشه یهرچ

 نمش؟ی تونم ببیم 

 ...دیاریف بیبله با من تشر 
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 نا ی راه رفته رو برگشت و به همکارش گفت تا بذاره س 

 د کناری نه، گان مخصوص پوشی ا رو ببیبره داخل تا هل

 سه یا تو خواب براش حکم قدیشه هلی تختش رفت هم

 ب یعج ی ن همه دستگاه و لوله هان اوی رو داشت النم ب

 .شه بودیتر از هم یب مظلوم تر و خواستنیغر

 ل دادن داخلشینا تحویلش رو به س یروز که وساید

 خودش به ی ساعت و حلقه هم بود حلقه رو کنار حلقه 

 .کش انداخته بودیانگشت کوچ

 

 

 ۸ 

 

 ا کناریهل ی اد، حلقه یم داشت تا به هوش میتصم

 اشه، خطاب بهش با التماس و خودش دستش ب  ی حلقه 
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 :گفت ی زار

 دات کردمی؟! تازه پی ا یبه هوش م یپاشو، پس ک یهل 

 ؟! مطمئن باش به هریکن  یازم استقبال م  ی نجوریا

 هی ی ه بار تو زندگ یذارم، یگه تنهات نمیشده د یمتیق

 ن باشه از توانمینقدر سنگ ید ایکردم تاوان ش نبا یغلط

 .... خارجه

 زارع همراه پسر و عروسش به ظهر خانوم ی کاینزد

 رضا تشکر کرد اون جا ینا از علیمارستان آمدن سیب

 ا ین هلیهم ی د دوست حامده و برایبود که فهم

 نا رو یرضا که حال خراب س یخونشون ساکن شده ، عل 

 :د ، گفتید

 م خونه استراحت کن خانوم و مادر من یا بریشما ب 

 وادش تو راهنجا هستن، با حامدم صحبت کردم با خانیا

 .... رسنیهستن عصر م
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 یینجاست جایتا همسرم ا یممنون از لطف شما ول 

 ....رمینم

 یزیگه چیده است دیفاید اصرارش بیرضا که د یعل

 ....نگفت

 کساعت همراهیخانم زارع و عروسش هم بعد از 

 .....رضا رفت ن  یعل

 ن بار تماس گرفتن ی تا عصر مادرش و خواهراش چند

 اد ین داره م یمید سیکه کردن فهم  ییاز صحبت ها

 از یاز داشت کسیراز قوت قلب گرفت انگار نیش

 ....ط کنارش باشهین شرایکانش در اینزد

 همراه پدرش به ی نان داده بود بزودیمادرش بهش اطم

 .... ادیراز میش

 ن بار تو امروزیچندم ی لش بر ایعصر موبا  ی طرفا
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 :دن اسم مهران جواب دادیزنگ خورد با د

 !سالم داداش 

 !؟ینا جان ، خوبیسالم س 

 ...ممنون 

 

 !کار داره؟ین دوباره با تو چی روز تو فکرم نازنیاز د

 . .. رم بپرسمیوقت نکردم تماس بگ یول

 گم اآلن اصالً حالشو یمهران جان بعداً برات م 

 . ... ندارم

 !ده برات؟یفقط بگو دوباره نقشه کش 

 دمت براتیگه است که دیز دی ه چینه موضوع  

 ....گمیم

 !؟ی ری؟! بچه ها گفتن شرکت نم یستیتهران ن 

 رم بهت بگم یخواستم باهات تماس بگینه ! اتفاقا م 
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 ! ام شرکت یتونم بی رازم نمیش یمدت

 !پسر؟ یکن یکار میراز چیتو ش 

 ! !!نجاستیا ایهل 

 !؟ی چ ی راز برایش 

 آمد، از مهران یا با چند نفر داشت میدکتر هل

 ره، با یگید و گفت بعد باهاش تماس مکر یخداحافظ

 : شتاب خودش رو به دکتر رسوند و گفت

 د همسرم چه یی شه بفرمایسالم خانوم دکتر ، م 

 !ت بخش هست؟یدارن؟! رضا یتیوضع

 

 : خانوم دکتر گفت 

 کردم داره به حالت ی تش رو بررسی اتفاقا اآلن وضع 

 ه زود ب یلید. ان شاءالل خیرسه ، نگران نباشینرمال م

 .....ادیهوش م
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 ! ممنون خانوم دکتر 

 ن رو همراه همسر یمی صحبتش که با دکتر تموم شد س 

 .... آمدن ید که به سمتش م یرمان دیه

 

 

 ۸ 

××××× 

 هیترک

 

 ۳آ ذرماه 

 ن ساعت از پرستار خواست یبه عادت هر روز صبح ا

 نه و ازیم کنه تا بتونه راحت تر بشیتختش رو تنظ

 با و دلنواز یه چشم انداز زرون رو نگاه کنیپنجره ب 

 نیا  ی نکه منظره تکراریرون رو دوست داشت با ایب
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 نداشت و هر روز به همون یخستگ یروزاش بود ول

 براش به همراه داشت  یزان شور و سرزند گیم

 در ید و مهمیج جدین مدت به نتایخصوصا که ا

 نده رو براش یر آی که مسیده بود، طوری ش رسی زندگ

 ر نشده باشه ویدوار بود دیام کرد فقط  یمشخص م

 .داش کنهیپ یط خوبین رو در شرایبتونه نازن 

 م تو دستش رو نگاه کرد با ین بار تقویچندم ی برا

 مارستانه ، با وجود یکم اه و پنج روزه بیقا یامروز دق

 از یمارستان هاستانه س ین اتاق در بیداشتن بهتر

 رزوآ یاستانبول ول ین المللیب ی مارستانهاین بیبهتر

 ....دا کنه یپ یکرد هرچه زودتر بتونه ازش خالص یم

 

 ه با اون حال و روز ، چند ین از ترکی بعد از رفتن نازن

 ...رهاش نکرد ی که گذشت عذاب وجدان لحظه ا ی روز
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 ی ن رفت طبق برنامه یآخر همون هفته که نازن 

 رقابل تحمل و یغ ی ها ییپر کردن تنها ی و برا یشگیهم

 گه از ید یکیدوباره مهمون  ر آخر هفته هاش،یدلگ

 که  ییاز اونا یکیمعروف استانبول شد.  ی ت کالب هاینا

 .داشت  ی ادیخاصش طرفداران ز ی هایژگیبخاطر و

 نا در استانبول محل تجمع هنرمندان و افراد یکالب ر

 ورود بهش رو  ی که همه کس اجازه ی مشهور بود. طور

 کت و شلوار حق ورود داده  ینداشت جز با لباس رسم

 ال به ین و ژیالت نوروز که نازن یه بارم تو تعطیشد .ینم

 ....ن کالب آمدنیاستانبول آمده بودن باهم به ا

 بسفر داره  ی که به پل و تنگه  ییبایبخاطر چشم انداز ز

 ... شه یشتر افراد واقع میشه مورد عالقه و توجه بیهم

 ای فارغ از دن یهودگیرو با ب ی ریساعات مفرح و دلپذ

 ....گذروند یمتو اونجا 
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 د. از یخواست رس یکه م ی زینهمه سال کار کرد و به چیا

 رغم قول و یه شون علیگانه دختر همسایکه  ی روز

 

 و  ی بازار ی که باهم داشتن ب ا آمدن خواستگار ی قرار

 . پولدار به اصرار خانوادش جواب مثبت داد

 کشهیا خودش رومیکرد  یکه م ییدرست برخالف ادعا

 ر از مهرداد بهش یبغ یده کسیاجازه نمشه و یا جدا می

 چ ، اجازه دستیدست بزنه! خودش رو که نکشت ه

 ش چنان بهیزود با باردار یلیکه خیزدن هم داد طور 

 ....اوردیاز مهراد ن یگه نام یش دلبسته شد که دی زندگ

 همون زمان بود که مهرداد به خودش قول داد اونقدر

 هم ازدواج ی چ دختریکار کنه تا پولدار بشه و با ه 

 .از دخترا بهش داده بود  ی د بدیگانه دینکنه چون 

 که تو ذهنش با اون دختر ساخته بود ییبایز ی ایدن
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 گه براش سخت ید  ی گانه در کن ار مردیدن یران شد دیو

 .و زجر آور بود

به خوردن هر ات و  که مدت ها بعد از ازدواجش روزاش رو یطور

 تا بتونه گذروند  ی و کنج خونه بودن م یاشغال

 ی برا ینیریش ی اهایرو که رو ی فراموش کنه دختر

 .نده باهاش ساخته بودیآ

 به خودش آمد ترک وطن کرده بود تا بتونه  یوقت

 و یت خوش گذرونیصف ر به ن ی ش رو از نقطه ی زندگ

 پولدار شدن شروع کنه 

 

 

 ۸۲ 

 که ی ادیز ی ن اتفاق هم افتاد حال بعد از سالهایهم

 ....ازهین  یا بیار شده و از مال دنه آدم پولدیگذشته ،
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 رو که دور و برش بوده همه رو آزادانه و ییها یخوش

 و وقت تلف یهودگی تجربه کرده، امّا جز ب یبراحت

 ....براش نداشت ی زیکردن چ

 ن آشنا شد. با یال با نازن یژ ی د امسال بواسطه یع

 شدن ،  یمیصم ی که داشتن تا حد ییبرخوردها

 

 پر دردش رو براش  یتان زندگن داسیکه نازنیطور

 که تو شانزده یاتفاقگفته بود که نامزدش رو بخاطر 

 ... . بهش شده از دست داده  یسالگ

 گانه طالق یکه یم داشت در صورتیامّا مهرداد تصم

 یاگر باکره نباشه بدون معطل  یره و برگرده حتیبگ

 باهاش ازدواج کنه، چون با جون و دل دوستش داشت 

 د ازدواجشیفتاد مدتها بعد فهمی هرگز ن ن اتفاقیا یول

 به خواست خودش بوده و
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 ت یخوب خواستگارش با رضا یت مالی بخاطر موقع

 ... کامل بهش جواب مثبت داده

 ر بار نرفتین بهش گفت ازش بارداره زینازن یوقت

 خودش منع کرده ی داً برایرو اک یمتاهل یچون زندگ

 ... بود

 ه یمجبور به ترک ترک شکسته یو دل ی د ین با نا ام ی نازن

 تشیطش رو داشت که حمایکه شرا ی شد با وجود

 ....کنه

 

 ناخوش یبا حالصبح  ی ت کالب دم دمایان نایاون شب بعد از پا

 با ین یابون شد تو حال خودش نبود که ماشیوارد خ

 .سرعت باهاش برخورد کرد، منتظر نموند و رفت

 او را  ن حد که چند رهگذریادش نبود تا همی  ی ادیز زیچ

 .مارستان رسوندنیبه ب 
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 که  ی زیت چیهوش بود در اون وضعیتا مدت ها ب 

 د و یدو   ی که دنبالش م یر مداوم دختر بچه ایادشه تصوی

 ...خواست بغلش کنه یاز ته دلش از او م ی با خنده ها

 که ی ن و بچه ا ی از فکر نازن ی به هوش آمد لحظه ا یوقت

 .امدی ون نریخودشه ب ی دونست دروغ نگفته و بچه یم

 ده بود باعث شده بود یپا د ی ه یکه از ناح ی دیب شدیآس

 ....دا کنهیپ یمارستان خالصینتونه از ب

 لش رو تو تصادف از دست داده بود ویموبا یگوش

 کین رو نداشت فقط یتماس با نازن  ی امکان برقرار

 ه ازش داشت اونم چون خودش یم کارت ترکیشماره س

 ی د م یبع ینه بود ولبراش گرفته بود، مدارکش خو

 میم کارت استفاده کنه تصمیران از اون سیدونست تو ا

 مارستان و روبراه شدنیاز ب ییداشت به محض رها
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 ن رو هری ران مسافرت کنه و نازنیطش به ا ی شرا

 .داش کنهیال پی ق ژیهست از طر ی طور

 .دیمرگ د ی که کرد خودش رو در چند قدم  یبا تصادف

 یکرده روز یم  یکرده و زندگ هوده کارید چقدر ب یفهم

 از خودش یز با ارزشیچ چیفته ه یبراش ب یاگر اتفاق

 هم که داره ب ه نفع  ینذاشته تمام مال و ثروت ی برجا

 رو ی چ کسیه هیشه چون تو ترکی دولت مصادره م 

 به ی شترید بی داشت با ام ی نداره، امّا اگر فرزند

 یع واق ی ن اتفاق به معنایکرد. با ا یش نگاه م ی زندگ

 د! به شدت احساسیرو چش یکس یو ب  ییطعم تنها

 کی ن بار دلش یاول ی کرد برا  یم یهدف  یو ب یپوچ

 ن بچه رویخواست. اما مط مئن نبود نازن  یخانواده واقع

 مهراد پسش یه که بود وقتینگه داشته باشه چون ترک

 ....کرد یبچه م ن بردنیاز ب ییزد زمزمه ها
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 ش از خودش نروندهکنه کا یبا تمام وجود آرزو م

 ش رو بوضوح حسیخال ی بودش حال که رفته بود جا

 . کرد یم

 اورده باشه، اگه اتفاق یسر بچه ن ییدو ار بود بالیام

 !انه؟یا آمده یدونست بدن یفتاده باشه نمی ن ی بد

××××× 

 باز  یتو سرش چشماش رو به سخت ین ی با احساس سنگ

 ثد رنگ چشماش رو زد که باعیسف  ی کرد نور مهتاب

 .... هم بذاره ی شد دوباره پلکهاش رو رو 

 ادش اومد یبه اطرافش انداخت  ی که گذشت نگاه یکم

 نا رو به یمارستان آوردنش، س یحالش بد شد و به ب

 د بارداره یراز و فهمیخاطر آورد که اومده بود ش

 

 درد داشت ید کمیدلش کش ی رو یدستش رو به سخت
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 ....ستیدر کار ن ی حس کرد بچه ا

 شد اونو متوجه خودش یک میکه بهش نزد ییپا ی صدا

 آر امش بخش ی د و چهره ای با لباس سف ی کرد. پرستار

 ا لبخند یباز هل ی دن چشم هایسرش اومد. با د ی بال 

 :به روش زد و گفت یمهربون 

 ، همسرت از بسی خداروشکر بالخره به هوش آمد  

 . ..! وونه کردهیرون همه رو دینگرانته، اون ب

 :دید پرسیش زد. با تردیا نیهل ی شماشبنم اشک تو چ

 !بچه رو از دست دادم ؟ 

 خارج از رحم یحاملگ ی شان س آورد یلیزم خیعز 

 اگه زودتر  یرفت ول ین م یبهرحال اون بچه از ب یداشت

 ....ی موند یشد، تو هم زنده نم یبچه خارج نم

 !نم؟ی شه همسرم رو ببیم 

 ی تون ی و م یشیزم اآلن به بخش منتقل م یبله عز 
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 لت بای، عالوه بر همسرت کل فامین یهمسرت رو بب

 م یکنیرونشون میب ی رون جمعن، هر چ یسماجت اون ب

 .....ده است یفایب

 

 راز ،ینا اومده ش یدن سیا فکر کرد حتما همه فهمیهل

 تو یداد کسیگه اجازه نمیت نداشت دیاهم   ی براش ذره ا

 د جلوشونیش دخالت کنه محکم تر از قبل بای زندگ

 ی کرد، حت یش دفاع میتاد و از همسر و زندگسیا یم

 .... خواستینا رو نمیاز س ییجدا  ی لحظه ا

 ی نای ن سیب  یبا بر خورد خاصین و فریمیباوجود س

 دن ینا با دی فتاد فقط سی ا اتفاق نیهل ی و برادرا یعصبان

 حامد بهش گفته بود

 با آمدن  "فته یا ب یهل ی برا یبه حالت اگه اتفاق ی وا  "

 نا یموضوع ادامه دار نشد چون س  یعیحاج آقا شف 
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 ....ا قائل بودیپدر هل ی برا یاحترام خاص

 با هم حامد وین به آرامش دعوتش کرد، فریمیس 

 ....رمان رو موقتا از اونجا دور کردیه

 کیهمه تو سالن نزد یبا وجود ممانعت پرستارها ول

 ژه حضور داشتن، هر کس یو ی به بخش مراقبت ها

 نا یشتر سیقت شده بود از همه بطا یو ب  یعصب  یبنوع

 

 ن با عث یچند روزه از اونجا تکون نخورده بود و ا

 ... مارستان شده بودی پرسنل ب یرانیح

 خندان به طرفشون آمد و خطاب به ی پرستار با چهره ا

 : همه گفت

 ....ضتون به هوش آمدهیگم مری ک میبهتون تبر 

 یهمه از جاشون بلند شدن و به طرف پرستار رفتن ول

 :نا گفتیپرستار خطاب به س
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 ...ن نی خوان ببی! خانومتون شما رو می معتمد ی آقا 

 ا ویهل یدن خبر سالمتیش با شنیتموم خستگ

 دنش از تنش خارج شد در حضور همه بایدرخواست د

 

 که درش حلول کرده بود قدم ی افتخار و حس غرور

 که  ی ن جمع به سمتیسنگ  ی ر نگاههایبرداشت ، ز

 نا قبال درخواست اتاقی ش کرد رفت. سییاپرستار راهنم

 ا رو به همونجا منتقل کردهیداده بود. هل یخصوص

 :بودن، وارد اتاق که شدن پرستار گفت

 ح وی نم خانومتون صحیا ی معتمد ی د آقایبفرمائ

 .... سالم

 ...نو گفت و تنهاشون گذاشت یا

 ا رسوند یبلند خودش رو کنار تخت هل  یینا با قدمهایس

 نیتابانه دلتن گشون بود بهتر یکه ب ییدن چشماید
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 ا رویهل ی اشکا یش بود وقت ی زندگ  ی ن روزا یاتفاق ا

 چشماش به سرعت روان شدن ، ی د که از دو گوشه ید

 : گفت ی دستور یمعترضانه و با لحن

 ید خوشحال باش یه کردنه؟! بای! اآلن وقت گریهل 

 ...ی من تازه متولد شد ی خدا تو رو دوباره بهم داد برا

 کتر بهشید و نزدیکنار تخت رو جل و کش  یصندل

 : دینشست با دست اشکاش رو پاک کرد و پرس

 

 نی؟! دردات به جونم کاش تو رو با ایحتما درد دار  

 .....دمید یحال نم

 نا متوجهی نا انداخت ، سی به س ی ا نگاه موشکافانه ایهل

 :د و گفت ینوع نگاهش شد، خند

 ! چند روزه حموم نرفتم ام ؟ یچقدر هپل ینیب یآره م 

 .... کردم یم  یم ثل تارزان شدم انگار تو جنگل زندگ
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 نا هنوزم یبه روش زد، س یا لبخند کم رنگیهل

 !هیا جذاب و خواستنیهل ی دونست همه جوره برا ینم

 اصالح و با اصالح ! حموم رفته و نرفته همه رو با یب

 .... جون ودل و عاشقانه دوست داره

 :ا ، دستش رو گرفت و گفتیر حال هلییتغ ی نا برایس

 که یدونم تولدت نزدیادم رفته، م یفکر نکن  

 نکه به موقع و زود یدات کردم و مهمتر ایخداروشکر پ

 ن چند وقتیمثل ا ی خواست یدم وگرنه میبه دادت رس

 .. ...دست خودت و همه  ی و کار بد یدردت رو تحمل کن

 ....چاره که بدون تو نابودمیخصوصا من ب 

 گرفته و یینهمه شور و شعف با صدایدر جواب ا  ایهل

 : خش دار گفت

 

 .... میبچه مون رو از دست داد 
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 ...ه اش شدت گرفت و به هق هق افتادیگر

 :گفت ی نا با تندیس

 ؟! بچه  ی زیر ین اشک میا ی گور پدر بچه، برا  

 ی ؟! تو حتی کار؟! مگه تو حال درس نداریخوام چیم

 بچ ه   ییای، تو رو با دنی ز یبرام عز ی ار یاگر بچه هم ن 

 .. ..کنم   یعوضت نم

 ....ی آخه تو بچه دوست دار 

 خوادیرو دوست دارم و دلم م یمن فقط و فقط هل 

 نیا یدون یم خونه ، نمینجا مرخص بشه بریزودتر از ا

 یمات مهمیکردم و چه تصم ییچند روزه چه فکرا

 ... . گرفتم

 د،د جمع شیچیر دلش پیکه ز ی ا از دردیصورت هل

 سرش رو فشار داد، انگار اثر ی نا نگر ان زنگ بال یس

 نی ق کرده بودن از بیکه داخل سرمش تزر یمسکن
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 .. ..رفته و دردش شروع شده بود

 

 

 

 ۸ 

 نا مضطرب وی وارد اتاق شد ، س ی زود پرستار یلیخ

 :دستپاچه خطاب بهش گفت

 یه کاریدرد داره  یل یخانم پرستار ! انگار خ 

 .....د یکن

 دو یکیبهتره تحمل کنه  یاده ولی دردش که ز بله 

 .... شهیگه به کل برطرف م یروزه د

 .دیق کنیشه شما براش مسکن تزریم 

 اد خوبیق مداوم مسکن زیتزر یشه ولیشدنش که م  

 ....ست ین
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 :دی ا پرسیپرستار جلوتر رفت و از هل

 !اده؟یز یلی زم دردت خیعز 

 

 .. ..اکهدردم وحشتن یاده ولی، تحملم زیلیبله خ 

 درد رو حس یخواب یزنم م یه مسکن میباشه اآلن  

 .... یکن  ینم

 نا ی پرستار مسکن رو داخل سرم زد و خطاب به س

 :گفت 

 دید، بذاریتازه به هوش آمده بهتره خسته اش نکن 

 .... استراحت کنه

 د تکون داد، اون ق در منتظرییبه نشونه تا ی نا سریس

 دش اتاق رو ترکا خوابه، بعیموند تا مطمئن شد هل

 ...کرد

 ا اونجا منتظریدن هلید ی رون رفت همه برایب  یوقت
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 ا رفت ویه سمت پدر هلینا بدون توجه به بقی بودن ، س

 :گفت 

 د حالش خداروشکر خوبهیحاج آقا ! نگران نباش  

 د یتونید میاد بود براش مسکن زدن خوابیدردش ز  یول

 حتم استراید بریاریف بی خوابه، تشر  یدش ولین یب ب

 ...ارمتون یگه خودم مید. چند ساعت دیکن

 

 قه یچند دق ی به سمت اتاق رفت و برا یعیحاج آقا شف 

 کرد یرفتار م ی اش جورینا با کم محلید سیا رو دیهل

 ...ندارن یرمان وجود خارج یانگار حامد و ه

 شد،ینا بود و شرمنده م یس ی ن متوجه رفتارایمیس

 :ش گفت ر گوشی د آروم زیکش ی نا رو به کنار یس

 ست بعداً که حالشی درست ن یهل ی رفتارت با برادرا 

 .... اد به گوشش برسه ممکنه ناراحت بشهیجا ب
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 صداش داشته ی رو ی نکه بخواد کنترلینا امّا بدون ایس

 :نه و آزرده خاطر گفت یپر ک  یباشه با دل

 با من داشتن ؟! اگه ی ادت رفته چه رفتارینکه یمثل ا 

 که اآلن به هوش یراز اونیامده بودم شیاون روز ن

 زن منو ازم ینا به چه حقیدادم ایاومده رو از دست م

 راز؟! مگه شوهرشیآوردنش ش  یگرفتن؟! به چه حق

 !کنن؟ینقدر تو کارمون دخالت میندادن چرا ا 

 م یاده شو باهم برین! پ یی ار پایداداش من، صداتو ب 

 ادت رفته چهینکه ی؟! مثل ایفتیپس ن یش گرفت ی دست پ

 سر تنها خواهرشون ییو چه بال ی کرد ییراکا

 کار و یت داره همگین چقدر براشون اهمی؟! ببی آورد 

 

 نجا، چه انتظار یشون رو گذاشتن اومدن ایزندگ

 ی ب نداشتن که هلی تو ؟! علم غ ی دار  ی موردیب
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 .....بارداره

 :لبهاش نشوند و گفت ی رو ی پوزخند

 خانومت یدونست یبه اصطالح شوهرم نم  ی تو یحت 

 .... بارداره

 کردم ی گن من کار بدین جان ، مگه نمیمیاصالً س 

 ه همیخواد عالوه بر زنم با بق یه ؟! دلم مید چیدون ی؟!م

 سه تا زن یر از هلیتونم بغ ی رابطه داشته باشم اصالً م

 ینداره به کس یمشکل  یخود هل یگه داشته باشم وقتید

 ....!چه م ربوطه؟

 !!!کهیمرت ی ار کردیتو غلط بس 

 

 

 ۸۶ 
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 شماتت بار گفت و اطرافش رو ین رو با لحنین ایمیس

 یمطمئن شد کس ینگاه کرد ، وقت  یش و نگران یبا تشو

 یست نفس راحتیاون دور و بر ن یعیشف ی از خانواده 

 : ادا مه داد ی شترید و با تحکم بیکش

 فقط  یبدون ی تو؟! راستش رو بخوا یکش یخجالت نم 

 م رو رها کردم ویندگو درخواست مامان ز یبخاطر هل

 بخاطر تو ی ه موقع فکر نکنینجا اومدم ینهمه راه تا ایا

 هستم. تو چه  یعیبوده. درضمن منم طرف خانواده شف

 ، خوبه شاهکارت هنوزم توی که طلبکار ی دار  ییرو

 ی نقدر درازه حال هلیخودمو نه و زبونت ا ی خونه 

 اد. هر چند من درکشیکنه جلوت در نمیم  یخانوم

 دیرو ناد یز مهمین چیتونه چن ی م چطور مکنینم

 ی زشت یین وجود فکر نکن از گناه مبرایره؟! با ایبگ

 پاک یشه سرجاشه و محاله از خاطر کسیکارت تا هم
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 نکر ده ی هستن اگه خدا یبینج ی آدما یلیبشه، وال خ

 دخترم افتاده بود ی ن اتفاق برایمن بجاشون بودم و ا

 

 فته ویبه غلط کردن ب   کنم تا طرف ی دونستم چه کاریم

 .آدم بشه

 ن چنان تو ذوقشیمیس  ی تلخ و گزنده  ی دن حرفایبا شن

 سال بزرگتر از خودش  ۲خورد که نتونست به خواهر 

 از حرفاش رو  ی ادیبده، بخش ز ی جواب قانع کننده ا

 ن وسط فقط یدونست ا یقبول دا شت چون درست بود. م 

 ت یحماه تنه و با تمام قوا ازش یاست که داره یهل

 ام تویستاده اگه هلیهمه ا ی کنه و بخاطرش تو رویم

 .آمد یازش برنم ی چ کاریخانوادش بود عمالً ه ی جبهه 

 .داد یبهش نم یچ حقی قانون هم در مقام همسر ه یحت

 ن رفتار و طرزیچن ی ا برایل هلیدل ی نا بخوبی البته س
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 عشق و دوست داشتن ی دونه، اگه پایرو م ی برخورد

 کرد ویبا موضوع برخورد م یمنطق   امیوسط نبود هل 

 .شد یدر کار نبود و معترض م یمطمئنا چشم پوش

 گهیده دیصداش رو نشن یخودشم حال خوشحاله کس

 ت بحث و مجادله رو نداره پس بهتره یتوان و ظرف

 براش نداشت   یمطلوب ی جه یکه نت ی نجا به مکا لمه ایهم

 .داد یخاتمه م

 

 لزم بود، با د به شدت حمومیتو موهاش کش یدست

 : گفت  یو سرافکندگ یخستگ

 چ کس حال منو درکیه ید ولیحق با توئه، ببخش 

 چقدر یاز هل ی خبری و ب ی د دوریدونی کنه شما نمینم

 ا یداش کردم دنیتو اون حال پ یسخت بود. خصوصا وقت

 ره و تار شد. تا الن که به هوش اومده باندازهیبرام ت
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 .... ه قرن بهم نمود کردهی

 رون فرستاد و دریآسوده ب ی دمش رو با خاطرباز

 :ادامه گفت

 رمید هتل بگ ی، راحته بایالم از بابت هلیحال که خ 

 ن وقت سال یهتل هما رو از اطالعات گرفتم ا ی شماره 

 ،ی نا بریخواد همراه ایگه نمیداره تو هم د یخال ی جا

 ن اآلن ی خوام ببرم هتل همیمرخص بشه م  ی م هلیوقت

 ...!ت دارن؟ینم سوئ یب رم ب یگیتماس م

 

 

 

 ۸ 

 ن چند یکه ا ین که حال آرومتر شده بود سوالیمیس

 : د یرفت رو کنجکاوانه پرسیروز تو ذهنش مدام رژه م
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 دی رازه؟! سپیش یهل ی تو ا ز کجا متوجه شد یراست 

 یگه جز خانواده یچ کس دیفقط به من گفته بود ه

 ... خبر نداشت ی زین چیاز چن  یعیشف

 از  ی که در کمال تعجب و ناباور  ی کار  ی آورادینا با یس

 کرد دچار  ی ن سر زده بود. هر بار که بهش فکر می نازن

 !دیفهم یل کارش رو نمیو دل ییشد. چرایم یسردرگم

 تعمق و تامل ی ن جایاز نازن ی ن پارادوکس رفتاریا

 ....داشت

 یهر کس ی از سو ین اطالع رسانیداد ا   یح مینا ترجیس

 کارش یده بود، ولیوشش رس ن به گیر از نازن یبغ

 داشت که  یمطلوب ی جه یبزرگ بود و نت ی بقدر

 داشته یدونست در برابرش چه رفتار و واکنش ینم

 !باشه؟

 



@Romanbook_ir                                                                                      تابوشكين عاشقانه  

  
 

شما! یمجازق ین رف ین و آخریرمان بوک:  اول                                      

 به خواهرش ین رابطه جوابینکه بخواد در ایقبل از ا

 دن که دستمال به دست و با یرمان رو دیبده، حامد و ه

 بایرون اومدن پشت سرش فریقرمز از اتاق ب ییچشما

 که عموش رو ینداشت درحال ی هم که حال بهتر

 ا روینه پدر هلیرون و با طمأنیکرد اومد ب یم یهمراه

 .... انتظار برد ی ها ی به سمت صندل

 افتیا صرف نظر از دریدن هلین هم به شوق دیمیس

 ایمالقات هل ی ن نفر برایجواب سوالش ؛ بعنوان آخر 

 .دنا هم پشت سرش وارد شی به طرف اتاق رفت س

 ا در عالم خواب و دریهل یده و مهتاب ی رنگ پر ی چهره 

 داشت  یت خاصی ت مالحت و معصومیاون وضع

 رو در  ین نگاه اشک هر کسیکه قادر بود در اولیطور

 ....ارهیب 

 ن هم با تاثر از اتاق خارج شد ،یمیس  یبعد از لحظات
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 ثبت  ی با هتل تماس گرفت و قرار شد برا  ینا تلفنیس

 رونیب یوراً مراجعه کنه، آژانست حضی سوئ یینها

 کرد ی سرسر ین خداحافظیمیمنتظرشون بود همراه س

 یمارستان رفتن اول به خونه  یب یو به سمت خروج

 

 فش رو برداره، ازینا ک یا رفتن تا سی محل سکونت هل

 لزم رو  ی ه یاول ی هتل شدن، کارا یاون جا هم راه

 ه ل گرفت، بیک خوابه رو تحویت یانجام داد و سوئ

 نا بالفاصله به حموم رفت و دوشیمحض ورودشون س

 کرد از یتش میرو که اذ یفی و کث ی گرفت تا خستگ

 ...تنش پاک کنه 

 ک دست لباس با خودش ین لحظه یچه خوب که آخر

 دن یتنش قابل پوش ی فش گذاشته بود . لباسا یداخل ک

 .نبود
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 ن درحال صحبت با یمیرون اومد سی از حموم ب یوقت

 یصحبتش تموم شد و خداحافظ یقیاز دقاتلفن بود بعد 

 .کرد

 به هوش اومده  ی ت باشه، به مامان گفتم هلیعاف 

 ...چقدر خوشحال شد یدونینم

 جانزده شدمیه ی گه بق دری، من دی کرد  ی خوب کار 

 ....رم یفراموش کردم تماس بگ

 ... مامانم طفلک اونجا دستش بند شده 

 !؟یچ ی برا 

 

 ند روز بره خونه انگار ه رو گفته بود چیمامان راض 

 ن دخترهیکرده اونم بره تا ا یدم به زحمت راضیسپ

 هویروز  ید یراز ولیان شیتنها نباشه و مامان بابا ب

 مارستانیز دکترش بیره ب ال به تجویفشار دختره م
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 .... شه، مامانم اونجا گرفتار شدهیم ی بستر

 

 

 ۸۸ 

 : گفت یتفاوت ینا با بیس

 ...ه بادمجون بم آفت ندار 

 نایمامان ا ی فته برایبراش ب یاتفاق ی چ فکر کردیه 

 .. ستیخوب ن

 :د  یپرس ینا با همون لحن قبلیس

 

 !چرا اونوقت؟ 

 شیمونه رو دستمون، آزمایش بشه م یخب اگه طور 

 ....باشه قوز بال قوزه ی د بچه مال جنابعالیهم بد

 : نا کالفه و معترضانه گفتیس
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 باشه من ی نجوری! اگرم اح بدم ؟ید توضیچند بار با 

 دارم که با دوستش چه یرم مدرک دادگاهیتقص یب

 ؟! تا بحال هام یدنین نوع نوش یاسرم آوردن .من اهل خوردن  ییبال

 ته و دوستش با چه ین عفریا یلب زدم ؟! اگه بدون

 معلوم  ال و وهمیخبه خوردم دادن و تو عالم  ن اشغال رویا ی ترفند

 اد، اگهیادم نمی ی زیه چ کردن من ک ی ست چه غلطین

 ادعاشم درست باشه بازم اون مقصره چون به من 

 که با  ی مانش بخاطر کاری بعد از زا یدون یشده، م اهانت و تعارض

 !د به حبس بره و شالق بخوره؟یمن کرده با

 رت ینا و در حینگاهش به س ین با بهت زدگیمیس

 ....د یبود که شن ییحرفا

 مان برام گفت که دونستم، مایزا رو نمین چیمن ا 

 نا پسش زده ا ونمی نا رو دوست داشته و س یچون س

 نا نظرشی انجام داده تا س ی ناراحت شده و هرکار



@Romanbook_ir                                                                                      تابوشكين عاشقانه  

  
 

شما! یمجازق ین رف ین و آخریرمان بوک:  اول                                      

 

 ان دادگ اه و . . . رو به من نگفتن ،یجر یبرگرده ول

 .....ر بگذرونهیدوارم خدا به خی بهرحال ام

××××× 

 د کهینا رو دیچشماش رو باز کرد کنار تختش مادر س

 که یخوابش برده بود، به خاطر آورد وقت یلصند ی رو

 مارستان شده و تحتیب یراه یا به چه حالید هلیشن

 امده یقرار گرفته، هنوزم به هوش ن  یعمل جراح

 ن خانوم گفته یدونست چون پرو یخودش رو مقصر م

 ر مراجعه یکه دچارش شده د یت بحرانی ل وضعیبود دل

 متوجه کردنش به دکتر بوده، اگه زودتر مشکلش رو

 مشکلش یاز به عمل جراحیشدن با دارو و بدون نیم

 ....شدیبرطرف م  یبراحت

 ن مسائل شده یهاش مسبب ا ی د با ندونم کاریفهم یوقت
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 فته یا بیهل ی برا ی رقابل جبرانیو ممکنه اتفاق غ

 یکه دکتر برایفشارش بال رفت و حالش بد شد طور

 رش شدنش رو داد. اگه فشا ی کنترل فشار دستور بستر

 

 فته و چونی مان زودرس اتفاق مینطور بمونه زایهم

 کهی بچه خطرناکه ، طور ی ه برا یان ماه هشتم بارداریپا

 اریماهه بس  ۸م اهه از  ی شانس زنده موندن بچه ها

 ....شتره یب

 ق تر شد، ازینا دقیخسته و مهربون مادر س ی به چهره 

 ،  یشتر بدش اومد بخاطر مشکالت خانوادگ یخودش ب

 نکه یه عالوه بر ایش مدت یاده خواهیو ز یخودخواه

 پدر ی خته، راحت تو خونه یچند خانواده رو به هم ر

 ی ا بین یچ توهینا داره مثل شاهزاده ها بدون ه یس

 اگر بذاره بره و مسئله یکنه. حتیم  یزندگ یاحترام
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 ن روزا رو تایعذاب وجدان ا یبچه مشخص نشه ول

 ...آخر عمرش با خود به همراه داره 

 فرزند ی ن حس زنده بمونه و برایتونه با ایطور مچ

 !گناهش هم مادر باشه و هم پدر؟یب

 

 

 

 ۸ 

 ت رو بهیواقع ی ن از ذهنش گذشت بهتره همه ی نازن

 یلیع پسش زد ، براش خیسر یلیخ ینا بگه ولیمادر س

 ر ممکنه بتونه خودش اعتراف کنه یشه گفت غیسخته م

 ....کرده ییه و چه کاراید و بد ذاتیچه موجود پل

 و  ی معتمد ی ن مدت که فرصت کرد در آرامش خونه یا

 که کرده ییقا به کارا یگرم و دوستانه اش عم ی فضا
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 ده که نسبت به هشت سال ی جه رسین نتیفکر کنه به ا

 شده و تا چه یش که هجده ساله بوذ چقدر آدم متفاوتیپ

 ...حد از اصل خودش فاصله گرفته

 یزنده بود و شاهد رفتارا ه که اگهین دختر مادری نازن

 ...زد یآورد و درجا سکته م یدخترش بود تاب نم

 مرگ مادرش  یهر چند اآلن ه م خودش رو مقصر اصل

 .دونه یو انزوا م ییدر تنها

 

 یت مادرش تو نوجوونیه که با ترب ین همون دختری نازن

 که براش افتاد یبود و بعد از اتفاق شوم ی دختر معتقد

 ....بود یمسائل اخالقت ی باز هم اهل رعا

 کبار از زبون مادرش تهمت،ی یاد نداشت حتیهرگز به 

 ده باشه چطور دختر اون مادر  یا دروغ شنیبت یغ

 !نهمه دروغ و دغل سرهم کنه؟یتونسته ا
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 ی خودش بود نون زحمت ی پا ی رو یکه تا وقت ی مادر

 خوردن هر چند ید رو میکش یمردم م ی که تو خونه ها

 .ت بودپر برک  یز ولیناچ

 به تهران مهاجرت کردن همه ی که از سر ناچاریزمان

 ییبه مراتب سخت ت ر و توانا یز فرق کرد زندگیچ

 ی با مسائل یمادرش هم کمتر شده بود. در مدت کوتاه

 ساخت ی گه ایکه باهاشون روبرو شد ازش دختر د

 ل بخاطر یتش کرد. اوایکه جامعه ترب ی دختر

 که لزم بود تو یاترییمادرش در برابر تغ ی آموزشها

 ه رقابت کنه مقاومتی اره تا بتونه با بقیخودش بوجود ب

 که از جهات مختلف ییبعد از تحمل فشارها  یکرد ول یم

 

 کرد که ی رات ناخواسته اییشد کم کم تغیبهش وارد م

 ....نجا رسوندیاونو به ا
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 بدون فکر ی کارا ی جه ی که از نت یگند و متعفن  ی حال بو

 دگرگون ی د حالیرس یاش به مشامش م و خودخواهانه 

 ...دا کرده بودیو آشفته پ

 ان بده و یت پاین وضع یبه ا ییه جایکرد  ی فکر م یوقت

 که بدجور یتمومش کنه خودش رو از عذاب وجدان

 عکس ین یش بی بانش رو گرفته خالص کنه امّا با پیگر

 زود یل ینه خیت ممکنه ببیدن واقعی که بعد از شن یالعمل

 ن رفتنه حالش که بهتر ی ن کار همیشد. بهتریمنصرف م

 رو که سر هم یمناسب داستان مزخرف  یشد در فرصت

 ... د رها و اون جا رو ترک کنهیکرده با

 دن ینا بعد از شنی با مادر س ییارویواقعا توان رو

 ش که کاش در یآل  یمهربون و ب  یحرفاش رو نداره، زن

 .ت مادر شوهرش بودیواقع

 نا از خانوادش بودیجدا کردن سچقدر ابلهانه هدفش 
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 ده بود خانوادهیاز دوستاش که ازدواج کرده بودن شن

 د کنار گذاشت و از همون اول قطعیشوهر رو کالً با

 

 دایشون رو پیرابطه کامل کرد تا فرصت دخالت در زندگ

 شوهر ی نکنن بهش القا کرده بودن کل خانواده 

 ار ید بسیدن چند مدت ی که ا ی زیچ یرقابل تحملن، ولیغ

 ... ز بودیمتفاوت و تامل برانگ

 

 

 ۸۶ 

 نان ینه رو هم انجام داد و با اطم ین معایا آخریدکتر هل

 نا داد و یلزم رو به س  ی ه هایت نرمالش توصیاز وضع

 .ص رو امضا کردیترخ ی برگه 

 نا ی با داده بود، که سیرو به فر ین از قبل آمادگیمیس
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 ده اونو با یاجازه نما رو به هتل ببره و یم داره هلیتصم

 ....خودشون به خونه ببرن

 

 کرد تا لباسش رو بپوشه  یا میبا داخل اتاق کمک هلیفر

 یمی نا چه تصمیا گفت که سین انجام کار به هلیدر ح

 ای ن موضوع ناراحتن ، هل یداره و پدر و برادراش از ا

 نا رو بگه تا به اتاق بره بعد از یبا خواست سیاز فر

 :د اتاق شد و گفتنا واریس یلحظات

 ! ؟ ی، با من کار داشتیجانم هل 

 یداشت فقط درد عذاب آور ی دیا هنوزم ضعف شدیهل

 کرد برطرف شده بود، یتش میکه دو روز به شدت اذ

 :تخت نشست و گفت ی لبه   ینا کمکش کرد با ناتوانیس

 !گفت؟یم  یبا چینا! فریس 

 !؟ی در چه مورد  
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 !؟ یتو هتل گرفت 

 !آره مگه چطور ؟ 

 !؟یچ ی خونه که هست هتل برا 

 ...ی د بری ام تو هم نبایمن به اون خونه نم 

 :گفت ی ا با التماس و زاریهل

 

 نهمهیبه باباست ، ا  یاحترام ین کار بینا جان! ایس 

 میبر  ی خوایراز اونوقت تو میراه بخاطر من اومده تا ش 

 !اد هتل؟یدن من بید ی بابا برا یگ ی م  یعنیهتل ؟! 

 من تو رو تا ی ونموقع که بدون اجازه زم ، چرا ایعز 

 یالن دار ی؟! ولی نجا آوردن بهشون اعتراض نکرد ی ا

 ده یاگه اون روز نرس یدونی ؟! میکنیمن رو محاکمه م 

 کردم، تو ید به سر میبا یبودم معلوم نبود اآلن چه خاک

 ر کردم یگ  یتو چه بدبخت  یدونیبهتر م  یکه از هر کس
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 ذره دلم بخاطر اونگی هزار فکر ناجور تو مغزم م

 یآشوبه، ح داقل بذار کنارت باشم جلو یش کوفتیآزما

 .... چاره امیتا فراموش کنم چقدر ب یچشمم باش

 م ، یست از هم دور باشیگه قرار نینا جان! دیس 

 هم  ینبار هر اتفاقیمون رو خراب کنن ایذارم زندگینم

 .....تونمیدم منم بدون تو نمیفته به حرفشون گوش نمیب

 رم ، یا خودم تنها میهتل  ی ایا با من مین که گفتم  یمه 

 ست پامو بذارم تو اون خونه و با حامد ویممکن ن

 ... ه جا باشمیرمان یه

 

 ی جار ی صال و درموندگی ا از سر استیهل ی اشکها

 رینا بدجور گ ین خانوادش و سین وسط بیشدن، ا

 تونستیز و محترم بودن نمیافتاده بود هر دو براش عز

 ا دس تپاچهیان هلیدن صورت گرینا با دیاب کنه، سانتخ
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 ست دکترشیبراش خوب ن یدونست ناراحتی شد م

 د تنهاش گذاشت ویا رو نبایسفارش کرده بود هل

 بخش باشه ی د مفرح و شادیکه توش هست با  یطیمح

 ی بشه و اگه بخوب یمقطع یچون ممکنه دچار افسردگ

 ت: گف  یمعطل  یشه، بیرفع م یکنترل نکنن به سخت

 تو یزم هر چیست باشه عزیه نکن برات خوب نیگر

 ...ی بخوا

 ل ازش جدا شد ویم  یا بیبا هلیبا در زدن فر

 .....رون از اتاق رفتینا به بیبه کمک س

 ن حامد به خونه رفت وی ا همراه خانوادش با ماشیهل

 ستادهین کنارش ای مینا رفتنش رو تماشا کرد. سیس

 : دیبود، پرس

 !؟یکار کنیچ ی خوایم 

 ...ا یب  یرم هتل تو هم دوست داشتی! من که م یچیه 
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 !م هتل ؟یکه بر یحیمگه اومدم سفر تفر 

 ...رم برو خونهیگی خب برات آژانس م 

 ؟ی این ی خوای؟! واقعا میتو چ 

 ....ام یاونا هستن نم یتا وقت 

 :ن شماتت بار گفت یمیس

 رو لحظه آخر  یهل ی نا تروخدا بس کن ! نگاهها یس 

 ه زنمیکرد ، منم  یبا حسرت تماشات م  ی ؟! چطوریدید

 تونه بهش ی که م  یط تنها کسین شرایدونم تو ایم

 گه یچ کس دین بده شوهرشه، نه من و نه هیتسک

 ... ست فقط تویبراش مهم ن 

 :گفت  ینا عصبیس 

 خواستم ببرمشین میهم ی کار کنم ؟! برایچ  یگیم 

 هتل که فقط استراحت کنه خودمم همه جوره نوکرش 

 نکه ظاهراً طرف منه، امّا قلبا یمثل ا یولبودم 
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 ین جور یده تو رفتارش که ایح م یخانوادش رو ترج 

 ....دهینشون م

 ن جورینا! بس کن ، اآلن وقت درنظر گرفتن ایس 

 د درکشیبچه از دست داده تو با  یست، هلیمالحظ ات ن

 ه اش رو یداره روح یعالوه بر درد ، غم بزرگ یکن

 د یپرس یاز دکتر م یدم با نگران ی کامالً باخته، خودم شن

 اآلن فقط به  "تونه بازم بچه دار بشه؟!یواقعا م "

 دونم چشمش به دریاز داره م یتو ن یکیزیحضور ف

 ....ی مونده تا تو بر

 تو یر ون فرستاد، دست ینا ک لفه نفسش رو پرصدا بیس

 :د و گفت یموهاش کش

 

 نی که کردن چشم بذارم ؟! توه ی هر کار ی رو یگیم 

 شتر که آدم حسابم نکردن اصالً همون تهران ین بیز اا
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 راز یبرداشتن زن منو آوردن ش یچِش بود؟! به چه حق

 رو از ینکرده هل ی ده بودم خدای؟! اگه اون روز نرس

 .... میداد یدست م

 !نجاست؟یایهل ی د یاز کجا فهم یبازم نگفت  یراست 

 ... شهیبهت بگم باورت نم 

 !گفته؟  یچرا ؟! مگه ک 

 !نیزننا 

 ن بهت زدهیمیکرده بود س   ینی ش بینا پیهمونطور که س 

 :دیپرس

 !دونسته؟یاون از کجا م 

 م داشتم یخودمم سواله، اون روز تصم ی دونم براینم

 ک بود از خونهیا پرس و جو کنم نزدیبرم دان شگاه هل 

 ده بودم یرون تلفن زنگ خورد کفشام رو پوشیبرم ب

 ...ام گذاشتیر پیم گغای برنگشتم تا جواب بدم، که تو پ 
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 ۸۶۲ 

 :ادامه داد یبعد از مکث کوتاه

 رازه ، تا یش یشدم هلیاگه از دانشگاه هم متوجه م  

 شد که به موقع یر مید ی د و اونقدریکش یظهر طول م 

 ستی دم ب یرس  یبه دانشگاه هل یدم چون وقتیرس ینم

 نمش ،ی قه بعد کالسشون تموم شد و من تونستم ببیدق

 اگه  یعنیم خونه حالش بد شد یدیرسنکه یبه محض ا

 رو اون روز  یده بودم هلیرتر رسیقه دیست دق یفقط ب

 ....افتاد ید میکه نبا یکردم و اتف اق یداش نمیپ

 ر یبنظرم خواست خدا بوده ، الحمدلل که به خ

 ....گذشت 
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 راحت شد ، اما  ی الم از بابت هلیخداروشکر که خ 

 ...رمشب و روز ندا  یش کوفتیبابت اون آزما

 

 نه که بعد از یما ا ی و همه  یعیحرف خانواده شف 

 گه ی د  یبا کس  ین ارتباطید کوچکترینبا  یازدواج با هل

 در حد حرف زدن خارج از عرف و یحت یداشت

 یز یچ یگی ن ارتباط ساده که می، همی چهارچوب کار

 شده و بقول ی ن مسئله اینتون نبوده منجر به چنیب

 ت پاپوش درست کنه خودت اون دختره تونسته برا

 از طرف تو کنسل ی د، وقتیداشت ی حتما قول و قرار

 کنه به  ی شده اونم حق خودش دونسته تا بهت حال 

 !آقا پسر ی قسر در بر  یتونی ا نمین راحتیهم

 :در ادامه گفت 

 از  ییفکر جدا ی لحظه ا  یتو چطور دلت اومد حت 
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 یت ازدواج صوریبه ن   ی، چطور تونست  یرو بکن یهل

 سخته یعیحاج آقا شف  ی چقدر برا یدون ی؟! می جلو بر

 که بابا داره بره  ی ما با اون اعتبار ی که خانواده 

 تنها دخترشون حال بفهمن همش دوز و ی خواستگار 

 ن بالیا یتحملش رو داشت ی کلک بوده ، خودت بود

 !آورد؟ ید می رو حامد سر سپ 

 :پر از ندامت گفت  ینا با لحن یس

 

 کنم اشتباه  یاعتراف م گم یصدبار گفتم، بازم م 

 ... کردم

 !؟ یکار کنی چ ی خوایحال م 

 ا یب ی رم هتل ، تو هم دوست داشتیم 

 اون خونه من برم بگم  ی ایگه ندارم، تو نیچا ره د 

 !چند مَنه؟
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×××× 

 ن دو روزهین اومد، ای نازن ی نه یمعا ی امروزم دکتر برا

  یم رویزیکنترل کرده / فشارش رو با سولفات من  

 شد در ین هم مدام انجام میش دفع پروتئیمابودن آز

 سالمت مادر و بچه دستور ی ن برایصورت دفع پروتئ

 ا یدادن با بدن  ین رو میو انجام سزار ی ختم باردار

 ن نگرانش یشد. همین هم رسوا م ی اومدن بچه، نازن 

 الیخته بود. تو خی کرده بود و اعصابش رو به هم ر

 بتونه گه فرصت داشت تا یکماه دی خودش حداقل 

 که داشت ی رفتنش با حال ی ه یکنه فرض یاساس ی فکر

 

 ط رو برا ش سخت ویلو اضافه وزن شرایک ۲و 

 و یداً حرکتش هم به سخت یجد یدشوار کرده بود، حت

 .... کندتر شده بود
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 شرمنده اش  ینا حسابی مادر س ی شائبه   یب  ی محبت ها

 .کرده بود

 زد یمحرف ن یساکت شده بود که کالم  ی ن روزا بقدریا

 نجاینکه چطور شد به ایشتر اوقات تو فکر بود ، به ایب

 !نا کجا؟یپدر س ی ن کجا و اراک خ ونه ی د؟! نازنیرس

 ن یکاش هرگز سراغ مسعود نرفته بود، تا در چن

 .گرفت یقرار نم یت اسفناک یموقع

 چیمسعود اصرار به اومدن اراک داشت تحت ه یا وقتی

 ت مالل آوریموقعن یکرد. تا تو ا یقبول نم یطیشرا

 !کار کنه؟ی گرفت که حال ندونه چ یقرار نم

 ن شده بود و یر حال نازن ییتغ ی نا هم متوجه یمادر س

 داد به حال خودش بذارش و با سوالتش یح میترج

 ....تش نکنهیاذ

 نا بود لبخند یمادر س ی ن ممنون درک و فهم بال ی نازن
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 د بهکر  یم یکه هر وقت نگاهشون با هم تالق یمهربون 

 بخش و آ رامش دهنده بود   یزد ، چنان گرم یروش م

 .کرد یاش رو به کل فراموش م ی بدبخت ی لحظه ا ی که برا

 خواستیبود و م یکه راه انداخته واقع  یشیکاش نما

 ....ارهیا بی رو بدن ی معتمد ی خانواده  ی نوه 

 دن نداشت، امّا ازیاطالع بود. جرات پرس یا بیاز حال هل

 ی تونست حدس بزنه اتفاق بد ینا میسآروم بودن مادر  

 ... فتاده ین

 نداره تا ید عمل شده و حال خوبیش که شنیدو روز پ

 فتاد، خودش یبراش م یش رفت اگه اتفاق ی سرحد مرگ پ

 .....دونست یرو مقصر مرگش م

 

 نا نگاهیآروم و مهربون مادر س ی به چهره  یهرزگاه

 ... نشست یلباش م ی رو یکرد و لبخند تلخ یم
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 خواست ب عد ازیکه داشت هرگز دلش نم  یخاطر شرمب

 حیقت تو چشماشون نگاه کنه، ترجیمشخص شدن حق

 ....فته ین  ین اتفاقیچن یره ولیداد بم یم

 ن مدت رو دوست داشت و هرگزیا  ی ت هایحما

 ن شکل و بایقراره به بدتر ی کرد بزود  یتصورشم نم

 .... از دستش بده ی ز یآبرور

 ده بود. تو خواب یدر خواب د  مادرش رو یدوشب متوال

 ن یتاب افتاده بود زم ی بود که از رو ییدختر کوچول و

 هیده بود، هر چه گریب دیپا آس ی ه  یاز ناح یو کم

 ده بودیفای خواست بغلش کنه بیکرد و از مادرش م یم

 عبوس و گرفته ی ستاده بود و با چهره ایچون فقط ا

 ودونست مادرش ازش ناراحته یکرد. م  ینگاهش م

 ....ن در عذابهینازن ی روحش بخاطر کارا

×××××× 
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 گهید یپاشو گذاشته فرودگاه و قراره تا ساعات یاز وقت

 ز ی، وجودش رو لبریدالوصفیزا ی ران باشه شادیا

 نیتا به ا ی انجام کار ی ش برای چ وقت تو زندگیکرده. ه

 .... حد مطمئن نبود 

 یرمتعارف ین کار غی دونه چقدر دعا کرده نازن یخدا م

 ییبال  ی دوار یانجام نداده باشه و بچه سالم باشه، ام 

 اره تو یسر بچه ب  ییخواست بالیداشت چون اگه م

 داد، هر موقعین کار رو انجام میاول ا ی همون ماهها

 از شک و  ی کرد لحنش رد یهم در موردش صحبت م

 ... داشت یدودل

 که یلی، با دل  بچه ن بردنیاز بان بحث یشاهد بود هربار در پا

 شد، یکه مد نظرش بود منصرف م یآورد از کار یم

 .داد یم ی دواری ن بهش امیهم 
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 یصندل   یما که نشست سرش رو به پشتیداخل هواپ

 ۶:۳ه داد، از حدود  صبح فرودگاه بود چون یتک

 نرفته بود یپرواز داشت . دو شبه خواب درست و حساب

 رو که در راهه یهم گذاشت تا مدت یچشماش رو رو 

 جبران کنه  ی دو شب گذشته رو تا حد  یه کم خواببتون

 ... داش کنهی ن رو پیو صبح سرحال نازن

 داشت خلبان ی دن حال بهتریران رسیبه خاک ا یوقت

 ن نشستن ویاعالم کرد که در فرودگاه مهرآباد به زم

 د و ازیشرتش رو پوشیوافر سو  یمهرداد با شوق

 ر ودگاه به نکه با ترنسفر فیما خارج شد، بعد از ایهواپ

 ی ل گرفت به خونه ید و ساکش رو تحویسالن رس 

 بود که ین ساعت کمتر هتل یرفت چون ا ی دوستش مهد

 ذاشت ، یم یید ساکش رو جایداد . با یلش می اتاق تحو
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 ن رو داشت کهی دن به نازنیجان رسیه ی مهرداد بقدر

 ...هتل رو نداشت   یفرصت معطل

 

 ره ،بعد یه میظهر به آتل ی ال حدودایدونست ژ یچون م

 یده بود راهیتدارک د  ی که مهد ی از صبحانه مختصر

 ... ال شدیژ ی خونه 

 هرچه زنگ یخونه اش بود ول  ی جلو ۳: ساعت 

 در رو باز نکرد فکر کرد حتما امروز زودتر  یزد کس

 هین از همونجا به آتلیهم ی به محل کارش رفته برا

 ... رفت

 رو  الیالد سراغ ژی که رفت از م ی منتظر شد مشتر 

 :الد گفتیگرفت ، م 

 ! ستی ن یال تا مدتیژ 

 باهاش ندارم ، شماره تلفنش رو گم کردم یکار خاص 
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 ... سوالم رو ازش بپرسم یشه بده تا تلفنیاگه م

 ...ستی هم ن یداداش امکان تماس تلفن 

 :د و گفتیتو موهاش کش یمهرداد کالفه دست

 نم ین ازش بپ رسم بب ی خواستم در مورد نازنیبابا، م  ی ا

 .!ازش داره؟ ی خبر

 

 خت و یالد چنان به هم رین، میبا اومدن اسم نازن 

 شد که نتونست خودش رو کنترل کنه با تشر یعصبان

 : گفت

 ن یداره از هم یبدبخت یال هرچیار که ژیاسم اونو ن

 ...قشهی ق شفیرف

 دونهیخواستم بدونم م یفقط م  یکنیحال چرا ترش م 

 اآلن کجاست؟

 رون کارید ب ییستونه، آقا بفرمادونم حتما قبریچم 
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 .... دارم

 یبه سمت در خروج  ی دیمهرداد مستاصل و با نا ام 

 ه باریران بود ی ادش اومد اون دفعه که ایرفت، 

 رسونده بودش شرکت محل کارش حدود آدرسش رو

 !اسم ساختمون و شرکتش رو نه یادش بود ولی

 الدیه رف ت، میراه رفته و برگشت و دو باره به آتل

 بود ،  یپرسنل ی مشغول برش زدن و آماده کردن عکسا

 :د یمهرداد ملتمسانه و با عجز پرس

 !؟ین رو داریشما آدرس محل کار نازن 

 :گفت  یلیم  یهمونطور که مشغول کارش بود با ب

 

 کرده ی اونکه مدتهاست قطع همکار یبله دارم، ول 

 ... رهیو به شرکت نم

 ه که ازش خبردار ی حتم ا همکار یدونم ، ول یبله م 
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 ....داشته باشه 

 

 

 ۸۶ 

 کهیکاغذ نوشت، در حال ی الد با اکراه آدرس رو رو یم

 :حت وار گفت یگرفت، نص  یبه سمتش م

 

 ین آدم دوریاز ا ی؟! هر چی گردی حال چرا دنبالش م 

 !یبه نفعته، از من گفتن بود داد اش حال خود دان  یکن

 کیفه ام بود بهت بگم حواست بهش باشه ، یوظ

 ......هیموذمار

 گه چهین دیالد با خودش فکر کرد ایم ی دن حرفایبا شن

 گران بدشیه؟! مهرداد از حرف زدن پشت دیآدم

 شتریب ی شرویپ ی برخورد کرد که اجازه  ی آمد جور یم
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 ....بهش نداد

 ن بود ی که محل کار نازن یبا گرفتن کاغذ و آدرس شرکت

 .اددیبعدازظهر رو نشون م ۲به اون جا رفت ساعت 

 د کهین نفر مش صفر رو دیوارد شرکت که شد اول

 یکرد، برا  ینگاهش م ی کار داریچ ی به معنا یسوال

 :ن مهرداد گفتیهم

 .... ر شرکت کار دارمیبا مد 

 !؟یسراب ی ا آقای ی معتمد ی کدومشون؟ آقا  

 ی از کارمندا یک یخوام در مورد ی نداره ! م یفرق 

 ... سابقشون سوال کنم

 .... نم وقت دارنید بب یتن اجازه بدهس یسراب ی آقا 

 

 رفت مهرداد همونجا قدم یینو گفت و به سمت جایا

 .... زنان منتظر موند 
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 :مش صفر اومد و گفت  یبعد از لحظات

 ...منتظرتون هستن یسراب ی د آقایبفرمائ  

 .که مهران بود ییش کرد به جاییو راهنما

 :مهرداد وارد شد و گفت

 !ی بکنم جناب سرایسالم عرض م 

 ا اشاره یکه به صندل یدر حال ییمهران با گشاده رو

 : کرد، گفت یم

 تونم بهتون ی م ید چه کمکی نید بش ییسالم جناب، بفرما 

 بکنم ؟ 

 :نشست گفت یکه میمهرداد در حال

 خواستم یسابقتون ، م ی از کارمندا یکیدر مورد  

 !اآلن کجاست؟  ی ن صبوری د نازنیدون یبدونم شما م

 : د و گفتین چهره درهم کشیسم نازن دن ایمهران با شن

 ... کنه یگه کار نمینجا دیا 
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 ی گردم کار مهم ی دونم ، دارم دنبالش مینو میبله ا 

 د؟ یازش ندار ی زیچ یباهاش دارم شما آدرس

 

 باهاش ی ازش ندارم، شما چه نسبت یر آقا آدرسینخ 

 !د؟یدار

 ی د اتفاقاتیاگه  باشه شا یم ولیندار  یفعالً نسبت 

 ...فتهیب

 : زد و گفت ی مهران پوزخند

 ....د ی فتید فارغ بشه بعد به فکر نسبت باهاش بیبذار 

 ازش داره  ی ن آدم خبرین حرف متوجه شد ایدن ایبا شن

 ن بابت خوشحال شد ید بچه هم هنوز هست از ایو فهم

 :دیپرس ی شتریت بیو با جد

 جاد ید قصد ایشم بدید ممنون میازش دار یاگه آدرس 

 .....تش رو ندارمیر و اذمزاحمت و آزا
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 ۸۶۶ 

 

 د متوجه شدیکه از مهرداد د یمهران با رفتار معقول

 هیرو که  ین آدرسیهم ی ست .براین یآدم مشکل دار 

 رون آورد یزش بیم ینا بهش داده بود از کشو  یبار س

 ... مهرداد نوشت و بهش داد ی از روش برا 

 گه بهیاز گرفتنش خوشحال شد که د ی مهرداد بقدر

 یاغذ آدرس نگاه نکرد از مهران تشکر کرد و با انرژک

 ....مضاعف از شرکت خارج شد 

 که دور شد ، نگاه به کاغذ تو دستش انداخت با  یکم

 چشمش به شهر اراک افتاد که ی دن آدرس ب ا ناباورید

 دونست و اطالع داشتی که م ییباعث تعجبش شد تا جا
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 ...نبود ین اراکی نازن

××××× 

 ی دگینوسان بود با وجود کنترل و رس حالش مدام در 

 نداشت   یبازم حال خوب یمداوم پرستارا و دکتر ول

 د، فکرید یره و تار میچشمش ت ی ا رو جلویدن  یگاه

 

 فته بار گناه یبراش ب  یمان اتفاقیکرد اگه موقع زا یم

 دن اخم و یکنه، دیم  ینی دوشش سنگ ی رو ی ادیز

 ی منکه با وجود زخیمادرش تو خواب و ا ییترشرو

 از به کمکش حاضر به بغل کردنش نشد یشدن و ن

 نیهم ی ر و ناراحته برایداد چقدر ازش دلگ ینشون م

 ش دی ن م ی سنگ ی نفسش طور  یروحش در عذابه، گاه

 نداره و هر یزندگ ی برا  یکرد وقت چندان  یکه فکر م

 م خودش رو یفته، تصمیبراش ب ی لحظه ممکنه اتفاق بد
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 کن بود از بار گناهشگرفته بود اعتراف به کاراش مم

 ... کرد  یدا میپ ی خودش حس بهتر یکم نکنه ول

 مارستانیه خانوم بعنوان همراه به بیروز راضیاز د

 ب ا خودش کلنجار رفت و فکر یلین خیرفت ، نازن یم

 ی کنه رو به ک  یم ین یدلش سنگ ی که رو ییکرد حرفا

 د بهتره به خواهریجه رس ین نتینکه به ایبگه؟! تا ا

 ن ازیهم ی است بگه ، برایشوهرش برادر هل نا کهیس

 ره و ازش بخواد یده تماس بگ ی ه خواست با سپیراض

 ه صبح به خانومیمارستان بره. راضیدنش به ب ید ی برا

 نهیده رو ب یخواد سپین م ی اطالع داد که نازن ی معتمد

 

 نینشد، ا ی ده خبریاون روز تا عصر از سپ یول

 کهیت طورن کشنده و سخت گذش ی نازن ی ساعات برا

 ... ناهارش رو هم نتونست بخوره
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 ...ده همراه مادرش وارد اتاق شدیغروب سپ ی کاینزد

 خوش و ی ن انتظار روین بود نازن یهمچنان سرسنگ 

 ده چه یتونست درک کنه سپ ینر مش رو نداشت چون م

 نا وی ن محترمانه از مادر سیداره ، نازن یاحساس

 نه حرفاشه خانوم خواست تنهاشون بذارن تا بتویراض

 ده یهردو از اتاق خارج شدن ، سپ  یرو راحت بزنه وقت

 نی ک تخت نشست ، نازن ینزد  یصندل ی حرف رو یب

 :گفت 

 دمی اد ، بهتون حق م  یدونم چقدر از من بدتون میم 

 نکه حرفام رویختم قبل از ایهمه رو به هم ر یزندگ

 دن حرفام مطمئنا نفرتتید بهت بگم بعد از شن یبزنم با

 در   ی خوام خودت رو بذاریازت م ی شه ولیشتر م یب

 .....تم بعد درموردم منصفانه قضاوت کنیموقع
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 ۸۶ 

 دن ید ب دون حرف مشتاق و کنجکاوانه منتظر شنیسپ

 کرد  یکه تالش میمکث در حال ین بعد از کمیبود، نازن 

 :ره ، مستاصالنه شروع کردیده بگ ی نگاه از سپ

 خونه؟! شده  ادی ب  ن حال یبا اشده تا بحال بابات  

 ن یمامانت رو تا سرحد مرگ کتک بزنه؟! تو در ع

 ی و نتون یبه مامانت باش یحرمت  ی شاهد ب یناتوان

 ی نی ؟! با ترس و لرز فقط به تماشا بشی کن ی براش کار

 یل یداشتن خ ی ارزو ی؟ شده تو بچگیزیو اشک بر

 همسن و ین یب یم  ی زا به دلت مونده باشه؟! وقتیچ

 د با یتو فقط با یکنن ول یم ی سالت دوچرخه سوار

 ؛ شده مامانت مجبور بشه بخاطر ی حسرت نگاه کن 
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 مردم ک ار کنه ؟! شبا از درد و  ی چندرغاز تو خونه ها

 تا صبح نتونه بخوابه و ناله کنه! تو زمستون یخستگ

 !ن چربشون کنه؟ یدستاش ترک برداره و مدام با وازل

 ... زمستون و سرماست یاد از هرچیو تو بدت ب

 شد، باورشیده هر لحظه بهت زده تر از قبل میسپ

 داشته باشه، ی ن گذشته و خانواده این چن یشد نازن ینم

 گرد شده کنجکاو تر از قبل گوش داد ، و ی با چشما

 :ن در ادامه گفتی نازن

 !د؟ی نداشته باش یجمع خانوادگ ی دیچ شب ع ی شده ه 

 ح بده با دوستاش باشه تایل سال بابات ترجیموقع تحو

 دونم که تو خانواده شما هرکسیخانوادش ؟! م کنار

 مامان ین بودن ، ولیگاه خودش رو داشته و بهتریجا

 شتر وقتا خمار یاد بابام شدت گرفت و بی اعت یم ن از وقت
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 .....من هم مامان بود و هم بابا  ی بود. برا

 :د و ادامه دادی کش ی آه سوزناک

 کینزد ی از روستاها یکیبابام رو تو  ی جناره  یوقت

 دا کردن،یشهرمون که پاتق خودش و دوستاش بود پ

 ن ح رف ید ایاز همون روز مامانم همه کارم شد. شا

 

 ه دختر بزنه، امّا نبودن بابا بهتر بودینباشه  یدرست

 ن بابت خوب بودیکرد. فقط از ا یت نمیچون ما رو اذ

 داد، بعد یرو م یخرج یکه حداقل اجاره خونه و گاه

 همون روز مامان هر روز ی فردااز مراسم بابا از 

 یزیکرد چ یم یکرد سع یمردم کار م ی رفت خونه یم

 شتر وقتا خونه تنها بودم،ین بیهم ی برام کم نذار ه، برا

 تم کنه با یکه حما یداشتم و نه کس ی نه خواهر ، برادر

 خانواده عموم که پسرش مسعوده هم رفت و آمد 
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 ش م چون زن عمو از مامان خوشی نداشت یچندان

 دن شوهرشون رو از ی ترس یان میآمد. همه اطراف ینم

 ن ارتباطشون رو با ما قط ع کردهیهم ی دست بدن برا

 .بودن

 کهیکرد طور  یم ین ی د نفسش سنگی نجا که رسیبه ا

 بود حسش کرد، با  یکیده که در فاصله نسبتا نزدیسپ

 :گفت  ی دستپاچگ

 دی د ادامه بدیست یست مجبور نیاگه حالتون خوب ن 

 ...بعد ی د برایبذار

 :نه! بال آورد و گفت ی ن دستش رو به نشونه ی نازن

 

 د بگم وگرنه دقیبرام سخت ه ، امّا با یلینکه خیبا ا 

 !؟ ی وان آب بدیه لی شه یکنم. م یم

 خچال بهیرو از داخل  یوان آبیده برخاست و لیسپ
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 د و در ادامه بهینوش ی ن جرعه ای ن داد، نازنی نازن

 :گفت  یسخت

 ی ؟! ولی دیدخترا شن سواستفاده ازمورد  حتما در 

 مت وارد بشهیشرف به حر یه بینکه یدنش کجا و ایشن

 ال راحت یتو سوءاستفاده کنه و با خ یکس یو از ب

 وحشتناک باهات انجام بده که تا مدتها کابوس ی کار

 تصورش هم درد آور و عذاب دهنده  یشبات باشه ، حت 

 دید بود که فهمحالم ب ی مامانم اومد بقدر ی است. وقت

 افتاده، کار پسر صاحب خونه بود. مامان  یچه اتفاق

 رفت به پدر مادرش گفت اونا قبول نکردن یهر چ

 ر رو به گردن من انداختن ....ما تو شهریتا تقصینها

 بسته بود و اگه  یلیط خی م محیکرد یم  یزندگ یکیکوچ

 خت، یر یخودمون بدتر م ی م آبرویکرد  یت میشکا

 .....تمون کنهیحماهم نبود  یکس
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 ۸۶۸ 

 د ، بازدمش روی از آب نوش  ی گ ه اید ی ن جرعه ی نازن

 ده تمومیسپ ی رون فرستاد و در ادامه برایپرصدا ب

 انیاتفاقات به تهران اومدن؛ سرکار رفتن ؛ جر

 ش یش با هومن ؛ به هم خوردن عروس یو نامزد ییآشنا

 .....و

 و  ی شرمسار نجا رو با یکرده و نکرده تا به ا ی کل کارا

 :به زبون آورد و در آخ ر گفت  ی ندامت و زار

 

 باور کن هرگز قصد اراک اومدن نداشتم و 

 نا بره، فقط دلم یس ی ن حد آبرویخواستم تا اینم
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 یت کنم چون رفتار درست یخواست خودش رو اذ یم

 کردم مسعود منو وادار  یفکرشم نم یباهام نداشت، حت 

 ی منو تو خونه کنه، ا ونم زنش تحمل  ی ن کاری به چن

 ن کار رو کرد. متاسفم ین ایهم ی شوهرش نداشت برا

 یکه براتون درست شد . با حماقت کار یمشکالت ی برا

 داشت . امّا در  ی ج بدیرو شروع کردم که در ادامه نتا

 ن مدت من رو یپدر مادرت ا ی مقابل محبت و مهربون

 ..... ب شرمنده کردیعج

 ده رویسپ ی نگاه کردن تو صورت و چشما ی رو

 ده براش قابل درک نبود یسکوت سپ  ینداشت ول

 نداشت؟! منتظر یچ جواب ین همه حرف زده بود هیا

 ده بود. خودشی غضبناک از طرف سپ  ی ن و رفتاریتوه

 .... آماده کرده بود ی هر برخورد ی رو برا

×××× 
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 ده بهت زدهی زد ، سپ ین حرف میکه نازن یتموم مدت

 ده به خودش ی، سپ حرفاش تموم شد یداد وقت یگوش م

 ن دستش رویس از اشک ب ود. نازن یاومد صورتش خ

 ده حس کرد حالش خوبینه اش گرفت سپ یس  ی به قفسه 

 وان آب رو از کنار یکشه. ل ینفس م  یست و به سخت ین

 ن گرفتیتخت برداشت، هنوزم آب داشت به طرف نازن 

 د که تنفسشیده دین با دستش کنار داد. سپ ی نازن یول

 وانیده ل یشده، سپ  یگ صورتش ارغوانسخت تر و رن

 پاش رو کنار داد  ی جلو یرو سر جاش برگردوند صندل

 ن مچ دستش رو ی خواست بره سراغ پرستار که نازن 

 :محکم گرفت و ملتمسانه گفت 

 حس  یدون یبه زنده موندن ندارم، م ی دیچ امیه 

 کنم به آخر خط یم
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 .دمیرس

 :دلش گذاشت و گفت ی دستش رو رو یکیاون 

 گناهه، خودتمی ن بچه بیخالف مادر خطاکارش ابر  

 دارم،  یاآلن چه حس ی دونیم ی ط منو داریشرا  ی باردار

 ی رحم یپدرش با ب  یچ کس رو نداره، حت ین بچه هیا

 

 ه که بخوام ازش یادیدونم انتظار زی نخواستش ، م

 رهاش ی نجوریکنم ، همیخواهش م ید ول یکن  ی نگهدار

 باشه  یستیه بهزاگ یبزرگ بشه حت  یخوب  ی د. جای نکن

 بهتره،  یلیکنم من نباشم براش خ یمطمئنه ، فکر م 

 د ید. اجازه ندید بهش سر بزنیتروخدا تنهاش نذار

 .کرده ییبفهمه مادرش چه کارا

 یده بقدریشد. سپیحرف زدنش هر لحظه سخت تر م 

 ر شده بود که اصالًیجانزده و غافلگ یکساعت هین یدر ا



@Romanbook_ir                                                                                      تابوشكين عاشقانه  

  
 

شما! یمجازق ین رف ین و آخریرمان بوک:  اول                                      

 دن خوب ین و سنجینناز ی فرصت پرداختن به عمق کارا

 دا نکرد و نتونست در یو بد بودن کاراش رو پ

 ....نشون بده  یچ عکس العملیبرابرشون ه

 

 

 ۸۶ 

 

 نا ویدن گناهکار نبودن س ی ون اشک و آه فقط شنیم

 ن و به موقع خبریکه مسببش نازن  یخوب شدن حال هل

 نینا بهتر ینا بود، مهمه در حال حاضر ای دادنش به س

 بود تا  یبراش ارزش داشت. وقت باق ه که یاتف اقات

 ه ین رو تجزی نازن ی مغرضانه و شرورانه  ی کارا

 نان بخشیاطم یل کنه و به قضاوت بذاره ، با لحنیتحل

 :گفت 
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 الت از بابت بچه راحت، آروم باش اآلن پرستاریخ 

 .....ارمیرو م

 یه رویبا عجله از اتاق خارج شد ، مادرش و راض

 ده یدن سپیته بودن ، با درون منتظر نشسیب  ی ای صندل

 ستگاه یکرد در راه رفتن به سمت ا یم  یکه سع

 ر یقدم برداره ، متوجه اوضاع غ ی به تند  ی پرستار

 :ن خانوم گفتیشدن هر دو برخاستند ، پرو ی عاد

 د چرا باینم سپی ه جان شما برو تو اتاق تا ببیراض 

 ....!عجله رفت پرستار خبر کنه؟

 

 ن یبه اتاق نازن یمعطل  یبه اط اعت امر کرد و یراض

 ... رفت

 د برخورد کرد و یمه راه به سپین خانوم در نیپرو

 :دیپرس
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 !د؟ یشده سپ یچ 

 ... ستیحالش خوب ن 

 ده با تعجبیسپ  یاشک ی دن چشما ین خانوم با دیپرو

 :دیپرس

 گفت ؟!نگران   یا بهت می؟! چی ه کردید! چرا گریسپ 

 !شده؟ ی زیشدم ، چ

 م حالشی نی ست بذار ببیش نما مان نپرس، الن وقت 

 !چطوره ؟

 پرستار با دستگاه فشار خون به سرعت خودش رو به

 به دستگاه  ی ازیدن رنگش ن ین رسوند ، با دیاتاق نازن

 ۶نحال فشارش رو گرفت یبا ا یبود، / نبود ول 

 عا به یش آمده بود. پرستار سریپ  یت بحرانیوضع

 ی ج کرد طولیرفت و د کتر رو پ ی ستگاه پرستاریا

 دنین و دینه نازن ید خانوم دکتر اومد با معاینکش
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 ن رویکه دفع پروتئ یشین گزارش آزمایپورت آخریر

 ،ینطور عالئم مشهود زجر تنفسیداد، هم ینشون م

 ن رو یو انجام سزار ی دستور ختم باردار یاورژانس

 د که بتونن مادر و بچه رو هر دو نجاتین امیداد. به ا

 . بدن

 ک ین درجه ی راً بعنوان منسوبن خانوم ناچایپرو

 ت نامه رویت عمل رو به عهده گرفت و رضایمسئول

 و ی ریم گیدکتر فرصت تصم ی امضا کرد. به گفته 

 ن از حالی نازن   :۲اتالف وقت نداشتن ساعت 

 و یرفته رو به اتاق عمل بردن، نا خودآگاه نگران 

 هین خانوم راضیدلشوره وجود هرسه رو پرکرد . پرو

 خبر  ی خونه ؛ خودش هم به حاج آقا معتمدرو فرستاد 

 نداشت و یده حال خوبیافتاده سپ یداد که چه اتفاق 
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 نشسته بود مادرش ازش خواست به  یصندل ی رو

 تاب بود کهی دلهره داشت و ب ی بقدر  یخونه بره ول

 ....قبول نکرد

 : ن خانوم کنارش نشست و گفتیپرو

 

 ز مشخصیاد ، همه چیا بینگرانم بچه بدن  یلیخ 

 مون با ینا باشه تازه اول بدبخت یشه اگه پدرش سیم

 .... شهیا شروع میهل ی خانواده 

 :سرشار گفت  یش با ذوقین ا ونهمه تشویده ب یسپ

 ست ینا نیس ی ست مامان ، بچه ی ن  یلزم به نگران 

 .....نهی خواست منو ببین م یهم ی خودش اآلن گفت برا

 عاشقانه  ی رمان تابوشک ن

 

 ۸ 
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 بود اشک شوق همراه   یدنیخانوم دن ی برق چشمان پرو

 نگاه مهربونش شد، مادر و دختر هر دو شادمانه با 

 بر لب غرق نگاه هم بودن ، ی پرآب و لبخند یچشمان

 : گفت ین خانوم با خوشحالیپرو

 

 مانینا ایس  یخدارو صدهزار بار شکر، ته دلم به پاک 

 ....ش دامادم سرافرازمیداشت م حال پ

 ده بود قرار گرفت که ی که شن ی زیر چی تحت تاث ی بقدر

 د چرا با یا گفت؟ نپرس یگه چین دی د نازنی اصالً نپرس

 نا نسبت یه ، اونو به س یدونسته پدر بچه کینکه میا

 !داده؟

 : ن خانوم گفتیپرو

 زنه نکنه ین دختره رو مید جان دلم شور ایسپ 

 ره کهیما رو بگ ی قه یاد یش بشه پسرعم وش بیجور
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 !ا حواستون بهش نبودهامانت بوده دستتون چر

 :ده، مغرورانه و با تحکم گفتیسپ

 دونم و اون آدم که فقط خودش مسببیاونوقت من م  

 ن رو از خونشی ر بوده، چون اون نازنیاتفاقات اخ

 ....رون کرده و با اصرار به اراک آوردشیب

 ن خانوم بهید باعث شد پرویسپ  یزنگ گوش ی صدا

 رو تنها بذاره ده ی بره و سپ ی ستگاه پرستاریسمت ا

 ....دونست حامد پشت خطه یچون م

 

 ده خوش خوشانه همراه با غرور و افتخار جوابیسپ

 :داد

 !سالم حامد جان 

 کارت داشت ؟یمارستان؟ چیب یزم، رفتیسالم عز 

 ی با حامد حرف زده بود خواسته   یده عصر که تلفنیسپ
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 نش و حال با یخواد ببین رو گفته بود که م ین ازن

 مرتکب  ی تونست بگه که چه اشتباه یم ی سرافراز

 یخانواده  ی گناه توسط اعضایشدن و برادرش ب

 :ده در پاسخ گفت یمحاکمه و قضاوت شده، سپ  یعیشف

 ! ا بهم گفتیچ یحامد! اگه بدون  ی وا 

 !گفت ؟  یمگه چ 

 ی ه زندگیهست به اسم مهرداد که ترک یپدر بچه کس 

 ....ه رفتیت بچه رو نپذینامرد مسئول ی کنه ولیم

 یش چی؟! پس آزماید؟! مطمئن ی سپ ی گیم ی دار  یچ 

 !بود؟ ی ه بازیهمش  یعنیشه؟! یم

 نطور پشت سرهم یحامد شگفت زده شده بود و هم

 : ده گفتیکرد، سپ  یسوال م

 

 اد انجامش بده ینا بیست تازه اگرم س یلزم ن یشیآزما 
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 حامد از ی ه، وایست چون جوابش مطمئنا منفیمهم ن 

 نرو  یگفتیم ی دیخوشحالم د یل یدم خیشن  یوقت

 گفت یخوب شد اومدم آخه مامانم م  یل یمارستان! خیب

 اون ید به حرفت گوش بدم ولیو با  یگ یتو درست م

 د فضولم دست از سرم برنداشت و بلندم کردیبخش سپ

 یگم دمش گر م گاهیمارستان النم م یراست آوردم ب

 ..... م خوبهی لیخ یفضول

 م یرو آورد  یروز که هلی شه از دی هنوزم باورم نم 

 رو تا تنهاش ینجا هلیامده ایخونه خان داداشت ن 

 ی کنه وقتایه هالک میم خودش رو از شدت گریذاریم

 ه نقطه رو نگاه یزنه فقط  یگه هم اصال حرف نمید

 شش  ینا بودن خوب بود همش پیبا ایفر یکنه، تا وقتیم

 ..... بود

 .... !ستن ؟ی نا مگه ن یبا ایفر 
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 .....داشتن اومدن اراک ط یساعت  بل

 ن ما کجاست؟ ی میپس س 

 ... نا رفتن هتلی روز با سیاز همون د  

 

 

 

 ۸ 

 :ده گفت یسپ

 اد اونجایگم ب ینا بهش م ی رم با سیگ یمن الن تماس م 

 .. .. یش هلیپ

 ش اومده انگاریکه پ ی دین موضوع جدیخواد با اینم 

 و یو عذر خواه یم دست بوسید بریست با ین ی چاره ا

 ه یم تا خواهرمون دست از گریاریگنده دماغ رو ب ی آقا

 ......و غذا نخوردن برداره ی زار
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 ی ها یاحترام ید جبران بیحواست باشه ها، با ی آها 

 د کم داداشم رویار ین چند وقتتون رو هم به جا ب یا

 ....دیعذاب نداد

 

 ،ی چشم و رو یب ی فقط مگه دستم به اون دختره  

 ر اون و یهمش تقص ز نرسه یهمه چ یب ی دروغگو

 .... ه که گفتیدروغ

 ... حال اگه دستت بهش برسه 

 !چطور ؟ 

 ن شدن النم تو اتاق یحالش بد شد ، مجبور به سزار 

 ت بچه رو هم به من کرد خودش فکریعمله ، وص

 ....رهیم یکرد داره م یم

 ست ، ی؟! برات خوب نیمارستانی پس تو هنوزم ب  

 پسرم چطوره؟
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 :بچه گونه کرد و گفت ده لحن صداش رویسپ

 ....رسونهیم  ییخوبه ، مهربد سالم به بابا 

 ل خانیرو تحو یگه هل یدلم تنگ شده فکر کنم د 

 .... میم و با بابا برگردیداداشت بد

 ....!؟ ی ای آخ جونم پس م  

 یبرم منت کش ی م ، فقط موندم چطوریایگه میآره د 

 مثل   ین کار اونم منت آدم نچسبیاد از ایاونقدرم بدم م 

 !نایس

 

 هست نچسب  ینکن هر چ   یانصاف یگه بیخب د 

 د تا حال یرینقدر سخت نگ ید ایخواست یست، مین

 ... دیشرمنده نباش 

 ه ازدواجیداداشت فقط از مسئله بچه تبرئه شده قض 

 که راه انداخت هنوزم سرجاشه،  یشیمضحک و نما
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 .... رم سراغشیم یالنم فقط بخاطر هل

 سالم برسون مراقب یا و هلزم، به بابیباشه عز 

 .دیخودتون باش

 که   یت، اونیتو هم زودتر برو خونه با اون وضع 

 .....نه من ، خداحافظ یید مراقب باشه تویبا

 امده بود و نگران شد ازیرو قطع کرد، مادرش ن یگوش

 :دی پرستار پرس

 رو بردن اتاق عمل هنوز ی ن صبورید، نازن یببخش 

 نشده؟ یشه طولنیت مکساعیامده؟! داره یرون نیب

 بودن؟ همون که فشارش بال بود یعی ض دکتر ربیمر 

 ؟ !

 !بله 

 

 چون نارسه بردنش بخش  یا اومد ولیبچه بدن  
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 نوزادان   NICU نارس رو داخل ی که ب چه ها

 ...ذارنی دستگاه م

 !مادرش چطوره ؟ 

 فکر کنم تشنج کرد بردنش   ICU , مادرتون هم رفتن

 ی ژه و نوزادان طبقه یو ی همونجا بخش مراقبت ها

 .... بالست

 .. گهیز دیه چی. فقط ییممنون از راهنما  

 ... د در خدمتمیبفرمائ  

 ! شن ؟یچطوره خوب م ی ت خانم صبوریوضع 

 ه اش با یم بقی .کنیتوکل به خدا ما تالشمون رو م 

 .دیخداست، براش دعا کن 

 کرد و  ی د تکون داد، تشکر ییبه عالمت تا ی ده سریسپ

 رون آمد مادرشیال رفت از آسانسور که ب یه به طبق

 ژهیو ی پشت در مراقبتها  یصندل  ی د که رویرو د
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 یح  یوار و با تسبیه داده به دینشسته و سرش رو تک

 ....گفتیشه و همه جا همراهش بود ذکر میکه هم

 

 

 

 ۸۲ 

 بعد از  یکبار از اراک عبور کرده بود. وقتیقبالً هم 

 دوستاش قصد رفتن به ن مسافرت با یپلم در اولید

 ...اهواز را داشتن

 ی نش و قلبیبا ماش  ی امروز صبح به اصرار مهد

 د به سمت اراک حرکت کرده بود و حال یسرشار از ام

 نمونده  یتا اراک باق ی ادیاز قم هم گذشته، مسافت ز

 ا آمده یدونست بچه بدن  یداشت نم ی ادیجان زیبود. ه

 چون براش ه بود ین ترکیانه ؟! اونموقع که نازن ی
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 یقا چند ماهه است و بچه کی د دقیت بود، نفهمیاهم یب

 .ادیا م یبدن 

 

 ران دور بود. به اونچه که یک ه از ا  ی ادیز ی سالها

 ، خوش ی ده بود امّا ، پول ، آزاد ی خواست رس  یم

 چکدومیشاد و مفرح و ....ه ی ، آخر هفته ها یگذرون

 یشه رویه اش همیکه سا  یباعث نشد غم غربت

 نهمه سالیود رو پاک کند. بعد از گذشت اش بی زندگ

 ....دا نکرده بودیچ وقت تعلق خاطر پیه

 گذاشت سرشار از یران قدم میامّا هر ب ار که به خاک ا

 یهرکس ی شد، عشق به وطن و آب و خاک برایعشق م

 ه که قابلیر ناخودآگاهش وجود داره، عشقیدر ضم

 ... ستی ه نیانکار و توج

 وارد شهر شد از اونچه که کساعت مونده به ظهری
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 ۶کرده  یفاحش ی ده بود تفاوت هایش دی سال پ 

 ی اده شد کش و قوسین پیپارک ک رد از ماش ییبود. جا

 مداوم از  یچند ساعت رانندگ  یبه بدنش داد تا خستگ

 ... تنش خارج بشه

 .نه موهاش رو شونه زدیلباساش رو مرتب کرد و در آ

 دوست داشت در نظر  شه متفاوت تر بود وینبار با همیا

 .دیخر ینیرین خوبتر باشه ، سر راهش گل و شی نازن

 

 ییآدرس رو به صاحب مغازه نشون داد و راهنما 

 ر رو هم پرسان رفت تا بالخره به یه مسیگرفت بق

 ....دیرس ی معتمد ی آقا ی خونه 

 به سمت  ینیرین رو پارک کرد، همراه گل و شی ماش

 ک یدار نزدید ی ه خونه قدم برداشت. حال که به لحظ

 ه آدم نادمینقدر سخت باشه حکم یکرد ا یشد فکر نمیم
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 گران سخت بود. به ید  ی حش برا یتوض یرو داشت ول

 یبود زنگ خونه رو فشار داد. بعد از لحظات یبیهر ترت

 فونیتو آ "ه؟!ی ک"د یپرس  یکه م یخانوم ی صدا

 . ..دیچیپ

 ن یهستم ، گفتن نازن  "ییتنها"شم ید مزاحم میببخش 

 ......ف دارنی منزل شما تشر ی صبور

 ن حرف در به روش باز شد وارد یبه محض گفتن ا

 ن یدونست هم ینم ی خون ه شد . دوتا پله بود و در واحد

 بالست چون ساختمون دو طبقه  ی ا طبقه یخونه است 

 با چادر گلدار  یخانوم یقیبود همونجا موند بعد از دقا

 بال به  ی  نداخت از طبقهیاد مادرش میکه اونو 

 

 رفتن به بال  ی گشاده برا ییاستقبالش آمد و با رو

 ....دعوتش کرد
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 ن خانوم از پله ها بال رفت وارد یمهردا. پ شت سر پرو

 رو با احترام به دست  ینیریخونه که شد گل و ش

 نی اول ی ن خانوم روین خانوم داد و با تعارف پرویپرو

 ....مبل دم دستش نشست

 .موش در جانش افتاده بودنهفته و خا یاضطراب

 

 

 ۸۳ 

×××××× 

 پدرش ی مارستان با مادرش به خونه یشب از بیده دیسپ 

 .خواست تا برگشتن حامد همونجا بمونه  یاومد و م

 

 ر ازیغ  ییزنگ خونه زده شد و مادرش گفت آقا یوقت

 ره ، یگ  ین رو م یمسعود پسر عموش، اومده سراغ نازن
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 به اتاقش رفت ود مهرداد باشه یشستش خبر آمد شا

 ید. مادرش چا در سر کرد و برا یلباس مناسب پوش

 تند  یده با حرکاتیاستقبال از مهمون ناخونده رفت. سپ

 کنه، آماده شد تا به  یکرد مخف   یم یکه سع  یجانیو ه

 ... رون از اتاق برهیب

 داد مادرش به یرون از اتاق نشون میسکوت ب

 وارد هال ده از اتاقش خارج و یآشپزخونه رفته، سپ

 .شد

 ده رویدنش برخاست و جو اب سالم سپیمهرداد با د

 . داد

 شه آماده داشت، اومد هریکه هم ی ن خانوم با چایپرو

 .....دو نشستند

 ن خانومید از پرویکه گذشت با ترد یمهرداد کم

 : دیپرس
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 ست ؟ین منزل شما ن ید، مگه نازنیببخش 

 

 داختنغمناک به هم ان یده نگاهین خانوم و سپیپرو

 از ی، ناش یعصب ی ده بود که با حرکات ی ن سپیتا ای،نها

 تند و گزنده بدون  یمادرش با لحن ی ر به جایاتفاقات اخ

 : گفت  ینیمقدمه چ 

 !د؟یف آوردی ر تشرید ید کمیکن  یجناب ! فکر نم  

 شون تشنج کردن و اآلنم تویشما ا  ی ش پای ن پیهم

 ICU .... هستن

 پروا بودنش یو ب ده بخاطر رکین خانوم به سپیپرو

 : د و هشدار گونه گف تیتوپ

 !ن چه طرز گفتنه؟ید! ایسپ 

 روز عصرید دیگم ؟! بایه مامان؟! مگه دروغ میچ 

 ن آقاید و حالش رو موقع گِله از ایمن بود ی بجا
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 محکم گرفت که هنوزم ی ،مچ دستم رو طوری دیدیم

 ن بچه ی ا"و التماس گفت  ی با زار یکنم ، وقت یحسش م

 پدرش هم نخواستش قول ب ده یرو نداره حت یچ کسیه

 د اون لحظهیفکر کرد  "د یبرام افتاد مراقبش باش یاتفاق

 نی ن رو دارم ایت نازنیشدم؟! خودمم وضع یچه حال

 

 ن ویخوادش مزخرف تر یپدر بچه نم  یحس که فکر کن 

 ...استین حس دنیبدتر

 :رو کرد به مهرداد و در ادامه گفت 

 د، یمنطق هست  یخودخواه و ب نقدریون چرا ایشما آقا 

 ادید تنها ب یرهاش کرد یچ پولینوا رو بدون هیدختر ب

 چ کس راهش نداد؟! نه دوستاش و ید هی دونیران ، میا

 ی ه بچه برایلش مسعود، بخاطر توجینه تنها فام 

 که با برادر من داشته به همه یمسعود و خرده حساب



@Romanbook_ir                                                                                      تابوشكين عاشقانه  

  
 

شما! یمجازق ین رف ین و آخریرمان بوک:  اول                                      

 ه ریر بار نمی گه بچه مال برادر منه! برادرم زیم

 نکه از سر خودش بن دازش آوردش ی مسعودم بخاطر ا

 تون به ید چند تا خانواده رو با ندونم کاری دونینجا، میا

 .....مهرداد ی د؟! خجالت داره آقای جون هم انداخت

 : زد و گفت ی پوزخند

 نه ؟ یگم؟! اسمتون همیدرست م 

 ن بود، با ییمهرداد از خجالتش همونطور که سرش پا

 : و ندامت داشت، گفت ی گشرمند ی که بو یلحن

 ی مونم، النم برایدونم اشتباه کردم پشیبله درس ته، م 

 ....نجامیجبران ا

 

 

 

 ۸ 
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 :سرزنش داشت گفت ی که رنگ و بو  یده با لحنیسپ

 .د یف آوردی ر تشری د یلیر شده جناب مهرداد، خید 

 به ین از همه جا مونده و رونده بود ، دلش راضی نازن

 زنده  ی برا یچ تالشی د. حالم ها نبوی ن دنیموندن تو ا

 ...کنه متاسفم یموندن و برگشت نم

 : ده و مفلوک برخاست و گفتیمهرداد ترس

 د، ممنونم ازیمارستان رو لطف کنیشه آدرس بیم 

 م کنم قابل جبران ید، هرکاریدین مدت کشیکه ا یزحمات

 ام ، فقطیکنم از خجالتتون در بیم ی سع ی ست، ولین

 .... بمونهزنده  ی د نازیدعا کن

 : ن خانوم گفتیپرو

 

 شه، پسرم صبر کن آماده بشمینم ی ان شاءالل طور 

 ن بزنمیبه بچه و نازن  ی خواستم بعدازظهر برم سریم
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 .... امیحال با شما م

 :دی رت پرسین خانوم با حیدن بچه از زبون پرویبا شن

 !مگه بچه زنده است؟ سالمه ؟ 

 :فتگ ی د یاز ناام ی ده در جواب با ر دیسپ

 ا آمده فعالًیکماه زودتر بدنیبله زنده است اما چون  

 مارستان تحتیتو دستگاه گذاشتنش، تو ب یتا مدت

 ...ژه استیمراقبت و

 .... دونمیبچه دختره ، خودم م 

 :ده با تمسخر گفت یسپ

 د که از راه دور یدار  ی شرفته ایپ یدستگاه سونوگراف 

 ....ده یص میت بچه رو تشخیجنس

 تونست جواب زبون یدوست داشت م  یلیمهرداد خ

 نین دختر ،که مشخص بود دختر همیا  ی ایدراز 

 ریف که فعالً دستش زیح یخانواده است رو بده ول
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 .سنگ و زبونش کوتاه بود

 : ن گفتیهم ی ونشون بود ، برایتا عمر داشت مد

 

 ... دم یر سرکار خانوم تو خواب د یخ 

 یطد که به خودتون زحمت ی! پس خواب نما شدیآخ

 ....دیف آوردید و بالخره تشر یق دادیطر

 :گفت ی ن خانوم با تندیپرو

 ینجورید! آدم با مهمون تو خونه ایگه سپیبسه د 

 ....زنه حرمت نگه دار دختریحرف نم

 :رو کرد به مهرداد و گفت 

 ن یروز که با نازن یست از دید دست خودش نیببخش

 ... . ختهیده به هم ری حرف زده و سرگذشتش رو شن

 ن اندازهیتونه تا ایده مونده بود مادرش چطور میسپ

 ی آروم و خوددار باشه؟! همون موقع هم که سر کله 
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 نی کساعت هم نازن ی د بود ی دا شد، اگه به سپی ن پی نازن

 ن حجمیرت بود، مادرش ایکرد و در ح یرو تحمل نم

 تونه دا شته یآرامش ، رافت و گذشت رو چطور م

 !باشه؟

 

 

 

 ۸ 

 :آشکارا گفت ید با شرمندگمهردا

 گن حق دارن. اشتباه ی شون درست مینه مادر، ا 

 ن چهیدونستم نازنیکه م ی کردم با وجود یبزرگ

 کارش رو هم از دست داده بود. با  یداره، حت یتیوضع

 ه یذاش تم از ترکید میاز خودم روندمش نبا یرحم یب

 .... افتاده مقصر منم یران هر اتفاقیاد ایب
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 : دیانه پرسده مغرضیسپ

 ....رانهین دوماهه ای د؟ نازن یف داشتی تاحال کجا تشر  

 ران تصادف کردمین اومد ا یآخر همون هفته که نازن  

 مارستان بودم، متاسفانه آدما معمولً یش بی پ ی تا هفته 

 ....ر هیگه دیشن که دی مون میپش یوقت

 نکه برنیع آماده شد، قبل از ایسر یلین خانوم خیپرو

 :رون گفتیب

 

 کی گه نزدی، اصالً حواسم نبود اآلن د  ییتنها ی آقا 

 م ید، ناهار در خدمتتون باشی ف داشته باشیظهره تشر

 .... میریبعد از ناهار م 

 مارستانیشم لطفا اسم بیممنون ، من مزاحم شما نم 

 ....پرسم  یه، آد رس رو خودم می د کافییرو بفرما

 ...امی ست همراهت مینه پسرم، مزاحمت ن  
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 :ده گفت ی ن خانوم روبه سپیپرو

 .... امیزم ، زود میعز 

 کرد، چشمش خورد به سبد گل یده خداحافظیسپ

 با و باطراوت یار زیبس یبزرگ پر از گل رز قرمز مخمل

 ....زی م ی رو ینیریش ی همراه با جعبه 

 .ن آورده بودینازن ی نا رو بر ایشک ا یب

 " تکون داد و از ذهنش گذشت ی با تاسف سر

 "عد از مرگ سهرابنوشدارو ب

××××× 

 

 ن ساعت به یا به خونه رفته تا همیروز که هلیاز د

 ده روز بهش سخت گذشته، اون چند روز که ی اندازه 

 ن ساعاتیمارستان تکون نخورده بود براش بهتریاز ب

 ست قوت قلب داشت . اماای هلنکه کنار یبود چون از ا
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 یاز داره، هرچیبهش ن  یا از لحاظ روحیحال که هل

 بره ییکنه جا یتونه خودش رو راضی ره نمیکلنجار م

 ... رمان هستنیکه حامد و ه

 ن به رستوران هتل رفته بودنیمیناهار همراه س ی برا

 : ن گفتیمیو تو فکر بود که س

 ی برادر من ؟! تو که طاقتش رو ندار ی مگه مجبور 

 چرا غرورت رو کنار  ی ن حال و روز افتادیو به ا

 ی طیدونم تو شرایبهت گفتم من م روزمی؟! د ی ذارینم

 از داره ، از خر یداره چقدر به وجودت ن یکه هل

 رو یخودت ساخت ی که برا ین برزخیی ا پایطون ب یش

 ..... تمومش کن

 ز روبروش بود و سکوتیره به مینا همچنان خیس

 :ن در ادامه گفت ی میار کر ده بود ، سیاخت
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 ر یط بگی من بل ی م براینر یش هلیپ ی خوایاگه م 

 ی م رو فقط بخاطر هلیبرگردم اراک ، خونه زندگ 

 ا مرتب دارنیگذاشتم و اومدم همه نگرانن سودابه و ثر

 و بخاطر غرور یینجایرن اونوقت تو ایگیتماس م

 ... کشمی؟! من که ازشون خجالت می ریمسخره نم

 یهل  یکه به زندگ  ییبا گندا یدرضم ن سرافرازم هست

 !ی رتاقچه بال بذا ی؟! حق دار ی زد

 : نا بالخره لب باز کرد و گفتیس

 دیتونم ، فقط قبلش بایگه نمیم خودمم دیریم ی عصر 

 ..رمیه براش بگیخوام هدیم من میبر

 

 

 ۸۶ 
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 : ن نشست و گفتیمیس ی لبها ی رو ی لبخند شاد

 م از اونجایدم بری د یه جواهر فروشیک هتل ینزد 

 که تو انتخاب جواهر تبحر یدونیخودم انتخاب کنم م

 ... دارم

 !کشه از دست تو؟یم یطفلک محسن چ 

 .... واااا، دلشم بخواد  

 اد عالقه بهیز یهل  یم ولیریبگ ی خوایم  یباشه هرچ 

 .....زا ندارهین چیا

 د طال داشته باشهی؟! زن بایچ یعنیعالقه ن داره  

 خوب  ی ه یشه به هر مناسبت براش بخر چون سرمایهم

 یاد بجایستم مد یهست ، من هر پول یسکیو بدون ر

 ریخرم ، هم جا گ یا سکه میصوف ی نده یآ ی ه برایزیجه

 دوست  یست و هم هر موقع خواست به مد روز هرچین

 دم نخواست ازدواج کنه یخره شا یداشت با پولشون م
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 ل خارج ازیتحص ی د بخواد برایشا یدرس بخونه، حت

 ....ه استین سکه ها براش سرمایران بره همیا

 

 ر کردییشه، نظرم تغیو قابل ستات ی مغز اقتصاد 

 خوش بحال  ی بش شدیمحسن کوفتش بشه که تو نص 

 .... ی تو عروسشون شد ییخانواده دا

 !؟یکن یمسخره م 

 ...گمینه وال راست م 

 ن خواست طرف عصر باهم به یمی همونطور که س 

 با یه دستبند زیک هتل رفتن و ینزد یجواهر فروش

 ایدن چون هلیربراش گرفتن ، بعد از اون پسته هم خ

 .... شدیت م ید تقویبا

 ک و موقع شام بود، امّا چون ناهار رویهوا کامال تار

 ... میر خورده بودن قرار گذاشتن بگن شام خوردید
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 ی کیانگار  یخواست زنگ رو فشار بده ولینا م یس

 .پشت در بود

 در بازشد و قامت حامد در آستانه اش ظاهر شد، هر

 ....دو سالم دادن

 نا حامد دستش رو به ی ن و سیمی ون بهت س یدر م

 نا هم ینا گرفت، س یدست دادن سمت س ی نشونه 

 .... ر شده بود با حامد دست دادیغافلگ

 

 نا رفتار ی هر سه به داخل رفتن ، ح اج آقا هم با س

 : نا گفتیداشت. حامد خطاب به س یمتفاوت

 ...منتظرته یهل 

 ن گرفتیمینا از خدا خواسته، جعبه جواهر رو از سیس

 ....ا شد یوارد اتاق هل "دیببخش "و با گفتن

 کرد به  یداشت خودشم فکر نم ی ناسازگار ی قلبش بنا
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 س از ا شکیا با صورت خیفته، هل ین حال و روز بیا

 شتر یه بیگذشت شدت گر یکرد هر لحظه م  ینگاهش م

 کار کنه انگار از قبل داشتینا مونده بود چیشد س یم

 . کرد یه میگر

 به سمتش رفت و همونطور که نشسته بوددستپاچه 

 : گفت

 ر شده  ی دونم دیامدم، میروز باهات مید دیببخش با 

 .... زنه به سرم یم یشه منو ببخش گاه یمثل هم یول

 د ویه خندیون گریازش فاصله گرفت، م یا کمیهل

 : گفت

 ....هیمن از خوشحال ی ه یگر 

 ... کاش زودتر اومده بودم تا زودتر خوشحالت کنم

 :سر داد و گفت ی بلند  ی ا خنده یهل

 ....ستی ن که نیبخاطر ا 
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 :دینا وارفته و متعجب پ رسیس

 !ه؟یپس بخاطر چ 

 ! ستیاون بچه مال تو ن 

 

 

 ۸ 

 د انگار به گوشاش شک داشت ،ی که شن ی زیبا چ

 که گفته بودن  ییممکنه ؟! تا جا ی زی ن چیچطور چن

 .شده بودهم انجام ن یشیمان نبود و آزمایالن وقت زا 

 

 ا رو درک کنه ید تا بتو نه منظور هلیه طول کشیچند ثان

 :دی ، کنجکاو پرس

 !؟یدون یتو از کجا م

 ... د زنگ زد به حامد گفتیش، سپ یم ساعت پ ین 
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 ی د، پوزخندیفهم یل برخورد متفاوت حامد رو میحال دل

 :زد و گفت

 .ل گرفتیخود نبود خان داداشت ما رو تحویپس ب 

 .هتل دنبالت امد یداشت م 

 داشت که بدون یقیت عمینا حس رضاین لحظه سیدر ا

 ا اومده بود،یخودش بخاطر عشقش به هل  ی واسطه گر

 حد و مرز یغرورش دوست داشتن ب  ی پا گذاشتن رو

 پاسخ تو مغزش   یکرد. هزاران سوال ب  یا رو ثابت میهل

 :دی پرس یداد ، با موشکاف  یجولن م

 !ده؟ید از کجا فهمی اونوقت سپ 

 .گه استیدختره خودش بهش گفته،پدر بچه کس د 

 ن یهم ی ا اومده. برایامشب بچه بکماه زودتر بدن

 ....گذاشتنش تو دستگاه 

 :مکث ادامه داد یبعد از کم
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 ...ن تشنج کرده، رفته کمایدختره هم بعد از سزار 

 ما رو داغون کرد و من رو به سرحد  یحال که زندگ 

 من! داشتم چه ی خدا  ی مرگ رسوند اعتراف کرده؟! وا

 با  ینی بی خواستمش، می م  یه زمانیکردم ؟!  ی م  یتیخر

 به روزم آورده؟! من که باورم  یدروغش چ  ی ادعا

 لم جواب یش بشه عزرائیطان طورین شیشه اینم

 ....کنه یم

 تو هم تو یم ولیخوام اآلن در موردش حرف بزنینم 

 ...ی ا کم مقصر نبودین قضایا

 !بال آورده من مقصرم ؟ نکه رفته گندید ایببخش 

 بودم که ی ن پسری ن آدم و نامردتریم من بدتریریگ

 اره سر خودش ،ید بره بال ب یباهاش برخورد داشته با

 رسه یعقلش نم یعن یست. یساله ن  ۶گه یالن که د
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 !ه؟یخوب و بد چ

 ا دستش رو به یبگه ، هل  ی زینا اومد در ادامه چیس

 :عالمت سکوت بال آورد و گفت

 . .. بعد ی م براینه! بذار اآلن 

 

 که ی که از سر گذرونده بود، خبر ییهای سخت ی با همه 

 دوباره گرفته بود. باور نداشت  یا داد انگار جان یهل

 ن روزاش زودتر از اونچه فکریش ای کابوس و تشو

 ش رو دچار یکه زندگ   یده و طوفانیان رسیکرد به پا یم

 ش در یو تزلزل کرده بود تموم شده و زندگ  یرانیو

 ...امن لنگر انداخ ته یساحل

 دن صورتیرو که در بدو ورودش به اتاق با د ی جعبه ا

 ز گذاشته بودیم ی ا ، هول و دستپاچه رو یون هلیگر

 ا گرفت ویهل ی جلو یبرداشت، با تموم عشقش دو دست 
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 ح و سالم یا رو صحینکه هلیمش کرد. از ایتقد

 ...د هزاران بار خدا را شاکر بودید یروبروش م

 !زمیقابلت رو نداره عز 

 نا گرفت لبخندی کادو شده رو از دست س ی ا جعبه یه ل

 اط بازیشد، کادوش رو با احتیمحو نم ی لبش لحظه ا

 ش رویبا ارزش زندگ ی شه کادوهایکرد. به عادت هم

 ....داشت یکاغذشونم نگه م 

 

 

 

 ۸۸ 

 صفحه با  ی دن اسم روینا زنگ خورد ، با دیس  یگوش

 :جواب داد  ل یم یاکراه و ب

 ...الو سالم 
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 ... قربونت بشم یسالم اله 

 ادم یچ وقت یخود لوس نکن کارات هیخودت رو ب 

 پاسخ موندن تماسام  ی ره، حقش بود بخاطر بینم

 ... ییچشم و رو ی ب یلیجوابت رو ندم خ

 :اورد و گفت یده کم ن یسپ

 گه همیمرض! خب اون موقع حق داشتم، هرکس د 

 یکرد هر خانم یرخورد مب ی نجوریمن بود هم  ی بجا

 ه مرد در حق یکه  یدن ظلمی ر از من با شنیبغ

 ی شه من که حق داشتم، هلیکنه ناراحت میهمنوعش م 

 

 فتاد تای ش میزندگ ی برا  یم بود اگه اتفاقیمیدوست صم

 ... دمیبخش یعمر داشتم هرگز خودمو نم

 خب حال خانوم مدافع حق همنوع! مزاحم خلوت ما 

 ...و بگونشو زودتر کارت ر
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 !؟یهست  یش هلیپ 

 ا اون شوهرت اجازه ی ید از سر کار عالیبله با 

 !گرفتم؟ یم

 شش حامد یپ ی خواستم بگم حتما بر ینه! اتفاقا م  

 ....خوره یم نمیچیکنه هیه میشه گریگفت تنها که م یم

 ا ، لبخند ید نگاهش به هل یشن ینطور که مینا همیس

 دیند، لغزبستن دستب ی لبش و تالشش برا ی رو ی بایز

 د رویسپ ی گه حوصله یدلتنگش بود که د ی بقدر

 : نداشت، تو حرفش زد و گفت

 ....من کار دارم ی کار ی؟! اگه تو ب ی ندار ی د کاریسپ 

 م ساعته دارم زنگی ششششش، چه بد اخالق، نیا 

 حالم یست یگفت در دسترس نیو م ی دادی زنم آنتن نم یم

 ..... ن برخوردته یکه ا
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 درسته ! درضمن،  یگی تو م یچباشه اصالً هر 

 ختشیتحمل ر  ی شوهرت رو احضار کن اراک حوصله 

 ...رو ندارم

 شین الن پیم دلت بخواد ، من که از خدامه همیلیخ 

 .... من و مهربد بود

 !د؟یاسمم انتخاب کرد یبه سالمت  

 ....جونش بعله ییبا اجازه دا 

 با همون ی زنین اآلن به شوهرت زنگ میخب پس هم 

 ش اراک تا مام بهیکشون یم ی که خوب بلد یینداترف

 ....م یمون برس یزندگ

 !؟یکن یرون میحامد و حاج آقا رو ب   ی دار یعنی 

 چشمام جا ی حاج آقا تا هر وقت بمونن قدمشون رو 

 رقابل تحمل تریگذره حامد برام غیم یهرچ یداره، ول

 ....ست یشه دست خودم نیم
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 ....گه برگردهیگم دیب اشه م

 اد یعزت ز

 زیم ی رو گذاشت رو  یده گوش یاز سپ یبعد از خداحافظ

 یا رسوند. با حسیو با دوتا قدم بلند خودش رو به هل

 

 تخت نشست. قفل دستبند بخاطر ی سرشار کنارش لبه 

 بود که یباز نشدن به طرز خاص ی برا ی تیمالحظات امن

 ییاد د اده بود از اوناین بهش  یمیبستنش رو س ی نحوه 

 ایخودش ببنده.... و هل ی بتونه برا محال بود یکه کس

 ...وقفه در حال کلنجار بود یب

 

 

 ۸ 

 عشقش دستبند رو براش انداخت درخشش ی با همه 
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 دستش ی خوش تراش الماس و زمرد رو ی ن های نگ

 .بود ییتماشا

 ا یدستبند تو دست هل  ی و جلوه  ی  ی با یبنظرش اومد ز

 .....صد چندان شده 

 

 :نگاهش کرد و گفت شه مهربون و قدردان یمثل هم

 قشنگه دستت درد نکنه، اصالً لزم یلیزم خیعز 

 ...... نبود

 :بغض کرده ادامه داد

 !ه؟یچ ی اوردم کادو برایمن که بچه برات ن 

 ن الن مهارش نکنه با یدونست اگه هم ینا میس

 یکه داره دوباره اشکاش جار ی ت و حال بدیوضع

 .... ستین اصالً براش خوب نیشن و ایم

 ا مدتها یبه روش زد از همونا که هل  یند جذابلبخ
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 : آرزوش رو داشت و گفت

 حرف  ی نجوری ن بارت باشه در مورد بچه ایآخر  

 که تو یی، گور پدر بچه! بقول خودت با درسهای زنیم

 بچه دار شدن نبود ما ی برا   یالن زمان مناسب  ی دار

 ... میحال حال ها وقت دار

 وضوع بچه پرت کنه با ا رو از مینکه حواس هلیا ی برا

 :اشاره به دستبند گفت 

 ارم ، انتخابیزا سر در نمین چیکه من از ا ی دونیم

 ....نه یمیس

 

 دا کرد،یپ ی نا حال بهتری س ی دلگرم کننده  ی با حرفا

 :بغضش رو فرو خورد و گفت

 ... دس تشون درد نکنه 

 هم ی دایغرق نگاه ش  ی قراریطاقت با ب   یدل وب یهر دو ب



@Romanbook_ir                                                                                      تابوشكين عاشقانه  

  
 

شما! یمجازق ین رف ین و آخریرمان بوک:  اول                                      

 شتر بودیش ب ی گار دلتنگنا انیبودن س

 اندازه خوبشون ضدحال یدر زدن وسط حس ب ی صدا

 ینا اجازه  یل از هم جداشدن و سیم   یبود. ب یاساس

 ...ورود داد

 ن خانوم بود که در رو باز کرد و با لبخند واردیمیس

 ا کرد ، یکه با هل  ی گرم یشد، بعد از سالم احوالپرس

 :گفت 

 یومدن احوالپرس د مزاحم شدم ،خانوم زارع ایببخش 

 .... دم زشته یه نشستن منتظر، دیمدت

 :ا گفتیتخت بلند شد، رو به هل ی نا از رویس

 ... ادیرون تا خانوم زارع بی زم، من برم ب یعز

 :دی نا کرد و پرسیا نگاه دلواپسش رو بند نگاه سیهل

 !هتل؟ ی برگرد ی خوایم 

 ...شتیمونم پیزم، مین ه عز 
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 نا یلش داد که دل سیتحو ییلبخند دلربا ی ا از شادیهل

 ...رو با خود برد، بناچار از اتاق خارج شد

 کرد، وارد  ین همراه خانوم زارع که تعارفش میمیس

 خطاب به ییشدند خانوم زارع بعد از سالم با خوشرو

 : ا گفتیهل

 ...الحمدلل که حالت خوب شد 

 : ز گفتی ا ت شکر آمیهل

 د،یدی زحمت کش یلین مدت خ یممنون شما هستم ، ا 

 ....دیزد ید و سر میمارستان بودینا برام گفته مدام بیس

 

 

 

 ۸۸ 

 :خانم زارع متواضعانه گفت
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 ن حرفا رو ، اونینکردم نگو ا ی دختر خوشگلم کار 

 روز انگار خدا شوهرت رو رسوند وگرنه تو که حرف 

 بروز یاگه مثل اون چند روز که درد داشت یزنینم

 شد خدا یخطرناک م ی لیم خیتا به دادت برس ی دادینم

ه رحم کرد. خصوصا شوهرت ، قدرش رو یاول به خودت و بعد به بق

 ایمیک ی ن جوریا  ی بدون مردا

 ...شن یدا م ین دوره کمتر پیهستن ا

 :ن و ادامه د ادی میرو کرد به س

 خدا حفظش کنه براتون خانوم، اون چند روز از  

 ...و تکون نخوردی یس ی مارستان و پشت در آیب

 ا نشستین کنار هل ی میزود رفت، س یلیرع خخانوم زا

 ده بود ید یدستبند تو دستش از اونچه تو جواهر فروش

 

 گرفت   یا رو با مهربونید دست هلیرس ی باتر بنظر میز
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 : و گفت

 ! داره ی مبارکت باشه چ ه جلوه ا 

 نا گفت شما انتخابی ممنون دست شما درد نکنه س

 ....دیکرد

 م برات بکنهیهر کار نایزم، سیقابلت رو نداره عز 

 د عادت داد یحت مرد رو بایبازم کمه، از من به تو نص

 ک،ی مناسبت طال بخره هر چند کوچ  یبا مناسبت و ب 

 خودت  ی برا یه بزرگیچه سرما  ین یب یبعد از چند سال م

 ....از دارنیو خانوما بهش ن   ی دار

 زا فکرین چیش نشده بود به ای چ وقت تو زندگیا هیهل

 ی امرزش هم اهل طال نبود، ولیداب کنه ، مامان خ

 به دلش ی ن بدجوریمیس ی حت خواهرانه ینص

 ....نشست

 یلیروز خیا مشخص بود نسبت به دیهل ی از چهره 
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 : ز گفتیشورانگ  یبهتره، با لحن

 من  یافتاده شارژ گوش   یآق ا حامد برام گفتن چه اتفاق 

 ی لید با منم تماس گرفته خیتموم شده ، حتما سپ 

 

 ن خبر آرومتر شدنیشما با ا ی ه خانواده خوشحالم ک

 بایفر ی شه، جایرمانم بفهمه حتما خوشحال میآقا ه

 ... هیخال یلیجون خ

 د، همه رو یت شدیاذ یلین مدت خید شما هم ایببخش 

 نا رو به زور فرستادم یبا ایم ، فریبه در دسر انداخت

 یکنه ، بچه کل  یبرن، چون فائزه زنگ زد احوالپرس 

 .... خواستی لش مامان باباش رو مه کرد دیگر

××××× 

 نکه راحت یمسرت بخش از ا یو حال ی دواریبا ام

 دا کرده به اراک اومده بود. احتمال هر ین رو پی نازن
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 ابش اتفاق یر از اونچ ه که در غیداد بغیرو م ی زیچ

 .... افتاده بود

 مارستان شدن اول همه از پرستار سراغیوارد ب یوقت

 نکرده ی رییطش تغیبازهم شرا ین رو گرفتن ولی نازن

 ی ت بخشیرضا ی اری بود ، همچنان سطح هوش

 .... نداشت

 

 گفتن دکترش فعالً قدغن ینش ولیمهرداد خواست بب

 اد ویبوجود ب  ی ط بهتر ینده شرایآ ی د روزهایکرده ،شا

 .... داده بشه ی ن اجازه ایچن

 دیمهرداد رو د  ی ن خانوم که حال دمغ و گرفته یپرو

 :گفت 

 .دی شه نگران نباش ی، انشالل خطر رفع م ییتنها ی آقا 

 !د ؟ین ید دخترتون رو ببیخواینم
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 مهرداد سرش رو به عالمت مثبت تکون داد و پشت

 ...ن خانوم به سمت بخش نوزادان راه افتادیسر پرو

 

 

 ۸۸ 

 رو که داخل دستگاه بود بهش ی پرستار، بچه ا یوقت

 .شد  ی ز از عشق و مهر پدرینشون داد. وجودش لبر

 

 ی ت معنوی بهش داشت، مالک یه جور حس تعلق خاصی

 اسیکه داشت قابل ق  یات و ثروتیکه با ماد ی زیچ

 نبود . 

 ژه پرستار ازش خواسته بودیو ی به بخش مراقب ها  . قبل از ورودش

 ، دستهاش رو بشوره یجاد آلودگی از ا ی ریبخاطر جلوگ

 .و گان مخصوص بپوشه تا بتونه بچه رو بغل کنه 
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 ن بخش بخاطر جدا بودن از یدر ا ی بستر ی ابچه ه

 وه ین ش یپدر و مادر به هم یاز هست گاه یمادشون ن

 رنش ، دریکنار بچه باشن و در آغوش بگ  یمدت

 گن که در بهبودیبهش م یاصطالح مراقبت هم آغوش

 ... داره یزودتر بچه نقش مهم

 مهرداد بچه رو به آغوش گرفت، پرستار گفته بود، 

 ۲گه / ورزنش یبه نوزادان نارس د  گرمه و نسبت ۸

 ید مدت یه بایداره ، حال بخاطر تکامل ر ی وزن بهتر

 دوار کردیداخل دستگاه باشه . پرستار مهرداد رو ام

 ی چ مشکل خاصیداره و ه یعیز روند طبیهمه چ

 ...ست ین

 

 ر بچه رو به دستش داد و ازشیش ی شه یپرستار ش 

 ... ر بدهیخواست تو بغلش بهش ش
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 کرد یم   ینکرده بود امّا سع ی ن کارینکه تا بحال چنیبا ا

 شه رو دهنشیرش تا بتونه شیتو بغلش بگ  یب درست

 زود گرفت و آروم آروم شروع یلیشه رو خیبذاره. ش 

 .... به خوردن کرد

 بایز ی ر خوردنش در نظر مهرداد بقدریش ی صحنه 

 م ساعت گذشت و کمتر از نصف ید چطور نیبود که نفهم

 ...خوردر یشه ش یش

 گفت چ قدر ی ن هم حالش خوب بود تا بهش می کاش نازن

 بدنبال  یمونیدر مورد رفتارش متاسفه و تا چه حد پش

 ن یداشت و حال همه جوره حاضر به جبرانه، نبود نازن 

 .کرد یش رو ناقص میپازل زندگ 

 رو یبود که زندگ ی بچه فقدان بزرگ ی نبود مادر برا

 ....کرد  یسخت م

 ن افتاد، مهرداد تاوان اشتباهشینازن  ی اکه بر یبا اتفاق
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 ده وی نسنج ی ن هم بخاطر کارهایداد و خود نازن  یرو م

 یش مستحق زجر و عذاب بود و الن بجا ی ر انسانیغ

 

 نکه کنار نوزادش باشه و از وجود قشنگش لذت یا

 با مرگ دست و پنجه نرم  ی دیببره، در برزخ ناام 

 ... کرد یم

 یاد، بچه رو در روزها یب اگرهم به هوش  ین حتی نازن

 ازش  یخوب ی چ خاطره ید و هیش نخواهد دیاول زندگ

 ...نخواهد داشت

 ن بچه بود که پاک وین کس همیگناه تری ن وسط بیا

 .... داره ی از به مهر مادریا آمده و نیطاهر بدن 

 نشیوالد ی د پاسوز خطایکرده که با ی بچه چه گناه

 !باشه؟

 ست پدر یته بود معلوم نن گفی به نازن یرحم یادشه با بی
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 رفته ینان پذین همون روز با اطمیبچه باشه ، و نازن 

 نان به پزشک مراجعه کنن، یش و اطمیآزما ی بود برا

 سکیت پر رینه کرد بخاطر وضعیدکتر معا یوقت

 انجام یشین آزماین، صالح ندونست چنینازن ی باردار

 ... مانی بشه و اون رو موکول کرد به بعد از زا

 

 شی د بدون انجام آزمایباز بچه رو که د ی ماچش یول

 مطمئن شد خود ش پدرشه، رنگ چشماش درست به 

 .... مهرداد بود ی رنگ چشمها

 د به بخشش ویامد انتظار و امیکه ازش برم ی تنها کار

 تش، یبود حداقل بخاطر بچه و معصوم  ی رافت خداوند

 ن روی دوباره بهشون بده و نازن یفرصت یزندگ

 .....برگردونه
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 ۸۸۲ 

×××× 

 

 امروز صبح بعد از صبحانه همه رفته بودن . خلوت

 روز ی ا از دیخواست. هل ی نا می بود که س ی زیدونفره چ

 زودتر حاصل ی رفت تا بهبود یدکتر راه م ی ه یبه توص

 کرد و سوزش یه ها هنوزم درد م یبشه ، محل بخ

 ...داشت

 ا به دقت یل داده بود. و کنار هلینا هتل رو تحویس

 کرد . از یش میت و راه رفتن همراه یبش بود حت مراق

 کرده ی ا رو کفرید که هلی رس یبهش م  ی ه بقدر ینظر تغذ

 .بود

 ....آمد یار از پس کارا بر م یتمام ع ی ک کدبانو یمثل 
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 روزهیمارستان برگشته بودن، فیکه از ب ی همون روز 

 .افتاده یدونست چه اتفاق یتماس گرفته بود و حال م

 پشت سرهم ی مارستان بود چند روزی ا ب یکه هل ییروزا 

 داد نگران یا جواب نمیچون هل یگرفته ول یتماس م

 ... شده بود

 نا به سمتش رفت ویزنگ تلفن بلند شد و س  ی صدا

 :جواب داد

 ...الو 

 

 !جان خوبه ؟ ید؟ هل ی، خوب ی معتمد ی سالم آقا 

 م داشتم با شما یروزه خانوم ، خودم تصمیسالم ف 

 رازهیش  ید هلیگله کنم چرا به من نگفت رم و یتماس بگ

 ...دیکرد یاطالع یو اظهار ب

 نگم  ی زیزم خواست چایهلد خود یمتاسفم ، باور کن  
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 ... نمورد سفارش کرده بودیدر ا یلیخ

 شهینبود و من از شما که هم  یبه هرحال کار قشنگ 

 نداشتم، هر چند به  ین توقعید چنیعاقالنه رفتار کرد 

 ده بودم معلوم نبود چه یر رسید اگه ی ر گذشت ولیخ

 .فتادی م یاتفاق

 دوارم منویخوام امیحق با شماست بازم معذرت م 

 .د یببخش

 .ی دم به هلیرو م یکنم گوش  یم  یمن خداحافظ

 .خداحافظ 

 ا برد و به آشپزخونه برگشتیهل ی تلفن رو برا یگوش

 ا رو درست کنه. سرگرم کار بود کهیهل ی ر خرمایتا ش

 ذاشت یرو م  یکه گوشیپزخونه شد در حالا وارد آشیهل

 : اُپن ، گفت ی رو
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 !یروز رو با حرفات ناراحت کردیف 

 گه من اطالع یمگه دروغ گفتم ، زنگ زدم بهش م 

 !نباشم ؟  یشاک  یخواستیکجاست؟! م  یندارم هل

 رو که من ازش خواسته بودم ی ره کاریتقص یاون ب 

 .کرده

 ک ه  نقدر در نظرت وحشتناک بودمیمن ا یعنی 

 دات کنم؟ی پ یخواست ینم

 ی شه فعالً در موردش حرفیمنم مجبور بودم ، م 

 م خبرتی که انتظارش رو نداشت یم ؟! بجاش کسی نزن

 ون یمنو مد  ی د زندگی ! پس بای دیکرد و تو به موقع رس

 . میاون آدم باش

 !ستین  ی زین چیر! اصالً هم چنینخ 

 ج هرفتم دانشگاه، از اونجا متو یهمون روز داشتم م

 ...امدم یگرفتم و م   یط می بل ی شدم، فوریم
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 یشد،تموم کارا یرت نمیدست گ  یچیاز دانشگاه ه 

 س دانشکده خارج ازی رئ  یمیمن رو دکتر ابراه  یمهمان

 رمتعارف انجام داد، وگرنه محالیروال دانشگاه و غ

 .گذشته بود  یبود کارم درست بشه. چون از وقت مهمان

 

 با  یمیدکتر ابراه  ید وستراز هم فقط بخاطر یدانشگاه ش

 کاراش جور شد. تو پرونده گزارش شده  ی دکتر نماز

 ....ترم یمرخص

 

 

 ۸۸۳ 

 نی د اگر نازن یح داد بحث رو ادامه نده. شاینا ترجیس

 ه یاورده بود باز یش ن یاونهمه بال سر خودش و زندگ

 ا رویدونست سالمت هل ینکه میامّا حال با ا ی زیچ



@Romanbook_ir                                                                                      تابوشكين عاشقانه  

  
 

شما! یمجازق ین رف ین و آخریرمان بوک:  اول                                      

 دی تونست به دیبازم نم  یولنه یون خبر دادن نازن یمد

 ...مثبت بهش نگاه کنه

 : خت، گفتیر یر خرما رو براش میکه شیدر حال

 

 نو بخور ، باشهین ایا بش یست . ب یسر پا برات خوب ن 

 نکرده  یاگه خدا یزنم ول ینم یمن حرف  یتو بگ یهرچ

 که منو  ییشد ، مطمئن باش تک تک آدم ایت میطور

 شیمون شدن رو به آتییخبر گذاشتن و باعث جدا یب

 .... دمیکش یم

 د ، نشستیرون کشینا براش بی که س ی صندل ی ا رویهل

 س پوکریر خرما، چهره اش فیوان بزرگ شیدن لیبا د

 :شد و گفت

 شی ک ساعت پین ی تونم بخورم همینا باور کن نمیس 

 ...ی اون قلوه ها رو به خوردم داد



@Romanbook_ir                                                                                      تابوشكين عاشقانه  

  
 

شما! یمجازق ین رف ین و آخریرمان بوک:  اول                                      

 ، رنگ به ی از دست داد  ی ادیحرف نباشه خون ز 

 ، یت بشیه کرده تقوی! دکترت توص ی رت ندارصو

 رون، نگاه کردمید برم بیخر  ی د برایه سر بایدرضمن 

 ... رمیله تموم شده بگ یگر و فیج

 ...گر بخورمید جینگو که بازم با ییوا 

 !ی د بخوریچرا اتفاقا با 

 ...که دوست ندارم  یدونیم 

 

 خورم یخوام و نمیخانومم ، دوست ندارم و نم 

 ....میندار

 بود. امروز  ی انجام کار ی رون رفتن بهانه برایدرواقع ب

 ید تالفیاست بایشنبه است و دوشنبه  آذر تولد هل

 ی بد ی اد چه خاطره یادش که میکرد.  یپارسال رو هم م 

 ا درست شد یهل ی ن تولد باهم بودنشون برایاز اول
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 خت که چطور با عالقه و عشق یر ی اعصابش به هم م 

 باهاش کرد. حال ی نا چه بر خورد بدیس شام پخته بود و

 . جبران مافات کنه ییه جورایخواست یم

 یی ش کادویین بود با مشورت و راهنمای میس  یکاش وقت

 یه براید هدیده بود. چقدر خریمناسب براش خر

 ی خوایکه م ین فرد زندگین و محبوب تریزتر یعز

 ... ! هیکار سخت ی براش س نگ تموم بذار

 نا نصفی مراقب س ی در برابر نگاهها  یلیم  یا با بیهل

 التماسش رو تو  ی رخرما رو خورد. همه یوان شیل

 :گفت ی خت مظلومانه و با زاریچشماش ر 

 ....ارم یباور کن اگه بخورم بال م 

 

 وان رو از جلوش برداشتیت داد لینا رضایس

 خورده بود ای هلچرخوندش از همون سمت که 



@Romanbook_ir                                                                                      تابوشكين عاشقانه  

  
 

شما! یمجازق ین رف ین و آخریرمان بوک:  اول                                      

 .دیرخرما رو سرکشیش ی مونده یباق

 که چند روزه فکرش رو   یهتر بود راجع به موضوعب

 ت رویکرد. موقع  یا مشورت میمشغول کرده با هل

 : د و گفتیمناسب د

 باهات صحبت ی در مورد مسئله ا ی ! حالشو دار یهل 

 !کنم ؟

 :صبرانه گفتیا مشتاقانه استقبال کرد و ب یهل

 نیم خوبه ، چقدر دلم تنگ شده واسه ایلیحتما ! خ 

 چند وقته در مورد ی دونیدن محرف ز  ی جور

 !م؟ی م باهم صحبت کنیمون ننشستیزندگ

 

 

 ۸۸ 
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 :ا گفت یهل ی د حرفایینا در تایس

 !ین حس رو دارم، هل یمنم هم ی زم حق داریآره عز 

 ؟ ترم بعدی درس خوندنت دار ی برا یمیتو چه تصم

 تهران؟  ی گرد یبرم

 تونم یگفت ترم بعد م  یمیگه، دکتر ابراهیآره د 

 ...برگردم

 !تهران بودنش برات مهمه؟ 

 ه لحظهی یگه حتیخوام دیخب معلومه که مهمه ، نم 

 ...نجا اومدنم کالً اشتباه بود یازت دور باشم ، ا 

 وس ط یوان خالیر انداخت نگاهش مات لیسرش رو ز

 :غمناک و تاسف بار گفت   یز شد با لحن یم

 نکه بایا ی خواستم از دست بدم براین ترم رو نمیا

 مان و بخاطریزا  ی کردم برا یتم فکر میه وضعتوجه ب

 ن ترمیرم با گذروندن ایبگ ید مرخصیک ترم بایبچه! 
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 مان و بچهیشد. حال که زایم ی ریاز عقب موندنم جلوگ

 گردم ی م تموم بشه برمین دو ماه و ن یشد ا یمنتف

 

 ه لحظه هم بدون تو بودن روی یتهران ، حت

 ... خوامینم

 ا و قلب پاک و رنجیاطر غم دل هلنا بخیبند بند وجود س

 ت یده اش به لرزه افتاد. نظر دکتر درست بود وضعیکش

 تنها موندن ی ست و لحظه ایاد مناسب ن یا زیهل یروح

 ....به همراه داره ی ندیعواقب ناخوشا

 ز درهم قفل کرده بود با یم ی دس تاش رو که رو

 :گرفت و گفت  یمهربون 

 یر و حکمتی؟! حتما خیگه بهش فکر نکنیشه دیم 

 ... ن اتفاق افتادی درش بوده که ا

 یکه سعیختن بود در حالی اشک ر ی ا در آستانه  یهل
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 :کرد به شدت خودش رو کنترل کنه ، گفت یم

 که داشتم، درس و دانش گاه و شهر  یبخاطر مشکالت 

 ت مخالفین وضعیب بودن... با بچه دار شدن تو ا یغر

 و مطمئن شدم  ش رو گرفتمیجواب آزما یبودم، امّا وقت

 از وجود تو درونم داره  ی نکه بچه ایباردارم، فکر ا

 خوشحالم کرد که از همون موقع ی کنه بقدر یرشد م

 ن خبریخواستم با ای که م یعاشقش شدم درست شب

 

 ی دونین اومد و خودت می رت کنم عص رش نازنیغافلگ

 برنامه هام رو به هم زد و ی افتاد! همه  یکه چه اتفاق

 خبر رو بهت بدم دوست نداشتم افکارت  نینتونستم ا

 ل ین با دل یر کنم . راستش اون قدر نازن یشتر درگیرو ب

 شک کردم ی محکم و اعتماد بنفس حرف زد که درصد

 تو تصوراتم تا ب زرگ کردنش هم  یحت ی تو پدر بچه باش 
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 م یراحت تصم  یخواستم تو هم بتونیکردم. م ی شرویپ

 زا بهیچ یلید خیامنم باردارم ش ی دیفهم یاگه م  ی ریبگ

 ا آمدن بچه و انجامیخواستم تا بدنی خت م یر یهم م

 .... ش صبر کنمیآزما

 نا نوازشیتگر س یحما ی ان دستایا در م یهل ی دستا

 یی دایو ش  یا رو دچار دگرگونی شد و حس خوبش هلیم

 ... کرد یم

 ده یا تا چه حد عذاب کشیکرد هل ینا کامالً درک میس

 : عذرخواهانه گفت 

 دم برات جبرانی، قول م ی ت شدیچقدر اذ دونمیم 

 .. کنم
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 ۸۸ 

 :ن لحن و کالم گفت یا با صادقانه تریهل

 ن یخواستم امّا اینکه فعالً بچه ن م یبا ا یکن یباور م 

 مدت عاشقش شده بودم ، چنان دلبسته به مهرش بودم

 دونستم ی ن بود که میشتر بخاطر ایکه خودم در عجبم ، ب 

 ت داشتم تو رو به آرزوتدوس یتو عاشق بچه هست

 ن یم همی م تنها دلخوشی که از هم دور بود  یبرسونم، مدت

 تونستم باهاش درددل کنم ، ی بچه بود چون راحت م

 نکه از وجود تو بود و داشتنش بهم آرامش یمهمتر ا

 ...داد یم

 : فته و عاشقش رو بهش انداخت و گفتینا نگاه ش یس

 

 تت دارم ؟! با شتر دوسیاآلن صد برابرِ قبل ب یدونیم 

 که ی نکه دروغ نگفتم بچه دوست دارم اونم بچه ایا
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 گه فقط وجود خودت برام ید ی، ولیمادرش تو باش

 ح و سالمین که تو صحی نداره، هم یت یمهمه بچه اهم

 و حال من  یزن یحرف م ین قشنگیبه ا یروبروم نشست

 ... برام ارزش داره ییایدن  یکنیرو خوب م

 :ا داد و در ادامه گفت یهل ی به دستا ی زیفشار ر

 تو یگرفتم که تو هم نقش مهم یماتی ! من تصم یهل 

 ی کال منتف یاگر قبول نکن یعنی،  ی انجامشون دار

 . ..شهیم

 :مکث، گفت یبعد از کم

 وقته مهران تو فکرشه شرکت رو توسعه بده ، یلیخ 

 ن بار تو جلسات شرکت صحبت ین باره چندیدر ا

 ... شده

 :نا گفت یش کرد، س نگاه یا استفهام یهل

 ن بودیشه نظرش ایدم ، مهران همیح میالن توض 
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 که  》گه هم دفتر کار داشته ید ی خوبه تو شهرا

 م یباش  《من    یم حتی کن  یم ی شتریشرفت ب یپ ی نجور یا

 

 بخاطر درس و دانشگاه  یم اراک ولی دوست داشتم بر

 یه  یبق   یهست ینم راض ی خوام ببیشد، حال میتو نم

 ؟! منم شرکتی دانشگاه ادامه بد نیدرست رو تو هم

 از تهران دور  یمدت ی نجا داشته باشم؟! لاقل برایرو ا

 م توش رقمی ن اتفاقات زندگیکه بدتر ی باشم از شهر

 ..خورد

 بود  یم یر منتظره بود ، تصمیا غیهل ی نا برایشنهاد س یپ

 شتریکرد و باهم در موردش ب ید روش فکر میکه با

 قرار یبش رو مورد بررس یا و معایکردن مزا یصحبت م

 :ن گفتیهم ی دادن ، برایم

 شنهادتیپ ی د رویر شدم ، بنظرم بایراستش غافلگ  
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 .. می شتر فکر کنیهر دو ب

 به ی شنهاده من حتینکه مسلمه ، فعالً در حد پ ی ا 

 دونم کهینگفتم البته م  ی زین باره چی مهرانم هنوز در ا

 .کنه یاستقبال م 

 د دربارشون بهش ادش اومیبا اومدن اسم مهران 

 :ن ادامه دادیهم ی نگفته ، برا  ی زیچ

 

 ن مدت مهران چندبار تماس ینشد بهت بگم ا یراست 

 خواست باهات صحبت کنه که یلوفر میه بارم نیگرفت 

 رام زنگ زد هتل بودم. همه نگرانت ی، سم ی خواب بود

 ...دنیبودن و حالت رو پرس

 رم یگ یمهربونن ، خودم باهاشون تماس م یلیخ 

 ..کنم  یتشکر م

 شنهادم یزم، پس در مورد پیعز یکن یم  یکار خوب 
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 ... میشتر باهم صحبت کن ی فکر کن تا بعد ب

 کرده بود و ی ریروز تفاوت چشمگیحالش نسبت به د

 نا در کنارش کار یبهتر بود. انگار وجود س یلیخ

 گه تو رختخواب نبود و در یخودش رو کرده بود، د

 .کرد یم ینا همراهی انجام کارها با س

 ی مت بزرگیگذروندن که غنیرو کنار هم م  یلحظات ناب

 ...شون بو دیتو زندگ

 ی ن آرزوهاین با هم بودن ها، همی هم یخوشبخت

 در  ی ر چای نظ یدن طعم خوش و بیکوچک، مثل لذت چش

 ی ک ساده یهمراه با ک ی زییر پایبا و دلپذیک عصر زی

 ... نا درست شده بودیکه با کمک س یخونگ

 سرشار یق باهم بودنشون، عشقیه و دقایثانه یدر ثان

 کیخوب ک ی و مزه   ی بود. در عطر خوش چا ی جار

 ....کرد یم ییمهر بود و عشق که بوضوح خودنما
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 که  ییمحبت دم کرده بود از همونا یرو با چاشن ی چا

 رون آورد و یک رو از داخل فر بینا دوست داشت. ک یس

 ن تمومش با مهرای نا موند تا صحبت تلفنی منتظر س

 ...بشه

 آمد لبخند یکه فردا براشون م ییمهمونا ی ادآور یاز 

 نا یپدر مادر س ی لبهاش نشست ،دلش برا ی رو  یتیرضا

 دنشون برن تنگ شده بود. هر چندیکه قرار بود به د

 

 کرد، ی مادرش رو تو قلبش پر نم یخال ی چ کس جایه

 ا با ین راحتیق بود که به ایعم ی فقدان مادرش حفره ا

 نا یوجود مادر س یشد، ولیز پوشش داده نمیچچ یه

 بود که دوستش داشت. مش تاقانه منتظر  یبزرگ یدلگرم

 یدارشون بود. فرودگاه اراک هنوز پروازیفردا و د 

 ش یط سنینا با توجه به شرایراز نداشت. پدر سیش ی برا
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 ن با یهم ی مدت نبود. برا  یطولن یقادر به انجام رانندگ

 راز یظهر ش ی کاین و فردا نزدفتادیاتوبوس شب راه م

 ...بودن

 رقاب ل یدست اول و غ  ی خبرا ی ن چند روزه بقدریا

 از فضا  یگفتن کسیده بود که اگه م یاز اراک شن ی باور

 رفت، چهیپذ یم یخ اومده اراک براحتیمر ی و کره 

 ده ی سپ  ی ه! وقتین از ترکی نازن ی برسه اومدن پدر بچه 

 نا با شدتیف کرده بود سیز رو تعر یهمه چ یتلفن

 ن بدش اومد، که چطور تونستهی از نازن  ی شتریب

 نهمه دروغ سرهم ک نه؟! چنان منزجر شده یا یبراحت

 ....بزنه یخواست در موردش حرفیگه نمیبودکه د

 

 ساز رفت ینا، به سمت چایس یخداحافظ ی دن صدایبا شن

 .... زهیرو بر ی تا چا
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 : نا وارد آشپزخونه شد و گفتیس

 .سالم رسوندن  لوفریمهران و ن 

 !ش همن؟یگه رسما پینا دیا

 لوفر مونده بود. مهرانیاز طرح ن یگه ، مدتیآره د 

 نکه یا ی ال به درمانگاه برایک بودن ویبخاطر نزد

 رود تا محمدآباد رو رفت و یر هچیلوفر هر روز مسین

 .گذشت  ی ن جوریکماه ایآمد نکنه به شمال رفت 

 ی ریگی و پ ی رطرحش با قلد ی مونده ی باق ی بعدشم برا

 یمداوم تونست منتقلش کنه طالقان، حالم خونه 

 .....ره دنبالش یبرش و میمهرانه خودش هر روز م

 یعاشقانه ا ینا! براشون خوشحالم چه زندگیس ییوا 

 دونن. اگهیگه رو خوب میگه قدر همدیدارن! حال د 

 د حال داره براش جبران ی کش یلوفر چند سال سختین

 ...شه  یم
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 ه جور شوریر کرده تو صداش ییتغ یلیان خآره مهر 

 ...هیز اوکیده همه چیه که نشون میو نشاط خاص

 

 

 

 ۸۸ 

 :د یا پرسیهل

 !بهش؟  یگفت 

 ر شد، انتظارش رو نداشت یغافلگ یلیآره، اولش خ 

 تهران تا تو ی اید بیبعدش استقبال کرد. گفت با یول

 میانجامش تصم یجلسه مطرح بشه و در مورد چگونگ

 ... میریبگ

 : ا انداخت و گف تیبه هل  ی نگاه

 ... رو تنهاش بذارم یتونم هلیبهش گفتم نم یول 
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 و ی ه روزه بریان ینا م یفردا که مامان جون ا یتونیم 

 ... ی برگرد

 

 ست تنهات بذارم . من یکساعت ، ممکن ن یتو بگو  

 ...ام همش حواسم به توئه ید تا بیرم خرینجا میا

 :گفت  ی با طناززد و  ییا لبخند دلربایهل

 خوام مانع کارت بشمینم ی، ولی منم دوست ندارم بر 

 ؟! با فردا ی اومد ی چند روزه کارت رو رها کرد ی دونیم

 ... شه ده روزیم

 کماه نبود من همه کارا رویسرت ، مهران  ی فدا 

 ست که حال دارم جبران ین نیانجام دادم، منظورم ا

 خود   یبده ول منم انجام ی فه داره کارایکنم و اون وظیم

 ستم بخوام ازین  یم، آدمی تیدونه تو چه موقعیمهران م

 .... کارم کم بذارم
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 گفتم اگه  ید ولی هست یخوب ی کایدونم شما شریم 

 نایه مامان جون ایت خوبیفردا موقع یلزمه تهران باش

 ....بمونن ی فکر کنم حداقل ده روز

 ده نفرم که مراقبت باشن تا خودم کنارت نباشم  

 ... شهی راحت نم المیخ

 ...ن چند روزه شرمندت شدمیممنون ، ا 

 ....ست ین ی فه کاریه ؟! جز وظیچ ی برا ی شرمندگ 

 

 : به ابرو داد و گفت یگره

 !گفت ؟یم یمهران چ  یدونی ! میهل 

 !؟ یچ 

 ن رو گرفته یرفته شرکت و سراغ نازن ییگفت آقا 

 باشه آدرس اراک  یکرده آدم موجه یاونم چون فکر م

 بهش گفتم پدر یمون شد ه . وقت یبعدش پش یده ولرو دا 
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 ... . شدینه باورش نمی نازن ی بچه 

 : در ادامه گفت

 افتاده ، داشت یبطور خالصه بهش گفتم چه اتفاقات 

 ره سراغین فرصت میرفت، گفت در اول یاز کوره در م

 ... مسعود

 :روزمندانه گفت یآسوده و پ یالیا با خ یهل

 داش تن و ی با تو رفتار بد که ییحال تک تک آدما 

 کردن . بنظر  یفهمن چه اشتباه بزرگی ن کردن ،میتوه

 ... کنن یان از تو عذرخواهید بیمن با

 خت نحسشون روی مجبورم ر ی نجوریست! ایلزم ن 

 ی! دوست دارم مدتیهل  یدونیم حوصلشو ندارم، می نی بب

 م ی م فقط خودمون باشیز دور باشیاز همه کس و همه چ

 

 ست، یه م برام مهم ن  ی ه، نظر احدیمن کاف ی ن برایهم
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 رفتار کرد خودم ی اون روز که پسرعموت اونطور یحت

 نخواستم جوابش رو بدم وگرنه از خجالتش در

 خوام بدونم عکس العملشونینم یآمدم، النم حت یم

 !ه؟یفهمن چ یز رو میهمه چ یوقت

 .ک رو برش دادیخوش و انبساط خاطر ک ی ا با حالیهل

 ت و ک نار هم خوشمزهیمیت صمیدر نها ی اهمراه چ

 ... ک تمام عمرشون رو خوردنین کیتر

 

 

 ۸۸۸ 

 :گفت   ینا با مهربونیس

 

 ، یچون از اول باورم داشت یفقط خودت برام مهم 

 که  ی و کار ی قبول دارم مطرح کردن ازدواج صور



@Romanbook_ir                                                                                      تابوشكين عاشقانه  

  
 

شما! یمجازق ین رف ین و آخریرمان بوک:  اول                                      

 من که اون زمان  ی برا یاد غلط بود ولیم از بنیکرد

 به اشتباهم اصرار داشتم انگاردم و ید یت رو نمیواق ع

 ره الن کهیتو ذهنم شکل بگ ی زین چیبود چن ییخدا

 بود که ین ازدواجیکنم تو رو از همیفکرش رو م

 ....من کم از معجزه نداشت ی م برایکرد

 :آسوده گفت ی ا با خاطریهل

 و عکسا ی خداروشکر حامد موضوع ازدواج صور 

 ....دونه ینگفته فق ط خودش م یرو به کس

 : ا گفتیهل ی نا بخاطر شاد یس

 نکه از برادرات دلخورم، فقط بخاطر تویبا ا

 خوام از همه دور باشم یم یمدت ی بخشمشون امّا برایم

 چقدر سخته یدونی! نم یام. هلیتا بتونم با خودم کنار ب 

 اقت همسرش رو نداره و اجازه ندنی ه مرد بگن لیبه 

 اد ویبرن  ی باهاش حرف بزنه، از دستش هم کار یحت
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 که حق مسلمشه بهش برسه،اون دو روز  ی زینتونه چ

 .م بودیزندگ ی ن روزایکه ازت خبر نداشتم جزو بدتر

 

 دیف کنم چقدر بهم سخت و یتونم برات توص ینم

 چیه ید تماس گرفتم ولیرس  یگذشت، به هرجا فکرم م

 دم ، یام خودت رو شنیپ  یکس حاضر نشد کمکم کنه وقت

 گوشش کردم . اون شب تا صبح  دونه چند بار یخدا م

 کراست سراغینتونستم بخوابم، صبحش رفتم اراک 

 ده بود. ضجه زدم، بهش التماسی فایب  یحامد ، ول

 .... کردم

 ده ینا کشین مدت س یکه ا یقلبش دردمند شد از رنج

 دنیاراده بار یبود. دلش گرفت و اشک شد . چشماش ب

 . گرفت

 .ا شده بودیهل ینا ناخواسته باع ث رنجش و ناراحتیس
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 کنارش قرار گرفت ،   یصندل ی دستپاچه رو

 :گفت  یش و نگرانیو با تشو

 ستین حالت برات خوب نی؟! با ایکن یه میتو چرا گر  

 گه در موردش حرفیبس کن تروخدا اصالً غلط کردم د

 !م..... باشه؟ی زن ینم

 : ا سرش رو تکون داد و گفتیهل

 

 د بهت زنگ بزنم ازشی حامد ق دم به قدم باهام بود نم 

 رممکنیدم غیشن یزدم و صدات رو میاگه زنگ م  یطرف

 ... نم باهات تماس نگرفتمیهم ی بود لو ندم کجام... برا

 !من آسون بود؟  ی برا ی فکر کرد

 د ویشمش کشیچون ابر ی موها ی دست نوازش رو

 :گفت 

 زیعز ی ح بدیو توض یت کنیخواد خودت رو اذ ینم 
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 ی دونم برای... م ی نکرد ی اهچ وقت کار اشتبیدلم ، تو ه

 ....من سخت بوده ی تو هم به اندازه  

 ر قرار گرفت، آرامش به یروح و جسمش تحت تاث یوقت

 . ر شدی کباره در بند بند وجودش سرازی

××××× 

 دهیده بود، سپیکه پاش به اراک رس یحامد از موقع

 ن رو براش گفته ینازن  یحرفا ی مفصل و مو به مو همه 

 نا هم ی ر و تبرئه شدن سیاقات اخبود .بخاطر اتف

 ریز به خیخوشحال بود و هم متاسف، حال که همه چ

 دید یکرد، م یگذشته بود و منصفانه به کاراشون فکر م

 بوده،  یرانه و افراطی ار سخت گینا بسی رفتارشون با س

 رفت با  ینم ی گه ایامّا در اون مقطع از زمان انتظار د

 نا و انگشتی ه سیلنکه مدارک موجود بر عیتوجه به ا

 . اتهام به سمتش نشونه رفته بود
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 ۸۸ 

 

 راز بودن و ظهریعازم ش ی معتمد ی امشب خانم و آقا 

 جمع بودن ، بحث  ی معتمد ی بعد از مدتها همه منزل آقا

 همه ی ر بود. بعد از گفتگو ین روزا اتفاقات اخیداغ ا

 : ده گفتی حامد خطاب به پدر مادر سپ

 د همونیما امانت بود باش ی چون دختره تو خونه 

 ش کردن بهیمارستان بستریکه حال ش بد شد و ب  ی روز

 د، حالیداد یلش اطالع میپسر عموش بعنوان تنها فام 

 .... دونهیفته شما رو مسئول م ی ب یهر اتفاق

 د کردن و با نظرش موافقییحامد رو تا ی همه حرفا

 : گفت ی معتمد ی بودن ، آقا
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 که دختره رو ی روز یول  میداشت یمین تصمیاتفاقا چن 

 م و از حرفاش و یر شدیغافلگ ی نجا بقدریآورد ا

 ادمون رفتیم حالمون بد شد که ی دیکه د ییزایچ

 د تا دختره تویم ، با یریازش بگ یزیچ ی شماره ا

 ...میمارستان به هوش بود ازش گرفته بودیب

 :رون آورد و گفتیش رو بیحامد گوش 

 

 شما ی از خونه من شمارش رو دارم همون روز که  

 رون اومد من باهاش صحبت کردم و شماره همراهشیب

 .... رو بهم داد

 :ن خانوم گفتیپرو

 ر درین حال تماس بگیحامد جان! هم ینی ر ببیخ 

 نش ، اگه بعداً بشنوه ی اد ببید بخواد بیانش بذار شایجر

 !م؟یممکنه اعتراض کنه که چرا زودتر بهش نگفت 
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 ی داد. آقایرو نشون م ۳حامد ساعت رو نگاه کرد 

 : شوهر سود ابه گفت ی غفار

 زنگ یکنیست تعلل میحتما سر کاره، خواب که ن 

 ... بزن

 شتر هدفش گفتن موضوع بچه و مبرا کردن یحامد، ب 

 .زد ینان ازش حرف میبود که با اطم ینا از اتهامیس

 ن بار گرفت، شروع به بوق یاول  ی شمارش رو برا

 ندگو تا همه بشنون، بعد بل ی زدن کرد حامد گذاشت رو

 رو جواب داد : از   یتا ز نگ گوش 

 !بله 

 

 ، به یع یهستم! حامد شف یعی، شف ی صبور ی سالم آقا 

 .... شمید؟ از اراک مزاحم تون میجا آورد 

 : مکث گفت یمسعود با کم
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 بله بله ! به جا آوردم، حالتون چطوره؟ خانواده 

 خوبن ؟

 تون عرض کنم م همه ، تماس گرفتم خدمتیبله خوب 

 شما حالشو ن بد شده منتقل شدن  ی دختر عمو

 خودش حالش یا اومد ولیمارستان و بچه زودتر بدنیب

 دی لش بخواید بعنوان تنها فام یست گفتم شایخوب ن

 ... دشی نی بب

 زد و همه متوجهش  ی ت تو لحن صداش موج م یعصبان

 : دیپرس ی بلند ی شدن، با صدا

 ش ینه طورد حالش چطوره ؟! نک یراستش رو بگ  

 !د؟یگی شده و نم

 ! ید، مرد حسابیکن  یها که شما م  یاز اون احوالپرس 

 ازش  یه حالینجا یا یگذاشت ی ن دختر رو آوردیکماه ای

 !؟ی بری ، حال صداتو بال می دینپرس 
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 پدر ی به که نبوده خونه یغر ی ! جایعیشف ی آقا 

 ... ال منم راحت بود یشوهرش بود خ

 :د یمکث پرس یبعد از کم

 اونه زن و ی فه یون شوهر لندهورش کجاست؟! و ظا 

 ... بچه اش رو جمع کنه

 جی مشتاق و مه ی افه ایحامد رو کرد به جمع که با ق 

 زد و در جواب ی دادن ، لبخند یمکالمه رو گوش م

 :مسعود گفت

 نجاست بال سر زن وید، پدر بچه همینگران نباش  

 ...بچه است

 

 

 ۸ 
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 تن صداش رو آهسته ترمسعود ک ه آرومتر شده بود، 

 : کرد و گفت

 ه سر بهش بزنم،حال یام یمنم اگه بتونم فردا م 

 !خودش و بچه خوبه ؟

 چ کس از پدر بچه بهتر یبله خوبه، امّا حال ه 

 ...ست ین

 که کرده  یخداروشکر عقلش سرجاش اومد ، غلط 

 ..رفتیبود رو پذ

 اومده سرجاش ، و داره جبران ی بله عقلش بدجور 

 ...کنه یم گذشته رو 

 ، خب پس منم اگه  یعیشف ی آقا یخوش خبر باش 

 ام اگرم نشد کارام رو جور کنمین فردا میبتونم هم

 ... امیپس فردا حتما م



@Romanbook_ir                                                                                      تابوشكين عاشقانه  

  
 

شما! یمجازق ین رف ین و آخریرمان بوک:  اول                                      

 زد ، طرز یت بخشیلبخند رضا یحامد بعد از خداحافظ

 صحبت حامد همه رو به وجد آورده بود . دوست 

 ی مسعود وقت ی افه یدن ق یشده د  یمتیداشتن به هر ق 

 فهمه از دستیببنه و اصل ماجرا رو میرداد رو ممه

 .... ندن

 

×××××× 

 مهرداد از همون روز ورودش به اراک و روبرو شدن 

 کرد. با   یفکرشم نم ی که حت ی ر منتظره ایبا اوضاع غ

 ش اومده، قصد موندنیپ یط بحرانیتوجه به شرا

 ن در هتل مستقر  یهم  ی موقت در اراک رو کرد. برا

 دکتر و پرستارا تونسته بود ی ا اجازه شد . چند بار ب

 دنش رو در اون حال و روز دوست ینه. دین رو بب ی نازن

 دن و بغل کردن بچه تو دلشیکه از با د ی نداشت. مهر
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 یگفتن روزید اگه بهش میب بود .شایافتاده عج

 و اونقدر دوستش   یبش ی رسه که صاحب فرزندیم

 ن وی که دلت براش بتپه، براش مسخره تر ی داشته باش

 حال با تمام ید ولیشن  یبود که م ی زین چ یخنده دار تر

 ت لمسشیشده که در واقع ی فرزند  ی را یوجودش پذ

 نکهیا رو ازش گرفته با این حس دنیکرده و بهتر

 یچند روزه اونم ناقص عکس العمل خاص ی بچه 

 

 شد و یدار میدنش ب یهر روز به عشق د ینداشت ول

 .کرد یم ی براش لحظه شمار

 ر خوردن تو آغوششیکرد خودش موقع ش  یم یسع

 .ر رو بهش بدهیشه ش یره و شیبگ

 ن بهش دادهیش رو نازن یه و ثروت زندگین هدیبهتر

 تخت افتاده و با  ی سخت رو یطیبود و حال تو شرا 
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 ....کنهی مرگ دست پنجه نرم م

 دوار ی ام یگفت باهاش حرف بزنه تا به زندگ ی پرستار م

 ...شنوه  یبشه چون حرفاش رو م

 رفت بابت رفتارش عذر خواسته یشش میهر بار که پ 

 شون براش گفته یبا و دوست داشتن یبود و از دختر ز

 ازه و کمبودش کنارینکه چقدر به وجودش نیبود و ا

 شه، ملتمسانه ازش یمهرداد و فرزندشون حس م

 ....خواسته بود برگرده و تنهاشون نداره

 . د نشده بودجایتش ایتو وضع یر خاصییچ تغیامّا ه

 گهیک هفته پرستار گفته بود چند روز دیبعد از گذشت 

 .... شهیبچه مرخص م

 

 چ سریبود چون ه یمهرداد مشکل بزرگ ی ن برایو ا

 ه مادر دلسوزینداشت. وجود  ی از بچه دار ی رشته ا
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 از به یلزم بود چون بچه به شدت ناتوان بود و ن

 ... مراق بت داشت

 نکه پلیمونه از اید. پشده شیذهنش سمت مادرش کش

 ... ران کرده بودیجهت و یپشت سرش رو ب ی ها

 ازشون ی نکه مدتها دل مادرش رو شکسته و خبریاز ا

 از دارهینکه حال بهش ن یمونه! نه بخاطر اینگرفته پش

 ی خواد برگرده به پای شه که دلش م یوقت پ  یلی، از خ

 ده بشه، ا ون زمان یفته و بخواد که ببخشیمادرش ب

 دونست کهیگانه ازدواج کرد مادرش رو مقصر م ی که

 گانه ازینرفت و باعث شد  ی زودتر براش خواستگار

 ... دستش بره

 رو دوست داشت  ی امّا مگه پسر عمه اش نبود ؟! دختر

 دختره یو سال بخاطر کسب درآمد به ژاپن رفت . ول

 که داشت به پاش موند چون ی ادیز ی با خواستگارا
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 ...خواستشیم یواقع

 

 

 

 ۸ 

 نبوده که تصور یگانه اونید ید تا فهمی مدتها طول کش

 که با هم بودن مهرداد صرفا براش  یکرد. مدت یم

 .و گذران وقت رو داشت یسرگرم  ی جنبه 

 چند سال به پاش یبود حت یگانه واقعیاگر عشق 

 ساله  ۸و  ۶ ی تا بچه  ۲نکه اآلن با یموند، نه ایم 

 به مهردادفکر  ی لحظه ا یخوش و خرم بدون حت

 ... کنهیش رو می زندگ

 خورد که چرا  یخودش غبطه م ی و حال بر عمر رفته 

 ار غربت کرد و ازید ی جهت آواره  یخودش رو ب
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 .. دیخانوادش دست کش

 

 د س مت مادرش یکش ی امد دلش پر میران میهر بار که ا

 ش بد ی مهربون زندگ ی رفتاراش اون قدر با فرشته  یول

 دارش یرفتن و د ی د و رویکش  یبود که ازش خجالت م

 .رو نداشت

 مستاصل و درمونده بود که مثل کالف سردرگم ی بقدر

 !کار کنه؟ یدونست چ یچ خورده بود و نمیدر هم پ

 ی مهد ی ن رو برایان نازنیران و جریل اومدنش به ایدل

 ن یر بشه و نازنیگیقش کرد حتما پیگف ته بود اونم تشو

 باشه براش سر بچه ی داش کنه ، خودش بال یرو پ

 ... رو حس کنه  ی پدر یکنه و نذاره طعم ب  ی پدر

 ی سخت  ی له یکرده بود مهرداد رو از پ یبارها سع ی مهد

 ی عاد یخودش ساخته رها کنه و به زندگ ی که برا
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 د ر برابر عمل انجام شده  ییه جورایبرگرده. حال که 

 داشت براش خوشحال  ی قرار گرفته بود و فرزند

 .. . بود

 صحبت   یتلفن ی ن بار با مهدیومده اراک چندا یاز وقت

 ک هفته استینش که ی کردن و هر بار بخاطر ماش

 بهش گفت یکرده بود. وقت یمونده دستش عذر خواه

 

 ب دست تنهاست یه و تو شهر غریتین تو چه وضعی نازن

 از فرصت استفاده ی از به مراقبت داره، مهدیو بچه ن

 بش یاره ترغان بذینکه مادرش رو در جر یکرد و به ا

 .کرد

 از یشونه که چند سال یمیقد ی از بچه محل ها ی مهد

 به مهرداد داره، یخاص ی مهرداد کوچکتره و عالقه 

 دش و براش احترامید ی اونو بعنوان برادر بزرگتر م
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 . قائل بود

 ی راه انداخته و جدا از خانواده زندگ یه کاسب یچندسال

 امد مهمونیران میداره، هر بار که مهراد به ا یمستقل

 تماس با مادرش ی تعلل مهرداد برا  ی بود. وقت  ی مهد

 نکاریکرد براش سخت باشه بخواد ا ی د. درک میرو د

 خودش به خاله"ن گفت که یهم ی رو انجام بده برا 

 ..."گهیز رو م یم (مادر مهرداد) همه چیمر

 ی م در ارتباط بود و خبر سالمتین چند سال با خاله مریا

 ...داد یدش ممهرداد رو به خانوا

 

 گرفت و با  یلش مید تحویشد بایفردا بچه مرخص م

 ... .برد یخودش به هتل م 

 ن رو بهشیل نازن ی ش وساین خانوم چند روز پیپرو

 بچه گرفته ی که برا ییزایل داده بود همراه با چیتحو
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 ....ب ود

 که در مرکز یسمونی خودش هم به فروشگاه بزرگ س

 نوزاد تازه متولد ی راده بود رفت و هر آنچه بیشهر د

 د ویفروشنده خر ییاز بود با کمک و راهنمایشده ن

 .شد  ی از مهد ی منتظر خبر

 

 

 ۸۲ 

××××× 

 

 رسنیراز میاتوبوس گفته بود  صبح ب ه ش ی راننده 

 ن ینا با آژانس به دنبالشون رفته بود نداشتن ماش ی ، س

 شد،یبود که کم کم رفع م یشهر از مشکالت ی و نابلد

 د بهیبا  یا نبود ولی ش به تنها گذاشتن هل هر چند دل
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 نکاریآورد. ا ین رو با خودش می رفت و ماش یتهران م

 د انجامیکه پدر مادرش بودن با ی ن چند روزیرو تو هم

 ....داد یم

 فن یا با شوق سمت آیزنگ خونه که اومد هل ی صدا

 ز روینا از صبح همه چی رفت و بازش کرد با کمک س

 ....بود ییرایپذ  ی ل آماده آماده کرده بودن و حا

 نا حال خوبش ،یدن پدر مادر سیدر که باز شد با د

 خوبتر شد در آغوش گرم و مهربونشون حل شد و

 ن ا ساک به دست وارد شد. هال یدوباره گرفت. س  یجان

 کی  یت بزرگتر بود ولیه سوئیخونه از حد  ییرایو پذ

 تخت ی کرد. حت  یجاد مشکل میخوابه بودنش براشون ا

 گفت تازه به یم ینا به شوخی کنفره بود هر چند سیهم 

 .... کنفره بهترهیده که تخت یمهم رس ی جه ین نتیا
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 که خانوا دش از  ی هم نداشتن چند روز یرختخواب کاف

 اراک مهمونشون بودن خانوم زارع رختخواب بهشون

 .... داده بود

 راز ی م داشت در صورت موندگار شدن تو ش ینا تصمیس

 ل موردیره که راحت باشن و وسایگب ی خونه ا

 .... ه کننیازشون رو تهین

 ن حرفاش خدا رو ی اومده مدام ماب ین خانوم از وقتیپرو

 کر د. از داخل ساک ی ا شکر میبخاطر سالمت بودن هل

 ا ویمناسب هل ی مقو ی ایانواع و اقسام خوراک

 زیم ی رو یک ی یکیرون آورد و یطش رو بیشرا

 .....دیآشپزخونه چ

 یزاینهمه چیخواد ایم ی مونده بود چطور ایهل

 نا که از حالت صورت ویجورواجور بخوره س

 :ش برد ، گفت یبه تصورات ذهن یچشماش پ
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 خواد ی کنم نم  یجان! نگران نباش خودم ک مکت م یهل

 یلینا خوردم خی، قبالً از اینگاهشون کن ی اونجور

 ... خوشمزه است

 : و خنده گفت ین خانوم به شوخیپرو

 

 خودت رو  ی خوای که م ی تو بچه از دست داد مگه 

 !؟یت کنیتقو

 :مالحظه گفت   ینا بیس

 .... جفتمون بود ی کنه؟ بچه  یم یآره خب! چه فرق 

 گه کهیا مثل هر زن دیدونس ت هل ی ن خانوم میپرو

 داشته چقدر دلشکسته است . و از  یناموفق ی باردار

 نا ی د و با اشاره به سین موضوع ناراحته، لب گزیا

 :اطر ادامه ندادن، گفت بخ

 ای د. هل یهست  یت بوده ، شما تازه اول راه زندگیریخ 
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 کمه تازه  سالشه حال حال وقت یل یجون سنش خ

 ....دیدار

 برگزار ی ریا رو با غافلگینا دوست داشت تولد هلیس

 ن مسئله بود چون یا الن مهمتریر حال هلییتغ یکنه ول

 . ان شدینما به سرعت و بوضوح تو چهره اش یناراحت

 : ن گفت یهم ی برا

 ره تویگه مامان جون ،کم کم داره مینه د 

 .... سال ۲

 :ن خانوم با مسرت گفتیپرو

 

 د سفارشات لزم یدونم فردا تولد دختر گلمه ، سپیم 

 ... رو بهم کرده
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 ۸۳ 

×××××× 

 لو همیک ۳روز صبح که دختر کوچولوش که هنوز ید

 خودش به هتلمارستان مرخص شد، با ینبود از ب

 ر ین بار ش یبردش . اوضاع تا شب آروم بود جز چند

 ه اش رو در سکوت یض بقیخوردن و سه مرتبه تعو

 .خواب بود

 

 یاز به کسی! چه ن ین خوب یکه فکر کرد، بچه به ایطور

 اد. شام رویاز پسش برب  یتونه براحتیهست؟ خودش م 

 خواسته بود براش تو اتاق ببرن تا دخترش رو که 

 ... د تنهاش نذارهخواب بو

 یداریش، تو خواب و بی صورت معصوم و دوست داشتن

 .کم از فرشته ها نداشت
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 امد، تنها یبه چشم م ی ادین زیش به نازن یشباهت ظ اهر

 شباهت بارزش به مهرداد رنگ چشماش بود، که در 

 .کرد  یشون رو ثابت مینگاه اول نسبت پدر و دختر

 ن صبر یا  ی ل براکرد. تا حا یبراش انتخاب م ید اسمیبا

 نم باشه و در مورد ی کرده بود، چون دوست داشت نازن

 تیتو اون وضع یاسم نظر بده، اما مشخص نبود تا ک

 ... بمونه

 ن فکر کردهیدر مورد حسش به نازن  یلین مدت خیا

 یعاشقانه ا  ی کرد عالقه  یبود. به قلبش که رجوع م

 آمد . تا بحال یازش بدش هم نم یبهش نداشت ول

 که آخر یه دوست دوستش داشت. طورینوان بع

 با طرف  ی بستن قرار داد کار ین که برایفرورد

 

 ی ر ان اومده بود دلش خواسته بود چندباریحسابش تو ا
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 دا کردهیباهم پ ی تر یمینه و روابط صمین رو بب ی نازن

 ... بودن

 کرد. مادر  ین نگاه میبه نازن  ی گه ای د دیامّا حال با د

 خواست یوجود و قلبش از خدا م دخترش بود، از عمق

 برگرده. به لطف یبخاطر دخترش هم که شده به زندگ

 مان داشت دوست داشت با یخدا ا  ی و مهربون  یو بزرگ

 باشن. به   ین خانواده سه نفره و خوشبختیوجود نازن

 نم ی کنه دوباره عاشق بشه و نازن  یخودش قول داد سع

 ونداشت  ییعشق براش معنا یب یعاشق کنه زندگ 

 .ف نشده بودی تعر

 نکه خواست تنهایا شدنش و ایل تارک دنیاز دل یکی

 به ی چ دختریگانه هیکرد بع د از  یبمونه ، چون فکر م

 هم ییکنه، دخترا یکنه و جاش رو پر نم  یقلبش نفوذ نم

 یش آمده بودن با رفتار سرد و عاریکه تابحال تو زندگ



@Romanbook_ir                                                                                      تابوشكين عاشقانه  

  
 

شما! یمجازق ین رف ین و آخریرمان بوک:  اول                                      

 گذراشدن و یموندگار م یاز احساس مهرداد مدت کم

 .... بودن

 

 از صبح خسته شده بود و مرور افکار خسته ترش کرده

 یسرش رو خاموش کرد آب گرم برا ی بود. چراغ بال 

 ال راحت کنارشیر دخترش داخل فالسک بود، با خیش

 زود یلیند بود که خیخوشا ی تنش بقدر ی د بویخواب

 .خوابش برد

 دختر به هول از  ی ه  یگر ی با صدا ی بعد از مدت کم

 رش رو همونطورید. فکر کردگرسنه است شیواب پر خ

 ش آمادهیادش داده بود مثل چند دفعه پیکه پرستار 

 شه رو گرفت و شروع بهیکر د و به سمت دهنش برد.ش 

 ه رو سر داد و یگر یمک زدن کرد اما بعد از زمان کم

 دونستیه رو نمیل گرینکه دلیتا صبح ادامه داشت، ا
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 ضیاز به تعویچک کرد ن ن باریش کرده بود. چندی عصب

 ...خورد یرش رو هم درست نم ینداشت، ش

 ع دریسر  یلیتا صبح نذاشت خواب به چشمش بره خ 

 ده داد. بایر عق ییتغ ییش به تنهاینگهدار ییمورد توانا

 د به فکر یاد . بایه شب متوجه شد از عهدش برنم ی

 دارن  یینجور مواقع ترفندایچاره بود .بنظرش مادرا ا

 

 زود سر و یلیشون اوضاع رو خیریر گ که با بکا

 .... دنیسامون م 

 

 

 ۸قسم ت 

 بعد از گذروندن سه شب وسه روز سخت، آرامش 

 بود. مثل دو شب گذشته  ی ون مهدیاآلنش رو مد
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 رشیآروم گرفت، تونست ش یصبح بچه کم ی کاینزد

 ... رو بخوره و بخوابه

 شه به دست خوابشیش  یخوابیو ب  یمهردادم از خستگ

 ....ودبرده ب

 زنگ تلفن اتاق ی د چندساعت گذشت که صداینفهم

 ع خودش رو به تلفن رسوند تا بچهیدارش کرد. سر یب

 

 رش هتل تماس گرفتن خبر دادن آقا وی دار نشه، از پذیب

 ... ننشی خوان ببیم  یخانوم

 به اتاق آشفته و وحشتناک یورود داد . نگاه  ی اجازه 

 مرتب و خته انداخت خودشم سر و وضع یبه هم ر

 . ..نداشت   یمناسب

 به  یدست ی نه سرسریآ ی لباسش رو مرتب کرد. جلو

 ل بچه که تو راهش بود رو یکم از وساید یموهاش کش
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 زنگ اتاق که اومد پر از ی ز گذاشت . صدایم ی رو

 به همراه ی جان و استرس شد در رو باز کرد مهدیه

 زنی ش بریآت ی که رو ی د. مثل آبیمش رو دیمامان مر

 .آروم شد

 که ی ن باریش و آخر ی مادرش نسبت به چند سال پ

 مهربونش  ی ده بو دش شکسته تر شده بود . تو چهره ید

 زد. با  ی موج م یدلتنگ  ی ادیو مقدار ز  ی از دلخور  ی رد

 .تعارف و استقبال گرم مهرداد هر دو به داخل رفتند

 به آغوش گرفت و  ی و شرمسار یمادرش رو با دلتنگ

 شه کهیدا م یهم پ ی درمگر ما یطلب بخشش کرد ول

 !فرزند خطاکارش رو نبخشه ؟

 

 نطور ین حرفاست، اگه ایقلب رئوفشون مهربونتر از ا

 .نجا حضور نداشت ینبود اآلن ا
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 :که گفت  ی مهد ی با صدا

 ، مبارک باشه ی د ! چه دختر نازین ینو ببیا  ی وا 

 !داداش مهرداد 

 ده شد و خودش رو بهش یم خانوم به سمت بچه کشیمر

 ... رسوند

 لبش بخاطر وجود بچه نشون از ی ت رو یلبخند رضا

 ... ش داشت یخوشحال

 مهرداد فکر کرد پدر سوخته چنان آروم و مظلوم 

 یقرار یگفت چند شبه تا صبح بیده که اگر م یخواب

 نذاشته خواب به چشمش بره ی گر ی کرده و با کول

 ... شدیباورشون نم

 کرد وبا دست به خودش و قامت بلندش اشاره   ی مهد

 :گفت 

 دیکم بزرگتر بشه ب ایست ین  یعموشم ها، کم مقام  
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 از اون بال غش غش بخنده و یقلمدوشم بشه و کل

 ...ف کنه یک

 

 :تخت نشست و گفت  ی م خانوم کنارش رویمر

 !لوئه؟یچقدر وزنش کمه چند ک 

  ا یکماه زودتر بدنیبا  یلو و هشتصد گرم بود .تقریک۲

 تو دستگاه بود تازه ی آمده بخاطر نارس بودن چند روز

 ..ما رستان مرخص شدیش از بیروز پ ۳کم بهتر شده. ی

 خت و پاش یم خانوم نگاه از بچه گرفت و اتاق ریمر

 نگاهش رو خوند  ی رو از نظر گذروند، مهرداد معنا

 داد   یت میو مرتب بودن اهم ی زیمش به تمیمامان مر

 :ن گفت یهم ی برا

 .... انینظافت اتاق ب ی رم برایگ یاآلن تماس م

 ک بودن اتاق بخاطر وجود ماما نی با توجه به کوچ
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 : گفت ی م و مهدیمر

 نجایم، ای رش صحبت کنم اتاق رو عوض کنید با پذیبا 

 ... کهیکوچ

 :گفت ی مهد

 د یفردا با ی ندار  ی داداش با اجازت اگه با من کار 

 ....گردم  یتهران باشم عصر برم

 

 

 

 ۸ 

 : گفت  یمهراد با قدردان

 تونم یدونم چطور م ینم ی لطف کرد یلی، خجان ی مهد 

 ت ین همه زحمت رو جبران کنم ؟! ان شاءالل عروسیا

 .... کنم یم یتالق
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 :کرد و گفت  ی مردونه ا  ی خنده  ی مهد

 !کنم ؟یات رو فراموش می، مگه من خوبیداداشم 

 ، من که براتی ادم نرفته چقدر در حقم لطف کردی

 که همه شونخودته  ی نکردم فقط جبران محبتا ی کار

 .... ادمهیمو به مو 

 

 ممنون که مرام و یاد ولیادم نمی ی زینکه چیبا ا 

 مم رو تا یکه مامان مر ی لطف کرد یلی، خی معرفت دار

 .ی نجا آوردیا

 مامان خودم ی فه بود خاله رو به اندازه یاونکه وظ 

 دوستش دارم و خوشحالم که لطف داشتن قبول کردن و 

 ... همراهم اومدن

 الش راحت شد وین خیبخاطر پس دادن ماش مهرداد

 :گفت 
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 همش نگران بودم یخوب شد اومد  یلیخ یاز جهت

 ام تهرانیه روزه بیخواستم شده ینت دست منه، م ی ماش

 دیمارستان مدام باهام کار داشت بای ب یو برگردم ول

 ... بودم

 ه نفر آدمین رو ببرم! من ی جون داداش ، اگه ماش 

 رفت و ی ب برایشهر غر ی ! توکار؟یخوام چین م ی ماش

 شه، ان شاءالل خانومتیمارستان لزمت میآمدت به ب

 د ییاین م ی ن ماشیشه همه باهم با همیهم حالش خوب م

 .... تهران

 

 بود و مهرداد جز سکوت و تشکر   یحرفاش منطق

 ... نداشت بگه ی زیچ

 ی زیم خانوم که از بدو ورودش جز چند کلمه چیمر

 :دی نگفته بود ، پرس
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 ه؟ یت مادر بچه در چه حالیوضع 

 د تا هر وقت لزمهیست. بایمشخص ن ی زیفعال چ 

 یمارستان برم تلفن ینجا بمونم، سه روزه نتونستم ب یا

 ..... دمیحالش رو پرس

 :با اشاره به بچه در ادامه گفت

 ن وروجک تموم وقتم رو گرفت و باهاش سرگرم یا 

 من د نه گذ اشتیبودم، شبا تا صبح نه خودش خواب

 ....بخوابم

 :داشت و گفت ی م خانوم دل پریمر

 ماهه   ۳اکثر بچه ها  یدون یحال مونده آقا! مگه نم 

 شن ویدچار مشکل م یشون از نظر گوارشیاول زندگ

 ماهت شد ۳تا  ی دل درد دارن خودت هم بدتر بود

 بزرگت  ی ن جوریکساعت خواب شب داشتم ای ی آرزو 
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 یخانواده هم دارپدر مادر و  یکردم که چندساله نگفت

 !ه سر بهشون بزنمیبرم 

 کرد تا  یحرف حساب جواب نداشت بهتر بود سکوت م

 ...ارهیکم کم تالش کنه از دلش در ب

 ر فقطیکه اونم ساکت و سربز ی م خانوم به مهدیمر

 : داد ، اشاره کرد و ادامه داد یگوش م

 با خودم  یلیام خی خواستم ب ی، شاهده نم ی آقا مهد 

 فقط بخاطر بچه که گفت مادرش کلنجار رفتم

 نکرده  ین طفل معصوم که گناهیمارستانه اومدم ، ایب

 ... از حال بخواد تاوان اشتباهات تو رو پس بده

×××××× 

 کراست به یده . یک ساعته که به اراک رسی الن 

 که اسمش رو حامد گفته بود رفته، از   یمارستانیب

 .شوکه شد هیو بستر ی  یس ی ن تو آی د نازنینکه فهمیا
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 ۳پرستار گفته بود بچه رو پدرش با خودش برده و 

 ...مارستانیامده ب یروزه ن

 

 ن حد بد باشهین تا ایکرد حال نازن  یمسعود فکر نم

 !بزنن ؟ ی ان بهش سریروز ن۳چطور تونستن 

 مارستان بره ویبا حامد تماس گرفت و قرار شد به ب

 .صبرانه من تظرش بود ی مارستان بی اط بیحال تو ح

 

 

 ۸۶ 

 یق تر زد. از لبالیگارش رو عمین پک سیآخر

 د که یمارستان دیاط بیوار کوتاه حیمتصل به د ی له هایم

 مارستانینش رو پارک کرد و به سمت ب یحامد ماش 

 ...ادیم
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 گارش رو داخل سطل زباله که سر راهش بود،یته س

 :دنش گفت یانداخت و به سمت حامد رفت ، حامد با د

 

 ....ریخدن بیسالم، رس

 مهینقدر وخیحالش ا ی سالم ، ممنون! پشت تلفن نگفت

 ...هی تیو تو چه وضع

 شال به هوشیخواستم راه دور نگرانتون کنم، اینم 

 .... ادیم

 !ه ؟ینامرد پس کدوم گور  ی نایس

 :کرد آروم باشه، گفت یکرد، سع یحامد مکث 

 خوره لطفا ازیبهش نم ی رازه، برچسب نامردینا شیس

 ... دید باش یزن یکه م  یید مراقب حرفاحال به بع

 چیشده بود، بدون ه یج و کامالً عصب یمسعود گ

 : گفت ی مالحظه ا
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 !کنه؟ یراز رفته چه غلطیط شین شرایتو ا

 :تر از قبل ادامه داد یعصب

 د؟! مثل ی د بکنیخ وایکار م یمثالً مراقب حرفام نباشم چ

 رمیل بگ یده نداره منم بلدم وکینکه به زبون خوش فایا

 ن برهییخدا شاهده اگه گذاشتم آب خوش از گلوش پا

 ... ستمیمسعود ن

 ناست نه ی ت کنه سی د شکایکه با یتند نرو جناب، اون 

 !شما

 :دیمسعود هاج و واج و سردرگم پرس

 !نا؟یچرا س 

 .....دختر عمو ت دروغ بود ی چون تمام حرفا 

 :زد و گفت یمسعود پوزخند
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 رو قبول ندارم شما یگ یکه م ییزاین چیحامد خان، ا 

 د با یته خواستین وضعین تو ای د نازنیدید دی زرنگ یلیخ

 د امّا یش ببرین دروغ اوضاع رو به نفع خودتون پیا

 د اصالًید قسر در بری تون ی د. از دست من نمیکور خوند

 دیست کردینم بچه کجاست؟ ! حتما اونم سر به نی بگو بب

 ... دی نا رو سرپوش بذاری که گند آقا س

 نکه حالش بد یتند نرو ، دختر عموت خودش قبل از ا

 نا پدر بچهیز اعتراف کرده و گفته س یبشه به همه چ

 ... ستین

 :گفت ی کرد و به تند ی صدا دار ی مسعود خنده 

 ر ی هوش زید؟! حال که بید با احمق طرفیفکر کرد 

 ه، چونید؟! ترفند خوبیگ ینو میاون دستگاهها افتاده ا

 دم دکتر یونه از خودش دفاع کنه. شاتی د نمیدون یم

 ی نطوریاد که ایداده به هوش نم ی دواریبهتون ام 
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 ... دیزن یمطمئن حرف م 

 

 رون فرستاد، مثل یبازدمش رو پرصدا ب  یحامد با کالفگ

 یزیمنطق تر از اون چ ینکه مسعود کله خرابتر و بیا

 ...کرد یبود که فکرش رو م

 :مسعود سوالش رو دوباره تکرار کرد

 شیدن جواب آزمایبچه کجاست؟! من فقط با د  ینگفت 

 .دی نقدر مطمئن هستیکنم ، اگه ایحرفتون رو قبول م

 ش رو نشونم ی ن حرفا جواب آزمایا  ی الن بجا

 .... ی داد یم

 

 

 ۸ 
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 رون آورد یبش ب یلش رو از جیموبا   یحامد گوش

 مهرداد یمهرداد رو گرفت، بعد از لحظات ی و شماره 

 : جواب داد

 ! بله 

 . هستم یعیسالم آقا مهرداد، شف  

 د؟ ی، خوبیع یشف ی سالم آقا

 ف یه سر تشریشه ازتون خواهش کنم یممنون، م 

 !مارستان؟ید ب یاریب

 :دیپرس  ی مهرداد با نگران

 !شده؟ ی ط ور 

 ن خانوم از تهران ینازن ی د! پسر عموی نه نگران نش 

 ....نن ی اومدن بهتره شما رو بب

 مارستان، حال زودتریام بیخواستم ب یخودم امروز م

 ... نمیام تا شما رو هم بب یم



@Romanbook_ir                                                                                      تابوشكين عاشقانه  

  
 

شما! یمجازق ین رف ین و آخریرمان بوک:  اول                                      

 مکت رفت تا منتظر یحامد به سمت ن  یبعد از خداحافظ

 همون  ی مهرداد بمونن، مسعود هم به دنبالش رفت رو

 کرد تا آمدن یمکت با فاصله نشست، حامد سع ین

 که یآرومش کنه چون با اعصاب داغون یمهرداد کم

 

 از مهراد کنه  یتقبال ست چه اس یمسعود داشت معلوم ن

 :با آرامش شروع کرد به گفتن 

 ا خودتیفت ینه که تکلیه؟ ایراد شما چیا یدونیم 

 خودت رو نگران و  یلیه طرف خیست از یروشن ن

 از ی ستیهم حاضر ن   ی، از طرفی دیمتعصب نش ون م

 ، تو تا مطمئنی براش بردار یو قدم ی ه بذار یخودت ما

 نجا و بایا  ی رآوید دختر عموت رو مینبا ی شدینم

 یختیر یرو به هم م  ی ن خانواده و زندگیحرفات چند
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نا  یبا س ی که خود من اشتباها برخورد ی نان حرف زدیاون قدر با اطم

 کشم تو یکردم که اآلن خجالت م

 ک بود تنهایانات نزدین جریصورتش نگاه کنم ، تو ا

 ....خواهرم رو از دست بدم 

 یا کنجکاو شد، بیحامد نم ی حرفا ی مسعود متوجه 

 :دیپرس

 ارو که بهش ین یافتاده؟! ا یارم چه اتفاقیسر در نم

 !نه ؟ی مارستان منو بب ی اد ب یب  یه؟ چرا گفتیک ی زنگ زد

 

 مارستان مرخصیپدر بچه است ، چند روزه بچه از ب

 ... شده با خودش بردش

 نیست؟! ای؟! از کجا بدونم نقشه نیگیم ی دار یچ

 پول وادار به انجام یم ه نفر رو با کیشه یروزا راحت م

 ... اد بگه من پدر بچه امی کرد مثالً ب ی کار
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 حامد سرش رو به عالمت تاسف تکون داد و 

 :سرزنشگرانه گفت

 یه دختر عمو ید! ما شبین یهمه رو مثل خودتون نب 

 ن حجمیم جناب، ایست یگر ن یس و بازی و نویشما سنار

 وکه ت ییرو خوب بود قبالً نسبت به دختر عمو ی نیبدب 

 ید تا از نظر روحیشده داشت  تعارضبهش   یسالگ ۶

 که داره خودش رو  ییسالم بمونه و بخاطر عقده ها

 پاپوش  ی تا مرحله  یزون پسر مردم نکنه، حتیآو

 .... ..ش بره ی د وختن هم پ

 :روزمندانه و با افتخار ادامه دادیپ  یبا لحن

 ی د دختر عموتون اعتراف کردن حتیبهتره بدون  

 شون نکرده ویبه ا یهم تعرض وهم و ناخوشم نا تو عالیس

 دوستش یو کارگردان ی تموم اون عکسا با صحنه ساز

 .. . .فتادهینشون اتفاق نی ب ی زیچچ یگرفته شده ، و ه 
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 :مسعود بازم قانع نشد و گفت

 کنه پدر بچهیشه هرکس ادعا میزا سرم نمین چیمن ا 

 شی ل و مدرک باشه من تا جواب آزماید با دلیاست با

 ....شمی نم قانع نمی رو نب

 

 

 ۸۸ 

 

 :آسوده و مغرضانه گفت   ی حامد با خاطر

 ما ی د اآلن نظر شما براین ید؟! بب یهست یعجب آدم 

 ست چون موضوع کامالً روشن شده و معما با یمهم ن

 پدر بچه برامون حل شد. حال  ییتنها ی آمدن آقا

 ی م اعاده ی تونیم یگناهه، براحت  ینا کامالً بیم س یمطمئن 

 د، ی ن به بعد مراقب حرفاتون باشیم پس از ایت کن یثیح
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 هم به ما مربوط ییتنها ی دن پدر بودن آقایبه اثبات رس

 ن خودتون که هر طور دوست ی هست ب یشه مشکلینم

 دم شما هم مثل دخترینطور که فهمید، ای د حلش کنیدار

 د مشکالتید دوست داریهست یعموتون آدم زرنگ

 ی ن که نمید همی ندازگران بیخودتون رو به دوش د

 نشیتون باشه آوردید دختر عموت مزاحم زندگیخواست

 ل و مدرک وینجا ، شما که حرف از دلینش ایانداخت

 د ویمان صبر کنید تا زا یتونستی د. میزن  یش میآزما

 ید روید. آوار بشید، مطمئن که شدی اقدام کن  ی قانون

 د. اصالًیگران و همه رو به جون هم بندازید یزندگ

 .... !د؟ینا زدیبه س  ید چه تهمت بزرگی وجه هستمت

 

 در جواب نداشت که بگه و یمسعود ساکت شد حرف

 گه روشن کرد. دودش یگار دیه سیداد،  یفقط گوش م 
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 نبار ی زود تمومش کرد ا یلیداد . خ یرون م یظ بیرو غل

 ر کفشش لهین انداخت و زیزم ی گار رو رویته س

 ...کرد

 مارستان شد و داشت به ید بد که واریحامد مهرداد رو د

 رفت با شتاب برخاست خودش رو بهش یسمت پله ها م 

 دن اسمش سرشیرسوند و صداش زد ، مهرد اد با شن

 : به سمت حامد برگشت، حامد گفت

 م ینجا در خدمتتون باشی شه همی، مییتنها ی سالم آقا 

 ؟ !

 :حامد قرار گرفت ی راه رفته رو برگشت و روبرو

 ..ً.سالم ، بله حتما

 حامد اونو با خودش به سمت مسعود که اونم از جاش

 دن حامد ب ا اشاره یبهش رس  یبلند شده بود ، برد وقت

 :به مهرداد خطاب به مسعود گفت
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 !، پدر بچهییتنها ی کنم آقا  یم یمعرف

 :رو کرد به مهرداد هم گفت

 ن خانوم ینازن ی پسر عمو  ی صبور ی شونم آقایا

 !هستن

 مسعود یمسعود برد ول مهرداد دستش رو به سمت

 ت و ی مهرداد رو گرفت و تموم عصبان ی قه یناغافل 

 : کرد ی مهراد خال   ی حرصش رو رو

 ؟! ازیهست ی؟! اصالً تو ک ی نامرد! تا حال کجا بود 

 دات شد؟یکجا پ

 که اگهیه حرکت هولش داد. طوریو با  یمهرداد براحت

 داد یخودش رو کنترل نکرده بود تعادلش رو از دست م

 آمرانه یشد. مهرداد با تحکم و لحنی ن میو نقش زم 

 :گفت 
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 ه آدم یا رو من ین  ی ؟! ببی خودت تا حال کجا بود 

 ی شم خانواده یب مثل خودتونم فکر نکن منم م ی نانج

 ...ام یکنم و کوتاه می باهات مدارا م یع یو شف ی معتمد

 اد پناهی؟! که اونم بی ن رو رها کردی نازن یبه چه حق 

 !گران؟یو داره به من یب

 م بودن یتو زندگ ی ادیز ی م که دخترایه آدمین من ی بب 

 که ی همه هم به خواست خودشو ن بوده. با وجود

 ل یستم به میمشترک ن یدونستن اهل ازدواج و زندگیم

 نی درش نبوده . نازن  ی ه موردم اجباریخودشون بوده 

 نکهیبهم گفت بارداره نه ا  یاز همونا بود وقت یکیهم 

 خواستم اآلنمیو قبول نداشتم ، بچه رو نمبگم حرفش ر

 لش ب ه توینجام به خواست خودمه و دلید اینی بی که م

 تونم بچه رو بردارم بایراحت م یلی ست خیمربوط ن 
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 که به خودم مربوطه  یلیبازم به دل یخودم ببرم ول

 دوارم بهین مشخص بشه و امیط نازنیموندم تا شرا

 ....ادیهوش ب

 

 

 

 ۸ 

 :گفت  ی و سرافکندگ یرگ چایمسعود با ب

 ه که برگشت تا با یپس درست حدس زده بو دم از ترک 

 هیسوغات ترک  "دم ی دمش، ازش پرسیت دیاون وضع

 موضوع رو به  ی با مهارت و زبون باز یول "است؟

 .... گهیدم داره دروغ میفهم ید مینا نسبت داد. بایس

 رو داشت که بادش رو   یقا حکم بادکنک یمسعود حال دق

 ش حق به جان ب ی کساعت پین یکرده باشن تا هم یخال
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 دونست هرگز یو با اعتماد بنفس خودش رو محق م

 رو نکرده بود. حال چنان  ییزاین چیچن  ینی ش بیپ

 

 نبود با  یچ حرکتیآچمز شده بود که قادر به ه

 :صال گفت ی و است  یدرموندگ

 نهمهیگه ایره از دستش راحت بشم تا دیکاش بم 

 خامش ی دم چطوری . اصالً نفهمنکشم ی خفت و خوار

 نا رو ازیشدم؟! چنان ما هرانه منو رنگ کرد و س

 باعث یگه، حت ی چشمم انداخت، که فکر کردم راست م

 رو که دوست داشتم از دست  ی ط کاری شد کارم و مح

 ....د آبروم برهیبا ی ن جوریبدم حالم که ا

 : مهرداد گفت

 ت روست ، راهیبه وجودت ن ی ازیش ن یر پیالنم خ 

 ،ی ندار ییبکش برو فکر کن مرده و اصالً دختر عمو
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 ن در هر صورت حق ارتباط با تو رو نداره، یچون نازن

 ن یدم پس بهتره از همیبهش نم  ی ن اجازه ایمن چن  یعنی

 .... یحال شرت رو کم کن

 یزد تا بتونه جلو یچنگ م  یسمانیمسعود به هر ر

 که یین آتوینشون بده، آخر ی مهرداد و حامد خود

 

 براش مونده بود رو بکار گرفت ، خودش رو از تک 

 :زد و گفت ی و تا ننداخت پوزخند

 نهی اد ببین یروز کس۳بذارم برم که  

 ...!ا زنده ؟یمرده است 

 کرد در حضور حامد خودش رو  ی مهرداد تالش م

 رون فرستادیگرفت، بازدمش رو ب یقیکنترل کنه دم عم

 :و گفت

 ! معلومه با خودتی هست  یشازده! تو چه آدم نفهم 
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 مرگش رو ی ن اآلن آرزوی؟! تو که همی چند چند

 !روز سر نزدن برات مهم شده؟ ۳چطور شد  ی کردیم

 تونم یراحت م یلین اآلن نگفتم اگه بخوام خیمگه هم

 بچه رو بردارم و برم پس حال که موندم فقط بخاطر

 داغ تر از آش ی خواد کاسه ینه، درضمن شما نمی نازن

 یبرا ینم ول یب یح نمیبه توض  ینکه لزومیا . با ی باش

 یگم تا فکر نکنن چه آدم عوضیم  یعیشف ی آقا

 ...! هستم

 

 حرفش رو خطاب به حامد  ی رو کرد به حامد و ادامه 

 :گفت 

 ش که بچه رو مرخص کردن بردمش هتل یچند روز پ 

 چارم کرده نذاشته تا صبح بخوابم، اصالًیشبه ب  ۳

 ی تونستم بچه ید کرد؟ نمیاکار بیدونستم چشه و چینم
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 خبرش یمارستان، تلفن یام بینوزا د رو تنهاش بذارم و ب

 شی ساعت پ ۲ن یگرفتم .خدارو شکر مادرم هم یرو م

 ام. خودم امروز تو برنامه امیاومد که اآلن تونستم ب 

 .... یمارستان بود که شما تماس گرفتیب

 :حامد همدلنه گفت

 قلق خاص خودشبه بچه نوزاد  یدگی! رسی حق دار 

 یکار کنن، خانوم و آقایرو داره که فقط خانوما بلدن چ

 یکه خانوم معتمد یدون یراز وگرنه میرفتن ش  ی معتمد

 ذاشت دست تنهایداره، اگه اراک بود نم  یچه اخالق

 ... یباش
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 :مهرداد با طعنه به مسعود، خطاب به حامد گفت 

 ن ین عمر رو کردم تا حال چنیدونم داداش ، ا یم

 خوش شانس بوده تو کل   یلین خ یدم. نازن یند ی خانواده ا

 ی ه خانواده یکماه رو تو ین یش فکر کنم فقط ای زندگ

 و داشتن خانواده رو ی واقع یو گرم طعم زندگ یمیصم

 ....دهیچش

 ع،یتند و سر ییمسعود تحملش به سرآمده بود با قدمها

 اونجا یخداحافظ یمهرداد و حامد رو تنها گذاشت و ب

 .و ترک کردر

××××× 

 

 :حامد رفتنش رو با نگاه دنبال کرد و گفت 

 نا بردن ما یکه از س یینا کردن و آبرو یکه ا ی با کار

 م. برادر خانوم منم یدامادمون شد ی ک عمر شرمنده ی
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 ...ر گذاشته بودیم تاثیزندگ ی هستن و ناخواسته رو

 :مهرداد با ندامت گفت 

 اگه از اول با شه گفت منم مقصر بودم. یمتاسفم ، م  

 موند ویه میترک ی کردم ناز یبرخورد م یموضوع منطق 

 مسائل و ی دم همه ی جه رس ین نتیآمد. به ا یران نمیا

 ر وار به هم ربط داره،یا و آدماش زنجین دنیاتفاقات ا

 انجام بده بطور یک نفر کار اشتباهین وسط اگه یا

 ذاره با یر م یگه هم تاثید  ی زایچ یلی خ ی رو  یتسلسل

 من  ی ش رو برایصادقانه کل داستان زندگ ی نکه نازیا

 پناه  یکه داشت ب یطیگفته بود حقش نبود با شرا

 .... ذاشتمیتنهاش م

 :مهرداد زد و گفت ی به شونه   یحامد دست

 

 جبران  ی که حالم برا ی ن که اونقدر مرد بودیهم 
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 نمیب  یشکر داره، خوشحالم م ی جا ی و موند ی آمد

 .... ی دخترت رو دوست دار

 و غرور بهش یحس بزرگ "دخترت" ی دن کلمه یشن

 .ادیکرد که باعث شد لبهاش از دو طرف کش ب یالقا م

 :صورتش نشست و گفت ی رو ی لبخند محو

 خودش کرده، ی فته ی امده همه رو شی آره پدرسوخته ن 

 .برده ی ن چند ساعته دل مادرم رو بدجوریهم

 چهارمش که  ی مارستان و طبقه یبه ساختمون ب ی نگاه

 بود انداخت غم عالم دلش رو پر کرد . با  ی ن بستری نازن

 :گفت ی دینوام

 ش بشه هرگز خودموین طورینکرده نازن  ی اگه خدا 

 ورودش به ی که از لحظه  یبخشم ، مطمئنا اتفاقات ینم

 داشته که به  ی ر منفیران براش افتاده همه روش تاثیا

 یادیز زیبنظر منم که چ  یت گرفتار ش ده. حتین وضعیا
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 ها ویقرار یل بیکنم دلی دونم فکر م یدر مورد بچه ها نم

 

 بد مادرش در  یط روحیاآلن بچه مال شرا ی ها ینا آروم

 نموارد فقط خودم رو مقصریبوده، در ا ی دوران باردار

 ... دونمیم

 کنهیرو از شما حل نم یچ مشکلیافسوس گذشته ه 

 ، یکن  یحالت رو بدتر م  ی و خو د خور ی ادآوریفقط با 

 .....ادیکلت به خدا باشه انشالل که به هوش متو

×××××××× 

 هر دو بعد از مدتها، با از سر گذروندن مصائب و

 نیده بودن ، ایرس  ینسب یبه آرامش ی اد یمشکالت ز

 چ دلهره و مطلب یروزا عشق و شور بدون ه

 زد . تولد امسال  یشون موج م یتو زندگ ی ناراحت کننده ا 

 نا دری در کنار پدر مادر سا متفاوت با سال گذشته یهل
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 و سرشار از مهر برگزار شد .جشن  یمیصم  یطیمح

 

 نفره براش یم یدر جمع صم ی سالگ ۲ورود به 

 .ز شدیو خاطره انگ یادماندن یب

 

 

  

 نا با یراز بودن ، س  یش  ی معتمد ی که خانوم و آقا یمدت

 یما به تهران رفت. همون روز عصر در جلسه ا یهواپ

 رازیر مورد افتتاح دفتر شد ی ریم گ یبمنظور تصم

 جوانب مختلف کار،  یدا کرد و با بررسیحضور پ

 راز ی شرکت در ش  یندگ ینما ی موافقت کامل اعضا برا

 .صادر شد
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 ی شروع کار مدت ی نطور مقرر شد، برایدر جلسه ا 

 نا باشه اگه کارشون یراز بره و کمک سیآرش به ش

 . استخدام کنن ید بومیادامه کارمند جد ی گرفت برا

 ل موردیاز وسا یستین خودش همراه لینا با ماش یس

 رازیا براش نوشته بود به ش یاز خونه که هل ی ازین

 ....برگشت

ان، خصوصا توجهات یخوب اطراف یدگ ین مدت بخاطر رسیا ایهل

 دا یکامل پ ی نا بهبودین خا نوم و سیخاص پرو

 .کرده بود و سخت سرگرم درس و دانشگاه بود

 بران چند هفته دانشگاه نرفتن وشبانه روز در حال ج

 بت در امتحاناتیدور موندن از کالسا بود . بخاطر غ 

 بتش رو موجهیغ یپزشک یانترم تونسته بود با گواهیم

 ۲انترمش از یپا  ی ه دروس نمره یکل ی کنه و برا

 .منظور بشه 
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 ت حالش رویرعا یو مهربون ی نا با همدلیس

 هفته  ۲روز ده  ی بجا  ی معتمد ی کرد . خانوم و آقا یم

 

 ایالش از بابت هلینا خیمادر س  یراز موندن. وقتیدر ش

 ... و خوب بودن حالش ، راحت شد به اراک برگشتن

 به پزشک  یچکاپ و گرفتن گواه ی که برا ی ن باریآخر

 رو که ییت هایمراجعه کرده ب ودند، خانوم دکتر محدود

 د کرده بود، همه ر و لغو کرد ویه و بهش تاکیقبالً توص

 ا خواست همه جوره مراقب خودش باشه و بهیاز هل

 ا از خودش نظارتید کرد تا بر مراقبت هلینا تاکیس

 .....داشته باشه 

 ایاز مطب که خارج شدند سوز سرما پوست صورت هل

 ن شدن به محض روشن یع س وار ماشید، سریرو گز

 و روشنش  ی ا دستش رفت سمت بخاری ن هل یشدن ماش 
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 ا رو تویفته دست هلیه راه بنکینا قبل از ایکرد س

 شیرعادیش از حد و غیب ی دستش گرفت و از سرد

 :تعجب کرد و گفت

 تو ؟ یخی! چقدر یهل 

 ن لباسم کمه،ی سردمه، کاپشنم جا مونده بود تو ماش 

 !م خونهیسرما تو تنم م ونده زودتر بر

 :طنت گفت ینا با شیس

 

 یکه دکتر چ ی دیتاب خونه ام دی به چشم، منم ب ی ا 

 ت؟ گف

 :نا گفتیدن زد و در جواب سیا خودشو به نفهمیهل

 د مراقب خودم باشم، حواسم هستیآره خب با 

 ... الت راحتیخ

 ا سر داد یهل ی بخاطر جواب عمد ی صدادار  ی نا خنده یس
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 : و گفت

 یخوایتو ؟ برو بچه پررو م یهست ی عجب نامرد 

 ؟ی دیمنظورم رو نفهم  یبگ

 : گفت امد ویا از موضع خودش کوتاه نیهل

 یمراقبتا  ی گه ، از تو هم خواست روینو گفت دیهم 

 ...ی من کنترل داشته باش

 ید بهت نشون بدم دکتر چینکه خودم بایباشه مثل ا 

 .... گفت

 

 نا ، دلش غنج ین طرز حرف زدن سیا ی مرد برایا میهل

 .... که پشت حرفاش بود ی منظور ی ادآور یزد از 

 : گفت ینا با سرخوشیس

 ...!م شام ؟یبرزم اول یعز 
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 ۲ 

 ......م بعدیدوماه و ن

 ۳اسفند 

 تهران 

 

 که عادت کرده بود حرفاش رو  یمبهم از کس ییصداها

 اون مرد ی زد.به صدا یبشنوه،مد ام تو سرش زنگ م

 . انس گرفته بود

 و  یبرگشت به زندگ ی مکررش برا ی درخواست ها

 هستن که انتظارش رو ییرون کساینکه اون بیا

 ک تو ذهنش در رفت ویک به یهمه  کشن همه ویم

 .... آمد بود

 باز کردن چشماش نداشت.انگار بودن  ی برا یلیچ م یه
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 از درون  ییرویداد. امّا ن یح م یتو همون حالت رو ترج

 .نکار رو انجام بدهیکرد ا  یقش میک و تشو ی تحر

 ن و آسمونه احساس ین زمی معلق ماب ییکرد جا  یحس م

 که ییزهایوجود چن حال یکرد در عیم  یوزن یب

 ه لحظهیکرد  یتش م ی صورتش اذ  ی ه رویدونست چینم

 ....دی احساس سرما کرد به خودش لرز

 الت یخ "ده تو نظر ش پررنگ شد که گفت یسپ ی چهره 

 "از بابت بچه راحت

 .... بچه

 .....بچه

 

 امد، باردار بود و قرار یادش می ییزایآها کم کم داشت چ

 .... ارهیا بی بدن ی بود بچه ا

 د ینور سف یدرنگ پلکهاش رو باز کرد ول یبه هول و ب
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 یاتاق چشماش رو زد. خواست از جاش بلند بشه ول 

 نداشت آروم آروم  یچ توانیکرد و ه یتموم بدنش درد م

 د ید. از تخت بودنش فهمیدلش کش ی دستش رو رو

 ش رو مطمئن یباردار  یست ! ولیدر کار ن ی گه بچه اید

 .بود

 دست داده،حتما بچه رو از 

 ..... ر شدیمهابا از چشماش سراز یاشک ب

 !د؟یرس یبه دادش نم ینجا تنهاست و کسیچرا ا 

 ....آورد یرو به خاطر م ی شتری ب ی زایکم کم چ

 مارستان بود . حتما بچه رو از دست داده یروز بین دیهم

 .... نجا تنهاستیکه الن ا

 ...کرد یسرش ناراحتش م  ی بال  یآلرم دستگاه

 کیکه بهش نزد ییباز شدن در اتاق و قدمها ی صدا

 .... شد رو حس کردیم
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 ی بدن و خستگ ی، ضعف، کوفتگ یاحساس کرخ

 .ار دوباره بسته شدیا خت یداشت، پلکهاش ب 

 اسمش رو یبخوره، کس یلمس دستش باعث شد تکون

 :پشت سر هم صدا زد

 ....نی ن، نازنینازن 

 رو یی بایک لحظه چشماش رو باز کرد، دختر زی ی برا

 د ازیسرش د  ی جانزده بال یخندون و ه ی با چهره ا

 .....د پرستاره یلباسش فهم

 : بازش گفت ی دن چشمایبه محض د

 !؟ی خدارو شکر! بالخره به هوش اومد 

 !هوش بوده ؟یمگه چند روز ب 

 ....توان حرف زدن نداشت

 :دی پرستار پرس
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 !؟یخوب 

 ن فقط تکون سرش به عالمت مثبت یواکنش نازن 

 .... ودب

 رم، النیبگ یخداروشکر، من برم خبر بدم مژده گون  

 ....نت یاد بب یدکتر م

 

 ... نو گفت و رفتیا

 !رو هم داشت که براش مهم باشه؟ یمگه کس

 به  یادیل زیو تنها بودنش گرفت، م  ی کس یدلش از ب

 که توش بود عادت  یت یخواب داشت انگار به وضع

 .... کرده بود

 

 

 ۳ 
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 به خواست مهرداد و با نظر مثبت و   نینازن  یاز وقت

 ک به سهیپزشک ، به تهران منتقل شده نزد ی اجازه 

 .حاصل نشده یبازم تفاوت چندان یگذره ولیماه م 

 شن دختریجه تکرار مینت  ینطور ب یروزها هم

 

 .با مشخص شدهیک به  ماه داره و اسمش تقریکوچولوشون نزد

 ن ینازن   ن آهنگ و نغمه با نظریمهرداد دوست داشت ب 

 ن موفق ی ط نازنیرو انتخاب کنه که بخاطر شرا یکی

 دونست  یبو د، نم ینشد. سر دوراه 》آهنگ 

 یی تنها 《ا یقشنگ تره  》 یینغمه تنها 《؟

 .آهنگ بود  ی نظر مهرداد رو

 ست روزه کهیماه و ب۳قا یدق  یدلبر و خواستن ی دختر

 م خانوم، با روز اولشیمر ی مادرانه  ی با مراقبت ها

 .ا آسمون فرق کرده بودن تیزم
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 و شعف داشت حال یمهراد از داشتنش حس سرزندگ 

 وقتش دل از همه  یوقت و ب ی پرصدا ی گه باخند ه ها ید

 دیبرده بود .پدر مادر مهرداد مدتها بود ازش قطع ام

 کل  ین بچه زندگ یحال با وجود ا  یکرده بودن ول

 ر قرار داده بود. همه دست به دعایخانواده رو تحت تاث

 .ادین به هوش بی بودن تا نازن

 هی به ترک ی ک هفته ای  ی ن مدت مهرداد سفریا یط

 به کارهاش بده. مدت ده ساله با  یداش ت تا سر و سامان 

 

 م) صاحبیم (تکسیدان تقسیم یکیش نزدیزیدوست تبر

 یو فرنگ  ی، ترکیران یا ی هستن که غذاها یرستوران

 یت خاص و ثاب ی هایکنن. به لطف خدا مشتر یسرو م

 ن شانس یبراشون داشت. بزرگتر یداشتن و درآمد خوب

 یه وجود دوست خوبیمهرداد از بدو ورودش به ترک
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 درست و قابل اعتماد، که یدرضا بود. آدمیمثل حم

 . بمونن یک هم باقیباعث شده تا به امروز شر

 ینده ایدونست چه آی ش آمده نمیط پیباتوجه به شرا

 ت باشه و بهیوضعن ین تو همیخواهد داشت اگه نازن 

 یران رو ترک کنه حال دختریتونست ای اد، نمیهوش ن

 سر نبود.ازیبراش م  ییش به تنهایداشت که نگهدا ر

 شد وین تر میریگذشت، بزرگتر و ش  یهرچه م یطرف

 .... ش سخت تریطاقت دور

 دشونیجد ی به نوه  یخاص  یپدر مادرش هم وابستگ

 مهرداد بچه رون رو داشتن که یم ایدا کرده بودن، بیپ

 ن اصرار به موندنش یهم ی ازشون دور کنه، برا

 .....داشتن

 

 نیهم ی اد بود برایران ز یاحتمال سکو نتش در ا
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 تش و احتمال فروش یدرمورد مشخص نبودن وضع

 لزم رو در  یدرضا صحبت کرد تا آمادگیسهمش با حم

 ... نمورد داشته باشهیا

 د، یرس  ید و بنظرش جالب میه هر آنچه دیاز ترک

 .دخترش سوغات آورد ی و لباس برا ی اسباب باز

 نهمه عشق و عالقه مه رداد به بچهیمادرش از ا 

 ا شدن مهرداد یمتعجب شده بود. با توجه به تارک دن

 ین رویبرسه و ا ی کرد روز یهرگز فکرش رو نم

 ....نهی مهرداد رو هم بب

 د نمونده بود. از مدتها قبل جنب و جوشیبه ع ی زیچ

 که ی ن باریزد. سالها از آخر یمردم موج م  نیب  یخاص

 گذشت و حال از بودن در  یران بود مین موقع سال ایا

 باتریکنار خانواده، خصوصا دخترش که روز به روز ز

 کرد تنها غم  یت میشد احساس رضا ی تر م یو خواستن
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 ن بود که آزارشی ت مبهم نازن ین روزهاش وضعیا

 .داد یم

 

 

 

  

 بود دخترش هم کنارش، داخل درحال خوردن صبحانه  

 ی رنگ  ی ها یبا ماه ی مشغول باز  ی ل  ی ل  ین  ین

 ی م چایسرش بود. مامان مر ی ک و بزرگ بال یکوچ

 لش زنگ خورد ،یز گذاشت که موبایم ی رو مقابلش رو

 :جواب داد یمارستان بود با دلشوره و نگران یاز ب

 ! بله 

 ن یضتون همید؟ مژده، مری ! خوبییسالم جناب تنها

 ...ش به هوش اومدیقه پ یدق چند
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 ار نگاهش سمت دختر کوچولوش که فارغ از یاخت یب

 یید و اشکایبود چرخ ی ا مشغول سر و صدا و بازیدن

 ... شدن ی اراده جار یکنه ب  یکرد مخف یم  یکه سع

 

 : آسوده گفت ی با خاطر

 ...کنمید ، جبران می لطف کرد یمیممنون خانوم کر 

 :دیپرس یکرد و مدام م  یده نگاهش می م ترسیمامان مر

 ....شده مهر داد؟ یچ 

 ییرو که قطع کرد، با عجله برخاست و با چشما یگوش

 :سرخ شده رو به مادرش گفت

 ... مارستانیرم بین به هوش اومده مینازن 

 نداشت  ی ن برخوردینکه تا بحال با نازن یم با ایمامان مر

 یده بودش ولیت دیتو همون وضع ی فقط چند بار

 در دل ی زش، مهریعز ی عروس و مادر نوه بعنوان 
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 ...ن خبر مسرت بخش خوشحال شدیبهش داشت و از ا

 بچه رو با محبت به آغوش گرفت و پشت سر مهرداد

 . رفت

 ن یبه صورتش زد،دستپاچه و در کمتر یمهرداد آب

 رفتن شد، دخترش رو با ی د و آماده ی زمان لباس پوش

 .د یعالقه بوس

 ر کرد و از مهردادی خ ی دعا نینازن  یم برایمامان مر

 ...خبر نذارشون یخواست ب

 اونقدر دستخوش ین پدرش رفت، ولیاول به سمت ماش 

 رو تو یرانندگ ییجان و احساس شده بود که توانایه

 ... ن با آژانس رفتیهم ی د. براید یخودش نم

 پنجم  ی مارستان شد و خودش رو به طبقه یوارد ب

 سرگرم ی پرستار ستگاه یتو ا  یمیرسوند . خانوم کر

 .کاراش بود
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 : د و گفتیدن مهرداد، خند ی با د

 د؟ یف آورد یبا جت تشر ییجناب تنها 

 د، بدون توجه به سوالیفهم یمهرداد حال خودش رو نم

 :د یپرس یپرستار با آشفتگ 

 حالش چطوره؟ 

 شه گفت ینه اش کرد. مین اآلن دکتر کامالً معایهم 

 ی عنیه، دیک به  رسیارش نزدیه، سطح هوش یعال

 یط اطرافش درک درستینرماله کامالً مشخصه از مح

 سر  ی داره چون جواب سوالت خانوم دکتر رو با اشاره 

 کنه تا ی گه فقط از حرف زدن امتناع میو چشم درست م

 رو اکثر یژگین ویه کلمه حرف نزده، البته ایبحال 

 هین که گریشن دارن، همیکه از کما خارج م ییکسا

 

 افتاده، یر متعارف یدونه اتفاقات غی ه مد یکنه نشون م یم
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 د بهتر باشه، حرفم بزنه. دکترینه شایحال شما رو بب

 ز کردن چون یهم تجو یوتراپیزیبراشون جلسات ف 

 یوتراپیزینداشته، با ف ین مدت حرکتیبدنش ا

 ....شهیحرکتشون راحت تر م

 .دیتو موهاش کش یمهرداد کالفه ، دست

 حال که دعاها یبود ول ی ن لحظه ایچند ماه منتظر چن

 تش ین مقرر شده و موقعی خدا بر ا ی جه داده و اراده  ینت

 ه؟ ینجوریرفتن نداره و حالش ا ی فراهم شده چرا پا

 نقدر یباهاش رو نداره؟ چرا ا ییارویچرا توان رو 

 شونه ؟ یپر

 رو  ین دختر قشنگید . نازن یکش  یدنش پرمید ی دلش برا

 .، بهش داده بودش رو داشتی ن روزا حکم زندگیکه ا

 تمام دلش رو بشکنه و یرحم یچطور تونسته بود با ب

 ن رفتار مشمئزیدش کنه؟ از خودش بابت چنینا ام
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 !نیمتنفر بود چه برسه به نازن ی کننده ا

 

 

 

  

 .... دیاریف بی! لطفا تشرییتنها ی آقا 

 به خودش اومد و با یمیخانوم کر ی دن صدایبا شن

 ن رفت، یت اتاق نازنسست به سم یید و قدمهایترد

 .کنه  ی نیش ب ی پ یتونست براحت یعکس العملش رو نم

 :د یستاد و با مکث پرس یدن به اتاق ، ایقبل از رس

 دن من شوکه ین با د ی! ممکنه نازن یمیخانوم کر

 ن براش خوب نباشه؟یبشه؟! و ا

 :پرستار متعجب مهرداد رو نگاه کرد و گفت

 اد! مگر دریم  شی فته؟! کم پی ب ین ات فاقیچن یچ ی برا 
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 نتون رخ داده باشه،یب  ی ندیار ناخوشای گذشته اتفاق بس

 دونمید م یتش کنه و ازش رنج ببره. البته من بع یکه اذ

 دمین مدت تو شما دیا ی که ط یو حس ی ریگ ینهمه پیبا ا

 

 دنتون زبونش هم بازیحتما دوطرفه است و با د

 ....شهیم

 یتنا عاشق و معشوق بودن حیپرستار فکر کرده ا

 ک درصدم اصل ماجرا رو حدس بزنه مهرداد یتونه ینم

 ده شد و به سمتیکش یمیدوباره به دنبال خانوم کر

 .... ن رفتیاتاق نازن

 در رو باز کرد، واردش شد وآروم پشت سرش بست،

 ی قیستاد، نفس عمیه داد و پشتش ایه بهش تکیچند ثان

 آهسته به سم تش قدم برداشت جز ی دوارید و با ام یکش

 بهش وصل نبود. چشماش بسته ی گه ایز دیه سرم چی
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 .بود و صورت تو پرش نسبت به قبل لغر تر شده بود

 شه حجمیده بود همیش ندیآرا ین بین رو قبل از ای نازن

 ن چند مدت کهیا یصورتش بود ول ی ش رو یآرا   ی ادیز

 تو یت خاص ید انگار معصوم ید یشش رو میآرا یمدام ب

 رو تو ذهنش متصور ی گه این دیچهره اش بود. نازن

 دا کرد آهسته اسمشیستاد. جرات پیسرش ا ی بود . بال 

 :رو صدا زد

 ! نینازن 

 

..... 

 !نینازن 

..... 

 !ی ناز 

 ت صدایمین روزا اسمش رو با صمی ا ی آشنا ی صدا
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 یکه بال  یزد، چشماش رو آروم باز کرد. از کس یم

 د، متعجب شد. صداها تو گوشش اکو شد وید یسرش م

 ....شد یک تداعیک به یر یتفاقات اخا

 "کنم یدر قبال بچه قبول نم  ی تیمن مسئول "

 "ی بهتره برگرد"

 "ستیتو ن ی برا  یینجا جایا"

 "ستمیمشترک ن یمن اهل ازدواج و زندگ"

 "!من باشه ی از کجا معلوم بچه "

 ....."یمراقب باش  یخواستیم"

 !رانیاومدنش به ا

 

 ...نا کردیکه با س  ی کار

 .... رفتنش به اراک مسعود و

 !ی ! خانواده معتمدی خانواده معتمد



@Romanbook_ir                                                                                      تابوشكين عاشقانه  

  
 

شما! یمجازق ین رف ین و آخریرمان بوک:  اول                                      

 !اشین خانوم! مهربونیپرو

 !دهیسپ

 !بچه

 بغض به گلوش چنبره زد و جوشش اشک تو چشماش 

 ...صورتش رو گرم کرد

 .گرم مهراد شد ی ر دستایسردش اس ی دستا

 یکردم،ول ی دونم در حقت بدی! منو ببخش ، م ی ناز 

 .... جبران اومدم  ی مو نم برایپش

 نداشت  یکه تموم ییبازم سکوت، نگاه گرفتن و اشکا

 ...جوابش بود

 خواد جبران کنه؟یو میچ

 که ازش رفته؟ ییآبرو

 نا و خانوادش یکه به ناحق با حماقت از س ییآبرو

 برده؟
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 !دی که کش یحقارت

 

 نا کدومشون قابلیکه احتماًل از دست داده؟ ا ی بچه ا

 .... ..!جبرانه؟

 :گفت یگ چاریمهرداد با ب

 ؟ ی ر یم بگی؟ بعد تصمی شه اول به حرفام گوش بدیم 

..... 

 

 

 ۶ 

 ا انتظار مالطفت وین زودید به ای ه نبایعیکامالً طب 

 یفشارها  ی ن داشته باشه، بقدرینرمش از طرف نازن

 ره یداد از ش رو بگ یمختلف روش بوده که بهش حق م 

 ی نجایتو صورتش نگاه کنه. تا به ا یو نخواد حت
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 یمعتمد ی ر از خانواده یا و آدماش بغیدنش ی زندگ

 

 یشه گفت از همه جز بدیباهاش بد تا کرده بودن، م 

 ..... دهیند ی زیچ

 التماس و خواهش داشت تو لحن صداش یپس هر چ

 :خت و گفتیر

 یدرست وقت  یر باشیدم ازم دلگی! بهت حق می ناز 

 تو  ی اد یتصادف کردم مدت ز یمون شدم ولیپش یرفت

 دم النم توید دیب شدی پا آس ی ه یم از ناحمارستان بودیب

 ن رفتیلم تو تصادف ازبیموبا ینه، گوشیپام پره پالت

 شماره هم ازت نداشتم به محض مرخص شدن از

 ران دنبالت، با پرس و جو تو اراکیمارستان اومدم ایب

 تا ی هوش بودیدم که تو بی رس یوقت یدات کردم ولیپ

 .....ی اآلن که خداروشکر به هوش اومد
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 سش تو اون دو یخ  ی سرش رو برگردوند و با چشما

 یا یغرق شد تا صداقت کالمش رو از در یآب ی گو

 ....چشماش بخونه

 چی نجا نباشه و هی تونست اآلن ایزلل و آروم بود. م

 ... هم نده  یحیتوض

 

 رین اواخر تقصی ش این اگه بخ ش ینازن  ی ایبدبخت 

 ید با ب شترش رو خودش مقصر بوی مهرداد بود. امّا ب

 مات احمقانه کار رو به یو ادامه دادن به تصم ی فکر

 ....ک رسونده بودیخطرناک و بار ی جاها

 بار ی رون آورد و برایمهرداد ب ی دستش رو از دستا

 پر بغض و به شدت یید، و با صدایدلش کش ی دوم رو 

 :دیگرفته پرس 

 !بچه ام مرد ؟ 
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 ....ه رو سر دادیو گر

 و باهاش حرف زد ،از  ن که مهر سکوت رو شکستیهم

 بود، بهش جرات داد تا ی شرفت بزرگینظر مهرداد پ

 ره و با یبا تو آغوشش بگیخودش رو جلوتر ببره تقر

 :خندون که نم اشک داشت گفت ییچشما

 ح و سالمه، منتظر یزم ! دخترمون صحینه عز 

 .. ..مامانشه 

 یحت ی زین چید، چنی دلش شاد شد و چشماش درخش

 ی دنش در اون لحظه بقدری ناگه دروغ هم باشه ش

 ...دیگنج ینم  یچ وصفی ن و لذت بخش بود که در هیریش

 

 :د و گفتیلباش خند

 ...نمش یخوام بب یارش میراسته ؟ ب 

 شهین اآلن نمیهم یزم راسته ، ولیآره عز 
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 ....شی نی بب

 مان کرد،بایادش اومد زود تر از موعد زاین ی نازن

 :دیپرس یش و نگرانیتشو

 !شده؟ش  یچرا ؟! طور 

 ...ست ینجا نیش نشده، فقط ایچ طوری نه! ه 

 ...نمش یخوام بب یکجاست؟ م 

 ....مشهی ش مامان مریپ 

 ن ابروهاش افتاد و با اخم ویماب  یگره  یبه آن

 :دیپرس ییترشرو

 !مش؟یمامان مر 

 ن خنده اش گرفتی ت نازنیمهرداد از واکنش و حساس

 تو ی ذاشت ولیبود سربسرش م ی گه ایاگه هر وقت د

 ومد، ی ن داشت دلش ن ی که نازن  یطیت و با شراین وضعیا

 :ن گفت یهم ی برا
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 !مادربزرگشه، مامان منه

 کرد، در ادامه  ینگاهش م ین با بهت و سردرگمینازن  

 :مهربون تر گفت

 ارمش تا یببرنت بخش، اونجا م  ی قراره بزود 

 ...شی نی بب

 کباره وحشت در سراسر وجودش رخنه کرد و یبه 

 ترس رو از  یه مهرداد براحتکیتنش کرخ شد.طور

 ...حرکت پر تالطم چشماش خوند

 :دی مرتعش و پر بغض پرس ییبا صدا

 

 ش؟ تو کهیر یازم بگ ی خوایش؟ میببر ی اومد 

 د تو پدرشیش بده شای! اصالً آزما ی کرد یانکارش م

 !ینباش 

 گزنده اش تو  ی که از حرفا ی دلش گرفت بخاطر درد
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 از  ینو براحتین رسوخ کرده بود ای قلب و جان نازن

 .دیشد فهمیلحن پر درد و گله مندش م 

 ن حرفاست دریدونست دلش پر تر از ا یمهرداد م

 .سکوت اجازه داد خودش رو سبک کنه

 :ملتمسانه ادامه داد

 ن بچه رو یا ندارم، ایچ کس رو تو دنیمهرداد! من ه 

 حالم بد شد از ته دل یحفظ کردم. وقت  ی ط سختیتو شرا

 نو از خدا خواستم و بچه رویمونم اآرزو کردم زنده ن

 ی جا ی ده سپردم مطمئن بودم خانواده معتمدیبه سپ 

 حال که به هوش اومدم و یکنن ولیدا میبراش پ یخوب

 کش م بذار نگهش دارم بهت التماس   یهنوزم نفس م 

 ....رشیکنم ازم نگ یم

 :ن نگاهش کرد و گفتیمهرداد غمگ
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 ستم ین یخوب دونم درنظرت آدمیحرفات تموم شد؟! م 

 گفتم ی من ک یتصوراتت خوب نباشه ول ی حقم دار

 در ی خوام بچه رو ازت دور کنم؟ مگر خودت نخوا یم

 تونم از ینم یطیچ شرا ی، چون تحت هیکنارم باش

 م یتون یم  ی دار ین حسی دخترم دور باشم اگه تو هم چن

 فوق ی د برات سخت باشه و زندگ یم شای کن   یباهم زندگ

 ه فرصت به یم ی تونی حداقل م یم ولیش نداشته با ی العاده ا

 رو باهم از یم و زندگی مون رو بکن  یم سعیخودمون بد

 ....مینو بساز

 یبه پهنا  ی خترش لبخنددیبایصورت ز ی ادآوریبا 

 :ص ورت زد و در ادامه گفت

 زه با قدرت توین انگیا ی نیاگه دخترمون رو بب  

 ن مدت عاشقش شدم یره، من که ا یگ یوجودت شکل م 

 ... تونم ازش دور باشمی لحظه هم نم کی یحت
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 :وارد شد یمیدر اتاق باز شد و خانوم کر

 ... به به، زن و شوهر خلوت کردن  

 :رو کرد به مهرداد و گفت 

 

 د تای ف داشته باشی رون تشری! لطفا ب ییتنه ا ی آقا 

 د یتون  یم اون جا می خانومتون رو به بخش منتقل کن

 .. دی کنارشون باش

 :د یپرس یگمهرداد با دستپاچ

 رم؟ یبگ یتونم اتاق خصوصیم 

 باشه براتون درنظر ید اگه خالی رش سوال کنیاز پذ 

 ... دنیرن، به ما هم اطالع میگ یم

 ن با چشم رفتنش رو دنبال یمهرداد با عجله رفت و نازن 

 هی ن یاست و ایکرد تو عالم رو یکرد. هنوزم تصور م

 .... گه استیمهرداد د
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 ن شد ، با یت نازن ی عپرستار مشغول چک کردن وض

 :گفت ییخوشرو

 ن مدت همسرتون ید، ایخدارو شکر به هوش اومد 

 ر حالتونیگی د مدام پی ت شد. قدرشون رو بدونیاذ یلیخ

 ....بودن

 تون نرمال شده خودمیاری دم سطح هوشیصبح که د

 ن زمان خودشون رو یبهشون اطالع دادم در کمتر

 .... رسوندن

 : دین شگفت زده پرسی نازن

 هوشیه؟ مگه من چقدر ب ین مدت چی ظورتون از امن 

 ش مادرشه؟یگه بچه پی د چرا میدونیبودم ؟ شما م

 ا اومده بهمیگه ؟ تراخدا اگه بچه مرده بدن ی ر است م

 ...دی بگ

 : د و گفتیپرستار خند
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 !پس بهت نگفته؟ 

 گفت؟ید میرو با یچ

 

 د، بچه رویهوش بودی ماه و دوهفته ب۳با یشما تقر

 ادیز ییتنها ی فش رو از آقایتعر یول میدیما هم ند

 .... مه استیم دخترتون اآلن سه ماه و نیدیشن

 ج و منگ شده بود که قدرت استدلل نداشت، ی گ ی بقد ر

 :دی پرس  یشونیبا پر

 م؟ی هست یمگه اآلن چه ماه 

 !!دیم دو هفته مونده به عیاواسط اسفند 

 د؟یدیشما چرا بچه رو ند 

 د و دو ماه ویمان کردی امارستان اراک زیچون شما ب 

 ....دیمارستان ما تو تهران منتقل شدیمه به بین

 ج تر نشده ید تا گ یشد، بهتر دیهر لحظه ش گفت زده تر م
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 ....نپرسه ی شتریز بیچ

 ه رها کرده ویباور کنه مهرداد کارش رو تو ترک یعنی

 ن رو رهای تونست راحت نازن یران بوده؟ مین مدت ایا

 واقعا بخاطرش مونده  یعنیه بره، یککنه و با بچه به تر

 مک صورت و از چشماش خوند یکه تو م یو خوشحال

 !ه؟یواق ع

 

 یکرد. احساس ضعف و خستگ یم   ینیسرش سنگ 

 ز رو یداشت ،بعداً سر فرصت وقت فکر کردن به همه چ

 دن دخترشیداشت . در حال حاضر تنها آرزوش د

 ... بود

 مهرداد که  یم ساعت بعد، به بخش و اتاق خصوصین

 ....گرفته بود منتقل شد

 نیرش کرده بود ایع غافلگیدن حجم اطالعات وسیشن
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 که به  ین مدت کمیدر خواب بود که تو هم ی مدت ب قدر

 پرستار  یدن نداشت ولیل به خوابیگه میهوش اومده، د

 ق کرد تا استراحت کنه و یتزر  ی آرامبخش نه چندان قو

 ...ارهین به خودش فشار نیش از ایب

 با دخترش  ی رداد به خونه رفت و قول داد بزودمه

 ... برگرده

 ن چشماش رو باز کرد. با مسرت یریه خواب شیبعد از 

 خوش که سراسر وجودش رو پر کرده بود در یو حال

 یآرزو  ی قرار داشت که روز ی مرد ی حصار دستا

 یواقع ی ش معنایمحالش بود و حال وجودش به زندگ

 بت حال کهی اونهمه مص ده بود . بعد از گذروندنیبخش

 از بحران سربلند عبور یمهر و الطاف اله ی ه یدر سا

 یده بودن صبور یرس ینسب یکرده و هر دو به آرامش

 . کرد یش م یخودش رو ستا ییبایو شک
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 سالروز  ی ان ترم برایبهمن ماه، بعد از امتحانات پا

 فوت مادرش و بمناسبت تولد پسر حامد به اراک رفته

 .ر کرده بودییتغ ی زیبه طرز شگفت انگ  زیبودن همه چ

 انیز توام با احترام اطرافیمحبت آم  یافراط ی رفتارها

 ا ویهل ی چکدوم برایه ینا تو چشم بود. ولیبا س 

 یاون دوران دچار ناراحت ی ادآوریکه هنوزم با   یینایس

 ن مهم بود کهیا همیهل ی نداشت. برا ی تیشدن، اهمیم

 

 مادر ی که برا ینا به احترام پدرش و ارزشیس

 رفت و تو یعیمرحومش قائل بود به منزل حاج آقا شف

 .ا بودیمراسم سال شرکت کرد و تمام مدت در کنار هل

 یروزها  یشد و زندگینکه مشکالت کم کم رفع میاز ا

 یرو  یق یداد لبخند عم یو خوشش رو نشون م ییطال

 ش که غرق خوابیبه مرد زندگ  یلباش نشست، نگاه
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 ن بار خدا رو بخاطر داشتنش شاکر بود کرد. هزارا

 ...بود

 ب داده رویکه حامد بمناسبت سور پسرش ترت یمهمون

 ای هل یانتقال ی کارا  ی ریگی تهران رفتن و پ ی به بهانه 

 پسر حامد ی تهران شدن، کادو یشرکت نکردن و راه

 ل بهمن چند روز قبل از سال مادرش یده که اوایو سپ

 . نا دادنیسپدر  ی ا اومده بود رو خونه یبدن 

 ی وه ایکرد. به ش  یا مرد مغرورش رو کامال درک میهل

 ش رو هدف گرفته بودنیرت و مردونگیرحمانه غ یب

 بتونه فراموش کنه ی ن زودیبود که به ا ی ادیانتظار ز

 ...و سابق برگرده ی ز به روال عادیو همه چ

 ... وول نخور دختر بخواب

 !؟ی خواب یچقدر م 

 م اراکید بریم بایروز مسافرادت رفته امینا! مگه یس
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 ...حاضر نکردم یچی، ه

 اسفنده وقت   ۲۶زم! امروز تازه یم عزیریفردا م 

 ....هست

 گفت زشون یشب خاطره انگ ی ادآوریبا 

 خواب رو ول کنم ن یه درصد ایفکر کن 

 رازیش  ینسبتا طولن  ی در جاده بخاطر فاصله   یر انندگ

 نخوابه  داشت یا سعیتا اراک خسته کننده بود و هل

 نا از سکوتش متوجه شد ی بعد از اصفهان ، س یول

 دار موندن کرد ، خوابشی ب ی که برا ییرغم تالشها یعل

 .برده

 شد رو کمتر کرد، سرشیکه پخش م   یق یموس ی صدا

 ی اندا خت در کنارش فرشته  یرو چرخوند نگاه 

 یهر مرد یتو زندگ ی ن دختر یخواب بود. چن یمهربون 

 ن شانس روینا ایه لطف خدا سا رو داره و بیمیحکم ک
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 ....داره تا همسرش باشه

 براشون رقم زده ی اد یز ی هایسرنوشت تا به امروز باز

 ی ت و همدلیرو گذروندن، تنها درا یتلخ ی ، روزها

 رو داشته  ی نا بتو نه تحمل مصائبیا باعث شد تا سیهل

 ی ا به سخت یهل ید بدون همراهیباشه که شا

 .... گذشتیم

 ه یاد داد قدردان ثانیبهشون   یو دلتنگ دور بودن یمدت

 مشترکشون باشن و در هر یلحظات زندگ ی ه یبه ثان

 ....راب بشنیاز عطر وجود هم س یفرصت

 محبت ی ل و بدون مناسبت با حرفها و رفتارهایدل یب

 به ی شتریکنن هر لحظه عشق ب  یکه نثار هم م ی ز یآم

 ...ن کننیق و تداوم دوامش رو تضمیشون تزریزندگ

 یگوهر و جوهره ا یشک در کُنه وجود هر آدم یب

 ، شکست رو به فرصت ی است که قادره غم رو به شاد
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 ر یی، نفرت رو به عشق و انتقام رو به گذشت تغ

 ... بده

 تشیا و اصرا ر مادرش، از شکایهل ی با خواهش و تمنا

 .حکم صرفنظر کرده بود ی اجرا  ی ریگ ین و پ یه نازن یعل

 

 ل یاز به حضور خودش توسط وکی تمام کارا بدون ن

 .شد  ی ریگیپ

 ن جفا رو در حقشون کرده بودین بدترینکه نازنیبا ا

 د کهیشون بخشیبه زندگ یگذشت چنان آرامش یول

 یتونست براحت  یداشت و م  یخودش احساس سبک

 ا بخونه یهل ی ت رو از نگاه آروم و پر تمنایرضا

 کرد  ی،براش قابل باور نبود و هرگز تصورش رو نم

 ...داشته باشه  یموثر و مطلوب ی جه ی ن نت یگذشت چن 

 ی و سعادت حق همه  ینه که خوشبخت یآنچه مسلمه ا



@Romanbook_ir                                                                                      تابوشكين عاشقانه  

  
 

شما! یمجازق ین رف ین و آخریرمان بوک:  اول                                      

 انسانهاست، 

 ی سرش گرم زندگ ی ن هم بالخره به نحوینکه نازنیاز ا

 ...بودن یو دخترش شد همه خوشحال و راض

 ی ک و خردمندانه ین ی ن اواخر کارا یشه گفت ایم

 رشیکه خودش رو درگ یخطرناک ی ن، از ورطه ی نازن

 . کرده بود نجاتش داد

 ونش بود. اعترافاتیا رو مد ینکه سالمت هلیعالوه بر ا

 ده کرده بود نشون داد در یکه در حضور سپ ی صادقانه ا

 ... هم نداره ی اعماق قلبش ذات چندان بد

 

 که به  یبخشه بخاطر ازدواج  ینا هرگز خودش رو نمیس

 ن طوریا کرد، همیست با هلیو ناشا یرمنطقیغ  ی وه یش

 ل ازدواج ناخواسته در حقشیکه اوا یتیآزار و اذ  ی برا

 .کرده بود
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 ...ر بودینمورد براش قابل تقدیا در ایگذشت هل 

 به ی کرد تا حد  یدر دادگاه ذهنش منصفانه که فکر م

 شه صداقت و روراست بودن یداد، هم ی ن حق مینازن 

 ا رویهل ازدواجش با ی د مسئله ینه است. نباین گزیبهتر

 د اگر ازیداشت . شای نگه م ین مخفی ه و نازنیاز بق

 ن هم زودتریکرد نازن ینم ی همون اول پنهان کار

 دونست و یش می نا و زندگی ف خودش رو با سیتکل

 .کرد یدا م یراهش رو پ

 یاونقدر اشت باه پشت اشتباه ازشون سر زد که مدت 

 مات یر نامالیشون دستخوش بحران و درگیر زندگ یمس

 ...شد

 ها و مشکالت، سال یسخت  ی با پشت سر گذاشتن همه 

 سرشار  یکنار هم با عشق یچ نگرانی ه یرو ب ۳۸

 روشن.  ی نده ایا ی براکردن  یشروع م یدر حال
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 !زانیسپاس و درود به شما عز

در گوگل با سرچ   یو خارج یرانیا ی ن رمان هایدانلود بهتر ی برا

  :کردن

 دانلود رمان 

 ای

  دی دانلود رمان جد

وارد  (/http://www.romanbook.irآدرس رمان ی ک رویوبا کل

                 د     یت شویسا
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