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  از رو نیماش بهمن. کرد یم  نگاه کوچه به  پنجره پشت از

  ش روزه هر عادت طبق  یول بود آورده رونیب  نگیپارک

.  دیکش یم گاریس و بود  ستادهیا جا همون یا قهیدق چند

. بده انجام رو کار ن یا فرمون پشت نداشت دوست  

 گاریس یجور نیهم. بود دایپ نیماش بغل نهیآ از ش چهره

  داره بهمن که دونست یم. بود فکر در غرق  و دیکش یم

 همون به خواست یم دلش  دمیشا. کنه یم فکر یچ به

  یم مرورش ذهنش تو داشت خودش که کنه فکر یزیچ

!کرد  

  رو دلش گهید مرد اون از یزیچ چیه کرد یم احساس

  جذابش یلبخندا نه  تشیجد نه  صورتش نه لرزونه، ینم

... چشمهاش نه  

  که برسه یروز هی کرد ینم  هم رو فکرش چوقتیه دیشا

  و سرد دش،یپرست یم عاشقانه که یمرد به  نسبت انقدر

...  باشه شده تفاوت یب  

 



 نهیآ یرو به رو. رفت  اتاقش سمت به پنجره کنار از

 یشاداب از یاثر چیه گهید. کرد تماشا رو خودش و ستادیا

  ومدینم  ادشی اصل . نبود صورتش یتو یسرزندگ و

!بود  دهیخند یک بار نیآخر  

  شدن داشته دوستت هی خواست،  یم خوب اتفاق  هی دلش

 محروم ازش بود وقت یلیخ  که یزیچ دل، ته از و ق یعم

... بود شده  

  بود عاشقش که یمرد با. دونست یم یقربان رو خودش

 شدن مادر لذت بتونه که نی ا بدون بود کرده یزندگ سالها

.بچشه رو  

 یزیچ هر از عشقش کنار موندن کرد یم فکر شهیهم

  حاال یول! فرزند داشتن ی حت تره، بخش لذت الیدن  یتو

  و پوچ رو اهایرو اون ی همه ،یسالگ چهل ی آستانه در

  متنفر ش احمقانه احساسات و خودش از و دید یم بچگانه

...بود  

  ادیز. برن دیخر به که داشتن قرار نینگ دوستش با عصر

 رو پاساژا تو دنیچرخ و گذار  و گشت ی حوصله و حال

  باهاش ومدینم  دلش و بود داده قول دوستش به یول نداشت

. نره  



  یا قهوه شال و دیپوش رو بلندش و یکرم یپالتو همون

 از قای دق ادینم  ادشی. گذاشت رو کرد یم سر معموال که

  دهیپوش یم لباسارو نیهم رفتن رونیب بار هر یبرا یک

 و زدن پیت ی حوصله  گهید که دونهیم خوب نویا یول

!نداره رو دنیپوش واجور جور یلباسا  

 

 نکهیا با. کنه سوار رو نینگ بود قرار دوم ابونیخ سر

  می مستق دیخورش نور و بود  صاف بایتقر یول بود سرد هوا

. خوردیم نیماش یجلو ی  شهیش به  

 مجبور و کرد تیاذ رو هاش  چشم آفتاب لحظه هی یبرا

  یعابر با ادیب  خودش به تا  یول ببنده، اونارو لحظه هی شد

...و بود کرده برخورد بود جلوش که  

 

  پنجره با سرش اثابت از دونست یم. رفت یم جیگ سرش

  تو که هیاسترس و ترس بخاطر  فقط  و ستین  شیکنار ی

. دهیم دست بهش حساس مواقع  

  نیماش از. کنه جور و جمع رو خودش عیسر کرد یسع

  دورش ینفر سه دو. رفت پسر اون سمت به  و شد ادهیپ



  که بود نیا بود مشخص  که یزیچ یول بودن شده جمع

.کرد یم راحت رو الشیخ نیا و وفتادهین یبد  یلیخ اتفاق   

 

خوبه؟  حالت د،ی ببخش_   

کنه  یم درد  سرم کمی فقط  خوبم خانم بله_   

 کمی  دستمم  ادیم نظر به  مارستان،یب  برمتیم شو بلند_ 

ده ید بیآس  

ست ین  یازین  خوبم ستین  یزیچ نه_   

می بر پاشو نداره، امکان اصل _   

 

 تا  کنن کمک بهش کرد خواهش بودن اونجا که ییمردا از

  که داد اطلع نینگ به. کنه نشیماش سوار رو جوون اون

  وجود با اد،یب  دیخر به  باهاش تونهی نم و کرده تصادف

  باشه، کنارش و ادیب کرد اصرار بهش یلیخ نینگ نکهیا

 نکهیا از بعد و باشه تنها دادیم حیترج نکرد، قبول یول

  و خونه برگرده یخستگ ی  بهانه به شد تموم اونجا کارش

.بره رونیب نینگ با گهید  نباشه مجبور  



 

 بود معلوم. کرد یم نگاه جوون  اون به ییجلو ی نهیآ از

 غد بخاطر دیشا. ارهینم خودش یرو به یول داره درد

 بود که یهرچ یول دارن، جوونا که هیحد از شیب بودن

...کشهیم درد داره که کرد یم حس  

  یرو اخم هم مدت تمام. داشت یجذاب و یا قهوه یچشما

 کنهیم اخم عادت یرو از بود مشخص که بود  شیشون یپ

  اومده خوشش ش مردونه ی چهره از. درد یرو از نه

...نداختی م بهمن یا یجوون ادی اونو بود،  

 

؟ یبهتر_   

م یا یب نجای ا تا نبود یازین  نبود، میزیچ اولم  همون از_   

شدی نم راحت المیخ من میومدینم_   

ن ینداختیم زحمت  یتو  خودتونو دینبا ممنونم،_   

  مارستان،یب اوردمتیم دیبا که معلومه زدم بهت من_ 

نشده  تیزیچ شکر خدارو  

یمرس_   



؟ یبد جواب یخوا ینم  کشت خودشو تیگوش_   

ست ین یمهم زیچ_   

! ؟یمهم کسه ای یمهم زیچ_   

کنه ینم یفرق ادیز_   

  یب بخاطر خوامیم معذرت بازم خوب پسر خب لهیخ_ 

نشد  یزیچ شکر خدارو واقعا کردم، که یاط یاحت  

اد یم شی پ  ستین مهم اصل  خانم کنمیم خواهش_   

باشه راحت خالت کردم، پرداخت هارو نهیهز من_   

کردم  یم حساب خودم دیداد یم اجازه ،یچ یبرا آخه_   

  دیبا  منم پس مقصرم من یوقت ه؟یچ یبرا تعارفا نیا_ 

بشم  مهیجر  

  دیخانم شما  د،یکن حساب شما نبودم یراض اصل  من_ 

دی باش کتاب و حساب نگران  دینبا  

 

 زد یم زل درست زد، یم  حرف باهاش جوون اون یوقت

.  دید یم رو وجودش  عمق  تا انگار و چشماش یتو



 و غرور هی  ش چهره یتو  و داشت ییرایگ و نافذ یچشما

!بود دایپ  یزدن مثال نفس به اعتماد  

 ینم یول اومد خوشش یلیخ زد که یحرف و لحنش از

  تیمیصم احساس باهاش که بده بهش یجواب خواست

. کنه دایپ یخاص  

 

  گهید من ،یهست یعاقل و بزرگ پسر معلومه ممنون،_ 

خونتون رسونمتیم ایب  برم، دیبا  

  مزاحمتون هم اصل  و رمی نم خونه لطفتون، از ممنون_ 

شم ینم  

رسونمتیم ستم،ین تعارف اهل_   

 

 یول بود شده پسر اون کردن نگاه  یچشم ریز ی متوجه

  هم باهاش شتریب داشت دوست.  دهینفهم که کرد یم وانمود

  ادی اونو. ومدیم خوشش زدنش  حرف لحن از بشه، کلم

 باز زبون اندازه نیهم هم  بهمن. نداختی م بهمن یایجوون

...بود جذاب و  



 

گه؟ید بود آرش اسمت_   

بله_   

ه؟ یچ کارت سالته؟ چند آرش_   

هستم مدل و سالمه 28 من_   

جذاب چه مدل؟_   

جذابه  دور از یول ممنون،_   

چطور؟_   

ی ایب  نظر به خوب که یباش  مجسمه مثل دیبا_   

زدم یم حدس  پتیت از دیبا_   

بنده   به دیدار لطف ممنونم_   

؟یمجرد_   

ده یم زن ما به یک_   

بخواد  دلشونم یخوب نیا به پسر_   

د یدار لطف ممنونم_   

ونک؟  سمت  میبر دیبا  یگفت_   



ستم ین یراض اصل  البته بله،_   

  ستین  سخت سمتاست همون خونمون هم ما خب نه_ 

 برام

ممنونم _   

! یتعارف اهل چقد_   

 

.  بود حاکم نیماش یتو ی نیسنگ سکوت  قهیدق چند یبرا

 و رد یحرف گهید و گفت یم  بهش آرش رو ریمس فقط 

. شد ینم بدل  

 

نجاست؟ یهم خب_   

ساختمون نیهم بله_   

انداختم یزندگ و کار از یحساب یببخش دیبا بازم_   

  فقط  نداشتم، هم یخاص کار ست،ین یمشکل خانم نه_ 

کردم  یم یرو  ادهیپ کمی داشتم  

کاره هی همونم هرحال به آها_   

باال د ییبفرما  د،یکرد لطف ممنونم_   



تشکر نه_   

 

.  شد ینم  ادهیپ  و بود نشسته ساکت آرش لحظه چند یبرا

. شهینم روش یول بزنه یحرف خواد یم بود معلوم  

 

شده؟  یزیچ_   

د ی ببخش شمیم ادهیپ االن نه_   

ی بزن یخوا  یم یحرف اگه بگو خب_   

بگم یچجور  دونم ینم راستش_   

راحت یلیخ_   

ر یبخ روزتون ممنون بازم ست،ین مهم نه_   

خوش روز_   

 

. بود همراه یخاص آرامش با  زدنش حرف و حرکاتش

  جا همون یا قهیدق چند.  دیرس  یم نظر به جذاب براش



  رفتن به  میتصم باالخره یول کرد، یم نگاه  و بود ستادهیا

 گرفت...

 

.  بود ونیزیتلو یتماشا مشغول و بود نشسته کاناپه یرو

  یم. بود بهمن اومدن منتظر و بود کرده آماده رو شام زیم

.بشه داشیپ  دیبا االنا گهید دونست  

 ونیزیتلو از حواسش در، یتو دیکل چرخوندن یصدا با

.  شد پرت در سمت به  

  اول شد یم خونه وارد ی وقت . شناخت یم رو حرکاتش

  ذاشت یم رو چشییسو و  دیکل بعد اورد،یدرم رو کفشش

 آورد یم در رو کتش که  یجور نیهم و یدیجاکل یرو

! کرد یم سلم  

 

سلم _    

سلم _   

 



  یم بدل و رد ل یل و بهمن نیب روزها نیا که یالوگید تنها

!شد  

  شامش تند تند و نشست شام زیم سر رفت ییتنها به بهمن

.اتاق به رفت بعدشم و خورد رو  

 لمیف هی  ی اندازه یحت. ومدیم اتاق   اون از ونیزیتلو یصدا

... ننیبش گهیهمد کنار تونستن  ینم کردنم، نگاه  

 

  خواب و یخستگ احساس که بود شب 11 ساعت حدود

  شیگوش یصدا که بخوابه بره خواست یم. کرد یآلودگ

  بهش شب موقع نیا یکس معموال. کرد جلب رو ش توجه

 و برداره رو شیگوش بخواد تا همون بخاطر  داد، ینم امیپ

! اومد اسم هزارتا ذهنش یتو کنه، چکش  

 

.  بود زده خشکش انگار امیپ خوندن با  

 حرفا نیا. خونه یم داره که رو یزیچ  شد ینم باورش

  ینم جوره چیه و ومدیم  یرمنطقیغ و یرواقعیغ براش

  گرفته گر بدنش کرد یم احساس. کنه باورشون  تونست



  بود،  شده جیگ. بودن زده خی دستاش حال نیع در یول

...بود ممکن یزیچ نیهمچ  هی یعنی  

 

  هم با روزید که یهمون هستم آرش ،یمستوف خانم سلم_ 

  یبدبخت کی و هزار با و مارستانیب  رفتم. میداشت برخورد

  ینم.  ارمیب ریگ  تونستم جا  اون  از رو شمارتون دروغ، و

 با یلیخ روز دو نیا بزنم، رو حرفم یچجور  دیبا دونم

  دونم یم  نه، ای بزنم حرفارو نیا که رفتم کلنجار خودم

 باشه، عرف  از خارج و نباشه درست حرفا نیا گفتن دیشا

.  شدم یم داغون حتما گفتم ینم اگر یول  

  دایپ  یمتفاوت احساس دمتونید که روزید از یمستوف خانم

. کردم  

  هی  وجودم یتو که شدم متوجه دمتونید که لحظه  همون از

... بزارم روش یاسم تونم  ینم که اومد وجود به یاحساس  

 

  ینم یحت. داد یم بهش یجواب چه دیبا  دونست ینم

! نه ای بزنه یحرف  که اصل  هست درست دونست  



 ونیزیتلو به و بود  نشسته مبل یرو یا قهیدق چند

 اتفاقات تمام لحظه کی ی برا. بود مونده رهیخ خاموش

  لمیف کی مثل. رفتن و اومدن ذهنش یتو سال چند نیا

...کوتاه  

  احساس. گرفت شکل وجودش یتو  یبیعج احساس هی

 که هاست سال انگار... ییتنها و ییتنها و ییتنها

 یبرا دلش لحظه کی یبرا چقدر و نداره رو چکسیه

! شد شیجوون دوران دلتنگ و سوخت خودش  

  حس و نداشتن تیجذاب یلیخ براش دیشا آرش یحرفا

 یب یول اوردن،ین وجود به براش رو یخاص جانیه

 یادآوری بهش و بردن  وجودش اعماق  به اونو تینها

...ستین خوشبخت چقدر که کردن  

 

 تا یول بخوابه، کاناپه همون  یرو رو شب داد حیترج

  نتونست یحت ومد،ی ن چشماش به خواب صبح خود

  یم خونه یجا یجا به رهی خ نطوریهم ببنده، رو چشماش

. رفت یم فرو  فکر به یادیز یها قهیدق یبرا و شد  



  حاال. بده رو آرش جواب و ادیب  کنار خودش با نتونست

  به گذشت، یم ساعت چند  بود داده بهش که یامیپ از که

  خاصش جاناتیه و یجوون سر از آرش یحرفا نظرش

 اصل ! بامزه و دار خنده یحدود تا یحت دمیشا و بوده

  یم هم رو نیا البته و رهیبگ یجد رو حرفاش نتونست

  رو آرش تونست یم طرفش از یپاسخ هر که دونست

  موضوع تا نزنه یحرف چیه داد حیترج پس کنه، دواریام

...بشه تمام یا هیحاش چیه بدون جا نیهم  

 

 در عادتش طبق . شد داریب بهمن که بود زود یلیخ صبح

  پارک به بره، کار سر  که نیا  از  قبل زوج یروزها

  ورزش و یرو ادهیپ یکم و رفت یم شون خونه کینزد

.کرد یم  

  تخم کردن آماده مشغول که جور نیهم آشپزخونه یتو از

  العملش عکس تا داشت بهمن به هم ینگاه مین بود، مرغ

  بایز و مفصل حاال که صبحانه زیم دنید از بعد رو

! نهیبب  بود،  شده نیتزئ  

  فکر نیا به. بود کرده فکر و بود نشسته صبح تا شبید

  از  رو ها یمردگ دل و ها یروزمرگ بشه دیشا که کرد



 و علقه و عشق  دوباره بجاش و زد کنار خونه نیا

. کرد نشیگزیجا رو یزندگ  

  بلند بخوابه،  بود نتونسته اصل  که حاال همونم بخاطر

  دهید تدارک مفصل ی صبحانه هی بهمن یبرا و بود شده

. بود  

 ره،یبگ گرم باهاش که گرفت  یم رو جلوش غرورش

 باز رو صحبت سر و زد ایدر به رو دلش باالخره یول

  اون ی همه برخلف ،یمیصم و گرم یلیخ و کرد

...شد صحبت مشغول باهاش روزا،  

 

ر یبخ صبح سلم_   

ر یبخ صبح سلم_   

 رو یسرد. نبود علقه و محبت از یاثر بهمن لحن یتو

 یرو به کرد یسع یول. کرد حس شد یم صداش از

 یفضا و کنه باز رو صحبت سر بازم و ارهین خودش

. کنه یمیصم و گرم دوباره رو شون خونه  

 

؟ یدیخواب خوب_   



...عجب چه بود، خوب آره_   

لی تعط  هیکنا و کهیت امروز از_   

آها _   

چطوره؟ بار و کار_   

  نیا دنیپرس موقع صبح  6 ساعت واقعا یعنی االن _ 

 سواالست؟

کنم باز رو حرف سر خواستم فقط  ه؟یچ مگه وا_   

گهید گذرهیم خوبه_   

 امکانش اگه ایب زودتر شب جان بهمن خوب، چه آها_ 

 هست

مگه؟ خبره چه دارم، کار یلیخ تونم، ینم اصل _   

گفتم  ینجوریهم یچیه_   

برم  من د،یچسب یمرس_   

... بسلمت جونت، نوش_   

 



 زیم سر مدت تمام. کرد یم دنبال رو بهمن نگاهش با

  زدن حرف موقع بارم کی  یحت. بود بهمن به حواسش

  که بود دهیچ برنامه قبل  از. بود نکرده نگاه بهش باهم،

  ق یعم یها نگاه  بهش نشست، زیم سر و اومد بهمن یوقت

  و باشه داشته لب به لبخند مدت تمام کنه، زیآم محبت و

 رفته  بهمن که حاال یول! کنه  منتقل صداش از رو یگرم

 بهمن. نداشتن یا دهیفا نایا از کدوم چیه شد متوجه بود،

  با رو هاش حرف و نکرد نگاهش هم بار کی یحت

...زدیم  بهش یلیم یب و یسرد  

 

. باشه  دهیفا یب نایا ی همه دی شا گفت یم خودش شیپ

  یحت دمیشا. نداره بهمن یبرا یتیاهم چیه چکدومیه گهید

!ل یل خود یبرا  

  هاست سال هم عشق  نیا  عمر و داره یعمر یزیچ هر

 گهید  دیشا. شده لیتبد  یتفاوت یب  و یسرد به و شده تمام

  یب رابطه، و احساس  نیا امیالت یبرا زدن پا و دست

 خواست ینم. کنه باور خواست ینم ل یل یول! باشه دهیفا

 نیب از شونیزندگ یگرما  بچه نبودن بخاطر کنه احساس

 گوش هاش عاشقانه که یکس ی علقه و عشق  و رفته



 ستین قرار که نیا دنیفهم از بعد بود، کرده پر رو فلک

  تمام شه، بزرگ و کنه صدا و سر خونه نیا یتو یا بچه

  ادیب فکر نیا از خواست یم که هم چقدر هر شهیهم! شده

  بعد شیپ سال 5 قایدق که اوردیم ادی به بازم یول رونیب

  به شون عاشقانه ی رابطه ه،یقض نیا  از شدن مطمئن از

...شد دهیپاش هم از کل  

 

سلم _   

ر یبخ صبحتون آقا سلم_   

ببند  درو اون ر،یبخ شمام صبح_   

صبح؟  ینداد اممویپ جواب یچ برا چشم،_   

دمش ید  که بودم دفتر کینزد گهید_   

رعامل؟ یمد یآقا  دارن لیم یچ صبحانه خب، لهیخ آها_   

خوردم  صبحونه یچیه_   

گه؟ ید تنها تنها_   

  بود  پاشده بود، خورده کجا به سرش ستین معلوم ل یل_ 

...یمفصل چه به  اونم بود، دهیچ صبحونه زیم  



 ما هیزیچ یتولد یسالگرد نکنه بوده؟ خبر چه اوهو_ 

! م؟یندار خبر  

!مونه یم ذهنم تو خی تار اصل  من بابا، دونمیچم_   

وقت هی نینش ییهوا آقا، اووو_   

...ساله کی شدم، ییهوا_   

 یداشت یکار گهید برم من جذابم، من برم قربونت_ 

قربان دیکن صدام  

چشم یول دییشما سیرئ که فعل _   

 

  یتلش به یحت. کرد ینم فکر ل یل به هم لحظه کی یحت

  دیشا و بده رییتغ رو خونه یفضا تا بود کرده صبح که

  تمام. نداشت براش یتیاهم چیه گهید ! ادیب چشم به یکم

 شب تا صبح از  روز هر. بود سارا یپ حواسش و هوش

 سارا با رو هاش لحظه بتونه  فقط  که شرکت موندیم

  شده، ش وابسته و عاشق  ی حساب دونست یم. کنه یسپر

 تندتر قلبش و کرد یم نگاه سارا یچشما به که یوقت نویا

...کرد یم احساس وجودش تمام با زد، یم  

 



 ادیب و کنه باز رو در سارا تا بود  مونده در به رهیخ

 بهش بود قرار که یحرف بخاطر نبود دلش تو دل. داخل

. بزنه  

؟یداشت کارم جان بهمن جانم_   

نیبش لحظه هی تو ایب زمیعز آره_   

جونم؟_   

بگم  بهت خواستم  یم رو یموضوع هی سارا_   

شده؟  یچ_   

  ی هیهد هی گرفتم، برات  ناقابل یکادو هی که نیا  اول_ 

کیکوچ  

حاال یچ  یبرا عشقم، یمرس واقعا؟_   

تشکر یبرا_   

بابته؟ _   

  ،یکرد خوب دلمو حال مویزندگ تو یاومد که نیا_ 

سارا ونتمیمد واقعا  

  من ی اندازه به اگه عمرا  نکن، شیهند حاال بسه_ 

هست؟  یچ کادوتو، نمیبب حاال ،یکن یخوشبخت احساس  



 

.  گرفت سارا سمت به و درآورد جعبه هی کمدش یتو از

  هی بود  تونسته باالخره تمام  وسواس با شیپ روز چند

. کنه انتخاب بایز انگشتر  

 

کن بازش_   

  باورم یوا خوشگله، یلیخ  ه؟یچ گهید نیا بهمن یوااا_ 

باشه گرون یلیخ  دیبا نیا بهمن، شهینم  

نداره قابلتو اصل  زم،یعز ستین مهم که متشیق_   

 ازت، ممنونم واقعا عشقم،  یا العاده فوق  تو بهمن یوا_ 

نداشتم یتوقع واقعا یول  

  دوستت انقد که هست نم ی هم بخاطر زم،یعز دونمیم_ 

... دارم  

بود؟  نیهم فقط  بهم؟ یبگ یخواست یم یچ حاال خب_   

تر مهم کار هی نه_   

ی فضول  از مردم گهید بگو_   



 بعد و یکن فکر خوب و یبد گوش خوب خوام یم_ 

 ل یل و من نیب که یدون  یم جان سارا  ،یریبگ میتصم

 ست،ین علقه و عشق  از ی ا نشونه چیه گهید وقته یلیخ

  و میگرفت یعاطف طلق  اصطلح به گهید وقته یلیخ ما

 گرانهید حرف بخاطر فقط  م،یکرد جدا هم  از راهمونو

م یکن یم یزندگ میدار خونه هی تو هنوز که  

دونم   یم نارویا ی همه عشقم آره_   

 با که یمدت نیا یتو سارا نیبب بده، گوش خب لهیخ_ 

 خودمو میتصم باالخره و کردم فکر یلیخ من م،یهم

 شم جدا ل یل از شده که یمتیق هر به خوام یم من گرفتم،

... باشم تو کنار راحت الیخ با مویزندگ  ی هیبق و  

؟ یگرفت که یمیتصم از یمطمئن بهمن؟ واقعا_   

  نظرت تو  مطمئنم، یا  گهید وقت هر از شتریب آره_ 

  کن فکراتو خوب ،یبگ یز یچ االن خواد ینم البته ه؟یچ

ر یبگ میتصم بعدا  

 خواد، یم کردنم فکر  گهی د مگه بهمن، هیحرف چه نیا_ 

 تو کنار خدامه  از من بهمن،  یمن هیزندگ ی همه تو

...باشم  



شنوم  یم نویا  که شکر خدارو خوبه_   

یهست که  خوشحالم تینها یب بهمن_   

...زمیعز نطوریهم منم_   

 

  به داشت فقط  ریمس تو  خونه، به برگشتن موقع شب

  و یسخت چه با که نیا . کرد یم فکر ل ی ل با شیزندگ

  یسخت به چقدر که نیا.  کردن ازدواج هم با یمشکلت

  نیا.  ازدواج نیا یبرا کرد یراض رو ل یل ی خونواده

  از  هم یا ذره یحت االن یول...  و بود عاشقش چقدر که

  ییجا چیه گهید. بود نمونده یباق محبت و علقه اون

 و فقط  ومد،ینم هم بدش ازش یحت . نداشت قلبش یتو

 و بود  و بود شده حس یب   و تفاوت یب  بهش نسبت فقط 

...کرد ینم یفرق براش گهید  نبودش  

  فقط . بود مونده باهاش چرا سال چند نیا تو  دونست ینم

 که نیا سوخت، یم براش  دلش دمیشا نبود، مردم حرف

  قرار رو عمرش ی هیبق   دونست یم شد ینم دار بچه

 نبود مهم براش گهید هم موضوع نیا یحت یول باشه تنها



 باهاش هم یدلسوز سر از یحت شد ینم باعث و

...بمونه  

 

" ل یل"   

 

. نداشت هم رو صبحانه زیم کردن جمع ی حوصله یحت

 حوصله یب. بودن ختهیر بدنش  تمام یرو سرد آب انگار

 انقدر یول ومدیم خوابش یلیخ. بود  شده حس یب و

  تونست ینم که داشت، الیخ و فکر و بود ناراحت

!بره خواب به و بزاره هم یرو رو چشماش  

 سر از و ادیب خودش به بتونه  تا  دیکش طول یساعت چند

.  بشه بلند جاش  

  خونه کینزد پارک همون به و کرد عوض رو لباساش

. بشه عوض هواش و حال و بزنه قدم یکم تا رفت شون  

 زنگ یصدا با که بود خودش االتیخ و فکر یتو

. شد جمع حواسش شیگوش  



 جواب داد حیترج همونم  یبرا شناخت، ینم رو شماره

. داد ینم رو جوابش بود هم آشنا اگر یحت چند هر. نده

.نداشت رو کس  چیه با زدن حرف ی حوصله  

  ی شماره همون هم باز. دراومد شیگوش یصدا دوباره

!داد جواب دفعه نیا. بود ناشناس  

 

بله؟_   

هستم  آرش ،ی مستوف خانم سلم_   

د ییبفرما_   

 امکانش اگه شدم، مزاحمتون کنم یم یعذرخواه_ 

رمیبگ رو وقتتون قهیدق چند خواستم یم هست  

  در ،یکن صحبت قلم لفظ  انقد ستین یازین جان پسر_ 

 یحرف همسرم به و گرفتم  دهیناد  رو شبتی د امیپ من یثان

کن تمومش گهی د لطفا پس نزدم، موردش در  

دیدار همسر  شما دونستم ینم من دیببخش_   

داره؟ شوهر ستین معلوم سن  به یخانم ؟یدونست ینم_   

سالتونه؟ چند شما مگه_   



 تماس من با گهید لطفا  نداره، یارتباط  چیه شما به_ 

رینگ  

  یمزاحمت خواستم ینم  خوام، یم معذرت واقعا من_ 

بزنم بهتون دلمو حرف داشتم دوست فقط  کنم، جادیا  

  انقد که یشناسیم منو چقد مگه  تو جان پسر دل؟ حرف_ 

؟یزن یم حرف زا یچ نیا و دل حرف از راحت  

...که بشناسم رو شما دیبا حتما مگه_   

که؟_   

  که نیا از قبل دیبا من شماست با  حق  گه،ید ستین مهم_ 

  شدم، مند علقه بهتون و افتاده دلم به مهرتون بگم بهتون

  ازتون دمیپرس یم موضوع نیا با رابطه در

رینگ تماس گهید کن لطف_   

 ادامه شتریب ارتباط  نیا بودم دواریام حتما، چشم بله_ 

  فراموش و شد وارد بهم یبد  ی ضربه واقعا باشه، داشته

ریبخ روزتون... ستین یکردن  

 



.  کرد قطع رو  مکالمه کنه یخداحافظ  که نیا بدون

  پسر اون وقاحت بخاطر. زد یم تند تند قلبش ضربان

  سال  از بعد هم یطرف از یول بود،  شده آشفته و یعصبان

...دیشن یم رو جملت نیا  یکس زبون از ها  

 

"  بعد هفته کی"   

 

  چیه. بود شده کلفه و خسته ییتنها و یروزمرگ از

  محرم رو کس چیه یول نبود  تنها. نداشت یدوست و همدم

 رو یارتباط  و دوست  چیه ی حوصله و دونست ینم

  یمردگ دل احساس یسالگ چهل ی آستانه در. نداشت

!کرد ینم دای پ خودش یبرا  رو ینجات راه چیه و داشت  

 

 ش قهوه وانیل یتو که یقاشق  با و بود  نشسته کافه هی تو

 که نیا بود شده فکرش تمام. کرد یم یباز یباز بود

  بود ادشی گذشته سال. نه ای  مونده ادشی رو تولدش بهمن

  یم. آورد هم رو تهش و سر یتلفن  کیتبر هی با و

 یم خوشحالش هم یخال و خشک کیتبر نیهم دونست



  یحت ستین قرار امسال گفت یم  بهش یحس هی یول کنه،

... بشنوه هم رو کیتبر نیهم  

 آرش. زد خشکش تعجب از  که بود االیخ و فکر نیهم تو

 بشه ش متوجه که نیا بدون و شد کافه وارد که دید رو

.نشست کافه ی گهید سمت و رفت  

  هم االن و کرده بشیتعق حتما که کرد فکر خودش شیپ

  متوجه مثل  که زده چپ یعل ی کوچه به رو خودش

 حرف تا چهار بره خواست یم دلش! ییجا نیا نشدم

 و برداره سرش از دست کل  تا کنه بارش نیسنگ

  رو خودش کار نیا با دونست  یم یول بشه، الشیخیب

  و نهیبش  تفاوت یب داد حیترج پس کنه، یم کیکوچ

... بشه خارج جا اون از بعدشم و بخوره رو کشیک  

 

  ش توجه حرکاتش. دییپا  یم رو آرش یچشم ریز مدام

 کار در یعمد که ومدینم رفتارش به. بود کرده جلب رو

  معلوم و بود تلفن با زدن حرف مشغول سره کی. باشه

. هیعصبان یزیچ از بود  



 از. ومدیم خوشش ش  مردونه و یجد ی چهره از

  و مودب پسر که بود مشخص هم تشیشخص و رفتارش

 بهش خام و جوون پسر ه ی  چشم به بازم یول. هیکلس با

  یجلو کنه یم نگاهش یوقت تونست ینم و کرد یم نگاه

... رهیبگ رو ش خنده  

 

 سمت به و برداشت رو لشیوسا  قه،یدق چند گذشت از بعد

 آرش نگاه ی متوجه کردن حساب موقع. رفت صندوق 

 که کافه در از. دشیند که کرد وانمود یول شد خودش به

 نتونه آرش که برداشت بلندتر رو هاش گام رفت، رونیب

.  بود دهیفا یب کارش نیا یول. کنه داشیپ  و ادیب دنبالش

  یم ادامه  راهش به باال سرعت  با داشت که جور نیهم

  بود،  شده هم کینزد بهش حاال که آرش یصدا با داد،

!ستهیبا شد مجبور  

 

؟ یمستوف خانم_   

بله؟_   

د؟ یهست خوب سلم_   



؟ یکن یم بیتعق منو_   

دمتونید کافه یتو  یاتفاق دیکن باور بخدا نه_   

دنبالم؟ یاومد  چرا االن پس خب_   

جلو امین نمتونویبب که دیندار توقع خب_   

بشه؟ یچ که جلو ایب_   

باشم  کرده یسلم هی که_   

گهید برو ،یکرد خب_   

ی مستوف خانم ندارم مزاحمت قصد من_   

  بودم گفته بهت که من ،یکن  یم کارو نیا یدار یول_ 

 متاهلم

 و نزدم یحرف رابطه اون در گهید منم ام، متوجه بله_ 

زنم  ینم  

ه؟یچ حسابت حرف االن پس خب_   

! م؟یکن صحبت و کافه اون به میبرگرد دیخوا یم_   

بگو جا  نیهم یدار یحرف اگه نه_   



  از خواد ینم دلم اصل   د،یباش  دهیبخش منو دوارمیام_ 

دیباش داشته دل به یدلخور من  

جان پسر کنم ینم فکر  شما به اصل  من_   

 از و رمیگ ینم پس رو حرفم من ،یمستوف خانم دین یبب_ 

 در گهید یول ستم،ین مونیپش شما به م علقه ابراز

 خودم دل یتو رو حس نیا و کنم ینم صحبت موردش

دارم  یم نگه  

!خب؟_   

دارم یدرخواست هی ازتون یول_   

بگو_   

 شما با دارم دوست یلیخ من د،ینگ نه کنم یم خواهش_ 

  هر ای بزرگتر خواهر هی عنوان به  باشم، داشته ارتباط 

 تا دو عنوان به میبتون  دوارمیام  واقع در ،یا گهید زیچ

م یباش دوست  

! گه؟ید اوامر ؟یچ گهید_   

حرفم  از ندارم  یبد منظور من لطفا، دینکن برداشت بد_   

بشه؟ یچ که_   



ه؟یچ رادشیا خب_   

؟ یبرس یچ به یخوا یم_   

باشم  کنارتون خوام یم فقط  من ،یچیه به_   

 بچه نیا یخوا ینم سالمه؟ چند من یدون یم اصل  تو_ 

! ؟یکن تمومش اتویباز  

 سن مگه بعدشم ،یمستوف خانم  نزدم یبد حرف که من_ 

 مهمه؟

رینگ منو وقت انقد جون پسر برو_   

ازتون  کردم خواهش یمستوف خانم_   

ندارم حوصله  اصل   االن برو فعل _   

برسونمتون  دیبد اجازه پس_   

خودم دارم نیماش خواد ینم_   

د یباش خودتون مراقب خب، اریبس_   

خداحافظ _   

... بسلمت_   

 



" بهمن"   

 

 چیه. بزنه ل یل به دلشو حرف یچجور دیبا  دونست ینم

 سوخت یم براش دلش بازم یول گهید نداشت بهش یحس

  ها سال باالخره. داشت باهاش یخاص یرودرواس هی و

 نیهمچ راحت انقد تونست ینم و بود  شیزندگ کیشر

!کنه بازگو رو یا مسئله  

 رو شکسته دل و افسرده زنه هی کرد یم نگاه که بهش

  رو یزندگ نیا کرد یم یسع هم چقدر هر که دید یم

...نداشت رو  قدرتش بازم یول کنه، حفظ   

. بود شام از بعد یظرفا  شستن مشغول آشپزخونه یتو

  و خونه بود برگشته زود امشب که نیا از دونست یم

 خوشحال ل یل چقدر نشسته، جا  همون شام خوردن از بعد

.  نداشت رو بهش  قتیحق گفتن جز یا چاره یول شده،

...کرد یم  تموم رو یچ همه جا هی دیبا  

 

؟ ینیبش  یایم لحظه هی ل یل_   

شده؟  یزیچ ام،یم االن _   



م یبزن حرف خواستم یم نه_   

اومدم باشه_   

 

  رو مبل یرو اومد و درآورد رو دستکشش یمعطل بدون

.  خوند یم چشماش یتو از رو محبت. نشست  شییرو به

! وفتهین  چشماش به نگاهش که نییپا انداخت رو سرش  

 

جانم؟_   

بگم  بهت دیبا  رو یموضوع هی جان ل یل_   

بگو خب_   

 یچ هر بعدش یبد گوش خوب خوام یم مهمه، یلیخ_ 

بگو یخوا یم  

شده؟  یزیچ_   

... کنم ینی چ  مقدمه یچجور دونم ینم_   

مطلب اصل سر برو کنده پوست و صاف نکن، خب_   

 نیا گفتن چقد که یبدون خوام یم ل یل نیبب خب، لهیخ_ 

...و سخته برام حرفا  



شده  یچ بگو چون،ینپ حرفتو بهمن_   

 یا علقه و حس چیه که هست یسال چند ما ل یل_ 

...و ستی ن نمونیب  

!خب_   

 یزندگ نیا ی ادامه کنم  فکر ل یل بزنم، حرفمو بزار_ 

!میند ش ادامه گهید باشه بهتر کنم فکر باشه، سخت  

... ام متوجه_   

 

.  کنه نگاه ل یل به و کنه بلند رو سرش تونست ینم یحت

 دونست یم. شناخت یم خوب رو ل یل یصدا یتو بغض

  که بزنه حرف تونه ینم و شده اشک  از پر چشماش االن

 دهیناد زارویچ نیا ی همه بود مجبور یول. گهینم یچیه

.بزنه کامل رو حرفش و رهیبگ  

 

م یش جدا که نهیا بهتر_   

تو؟  ای من ؟یک یبرا بهتر_   



  نیا تو یشیم تیاذ یدار هم تو ل،یل جفتمون یبرا_ 

...یزندگ  

ی شیم تیاذ شتریب یدار تو کنم فکر من یول_   

م یش جدا دوستانه م،ینکن دعوا ایب  م،ینکن  بحث ایب ل یل_   

 تو که هیزیچ نیا  اگه ندارم، یحرف من باشه_ 

...یخوایم  

 

 یصدا و چشما یتو وضوح به رو یشکستگ دل و غم

 مدام سرش شرم، و خجالت از. دیشن  یم و دید یم ل یل

. کنه نگاه ل یل صورت به  تونست  ینم ادیز و بود نییپا

 سخت همه از دونست یم. دیکش یم خجالت خودش از

  و یزندگ سال همه نیا از بعد  دیبا که لستیل یبرا تر

  انیاطراف زد زبان که یا  علقه و عشق  همه  اون از بعد

  یبرم شی پدر ی خونه به ی منطق حیتوض چیه بدون بود،

...گشت  

 

  هر یبرا اتفاق  نیا یول ،یکن یم درک که ممنونم_ 

خوبه دومون  



 میریم یبخوا موقع هر ندارم، یحرف من باشه_ 

...محضر  

م یریم روز هی هفته نیهم تو_   

... حرفا نیا زدن شده راحت برات_   

  نیا ما از یکی باالخره دیبا یول جان ل یل ستین راحت_ 

... من یول بود یسخت کار زد، یم حرفو  

!یاومد بر پسش از خوب تو یول_   

م یستین بچه گه،ید  کنار بزار رو هیکنا و کهیت_   

 اون تا ،یکن مشخص روز  هی منتظرم باشه، خب لهیخ_ 

نا یا مامانم ی خونه رمیم من روز  

رمیم من بمون  تو ست،ین  یازین نه_   

کنم  رونتیب ت خونه از خوام ینم_   

 یبرا بعدم به نیا از بوده، تو یبرا شهیهم خونه نیا_ 

مونه  یم تو  

!؟یدیم صدقه_   

ی زندگ نیا تو یداشت سهم هم تو ه،یچ حرفا نیا_   



 متاسفانه که! بچه تو سهم و  بود یم عشق  دیبا من سهم_ 

... میکن ادا رو نمون ید می نتونست کدوممون چیه  

 

 داره سرش کرد یم احساس. بگه یچ دیبا  دونست ینم

  که نیا از بعد. ستین  خوب حالش و شهیم منفجر

 رفت اتاقش به یحرف چیه  بدون ل یل شد، تمام گفتگوشون

 یم خونه نیا یتو رو ل یل که بود یبار نیآخر نیا و

...دید  

 در یر یتقد و سرنوشت چه دونست یم اگر دیشا

 چیه شه،یم سخت براش ییجدا نیا چقدر و انتظارشه

...بره جا اون از ل یل ذاشتینم وقت  

 

" ل یل"   

 

 و یزندگ سال همه نیا از بعد بود سخت یلیخ براش

 ی خونه به یسالگ چهل سن تو دیبا ،یعاشق یهاااد

 تا. ومدیم بدش خودش از  دلش تو. گشت یبرم پدرش

  بهمن که کرد یم فکر نیا  به داشت شیپ روز چند نیهم



  ادشی تنها نه االن یول نه، ای مونه یم ادشی رو تولدش

  هم از  و رفتن محضر به هم تولدش روز تو بلکه نبود،

...شدن جدا شهیهم یبرا  

 یم شکست و ییتنها احساس یا گهید وقت هر از شتریب

 چیه و شده دار حهیجر غرورش کرد یم احساس. کرد

 و کنه درکش بتونه که نداره وجود ایدن نیا یتو هم یکس

 هی که کرد ینم هم رو فکرش وقت چیه... باشه کنارش

 و شهیپ عاشق  جوون اون بهمن، که برسه یروز

!باشه  نداشته دوستش گهید مهربون،  

 

 براش هم یادیز دوستان و نداشت یبرادر و خواهر

 شد عاشقش و شد آشنا بهمن با که یزمان از. بودن نمونده

  ش،یزندگ  تمام بود شده بهمن کرد، ازدواج  باهاش و

 هیخال یجا براش! همدمش و دوستش خواهرش برادرش

  یحت دید  ینم یازین گهید  و بود کرده پر رو ها نیا تمام

  شده بهمن.  باشه داشته ارتباطس هم خودش مادر و پدر با

  و ایدن یتو ییجا چی ه حاال یول اشیدن ی همه بود

... نداشت شیزندگ  

 



  دونه داشت و بود برداشته  رو شونیعروس یعکسا آلبوم

  یم اشک آروم و کرد یم نگاه حسرت با رو عکسا دونه

 مثل سن نیا تو که بود گرفته ش خنده خودش از. ختیر

 شده کنه، یم ولشون عشقشون که ساله چهارده یدخترا

 خودش یبرا دلش. کرد یم هیگر زار زار داشت و بود

 یم یدرموندگ و یپناه یب احساس یلیخ. سوخت یم

  خاطرات مرور و عکسا نیا دنید با دونست یم. کرد

  داشت دوست انگار یول شه،یم بدتر حالش فقط  گذشته

  یم آزار خودش به که ن یا از انگار باشه، بد حالش

...برد یم لذت رسوند  

 

 هم هنوز ل یل و گذشت یم شدنشون جدا از یا هفته کی

  کرده کز اتاقش یتو همش افسرده، جوون یدخترا مثل

. نداشت رو یزیچ چیه و کس چیه ی حوصله و بود  

 مزاحم یکس تا کرد یم خاموش معموال رو شیگوش

 یبرا و کرد یم روشنش ها شب آخر فقط . نشه خلوتش

 فردا تا خاموش دوباره و  کرد یم چکش یا قهیدق چند

...شب  



  کردن چک مشغول و بود  دهیکش دراز تختش یرو

  اولش. گرفت تماس باهاش  دوباره آرش که بود، شیگوش

 دیشا کرد فکر بعدش یول بده، رو جوابش خواست ینم

 عوض هواش و حال کم ی باهاش زدن حرف با بتونه

!بشه  

 

بله؟_   

نشدم؟ مزاحم که موقع  بد د؟یهست  خوب خانم سلم_   

د ییبفرما کنم یم خواهش نه ممنون،_   

بپرسم  حالتونو خواستم ی م فقط  نداشتم، یخاص کار_   

یمرس خوبه حالم_   

بود هم گهید زیچ هی البته  شکر، خدارو_   

!؟یچ_   

...بود شده تنگ براتون دلم تشیراس_   

 

.  ختیر نییپا یهور دلش لحظه کی حرف نیا دنیشن با

.  شد دستاش لرزش و قلبش ضربان رفتن باال ی متوجه



 دلش! زهیبر  همش به انقدر  کلمه کی نیهم کرد ینم فکر

 یمیصم و گرم رو جوابش و بده رو بهش خواست ینم

 خودش از انقدر که خواست ینم دلشم گهید یول بده،

...کنه یمحل یب  بهش و برونش  

 

ی دار لطف ممنون_   

دم ی شن صداتونو شدم خوشحال کنم، یم خواهش_   

یمرس_   

طور نیهم منم دیبگ هم شما که ندارم یتوقع_   

نزن حرفشو اصل  پس_   

 کنم خواهش هی دارم اجازه د،یبگ شما یچ هر چشم_ 

! ازتون؟  

بله_   

د؟ یکن قبول فردا ناهار یبرا منو دعوت لطفا شهیم_   

بتونم نکنم فکر_   

شب  یبرا مشیبذار میتون یم دیدار یکار اگه خب_   

شه ی م یچ نمیبب حاال_   



  هی تا رمیگ یم تماس باهاتون فردا مجدد من پس_ 

باشم  کرده یادآوری  

دمینم قول کل در یول باشه_   

  ی همه به کنم یم صحبت  باهاتون  دارم االن که نیهم_ 

 بازم ممنونم... گهید که نیایب اگه یول ارزه، یم ایدن

د؟یندار یامر شدم، مزاحمتون دی ببخش  

خداحافظ  یمرس نه_   

فعل ریبخ شبتون_   

 

  و قلم لفظ  هم. ومدیم خوشش زدنش حرف طرز از

  محبت و تیمیصم ه ی همم کرد یم صحبت مودب

  نیاول یبرا. بود صداش و  زدن حرف لحن یتو یخاص

  ینم  یمونیپش احساس  باهاش، زدن حرف از بعد بار

...نداشت  بهش نسبت رو بد حس اون گهید و کرد  

 

 حس یول کنه، یم کارو نیا داره یچ یبرا  دونست ینم

  سال، سه دو از بعد بار نیاول یبرا. داد یم بهش یخوب

  از. دیرس یحساب خودش به و دیپوش  یرنگ یمانتو



 داشت دوست دلش ته یول دیکش یم خجالت خودش

 اون به یخاص ی علقه.  برسه نظر به جوون و خوب

 دلش که داشت وجودش ی تو  یحس هی یول نداشت، پسر

 دوست یکس یبرا سال، همه نیا از بعد خواست یم

  کرد یم محبت بهش که یکس  یبرا  اد،یب نظر به یداشتن

...بفهمه تونست یم صداش یتو از رو صداقت و  

 

 چه بود جا  نیا اگه. کرد  یم فکر بهمن  به فقط  ریمس تو

  کرد یم فکر خودش با حتما! کرد یم بهش راجع یفکر

  قرار سر رهیم داره سال و سن نیا تو کشه ینم خجالت

  بهش  دمیشا ای کتره،یکوچ سال دوازه ازش که یپسر با

... زایچ نیا دنبال برو بعد بگذره مدت هی بزار گفت یم  

  ییروین هی انگار بازم یول ذاشت ینم راحتش فکرا نیا

  مبارزه توان که ییروین پسر، اون سمت کشوند یم اونو

 و فیضع انقدر  ها سال نی ا تو دمیشا. نداشت رو باهاش

  حرف کلمه تا چهار  مقابل در حاال که بود شده تنها

 و بود شده سست و دفاع یب ز،یآم محبت و عاشقانه

...نبود معلوم تهش که رفت یم یچاه سمت به داشت  

 



  زایم از یکی پشت که دی د رو آرش شد وارد که در از

 هی و  قرمز رز گل شاخه  هی هم زیم  یرو و بود نشسته

.  بود گذاشته کیکوچ ی جعبه  

  بخواد که نیا بدون و یبد حس چیه بدون دفعه نیا

  شد، یم کینزد بهش که طور نیهم کنه، قضاوتش

  هنوز. کرد یم برنداز رو پاش تا سر و کرد یم نگاهش

  سر از احترام یبرا آرش که بود نشده هم زیم کینزد

  صورت که نیا وجود با.  ستادیا منتظر و شد بلند جاش

  یم پاش تا سر از غرور و داشت یا مردونه و یجد

  لبخند یوقت و داشت یمهربون و گرم لبخند یول د،یبار

  رو محبت و عشق  داشت وجودش تمام با انگار زد،یم

...کرد خودش جذب  رو ل یل نمیهم. کرد یم منتقل  

 

ن یاومد خوش یلیخ سلم_   

ممنونم  سلم_   

دیکرد قبول دعوتمو که ممنونم من_   

کنمیم خواهش_   



  سفارش یچ د،یبرس هم  شما تا ندادم سفارش یزیچ_ 

 بدم؟ 

سزار ساالد هی فقط  خورم، ینم یادیز زیچ من_   

!د؟یخور یم یچ ناهار یبرا_   

گه ید ناهار یبرا_   

 خوام یم انقد بکشم خجالت دیبا یکل من پس ن؟یهم_ 

 بخورم

گهید یجوون داره، یاشکال چه_   

نباشه جسارت اگه البته اد،یم بهتون یلیخ یرنگ نیا_   

ممنونم _   

 

 و گرم انقدر. شد ینم محو صورتش یرو از لبخندش

  معذب داشت کم کم گهید که کرد یم نگاهش عاشقانه

!آرش رفتار نیا از بود زده ذوق  هم دلش ته یول. شدیم  

 

دییجا نیا که خوشحالم یلیخ_   

ممنون_   



دیباش خوشحال هم شما دارم دوست_   

...هیادیز توقع_   

 و حال مرتبه؟ یچ همه شماست، با حق  درسته بله_ 

خوبه؟  احوالتون  

یمرس آره_   

 معذب آدم دید یم جواب کوتاه کوتاه انقد  شکر، خدارو_ 

شه یم  

چطوره؟  بارت و  کار بگو، خودت از تو خب_   

! شد سوال منم از باالخره شکر، خدارو_   

  شو هی یبرا شی ک میبر دیبا گهید روز دو ،یچ همه خوبه

م ی بمون  دیبا یا هفته کی لباس،  

هست؟ خوب یمال نر از خوبه،_   

 داست،یپ ظاهرش از که ست ین یاونقدر  ست،ین بد یا_ 

  ،یچ شما بپرسم، شما از  نشده روم االن تا من دی ببخش

د؟یشاغل  



 دارم سهام... ستمین هم هستم هم ییجورای یعنی نه، من_ 

 ییجورای که دارم کمیکوچ  یگذار هیسرما هی و بورس تو

درآمدمه منبع  

  قبل روز از  تر پولدار روز  هر دوارمیام ،یعال چه_ 

د یباش  

 من تو، سال و سن تو یک ی یبرا یول هیخوب یآرزو_ 

گذشته ازم گهید  

سالتونه  چند مگه ،ینجوریا دینگ_   

! ؟یکرد تعجب شد، سالم چهل شی پ ی هفته_   

  خب یول د،یموند خوب  یلیخ ادینم اصل  که بهتون_ 

  بایز انقد شما یول ره،ینم که یعقب گه،ید باال رهیم سن

ستین مهم سال و سن که دیهست  

نشو  پررو گهید بسه_   

...چشم_   

 

  با که شده یساعت سه ک ینزد دید اومد، که خودش به

  بود شده تموم ناهارشون هستن،  زدن حرف مشغول آرش



. بودن صحبت گرم و بودن نشسته جا همون هنوز یول

  جوون پسر هی جذب راحت انقدر که کرد ینم فکرشم

  یم نویا فقط  باشه، اومده  خوشش ازش و باشه شده

  کرد یم آرامش احساس کنارش در بودن از که دونست

...داد یم دست بهش یخوب حس و  

 

شده چهار ساعت یوا_   

ن؟یرفت  یم دیبا  ییجا شده؟ رتونید_   

گفتم  کل  نه_   

  متوجه آدم که بخشه لذت  شما با زدن حرف انقد آها،_ 

شهینم زمان گذر ی  

 من ممنونم، ،یچ همه بود  خوب یلیخ خب ،یمرس_ 

گهید برم  

  کنم خواهش تونستم یم کاش شد، تموم زود که فیح_ 

کنم  تتونی اذ خوام ینم یول د،یبمون بازم  

شدم خوشحال ،یدار لطف ممنونم_   



  نیا از شدم خوشحال  چقدر من دیدونست یم کاش_ 

د؟یدار لهیوس دار،ید  

آوردم  نیماش آره_   

  هی تونم یم دیبر که نیا از قبل دیببخش خب، اریبس_

بپرسم؟ ازتون سوال  

بپرس آره_   

 شما با که کردم تلش یلیخ مدت چند نیا من_ 

  یول م،یبزار یجور نیا قرار هی و کنم صحبت یحضور

  شد یچ دیبگ لطفا شهیم د،یکرد ینم قبول جوره چیه شما

د؟یکرد قبول رو درخواستم دفعه نیا که  

  اون من بگم دی با بدم، جواب صادقانه بخوام اگه خب_ 

  یکار نیهمچ نبود درست و بودم متاهل خانم هی زمان

...ستمین گهید االن یول بکنم،  

د؟ یشد جدا یعنی_   

بله_   

کردم ناراحتتون اگه دیببخش دونستم، ینم من متاسفم_   

...گهید گذشت ست،ین یمشکل_   



 اتفاق  براتون هست صلحتون به که یچ هر دوارمیام_ 

شه یهم وفتهیب  

فعل گهید برم من ممنونم،_   

بسلمت  د،یباش خودتون مراقب یلیخ_   

 

 تو نوجوون یدخترا مثل قلبش. داشت یادیز جانیه

 اریاخت  یب که بود زده ذوق  انقدر. زدیم تند تند  ش نهیس

 لبش یرو از لبخندش و داشت یبرم عیسر رو قدمهاش

! شد ینم محو  

 کنه، روشن رو نیماش که  نیا بدون شد، که نیماش سوار

 و بست رو چشماش و یصندل به داد هیتک رو سرش فقط 

 ینم فکر یزیچ چیه به. نشست   حرکت یب یا قهیدق چند

  خواست یم. بود نشسته محض سکوت در فقط  و کرد

  یم یکار هر یول بشه آروم و نییپا ادیب قلبش ضربان

... تونست ینم کرد  

 

" بهمن"   



 

چطوره؟ _   

بگم  دیبا یچ دونم ینم اصل  ،یعال هیعال_   

  دونم یم  فقط  بگم، دیبا یچ  دونم ینم منم نگو، یچیه_ 

خوشحالم که  

  من ی اندازه به عمرا! من؟ مهربون برم قربونت_ 

یباش خوشحال  

 ی  قهیسل با که ننینچ رو لیوسا گفتم... نکنه خدا_ 

شون ین یبچ خودت  

نمیتر مهربون مچکرم_   

 بده ییچا هی کن روشن سازو ییچا برو الحساب یعل_ 

ی بلد یدار خونه چقد نمیبب  میبخور ما  

هست؟  وانیل قربان، چشم_   

  بزن بهشون آب هی بردار  هست، کارتون تو آره_ 

بودم بلد حد نیا تا گهید چشم_   

 



 ل یل کل به. دید یم خواب داشت انگار. شد ینم باورش

  یآرامش. بود شده سارا در  غرق  و بود کرده فراموش رو

 از وجودش تمام با داشت  حاال رو گرفت ینم ل یل از که

!بود خوب یلیخ حالش و گرفت یم سارا  

.  کرد یم تماشا رو سارا ی ایگوشیباز و حرکات دور از

  اشیدن و بود کوچکتر ازش سال پانزده که یدختر هی

 جذاب و نیر یش نظرش به  انقد یول داشت، فرق  باهاش

  در بودن از و کنه فراموش رو شونیسن ی فاصله که بود

...کنه  آرامش و لذت احساس کنارش  

  و بگن یچ موردش در انیاطراف که نبود مهم براش

 ل یل از شدنش جدا از هفته کی. کنن قضاوتش یچجور

 خواستن یم االنم و بود کرده عقد سارا با که بود گذشته

 یحت بدون! یراحت نیهم به. ننیبچ  شونو خونه لیوسا

...ل یل یبرا یدلتنگ و  وجدان عذاب یا ذره  

 

   نکنه درد دستت_ 

آقا  کنم یم خواهش_   

دارم  کارت نی بش  ایب ز،ینر زبون انقد بسه_   



جانم... قربان چشم_   

  گرفتن با اصل  من که یبدون خوام یم جان سارا_ 

 دونم یم ستم،ین مخالف زایچ ن یا و تاالر و یعروس

  ت خونواده و ینی بب عروس لباس تو خودتو یدار دوست

دارن  برنامه برات یکل  

 با من م،یزد حرف موردش در قبل  ما جان بهمن نیبب_ 

 من کردم، صحبت موضوع نیا به راجع مم خونواده

  االن ط یشرا با بخصوص ندارم، زایچ نیا به یا علقه

 تو

یباش من فکر به نکرده الزم_   

 اصل  زایچ نیا بعدشم... عشقم توام فکر به که معلومه_ 

  باهات دارم من و ییجا نی ا تو که نیهم ست،ین مهم برام

...ارزه یم ایدن هی ی  اندازه به برام کنم، یم یزندگ  

  قرار من یرودرواس تو  خوام ینم سارا؟ یمطمئن_ 

ی ریبگ  

... راحت التیخ مطمئنم زدلمیعز آره_   

 



  یم بهمن دیجد یزندگ شروع از یا هفته سه حدود

  بود شده سرزنده و شاد انقدر مدت نیا طول در و گذشت

.  بود سپرده یفراموش دست به رو گذشته تمام که

 هر و دید یم سارا با فقط  و  فقط  رو روش شیپ یروزها

  ییها بچه تصوراتش یتو شد، یم ش خونه وارد موقع

 یفضا و انیم استقبالش به جانیه با دارن که دید یم رو

 جز به یزیچ چیه. کردن نیدلنش و گرم رو خونه

!دی د ینم  ش ندهیآ در ،یخوشبخت  

  کنار در رو سارا شده که  یقیطر هر به داشت دوست

  و جذاب و بایز دختر سارا نظرش از. داره نگه خودش

  از داشت کم کم. بود طونیش و  جوون حال نیع در

  خواست ینم و دیترس یم  بود نشونیب  که یسن اختلف

  میتصم  نمیهم بخاطر. بده دست از رو سارا یمتیق چیه به

  مستحکم رو شیزندگ و بشن دار بچه زود یلیخ داشت

...کنه تر  

 

شهیهم مثل بود خوشمزه العاده فوق _   

عشقم  جونت نوش_   



کنم یم جمع خودم رو زیم نیبش_   

کنم یم جمع خودم یا خسته تو بابا نه_   

دارم کارت ایب زود پس ممنون،_   

  چشم_ 

 

  گاو یتو از و اتاقش به رفت خورد که رو شامش

. برداشت رو بود کرده آماده قبل از که یا پوشه صندوق 

 ی همه خواست یم که بود شده مطمئن گهید حاال

 باعث و بود  اشیدن ی همه که بده  یکس به رو شیزندگ

... شد یم آرامشش  

 

ی نباش خسته_   

عشقم یمرس_   

نم یبب کن فیتعر بود، چطور امروز خب_   

  تو  یچرخ هی بعدشم باشگاه  میرفت نسترن با یچیه_ 

نداشتم حوصله اصلنم خونه، برگشتم بعدشم و میزد پاساژ  

و؟یچ ی حوصله_   



  دیخر دیبا ای آدم اد،یم بدم یپاساژگرد و بازار از_ 

  نسترن بره، یچ واسه نداره اگه ای بازار بره باشه داشته

بابا داره حوصله یلیخ  

 همش شهیم عوض هوات و حال که خوبه... زمیعز_ 

یی تنها  ستمین  منم ،یا خونه تو  

شرکت  برگردم دوباره خوام یم شدم، خسته آره_   

  خدامه از منم ،یراحت خودت هرجور برگرد باشه_ 

  تنگ برات دلم ،یشمیپ روز طول در یجور نیا ،یایب

ی خانم شهیم  

 دلم بخدا  منم مهربونم، بگردم دورت من که یاله_ 

عجقم  شهیم تنگ واست  

...ختیر زبون باز_   

زم یبر زبون فمهیوظ _   

توا یبرا سارا ایب... بسه_   

هست؟ یچ نیا_   

  هیهد هی_ 

؟یچ خب_   



یفهم یم رو پوشه کن بازش خب_   

بگو زودتر تو خب_   

...میزندگ  همه به  میتقد مه،یزندگ ی همه نیا_   

! ؟یچ یعنی_   

خب کن بازش_   

... نه بهمن یواااا_   

... آره_   

  و،یزیچ نیهمچ کنم قبول تونم ینم من ه،یکار چه نیا_ 

  ازدواج باهات زایچ  نیا واسه من یدون یم که تو

نجامیا که خوشحالم و عاشقتم  دلم ته از من نکردم،  

  نیا دارم دوست خودم دونم، یم نارویا ی همه_ 

...یکن رد دستمو ندارم دوست هم اصل  ،یجور  

 

  چشم چیه دونست یم. بود سارا نگاه  یتو شرم ی  فتهیش

 سال کی نیا یتو نویا و نداشت  ثروتش و مال به یداشت

  چشم یتو رو خجالت یوقت  هم االن. بود کرده ثابت بهش



  حسش به شیپ از شیب د،ید یم سارا یها نگاه و ها

... شد یم قبل از شتریب سارا  به عشقش و شد یم مطمئن  

 

 هم شرکت هم بگم، یچ دیبا دونمینم من زمیعز آخه_ 

...خونه نیا  

 هم رو یقبل ی خونه من حقته، و سهم که خونه نیا_ 

 نیا یتو داره یسهم هی هم زن باالخره ل،یل به دادم

یزندگ  

  بود حقش واقعا هم یطفل  اون... یمهربون که بس از_ 

 شهیهم هم ل یل فکر به که معرفتتم و مرام نیا ی فتهیش_ 

ی هست و یبود  

  بوده تو همسر یروز هی که نیا و انسانه هی اونم خب_ 

داره حقا یسر هی و  

  که خوشحالم یلیخ سارا،  دارم رو تو که  شکر خدارو_ 

 احساس  و علقه نیا قبل روز به نسبت روزم هر ،یهست

شهیم شتریب و شتریب میوابستگ و  



  نیا ی همه وجود با یول  ،یندار خبر من دل از پس_ 

 نیا کنم، قبول رو شرکت حداقل تونم ینم من بازم زایچ

توا  ی هیسرما تمام  

   ییتو من ی هیسرما تمام_ 

عشقم  بگم یچ  دیبا دونم ینم_   

 خواسته هی نایا ی همه مقابل در فقط ... نگو یچیه_ 

ازت  دارم  

زدلم یعز باشه که یچ هر_   

داشتم رو بچه داشتن یآرزو شهیهم من_   

  ام بچه عاشق  خودم منم... فهمم یم_ 

ی خواست تو که موقع هر یول شنوم، یم که خوشحالم_   

عشقم  کنه یم تر گرم رو  مونیزندگ بچه هی اومدن_   

...قایدق_   

 

 گرفته که یمیتصم به قبل از شتریب حرفا نیا دنیشن با

 تو بچه هی اومدن دونست یم. شد یم مطمئن بود



  باتریز هم هست که ینیا از رو اشیدن  تونه یم شیزندگ

. کنه  

  سر از  سال همه نی ا یچجور گفت یم خودش با

  تحمل رو آلود غم و بار کسالت یزندگ  اون یرودرواس

 یم احساس کرد، یم نگاه سارا به که بار هر. بود کرده

 هست قرار و نهیزم یرو آدم نیتر خوشبخت که کرد

...کنه تجربه کنارش در رو روزها نیبهتر  

 

" ل یل"   

 

  از شدنش جدا از هفته دو  هنوز... یواقع اما بود بیعج

 رو ادهیپ در داشت که گذشت ینم شیزندگ عشق  و مرد

 کوچکتر سال نیچند خودش از که زد یم قدم یپسر با

 رو یا صحنه نیهمچ چوقتیه هم خوابش در دیشا. بود

! دید ینم  

  شده جوون هی  ی فتهیش   ینجوریا که شد ینم باورش

  عاشق  بتونه بهمن از بعد که شد ینم باورش. باشه

  یها محبت و کلم ی وابسته شتریب  دونست یم... بشه



  یم! شد یم غیدر ازش ها  سال که یزیچ بود، شده آرش

 یلیخ و باشن گذر زود ها نیا ی همه ممکنه دونست

  دوست دلش ته از هم باز یول بزنن، رو آرش دل زود

...بمونه یباق نیریش یایرو نیا در داشت  

 ییها حرف همون قایدق زد،یم بهش آرش که ییها حرف

  بهمن زبون از  ها سال نیا تو داشت آرزو که بودن

  یول...  ها دنیخر گل ها،  علقه ابراز ها، محبت. بشنوه

  بینس یب ها نیا ی همه  از سال چند نیا تو که افسوس

  یم تجربه رو قشنگ احساس نیا داشت حاال و بود

...کرد  

 

؟ یدب یبر  دیبا یک یگفت_   

میدار پرواز فردا پس_   

ی بسلمت_   

...برم  خواد ینم دلم اصل  یول_   

 کار تو  شرفتتیپ یبرا ه،یمهم سفر یلیخ ؟یچ یبرا_ 

خوبه  یلیخ  



  عذاب برام تو از یا هفته کی یدور یول دونم، یم_ 

 آوره

ی باش نازک دل انقد خواد ینم حاال_   

 هی  یحت تونم ینم شدم، وابسته بهت بدجور یول ستمین_ 

اصل یایب هم تو کاش  کنم، تحمل تو بدون روزم  

 یکار ی جلسه هی که گفتم خوب، پسر تونم ینم من_ 

باشم جا اون دیبا دارم  

 زیچ  بفرست، خودت از یندگینما به رو یکی خب_ 

که  ستین یمهم  

  اون تو م هیسرما از یبخش هی مهمه، یبرا چرا_ 

باشه میزندگ  به حواسم دیبا شرکته،  

نه؟  یاینم جوره چیه پس... ام متوجه_   

ی باش موفق  برو تو نه_   

باشه  شتیپ  دمی م بهت نویا پس ممنون،_   

هست؟ یچ نیا_   

 خوام یم یول ارهیم  شانس من یبرا  گردنبند، هی_ 

تو  به بدمش  



جون  پسر یدار اجیاحت گردنبند  نیا به شتریب االن تو_   

 من یبرا هیارزش با زیچ نیا ،ییتو من هیزندگ شانس_ 

 با برابر هزار برام تو چون تو به بدمش خوام یم یول

یتر ارزش  

ممنون_   

 خوام یم ؟یبد  بهم یادگاری  یزیچ هی هم تو شهیم_ 

  آروم دنشی د با که باشم داشته ازت یزیچ هی اونجام یوقت

 بشم 

 یم سال چند مگه ،یکن یم شلوغش چقد بابا یا_ 

گهید  ست هفته هی کل  ؟یبر یخوا  

  ینم درک منو تو ساله، چند ی اندازه  من یبرا همون_ 

...یکن  

  اوقات تو جا اون و ریبگ رو کتاب نیا ایب خب، لهیخ_ 

ه یخوب  کتاب بخونش، فراغتت  

حتما چشم یعال چه_   

گهید خونه میبر شدم، خسته کمی من_   

...یاومد که ممنونم م،یبر باشه_   



 

"  آرش"   

 

 کرده دنیوز به شروع یسرد باد و بود غروب یدما دم

 انداخته رو ردش آرش چرم کاپشن یرو بارون نم. بود

 جدول کنار. شد یم قطع داشت کم کم گهید یول بود

  کرده روشن رو گارشیس . بود زدن قدم حال در اتوبان

 در غرق . زدیم بهش پک کی یگاه از هر و بود

.اومد خودش به نیماش بوق  یصدا با که بود افکارش  

 

پ یخوشت باال بپر_   

   دییشما که پیخوشت_ 

  خاموش گاریس_ 

دیبگ شما یچ هر قربان چشم_   

شما؟ دینکش گاریس گهید مگه نشد قرار_   

د یباش رایپذ منو هیعذرخواه االنم بود قرار چرا_   

؟ یدیم یچ مهیجر_   



چطوره؟  تپل، شام هی_   

   یبستن قبلشم_ 

یکرد ری د چقد بودا سرد یلیخ چشم،_   

چوندم یپ  یبدبخت با  دیببخش_   

خانم دیعالم یزرنگا آخر شما... یبدبخت و شما_   

م یدیم پس درس دیدار اریاخت_   

  ینم که تتیاذ خوبه؟ یچ همه خانم سارا خبر چه_ 

!کنه؟  

چرخه یم دورم پروانه مثه یطفل! ت؟یاذ_   

باشم   گفته هست بهتون حواسم کنا، جمع حواستو اوهو_   

جان عشق  شماست جمع دنگ شیش من حواس_   

گلم  دختر نیآفر_   

چشاشو  نمیبب_   

ن یبب_   

  کس خرج... ها نگاه نیا باشه، حواست مننا مال نایا_ 

ش ینکن یا گهید  



زدلمیعز تخت التیخ_   

 از یحساب خبر؟ چه جون ل یل از کن، فیتعر خب_ 

نه؟  رون،یب اومده بهمن فکر  

  و یجد آدم کمی ه،ینطوریا که ظاهر به البته بابا، آره_ 

یاری ب  دست به دلشو سخته ه،یخشک  

  مقاومت شما تیجذاب مقابل در تونه یم هم یکس مگه_ 

عشقم  کنه  

  واسه ایزبون نیریش نیا از  نمینب  خت،یر زبون باز بسه_ 

ا یکن بهمن  

گهید بردم یم دلشو دیبا یجور هی باالخره_   

  سال هی ،یکن فیتعر من واسه خواد ینم بسه بسه_ 

 یه اتشیجزع از خواد  ینم گهید شم،یم وونهید دارم

ی کن  فیتعر ین یبش  

  تو یفرستاد منو بوده؟ آسون من واسه یکرد فکر_ 

یهست طلبکارم ریش دهن  

 تو از شتریب خودم من! م؟یداشت یا گهید ی چاره_ 

...تمومه یکن تحمل گهید کم ی آخراشه گهید یول داغونم،  



  نوع نیا از داره حالم گهید واقعا چون دوارمیام_ 

...خوره یم هم به یزندگ  

 تمومش رو یتکرار بحث نیا ایب اصل  خب لهیخ_ 

ال یخیب  م،یکن  

  یبابا گور م،یهم کنار ابد تا که مییتو منو مهم باشه،_ 

ه یبق  

...قایدق_   

 

"  قبل سال کی"   

 

. برگردن هم با که بود ستادهیا سارا منتظر ابونیخ کنار

  بود انداخته راه کارش محل یتو که ییدعوا اون از بعد

 در رونیب از بود مجبور بود، شده اخراجش باعث و

.ستهیبا سارا اومدن منتظر شرکت  

  موتور با بود، شده کاریب  کار از که یا هفته دو نیا تو

  یحساب نمیهم و نداشت یچنان آن درآمد یول کرد یم کار

.  بود کرده شیعصب و کلفه  



  و کنه باز رو اخمش کرد یسع د،ید رو سارا که دور از

 ریدرگ سارا خواست ینم  دلش. بره استقبالش به لبخند با

 داشت دوست. باشه اومده شی پ براش که یمشکلت

 به زنده سر و مهربون و اخلق  خوش قبل مثل هنوزم

! برسه نظر  

 

د ینباش  خسته خانم سلم_   

  خسته شما  نشستم جا هی  که من ممنونم، زمیعز سلم_ 

ی نباش  

نداره یمعن یخستگ گهید نمیبیم رو تو یوقت_   

  یشد معطل یلیخ دونم یم  دیببخش آرش عشقم، یمرس_ 

خونه  برم دیبا میدار مهمون شب که گفتم یول ام،یب تا  

رسونمت  یم میبر حتما باشه زم،یعز هیحرف چه نیا_   

زمیعز یمرس_   

شرکت؟  بود خبر چه خب_   

م ینداشت یخاص کار  ادیز امروز ،ی سلمت یچیه_   



  از روز هر میبود کرده عادت شه،یم تنگ برات دلم_ 

ما یباش هم شی پ شب تا صبح  

اونجا هیخال جات شه،ی م تنگ برات دلم یلیخ منم_   

  یالک افتاده،  لیف دماغ از  انگار ،یعوض ی کهیمرد_ 

شد اخراجمون  باعث یالک  

  جان، آرش گهید یزد حرف بد باهاش هم تو خب_ 

ها  شرکته ریمد  یناسلمت  

  بهمن اون از من شیپ ی الک زد، حرف بد اون  اول_ 

نکنا دفاع خانتون  

اصل  هیک خر بهمن نکن، شلوغش یالک باز_   

  امیب یچجور اومده شیپ که یاوضاع نیا با_ 

آخه بگم یچ امیب رو،  کدوم با حاال، یخواستگار  

  دوما ،یکاریب االن مگه خواد، ینم رو که نیا  اوال_ 

تر  عقب مشیندازیم یستین یاک  االن یکن یم فکر  اگه  

  هی من عقب وفتهیب کمی ه؟یقض  نیا با یندار یمشکل تو_ 

کنم دایپ کار  



 یبر دغدغه بدون که یتر مهم تو من یبرا عشقم نه_ 

کار دنبال  

ی کن یم درک که ممنونم_   

 زنش با یتلفن داشت دمی شن یم داشتم امروز یراست_ 

کرد  یم دعوا  

؟یک_   

گهید یدیسع یآقا_   

  بشه خراب شی زندگ کنم یم  آرزو درک، به ااا بهمن؟_ 

...کرد یباز یجور نیا من ی ندهیآ و یزندگ با که  

نخواه  بد یکس یبرا وقت چیه ،یجور نیا نگو_   

... خوام یم آدم نیا یبرا_   

  زایچ نیا  به کردن فکر با روزمونو  ایب اصل  کن ولش_ 

مینکن خراب  

ی بر خواد ینم  دلم یول گهید  میدیرس باشه،_   

برم  مجبورم که دیببخش_   

دنبالت امیم خودم صبح نداره، اشکال _   

آرش یشیم تیاذ_   



ترم  راحت یجور نیا زمیعز شمینم_   

فعل عشقم، باش خودت مراقب باشه، خب لهیخ_   

خداحافظ _   

 

  ییتنها و کافه هی به رفت  آرش  شدن، جدا که هم از

 و بود نشسته کافه همون ی تو  ساعت دو کینزد. نشست

 بار دو که بود الیخ و  فکر غرق  انقدر.  کرد یم فکر

! بده سفارش دوباره شد مجبور و شد سرد ش نسکافه  

  فقط  و فقط  و بود کلفه و خسته داشت که یتیوضع از

 اون. دید یم شیگرفتار و یبدبخت نیا مقصر رو بهمن

 از که دیرس جهینت نیا به آخرشم و کرد فکر یلیخ شب

 رو شی زندگ ی رفته دست از خوش یروزها انتقام بهمن

...رهیبگ  

 

  که زد زنگ سارا به که  بود خونه به برگشت راه در

 با و بزاره بود گرفته که یمیتصم انیجر در اونم

 ثروت و یزندگ به یمحکم ی ضربه بتونن هم یهمکار

  یم بهمن از رو انتقامش هم یجور نیا. بزنن بهمن



.  کرد یم نیتضم رو سارا و خودش ی ندهیآ همم گرفت

  دوباره یخوشبخت کار نی ا با که کرد یم فکر خودش با

  پول با عمر آخر تا تونن  یم و گردهیبرم شونیزندگ به

...باشن داشته رو یزندگ نیبهتر بهمن یها  

 

؟یخوب جان سارا سلم_   

شده؟  یز یچ ،یمرس عشقم سلم_   

؟یبزن حرف یتون  یم ،یچیه نه_   

 حوصله یزد زنگ شد خوب یول م،یمهمون وسط _ 

نم یبش  نداشتم  

 باهات یکار هی چون م،یزن یم حرف بعدا برو خب_ 

ی بد  گوش بهش خوب دیبا که دارم  

 شر از اتاق  تو رمیم بهانه نیا به زنم، یم حرف نه_ 

شده؟  یچ شم،یم راحت هم مزه یب و لوس هیمهمون  

 تا و نپر حرفم وسط  یول بگم  بهت خوام یم یزیچ هی_ 

م یریبگ  یمیتصم هی هم با خوام یم بده، گوش آخر  

حتما باشه_   



  یکار هی خوام یم سارا،  کردم فکر یلیخ امشب من_ 

بشه  نیتضم مون ندهیآ که کنم  

کار؟ یچ ؟یچ یعنی_   

 نیا گفتم دونم یم نیبب... یبد گوش فقط  شد قرار_ 

  برات دشیشن  دونم یم  اد،یم بد و زشت نظر به حرفا

  طرف از رو یحرف نیهمچ دنیشن توقع و بهیعج یلیخ

  آدم چه من یبگ خودت  شیپ  دیشا دونم یم ،یندار من

...دونم یم م،ینامرد و رتیغ یب  

بزن حرفتو  نکن، ینیچ مقدمه انقد آرش_   

  ستین درست که یکار هی  مون ندهیآ بخاطر یحاضر_ 

؟ یبد انجام رو  

 ندهیآ یول آرش بکنم یکار هر حاضرم تو بخاطر من_ 

  کار بدون ما... نداره نادرست کار به یربط  چیه ما ی

م یباش  هم با میتون  یم هم اشتباه  

 داشته خوب ی ندهیآ هی می تون ینم درست راه  از یول_ 

م یباش  

 من نه،یا منظورت اگه آرش ستین مهم پول من یبرا_ 

نیهم  ،یباش کنارم تو خوام یم فقط   



  بهت خوام یم که یراه ن یا یول خوام یم نویهم منم_ 

 رو ما یول فهیکث و زشت ظاهر به که نیا با بگم

... کنه یم خوشبخت  

 

 یول گذشت، یم سارا به هیقض نیا گفتن از یروز چند

 باهاش نبود حاضر سارا و بود شکرآب نشونیب هنوز

 با یول نزده بهش یخوب حرف  دونست یم. بزنه حرف

 یا چاره شون ندهیآ نیتام یبرا کرد یم فکر خودش

! ندارن کار نیا بجز  

  باهم که کرد قبول سارا روز، پنج گذشت از بعد باالخره

.ننیبب رو  گهیهمد و بزارن قرار  

  براش قرمز رز گل شاخه هی ش،  شهیهم عادت طبق 

. رفت قرارشون  سر زودتر یا قهیدق چند و دیخر  

  به لبخند و گشاده یرو با سارا انتظارش، برخلف

  خوش رو سارا روز چند  از بعد که نیا از. اومد دنشید

  دوستش یلیخ دونست یم.  بود خوشحال د،ید یم اخلق 

...بکنه یکار هر حاضر بخاطرش و داره  

 



د ییبفرما خانم، سلم_   

بود  شده تنگ برات دلم که فیح  فیح ،یمرس سلم_   

  من یبدون اگه ،یارینم طاقت نیا از شتریب  دونستم یم_ 

... بودم دلتنگت چقد  

بود  حقت_   

؟ یبود  خوش یدید ینم  رو ما روز چند نیا خب_   

بود یخال خودت یجا ،یلیخ_   

خبر؟ چه شد، راحت المیخ خب_   

کار و  کار و کار ،ی سلمت یچیه_   

ی نباش خسته_   

دارم برات خوبم خبر هی_   

؟یچ_   

ام هیپا منم_   

؟یچ واسه_   

موافقم منم ،یداد که یشنهادیپ_   

! ؟یدیرس جهینت نیا به که شد یچ واقعا؟_   



  فقط  شیسخت  دمید کردم، فکر  آرامش تو روز چند نیا_ 

 من فقط  وقت اون شه،یم تموم  یچ همه بعدش ماهه، چند

ی خوشبخت و پول از پر ی ندهیآ هی و تو و مونمیم  

یکرد قبول حرفمو همم ید یبخش  منو هم شهینم باورم_   

! ه؟یچ نقشه م،یکن کار یچ  دیبا حاال خب بشه، باورت_   

 حوصله و صبر به نقشه نیا نباش، عجول انقد حاال_ 

...داره ازین  

بگو  االن شو ذره هی خب_   

  به خودتو دیبا تو توا، یرو نقشه بار ی همه نیبب خب_ 

  دیبا انقد ،یکن جلب اعتمادشو دیبا  ،یکن کینزد بهمن

  باشه حاضر که بشه مند علقه بهت و کنه اعتماد بهت

...بکنه یکار هر بخاطرت  

ش   هیبق ،یگفت  شبم اون که جاشو نیا تا_   

گهید  یبش کینزد بهمن  به دیبا  نداره، هیبق خب_   

؟یچجور خب_   



  روز هر یجور نیا ش،ی منش یبش کن یکار هی مثل _ 

  یتون یم یا بهانه هر به  و یکشینزد عصر تا صبح از

شش یپ یبر  

  دایپ نیا یبرا یراه  هی دیبا ه،یخوب فکر نمیا آره_ 

... میکن  

 

 و بودن خوشحال تینها یب  بودن، دهیکش که یا نقشه از

 نقشه نیا بودن مطمئن. کردن یم ریس اهاشونیرو یتو

  زیچ همه انقدر کردن ینم فکرشم یول دهیم جواب

 دام به  رید و باشه یسخت آدم بهمن انقدر و بشه یطوالن

...وفتهیب سارا  

 

" ل یل"   

 

 حد نیا تا آرش، یا هفته ک ی یدور از کرد ینم فکرشم

 دید اومد که خودش به. کنه ییتنها  احساس و بشه دلتنگ

 نیکوچکتر بهمن به گهید و شده وابسته آرش به یحساب

.کنه ینم هم یفکر  



  زش،یآم محبت یرفتارها و آرش ی عاشقانه یحرفا

  کیشر از هارو نیا  بود یسال چند که ییل یل یبرا

.ومدیم جذاب و بایز یلیخ  د،ید ینم  شیزندگ  

  دلش. نهیبب رو آرش بود  قرار هفته کی از بعد باالخره

 زده جانیه چقدر که ارهی ب  خودش یرو به خواست ینم

 آروم تونست ینم رو دلش  آشوب  یول دار،ید نیا از ست

.کنه  

 گرد که دید رو یزن مقابلش ستاد،یا که نهیآ یرو به رو

  ش خسته ی چهره و نشسته  صورتش یرو یانسالیم

  نیا ی همه مقصر. داره غم و ییتنها ها سال از نشان

 نیهم و دونست یم بهمن رو  ش رفته دست از یها سال

. کنه هیتوج رو آرش با ارتباطش شد یم باعث هم  

 

.  گذاشتن قرار بودن، رفته  اول ی دفعه که یا  کافه همون

 با. بود اومده  قرار سر آرش  از زودتر ل یل دفعه نیا

  و تر جوون یکم بار نیا یول  آراسته شهیهم مثل یظاهر

 کنار یوقت داد یم حیترج.  دیرس یم نظر به تر شاداب

  و نباشه معلوم شونیسن تفاوت یلیخ نشست، یم آرش

. نزنه ذوق  یتو  



  در از  رز گل شاخه هی با آرش قهیدق چند گذشت از بعد

  شتریب هم نیهم و بود دهیپوش  یمشکل پا تا سر. شد وارد

.کرد یم جذابش  

 

یشد معطل خوام یم معذرت واقعا خانم، سلم_   

اومدم زودتر نداشتم یکار بابا نه ،یاومد خوش سلم_   

ی نجوریا یکرد شرمنده منو_   

ریخ به دنیرس نداره، اشکال بسه_   

 برام هفته هی نیهم بودم دلتنگ انقد ممنون، یلیخ_ 

دیکش طول سال هی ی اندازه  

شد  یطوالن ی هفته هی آره_   

!بود یطوالن هم شما یبرا پس_   

گهید نشو پررو_   

   کیکوچ یادگاری  هی شماست، یبرا نیا چشم،_ 

ه؟ یسوقات ممنونم_   

ی ادگاری شتریب_   



یمرس_   

؟ یکن ینم بازش خب_   

 یم کارو نیا دینبا آرش، گرونه  یلیخ نیا یوا... چرا_ 

یکرد  

  یم ست،ین یدار قابل زیچ اصل  نگو، ینجوریا_ 

گردنت؟  شیبنداز کنم کمکت یخوا  

شمیم ممنون_   

بود وسعم ی اندازه به که،یکوچ اگه دیببخش گهید_   

خوشگله یلیخ ممنون، ایدن هی_   

اومد   خوشت شکر خدارو_   

 

  یحساب آرش، ی کننده ر یغافلگ و لیدل یب یها محبت

  که یپسر  هی دید یم یوقت. بود کرده خودش جذب اونو

  یم خرج براش همه نی ا داره، یمعمول یمال تیوضع

  صرف اون یبرا هم رو  داره که یکم پول همون و کنه

.. شد یم مند علقه بهش قبل از شتریب کنه، یم  

 



 رو ل یل اعتماد بود شده باعث آرش، رفتار و تین حسن

 گرفته میتصم ل یل هم نی هم یبرا. کنه جلب خودش به

 ازش و بده قرار شیمال مسائل انیجر در رو آرش بود،

 و ریس دل و چشم پسر هی  آرش نظرش به. بخواد کمک

  شیپ براش نظر نیا  از یمشکل و بود اعتماد قابل

 آرش قصد بود دهیفهم که یوقت از خصوص به. ومدینم

  وابسته بهش شیپ از شتریب ه،یزندگ لیتشک و ازدواج

! بود شده  

 

 باهات خواستم یم یموضوع هی درمورد جان آرش_ 

کنم  مشورت  

ی من از تر باتجربه یلیخ خودت که تو من؟ با_   

دارم  اعتماد  تو به من یول یمرس_   

کنم  جلب رو اعتمادت تونستم  باالخره که خوشحالم_   

 یوقت من آرش، یکینزد یلیخ من به تو گهید االن _ 

کنم یم آرامش احساس کنارتم  



 وقت اون بدم، نشون بهت رو حسم تونستم یم کاش_ 

 به چقد و دارم علقه بهت چقد که کردم یم ثابت بهت

دارم ازین وجودت  

ازت ممنونم_   

!شده؟ یچ خدمتم، در جانم خب_   

 شرکت سهام از یدرصد  هی شیپ سال چند من یچیه_ 

  ستین  ادیز بودم، کرده یدار یخر رو دوستانمون از یکی

منه درآمد منبع یول  

ه؟یچ مشکلش االن خب_   

  هیسرما گهید یجا و رونیب بکشم رو سهمم خوام یم_ 

کنم  شیگذار  

؟یچ یبرا_   

 ضرر خوام ینم رسه، یم  ضرر به داره شرکت چون_ 

 کنم 

بهش  شیبفروش  دیبا خب_   

  نیا  چون جا، اون برم خواد ینم دلم خودم یول آره،_ 

 معموال هم بهمن و هستش بهمن کینزد دوستان از آقا



 بدم وکالت تو به خوام یم  کنه، یم آمد  و رفت جا اون

  رو سهمم و یکن صحبت باهاشون  یبر من طرف از که

رونیب یبکش  

  دستم از که یکار هر چشم ،یخوا یم ازم نویا اگه_ 

 به دینبا رو زایچ جور نیا خب یول دم،یم انجام ادیبرب

خانم ها سکهیر ،یبسپار یکس دست  

دارم  اعتماد بهت من که گفتم_   

 در من دیبد دستور شما موقع هر چشم، باشه خب لهیخ_ 

 خدمتم 

 بهت تونم یم و یهست تو که خوشحالم ازت، ممنونم_ 

کنم  هیتک  

  تیزندگ از یجزئ یداد اجازه بهم که ممنونم ازت من_ 

 از یجزئ یبد اجازه و یبد افتخار بهم اگه البته. باشم

... که باشم هم ت ندهیآ  

 کنم، فکر شتری ب دیبا حرفت نیا به دادن جواب یبرا_ 

ه یمهم موضوع چون  

  وکالت من به یحاضر که یدار اعتماد من به انقد تو_ 

... ازدواج یبرا یول ،یبد  



 از تر مهم یلیخ مشترک یزندگ و ازدواج  که معلومه_ 

!استیدن مال و پول  

...دارم قبول توا با حق  درسته_   

 

"  سارا"   

 

 معمول، برخلف بهمن که بود عصر 6 بایتقر ساعت

  دلش، ته! بایز و بزرگ گل دسته هی با. خونه اومد زود

  فکر بعد یروزها به مدام. کرد یم یدلسوز بهمن یبرا

  و کنه ترک شهیهم یبرا رو  بهمن بود قرار که کرد یم

  کرد یم فکر بهمن به! ببره خودش با هم رو امولش تمام

  چوقتیه گهید مطمئنا. ادی ب  سرش ییبل  چه بود قرار که

... شد ینم پا سر  

 یتو اشک ناخودآگاه د،ی د گل دسته اون با که رو بهمن

  یکار هر. داد قورت رو بغضش  یول شد، جمع چشماش

.  هیآشوب چه دلش ته ارهین خودش یرو به که کرد یم

  شده خسته کردن تظاهر و کردن یباز نقش از گهید یول



 تمام زیچ همه زودتر چه هر خواست یم دلش و بود

...شه  

 

؟ی لک تو چرا زمیعز شده یچ_   

شرکت؟  از بود  خبر چه خوبم، یچیه نه_   

!کار معمول طبق  یچیه_   

 نظر از اگه البته ام،یب منم  گهید شنبه از گرفتم میتصم_ 

نداره یمشکل تو  

شمیم خوشحال حتما ایب ،یاشکال چه نه_   

خونه  تو رهیم سر م حوصله یلیخ آخه_   

ا یب ،یراحت خودت یهرجور زمیعز باشه فهمم، یم_   

ممنونم _   

 

 زنگ سارا یگوش که بودن کردن صحبت مشغول

  تماسش منتظر چون باشه، دیبا آرش دونست یم. خورد

 که بده جواب رو تلفن یخاص آرامش با کرد یسع. بود

.نکنه شک ش مکالمه به بهمن  



.رفت اتاقش به و برداشت رو یگوش  

 

؟ یخوب سلم جان، دیمروار جانم_   

مگه؟ اومده بهمن ؟ی خوب خانم سلم_   

جاست  نیا آره_   

  خواستم یم فقط  شم،ینم مزاحمت ادیز پس باشه آها،_ 

  جمع روزا نیهم شه،یم درست داره یچ همه گهید بگم

م یریم و میکن یم  

  خبر منتظر من پس خوبه، یلیخ خب نطور،یا  که آها_ 

هستم ازت  

باش خودت مراقب نکنه، شک برو االنم عشقم، باشه_   

خداحافظ فعل  باش، خودت مراقب هم تو زمیعز باشه_   

 

 که داشت یحس هی. ناراحت ای خوشحاله دونست ینم

 و شرم احساس هی. بزاره یاسم چیه روش تونست ینم

  نقش سال کی از بعد! یتفاوت  یب احساس هی  دمیشا گناه،

  هی بره شیزندگ عشق  با تونست یم حاال کردن، یباز



  ی همه از دور به. بکنه شویزندگ راحت و ایدن ی گوشه

  هی از یول. آرش خودشو  فقط  ها، یریدرگ و ها شیتشو

 یبرا بهمن، یبرا بود گرفته دلش. بود ناراحت طرفم

 سرزنش چقدر بود قرار که مادرش و پدر یبرا ل،یل

 تا بود قرار که نیا یبرا. بخورن غصه چقدر و بشن

! کنه یزندگ وجدان عذاب با عمرش آخر  

  هم لحظه کی ،یذهن یها یریدرگ نیا  و فکرا نیا

  آخر یروزها به که هم چقدر هر. ذاشتنینم راحتش

...کردن یم تشی اذ شتریب  فکرا نیا شدن، یم تر کینزد  

 

"آرش"   

 

  ل یل طرف از وکالت ی برگه با که بود شنبه روز صبح

  بهمن روز اون دونست یم. رفت بهمن دوست شرکت به

  یول مونه،یم جا همون و داره  جلسه خودش شرکت یتو

 بهمن با مبادا که داشت یخاص استرس دلش ته هم باز

 ط یشرا نیا یتو اونم بهمن با برخورد از. بشه رو به رو

! دیترس یم  



 یادیز اضطراب همم بود زده جانیه و خوشحال هم

  برنامه که نشه یاونجور زیچ همه دیترس یم. داشت

  و زحمت سال کی از بعد دیترس  یم. بود کرده یزیر

  یول! نرسن خواستن یم که  یزیچ  به کردن، یباز نقش

  به ،یمنف یزایچ نیا به  کردن فکر یبجا داد حیترج

... بشه موفق  و بده ادامه راهش  

 

 و دیکش طول ساعت کی از کمتر شرکت یتو کارش

  همون. شد خارج شرکت از ل یل مدارک با بلفاصله

 جا اون کارش گفت بهش و گرفت تماس ل یل با موقع

  رو ل یل اعتماد لحظه نی آخر تا خواست یم. شده تمام

  سارا با عیسر هم اون از  بعد! کنه حفظ  خودش به نسبت

  هم با و بده بهش رو خوش خبر نیا تا گرفت تماس

.کنن صحبت رفتنشون ی درباره  

 

   بده یمژدگون ؟یچطور خانم سارا سلم_ 

شده؟  یچ سلم_   

منه دست پولش االن  فروختم، سهامشو شد، تموم_   



چقد؟  واقعا؟_   

 گهید شه؟یم باورت ون،یلیم ستیدو و اردیلیم کی_ 

ماست یبرا یچ  همه  گهید االن سارا، شد تموم  

شکر  خدارو جان آرش خوشحالم_   

ی نشد خوشحال یلیخ انگار  ه؟ینجوریا  صدات چرا_   

هیحرف چه  نیا  خوشحالم که معلومه_   

 آخرم ی ضربه وقتشه گه ید االن بهمن؟ از خبر چه_ 

م یبزن  

کنم؟ کاریچ دیبا االن خب گه،ید کار سر یچیه_   

 بعدشم اجرا، یزاریم  تو هیمهر یریم فعل  یچیه_ 

 ازش بعدشم فروش، یبرا یزاریم رو شرکت و خونه

چطوره؟  خودته، با که طلقم حق  ؛یشیم جدا  

م یکن عجله دیبا پس باشه ه،یعال_   

  شتی پ امیب یخوا یم اگرم برس، کارت به برو آره_ 

ی نباش  تنها  

  منم برس، خودت یکارا به  تو زمیعز ستین  یازین نه_ 

راحت التیخ دمیم انجام امروز نیهم کارارو نیا ی همه  



 بدم، انجام رو سفرمون  مقدمات رمیم من پس باشه،_ 

سارا  تو  حساب تو شد ختهیر پول  

دم یم خبرشو بهت منم برو باشه، خب لهیخ آها_   

نمتیبیم گهید فردا امروز نیهم باش، خودت مراقب_   

! شد تموم باالخره آرش، خوشحالم یلیخ_   

خداحافظ  فعل  زم،یعز خوشحالم منم_   

... زمیعز خداحافظ _   

 

"  سارا"   

 

  چشماش از اشک اریاخت یب کرد، قطع که رو تلفن

  کی بود، گلوش یتو سال کی که یبغض. شد یجار

 هیگر فقط  سال کی نیا سکوت ی اندازه به و دیترک باره

!کرد  

... ل یل یبرا بهمن، یبرا. سوخت یم خودش یبرا دلش

  عشقش. بود آرش سوخت ینم دلش که یکس تنها یبرا

  نیا ی همه یرو رو چشماش بود شده باعث آرش به



 نقش سال کی بود شده حاضر بخاطرش و ببنده اتفاقات

 هی یزندگ وارد اون از بدتر و کنه یباز رو عاشق  کی

  کنه نابود رو شیزندگ یقبل ی نقشه با و بشه دار زن مرد

!ببره رو ندارش و دار و  

 و شد یم دورتر آرش از گذشت، یم شتریب یچ هر

 فقط  و فقط  آرش. کرد یم  دایپ یبد  احساس بهش نسبت

  جز به یزیچ چیه و کس چیه به و بود خودش فکر به

  کرد یم ادعا که یکس از یحت. داد ینم یتیاهم خودش

 یکار نیهمچ خواست ازش و کرد سواستفاده عاشقشه

  به که یکار. بشه فیکث یباز هی وارد و بده انجام رو

 یا گهید زیچ چیه وجدان،  عذاب و یشرمندگ جز

...نداشت براشون  

 خودش که بود نیا کرد ی م فکر که یزیچ تنها به االن

 هی و کنه خارج اناتیجر  و اتفاقات  نیا تمام شر از رو

  همه  و زیچ همه از دور به. باشه داشته آروم یزندگ

!آرش از دور یحت کس،  

  گرفت میتصم که شد، زده شهیهم یبرا آرش از یزمان

 سواستفاده هم اون یسادگ از و بشه ل یل یزندگ وارد

  چقدر دونست یم و شناخت یم رو ل یل دور دورا. کنه



  آدم دونست یم. ست ساده چقدر و هیا افسرده و تنها آدم

  تونه یم راحت یلیخ آرش، مثل یجذاب البته و باز زبون

  خودش جذب و بده قرار ریتاث تحت رو ل یل مثل یکی

  فکرشو سارا  که یاون از زودتر یلیخ هم اتفاق  نیا. کنه

  داد یم بهش که یآرامش و آرش به ل یل و افتاد کنه

...کرد اعتماد بهش و شد وابسته  

 

.  بود شده زده دل و خسته  آدما  و اناتیجر نیا ی همه از

 بره و شه تمام زیچ همه زودتر چه هر خواست یم دلش

  خونواده به. خودش دردسر یب و آروم یزندگ هی دنبال

 یول ببره، خودش با هم  رو  اونا که کرد یم فکر ش

 رو سرش نتونه شد یم باعث داشت که یشرم احساس

  میتصم هم نیهم بخاطر  کنه، بلند مادرش و پدر یجلو

... بده ادامه راهش به تنها بود گرفته  

 

" بهمن"   

 



 بود ش قهوه خوردن مشغول و بود  نشسته دفترش یتو

  سارا  اسم. کرد جلب رو ش  توجه  شیگوش امیپ یصدا که

.  بست  نقش لباش یرو  لبخند اریاخت یب دید که رو  

 یم که یزیچ. زد خشکش خوند، و کرد باز که رو امیپ

. شد ینم باورش رو خوند  

 

.سلم_   

  من یبرا گفتنش. بزنم حرفمو یچجور دیبا  دونم ینم

!بگم  دیبا یول ستین خوب اصل  حالم. سخته تو از شتریب  

  نمیب ینم تو با رو م ندهیآ من شده، تمام زیچ همه من یبرا

  راست هی. کنم تجربه رو گهید یزندگ هی خوام یم و

  از و برنگرد خونه نیا به گهید مطلب، اصل سر رمیم

 حق . فروختم رو دوشون  هر چون نرو، شرکت هم فردا

. دادم ییجدا درخواست  رفتم و بوده خودم با  هم طلق 

 چیه بدون که بخشم یم شرط  نیا به هم رو م هیمهر

 یم. یکن امضا طلقو ی برگه  و یایب یش یپ و پس حرف

  یب پس ،یندار رو هیمهر پرداخت توان گهید که یدون

.بهمن این من  سراغ هم گهید. ایب خودت دردسر  



!متاسفم  و ممنون زیچ همه بابت  

...خداحافظ   

 

  سارا که افتاده یاتفاق  چه دونست ینم. بود شده جیگ

 نیا روز هی شد ینم باورش. گرفته یمیتصم نیهمچ

  تازه. شه نابود شهیهم یبرا  شیزندگ  و وفتهیب اتفاق 

  سال چند از بعد. کرد یم  فکر شدن دار بچه به داشت

 سر. کرد یم حس دوباره رو یخوشبخت داشت

 یچ اصل  و وفتهیم داره اتفاقا نیا چرا که اوردیدرنم

! شده  

  و بود زده خشکش جاش  سر نطوری هم قهیدق چند یبرا

  و اموال که نیا از دونست ینم. کنه حرکت تونست ینم

  هی که نیا از ای ناراحته داده دست از رو هاش ییدارا

 که یکس از و بود  کرده تجربه رو یاشتباه عشق 

 یچ هر! شده بد حالش بود خورده دست رو بود عاشقش

 رید  و حقشه ادیب سرش که ییبل هر دونست یم بود که

  جواب و داد یم رو ل یل ی شکسته دل تاوان دیبا زود ای

... گرفت یم رو بود کرده ل یل به که یبد  و انتیخ  



  سرش یرو ایدن حجم کل کرد احساس لحظه کی یبرا

  نتونست یحت. نداره کردن  حرکت توان و شده آوار

  هاش چشم فقط . بزاره قلبش یرو و کنه بلند رو دستش

...افتاد  نیزم یرو و رفت یاهیس  

 

" ل یل"   

 

  تماس باهاش نه. بود گرفته دلشوره آرش برنگشتن از

 از دیترس یم. داد یم جواب رو تلفنش نه گرفت یم

  رو باشه رفته شیزندگ و  باشه  شده سواستفاده اعتمادش

  نظر به احمق  ی ساده  زن هی خواست ینم دلش. هوا

  و دلش بود، دهیشن عاشقانه حرف چندتا تا که یزن. برسه

 و شخص اون به بود سپرده رو ندارش و دار تمام

  ینم. کنه یتوجه افکار نیا به خواست ینم... حاال

...و رفته برباد غرورش و  تشیشخص کنه قبول خواست  

  و فکر در غرق  و بود نشسته مبل یرو سکوت در تنها

.خورد زنگ لشیموبا که بود الیخ  

 



د؟ ییبفرما_   

؟ یمستوف خانم سلم_   

د ییبفرما بله_   

  از االن هستم، مهندس یآقا شرکت کارمند من_ 

.  شده بد حالشون مهندس یآقا رم،یگ یم تماس مارستانیب

مارستان؟ یب  دیایب  دیتون یم  

مارستان؟یب کدوم شده؟ یچ_   

 ناقص ی سکته احتماال گفته دکترش شده، بد حالشون_ 

 زدن

امیم د؟االنیمارستان یب کدوم سکته؟_   

فرستم  یم براتون آدرسشو االن _   

 

 دلش ته هم هنوز. دیلرز وجودش تمام لحظه کی یبرا

.  بود دهیترس خبر نیا دنیشن از و داشت علقه بهمن به  

  خونه از مهیسراس و د یپوش  رو لباساش یدستپاچگ با

 یم آرزو. نبود دلش یتو دل ریمس تمام در. شد خارج



 سهامش و آرش  فکر از. باشه نشده شیزیچ بهمن کرد

! کرد یم فکر بهمن  به فقط  و بود رفته رونیب  

 

  اون  در بهمن که یاتاق سمت به  د،یرس که مارستانیب به

  دلش دید تخت یرو که رو بهمن. رفت بود یبستر

 بهمن یروز کرد ینم فکرشو وقت چیه. ختیر یهور

 دستگاه ریز. نهیبب مارستانیب تخت یرو یجور نیا رو

...جون یب و حال یب و  

 هیگر هق  هق  و شد ریسراز چشماش از اشک اریاخت یب

 و ریگ نیهم در. دیبر رو  امونش لحظه چند یبرا هاش

  با. اومد خودش به تلفنش زنگ یصدا با که بود دار

 صداش و کرد پاک رو هاش اشک عیسر آرش اسم دنید

...داد رو جوابش و کرد صاف رو  

 

تو؟ ییکجا آرش،  الو_   

خانم  ل یل سلم_   

؟ یداد ینم تلفنمو جواب چرا ییکجا گمیم سلم،_   



  ومدین دلم االنم بزنم، حرف باهاتون خواستم ینم_ 

بگم بهتون تویواقع  

؟ییکجا گمیم ؟یچ تیواقع_   

  بهتون یعذرخواه هی خانم، ل یل رمیم دارم من_ 

 بمونم، بدهکارتون عمرمم  آخر تا کنم فکر بدهکارم،

باهاتون کنم یخداحافظ  که زدم زنگ  

  فقط . ستین مهم من یبرا پول ؟یکرد کارو نیا چرا_ 

!!! چرا؟ بگو  

 بودم، همسرتون شرکت کارمند من خانم ل یل_ 

  اخراج منو ساده بحث و جر  هی سر شیپ سال همسرتون

 نیا با همسرتون و بودم  ازدواج ی آستانه در من. کرد

  که هیکس همون من نامزد. کرد دور زیچ همه از منو کار

  من با داره اونم البته. کرده ازدواج  شما همسر با االن

...ادیم  

 دیدار که یکار کنه ینم حیتوج یا ذره حرفا نیا گفتن_ 

... دویکن یم  

 میدار گهید ما گذشته، حتینص از  کار گهید االن _ 

م یریم  



 روم به حماقتمو یخواست یم ؟یزد زنگ یچ یبرا_ 

! ؟یاریب  

کنم  یخداحافظ   باهاتون خواستم یم فقط  نه_   

 

  و کرد قطع رو تماس بده، رو جوابش که نیا بدون

 از دستاش. شیکنار یصندل یرو کرد پرت رو شیگوش

 زور به رو بغض. دی لرز یم یناراحت و تیعصبان

  خواست ینم. کنه هیگر خواست ینم دلش. داد یم قورت

  تونست ینم یول. بشکنه  غرورش هم خودش شی پ یحت

  بود، شده خورد خودش شی پ. کنه کنترل رو خودش

  و بود رفته زشیچ همه غرورش، مالش، احساسش،

! ومدیبرنم دستش از هم یکار  

 

 اومده هوش به بهمن. اومد خودش به پرستار یصدا با

 اتاقش سمت به مهیسراس. زد  یم صدا رو ل یل اسم و بود

  دراز آروم تخت یرو و بود اومده هوش به بهمن. رفت

  یلیخ براش دلش. بود مونده رهیخ اتاق  سقف به و دهیکش

  نتونست بود که یچ هر! خودش یبرا دمیشا. سوخت یم



 لحظه همون و سرش یباال  رفت. داره نگه رو بغضش

 ی چهره. کردن هیگر  به کرد شروع. دیترک بغضش

. داشت بغض اونم و بود حال یب که دید یم رو بهمن

  سرش که ییبل  به داشت حتما و بود خورده رکب اونم

.  کرد یم فکر بود اومده  

 

؟یخوب_   

بهترم آره_   

هو؟ ی یشد ینطوریا چرا شکر، خدارو_   

 االن م؟یبزن حرف بهش راجع بعدا شهیم بگم، یچ_ 

ستم ین خوب  

کن استراحت فقط  االن باشه،_   

متاسفم  ل یل_   

؟یچ یبرا_   

ها  اتفاق  نیا ی همه یبرا_   

...یکن استراحت فقط  شد قرار_   

 



  زن  که نیا از شتریب. گذشت یم شونییآشنا از سال هجده

  بهمن که یوقت از یول. بودن دوست دوتا باشن شوهر و

  بهمن و کرد رییتغ زیچ همه  شه،ینم دار بچه ل یل دیفهم

  ها اتفاق  نیا ی همه مقصر دیشا. شد سرد رفته رفته هم

  نیا از  االن بود که یهرچ یول خودش، دمیشا بود بهمن

...بود خوشحال بهمنه کنار که  

 

"  سارا"   

 

 آرش دونست یم. خورد  یم زنگ تلفنش هم سر پشت

  روز همون از. بده رو جوابش خواست ینم یول بود

  تا بود، کرده ازش یدرخواست نیهمچ آرش  که یاول

  یم دایپ  بهش نسبت یبدتر احساس  روز هر  االن، نیهم

  یم تکرار  خودش با ذهنش یتو رو جمله نیا مدام. کرد

 خواسته نیهمچ  هی دیبا شیزندگ عشق   چرا چرا، که کرد

 فکر خودش به فقط  و فقط  دیبا چرا باشه، داشته ازش یا

  به آرش یعنی بود، رفته کجا تعصب و رتیغ پس کنه،

 یبرا واسطه هی کرد، یم نگاه  بهش لهیوس کی چشم

!!! آرزوهاش؟ به دنیرس  



  مشیتصم. کردن ینم رهاش مدت نیا تمام در فکرا نیا

 دور خواست یم. بره تنها خواست یم. بود گرفته رو

 آرش به دیبا قبلش یول!  کس همه و زیچ همه از شه،

  باهاش که یکار یتلف دیبا. فهموند یم رو زهایچ یلیخ

 آدم با کردن یباز دیفهم  یم دیبا. دید یم رو بود کرده

... داره هم یبد تاوان داره، تاوان ازشون سواستفاده و ها  

 

بله؟_   

؟ یدینم جوابمو چرا ییکجا سارا سلم_   

 آخرمه، یها حرف گفتن یبرا  دادم جواب که بارم نیا_ 

دور ندازمیم خطمو دارم گهید وگرنه  

 کردم، یاک طارویبل من ط؟یشرا نیا تو گرفته تیشوخ_ 

م یبر زودتر دیبا ست آماده یچ همه  

  ختمیر حسابت به که یپول  اون گفتم، یجد کامل  نه_ 

  هیبق یول ،یداد انجام برام که بود ییکارا جبران یبرا

خودم  شیپ  مونهیم ش  

! فهمم ینم یچ یعنی_   



  سواستفاده ل یل و بهمن  از من، از تو ،یبفهم دمینبا_ 

  هم وسط  نیا خودت، یآرزوها  به دنیرس یبرا یکرد

  که یمن یشد حاضر یحت  تو ،یکرد فکر خودت به فقط 

  گهید آدم هی ازدواج به رو یعاشقم یکرد یم ادعا

  هی با یدار توقع حاال! یبرس اهدافت به که یاریدرب

!بسازم؟ رو م ندهیآ یآدم نیهمچ  

م یگرفت مویتصم نی ا هم با ما سارا، یگیم یچ_   

  کردم، قبول تو بخاطر  اولش من بود، تو میتصم نه_ 

 برام ،یکرد که یکار و  یزد بهم که یحرف بعدش یول

  تا دادم، ادامه خودم بخاطر بعد به موقع اون از نه،یک شد

... االن  

؟ ییکجا دنبالت امیم  حرفارو، نیا کن بس سارا_   

خداحافظ  نگرد، دنبالم گه ید آرش یکن ینم دایپ منو_   

... سارا نکن،  قطع کن صبر سارا نه_   

 

 روش رو تلفن. ادیم سرش ییبل  چه نبود مهم براش

  حرکت یب پارک یصندل یرو جا همون و کرد قطع

 که رو مدارکش و ط یبل.  بود کنارش چمدونش. نشست



. باشه راحت الشیخ که کرد چک دوباره بود فشیک یتو

  یبرا بود قرار. داشت پرواز ازدهی ساعت شب اون

 یول ومدیم بدش خودش از. بود گرفته دلش. بره شهیهم

 هم بار کی یبرا خواست یم. نداشت یا گهید ی چاره

 و ل یل و بهمن و آرش به  نه کنه، فکر خودش به شده که

... ش خونواده یحت  

 

  هر. بود نشسته پارک یتو  که شد  یم یساعت دو بایتقر

. نره سر ش حوصله که زد یم قدم یکم هم یگاه از

 کار دونست یم. کنه کاری چ دیبا که بود دل دو هم هنوز

 جمع رو خودش باالخره... یول دهیم انجام داره یاشتباه

. افتاد  راه و کرد جور و  

  سمت به و شد آژانس سوار که بود غروب یدما دم

 فکر زیچ همه به ریمس  طول در. کرد حرکت فرودگاه

 نظر از  رو همه... ها خونه ها، ابونیخ ها، آدم. کرد یم

  تک داشت. بود داده دست  بهش  یبیعج حس. گذروند یم

  زیچ همه و رفت یم نامعلوم ی ندهی آ کی سمت به تنها و

  انقدر کرد ینم فکر. گذاشت یم جا سرش پشت رو



  دیبا که گفت یم خودش با  یول باشه، بد  ییتنها احساس

! یایبرب  پسش از و یباش یقو  

 بود خواسته راننده از. لغزنده جاده و بود کیتار هوا

 فرودگاه به زودتر که کنه  شتریب رو نیماش سرعت یکم

  و برخورد و ترمز و بوق  یصدا ناگهان یول. برسن

...سوختن  

 

 

"  آرش"   

 

  سمت به بود، زده حرف سارا  با که موقع همون از

  باهاش و کنه داشیپ بتونه جا همون تا بود رفته فرودگاه

  نشسته انتظار سالن یتو که  بود یساعت چند. بزنه حرف

 کاریچ دی با دونست ینم. نبود سارا از یخبر یول بود

  که بود شده آشفته انقدر. رهیبگ رو سراغش یک از و کنه

. رفت یم نییپا و باال رو فرودگاه انتظار  سالن مدام

 بود که یترفند هر به باالخره. نداشت قرار و آروم

  قرار. ارهیدرب رو سارا پرواز آمار اطلعات از تونست



  چیه چرا یول. کنه پرواز ازدهی ساعت شب همون بود

! نبود؟ ازش یخبر  

  اومدن از دیناام که بود شب مهین  کی ساعت بایتقر گهید

.  کرد ترک رو فرودگاه سارا،  

 گرفت یم تماس سارا با چقدر هر. بود سردرگم و کلفه

  رکب سارا از شد ینم باورش.  بود خاموش شیگوش

  انقدر سارا کرد یم فکر مدت نیا تمام در. باشه خورده

 رو ییکارها نیهمچ شده  حاضر بخاطرش که عاشقشه

...  حاال یول. بده انجام  

. باشن بوده خواب ها اتفاق  نیا ی همه داشت دوست

 نیا و شیپ سال کی به گشت یبرم کرد یم آرزو

. ومدنینم  شیپ ها اتفاق  نیا و گرفت ینم رو ها میتصم

  تیوضع نیا به شیزندگ هم داشت، و سارا هم اونوقت

  دوشش یرو که یوجدان  عذاب بار هم و شد ینم دچار

... داد ینم عذابش ابد تا بود  

 

 بهمن و ل یل و گذشت یم ها اتفاق   اون از ماه کی حدود

 باال رو یکلنتر و یدادگستر یها پله مدت نیا تمام در



  سارا یجو و جست حال  در روز هر. رفتن یم نییپا و

 دایپ ازشون ینشون و رد  ای یخبر دیشا تا بودن آرش و

...نشونه هی از غیدر یول. کنن  

  و داشتن که چه هر  بود شده باورشون کم کم گهید

 هم با رو زیچ همه دیبا حاال و بود رفته باد به نداشتن

! کنن شروع صفر از دوباره  

 گرفتن میتصم باالخره ،یسردرگم وقت چند از بعد

 یعاد یزندگ به و کنن فراموش رو اومده شیپ اتفاقات

  یتوان گهید بودن، خسته یکاف ی اندازه به. برگردن

!نداشتن سارا و آرش کردن دایپ یبرا  

 

.  نبود سرما سوز از ی خبر گهید و بود بهار کینزد

 رفته شون رابطه از هم ی سرد زمستون، رفتن با انگار

 قرار. بود داده بهار ییبای ز و یتازگ به رو جاش و بود

 کی و ببخشن رو گریهمد و کنن فراموش رو گذشته بود

  یسخت میتصم. کنن شروع هم با رو تازه و دیجد یزندگ

  که داشتن اجیاحت هم بودن به انقدر شون دو هر یول بود

 رو ندهیآ و کنن فراموش رو زیچ همه بودن حاضر

...بسازن هم با دوباره  



 

 یروز چند. گذشت یم مجددشون ازدواج از یا هفته دو

  یتازگ یبو و رنگ زیچ همه  و بود شده بهار که بود هم

  هم و مشورت یکل از بعد باالخره. بود گرفته خودش به

  یم ها نیا از زودتر  یلیخ دیبا که یمیتصم ،یفکر

 به رو دختر کی که کردن توافق  هم با! گرفتن رو گرفتن

...ارنیب دیام شونیزندگ به و کنن قبول یخوندگ فرزند  

 

                            ******* 

 

  صبح از یخنک مینس. بود یبهار و یآفتاب روز کی

  شون دو هر یهوا و حال و دنیوز به بود کرده شروع

.بود کرده عوض رو  

  با شون دو هر و بودن ستادهیا پرورشگاه در یرو به رو

  داشتن تازه انگار. بودن مونده رهیخ نقطه کی به هم

 دوست و دیام یمعن. دنیفهم یم رو یزندگ یمعن

...داشتن  

 



 

 

 

 

 

 

                            " پایان "

 


