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کمی در باره رمان فوریو بدانید :
رمان فور یو با هدف تولید و عرضه محصوالت تلفن همراه بنیان نهاده شده است.
رمان فور یو تالش دارد گامی هر چند ناچیز در مس یر اعتالی فرهنگ کتابخوانی
غنی کشورمان بردارد.
ش ا یان ذکر اس ت وبس ا یت رمان فور یو بدون هیچ کمک مالی یا حما یت و
پ شتیبانی از سوی ادارات  ،سازمان ها و مو س سات دیگر در زمینه تولید محتوای
محصوالت فرهنگی و اجتماعی بر روی تلفن همراه مشغول به فعالیت می باشد.
آدرس وبسایت رمان فور یو :

wWw.Roman4u.ir

کانال تلگرام @Roman4u :

نام رمان  :دست سرنوشت من
نویسنده  :سمیرا نظری کاربر رمان فوریو
طراحی و صفحه آرایی :رمان فوریو
آدرس سایت wWw.Roman4u.iR :
کانال تلگرام @Roman4u :

تمامی حقوق این کتاب نزد رمان فوریو محفوظ است

دست سرنوشت من
سمیرا نظری

تهیه شده در:
وب سایت رمان فوریو

دست سرنوشت من
باسمه تعالی
به نام ایزد منان
تعطیالت نوروزبودکه دخترخاله مادرم همراه همسرش وپسراش ودخترش
ازتهران به منزل ما توشیراز اومدن.
ماکمی شوووکه شوودیی همین که بدون اطالم اومده بودن همین که همه باهی
بودن چون  2تااز پسووراش والب ته دخترش ازدواج کرده بودن ووقتی هی مجرد
بودن خونه ما نمی اومدن.
دخترخاله مادرم که اسوومگ تیتی همراههمسوورش اقادمروویدهرازتاهی به
ماسرمیزدن خالصه این همه تعجب یه طرف مدام قربون صدقه ی من رفتنرون
یه طرف توده وپژه ای دا شتن بهی.عرو ساش خیلی سانتال مانتال بودن همین
طور دخترش دفت عروسووواش باهی خواهر ودوسووتای صوومیمی دخترش
سوتندبودن بهرام بهراد باربدم پسراش بودن.
دوروز ازاومدن تیتی دون اینا میگذشت که
خواهرم سوووانازو زن داداشووی فریده سوورازکارمهمونای ناخونده مون دراوردن
ومتوده شووودن که برای امرخیر اومدن وتوخونه مادزمن مجرد دیگه ای نبود
وتوخانواده ی اوناهی باربد فقط مجردبود.
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افکارم پریرووون شووداخه اون پسووره نلسووب خیلی خودش ومیگیره واصووال
انگارتواین دنیا نیست.
هنوز اون قدرازتاراتاه بازی فریده وسوواناز نگذشووته بودکه تیتی دون اومدپیگ
مامانی وتفت:مریی دان اته ادازه بدی رادع به یه امرخیرباهی صووحبت کنیی
مامانی وازخداخواسته انگارکه من رودستگ موندم با خوشحالی که کامال تابلو
بود تفت واال چی بگی هرچی قسمت باشه تیتی دان
مامان اینا مروولول بودن که سوووتندوبیتاونیکی همراه همس ورانرووون بایه دعبه
شیرینی ویه دسته تل ازبیرون اومدن.
ددی ددی اینامیخواسووتن خواسووتگاری کنن همه نرووسووتیمواقادمروویدروبه
پدرم تفت:اقارضووا اته ادازه بدید به رسووی خداوسوونت پیلمبر دخترخانمتون
بهارو واسه پسرباربد خواستگاری میکنی.
وازت ادازه میخوام بله هابرن باهی حرفاشووون وبزنن واته راضووی بودن بقیه
چیزا به عهده من وشماست که بفرستیمرون زیر یه سقف
پدرم:واالچی بگی ا قادمروو یدهردورشوو ما صووالن م یدون ید شوو ما دای
برادربزرتترمنید وحرفتون حرف منه .
خالصه بزرتترا مرلول صحبت بودن ومارو هی فرستادن حیاط برای صحبت
کردن ماشوووااله خونه پربودازدمعیت خانواده ماوتیتی دون اینا به زورتوخونه
داشده بودیی.
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باربدطلبکارانه بهی نگاه میکردانگارارث باباشووو ازم طلب داشووت.چنددقیقه
تذشت هنوز سکوت برقراربود تااینکه باربدتفت:چندسالته
تفتی۱۹:
تفت:چقدردرس خوندی
تفتی:پرت کنکوریی رشتی نقره کری(معماری)بود
باربد:میدونی من فوق لیسانس معماری دارم
من:نه
باربد:میدونی چندسالمه
من:نه
باربد:دوست پسر داری یا قبالداشتی
من باتعجب تمام نگاش کردم(تودلی تفتی این پسووره دیوونس یه کاره میگه
دوست پسر داشتی اخه احمق اته داشتی مگه به تو میگفتی اما خوب واقعا اهل
اینجور کارانبودمو به تروه خونیی نمیخورد).
باربد:باتوام باکسی......
من رفتی توحرفگ این چه سوووالیه بااینکه اصووال خوشووی نیومدامانه تواین فازا
نبودم (ادبیاتی توحلقی)
دز پدرم وبرادرم سووی نا بامرد دی گه ای راب طه عاطفی نداشووتی .بار بد :کامال
مرخصه
من:ازکجا اون وقت
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باربد:بماند
کامال مسووتقیی پیجوند بهمو وبعدش تفت تو بااینکه مام ال فامیلیی هیلی
ازمن نمیدونی برو یه کی اطالعات رادع به من بدسوووت بیاربدون کی باچه
شرایط وتذشته ای اومده خواستگاریت
تفتی اون وقت ازکی بپرسی خب خودت مگه زبون نداری
باربد:نه خوشی اومدحرف زدن بلدی
من:حاال کجاشو دیدی این یه چرمگ بود
باربد:خوب دیگه چی بلدی اسمت چی بود یاییز زمستون تابستون
من:بی ادب اسمی بهاره .اسی به این قرنگی ومسخره میکنی
باربد:اوه اوه اسی به این قرنگی بابا اعتماد به سقف سقفو بگیریه وقت نریزه
من فقط چپ چپ ن گاش کردم وتفتی از اسووی تویکی که خیلی قروونگتره
بارخرید باراورد اهاننننن باربد
باربدخیلی اهسته تفت (دوست نداشتی اذیتت کنی خودت خواستی بله)
من :چی داری میگی بلندتربگوتا
باربداومدتوحرفی حاال میفهمی وقت زیاده
باربد:من 2۸سالمه باچندازدوستام شرکت ساختمونی داریی
من:به من چه(دیگه کال ازش ناامید شووده بودم بخاطرهمین فقط میخواسووتی
حالرو بگیرم یعنی برام مهی نیستی اما ازحق نگذریی خیلی دذابه)
باربد:احمقی دیگه ما اومدیی این جا م الرادع به ایندمون حرف بزنیی فکرنکن
با تفتن سن کارم همه چیزو رادع به من میدونی
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کوچولو خیلی زمان میبره تامنو برناسی این تازه اولرو وتوخودت باعث شروم
این بازی شدی.
من بااینکه اصال از حرفاش سردرنیاوردم تفتی میره بریی داخل سردم شد(اما
الکی تفتی سووردم شوود فقط میخواسووتی بیام داخل ازاعتمادبه نفس کاذب این
پسره حالی داشت بهی میخورد)
وقتی داخل شدیی تیتی دون( که البته خودش دوست داشت اینجوری صداش
کنیی)بلندشدمجلسو ترفت دسترووتفت به افتخار عروس ودومادشروم کرد
به دسوووت زدن وبقیه همراهیگ کردن( من تو دلی تفتی دلت خوشوووه ها چه
عروس دومادی مادوتا تو حیاط چروومای همو درنیاوردیی خیلیه )توهپروت
بودم که باربد تفت ازنظرما همه چیز okشمابزرتترا رادع به بقیه چیرا صحبت
کنید.
من نمیدونسووتی چی بگی این پسووره چی تفت برای خودش ما دز اینکه حال
هموتو حیاط بگیریی حرف مفیدی نزدیی که فک نکنی یه کلمه م ل ادم بتونیی
باهی حرف بزنیی.
تو توهمات خودم بودم که باربد زیرتوشی تفت زیادی به ملز فندقیت فرارنیار
این تازه اولره.
برای این که کی ن یارم تفتی ملزف ندقی خودتی بلرخ تا بلرخیی(ولی تو دلی
تفتی نهایتا ام رب وچیزی نمیگی فردا صبح به سانازوفریده میگی که او ضام
ازچه قراره)
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اما بحث ازاون چیزی که من فکر میکردم خیلی ددی تر بود واون شب بزرتترا
۵۱۴تا سکه وخریددهزیه هی توافقی انجام بدن واخر فروردین یه مرا سی برای
فامیالی ما توشوویراز وچندروز بعدیه مراسووی تو تهران برای فامیالی اون دیو بی
ریخت وحتمی کردن من باچروومای ازحدقه بیرون زده ازدام بلندشوودم وتفتی
من میخواسووتی بگی که بار بد او مد توحرفی عزیزن منی از این که ه مه چیز
اینقدر سریع پیگ بره غافلگیر شدم اما بهتره بزاریی بزرتترا همه چیزو مدیریت
کنن.
یه ن گاه چپ بهگ ا نداختی وتودلی تفتی خرخودتی عزیزم هرچی نمیخوام
کرگ بدم توکوتاه نمیای.ولی واقعا نمیدونی چرا یه نیرویی از درون نمیذاشت
حرفی وبزنی واین بازی وتمومگ کنی با اینکه دیگه هیلی شوووخی نبود بابی
خیالی بهتر بگی بی فکری نرستی سردام.
تیتی دون بلند شووودویه انگرووتر که انصوووافا از زیبایی چیزی کی نداشوووت
وانداخت تو دسووتمو همه دسووت زدن دیو بی ریخت (همون باربد)نیرووخند
میزد.
دیگه چیز زیادی ازتعطیالت نوروز نمونده بود پس فردا  ۱۳بدربود ۱۴قراربود
مابریی ازمایگ بدیی.
۱۳بدرهی همه با هی رفتیی بیرون هرکی م رلول کاری بودمنی ازبقیه ددا شدم
یه تو شه ن ر ستمو اهنگ توش میدادم(کارهمی رگیی بود حاال تازه وقتایی که
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تن ها بودم بل ند بل ند با اه نگ همراهیی میکردم ا ما حاال فقط توش
میکردم)خالصه اهنگ خاطره می ی ابراهیمی بود
میگیرن نفسامو خاطره هات
میگیره نفس من بی هوات
من وتو خاطره خیلی زیاد
میسوزم هرچقددلت بخواد
خاطره یعنی سکوت یعنی عذاب
خاطره دردمنه توبیداری وخواب
خاطره یعنی غی یه قلب بی تاب توی مرداب
بعدتوخنده بامن اشتی نکرد
خاطره یعنی 2تاعکس ویه درد
خاطره یعنی منوعطرلباس
تنهای تنهاتوی روزایه سخت
خاطره یعنی یکی اینجا کمه
مرورخاطره ها عادتمه
هی دلی میگیره وتنگ برات
به اینجای اهنگ که رسید(دیو بی ریخت(باربد))
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ن ر ست کنارموتفت دلتنگ کی شدی کوچولو نگاش کردم وتفتی توهی داریا
چی داری میگی قهقه زدوتفت خدایی دختربه پرویی تو ندیدم دوساعت داری
اهنگ غمگین توش میدی رفتی تو هپروت اون وقت کتمانی میکنی.
بایه نیرووخندبهگ تفتی واقعا برات متاسووفی به این میگی اهنگ غمگین پس
غمگین توش ندادی.به قیافت نمیاد اهل موزیک نبا شی اما به هرحال از توهی
دربیا بیرون من هیچ وقت به هیچ مردی ادازه نمیدم وارد حریمی برووه وهیچ
وقته هیچ وقت برای نبودنگ تی ریپ دپرس برنمی دارم چون رفته ونیسوووت
یعنی لیاقت بامن بودنو نداشته افتاد.
درضمن من اهنگ خیلی توش میکنی اصال به اینکه باشرایط روحی اون لحظه
ام تناسب داشته باشه فکر نمیکنی چون همیره میخندم وشادم نمیره که اهنگ
قر دار وشاد توش کنی.
باربد:یه نفس بگیربابا اعتماد به سقف خسته نردی اینقد فک زدی.
من خیلی حرصی ترفت تفتی پاشو برو مزاحی نرو بابا
باربد :بله پروبفهی چی میگی همه ارزوشونه من نگاشون کنی اون وقت تو یه
علف بله میگی مزاحی نرو حیف خانوادت اینجان وترنه
من سریع رفتی تو حرفگ وترنه میخواستی چه غلطی کنی
باربد:باحرص تو صوورتی نگاه کردوتفت یه کاری کنی از تفته ی امروزت م ل
سگ پریمون شی.
من:شرت کی بابا(تو دلی فک کردم داره کری میخونه وچیز ددی نیست)
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موقع ناهارشوودوهمگی نرووسووتیی دورهی ناهار خوردیی وبعدش دوونا دورهی
دمع شدیی.
سوتند خواهر باربد پی رنهاد داد درات یا حقیقت بازی کنیی یه بطری نو شابه
برداشووتیی وچرخوندن به اسووی سوواناز وبهراد افتاد افتاد سوواناز تفت درات یا
حقیقت
بهراد :درات
ساناز احمق موند چی بگه تفت نیکی دون بب*و*س (نیکی همسرشه)
بهراد باخنده تاباشووه از این دراتا رفت وتونه نیکی ومحکی ب*و*سووید ورو به
سوواناز تفت یکی کافیه بعدهمگی زدیی زیر خنده سوووتند به سوواناز تفت این
دیگه چی بودتفتی اینو که همه دوست دارن انجام بدن.
نیکی باخنده حاال این یه دونه ب*و*س خارچ ره توهی شد سوتند دون.همه
بازم خندیدیی
سری بعد سینا وازسوتند پرسید درات یا حقیقت سوتند تفت حقیقت سینا
پرسید چه دوری باشهاب (همسر سوتند)اشنا شدی؟؟
سوتند باقهقهه تفت اخه سینا این چه سوالی دلوی برادرما
شهاب تفت دیگه خرمون از پل تذشته بگو سوتند دان من م ل مرد پرتتی
سوتند بالبخند تفت چندسال پیگ داشتی برای تبریک عید به یکی از دوستام
پیام میزدم یه شماره رو ا شتباها دابه دا وارد کردم از اونجا ا شناییی با شهاب
شروم شد وچند ماه بعد نامزد شدیی وازدواج کردیی.
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بهرام برادر بزرترووون با لحن شوووخی تفت :به به چرووممون روشوون این بازی
واقعا داره حقیقتارو روشن میکنه روکردبه به بیتا خانومگ وتفت پس توهی خبر
داشتی
بیتا:پ ن پ یه در صد فک کن برای یکی از ما ۳تا چیزی پیگ بیاد 2تای دیگه
بی خبر باشن مگه داریی مگه میره عزیزم
بهرام:بزارید بریی تهران دارم برای ۳تاتون عزیزم
صدای خندمون قطع نمیردتا نوبت فریده وباربد شد باربد تا فریده سوال کنه
تفت درات
فریده بابد دنسووی تفت تیتی دون دیرووب برای مامان دون کلی ازصوودای
خوب تو تعریف کردوتویا تو کار خوانندتی هی هسووتی(من چرووام قد هندونه
زد بیرون این بی ریخت وخوانندتی یعنی چیزی از موزیک سرش میره ایااا؟)
بار بدم تا دید من چروووام از تع جب زده بیرون برای روکی کنی ت فت یه ته
صدایی دارم وبا صدای ترویق بقیه شروم کرد
میگیرن نفسامو خاطرهات
میگیره نفس من بی هوات
منو تو خاطراه خیلی زیاد
میسوزم هرچقد دلت میخواد
خاطره یعنی سکوت یعنی عذاب
خاطره درد منه تو بیداری وخواب
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خاطره یعنی غی دایمی یه قلب بی تاب توی مرداب
باربد همین دوری ادامه میدادو من هنگ کرده بودم هی از صدای فوق العادش
هی اینکه اهنگ خاطره رو حفظ بود بایه حس خا صی میخوند ته دلی یه چیزی
سووو سووو میزد که نکنه خودش شووکسووت عرووقی خورده اینو توش میده ازمن
بازخواست میکرد)
خالصه اهنگ تموم شد خانواده ی خودشی م ل من تویا از خوندن این اهنگ
هنگ کردن بادستای بی دون ترویق کردن اما برعکس ما فریده وسینا حسابی
خوشرون اومده بود دانانه ترویق میکردن.برعکس سریای قبل صدای خنده
ای بلند نرد سکوت بود فقط
دو باره بطری وچرخوندن اینار نو بت باربد ومن شووود(تو دلی رخت میرووتن
میدونستی برای اینکه حالمو بگیره دست به هر کاری میزنه)
باربد تفت:درات یا حقیقت تا اومدم دواب بدم
شووروم کرد به کری خوندن عمرا اته درات وانتخاب کنی همه خندیدن برای
اینکه ضایع نری تفتی اتفاقا درات
باربد خیلی سریع تفت خوب خانمی که خیلی ادای شناخت موزیکت میره
صداتی به اندازه نقدت رادع موزیک خوب هست
من از تعجب شوواخ دراوردم اما پز خودم وحفظ کردم وتفتی نه پس فقط تو می
تونی بخونی.
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از اسووترس داشووتی میمردم سووینا دسووتمو ترفت وتفت خواهرم تو هرزمینه بی
نظیره کلی قوت قلب ترفتی وشروم کردم
دوباره بوی عیدودوباره از تو تفتن
ازهمه توی این شب اسی تورو شنفتن
تویی که تو ودودم همیره ریره داری
سایه به سایت هستی منو همیره داری
کنارمن که باشی دنیا دیگه مال ماست
تو باشی خوشبختیی همیره دنبال ماست
دوباره یه فصل تازه توی زندتی من باش
توی لحظه هام بمون وعاشقی باش
باربد بابددنسی اومد وسط وتفت
علنا توی دمع از من خواسووتگاری کردی پا تذاشووت به فرار(باالخره زهرش
وریخت بی ریخت )منی کی نیاوردم ودویدم دنبالگ صووودای خنده همه بلند
شد.
کی موند بودبهگ برسووی که مادرم صووداکرد که برم کمک وسوویله ها رو دمع
کنیی هوا ابری شده بودرفتی کمک وبعدش برترتیی خونه
بهرام وبهراد وشووهاب همراه زن وبله هاشووون خداحافظی کردن وراهی تهران
شدن تیتی دون اینا موندن تا ماصبح بریی ازمایگ
فریده و ساناز دا شتن همه چیزو مرتب میکردن که من با دیدن بارون خیلی بی
اراده رفتی تو بالکن وتکه دادم به دیوار
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چیزی نگذ شته بود که باربدم اومد توبالکن وتو شیمو داد د ستی وتفت ک رت
خوشووو ازبس زنگ خورد مادرتی برای اینکه ما خلوت کنیی تفت من برات
بیارم(توشووی رو نگاه کردم مهتاب دوسووتی بود بیخیال زنگیدن بهگ شوودن
تذاشتی برای فردا)
باربد تفت نه خدایی صدات خیلی خوبه
این اولین حرف م بتی بود که تو این چ ند روز ازش شوون یده بودم.منی تفتی
صدای توهی بی نظیر بودکه یهو باربدتفت:را ستی نمیدون ستی همی ره به من
فکر میکنی
من وا بازدن زده شدی
باربدبابددنسی خودت تفتی همیره تو ودودم ریره داری
باحرص زدم به بازوش وتفتی بروتمرو بی دنبه یادم باشه از این به بعد دلوی
تو هر اهنگی ونه توش بدم نه بخونی چون بعدش باید2سوواعت بهت توضوویح
بدم.
با بی حوصلگی رفتی تو خونه
رفتی تو اتاق ذهنی خیلی درتیر شووده بودچرا سوووتند اینا از خوندن اهنگ باربد
این همه ساکت شدن چون موقع خوندن من همگی همراهی میکردن د ست
میزدن نکنه خانوداتی باید وا سه شنیدن هر اهنگ یه دلیل دا شته با شن(دلوی
افکارمو ترفتی)از اتاق زدم بیرون رفتی پیگ سووواناز وفریده اوناهی داشووتن از
بعضی رفتارای عجیب خانواده ی باربد حرف میزدن فریده باخنده به من تفت
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نگران هیلی نباش تا کاراتاه فریده هسووت هیچ دای نگرانی نیسووت باالخره
میفهیی اینا چرونه.
بعدازشام همه از بس خسته بودیی زود خوابیدیی.صبح منوباربد رفتیی ازمایگ
وبرترتنی مامان زنگ زد ویه سری وسیله میخواست به باربد تفتی یه دا واسته
تاخرید کنی خریدامو انجام دادم و خواسووتی حسووواب کنی باربد از پروووت
سرتفت چقدمیره اقا؟
من بهگ نگاه کردم وتفتی الزم نیست خودم حساب میکنی روکردم به فروشنده
تفتی چقدمیرووه(تو توشووی تفت بیابرو کنار کوچولو دفعه اخرتی باشووه وقتی
بامن میای خرید د ست به دیب می ری افتاد)د ستمو ترفت ک رید کنار وپول
و سیله ها روح ساب کردورفتیی خونه.از صبح مدام تو شیگ زنگ میخورد رد
تماس میداد خیلی کنجکاو شدم کیه اینقد سیریره
اما چیزی نگفتی.دو روز بعد دوباره برادرا وخواهر باربد اومدن ورفتیی محضوور
عقد کردیی.اومدیی خونه ویه د رن کوچولو خانوادتی برتزار شدوبعداز شام
خانواده باربد مرلول دمع کردن وسیله هاشون شدن تا فردا راهی تهران شن.
اقا دمرووید روبه پدرم کردوتفت به نظرم بهتره ما دخترتلی بهارم با خودمون
ببریی برای خرید وسایل وخرید عروسی چون 2هفته بیرتر وقت نداریی.
پدرم رفت تو فکروتفت واال چی بگی من دلیل این همه عجله شماروتو انجام
مراسی نمیدونی
اقادمرووید به باربد نگاه کرد وتفت اخه راه دوره رفت وامد سووخته درسووت
نیست این دوتا دوون زیادازهی دور باشن
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بعد باپدرم 2تایی خندیدن ورضایت پدرمو ترفت .
پدرم یه م قدار پول وکارت اعت باری داد به من (برای خر ید دهز یه وخر ید
عروسی)خالصه شب هرچند خیلی سخت اما تذشت برام وفرداش
همگی راهی تهران شدیی تیتی دون اینا سوارماشین بهرام شدن تاما تنها باشیی
وبیرترباهی اشنا شیی.
راه افتادیی هنوز یه سوواعت نگذشووته بود که کالفه شوودم از این همه اهنگای
غمگین باربدوچندبار صووداکردم حواسووگ نبود اصووال زدم به بازوش وتفتی
الووووو کجایی
باربد:چته دیونه دردم ترفته
من:وای بمیرم الهی با این یال وکوپال از این ضربه دردت اومد.
باربد که انتظار این دواب وندا شت لبخند زدوتفت دردم نیومد د ستات خیلی
داغ بود بدنی شوک شد.
(داخوردم وبه کلی یادم رفت برای چی اصال زده بودم به بازوش)
چند دقیقه بعدباربد تفت خوب چی میخواستی بگی ؟
من:اهان یادم افتاد این اهنگا چیه توش میدی ادم فکرمیکنه چه شووکسوووت
عرقی سختی خوردی که 2۴ساعته دپرسی
باربد:ازکجا میدونی نخوردم؟؟
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من:من من کنان ا واقعا(نمیدونی چرا دا خوردم اخه خوب طبیعی بود یه پ سر
به سن وسال وتیپ وقیافه وموقعیت باربد رابطه دوستی حتی شکست عرقی
وتجربه کنه.تفتی تیپ وقیافه بذارید یه کی از ظاهرش بگی(یه اقاپسووره قدبلندو
چ ری ابرو م رکی سبزه فوق العاده خوش ا ستایل)البد پیگ خودتون میگید
چرا بهگ میگفتی (دیو بی ریخت)خوب صفته دیگه ا صوال هرکی اذیتی میکرد
میگفتی (دیو)بی ریخت تفتنمی به خاطر این بود که (هرکی ایراد داشت پسوند
دیو اون ایرادو میلسبوندم )اما باربد واقعا بی نظیر بود واین اعتراف برام سخت
بود وبا تفتن بی ریخت روی نظردرونیی سرپوش میذاشتی.
خالصه واسه خودم تو هپروت بودم که باربد تفت الوووووووو کجایی؟؟؟
(پسووره پرو یه ذره فکرنمیکنه از خودش خالقیت به خرج بده هرچی من میگی
به خودم تحویل میده)
تفتی اینجام پس شکست عرقی خوردی؟؟؟
باربد:خوبه تعجب نکردی
من(:کامال ریلکس )وابرای چی تعجب کنی پسووربله  ۱۶-۱۵نیسووتی که بگی
این کجا شکست عرقی کجا 2۸سالته بعدشی ازپرت کوه که نیومدم که.
باربد:اصال بهت نمیاد اینقد روشن فکرباشی
من:میبینی که هستی
باربد:بهتر راحتر باهاش کنارمیای
من:باچی اون وقت
باربد:بارقیب عرقیت دیگه بعدش خندید
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من:باالخره شکست خوردی یا رقیب عرقی دارم
باربد:دیدی باز اعتراف کردی عاشقمی
من(تازه دوزاریی افتاد چه تندی زدم)نخیرم منظورم اینه مگه نرفته اته باشووه که
دیگه شکست عرقی نیست
باربد:هی رفته هی نرفته تابیام چیزی بگی خودش شروم کرد
تالره هی دانرگاهیی بود اوایل زیاد برام مهی نبودویه دو ستی ساده بود وبیرتر
تو دانرگاه میدیدمگ اما رفته رفته این دیدو بازدیدا بیرتر وبیرتر شد
تا اینکه دفتمون اح ساس کردیی خیلی به هی عالقه داریی وبهتره ر سمی ب ره
خانوادا تالره بااین و صلت م رکلی ندا شتن کال خیلی خانواده راحت وازادی
بودن رفت وامدومهمونی هاشووون خیلی باما فرق داشووت بخاطرهمین خانواده
من به شوودت مخالف این وصوولت بودن اما برام مهی نبود بعداز تموم شوودن
درسووی رفتی سووربازی وبعدشووی کارای شوورکت چون دوسووت نداشووتی موقع
خوا ستگاری وقتی بحث شلل میره بیکار با شی.ح سابی درتیر کارای شرکت
بودم که تالره دوباره تفت باید برم خواستگاری ورابطمون رسمی بره.
بازم با بابا اینا صووحبت کردمو بازم مخالفت کردن وداشووتی با بابا اینا بحث
میکردم که تالره زنگ زد وقتی دید صووودای داد بیداد میاد متوده مخالفت
همیرگی خانواده ام شدوشروم کرد به بحث کردن
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وکلی دری وری تفت ومنی هی باودود اینکه خیلی عصووبانی بودم باحوصووله
رد میکردم تا اینکه تفت مگه پدرمادرت کی ان که این قدرمنو پس میزنن حاال
که اینجورشد تاسرماه کارت عروسیی ومیفرستی براشون تا فک نکنن چه خبره
از حرفاش خونی به دوش اومد وتفتی هرغلطی که نکردی برو بکن اما بدون با
این حرفا تورخودتو کندی دیگه منو هیچ وقت کنارت نمیبینی)توشووی وقطع
کردم.
ازخونه زدم بیرون یه هفته تذشووت از تالره خبر نداشووتی تو دفتر نرووسووته بودم
وداشووتی به تالره فکر میکردم خیلی دلی براش تنگ شووده بود ودنبال یه بهونه
میگرتی که بهگ زنگ بزنی این چندروز به اندازه چندسال تذشته بود چندسال
روز و شوووب باهی بودیی یهو اینطوری تموم کردن ان گارمسووواوی بودباتموم
شدنی.ح سابی تو فکر بودم که کاوه شریکی که دو ست م رترکمون وه ست
اومدتو دفتروبا اخمای توهی تفت مگه با تالره به هی زدی؟؟؟ تادواب بدم
کاوه ادامه داد با سوووامان دیدمگ باربد اونی تو چه وضووعی خوب که اونجا
نبودی(دیگه صدای کاوه رو نمیرنیدم از سامان متنفربودمو تالره ام اینو خوب
میدونست واین حرکتگ اعالم دنگگ به من بود)
کاوه همینطور ادامه میدادو حرفاش م ل پوتک تو سرم میخورد.
اول نمیخواسووتی باور کنی اما بادیدن صووحنه خندیدن وعروووه اومدن تالره
کناراون سامان عوضی بهی ثابت شد وهمونجا ت صمیی ترفتی دیگه هیچ وقت
ادازه برترت بهگ ندم وفراموشگ کنی.
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هنوز یکماه نروودبود که مامان ایناپیروونهاد دادن ازدواج کنی تا از این اون حال
ورور بد درام بیرون اولگ اصووال راضووی نمیروودمو بعدش فروواراشووون هرروز
بیرترو بیرتر شددیگه کالفه ام کرده بودن اصال تنهام نمی ذاشتن واصال نمی
تونسووتی باخودم خلوت کنی برای اینکه از سوورخودم بازکنی قبول کردموپیگ
خودم فک کردم تا یه مدت بی خیال میرن
اما این تازه اولگ بودو از فرداش مامان سوووتند بیتا نیکی با کلی کیس مختلف
ریختن سوورمو ول کنی نبودن هرکدومو یه دور میپیلوندم چندتایی هی که به
اصرار به خواستگاری رسید همرون وحسابی باحرفام پروندم تا اومدیی خونه
شما حسابی عوض کارای تذشتمو دراوردنو منو تو عمل انجام شده تذاشتن
چون فامیل بودی نمیخواسووتی م ل سووریا قبل رفتارکنی ومیخواسووتی همه چیزو
بهت بگی که یهولحنگ عوض شدوباشیطونی تفت
بله پروبازی دراوردی منی تصمیی ترفتی حالتو اساسی بگیرم بعدازکلی دپرس
بودن بدم نمی اومد حال یکی از ن سل شما دخترارو ا سا سی بگیرم بعد شروم
کرد بلند بلند خندیدن
من که ح سابی شوکه شده بودم ازحرفای باربد یعنی چی من این و سط چی
کاره بودم گ*ن*ا*ه من چی بود (الکی الکی سووریه خریت ولجبازی خودم و
انداخته بودم وسط یه مادرای عرقی که دوطرف میخوان حال همو بگیرن)
خیلی تیج وتنگ شووده بودم خودم وبزور دمع کردموو به باربد تفتی پس اون
روز که اومد تو حرفی هی من میگی تو عاشقی شدی تو انکارکن

دست سرنوشت من

23

من :باز شروم کردی توهی زدی
باربد:دروغ میگی همه حواسووت به منه اما وقتتو هدرنده ازمن ابی برای تو ترم
نمیره بله دون
خیلی از حرفگ ناراحت شوودم وتفتی مگه عقلی کمه که عاشووق تو برووی پدر
بزرگ
بعدم سوورم تکیه دادم به شوویرووه ماشووین باربد بایه لحن دلجویانه تفت اره اون
روز اون بود همگ زنگ میزد
من:خوب تو که دوستگ داری چرادوابگ وندادی و دوباره باهی باشید.
باربد:نمیدونی واال راسترو بخوای بعضی وقتا دلی شدید برای بلل کردنگ پر
میکره تا اومد ادامه بده با اخی پریدم بهگ وتفتی اوه اوه م ال نامحرمیدا!!!!!
باربد:پرت کوهی االن همین که همو بخوای بسه دیگه
من:برو بابا شووما دیگه کی هسووتید به اسووی خواسووتن و عاشووقی هر غلطی که
میخواید میکنید ودیگه دین ومذهب وکه نمیره دور زد
باربد:چه ربطی به محرم یا نامحرم بودن داره دل باید یه نفرو بخواد م ال االن
االن من با اینکه باتو محرمی اصووال دلی نمیخواد تورو بلل کنی بعدش نیگ
خند زد
من:خیلی به غرورم برخورد باحرص تفتی نه اینکه من هالک بلل کردن توام
نگه دار میخوام پیاده شی
باربد:کجا برای چی میخوای پیاده شی
من:نترس نمیخوام پابه فراربزارم میخوام یه ابی به صورتی بزنی

wWw.Roman4u.iR

24

باربد نگه داشووت پیاده شوودیی واز پرووت ماشووین اب اورد ریخت تو دسووتی
همینطور که صورتمو می شستی تفت حاال خیلی داغ نکن ناراحت نرو شاید
یه باربللت کردم کوچولو
حرصی ترفت وبطری واز دستگ کریدمو خالی کردم روش
باربدباحرص تفت دختره دیونه چیکارکردی
زل زدم تو چرماش وتفتی دیونه خودتی وبه سرعت برق وباد پریدم تو ماشین
ودرو ازتو قفل کردم ویه کی بعد که اعصبانیت باربد فروکگ کرد دروباز کردمو
نرست وراه افتادیی.
دوباره تفتی نمیخوای این اهنگارو عوض کنی بخدا کالفه شدم
باربد:بابی حوصلگی تفت هرغلطی میخوای بکن
من با اینکه اصووال از لحنگ خوشووی نیومداما یه فلگ از کیفی دراوردمو وصوول
کردم وچندتا اهنگ حامد پهالن تذاشووتمو حسووابی باهاش برووکن زدم وحال
باربدم ترفتی
باربدقهقه زدوتفت میگی دیونه ای ناراحت میرووی دیونه ای دیگه ادم عاقل تو
خلوتگ ازاین اهنگاتوش میده میخوای نگه دارم قر بدی
من:الزم نکرده اینقدر ر*ق*صی خوبه که توهرشرایطی میتونی بر*ق*صی
باربد:پس رسیدیی خونه یه کی سرترمی کن
من بااخی برو تمرو بابا
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بعداز یه کی کل کل کردن با بار بد اهنگ داده می ی ابراهیمی و تذاسووتی
وخودمی شروم کردم باهاش بلند بلند خوندن
واسه خاطر هردوتامونه اته پای تو وای نمیستی
کسی دزتو تو زندتیی نیست دز تو عاشق هیلکی نیستی من می رم
واسه خاطر هردوتامون اته چرمامو روی تو بستی
تونمیتونی که بمونی بامنی که خسته خستی من میمیرم
من توی این مدت دیدم هرچی که باید از اول قصه میدیدم
شبا تاخودصبح اهنگای غمیگین توش میدم
نمیتونیی باهی باشیی اینو تازه فهمیدم
همین دوری با انرژی تااخرش خوندم وقتی اهنگ تموم شوود باربد تفت اینی
دست کمی از اهنگای من نداشتا
من:خوب این وهی من دوسووت داشووتی هی به حال وروز تو می اومد خواسووتی
یکی درکت کنی بده
بار بد لبخ ند دخترکرووی زدو دو باره همون اهنگوتکرارکردوت فت حاالدو باره
همراهیگ کن بزار فیض ببرم
بااخی ن گاش کردم وچیزی نگفتی وای باالخره ب عده چ ندسوووا عت طوالنی
رسیدیی.
باربد زنگ زد به پدرش روی اسپیکربودومنی حرفاشون ومیرنیدم پدرش وقتی
شنید مارسیدیی تعجب کردوتفت ماهنوزتوراهیی داریی غذا میخوریی
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منی که دیگه از تروونگی داشووتی میمردم تفتی وای خوش بحالرووون (بعدش
فهمیدم بازم سوتی دادم اونی بددور)
بار بد:قطع کردوت فت نترس ازتروونگی نمی میری االن چه چیز سوو فارش
میدم.بازم طبق معمول حالمو ترفت رفتی تویکی ازاتاقاودروبسووتی .صووودای
باربدازبیرون می اومد که میگه چی میخوری سفارش بدم اصال به روی خودم
ن یاوردم درو باز کرد وت فت باتوام ما چی میخوری من حوصوو له لوس بازی
ندارمگه من دوست پسرتی برام نازمیکنی بله
من (بااینکه اصال دوست نداشتی این حرف وبزنی تفتی)فعال که فراتراز دوست
پسری ونامزدمی پدربزرگ
سووکوت برقرارشوود خوب حقیقت همین بود.چنددقیقه بعدش تفتی من پیتزا
میخورم بار بد ت فت چه خوب منی پیتزا میخورم ز نگ زدوبرامون اوردن
وبعدازخوردن غذا باربد تفت
من میرم تو اتاقی توهی هردادوسووت داری بخواب توکمد دیواری همون اتاقیی
که کز کرده بودی رختخواب هسووت رفت تو اتاقرووو منی رفتی تو همون اتاق
قبلی وسرم به بالگ نرسیده ازخستگی بیهوش شدم.
صبح با صدای تیتی دون ازخواب بیدار شدم وکلی تحویلی ترفت منی باکلی
ذوق لباسامو عوض کردمو یه تونیک فیروزه ای خیلی خوشگل باشلوار مرکی
دذب وشووال مرووکی فیروزه ای از اتاق اومدم بیرون ورفتی سوومت اشووپزخونه
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سووالم دادمو اقا دمرووید وباربد دواب دادنو من نرووسووتمو مروولول صووبحانه
خوردن شدم
باربد:سریع باش من خیلی کاردارم
من:توبامن چی کار داری خوب برو به کارات برس
باربد:بله میگی برو اماده شو بگو چری باید بری خونه منو تمیز کنی
من :وابه من چه مگه من کلفتی یه کارتر بگیر
باربد:اخه نیسووت قراربعداز این توهی توش زندتی کنی تفتی شوواید دوسووت
داشته باشی خودت خونه عرق تو تمیزکنی
من :خیلی پرویی
چروومی به تیتی دون اینا خورد داشووتن ازخنده غگ میکردن اقادمروویدوقتی
داشت از اشپزخونه میرفت بیرون سرمو ب*و*سید وتفت خیلی خوبه اینجایی
بااینکه زیاد متوده منظورش ن ردم بایه لبخند ن رون دادم ازحرفگ خو شحال
شدم ورفت بیرون .
روکردم به باربدوتفتی مگه تو خونه مجردی داری
باربد:اره من بیرتر خونه خودم بودم تا اینجا
من:یه نفس عمیق کروویدم وتفتی ازدیروز چه چیزایی ازت شوونیدم کی مونده
شاخ درارم
باربد باخنده دسووتمو ترفت وتفت پاشووو برو حاال اماده شووو بریی خیلی چیزا
مونده تا برنوی
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سرموانداختی پایین د ستمو ک ریدم ورفتی لبا سامو عوض کردم واومدم بیرون
باربد یه نگاه از سرتاپام کردو تفت این چیه پو شیدی من یه نگاه به خودم کردم
(شوولوار دین چسوووب مانتو کو تاه مرووکی شوووال وکیف وکفگ ابی فیروزه
ای)ارایرمی خیلی ملیح بود باتردید تفتی مگه چمه به این خوبی
باربد :خوب مرووکل همینه که خیلی خو به من تفتی میریی خونه تمیز کنی
لباس کوزتی نداری احیانا خانی کوچولو
من:برو بابت به توچه درضمن هی به من نگو بله کوچولو من خودم اسی دارم
افتاد
باربد:اخه اونی شد اسی زمستون بودی یا تابستون
من :بی ادب اخه توکه عقلت به این چیزا قد نمیده پدر بزرگ
باربد:اهای بفهی چی میگیا هملین می زنی
من پریدم تو حرفگ همین یه کارو نکردی
باربد :اوه اوه پیاده شو باهی بریی مگه من چیکارت کردم اینقد دلت پره
من :بیخیال بابا بریی .محض اطالت لباس کارتریی برداشتی
باربد با شیطونی حاال کدوم فصل بودی
من :بهار خیلی سخته از تالره که خیلی اسون تره
باربد:خیلی عصبی وددی دیگه نمیخوام این اسی واز زبون تو برنوم فهمیدی
بلند تر داد زد فهمیدی
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من خیلی تع جب کردم من که حرف بدی نزده بودم اینجوری میکرد اروم با
بلض تفتی اره فهمیدم
باربد که انگار خودش متوده رفتارش شوود سوورمو با دسووتگ اورد باال وتفت
اینجوری بلض نکن ومظلوم ن رو اتیگ پاره ا صال بهت نمیاد بزن بریی که دیره
کوزت
لبخند زدم وتفتی کوزت عمته
رفتیی تو حیاط از اقادمروویدوتیتی دون خداحافظی کردیی وسوووار ماشووین
شدیی
باربد:ای ندید بدید فک کردی فلرتو میخورم سریع برداشتی
من :نه فکر نمیکردم از اهنگاش خوشت اومده باشه بخاطرهمین برداشتی
باربد:توکه راست میگی بله
فل رو دادم بهگ یه اهنگ تذا شت (باعث تعجبی شد دیگه دپرس وماتی وغی
دار نبود)
رسیدیی ووقتی وارد خونه شدم سرم سوت کرید ازبس بهی ریخته وداغون بود
یه دور زدم بله همه دا رو تند زده بود از تو اشووپزخونه صووداش کردم الووووو
برترت تفت الوووو عمته من اسی دارم.
منی تفتی مگه تو اسی منو درست صدا میکنی که من اسمتو بگی.
بار بد که دیگه خنده از لبگ نمی افتادباخنده تفت میگی بله ای قبول کن
وادامه داد باشه ازاین به بعد وقتی باهی کارداریی اسی همو صدا میکنیی.
من:هرچند اصال ازاسمت خوشی نمیاد اما چاره ای نیست
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باربد:بله برو شیطونه میگه بزنی لهگ کنما
خندیمو تفتی شیطونه غلط میکنه اغفال نرو عززززززیزم
بدو رفتی سراغ کروها تفتی کیسه زباله هات کجاست؟؟تاید ایناهی میخوام
باربد کیسووه زباله دادو تفت شوووینده ندارم هرچی میخوای بنویس برم بگیرم
کوزت
حرصووی ترفت صوودبار بهت تفتی کوزت عمته بامن درسووت حرف بزن خیلی
برات سخته
یه کاغذ خودکار داد د ستمو منی هرچی الزم بود نو شتی ورفتنی تفت میزارم تو
اسانسور بردار
من :مگه خودت کمک نمیکنی
باربد،:نه اته میخواستن خودم تمیز کنی که دیگه کارتر نمیگرفتی.
با بددنسی تفتی خوبه حاال دپرسی اینقد با انرژی حال منو دق به دقه میگیری
باربد :باع صبانیت من خر نمیدونی برای چی از راه نر سیده همه چیزو برای تو
تفتی که راه به راه تیکه میندازی
با اخی عصبانیت شایدم نفرت از خونه رفت بیرون.
منی با ذهن پریرون اشلاال دمع کردم چند تا کیسه زباله پر شد باربد که اومد
باال دادم بهگ وبا شوینده وم رلول ش ست رو روفتو رو شدم لباس ک یفا شی
ریختی تو لباسرویی بکوب کار میکردیی تا باالخره ساعت ۳تموم شد لباسارو

دست سرنوشت من

31

پهن کردم وروی راحتی دلوی تلویزیون ولو شوودم تا باربد اومد خودمو دمع
کردم
باربد یه لیوان قهوه ترفت سوومتمو وتفت راحت باش بابا خیلی خسووته شوودی
قهوه رو ترفتی یه ذره خوردم وتفتی من همیروووه قهوه تلی میخورم از ک جا
میدونستی
بار بد(:خیلی بی ت فاوت)چون خودم همیروووه تلی میخورم برای توهی تلی
ریختی تفتی اته خواسووتی شووکر میریزی .من :اوهوم به هرحال دسووت شووما
مرسی
باربد باز یه لبخند دختر کگ کرد وکاغذوخودکار تذاشوووت روی میز هل داد
سوومت من وتفت هرچی برای خونه الزمه بگیریی بنویس که از غروب شووروم
کنیی ۳-2روزه تمومگ کنیی من بیکار نیستی هرروز بیام خریدا
من:خوب تو نیا منو تیتی دون میریی
باربد:بی ادب تیتی دون چیه م ال مادرشوهرته بگو مامان یا مادر دون
من:خوب خودش اینجوری دوست داره
باربد :خوب اون موقع اونجوری دوسووت داشووت االن دیگه یهو فتیله ملزش
روشن شد وتفت اصال به من چه هرچی دوست داری بگو.
من:چند وقته اینجارو داری
بارید:خیلی وقته
من:اخه وسیله هاش خیلی نو
باربد:اهان فک کردم خود خونه منظورته وسیله ها رو۴-۳ماه خریدم
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من :اوهوم باشه خودکارو برداشتی وتفتی وسیله های اولیه که هست یه سری
چیزای دکوری وپذیرایی واین دور چیزا الزمه
باربد :هردور راحتی خالصه هرچی می خوای بردار فردا نگی نگفتی
خالصه ساعت ۴بود که تفتی توخونت یه چیزایی پیدا میره بخوریی
باربد:ای وای شرمنده اصال حواسی نبود االن یه چیز سفارش میدم
من:الزم نکرده بگو چی داری من یه چیز درست میکنی
باربد:مگه اشپزی ام بلدی اصال به قیافت نمی یاد
من:پس اون چندروز خونمون می لو مبوندی دست پخت کی بود
باربد:نگووووکه تودرست میکردی
من:نه عمت درست میکرد
باربد :پس کارت سووخت شوود ازاین به بعد هی بایدکارای خونه رو انجام بدی
هی برام غذا بپزی
من باتمام حرصی کوسن مبل وپرت کردم سمتگ
باربد:باباتو روانی ای عالوه برزبون درازت دسوووت بزنی داری ای کاش قبل
ازعقد میدونستی
من خندم ترفته بود تفتی شرمنده دیگه کاراز کار تذاشته بیی ریرتی
2تایی کلی خندیدم من مروولول اشووپزی بودم توشووی باربد مدام ویبره میزد
رفت سمت اتاق خواب ودواب داد (خیلی بلند بلند حرف میزد صداش خیلی
واضووح بود) هان چیه ؟برای چی هی زنگ میزنی .چند دقیقه چیزی نگفت تا

دست سرنوشت من

33

دو باره دادزد زندتی من به تو ربطی نداره تالره من نامزد کردم چندروز دیگه
عروسیمه.باز مکث هردفعه صداش بلندتر میرد اخه به تو دوسگ دارم یا نه
تو برو پیس اون سامان عو ضی ترازخودت د ست از سرمن بردار تودیگه برای
من خیلی وقته ودودنداری مزاحمی نرو فهمیدی.دیگه صدایی نیومد
نیی سوواعت بعد باترس رفتی سوومت اتاق درزدم باربد تفت بیا تو دروباز کردم
وتفتی ناهاراماده بیا بخوریی باربد باشووه االن میام تازه میز بلینی اومد سوواعت
۵بودکه ناهار میخوردیی بعداز ناهار بار بد ازم خواسوووت باهی حرف بزنیی
وبدون اینکه حتی نگام کنه شووروم کرد ببین بهار این بازی از اول نباید شووروم
می رد نمیدونی چرا وچی من ومیک رید سمت این ق ضیه اما به این دادبیدادام
نگاه نکن من هنوزم اونو میخوام واین د ست خودم نی ست چون چند سال روز
وشبی باهاش ورق خورده
اما اینی مطمئنی دیگه توزندتیی دایی نداره نمیتونی هیچ رقمه ازبله بازی که
دراورد بگذرم.
تو دوسوووت خیلی خوبی هسووتی از وقتی اومدی کمتر ذهنی درتیرش میروووه
خدارو چه دیدی شاید یه روز عاشقت شدم شایدم نه اما خواستی بدونی شاید
این ازدواج زیادم موفق نباشووه ببخگ اته درتیر شوودی اما این اطمینان بهت
میدم هیچ اسوویبی ازمن به تو نمیرسوووه اینارو تفتی به من دل نبندی چون من
تکلیفی باخودم روشن نیست .رفت تو اتاق
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من دیگه توانایی نداشووتی روی پاهام وایسووتی با بلض افتادم رو زمین حرفاش
قابل هضی نبود
اما باخودم هی تکرارمیکردم من قوی تراز این حرفام االن وقت دازدن نیسووت
حاال شده من درتیر شدم پس قوی ادامه میدم توکل به خدا با انرژی بلند شدم
رفتی سمت اتاق در زدم باربد باربد در وباز کرد تفتی مگه نمیریی خرید لبخند
زد چرا حاضر شو بریی .
نیی سوواعته حاضوورشوودیی وزدیی بیرون برام خیلی تازتی داشووت محیط ددید
وخرید دهزیه (هرچند دیگه کامال متوده شده بودم ازدوادی سوری )اما بازم
خیلی خوشحال بودم دروغ چرا بددوری ازش خوشی اومده بود .
بعداز کلی بدو بدو وخرید برترووتیی خونه باربد تاخریدا رو بزاریی توخونه
تذاشتیی ومن رفتی سمت در خونه باربد تفت کجا ایرااله
من :خوب خونه مامانت اینا دیگه
باربد:من اینقدرخسووتی به هیچ عنوان پامو از در خونه بیرون نمیزارم چه فرقی
داره همینجا میمونیی دیگه باربد ادامه داد اول االن یه چیز میخوریی بعد من
میرم تو اتاقی توهی تو حال بخواب
من:پرو خجالت بکگ من تو حال بخوام تو تو اتاق
باربد:خوب این خونه یه خواب بیرووتر نداره مجبوریی دیگه چون من اصووال
عادت ندارم رو زمین بخوابی شرمنده
من:خوب زمین نخواب رو کاناپه بخواب باالخره باید عادت کنی
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باربد حاال بیا یه چیز سووفارش بدیی بعدیه فکری میکنیی بعداز شووام دلدی
پریدم تو اتاق ودر وقفل کردم
باربد اومد پرت در اتاق وتفت فکرنکن خیلی زرنگی دلی برات سوخت وترنه
میمردی هی نمیذاشتی تو اتاقی بخوای بله دون
صووبح بیدار شوودم وچایی دم کردم تو یخلال خداروشووکر هیلی پیدا نمیرووه
خوب از برق دراریی دای کمد اسووتفاده کنیی دیگه واال از کابینت بیسووکویت
برداشتی ومرلول شدم که باربد بیدار شد
نه سالم نه علیک بی مقدمه اللی منی صداکنی
من :به من چه م گه من سوووا عت کوکیتی بی ادب(تو دلی تفتی حیف از اول
بددورازت خوشی اومدوبعدشی فک نمیکردم زندتیت اینقد مجهوالت داشته
باشوووه وترنه االن مجبور نبودم با بی احترامیات کنار بیام)من تو خودم بودم
وباربدم رفت صورتروشست واومد نرست وتفت پاشو برای من چایی بریز
من به تالفی حرف چند دقیقه پیرگ تفتی به من چه نوکر بابات غالم سیاه
برخالف انتظارم دواب ندادو پاشوود خودش ریخت بعد از صووبحونه دوباره
خرید وخریدوخرید
ناهار رفتیی خونه تیتی دون بعد ناهار باربد رفت شوورکت ومن وتیتی دون
واقادمرووید رفتیی یه سووری دیگه از کارو انجام دادیی وبرترووتیی دیگه باربدو
ندیدم تا دوروز بعدش که باتیتی دون برای کارای نهایی خونه رفتیی اونجا
(باربداز کلیدای خونه به منی داده بود)باربدو دیدم چهرش خیلی خسووته بنظر
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می اومد ساعت  ۱۰شب بود تیتی دون از باربد خواست مارو برسونه اونی به
ناچار قبول کرد رسوویدیی خونه تیتی دون این باربد اومد بره تو اتاقگ تیتی
دون تفت صبح برنامت چیه ؟؟
باربد:چطور
تیتی دون:یه سری خرید مونده بابهاردون برید انجام بدید
باربد:خونه که دیگه چیزی کی وکسر نداره خیلی قرنگ شده
تیتی دون باید از بهاردون ترووکر کنی بلی چندروز توخریدو چیدنه واقعا
سلیقگ حرف نداره
باربد:بله تواون که شکی نیست رو کرد به من دست شما دردنکنه بهارخانوم
خ ندم ترفت رفتی نزدیکگ وتفتی چه مودب شووودی لفظ قلی حرف میزنی
اومدم برم تو اتاق دسووتی وترفت وتفت ببین خودت دوسووت داری باهات کل
کل کنی
دستی از دستگ کریدم وسرمو انداختی پایینو رفتی تو اتاق
صدای تیتی دون وباربد می اومد
تیتی دون چی شد باربد صبح میرید برای بهاردون خرید کنید
باربد:حاال ببینی چی میره
تیتی دون:ببینی چی میره یعنی چی
باربد:یعنی باشه مادرم هرچی شما بگی
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صبح همراه باربد رفتیی یه فرو شگاه بزرگ پو شاک زنانه دا شتی به تونیکا نگاه
میکردم که باربد اومد دلو وتفت سریع خرید کن کوچولو اوا ببخرید حواسی
نبود بهار خانوم من کلی کارا دارم منتظر دواب نروود ادامه داد میخوای لباس
برای خونگی برداری یا مهمونی
من:خونگی
باربد:خوب برو تو قسمت تاپ وشلوارک وتی شرت لباس راحتی دیگه خیالت
راحت من صووبح از خونه میرم بیرون شووب میام خونه نکنه از خودت خجالت
میکری تونیک میخوای برداری
یه نگاه چپ بهگ کردم رفتی تاپ اینا برداشتی وغرق خرید بودم که باربد تفت
چندتا تونیک ولباس پوشیده هی بردار یه وقت کسی اومد خونه بپوش
من:باشه
خالصه کلی خرید کردیی منو رسوند خونه خودش رفت بعداز دابه دا کردن
لباسووا طبق عادت این چند روز تمام اتفاقات وبه مامان اینا اطالم دادم.غروب
تیتی دون وسوووتند وبیتا ونیکی اومدن دنبالی ورفتیی نو بت ارایرووگاه زدیی
چندتا مزون سوور زدیی قرارشوود فردا باربد بریی واته خوشووگ اومد بیانه بدیی
شب خسته تر از همیره رسیدیی خونه بدون خوردن شام رفتی تو اتاق
م ل خرس خوابیده بودم که صوودای زنگ توشوویی اومد خواب الود تفتی بله
بفرمایید
باربد:سالم کجایی
من :سالم یعنی چی کجایی خونه مامانت اینام دیگه
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باربد :چه دوری رفتی من فک کردم اینجایی غذا ترفتی برات
من:مامان اینا اومدن دنبالی غذارم فردا ناهار ترم کن بخور حاال اته سوویی
دیمات تموم شد من برم بخوابی
باربد:خواب بودی ببخرید
من :با ادازتون بله حاال میره قطع کنی
خندید وتفت بله ادازه میدم شب خوش
قطع کردمو دو باره غگ کردم.فرداعصوورش با باربد رفتیی مزون لباس عروس
پوشیدم اما اصال روم نمیرد باربد ببینه
خانومه صووداش کرد واومد وبعداز کلی برانداز کردن تفت اته دوسووت داری
بردار برای من فرقی نمیکنه چی بپوشووی نکنه باورت شووده واقعا عروسوویته بازم
زخی زبونگ وزد ورفت بیرون منی لباسوومو دراوردمو رفتی بیرون باحرص تو
صورتگ نگاه کردمو تفتی من اصال نمیزارم به درن عروسی برسه یه روز حال
منو نگیر چی ازت کی می ره ا صال چرا باید دق دلیتو از اون سرمن خالی کنی
واز کنارش رد شدم پ رت سرم اومد چندبار صدام کرد دواب ندادم از پ رت
دسووتمو کرووید باتوام وایسووا ببینی مگه کری برترووتی سوومتگ بیابریی بیانه اون
لباس رو بدیی قرنگه خیلی بهت می اومد
من:دیگه الزم نکرده نمیخوام
کلیدای ماشین وترفت سمتی برو برین تو ماشین تامن بیام
رفتی تو ماشین اشکام پرت سر هی می اومد
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(پسووره احمق هرچقد اول زیرپوسووتی حال تیری میکرد ددیدا اشووکارا داره
غرورادمو له میکنه احمق من برای چی باید خودمو االف کنی)برای اولین بار
اهنگی وانت خاب کردم که به حال وروز این لحظی بخوره ک مال همنرووینی
باهاش حسابی تاثیر خودش وتذاشته بود
اشک-می ی ابراهیمی
اشک روی تونه هام یه یادتاری
اشک دز زندتیمه خیلی عادیه
اشک همدم چرای بی قرارمه
ا شک مرهی غمای تنگ ومبهمه(باربد بایه برته تو د ستگ سوار شد صورتمو
کا مل برتردونی تا تر یه مو نبی نه تا بازم خنجر حرفای ت ند وتیزش وتو قلبی
فرونکنه)
اشک یعنی من دلی ترفته از همه
اشک یعنی دای من تو زندتیت کمه
اشک حرف بی صدای قلب خستمه
اشک رنگ عرقه رنگ غربت وغمه
اشک ابروی عرق روی صورتی
دای تو یه اینه مونده توی خلوتی
راه نداره دل به دل که خیسه چری من
اشک یعنی باسکوت شب یکی شدن
تریه میکنی به حال وروز بیخودم
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اشک یعنی کاش عاشقت نمیردم
اهنگ تموم شد وباربد یه د ستمال بایه کاغذ ترفت سمتی نگرفتی تذا شت رو
پام دسووتمال وسووریع نداشووتی صووورتمو پاک کردم خودش شووروم کرد من
منظوربدی ندا شتی فقط رفتی تو حرفگ فقط خوا ستی بگی ازتو ابی برام ترم
نمیره واین چیزا دیگه حفظ شدم بسه-خندید هرچند اینو نمیخواستی بگی اما
بیخیال
فاکتور لباس عروسه تی نکنی
منی تفتی م ال تی برووه چی میرووه باربد :هیلی بدون لباس عروس میمونی
فک نکن من دوباره برات میخرم
من:چی میخری مگه کرایه نکردی
باربد :نخیر خیر سرم خواستی از دلت درارم
من(بااینکه خیلی خوشحال شدم اما)برام مهی نیست
باربد شروم کرد به حرف زدن هر لحظه منتظربودم از اهنگه چیزی بگه و سوال
پیچ کنه ا ما نخیر انگار خون به ملزش رسوویده یکی عاقل شووودی چند دقیقه
بعدش تفت چیه زبونت وموش خورده دیگه حرف نمیزنی
من:نخیرم ولی دیگه نمیخوام باهات حرف بزنی
باربد:بهتر-کی میری شیراز
من:فردا
باربد:چجوری میخوای بری
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من:نمیدونی نترس مزاحی تو یکی نمیری
درحال سووروکله زدن بودیی که دلوی در خونه اقادمرووید اینا یه خانوم میرووه
تفت قد کوتاهه سووبزه با یه من ارایگ ولی خدایی تیپگ حرف نداشووت چپ
چپ داشووت به ما نگاه میکرد.باربد پیاده شوود روبه من -ازماشووین پیاده نرووو
رفت سمت اون خانومه
معلوم بود دارن ب حث میکنن ب له چروومی به د مال تالره خانوم روشوون
شدباالخره همین یکی رو امروز کی دا شتی.دختره اومد سمت ما شین دروباز
کرد وبه من تفت پیاده شو عروسک خانوماز حرفگ تعجب کردم.
روکرد به باربد توازخدات بود همه چیز تموم ب ره همه ی اینا فیلمت بود تو اته
منو دوسووت داشووتی این االن اینجا نبود تاهمین االن فکر میکردم دروغ میگی
نامزد کردی اما برق لحقه هاتون بددور توچرووه من پیاده شوودم باربد دسووتمو
ترفت وبرد سمت درخونه دختره(تالره)چقدرم بهی میاید باربد سفید قد بلند
چری عسلی باربی دقیقا م ل عروسکاس بابا دل خانودات .
باربد باحرص نگاش کرد خجالت بکگ تالره برو پی زندتیت دسووت از سوور
من بردار
درو بازکرد من رفتی داخل پاهام بی دون شده بود شدید دیدن تالره اع صابی
وبهی ریخته بود رفتی داخل خونه وبایه سالم واحوالپر سی سر سری رفتی تو
اتاق از پنجره بیرون ونگاه کردم اومدن تو حیاط هنوز حرف میزدن نیی ساعت
بعد

wWw.Roman4u.iR

42

باربد اومد داخل خونه صوودای تیتی دون اومد با داد به باربد تفت اون دختر
اینجا چی کار داشت کی از دستگ حرص خوردم ببین باربد
باربد با صدای بلند ببین چی مادر من تمومگ کن نترس تالره مهره سوختس
خواهگ میکنی تموش کن خوب.
در زد وتا دواب بدم اومد تو اتاق فردا نمی خواد بری شیراز چند روز صبر کن
تا کارامو راست وریس کنی خودم میبرمت تادواب بدم در وکوبیدو رفت.
خالصه زمان به تندی سپری شد وما راهی شیراز شدیی اما هوایی زود رسیدیی
م ل سووری قبل خسووته نروودیی.به محض رسوویدن کارای این ور شووروم کردیی
لباس و ارای رگاه ویه چرخی تو شهر زدیی منتظر فر صت بودم با باربد حرف
بزنی بهترین موقع یت بود روکردم بهگ وتفتی تو که هنوز دوسووتگ داری
چرانمیزاری بهت نزدیک شووه بابت کارش بهت توضوویح بده چراکاری که اون
بات هدید میخواسوووت بترسووون تت تو ان جام دادی فکر میکنی بادیدن کارت
عروسیت چی عوض میره االن میتونی باز بگردی اما اون موقع.....
باربد:بابا تو دیگه کی دختر م ال ما عقد کردیی ومن شوووهرتما چقدر راحت
داری حرف میزنی
من:خوب عقدکرده باشوویی من باید ناراحت باشووی که م ال نامزدم پسووی زده
ونامزدی عقب نرسته تو چرا دودلی
باربد:دودلی چی کال بیخیال این قضیه شو بیخیال
باالخره روز موعود رسید اخرین روز فرودین همه از تهران اومدن .
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منی رفتی ارای رگاه بعد لباس عروس واتلیه و سالن وکلی فیلی بازی کردن برای
بقیه توشووی باربد مدام ویبره میخورد و باالخره خاموشووگ کرد نگاش کردم
تفت هیلی نگو فقط تااخر شووب همین دوری ادامه بده منی م ل عروسووای
خوشووبخت حسوووابی برای خودم قر میدادمو مامان اینا هی دورم میلرخیدن
اسفند دود میکردن که م ال باودود این همه خوشبختی چری نخوریی(چقدرتو
ظاهر همه چیز عالی بود هرکی رفتارمون ومیدید فکر میکرد ماچقد عاشووقیی
اما ای کاش واقعی بود)
ولی خدایی بی نظیر شووده بودم این باربد احمق چروواش کوره منو ببینه بدون
این لباس پرنسسی ویه من ارایگ از اون دختره قد کوتاه دماغ عملی خیلی سر
بودم سیاه سوخته واال دیگه شانسه دیگه المصب ببین پسره چه دور عاشقگ
شده)
شب تموم شد وبرترتیی خونه مامانی اینا فردا صبحگ خداحافظی کردیی وبا
کلی تر یه وزاری راهی فرود تاه شووودیی وب عدش تهران وب عدشووی خو نه
باربد.فردا شب هی یه شو ونمایگ برای فامیالی باربد دا شتیی.خال صه دوباره
ارایرگاه ولباس عروس واتلیه وسالن م ل این می موند یه فیلمو کریده باشی
عقب.
قیافه فامیالشون شبیه عالمت سوال بود خوب حق داشتن منتظر عروسی باربد
با تالره بودن بعد چند سال بعد شی تالره کجا من کجا ازهمه لحاظ باهی فرق
داشتیی هضمگ براشون سخت بود.
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نمایگ این ورم به نحواحسن انجام شد وباالخره به انتها رسید از سالن اومدیی
بیرون تو دمعیت چرمی به تالره خورد برق بهمو ترفت انگاری باربد دستمو
ک رید و سوار ما شین شدم نمیدونی چرا با دیدنگ بدنی بی حس می ره انگار
دون از بدنی میره
باربد نرووسووت تو ماشووین بی هیچ حرفی رسوویدیی دلوی در خونه باربد وبقیه
خدارو شکر باال نیومدن ورفتن از خستگی داشتی میمردم.
رفتی تو اتاق تور واز سوورم دراوردم ومروولول باز کردن موهام شوودم اون سووری
ساناز وفریده کمکی کردن اما امرب تنهایی برام سخت بود.
توشی باربد زنگ خورددواب داد چیه مزاحی میری ناسالمتی شب عروسیمه
کار دارم مزاحی ن رو کمی سکوت دوباره چرانمیخوای قبول کنی دای تو یکی
دیگه تو بللمه دیگه بهت نیاز ندارم به قول خودت یه عرو سک برای خودم پیدا
کردم قبول کن همه چیز تموم شد ارامرمو بهی نزن.
من باحرص رفتی در اتاق وبسووتی لباسوومو نمیتونسووتی درارم چندتا از تیره هام
تیر کرده بود بردت داشتی تریه میکردم صدای در اومد باربد بود
بیام تو تفتی بیا روی تخت نرووسووته بودم .باربد اومد رفت سوومت کروووی
لباساش یه تی شرت شلوار برداشت اومد بالرگ وبرداره تفت برای چی تریه
میکنی من درحالی که بینیمو باال میکریدم تفتی اخه اخه نمتونی لباسمو درارم
چندتا از تیره هامی تیر کرده .
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کلی بهی خندید تفت بله اینکه دیگه تریه نداره فکر کردم چی شده.ن ر ست
رو به روم ببین ب هار من خیلی اشووت باه کردم تو درتیر این بازی وچیزایی که
خودت میدونی کردم.اما یه مدت دیگه باید تحمل کنی تا ابا از ا سیاب بی افته
بعدم به یه بهونه تمومگ میکنیی تو این مدتی تو یه خونه هسووتیی من اصووال
باهات کار ندارم توهی که دو ست دا شتی بری دان رگاه یه کالس کنکور خوب
ثبت نامت میکنی تا سوورترم برووی فقط ازت خواهگ میکنی حریی این خونه
وعقدی که کردیمو حفظ کن چون منی به سووختی دارم حفظگ میکنی.ب عدم
بلند شوود تیره هامو دراورد بلند شوودم پرووت لباسوومپ باز کردواز اتاق رفت
بیرون.من یه دوش ترفتمو تاخود صووبح حرفاش تو سوورم میلرخید تمام این
مدت وبرای خودم مرور کردم برعکس باربد که تکلیفگ با این به اصووطالن
زندتی مرترک معلوم بود برای من کنگ ومبهی بود.
باخودم درتیر بودم که در باز شووود خودم وبخواب زدم باربد اومد از تو کمد
لباس برداشووت ورفت .نمیدونی کی خوابی برده بود باصوودای باربد از خواب
بیدار شدم بهار پا شو دیگه ب سه چقد میخوابی مامانی صددفعه زنگ زده حالتو
پرسوویده یه زنگ بهگ بزن نگرانته بعد شووروم کرد به قهقه زدن بیا برات کاچی
هی فرسووتاد از اتاق اومدم بیرون با اخی یه مرررررض محکی بارش کردم وبه
تیتی دون (مادردون)زنگ زدم بعداز کلی سوال ودواب باالخره قطع کردم.به
ساعت نگاه کردم ساعت ۳بود رفتی سرمیز باربد غذا ترفته بود غذاروهل داد
سمتی بد نگاش کردم
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باربد:چیه چرا اینجوری نگام میکنی انتظار نداری که قاشووق قاشووق بزارم تو
دهنت
دواب ندادم
باربد:دهنت باز کن ببینی از ت رنگی زبونتو قورت نداده با شی اخه از تو بعیده
دواب ندی
چیزی نگفتی نمیدونی چرا اما دوست نداشتی کل کل کنیی.داشتی از اشپزخونه
میزدم بیرون که تفت اته میخوای برام ناز کنی فایده نداره
برترتی سمتگ وتفتی میدونی
باربد:چه خوب پس م ل بله ادم برین غذاتو بخور
من:میل ندارم سیرم
باربد:چی خوردی سیری توکه همین االن پاشدی ازخواب
من:اصال به تو چه
باربد به دهنی حاال بیاو خوبی کن برو از ترنگی بمیر
من:بابلض بفهی چی میگی شوواید مرده یا زنده بودن من برای تو فرقی نداش وته
باشه اما ودود من بودن من برای خانوادم مهمه
باربد:بی دنبه منظورم مردن واقعی نبود که بله ای چقد اصووال دیگه اسوومتو
صدا نمیکنی
من:به دهنی نیست خیلیی قرنگ صدا میکنی
باربد:چیه باز توهی زدی مگه معروقمی که با عرق صدات کنی
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من:از قبلیه سرتر نباشی کمترم نیستی پس میتونی معروقت باشی(ای وای این
چه زری بود زدم)سریع خودمو محو کردم ورفتی تو اتاق
باربد :وسیله هاتو دمع کن
من:باعجله از اتاق اومدم بیرون وتفتی کجا باید برم
باربد:نترس نمیخوام بفرسووتی خونه بابات تا اومدم دواب بدم خودش تفت
خوب بابا ببخرید منظوری نداشتی
برای فردا بلیط کیگ داریی برای ماه عسل بعدش خندید
من:زهرمار مسافرت رفتن خنده داره
باربد:زبون دراز که هسووتی دسووت بزنی که داری ددیدنی که بهی فگ میدی
حسابی سرم کاله رفت وقهقه زد
من:اوال که خیلیی دلت بخواد از سوورتی زیادیی دوما خوبی زیاد دارم چرووی
بصیرت میخواد که تو نداری
خالصه یه سفر ۴روزه رفتیی کیگ وبرترتیی.
باربد صبح میرفت شرکت شب ۱۰-۹برمیگ رت بیرتر وقتا شام میخورد می
او مد.منی مروولول درس وکنکور بودم وبرای خودم دو تا دوسوووت پ یدا کرده
بودمنزدیک یه ماه بود که از عروسی مون میگذشت اما تالره هملنان دور وبر
باربد میلرخید.
پنج شنبه شب خونه پدر باربد دعوت بودیی وطبق معمول نیکی و بیتا و سوتند
باهی صحبت میکردن انگارنه انگار منی هستی.
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سارینا دختر سوتنداومد سمت منو تفت بهار میای بامن بازی کنی باربد م ل
میرغضووب سوورش داد زد وتفت بهار چیه بگو زن دایی بعدشووی برو با مامانت
بازی کن یه وقت ازخنده روده برنره.
سوتند باحالت تهادمی حاال مگه بله چی تفت اینجوری سرش داد میزنی
خیلی دلت میسوووزه خودت همگ ک نارش باش با این حرف سوووت ند دلی
بددوری اتیگ ترفت.باربد حمله ور شوود سوومتگ منظورت چیه ؟؟سوووتند
خودت م یدونی منظورم چ یه توکه م ال زن داری بس چرا هنوز ب له ها خبر
ترووت وتذارت با اونو برام میارن خجالت بکگ کی وداری رنگ میکنی فک
کردی همه کورن من به مامان ایناهی چند بار هردار تند کاریات ودادم اما
باربد رفت تو حرفگ خجالت بکگ سوتند واقعا برای خودم متا سفی تا وقتی
تو که خواهرمی اینجوری ور ور میکنی از بقیه چه انتظاری میرووه داشووت به
دای اینکه بزنی تو دهنرووون بگی اشووتباه میکنید باربد زن داره زنرووو خیلی
دوست داره خودتی دوتا میزاری روش تحویل مامان اینا میدی صد دفعه هی به
اون تالره نفهی تفتی دسووت از سوورم برداره تا بلمو بللی نبینه باورش نمیرووه
ازدواج کردم
همه هنگ کرده بودن بیرتراز همه من اشک وشوقی باهی قاطی شده بود.
باربد:بهارم پاشو اماده شو بریی
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تیتی دون:باربد دان مادر سوووتند عصووبی بود یه چیزی تفت کجا میخواید
برید تازه سرشبه
بار بد:ممنون مادر یه لطفی ام کن منو خانوممواز این به ب عد ددا دعوت
کن.شووب همگی خوش ازاونجا دراومدیی رسوویدیی خونه باربد خیلی مهربون
صدام کردبرترتی وتفتی:میدونی حرفای امرب وفراموش کنی توهی نزنی به تو
اصال فک نکنی بسه یا بازم بگی
باربد خندید نه میخواستی بگی بی زحمت اون لباسای منو پرت کن بیرون
لباسووای باربد واوردم بیرون دادم بهگ وتفتی میرووه برای من یه بلیط شوویراز
بگیری
باربد :برای چی
من:برای چی نداره که یه ماه مامانی اینا رو ندیدم
باربد:باید عادت کنی من وقت نمیکنی تند تند ببرمت دیدنرون
من:من که نگفتی توهی بیا خودم تنها میرم
باربد:تو متاهلی باید عادت کنی هردا باشوهرت بری
ناامید شدم از شیراز رفتن سرمو انداختی پایین دا شتی میرفتی تو اتاق که باربد
تفت :تیتارمو میاری
من:به من چه مگه خودت دست وپا نداری
باربد:لیاقت نداری دیگه میخواستی بهت یاد بدم
من(:کلی ذوق کردم اخه چن وقت بود به باربد میگفتی یادبده اما اون وقت
نمیکرد)وای توروخداببخریداالن میارم
تیتارو اوردم دادم بهگ خودمی لباسامو عوض کردم ونرستی پیرگ
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باربد :توخونه لباس راحت بپوش بابا من که غریبه نیستی
من:راحتی بیخیال لباس سریع یاد بده تا ذوق مرگ نردم
با لبخند چندتا نکته مهمرو بهی تفتو وبعد تیتار داد د ستی ود سترو تذاشت
رو دسووتی یه کی که یاد دادمن خیلی از این حالت معذب شوودم خودمو تکون
دادم وتفتی فک کنی برای امرب کافیه
رفتی سمت اشپزخونه تفتی باربد قهوه میخوری
باربد:اره
بادوتا قهوه از اشپزخونه اومدم بیرون روکردم به باربد وتفتی یه اهنگ برام بخون
باربد:مگه اومدی کنسرت خصوصی که دستور میدی
من:دستورندادم که درخواست کردم ازت
باربد :به به چه مودب چون بله خوبی شدی باشه بعد چند دقیقه شروم کرد
دنیا دنیا دنیا دوست دارم
تورو دوست دارم عزیزه دونی عاشقت میمونی
نمیگی اما توهی بی حس نیستی میدونی
دنیا دنیا دنیامی دلو چرمامی
توخواب ورویا باتو تو بارونی
کی کی کی کی قلبی میره
بیرتراز بیرتر قلبی درتیره
اندازه ستاره ها دوس
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دارمت
مث خودخدا دوس دارمت
دنیا دنیا دنیا تنهامو تورو میخوامو
کسی غیر از تو داش توی قلبی نیست
توهی میدونی تموم احساس من کی نیست
همینجورباربد با احساس میخوندو منی محو تماشا بودم به این فک میکردم که
چی میرد این اهنگو از ته قلبگ برای من میخوند
خوندن باربد تموم شدوتفت چی میرد همراهیی میکردی خندیدمو تفتی اخه
حفظ نبودم سری بعد ایرااله شب بخیر تفتی ورفتی تو اتاق وخوابیدم.
این هفته باربد خیلی کی دیدم تحویل پروژه دا شتن-امروز سه شنبه هفته اول
خرداد ماه بود باورم نمیروووه یک ماه بیرووتره که با باربدتوی یه خونه زندتی
میکنیی همه چیز خو به کالس کنکورم خوب پپگ میرفت وانتظارداشووتی بایه
رتبه خوب قبول شی.
باصوودای زنگ ایفون داخوردم اخه تواین مدت هیچ کس خونه ما نیومده بود
رفتی سوو مت ایفون وای باورم نمیرووود خانوادم بودن درو باز کردم ورفتی
استقبالرون ساناز وفریده م ل همیره شیطون سوپرایز ما اومدیی
من:خوش او مد ید عزززیزای دلی با پدرو مادرمی حسوووابی روب*و*سووی
کردمووبعدنوبت سینا اینا شد یه دل سیر نگاشون کردم.
به باربد پیامک زدم خانوادم اومدن
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زنگ زد وتفت هرچی میخوای بگو بنویسووی باخجالت یه لیسووت بهگ دادمو
خداحافظی کردم.
از مامان اینا پذیرایی کردمووشام واماده کردم وباربد ساعت ۹اومد رفتی دلوی
در سالم دادم
باربد :سالم عزیزم
من چرووام تردشوود.باربدم زیززیرکی میخندید وسوویله هارو از دسووتگ ترفتی
وبردم اشپزخونه
باربدم خیلی ترم با بابا اینا احوالپرسی کرد ورفت تو اتاق لبا سا شو عوض کرد
ودست وصورترو شستو کنار سینا اینا نرست براش قهوه بردم.تا اومدم برینی
توشی باربد زنگ خورد
باربد:بهاردان بی زحمت توشوویموازاتاق میاری رفتی سوومت اتاق توشووی
برداشتی بلند تفتی ناشناس باربد اخرش ۵۱۴است باربد دواب بده
من:بله بفرمایید(تالره بود)دختره پرو برترووته میگه ازکی تاحاال باربد منرووی
تلفنی ترفته
من:اول اینکه بار بد نه اقای فهیی ثانیا از وقتی زن ترفته وتوبلل زنگ وقت
دواب دادن نداره قطع کردم وقتی برترووتی خوردم به بار بد د نگو پرووتی
وایستاده وداره توش میده.
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بادیدن چهرش رنگی پرید توشووی تذاشووتی روی میزو وامدم در برم تفت نه
دیگه بزرگ شووودی از دوابت خوشووی اومد سوورخ شووودم ودلدی پریدم تو
اشپزخونه بعدازشام دیگه همه حسابی خسته بودن وداهارو انداختیی وخانوما
تو اتاق اقایون تو حال.
موقع خواب باربد از همگی عذرخواهی کردوتفت که فردا خیلی سرش شلوغه
اما پس فردا از صبح درخدمتتونی
ای دانی دلی برای اینقدمهربونیگ ضعف رفت.
خالصه خانوما رفتیی تو اتاق.منوساناز رو تخت دراز کریدیی مامان وفریده هی
زمین-سوواناز درتوشووی تفت االن چقدرباربد به ما فگ میده که شووب موندیی
وتو اتاقگ خوابیدیی.
من:دیونه (طفلی خواهرم دلگ خوشه ها نمیدونه ماتاحاال شب تاصبح تو اتاق
باهی نبودیی)تاصووبح با مامان اینا کلی حرف زدیی.وقتی از خواب بیدار شوودیی
تیتی دون به قول باربد (مادردون)زنگ زدو همه رو ناهار دعوت کرد رفتیی
اونجا شامی بیتا دعوت کردچ رام ترد شد از بیتا این ناپرهیزیا بعید بود بعداز
اون تردو خاک باربد حسابی رفتاراشون تلییر کرده بود وهمرون کلی بامحبت
شده بودن.
برای شام باربدم اومد اراول تا اخر وردل من بود ساریناهی هروقت کارم داشت
زن دایی دونی صدام میکرد وباربدم میگفت افرین دختر خوب.
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خالصه امربی تموم شد ورفتیی خونه ی باربد صبح وسیله برداشتیی رفتیی دل
طبیعت وشبی شام وبیرون خوردیی وبعدش بام ودوباره خونه وخواب
این چندروز که مامان اینا پی ری بودن ح سابی بهی خوش تذ شت اما اف سوس
که دمعه مامان اینا بلیط برتروت داشوتن راهی شویراز شودن ومت دوباره تنها
شدم.
موقع خواب کلی تریه کردم وبالری کال خیس شده بود .
بار بد طبق معمول نبود منی کالس کنکور داشووتی رفتی کالس .ب عدازکالس
دوستام سپیده وسحر تفتن که میخوان برن خرید از منی خواستن که باهاشون
برم منی دیدم خونه بیکارم باهاشون رفتی
شب ساعت ۹بود رسیدم خونه دیدم چراغا روشنه تعجب کردم اخه باربد اک را
۱۰می اومد خونه.
رفتی تو خونه م ل میرغضب زل زد به من کجابودی تا االن؟؟
توشیت چرا دا تذاشتی نمیگی ادم نگران میره
من:سالم به بله ها بیرون بودم
باربد:اون وقت کدوم بله ها
من:سپیده وسحر دیگه مرناسیرون که
باربد :اونا مجردن وتنها تو چی هراز تاهی یه نگاهی به شناسنامت بنداز
من:خب حواسی به ساعت نبود ببخرید-ازکی خونه ای
باربد:از ساعت ۳۰:۷
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من:چرا اینقدزوداومدی
باربد:خیر سرم زنگ زدم حاال که مامانت اینا رفتن دلتنگی نکنی دواب ندادی
خونه هی زنگ زدم دواب ندادی چندبارزنگ زدم نگران شووودم اومدم خونه
دیدم توشوویت خونس تاهمین االن که تو با پرویی دلوم وایسووتادی داشووتی
حرص میخوردم.
من:حرص خوردن که ندا شت عزیزدلی تازه راحت شدی بودی کیف میکردی
باخیال راحت به خاطرخواهات زنگ میزدی
باربد:باحرص بفهی چی میگیا
پوزخند زدمو ورفتی لباسووامو عوض کردمو ورفتی اشووپزخونه برای شووام قبل از
اینکه برم کالس الویه درسووت کرده بودم از پخلال دراوردمو باربد برای شووام
صداکردم
باربد:مگه شامی داریی.
من:بله اقا بفرمایید
باربد اومدو به میز نگاه کرد خیلی باسوولیقه چیده بودم تفت بله دسووت شووما
دردنکنه
بعداز شام یه فیلی نگاه کردیی وخوابیدیی
دوباره روز از نو روزی ازنو
دیگه به کنکور خیلی نزدیک شده بودیی سواالیی که داشتی وتو یه کاغذ نوشته
بودم باربد اومد وبعداز شووام ازش پرسوویدم واونی انگار چند سوواله درس میده
خیلی ماهرانه به طور کامل توضیح می داد بعداز تموم شدن سواالم.بهگ تفتی
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توکه اینقدر خوب درس میدی چرا اسووتاد دانرووگاه نمیرووی یا کالس کنکور
نمیزنی
باربد:وقت نمیکنی یه دختر کوچولو دارم حاال دارم به اون درس میدم
من:خیلی بددنسی اشتباه منه از تو تعریف میکنی
روز کنکور اومد بعداز ازمون باربد زنگ زدو کلی سوووال پیلی کرد واخرش
تفت حتما قبول میری کلی ذوقیدم وخداحافظی کردم.
بعدکنکور حوصوولی داشووت سوورمیرفت که باربد اموزشووگاه رانندتی ثبت نامی
کردوباکالسای اون حسابی مرلول شدم.
دیگه کالسای رانندتیی تموم شده بود وچندروز دیگه ازمون تو شهری داشتی.
با باربد شام رفتیی بیرون تا غذا رو بیارن ازش بابت تمام خوبیهاش ترکرکردمو
تفتی میدونی چون دوروبرت نبا شی سرمنو با کالسای مختلف ترم میکنی اما
واقعا ممنون.در رابطه با طالقی هروقت وقت داشتی بریی پیگ وکیل
باربدخیلی عصووبی م ل اینکه خیلی بهت بد میگذره مدام بحث طالق وپیگ
میکری
من:بخاطر راحتی خودت میگی
باربد:من خیلیی راحتی تو نمیخواد به فکر من باشی
دیگه حرفی نزدیی وتو سکوت شامو خوردیی وبرترتیی خونه.
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چند روز بعد دواب کنکور اومدبایه رتبه خوب دانرگاه تهران قبول شدم باذوق
رفتی سمت شرکت باربداینا میخوا ستی هرچی زودتر خبرقبولی مو بهگ بدم
رفتی داخل شرکت به منری تفتی با اقای فهیی کادارم منری:شما
من:همسرشون هستی کلی تحویلی ترفت وحسابی چرمو دراورد اون مرلول
دید زدن من بود منی از فرصت استفاده کردم رفتی داخل اتاق باربد
به به تالره دون شووما هی اینجایی (از حرص داشووتی میترکیدم)اما پز خودمو
حفظ کردم شیرینی رو تذاشتی رومیز رفتی سمت باربد ازتونگ ب*و*سیدمو
وتفتی عزیزم قبول شوودم باربدم خیلی ریلکس دسووترووو دور کمرم حلقه کرد
وتفت مطمئن بودم قبول میری عزیزم تالره باعصبانیت از اتاق خارج شدودر
ومحکی کوبید.
بعد از چزوندن تالره از بلل باربد اومدم کناروتفتی معذرت میخوام باربدم
کال خودشو زد به کوچه علی چپ وبا خوشی چایی وشیرینی خوردیی.
از شرکت زدیی بیرون به باربد نگاه کردم وتفتی شماکه همگ پیگ همید توهی
هنوز دو ستگ داری چرا خودتونو عذاب میدی اونی که م ل سیریگ چ سبیده
بهت ولت نمیکنه
باربد بااخی نگام کردوتفت سوار ماشین شو زیاد از ملزت کار نکگ
شام رفتیی بیرون ساناز اینا بهی زنگ زدن وکلی تبریک تفتن
از مهرماه باید میرفتی دانرگاه والکی الکی ۶ماهه من وباربد کنار همیی.
توعالی خودم سوویر میکردم که باربد اومد کنارم وتفت یه کی تو دانرووگاه راه
افتادی میتونی بیای شرکت پیگ خودم.
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من:دااااانی چیزی تفتی
باربد:واقعا نرنیدی نکنه توشات مرکل داره
من:نه بابا توشام مرکل نداره اما چیزی که شنیدم قابل هضی نیست
باربد:نبابا اینقدر دملی سنگین بود تازه میخوا ستی بخاطر قبولیت تو دان رگاه
یه هدیه کوچولو ترفته بودم اما میترسی بدم قلب واسه
من:نه دیگه اونقدراهی بی دنبه نیستی بده کادومو
باربد یه سویچ ما شین ترفت سمتی تفت مبارکت با شه ازاین به بعد راحت
میتونی هردا دوست داشتی بری
منی کلی ذوق کردم وپریدم بللگ وکلی ازش ترکر کردم
(بعدش یاد حرکتام افتادم خودم داشتی از خنده می مردم.این چندروزه حسابی
ماچ وموچ وب لل واالن پیس خودش فکرمیک نه میخوام خودمو بهگ قا لب
کنی)
مهرماه اومد وکالسای دان رگاه م رلول شدم چندوقت بعدم به پی رنهاد باربد
تو شرکتی مرلول به کار شدم( البته اموزش میدم بیرتر).
دیگه خیلی به باربد نزدیک شووده بودم وشوودیدا دوسووتگ داشووتی اما از ابراز
کردنگ خیلی میتر سیدم ازاینکه باربد پس بزنه دو ست دا شتنمو از اینکه دیگه
حتی دوست خوبری نباشی وخیلی چیزای دیگه.
توشوورکت نگاه خیلیا روم سوونگینی میکرد اما بی توده بهرووون روزامو سووپری
میکردم
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تو اولین ترم دانرووگاه باال ترین معدل قبول شووودم واین شووودید مدیون باربد
بودم.بعداز امتحانات برای اسووتراحت رفتیی شوویراز پیگ مامان اینا ۳-2از
رسیدمون تذشت قرار شد باربد برترده من چندروز بیرتر بمونی.باربد برترت
ومن بعداز مدتها بدون باربد بودم خیلی حس بدی داشووتی تازه فهمیدم وقتی
میگفت از حرفات پ ریمون می ری را ست میگفت دیگه تمام چیزی بود که از
خدا میخواسووتی حتی نمیخواسووتی نبودش ویه لحظه تصووور کنی.اما ته دلی
ازاینکه وقتی برمیگردم با برته های طالق روبه رو شووی به خودم نهیب میزدم تا
یکی بتونی کناربیام.
دو روز بیرووتر توشوویراز طاقت نیاوردم بااینکه باربد تاکید کرده بودهروقت
خواسووتی برتردم بهگ خبر بدم تا بیاد دنبالی خودم راهی تهران شوودم مسووتقیی
رفتی شرکت باربد با اینکه دا خورد اما ازم استقبال ترمی کرد.
شوووب او مدیی خو نه برخالف انت ظارم خو نه خیلی مر تب بود.همینطور که
باتحسووین به باربد نگاه میکردم باربد تفت این دو روز دات خیلی خالی بود
.دل ودماغ بهی ریختن خونه رو نداشتی وترنه کوتاهی نمیکردم
(تو دلی همگ میگفتی چرا باربد نباید منو دوسووت داشووته باشووه دیگه ام کامال
مطمئن بودم تالره رو نمیخواسووت اما بازم شوویطنت کردم وپرسوویدم از تالره
دون چه خبر)
باربد:می ره دیگه ا سم رو نیاری از شنیدن ا سمگ از دهن تو ا صال خو شی
نمیادبعد شی اون خیلی وقت برای من تموم شده همون موقع که تو مح ضر بله
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تفتی دور تالره و تموم وابستگی های که بهگ داشتی یه خط قرمز کریدم واین
مدت به طور کامل حذفگ کردم وبرام اصووال اصووال ارزش نداره واین ومدیون
توام مطمئنی اته تونبودی اته خوبیهات نبود از پسووگ برمی اومدم یا نه تو با
ریلکس بودنت فرار نیاوردنت بهی مداراکردنت حسابی منو نجات دادی.االن
میفهی که چقد مامان اینا راست میگفتن اون به درد من نمی خوره
تالره به درد زندتی مرووترک نمیخورد اهل خونه موندن نبود مدام تو مهمونی
مسافرت بود.اون موقع داغ بودم حالیی نبود.
اته ام دیدی این مدت ول کن نبود چون فهمیده بود هیچ کس م ل من به هر
سوووازش نمیر*ق*صوووه وهرچی ب گه قبول ک نه من تو راب طه ام با تالره فقط
میخوا ستی با شه حاال به هر قیمتی اما دیگه بریدم خ سته شدم با اون ارامگ
نداشتی فقط یه وابستگی بی حد ونصاب بود که اصال به اشتباه شکل ترفته بود
حاال هی همه ی این توضیحات ودادم که بدونی تالره ای دیگه ودود نداره.
یه بلخند از ته دل بهگ زدمو رفتی تو اتاقی.
چندروز تذشته هنوز برای عید هیچ خریدی نکردیی اولین کاری که کردم رفتی
ارای رگاه اول از مدل ابرو شروم کرد بعد رنگ مو وابروهامو تلییر داد کلی به
خودم ر سیدم و وقتی خودمو تو اینه دیدم خیلی خیلی خو شی اومد کلی تلییر
کرده بودم رنگ بلوند خیلی به چهرم می اومد ارایرووگرمی خیلی راضووی بود
.غروب با باربد قرار بود بریی خرید رفتی خونه یه شلوار لی مرکی دذب یا یه
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پالتو کرم کوتاه خیلی خیلی شیک و شال م رکی باحا شیه کرم پو شیدم یه نیی
پوت وکیف مرکی ام مو
برداشووتی.وقتی با باربد رو به رو شوودم اصووال چهرشووو یادم نمیره حسووابی دا
خوردو با لبخندوچهره خندون ر ضایتگ واز تلییر چهرم ن رون داد وقتی سوار
ما شین شدم چ ری ازم برنمی دا شت با شیطونی تفت بابا چی کردی بی نظیر
شدی خیلی خیلی این رنگ مو بهت میاد ای کاش برای عروسی حرفرو خورد
وادامه ندادرفتیی خرید وحسابی خوش تذشت وکلی خرید کردیی و خندیدیی.
سال تحویل خونه خودمون بودیی مادر دون اقادون هرچی اصرار کردن باربد
قبول نکرد بریی
چند دقیقه به سال تحویل باربد با کیک ودعبه کادو اومد سمتو تفت میخوام
یه درخوا ستی ازت کنی فقط خواهگ میکنی نه نگو من ا صال به نه تفتنت فکر
نکردم واماده شنیدنگ نی ستی(تا حرفگ وبزن قلبی اومد تو دهنی)دعبه رو باز
کرد حلقه ازدواج ست داخلگ بود وبالبخند دلبرانگ تفت از صمیی قلبی دارم
بهت پیروونهاد میدم م ل تمام این مدت نفسووی بمون فک کن این مدت نامزد
بودیی قبول بلند بلند خندیدم وتفتی با دون و دل قبول وحلقمو برداشووتی سووال
تحویل شوود بهترین سووال تحویل عمر بود هیچ وقت هیچ وقت به اندازه اون
لحظه خوشحال نبودم.بعد سال تحویل رفتیی خونه مادر دون اینا
اوناهی از بدو ورودمون متوده خوشحالی بیگ از حد ماشدن نیکی با شیطونی
پرسووید خبرایی نکنه نی نی دارید باربد قهقه زدوتفت فعالنه چندماه دیگه
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ایرااله سرخ شدم از خجالت .بعداز شام برترتیی خونه واون شب برای اولین
بار باربد اومد تو اتاق مرترکمون.
چند روز بعد رفتیی شوویراز واین بار بیرووتر از همیرووه از سووفر از بودن کنار
همسرم لذت بردم یه تعطیالت فوق العاده رو سپری کردیی.
بعداز تعطیالت دوباره دانرووگاه شوورکت خونه داری حسووابی سوورترم بودم
وکناراین همه کارومرلله حالت تهوشدیدم داشتی وحالی هرروز بدتر میرد به
اصورار باربد رفتیی دکتر ویه سوری ازمایگ نوشوت برام از مطب اومدیی بیرون
باربد برترووت پیگ دکتر بایه برته دیگه برترووت تفت به دکتر تفتی ازمایگ
کلی بنویسووه خیالی راحت شووه بعدم خندید اینقد حالی بد بود که دیگه چیزی
نگفتی.
دیگه تاریی وروز وساعت وفراموش کرده بودم .
باربد از شوورکت اومد خونه ویه لباس مجلسووی خیلی قروونگ برام ترفته بود
وتفت تا من دوش میگیرم اماده شو یکی از دو ستام د رن نامزدیگ چند روز
پیگ کارت دعوت واورد منتها من یادم رفت بهت بگی بد اته نریی وقتی ذوقگ
ودیدم از دلی نیومد دلرو برکنمو نرم سریع رفتی سراغ موهام پاییناشو بابلیس
کریدم ویه ارایگ ملیح هی کردمو لباسی که عرقی خریده بودوپوشیدمو
باربدم اومد ح سابی به خودش ر سیدو راه افتادیی د رن رون تو باغ بود رفتیی
داخل شوکه شدم ساناز اینا بیتا اینا یعنی همه خانوادها دو ستامون هرکی که
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باهاش رفت وامد دا شتیی اونجا بود بله باربد برای سالگرد ازدوادمون د رن
ترفته بود منو ح سابی سوپرایز کرد همه چیز عالی بود از کیک وپذیرایی بگیر
تا سوپرایزای پی در پی
سووالن پراز همهمه بود باربد بلند تفت حاال یه سوووپرایز دیگه (توتوشووی تفت
نمیخوام م ل همیرووه برات فقط یه اهنگ باشووه امیدوارم توهی م ل من با باد
اوریگ یاد روزای خاص بی افتی) با تروه موزیک هماهنگ کرد وشروم کرد
دوباره بوی عیدودوباره از تو تفتن
ازهمه توی این عید اسی تورو شنفتن
باربد می خوند وهمه همراهی میکردن
تویی که تو ودودم همیره ریره داری
سایه به سایت هستی منو همیره داری
کنار من که باشی دنیا دیگه مال ماست
تو باشی خوشبختی ام همیره دنبال ماست
دوباره یه فصل تازه توی زندتی من باش
توی لحظه هام بمون وعاشقی باش
منوازخودت بدون وهی صداکنی بمونو
تو بمون تاپای دون وعاشقی باش
دلیل حال خوبمی م ل دعای مادر
نمیره ازتوردبری چه حسی از تو بهتر
نفس بکگ کنار من هوامو تازه تر کن
میدونی که قلب منی دنیارو باخبر کن
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دنیارو باخبر کن
همراهی دوستان به اوج رسیده بود وبقیه میخوندن ومن وباربد میخندیدیی .
تازه از شوک این سوپرایزای قرنگ وپرت سرهی داشتی درمی اومدم که باربد
تیر خالص وزدوتفت حاال نوبت یه خبره-یه کوچولوداره بهمون اضووافه میرووه
خانومی
بلند تفتی چی؟؟مادردون نزدیک مابود دستمو ترفت تفت چی شد مادر چرا
رنگت پرید باربد باخنده تازه فهمیده مامان شده داره خودشو برای بابای بلگ
لوس میکنه باشوویطونی نگاش کردمو تفتی حاال لوس بازیام مونده اقای پدر
مادر دون با انرژی وخوشحالی به همه اطالم رسانی کرد همه تبریک تفتن و
از باغ دراومدیی بیرون مامانی ای نا رفتن خونه مادردون اینا.رسوو یدیی خونه
لباسووامو عوض کردم باربد تفت یه اعتراف کنی از همون اول به دلی نرووسووتی
وخیلی زود بهت عالقه مند شووودم اماهربار میخواسووتی بگی تو حرف طالق
وپیگ میکریدی وپیگ خودم بهت حق میدادم که منو نخوای
من باشوخی تو بیجا میکردی حق میدادی کرتی منو تا به زبون بیاری پرو
باربد بللی کردواز سرم ب*و* سیدورفت سمت اتاق خواب وپر سید سجاده
کجا ست؟؟به ساعت نگاه کردم تفتی باربد دان اون وقت این نماز (چه وقت
اسووت االن نه عصوور نه ملرب) طبق معمول پرید وسووط حرفی وتفت این همه
خوشبختی بودن تو -بودن این کوچولو نماز شکر نداره
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من که ح سابی قانع شده بودم تفتی پس وای سا منی و ضوبگیرم بیام همراهیت
کنی.
خدادونی ممنون بابت تموم خوشبختیایی که نصیبمون کردی.
به امید اون روزی که همه به ارزوهاشون برسن.درپناه حق

ممنون از همه ک سایی که این رمان وکه کار اولی ه ست باتمام کی وک سریهاش
دنبال کردن(سپاس)
ترووکرمیکنی از برادر زاده ی عزیزم امیرمهدی دان که منو با رمان فوریو اشوونا
کرد .
یه ترووکر ویژه ام میکنی از حمایت های بی دریه همسوورم ودل ترمی هایی که
بهی میده
با تشکر از سمیرا نظری عزیز بابت نوشتن این رمان زیبا

