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 : مقدمه

ـَــر  یکـه بــاش دخـتـ

 پـــِدرتـه ـتــیعِشــق زنـدگ ـنیاَوّلــــ یـدونـیم

ـَــر  ــآیپَنــآهگــاه دن ـنیمُحکــَم تــَر یـدونـیم یکـه بــآش دخـتـ

 گــَرم پـــِدرتـه آغــوش

ـَــر  یدستــ ـنیـه تـَرمــَردانـ یـدونـیم یکـه بــآش دخـتـ

 و يـــریتو دستـِـت بگ یتونیمـ کـه

 ینَتــَرس یچیاَز هـــ گـهید

 گَرم وَ مِهـــــرَبون پـــِدرتـه يدســــتا

 یهم بـــاش ـایدن يکـجا هَر

 بـاشه چـه نبــاشه چه

 نِگهبـــان پــدرته يفِرشتــه  ـنیتــریقَو

*** 

 پس؟ ي... کجا موندلــــــای... نالین ـ

 ؟ياومد ایماهه به دن شی.... مگه ش پوشمیاومدم دارم کفشامو م ـ

انتظار داره  شهیاز دو روز قبل حاضر م رونیبره ب خوادیسرسام گرفتم هروقت م لوفرین يغر غرا نیاز دست ا يوا

 همه مثل اون باشن.....

دارم که ازم  گهامیخواهر د هی. شهیهفده سالش م گهیازم بزرگتره و سه ماه د میسال ون هیخواهر بزرگمه  لو،ین

 سالشه االنم سربازه و .... 20هم داداشمه و مایاسمش نسترنه و ده سالشه. ن کترهیکوچ

 ......................الااااااین ـ

 هوا دمیشصت متر پر لوین غیج از

 ایخل شد دیچته زهلم ترک لوین يوا ـ
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 ارنیب فیدر منتظرم سرکار خانم تشر يعته جلوسا مین يفعال که تو خل شد میحرف نزن که از دستت کفر ـ

 شد رید گهی... پاشو دکننیم ریاونوقت خانوم نشستن و تو هپروت س

 به خودم اومدم: لویدوم ن غیبودم... که با ج المیفکرو خ يتو هنوز

 که من بدونم؟ یبگ قهاشویدق خیتار شهی! مه؟یک یشیکه آدم م ي... روزيکرد وونهامید الین يوا ـ

 !یزنیخب بابا اومدم اووووووووف چقدر غر م لهیخ ـ

 میمخ منو خورده پاشو بر روزیسال وقت داره، از د هیکنکورش. حاال خوبه هنوز  نیمارو کشت با ا لوامین نیا

کنه ازشون  یبخره و مامان و راض شیشرط اومدم که واسم لوازم آرا نیمنم به ا میانقالب کتاب تست بخر

 استفاده کنم...

بخونم...  یتجرب خوامیوم رستانیدوم دب رمی... پونزده سالمه و امسال مالمیاز خودم بگم من ن دیبزار یراست

 یراض ادیز افمیکوچولو تو پره، از ق هی کلمیو ه هیاکثرا مظلومم قدم که معمول یول گوشمیو باز طونیش یکمی

.... دوباره یچشم ابرو مشک هایرانیابانمکم تا خوشگل، مثل اکثر  شتریب میمعمول کنمیخودم که فکر م ستمین

 بلند شد: لوین يصدا

 ادین رمیاگه کتاب تست گ کنمی... به خدا خفت مگهید ایتندتند ب الین ـ

 تو... یهول یلیخ رسهیکه تموم بشه؟ مطمئن باش بهت م هیمگه چ لویبابا ن ـ

 سمتش به غرغرام ادامه دادم : رفتمیکه م همونطور

 ... هان ... هیاونوقت پاسخ گو یک نیبخورم زم شه،یمگه م تندترم نیاز ا گهید ـاه

 يتند تر برم. از همونجا با صدا یول نیدادم بخورم زم حیبهم چشم غره رفت که ترج نیو که گفتم همچ نیا

 رونیب میو از خونه اومد میکرد یبلند از مامان خداحافظ

****** 

 يجفتمون پر از کتاب بود بگو آخه مجبور يدستا.... دست من بدبخت شکست یتموم شد ول داشیخر بالخره

چشام و  نیزم خوردمیکنم که پام رفت تو چاله و داشتم م ضشیکه مستف لویبرگشتم سمت ن ،يبخر نهمهیمگه ا

 گرم و نرم... يجا هیباز رفت  نجوریبستم و اومدم داد بزنم که دهنم هم

 لب گفتم ریچشمهام رو باز کردم و ز يال آهسته

 ... خاك تو سرم شد...خدا يوا ـ

 رونیاز بغلش اومدم ب عیزار سر یحالت با
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کتاباش  نی. آخه ادمتونیکنم ند لویبار ن زیچ هیاومدم  یعنیشد  زیچ دمتونیآقا تورو خدا شرمنده ند يوا ـ

 ...نهیسنگ

******** 

 و گفت: دیدستمو کش لویدفعه ن هی

 تونمیزیخدا رو شکر چ گهید دیشما بهتره بر دیآقا ببخش نگو ... رو کرد به پسره و گفت: يور يبسه انقدر در ـ

 نشد

 که صورتش پر خنده بود گفت: یپسره نگاه کردم در حال به

 ...نهیسنگ شونیواسه ا نایکمکتون کنم ظاهرا ا دیخوایخانوما... م کنمیخواهش م ـ

 هوا گفتم:  یدفعه ب هی

 صورتتون کبود شدا... دیبخند دیباش راحت

 خنده ریو که گفتم پسره زد ز نیز بود... ابا شمین خودمم

 از پهلوم گرفت دادم هوا رفت: شگونین هی لوین

 وونهی........ چته ديآ ـ

 پسر رو نشون دادم و برگشتم بلند گفتم: هویمرد از خنده.  گهید دید نارویا پسره

 رو کردم به پسره گفتم: ،یآب قند بده ضعف کرد طفل نیبه ا یکیـ

 میدیخند یلیتوام بسه جمع کن خودتو خ گهیخعله خب د ـ

 لب گفت: ریز لویبگه ن یلحظه موند چ هی دیخنده رو لبش ماس پسره

 يریمینم یساکت باش قهیدو دق يخاك تو سرت آبرومو برد الیخفه شو ن ـ

 به پسره گفت: رو

 خدانگهدار  میبر دیبا رمونهیآقا بازم شرمنده ما د ـ

 باز بود ششین کمیهنوز  پسره

 د؟یکمک الزم ندار دیافظ خانوما مطمئنخد ـ

 خدافظ یبله مرس ـ
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مخم رو خورد  لوین میتا به خونه برس یخونه ول میکه بر میو کتابارو جمع کرد دیدستمو کش لویکه رفت ن پسره

پسره هم خوب بودا...  ییخدا یواال....... ول دیکنم دست خودم نبود از دهنم پر کاری... خب چيآبرومو برد یکه چ

 و گفت: دید لویکه ن دمیخند زیدختره خل و چله، ر گهیبد االن با خودش مال

 ؟؟يخندیحاال به شاهکارتم م يکرد يزیشفا بده آبرور نویا ایخدا ـ

 زدم جلو... لویگفتم و روم و کردم اونور و قدمامو تند کردمو از ن شیا هی

****** 

و فقط تونستم لباسامو عوض کنم و بخوابم. از ناهار خوردم  عیسر مردمیم یخونه داشتم از خستگ میدیرس

اساماس،  هیدو تماس و  دمیچک کردم د مویشده بود گوش کیشدم هوا تار داریاز خواب ب ونیزیبلند تلو يصدا

. همسن کنهیم یبزرگ ساحسا یلیرو ندارم خ شیریس یپسره نیا یدارم... اه ولش کن حوصله لیاز سه

پارك آب  میرفت میگشتیروز که با دوستامون از امتحانات برم هی... میت شدتو راه مدرسه با هم دوس لوفره،ین

خوش گذشت...  یلیاونروز خ م،یکن يبا دوستاش اومدن و خواستن با هم آب باز لمیکه سه میکردیم يباز

خودم  شیاومد جلو و گفت ازم خوشش اومده و شمارشو داد. منم گرفتم پ لیسه میبرگرد میخواستیاخرش که م

.... از یاضیبود و رشته اش ر رستانیسوم دب میشد که با هم دوست شد ينجوری... استیبد ن حیتم واسه تفرگف

حداقل رفتارم نسبت به اون بهتره. االنم  یول کترمیدرسته من ازش کوچ ه،یمامان کمی ادیخوشم نم اشیبچه باز

 ....شهینم ينجوریبخرم ا گهیخطه د هیخاموش کنم  مویگوش دی. باکنهیبهم بزنم قبول نم هاشقصد دارم با

 بابام اومده دمیاز اتاق د رونیشدم دست و صورتمو شستم رفتم ب پا

 د؟یاومد یسالم بابا ک ـ

 بابا؟ یساعته اومدم خوب میسالم ن ـ

 ه؟یخبر دیحاال چرا انقدر زود اومد یمرس ـ

 انقدرم حرف نزن زیبر ییرو واسهام چاخسته بودم زودتر اومدم... حاال پاشو ب کمی امیباشه ب يخبر دیمگه با ـ

 چشم ـ

و دوباره رفتم  ونیزیتلو يبردم. رفتم نشستم جلو ییآشپزخونه مامانم اونجا بود سالم کردم و واسه بابام چا رفتم

 هیمیکه بافتش قد ییخونهها نیشهر تهرانه. خونهامون از ا نییپا ياز محله ها یکیما تو  يتو فکر.... خونه 

خونه  يزیکردن شکم ما و تم ریفکرو ذهنش س امباهاش ندارم. مامانم خانه دار بود و تم یکلخب من مش یول

 هیمامانم و قبول داره. من برخالف بق يحرف حرف خودشه البته حرفا ییجورا هیبد اخالقه  کمیبود. بابامم 
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من اهل ابراز احساساتم نه  خب نه یبا بابام راحتتر بودم ول کمی خواستیدلم م شهیهم ستمین ییبابا ادیدخترا ز

 بابام...

بهروز) اسم بابام  د،یبرادر( ناه هیخواهر و  هی) ، مامانم يبرادر(افسانه، فتانه ، مهد هیدو تا خواهر داره و  بابام

 محمده و اسم مامان نرگس. 

 یلیمههام مامانم و خع اد،یاز عموم از خانواده بابام بدم م ریدوست دارم. به غ میاز پدر شتریو ب میمادر خانواده

 ....ی... هخورمیکارش حرص م نیمنم از ا کنهیکردن... کال نچسبن، مامانم در برابر کاراشون سکوت م تیاذ

 تشیاذ یلیکنم بچه که بود خ تشیاذ کمینسترن  شیحوصلهام سر رفته بود رفتم پ رون،یفکر اومدم ب از

بچه  گفتمیبه م ایهوا  رفتیاش م هیجهنم گر برتتیم خدا گفتمیتا م کردیکه م لمیبرخالف م يهر کار کردمیم

 ...... دهینم فیک يمثل مردم آزار یچیه دمیخند زی.... رکردیم هیگر یسر راه

 هیرفتم بخوابم که فردا  عیسر مینداشتم. شا مو که خورد گهید تمیی... حوصله اذدیدیم لمیبود داشت ف نشسته

 عالمه کار دارم....

****** 

 هیبازار... آشپزخونه بود سالم کردم و با  میمامان که بزاره با دوستام بر یواب پاشدم رفتم مخ زنتا از خ صبح

 گفتم مــــامان... یلحن لوس

 ؟يخوایم یگفت باز چ ـ

 ؟يدیبا مهسا برم بازار مامان تورو خدا تابستونه موندم خونه کف کردم باشه مامان اجازه م يزاریفقط م یچیه ـ

 من شو برو اونور فعال کار دارم زونیآو ایبعد ب يبگذره از خواب پاشد هقیبزار دو دق ـ

 ..امیزودِ زود ب دمی... تو رو خدا قول م يبزار شهیم یخب چ ـ

مهسا دوست پسرشم اومده بود  رونیب میکه رفت شیپ يانقدر خواهش و اصرار کردم گذاشت اخه سر بالخره

 چشام... يو خاندانم و آورد جلو دیمامانم بعدا فهم

 زدم... میج عیزدم سر ممیرژ صورت یواشکیحاضر شدمو به مهسا زنگ زدم حاضر شه  عیسر

***** 

 گهید قهیجواب داد پنج دق قهی! بعد دو دق؟ییبود اس ام اس زدم کجا دهیسر قرار مهسا هنوز نرس دمیرس

داخل مغازه  رمیبگ یو تا آب معدند ابونیگرم بود تشنه ام شد و رفتم از سوپر مارکت اونور خ یلی... هوا خرسهیم

 شدم
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 ...دیسالم آقا ... خسته نباش -

 ..  دییسالم ... بفرما -دار مغازه

 ... خواستمیم یآب معدن -

 دیاز اونجا بردار خچالهیته مغازه داخله  -دار مغازه

 ...یمرس -

 رد شم خوامیاونور م دیبر شهیآقا م دیپسره سر راهم بود گفتم : ببخش هیته مغازه  رفتم

 دنمیرومو کردم سمتش که تشکر کنم خشکم زد.... پسره هم از د کنمیخواهش م دییرفت کنار گفت: بفرما پسره

مهسا  دمیو برداشتم پولشو حساب کردم و بدو بدو رفتم د یسالم کردم و رد شدم آب معدن عیتعجب کرد سر

 سمتش دمیدو ده،یرس

 ؟ يسالم کجا بود -مهسا

.. .. ن.. يو نشون دادم و گفتم: ر... .ف .. .ت. . ..م.. ا ی.... ل ........ا .ا .....م ... آب معدنزدم: س... ینفس م نفس

 . و . .. ب... .خر.. ..م.... 

 ... میبر ایخب ب لهی: خگفت

به مسخره گفت:  عیافتاده؟! اونم فضول سر ییچه اتفاق ها یمهسا اگه بدون يذره که نفسم جا اومد، گفتم: وا هی

 بگو؟ من توانشو دارم؟!!! االیشده؟  یه ؟چشد یچ

 تو سرش زدم

از خنده.... انقدر بلند  دیکردم ترک فیو واسش تعر روزید انیالل شو .. بزار حرف بزنم، بعدش جر قهیدق هی -

انگار خنده اش بند  د،یخندیهنوزم داشت م یزدم پهلوش ساکت شه ول کردن،یمردم چپ چپ نگامون م دیخند

 ومدینم

 .... ؟یگفت: چ عی.. انقدر نخند هنوز تموم نشده ، ادامه داره ... سر گهیدبسه  -

 دمیخند ثی... خب دمیپسره رو دوباره امروز د -

 کرد :  کپ

 گه؟ی؟ کجا ؟؟ بگو د شیدید یک -

 االن... نیهم -من
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 نیبش ایال بگفتم: حا دمیاتوبوس دستشو کش ستگاهیا میدیکوش پس؟ اطرافشو نگاه کرد ...کووو...؟ رس -مهسا

 بهت .. گمیم

 نشست گفت: خب ... عیسر

بردارم  یآب معدن خواستمیم يکه رفتم سوپر یشدم گفتم: موقع الیکنم بعد بخ تشیاذ کمیخواستم  یم اول

 ...رونیب دمیبرداشتم و حساب کردم... دو دارویخر عیموندم... سر نجوریهم دمشیسر راهم بود گفتم بره کنارتا د

 ها...  هیکیکوچ يجاعجب  ایدن -مهسا

پسره رو  هویبود...  ومدهیهنوز اتوبوس ن میزدیحرف م میداشت نجوریهم قهی... ده دقالشیخیب گهیآره حاال د -

 لب گفتم: ریمهسا و ز يسمتم... با آرنجم زدم پهلو ادیو م کنهیداره بهم نگاه م ابونیاز اونور خ دمید

 سمتمون ادیمهسا پسره داره م -

 ه؟یکدوم خر گهیپسره د -مهسا

 بهمون : دیبگه که پسره رس يزیچ هی خواستی... مهسا مگهیکه خوردم بهش د نیبابا هم -

 سالم خانم ها... -پسره

 و پسره رو به من گفت : میکرد سالم

 رمیتونم وقتتون و بگ یم -

 دییبفرما -من

 و گرفت سمتم کاغذ هی...راستش ازت خوشم اومده... دیریخواهش کنم شمارمو بگ تونمیم -پسره

 امکان داره زنگ نزنم.. شماره رو گرفتم... حاال خوشحال شدما مثال اومدم کالس بزارم... یول رمیگی: مگفتم

 و:  می... دستشو دراز کرد بهش دست داددهیمن ام ی... راستدیزنگ بزن دیکن ی: حاال سعگفت

 ... و مهسا رو نشون دادم و گفتم: دوستم مهسا...  الیمنم ن -من

ذره دور شد مهسا  هیکرد و رفت. تا  یو خداحافظ میصحبت کرد کمی... بعدش دنتونیخوشوقت شدم از د -دیما

 زد تو سرم:

 ... ادامو در آورد... امکان داره زنگ نزنم... دوباره زد تو سرم:يایم یاالغ.. چرا کالس الک -مهسا

 ... مسخره....ارهیدر م يجمع کن خودتو ها.. واسه من لوس باز -

ناز کنم.. تو همون  کمی دیدختره از خداش بود..، با گفتیکه م گرفتمیم عیخب حاال توام اگه سر لهیخ -من

 سمت اتوبوس مهسا گفت: میو رفت دیلحظه اتوبوس رس
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 ...ستیکه از خدات ن ستین -

 ي.. تودیشال خرو مهسا هم مانتو و  دمیبازار من کفش خر میرفت می... سوار شدایداد ریگ میبر ایخب بابا ب -من

بر  شونیکیبگه تو از پس  ستین یکی زدیاز دوست پسراش زنگ م یکی دیوسط خر میرفت یهر مغازه هم که م

 ... شکشیپ هیبق ایب

****** 

سبز و شماره رو  ينه... دستم رفت رو دکمه  ایبود رو تختم نشسته بودم ، هنوز دو دل بودم که زنگ بزنم  شب

 ه خورد جواب داد:گرفتم. چهار پنج تا بوق ک

 الو ...  -دیام

 سالم -من

  دییسالم بفرما -دیام

 دیآقا ام المین -من

 ؟یبه ما زنگ بزن يشد افتخار داد یچ ؟یخانوم یخانوم گل خوب الیسالم ن -دیام

 یشما بشه بلکه خوشحال ش بیافتخار نص نیگفتم ا گهیخوبم، د یمرس -من

 ..... زمیعز يکرد يخوب کار -دیام

برادر ...خواهرش  هیخواهر داره و  هیو  شهینوزده سالش م گهیگفت چند ماه د میع به خودمون حرف زدراج کمی

از  نیو دو سالشه... مادر پدرش از هم جدا شدن و شاه نهیو داداشش اسمش شاه تاسیسالشه اسمش آرم ازدهی

 رفتن... نگ طالقو  کننیم یزن دوم باباشه، در واقع مامان باباش فقط جدا از هم زندگ

بود  کیو که گفت نزد نیدختره خوشگله، ا نیخودش گفته چقدر ا شیگفت همون موقع که بهش خوردم پ بهم

گفت اگه دوباره زنگ زد شمارشو  دمیواسش گفتم که بعدا سو تفاهم نشه، ام لیغش کنم منم از سه یاز خوش

به دلم نشسته  یبیه جور عجیچرا  ونمدیمنم از خدا خواسته گفتم چشم... نم زنمیبده من خودم باهاش حرف م

 ازش خوشم اومده... ییجورا هی ستیو مثل همه ن شناسمشیانگار چند ساله م

 شام... يکه مامانم صدام کرد برا میزدیبا هم حرف م میکه داشت شدیم یساعت کی

 کنهیمامانم صدام م يندار يکار دیام -من

 ...ي... بوس.... بادمیام اس منه فدات شم برو ... شب موقع خواب بهت اس  -دیام
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نفر بود باهام انقدر با  نی... اولختیریم يتو دلم هور زیچ هی زدیباهام حرف م ينجوریا یخدافظ.... وقت -من

شست. تو فکر بودم که اس ام  یعادت بود به دلم نم يکه از رو لیسه يگفتنا زمیعز یحت زدیمحبت حرف م

 بود: دیاس اومد.. بازش کردم ام

 لپ شما استراحت کنم؟؟؟؟؟؟؟ يتونم چند لحظه رو یبوس کوچولو هستم م کیمن  سالم

و محکم بوس کردم... خل شدم رفت... دوباره اس ام اس  یچسبوندم رو لپم و بعدش گوش ویزدم گوش لبخند

 بار داده بود: نیاومد ا

بخرم تا نازت رو  یگاش مداد رن گهیقلکم رو بشکنم و با نصف پولش نازت رو بخرم و با نصف د خوامیم

 بکشم... 

 ییاینشم خوبه چه رو وونهی....زدم تو سر خودم د ی.... همیعاشق هم بش دیمن و ام يروز هی شهیم یعنی خدا

 دمیمامان از جا پر يبا صدا کنمایفکر م

 کرد... خیغذا  ایپس؟ بدو ب یکنیم کاریچ - مامان

 باشه اومدم ... -من

****** 

و  گذرهیم مونیبپوشم... دو، سه هفته اس که از دوست یدونم چ یکالفه شدم نم رون،یب قراره برم دیبا ام امروز

چاپلوسه و مشکوك  دیام گهیدفعه هم مهسا باهامون اومد از اون موقع همش بهم م هیقرارمونه...  نیسوم نیا

 خوردیزنگ م شیکه گوش یکنم چون گاه اطیاحت کمیگرفتم  میتصم ینگرفتم ول يحرفشو جد ادی.. من ززنهیم

دوست  هیفقط با هم  ایبهش گفتم ب دمیرفتاراشو د نیداد منم ا یمن جواب نم يجلو ومدیاس ام اس م ای

 باز نکنم.... یدادم روش حساب حیترج ومدیکوچولو ازش خوشم م هیته قلبم  نکهیبا ا میباش یمعمول

چشامو  يکش رفتم تو یواشکی لوفرمین رونیب فیروشنه و ک نیبا اون شلوار ج دمیپوش دمویمانتو سف بالخره

 ... نهینب شمویرفتم کفشامو بپوشم که مامانم آرا عی... سرمیدوست داشتن یاز رژلب صورت نمی... ا دمیمداد کش

 یکیکه ممکنه  ادیبا موتور ن گهیمنتظرم بود دفعه قبل با موتورش اومده بود گفتم د يسر چهارراه بعد دیام

 گفت مزاحمه... واال...  شهیم میباش ادهی... باز پنهیبب

 بهش سالم کردم دمیپسر بچه بود رس هیبا  دمیو د دیچهارراه بود که ام کینزد

 شما؟  یخوب یسالم خانوم -دیام

 ه؟یاسمت چ ؟یگفتم: سالم آقا کوچولو خوب دمیکه باهاش بود رو بوس ي... بعد لپ بچه ایمرس -من
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 میمن خِل ییخودت کوشولو شولیتو صورتم و گفت: ب دستشو کوبوند هویصورتش بود  کیهنوز نزد سرم

 ...هیک گهید الیگودز نیجد سادات ا ایشد روش و کرد اونور....  نهیاخم کرد، دست به س هیبزلگم... بعدشم 

 داداشته؟؟؟ هیک نیگفتم: ا دیام به

و  نیشاه ایگفت ب میزدی... دستم و گرفتم قدم ممیبر ای... بکمیهولت داد رو کوچولو حساسه  دیآره ببخش -دیام

 پارك  میببر

پارك جلو تر از ما بدو بدو رفت... تو راه از  میریم دیکنه تا شن يباز کمیپارك  میو برد نی... شاهمیباشه بر -من

 : دمیپرس دیام

 ازش؟  ادیبدت نم ه؟یچطور نیرابطه ات با شاه -

باشه بازم  یه و داداشم هر چقدرم که ناتنباشه همخونه ام یهر چ هیو با نمک نیریش يبچه  نینه شاه -دیام

 دوسش دارم

 ؟یخواهرت چ -من

 ...زنتشیم کنهیم یطونیش یلیخ نیکه شاه ییوقتا یاونم دوسش داره ول -دیام

ذهنم و  یسوال هیو سوار بشه.  يباز لیوسا کردیو کمکش م کردیم يباز نیداشت با شاه دیپارك. ام میدیرس

 پرسم:گرفتم ب میمشغول کرده بود تصم

 !؟یگیبگم راستشو م زیچ هی دیام -من

 زم؟یعز یچ -دیام

 فقط راستشو بگو ها .... ؟یهست یاز من با کس ریبه غ -من

 ولم کرد:  عیو نا محسوس بغلم کرد و سر شمیو سوار سرسره کرد اومد پ نیکه شاه نجوریهم

 که غم ندارم...تا تو رو دارم  گهید یکیمن تورو ول کنم برم با  شهیمگه م زمیعز -دیام

 خل.. ي.... پووفف... پسره ستشیآدم ن ادی... حاال خوبه خلوته ز یکنیتو پارك م هیچه حرکت نیا دیاِ..... ام -من

 ..میباز شد... پس پاشو بر ششیخلوت باشه اشکال نداره... ن يجا یعنی -دیام

 ...گهیلوس نشو د دیبه بازوش : ام زدم

 حرص نخور حاال ... یباشه بابا نزن خانوم -دیام

 نیاز ا واشی واشیبود  نیریکاراشم واسم ش نیحرصم داد ا تونستیسر به سرم گذاشت و تا م دیام گهید کمی

 .... کنمی.... ولش کن بعدا بهش فکر مترسمیم کنمیم دایکه بهش دارم پ یحس
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 ازش دل کندم و برگشتم خونه.... شدیم رمیداشت د گهیساعت د هی بعده

******* 

ساعت بود پشت خطش بودم هنوز  میبار بود که با هم دعوامون شده بود... اعصاب خورد شده بود ن نیولا يبرا

امان از  یول خوادیمن و م گهیفقط با توام... با رفتاراش و ادا و اصوالش م گهیاشغال بود بعد اونوقت به من م

تونم خودمو گول بزنم که  یما نما میبش یزنگ خوراش که رو اعصاب منه درسته گفتم فقط دوست معمول نیا

 هیگرفتم  میمختلف به مغزم اومد که از حرصم تصم ي... انقدر فکر هاشمیدوستش ندارم و از کاراش ناراحت نم

 و خاموش کنم: میاس ام اس بهش بدم و گوش

ودت خوبه خ م،یباش یفقط معمول ایمن که گفتم ب ؟يبا من دوست شد یچ يبرا یتک پر باش یتونیتو که نم -

... خوب یو االنم که فقط اشغال يدیجواب نم زنمیبهت زنگ م ینشه... از صبح که هر چ ينجوریا یاصرار داشت

 .....يبه من زنگ نزن.. با گهیدختر باز... د دیشناختمت آقا ام

کردم خوابم نکرد... بغض  يهر کار یکردم بخوابم ول یخاموش کردم و سع ویگوش عیاومد سر شیوریدل یوقت

من و  اقتیپاك کردم... اصال ل عیاشکم که اومد سر نیاول کنه،یم ينجوریکم دارم که ا یم... مگه من چکرد

.... شمیدوست م دیتر از ام شگلبهتر و خو یکیبا  رمیشد منم م نطوریحاال که ا زمیاشک بر ینداره واسه چ

 خوابم برد.  کردم،یکننده م وونهید يو فکر ها هیکه گر نجوریهم

ساعت از اطاق  میپفش بخوابه... بعد ن دیچشام باد کرده، صورتمو آب زدم شا دمیز خواب پاشدم دکه ا صبح

زدم برنامه کودك... مامانم از آشپز خونه اومد سالم کردم  ونیزیاخمام تو هم بود نشستم جلو تلو رونیرفتم ب

 دیپر هوی

 ؟يشد داریب ی.......عع چته دختر زهلم رفت؟!!!!!! کـییه - مامان

 االن نیهم -من

  یپاشو صبحونه اتو بخور ضعف نکن - مامان

 رمیس خورمینم -من

ور دل من  يحاالم اومد یرونیب ای یتو اتاقت ایتو هم صبح تا شب که  يچته واسه من اخماتو کرد - مامان

شکم تو  زمیبشورم و بسابم و غذا بزارم بر دیفقط با ستمیخونه آدم ن نیواسم من تو ا ياخماتو آورد ینشست

 راحت کن نایخدا منو بکش از دست ا يشماها... ا

 ... ولم کنا یراه انداخت رمیبم رمیبم شهیم یتوام هرچ گهیاه ... بس کن د -من
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منم بزن راحت شو برو از دختر  ایدفعه ب هی يبریصداتو واسه من باال م نیشد ينجوریولتون کردم که ا - مامان

 نبودم نجایخدا اگه من شانس داشتم که ا يا گمیانشون نماز گل باالتر به مام ریبگ ادیعمه هات 

 نکهیتو اتاق اونجا راحت ترم مثل شما هم ا رمیاه بسه ... باز صبح شد غر غرات شروع شد اصال م -من

 ... با قهر رفتم یراحت ينجوریا

 نسترن اومد سمتم: دمیصداش و نشن گهیغر غروام ... رفتم سمت اطاق د گهیآره د - مامان

 شده؟ یچ -رننست

 یول گذرهیم مونیماه شده که از دوست هیتازه  نکهیبرو کنار... رفتم تو اتاق درم بستم.... با ا یچیدادم : ه هلش

 هیبودنش... زل زل نگاه کردنش... گرم يسر به سر گذاشتناش... جد يدلتنگشم... برا کنمیحس م بیعج

 دستش...

 یخوب”گریباز“ ولی! …دارم ”آه“ …ــا دلت بخواهـــــــددارم! تــــــ ”هگری“! دارم”بغض”…روزها نیا

 خنــــــــدم می'' …شده ام

 شدمیسرعت دلبسته ات نم نیبه ا یکاشک دمیام

 شانیهــا ی! دوستــنجــایداردا یبـــیعج يچند؟؟! آدم هــا يرسی …احساس کنندیپُر م يگریرا با د تیجا

 ست و رفتــن شان آشنـــا....ا ـــبیســت دلبستــن شـــان غر ینـــاگهان

 !!!! ؟یمن دلتنگ يتوام به اندازه  دمی!.... امیستین گهیباور کنم د یعنی... کنهیم کاریداره چ االن

 بـــود " یکـــی"بـــود ... کـــه ... فقـــط بـــا " یکـــی " کـاش

****** 

روشن  موی... امروز بعد سه روز گوشمرفتیگیهمه رو م يو گرفته بودم و پاچه  یعصب نجوریچند روز هم نیا

و نخونده پاك کردم  دیتا هم از دوستام... مال ام 3،4 دیتاش از ام 8عالمه اس ام اس واسم اومد  هیکردم. 

دلم بشم... از  فیحر تونمینم يانگار یزوده ول یعاشق شدن کم يبرا دیکنه.... شا حیخودشو توج خوادیحتما م

بود  دیشروع به زنگ زدن کرد.... ام هویدستم بود که  یدق کردنم... گوشصداش تا مرز  دنیو نشن يدور

 سبز و فشار دادم: يشدم دکمه  مونیآخر پش يتو لحظه  یجواب بدم ول خواستمینم

 دادش بلند شد: يصدا هوینزدم  ی.....حرف الیالو ن -

 کم عقل يتره دخ کنمیدو تا دستام خفت م نی............ اگه دستم بهت برسه با همالین -

 .....نعره زد:کنیو نگات م ستمیم يکردم: منم وا یقاط هوی منم
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قدره.... سه روزه... سه روز  نیخاك تو سر هم شعورهیته اعتمادت به من ب یعنیخفه شو............. خفه شو.....  -

نگرانت  یگینم یتموم... آخه عوض یو بعدشم همه چ يبا يدیاس ام اس م هی... يو خاموش کرد تیگوش

 .......یم

چون  يآقا، فکر کرد یوفتیپس ن یوگرفت شیآخه... دست پ يتر ی..... تو عوضیعوض یگیزدم: به من م داد

 يبه رو یول دمیترس کمی دمیشنیشو م یعصب ينفسا يبرت نداره(صدا االتیآقا خ ریسنم کمه خر و نفهمم نخ

 دایزرنگ تر از توام پ نیبب حاال رینخ يهر یدم بگبع یازم سوءاستفاده کن یتونیم ي) فکر کرداوردمیخودم ن

 دستت و خوندم آقا.... شهیم

هارو به من  يور يدر نیا يدار یآروم باشم... االن رو چه حساب کنمیم یاالن دارم سع نیبب الیگفت: ن آروم

 زیچ هیبا  ...نهیته اعتمادت به من هم یعنیمکث کرد:  کمی..... ؟يذره پشت خطم بود هی نکهیا ؟یچسبونیم

 یبهونه اته که باهام بهم بزن دمیرم... شایباشم؟ ... زنگ بزنم از دوستت سراغتو بگ خبریکوچولو سه روز ازت ب

 ....کیسراغ  يبر

 : باشه ثابت کن...دمیحرفش پر وسط

 ثابت کنم؟! ... داد زد: هااااان... قایدق ویچ -دیام

همه زنگ خورت اون  نی... ثابت کن ایثابت کن فقط با منگفتم سر من داد نزنا منم بلدم داد بزنم...  -من

 ...کنمیکه من فکر م ستین يزیچ

ازت  يپدر هیفقط اگه بهت ثابت شد  کنمی: باشه ثابت مومدینفس نفساش م يمکث کرد، هنوز صدا کمی

 دایاون سرش ناپ ارمیدرب

 من قبول ك..... یکن کاریحاال فعال تو برو فکر کن چ -من

 اس و قطع کرد حرفام تم وسط

 من ماست چقدر کره داره... هی دمی... نشونش مکنهیرو من قطع م ویگوش گهیحاال د شعوریب

 گهیزدم... خدا کنه راست گفته باشه ... د غیج تونستمیوپرت کردم رو تخت و سرم وکردم تو بالش تا م خودم

 هی.. از ارهیگه، اونوقت پدرم و در مراست ب ترسمیطرفم م هیاز  یصداشو ندارم.... ول دنیو نشن شیطاقت دور

 واقعا راست بگه و زود قضاوت کردم... دیشا دمیطرفم حق و بهش م

 .....! رسمیکه م "تو" به

 ....!کنمیم مکث
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 را يزیچ "تییبایز"که در انگار

 گذاشته ام ! جا

 ...مثالً

 ..... آرامش تیصدا در

 ی...... زندگ تیچشم ها در

... رنی... همش افکار جور وا جور تو مغزم رژه مشمیم ووونهیرفته... دارم کم کم دگ یلی.... دلم خایخدا يوا

 یبه رابطه مون ادامه بدم... آخرش چ هیاصال کار درست دونمینه... نم ایبهش اعتماد کنم  تونمیم دونمینم

 !....شهیم

 ستیتو ن ریتقص

 من

 روت حساب کردم يادیز

.... 

****** 

... شرط یو تنش يریدرگ چیباشه، بدون ه یساده و معمول یِ دوست هی مونیدوستکنم که  یو راض دیام دیبا

 حرف و زدم.... نیا ارمیازش کم ن نکهیگذاشتن واسه ثابت کردنش بچگانه است، واسه ا

ماه  هی يمن بودم تو نیبود ا یمنطق دیبه فکر خودم باشم، با دینه با ایبوده  یکه با کس ستیبرام مهم ن گهید

که بهش دادم حرصش گرفته  یبکنه به خاطر اون اس ام اس يپافشار دیشدم، نه اون. اگه هم ام دلبسته اش

 کردم... ينجوریباهاش خوب بودم ا شهیکه هم یمن

به خاطر  ییجورا هی گمیخاموشه... من که م میگوش ایچرا زنگ نزدم  شدینم ریگیفرستادم اصال پ ینم اگه

 مهیبه خاطر خاموش کردن گوش دادشیتموم داد و ب يکه تموم کرد يودغرورشه و بگه که من باهات بودم تو ب

که  ییوقتا زارهیسر به سرم م ای کنهیم یشوخاوقات باهام  یاکثرا باهام سرده فقط بعض دی.... ههه......... رفتار ام

نفعمه که به  ینباشه ول ينجوریا دمی... شاچونهیمنو بپ خوادیم ییجورا هی هیحسش نسبت بهم چ پرسمیازش م

 تموم کنم... 
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مامان کجاست گفت رفته خونه  دمیپرس لوی... از اطاق خارج شدم... از نارمیگرفتم برم از دل مامانم در ب میتصم

هم غر غرو هست. هر دوتا پدر بزرگامم فوت  یلیمادر بزرگ و دارم که خ هی نیمامان بزرگ. من فقط هم ي

 .... کنهیبوده فوت م الشس15، 14بابام  یام، وقتباب يو بابا شیسال پ 5مامانم  يکردن بابا

 اونجاس؟ یرفته؟ ک یچ يمامان برا لوین -من

 اونجا بود زنگ زد مامانم بره دیخاله ناه -لوفرین

 رو ندارم... غویج غیدو تا ج نیا ي!!! من که حوصله زن؟یاونجا رو به هم بر نیالبد نسترنم برده تا با نازن -من

 حاضر شد... دیجلوتر از مامان پر دیخاله رو شن نسترن تا اسمه -لوین

 نسترن نباشه...  شهیهست مگه م ییجا نینازن یوقت گهیآره د -من

لوسه  یکمیسالشه) و عمو محموده و دوازده سالشه  36و  هیآخره مامان يخاله (خاله بچه  يتک بچه  نینازن

 هیضربدر دو بشه البته  نینازن نکهیاشته باشه تا ابچه رو د هی نیداد هم حیرابطش با نسترن خوبه. خاله ترج یول

نخواست .  نیخواهر برادر داشته باشه که نازن ارهدوست د دیپرس نیاز نازن ارهیب گهید يبچه  هی خواستیم یزمان

 شدن...  مونیاونام پش

 یبخوام هر چ ییاکمک و راهنم لویاز ن دی. فعال بامیکن یو باهاش آشت ارمیمامان برگشت از دلش درب یوقت دیبا

 و کمک کنه.  رهیبگ میتصم تونهیباشه از من بزرگ تره و بهتر م

 به خودم اومدم: لوین يصدا با

 ؟يشده؟ چرا تو فکر یچ -

 خودمون بمونه؟ نیو ب ینگ یبه کس يدیبگم قول م زیچ هی لوین گمیم -

 چند روزت ربط داره؟ يایبد اخالق نیشده مگه؟ به ا یچ -

 ه اونم مربوطه....ب ینگ یبگ يا -من

داشتم واسش  ی... وقترمیبگ خوامیکه م یمیتا دعوامون وتصم دیام دنیکردم به گفتن ماجرا... از دوباره د شروع

و  انیجر ایشو داشت  یخونسرد بود، انگار که آمادگ ییجورا هی دمیند افشیتو ق يرییتغ چیه کردمیم فیتعر

  دونستیم

 .... ه؟ینظرت چ -من

 نیبزار بگم اول یول یکنیم حتینص يدار یگیمن بخوام بگم تو م یجونم االن هر چ یآبج الین نیبب -لوین

پسرارو  يخوایسنته که م ياقتضا میگیم میریگیم دیند نمیحاال ا يبود که باهاش دوست شد نیاشتباهت ا
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تو فقط  یبجآ يشد دواریامبود که بهش  نی... اشتباه دومت ایو دوست بودن باهاشون رو تجربه کن یبشناس

 ساکت موند بعد چند لحظه گفت: یکمیبه وقتش باشه...  دیبا يزیهر چ نکارایسالته زوده برات ا 15

 ياز رو دمیکه من فهم نجوریا یساده داشته باش یباهاش دوست يخوایکه م یبهش بگ يچطور يخوایم -

 ...مونهیهم که شده باهات م يلجباز

 ؟ياریبگم نه نم -من

 ..!......؟یچ -لوین

 .نییتو برو باهاش حرف بزن... سرمو انداختم پا -من

 به خودش اومد داد زد: هویلحظه ماتش برد  چند

 ؟ زده به سرت؟!!! یگیم ی.......؟ معلومه چیچ -

 !؟یکنیقبول م یباشه آج کنهیداره قبول م یسیتنها راهشه... چون باهات رو دربا گمیم یدارم چ دونمیم -من

 چپ چپ نگام کرد و گفت: کمی یداشته باشه ول يریتاث دیمظلوم کردم شا خودمو

 محاله قبول کنم... اصال حرفشم نزن........ -

****** 

 که دستاش شل شد و برگشت:  دیپوشیداشت کفشاشو م لوفرین

 ...يکرد تیبچه باز یاصال به من چه مربوطه خودت برو... منو قات -

... يزشته اگه نر شینیبب يخوایگفتم تو م دیزنگ زدم ام ختمیربرنامه  نهمهیجون من برو من ا یبابا آبج -من

 ..نیآفر گهیکارا نکنم.. دفعه آخره قولِ قول برو د نیاز ا گهید دمی.... تو برو قول مگهیهماهنگ شده د

 نگام کرد:  درمونده

 دفعه آخرت باشه ها...  -

که مامانم با نسترن هنوز  نهیکه آوردم ا یچنگ زد و رفت درم محکم کوبوند... تنها شانس نیاز رو زم فشویک

 خونه مامان بزرگم مونده...

****** 

که از دلشوره  ي... واومدهین لویهنوز ن یشده ول میساعت ون هی دمییجو یناخونمو م یداشتم بدجور ه استرس

 لمیحواسم به ف اول قهیبره دلشوره امو... ده دق ادمی دنشیبا د دیشا يد يو يکما رو گذاشتم تو د لمیمردم... ف

... مرده بودم لمیرفته بود و رفتم تو بهر ف ادمی یهمه چ گهید دیو گلزار رس ییایبه رقص ح لمیف یوقت ینبود ول
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که  نجوریاول و داره برام... هم یتازگ نمیبیهر دفعه که م یول نمیبیکه دارم م هیبار نیدهم نیا دیاز خنده شا

 وا:ه دمیپر یکنیم کاریچ يبا صدا دمیخندیم

 انیجر ؟ي... چرا زنگ نزددمیترس وونهید يایم صدای: خدا خفت کنه چرا بلوفرهین دمیبرگشتم د دمیکش غیج

 رفته بود: ادمیرفتنش به کل از  رونیب

 فونی.. چشم غره رفت: آینیبیم لمیو ف يراحت لم داد الیبعد توام با خ رونیبفرما واسه خاطر خانوم برو ب -لوین

 همراهم بود... دیانس آوردم کلش يو بد گذاشته بود

 ....گهیگفت؟ د بگو د یبهش؟ چ یشد؟ گفت یحاال بگو چ الیخیب -من

 :سادیدفعه وا هی کشوندیمنم دنبال خودش م اوردیو لباساشو در م رفتیبه سمت اطاقش م الیخیب نجوریهم

درست کن که دهنم خشکه  يزیچ یبزار لباسام وعوض کنم توام برو واسم شربت يدنبالم راه افتاد یاه چته ه -

 کنم  فیو تعر امیتا ب

و رفتم واسش شربت آلبالو  کردمیلب غر غر م ریاه... ز ایستیول کن ن يدق ند تیتوام تا من و با خونسرد -من

 عیسر دادیبهونه نداشته باشه رفتم تو حال نشسته بود رو مبل و داشت موهاش و ماساژ م گهیدرست کردم تا د

 بت و دادم دستش:نشستم کنارش و شر

 خب... -من

 بعد بگو خب.... نییبزار از گلوم بره پا ؟یخب چ -لوین

 شد و رو کرد سمتم: يشربت و نوش جان کرد جد نکهیپووفف... از دست تو.... بعد ا -من

رد و بدل شد  ییصحبتا هیهم از طرف تو زدم... خالصه  ییحرفا هیحرفاتو بهش زدم  يمن همه  الین نیبب -

 بود یحرفاشم منطق یگفتم دو تا اون بعض من یکی

 ؟یچ -من

تو  یشرفتیپ یلیکه متاسفانه نشده تو خ ینکن یرفتار کرده که تو با خودت برداشت يگفت جور نکهیمثالً ا -لوین

 سوء تفاهم بوده..  هیدعواتون  انیاحساست... گفت جر

 سوءتفاهم بوده؟! یچ یعنی -من

با  يگفت اگه بخوا کردهیبا پدرش صحبت م دیام یامانش داشته با گوش.. مگمیم ياگه وسط حرفم نپر -لوین

 نه ایراسته  ینیتا بب یمادرش صحبت کن

 ؟يکردیباور م يتو بود -من
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 خودش يراست و دروغش پا گهید دونمینم -لوین

 شد؟ یحرفاتون چ جهیحاال نت -من

 خوابمیم رمیمن م گهیعمل کنه خب د بهش دیبهم داده که با یقول هی الیندارم فقط ن یگفت من مشکل -لوین

 نکن دارمیخستم ب

 ازم؟!.... خوادیم یباشه...واقعا چ یخوب زیچ دیاز قول نبا دیباشه... رفتم تو فکر مسلما منظور ام -من

******* 

... ماجرا میبا هم برخورد کن يکه مثل دو تا دوست عاد میکردم و قرار گذاشت یآشت دیبا ام بایشب تقر همون

 لویخودم و جمع و جور کنم از ظهر که ن کمی دمیاومد بهتر د یاز حد خودش کش م ادیو ز يخودیداشت ب گهید

 سر خودم و گرم کنم... دیفکر کردم .. با یلیخ رونیرفت ب دیبا ام

غذا بزارم  عیباشه.. منم رفتم سر فیخونه کث نمینب امیم یگفت وقت لویخونه .. به ن ادیب خواستیشب م مامانم

چه کنم که  یداد بهم ول ریگ یمورد عالقه اش ...درسته مامانم الک ي... زرشک پلو با مرغ ... غذاواسش

و خردش کردم. سرخش کردم... مرغ که  مو شست ازیدر آوردم گذاشتم آب بشه.. پ زریمهربونم.... مرغ و از فر

برنج و دم کردم و رفتم حمام ... .... ختمیر ازمیساعت پ میو گذاشتم رو گاز... بغد ن ختمیرفت آب ر خشی یکم

آب سرد و تحمل کنم  تونستمیهم م قهی... بچه که بودم تا ده دقخیدوش آب  ریز يداره تو تابستون بر یچه لذت

 رو... واال... یخیچطور تونستم تحمل کنم آب به اون  نمیبیم کنمیاالن که فکرشو م

واسم ببافه... رفتم به  لوین شینمشو گرفتم ... بعد رفتم پبا سشوار  کمیموهامو  دمیحموم اومدم لباسام و پوش از

 و گوجه اضافه کردم....  ینیزم بیبرنج وخاموش کردم به مرغ س ریغذا سر زدم ز

 نشستم لوین شیحال پ رفتم

 ؟یرو دوست داشت یتو تا حاال کس لوین گمیم -من

تا حاال  یول ادیخوشم ب یکس ي افهیقاز  دیو دوست داشته باشم؟! شا یکس خورهیمن م ي افهیبه ق -لوفرین

هر  ایدوست بشم  یواسه من که زوده بخوام با کس یبهش فکر نکن ادینداشتم... توام بهتره ز یبه کس یحس

 .....يتر کیچه برسه به تو که از منم دو سال کوچ گهید زیچ

 اد؟یم یسوال بود.... مامان گفت ک هینگفتم فقط  يزیمن که چ -من

 برسه... دیبا گهیداالن  -لوفرین
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نداشت.. حوصله ام سر رفته بود... آهنگ  یچینگفتم کنترل و برداشتم چند تا کانال عوض کردم ه يزیچ گهید

 یلیخ پیباحال بود... دختره تو کل یلیتازه اومده بود... آهنگش خ دادیو م نیگذاشتم... داشت آهنگ ماچ افش

 لویبه پسرا.... زنگ در و زدن.... ن هم تو کفش... چه برسمن که دخترم رفت نیا هیزیخوشگل بود.... عجب چ

 جواب داد:

 لو؟یبود ن یک -من

 مامانه... -لوین

 گفتم:  عیسر دمی.. تا مامان و دادیرفتم جلو در.. منتظر موندم مامانم ب عیسر

 ؟یسالم مامان جون خودم خوب -

ستش گرفتم گذاشتمش کنار در.. بغلش کردم و از د فشویکرد و روش و کرد اونور... ک یلب ریسالم ز هی مامانم

 ...گهیخب ببخش د شمیم یروزا عصب نیا یدونیمامان اونروز عادت بودم توام که م دی: ببخشدمشیبوس

... من اگه سرت داد نمونیب مونهینم یحرمت گهید یبهونه بد اخالق باش نیبه ا شهیاگه قرار باشه هم - مامان

 یسر مادرت داد بزن دیکنم... تو چرا با یخودم و خال خوامی.... مارهیروم فشار م یگوقتا زند یمادرتم... گاه زنمیم

 برو اونور که ازت دلخورم 

 درست کردم میکه دوست دار یی... تازه غذاگهی... ببخش ددیخب من که گفتم ببخش -من

 آخرش باشه.. يدفعه  دهیمامان ببخشش قول م -لوین

 کرد: فیتعر یبابام دست پختم و خورد کل یکرد... شب وقت یخره آشتکردم که بال یانقدر منت کش خالصه

 وقته شوهرته ها...  گهی.. بابا فکر کنم دمیخانومم خورد الیبه به .. چه عجب دست پخت ن -بابا

 بابا....  -من

 شمیپ يایحرفا واست... به وقتش که شد خودت م نیکردم بابا ... هنوز زوده ا ی... شوخهیخب چ لهیخ -بابا

 خوامیشوهر م یگیم

باهام... اعتراض  کردیم یبارش بود شوخ نی... اولزنهیحرف م ينجوریبابام داره باهام ا دمیخجالت کش کمی

 کردم:

 اِ..... بابا............  -

 نکن.. تیمحمد دخترم و اذ - مامان
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و گفت و  نیشد دخترم؟ ابا هم حاال  نیزدیکه حرف نم روزیتا د نیکرد یشد آشت یچ یچشم خانوم... ول -بابا

 ..دمیخند زیر زیمنم خندم گرفت ر دیخند

... حاال که دارم فکر میو خنده خورد یچشم غره به بابام رفت... شام و با شوخ هیداد زد: محمد..... بعدم  مامان

ب بعد چند .... امشوفتادمین دیام ادی ادی.. حاال که تو جمع خانواده بودم زمیکه چقدر ما خوشبخت نمیبیم کنمیم

 ... دمیوقت از ته دلم خند

******* 

و خونه  انیمتلک گفتناشون و اصال ندارم... االن دوباره م يمامان خانواده بابام و دعوت کرده... حوصله  امشب

ما  ي... خونه شترهیمتر از ما ب 30حاال خوبه خونه خودشون متراژش همش  کهیکه کوچ کننیامون و مسخره م

قدره.... حاال خوبه که  نیتوانش هم بامبالخره با میندار یما اعتراض یدود صد متره ولح ستیبزرگ ن ادیز

 .... ندازمیم کهیداداش خودشونه انقدر ت

داماد عمه ام معذبه... رفتم  ينگاه ها ریمانتو بپوشه آخه ز خواستیم لویبپوشم... ن یلباس چ کردمیفکر م داشتم

 بپوشم: یازش بپرسم چ لوین شیپ

 شدم جیبپوشم گ یبه نظرت امشب چ لوین -من

 ...يدوست دار یهر چ دونمینم -لوین

 ...رسنیاالن م گهی... بگو د دونمیخب نم -من

 توام مانتو بپوش..  يخوایمانتو بپوشم... اگه نظر منو م خوامیمن که م -لوین

 ....ست؟یزشت ن-من

... بازم يریبگ میو خودت تصم یدقت کن دیباموردا  نیتو ا ویکنیکه جلب توجه م يدیرس یبه سن گهینه د -لوین

 ....يهر جور دوست دار

 یآبج یمرس -من

 گرفتم منم مانتو بپوشم... تا حاضر شدم زنگ در و زدن... عمه افسانه بود میتصم

 نی: سالم عمه... خوش اومدمن

 فدات شم؟ یعمه جون... خوب ی... مرسزمیسالم عز -افسانه عمه

 ....یمرس -من
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کردن و رفتن نشستن... عمه افسانه دو تا  یاومدن داخل....همه سالم و احوالپرس ایهرش و بعد پوعمه، شو پشت

 ایسالشه و پو کیو  ستیب نای.. دختراش جفتشون ازدواج کردن وترانه بارداره. ت ایپو نا،یپسر... ترانه، ت هیدختر و 

 ها... يافاده ا ادیصال ازشون خوشم نم..... اششیاوسه سالشه ...  ستیو شش.... ترانه خانومم که ب ستیب

 ...انینم نایافسانه جون پس بچه ها کوشن... ترانه و ت - مامان

 االناس که برسن... گهیکار داشتن... د ییجا انیچرا بچه ها با هم م -افسانه عمه

 اهان... زنده باشن...  - مامان

که  کردیپخش م ییداشت چا لوی.. نمیکن ییرایاشاره کرد پذ لویبحثشون داغ شده بود مامان به من و ن گهید

 زنگ در و زدند:

 کنمیمن باز م -من

 دییبله.... .... .. بفرما -

 ال؟یبود ن یک - مامان

 عمه فتانه بود... -من

نشستن مامانم از  نکهیو ترانه و شوهراشونم بودن... بعد از ا نایاومده بودن... ت نایو باز کردم کل خاندان عمه ا در

 :دیپرس عمه فتانه

 و ترانه با شما اومدن؟ نایت -

 زن داداش....  میدیرو د گهیدر همد ينه جلو -فتانه عمه

 ....نیبه هر حال خوش اومد - مامان

هم با  رایمانتوم بود... سم بیاومد... تو ج میاس ام اس گوش يکه صدا کردمیتعارف م وهیبهشون م داشتم

 نداخت:بهم ا کهیت هیطبق معمول  لیموبا يصدا دنیشن

 چشم و ابرو اومد... هینچسب بعدشم  يشما بود... دختره  هیگوش نکهیجون مثل ا الین -رایسم

نا  ياشاره  هیدخترا ( هیمن بر خالف بق یدونی... آخه م رانسلهیحتما ا ستین یجون کس راینه سم -من

اهلش  گفتمیره داشتم م... آگمیم یکه چ یدونیمکث کردم: م هیکارا...  یمحسوسم به خودش کردم) اهل بعض

شم و براش باز کردم... داشت از یو گفتم و ن نیفکر کنم عاشقم شده.... ا رانسلیشده ا گهیدوست پسرم د ستمین

کردم  یسع رفتی... چشمم خورد به مامانم داشت برام چشم غره مدادمیبار بود جوابشو م نیاول دیترکیحرص م

 ....ارمیخودم ن يبه رو
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لج  خوانی... ههه.... مثال مدنیخندیو م کردنیبا هم پچ پچ م یهم نشسته بودن هر از گاه شیو ترانه پ رایسم

 بود: دیاومد اس ام اس دارم بازش کردم ... ام ادمی هویبمونن...  الشی... بزار تو خارنیما رو در ب

 ...؟یصحبت کن یتونی.... م؟ییکجا -

 دادم: جواب

 ...میمهمون دار تونمینه نم -

 جواب داد: قهیدو دق بعد

 میکن دیواسه مدرسه اش خر میبر میخوای... مادیم تامی... آرمرون؟یب میفردا بر -

 بهت...  دمی: باشه حاال خبرشو ممن

هم مدرسه ها باز  گهیهست و تا چند وقت د وری... االن اواسط شهرگذشتیم مونییاز آشنا میدو ماه ون بایتقر

 شد... بلند نایا يخنده  يصدا ارهی... دوشهیم

و  دیو پسراشم سع رایدختر عمه فتانه اس... عمه فتانه دو تا دختر داره دو تا پسر. سمانه و سم رایسم

برعکس اسمش تلخ و نچسبه درست مثل  یسالشه اسمش عسله ول هیازدواج کرده دخترشم  رایسامان...سم

تازه نامزد کرده  دیسالشه سع ازدهیهندم و س کترهیسال ازم کوچ هی... سمانه هیمامانشه. کال تو خانواده اشون ارث

شه .  لیجهازش تکم مای... منتظرن تا شماسیعقدم کردن... اسم زنش ش شیمراسم نامزد يتو شیدو ماه پ

به خاطر  شتریب گمی... من که مشونیو بعد برن سر خونه زندگ یمراسم عروس يپول جمع کنه برا دمیسع

 جهازه.....

 ي... هر چند خدا در و تخته رو خوب با هم جور کرده... صداادیقوم مغول برب نیااز پس  دیکه با مایش چارهیب

 نفر اومد... نیبود و طبق معمول آخر يزنگ اومد... عمو مهد

... مامان مرغ و بادمجون و سوپ و میو زنعمو ستاره انداخت لویو ن نایشام و با کمک ت يساعت سفره  هی بعد

 درست کرده بود... مهیق

 :ششیعمو اشاره کرد برم پ غذا بعد

 ؟یکنیم کاریعمو جون با درسا چ يچطور -عمو

 عمو مدرسه ها که هنوز باز نشده....  ی... ولی: مرسدمیخند

 از االن بخون نیبش يری!!!.... اشکال نداره بعدا که م؟یگیبابا ... جون بابات راست م يا -عمو

 به االن.... چه برسه  خونمیعمو من تو دوران مدرسه به زور م -من
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 نطفش باز شد: نایکه ت میکردیبا عمو بگو بخند م میداشت

 کمرته... يتا نصفه ها رسهیدورت نم ییدست دا نیبد فرم شده ها بب کلتی... هيجون چقدر چاق شد الین -

 اسکلتن...  هیدخترا که شب نیا هیگوش نده... چ نایعمو جون به حرف ا یخوب میلیخ رمینخ -عمو

 من اسکلتم یعنی یی. .. . دااااا. -نایت

 ندارم ينظر گهی... من دالیخیبابا اصال ب -عمو

 حرفش دپرس شدم..  نیخرده با ا هیتابلوئه؟!  یلیاضافه وزنم خ لویک 6، 5 نیا یعنی

 ... عمه افسانه بچه اول و فتانه سوم.هیجد کمیمهربونه.... بابام بچه دومه  یلیآخره و خ يبچه  يمهد عموم

عمه هام به  ینداره سرش تو کار خودشه ول یبه کس يعموم و دوست دارم چون کار کمیا عموم، عمه ه نیب

.... عموم خدا خورمیحرص م گهینم يزیچ نکهیچقدر از ا يآ گهینم یچیمامان منم ه گنیمتلک م یلیمامانم خ

 .هده سالشه ماهانم شش سالش الدیبده برکت سه تا پسر داره مهرداد همسن منه م

راحت نبودم و معذب بودم... خدا  رایشوهر سم ینگاه مجتب ریساعت پاشدن و رفتن... تمام طول شب ز مین بعد

 رو شکر که رفتن.....

******* 

 یمدرسه... مامان از خدا خواسته داد.. هر سال کل دیخر میبر میخوایمامان پول گرفتم و گفتم با مهسا م از

خودت برو از محل خودمون بخر.... رفتم  گفتیکرد م یقبول نم یول میمکن دیبازار خر میبر کردمیالتماسش م

حاضر شدم و از مامان پول  عی... سرظرمهبازار منت کینزد يتو مترو گهید قهیگفته بود چهل دق دیحاضر شم، ام

 گرفتم و رفتم سر قرار.... 

آدم  نجوریمردا... هم نیا کشنینداره خجالت نم تیامن نجایبود... پوفف آدم ا دهیسر قرار هنوز نرس دمیرس یوقت

 یکیبار  هیسحر دوستم...  اوردمیحالشون و جا م رفتمیبزن بهادر و پررو بودم م کمی... اگه کننیم یو دست مال

مثل  تونستمیکاش منم م يطرف و بزنه... ا خواستیمزاحمش شده بود و بهش دست زده بود افتاد دنبالش و م

 :دیسحر باشم... زنگ زدم ام

 لو.....ا -دیام

 دو ساعته معتله توام... دمیپس من رس ییکجا دیسالم ... ام -من

 همونجا باش اومدم رسمیم گهید قهیسالم من دو دق -دیام
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.. اولش نهی... دستمو تکون دادم منو ببادیاز دور داره م دمشیو گفت و قطع کرد... د نیحرف بزنم... ا نزاشت

 طرفم اومد دیمتوجه نشد... صداش که کردم منو د

 پس؟ ییسالم... کجا -من

 غر نزن گهیسالم... حاال که اومدم د -دیام

بهتر بود  یلیخ دیهم نبودن... ام هیاصال شب د،یبود، خواهر ام تایسالم به خودم اومدم.... آرم يصدا هیدفعه با  هی

که تو سن  نهیا به خاطر دینچسب بود شا ییجورا هیخواهرش اصال خوشگل نبود...  یول هیمعمول افشیحداقل ق

 کردم: جورخودم و جمع و  عیاشم نداره... سر نهینه زم یبلوغه... ول

 ... خوشوقتمالمیسالم.... دستمو دراز کردم: من ن-من

 ...نطوریفشرد: منم هم دستمو

و حساب کنه  خرمیکه م ییزایپول چ دیسمت بازار... نزاشتم ام می... رفتشهیم ریکه د میبر گهیخب د لهیخ -دیام

 دینبا رونیب ادیزن با مرد م یوقت گنیکه م ییمردن اون مردا گهی... دهیخب تابلو بود الک یتعارف زد ول هی یعنی

 يمردا هستن که دستشون و جلو نیاالن ا گهیمنقرض شده د گهیجور مردا د نیکنه.. نسل ا بشیدست تو ج

 ...کننیزنا دراز م

به  هینجوریا تشیبه نظرم شخص یول هینجوریفقط با من ا دیداشت... شا یآروم و کم حرف تیشخص هی تایآرم

 به خودم اومدم: دیام ي... با صداادیم ينظر موز

 ...ن؟یخواینم يزیچ گهیتموم شد؟ د دتونیخر -

 من که تموم شد -من

 من گشنمه... میبخور زیچ هیجا  هی میبر دی... امنطوریمنم هم -تایآرم

 ه؟ینظر تو چ الیباشه وو ن -دیام

 میندارم بر یرفح -من

.. میرو گرفت گهیآب شد... شماره همد خشیذره  هیموفق شدم  کمیرابطه برقرار کنم..  تایبا آرم کمیکردم  یسع

 و من تا دم مترو رسوند.. میخورد عیهات داگ گرفت... سر چیواسمون ساندو دیام

 م خدافظ تا بعدبر گهی... من دمینیبازم همو بب دوارمیخوشحال شدم ام دنتیاز د تایآرم -من

 خدافظ.... نطوریمنم هم -تایآرم

 خونه اس ام اس بده... خدافظ يدیبرو... رس گهیباشه د -دیام
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دارم اشتباه فکر  دیشا دونمینم کنهیم تشیاذ زیچ هیسرد تر بود انگار  کمی دیتکون دادم ورفتم... امروز ام سرمو

 نبوده...... یخاص زیو چ کنمیم

******* 

ع مدارس گذشته بود... معلم ها از روز دوم شروع کردن به درس دادن... اکثرشون همون معلم هفته از شرو هی

 پارسالمون بودند...  يها

... تا زنگ مدرسه خورد کردمیم ياس ام اس باز دیمدرسه، اونوقت راحت با ام میاریب لیموبا ذاشتنیکاش م يا

 . سارا صدام کرد:کردم.. یراه افتادم برم خونه... با بچه ها خدافظ عیسر

 ....سایوا قهیدق هی الین -سارا

 بله.. -من

 ؟يریم ي... چرا دارگهیخونه د میبا هم بر سایوا -سارا

 ...يلفت بد يخواینه من عجله دارم... تو م -من

 ...؟یزود برس يخوایم هیکارت چ -سارا

 رفتمیش جدا شدم و رفتم... تند تند م... ازيشد من رفتم فعال با رمیزنگ نزده... د نمیمنتظرمه برم بب دیام -من

 برم خونه خونه... عیکه سر

 انداختم و در و باز کردم... مامان تو آشپزخونه بود: دیکل

 م؟یدار یسالم مامان... ناهار چ -من

 غذا حاضره.. گهیساعت د میبرو دست و روتو بشور ن میسالم قرمه دار - مامان

 ....الیام کرد: نباشه... رفتم سمت اتاقم که مامان صد -من

 بله.... -من

 ...يزیریخونه رو م يدار ومدهین نیبردار از زم فتمیک - مامان

 ...دارمیباشه حاال االن برم -من

 ..... عیسر - مامان

اس ام  هیکال دارم و  سیتا م 5، 4 دمیبرداشتم د مویو برداشتم رفتم اتاق... لباسامو عوض کردم ... گوش فیک

... میشد یمیبا هم صم بایتقر میرفت رونیکه با هم ب یبود همش... از وقت تایم... آرمبازشون کرد عیاس... سر

 ... اس ام اسشو باز کردم:دهینم پس نم یول ارمیو ازش در ب دیآمار ام کمی خواستمیم
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 افتاده... يکار واجب دارم... اتفاق بد ریباهام تماس بگ عیسر ي... اومد الین -

باهاش تماس گرفتم... بوق اول... بوق دوم.. بوق  عیشده.... سر یچ یعنیران شدم... ... نگنییپا ختیر يهر دلم

 گهی...... قطع کردم چند بار ديریلطفا بعدا تماس بگ ستیپنجم...... در حال حاضر مشترك مورد نظر پاسخگو ن

 هم زنگ زدم جواب نداد... مامان صدام کرد:

 غذا حاضره ایب الین -

واسش  یاتفاق دمیترسیبود م دیام شیهمش فکرم پ دمیاز طعم غذا نفهم یچیسفره... ه باشه... رفتم سر -من

 صدام کرد: لوی... بعد غذا نیچیگفتم ه ری... زهیاشاره کرد چ لویافتاده باشه... ن

 شده؟ یچ -

اتفاق  هیاس ام اس داده زده بود برام که  هیزنگ زده بود  میچند بار به گوش تای... اومدم خونه آرمیچیه -من

 ...دهیجواب نم زنمیهم زنگ م یافتاده باشه... هرچ دیواسه ام يافتاده...االنم نگرانم اتفاق بد يبد

 جواب داد دیشا ریخب برو االن دوباره تماس بگ -لوین

 زنگ زدم... بوق سوم جواب داد: عیبهم زنگ زده سر شیپ قهیده دق دمیبرداشتم د ویاتاق گوش رفتم

 الو......  -

 شده؟ یچ تایالم... آرمس -من

 .... مارستانهیب دیگرفته بود: ام کمیصداس  تایآرم

 ...؟ چرا؟یچ -من

که گفت واسم سخت بود..  یاتفاقات نیشده...هضم ا یداد چ حیبرام توض واشی واشی نکهیمرز سکته رفتم تا ا تا

تم افتاد... نشستم لب تخت... از دس یقطع کردم... گوش ویکردم و گوش یخداحافظ تایاز آرم عیسخت... سر یلیخ

من دعوا  ينبود و تنها دقدقه  مید هنوز تو زندگیکه ام يشدم... فکر کردم... فکر کردم به روز رهینقطه خ هیبه 

 ییزایچ شهیباورم نم ییجورا هیبود... گهید يپا افتاده  شیمسخره و پ زیمامان و هزار تا چ چوندنیبا نسترن و پ

 فقط کمکم کن فراموشش کنم... ایخودم گفتم خدا شیو پ واریبه ددادم  هی... تکدمیکه شن

 به خودم اومدم: لوفرین يصدا با

 ..؟ینشست نجایچرا ا الین -

 .....يجور نی..... هم -من

 شده؟ یچ ینیبب يشد زنگ زد یچ -لوین
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 نداشتم که بدم... ینگاش کردم و جواب ندادم.. حواب فقط

 خوامی... نمرونی؟! جواب من و بد.... وسط حرفش گفتم: برو ب یکنیبر نگاه ممنو بر و  يچته ؟! چرا دار -لوین

 بشنوم يزیچ

 ؟يوا خل شد -لوین

لب بهم فحش داد و  ریو من و نگاه کرد... بعد ز سادی... روم و کردم اونور... چند لحظه وارونیگفتم برو ب-من

 يدست از تالش برداشتم ... هر کار قهیدق ستیشده... بعد ب یبره چ ادمیاز  دیبخوابم شا کمیرفت... خواستم 

به  یماه دوست 3 نی...تو اارمیطاقت نم ينجوری... امارستانیگرفتم برم ب می... تصمومدیکردم خواب به چشمام نم

 وابسته تر شده بودم... دیام

 کمک بخوام... تو اتاقش بود... لوی... رفتم از نچوندمیپیمامان و م يجور هی دیبا

 دیلرزی... صدام م؟یکنی... کمکم م لوین -من

 از اتاقت... يکردیم رونمیکه ب شیپ قهیتا چند دق ؟یچ يبرا -لوین

 داشتم تنها باشم ازیاونموقع حالم خوب نبود ن -من

 ه؟یچ انیخب حاال بگو جر -لوین

 ...يبر زارمیبار آخره م یول يبر دونمیصالح نم یکه گفت ییزایچ نیو بهش گفتم... گفت با ا زیچ همه

***** 

 ...سادیگفنم دربست... خوشبختانه وا دمیکه د یخال یتاکس نیشدم.. اول یو منتظر تاکس ابونیسر خ رفتم

 دیری: خانوم کجا مراننده

 ...........مارستانی: بمن

... اول سال و معلم ها هم رونیب امیب یمیکتاب کار ش دیخر يگفت به بهونه  لویگرفت و راه افتاد... ن گازشو

رو حساب  هیکرا دمیبود ... بالخره رس یخال یراه ذهنم از همه چ يکه بگن... مامانم شک نکرد... تو یعیطب

 :تایکردم و رفتم تو محوطه... اول زنگ زدم به آرم

 ؟یی.. تو کجامارستانمیمن ب تایالو ... آرم-

 ...دنیمن خونه ام... من و که راه نم -تایآرم

 رمیجلو نم نمیاز دور بب خوامی... فقط مهیاتاق بستر کدوم دیخب فقط بگو ام لهیخ -من

  ...مارستانیرو قطع کردم و راه افتادم سمت ب یمکث کرد و بالخره گفت گوش کمی
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 ساخته و منتشر شده است )wWw.98iA.Com (این کتاب توسط کتابخانه ي مجازي نودهشتیا

 

******** 

عکسشو  دی.... قبال امدمیدختره د هیو با  دیام يبرم که از دور بابا دیکدوم طبقه با دمیعات پرساز اطال رفتم

جذاب بود ...  يمردا نی...از ا دادیجوون نشون م یلیپسرش باشه... خ دیام خوردینشونم داده بود... اصال بهش نم

 يبود... چشما ایدر نی.... پس اشتریدو سال ب یکی دمیهمسن من باشه شا خوردیبه دختره نگاه کردم بهش م

بود ... رنگه پوستش هم  کیپهن و درشت... دماغش کوچ يبلند و فر خورده.... لبا يداشت... با مژه ها یدرشت

 سر تره...  یلی........ از من خهیگفت دختر جذاب شهیسبزه...م

حرفاشون گوش بدم..... معلوم بود تا به  سادمیجلوتر اطاقش ته سالن بود.... منم رفتم کنار پنجره وا رفتم

 .....زدیو عمو صدا م دیام ي... چون دختره باباشناسنیرو خوب م گهیهمد

****** 

 ساعت قبل: چند

 الو......  -

 شده ؟ یچ تایسالم... آرم -من

 .... مارستانهیب دیگرفته بود: ام کمیصداس  تایآرم

 ...؟ چرا؟یچ -من

 کرده... یکش...... خودیقول بده هول نش -تایآرم

.... بغضم ؟یکنه؟ تو رو خدا بگو دروغ گفت یخودکش دیامکان نداره .... آخه چرا با ؟ی....؟ خودکش یچ -من

 .....کردیم هیهم داشت گر تایحرف بزنم آرم تونستمیگرفت... سخت م

و  زدیف مبود داشت با تلفن حر 11خواب موندم... ساعت  یعنیمن امروز مدرسه نرفتم  گمیدروغ نم -تایآرم

بردش  عیو... سر دیساعت فهم میشد که قرص خورد.... مامانم بعد ن یچ میدی... بعدش نفهم کردیدعوا م

 لقمان ...  مارستانیب

 االن چطوره؟ حالش خوبه؟  -من

 آره خدا رو شکر خطر رفع شده ... -تایآرم

 و کرد؟ نکاریچرا ا یدونینم -من

http://www.98ia.com/
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بگو.....  یدونیم يزیاگه چ تای... محکم و بلند گفتم:آرمچونهیو بپ من خوادیم دمیمن من کرد و فهم کمی اولش

 به بعدم بگو... نجایاز ا یکه گفت نجاشوی... تا امونهیخودمون م نیمطمئن باش ب گمینم يزیچ یمن به کس

 آخه.... -تایآرم

 بگو....... کنمیخواهش م -من

رو  گهیهمد ی... از بچگایرو دوست داره... در گهید یکی... دی... مکث کرد: امدیباشه..... راستش ام -تایآرم

حدود  یبشه... ول یوقته دوستش داره ... فکر کنم چهار سال یلیخ دیمغازه داره .... ام نجای... باباش امیشناسیم

 که که با هم دوست شدن.... مهیسال و ن کی

********* 

 ساده بود... مونیه دوست... ما کستین یبه من گفت با کس دیحرفاش: پس چرا ام نیب دمیپر

 ییو جا زنمیکه بهت م ییحرف ها نی... اکنمیخواهش م ینزده... ول یبه تو حرف دیچرا ام دونمیمن نم -تایآرم

 ... کنهیدعوام م دیمثل قبل رفتار کن... وگرنه ام دینگو... با ام

 اشو بگو... هی.... خب بقگمینم یچیباشه مطمئن باش ه -من

مار داره... مامان  ي... انگار مهره شنیپسرا جذبش م يکه همه  ي... جورهیطونیختر شر و شد یلیخ ایدر -تایآرم

کنه و  یشهرش و بعد چند سال ازدواج م رهیدو سالش بوده م یکی ایدر یباباش از هم جدا شدن و مامانش وقت

هم از  ایزدواج نکرده... درا گهیکنه... باباش دیم یباباش و مادر بزرگ و عموش زندگ شیپ ای... درشهیبچه دار م

محل  يمحل بزرگ شده... همه  نیو تو ا نجایا ومدیبود، م نجایمغازه پدرش ا نکهیبه خاطر ا یبچگ

 هواشو داشتن... کردنویمحبت م یلیمامانش باال سرش نبوده بهش خ نکهی... به خاطر اشناسنشیم

چطور دوست شدن  نکهیا انیدر جر ادین زباهاش دوست بشه... م خوادیو م شهیم ایعاشق در دیام نکهیا تا

 و دوست نداره.. دیام ادیز ایدر دونمیم ی... ولستمین

 ؟یدونیاز کجا م -من

بوده و هنوز اون و  يا گهیبا کس د دیقبل از ام ای... اون گفت که درمیدوست مشترك دار هی ایمن و در -تایآرم

 گفتی... دوست مشترکمون مدایه شون خوب نبود... شرابط ادیز ایو در دیام ایآخر نیدوست داره... خالصه ا

 دیام خوادیو م دیو ازش خواسته اگه ام کردهصحبت  ایدوست هستن و با در ایو در دیبود ام دهیفهم ایدر يبابا

زبون  ریاز ز یحرف ها رو به سخت نیبهتره رابطشون و تموم کنن.. من ا خوادیو اگه نم يخواستگار ادیرسما ب

 از دهنش در رفت... یعنی... رونیب دمیکش دایش
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 ؟!... ایدر کرد؟یپشت تلفن دعوا م یکرد؟ با ک یخودکش دیخب چرا ام -من

 يبعد صحبت ها ایمکث کرد: آهان... در کمیهمه رو برات... کجا بودم ...  گمیکنم.... م فیحاال بزار تعر -تایآرم

 ایآخر نیبا هم نمونن... ا خوادیا خواهش و التماس مب دمیباهاش بمونه.... ام خوادینم گهید گهیم دیباباش به ام

 ...يبهونه اش تو بود دمی... شاکنهیتموم م دیو با ام فهمهیرو م دیتو و ام یدوست انیجر ایدر نکهیهم مثل ا

 کردیم دیرو تهد ایدر دیبودم... ام سادهی... منم پشت در فالگوش وازدیحرف م ایداشت با در دیامروز ام نکهیا تا

فقط باهاش  گفتینگرفتم... م يجد زدیم ادیحرفا تو دعواشون ز نی.... از اکنهیم یاگه باهاش نمونه خودکشکه 

 دیخبر ندارم. آخرش ام اتشیشد. از جزئ یو چ تگف یچ ایدر دمی... نفهمشیداره بره خواستگار میبمونه تصم

 شد... ينجوری.. بعدشم که ا..یباشه پس خودت خواست ؟یشینم مونیپش یعنینه؟  گهیگفته حرف آخرته د

 ...  يندار ي... فعال کاریبهم گفت تایآرم یو وارفته گفتم: مرس شل

 گرفته بود: نه خدافظ... صداش

رو  ایو خود در مارستانیاز دستم افتاد... نشستم لب تخت... تا االن که اومدم ب ی: خدافظ... بعدشم که گوشمن

 ...دمید

****** 

تازه اومده بود... داشتن سالم و  ایدر نکهیکردم به حرفاشون گوش بدم... مثل ا یکنار پنجره..... سع رفتم

 ... به حرف هاشون دقت کردم: دمی... پس به موقع رسکردنیم یاحوالپرس

... اگه دیخودتون و مشخص کن فیبهتره تکل ه؟یچ متیتصم ؟یکن کاریچ يخوایجان عمو م ایدر -دیام يبابا

 کاریچ ینیبیکه م دمیخب ام ی... ولدیندار ی... هر چند که جفتتون سنيخواستگار میایبگو ب يخوایو م دیام

که به درد  نهیجفتتون بهتره... نظر منم ا يبرا ينجوریچون ا یبهتره که ولش کن شیخوا یکرده اگر نم

 دیخور ینم گهیهمد

... بابام هم باهام صحبت میخوامش و بهتره با هم نباش یگفتم نم دینگاش کرد: عمو من خودم به ام کمی ایدر

 داره... ادیکه دوست دختر ز دمی... ام خوامینم گهیکرده و منم د

شما جفتتون بچه  گمیفقط م ستین زایچ نیمن با تو مشکل دارما نه بحث ا یوقت فکر نکن هیعمو  -دیام يبابا

برام  دیبا گهیسره م هی ستانماریاومده ب یلج کرده و از وقت دیصحبت ها واستون زوده. از اونورم ام نیو ا دیا

 خودت خوب فکراتو بکن.. شیپ نیبش حاالشما...  دیشناس ینه نم گهی! ما؟یدر هیک گمیم يخواستگار دیبر



  

 

یاکتابخانه نودهشت نودهشتیاانجمن   کاربر ●•قشقای•●  – ترك هاي قلبم   

wWw.98iA.Com 33 

خودشو جمع  عیسر یشد ول يجور هی افشیق يبره خواستگار خوادیم دیکه باباش گفت ام یوقت ایکردم در حس

 تونستمیمن م یه... خداروشکر هنوز متوجه من نشدن ... ولکرد... منم خودمو به زور نگه داشتم بغضم نشکن

 ....نمشونیخوب بب

 صحبت کنم؟ دیبرم تو با ام تونمیعمو من م -ایدر

 صداش کرد: ایکار دارم... رفت سمت راهرو که در نییپا رمیسر م هی... پس زمیباشه عز -دیام يبابا

 ) کجاس؟دیعمو... مارتا (مامان ام یراست -

رو گذاشته بود رو سرش....  نجایکه ا شیساعت پ میعمو فکر کنم رفت خونه ... ن دونمینم - دیام يبابا

 ...دیزن... بعدش به حرف خودش خند نیفرستادمش بره خونه... بس که اخالقش گنده ا

ه بودم ک سادهیوا يا قهیچند دق هیعمو فعال من برم تو.... سرشو تکون داد و رفت داخل اتاق... من  یمرس -ایدر

 :زدیداشت بلند داد م ایشده... در یداد و دعوا اومد... آروم رفتم دم اتاق که بفهمم چ يصدا

واسم  گهیهم د يریبم ی... حت گردمیمن برم یو کن نکاریکه ا ي... فکر کرديکرد یخودکش يتو غلط کرد -

.. بد بخت ترسو آخرش .یرو ثابت کن یچ يخوایکارا م نیکنن... با ا فتیضع ي... خاك تو سر ترسوستیمهم ن

 یبه توق یتا تق فیضع يآدما نیداده... ع ادیبه تو  ی........ هاااان... پس اون مامانت چیبرس یبه چ يخوایم

 ...یکنیم یخودکش خورهیم

بار دارم  نیواسه آخر ای.... درهیبه خاطر تو کنمیم يدوستت دارم هرکار یفهمینم یحرفاش: لعنت نیب دیپر دیام

 ....رمیگیزن م رمینه به خدا م ینه؟ اگه بگ ای یمونی... باهام مارمیاسمتم نم گهینه د یاگه بگ ...گمیبهت م

و  يکرد يکار نیشنوم همچ یبود که م ياخر يدفعه  دیبکن... ام خوادیدلت م یجهنم برو هر غلط -ایدر

 .....یاسمتم نم گهید ي... دفعه يکرد یخودکش

 گهیدم اتاق.. منم د دی... پرستار رسگنیم ینتونستم بفهمم چ گهی. درفتم اونور.. عیسر دمیشن ییپا يصدا

 ابونیبه خ دمی... تا رسرونیتعفن آور و آزار دهنده زدم ب طی... به سرعت از اون محکنهیم کاریچ نمیبب نستادمیوا

و  رفتمیراه م رم،یبفهمم کجا م نکهیبدونِ ا نجوریجا هم به زور بغضمو نگه داشتم... هم نی... تا همهیگر ریزدم ز

هم  ای... بعضشدنیتفاوت رد م یو ب کردنینگاه م هی ای... بعضکردنینگاهم م يجور هی... مردم  کردمیم هیگر

 داد زدم: نکهیتا ا ومدیپا به پام م شونیکی...  گفتنی... پسرا هم که متلک مننیبیدارن م لمیانگار ف

 .... برو گمشوگهیخفه شو د -
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عکس  نمیبب نستادمیدونه با لگد زدم تو ساق پاش و فرار کردم...وا هیچولو زبون باز کر.. به به خانوم کو -پسره

 دنبالم... ادینم گهید دونستمیم ادیداره م دمیرو د سیپل نیماش هی... از دور هیالعملش چ

 من ... دل

 دلم گرفته یلیخ

 شهیاشک تو چشام جمع م يکه با نوشتن هر کلمه جور يانقدر

 زنم یم دهیدرو ن يبعد که

 ایگرفته خدا دلم

 یشکن یدلم رو م ایباره خدا نیاول یبار تو دلم رو شکست نیا اما

 بهتره ؟؟؟؟؟ ينطوریا یکن یواقعا فکر م کنهیداره خفم م بغض

 خدا يدار يخسته کننده ا يایدن چه

 ياز نگاه کردن بهش خسته نشد خودت

 از زنده بودن ندارم یکه خسته شدم حس خوب من

****** 

خونه  دمیرس ی... وقتشهیم یبرم خونه که مامان داره شاک عیبود... گفت سر لویبه خودم اومدم ن یگوش يصدا با

 مامان گفت:

 ؟يکرد هیچرا چشات قرمزه گر -

 مزاحمه افتادم: ادی عیبگم سر یچ موندم

 نتونستم کتابمو بخرم.. ی... حتدمیمزاحمم شده بود ترس یکی ابونیآره تو خ -

 بابات بخره... دلم خوشه دختر بزرگ کردم گمیداره... پاشو برو م هیگر نمیخه اآ - مامان

 افمیاز ق دینکنه هر چند با چمیهم سوال پ لویبه حرفاش گوش بدم رفتم اتاق و در و بستم که ن نستادمیوا گهید

 .... ستیباشه حالم خوب ن دهیفهم

****** 

 .... الی..... ن الین -

 به خودم اومدم....  لوفرین يکه با صدا دادمیانجام م رو یاضیر فیتکال داشتم

 بله؟......... -من
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 خونه مامان بزرگ.... میریم میمامان گفت پاشو حاضر شو دار -لوین

 اونجاس؟....  یک -من

 ...انیفکر کنم همه م -لوین

دا کنه محمد رضا خونه مامان بزرگ... خ میرفتیشدم حاضر شم... امشب شب قدر بود و طبق روال هر سال م پا

از خنده انقدر که خاطره  یترکیم ششیپ ینیباحاله بش یلی. خلوفرهیبهروزمه و هم سن ن ییهم باشه... پسر دا

 ...ارهیو در م انیاطراف يو ادا کنهیم فیباحال تعر يها

 و نسترن حاضر بودن... لویحاضر شدم ورفتم تو هال فقط ن عیسر

 پس مامان کو؟  -من

 تازه... کنهینشده.... داره خونه رو جمع م هنوز حاضر -لوین

خونه و با ما  ومدیاکثرا م ادیبابا هم باهامون ب ومدیم شی.. کم پمیساعت مامان اومد و راه افتاد میبعد ن بالخره

که تا به هم  نی... نسترن و نازنمیو نشست میبودن... سالم کرد دهیرس نایفقط خاله ا میدیرس یاونجا... وقت ومدینم

دو  نیکرده بودم تو ا ی... سعمیزدیحرف م دیراجع به ام رومآ میهم داشت لویکنن... من و ن يرفتن باز دنیرس

 هم موفق بودم..  ي... تا حدودامیهفته با خودم کنار ب

 تو کار باشه.. یکلک هی دیهمش راست بوده؟... شا دیخواهر ام يحرفا یتو مطمئن الین -لوین

 مارستانیذره بچه سرکارم بزاره همسن نسترنه ها... تازه خودم تو ب هی شهیمگه م آره بابا مطمئنم... آخه -من

بکنن، واسه من  خوادیدلشون م ينداره هر کار یاش به من ربط هیبق گهی... ددمیشن دیام يرو با بابا ایدر يحرفا

 ...ستیمهم ن گهید

 باشه... یگیکه م نطوریخدا کنه هم -لوین

سالشه ...  20مهسا و مهتا اومدن تو ...مهسا  ییروز بود... اسمش زهراس... پشت زندابه ییو زدن... زنِ دا زنگ

 ... گوشهیباز یکمیسالشه و  ازدهیو  الدهیمحمد رضا دارن، اسمش م ریام غ گهیبرادر د هی...  14مهتا 

 زهرا پس پسرا کوشن؟  - مامان

 .. .ادیکه تو کوچه اس و محمد رضام شب با باباش م الدیم -ییزندا

 چه خبرا؟بهروز خوبه؟ گهیخب د - مامان

نشستم رو پله ها... تو  اطیزدنشون شروع شد ... حوصله نداشتم به حرفاشون گوش بدم رفتم... رفتم تو ح حرف

رفتم  نکهیالبته چهار روز بعد ا زدیزنگ م شی... اونم کم و بکردمیمثل قبل برخورد م دیدو هفته با ام نیا
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بهم  گهیهم د تایکنه باور شده... آرم رگرفت و گفت مسافرت بوده... منم گذاشتم فکباهام تماس  مارستانیب

 نداشتم زنگ بزنم... یلیزنگ نزد، منم تما

 مهتا به خودم اومدم: يصدا با

 تو... يایچرا نم الین -

 اطی: حوصله ام سر رفته بود اومدم حمن

 مامان بزرگ فرار کردم ي: بگو از غرغر و کارامهتا

 ها...  هیما نیتو هم يزیچ هیراش باز کردم: ب شموین

... يریدر م يبد يهمکار شنهادیپ نکهیعوض ا کنهیباز م ششمیرو بازوم: کووفت... مسخره چه واسه من ن زد

 ...میقد يروزگار به قول مامان بزرگ جوونم جوونا یه

چه خبر؟......  امکیاز س ی. راست..گهید امیکه از پسش بر م هیرو نداره، کار ییتوانا نیا ی: بالخره هر کسمن

 دوست بشم... باهاش دوست شده بود...  دیبا ام نکهیدوست پسرش بود... چند ماه قبل از ا امکیس

... رونیب میریبا هم م يفعال هستم... گه گدار امکمیانگار اورست و فتح کرده... با س ییتوانا گهیم نی: همچمهتا

  ن؟یدیبه کجا رس دیتو چطور با ام

کم کم تماساش  خوامیم یول زنهیوقتا بهم زنگ م یبشم... بعض الشیخیب کنمیم یدارم سع یچی: فعال که همن

 و جواب ندم...

 با هم!... نیبمون ينجوری: چرا ؟ خب هممهتا

 ...رهیزن بگ خوادیم دمیجا شن هی: آخه از من

 میبخور يزیچ هیتو  میبر ایشو ب الیخیشما... حاال ب دیآق ام نیا هی! عجب جلب؟یگی: جون من راست ممهتا

 میباشه بر -من

***** 

هنوز مراسم شروع نشده  میدیرس یمسجد... وقت يطبقه باال میمسجد... ما دخترا رفت میساعت بعد از شام رفت هی

 مین هی... بعد کردنیچپ چپ نگامون م هیکه بق میدیخندیو م میگفتیچرت وپرت م يکاریبود... ما هم از ب

... به قسمت قرآن يبه عزادار میکردشروع  میکرد لیشروع شد... ما هم خنده رو تعط ریشن کبجو يساعت دعا

پر بود... از خدا خواستم کمکم  یلیکردم، دلم خ هیگر یچراغا رو خاموش کردن کل یوقت دیسر گذاشتن که رس

فکرارو  نیا ی... وقتیچ نتونم فراموشش کنم رهیزن بگ ی... اگه وقترونیب امیب دیکنه بتونم زودتر از فکر ام
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... یرد ش شدی... انقدر شلوغ بود نمنییپا میمراسم تموم شد رفت نکهی... بعد از اختمیریاشک م شتریب کردمیم

 ها شلوغ بودن... ابونیخونه... خ میو با آژانس رفت میو گرفت مونیسحر

 بهم اس ام اس داده: دیام شیدو ساعت پ دمیخونه د دمیرس یبا خودم... وقت ارمیرفته بود ب ادمی مویگوش

 کارت دارم... بهم زنگ بزن... ؟ییکجا -

 شهی... هههه... چه مسخره...االن که نمرمیگیچون دارم زن م میبگه تمومش کن خوادیداره؟! حتما م کاریچ یعنی

رفتم افتاده رو نداشتم.  یچه اتفاق نکهیفکر کردن به ا ي... حوصله زنمیزنگ زد... ولش کن صبح بهش زنگ م

 ...ومدیمخوابم  یلیرفتم که بخوابم... خ عیخوردم... سر يآشپزخونه و سحر

***** 

... میبود یتو مدرسه م دیبا 9شدم... خوشبختانه امروز به مناسبت شب قدر ساعت  داریبه زور از خواب ب صبح

ها امروز به خاطر شب  . خداروشکر حداقل معلمرونیبرداشتم و رفتم از خونه ب فمویو ک دمیمانتو شلوارم و پوش

وقت داشتم  یساعت میاتوبوس نشستم ن ستگاهیراه بود... رفتم تو ا قهیدق ستی.... تا مدرسه بپرسنیقدر درس نم

همه  دیبودن... اتوبوس که رس ستگاهیاز من حدود ده نفر هم تو ا ری. غادیبرسم مدرسه... اگه اتوبوس به موقع ب

چرا من  کردمیفکر م نیمدرسه... تو راه به ا ادیدم. مهسا گفته بود امروز نمطرفش... بالخره خودم و جا دا دنیدو

رو؟!....  زایچ نیداده ا ایبه در یعنیگل هم نداده...  یحت دی... اممینداد ییماه به هم کادو 4، 3 نیا وت دیو ام

باشه رفتم خونه  ادمیگ بزنم... تو مدرسه زن اوردمیهم ن یگوش یزنگ بزنم حت دیرفت به ام ادمی.... يوااااااااااااااا

 .... رمیتماس بگ عیسر

نبود... چند قدم رفتم دوباره  ی... برگشتم نگاه کردم، کسزنهیداره سوت م یکی دمیمدرسه بودم که د ابونیخ سر

مدرسه  يبا در ورود کمیگفتم و قدم هامو تند کرد کردم  یلب ریمرض ز هیبرنگشتم  گهیسوت اومد د يصدا

 صدام کرد: یکیکه  فاصله داشتم

 .......الی.... نسیپ سیپ -

 :کنهیم کاریچ نجایا نی... ادهیام دمید برگشتم

 برو .. نجایاز ا عیسر نتتیبیم یکی! االن ؟یکن یم کاریچ نجایا -

 ؟يداد یچرا جوابمو نم شبی.. د؟ی: کارت داشتم چرا صدات کردم برنگشتدیام

 ...شهیواسم دردسر م نتتیبیم ادیم یکیبودم.... برو االن  ایاح شبمیاخه؟! د یی: از کجا بدونم تومن

 خونه حتما بهم زنگ بزن... فعال خدافظ يدیرس ومدمیدنبالت... اگه ن امیب يشد لیتعط دی: باشه شا دیام
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 : باشهمن

 رفتم تو مدرسه ناظممون صدام کرد: تا

 داخم گنده ام کرده بو هی... ؟يزدیباهاش حرف م یبود داشت یک يفکور -

 گفت و بعدش اشاره کرد برم تو.... یآهان هی.... دیپرسیخانوم داشت ازمون ساعت م یچکی: همن

 ....اوردیپدرمو در م دیفهم یگذشت وگرنه اگه م ریبه خ اوفف

که چند بار معلم ها تذکر دادند بهم... تا زنگ  يداره جور کارمیچ دیفکر بودم که ام نیکالس همش تو ا سر

 یرفتم سمت خونه... از شانس منم کس عینبود... سر دیاطراف و نگاه کردم ام یهر چ یول رونیب دمیخورد دو

... تو دستاشم ادیمامان داره م دمیبودم د رمنتظ شدیم یربع کی هیرفته بود بردارم...  ادمی دیخونه نبود منم کل

.... لیرو موبا دمیتم خونه و پرازش گرفتم تا در باز شد رف دارویاز خر یکمیبود... سالم کردم و  يو سبز وهیم

 و گرفتم... تماس برقرار شد که بوق چهارم جواب داد: دیام

 الو.... -

 : سالم... من

 ...يزنگ زد ری: سالم... چرا انقدر ددیام

 شبیشده از د ی.. حاال چادیب یکیتا  سادمیهم خونه نبود... وا ینداشتم کس دیخونه کل دمیبابا رس یچی: همن

 افتاده؟..... ی... اتفاق؟يگردیم دنبالم يدار

 ----------- 

 ...ه؟ینظرت راجع به ازدواج چ الیبگم... ن يمکث کرد: چه جور کمی: راستش... دیام

ازش نداشتم.. اونم  يتصور یعنیفکر نکرده بودم  ادیکردم... ازدواج .. اونم من!!! تا حاال راجع به ازدواج ز کپ

 ره و من تازه پونزده سالمه:از من بزرگ ت لوفریکه هنوز ن یوقت

 سن.... نی؟!... تا حاال بهش فکر نکردم حداقل نه تو ا دیچطور ام -

 یالک نجوری... فکر نکن همییهم که انتخاب کردم تو یگرفتم ازدواج کنم... اون کس می: خب من تصمدیام

 ...کنمیانتخاب کردم... دو سه هفته اس دارم روش فکر م

 لی... چه شد که ازدواج کردن با من افتاده تو سرت؟! دلمیندار ی... سنمیون بچه اهنوز جفتم دی: آخه اممن

 ....يبه فکر ازدواج افتاد ییهویشد  یاصال چ ه؟یانتخاب من چ

 ....کردیبود بازم من و انتخاب م ایبد به ذهنم اومدن... اگه در يفکرا يهمه  هوی
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دارم ازدواج کنم اونم با تو...  میواج کنه حاال من االن تصمازد دیبا يروز هیمن بالخره هر کس  زی: آخه عزدیام

من به خاطر  نیمثبتشم فکر کن.... بب ي... به جنبه های! فقط ساز مخالف نزن خانومه؟یحاال بگو نظرت چ

خودمو داشته باشم... به  يخانواده  خوامیخانواده کامل داشته باشم... االنم م هیمامان بابام دوست داشتم  ییجدا

 جرمه؟ نینظرت ا

 يفکر کنم... تازه تو نه کار دار کمی دیبا يریزن بگ یسالگ 19تو  يبخوا بهیجرمه فقط واسم عج گمی: نممن

 ...یبکن يخوایم کاریرو چ نای... ايازدواج رو ندار طیکدوم از شرا چی... هیرفت ينه سرباز

 ....ریودمون و در نظر بگ... فعال فقط خکنهی: تو نگران کار و خونه نباش بابام کمک مدیام

سن... تو  نیبرم... اونم تو ا لویمن زودتر از ن شنیم یبابا و مامانم راض یکنی: بر فرض من بگم باشه... فکر ممن

 ؟یمورد گفت نیدر ا يزیچ نایبه مامانت ا

بعد فکرکن بهتره  يخواستگار امی... بزار اول بستنیمهم ن ادیفکر نکن... ز زایچ نی: آره خبر دارن... تو به ادیام

 زودتر کار تموم شه.. یهر چ

 ذره فکر کنم... هیفعال دست نگه دار بزار  دی: اممن

 ...خوامایازت جواب م زنمی: باشه پس من چهارشنبه، پنج شنبه زنگ مدیام

 ...شهیبرم ناهار بخورم االن مامانم مشکوك م گهی... ديندار ي: باشه... فعال کارمن

 .برو.. زمی: نه عزدیام

 : پس خدافطمن

 ....الااای: ندیام

 : بله ....من

... چقدر به دیو ام الیاراده لبام به خنده باز شد... ن یرو قطع کرد... ب ی: دوستت دارم..... خدافظ... بعد گوشدیام

سرم  نکهی... تا اگفتمیو هورا م دمیچرخیو محکم بوس کردم و دور اتاق م یعاشقتم... گوش ای... خدا انیهم م

 عوض کردم و رفتم تو هال... یبا لباس خونگ و... لباس مدرسه رزدمی... نفس نفس مسادمیرفت وا جیگ

 ... ه؟ی: مامان جون ناهار چمن

 ...رسنیکه االن خواهراتم م یکمک کن سفره پهن کن ای... بی: استامبولمامان

که همه مشکوك  يال بودم جورتابلو خوشح یلی... خدنیو نسترنم رس لویگفتم و سفره انداختم... ن يا باشه

 ...کردنینگام م



  

 

یاکتابخانه نودهشت نودهشتیاانجمن   کاربر ●•قشقای•●  – ترك هاي قلبم   

wWw.98iA.Com 40 

 ...یکنیکار م ي: چه عجب بدون غر زدن دارلوین

 میکه خوشحال کردمیغذاتو بخور... داشتم مامان و نگاه م نینزن بش خودیغر زدم؟!... حرف ب ی: وا... من کمن

ن بگم... بهتره اول به مامان رو بهشو هیقض ي... اصال چطوریمخالفت کنن چ دی... اگه مامان و بابا با امدیپر

بدن... بابا  ریگ دیکه به پول ام ستمین نیا رانکنم... نگ شونیهرجور شده راض دیمخالفت کنه. با ترسمیبگم. م

 بهشون... گمیم گهی... االن فعال مطرح کردنش زوده پند روز دستیواسش مهم ن اتیماد ادیز

 ن به خودم اومدم:ماما يکه با صدا کردمیم يباز يبا غذا باز داشتم

نه به االنت که انگار دارن به زور بهت غذا  يکه خوشحال بود شتیپ قهیپس؟... نه به دو دق يخوریچرا نم -

 نکن... لشیو م فیح یالک گهی... بخور ددنیم

 بعد...... يکردم به زور قورت بدم... بهتره فکر کردن و بزارم برا یگفتم و سع يباشه ا هی

***** 

کرده... اولش باورش نشد فکر کرد سر کارش گذاشتم. بالخره  يازم خواستگار دیتم، مهسا گفتم امبه دوس یوقت

 ... انگار من چوپان دروغ گوئم... گمیبعد از هزارتا قسم باورش شد که راست م

 آرزوم بود.  تینها نیخوشحالم و ا شتریب یدو دلم ول ییجورا هی: مهسا من

نسبت به  یحس خوب ی... ولکنمایم يحسود یبدم.. فکر نکن ينظر تونمینمندارم و  دیرو ام ی: شناختمهسا

 داشته باشه... ياون نظر بهتر دیهم بگو شا لویکال خودش ندارم. برو به ن شویخواستگار

 بدونه... یکس خوامیمن فقط به تو گفتم نم اینگ يزی... مهسا به بچه ها چشهیم یچ نمی: حاال بزار ببمن

 ...؟يندار يبرم کار گهی... من دگمینم يزیچ يخودت نخوا: نه بابا تا مهسا

 برم فعال خدافظ. دی:نه دوستم برو. منم بامن

 ....ي: بامهسا

خب چند تا فکر بهتر از  یمخالفت کنه... ول ترسمینه... م ایبگم  يزیچ لوفریحرفاش فکر کردم شک دارم به ن به

 نمیکلشو بکنم.... خودم کم دلشوره دارم، ا خواستمیشته مسر کارم گذا دیام دیگفت شا ی... وقتکنهیکار م یکی

و  یخودکش انی... به کل جرهیحق با ک دونمینم... ستیاش مهم ن هیبق گهیتو دلم... هر چند د ندازهیشک و م

نداره، فعال  تیواسم اهم یچی. االن تو لحظه هادیب ادمیخواستم  یعمدا نم دیرو فراموش کرده بودم... شا ایدر

که  يزیباهام دوست بشه... االن تنها چ ومدینم دینبوده وگرنه ام يهم حتما جد ایدر انیمهمه، جر دیمفقط ا
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 دیبخواد با من باشه با یوقت یعنیرو فراموش کنه...  ایبا من باشه در دیام یوقت دی... شادهیما کنمیبهش فکر م

 فراموش کنه.

 نیبگم بعد هم به مامان... آره ا لوفریبهتره اول به ن دمیرو چطور مطرحش کنم... شا هیفقط فکر کنم قض دیبا

 بهتره...

 نبود : لوین یول رونیاز اتاق ب رفتم

 کجاست؟ لوفریمامان ن -

انقدر که  برهیرو آب ببره تو رو خواب م ایساعته رفته... دن کی.. ستین يدی: رفته کالس... تازه االن فهممامان

 ...یتیتو گوش

 ؟ ادیم ی.. ک.الیخ ی:حاال اون و بمن

 .ادیاحتماال ب گهیساعت د می: تا نمامان

 یم ریطرفم زمان د هینداشت... حوصله ام سر رفته بود از  یخاص ي... برنامه ونیزیگفتم و رفتم جلو تلو یآهان

 ادیکه داشتم ز ییدلشوره ها نیداشتم که ا یشوق خاص هی... ادینم لویپس چرا ن ایگذشت کالفه شده بودم... خدا

... باز دوباره خل شدما... زنگ در و دمی... با خودم خندمهیامروز عروس کنهیندونه فکر م ی... هر کومدیچشم نمبه 

 لوین یموضوع و مطرح کنم... وقت نیا لویبا ن يچطور دونستمیبود... دوباره دلم شور افتاد... نم لوفریزدن... ن

 لباسشو عوض کرد صداش کردم:

 م...اتاقم کارت دار ایب لوین -

 ...امی: باشه االن ملوفرین

 بهش بگم... در زد و اومد تو... یچ کردمیخودم فکر م شیپ ادیب تا

 ...؟يدار کاری: خب چلوین

 هیکه  یراه حل هی ایمشورت باشه  دمی... شایبهت بگم تا کمکم کن يزیچ هی خوامیم لوین نی: خب ببمن

 رو به مامان بگم.... یموضوع

 شده مگه؟ ی: چلوین

کرد... بالخره گفتم و خودمو خالص  ي... ازم خواستگار دیمکث کردم، اُاام کمی... شیراستش چند روز پ :من

 کردم...
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ردش  دیکه فکر کردن نداره معلومه که با نیا یگیو به من م نیا ي..........؟ خب تو چرا االن داریداد زد: چ لوین

 .....یکن

 بگم نه... دی: آرومتر صحبت کن....... بعدشم چرا بامن

سراغ  ادیداره ب یلیکرده اون وقت چه دل یخودکش یکیبه خاطر  دیام ی.... مگه تو نگفتلیدل کیبه هزار و  -لوین

 ...یازدواج کن دیبا ام يبخوا نایداره تو با دونستن ا یلیتو... مهم تر از اون چه دل

 يمن و برا دمی... امستیبرام مهم ن زایچ ي هیو دوست دارم ... بق دیمن ام نکهی: به خاطر ادمیحرفش پر وسط

 که االن مهمه...  نهیاش انتخاب کرده... ا ندهیآ

 که جلوشو گرفتم...  رونینداره... پا شد از اتاق بره ب یبکن به من ربط خوادیدلت م يهر کار دونمی: من نملوفرین

 نگاش کردم: دلخور

 !... ؟یکنیم مخالفت مبه مامان بگم اونوقت خودت یمن به تو گفتم که کمکم کن -

 رو بس کن... يفکر کن... بچه باز شتریب کمی... ستیعاقالنه ن متی: آخه خواهر من تصملوفرین

 کاریچ يخوایگفت: حاال م قهیدق 5سکوت کرد و رفت تو فکر... بعد  کمیگفتم: من فکرامو قبال کردم...  آروم

 ؟یکن

 م...راه حل بده به مامان بگ هیگفتم:  عیشدم سر خوشحال

 به مامان بگو... واشی واشیمناسب برو  تیموقع هیخواد تو  یراه حل نم گهیکه د نی: الوین

 ...کشمیبگم خجالت م شهی: خب آخه روم نممن

 ...گهید یگی... بالخره میکه به مامان زودتر بگ یانقدر هول یچ ي: برالوین

 قرار بزاره... زنهیانش زنگ موبعدشم مام رهیجواب بگ زنهیگفته پنج شنبه زنگ م دی: آخه اممن

خب خودت و آماده کن هر وقت بهت  لهیبهش... خ یهمون موقع جواب مثبت و نگ دهی: خوبه عقلت رسلوین

 واشی واشیتوام بعد من  زنمیاگه شد من راجع به ازدواج با مامان حرف م ایو بهش بگو...  انیعالمت دادم جر

 بگو

 : خدا کنه قبول کنه.....من

***** 

از دوستاش خواهرش همسنه  یکی گفتیبه مامان م یو الک زدیداشت با مامان در مورد ازدواج حرف م وفرلین

 :گهیم یچ نمیزل زدم تو دهن مامان بب کنهیمن و داره ازدواج م
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 نمیرو ... اصال بب کهیتازه اونم کوچ دادمیسن شوهر نم نیمادرشون بودم دخترمو تو ا ي: وا... اگه من جامامان

 از خواهرش بره... رترید هیتو راضدوست 

 ...نییسن ازدواج اومده پا گنیتازه م دهینم تیاهم زایچ نیبه ا یکس گهی: آره مامان... االن دلوین

 یبیعج زیمنم پارسال ازدواج کردن... چ ي... تازه چند تا از دوستاگهیحرفش: آره مامان راست م نیب دمیپر

 ....؟یکنیتو قبول نم ادیه من االن خواستگار بمد شده... مثال اگه واس گنیکه م ستین

 ...یدرستو بخون دی: معلومه که نه... مگه تو چند سالته... هنوز واست زوده... فعال بامامان

 باشم؟ یاگه خودم راض یکه بشنوه گفتم: حت يجور یول واشیو  آروم

 ....يزی: حاال که نه واست خواستگار اومده نه چمامان

 که اومده.... نهیشکل همگفتم: آخه م آروم

 داد زد: دیتا فهم یگفتم ول یچ دینفهم اولش

... دهیهنوز سن ازدواجت نرس یول رهیو م ادی... خب خواستگاره که خواستگاره میگیم يدار یمعلوم هست چ -

که بزرگتر از توام تو خونه هست، چه  یفکرشم نکن. اونم وقت گهید ینشنوم... حت يزیمورد چ نیدر ا گهید

 ...یبحث رو باز کن نیا يداره بخوا یعنم

 ...خوامینداره... تازه من خودمم م هیقض نیبا ا یمشکل لوفریتازه ن هیچ رادشیمامان مگه ا ی: ولمن

 يکرد خودی... تو بشهینم یبشم بابات راض یمنم راض ی... حتستمین یباشه من راض یراض لوفری: نمامان

 .يدار يقصد نیهمچ

 انیداره... حاال شما اجازه بده اونا ب ی... چه اشکالستیمن واسم مهم ن یگیبه خاطر من م: مامان اگه لوفرین

 بگو...  تویاونموقع نظر قطع شونینیبب يخواستگار

 ...نجایا میبکشون يخودیچند نفر و ب یچ يبرا هینظرم چ دونمیاز االن م ی: وقتمامان

 شیپ یتا بعد هر چ انیاب مثبت بشنوه. شما اجازه بده بجو دیکه حتما نبا يخواستگار رهیم ی: مامان هر کلوین

 اومد...

 تا گفت: میانقدر رو مخش رفت لویو ن من

 چشم غره به جفتمون رفت... هی... بعدشم دیاونور فکرامو بکنم بعد... فعال جلو چشمم نباش دیحاال بر -

***** 
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من که مطمئنم  فم،ینه... هنوز بالتکل ایهست  یهنوز مامانم نگفته راض یداده ول دیکه ام هیمهلت نیآخر امروز

 یعنیبگم، جواب مثبت از نظر من  یچ دونمیزنگ بزنه نم دینگفته... اگه ام یچیمامان هنوز ه یجوابم مثبته ول

باشه...  یانام ندم و حداقل مامان راض يسرخود کار یعنیبزاره  يمامانش زنگ بزنه و قرار خواستگار نکهیا

 هیدارم  روزیبه اون راه. از د زدیاشاره کردم مامان الم تا کام حرف نزد... خودشو م دیبه امراجع  یهر چ روزید

 کنم.... میاشاره مستق دیخورم... امروز حتما با یبند حرص م

دختره چقدر پرروئه از  نیا گهینه...... نم ای ادیبگم ب دیبگم: مامان به ام امیب يجور یخدا....... آخه من چ يا

بگه  ومدی... اگه خود مامان نکنمیصبر م گهیتا دو ساعت د ایبگم باشه.... خدا تیبه قطع دیبه ام شهینماونطرفم 

بگه قبول کرده.....  ادیکن مامان خودش ب يکار هی خودت ا،یکن دمیمجبورم خودم بگم... خدا جونم رو سف گهید

 شانسا ندارم...  نی... هر چند من که از اشهیم یعنی......... یه

و منم  شهیدو ساعت تموم م گهیربع د هیتا تموم شدن دو ساعت نمونده حدودا  يزیو چ کهی کهینزد اعتس

زنگ بزنه من نباشم... خداروشکر تا االن که  دیوقت ام هیمجبورم برم از مامان بپرسم... امروز مدرسه نرفتم که 

 بکنم يفکر هیحداقل تا اون موقع  رهیزنگ نزنه... کاش شب تماس بگ

...... ولش گذرهیم رتریآخر د يلحظه ها شهیبزارم بفهمه من از خدامه... هم دیزنگ بزنه به قول مهسا نبا گها

. رفتم کنارش دید یم ونیزیهم صبر کنم... مامان تو هال بود داشت تلو قهیچند دق نینداره ا دهیفا گهیکن د

حرف  خواستمیو تا م کردمیبهش نگاش م ی... هونیزیبهم انداخت و دوباره زل زد به تلو ینگاه هینشستم. 

 شدم... انقدر دست دست کردم که مامان گفت: مونیبزنم پش

 به من...؟ يدو ساعته زل زد يدار کاریچ هیچ -

 ... مگه اشکال داره مامانمو نگاه کنم...یچیگفتم: ه عیسر

 ..ی: خودتمامان

 خودمم... ی:وااا.... چمن

 منم... یکنیکه فکر م ی: همونمامان

 گفتم... یگفتم: مگه من چ آروم

 و گفتم : اینگفت.. بالخره دل وزدم به در یچینگام کرد و ه یچپ چپ

 خب.. راستش...مکث کردم، نگام کرد: -

 ؟یخب چ -



  

 

یاکتابخانه نودهشت نودهشتیاانجمن   کاربر ●•قشقای•●  – ترك هاي قلبم   

wWw.98iA.Com 45 

 ...گمیدارم م دی... گنگ نگام کرد: خب راجع به ام؟يگفتم: فکراتو کرد عیسر

 : چطور؟هیدردم چ دیفهم

 ..... رهیزنگ بزنه جواب بگ خوادیمامروز  یعنی.. زهی: اخه... چمن

 : آره فکرامو کردم ...مامان

 ..؟یبه من نگفت يزی: پس چرا چمن

 ...میگیو نظرمون و م میکنیبعدا با بابات مشورت م ادیروش و کرد اونور و گفت: فعال بگو با خانواده اش ب مامان

 و اتاقرفتم ت عیو سر دمیباز شد و لپشو بوس شمیشدم: عاشقتم... ن خوشحال

***** 

 رو جواب دادم: یکه خنده رو لبام بود گوش یبوق در حال نیزنگ زد... ششم دیام 9:30ساعت  شب

 الو... -

 ؟ی... خوبی: سالم خانومدیام

 ؟یخوب ي... تو چطوری: خوبم مرسمن

 داره ... ی: بستگدیام

 ....؟ی: به چمن

 ...ای: به جواب بعضدیام

 ... گفتم:کردنیار تو دلم قند آب مو گفت انگ نیا یذوق کردم وقت یکل

 .دیداره ام یوا... چه ربط -

... نظرت گمینم يزیربط چ یمن ب يدی... حاال دشهیبله رو بگن حال منم خوب م ایاگه بعض نهی: ربطش ادیام

 با توجه به حرفام؟ هیچ

 دهنم و قورت دادم:  آب

 بده؟ ایحالت خوبه  نکهیا ؟يچه نظر -

 .... یخودم و زدم به نفهم نیرصش بدم به خاطر همح خواستمیم دمیخند زیر

 گفت: خورهیکه معلوم بود حرص م یدر حال دیام

 ...؟يندار يشد... کار ي... صداش جددمیباشه فکر کنم جوابتو فهم گهید هینجوریاِ... پس ا -

 گفتم: عیقطع کنه سر خوادیفکر کردم واقعا م دمیلحظه ترس هی
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خواستم حال و هوات و عوض کنم.... ناخود آگاه لحنم  یگرفت يتو چرا جدکردم...  یشوخ الیبه جون ن -

 مظلومانه شده بود.

 ؟يندار ي...کارکنمیصحبت م يدارم باهات. دارم کامال جد ی: مگه من شوخدیام

شتم دستم انداخته... دا دمیخنده... تازه فهم ریپق زد ز هوی.... یکنیم ينجوریچرا ا دییییییو وا رفته گفتم: ام شل

 وا دادم... عیندارم... از بس خنگم سر استیذره س هیخودمو لو دادم  يچطور نی. ببخوردمیاز ته دلم حرص م

به  يمن و دست بنداز یخواستینشده که م يزیخب حاال حرص نخور... چ لهیتو صداش خنده بود: خ هنوزم

 .دیگفت و خند نویجاش من دستتو خوندم... غصه نداره که.. ا

 بس کن... گهید يحرصم داد ی.. به اندازه کافدیییم: امکرد اعتراض

 شد...؟ یبحثا رو ول کن جواب چ نی: باشه بابا بچه که زدن نداره... ادیام

 قاتشونمیبشناسه شمارو تحق شتریتا ب نیایب يخواستگار يگفت برا ی: با مامانم صحبت کردم نگفت باشه ولمن

 بکنه...

 شبختت کنم..خو دمیخانومم.. قول م ی: مرسدیام

 ...نطوریگفتم: منم هم آروم

 ...الی: ندیام

 :جونم...من

 بود؟ ی: نظر بابات چدیام

 رفت سوال کنم... تو چطور؟  ادمینه؟ ایگفته  يزیمامانم بهش چ دونمی: نممن

 چطور؟ ی: من چدیام

 ...ستیمخالف ن یکس نکهی: امن

 .... خنده اش رفت هوا.کننیمخالفت ماونوقت صد در صد  ننی.. بزار ببدنی:هنوز که تورو نددیام

 ؟يندار يکارات... کار نیبا ا يدی... آخرش من و دق مدیییییییییزدم: ام غیج یحرص

 ؟يریکردم کجا م یخب بابا شوخ لهی: خدیام

 وقته تو اتاقم... یلیخ کنهیچک م ادیبرم... االن مامان م دیبا گهی: نه دمن

 برو.. گهیچکمون کنه... باشه قربونت برم د نهتویکس نم چیه گهید يزنم شد ی: وقتدیام

 ...ي: باشه پس بامن
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 کرد... یبوس فرستاد و خداحافظ هی دیام

***** 

انتخاب کنم که مناسب امشب باشه.  یکی نشونیاز ب دیبا ینداشتم... ول يادیبپوشم لباس ز یبودم چ مونده

 هی دمی... لباسارو پوشیداشت با شلوار ل دیتاپ سف هی رشیبپوشم که ز یمشک زیشوم هیگرفتم  میبالخره تصم

... از ادهیهم ز نای... از سر مامانش استیو خودمو ورانداز کردم بدك ن سادمیوا نهیآ يکردم.جلو دایصندل هم پ

... لبام هیکوفته ا یول کهیدماغم کوچ هیمشک ایچشم و ابروم مثل اکثر ستم،یخوشگل ن یلیخداشون هم باشه... خ

اون  زی.. منم چشام متوسط رو به راهیاون س دمی... من سفاسیبر عکس در زمیع و جور همه چو جم کیهم کوچ

سر  ایمال در یول کهیجفتمون کوچ ياون پهن وکلفت... فقط دماغا يو لبا کیکوچمن  يدرشت داره لبا يچشا

 طونیش خوردیهش مب یبود ول يجد افشیق نکهیبهاره رهنماس... اونروز با ا هیهم شب کمیباالس... به نظرم 

 نیممعلومه... احتمالش ه تمیبازم مظلوم یول ستمینشون بده مظلوم ن کنمیم يباشه بر عکس من که هرکار

فکر کنم.  زایچ نیبه ا دیو نبا مهیشب زندگ نی... امشب بهترالشیخیو جذب کرده... اه.... اصال ب دیام طنتشیش

 چطور شدم... نهیو صدا کنم بب لوفریبهتره ناش انتخاب کرده.  ندهیآ يمن و برا دیام نهیمهم ا

 نجایا ایب قهیدق هی لووووی...... نلووووی: نمن

 اومدم... سای... واهی: چلوین

 اومد، استرس داشتم: قهیچند دق بعد

 ؟يصدام کرد یچ يبرا ه؟یچ -

 خوره؟یلباس خوبه؟ به درد امشب م نیا نیبب لوی: نمن

 !...نم؟یچرخ بزن بب هی: لوفرین

 ور زدم و دستمو گذاشتم رو کمرم...د هی

  ادی... بهت مدهیقدتو بلندتر نشون م کمی ستی: خوبه بد نلوین

 ...هیعال 160واسه دختر  ستی: قدم کوتاه که نمن

 ..يشد تی... شيشد تیم هیکن که شب شیآرا کمی: باشه حاال... لوین

گفت و دستشو  يو مسخره ا دیخودشم خند... دمیسوخته که بهترم... خند اهیس يزدم رو بازوش: از تو آروم

خط چشم  هیکنم... چشامو  شیآرا کمیبهتره  گهیتکون داد... با گفتن من رفتم از اتاق خارج شد.. راست م
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مامانم کمکم کنم... تو آشپز  هشد. رفتم ب لیتکم شمیآرا یرژلب صورت هیزدم با  ملیر کمیو  دمیکش کیبار

 :شستیهارو م وهیخونه بود داشت م

 انجام بدم؟  يندار يمامان کار -

 .نیها رو توظرفش بچ ینیریرو خودم دم کردم فقط برو ش یی: نه چامامان

 ؟یبهش گفت یاصال ک ؟يکرد شیراض يمامان... بابا رو چطور ی: باشه راستمن

 شیپ یتا بعد چ نتشونیبب خوادیفعال م ستین ی: همون پنج شنبه شب بهش گفتم... بابات هنوزم راضمامان

 ...ادیب

 دمیاز ام تونمیکنم... من نم شیراض یمتیهرجور شده، به هر ق دی!... نه با؟ینشه چ یشدم اگه کال راض دپرس

و  يامروز قرار خواستگار یعنیزنگ زد واسه دوشنبه،  دیدوسش دارم.. جمعه بود که مامان ام یلیبگذره... خ

 ر اومد...زنگ د يکه صدا زیوگذاشتم رو م دمیو چ ینیریگذاشت... ش

 کردم: هول

 ...دنیبود چرا انقدر زود رس میاالن ساعت پنج و ن یباشن ول نجایمامان... بدو اومدن... قرار بود ساعت شش ا -

 بهم گفت: جمع کن خودت و باباته... دیخندیکه م یدر حال مامان

 شد: زونیو لچم آو لب

 ؟یچ دنیرسیر ماومد... اگه مهمونا زودت ریمگه کجا بود؟ پس چرا انقدر د -

 رو باز کنه گفت: يدر ورود رفتیکه م یبهم چشم غره رفتو در حال مامان

... نترس شازدتون زودتر نینازن شیرفته بود نسترن و بزاره پ ياریو در ب ریپذ تیمسئول يآدما يادا خوادینم -

. بابا ییجورا هی کشمیم . خجالتشمینم یجلوش آفتاب ادی... همون لحظه بابا هم اومد تو... چند روزه زادینم

 :دیپرس

 د؟یستادیا يشده؟... همتون چرا جلو در یچ-

 ...رسنیحاضر شو که االن م عینشده... برو سر یچیبهم رفت و گفت: ه گهید يچشم غره  هی مامان

 :ستیهنوز حاضر ن دمید لوفر،ین شیزدم. رفتم پ میبه بابا سالم کردم و ج عیسر منم

 ... ؟یستیپس چرا حاضر ن لوین -

 .دی... خودتون برامی: من نملوفرین
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 نیبه ا یستین یراض کنمیفکر م يای... اگه نيکه من و تنها بزار شهینم یباش دیپاشو توام با شهی: مگه ممن

 ازدواج... دلخور روم و اونور کردم 

 گهیشو د الیخی... بکار؟یچ امیمانند گفت: آخه ب ناله

 رمیمنم نم يایتا ن شهی: نممن

 دی.... غش غش خندي: آره جون خودت، فکر کن تو نردیدخن لوین

 ستی... من دوست دارم حداقل داداشم نیپاشو آبج دنیام گرفت: کوفت مسخره نکن بدو حاضر شو تا نرس خنده

 خواهر بزرگم باشه.... خودم رفتم چند تا لباس واسش کنار گذاشتم...

 ؟یسرت کن يزیچ يخوایتو نم یراست الی: نلوین

 رو سر کردم دهیشال سف دیشا دونمی: نممن

سمت در... مامان چادر  میو فشار دادم و با هم رفت لوفری. دست ندیدر و زدن... احساس کردم رنگم پر زنگ

  میسادیکنارشون وا لوفرمیبود منو ن سادهیدر وا يسرش بود و کنار بابا جلو

مانتو  هیبا بابا دست داد... مامانش اومد تو...  تو دستش بود داد به مامان و ینیریاومد تو... ش دیام يبابا اول

رنگ نکرده بود...  یداشت ول ادیز دیجلو سرش کوتاه بود... سف يساتن موها يروسر هیبود با  دهیپوش یمجلس

اومد تو و سالم  دیانداختم... ام نییو سرم و پا دمسالم کر عینگاش رو منه سر دمیمشغول ور اندازش بودم که د

. دست گل و ییرایسالم کرد رفت تو پذ هی یلب ریهم دست گل و داد دستم. ز دی... امییرایتن تو پذکرد. همه رف

 که دستام نلرزه... کردمیم مویو رفتم سمتشون سع ختمیر ییچا لوفریگذاشتم تو آشپزخونه... با کمک ن

نشسته بودن به مامانش  سمت باباش گرفتم و بعد بابا. مامانمو مامانش کنار هم رو دو تا مبل تک نفره اول

 تعارف کردم. گفت:

و گرفتم سمت مامانم... رفتم سمت  ییو چا دمی... به روش خنديخوشگل تر دمیکه شن یاز اون زمیعز یمرس -

 .دیآروم گفتم بفرمائ د،یام

 ...یخانوم یگفت: مرس واشی دیام

 ینیریپشت من ش لوفرمی... ننهکینم پشیاسپرت خوشت پیمثل ت یعنیبهش.  ومدیبشم که کت شلوار نم قربونش

 . رفتم کنارش نشستم نمیبودم که مامان اشاره کرد بش سادهیوا فیها رو تعارف کرد. بال تکل

همه داشتن  یساعت مین هیو تعارف کرد کنار من نشست...  ینیریش نکهیهم بعد ا لوفرین نییانداختم پا سرم

 سرش و تکون داد رو به بابا گفت: اشاره به باباش کرد. باباش هی دیکه ام کردنیصحبت م
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 میاز دختر شما خوشش اومده تصم هیپسر من چند وقت نیسر اصل مطلب، ا میبهتره بر يخب جناب فکور -

... هر چند دختر شما هم از زارمیاحترام م مشیبه تصم یگرفته باهاش ازدواج کنه هر چند هوله و واسش زوده ول

 مینیکردن که با هم باشن حاال تا بب قدختر شما و پسر منم با هم تواف ایو گفت: گو دیکم نداره... خند یخانوم

خوشگل تره...  یلیخ دیاز ام دیام يهم کرد... به نظرم بابا یجذاب يخنده  هی؟!....  هیچ ينظر شما و خانم فکور

 :دیام يحواسمو دادم به بابا که دوباره اضطراب وجودمو گرفت. بابا رو کرد به بابا

فقط جهت  دارمید نیندارن من ا یدو تا فعال جوون هستن و سن نیا یول یصادق يآقا حیا صحامر شم -

... ستین يو بچه باز یکه ازدواج شوخ دیدرك کن دیمطمئنن با دیاجازه دادم... خودتون دختر دار ییآشنا

ه... حاال بخوام هم دار يکه خواهر بزرگ تر یشوهر کنه در حال ایزود نیبه ا الین ستمین یمن راض تشیراست

شما هم  يآقازاده  ایفقط پونزده سالشه و گو دیدونی. همون جور که مالسیسن کم ن رمیبگ دیمسئله هم ند نیا

 ...؟ستیزود ن کمیسالشه... به نظرتون  19

که بودم عاشق مادرش شدم و ازدواج  دیهمسن ام ادمهیمن  يفکور يآقا ی: حق با شماس ولدیام يبابا

 نیتو زمان ما ازدواج تو ا یحرف ها ندارم ول نیبه ا يهم به خاطر من مسلمون شد و حاال کار ... مادرشمیکرد

 بود... يسن عاد

 بگم واال....  یگفت: چ بابا

 شده گفت: نیسنگ یجو کم دید مامان

 :لوفری... رو کرد به ندیکن لیم وهی... مدیکن ییرایاز خودتون پذ دیحاال بفرمائ -

 تعارف کن... وهیممادر پاشو  لوفرین -

 ...میداریتورو خدا خودمون برم دیگفت: زحمت نکش دیام مامان

 آخرشون هم بزنن؟... يجا حرفا هیدو تا جوون برن  نیا دید یاجازه م يفکور يبه بابا گفت: حاال آقا دیام يبابا

 نزد بعد رو به من گفت: یاولش حرف بابا

 ..دینجا حرفاتون و بزنو ببر اتاقت او دیجان بابا.... آقا ام الین -

 .دیانداختم و رفتم سمت اتاقم. در و باز کردم و گفتم بفرمائ دینگاه به ام هیگفتم و بلند شدم.  یچشم

... به دمیکش ینفس راحت هیدادم به در و  هیگفت و رفت تو، منم پشتش رفتم و در اتاق و بستم. تک يدیببخش

 چطوره به نظرت؟ . گفتم:زدیم دینگاه کردم داشت اتاقمو د دیام

 کنم. بهم گفت: شیبهم انداخت که نتونستم معن یو بردم وسط اتاق... نگاه دیسمتم و دستمو کش اومد



  

 

یاکتابخانه نودهشت نودهشتیاانجمن   کاربر ●•قشقای•●  – ترك هاي قلبم   

wWw.98iA.Com 51 

 صاحب اتاق؟.... ایراجع به اتاق  -

 و آروم گفتم: منظورم اتاق بود... نییسرمو انداختم پا دم،یکش خجالت

... یاز من خجالت بکش دیبه بعد نبا نیاز ا گهید یخانومچونه امو سرمو آورد باال. زل زد تو چشام:  ریزد ز دستشو

 ....یبشه بازم مال من یهرچ یمال خودم گهید

 !...؟یکنیم کاریچ دیانداختم! آروم گفتم: ام نییصورتم آورد، گرم شدم و از خجالت سرم رو پا يجلو صورتشو

 ه؟یکه االن دارم چ یحس دونهیمن م ي: بانوگفت

 ن دادم:نشونِ نه سرم رو تکو به

 که هست.... یهر چ یجنون باشه ول دمی... شاادیفقط عشقِ ز -

 حرف هاش:  نیب دمیپر

 ...میبه تفاهم برس دیکه با نیبش ایچقدر حرف دارن؟ ب نایا گنینم ؟یتو اتاق چ ادیب یکیبسه... اگه  گهید دیام -

 بهم انداخت و گفت: ینگاه کوتاه فقط

 دوستت دارم... -

 م: منم دوستت دارم ....از عشقش گفت زیلبر

باشم به موضوع  قیشدم تا دق دیمحو نگاه ام شتریردو بدل شد، ب نمونیشد ب ییچه صحبت ها دمینفهم

 در اومد. گفتم: يصحبتمون که صدا

 بله؟... -

 بلند شد: لوفرین يصدا

 ...؟دیساعته که تو اتاق کیاز  شتریبابا گفت حرفاتون تموم نشد ب الین -

خوش  يلحظه ها گنیم شهی... چقدر زمان زود واسم گذشت. هممیایجان تو برو االن م ولی: باشه نگفتم

کردم. روم و  دیکمرنگ بود، تمد بایزودگذره واقعا راست گفتن... بلند شدم و شالمو مرتب کردم. رژم هم که تقر

 :دیکردم سمت ام

  م؟یبر -

 فتم:اومد دستمو گرفت که بهش گ میبهم انداخت و گفت بر ینگاه هی

 ...السیواو گهید نهیحرکتم بب نیا ستین یراض شینجوریبابام نه... هم يجلو دیام -

 کرد. بعدش هم گفت:  مییراهنما رونیدستشو گذاشت پشت کمرمو به سمت ب دیام
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 گفت: دی. باباش که ما رو درونیاز اتاق ب می... رفتمیبر زمیباشه عز -

 ...نیدیرس يا جهیشد؟ به چه نت یچ -

 خواستمیفکر کردن م يدو هفته وقت برا یکی دیاگه اجازه بد: گفتم

 واسه جواب... بعد بلند شد و با بابا دست داد و گفت:  میزنیزنگ م گهی: باشه دخترم پس ما دو هفته دگفت

 ... با اجازتون.....میما رفع زحمت کن گهیبهتره د يخب جناب فکور -

 ...م؟یشام در خدمت باش حاال؟ نیداشت فیتشر ه؟یحرفا چ نیگفت: ا بابا

 شام.. با اجازه.. يبرا میرسیجان جواب مثبت داد اونموقع خدمت م الین یانشاهللا وقت گهیگفت: نه د یصادق يآقا

کس  چیو ه زیچ چیه تینکنه... فعال ظرف چمیسوال پ یرفت بدرقه شون کرد. رفتم تو اتاق تا کس نییتا پا بابام

هنوز  دم،یخند زیبچه هامون... ر دمیامون شا ندهیفکر کنم. به آ دیخودم و ام به خوامیرو نداشتم... االن فقط م

 ... کنمیبه بچه هم فکر م ستیمعلوم ن یچیه

افتادم که چند  ییلحظه ها ادیسراغم..  ومدیهم ن ی. خدا رو شکر کسدمیعوض کردم و رو تخت دراز کش لباسمو

اون لحظه ها افتادم...  ادیم رو صورتم... چشام و بستم و داشتم... ناخودآگاه دستمو گذاشت دیبا ام شیساعت پ

 يایباز شد. چه رو یعیوس ياالن هم کنارم حضور داره... لبام به خنده  دیکردم تو ذهنم مجسم کنم که ام یسع

 یسع ی.... هر چنیریتجربه ام بود و ش نیخجالت بکشم دارم خوشحال بودم... اول نکهی... عوض اهینیریش

 گهید قهیدق5نداشت... بعد  دهیپهلو اون پهلو شدم بازم فا نیجلو چشمام بود... ا دیام يابم چهره بخو کردمیم

و تازه از دوستم  ی... رمان تالفرونیاز فکرش اومدم ب دیگرفتم رمان بخونم. شا میمخواب شدم... تص الیخیب

کتاب  تین... چه جالب اسم شخصفراموش کردم بخونم... شروع کردم به خوند يگرفته بودم به خاطر خواستگار

 یشام. خجالت م يرا... وسط کتاب بودم که مامانم صدام کرد بامیدرب دیاز فکر ام شهینم نکهی... مثل ادهیهم ام

و  ارمیخودم ن يبه رو دیفرار کنم... با دیبا یکه فکر کردم تا ک رمیخواستم بگم نم یکنار بابام باشم. م میدیکش

 باشم... يعاد

 کمی. جو میآروم خورد طیکردم... شام و تو مح یباشم. اصال سمت بابام و نگاه نم يکردم عاد یعسفره س سر

 کمک کردم و رفتم بخوابم...  کمیتا غذا تموم شد  نیهم يبود برا نیسنگ

شد؟ بابات  یفردا بپرسه... برام داده که: چ اوردهیاز مهساست. فضول خانوم طاقت ن دمیاس ام اس داشتم... د هی

 بودن؟.... يگفت؟ مامان باباش چطور یچ
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بهش گفتم. به حس عشقمون و لحظه  ویدختر... خوبه وسط مجلس زنگ نزده بپرسه... همه چ نیفضوله ا چقدر

 دوارمیبود. گفت ام یخصوص گهید نی... اشهیمحسوب م یخصوص ییجورا هی دیمن و ام نیکه فقط ب ییها

خوام اعصابم  یندادم نم ابشوجو گهی... ددینکن جفتتون هنوز بچه ا نانیاطم دیبه ام ادیز یبشه ول یبابات راض

 کردم بخوابم... یرو صورتم و سع دمیمزخرف... پتو رو کش يفکرا نیخورد بشه با ا

***** 

نگفته. مامان هم که نم پس  يزیکلمه هم در مورد جوابش چ هیبابا  یگذشته بود ول يروز از خواستگار چند

 تا بابات خودش حرف بزنه.... یدونم بهتره صبر کن ینممن  گهیداد... م ینم

... هیرفتار رو نکنم فکر کنه خبر نیا دیام شیپ گهیفهمم. مهسا م یاز درسا نم يزیام تو مدرسه هم چ کالفه

 راحته. گهید المیو ندارم و خ دیداشتن ام ي... تازه اون موقع دقدقه زایچ نیا هیعیشوهرم بشه طب یخب وقت یول

فهمم بهتره برم تو کار تقلب...  ینم یچیاگه بخونم هم بازم ه ی. حتستمیبلد ن یچیمتحان داشتم و ها فردا

تموم شه... به تقلب ها تا نگاه  دیتقلبارو نوشتن... دو ساعت طول کش کیکوچ يتو برگه ها زیر زینشستم ر

 تک نشم...  رمینمره بگ کمیکردم. خنده رو لبام نشست... حداقل با تقلب 

 .رمیبگ تونمیکه صفر هم نم نمیوقت اگه نتونم تقلبارو بب هی یول

 زنگ زد... دیدرس بخونم که ام کمی خواستم

 جانم... -

 :دیام

 ؟ی... خوبیسالم خانوم -

 ؟یعشقم... تو خوب ی: مرسمن

 شد؟ یبالخره بابات نگفت چ الیگفت: ن دیکه ام میزدیحرف م یساعت مین

... توام اگه من و هیچ مشیتصم گهیصبر کن خودش م گهی... مامانم مازش بپرسم شهی: نه منم روم نممن

 صبر کن... يخوایم

 از خداشم باشه دامادش من بشم... دی/.. باارهیهمه ادا اصول در م نی: مگه من چمه که بابات ادیام

 نگفتم... چند لحظه سکوت کردم تا گفت: یچیه یول دمیحرفش رنج از

 بزن. یحرف هی... ی... حاال چرا ساکتیکن شیراض يچطور یدونیهتر متوئه و ب يبابا دونمیمن نم -

 ...یکنیم نیپشت هم به من و خانوادم توه يدار نجوریبگم اخه هم یگفتم: چ آروم
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 بده؟... یدوست دارم زنم بش نکهیمعلوم شه بده؟... ا فمونیتکل گمیم نکهیمن ا زیآخه عز ینی: چه توهگفت

... يکرد انشیبد ب یبود ول گهید زیمنظورت چ دی... شایکن انیله هاتو درست ببهتره جم یول ستی: بد نگفتم

 ...میاعصاب خودمون و خورد کرد يخودی... اه اصال ولش کن بیهم بکش یسخت دیبا يبالخره اگه من و بخوا

 دایدرس بخونم. بهش گفتم ممکنه مامان هم ب خوامیو عوض کردم و کشوندم به امتحان فردا و گفتم م بحث

و گفتم بهش بر خورد...  نیا یپس بهتره تماس رو قطع کنه... وقت شهیتلفنم بد م يپا نهیتو اتاق و اونوقت بب

 بخرم...  دیهمه رو با زنا هیگناه من چ دونمیکنم از همه طرف تحت فشارم... نم کاریآخه من چ

 ...رونیب امیب الیخدرس خوندن و نه تونستم از فکر و  ينه تمرکز دارم برا گهی.... حاال داَه

 ....!ایخدا

 !میکن یعطا کن،که راحت زندگ ینفهم یاندک

 ...! میاوردیخودمون ن يو به رو میدیاز بس فهم میمرد

 اس ام اس عاشقونه فرستادم و آخرشم نوشتم: هی عیندارم... سر شوی... طاقت ناراحتیلیدارم... اونم خ دوسش

 بودنتو نداره؟ طاقت قهر الیکه ن یدونی..؟ م دیام یآشت -

 رونی... نه بيوقت بزار شتریمن که قهر نبودم فقط دلخورم... دوست دارم واسه من ب یداد: نه خانوم جواب

 ازت... رمیکوچولو دلگ هی نی... به خاطر همیکنیقطع م عیسر یزنی... باهام حرف هم که ميایم

 ... باشه؟میواسه هم شد گهید ی: آقامون چند هفته صبر کننوشتم

 ...قیبا عطر شقا هگا

 با رقص کبوتر... گاه

 بلبل عاشق ، يبا چهچهه  گاه

 تو کرد... ادیتوان  یم

 گفت... یشعرک

 در آن شعر ، دگر بار ، تو را خواند... و

 زد نامت... صدا

 يبهار زیبه ناگه ، همان عطر دل انگ و

 ...زدیخ ینام تو بر م یپ از

 برم... دیکه با یادمیکه بدونم به  یبگ زیچ هی... حاال وقتشه که زمیداد: باشه عز جواب
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 راحت رفتم سراغ درس.... الیدوستت دارم گفتم و با خ هیجوابش  در

***** 

هر طور  دیاگه مخالفت کنه با یکنه ول کاریچ خوادیبابا م دونمیهم گذشت و من هنوزم نم گهید يهفته  کی

 کنم.  شیشده راض

 نمیصبر کنه به مامان بگم بب قهی... گفتم چند دقدیخر رهیداره م ام سر رفت... زنگ زدم مهسا گفت حوصله

 منم برم باهاش... دیشا زارهیم

... رفتم اتاقش... داشت دیبا هم بر ادیهم م لوفریاگه ن نیبب یمامان اجازه گرفتم با مهسا برم... گفت باشه ول از

 در برگشت سمتم... يبا صدا خوند،یدرس م

 ؟يایم دیرخ رمی... دارم ملوفرین -

 : نه درس دارم تو برو...گفت

 به مخت استراحت بده.. کمی ای؟! پاشو ب یخونی: بسه چقدر درس مگفتم

 تو برو... امی... نمگهید خونمیتو هم دارم درس م ي: به جاگفت

 ...ایب یبرم... خواست خوامیم گهیساعت د میمن تا ن يشد مونی: باشه... پشگفتم

 : باشه... لوین

 یکنم و لباسامو بپوشم... وقت شیتا آرا دیطول کش قهیدق ستیو رفتم حاضر بشم... ب امیدادم م مهسا اس به

 خبر ندادم...  دیافتاد به ام ادمیحرکت کنم  خواستمیم

 ...زنمی... برگشتم بهت زنگ مدیخر رمیدارم با مهسا م دمیام -

 دمیلباس مناسبم خر هی دیلم کرده بود... شاسر حا دیسر قرار... فکر خر ادیزدم مهسا گفتم حرکت کردم و ب زنگ

 ...دیبله برون من و ام يبرا

 بودم... دهیهم رس نایمهسا ا دمیرس ی... وقتندهیفکرشم خوشا یحت

 کردم: بغلش

 ؟يسالم عشقم؟ چطور -

نستر.... داشت  لو؟یمامان؟ ن ؟یخوبه؟ بابا چ دیآقا ام دی: سالم عروس خانوم... من خوبم... شما خوبمهسا

 داد که زدم رو بازوش: یادامه م نجوریهم
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شلوغش نکن... فقط  يخودیب ستیمعلوم ن يزیهنوز چ ه؟یهمه خوبن... عروس خانوم چ گهیاه بس کن د -

 م؟یخودمون

 منتظرن... ستگاهی: نه بچه ها تو امهسا

  م؟ی: چند نفرمن

 ...میشیم ي: پنج شش نفرمهسا

 هستن؟ ایحاال ککنن؟  دیخر خوانیهمه م یعنی: چه خبره؟ من

 ... انیام ب گهید يکسا دی... شامی... من و تو و سارا و پرستو و ندا که حتما هستدونمی: نممهسا

 بود. داده بود: دمی... همون لحظه واسم اس ام اس اومد... اممیبر ای: باشه بمن

 بگو بخند نکن. ادیز ابونمیزود برگرد... تو خ یباشه عشقم... ول -

***** 

... میاوتو بزنه... به زور جلوشو گرفت خوادیداده بود م ریگ یدلقک که برگشتن ين خوش گذشت. سارابهمو یلیخ

و جوون پشت سرشه و  يکت شلوار يآقا هی دیدفعه هم فکر کرد پرستو پشتشه برگشت بزنتش که د هی

 یبود و کنار نم دهسایوا ردهم يجلو نجوریاز خنده از دست کاراش... هم میمرد نوریخشک شد ما هم ا نجوریهم

رد شم. هر جا  خوامیکنار م دیبر شهیخانوم م دیمرده گفت: ببخش نکهی... تا ادیفهمیما هم نم يرفت اشاره ها

کدوم  چیآخرشم ه ارهیتا لباس به فروشنده گفت ب 20 یلباس فروش هی... رفت تو ختیریاونجا رو بهم م رفتیم

وقت ما رو  يخودیب دیندار دیخرش گفت: خانوم قصد خرهم آ شنده... فروستنیو نخواست و گفت خوشگل ن

 .میدیکش رونیبود دعوا بشه که ما سارا رو ب کیجمله نزد هی نی... سر همدیرینگ

و راننده هم تذکر داد آروم  کردنیانقدر مارو خندوند که مردم بهمون چپ چپ نگاه م میاتوبوس که بود تو

 .میباش

 ....دمیلباس خوشگل خر هیشت منم بود و بهمون خوش گذ یکل روز خوب در

 

***** 

 و بدم. دیروز مانده تا جواب ام 5، 4فقط  یاسترس داشتم ول کمیبعد از شام با بابا حرف بزنم...  خواستمیم شب

 را! نیریش یزندگ کی،لحظات با تو بودن را و  نمیب یتو رو م تنها

 عاشقانه ام را با تو... ياهایرو زیآخر سر ن و
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 یدوست داشتم ول یلیخ نکهی. با امیداشت ي... همه اومدن سر سفره... قرمه سبزمیو غذا آورد میاخترو اند سفره

 رفت. چند قاشق و به زور آب خوردم و منتظر شدم همه غذاشون و تموم کنند.  ینم نییاز گلوم پا

ودش گفت باباش کمک خ یعنی... هیبه باباش متک شتریهم نداره... ب ینرفته و کار آنچنان يهنوز سرباز دیام

 یاگه پولدارم بود مطمئنم به خاطر پولش نم ی... مهم خودشه، حتستیها مهم ن زیچ نی. واسه من اکنهیم

 ستیخب نظر من و خانواده ام قطعا مثل هم ن یواسم مهمه. ول دیخواستمش... فقط ام

از دوست هام با  یلیتم... خهس یهم راض نیمن به هم یاز ما بهتره ول دیام يخانواده  یمال تیچند وضع هر

با پسر ها به  یدوست قیاز طر خواهندیو م ستندین یراض شونیچون از وضع مال شندیپولدار دوست م يپسر ها

به کجاها ختم خواهد شد...  یوستد نیو ا شهیم یچ تشونیموقع ستیها که واسشون مهم ن یپول برسند... بعض

 ادی.. نه.. اتفاقا خوشم مادیاز پول بدم م گمی. نمزنندی یممکن ریغحاضرند به خاطر پول دست به هر کار ممکن و 

هستم که پول برام  ی. من آدمدیعشق رو با پول خر شهینم چوقتیعادت کردم... ه تمونیخب به وضع یول

 داشتنم. تنداره در مقابل با عشق و دوس یارزش

 به خودم اومدم: لوین يصدا با

 ....میپاشو کمک کن ظرف هارو جمع کن -

 لوفری... به نمیظرف هارو شست لوفرمی... من وندیشدم و سفره رو جمع کردم... نسترن که بعد از شام خواب بلند

 ... گفت:هیچ مشیامشب از بابا بپرسم تصم خوامیگفتم که م

 ... عجله نکن...گهینگو... صبر کن بابا خودش م يزیبه نظر من چ الینه... ن -

شد... قرار بود سر دو هفته زنگ بزنند و جواب  یچ پرسهیم یه دیاز اونورم ام طاقت ندارم... گهی: آخه دمن

 باشه تو جواب دادن... یکیحرف هامون  دی... بالخره ما بارندیبگ

 ...شورمیاشو خودم م هیبرو بق گهیغلط... د یدرسته چ یرسه چ یعقلم نم گهی: منم دلوین

 ...دید یهم اومد نشست... بابا داشت اخبار م لوفرین قهیبابا... بعد ده دق شیخشک کردمو رفتم پ دستامو

 :ایو زدم به در دل

 بابا ...  -

 گفت: بله... حواسش به اخبار بود... بابا

 ... شد ؟ ي.. چ .. تیمیو با پته پته گفتم: با...بـ ا ... تصم آروم

 .... ؟یچ يگفت: درباره  بابا
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 .... دیاممنو  يکه بشنوه گفتم: در باره  يجور یول واشی

 بدون من مخالفم...  یکردم ول یقاتیتحق يسر هیو گفتم بابام اخماش رفت تو هم: فعال  نیا تا

 اعتراض گفتم: آخه چرا؟... با

خانواده  نکهی.... دوم امیریرفته حاال اگه سنتون هم در نظر نگ ينه کار داره نه سرباز نکهینگاهم کرد: اول ا چپ

.. اگه من بخوام اجازه بدم بعد ها به مشکل  ستین یکی... فرهنگ خانواده هامون خورند بابا جون یها به هم نم

... خودت شهی... آدم گشنه عشق سرش نمستیعشق ن یو همه چ ستیدو روز ن یکیکه  ی... زندگدیخوریم

ار داشته جنم ک دیهم نرفته... مرد با يسرباز چیپسر کار نداره که ه نیا یول ستمین اتیاهل ماد ادیمن ز یدونیم

... دارم يریزن بگ یبخواه ياریتا سر از تخم در ب ستین نیبه ا يمرد ستیکلفت ن لیبیبه س يباشه... مرد

به مرور زمان مشکالت  یول دیاولش مشکل نداشته باش دیخورند... شا یباباجون خانواده ها به هم نم گمیم

 م... تجربه دار یو از من بپرس که کل نی... ادندیخودشون رو نشون م

. قلبم مثل زدیحرف نم یو حرف هاش و قطع کرد. اخماش هنوز تو هم بود. کس دیکش قینفس عم هی

 و بالخره گفتم: خواستمیکه م يزی. جراتمو جمع کردم و چدیتپ یام تند تند م نهیتو س شکیگنج

 مکث کردم: هیمن ...  یول

 من دوستش دارم..... یول -

***** 

 گهینزد و مامان هم اشاره کرد برم تو اتاقم... دو روز د یحرف یو دوست دارم کس دیامگفتم  نکهیروز بعد از ا اون

 گردش... میامروز بر میدار میهم به جواب دادن نمونده و تصم

. گفت هم رونیب میو رسول (دوست پسرش) بر دیداد با ام ریشنبه، تو مدرسه مهسا گ یعنیاصل امروز صبح  در

. حاال هم قراره حهیهم تفر شینیبب یتونیهم م رهیم ادتیچند ساعت  يو برا يدارو ن دیتو استرس جواب به ام

داره... قرار  دیپرا هیدوست پسر مهسا  یلنداره و نیکه ماش دی... امنمایس میو مهسا و دوست پسرش بر دیبا ام

 دنبالمون... ادیشد اون ب

زنگ زدم. اولش  دیو بعد به ام میکرد بر یهم مامان و راض لوفریکردم... ن یفر رو راض لویدردسر ن یکل با

 . ادیمن گفت م يکار داره با اصرار ها گفتیم

خونه... لباس  میریکتابخونه و موقع برگشت با هم م رهیم لوین یول میریو دوستامون م لوفریبا ن کنهیفکر م مامان

 .رونیب میاز خونه زد لویکردم و با ن شیو آرا دمیپوش
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 گفت: لوفریراه ن يتو

 .میبرگرد يزود دینکن با ری... دستیباز ن شتریب 8:30، 8کتابخونه تا  د؟یگردیبرم یک -

 شروع بشه...  نمایسانس س 6:30 -6. فکر کنم ساعت میگردی: حاال تا اونموقع بر مگفتم

 ندم؟ یسوت دیمامان پرس د؟یریم یلمی: چه فلوین

 کردند.. يه... عطاران و گلزار بازباحال یلیخ گنی... مياجبار قیتوف لمیف می: قرار شد برمن

 قهیگفت پنج دق دیکردم. زنگ زدم به ام یخداحافظ لویبه کتابخانه و از ن میدیبود... رس رمیمس نیب کتابخانه

 سر قرار. رسهیم گهید

 بود: دیبلند شد. ام میزنگ گوش يصدا

 جانم ؟ -

 ...دم؟یمن رس یی... کجایگفت: سالم خانوم دیام

 قطع کن . دمت،ی. آهان دقرار.. کی: نزدمن

 . گفت:میدست داد گهیبهش. سالم کردم و به همد دمیرس

 ...ان؟یم یدوستات ک یخب خانوم -

 ...انیم گهیربع د هی: تا من

***** 

کرد بعدش من و رسوند دم کتابخونه. از اونجا هم با  ادهیبه خونه اش پ ریمس نیتر کیو به نزد دیاول ام رسول

 :لوین يکردن برا فیراه شروع کرد به تعر يوخونه. ت میبرگشت لوین

 يهمه منفجر شده بودن از خنده... ا نمایعطاران. تو س يباحال بود... مخصوصا باز یلیخ لمشیف لوفرین يوا -

 خوش گذشت. یلیخ ياومد یکاش م

 بود؟ یموضوعش چ د؟یرفت ی: با کلوفرین

ما رو  یبود و کل یباحال يبچه  یلیه. رسول خبدون دنیکردم که اگه ازش پرس فیرو واسش تعر لمیف انیجر

 سرحال نبود. ادیامشب ز دیام یخندوند ول

***** 

 از شام بابا صدام کرد... بعد

 ...د؟یدار يبله بابا... کار -
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و گفت و به کنارش اشاره کرد... نشستم کنارش. مامان  نیخوام باهات حرف بزنم... ا یم نجایا نیگفت: بش بابا

 ن نشسته بود. ادامه داد:هم رو به رومو

پسره  نیادامه دادم... با استفهام نگاش کردم... من هنوزم مخالف ا قاتمیبابا جون من دوباره به تحق نیبب -

 :دمیچرا... وسط حرفش پر یدونیهستم خودت هم م

 بابا... اشاره کرد ساکت بشم ... گفت: یول -

االن من هر  یول خورهیپسره به دردت نم نی.. به نظر من اگفتم. یبزار حرفمو بزنم وسط حرفم نپر... داشتم م-

پرسم خوب  یازت م زیچ هی الی... نيندار يبه نظر من کار یزنیبخوام مخالفت کنم تو بازم حرف خودتو م یچ

 فکر کن و مطمئن جواب بده. 

 ؟ یش ینم مونیبعد ها پش ؟یباهاش بمون يخوایم یباشه تکون دادم: تو مطمئن یبه معن سرمو

هستش.. مهم  یخانواده اش ک ایبوده  یندارم قبال چ يبرام مهمه کار دیفکر کردم... من االن فقط ام یکمی

 جواب دادم: نانیخواد... با اطم یمن و م دمیکه ام نهیا

 نشم. مونیپش کنمیم ینه بابا .. سع -

خوام مخالفتم و نشون بدم تو ندارم... االن من هر چقدر هم ب یمخالفت يخوایخودت م یوقت گهیگفت: من د بابا

بد  ينکرده دست به کارها ییوقت خدا هیتا  امیپس بهتره من کوتاه ب یبازم حرف خودت رو بزن يخوا یم

هست  يبار نیآخر نیبدون ا نمی... اردک یبابام کوتاه یخواستم باهات اتمام حجت کنم که بعدا نگ ی.... مینزن

 ...ستین یراه برگشت چیه گهید ی. بعدا پشمون شدمیکه دارم بهت اخطار م

****** 

و  دمینکش یبراش سخت ادیز دیکه شا يروز... روز نیو قشنگ تر نیمن هست. بهتر يبرا یروز بزرگ امروز

 آرزومه...  تینها یاسترس داشتم ول شتریب

که  نداشتم. درسته چوقتیرو ه یحس نیهمچ يامروز خوشحال باشم... تجربه  ينشده که به اندازه  چوقتیه

 کنن...  یو قبول م انیبالخره اونا هم کنار م یول ستندین یمامان و بابام راض

پنج  يزنگ زد و مامان جواب مثبت و بهشون گفت و بعدش هم قرار بله برون گذاشتن برا دیمامان ام دوشنبه

 امروز... یعنیشنبه 

عمه افسانه  یو خاله.... ول ییمو و داامروز.... عمه ها، ع يو دعوت کرده برا لیفام يبزرگتر ها يهمه  مامان

 ... انی... بهتر که نمانیتونند ب یمسافرت نم رنیگفت دارن م
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 ...انیم میمادر يها لی. چند تا از فاممیندار يادیز لیکه حرف زدم گفت ما فام دیام با

... میدیدستمال کش وواراریرو مرتب کردم و اتاقمو جمع و جور کردم.. رفتم تو کارها به مامان کمک کنم. د پتو

 یکمک کنه ول خواستیو جمع کرد مثال م دی... نسترنم اتاق ها رو زحمت کشمیکرد يریکل خونه رو گردگ

... تا ناهار نصف میدوباره از اول اتاق و درست کن لویمنو ن میتو کمدا... مجبور شد چپوندیلباسارو م يبدتر همه 

 کارا انجام شد.... شتریب

ما  يالیو همه رفتن بخوابن... قرار بود فام می.... ناهار خوردمیمرد یم میداشت یخستگ از گهیناهار د وقت

 ....7تا  6 نیهم ب نایدیو ام انیب 4،5ساعت 

 ...دمیرفتم حمام کردم و بعدش گرفتم خواب من

... سالم دهیخاله ناه دمید رونیبود.رفتم ب 3:30و نگاه کردم ساعت  یزنگ در از خواب پا شدم... گوش يصدا با

 کردم... شیآرا کمیکردم و رفتم اتاق حاضر بشم... موهام که خودش صاف بود و 

بود با  يقهوه ا راهنمیبپوشم ... پ يخواستم با جوراب شلوار یبود که م راهنیپ هیاز کمد درآوردم...  لباسمو

خاله. خاله داشت  شیو رفتم پ دمی... لباسامو پوشدیکردنم طول کش شیساعت آرا می... نيقهوه ا يصندال

 ...کردیم نییهارو تو ظرف تز ینیریش

 : خاله لباسم خوبه؟گفتم

 يخوام ازت بپرسم چرا انقدر عجله دار یوقته م یلیخ یخاله ول هیکه گفت: عال دمی... چرخنمی: بچرخ ببخاله

 ست؟یازدواج... برات زود ن يبرا

 خاله... گهیشد د گهیخجالت گفتم: د با

***** 

اخماش تو هم رفته... عمه بهش گفته بود مگه هول  کمیبابا  دمیاومده بودن... د المونیو اکثر فامبود  5 ساعت

 که دختر بزرگ ترت مجرده... ی... اونم وقتيشوهر بد يخوا یدختر م يبود

 حرفا بدتر اخماش رفت تو هم...  نینبود با ا یهم که خودش راض بابا

 یداشت لباس م لوفر،ین شیبگذره... رفتم پ یبه خوب ینه همه چآخر استرس داشتم... خدا ک يلحظه ها نیا

 تو ای... صداش زدم گفت: بدیپوش

 کنار من...  نیاسترس دارم تو سالن تو بش یلی... خلوفری: نمن

 ... ساعت چنده؟دیکنار ام ینیبش دیگفت: تو که با لوفرین
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 شد: شتریبه شش بود... استرسم ب قهیدق 5به ساعت کردم...  نگاه

 کنم... ییرایکه من پذ ستیالزم ن گهید ی... راستانیب کی... بدو حاضر شو که نزدشیش کینزد -

 ....رونیب میبر ایو گفت: حاال ب دیشالم سرت کن... دستمو گرفت کش هی یراست نیخواد تو فقط بش ی: نه نملوین

 که زنگ در به صدا در اومد.... میکه نشسته بود یساعت مین هی

ها شروع شد... منم سرمو  یو بابا رفت در و باز کرد. اومدن داخل و سالم و احوالپرس میون بلند شداز جام عیسر

هم اومده بود. همه نشستن و معارفه ها  د،یخواهر ام تا،یبودند... آرم يو سالم کردم... حدود ده نفر نییانداختم پا

کت شلوار  هی... دیکنه... چشمم خورد به ام ییرایکرد پذ او صد لوفریگوشه نشستم. مامان ن هیشروع شد... منم 

 ...یو کراوات زرشک دیسف راهنیبود با پ دهیپوش یمشک

 یعنیداشت  یبود که حالت کت دهیمانتو مجلس پوش هی دی.... مامان امکردینگاه نم یبود و به کس نییپا سرش

 قبل بود.  يکوتاه بود... موهاشم مثل دفعه  کمی

رو گردوند. کالفه شده  ینیریش دیاومد و به همه تعارف کرد... پشتش هم خاله ناه شربت ها ینیبا س لوفرین

 بودم...

.... دی) صحبت و کشوند سمت من و امدیام يآقا (بابا یمتفرقه بالخره عل يساعت صحبت ها میبعد از ن بالخره

مخالف بودند...  نایبابام ا یتا سکه ول 100 گفتنیم دیام يشده بود که خانواده  جادیا هیبحث سِر مهر شترِیب

 ...دنیسکه به توافق رس 300ساعت بحث وگفتگو با  میآخرش بعد از ن

 اومد کنارم نشست و گفت: لوفرین

 ه؟یاسمش چ ه؟یجور هی دیچرا مامان ام الین -

... گهینسبت بهش ندارم. بالخره مادرشوهره د ی... حس خوبنهیشیچرا اصال به دل نم دونمی: خودمم نمگفتم

 .کننیهمون مارتا صداش م یمسلمون شده اسمش شده زهرا... ول یوقت یمش مارتا ولاس

 ومده؟یاون ن ه؟یچ دیام ياسم زن بابا ی... راستنطوری: که اگفت

تو مجلسش... حاال هم  ادیبخواد زن باباش ب دیام شهیتو... مگه م ي: اسمش فکر کنم شکوه بود... خل شدمن

 .کننیساکت باش االن نگامون م

دستم کنه... گفت: فعال انگشتر نشون  دیانگشتر در آورد و از بابا اجازه گرفت تا ام هی فشیاز تو ک دیام مامان

 .میباشه تا بعدا خودمون حلقه مون رو انتخاب کن

 . بعد من و صدا کرد:دیو داد دست ام انگشتر
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 ....نیبش دیکنار ام نجایا ایجان ب الین -

 رفتم. دیسرشو تکون داد. آروم بلند شدم و به سمت ام دییتا يونه به بابا کردم که به نش ینگاه

 . گفت:دیبعد من و برد کنار ام دیدستمو گرفت و گونه مو بوس دیام مامان

... رو کرده بود سمت يفکور يجان انگشتر و دست عروسمون کن. البته با اجازه نرگس خانوم و آقا دیام -

 مامانم.

 گفت. يدیدار اریلب اخت ریاجازه ما هم دست شماست. بابا هم ز... کنمیگفت: خواهش م مامان

دست و مبارك  يدست چپمو گرفت تو دستشو انگشتر و دستم کرد. صدا دمیکرد و ام دیاشاره به ام هی مامانش

 همه بلند شد. يباشه 

 لومون و گفت:و گرفت ج ینیریظرف ش دی.... خاله ناهگفتنیم کیجلو تبر ومدنیداغ شد و همه م یروبوس بازار

 ...گهیدهن همد دیبزار دیبرداز ینیریش هیخاله جون هر کدوم  -

 دست بلند شد... يتو دهن هم. دوباره صدا میو همزمان گذاشت میو برداشت ینیریش

 دستمو گرفت... یواشکیهم  دیشدن... ام ییرایدوباره مشغول پذ نایمبل دو نفره... مامان ا يکنار هم رو مینشست

راحت  المیخ گهیرفت. د یباز شده بود و آبروم م شمیکردم همونجا ن ی... اگه خودمو کنترل نمختیر يهر دلم

 سرشو آورد کنار گوشمو آروم گفت: ستیحواسش به ما ن یکس دید یوقت دیشده بود. ام

 خانومم... يبالخره واسه خودم شد يدید -

 گفت: دیکه ام کردمیم ينگشتر نشونم باز. با ادمیخجالت کش کممیزدم و دستشو فشردم.  کیلبخند کوچ هی

 خوشت اومد؟ -

 هیگفتم و نگاهمو دوختم به انگشترم...  یاستفهام نگاهش کردم. با چشاش انگشترمو نشون داد که آهان با

و  دیکوچولو داشت... ازش خوشم اومد. روم و کردم سمت ام زیر نیزرد ساده بود که روش چند تا نگ يطال

 گفتم:

 ه؟یک ي قهیوشگله... سلخ یلیآره خ -

 خوشم اومد. نیمن از ا یول رهیبگ گهید زیچ هی خواستی: خودم انتخابش کردم. مامان مگفت

چقدر  دونمی. نمکردمیهم بود و به هم نگاه م يشد به چشمام. دستامون تو دستا رهیروش لبخند زدم. اونم خ به

فکر کنم از خجالت سرخ شدن. همه از هول  .میبه خودمون اومد انیاطراف يکه با صدا میبود رهیبه هم خ

 :دیآقا با خنده ازمون پرس یعل نکهی. تا ادندیشدنمون خند



  

 

یاکتابخانه نودهشت نودهشتیاانجمن   کاربر ●•قشقای•●  – ترك هاي قلبم   

wWw.98iA.Com 64 

 ه؟یخب نظر شما چ -

 ؟یگفت: در مورد چ دیام

پسر... قرار  گمیعقد و م خیشما حواستون کجا بود...؟ تار میکردیصحبت م میداشت نهمهیآقا گفت: پس ما ا یعل

 د؟یهست ی.. شما راضشد بعد از محرم، صفر باشه.

 .نی: بله... خوبه همدیام

 آقا رو به من گفت: یعل

 جان؟ الین یتو چ -

 ندارم... یگفتم: منم حرف آهسته

. از دیآقا دست زد و گفت: پس مبارك باشه... بعدم اومد سمتمون و بهمون دست داد و صورتمو بوس یعل

هم دست داد و گفت:  دی. با امدیسرم و بوس يو رو . بعد از اونم بابام اومد بغلم کردشدیخجالت داشتم آب م

 پسرم... یخوشبختش کن دوارمیام

 گفتن..... کیهم اومدن تبر هیمادرامون و بعد بق بیترت به

. موقع شام خاله به مامان دهیبرن که مامان نداشت و گفت تدارك شام د خواستندیساعت م کیها بعد  مهمون

 ام رفتم... دهیفهم يخاله  يقربون صدقه  یق. منم تو دلم کلو بزاره تو اتا دیگفت شام من و ام

بادمجون هم خودش  مهیسفارش داده بود ق رونیجوجه کباب که از ب یکیدو نوع غذا آماده کرده بود...  مامان

 هم درست کرده بود.... هیگذاشته بود... کنارش ساالد الو

 ا رو ببرم اتاق.گذاشت و من صدا کرد غذ یاز هرکدوم کم دیمن و ام يبرا

 صداش زدم. اومد سمتم: دیو صدا کردم. اولش نفهم دیغذا هارو بردم اتاق بعد ام اول

 زم؟یجانم عز -

 ...اریهم ب ینی. فقط زحمت بکش اون سمیخور یاتاق من. من و تو شام رو اونجا م میبر ای: بمن

 ...ارمیشما برو االن م یدوم... گفت: چشم خانوم ینیکردم به س اشاره

... اولش که مامان بهش گفت من دارم هیهم بود. چقدر جاش خال مایکاش داداش ن يافتادم سمت اتاق. ا راه

متاسفانه  یول ادیو ب رهیبگ ی.. مامان بهش گفت مرخصگهیدروغ م کردیکنم باور نکرده بود فکر م یازدواج م

 ....ادیو ب رهینتونست بگ

 و گفت: نیرد بشه.گذاشت رو زم بتونه دیو باز کردم و نگه داشتم تا ام در
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 کرده... وونهیمادر خانومم چه کرده همه رو د نیبه به بب -

 مسخره. بلند شد و در اتاق و بست. بعد اومد کنارم نشست: گهیرو بازوش: لوس نشو د زدم

خانومم و لوس کنم... در ضمن لوس فقط مخصوص خانوماس...  خوامیم ی... ولستمیمن لوسس ن زمیعز -

 نره.  ادتی

 ....ینازك کردم و گفتم: حاال هر چ یچشم پشت

من چقدر ناز داره... اشکال نداره  یچونمو صورتم رو برگردوند سمت خودش و گفت: خانوم ریگذاشت ز دستشو

 نشوند. کیکوچ يبوسه  هیناز کن... بعدشم رو پشت دستم  يخوا یمن هستم هر چقدر که م یتا وقت

 شروع به خوندن کرد: يسخره بازابروهاشو رقصوند و با م بعد

 خوام یرا م بمیشب مهتابه حب امشب

 خوام یرا م بمیاگر خوابه طب بمیحب

 آمده یفالن دییگو

 آمده یجان ای آن

 دیکن ارشیاست و هش مست

 دیکن دارشیاست و ب خواب

 حال تو، احوال تو آمده

 تو  يرو دیخال تو، سف هیس

 برود ندیبب

 خنده... خندم که تموم شد گفتم:  ریوسطش نتونستم خودمو کنترل کنم و زدم ز هگیگرفته بود اولش... د خندم

 کاریچرا هنوز غذا نخوردن و داشتن چ نایگن ا یم انیکه االن م میغذا بخور دییبفرما بیحب يآقا گهیبسه د -

 کردن.... یم

حال  نی... با اگنینم يزیچ میدیما تازه به هم رس دوننیم ادیدوما اگه هم ب ادینم یاوال کس ی: نترس خانومگفت

 چشم...

 خواستم واسه خودمم بکشم بشقابو ازم گرفت و گفت: ی... وقتختمیگرفتم و واسش غذا ر بشقابشو

 نیشد اول نی.... منم از خدا خواسته قبول کردم. امیخور یبشقاب م هیتو  ایب یکن فیخواد ظرف و کث ینم -

  بشقاب مشترك.... هیمشترك تو  یشام زندگ
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 ساخته و منتشر شده است )wWw.98iA.Com (این کتاب توسط کتابخانه ي مجازي نودهشتیا

 

****** 

 تیتا ابد دوارمیتو ذهنم نقش بسته شد... ام میشب زندگ نی... اونشب به عنوان بهترگذرهیهفته از بله برون م دو

 بمونه و کمرنگ نشه. یباق

 ...میبود يمهمون باز ریخونشون و همش درگ کردنیدعوتمون م دیمن و ام يها لیو هفته اکثر فامد نیا تو

تا من بتونم حداقل تو امتحانات ترم اول شرکت  مینزد مونیراجع به نامزد یشد فعال به مدرسه هم حرف قرار

 کنم...

تک  هیکه روش فقط  دمیاده خرحلقه س هی.... من میحلقه رفت دیخر يبرا ییدو تا دیمن و ام شیپ ي هفته

قشنگه.  یساده است ول نکهی. حلقه مو دوست داشتم با ادیخر نیبدون نگ يحلقه ساده  هی دمیداشت. ام نینگ

 .کردمیحلقه مو بندازم وگرنه اصال از خودم جداش نم تونمیکه تو مدرسه نم فیح

 .ندارم يکار یشدن و مخف دهیاسترس د گهیکه د نهیا ينامزد نیا یخوب

و بعدشم قرار  ياومده خواستگار دیچرا بهش نگفتم ام نکهیهم چند روز بعد بله برون باهام قهر کرد... سر ا مهتا

 بله برون و نگفتم.

و  يا دهیخاك تو سرت مگه ترش گهیکرد با حرفاش. همش م ضیمن و مستف ،یو آشت یمنت کش یاز کل بعد

 ه....رو دوست داشت گهید یکیکه  یبا کس یرفت یمگه خل

 منم. دیبود که انتخاب ام نیرفت. مهم ا یتو گوش من نم زدیحرفارو م نیچقدر مهتا ا هر

 روش تعصب دارم...  ییجورا هیندارم و  یشوخ دیمهتا هم قبول کرد که من در مورد ام بالخره

بعد نظرمون  یلو يشهرباز میبر میخواستی... اولش مدیو ام امکیبا مهتا و س رونیب میبر میبرنامه داشت امروز

اونوقت. هم  زنمینشون م 3 ریت هی. با میهم شام بخور میبکش ونیفرحزاد. هم قل میبر میخوایعوض شد و م

 بشه امشب... ی... چه شبونیعشقم، هم شام و هم قل دنید

 شمیرو آرا گهیمامان د مینامزد کرد یخودمو خوشگل کنم... از وقت دیبود که بلند شدم واسه ام 6ساعت  عصر

 ...ستین ریگ

 يا قهیدق ستیتو... ب ادیمامان بهش گفت ب ی... راس ساعت اومد ولنجایبرسه ا 6:30قرار بود ساعت  دیام

 که کنار گوشش زمزمه کردم: مینشسته بود

http://www.98ia.com/
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 من برم لباسامو بپوشم... يبخور وهیعشقم تا تو م -

 ...شهیم رمونیفقط زود حاضر شو که داره د ی: باشه خانومدیام

مو برداشتم و  ي.... شال قهوه ایمشک یشلوار ل هیبا  دمیپوش یمانتو مشک هیگفتم و رفتم حاضر شم  يا باشه

 .دیام شیرفتم پ

 خوبه؟ پمیت دی: اممن

چند روز اول از  دی... اممیریم می.... مامان و صدا کردم گفتم دارمیبر ایخوبه ب نینگاه کرد: آره هم کمی دیام

 ....کنهیآب شده و مامان صداش م خشی گهین داال یول دیکش یمامان خجالت م

****** 

 باشه. می... ما هم گفتشیدرو میداد بر شنهادیپ امکیشلوغ بود... س یلیفرحزاد خ یوسط هفته بود ول نکهیا با

نشستم و مهتا هم  دی.... من کنار امییبا چا میگرفت ونیطبقه باالش... اومدن سفارش و گرفتن... دو تا قل میرفت

 ...امکیسکنار 

ساکته... مهتا  امکیبود و برعکس مهتا که شلوغ و پر حرفه س یاش معمول افهیق یبود ول یپیخوشت پسره

پسره و موهاش که  هیداده بود به  ری. اولش گاوردیدر م ياونجارو گذاشته بود رو سرش و همش مسخره باز

 یحرفا... البته کس نیا ازآب ژله و موهاش  گفتی... مگهید یکی... بعدشم به کردیبود مسخره م یخیس خیس

بهش کرد و گفت بس کنه...  یاخم هی امکیآخرش س گهید شدیخنده مون بلند م يخب صدا یول دیفهمینم

و  ییچا یدر عوض کل ینتونستم بکشم ول شتری... من چند تا پک بمیشد دنیآوردن و سرگرم کش ونیبعدشم قل

 خوردم.... پسیچ

 هیبود و خوش گذشت و واسم  ی. در کل شبه خوبمیو شام خورد نشییپا يقه طب میساعت هم رفت 1از  بعد

 سرد شده بود. کمیمن و با موتورش رسوند خونه... هوا  دیخوب به جا گذاشت... آخر شب ام يخاطره 

 برم خونه که صدام کرد. برگشتم سمتش: جانم؟ خواستمی. ممیکرد یام کرد و خدافظ ادهیدر پ يجلو

 رفته باشه؟ به لپش اشاره کرد... ادتی يزیچ هی یکن یر نمفک ی: خانومگفت

تماسمون با هم. سرمو کج  يعذاب وجدان نداشتم برا گهید میبه هم محرم شد یو رفتم سمتش. از وقت دمیخند

 کردم و گفتم:

 خوبه عشقم؟ -

 کمه... ی: خوب که بود ولدیخند اونم
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 تو؟ يای.. نم.ادیم یوقت کس هی... زشته گهیپررو نشو د گهی: دمن

 فعال خدافظ گهیبرم... برو تو د دیبا گهی: نه ددیام

 تکون دادم و رفتم تو.... دستمو

****** 

 ...؟يایب يخوا ینم یمامان مطمئن -

 ...کنهی.... من حال ندارم. پاهام درد مدی: نه شما برمامان

 11به  قهیعت نگاه کردم... پنج دق... به سادمیدر و کفشامو پوش ي... رفتم جلومیریم گهیباشه.... پس ما د -

شد...  ریپس؟ د ي... کجا موندلووووووووی........ نلوی... سرمو کردم تو خونه و داد زدم: نشهیم ریاالن د يبود... وا

 ........لوووووویمنتظره... ن دیبدو ام

 اومد. قهیشد... بالخره بعد چند دق رید يوا

 ...کنهیغر غر م دیمشد االن ا ری... د گهیپس بدو د ییکجا -

 کفش بپوشم... سایتو... وا یچقدر هول گهید امی: دارم ملوفرین

. میشد نیو سوار ماش میدر بودن. سالم کرد يجلو تایو آرم دی. امنییپا میرفت دمیدستشو کش دیکه پوش کفشاشو

رفت پشت فرمون و حرکت  دمیعقب نشستن. ام تایو آرم لوفری.... ننمیجلو بش دیکه من با دیرس تایخوبه شعور آرم

 ه؟یک نیبود... ماش دیسف دیپرا هیکرد. 

 ناخودآگاه بلند به زبون آوردم. فکرمو

 ...میدوستمه... واسه امروز ازش گرفتم معتل نش نی: ماشدیام

 ...میریلباس بگ میاول بر م؟یبر میخوایاول کجا م دی: آهان.... اممن

 ...گهید میهمه شو بر دیبالخره با کنهیم یفرق گذاشته بودم رو بازوش... گفت: حاال چه دستمو

چون آشنامونه هم بهتره و هم  گفتی... مامان ممیریم شهیکه ما هم ییاز اونجا میگفت: واسه طال بر لوفرین

 منصف تره....

 یعال یلیخ گمیبد گذشت. نه م ایچند ماه خوب  نی.... اگذرهیو بله برون م يدو سه ماه از شب خواستگار حدود

عقدمونه... عشق من  کینزد گهیشد و االن د يچند ماه سپر نیهامون ا یبد. بالخره با قهر و آشت یلینه خ بود

 تر شده.  يو قو شتریب دینسبت به ام
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تو خونه و منو  ادیگذاشتن... قرار شد عاقد ب دیع يعقد رو تو قیشب دوباره خانواده ها جمع شدن و قرارِ دق هی

 يسر کی میدعوت هستند. االن هم اومد کینزد يها لی... فقط فاممیریگ یهم نم یرو عقد کنه. مراسم دیام

 .میها رو انجام بد دیاز خر

. ومدیم دیع يبودند. بو دیبود و مردم در حال خر دیع کیشلوغ بود. نزد یلیها خ ابونی... خزهیبه شانزه ل میدیرس

ها پر بود از  ابونیبود و خ دیع يود... حال و هواشلوغ ب یلیسمت پاساژ لباسها... خ میرفت میو پارك کرد نیماش

شدم. هنوز  یموذب م ينجوری. ادیبا ما خر ومدنینها و سبزه و سمنو.... چقدر خوبه که بزرگ ترها  یماه

عادت کردم  گهیکردند... منم د یو مارتا صدا م دیداشتم.... مخصوصا مارتا... همه مامان ام یسیباهاشون رودربا

 ...بهش بگم مارتا

 کنار گوشم گفت: دیکه ام کردمینگاه م داشتم

هم  یطالفروش دیاالن وقت کمه با میکن یم دیخر دیواسه ع میریحاال بعدا م میلباستو بخر میبر ایب یخانوم -

 ...میبر

 میحلقه کردم تو دستشو گفتم: بر دستمو

... خوردیبه درد مراسم عقد نم ایزنونه بود  یلیخ ایشست. همشون  یبه دلم نم ادیز یبود ول يادیز يها لباس

چشم...  میگفت نه... ما هم که چشممون به دهن آقامون گفت دیام یول رمیلباس دکلته بگ هی خواستمیاولش م

 بایداشت... تقر ي... مدل ساده اخوردیمهم  یکت نیآست هیلباسو گرفت... رنگش بنفش بود و  هیبالخره چشمم 

. میپرو کن مینشون دادم که گفت خوبه بر دی. به امشدیکوچولو گشاد م هی نییاتن بود از زانو به پ پیتا زانو ک

نه... جفتشون گفتن  ایخوبه  دمیهم پرس تایو آرم لوی... از نارهیلباس و ب میداخل مغازه و به فروشنده گفت میرفت

 خوبه...

از خانوم ها لباس و  یکیزه بود. آقا... فکر کنم مرده صاحب مغا هیتا فروشنده داشت... که دوتا خانوم بودن و 3

 آورد و داد دستم:

 ....  یبفرما خانوم -

ببندم...  پشوینتونستم ز یول دمیو رفتم اطاق پرو .. لباس و پوش دیدادم دست ام فمویگفتم و ک یآروم یمرس

 گفت: دیو صدا کردم... ام لوفرین

 ؟ يدیهنوز نپوش ؟يدار کارشیخانومم چ هیچ -

 صدا کن کارش دارم ... رو  لوفری: نه نمن
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 : باشه... صبر کن.دیام

 تونم. یلباسمو ببند... خودم نم پیتو ز ایب لویبه خودم اومدم... در و باز کردم و گفتم: ن لوفرین يبله  يصدا با

... فقط به نظرم ستینگاه کردم. بد ن نهیببندم.... به خودم تو آ پشویتو اتاق پرو... در و بست. کمک کرد ز اومد

 .لوفریبهتر بود. رومو کردم سمت ن دمیکه د ییلباسا ي هیاز بق یه قدم بلند بود تو تنم بهتر بود. ولاگ

 چطوره؟ -

 یبهتره... م زایچ هیاز بق یعنیو نگاه کرد و گفت: خوبه...  نییبچرخ.... آهان برو عقب... از باال تا پا کمی: لوین

 نه؟یو صدا کنم بب دیام يخوا

 ...نهیبب آره صداش کن اونم -

 زد به در: دیرو صدا کرد. ام دیو ام رونیرفت ب لوین

 ...؟نمتیدر و باز کن بب الین -

 زد.... گفتم: خوبه؟ دید کمیباز کردم.  کمیو  در

 ... و بعدش در و بست. هیعال میو بردار بر نی... همادیبهت م -

****** 

 از فروشنده ها گفت: یکی. رونیو رفتم ب دمیپوش لباسامو

 ورد پسند شد؟م -

و  میمناسب بود. گرفت متشی... خوشبختانه قدیبگ متشمیق دیاگه لطف کن میبر یو م نی: بله خوب بود هممن

 میدینپسند يزیبازار طال فروشها قرار شد اگه چ میو رفت میدیکفش همرنگش خر هی عی... سررونیب میاومد

 .رهیم شهیکه مامان هم یطالفروش میبعدش بر

بود  نیبود و روش پر نگ دیخوشم اومد. طال سف سیسرو هیاز  میکه رفت يمغازه ا نیروش ها سومبازار طال ف تو

 کی... فقط دیچسب یلیما رو برد رستوران و بهمون چلو کباب داد که خ دیام دیخوشگل بود.... بعد خر یلیخ

 .میخر یموند که بعدا با مامان م زیر يها دیخر يسر

بعد  دمیرو بوس تایآرم يدست دادم و گونه  دیخسته شده بودم. به ام یلی... خبود 4خونه ساعت  میدیرس یوقت

 تو. میها رو برد لیو بده... وسا نیبره ماش دیتو گفت با ومدین دیتو خونه... ام میو رفت میکرد یخدافظ

 یدادم وقت دیاماس به  هینا نداشتم از جام بلند شم. فقط  گهیرو انداختم وسط خونه و ولو شدم رو مبل.... د همه

 خونه خبر بده... دیرس
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 بسته بودم که مامان صدام کرد: چشامو

 بخواب... ریبعدشم لباستو عوض کن و برو تو اتاقت بگ يدیخر اینشونم بده چ لتویدختر پاشو اول وسا -

اول لباس و از درآوردم و به مامان نشون دادم...  لشونیو رفتم همه رو از نا دیاومد خواب از سرم پر دایاسم خر تا

 کارتن درآوردم و گفتم: چطوره... خوبه؟

 ؟یگرفت یچ گهی: خوبه مادر... مبارکتون باشه... دمامان

 نکهیطال هم نشونش دادم... گفت خوبه... منم دادم دستش گفتم تا روز عقد واسم نگه داره...بعد ا سیسرو

خوابم  نکهیوض کردم و رفتم بخوابم... قبل از ارو نشون دادم همه رو گذاشتم تو اتاق.... بعدم لباسمو ع دایخر

 نیواسش تنگ شده بود... تو هم کمی.... دلم سونهافتادم خدا کنه بتونه واسه عقدم خودشو بر مایداداش ن ادیببره 

 فکرا بودم که خوابم برد.

****** 

الزم  یخوشگل يبرا یول درد داشت یلیو صورتمو بند انداختم و ابروهامم برداشتم.... خ شگاهیرفتم آرا روزید

 بود... مجبور بودم تحمل کنم.

قرار شد موهامو  ومدن،یم کینزد يها لی... چون فقط فامشگاهیاومد دنبالم و رسوندم آرا دیصبح ام امروز

 ساده... شیآرا هیکنه و  نگیبراش

الك  هیگفتم  شگریآرادنبالم. به خانوم  ادیب دیو زنگ زدم ام دمیکارم تموم شد. لباسمو پوش میساعتو ن1 بعد

فقط  یاومد. ول ماین شبی. خوشبختانه دمیحساب کرده بود تا معتل نش دیهمرنگ لباسم بزنه... پولشو از قبل ام

رو  دیباز شد... هنوز ام خمیهاش  یخبعد با شو یول دمیکش یداشت... اولش ازش خجالت م یروز مرخص3

 ...دتشیلم داومد دنبا دیبود فقط صبح که ام دهیند یدرست حساب

 جلو در بود: دی. امرونیشنل انداختم و رفتم ب هیو منم  دیرس دیام بالخره

 نی. بعد کمکم کرد سوار ماشدی.... اومد جلو دستمو گرفت و گونه مو بوسيسالم خانومم چه خوشگل شد -

 تنش بود.  يبشم. نگاهش کردم. کت و شلوار روز خواستگار

  ؟يا حاضر شددنبالم کج يایب نکهی: قبل از امن

 ...زمیخودمون بودم عز ي: خونه دیام

  ؟يارینرفته ب ادتیرو که  شایآزما یاسترس دارم... راست کمی دیام ينه؟ وا ای دنیمهمونا رس ي: خبر ندارمن
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 ارهیبابا م شارویتا االن اومده باشن... دوما آزما دیمهمونا با نکهیبپرس... اول ا واشی واشی: چه خبره... دیام

 ن نباش... نگرا

 نیخانومِ خودم... ا یش یو م یگیبله م هیدستمو گرفت تو دستشو گفت: سوما استرس چرا خانومم...  بعد

 استرس داره؟

 گفتم: نه.... آروم

و گرفتم و  دیخونه دست ام يسمت خونه. جلو میو رفت میشد ادهیپ نیخونه... از ماش میدیرس قهیدق ستیب بعد

 زنگ در و زدم...

 محاله... یهمه خوشبخت نیمن و ا گفتیافتادم که م ایاهنگ پو ادیلحظه  هیداخل.  میباز کرد و رفتدر  مامان

نه  دم،یخند زیشد... ر ادیقر تو بدنم ز یخدا از خوشحال يوصف حال االن منه... وا قایآهنگ دق نیگرفت، ا خندم

 گنیجمع کنم که االن م شموی. بهتره ننرفته. آخ آخ .. زادیبه آدم میچی... همیخوشحال نیبه استرسم نه به ا

 دختره چقدر جلفه... 

 .کردنیم یگفتن و خانوما هم روبوس کیدر بودند... همه اومدن جلو و تبر يجلو هیتو خونه مامان و بق میرفت

 جلو. در گوشش گفتم: ادیاشاره کردم ب لویمبل دو نفره. به ن هیو برد نشوند رو  دیمامان من و ام بعد

 مده؟عاقد او -

 وقته رفتن.... یلیبرسن خ دیبا گهیاالن د یرفتن دنبالش ول دیام ي: نه بابا و باباگفت

 ؟ياریآب م وانیل هی... واسم ی: باشه مرسمن

 : باشه...لوین

جلو  یدستمو گرفت. برگشتم نگاهش کردم، بهم چشمک زد خنده ام گرفت ول دیبه مهمون ها بود که ام حواسم

 خودمو گرفتم. ي

عاقد حجاب داشته باشند و مردا هم  يبه صدا در اومد. سر و صدا باال رفت و همه بلند شدند تا جلو در زنگ

 رفتن سمت در...

و  میو محکم فشار دادم. عاقد با باباهامون اومد داخل.... بلند شد دی... دست اموفتهیب یداشتم که اتفاق دلشوره

 که حاج آقا گفت: می. سالم کردمیسادیوا

 ....دینیبنش دیی.... بفرماکمیسالم عل -
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... مامان قرآن و داد دستمون... عاقد دندیساب یپشت سرمون بودند و قند م لیفام يو چند تا از دخترا لوفرین

 عقد... يشروع کرد به خوندن خطبه 

 یها بود ول هیکوچولو هم دلشوره داشتم. نگاهم به آ هی یو رخوت ول یجور کرخت هیداشتم.  یخاص یحس هی

 گفت: لوفریبه خودم اومدم که ن یواسم جمع نبود... زمانح

 ...ارهیعروس رفته گالب ب -

 گفت: یسوم شروع کرد به خوندن. وقت يمرتبه  يبرا عاقد

 لم؟یعروس خانوم وک -

 ....خوادیم یلفظ ریگفت: عروس ز خاله

 نیام به خاطر هم زهیصف انگدهان مبارکتو .... ن رندیطال بگ یعنیذهنم گذشت: خاله جون قربون دهنت...  از

داد دستم... خودمو جمع کردم و بلند شدم آروم  یپاکت هیگرفت که مارتا  یبود.... داشت خنده ام م یلفظ ریز

 گفت: قد. نشستم سر جام که عامیکرد ی... بعد روبوسنیلطف کرد یگفتم مرس

 لم؟یوک ایآ پرسمیگفت: عروس خانوم دوباره م عاقد

 ادرم، بله.........: با اجازه پدر ممن

هر جا که نشون  دیرو گذاشت جلومون و با يدفتر هیبلند شد... بعدش عاقد  دنیدست زدن و کل کش يصدا

 .. میکرد یداد رو امضا م یم

 کرد و بابا هم رفت بدرقش... تازه مراسم بعد از عقد شروع شد... یعاقد خداحافظ م،یامضا کرد یکل نکهیاز ا بعد

زدم تو  کمویبود. عسل رو گرفت جلومون انگشت کوچ تایعسل آورد. اسمش بن لشونیفام ياز دخترا یکی اول

رفت... بعد هم نوبت  یلیو یلیشدم... دلم ق يجور هیزد.  کیکه انگشتمو م دیجام عسل و گرفتم جلو دهن ام

 بود عسل بزاره دهنم.... دیام

 دستمو ول نکرد.... دیام گهید تو دستمون. میمهتا حلقه ها رو آورد. همزمان با هم کرد بعد

 کاریکوچولو باز شد.... مامان بهم چشم غره رفت. خب چ هی شمی. بخش مورد عالقه ام... ندیبه کادوها رس نوبت

 کنم کادو دوست دارم.

 پول نقد... ایطال دادن  ای لیفام هیسکه دادند و بق مین هیجفتمون  يبابا مامان

 .دیطول کش یساعت مید، نوبت عکس انداختن شد که ندادن کادو ها تمام ش نکهیاز ا بعد
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 يکردند... بزرگتر ها دنیرفت سراغ ضبط و آهنگ گذاشت بعدشم خودشو مهسا ( خواهرش) شروع به رقص مهتا

و  شدنیم يحدود پنجاه نفر یاومده بودند ول کمونینزد لیفقط فام نکهیبراشون.... با ا زدندیمجلس هم دست م

 خونه شلوغ شده بود.

 دیکه گذشت من و ام کمی.... دنیرقصیهمه رفتن وسط و م واشی واشیمهتا رقص و شروع کرد،  نکهیاز ا بعد

 ...میهم بردن وسط تا برقص

 ادیرقصش ز یول دیرقص یهم ملوس م دیحرکاتم خشک بود. ام کمی یول دیام يبرا دمیرقص یبا ناز م کمی من

 مردونه نبود...

تا پوالرو جمع  نیرو زم ختنی.... بچه ها هم رختیرو سرمون پول ر دیام ياباب میدیآهنگ که رقص نیاول با

 کنن...

تا وقت  میدیو رقص میبزن و بکوب کرد یساعت هیآقا داد... بعد مامان و بابا و مامانش....  یشاباش رو عل نیاول

 ناهار شد...

 دایو آواز شروع شد و تا عصر ادامه پها موندن... دوباره رقص  يمهمونها رفتن و خود واشی واشیناهار هم  بعد

 ... میکرد یم يو داد و شلوغ کار غیکرد... ج

نشن... همه قبول کردن و منم رفتم  تیتا بزرگتر ها هم اذ رونیب میبر یداد دسته جمع شنهادیپ دیام عصر

 لباسامو عوض کنم.

تو  ی. کسمیهم گردش بر میربخو یگفت هم بستن دیسمت پارك ملت... ام میو حرکت کرد میشد نایماش سوار

 ..ومدیما ن نیماش

 :دمیپرس دیمقدمه از ام ی.... تو راه بمیتا راحت باش زارنیمارو با هم تنها م گفتن

 ؟ي...... دوسم داردیام -

 :دینگاه بهم انداخت و بعد دستمو گرفت و بوس هی

 ...یتو زنم نکهیدوست نداشته باشم... مثل ا شهیمگه م -

 لوس کردم: خودمو

 چقدر؟ -

 شد و رفت تو فکر: يجد

 امممم... خب ده تا فکرکنم.... -
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 ...نی.... به حالت قهر رومو کردم سمت پنجره ماشينامرد یلیرو بازوش: فقط ده تا... خ زدم

 .دیبود... بعد پشت دستمو بوس ایده تا دن ي... حرفم ادامه داشت... منظورم اندازه یگفت: خانوم دیام

 .دمیگونه شو بوس دمیباز شد و پر شمین

 ... میو منتظر بچه ها شد میسادیپارك وا يورود يجلو میشد. رفت دایپارك به زور پ يپارك ملت... جا میدیرس

 ... انیتا ب میسادیبخرن. ما هم منتظر وا یهمه اومدن و قرار شد پسرا برن بستن قهیچند دق بعد

 بود. دیسمت ام من تمام توجه ام یخنده شون رو هوا بود ول يصدا دخترا

 ... میپارك و سوار تاب و سرسره ش میبر دیبا میداد ریها رو آوردم ما دخترها گ یبستن یوقت

هم با دوست  دیام ياز دوستا یبعض یبودن... ول دیما و ام لیفام يجوونها تیاکثر میشدینفر م 20 حدود

خب با وجود بچه  ی. ولمیشدیبت سوار مسمت تاب و سرسره ها و به نو میدختراشون بودن. به زور ما دخترا رفت

 . دیکوچولو ها نوبت ما طول کش

 .  میو خورد میشب، موقع رفتن هم بالل گرفت آخر

 رهیو دوستاش م الیشب عقدش با فام یشد... کمتر کس یموندن ادیواسمون به  دیبود... به قول ام یخوب شب

 بود... یمتفاوت و جالب يپارك. اما تجربه 

من اشتباه  دیدور و برش بود ... شا ادیمهسا بود. ز شیحواسش پ يجلب شد... همه  مایه ام به نپارك توج يتو

 .کنمیم

گفت شب  دیباشه... ام یخوب نیبه هم دیروزا و شبام با ام يهمه  دوارمی... امدیرس انیشبم به پا نیا بالخره

تا دم خونه.  ادیب ستین يازین گهید میر یخونه و خسته اس... منم گفتم خودمون م رهیخونمون... گفت م ادینم

 دیپرا هیبودتش.  دهیخر شی. بابا تازه ماه پبودبابا دستش  نیماش مای. نمیو رفت میکرد یهمونجا ازهم خداحافظ

و  الدیرو به عهده گرفته بود. محمدرضا و مهسا هم با هم جلو بودن. من و مهتا و م یرانندگ مای. نیمشک

... تو راه میتحمل کن میمجبور بود یول میشدیله م میبود. جا کم بود و داشت یب وضع. عجمیعقب نشست لوفرمین

 و خوش گذشت... میدیخند یمحمدرضا کل يمسخره باز یول ودجا تنگ ب نکهیبا ا

 دونه زدم پس کله اش و کل کلمون شروع شد.  هی... آخر سر دادیجا مهتا داشت قر م یاون تنگ تو

 خونه. مینه شون و برگشترو خو نایمهسا ا میرسوند

 صدام کرد: مایخوابش برد، ن لوفرین یراه وقت يتو

 بله داداش؟ -



  

 

یاکتابخانه نودهشت نودهشتیاانجمن   کاربر ●•قشقای•●  – ترك هاي قلبم   

wWw.98iA.Com 76 

 نکرده؟ تتی؟ اذ نیبا هم نداشت یتا حاال مشکل ه؟یپسره چه جور آدم نی: اماین

... قرار شده دو سال عقد کرده می... فعال که اول راهمیتفاهم دار یعنی میسازی... با هم مستی: خوبه بد نمن

و خونه. به نظرم دوسم  یعروس يبتونه کار کنه و پول جور کنه برا دی... هم بابا جهازمو جور کنه هم اممیونبم

 .کنهینم تیرو که دوست داره اذ یداره و آدم کس

که من  دیکنه چه برسه به ام تیکسش هم اذ نیتر زیعز یاشتباهه آدم ممکنه حت یگیم نکهیا یآبج نی: ببماین

حس منه و خدا کنه اشتباه  نیداره به تو... البته ا یتفاوت یجور ب هی نمیبیو از طرف تو م دوست داشتن شتریب

 ؟یکرد به من بگو تا به حسابش برسم... باشه آبج تتیاگه هر وقت اذ یباشه، ول

 .یبه فکرم یتکون دادم: باشه داداش... مرس سرمو

 ... کنمیم يخانومم همه کار ی: من واسه آبجماین

تو. لباس  میدر و باز کرد رفت دیبا کل مایچراغ خونه خاموش بود. ن میدیرس یه تو سکوت گذشت... وقترا ي هیبق

 بهم اس ام اس داده: دیام دمی... برش داشتم و ددمیرو تختم د مویو خواستم بخوابم که گوش دمیخوابمو پوش

 ...يآر

 انیمن به پا ـــــــــــداستـیراه نا پـ انیدوســـــــت داشـــــــــتن است گرچه پا آغــاز

 ...باســـــــتیدوســــت داشــتن ز نیکه هم شـــــــــــــــــمیندین

 .... دمیگذاشتم و خواب نیراحت زم الیمتن سرمو با خ نیخوندن ا با

****** 

وابم. کردم دوباره بخ ی... چشامو بستم و سعومدیبازم خوابم م یشدم ول داریزنگ در از خواب ب يبا صدا صبح

هم رفت تو  مایاومد تو اتاق من. ن مایبه خاطر ن شبیچون د لوفره،یدر اومد... حتما ن يصدا قهیبعد از چند دق

 و اتاق سابق خودش. لوفرین یاتاق فعل

 رو شونه ام نشست. یدست هویبرد که  ینکردم. داشت دوباره خوابم م یمن توجه یباز وبسته شد ول در

 چشامو باز کردم... چشام گرد شد: ي. الزدینشستم تو جام. قلبم داشت تند تند م ...دمیو از جام پر دمیترس

 ؟یکنیم کاریچ نجایتو ا -

 ؟یخانوم هپل يسرم رفته... چطور یچه کاله نمیاومدم بب -

 گفتم: یمصنوع يبا دلخور یول دمیخجالت کش کمی

 گفتم: هی.... با ناز رومو کردم اونور... بعد چند ثاندیام -
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وقت  نیا نمیکنم... اصال بب یاونوقت منم تورو مسخره م نمیبب یش یخودت از خواب پا م ی بزار وقتاصال -

 ؟یکن یم کاریچ نجایصبح ا

 داریب یخواستم وقت یصبح عقدمون و تنهات بزارم؟! م نیاول یخواست یم یعنیگفت: دست شما درد نکنه  دیام

 ... ینیمنو بب یشیم

 . بعد گفت: دیمو بوسخم شد تو صورتمو گونه ا بعد

 ...میپاشو دست و صورتتو بشور که نون داغ گرفتم با هم بخور یحاال خانوم -

 ساعت چنده؟ یآقامون بگه... راست یو گفتم: چشم هر چ دمیگونه شو بوس منم

 باشه... پاشو پاشو که ظهر شد. میده و ن دیبود. االن با 10:15 دمیرس ی: وقتدیام

 دیام يجلو يا افهیو دست و صورتمو شستم... به خودم نگاه کردم. اوه اوه... با چه ق یشدم رفتم دستشوئ بلند

 .کردمیم یبلبل زبون

 يجاها یبود و پخش شده بود اطراف چشمام... از اون بدتر کرم پودرم بود که بعض دهیچشمام ماس شیآرا

 و پاك نکردم.ر شمیآرا ادیز یاز خستگ شبیجاهاش پاك شده بود. د یصورتم مونده بود بعض

 . میتا صبحانه رو با هم بخور دیام شیصورتمو با صابون شستم و بعدش رفتم پ کل

 رفته بود خامه و عسل و مربا گرفته بود...  میبود نون تازه و داماد تازه دار دهید یوقت مامان

 .... یدغدغه و نگران چی... بدون همیصبحانه کنار هم خورد نیاول میهم نشست کنار

معذبه گفتم  دیام دونستمیچون م یول میبمون شتری. مامان اصرار کرد برونیب میرفت دیاضر شدم و با امح بعدش

 .رونیب میریم

هم  ماینگفت. ن يزیخداروشکر چ ی... ولستین یاخم و تخم نکرد. چون هنوزم از ته دلش راض دیبابا به ام خوبه

 آب بشه.  خشیکرد تا  یشوخ دیبا ام کمی

***** 

پر  نکهیگذرونم با ا یم دیکه با ام ییمن و رسوند خونه... لحظه ها دیخوردم و بعدش ام دیناهار رو با امروز  اون

 .شهیکوتاهه و زود تموم م یول هیاز خوش

دختر  رای... سمیدنید دیبودم.... چند بارم با ما اومد ع دیصبح تا شب با ام دیبعدش تا آخر ع يروز و روزها اون

انقدر زود ازدواج  یبترش يدیترس گهیشو انداخت... به من م کهیها ت دیو بازد دید نیز اا یکیعمه ام هم تو 

غصه ام  کمیشد تا نجاتت بده...  دایپ دیآقا ام شکرکرد و گفت: خدارو نایسمت ت یشو با بدجنس افهیبعد ق يکرد
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. که شوهرشون به گهید شونهیبگم... حتما از حسود ی.... چی. هالیخیگفت ب دیام یحرفشون ول نیگرفت از ا

 ... می. بگذررسهیمن نم دیام يپا

 و بفهمه... نیخودشم ا دوارمیبا کارهام نشون بدم. ام کنمیم یسع یول ستمیاهل ابراز احساسات ن ادیز من

 ***** 

با موتورش  دیزنگ زد و منو دعوت کرد خونه شون. عصرش ام دیگذشته بود که مامان ام دیهفته از ع هی بایتقر

 امشب... ادیگفت باباش نم دیخونه شون. ام مید دنبالمو رفتاوم

 دیکنم ام یسع دی... باادیب ادیز ستیمادر پدرش از هم جدا شدند، درست ن یتعجب نکردم. خب بالخره وقت ادیز

 دوست داشت باباش باشه...  دمیرو درك کنم. مطمئنا ام

 گرم گرفتم.  تایا آرمب کمیباز شد و  خمیکم کم  یول دمیکش یخجالت م کمی اولش

 نچسب.  یشوخ بود ول کمیبود ..  يجور هی. مامانش هم کردیصحبت نم ادیز یعنیبود...  یآروم دختر

 بلند شدم. غذا زرشک پلو با مرغ بود. خوشمزه شده بود.... گهیشام د يبرا یشام نذاشتن من کمکشون کنم ول تا

 ...دیهم گفت مدرسه داره و رفت خواب تایاز شام مامانش رفت ظرف ها رو بشوره و آرم بعد

بود. دو خوابه بود...  کیو کوچ یخونه نقل هی... توجه ام به خونه شون جلب شد... ونیزیتلو ينشست پا دمیام

 بود... کیاتاقاشون کوچ

 ... میکن دایپ يخونه ا نیهمچ میهم بتون دیکنه من و ام خدا

 هاش گذشت...  یها و خوش یشبم با تمام خوب اون

***** 

... يمدرسه برو و بهشون نگو عقد کرد نی. بابا گفت امسال همرفتمیهنوز مدرسه خودم م یسال دوم ول امسال

 واسه سال بعد برو شبانه ثبت نام کن.

 ...گذرهیاز عقدمون م یبهتره... االن دو سه ماه ينجوریکرد و گفت ا دییتا دمیام

 ...مینیرو بب گهیهمد میتون یکمتر م... آخه امتحانات شروع شده و دمیدل تنگ ام کمی

 ... االنم منتظرم تا جواب اس ام اسمو بده...دهیام شیاصال تمرکز ندارم و همش حواسم پ یول

 بود: دیروش... ام دمیبلند شد... با ذوق پر میاس ام اس گوش يصدا

 دلم برات تنگ شده ؟ ییمن چطوره ؟ کجا یخانوم-

 ... جواب داد:رفتیخنده از رو لبام نم گهیم دلتنگتم ... دباز جوابشو دادم و گفتم من شین با
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 ؟يفردا امتحان دار شه؟یتموم م یاون دلت بشم ... امتحاناتت ک يفدا يا-

امتحانه و بعدش تابستون و  نیدوشنبه آخر گهید يپس فردا امتحان دارم... هفته  یفردا ندارم ول زمینه عز-

 ...یتیصفاس

 جواب داد: قهیبعد دو دق شکلک خنده هم گذاشتم... هی

 :دمیمامان از جام پر يباز شد که با صدا شمیعشقم.... ن نمتیبب امیبعد از ظهر ب دیپس شا-

 بازه...  شتیو ن لیبه موبا يزل زد کنمیدو ساعته دارم نگات م ت؟یگوش يپا یکه رفت يمگه تو درس ندار-

 اعتراض گفتم: با

 شه؟یشو ندم ...مکه جواب شهیبود خب، نم دیاِ مامان ام -

 ...دیضعف نکن دیشستم بخور وهیم ایخب حاال پاشو ب لهی: خمامان

 ... شام بزار بمونه...نجایا ادیب خوادیم دیام يمامان عصر ی: باشه ... راستمن

لبخند دندون نما بهش زدم و از  هیکرد و نگام کرد ... منم  یپوف هی...  ی: پس بگو چرا انقدر خوشحالمامان

 شدم و رفتم تو حال... کنارش رد

کتاب به دست اومد نشست کنارم. رو کردم بهش و  لوفرمین قهیها .... بعد چند دق وهیتو حال افتادم رو م نشستم

 گفتم:

 یبخون ادیز دینبا گهیآخر د يروزا گنیما م يبه مغزت استراحت بده. معلم ها کمی....  یخونیبسه بابا چقدر م-

 ...؟

 فهممیم شتریب ينجوری.... من ا رمیگیاگه نخونم بدتر استرس مکه ...  شهی: نملوفرین

خودتو  ستین يازین گهیبرو مثل من شوهر کن ... اونوقت د ایو گفتم: توام ب دمیبابا .... بهش خند الیخی: بمن

 ...یتا کنکور قبول ش یبکش

 ال نکن.....من و اغف گهیبسه د ي... تو شوهر کرد گهید یخندش بلند شد و گفت: خل و چل يصدا

 خبر خوب دارم برات ...  هی... تازه  یماه نیهم دلت بخواد شوهر به ا یلی: خمن

 ؟  يو گفتم و چشمک زدم ... گفت: چه خبر نیا

 باز شد: شمین

 .... نجایا ادیب خوادیم دیامشب ام-

 شو تو هم کرد و بعدش زد تو سرم: افهیق
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 ؟ ينامزد باز يبر يخوایم یکه ه يتو امتحان ندارداره ؟ اصال مگه  یآخه خوشحال نیخاك تو سرت ا-

 ------------- 

تاسف تکون داد و رفت تو اتاقش... شونه مو انداختم باال... خب  يمهم تره .... سرشو به نشونه  دیام الیخی: بمن

 واجب تره ....  دیام گهیراستشو گفتم د

***** 

 اونجا... میرفتیخونه داشت اکثر اوقات م هینجا رشت. او میگرفت بر میتابستون بود که بابا تصم يآخرا

باز قبول نشدم  یدوباره امتحان دادم ول وریکارنامه مو گرفتم دو تا از درسامو افتاده بودم... واسه شهر نکهیاز ا بعد

 ... 

 ...  کنمیبودم و وقت نشد خوب بخونم ... اشکال نداره بعدا پاسش م رونیب دیهر دو بارش هم با ام آخه

 هیباز ینداره ... نسترن که فعال بچه اس و فقط پ یبه قبول يدیام ادیرتبه اش تو کنکور خوب نشد و ز لوفرمین

 شنهادیپ میاز امتحانات خسته شد دید ی. خداروشکر بابا وقتادیب تونستیو نم شهیسرباز يآخرا بایهم تقر مای... ن

 ...میازش استقبال کرد عیمسافرت داد... ما هم سر

 قرض کنه... نیماش خواستیاز دوستش م میشدیچون جا نم یول ادیباهامون ب دمیام شد قرار

 .دیشب قبلش اومد خونه مون خواب دیخاطر ام نیبه هم میفتیراه ب میخواستیشنبه صبح زود م پنج

 ...رفتیشب ها از حد خودش فراتر نم دیحال ام نی... با ا میگذروندینبود که شب رو کنار هم م يبار نیاول

ما... که رابطه مون بر اساس موافقت  نیبود ب یتوافق نیا یعنیکوتاه بود و آغوش گرمش ..  يحد بوسه ا در

 جفتمون باشه...

 ...میو ساك هارو بست میو حاضر کرد لمونیچهارشنبه وسا از

 :شوازشیاومد خونه مون ... رفتم پ دیبود که ام 7، 6 ساعت

 ...يتو ... خوش اومد ای... ب زمیسالم عز-

 . اومد تو خونه و در و پشت سرش بست.دمیتو ... بعدشم گونه شو بوس ادیو اشاره کردم ب سادمیدر وا يجلو

 اول ساکتو بزار اتاق من ... میبر ایب-

 دستمو گرفت تو دستش: دیام

 ...میریبعد م میسالم کن نایاول بزار به مامان یول زمیباشه عز-

 و گفت:  رونیشپزخونه اومد باز آ د،یرو شن دیام يصدا یوقت مامان
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 ...ارمیب ییواست چا نیبش ای... ب يسالم پسرم خوش اومد-

 دوباره... شتونیپ امیبزارم اتاق م لمویاول برم وسا دیمامان ... زحمت نکش ی: مرسدیام

و اتاق  ياتاق. ساکشو گذاشت گوشه  میو سالم کردن... بعدش رفت رونیو نسترن هم از اتاق اومدند ب لوفرین

 رو تخت... دیدراز کش

 بست و بعد چند لحظه من و نگاه کرد و گفت: کمی چشماشو

افتادم کنارش رو  دیو رفتم کنارش رو تخت نشستم که دستمو کش دمی.... دستشو دراز کرد. دو نمیبب شمیپ ایب-

 تخت...

ت حرفاش شدم. و منم مس گفتیعاشقونه م يگوشم زمزمه  ریحلقه کرد دورم منو به خودش فشرد. ز دستشو

با هم صحبت  يدرخشان داشت.... از هر در ي ندهیبه آ دیکه ام ییو حرف ها دیبعدشم فقط من بودم و ام

 ...میکرد یم میرومون رو ترس شیپ يو روزها میکردیم

 دمشیکش یکردم و محکم م یم طنتیهم ش يموهاش بود... گه گدار يدستم ال هیحرف زدن هم  نیح در

 .ومدیدر م دیکه داد ام

 .بردیو چشم هام به شدت خواب آلود شد و داشت خوابم م دیکم حرف هامون ته کش کم

 .... مامان بود:میدر به خودمون اومد يگذشت که با صدا قهیچند دق دونمینم

 آوردم ... ییشستم و چا وهیواستون م رونیب نیایب دیبا ام الین-

 صاف کردم: صدامو

. زدی... ضربان قلبش تند تند مدیام ي نهی... بعدش سرمو گذاشتم رو س میایباشه مامان شما برو ما هم االن م-

 سرمو آوردم باال و نگاهش کردم:

 ؟.... میبر-

 صورتم آورد: کینگام کرد و صورتشو دوباره نزد کمی

 ...اد؟ی: خوابت مدیپرس قهی.... بعد از چند دق میریم گهید کمی-

 ....زمینه عز-

 خرخرت رو هوا بود... يصدا شیپ قهیدق 2تا شد: پس چرا  طونیش دوباره

 گفتم: عیخرخر کردم.... بعد سر یمن ک يبد یلیخ دیداد: اِ..... ام با
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... دستشو گرفتم و کمک کردم بلند بشه... موهامو درست کردم و لباسمو رونیب میپاشو بر گهیاصال بسه د -

 .میمامان نشست شیپ میمرتب کردم رفت

 :گهیهم به من م شهی... هم يرو گذاشته بود... قرمه سبز دیمورد عالقه ام يغذا ینیریواسه خودش مامان

 ... یو به خواسته هاش توجه کن ينگه دار ریس کمشویش دیشوهرت از خونه زده نشه با يخوایاگه م-

 یراست بگه ول دیهمه آدم با هم اختالف دارن به خاطر شکمه ؟ شا نیا یعنیکه قبول ندارم حرفشو  من

 نباشه... ينجوریا دیام وارمدیام

 دیخودشو تو دل بابا جا بده ... بابا هم به خاطر منم که شده با ام کمیزبون بازه و تونسته  ییجورا هی دیام

 رفتارش خوبه...

پابند  یتا بتون يبا مهر ومحبت شوهرتو نگه دار دیو انداخت تو اتاقم... مامان معتقده با دیام يشب مامان جا آخر

 ...یخونه بکن

 داد... حیو واسم گفت و توض وفتهیزن و شوهر ها اتفاق م نیکه ب یلیاز عقدمون مسا بعد

خودم  یبگ خوادیبود از دهنم بپره نم کینگاهش کنم.... نزد تونستمیاز خجالت نم گفتیکه داشت بهم م یموقع

 همه شو از برم ...

 ندونم. زارهیکاراش مگه م نیبا ا دی.... اگه هم ندونم که ام دونمیمن نم کنهیمامان فکر م نیا

 رو نداشتم و مخالفت کردم.... شیمن آمادگ یخواسته بود ول ییزهایهم از من چ يبار چند

ماه بود ... با مامان هماهنگ کرده بود واسم  بهشتیباهام باشه شب تولدم بود .... ارد خواستیکه م يبار نیاول

 ...  رهیتولد بگ

خوشم  یلیخوشگل داد. ازش خ یلیدستبند خ هیخوش گذشت .. کادو بهم  یلیخ یول میفقط خودمون بود البته

من  نکهیو ا میرو شروع کن مونییزناشو یبار گفت: بهتره زندگ نیاول ياومده بود .. بعدشم که شب موند و برا

 اشتم ...رو ند شیآمادگ یول ادیب بدممن  نکهیداشته باشه ... نه ا ییزنشم و اون حق داره از من خواسته ها

...  ندازهیشو م کهیوقتها ت ی... با اکراه قبول کرد. هنوزم بعض میباش یخواستم صبر کنه تا هر دومون راض ازش

 .ستمیکنم منم فعال آماده ن کاریخب چ

 راحت تو آغوشش خوابم برد. الی. اونم من و بغل کرد و با خدمیخواب دیموقع خواب رفتم کنار ام شب

اومدم و بعدشم  یبود. نشستم تو جام و کش و قوس 5... ساعت  میشد داریاز خواب ب زنگ ساعت يبا صدا صبح

 و تکون دادم: دیام



  

 

یاکتابخانه نودهشت نودهشتیاانجمن   کاربر ●•قشقای•●  – ترك هاي قلبم   

wWw.98iA.Com 83 

 :دمیگفت و روش و کرد اونور... خم شدم و صورتشو بوس یپاشو صبح شده .... هوم دی.... ام دیام-

 شو... داریتو هم تا اون موقع ب رمیدوش بگ هی رمی.... من م دیام-

گفتم و بعد از شستن صورتم به حموم  ری. صبح بخدارنیمامان و بابا هم ب دمیرتمو بشورم که ددست و صو رفتم

 شدم.

 دیبهش د دیگوشه که ام هیهنوز خواب بود.  دی... رفتم تو اتاق. امرونیحموم کردم و اومدم ب يا قهیدق 15

 .دمینداشته باشه رفتم و لباسامو پوش

 ...میساعت تو راه بود 8. حدود میساعت بعد حرکت کرد می. نمیکردم و حاضر شد داریو ب دیام بعدشم

 ...میهم رفت شیباغ محتشم و شهرباز میشب رفت هی. میدید میرو رفت يادیز ي. جاهامیروز تو رشت موند4

 خوش گذشت ... یلیچند روز خ نیداشت. ا یدنید يجاها یلی.... خ میهم رفت یرشت و عمارت کاله فرنگ موزه

 وقت و خواب بودم. شتریبرگشت ب ریو وقت برگشت.... تو مس دیگذار بالخره روز آخر رسگشت  یکل بعد

 خونه خواب بودم ...  میدیرس یبابا. وقت نیهم تو ماش هیو بق میبود نیماش هیتو  لویو ن دیو ام من

ت خونه متوجه . رفتم سمومدیکرد. هنوز خوابم م داریگذاشته بود خونه و بعدش اومد من و ب لمویاول وسا دیام

 .. برگشتم سمتش:  ومدین دیشدم ام

 باال؟ يایمگه نم-

 برم حموم ... خوامیو بدم ... بعدشم م نیبرم ماش دینه تو برو با-

 زنگ بزن ... يدیرس یباشه پس زود برو خونه، وقت-

****** 

دش کنار اومد و به بعدش با خو یناراحت بود ول یلیقبول نشد. اولش خ لوفریکنکور اومد .... ن یینها جواب

 و ....  یاطیو خ وتریپر کنه مثله کامپ گهید يوقتشو با کالس ها خوادیمامان گفت م

 نرم ...  تونمیرو م شهیکه برگزار م ییمدرسه شبانه و کالس ها رمیموافقت کرد. منم که م مامانم

فکرش و  یبود. ک روزید نیر هم... انگا گذرهیم دیبا ام مییکه از آشنا يسال و خورده ا 1 نیزود گذشت ا چقدر

 ....میبا هم عقد کن کردیم

 دیمن و ام يها یباشه، اتفاقا دعوا و آشت یاتفاق چیبدون ه نکهی.... نه ا گذرهیم يجور عاد نیها هم روز

 پابرجاست .... 
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. هخوریم دیام یهست که به گوش ییما هم سر زنگ ها ياز دعواها یماست. بعض یزندگ نیروت زهایچ نیا فقط

 بفهمم .... يزیچ تونمیموقع زنگ خوردن ها نم دیام ي افهیاز ق

... دست خودم  زهیریم يچرا دلم هر خورهیزنگ م شیگوش یدونم چرا وقت یفقط نم کنهیبرخورد م يعاد کامال

 ... ستین

خودم  يباشه... هر چند به رو ایدر ترسمی. ته دلم مرهیو از من بگ دیام خوادیم یکیحس باهامه که  نیا همش

 هم بوده. ییایدر يکه روز ارمینم

براش نه .... فقط پاش به  وفتهیب یاتفاق نکهینباشه .... نه ا ییایدر گهیکه د نهیروز ها تمام آرزو و دعام ا نیا

 باز نشه ..... دیمن و ام یزندگ

*****  

 ساخته و منتشر شده است )wWw.98iA.Com (این کتاب توسط کتابخانه ي مجازي نودهشتیا

 

 کمیمهمون کنه ... تا قبل از شروع امتحانات  یو بستن رونیبهمون قول داد مارو ببره ب دیقربانِ و ام دیع امشب

 حال و هوامون عوض بشه ...

اسما  شتریب یعنی. شناسمی... دوستاشو نم میبر دیام يو چند تا از دوستا تایو نسترن و آرم لوفریمن و ن قراره

 ازشون شناخت دارم.

شادمهر رو گذاشته  دیآهنگ جد دیراه ام ي... تو میکردم و سوار شد یروبوس تای... با آرم دیسر ساعت رس دیام

 قشنگ بود ...  یلیبود ... خ

 شادمهر...  يداده بود به آهنگ ها ریچرا امشب گ دونمی... تازه اومده بود. نم ادیبود اشکم درب کینزد

 زنگ خورد: دیام لیکه موبا میکرده بود ریگ کیتو تراف یساعت میبود .... ن دیشد کِیها تراف ابانیخ دیاطر عخ به

 بله ؟....-

-.......... 

 .....  کهی.... تراف میایم میدار می؟ جان تو، تو راه يسالم داداش چطور-

-......... 

 .... میتا ما برس نیارش بدسف نیخوایم میرسیم گهید قهیدق 10جان ما تا  دیباشه، حم-

-......... 

http://www.98ia.com/
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 نه داداش .... قربانت ... خدافظ ...-

 ....؟ دیبود ام ی: کمن

 ... دیایم یبود .... از بچه محالمونه ... گفت ک دیگفت: حم دیام

 شناسمش؟یمن م هی: کمن

 ... هیخوبپسر  یول خورهیفازش با من نم ادیز مونهی.... هم محل شیدیتا حاال ند زمی: نه عزدیام

 پس چرا امشب اونم اومده ؟ يگردیباهاش نم ادیز یگی: اگه ممن

 با اصرار ما اومد. ادیب خواستیاونم بود ... زشت بود نگم .... هر چند نم گفتمیچون داشتم به بروبچ م-

 :تایگفتم و بعدش رومو کردم سمت آرم یآهان

 ... یخوش ینیبیجون .... مارو نم تایآرم يچطور-

 با امتحانات خوش بود ... شهیخوبم .... نه بابا مگه م یمرس: تایآرم

 : مگه شروع شده ؟من

 ....شهیترم بعد ماه محرم شروع م يامتحانا یترم آره ول انی: متایآرم

 ... ستمیهم بلد ن یچی.... ه شهیشروع م یامتحانام ک دونمیمن و بگو که نم ي: وامن

 ...  ستیمه که بلد نمعلو خونهیکه درس نم یگفت: آخه کس لوفرین

 و عاشقونه نگاه کردم و بهش گفتم: دیبه درس خوندم ندارم .... ام يازیو دارم فعال ن دیام گهی: من دمن

 .... ؟ دیمگه نه ام-

 بهم انداخت و دستمو گرفت: ینگاه

 بگه همونه .... میخانوم یهر چ-

 اومد. لیزنگ موبا يکه صدا کردمیبا عشق نگاهش م نجوریبودا ... هم یگرفت ... عجب چرب زبون خندم

 جکتیکرد و برداشت. چند لحظه نگاه کرد و بعدش ر یدست شیپ دیبود ... اومدم بردارم که ام دیام یگوش از

 کرد.

 پس ؟ يبود ؟ چرا قطع کرد ی: کگفتم

 دایارك پتا من جا پ نیبش ادهیپ نجای.... شما ا میدیمحترم رس يگفت: خب خانوما عیبچه ها بود ... بعدش سر-

 کنم ....

 ما. شیرو پارك کرد و اومد پ نیماش دیام قهیو بعد چند دق میشد ادهیپ عیسر



  

 

یاکتابخانه نودهشت نودهشتیاانجمن   کاربر ●•قشقای•●  – ترك هاي قلبم   

wWw.98iA.Com 86 

 .میریم می... کجا دار ستین یفروش یکه بستن نجایا دی: اممن

 ... می.... قرار شد شام بخور میخورینم یبستن گهی:ددیام

 و گفت: دیخند دیما دخترا بلند شد. ام يهورا يصدا هوی

سمت  میشد ..... بعدش دستمو گرفت و رفت ریددیاینداشت که تند راه ب یهمه خوشحال نیبابا ... ا خب لهیخ-

 فست فود سر کوچه...

 م؟یکردیصحبت م یراجع به چ میداشت شیپ قهیچند دق یگفتم: راست هوی

 ؟  یگفت: ک دیام

 ... .... انگار مغزم قفل شدهادینم ادمی کنمیم ي.... هر کار گهید نی: تو ماشمن

تا  2تا پسر بودن، با  3. دیام يدوستا شیپ میو رفت می. داخل رستوران شدادینم ادمیگفت: نه عشقم  عیسر دیام

 دختر .... 

 ... شونیکیکرد. رو کرد سمت  یشروع به معرف دیو ام میکرد سالم

 : خوشبختم ...... دستمو گرفتم سمتش نایکرد : ندا خانوم دوست س شی..... اشاره به دختر کنار نایس -

 خودم بود ...  ي....هم سن ها زمیعز نی: همچنندا

 هم محمد و خواهرشون مارال .... ... شونیگفت: ا دیام

.... رو کرد سمت  يدی.... قبال د یشناسیهم که م دیکرد: فر یپسر هم معرف نیمارال هم دست دادم ... آخر به

منه ....  يالیخانوم خوشگل هم ن نیانداخت دور کمرم: ا.... دستشو  دیشناسیرو که م تایدوستاش بچه ها آرم

 خانوم ... لوفرین ندهخواهر خانوم ب شهیانداخت: و خواهرش که م لوفریبه ن یبعدم نگاه

 :نایرو کرد سمت س دی. امیرو صندل میهم جوابشو دادن .... نشست هیگفت و بق یسالم آروم لوفرین

 ؟ نیغذا رو سفارش داد-

 مد:از پشت او ییصدا

 ...  میتا با هم سفارش بد مینه منتظر شما موند-

 دیسوخته بود. ام اهیهم س کمی. شدیم 175پسر الغر اندام بود. قدش حدود  هیسمت صدا ...  میبرگرشت همه

 بلند شد و رفت سمتش:

 داداش؟ ي.... چطور دیبه به سالم آقا حم-

 ؟ یخوش ینیبی... ما رو نم میهست دمونمیچاکر داش ام-
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 ...دندیجفتشون خند دشبع

 داداش... يچاق شد کمیبهت ساخته ها  نکهی؟ مثل ا یدر چه حال يدوباره گفت: با دوران نامزد دیحم

دستشو گذاشت پشتشو  دیام نکهی. تا امیکردیکنجکاو نگاهشون م میو ما هم داشت زدنیداشتند حرف م نجوریهم

 اومدند سمت ما....

 یعنیباشه ...  یپسر محجوب ومدی.... دوباره مراسم معارفه شروع شد. به نظر ممیو سالم کرد میجامون بلند شد از

 بیبه ترت دیهم مردونه بود. ام پشیمثبت بود. ت ییپسرها نینبود که آدم حس کنه مؤذبه. از ا ينگاهش جور

 رو کرد سمتم و گفت: دیمون کرد و در آخر حم یمعرف

 .... رهید که دهر چن گمیم کیهم تبر تونیخانوم نامزد الین-

 شما ... نیممنون ... لطف دار-

 .. دینشده سفارش هاتون رو بگ ری... تا د نیحرف ها رو ول کن نیگفت: حاال ا دیام

 ومدهین نجایخوشمزه بود .... تا حاال ا یلیو مارال که همبرگر سفارش دادند. خ نایخواستن به جز س تزایپ تیاکثر

 بودم.

 .... رونیبار آخر جواب داد و از رستوران رفت ب یزنگ خورد که جوابشون و نداد ول دیام یغذا چند بار گوش وسط

برم دنبالش  خواستمیم رونهیوقت ب یلیخ دمید ی... وقتزنهیبهش زنگ م یکه ه هیدوست داشتم بدونم ک یلیخ

 که خودش اومد...

 فتم:گوشش گ ریحواسش به ما نبود. ز یخورد ... کس تزاشویپ ي هیکنارم و بق نشست

 ؟یبود که با عجله رفت یک-

 گفت: خوردیم تزاشویکه داشت پ یحال در

 نه ... ایرو سراغ دارم بخره  یکس دیبخره، ازم پرس لیموبا خواستیهامون بود .... م لیاز فام یکی-

 تخواسیجلب شد.... انگار م دینرفت. توجه ام به حم نییغذا از گلوم پا گهیگفتم و د یخودت یبه معن یآهان هی

 باز کنه... لوفریسر صحبت رو با ن

 نکهیبعد مثل ا یبگه ول يزیچ هیتا  کردیو دهن شو باز م کردینگاه م لویبه ن یچون ه دمیو از حالتاش فهم نیا

 ...شدیمنصرف م

متوجه  دمیخندیکه م نجوریجالب بود... هم یلی. کاراش خدمیخند زیبود ... با خودم ر یپسرمون خجالت نکهیا مثل

 ....خندهیم دیهم داره به حم نایشدم س
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 نیوقت ها شوته ... البته منم همچ یبعض زایچ نیبفهمه ... تو ا لوفریفکر نکنم ن یکاراش تابلو بود. ول يانگار

 ... یساده و گاگول یلیتو خ گهیم شهیبهترم ... آخه دوستم مهسا هم لوینسبت به ن یول ستمیباهوش ن

 :دمیپرس دیاز ام آروم

 بزرگتره؟ ایآقا همسن توئه  دیحم د،یام-

 بزرگتره .... چطور؟ یدو سه سال هیگفت: نه  دیام

 ه؟یآخه به نظرم اومد که بزرگتر باشه .... کارش چ دمیپرس ينطوری: هممن

 شرکت شده ... هیهست کارمند  یچند سال هی: دیام

 ... نطوری: آهان .... پس امن

توجه اش رو  یچ نمیشده ... منم به همون سمت نگاه کردم تا بب رهیخ ییبه جا دیام دمیبودم که د دیفکر حم تو

 جلب کرد ...

و با  کردیرو نگاه م نوریا یهم گاه شونیکیهر و کرشون هوا بود ...  يزد... چند تا دختر بودن که صدا خشکم

 ..... ي شده بود ؟!!! پسره نایا خیم دی... اصال چرا ام یعمل ختِیریب ي. دختره کردیعشوه روشو اونور م

 یاش واسه دمق شدنم کاف هیاول ي رهیهمون نگاه خ یول کردیبهشون نگاه نم گهینگاه کردم ... د دیبه ام دوباره

 بود ...

و به  رونیب میبعد از رستوران اومد قهیدق 15نداشتم.  یبه اطرافم توجه گهیآخر شب تو خودم بودم و د تا

ها بود که  یکیپارك همون نزد هیباشه ....  یحیتفر هیشه هم پارك تا هم غذامون هضم ب میرفت نایس شنهادیپ

 و مارال هم کنار هم بودن.  دی.... فر رفتنیم راهو ندا کنار هم  نایخلوت بود ... س بایهمونجا .... پارك تقر میرفت

... البته به  وفرلیداده بود به ن ریکه دوباره گ دمیوسطمون بود ... حم دیام یعنی میبود دیهم کنار ام تایو آرم من

 پیت دیهمچنان کنارش بود ... شا یول زدینم ی. باهاش حرفکردیطور نامحسوس داشت از پشت اسکورتش م

 و با حجاب بود ...  کردیچادر سرش م شهیهم لوفریپاهاش رو فراتر بزاره ... چون ن دادیاجازه نم لوفرین

 ... ستمیسر سخته و منم اهلش ن يروچادر رو تحمل کنم.... نگه داشتنش  تونمیعکس من که نم بر

 يهوا نیخواستن .... گفتن تو ا یها باقال یبعض یول میداد بالل بخور شنهادیمحمد پ يرو ادهیساعت پ مین بعد

 ... چسبهیسرد م

 و وقت رفتن به خونه شد ... دیرس انیهاش به پا يها و بد یامشب هم با تموم خوش بالخره
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 یبگردم .... هر چ شتریب تایبا آرم دی.... به نظرم با میاونها بر يمحرم به محله  ياقرار شد بر تایو آرم لوین با

 هم دوسش داره ....  دینباشه خواهر شوهرمه و ام

***** 

 چقدر هوا سرده ... يوا-

 .... میایسرما و بارون ب نیتو ا میکردم آخه مجبور بود خیآره منم -

 ... امیب يمنم زور کرد یباش دیام شیمحرم پ نکهی. از ذوق اخانوم .. الیبه خودت بگه ن خوادیم یکی -

.... مگه در سال چند بار محرمه. حاالم جلو  یکن کاریخونه چ یبمون یخواست یکردم. م ياصال خوب کار-

 پچ پچ نکن .... ادیز دیمامان ام

 چرا تنهات گذاشته ... ؟ کجاست؟ تایباشه حاال آرم-

با غر غر  کردمیکه اطرافمو نگاه م یاون ... در حال شیپ رهیم قهیگفت چند دق اومد لشونیفام ياز دخترا یکی-

 گفتم:

 بسازه ؟!!! ای رهیبگ ییرفت چا ستیکجا موند ...؟ معلوم ن دیام نیپس ا-

 فکرم ...  ینکرده بودم ... آخه چرا انقدر من ب نجاشویموند ... نفسم حبس شد. اصال فکر ا رهینگاهم خ هوی

 به خودم اومدم: لوفرین يتکون ها با

 ؟ يدیجواب نم کنمی... چرا صدات م الین ییکجا-

 ... دمیآه کش هی... بعدش هم  یچیگفتم: ه آروم

 ییکه از جا ییشده بودم به بخارها رهیبود. خ ییچا ینیس هی... تو دستش  شدیم کیکه داشت نزد دمیرو د دیام

 اومد. یم رونیب

 ....یالیخ یگرفتم خودمو بزنم به ب میهنم نبود .... تصمتو ذ یچ چیبود. ه یخال یِخال ذهنم

 خواستیهم م گهید یکیرو همرا چند تا قند بهمون داد. تو اون سرما واقعا بهمون مزه داد ... دلم  ییچا دیام

ساعت  می.... بعد ن ومدیاز دسته خوشم م شهیشروع شد... محوشون شدم. هم یزن نهیهمون موقع مراسم س یول

 هم شروع شد ... یع به حرکت کرد و نوحه خوندسته شرو

 ... زدیم ریخورد. اون هم داشت تو دسته زنج دی... چشمم به حم میهمراه دسته حرکت کرد ابونیهم کنار خ ما

 دیبا ام یتییآشنا هی میشدیرد م ی.... از کنار هر ک دادیجلو و سالم م ومدیم دید یرو م دیام یراه هر ک يتو

 داشت.
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 ... خوندیخوب م یلی.... مداحش خ ئتیها بره و برگرده تو ه ابونیدور خ دیعت طول کشسا کی حدود

داره  دیدوست ام د،یحم میدیبود که د سادهیوا یخانوم مسن هیما  ي.... جلو میریبگ ينذر يغذا میهم رفت بعدش

 طرفش.... ادیم

گفت که برگشت ما رو  زیچ هینوم کرد و در گوش اون خا یسالم کرد و بعدش عذرخواه دیما رو د دیحم یوقت

 نگاه کرد.

 جفتشون اومدن سمت ما: بعدش

 خانوم مادرم هستن .... بعد رو کرد به مادرش: الین-

 خانوم.... لوفریو خواهرشون ن دهیخانومِ ام الین شونیمامان ا-

 نگاهشو برنداشت. به مادرش گفتم: گهینگاه کرد و د لویسمت ن به

 ....نتوییخوشحال شدم از آشنا-

 ؟  دمشیجان خوبه ؟ کجاست ند دیدخترم ... ام نطوریمنم هم-

جوابشو  ينجوریتکون داد و رفت ما هم هم یخداحافظ يمادرش سرشو به نشونه  يصحبت ها نیهم ب دیحم

 صحبت مادرش بود .... گفتم: شیاز اونطرفم حواس پ میداد

 ... میایض ادب خدمتتون معر ي. اومدش حتما براشهیم داشیحتما پ گهیاالن د دونمینم-

 مادرشوهرت کو ؟ ی..... راست ستین يازین زمیعز یمرس-

 .... دیجا و بر هیکرد  ریرفتن از سوپر مارکت چسب زخم بخرن آخه دستشون گ-

 ؟ یکن یخواهرتو معرف يخوایباشه دخترم، نم-

 سالشه...  18خواهر بزرگم هستش و حدود دو سال از من بزرگتره،  لوفری: نگفتم

 بهش دست داد و گفت: لوفرین

 خوشبختم حاج خانوم ....-

 .... زمیعز یمرس-

 :لویسکوت بود که رو کرد به ن يلحظه ا چند

 ؟یخونیدخترم درس م-

 گرفتم ... پلمیدرسم تازه تموم شده ... د رینخ-

 ...  یبش ریدخترم ... انشاهللا عاقبت به خ یموفق باش-
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 ... کردیپا اون پا م نیا یمؤذب شده ... ه یبود که حساب دایپ لوفرین ي.... از چهره  یمرس-

 :دیپرس لویسکوت دوباره از ن قهیبعد از چند دق دیحم مادر

 ؟  يجان قصد ازدواج ندار لوفرین -

 به انداخت و خجالت زده گفت: ینگاه هی صالیبا است لوین

 بهش فکر نکردم ... ادیتا حاال ز دونم،ینم-

 گفت: دوباره

 باهاتون؟ ومدنیشب نمادرتون ام-

 خاله ام هستش... شیمحرم پ ينه مامان معموال شب ها-

پرت  دیشد که باعث شد حواس مامان حم یگرم احوال پرس دیو با مامان حم دیرس دیلحظه مامان ام نیهم تو

بهش  يزیچ دیحم دی... شا لویداده بود به ن يری. عجب گدمیو شن لوفریآروم ن شیآخ يبشه و بعدش هم صدا

 باشه ... نیگمون نکنم به خاطر ا یگفته، ول

 گوشش گفتم: ریو ز لوفرین يگرفت. با آرنجم زدم پهلو خندم

 وقت ندزدتت ... هیحواست به خودت باشه ها،  ایچشمش رو گرفت لوین-

 براش باز کردم که با پاش محکم زد رو پام که دادم رفت رو هوا ... شموین بعدشم

 راهه ... نیوقتها انکار بهتر نجوریفمون ... خودمو زدم به اون راه. ااونجا بود برگشتن طر یک هر

و  سادیهم کنارم وا لوفری... ن يبد یسوت ی.... چقدر بده ه فتهیب ابیکه آبها از آس میسادیساکت وا قهیدق چند

م برم من گفتیم یگاه ومدیو م الشونیدوست ها و فام شیپ رفتیم یهم که ه تایاومد ... آرم یدر نم کشیج

 قهیکه هر دق دمینبود و ام شمیپ دیکه ام ییوقت ها نجایا ومدنیهم اونا م یخودم نرفتم ... گاه یول ششونیپ

 بره ... شدی. اونم مجبور مکردنیدوستاش صداش م

بود انگار شله. اصال ازش خوشم  ییجورا هی. طرز حرف زدنش کردیداشت صحبت م دیهنوز با مامان حم مارتا

 .ومدینم

 ام دوباره تو هم رفت ...  افهی... ق دمیبه صورت نا محسوس از جام پر ییکر بودم که با صداف يتو

 نمیو شاه زاشتیم نیسر به سر شاه ی... ه دیخند یو م زدیحرف م نیبود که داشت با شاه ایدر يصدا

 .... زدتشیم
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بند عمو  هیهم  ایرشون بود. درهم کنا دیام يهستن ... بابا ادیو طرفداراش ز هیطونیبود دختر شر و ش معلوم

 ... کردیم یعمو عل ،یعل

ام ناراحته دم گوشم  افهیق دید یوقت لوفری... ن ابونیاز دوستاش رفتن اونور خ یکیکم حرف باهاشون با  هی بعد

 گفت:

 ات ؟ افهیشده ؟ چرا تو هم رفته ق يزیچ الین-

 .شهیم ریداره د گهیبگم ما رو برسونه .. د دیام... بزار زنگ بزنم به  دیکش ریلحظه دلم ت هی ستین يزیچ -

برد ...  یخوابم نم یخسته بودم ول نکهیبود. با ا کی کینزد میدیرس ی...وقت میساعت بعد هم خونه بود کی تا

 امشب بود ... ریفکرم درگ

 يادیرسم زت یعالقه نداره ؟! م دیبه ام ایباشم که در دواریام تونمیرو دوست داشت ؟ م دیهم ام ایدر یعنی

 بوده باشم ...  نیخوشب

 دیو تو سرم بود خسته شدم ... بلند شدم و رفتم آشپزخونه تا قرص بخورم، شا دیرسیکه به ذهنم م ییفکرها از

 خوابم ببره ...

****** 

 رو برداشتم: یجواب بده مجبور شدم برم جواب بدم ... گوش ادیب ستین یکس دمیزنگ تلفن بلند شد. د يصدا

 .الو ...-

 ؟ي..... منزل فکور زمیسالم عز-

 ...؟ دییبله بفرما-

 مادرتون خونه هستن ؟-

 تا صداش کنم ... دیرو نگه دار یبله هستن .... چند لحظه گوش-

. دستاشو خشک کرد و تلفن رو شستیو رفتم مامان و صدا کردم ... داشت ظرف م زیرو گذاشتم روو م یگوش

 جواب داد:

 د؟ییبله بفرما-

-........... 

 خودم هستم .... امرتون ؟ -

-........... 
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 ....  کنمیبله خواهش م-

-........... 

 د؟یتماس گرفت یبله درسته، فقط از طرف ک-

-........... 

داشته  یهم مشورت يفکور يتا من با آقا دیریشما فردا دوباره تماس بگ شهیاگه م ی.... ول دیشما لطف دار-

 باشم ...

-........... 

 .... منزل خودتونه، بعله ... پس من فردا منتظر تماستون هستم .... هیرف ها چح نیا-

-........... 

 قربان شما، خدانگهدار ....-

شده که مامان رفته تو فکر  ی. چکردمیم لشیتحل هیتلفن رو قطع کرد. رفته بود تو فکر. منم داشتم تجز مامان

.... 

 هی دیو د لوفری... مامان تا ن رونیاز اتاق اومد ب لوفرین لحظه نشده که همو یصداش کنم و بپرسم چ خواستمیم

 نگاش کرد ... يجور

 نیهم نبودم همچ شهیمثل هم یول هینبود ... واال من که نتونستم بفهمم طرز نگاهش چطور شهیمثل هم یعنی

 هم در اومد: لوفرین يبا دقت نگاهش کرد که صدا

 ؟یکنینگاه م ينجوریمامان چرا ا-

 نگاه کردم ؟ من که اصال به تو نگاه نکردم .... يطورمگه چ-

 بلند شد و گفت: بعدشم

 . منم برم غذا بزارم ....دیمنو بر و بر نگاه کن نجایا دینستی... وا دیکن زیاتاقتون و تم دیبر دیاصال پاش-

 رو به من کرد: لوی.... ن میبا دهن باز رفتنش و نگاه کرد لویو ن من

 کرد ؟ يرنجویچرا االن ا نیا-

بود زنگ زد؟ بعد اون مامان  یافتاد، ک ادمیفکر کنم به اون تلفنه هم ربط داشت .... خوب شد  یول دونمینم-

 مشکوك شد ...

 .... رونیکنم اومدم ب کاریچ خواستمی... من م الیخ یبود ؟ حاال ب یک يدینفهم-
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 اتاق ... که تو فکر بود برگشت تو نجوریهم لوفرمیمنگال نگاش کردم... ن مثل

 زیباشن.... با خودم ر جیگ هیروزم بق هی جمیگ شهیشدند، اصال ولش کن من خودمم هم جیهمه امروز گ چرا

 داره ها ... ی.... خل بودن هم عالم دمیخند

 ها .... يباالشهر يماست و برفش برا يهوا برا يکه سوز و سرما فیح یهوا چه سرد شده ها .... ول يوا

 ... يبرف باز میو مجبور کنم بر دیروز ام هی دی... با خوادیم يدلم برف باز من

. هر رونیرفت ب شدیوگرنه اصال نم ومدیخوب شد تو محرم برف ن ی.... ول میبده اگه بر یفیجوووووون چه ک آخ

 هر لحظه کنارش باشم واسم لذت بخشه .... نکهیخب ا یبودم ول دیشب رو با ام هیچند فقط 

******* 

 کوبوند تو کلم .... یکی هویغوطه ور بودم  االتمیو خجور که ت نیهم

 آااااخ .....برگشتم پشتمو نگاه کردم:-

 .... ؟ وونهید یکنیم ينجوریچرا ا-

جور  نیا گهی... د يصد بار صدات کردم جواب نداد ؟یکن یفضول یخواستیم ایهپروت  یخل و چل باز تو رفت-

 صدات کنه .... یمواقع آدم مجبوره عمل

 خوشه ... یخنده .... من و باش دلم به ک ریحرف هر هر زد ز نیز گفتن اا بعد

 ینوچ نوچ هیدست که نمک نداره .... پشت بندشم  نیمن ؟ بشکنه ا يها یجواب خوب نهی.... ا ماین يبد یلیخ-

 کردم. 

 ؟ میبگو ما هم بدون شویکیخانوم .... ؟  یقلقل یکدوم خوب قایگفت: دق خندون

 حوصله شو ندارم ..... یول شهیم یلیکردم: اگه بخوام بگم خنازك  یچشم پشت

 واسم .... اریب ییپاشو چا یثابت کن نکهیا ي.... برا یگیباشه اصال تو راست م-

 کنم.... یخوب خوامینکردم، االنم نم یمن خوب یگیحوصله ندارم خودت برو ... مگه نم-

 یعنی الین یداداش؟!!!! چشاشو مظلوم کرد: آبج يخورد یعنینگاه بهش انداختم  هیبراش باال انداختم.  ابرومو

 هم دوست دارم .... ی؟؟؟ من که داداشتم و کل ياوردیبود نم دمیاگه ام

 .ارمی... االن م ياریدر ب يو لوس باز یمثل دخترا آه و ناله کن خوادیخب حاال نم لهیخ -
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 ي... مجبورستین نجایمامان ا یعنی ستیه نجا تره و بچ دمید یرفتم سمت آشپز خونه ول انیمامان گو مامان

کالفه شده بودم انقدر همه جا رو  گهی.دکردمینم دایرو پ يگشتم ظرف چا یهر چ یبزارم ول ییخودم رفتم چا

 هم گفتم و برش داشتم.  یشیآخ هیکردم و  دایپ خچالیکنار  نتیگشتم. آخر سر تو کاب

گذاشتن به شدت بدم  ییرو دم گذاشتم. از چا يمن فقط چارو شکر مامان آب رو از قبل جوشونده بود و  خدا

 نیاز ا شهیمختلف رو با هم انجام بدن ....هم يانقدر کار ها تونندیم يمامان ها چطور نیا دونمی... نم ادیم

چند نوع غذا  ي هیچند ماه مامان طرز ته نی.... تو اامیخودم نتونم از پس کار ها بر ب يبرم خونه  یوقت ترسمیم

؟!!  امیبر ب یزندگ هی ياز پس اداره  تونمیم یعنیدردسر داره ...  ی. کلستیکه فقط غذا ن یزندگ یداده ول ادی رو

بودند که اغلب  ییها سوال ها نی؟!!! ا میایبرب یبا هم از پس همه چ میتونینگه دارم ؟!! م یرو راض دیام تونمیم

 ... دیخوش آ د،یآ شیرو نخورم ؛ هر چه پ ندهیآ ين غصه بهتره از اال الیخ یغوطه ور بود ... اصال ب نمتو ذه

خودمه ... دماغش  یشدم ... قربون داداشم بشم چشام کپ ماینشستم تا دم بکشه. محو ن ماین يروبه رور رفتم

صد در  هیکلیه یلیفکر کنه خ یو که نگو، اگه کس کلیو لب هاشم کوچولو و جمع و جور بود. ه هیقلم لویمثل ن

کم کرده،  شتریب دمیشا لویک 7،8حدود  يکه رفته سرباز ی... کامال الغره مخصوصا از وقت هیتباهصد فکر اش

آرزومه مژه هاشو من  شهی. همشترهیمژه هاش از من ب یپسره ول نکهی... با ا شیالغر ومدیکه به چشم م يجور

.... رنگ پوستش هم  هیباباو چونه اش درست مثل مال  ینیفرم ب یمامان ول هیشب شتریگفت ب شهیداشتم... م

هست  یاز بس که مهربونه، انگار که بار اول رمیقربون صدقه ش م یتو دلم کل نمشیبیسبزه اس. هر دفعه که م

 ... کنمی. با دقت و عشق نگاهش منمشیبیکه دارم م

. دو درست کرد یلیچرب و چ يچاق شد از بس که مامان واسش غذا ها لویک 3اومده  يکه از سرباز یوقت از

کوچولو  هی. البته من میتموم شد. همه مون از برگشتش خوشحال شد شیهفته بعد از عاشورا، خدمت سرباز

هم  یو صدا نداره خداروشکر.اعتراض سرآزار و  ادیز لوفریشدم. البته ن یهم اتاق لوفریناراحت شدم چون دوباره با ن

انگار ده ساله که  دمشیم براش تنگ شد. چند روزه نددل دینداره.... آخ گفتم ام دیمن و ام ادیبه صحبت کردن ز

سر خونه  میتموم بشه و بر يزودتر نامزد یهر چ یبا هم ... کاشک میحرف بزن ادیز مینتونست ی. حتدمشیند

 .......  ی. همونیزندگ

 شدم. ایچشمم به خودم اومدم. دوباره غرق فکر و رو يجلو مایتکون دست ن با

 شد ؟ یچ ییس چا... پ یآبج یی: کجاماین

 داداش منتظر بودم دم کنه .... ارمیاالن م-
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 ؟ يجواب نداد کردمیصدات م یکه هر چ يکردیفکر م یبه چ نمیباشه حاال بگو بب-

نبود که  يزینه بابا چ دمیکنم د دایدرونت پ تونمیمثبت م یژگیو هی نمیبب کردمیم تیداشتم بررس یچیه-

 .... يعقله که اصال ندار نشیه مهمترک يدار يهم کم و کثر یبلکه کل ،یچیه

 افتاد دنبالم. داد زد: دید ثمویخب يگفتم بعد که چهره  یچ دینفهم اولش

 سر ... رهیخ سایوا گمی..... دِ بهت م هیعقل ک یتا نشونت بدم ب سایوا ياگه جرأت دار-

 . ریمن و بگ یتونی.... اگه م سمیگفتم: مگه خلم وا دمیدو یکه م یحال در

. چند دیخند یو م کردیزدم و رفتم سمت اتاقم ... مامان هم داشت ما رو نگاه م غیکه ج شدیم کینزد داشت

 تو اتاق و در وقفل کردم. دمیکه پر رتمیمونده بود بگ هیثان

هوا ... دستم و گذاشتم رو قلبم، از ترس و  دمیبه در که ده متر پر دیمحکم مشتشو کوب هویدادم به در.  هیتک

 از در دور شدم: ماین ي. با صدادیتپ یتند متند  جانیه

 دیلبم گفتم. دوباره کوب ریعمرا ز هی...  يدیاز چشم خودت د يدید یوگرنه هر چ یبهتره خودت در و باز کن-

از  ی. اونوقت اگه تونسترسمیاونموقع حسابتو م گهید رونیب يایخانوم بالخره که م الیدر و باز کن، ن الیبه در: ن

 .رونیب يای... منتظرم تا ب خندمی... منم بهت هر هر مدستم در رو .

ساعت تو اتاق بپوسم ... اصال من خواهرشم حق  2 دی. االن بایهم گفته ذک شیریبه س ما،ین نیا هیآدم عجب

رفته موضوع  ادشی نیا گهیساعت د می. ولش کن تا ندمیخند زیبگه .... ر ینقدش کنم. من نگم ک یکمیدارم 

 .... دمیکش يبلند ي ازهیخم هیبه بدنم دادم و  ی.... کشو قوسرونیب رمیمنم م هیچ

دادم و به خواب  دیاس ام اس هم به ام هیو  دمیبزنم .... دراز کش یچرت هیگرفتم تا شام  میگرفت و تصم خوابم

 رفتم.

****** 

رو پرت  ی. گوشنسلهرایطبق معمول ا ه،یک نمیانداختم بب یاز خواب پاشدم ... نگاه میاس ام اس گوش يصدا با

 یکردم رو تخت و خواب آلود از جام بلند شدم. تخت و مرتب کردم و قفل در و باز کردم و رفتم سمت دستشوئ

بهش برق  ي.... موهام که انگار نمبود وحشت ک کینزد دمیخودمو د نهیتو آ یتا دست و صورتمو شستم. وقت

 گهید کردمیم شیکه آرا یشده بود ... آخه از وقتروح  یب یلیخ شیوصل شده بود و چشم هام هم بدون آرا

 .... نهیبب ينجوریکه من و ا ستین دیظاهر بشم ... خوبه ام شیسخت بود که بدون آرا
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به  یتو هال نبود. نگاه یو با حوله صورتمو خشک کردم و رفتم تو هال. نشستم رو مبل ... کس رونیب اومدم

 .سوختیچشمام م ادیبودم من. از خواب ز دهیخواب ادیشبه .... چقدر ز 8ساعت  دمیساعت کردم د

روشن  يخودیب ننیب ینم یچرا وقت دومیرو کانال اخبار مونده، صداش هم کمه .... نم یروشنه ول ونیزیتلو

 یغیج يچقدر گذشت که با صدا دمیچشم هام گرم شد و نفهم واشی واشیو  ونیزیشدم به تلو رهی... خ زارنیم

 :رونی. نفسمو دادم بماستین دمیخنده اومد، برگشتم د ي... از پشت سرم صدا هوا دمیکنار گوشم پر

 کنم ؟ ينجوریا یخواب یسکته کردم ... خوبه منم وقت ؟یکنیم هیچه کار نیا وونهید-

 ....  گهید کردمیم یتالف دیبالخره با گهینه د-

 :دمیحوله دور گردنش بود. پرس هیچشم غره رفتم ....  بهش

 صدا ؟ ی.... چقدر ب دمیکه من نفهم یحموم رفت یک-

 مثل معتاد ها ... یو چرت بزن نجایا يایب نکهیرو باز کرد) قبل از ا ششیوقته رفتم،( ن یلیخ-

 ؟! هان؟!!! ومدیآب نم يپس چرا صدا-

 یو گفت: نم دیبه صورتش کش یدست کردم،یداشتم اصالح م نکهیا يخنگ برا ي: خب دختره دیخند دوباره

 زدم؟ شمویشده ر فیچه رد ینیب

 کجان ؟ مامان کو؟ هیبق الیخیبه اطرافم دقت ندارم، ب ادیفقط ز ستمیمن خنگ ن-

 :فونیزنگ در بلند شد. رفتم طرف آ يلحظه صدا نی...... تو هملی: مامان و نماین

 بله ؟-

 .... ادهیها ز لیکمک وسا نییپا ادیهم ب یکیمنم درو باز کن،  -

 :مایبه مامان گفتم. رو کردم به ن يا رو فشار دادم و باشه دکمه

 کمک ....  نییبرو پا گهیمامان م-

اتاق لرزم گرفت. لباسمو عوض  يکه اصال حوصله ندارم. از سرما نییهم فرار کردم تو اتاقم تا من نرم پا خودم

 سرو صدا اومد... ي. صدادمیپوش ییکاموا هیکردم و 

 مامان: شیپ رفتم

 مادر من ... هی... چه کار رهیبره بگ يفرستادیرو م مای؟؟؟ خب ن يکرد دیهمه خر نیچه خبره مگه ا-

هر  رفتیم ست،یها کار مرد ن دیخر نیکمکم، ا ایگفت: انقدر حرف نزن ب زدیکه نفس نفس م یدر حال مامان

 دور .... ختمیریم دیانوقت با د،یخریخرابه م ي وهیم یچ
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 ...  ياریها رو ب نیتا کمکت کنه ا شیردبیرو با خودت م مای؟حداقل ن یخب چرا تنها رفت-

تو تنشه و اونوقت ازش کار بکشم ؟!!  يسرباز یبچه ام هنوز خستگ ،یفکر کن خوادیچپ نگاهم کرد: تو نم چپ

.... بعدش رفت  ریحرف ها پاشو برو اونا رو از دست داداشت بگ نیکمک، عوض ا يرو با خودم بردم برا لوفرین

 .کردیبا خودش غرغر ملب هم  ریتو آشپزخونه و ز

 هستن ؟!! مخصوصا مامان من .... يما پسر لیشانسه من دارم. چرا همه تو فام نمیا آخه

 خوادیمامان ما چه کرده، خوبه که مهمون هم نم نیتو دستش اومد داخل خونه ... ا يها و بارها وهیبا م لوفرین

 دم،ی.... به فکر خودم خند ادیب خوادیواستگار مخ گفتمیبود م دهیهم خر ینیریکرده. اگه ش دیهمه خر نیا ادیب

کمتر از  داشیخر شهیحق دارم، آخه هم دممیاکردن هم انقدر تعجب داره ... ش دیبگه بهم مگه خر یکیآخه 

و  نیتامیوقت آقا دچار کمبود و هی.... حتما بازم به خاطر گل پسرشه، رهیگیجا و با هم نم هیهمشو  ایاالنه 

 کلشیرو ه ادیو همش در حال خوردنه .... هر چند که ز گذرونهیهم به خودش بد نم مایه ننشه، خوب هیسوءتغذ

 به من چه ؟!!!  الیخیخوش خوراکه .... پوفف .... اصال ب نکهینداره با ا يریتاث

 زونشیبرد و نسترن هم طبق معمول آو يواسش چا لوفری. ندیساعت از اومدن مامان گذشت که بابا هم رس مین

 در آورد ... ياسش لوس بازشد و و

 ارهیدر م يباز جیآخه مامان امشب همش داره گ میسفره رو انداخت لویشام حاضر شد. من و ن 10:30 ساعت

 بار دستش رو سوزوند.2

 امشب چشه ؟!!! ستی... معلوم ن مید یکار ها رو انجام م ي هیخودمون بق نهیبش میگفت نجورهیا میدیهم د ما

گفته به  یچ یعنیهست صد درصد مربوط به اون تلفن و اون خانومه اس ....  یتادم، هر چاون تلفن اف ادی هوی

 مامان که انقدر فکرش مشغول شده ...؟!!!

رو  یبه بابا هم بگه ؟ فقط چ دیپشت تلفن گفت با ادمهی گه،یبفهمم، احتماال امشب به بابا م دیشده با يجور هر

 و خداش .... دونهیبگه، خودش م

 شدم ...  يمشغول اس ام اس باز دیرفتن بخوابند و منم با ام عیوردن شام همه سراز خ بعد

 شدم ... یآروم حرف زدن يمتوجه صدا ومد،یمن خوابم نم یبود و همه خواب بودند. ول میو ن ازدهیحدود  ساعت

که احتمال  هر چند زنهیداره حرف م یک نمیکردم گوش کنم بب یو سع رونیاز اتاق رفتم ب نیپاورچ نیپاورچ

 مامان باشه ... دمیم

 گوشه.  هیبدون سرو صدا نشستم  سادمیگوشه وا هی رفتم
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 ؟ هی... نظرت چ یتحقبق کن شتریو ب نی؟ بهتره ا هیبپرس که چطور دیبرو از ام يخوایم-

 دیبا پرسم،یهم م دیهستن ... از ام ییاصال چطور آدما نمیبکنم بب ییپرس و جو هیبگم، صبرکن  یچ دونمینم-

 اون بهتر بدونه ...

 بدم؟ یفردا که زنگ بزنه من جوابشون رو چ ی... ول یکنیم يآره خوب کار-

 دوباره گفت: یمکث کرد ول کمی... بابا  يجواب بد یچ یدونیخودت بهتر م گه،یبگو د يزیچ هی دونمینم-

 ينجورید، آره خانوم به نظرم اماه اسفن لیاوا وفتهیقرار دوباره، فکر کنم ب ياصال بگو بعد صفر زنگ بزنن برا-

 بهتره ... 

 حرفاشون گوش بدم، آروم آروم سمت اتاق رفتم... ي هیبه بق نستادمیوا گهید

 رسهینم ییعقلم به جا کنمیفکر م یداره تلفن اون خانوم ... ؟ هر چ دیبه ام یاز چه قراره؟ چه ربط انیجر یعنی

... 

بخوابم و کال  ریمن عادت دارم د یبود. هر چ یقیتاد. تو خواب عماف لوفریدادم، نگاهم به ن هیدر اتاقم تک به

 داریو زودتر از من ب دیخواب یبه موقع م شهیبرعکس من عشق خواب بود. هم لویرو دارم، ن یخواب یتحمل ب

 بود. ی. کال آدم منظمشدیم

صبر  دیاومد. با ادمیه کله ام که ب دمیدونه کوب هی. کردمیفکر م یو اونور .... داشتم به چ نوریفکرم پرت شد ا بازم

 دق نکنم. ی... اگه تا اونموقع از فضول هیچ انیبپرسم جر دیو منم از ام گنیم یچ دیبه ام نمیکنم بب

***** 

مامان  دمیزنگ زدم و پرس دیکه از خواب بلند شدم، بعد از شستن دست و صورتم و خوردن صبحانه به ام صبح

بابام زنگ زدن حتما همون موقع  ایکرد که اگه مامان  دیگفت نه، بهش تاکنه؟ که  ایبابا بهش زنگ زدن  ای

 :دیبهم بگه ... ازم پرس

 کردم؟ يشده؟ من کار ی؟ مگه چ یچ يخب برا-

 انیجر دونمیشدم: نه فکر نکنم راجع به ما باشه... نم مونیبعد پش ینگم ول يزیو چ چونمیبپ خواستمیم اولش

باهات تماس گرفتند حتما بهم  ی!! ... وقت؟یچ دونمیبپرسند اما نم يزیچ هیازت  خوانیفکر کنم م یول هیچ

 ها ... یزنگ بزن و بهم بگ عیسر

 حال خانومم چطوره ؟ نمیباشه فضول خانوم ...حاال بگو بب-

 ؟يکاریبعدازظهر ب دیام گمی.... م ستمیبدك ن يا-
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 تو فکرته ؟ ی؟ چ یختیر ينامه ابهت .... چطور ؟ باز چه بر دمیحاال تا عصر خبرشو م دونم،ینم-

جون  نمایس میبر ای؟ ب میدیرو ند گهیچند وقته همد یدونیبه خدا فقط حوصله ام سر رفته ... بعدشم م یچیه-

 ؟ می... بر میوقته که نرفت یلی؟ خ الین

 ...؟ یکارنامه تو گرفت الین ی... راست یتو بگ ی... هر چ ممیاصال من تسل زمیباشه عز-

بعدا  ادیز ستیرو افتادم. مهم ن کیزیو ف ستیز یاا ..... دوستت دارم عشقم، اومممم خب آره گرفتم، ولهورااااا-

 ....نمتیبی... فعال خدافظ، شب مخونمیدوباره م

 .... زمیخدافظ عز-

درس  يحوصله  دونمیندونه خودم که م یامتحان و خراب کردم. هر ک ارهیبزنه تا به روم ن یندادم حرف مجال

امتحان و  کردمیهم نداشتم، فکرشو نم يریهست و خواهد بود ... تقص دیام شین ندارم و همش حواسم پخوند

 ...کنمی. اصال ولش کن ترم بعد جبران مرندیانقدر سخت بگ

****** 

...؟با  هیچ انیزبونش بکشم جر ریتونستم از ز دیمامان شا شیگرفتم برم پ میتصم د،یکردن ام یاز راض بعد

 کی خچالیوارد آشپزخونه شدم. از  گذشتیکه تو ذهنم راجع به موضوع صحبت مامان و بابا م یدرهم يفکرا

 ییفکرم به جا یکنم ول بازو چگونه سر صحبت رو با مامان  يفکر کردم چطور نیو به ا ختمیآب ر وانیل

 :دمیکردم سمتش و پرسناهار. رو  يبرا هی. مامان اومد تو آشپزخونه و شروع کرد به آماده کردن مواد اولدینرس

 ؟ یگیشما به بابا م نما،یبرم س دیبا ام خوامیمامان من شب م-

بود کم چرت بگو ... آخه مگه  نیمنظورش ا زنمیحدس م یول دمیشو نفهم یبهم کرد که معن ینگاه هی مامان

 داده ....  ریرفتن ما گ رونیچند بار تا حاال بابا به ب

 دیهم کار برام تراش ینه تنها جوابم رو نداد، کل دمیازش پرس نکهیبعد از ا یگرفتم برم سر اصل مطلب ول میتصم

 الشیخیسرك نکش، دهنم رو بست... منم ب ستیکه بهت مربوط ن يو با گفتن برو به کارت برس و تو کار

 دو بود و کیتازه متوجه ساعت شدم. نزد يریشدم. سرگرم جمع کردن خونه و جارو کردن شدم ... بعد از گردگ

به  ی... نگاهنهیآ يخوردم و بعد جمع کردم اتاق رفتم جلو عیانجام نداده بودم. ناهار رو سر يکار چیمن هنوز ه

وقت و حوصله  دمشیکه ند يچند هفته ا نی. چون تو انمیرو بب دیام شتریگرفتم بهتره ب جهیخودم انداختم و نت

 دیتا ام شگاهیبرم آرا ادیب دیام نکهیبعدش تا قبل از ا برم حموم و دیرو نداشتم. با بزنمبه چهره ام دست  نکهیا ي

 وحشت نکنه. دنمیاز د
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خانم  هی يبرا شگاهیمعتل شدم. آرا کمیچون از قبل وقت نگرفته بودم  شگاه،یآرا دمیبود که رس 4:30 ساعت

فت که از شاگرد هاش گ یکیداد. به  یرو خودش انجام م نگیساله بود که اکثر کارها مثل رنگ و براش 40

 يدرد داشت جور یلیخ نیابروهامو برداره. صورتم پر مو بود و به خاطر هم ادیصورتم رو بند بندازه تا خودش ب

 که اشکم در اومد.

. درد ابرو کمتر و قابل دیکه بود بالخره بند انداختن صورتم تموم شد و نوبت به ابروهام رس یهر مکافات به

 صورتمه. يتحمل تر از موها

 خونه.  دمیرس 6ساعت  يحدودا رون،ی. بعدش حساب کردم و اومدم بدیطول کش ونیالسیهم اپ یساعت مین

انداختم رو  ی. بعدشم خودمو از خستگنیکردم و مانتومو درآوردم و انداختم زم يسالم بلند هیدر  يهمون جلو از

 مبل و صدامو انداختم تو گلوم:

 مامان ...... مامان......-

 گفت: عیسر فهممینم دید یبه پشتم کرد، وقت ییاشاره ها هیاولش با چشم هاش  رون،یاتاقش بود اومد ب تو

  ؟يصداتو بلند کرد يخوایم یبله ؟ چ-

 زنگ هم نزد... ؟! میچرا به گوش دونمیباشه .... نم نجایموقع ها ا نیزنگ نزد خونه ؟ قرار بود هم دیام-

 از پشت سرم گفت: ییصدا هوی

چند بار زنگ زدم  یدونیم ؟يمن جواب بد يهمراهت بود که بخواس به تماسا تیگوشخانوم، شما اصال  الین-

 ؟يجواب نداد

 ادمیشد.  زونیو لبام آو دیکه تو دستش بود نشونم داد. بادم خواب مویبود که بعد از گفتن حرف هاش گوش دیام

بهم زنگ نزده. خوبه  یرا کسرفته بردارم. پس بگو چ ادمی زیگذاشتم رو م کردمیداشتم شالمو سر م یاومد وقت

 رفتم.  ربدون خب کندنیو مامان کله مو م دیکه مامان خبر داشت وگرنه ام

 مو مظلوم کردم و تند تند و بدون مکث گفتم: افهیق

وگرنه تو که  زیآخر گذاشتم رو م يکردم لحظه  کاریرفته برش دارم ... اصال مگه چ ادمیکنم  کاریخب چ-

 مگه از قصد بوده ....  یکنینگام م ينجوریوا چرا ا... شمهیپ شهیهم یدونیم

 بود که گفت: زونیآو نجوریهم لبام

که  يکجا بود نمی... خوبه حاال دعوات نکردم. حاال بگو ببیچه خبره انقدر تند تند و پشت هم منو به رگبار بست-

 ؟یساعته منو منتظر گذاشت مین
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به مامان بگم  نجایا نی. بشدین بدون نوبت رفتم کارم طول کشاونجا چو شگاه،یبابا رفتم آرا یچیگفتم: ه حالیب

 منم حاضرم ... يتا بخور ارهیب ییواست چا

دارم.  یرو کنارم دارم احساس خوب دیام نکهیاستقالل ... از ا نمایس می. قرار شد برمیکردم و راه افتاد شیآرا عیسر

هست  یهر چ دونمیم یول کنهیم یتداعو حس عشق رو  تیوجودش هست که برام حس امن يتو یچ دونمینم

 هیتحمل کنم.  تونمینم شویورد دونمیهست م یعاشقشم... هر چ دمیبدوون چون و چرا دوستش دارم، شا

تو مترو واگن خانومها  خواستمی. ممیبا مترو رفت ریبه بعد مس نجایاز ا میشد ادهیو دم مترو پ میسوار شد یتاکس

 میبا هم دوست کردیفکر م دیدی. منم از خدا خواسته رفتم تو. هر کس مارو ممیگفت نرو کنار هم بر دیبرم که ام

 .کردیو با چپ چپ نگاهمون م

 هیبهم برخورد نکنه،  یاون ها دستش دور کمرم بود تا کس الیخیکه ب دمیبود. ام نمونییبه خاطر سن پا احتماال

فکر کنند.  خوانی. بزار هر جور مدمیهشون خندو تو دلم ب یالیخیانگار بغلم کرده. منم خودمو زدم به ب ییجورا

 ییلحظه ها هی...  شهیکنم که نم یبخوام زندگ دم... اگه به حرف مر میبه هم محرم میدونیکه م میمهم خودمون

لحظه  نیتو هم دیبا ینه ول ایدرست گفتم  دونمیدم را خوش است. حاال نم نیگفت هم دیهست که با یتو زندگ

فکر نکنم از همون  يندیناخوشا يها زیبه چ کنم،یبدنم حس م يتک تک سلول ها رو تو یکه حس خوشبخت

 نیهمچ گهیبعد ها د دیشا گمیمن م ینباشه ول یفکر درست دیو لذت ببرم. شا نملحظه تمام استفاده ام رو بک

 نیم از اکه االن دارم و نداشته باشم.....در هر صورت بهتره بگذر یحس اینتونم لمس کنم  گهیرو د يلحظه ا

 فکر ها ....

داخل  یسوز داشت ... ول ی. هوا هنوز کمنمایبه سالن س میدیرس 7:30بالخره ساعت  ریمس ضیتعو یکل بعد

 گرم بود. نمایس

پاپ  میرفت میبش یوارد سالن اصل نکهی. قبل از اشدیساعت بعد سانسش شروع م میکه ن دیخر طیتا بل 2 دیام

االن  دی... شانمایتو س یهمه خوراک نیداره خوردن ا ییصفا هی. اصال میدیخر گهیچند تا تنقالت د هیکورن و 

 مهم تره. قمواسه من بودن کنار عش یاز دختر ها براشون افت کالس باشه ول یلیخ

. تو میرفت یم گهید يجا هیکاش  يبود .... ا یچرت یلیخ لمیتموم شد. به نظرم ف لمیف قهیدق 9:35 ساعت

 بود .... 2ها  یاخراج شیکیپخش بشه.  دیرو زده بودن که قرار بود تو ع لمید تا فچن غیتبل نمایس يراهرو

 ... مینگاه کن میایاومد دوباره ب یوقت اد،یهم ب 2ها  یقراره اخراج دینگاه کن ع دیشدم: ام دیام زونیآو



  

 

یاکتابخانه نودهشت نودهشتیاانجمن   کاربر ●•قشقای•●  – ترك هاي قلبم   

wWw.98iA.Com 103 

تو رو خدا  میبر ایقع ب؟ کو تا اون مو یکشینقشه م گهیواسه ماه د يکالفه گفت: باشه حاال ... از االن دار دیام

... 

 سکوت رو شکست: دیکه ام رونیب میاومد نماینزدم. از س یحرف گهیکردم و د سکوت

 خونه تون.... رسونمتی... فردا خودم م يومدیوقته ن یلیما خ يخونه  میبر ایشب ب-

 زنگ بزنم. هیبه بابا بگم ... بزار  دی: اول باگفتم

 یاالن.... بعدش هم به بابا زنگ زد و هماهنگ زنمیبزار خودم بهش زنگ م ... یبگ يزیتو چ خوادیگفت: نم دیام

 اونجا بگذرونم.  خواستمینبود که شب و م يبار نیالزم و انجام داد. اول

 .میگرفت و رفت یدربست هیهوا  یکیبه خاطر تار دیکه قبال چند دست لباس گذاشتم اونجا. ام خوبه

ضعف  یو دلم کل میافتاد شام نخورد ادمی دمی.... تا غذا رو د خوردنیمداشتند شام  نایمامانش م،یدیرس یوقت

 می. آمده شدمیبخواب میهم که خسته شد و من وصدا زد بر دیو ام میحرف زد تایبا آرم کمیرفت. بعد از شام 

 افتاد: ادمی يزیچ هوی یخواب ول يبرا

 نگفت؟ يزیچ مونمین شب مم یبگ يزنگ زد یوقت ایبابا بهت زنگ نزده هنوز ؟  د،یام یراست-

.... فکر خودتو مشغول  زایچ نیو از ا دمتیوقته ند یلیخ نجایا ایروزم ب هینگفت، فقط گفت  یخاص زینه چ-

 بخواب.... رینکن بگ

 گفتنش به خواب رفتم .... یخانوم ریشب بخ يو با صدا ریگفتم شب بخ آروم

و در مساجد  میرفت یشب م نیا يبا طبق رسم هر ساله روز ماه صفر بود و شب قبل با مامان و با نیآخر روزید

 ومدهیباهامون ن دی... ام ادیم یخراف یمسئله ندارم به نظرم کم نیبه ا ياعتقاد ادی... هر چند که من ز میزدیرو م

 سر زد و رفت ... هیبود. فقط بعد از ظهرش اومد بهم 

که مطابق  يزیخوب برسم اما چ يبرنامه  کیتا به  کردمیکانال عوض م یشدم و ه ونیزیتلو دنید مشغول

 نکردم. دایباشه پ لمیم

نه که تلفن زنگ خورد.  ای خوادیم دمیپرس کردیپاك م يو از مامان هم که داشت سبز زمیبر ییشدم تا چا بلند

 جواب دادم:

 بله ...-

 سالم دخترم، مامان هستش ؟-

 ا کردم. مامان گفت:خدمتتون ... بعدش آروم مامان و صد یبله چند لحظه گوش -



  

 

یاکتابخانه نودهشت نودهشتیاانجمن   کاربر ●•قشقای•●  – ترك هاي قلبم   

wWw.98iA.Com 104 

 بله ... گفتم: مامان تلفن با تو کار داره .... -

 ؟يدی؟ نفهم هیک يدینپرس-

دونم هم  ینم يحرف شونه هامو به معنا نیبا تو کار داره ... همزمان با گفتن ا گهیم هیخانوم هیدونم  ینه، نم-

 انداختم باال...

 ؟ یک ستین ادمی یول دمیار قبال هم شنخانومه آشنا بود. انگ يصدا کنمیدونم چرا حس م ینم

 مامان به خودم اومدم: يافکارم غرق بودم که با صدا تو

 قربان شما خدانگهدار ... م،ی.... منتظرتون هست کنمیخانوم، خواهش م دیمراحم-

 بود مامان؟ یک-

 تشنمه ...  گهید زی؟ برو بر ياوردین ییاز دوستام بود ... پس چرا چا یکی-

و رفت و آمد با دوست  ياز دوست باز ادیحرف چشم هام گرد شد ... دوست؟!!! اونم مامان که ز نیگفتن ا با

 یبه مامان بگه اگه نم ستین یکیحرفش. خب  نیسرم شاخ در آوردم از ا ي!! فکر کنم باالاد؟یخوشش نم

 يشدم و رفتم برا موضوع الیخیخوام بگم ....ب یکالم بگو نم هینگو  ییتابلو نیحداقل دروغ به ا یبگ يخوا

هم  يزیبرنامه ر دیکردم ...رفتم تو فکر، با مییچا دنیو بعدش هم شروع به نوش ختمیر ییخودم و مامان چا

 . ادیهمراهم ب تونهیرو م ییچه روزها دیام نکهیکنم و ا دیکه از کجا خر دیع دیخر يبکنم برا

اومد  دیام يخونشون نرفتم اما چند بار گهیدبود،  شیروز پ 10که حدود  دمیکه خونشون خواب یاز اون شب بعد

و هنوزم به  هیباهام داره مصنوع دیکه ام ییرفتار ها گهیبهم م یحس هی...  رونیب میدنبالم و با دوستاشون رفت

نباشه و من اشتباه  ينجوریکه ا خوادیگرفتم. از ته دلم م ياز منه و وسواس فکر رادیهم ا دی. شااستیفکرِ در

 کرده باشم.

برس و باهاش راه  دیبه ام شتریب کمی. مامان که چند بار تو لفافه بهم گفته زارمیکم م دیام يمن دارم برا دمیشا

ازم خواسته که باهاش  يهم چند بار دی. امترسمیکه بخوام داشته باشم م يرابطه ا نیاز اول شهیهم ی... ول امیب

هر  دیبهتره نرمش نشون بدم. با کنمیجا م یب يریمن دارم سخت گ دیو من ازش فرصت خواستم. شا امیراه ب

 مورد بکنم  نیچه زودتر فکرهامو تو ا

**** 

 لوفریشد ... البته ن لوفریباعث تعجب من و ن یرو مطرح کرد که کل یبعد از خوردن شام، مامان موضوع امشب

 تعجب کنه. نکهیخجالت زده شد تا ا شتریب



  

 

یاکتابخانه نودهشت نودهشتیاانجمن   کاربر ●•قشقای•●  – ترك هاي قلبم   

wWw.98iA.Com 105 

مطمئن شد  یمامان به نسترن گفت بره بخوابه. وقت میبود ونیزیتلو يکه شستن ظرف ها تموم شد و پا یوقت

. انیهفته ب نیو قراره تو ا يخواستگار يزنگ زده برا یخانوم هیگفت که  لوفریبه ن دیکه رفت تو اتاق و خواب

 نشست: لوفریبعد هم رفت کنار ن

و همه  هیپسر خوب میدیه فهمک نجوری. اقیتحق يزنگ زد و بابات هم رفت برا شیخانوم دو هفته پ نیا لوفرین-

بعد اگه خوشت  شونینیبب انیبزار ب گمیمن م یول هی. حاال مونده نظر خودت چکنندیم فیاز خانواده اش تعر

 ؟ هینظرت چ ان،ین گهیکه د زنمیمن زنگ م يخوایاگه نم یهست. ول يا گهیاونموقع حرف د گهید ومدین

هم به  ادی... احتمال ز دهیاش تابلو بود خجالت کش افهیقاز  یچون رنگ پوستش سبزه بود قرمز نشد ول لوین

انداخت  مایبه بابا و ن یواشکینگاه  هیگفته ... چون با خجالت  مایبابا و ن يرو جلو انیجر نیمامان ا نکهیخاطر ا

 و به مامان گفت:

رفت  عیت و سرگف یکوتاه ریشب بخ هیندارم راجع بهش ... بعد هم  يفعال نظر د،یشما بگ یهر چ دونمینم-

 تو اتاق.

 توجه ام بهش جلب شد: ماین ياس ... با صدا کارهیهست و چ یک دی. اصال نپرسلوفرین نیا دیکش یخجالت چه

 جمع کرد: يجور بامزه ا هیشو  افهیبرن .... ق یکنیبچه هات و رد م يهمه  يدار هیمامان چ-

ها.... کم  یبدون يوقت نظر ما رو نخوا هیاصال تازه  ينسترن جغله هم شوهرش بد نیا لو،یبعد ن ينکنه بخوا-

دو سه  هیسن  نیوگرنه من فکر کنم تو ا ستمیقهقهه اش بره باال: پس خوب شد من دختر ن يمونده بود صدا

 صد هزار مرتبه شکرت پسر شدم ... ایبچه داشتم، خدا ییتا

 يو با حالت بامزه ا يجد یلیهاشو خرو لباش اومد و من هم قهقهه ام رو هوا رفت، حرف  يلبخند محو هی بابا

براش نازك کرد و  یپشت چشم گه،یچرت و پرت م یو ه ستیول کن ن ماین دیگفت. مامان هم که د یم

 گفت:

 ستیکنم. بالخره دختر ارشدمه و خوب ن یخوام زورش کنم، اگه خودش نخواد منم زورش نم یمن که نم-

 ي. اصال پاشو برو بخواب پسره يایوسط فتنه ب نیخواد ا یاش. تو هم نم یزودتر بره سر خونه زندگ الین

 دارم... فقط بلده منو با حرفاش دق بده. ارشویدخترمه اخت وونه،ید

 کنه رفت سمت مامان و بغل کرد: میخنده شو قا کردیم یکه سع مایحالت قهر روشو اونور کرد. ن به
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م خانوم طال ... صورتشو محکم ماچ کرد: کن یمن چقدر دوست دارم باهات شوخ یدونیآخه عشق من، تو نم-

... آره  يو قهر نکرد یدونم تو هم به دل نگرفت یبود. م یگفتم شوخ ینزدم مامان گلم، هر چ یمن که حرف

 کرد. مامان هم بوسش کرد و گفت: یمامان قشنگم ؟ صورتشو سوال

پوست  وهیپسرم واست م نیبش ایببار باشه ... اونم از تک پسرم،  نیبه دل گرفتم که حاال دوم یآخه من ک-

 مامان جان...  يکه الغر شد رمیبگ

دهنم از شدت تعجب ده متر باز موند. نه به اولش که قهر کرد نه به حاال که کم مونده غذا رو  يآخر نیا گهید

به  یمامان اصال تعادل نداره ... بابا هم که سرشو تکون داد و توجه نیبجوه بذاره دهنش تا فکش خسته نشه. ا

 به در .... زدهیس میاومد ینکرد .... پوفف ما رو باش که با ک گهیحرف هاشون د

 زیامروز گذاشته بود. از صبح ما رو به کار گرفته بود تا همه چ یعنیچهارشنبه  يرو برا يقرار خواستگار مامان

 برگزار بشه. یعال

مد ببرتش خونه خاله. خونه مثل گل شده نسترن از مدرسه او یکرد و بهش گفت وقت دیهم مسئول خر ماین یحت

 .میبه خودمون برس میبود و وقتش بود بر

 دیام دمیفهم ینباشه. وقت ستیباز شد، به قول مامان فعال داماد بزرگ تره و خوب ن شمی. نادیهم قرار بود ب دیام

 دو برابر شد. میخوشحال ادیهم م

 ختمیر یی. واسش چادیرس دیکه ام یبه وقت دیود اومد و رسانگار رفته بود رو دور تند که انقدر لحظه ها ز زمان

 وکنارش نشستم.

 ... زمیشوهر عز يدبش برا يهم چا نیا دییبفرما-

 لبخند و محبت نگاهم کرد. با

 .دیو نوش دیرو بو کش ياز چا کمیخوردن داره ها ...  ییچا نی... ا یخانوم یمرس-

 ؟ یختیتوش ر یداره چ یامممم عجب بو و طعم-

 . خوب شده ؟ادیتو هم خوشت ب دیدوست داشتم گفتم شا شهی... خودم هم ختمیر نیدارچ-

 :دیپرس دیسکوت شد که ام يا قهیآره خوب شده. چند دق-

 ؟ بهیغر ایآشناس  ه؟یک لوفریخواستگار ن-

افتاد  ادمیآخر  يلحظه  فی. چه حهیرفته بپرسم ک ادمیرفته ها ... اصال  ادمی يزیچ هیچند روز  نیا گمیم-

 بپرسم ...
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چند  دیرفته بهت بگم ... مامان حم ادمیرو  يزیچ هی یراست الیگفت: ن دیخوردم که ام یجور افسوس م نیهم

خوشش  لوفریهم از ن دی... به گمونم حم رهیشماره تون رو از مامانم خواسته بوده و گفته واسه امر خ شیوقت پ

 بزنند..ها هم زنگ  نیاومده ... احتماال امروز فردا ا

چه باحال ... هر چند قبال حدس زده  ؟یگیجون من راست م ي: وادمیزده شدم و دستامو به هم کوب جانیه

به تو هم بروز نداد ... پس  یچیها، ه هیبعد فراموش کردم. عجب آدم یول ادیخوشش م لویاز ن دیبودم حم

 هم بگم ... لویبرم به ن دی؟ اه با شهیم یامروز چ يخواستگار

 بود نگهم داشت. دنیکه در حال خند دیبگم اما ام لویاستم بلند شم و برم به نخو یم

 ... گهیولم کن برم بگم د د؟یام یکنیم کاریچ-

و برند بعد برو گزارش کامل  انی... بذار مهمون ها ب یو فکرشو مشغول کن يخواد االن بر یدلم حاال نم زیعز-

... پاشو  یخانوم ادهیز یتو اتاقت ... وقت واسه فضول میبر ایها برسند بخواستگار  نکهیبده ... حاال هم تا قبل از ا

 .زمیعز نیآفر

 بعد ... مینیبش کمیحاال بذار  میریباشه م-

 هیتک واریتو اتاق ... نشستم رو تخت و به د میبه دو، رفت دویبزنم. دستمو کش يا گهینداد بهم حرف د مجال

هم بعد از گذشت چند لحظه اومد کنارم.دستمو گرفت و با حلقه ام  دینگاه کردم. ام دیدادم و تو سکوت به ام

مورمورم  کمیگوشم شروع به حرف زدن کرد که  ریهم پشت دستم کرد. ز یکوتاه يبوسه  کیکرد،  یم يباز

 شد:

 ؟یخانوم شمیتابت م یب شتریوقت ب هی یگ ی... نم زمیخودتو عز يچه خوشگل کرد-

... ادیپر رنگ بود به نظر خودم که بهم م يادیز دیبود که زده بودم. شا يژ قرمزبه ر ،یمنظورش از خوشگل دیشا

کار  نیا دونمیچون االن م یول ومدیبه موهام دست بزنه بدم م یکس نکهیاز ا شهیآروم موهام رو نوازش کرد. هم

 . ادیبهم داره، خوشم م دیمحبت هست که ام ينشونه 

 ....زنمیدست م شمیر.. انگار به ابالیچقدر موهات نرمه ن-

 . دمیخند طنتینره. بعدش هم با ش ادتی چوقتیهستم... ه یمن کال آدم خاص -

خواستگار ها نمونده ... با  دنیتا رس يزیچ دمیشده بود، افتاد و د ختهیاتاق آو وارید يکه رو یبه ساعت نگاهم

داشتم  یرژ کالباس هیرژ قرمز نزدم.  گهیکردم. البته د دیتمد شمویو آرا نهیآ يهول و وال بلند شدم و رفتم جلو
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رو  الیخینگاه کردم. ب ریبه ام نهیبستم. از تو آ کشکه همون رو استفاده کردم. موهام رو هم شونه زدم و با 

 گفتم: يادیتخت ولو شده بود. با حرص ز

 ... رسندیکه االن م رونیب میبر ای... ب شهیبلند شو لباست چروك م دیام-

 :دمیپسر .... رفتم دستشو کش نیاز دست ا ينکرد. وا یحرکت چیبهم انداخت و ه یفاوتت ینگاه با ب هی

خواستگارا اومدن و ما هنوز  يدید هوی. ستین دنیتنبل ... االن وقت خواب و استراحت و دراز کش گهیپاشو د-

 ... میستیحاضر ن

موند که  ینیریش دنیام شده بود. فقط چ. اکثر کارها انجییرایتو پذ میبا ضرب و زور من بلند شد و رفت بالخره

 . نمشونیچیبه مامان گفتم بره حاضر شه خودم م

 نییتز هیتو ظرف و  دمیها رو چ ینیرینشست و شروع به حرف زدن کردند و منم رفتم ش مایرفت کنار ن دیام

 کوچولو هم بهش دادم.

بح برده بود تو اتاق مامان و همونجا حاضر از ص لشویوسا ادیخواد ب یهم م دیام دونستیم نکهیبه خاطر ا لوفرین

 .دیکشی. انگار خجالت مزدیگوشه ساکت نشسته بود و حرف نم هیشد. االن هم 

...  سادمیوا دیزنگ در بلند شد. بابا جواب داد. من رفتم کنار ام يبا خارج شدن مامان و بابا از اتاق صدا همزمان

 .ماین شیهم رفت پ لوفرین

 ياز شدت تعجب جور دنشونیدر از شدت با د يجلو دنیکه رس یاستقبال ازشون ... وقت يدر برا يجلو میرفت

 نکهیبعد از ا دیو خانواده اش بودند. ام دیبه طرفم برگشت. حم عیرو محکم فشار دادم که سر دیتعجب دست ام

 نگاهش کرد و گفت: کمیو دیکرد رفت سمت حم کیبا خانواده اش سالم عل

 بهم. يدادیندا م هیورا؟ نامرد حداقل  نی؟ از ا ين.... راه گم کردخا دیبه به سالم حم-

... شرمنده داداش. حق با توئه  یبدون کردمی... فکر م يدونستم خبر ندار یو گفت: نم نییسرشو انداخت پا دیحم

 بهت. گفتمیم دیبا

 در بده ...  يا تو که جلوجون داداش حاال بفرم کنمیدرکت م هیحرفا چ نی: نه بابا ادیحم يزد رو شونه  دیام

اتفاق افتاد ... هنوز هم تو بهت و  عیسر یلیخ زیلبخند رو لبشون نشست. همه چ هیحرف هاشون  دنیبا شن همه

گرم صحبت  هیمدت هم بق نیتو اتاق تا حرف هاشون رو بزنند. تو ا لویبودم که رفتن با ن دیاومدن حم رتیح

 شد. تاس مشغول صحب هیاسمش راض مدیکه فهم دیبودن ... مامان با مامان حم

 خوشحال از اتاق خارج شدند... يبا چهره ا دیو حم لوفریکمتر گذشته بود که ن دمیشا ایساعت  کی حدود
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 :دیپرس لوفری) از ن دیآقا ( پدر حم نیاومده سخت نبود .... حس شیپ یچ نکهیا حدس

 ن؟یدیرس یشد به توافق یدخترم چ-

چند روز فکر کنم بعد  خواستمینداره البته با اجازه بابام، م یو گفت: اگه اشکال نییسرش رو انداخت پا لوفرین

 .دمیجوابتون رو م

خوشش اومده ... چون اکثر خواستگار هاشو تو همون  دی... به نظر من که تابلوئه از حم لوفریشدم به ن رهیخ

حرف توشه ... براش  یفکر کنه کل خوادیکه گفته م نی... ا کردیرد م دیبدون مکث و ترد يمجلس خواستگار

به  یبستگ ینباشه همه چ نطوریدم هم ایتجربه کنه، عشق .... شا دیاالن بتونه حس من و به ام دیخوشحالم. شا

 جوابش داره...

شدن  دهیبرند. با کش خوانیهمه بلند شدند و مهمون ها م دمیبودم که نفهم لوفریغرق فکر کردن به ن انقدر

 از جام بلند شدم.  عیسر دیدستم توسط ام

 رو صدا کرد و گفت: دیمهمون ها بابا ام ياز بدرقه  بعد

 هست؟ دتیی؟ مورد تا هیچظور پسر ه؟یچ دیجان نظرت راجع به حم دیام-

تمومه  یهمه چ دیآقا حم نیکه معلومه ا نطوریکرد .... ا فیبابا تعر يرو برا دیحم يو درشت کارها زیم از ر دیام

خونه اشون رو باباش به  يطبقه باال نکهیسر کار .... و ا رهیسال قبل م 4، 3ودش هست و از ... سرش به کار خ

همسن  یکیتره و خواهراش هم  کیسال کوچ2 دیاز ام شبرادر داره ... داداش هیکرده ... دو خواهر و  دینام حم

اطالعات رو بابا قبال  نینصف ا از اداره هاست. البته یکی يسالشه .... باباش هم بازنشسته  12هم  یکی لوفر،ین

 .... هینظرش چ دیام نهیبب خواستیدرآورده بود. فقط م

 دهیرو خر لوین ي هیزیاز جه یچون مامان قبل از عقد من نصف میرو افتاد یعروس يپلو هی يکه به زود معلومه

 بوده...

**** 

روز روشن بود، و بله برونش و قرار که از قبل مثل  لوفریاتفاق افتاد ... جواب مثبت ن عیسر یلیخ زیچ همه

 و .... امبریپ الدیعقدش تو م

ماه بعد از  2که به خاطر کمبود وقت همه با عجله انجام شد. قرار شد  گهید يعالمه برنامه  هیعقد و  دیخر

 هم برگزار بشه ... یعقد، عروس
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مدت کم  نیچون تو هم قسمتش شده، یخوشحالم که خوب کس ی. ولشهیداره عروس م لوفرین شهینم باورم

که داره خودشو تو دلمون جا کرده، مخصوصا بابا که همش ورد زبونش  یخوب و معقول تیبا شخص دیحم

 .شهیم شتریهم روز به روز عالقه اش ب لوفری... ندهیحم

قد ع يبودن... بعد از خوندن خطبه  کینزد يها لیهم مثل عقدِ من تو خونه برگزار شد. همه از فام لوفرین عقد

جلوشون ... بعد هم نوبت  میعسل و حلقه ها رو گرفت تیبه ترب دیخواهر حم ش،یمن و ستا لوفر،یو بله گفتن ن

 گفتم.  کیم جلو و کادو رو دادم و بهشون تبری. رفتمیدیطال خر ریزنج هی لوین يبرا دی. من و امدیکادوها رس

 نی. جفتشون آروم و متانیبه هم م یلیو خهستن  يرینظ یبراشون خوشحال بودم.... به نظرم زوج ب واقعا

خواهرم در کنار  دوارمی. اممیندار دیمن و ام یکه دارن رو حت ی. انگار آرامشستندین طنتیاهل ش ادیهستن و ز

 برسه....  قشهیال دونمیکه م یبه خوشبخت دیحم

**** 

هست و مورد توجه  یپسر خوب یلیخ دیشروع شد. حم مونیدسته جمع يرفتنها رونیب د،یو حم لوفریاز عقد ن بعد

حس رو نداشته  نیا دیکردم که ام یسع یلی. خکنهیبهش حسادت م کمی دیخاطر ام نیهمه قرار گرفته به هم

 یبیکه احساس غر میداشته باش اهاشب يرفتار دیتازه اومده تو خانواده ما با دیصحبت کردم که حم یباشه، کل

 زنهیحرف خودشو م دیام ینکنه ول

حساس شده رو  يادیز دی. فکر کنم امستین نینظر من ا یول رنیگیم لیتحو شتریو ب دیهمه حم گهیم همش

هم  زنهیرو تک تک کارهاشون و هم اعصاب خودش رو به هم م کنهیخاطر همش زوم م نیمسئله به هم نیا

 مسئله. نیسر ا شهیدعوامون م یطرفم گاه نیمن، از ا

ببره که  یپ نایا يباز شده چطور تونسته به همه  نجایپاش به ا دیه حمک يدو هفته ا ،یکی نیتو ا دونمینم فقط

. چون هم چند ادیواسش کادو بخرم تا از دلش درب رونیب میبر لوفریگرفتم با ن میرو تصم نیمن نتونستم... از ا

 شهیمکنم. هنوز هم باورم ن زشیخوام سورپرا یسالگرد عقدمون هست، م کینمونده هم نزد دیبه ع شتریروز ب

 سال هم گذشت.... کی نکهیعقد کردم چه برسه به ا دیبا ام

بهم خوش گذشته. هر چند  يادیزود گذشت چون اصال گذر زمان رو حس نکردم.... انگار ز یلیخ کنمیم حس

 دیام ده،یم نیکه درد و تسک یمسکن هی. مثل دهیمهم بودن و حس کردن ام یکه بدون دعوا و دردسر نبود ول

بود و  شمیکاش االن پ ،باشه یشگیحس هم نی. خوشحالم از داشتنش.... دوست دارم اهینجوریمن ا يهم رو

مامان و بابا  دیعمرم. شا يتمام لحظه ها ي... اندازه ایتمام دن يدوستش دارم. اندازه  یلیکه خ گفتمیبهش م
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وجودش  کنهیالقا مکه به من  ی. به خاطر حس خوبکنمیمن به وجودش افتخار م ینباشند ول یازش راض ادیز

که  يزینگفته ام بهش باشه ... چ يحرف ها نیتمام ا یبخرم که معن ییکادو هیکنار من. دوست دارم براش 

 نشون بده دوسش دارم از ته قلبم....

ها پر از دست فروش  ابونیروزها، کنار خ نیشلوغ شده بازار ا یلی. خمیکن دایپ يزیبازار تا چ میرفت لوفریبا ن عصر

 یماه میاومد نجایحاال که تا ا میگرفت می. همه دستهاشون پره... تصمکنهیم دیآدم هست که داره خر یکل شده و

 .میبخرکه الزم هست رو  ییزهایچ نیهفت س يسفره  يقرمز و برا

 وسیمأ گهینکردم. د دایپ يبه درد بخور زیچ یول میاجناس مختلف شد دنیو د دیسرگرم خر یساعت کی حدود

تو ذهنم زد. خودشه  يخورد و جرقه ا زیچ هیکه چشمم به  ومدهیکه هنوز به چشمم ن يزیکردن چ دایشدم از پ

 یمغازه رو م هی يکفش ها لویبا ن میت. داشارزهیم یول ادیگرون درب ی. هر چند شاد کمدیچرا زودتر به فکرم نرس

گفت  یم دیکه چند وقت قبل ام اومد ادمیبا فندك روشن کرد.  گارشویاز مغازه دار ها س یکی دمیکه د میدید

داشته  یکیگفت دوست داره  یهم خوشش اومده بود و م دیفندك طال کادو گرفته و ام هیاز دوستاش  یکی

مقدار پس انداز  هیپولش هم قبال  ي. برادمیو سفارشش رو م رمیفردا م حتما یول شهیکه نم نجایباشه. امروز و ا

خونه  کیخونه. نزد میو برگشت میهامون رو انجام داد دیادا.... بالخره خرروز مب يداشتم که نگه داشته بودم برا

 یموجود م ولدماه ت يانواع سنگ ها«نوشته بود:  يمغازه ا ي شهیکه رو ش يکه چشمم خورد به نوشته ا میبود

ونه و و فرستادمش خ چوندمیو پ لوفری. ندمیم يدیواسه ع شویکیبود.  یهم عال نیچشم هام برق زد. ا» باشد.

به ذهنش  یتا حاال کس دیکه شا يزی. چشدینم نیانجام بدم رو کردم. بهترر از ا خواستمیم يخودمم رفتم کار

 خطور نکرده...

 . نمیتا کادو هارو بهش بدم و عکس العملشو بب دیع يبرا کنمیم ياالن لحظه شمار از

**** 

شلوارم گذاشتمش و  بیش نکردم... تو جلحظه هم از خودم دور هی یرو حت دمیکه خر يامروز سنگ تولد تا

 دیو ام شهیم یجالب زی. به نظرم چرمیگیم لیخوشم اومده ازش. فندك هم فردا تحو یلی. خکنمیهمش لمسش م

 ای ادینبودم خوشش ب نمطمئ یول دمیخر یم ینقاش يتابلو هیدوست داشتم واسش  یلی. خادیحتما خوشش م

 نه....

کار کرده و  ی. گفت کلدیکه زد بادم به کل خواب یبا حرف یول دیام شیرم پب يچهارشنبه سور يبرا خواستمیم

 لوفریو ن دیبا حم يخوا یگفت اگه م ینرم ول ییخواد بخوابه بهتره منم خودم و خسته نکنم جا یخسته اس. م
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 هیبا  . بعد هملتهیگفت هرجور م دمیام. رونیمحاله پامو بذار ب یمن لج کردم و گفتم تا تو نباش یبرو. ول

 .میسرد از هم، تلفن رو قطع کرد یخدافظ

هم چشم هام  یاومد گوش کردم. گاه یم رونیکه از ب یینرفتم و به صداها رونیآخره شب هم از اتاق ب تا

 کردم. یم هیشد و گر یم یاشک

غصه االن مجبورم بمونم خونه و همش  یول رونیب میرفت یبود و با هم م نجایهم ا دیخواست ام یدلم م یلیخ

 بخورم. 

سر مامانشه.  ریهست ز یغصه بخورم. هر چ دیبا نجایاونوقت من ا رونیحتما اوم مادرِ نچسبش رو برده ب االن

 زنهیزنگ م دمیکه کنارِ ام یخوب يتو تمام لحظه ها شهیمن نباشه و همش با اون باشه. هم شیپ دیخواد ام یم

ازش  شتریشب ها ب ي. امشب از همه بدهرو انجام  اشجیب يخواد خواسته ها یکشونه خونه و م یرو م دیو ام

 بدم اومده ...

 يخبر نمیب یم یوقت کنمیروشنش م قهیهر ده دق یرو خاموش کردم ول میدارم سر به تنش نباشه. گوش دوست

تمام  ادی اد،یبند نم کنمیم يهر کار گهی. دشهیم ری. دوباره اشک هام سرازکنمیاز حرصم دوباره خاموش م ستین

 کشهیرو م دیشون و مامانش ام نهخو رمیکه م ییمشکوك خودشو مادرش. وقت ها يواهامون افتادم، کارهادع

صحنه ها  نیاالن تمام ا یول ومدهیحرکتش به چشمم ن ادیاون لحظه ز دیکنه. شا یو باهاش پچ پچ م نوریا

 بره.  یخوابم م هیو در حال گر کشمیم یچشمامه. آه يجلو

**** 

 یهست ول یک دمیچشمامو باز نکردم. فهم یشدم ول داریموهام از خواب ب ونیم یش دستبا حس نواز صبح

 نشون ندادم. یعکس العمل

نفس هاشو کنار  يشدم، صدا داریب دیدست هاش از حرکت افتاد. انگار فهم دیکه ام دیلحظه پلک هام لرز هی

 گوشم حس کردم که گفت:

 دلم. زیعز گهی.... پاشو دیخانوم يداریکه ب دونمیم ؟یخوشگلتو باز کن يچشم ها يخوا ینم زمیعز-

 يباعث شده که االن به اندازه  شبید يها هیگر دیندادم و صورتمو به سمت مخالف برگردوندم. شا جوابشو

 کنمیم ینباشم و در برابر نوازشش دوست داشته باشم غرق بوسه اش کنم. اما دارم سع ریازش دلگ شبید

 یِ تا انقدر احساس دلتنگ کنهبغلم  ادیکاش خودش ب یبراش ناز کنم. ول یت دارم کم. دوسرمیخودم رو بگ يجلو

 آغوشش رو نکنم. 
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 نکهیا يبرا یرو موهام به خودم اومدم. بگم بدم اومده دروغ گفتم ول دیام يفکر ها بودم که با بوسه  نیهم تو

 .نمتیخوام بب یلب گفتم: برو اونور نم رینشه ز ادیروش ز

معذرت  یبه معن کیکوچ يبوسه  کیستش برگردوند و لب هاشو آروم گذاشت رو روگونه هام و با د صورتمو

 و رو تخت نشستم: دمیکش غیج دیام دنیکرد و سرش و برد عقب. چشم هامو باز کردم که با د یخواه

 ؟... هیچیسرت اومده ؟ چرا سرت باند پ یی؟ چه بال دیشده ام یچ-

 دستشو گذاشت رو دهنم: دیکردم. ام یو پشت هم و بدون سکوت سوال م دیتپ یقلبم تند تند م ینگران از

 شده؟ یچ گمیبهت م ینشده، اگه آروم باش یچی! ه؟یزنی.... چرا داد م زمیچه خبره عز سیه-

 بده. حیسرش و منتظر شدم توض یچیرو باندپ دمینگاهش کردم و دستمو آروم کش یناراض

چند تا  يپا يبچه ها ترقه انداختن جلو نیر موتورم بودم، چند تا از اگشتم و سوا یسر ظهر داشتم برم روزید-

رفتم سمتش که خداروشکر زود  ی. همون لحظه هم من داشتم مابونیتو خ دیشون از ترسش پر یکیدختر و 

 .مکه نتونستم کنترل کنم و از موتور پرت شد گهیطرف د دمیچیمتوجه شدم و پ

 شده؟ یچیپس سرت چرا باندپ ست؟ین تیزیچ ؟یوسط حرفش: االن خوب دمیپر

برن  ی. من و مشمیم هوشیبه جدول و ب خورهیاز موتور پرت شدم، سرم م یبهت... وقت گمیم ياگه اجازه بد-

 ياز سرم و کارا يعکس بردار ریهم درگ شبیخورده سرم. د هیتا بخ 7-6 دمیبهوش اومدم د ی. وقتمارستانیب

 بخشه؟ ی. حاال خانومم من و مشتیپ ومدمیخاطر ن نیبودم به هم مارستانیب

 تیکه از سر عصبان ییشدم از حرفا مونینگفتم و فقط با بغض نگاش کردم. چقدر زود قضاوت کردم، پش يزیچ

 :دیهر چند تو دلم بهش گفتم... رفتم تو بغلش و بغضم ترک

وقت ها من  نجوریادوست دارم تو  ستم؟ی؟ هان...؟ مگه من زنت ن یپس چرا همون موقع بهم نگفت وونهید-

 .....ومدیسرت ن یی؟ خداروشکر که بال یچ شدیم تیزیباشم. اگه چ شتیپ

 کالفه شد و جلومو گرفت. دیکه ام ییتا جا دمیپرس يخودیب يکردم و سوالها هیگر انقدر

 کنه... ینم هیگر یصورتتو آب بزن... آدم که اول صبح میبر اینکن ب هیگر يخودیخودتو ناراحت نکن... ب-

 ییتکون نخوردم. تا آخر شب نذاشتم جا دیاز کنار ام گهینگفتم و همراهش رفتم. بعد از شستن صورتم، د یچیه

آوردم که آخرش کالفه  یم يمقو يزهایو چ وهیبراش آبم میبمونه. دا نجایبره و ازش قول گرفتم تا چند روز ا

که دکتر بهش داده بود رو سر  ییو قرص ها. اما من بازم کار خودم و کردم نمیشد و اعتراض کرد تا سر جام بش

آب  گهید وانیل هیبخوره و آخر شب هم  گهید زیاز سوپ و جوجه نذاشتم چ ریساعت بهش دادم. شام هم غ
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بهم نگه. انقدر  يزیبود که خودش رو نگه داشته تا چ دایاش پ افهیپرتقال همراه مسکن به خوردش دادم. از ق

سر  یاز خستگ ی. آهدمیباندش کش ينگاهش کردم و انگشتمو آروم رو شقعنگاهش کردم تا خوابش برد. با 

 ....دمیراحت خواب الیپتوش رو مرتب کردم با خ نکهیبعد از ا دمیدراز کش دیدادم و خودم هم کنار ام

***** 

مسکن خواب آور دادم تا راحت بخوابه... بعدش  هیمنم بهش  کرد،یبلند شده بود و سرش درد م دیزود ام صبح

 داریب هیگرفتم تا بق می. تصمرونیتو جام غلت زدم اما کالفه شدم و رفتم از اتاق ب کمیخوابم نبرد  گهیخودم د

 می. تصمرمیرفتم فندك و بگ یم دیروز بایاومد د ادمیبشن منم صبحانه رو حاضر کنم. سرگرم کارم شدم که 

 شه. داریب دیام نکهیقبل از ا رمینون تازه برم بگ يگرفتم به بهونه 

. گذاشتمش تو جعبه اش و خواستمیشد که م یبکشم. همون غیخواستم ج یم یاز خوشحال دمیفندك و د یوقت

. تا خونه تند تند دمیتا سنگک خر2رفتم. خوشبختانه خلوت بود و  ییگذاشتم و سمت نانوا فمیک یمخف پیتو ز

به دست  یو گوش دارهیب دیام دمی... دانداختم و رفتم تو دیدر و کل يجلو دمیشد. رس رید کمیراه رفتم چون 

در و بستم توجه  یبخره. وقت يزیگفت نگران نباش حتما رفته چ ینشسته تو هال... مامان از آشپزخونه داشت م

 اومد سمتم: دیشون بهم جلب شد. ام

 ...هیزیذره فکر هم خوب چ هیچقدر نگران شدم؟  یستین دمیشدم د داریب یوقت یدون یتو؟ م يکجا بود-

 ... ؟يچرا از جات بلند شد ؟يکه دستمو رفتم نونِ تازه بخرم. اصال مگه تو خواب نبود ینیب یم-

خواب از  گهی... ديدنبالت گشتم نبود یکه هر چ یبلند شدم برم دستشوئ ؟يبذار ادداشتی دیخب عقلت نرس-

 شدم. یالیخ یو نگرانت شدم... من و باش که نگران چه آدم ب دیسرم پر

 لب گفتم: ریهوا... ز دمی. پردیچشم غره وحشتناك کرد و رفت تو اتاق و در و محکم کوب هیهم  بعدش

 کرد؟ ينجوریچرا ا نیوا.... ا-

! .... حاال هم ؟يریم ي. چرا خبر ندادشهینگران م گهیمامان برگشتم سمتش: خب مادر حق داره د يصدا با

 خرش کن.... زایچ نی. برو مادر برو با چند تا بوس و اارینکن نونارو بده من و برو از دلش در ب ينجوریتو ا افهیق

 :رونیزد ب چشام

 ؟یگیم یماااامااان .... معلومه چ-

 يتا جذب دخترا ادیواسش عشوه ب دی... شوهرته بايشوهر نگه داشتن ندار هی ي... عرضه گمیمگه دروغ م-

 یآب هیز خودت عرضه نشون بده. ا کمی ؟ياریدلش و به دست ب دیبا يچطور یدونینشه. تو هنوز نم گهید
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شوهرته، انقدر باهاش خشک نباش. پس فردا گذاشت رفت  ستیکه ن بهیواسش ببر کنارش عشوه و ناز کن. غر

 شد... ينجوریچرا ا ینگ

بگم. به  يزیو مجال نداد من چ زدیکله داشت حرف م هیهاش و زد و رفت. دهن من هنوز باز مونده بود.  حرف

بغل کردن و  يبرا شهیقدم م شیپ دیکه خود ام ییاز وقت ها ری. غگهیراست م بایقرت دمیخودم اومدم د

 من برم طرفش. ادیم شیکم پ یلیخ دنم،یبوس

که  مینباش نیبهتره با هم سر سنگ یول افتهیاتفاق ن یمهم زی. هرچند که چارمیسمت اتاق تا از دلش در ب رفتم

 رو ندارم. شیتحمل کم محل

گفتم  شیخوشحال يخوشحال کرد. منم برا یو منو کل دیبه روم خند دینوازش بالخره امخواهش و  یاز کل بعد

سال  لیتحو يروزه و لحظه  30. امسال اسفند میما باش يخونه  لیسال تحو يخونه شون تا برا میشب بر

 فردا. یعنیبعدازظهر  3اسفند ساعت  30افتاده جمعه 

**** 

. میسال بود لیو منتظر تحو مینشست میکرده بود نشییتز لوفرین که من و ینیهفت س يمون کنار سفره  همه

رو  دی. دستِ امخوندیسال رو م لیتحو يداشت دعا ونیزیتلو يهم به جمعِ ما اضافه شد. مجر دیامسال حم

 گرفتم و من هم باهاش تکرار کردم:

 مقلب القلوب و االبصار ای

 قلب ها و چشم ها يدگرگون کننده  يا

 و النهار لیمدبر الل ای

 روزها و شبها يکننده  میگرداننده و تنظ يا

 محول الحول و االحوال ای

 عتیحال انسان و طب يدهنده  رییتغ يا

 احسن الحال یحالنا ال حول

 حال دگرگون فرما نیما را به بهتر حال

 یم کیتبر انیرانیا يو هشتاد و هشت را به همه  صدیهزار و س کیگفت: آغاز سال  يلحظه مجر نیهم تو

 سال گذاشتند. لیبه مناسبت تحو ی. بعدش هم آهنگمیگو
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 20رو بغل کردم و ازش  مای. بعد من نمیگفت کیرو تبر دیو ع میکرد یو اول با مامان و بابا روبوس میشد بلند

رو داد. به ما دخترا  مونیدیگفتن بابا از طرف خودش و مامان ع کیهمه به هم تبر یگرفتم. وقت يدیتومن ع

ساعت من  کیها شروع شد. بعد از  اسطرف هم تم نیخوشحال بودم. از ا یتومن. کل 50ن و به پسرا توم 30

 اشاره کرد برم. یعنیاتاق.  میرفت دیو ام

 گوشم گفت: ریآغوشش فرو رفتم و ز ي. توستادیو اومد پشتم ا دیدر و بستم، دستمو کش نکهیمحض ا به

 بهت بدم؟ يخوا یم یچ يدیع-

واسم  يزیکردم چ یشونه هام گذاشت... اصال فکرشو نم يرگشتتم طرفش. دست هاش رو روب عیذوقم سر از

 باشه. گفتم: دهیخر

 مطمئن باش دوسش دارم. يریبگ یدونم، هر چ ینم-

 رشیگردنبنده طال.... زنج هی!!! مشتشو باز کرد. ه؟یآورد. کنجکاو شدم چ رونیرو ب يزیشلوارش چ بیتو ج از

 دار... نیقلب کوچولو و نگ هیکش هم نازك و کوتاهه.... پال

 هوا: دمیخوشم اومد از مدلش. نتونستم خودمو کنترل کنم و با ذوق پر یلیخ

 عشقم.... یدوسش دارم. مرس یلیخوشگله... خ یلیخ دیام يوا-

 از کارام خنده اش گرفت. دستمو گرفت: دی. امدمیخند یهمش م ی... از خوشحالدمیصورتش رو بوس عیسر از

 بذار برات ببندم.... ری.... آروم بگالین ياریدرم يچقدر شلوغ بازبسه -

 ی... موهام رو زد کنار و گردنبند رو دور گردنم بست. دستدیپشتمو کردم بهش تا ببنده. از حرکتم خند عیسر

 ....نهی. رفتم جلو آدمیروش کش

... شهیمهم ارزش معنو یشده ول هدینباشه و ارزون خر نیسنگ یلیخ دی. شاکیو هم ش فهیاومد.... هم ظر خوشم

 دارم... هیهد نیا يهست که به دهنده  یمهم عشق

 خوشت اومد؟-

 نگاش کردم: یصداش از پشت سرم به خودم اومدم. برگشتم سمتش و با مهربون با

 بود که گرفتم. ممنونم ازت... يزیچ نی.... بهتردیام یلیخ-

 خوام ازت.... یم يدیمنم ع شه؟یم یمن چ يدیشد: پس ع طونیش افشیق

 ...رندیبگ دیبا کترایرو کوچ يدی.... عدهینم يدیآدم که به بزرگتر از خود ع زمیناز گفتم: عز با

 ازت... رمتیگیرو م میدیع گهینداره، منم جور د ی! باشه اشکاله؟ینجوریاِ.... ا-
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پسر از هر  نیرفت... ا. خنده ام گدمیفهم يدیخم شد سمتم که از خجالت سرخ شدم. حاال منظورشو از ع بعدش

 خواد به نفع خودش استفاده کنه... یم یفرصت

من و تا  کردیکه برام م يعاشقانه ا ي. با نجواهادیکرد و گونه مو بوس یخوش اومدن تلق یام رو به معن خنده

 هقیچند دق دونمی. نممیرومون دار شیرو در پ یشدم که امسال، سال خوب دواریداشتم و ام یعرش برد. حس خوب

 لب گفت: رید زی.... اممیدر به خودمون اومد يکه با صدا میحس و حال بود نیدر ا

 بر خرمگس معرکه لعنت....-

*****  

 ساخته و منتشر شده است )wWw.98iA.Com (این کتاب توسط کتابخانه ي مجازي نودهشتیا

 

 نجایا شبیاز د دیزهرا ناهار بذاره برامون.... ام یی.... قرار شد زنداییه داخون میبر یدنید دیع يقراره برا امروز

 عاشقانه اش شده بود. يموند و تا صبح گوش هام پر از نغمه ها

... تا صبح نذاشت من بخوابم و حاال خودش داره به خوابش دهیبهش انداختم. به حالت دمرو خواب ینگاه

 ...رسهیم

هم به  یچشم.... در آخر رژ لب صورت شیکردم... اول کرم پودر زدم و بعد آرا شیآراو شروع به  نهیآ يجلو رفتم

 بود... یلب هام زدم... به نظر خودم که رنگش عال

 ریگ دیام يوقت تو گلو هیشدما ...  يگریخودم رفتم.... عجب ج ينگاه کردم و قربون صدقه  نهیتو آ خودمو

 نکنم؟!!

گه... حداقل خودم بگم  ینم يزیکه چ دیکنم؟ ام فیداره بخوام از خودم تعر يرادی. اصال چه ادمیفکرم خند به

 نشم... يبلکه عقده ا

مادرشوهرش  يخونه  شبید لوفری. نمیریم گهیساعت د میکردم تا حاضر بشه. آخه مامان گفت تا ن داریرو ب دیام

 خودشون. انیم دی. گفت از اونجا با حمدهیخواب

هم  ينگرفتم... چند بار يوقته ازش خبر یلیخ نکهیباهام دعوا کنه به خاطر ا یسابخواد ح یحتما مهتا م امروز

رفته بهم بگه... خدا  ادشیمامان  نکهیا ایکه زنگ زده تا باهام حرف بزنه خونه نبودم و بعدش فراموشم شده... 

 کنم. یکش منتبگذرونه امروز رو... کاش قهر نباشه تا مجبور نشم  ریبه خ

 زنگ در رو زد... مای. ندیهم خر ینیریجعبه ش هیشد. سر راه بابا  12ساعت  میو برس میحرکت کن تا

http://www.98ia.com/
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. دمیهم د گهیدر چند تا کفش د يتو... جلو میکه رفت مینفر بود نیآخر دیداخل... من و ام میباز شد و رفت در

 مهمون داشتند. نکهیمثل ا

سال نو  کیو تبر یداخلو بعد از روبوس مین... رفتاومد ییخوش آمدگو يدر برا يزهرا جلو ییبهروز و زندا ییدا

بودند. با مهمون  ییرای... مهتا و مهسا مشغول پذنجانیهم ا ناییاز ما خاله مهتا ریغ دمیکه د میشد ییرایوارد پذ

 گوشش گفتم: ریموذب نشسته. ز کمی دی. حس کردم اممیو نشست میکرد یهاشون هم احوالپرس

 ارن؟یبگم واست آب ب ای؟  ياریتت رو در بک يخوا یم ؟یچرا موذب دیام-

 هم داشته باشه... گهیمهمون د تییکردم دا یخواد... فقط فکر نم ینه نم-

 .رهیو م ادی... مهمون مگهید دهیع یول نطوریمنم هم-

 هستن... یک نایحاال ا-

خاله اش. اون پسره شوهر  شمیکنار ينشسته خاله اشه.... آقا ششیمهتاس... اون خانومه که مامان پ يخاله -

هم که  ي. اون دو تا دختردمشیتا حاال ند هیدونم ک ی... دختره که کنارشه رو نمناسییمهتا يهم پسر خاله 

 نشستن دختر خاله شونه.... نیزم يرو

 نیکلمه گفتم الزم نبود ا هیدلم من  زی... عزيکرد یدق م یحرف یهستنا وگرنه از ب یک دمیخوب شد پرس-

 خاله مهتاس. یگفتیکلمه م هیکه  يبد حیهمه توض

کردم. نگام خورد به مهتا که داشت واسم شکلک  یبرخورد و بق کرده رومو کردم اونور. خب مگه بده معرف بهم

 آورد... یدر م

 ریز دیمهتا شدم که ام يدلقک طاقت قهر کردن نداره... محو کارا يدختره  نیدونستم ا یام گرفت... م خنده

 گوشم گفت:

 کنم... ی... فقط خواستم شوخ یکن یگفتم که قهر م یمگه من چ زمیعز ال،ین-

 یتونست یتو ذوقم... م يفقط زد ينکرد يبهش رفتم و گفتم: کار يافتادم که ازش دلخورم. چشم غره ا ادمی

 ي...؟ حداقل برایکن یپس چرا تحملم م نجورهیمن فضول و حرافم... اگه ا یگیم ي... همش داریبگ گهیجور د

 تو ذوقم.... يزد یبارم که شده نم هی

باهام قهر  یمهمون میزشته اومد یخودت منو ببخش... اصال بگم غلط کردم خوبه؟؟؟ خانوم یشما به بزرگ-

 هستما.... یکوچولو هم راض يخنده  هیبه  نیبخند.. منو نگاه .... آفر کمی... یباش
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 ادتریمهرش هم به دلم ز چ،یکه ه ستمی. دلخور نرو به اون رو شدم نیحرفش از ا هیزدم. با  کیلبخند کوچ هی

 شده... 

از دختر خاله هاشم کنارش نشسته  یکیمهتا و بلند شدم.  شیپ رمیگفتم م دی... به امششیاشاره کرد برم پ مهتا

 بود.

 ؟يریگ ینم لیخره؟ چرا تحو يزدم پشت کمرش: چطور محکم

.... ينبود ای يبهت زنگ زدم و جواب نداد یکه کل ... دوما روت و کم کن یچپ نگام کرد:اوال خر خودت چپ

 .زونیآو لِیشوهر ذل

 همراهمه.... شهی... اونو که هممیبه گوش يزدیرفت... بعدشم خب زنگ م ادمیحاال منو نخور، باور کن -

 ...شعوریب ومدیکجاست؟ چرا ن لوفرین نیموضوع... ا الیخیبحث و عوض کرد: حاال ب ارهیداره کم م دید یوقت

 کنار پسر خاله ات نشسته... هیدختره ک نیا ی. راستادی.... از اونجا مدهیخونه مامانِ حم-

 که بارداره... شهیماه م 1بود... االنم  شونی.... قبل از محرم عروسگهیزنِ محسنِ د-

 ...نایخبر.... چه زودم بچه دار شدن ا یزن گرفت؟ چه ب یک نیدروغ نگو؟!!! ا-

ماه بعد از عقدت بود که به خاله گفت زن  3 ای 2دونست. فکر کنم  یمامانت هم م وقته زن گرفته... یلیخ-

 خواد... ستاره هم دخترِ دوستِ خاله اس... یم

 ؟یمحسن چند سالش بود؟ زنش چ یراست-

من به خاطر مامانم  گهیم نهیش ی... هر جا مهیاز خود راض کمیسالشه... ستاره  20سالشه... زنشم  25محسن -

 ...یِلوس و مامان کمی یبت دادم. دخترِ خوب هست ولجواب مث

 بچه دار شد... عیپسر خاله ات فعاله ها... سر-

 يموند یاومد گرفتت وگرنه م دی... خوب شد اميموند تیشخص یو ب شعوریزد تو سرم و گفت: حقا که ب مهتا

 رو دستِ عمه.

کم کم دبه  يبه حال خودت بکن که دار يفکر هیکه اومد گرفت منو... تو  دهیرو د میخانوم دیناز گفتم: ام با

 ...یشیالزم م

 غره رفت بهم: خودتو جمع کن خَرچسونه... چه دو روزه واسه من آدم شده. چشم

. همه به خاطر تازه دندیبودند که رس دیو حم لوفریکه زنگ در رو زدند. ن میکرد یبا هم کل کل م نجوریهم

 عروس و داماد ذوق زده شدند...
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 فیظر يطال ریزنج هیبار رفتن اونجا بهشون داد.  نیاول يبرا نکهیهم به خاطر ا هیهد هی ییناهار هم دا از بعد

همه  نیباور نکردم... آخه مهتا و ا یو خوشگل. من از طرح پالکش خوشم اومد. مهتا گفت انتخاب من بوده ول

تازه  نیشده ا يکردند....دردسر لویه نب کردن کیدونم... همه دوباره شروع به تبر یم دی!!! من که بعقه؟یسل

 .... يایتو چشم م ی... کلیعروس

**** 

 ... میرفت یدنید دیع يبرا لیفام ي هیبق يبعد رو به خونه  يبهروز، روز ها ییدا ياز خونه  بعد

 ياست برا ژهیروز خاص و و کیو امروز  مینوروز دیع يوسط ها بایتو اکثرش همراهمون اومد... االن تقر دیام

 من...

 بشه برامون...  یموندن ادیکردم تا امروز به  يزیبرنامه ر یخوشحالم، کل یلیسالگرد عقدمونه و من خ امروز

 ی. آخه نمیدنید دیو االنم منتظرم مامانش بره ع نایدیام ياومدم خونه  شبیکنم. از د ریغافلگ دویخوام ام یم

 انجام بدم... ياون کار يخوام جلو

هم مشغول حاضر  تایمن و آرم ف،یکث يرفته بودن و بعد از جمع کردن و شستن ظرف ها هاشون تازه مهمون

 ...میناهار شد يکردن ظرف ها

تکون  ستین یکس نکهیا يکه سرشو به نشونه  هیزنگ خورد. اشاره کردم ک دیام یگوش يسفره دو سه بار سر

. ناهارم رو تند خوردم و تموم ستیمهم نزده هستم که برام  جانیانقدر ه یعنینشدم.  ریگیپ گهیداد. منم د

 هم ناهارشون رو بخورند.  هیکردم. منتظر شدم تا بق

 دیام یدعوت شده بود ول لشونیفام يشام خونه  يرو سرگرم کار کردم تا زمان به سرعت بگذره. مارتا برا خودم

 شیپ میزیطبق برنامه رو  شهیخود به خود داره جور م یخوشحال شدم که همه چ یو منم کل میریگفت ما نم

 ....رمیم

. تمرکز ندارم. ستیجا ن چی... در واقع حواسم همه جا هست و هونیزیوقته که نشستم و زل زدم به تلو یلیخ

 لمیف هیپنج در حال پخش  يهم خواب بودند. شبکه  هیبخوابه... بق رهیگفت م شیساعت پ میهم ن دیام

 بر گرفت...بود که کم کم خواب چشم هام رو در  یینمایس

 رو موهام و گفت: دی.... دستشو کشدهیام دمیچشمم رو باز کردم د ي. الدمیاز خواب پر یتکون دست با

 تو اتاق... ایپاشو ب ؟يدیخواب نجایچرا ا یخانوم الین-

 و به ساعت نگاه کردم: دمیکش يا ازهیخم
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 ا هستن؟کج هیدونم چرا خوابم برد. بق یبلند شم... نم گهید دیخواد با ینه نم-

نکردم... حاال هم پاشو سرو صورتت رو بشور خوابت بپره...  دارتیب يخسته ا دمیرفتن.... د يخواب بود یوقت-

 .امیم عیسر رمیحموم دوش بگ رمیمنم م

 حوصله ام سر نره... رونیب ای. فقط زود بکنمیتو برو منم لباسات رو حاضر م زمی:باشه عزدمیشو بوس گونه

باشه. خداروشکر از  نجایا گهید قهیدق 5محل و گفتم سفارشم تا  یفروش ینیرینگ زدم شز عیرفت سر دیام تا

 قبل باهاشون هماهنگ کرده بودم...

 یقرمز... طرح خاص يلباس دکلته  هی. دمیهم که از قبل آماده کردم رو پوش یهم کردم و لباس یکم شیآرا هی

 نداشت و ساده بود.

رو  کیک يدر. جعبه  يپولم رو برداشتم و رفتم جلو فیزنگ در اومد. ک يقرمزم رو پر رنگ کردم که صدا رژ

شمع به شکل قلب  کیو  زیشدم و گذاشتم رو م مونیبعد پش یپنهانش کردم. ول خچالی يگرفتم و بعد باال

 قرار دادم. کیهم کنار ک دیام ي. کادوکیک يهم گذاشتم رو

 نشستم... ییرای. من تو پذایبپوش ب عیسر لباسات رو تخته دیدر حموم اومد. داد زدم: ام يصدا

از  ادیب دیرو روشن کردم و گرفتم تو دستم. منتظر شدم تا ام کیک ي.... شمعِ رودمیخند زیگفت که ر يا باشه

 ...رونیاتاق ب

هست  ادشی... اصال هیرفتم که عکس العملش چ یفکر م نی... همش به ادیتپ یقلبم تند تند م ادیز جانیه از

 !!!ه؟یروز امروز چه

. پس بهتره ستیمهم ن زهایچ نیاکثر مردها ا ينبوده باشه چون برا ادشینداشت اگه  یتیبرام اهم ادیز البته

 ...یالیخ یب يمنم بزنم به دنده 

به دست جلوش  کیکه ک دنمیتو حال خودش بود که با د دیباز شدن اومد. ضربان قلبم رفت باال... ام يصدا

متوجه  کیک يرو يحتما با نوشته  یچه خبره ول دهیموند... معلومه که هنوز نفهم شوك زده سر جاش ستادمیا

 حالتش بهش زدم و گفتم: نیاز ا ی... لبخند مهربون شهیم

 عشقمون مبارك.... وندیسالگرد پ دمیام-

 یلبخند کم و کوتاه هم راض نیبه هم یول دیبه دلم نچسب ادیرو لبش نشست... هر چند که ز یحس یب لبخند

 هستم.
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رفته بود  ادمیکه از  یخانوم دیو بعد به سمتم اومد: ببخش زیرو از دستم گرفت. گذاشت رو م کیجلو و ک اومد

 امروز...

با آغوشش همه  ستمی. ازش به دل نگرفته بودم. اگه هم دلخور بوده باشم که ندیحرف در آغوشم کش نیاز ا بعد

دارم.... چقدر  ازیآغوش ن نیفکر کنم که چقدر به ا نیفقط ه افکر نکنم.  یچیکردم به ه یرفت. سع ادمیاز  یچ

 درست مثل من.... باشهخوشحال  دیباعث آرامش روح و روانمه.... چقدر دوست دارم که ام

بردم  دمیو دستشو کش رونیاومدم ب دیافتادم... از بغل ام کیک ادیکه  میرو بغل کرد گهیدونم چقدر همد ینم

 ....زیسمت م

 ...کنهیخراب م کویهم ک شهیکه االن هم خودش آب م میفوت کن شمع و ایب-

 3.... 2... 1گفتم فوت کنه... خودم هم آرزو کردم و گفتم:  3گفتم آرزو کنه و هر وقت  دیرو مبل. به ام مینشست

.... 

 کهیت هیگذاشتم تو بشقاب و با چنگال  کهیت هی. میدیرو بر کی. بعد هم با چاقو کمیشمع رو فوت کرد همزمان

 . اون هم کار من رو تکرار کرد...دیدهنِ ام يبردم جلو

 نگاهشو از روم برنداشت. گهیشده بود. د یکیلبمو پاك کرد. ک ياومد سمت لبم. با شصتش گوشه  دیام دست

نشون بدم  دیخواست دوست داشتنم رو به ام یدلم م یلیزد. خ یقلبم دست خودم نبود و تند تند م تمیر گهید

 !....؟يچطور نستمدوینم یول

برنامه  یجان هنوز کادوت رو ندادم، تازه کل دیبرد عقب و با استفهام نگام کرد. به کادوش اشاره کردم: ام سرشو

 همه اش تموم شده باشه... ادیب یکس نکهیقبل از ا خوامیکردم... م يزیر

 ...يدیخر یچ نمیبب اری: باشه عشقم... حاال بدیمو بوس گونه

 همیکی, تهیدیع شونیکیازم که دستمو بردم عقب: اول بگم که  رهیفتم جلوش. خواست بگهاش رو گر کادو

 سالگرد عقدمون... يبرا

 حاال کادومو بده بهم .... دمیباشه بابا فهم-

 افهی..... شروع به باز کردنشون کرد. زل زدم بهش تا قنمشونی: بده من ببدیاز دستم قاپ عیجلوش که سر گرفتم

 .نمیادو ببک دنیشو موقع د

صورتش رو پوشوند. سنگ ماه تولدش رو هم  یلبخند بزرگ کیبعدش  یاولش جا خورد ول دیفندك و د یوقت

 آوردم: رونیخودم از جعبه اش ب
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از فندك خوشت اومد  نمیخوشم اومد. بب دمشیتا د یدونم چرا ول ینم ته،یدیهم سنگ ماه تولدته.... ع نیا-

 اصال؟!!! جنسش از طالست.....

نشد...  یفندك طال بخرم ول هیآرزوم بود  شهیکه هم یدون ی... اصال ازت انتظار نداشتم. میخانوم یرسم-

 ...يدیخوشحالم که تو برام خر یلیخ

 ؟يروش رو خوند يزده شدم: نوشته  جانیه

 نوشته...؟ یحاال چ دمینه ند-

 و گرفتم و نشونش دادم.... رو بدنه اش حک شده بود:  فندك

"Small gift for someone who has captured my heart" 

خوند سرشو بلند  یچند وقت انقدر تکرار کرده بودم که حفظ شدم. وقت نیلب جمله اش رو خوندم. تو ا ریز آروم

 کرد:

 ه؟یاش چ یحاال معن-

 کرده... ریکه تمام قلبم را تسخ یکس يکوچک برا يا هیهد-

ه رو از ته قلبم گفته بودم. البته پسر فروشنده برام ترجمه اش جمل نیلحظه بدون پلک زدن نگاش کردم. ا چند

که  ستین يجور ینوشته شده ول زیر یلیجمله رو حک بکنند روش... خ نیگفت. منم گفتم هم یسیرو به انگل

 جمله رو فراموش نکنه... نیوقت ا چیه دوارمینشه خوند. ام

بتونم  دوارمی.... امزمیعز ی. کنار گوشم گفت: مرسرفتم دیآغوش ام يتو هویخودم بودم که  يحال و هوا يتو

 جبرانش کنم...

 کم دوستم داشته باش... هیمکث کردم: فقط  یخواد... کم یجبران نم دمیبردم عقب: ام سرمو

 یگفته من دوست ندارم؟!! هان ک یآخه ک وونهی: ددیتو چشمام حلقه زده شد. گونه ام رو با حرارت بوس اشک

 گفته؟!!

تا  میو برقص میآهنگ بذار کمی ایب الیخ ی. حاال بدیجمله به ذهنم رس نیا هویچرا  دونمیته فقط نمنگف یکس -

 ...بهشتهیتو ارد ادی... احتمال زمیهم آماده باش لوین یواسه عروس

 هی... بعد از میشروع به رقص کرد دمیکردم. دستشو کش یهم زدم و آهنگ رو پل یچشمک هیحرفم  نیاز ا بعد

 دنیرقص يبود. شروع به جواد هیاز خنده... آهنگ دختر همسا دمیترک يآهنگ بعد دنیتانگو با شندور رقص 

 قهیرو مبل ولو شدم. چند دق یخستگ زساعت ا می. بعد از نمیدیخند یکل دیدرآوردم... با ام يخل باز یکردم. کل
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 ریمنه. نتونستم نگاهش رو تفس به رهیکه نگاهش خ دمیرو د دیچشم هام باز شد ام یچشمام رو بستم... وقت يا

 کنم...

 ...دمیرو مقابلم د دیآزاد و صورتم در چرخش بود. سرمو بلند کردم که ام يموها يرو نگاهش

 چسبوند. میشونیرو به پ شیشونیچشم هاش بخونم. دستم رو گرفت و بلندم کرد. پ ياز تو ازین تونستمیم

داره.  ییها ازیل شده که زنش شدم. بالخره مرد هست و نسا کی... امیباهاش راه ب یخواستم کم یم ندفعهیا

 دارم. دیترد کمیهنوز 

 اشاره از طرف من بود و ...  هیهم که منتظر  دیقدم شدم. ام شیمن پ نباریرو گرفتم و ا میتصم بالخره

 ...نمشیو خوشحال بب یراض شهیداشتم هم دوست

***** 

 کنمیو فکر م دمیو اومدم اتاق... دارم به آهنگ گوش م شلوغ شده و منم حوصله نداشتم یلیامروز خ خونه

 ربط داره... میچقدرش به زندگ

 جور در حال پخشه: نیهم کیموز

 دوتا چشمون قشنگت لونه کرده ونیم غم

 خونه کرده اهتیس يتو موها شب

 ه...داشته باش یغم دیچرا با شمیم ریحسرت؟!!! نه بابا منم چه جوگ دمیچشماش غم داره؟!!! شا یعنی

 منه يمثل شبها اهتیتا چشمون س دو

 منه يدو چشمت مثل غمها يهایاهیس

 چشمامه... يهر شب جلو یول ستیکرده مثل شب هام ن رمیفقط اس اهشیس يچشما

 شهیبارون م ادیم نییباز از موژهام پا یوقت

 کرده رونهیو مویغم آباد لیس

 برهیباد م موییتنها یمونیبا من م یوقت

 ون شبونه کردهتا چشمام بار دو

 هی دمیجنون؟!!!... شا ایکه دارم عشقِ  یحس نیو فقط و فقط چشمام روشِ.... ا رنیم ادمیبا منه همه از  یوقت

 دوست داشتن ساده و عادت باشه...

 :دمیدر پر يجور واجور غرق شدم که با صدا يفکرا تو
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 ناهار حاضره.... ایب-

 ...امیتو برو منم م لویباشه ن-

باهام  دی. از اون شب به بعد هم اممیهست دیهر روز مشغول خر لوفرین یو به خاطر عروس گذرهیم دیعهفته از  هی

 و سرد شده... نیسر سنگ

 نباشه. گهید نکهیترسم.... ترس از ا یم یلیخ

 دلم بشکنه... شتریوقت اگه جواب نداد ب هیخوام  یچون نم رمیگ یمنم کم باهاش تماس م البته

 باشه. نجایا دیهم با دیحم ادی.... احتمال زرونیم و رفتم برو مرتب کرد لباسم

 کنم... رشیفکرم و درگ دینبا گهید زنه،یم خیپشتم و تمام تنم  نهیشیم يعرق سرد وفتمیاون شب م ادی یوقت

از کارها کمک کنه البته به اصرار  يسر کیبه  نجایا ارتشیرفت دنبال مادرش تا ب دیاز خوردن ناهار حم بعد

 خودش 

 بخرن... ازیمورد ن يزهایشمعدون و چ نهیو آ شیشده بود عصر هم بعد از انجام کارها برن لوازم آرا قرار

 ينجوریهم اعتراض کرد چرا ا مایکه ن يکردم... ساکت تر شدم جور یاز اون شب به بعد کمتر صحبت م منم

 شدم.

 ...ستمیش نرفتار يدونم مستحق سرد یم ی. ولدیام ایحق با منه  دونمینم هنوزم

هک شده  یاز اتاق اومد. رو صفحه گوش میزنگ گوش يحد. صدا نینه در ا یحق داشته باشه ول یکم دیشا

 مهسا. جواب دادم:

 بله....-

 ....ایوقت زنگ نزن هیدرد و بله.... من اگه زنگ نزنم تو -

 مجردم بگذرم... يبا دوستا ادیشوهر دارم... آقامون خوشش نم گهیبعدشم من د وونه،یعوض سالمته د-

 :دمیخند زیر

اونوقت منم به آقامون  دیبگ یحرف نیهمچ گهیبار د هی دیجرات دار نیهم خودت هم اون آقاتون غلط کرد-

 حسابتو برسه... گمیم

 که مهسا دوباره فحشم داد: دمیکش یغیبعد چنان ج یگفت ول یچ دمینفهم اولش

 !!! خل و چل؟یبکش غیج دیبزنم تو با یحرف هیکر شدم ... چه خبرته... حاال من  شعووورینفهم ب-

 ... ؟هیچ انیجر نمیبگو بب االیحرف نزن بابا، -
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مامانم  يدختر خاله  ياز مهمون ها یکیمامانم،  يالیفام يشهرستان خونه  میرفته بود دیبابا تو ع یچیه-

دارم که زبون تو  ییآقا هیخواستم بگم اگه اراده کنم منم  یفقط م ستیمعلوم ن یچ چیهنوز ه يازم خواستگار

 رو کوتاه کنه ... افتاد حاال؟!! دیو ام

 ...تهیآقا گفتم فردا عروس گهیم نیهمچ وونهید شعورِیب-

 ؟یدر چه حال دیبا ام نمیرو ول کن بگو بب نای... اشعوریب یخودت-

 فیبراش تعر ازیتا پ ریرو از س یپس همه چ ترکمیاگه نگم م دمید یبگم ول يزیخواستم بهش چ ینم اولش

 کردم...

 نیاالن ا گهید یفکر کن شتریب کمیتوام بهتره  ینه ول ایبدونم کارت درسته  ستمیتو ن يمن جا الین نیبب-

 همه توام نگران نباش فقط رو خودت کار کن... يشده برا يموضوع عاد

درست  میتصم هیتر  عیهر چه سر دیکردم و رفتم تو فکر حرف هاش... با یخدافظ عیحرف زدن سر کمیاز  بعد

 .رمیبگ

 چشم هام ... ياون شب اومدن جلو يها صحنه

همراهم  يدیحس ترس و ترد هیبهم دست بزنه.  دینزاشتم ام ییجا هیاز  گهیباشم د دیخواستم با ام نکهیاز ا بعد

 یکافشدنم  مونیپش يبودم که برا دهیشن یمختلف يزهایها چ یلیاز اتفاقات نداشتم. از خ يادیبود که درك ز

 ...هیاز دستم عصبان دیرفتار هام باشه که ام نیهم دیبود و شا

قبل از  رون،یلباس ب دنیشد و بعد از پوش یهم عصبان دیبره. ام شیپ شترینکردم و نذاشتم ب شیهمراه گهید

 بهم گفت: رونیبره ب نکهیا

 هیادا اصوال چ نیا دونمینم یبه حس و حالم... زورت که نکردم خودتم خواست يزد یگند نم شدینم -

 ...اه...يدرآورد

 ساده تر... نمیاز ا دی... شایسادگ نیبه هم و رفت. به هم دیهم در و محکم کوب بعدش

 !...داد؟یرفتار رو انجام م نیا دیبود ام ایمن در ي. اگه جادیام ایوسط مقصر منم  نیا دونمینم

من و به خاطر  نکهی. اکنمیرو دارم تجربه م ایدنبد  ي. تمام حس هایالیخیخودمو بزنم به ب گهیاالن د تونمینم

 خودم نخواسته و ....

 شیکجاست. مجبور شدم دروغ بگم که رفت پ دینداشتم بدم که ام یساعت مامانش اومد و جواب کیاز  بعد

 دوستش.
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وند . فرداش هم من و رسومدین دیبودم ام داریب یتا وقت یکردم بخوابم. ول یو سع دیهم رفتم اتاق ام بعدش

 خونه و باهام سرد شد.

وگرنه  خوادیاز خودم م شتریجسمم رو ب دیبودم و همش تو فکرم بود که ام یروز اول از دستش عصبان چند

 نداشت. يرفتار نیهمچ

 طرف هم دوست نداشتم من برم طرفش.  هیاومد. از  یبه مرور خشمم کم شد و جاش دلتنگ اما

کالفه ام  گهی. دکنهیسرد برخورد م رهیگ یهم م یباهام اگه تماس تا امروز یول شمیپ ادیخواستم خودش ب یم

 رفتار هاش... نیکرده با ا

 بزنه... یزنگ و بهش مجال نداد حرف عی. مامان هم سرنجایا ادیشام ب يو بگه برا دیمامان گفتم زنگ بزنه ام به

 ...يو سرد يردو یبسه هر چ گهی! دشد؟یکه م میممستق ریغ یکنم ول یآشت تونستمینم میمستق

 که اکثرا دوسش دارن.... ییبود. غذا نهیگز نیبادمجان بهتر مهیگرفتم شام رو خودم بذارم. ق میتصم

خونه طول  يکارها 7. تا ساعت خواستیم یحساب يریگرد گ هیبار گذاشتم. خونه هم  5رو از ساعت  خورشت

 .دیکش

بادمجان ها رو  عیو من حاضر نباشم. سر ادیب دیمترسم ا یخرد شد. هنوز وقت نکردم به کارام برسم، م اعصابم

 سرخ کردم و رفتم حمام.

 شام. يبرا انیو مادرش هم ب دی. انتخاب لباس سخت بود چون احتماال حمرونیگربه شور کردم و اومد ب خودمو

که  ییکرم رنگ. صندل ها يساده  زیشوم هیرو بپوشم. با  نیگرفتم هم میداشتم که تصم یدامن بلند مشک هی

 کردم. یظیغل شیو آرا نهیآ يو رفتم جلو دمیبود هم پوش دهیبرام خر دیام

 زیتم یربع هی... ادیام گرفت. خسته شدم از کار ز هی... گرنجایزده شده به ا يخورد به اتاق... عجب گند چشمم

 .دیکزدن اتاق طول کش

***** 

 عیرسم خونه سر یم یحاضر کرده بودم تا وقتاومدم خونه... لباسم رو از قبل  شگاهیبود که از آرا یساعت مین

 حاضر بشم...

 ...دهیو حم لوفرین یبود که هم تولدمه هم عروس بهشتیپنجم ارد امروز

 افتاد... ادمینباشه چون خودمم صبح  ادشونیاگه  دمینباشه امروز تولدمه... بهشون حق م ادشی یکنم کس فکر

 نحو انجام بشه... نیبه بهتر یعروس خوانیمراسم شدن..... همه م ریروز ها همه درگ نیا
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 گهیو حق و به همد میکرد یکردم... جفتمون از هم معذرت خواه یهم همون شب آشت دیشکر با ام خدارو

 مواقع کوتاه اومد و موضوع رو کش نداد نجوری... بهتره که امیداد

 عینجام داد. که بعدش هم سراون رفتار عجوالنه رو ا نیو به خاطر هم ارهیکار بهش فشار م گفتیم دیام

 بگه بهم ... يزیذاره چ یغرورش نم یول شهیم مونیپش

 قبول کردم... عیکه دل نازك سر منم

 ...میبر یدنبال من و مامان تا به تاالر عروس ادیب دیهم منتظرم تا ام االن

ها رو  لیوسا عیسر ...رسهیم گهید قهیدق 5که اس ام اس داده  دهیام دمیبلند شد. باز کردم د میگوش يصدا

 برداشتم و به مامان گفتم حاضر شه...

 ....نییپا میبر عیبود ... گفت که سر دیزده شد. جواب دادم. ام فونیآ زنگ

 کله مو کردم تو خونه: م،یکفش هام پاشنه ده سانت دنیرو برداشتم و بعد از پوش زیچ همه

 .نییپا ایب عی... سردیام شیپ نییپا رمیمامان من م-

 کمکم. ادیپارك کرده... اشاره کردم ب ابونیاونور خ دمیبوق فهم ي... با صدادمیرو ند دیدر ام يرفتم جلو یوقت

 بهم سالم کرد و گفت: دیرس یوقت

 شناسم؟یرو م بایخانوم ز نیمن ا-

 کردم و گفتم: يا عشوه

 بوده.... بایز شهیخانوم هم نیبگم ا دیبا یواال.... ول دونمینم-

بوسِ کوچولو  هیرو  بایخانومِ ز نیا تونمیم ای... آشمیخوشگل خانوم نم نیا ییبایه، بنده منکر زاون که صد البت-

 بکنم؟

 :میمامان به خودمون اومد يخواست صورتمو ببوسه که با صدا یعشق نگاهش کردم. م با

 هنوز؟!!!.... نیسادیدر وا يبچه ها چرا جلو-

 است گفت: لهیوسماما پر از  يدستا دیهم که د نیریخود ش دیام

 هاتون رو ببرم لهیمامان منتظر شما بودم تا کمک کنم وس یچیه-

تابلو نشد  دینرس زایچ نیباال. خوبه مامان ذهنش به ا یچرا نرفت یگیاگه راست م نیریبگه خود ش ستین یکی

... شدمیالت آب م... اونوقت بود که من از خجدیدیکه حتما م ومدیم رترید کمیبوسم کنه... اگه  خوادیم دیکه ام

 خود به خود باز شد. شمی... بعدشم نومدین ریشکر که د ایخدا
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گفتم ضبط  دیبه ام قهیبه حرکت در اومد. بعد چند دق نینشستم و مامان رفت جلو... ماش نیرفتم عقب ماش من

 رو روشن کنه. 

 يکه همه  دیبه ام نهیآ يو تو حس و حال خودم رفتم که نگاهم خورد از تو خوندمیخودم با آهنگ م يبرا

 حواسش رو داده بود سمت من...

 به مامان کرد... یبهم زد و بعد نگاه کوتاه یچشمک هی کنمینگاهش م نکهیا دنید با

لب زمزمه  ریصورتم رو پر کرد و ز یبزرگ يبوس هم برام فرستاد. خنده  هی ستیمامان حواسش ن دید یوقت

 کردم دوستت دارم.

***** 

طبق رسوم  یاشک تو چشم هام جمع شد. هر چند که عقدشون قبال انجام شده ول لویکم نمح يبله  يصدا با

 ...شهیدوباره اجرا م یمراسم عروس يتو

. میبود دهیجفت ساعت هم شکل خر هی. میجلو تا کادوشون رو بد میرفت دیکه من و ام دیدادن کادو رس موقع

 :دمیرو بوس لوفریو صورت ن میکادو رو داد

 ...یخوشبخت باش نجوریهم شهیهم دوارمی... اميه خواهرمبارك باش-

 بهم کرد و گفت: یقدر دان نگاه

 رفته... ادمیتولدت هم مبارك... فکر نکن  ی... راست کهیکوچ یآبج نطوریتوام هم-

اونور تا  میگفتم و رفت کیتبر دمیو تشکر کردم. به حم دمشینرفته. دوباره بوس ادشی نکهیشدم از ا خوشحال

 هم کادوشون رو بدن... هیبق

 مجبور شد بره قسمت مردونه... دیام نجایکه ا میرفت یاز مراسم عقد همه به سمت تاالر اصل بعد

 .دمیرو کنارش ند تایهم اومد. آرم دیبود که مامان ام 7حدود  ساعت

 کو؟ تایمامان پس آرم-

 درِ.... يرفت جلو ادیداره م-

با  میو رفت دمیاومد دستشو کش تایآرم نکهی... بعد از انهیها بش زیز ما یکیگفتم و دعوتش کردم بره دور  یآهان

 ...میهم برقص

خاطره هام تو ذهنم  نیاز بهتر یکی. امشب، به عنوان میکردیم يو شاد میدیرقص یوقت شام همش وسط م تا

 ...میراه بنداز يشاداز  یو کارناوال میعروس بر نیشد که دنبال ماش نینقش بسته شد... بعد از سروِ شام، نوبت ا
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 اومدن.... تایما هم مارتا و آرم نیماش ي... توانیو منتظر شدند تا ب دیحم يخونه  يرفتند جلو مایبا بابا و ن مامان

عروس که  نیکنار ماش میدیبا خواننده... رس میخوند یو بلند بلند م میکرد ادیآهنگ و ز يصدا تایو آرم من

 دیحم میدیکه د میدیها چرخ ابونیتو خ یساعت کیبراش بوس فرستادم.... واسم دست تکون داد. منم  لوفرین

 .میسمت خونه اشون... ما هم دنبالش رفت رهیداره م

 برم...  کردمیبودم قبول نم لوفرین يکنند. من اگه جا یپدرش زندگ يخونه  يباال يبود برن طبقه  قرار

 يهم کنار گوسفند دیحم يدر بود و بابام و بابا ياسفند جلو ینیجلو خونه اشون، مامان با س میدیرس یوقت

 بودند. ستادهیا

اش دلم  هی. از گرکردیم هی. داشت گرستادیا لوفرین کیخودش هم اومد نزد گهینفر د هیو داد دست  ینیس مامان

به بعد  نیکنه و از ا یبا ما زندگ ستیقرار ن لوفرین گهیبردم که د نیبه ا یپر زد.... تازه پ میگرفت و خوشحال

 االن دلم واسش تنگ شد... نی... از هممییتنها

 ي هیمراسم ها گر نی. بعد از انجام اگردوندندیکردن و اسفند رو دور سرشون م یپاشون قربان يرو جلو گوسفند

. رفتم جلو و جداشون کردم... بعد ومدیهم داشت در م لویرو محکم بغل کرد. اشک ن لوفریتر شد و ن دیمامان شد

 گوشش گفتم: ریمامان آرومتر شد منم بغلش کردم و ز هنکیاز ا

 ...کنمیرو حس م تیخال ي... از االن جاشهیدلم برات تنگ م-

 ...يریم ي... هر چند خودتم به زودرنمیبهتون سر م امیباور کن زود زود م ی.... ولنطوریمنم هم-

 ...هیبار کاف هی یماه يایالزم نکرده زود زود ب-

 . نسترنم اومد جلو و گفت:میبه خنده افتاد شیعقب. از شوخ میبرگشت لوفریمن هم نهم  ما،ین يصدا با

 .ستیبه شما دو تا ن يازین گهیمن و داره د یوقت گهیداداشم راست م-

 برو اونور بچه ... یالل گنینم یکلمه از خواهر عروس... شما حرف نزن هینازك کردم براش:  یچشم پشت

 ...میاومد رونیب هیگر يو از حال و هوا وستنیهم به جمعمون پ دیو حم دیام

و من تنها  ومدیباهام ن دی. اممیرو بدرقه کردن و به خونه برگشت لوفرین هیو گر يشاد ونیمامان و بابا م بالخره

. بالخره بعد لوفرین يکرد از دور هیسره گر هیبه خونه هم مامان  دنمونیساعت بعد از رس کیبرگشتم خونه... تا 

 آروم شد.... یکم ادینرفته و هر وقت بخواد م يدور يجا لوفرین نکهیدادنش به ا يدلدار یاز کل

 یداشتم نشونش بدم کم یکه سع یخوشحال يبا همه  یها و غم هاش گذشت. ول یخوش يهم با همه  امشب

 نمونده .... ادشی لوفریتولدم رو به جز ن یکس نکهیشدم از ا نیدلچرک
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 ماه عسل برن مشهد... يبرا خواستندیم دیو حم لوفریچون ن شهیبرگذار نم یهم که مراسم پاتخت فردا

به چشمم اومد. چند روز  شتریب لوفرین یخال يرفتم تو اتاق جا یگرفت. وقت شتریدلم ب لویفکر ماه عسل رفتن ن با

 ...دشیجد يرو برد به خونه  لشیکل وسا شیپ

رو به روم  يزیچ دنیحکم در چشم هام رو باز کردم با دم ياز صدا یفکر ها به خواب رفتم. صبح وقت نیهم با

 سکته کنم... یقرار داشت، کم مونده بود از خوشحال

 بود. ستادهیروبروم ا کیک کیهم با  دیکنار تختم، چند شاخه گل رز قرار داشت و ام زِیم يرو

کارش شگفت زدم  نیاالن با ا یرفته....ول ادشیمن و  نکهیشدم از ا دینا ام یلیخ شبیو مبهوت موندم... د مات

 اهشیس ينرفته.... غرق چشما ادشیروز گذشته اما تولدم  کیهر چند  نهیمهم ا ره،یکه د ستیکرد. مهم ن

 زنم گفت: یهنوز مات موندم و حرف نم دید یشدم. وقت

و خودم  ماوردی.... آخرش طاقت نیچقدر منتظر موندم تا بلند ش یدونی! م؟یبلند ش يخوا ینم یخانوم ال،ین -

 کردم. دارتیب

 ....يبرد ادتیاز  کردمیفکر م ؟ینگفت يزیچ روزیبود؟ پس چرا د ادتیتولدم  یعنی شهیگفتم: باورم نم آروم

 . یبش زیکه سورپرا نهیرفت... اصلش به ا یگفتم که مزه اش م یم روزید-

شروع به  دیبگم. ام يزیچ الل شدم... نتونستم يو اومد کنارم رو تخت نشست. انگار زیرو گذاشت رو م کیک

 نوازش موهام کرد:

تا  خچالیرو ببرم بذارم  کیمنتظر ماست. پاشو که منم ک رونیبلند شو خودت رو آماده کن که مامان ب زمیعز-

 آب نشه.

 تو اتاق... ؟ يرو آورد کیپس چرا ک-

 .. داشت. ریکه چقدرم تاث يدیکردنت الزم بود. د ریغافلگ ي: چون اون برادیخند طونیش

 ساعت هم اتاق و جمع کردم هم خودم حاضر شدم.  میگفتم و از جام بلند شدم. تو ن يا مسخره

 عطر زدم.  یو به خودم کم دمیجذب پوش یِو شلوار مشک دیبلوز سف هی

 ادیمن انقدر ز یعنی. دادیرو نشون م 12:25. عقربه ها عدد ادیخورد به ساعت... کم موند شاخام درب نگاهم

 ...دمیخواب

 ونیزیتلو يهمه جلو دمید ییرای. رفتم تو پذدمیخواب يادیکرد، نگو ز دارمیزود ب دیام کردمیبگو چرا فکر م پس

 خورن... یم وهینشستند و دارن م
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 . اومد طرفم و بغلم کرد:دیمن رو د ماین اول

 ....یتولدت مبارك آبج-

 ....یداداش ی: مرسدمیبوس لپشو

هم زنگ زد و  لوفری. نمیهم گرفت یکیجشن کوچ هیگفتن و  کیهم تولدمو تبرمامان و بابا  مایاز داداش ن بعد

خواستن برن. گفت  یم نیسمت مشهد. با ماش کننیحرکت م گهیساعت د کیگفت. بهم گفت تا  کیدوباره تبر

 بمونند. ياز اونور شمال هم برن و چند روز دیشا

و  دمیرو هم بر کیصحبت کرد. بعد از قطع تماس، ک لوفریبا ن یحرف زدم، مامن هم کم لوفریبا ن نکهیاز ا بعد

 کادوشون رو دادن. هیبق

 بود... دهیهم برام عطر خر مایگوشواره و گردنبند. ن هیبود و مامان و بابا هم  دهیطال خر سیسرو هی دیام

 لوفرین یسمدت به خاطر عرو نیباشند چون تو ا دهیخر يزیخوشحال شدم. از مامان و بابا انتظار نداشتم چ یلیخ

 قرار داشتن.... یمال ي قهیتو مذ

 یکیکار کوچ دی. شاسازندیبرام م زیخاطره انگ ییکنارم هستن و لحظه ها شهیخوشبختم که خانواده ام هم یلیخ

 نیا دوارمینبردند. ام ادیو تو رو از  يارزش دار انتیاطراف يکه برا یفهمیو م ادهیز شیارزش معنو یباشه ول

 باشن..... یشگینرن و هم ادیوقت از  چیکوتاه ه يلحظه ها

***** 

 نی... همشهیدرس خوندن شدم. خداروشکر فردا آخر ریدرگ شیهستم و کم و ب ییامتحانات نها ریروزها درگ نیا

 .نمیرو کمتر بب دیهم باعث شده ام

م پول مونده تا کامل بشه ه یمن کم هیزیهم جه یخودمون ول يتو خونه  میداشتم هر چه زودتر بر دوست

 دایپ يبرا دیهم با گهیسال د کیخاطر، فکر کنم  نیخونه... به هم کی ياجاره  يبرا کنهینم تیهنوز کفا دیام

 .شهیتر م رون. اجاره تاالر هم داره روز به روز گمیصبر کن یکردن خونه و مراسم عروس

 خونه مون.... ادیامتحانمه و ب نیاس ام اس دادم که فردا آخر دیام به

 منتظر جوابش بودم که بالخره جواب داد: يا قهیدق ستیب

 ما...؟ يخونه  میدم مدرسه دنبالت بر امیم يخوایاگه م امیب تونمیفردا نم-

 ....يدم مدرسه باش... من برم درس بخونم. فعال با 11: باشه فقط ساعت نوشتم

 بخورم. یچ کردمیم و باز کردم و داشتم فکر خچالیهم ارسال کردم و رفتم آشپز خونه.... در  بعدش
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شد.  دهیبنوشم که از تو دستم قاپ یو خواستم ازش کم وانیتو ل ختمیر یرو برداشتم و کم ریپاکت ش بالخره

 :دمیخاطر غر نی... به همماستیکار ن دمیفهم دهیند

 .زی...... خب برو واسه خودت برماااااین-

و  وانی... بعدش هم کل لختمیکه خودم نر نهیا مزه اش به خوامی: نمدیطرفش. ابرو انداخت باال و خند برگشتم

 .دیسر کش

 گاز محکم از بازوش گرفتم: هیدزد...  ي وانهید-

 خر ... ي..... نکن دختره یییآ-

 ..... ینکن تیمنو اذ گهید یانداختم باال: حقته تا تو باش ابرومو

 گفت: مایبرم اتاق که ن خواستم

 خاله. يخونه  برمی... نسترن هم مياین رونیتره که از اتاقت ببه نجایا انیب خوانیفردا دوستام م الین-

 گهیهم اونجا بمونم. د ي... احتماال چند روز نایدیام يقراره فردا برم خونه  ستین يازی.... نیرتیغ ياُه اُه آقا-

 ....يبه خرج بد رتیخواد غ ینم

بششه. تا حاال  یرتیبود بخواد غ دیبع مایرفتم تو اتاق... از ن عیکردم و سر یطانیش يخنده  هیحرف  نیا پشت

 باشه. ينجوریکه ا دمیند

***** 

 خرابش کردم ي... انگارستمین یاز امتحانم راض ادی. زرونیمراقب دادم و اومد ب لیامتحان رو تحو ي برگه

 کنن تا حداقل پاس بشه... حیبرگه ام رو دستِ باز صح دوارمی. اموفتمیدرس رو ب نیا ادهیز احتمالش

 اس ام اس اومد: هیرو روشن کردم.  می. گوشدمیرو ند دینگاه کردم ام یهر چ یول رونیاز مدرسه ب تمرف

 .رسونمیصبر کن خودمو م دمیرس ریاونجام. اگه د 11:15من تا  -

خاطر رفتم از سوپر مارکت آب  نیتشنه ام بود به هم یلیمونده. خ یربع هیهنوز  دمیرو نگاه کردم د ساعت

 مدرسه منتظر شدم. يجلو و بعدش دمیخر

 :دهیام دمی. سرمو آوردم باال... ددمیموتور از جام پر راژیو يچقدر تو فکر رفتم که با صدا دمینفهم

 ؟ يایم ينجوری... چرا ادیام دمیترس -

 ....رهی: سالم بدو بپر پشتم که ددیخند
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... چسبهیم یلیخ يموتور سوار کنهیم تیکه کم کم داره گرماش اذ ییهوا نیسوار شدم و راه افتاد. تو ا عیسر

 ...یمخصوصا با عشقت باش

 ... یو تجمل گرا نباش یساده شاد بش يزایکن با چ یسع گهیبهم م شهیهم مامان

رو داشته باشم که فقط در حد آرزو  يزیمواقع هست که دوست دارم چ یبعض یول ستمین ينجوریچند من ا هر

 . مونهیم

آرزوم  نی. به استین نطوریا دیهستند اما در مورد ام یافتنیبرام دست ن زهایچ یکه اگه بعض کنمیم خداروشکر

 . دمیرس

شد.  شتریبسته شد مهرش به دلم ب نمونیکه ب یمانیبا عقد و پ یشدت دوسش نداشتم ول نیاولش به ا دیشا

.... هیلیم خعشق منه و ارزشش برا نیاول دیدوسش دارم. ام یلیخ یفقط من ول ایهستن  ينطوریهمه ا دونمینم

 فکر نکنه.... ایبه در گهیباشه و د ينطوریهم ا دیکاش ام

 باال گفت کار داره... ومدین دیام یخونه شون ول میدیساعت بعد رس مین

****** 

 اصال نبود. یتاکس یول میبرگرد نیبا ماش میتو راه برگشت به خونه خواست دیخر میرفت تایبا آرم بعدازظهر

پژو  هی نشیپسر جوونه... ماش هیراننده  دمیکه د میسوار شد ينگه داشت. مجبور برامون نیماش هی بالخره

 بود. 405

 يها یکی. نزدکردیخواست سر حرف و باهامون باز کنه کم کم داشت اعصابم رو خورد م یراه همش م يتو

 خونه گفتم نگه داره.

 شه؟یآقا چقدر م یمرس -

 .دیقابل نداره مهمون من باش-

و با خودم بردمش. اه اه آدم هم  دمیرو کش تایو دست آرم یپول رو پرت کردم رو صندل ره،یگینم دمید یوقت

 انقدر کنه...

هم داشت به مارتا  تایکاناپه ولو کردم... آرم يخودمو رو ادیز یشب بود. از خستگ 8خونه ساعت  میدیرس یوقت

 داد... یرو نشون م دایخر

به  کنمیم یسع یشده... ول شتریب دیترس از دست دادن ام دمیشن شیکه چند وقت پ يشدم بهش... از خبر رهیخ

 ارمیخودم ن يرو
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دوست شده. همون موقع  ایدر يبا پسر عمه  دیکه از دهنش پر کردمیصحبت م تایداشتم با آرم شیهفته پ چند

 .دیچهار ستون بدنم لرز دنشیبا شن

باهاش دوست شده و اسمش هم  شهیم یحرفشو جمع و جور کنه بهم گفت که چند ماه تونهینم دید یوقت

 .رضاستیعل

 رضایبا عل تایبرگرده، اونم االن که آرم ایهراس و دارم که در نیا شهیهم یداغون شدم نه ول یلیخ گمینم

 دوست شده.

 دوسش داره.... یلیخ تایکه معلومه آرم نجوریو .... ا انیجر نیبگذرونه ا ریبه خ خدا

نسبت به سنش بزرگتر نشون  یول زدیبود. بچه سال م یدم خوش چهره و جذابآ رضایعل ادیم ادمیاونجا که  تا

 .دادیم

 به خودم اومدم: تایآرم يصدا با

 ؟يخوریشربت درست کنم م خوامیم الین -

 تشنه امه... یلیبرات درست کن که خ ستین یاگه زحمت -

 حاضر کردم... یزد: باشه پس تا لباستو عوض کن يلبخند

 ... رفتم تو هال نشستم.نجایو لباسمو عوض کردم. از قبل چند تا لباس گذاشته بودم ا دیتو اتاقِ ام رفتم

با شربت ها اومد. شربت و اومدم  تایکه آرم رفتی. کم کم حوصله ام داشت سر مدید یداشت مجله م مارتا

 که داشت درو باز کرده بود. يدی. با کلدیهم رس دیبخورم که ام

 ...یسالم به همگ -

 در اومد. غشیکه ج ختیهم بهم ر تایآرم ي. موهادیمامانش و بعد هم من رو بوس يکه اومد گونه  میدکر سالم

 که اومد کنارم اخمام رفت تو هم. یوقت یخنده نگاهش کردم ول با

 چرا اخمات رفته تو هم دوباره؟ -

 ...یوام کنارم باشت خوادیدلم م نجایا امیم ی. خب من وقتستیازت ن يو خبر یکه صبح رفت نکهیا يبرا -

 ه؟یچ ي. غرغر االنت برادیخر یرفت تایکه با آرم دمیتو که بهت بد نگذشته... شن -

 .نمتیفقط شب بب نکهیمن باشه نه ا يساعت از وقتت برا 2حداقل  خوادی. دلم میستیچون تو کنارم ن -

 بمونم. شتیو پ ییداشتم فردا رو نرم جا میهم تصم یگفتینم زمیعز -

 د؟یام یگیگفتم: راست م یخوشحال با
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***** 

لحظه از  هیهم کنارمه.  دیام دمیباعث شد چشم هام رو باز کنم. رومو سمت مخالف چرخوندم که د يدیشد نور

 .نجامیرفت که چرا ا ادمی

 از اتاق. رونیآروم از جام بلند شدم و رفتم ب شهینم داریب دیام دمید یوقت قهیاز حدود ده دق بعد

گرفتم صبحانه رو حاضر کنم. آب رو گذاشتم  می.. منم بعد از شستن دست و صورتم، تصمنبود. داریب یکس

 هوس املت کردم. یلیخ یول ادیجوش ب

 هیدست به کار شدم تا املت درست کنم. تا حاضر بشه حتما بق عیبود. سر 9 کیبه ساعت انداختم. نزد ینگاه

 ...شنیم داریب

 .رونیز اتاق اومد با دیکه ام کردمیتخم مرغ اضافه م داشتم

 ...ریصبح بخ-

 ... برو دست و روتو بشور که صبحانه حاضره...ریسمتش: صبح بخ برگشتم

 م؟یما زودتر از مامانت بخور ستیزشت ن دی: امدمیاومد ازش پرس ی. وقتادیرو انداختم و منتظر شدم تا ب سفره

 اد؟یتا عصر نم ییه جابر نیبا کاتر خوادیصبح گفت م يدیمگه نشن ستیمامان که امروز ن -

 شروع کن...  الیخیچرا خونه انقدر ساکته ها... ب گمی... مدمینفهم -

که به  می. کنار هم رو مبل نشستمینیگذاشت تا بب یخارج لمیف هیهم  دیاز صبحانه، ظرف هارو شستم و ام بعد

 .دیرس کشیرمانت يصحنه ها

گرفتم به خواسته اش تن بدم و خودمو  میخوندم. تصمانداختم... تو چشم هاش خواسته اش رو  دیبه ام ینگاه

 به دست سرنوشت بسپرم...

 ****** 

از تو هال  ونیزیتلو يبود و فقط صدا کیچشم هام ناخودآگاه باز شد. کالفه شدم... اتاق تار يدیدل درد شد با

 .ومدیم

 .ادیکردم. کم مونده بود اشکم در ب یهم م يزیر يو ناله ها دمیحالت دمر خواب به

رو کاناپه خوابش  دی... رفتم تو هال. امدهیکه رنگم پر دمیخودمو د نهیآ ي.. توییجام بلند شدم و رفتم دسشو از

 برده بود.

 برگشتم: دیام يبود. با صدا دهیفا یب یکنم ول دایمسکن پ هیکنم رفتم تو آشپزخونه تا  ییسر و صدا نکهیا بدون
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 ؟يگرد یم یدنبال چ ال؟یشده ن یچ -

 ...یلیحالم بده خ دی. امکنمینم داشیاما پ خوامیاله گفتم: مسکن من با

نباشه  یهر چ هیعیطب گمیمن که م یول ؟یتحمل کن یتونیدکتر اگه نم میبر يخوایم زم؟یسمتم: چرا عز اومد

 ....يخانم من شد گهید

 :دمیحرفاشو نداشتم. با حرص به بازوش کوب ي. حوصله دیخند طنتیهم با ش بعد

 . اصال حوصله ندارم...کنهیدلم درد م اریدر ن يسخره بازم دیام -

 دکتر خانم بد اخالق. میریم يمسکن بدم اگه خوب نشد هیبهت  ایب زمیباشه عز -

 :ستیخونه ن یخوردم. متوجه شدم کس عیقرص و گرفتم و سر ازش

 کجان؟ هیبق دیام -

تا شب خونه... اگه  ادی... گفتم نچوندمشیپ يرجو هیلج درارش کرد: زنگ زدم به مامان و  ياز اون خنده ها باز

 چه خبره... دیفهمیحتما م ومدیم

 به خدا تو... االن که بدتر شد. يا وونهید -

 .نمیبب نجایا ایرفتارام عادت داره. حاال ب نینگران نباش به ا -

 تی... انقدر من و اذکشمایامروز نازتو م نیخانوم فقط هم الی: ندینکردم که اومد سمتم و گونه مو بوس یحرکت

 نکن.

 کن. دارمیب گهیدو ساعت د یکیگفتم و بهش گفتم: فکر کنم مسکنش خواب آور بود من برم بخوابم...  یشیا

 به خاطرِ قرصه؟ یمطمئن -

 سمتش پرت کردم. خورد به شکمش: ییدمپا هیحرصم  از

 ...یشرم هی ییایح هی... میقد ي... عروسم عروسایکنیم ينجوریآخ آخ چرا ا-

 .دیکشیبه چرت و پرتاش گوش کنم تا فردا طول م خواستمیشدم و رفتم تا بخوابم. اگه م الشیخ یب

گرفته از  يشماره خونه افتاده. با صدا دمی. ددمیاز خواب پر یگوش يگرفت که با صدا یداشت خوابم م تازه

 خواب جواب دادم:

 الو...-

 الو سالم...-

 د؟یسالم مامان چطور -
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 خوبه؟ دیام ؟یتو خوبمادر  یمرس -

 د؟یداشت ي... کارمیما خوب یآره مرس-

 ...ادیبگو ب دمی. به امادیب خوادیخونه... خاله ات م ایآره خواستم بگم فردا ب-

 د؟یخواینم يا گهید زِی... چگمیبهش م ینه ول ای ادیبتونه ب دیام دونمینم یول امیباشه مامان م -

 برو به سالمت... خدافظ... گهینه د -

 کردم دوباره بخوابم. یکردم وسع یخدافظ

 یقبول يرو نمره  ستی. درس زیامتحانات جبران يو من مشغول درس خوندن شدم برا میتابستون يوسطا

 و مجبورم دوباره بخونم... اوردمین

 . شهیتابستونم خراب م نکهیاصال حس و حالش رو ندارم. مخصوصا ا یول

 مختلف برم. يکالسا ایتو خونه  نمیبش دمیم حیفعال... ترج خورهینخونم چون به دردم نم گهید دیشا

 و حالت تهوع دارم... جهیسرگ شتریچرا... ب دونمیو نم شهیروز هم هست که همش حالم بد م چند

 ...ادیدکتر... االن هم آماده شدم تا ب میدنبالم تا بر ادیحالم بده گفت م دیفهم یوقت دیام

 از خونه... رونیاز مامان رفتم ب یخدافظ هیو برداشتم و با  فمیک انداخت، میکه رو گوش یتک زنگ با

 داده: هیبه موتورش تک دیام دمیبستم و د در

 حالم بد بشه... ترسمیم ؟يسالم... چرا با موتور اومد-

 يجور دمیسوار شو قول م ایباش و ب یموتور راض نیندارم حاال به هم نیمن، من که ماش زیسالم... خب عز -

 لت بد نشه...برم حا

 گفتم و رو ترك موتور نشستم. يا باشه

کردم خودم رو خوب  یسع ی. دوباره حالت تهوع گرفتم ولمیدیخونمون رس کیبعد به درمونگاه نزد قهیدق ده

 نشون بدم.

 شد: خیکه مو به تنم س دیپرس یسوال نهیبعد از معا کیداخل و دکتر کش میساعت نوبتمون شد. رفت مین بعد

 د؟ی... امکانش هست باردار باشهیکی يباردار میشما با عال میخانم عال -

 ...دونمیگفتم: نم آروم

 نیحاضر بشه... تو هم يجوابش فور زنمیهم م نجای. اسمینویم يباردار شیآزما هیخب پس من واستون  -

 .سمیتا براتون بنو دیبد دی. اگه دفترچه داردیبد شیآزما دیتونیدرمانگاه هم م
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به  یاز اتاق. با نگران رونیب میتو دفترچه ام رفت يزیدرآوردم و دادم دستش. بعد از نوشتن چ فمیک مو از دفترچه

 گفتم:

 شه؟یم یاگه جواب مثبت باشه چ دیام -

 بده. شیآزما میفعال بر ای... بستیمعلوم ن يزیخودتو ناراحت نکن هنوز چ یحاال الک دونمینم -

گرفتن جواب  يبرا میایب گهید میساعت و ن 1امون تموم شد گفتن که کار ی. وقتشگاهیسمت آزما میافتاد راحت

 ...شیآزما

بود که  یفروش یبستن هیدرمانگاه  یکی. نزدیبستن ای میبخور وهیآبم ای مینیبش ییجا هی میداد تا بر شنهادیپ دیام

 اونجا. میرفت

 ادمیز یفکر کنم به خاطر نگران بخورم. تونستمیکردم نم یم يهر کار یگرفت منم آب پرتقال، ول یبستن دیام

 باشه.

 .میساعت هم اونجا نشست میدرمانگاه و ن میشد. بعدش هم برگشت يسپر ينجوریساعت از وقتمون هم کی

 

 حاضره... گهید قهیدق 5که گفتن  رهیرو بگ شیرفت تا آزما دیام میساعت و ن کی راس

اسممو صدا  قهیدق 5شد... بالخره بعد  خیام شد. دست شتریوجودمو فرا گرفت و حالت تهوعم ب يهمه  استرس

 کردن.

 .دمیکش ینفس راحت Negativeنوشته دنیرو گرفتم. برگه رو باز کردم و با د شیجلو رفتم و آزما عیسر

کرد. گفت که مسموم  زی. دکتر برام چند تا قرص و سرم تجومیدکتر رفت شیدوباره پ دیکردم و با ام خداروشکر

 فاسد بوده... يشدم و احتماال از غذا

هم بعد از چند  دیمسموم شدم برام سوپ گذاشت. ام دید یخونه و مامان وقت میساعت رفت 2بعد از  بالخره

 رفت... يا قهیدق

****** 

عمو محمود داشت ضرر  شیچند وقت پ نکهیبده... مثل ا ينذر يامسال غذا خوادیمحرم شده و خاله م کینزد

پخش کنه تا رفع بال بشه که خداروشکر  يش درست بشه محرم نذرکرده اگه کار تیکه ن خوردیم یمال

 شه.یو وضعش بهتر م رسهیم ی... از اونور هم بهش ارثنهیبینم يو ضرر شهیمشکلش برطرف م

 و هزار تا بهونه آورد.  شهیگفت نم یمحرم ول يبرا نجایا ادیگفتم اونم ب دیبه ام
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 نداره... یچندان ریشب حضور نداشته باشم تاث کیباشم.  دیمشب رو برم محله شون و با ا هیگرفتم  میتصم منم

 یاز شب ریکمکشون کنم غ زیخرده ر يغذا بده... منم قرار تو کارا خوادیاز شب ششم محرم تا روز عاشورا م خاله

 ....ستمیکه ن

 کمک.... يبرا میخاله رفت يپختن شد و از شب قبل همه خونه  يبالخره نوبت نذر امروز

کار  نیا دی.... بامیو سرخ کردن هست ینیزم بیمسئول پوست کندن س لوفریبذاره... من و ن مهیاول قشب  قراره

 .میشروع کن 6و  5رو از عصر حدود ساعت 

چند نفر  گرفت،یم يشتریچون سرخ کردنش وقت ب یول دیطول کش ینیزم یپوست کندن س یدو ساعت حدود

 هم به کمک اومدن. گهید

 حاضر شد. ينذر يهمه کارا جور شد و غذا 11قبل از ساعت  یست هم دادن و تا کمکارها دست به د ي همه

سر  میبر دیمراقبش شدم و دعا کردم تا هر چه زودتر من و ام قهیدق 5بهم زدن خورشت من رفتم  سر

 ...مونیزندگ

بل تحمل قا ریوقت ها رفتارش غ یخواد. بعض یبشه و بگه منو نم مونیپش دیترسم ام یم نیهمش از ا آخه

 . شهیم

 شهیترسم... البته هم یازش م یلیخ زنهیداد بلند که م هی. شهیبد م یلیخ یعصب ای شهیکه دعوامون م یوقت

 ادیم شیحالتش رو دوست ندارم. کم پ نیو من ا شهیباشه ترسناك م رمیبه د ریاگه د یول ستین ينجوریا

 با خانواده اش... یبوده حت يمهربون باشه اکثر وقت ها جد

 خاله برگشتم سمتش: يصدا با

 جعبه... نیتو ا میغذا هارو بذار نیکمک کن ا ایجان خاله ب الین-

 ...امیمنم االن م دیباشه خاله شما بر-

و  کردنیم نیکه قبل از راه افتادن دسته داشتند تمر کردمیو داشتم به طبل زن ها نگاه م سادمیوا تایآرم کنار

 ...کردنیمردم رو جمع م

 ...زدیحرف م تایداشت با آرم الشونیاز فام یکی تا،یبود. بن ستادهیاونورتر، کنار موتورش ا کمیهم  دیام

 ادیاشاره کردم ب دیافتاد که به ام یساعت که همه جمع شدن دسته هم کم کم داشت راه م میحدود ن بعداز

 .شمیپ

 قشنگ بود. یلیخ خوندنیکه م ي. نوحه اومدیو دستمو تو دستش گرفت. مارتا هم کنارمون راه م شمیپ اومد
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 مد شده ... مدلش هم راه راهه... ایبودم که تازگ دهیبافت پوش هیخاطر  نیسرد شده و به هم کمی هوا

 ابوناست؟یتو خ یدسته تا ک دی: امدمیپرس دیام از

 ...برنیعلم م يو سر گوسفند رو جلو هیزن نهیمراسم س ئتیه ي... بعدشم جلوکشهیطول م 11 کیتا نزد -

 ... صداش سوز داره...خونهیخوب م یلینوحه خونتون خ -

... فردا گهیخونه تون د برمتی... اون موقع مدنیهم شام م یزن نهی.... بعد از سهیآره خوبه... خودشم پسر خوب -

 ؟ياینم

 ؟يایب يخوایخاله کمکشون. تو چطور؟ نم شیبرم پ دینه با -

 .دمیقول نم یول امیب کنمیم یسع -

 .سادنیوا يدختر هیبا  ایدر دمیبرگشتم پشت سرم رو نگاه کردم. د يبلند يخنده  يصدا دنیشن با

هم با  قهیسالم کرد. بعد از چند دق تایاومد جلو و به مارتا و آرم اینگاه کردم. در دینگران شدم و به ام کمی

 دوستش از کنارمون گذشتن و رفتن...

 .نداختیم ایبه در ینگاه یهرازگاه رفت که دیام شیحواسم پ قهیچند دق نیتمام ا تو

 داشتم. يو حس بد زدی. قلبم تند تند مکردینگاه نم ایخبر دارم وگرنه به در یدونه من از همه چ ینم دیام مسلما

نگاه  ایکه مدام به در دیبودن بهم دست داد. ام يادی. حس ززدیکنارمون و با مارتا حرف م ومدیم ایدر يگدار گه

 .کردیم

حرف  يپسر هیداشت با  ایجا در هیبود.  یوگرنه دق کردنم حتم ذاشتیبهش محل نم ادیمارتا ز که خداروشکر

 کنار گوشم گفت: تایکه آرم زدیم

 بره علم بلند کنه...  خوادی. االن مرضاستیعل زنه،یحرف م ایکه داره با در ینیا-

 ...یلیعوض شده خ افشیق شینداشت. با ر شیآشناس.... قبال ر افشیچقدر ق گمیم ؟یگیراست م-

 نه؟! ادیبهش م یعوض شده ول یلیآره خ-

 ه؟یک ای... اون دختره کنار درهیمیصم یلیهم خ ایاوهوم... معلومه که با در-

 .دمشید مایش ياومده بود. تو خونه  روزمیدوستشه... د-

 همسن باشن... خورهیتره. بهشون نم کیکوچ ایبه نظرم از در -

طرفشون... مخصوصا  رهیم رضایعل یوقت خورمیتره. فعال من دارم حرص م کیوچآره فکر کنم دو سه سال ک -

 .نیتو ماش رنیم نکهیا
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 ...یحساس يخودیشو. ب الیخ ینه بابا توام حاال ب -

 کنم. ریفکرمو درگ دی. نباالشیخیسمتشون... ب رهیبدتر م ششونینرو پ گمیبهش م یآخه هر چ -

 ...دیام شیباشه پس من برم پ -

 . منم دستشو محکم گرفتم و همراهش رفتم.یبقل ابونیتو خ دیچیکه همون لحظه دسته پ دینار امک رفتم

 ...میو نگه داشتم تا اونا از ما دور بشن بعد ما حرکت کن دیاز ما دور باشه. ام ایکنم که در يکار هی خواستمیم

شروع کردم از  نیخاطر هم کردم به یحواسشو پرت م دیبشه. با مونییباعث جدا يزیچ ای یکس خواستمینم

ساعت اومده بودن.  مین شبیاومده بود و د ایمحسن صحبت کرد که تازه به دن يبچه  يکردن درباره  فیتعر

 که بچه دوست داره... ستیو حدسش سخت ن دمیدیم نیداد. عالقه اش رو به شاه یهم با عالقه گوش م دیام

 ریجالب و تاث یلیخ ين به هم سالم دادن... صحنه که علم هاشو گهید ئتیه هیبه  میدیدسته رس همراه

 ...هیگذار

 بغض کردم: دیکه رس ینوحه خون ينجایا به

 امیرم، امیر بی نظیرم اباالفضل

 جز عشق رخش در دل خسته نپذیرم که

 خوش باشد اگر باز زنده با دو سه تیرم چه

 صیدش شوم و و زیر قدمهایش بمیرم که

 غیرش همه سیرم ز

 دایی اباالفضل نگیرماز مهر خ دل

 صحنه ها... نیاز ا گرفتنیم لمیداشتند ف تی. اکثرخونهیلب م ریشو داره ز کهیت نیهم ا دیام دمید

 اباالفضل، سپه دار  علمدار

 (اباالفضل)

 و جهاندار جهانگیر

 دلبر و دلدار بود

 یار و مددکار مرا

 هاي دل حیدر کرار طپش

 در حرم فاطمه پرگار شده
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 شق شرر بارجار،بود ع زنم

 سر دیوانه سردار بگوید

 پر ز هوایش سرم

 جاي والیش دلم

 به سرایش غالمم

 هستی و دینم به فدایش همه

 .کردنیم هیهم گر خوردیهم که به ظاهرشون نم یکسان یبود حت انیتو فضا در جر یخاص يحال و هوا هی

 به پا شد... ي. محشرزدنیم نهیخودشون، به صورت گرد در اومده بودن و س ئتیه يساعت بعد هم جلو مین

 یداشت مراسمشون... منم کم ییبایز یلیخ ي. جلوه دنیگوسفندا رو هم سرشو بر زدنیم نهیکه س نجوریهم

 کردم... هیگر

 یکنار عل ایرو بدن. در ينذر يگفت صبر کنم تا غذا یخواستم منو برسونه خونه ول دیمراسم، از ام انیاز پا بعد

 ...کردیشت صحبت مدا نیآقا بود و با شاه

راحت بود که  نیاز ا المی. خنمشینب گهیحرصم در اومد. دوست داشتم هر چه زودتر برم خونه و د تایقول آرم به

 .نجایا ادیگفته بود بهم فقط محرم ها م تایآرم

 با موتورش من و رسوند خونه... دیو ام میو گرفت مونی. بالخره نذرکردمیاز غصه دق م وگرنه

**** 

 است نیپور ختم المرسل ياست / عزا نیدل که امروز اربع يا بسوز

 است نی/سراسر درس، بهر مسلم امتیتا ق شیکربال امیق

 باد تیتسل ینیحس اربعن

وگرنه اکثرا با مارتا و مامان در حال  ادیاگه وقت کنه م لوفری... نمیرونیبند ب هیو  میدیخر ریروزها همش درگ نیا

 .میمختلف يزهایگشتن چ

ماه فرصت  کیو کمتر از  میماه برگزار کن ریت يرو تو یبا توافق خانواده ها قرار شد عروس شیهفته پ 2 رهبالخ

 انجام بشه... دمونیخر يتا همه  میدار

 از لباس ها رو نشون داد: یکیو  ستادیا یلباس عروس فروش يمغازه  هیکنار  مارتا

 ... هینت چطورتو ت نمیلباس رو پرو کن بب نیتو ا میبر ایب الین -
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 رو صدا کنم... دیتو من برم ام دیباشه شما با مامانم بر -

خواست تو  یکه م یتا بخره. اون مدل ارنیبود و منتظر موند تا ساعت ها رو ب یقبل يهنوز تو مغازه  دیام

 انبارشون بود.

 هنوز کارت تموم نشد؟ دیتو مغازه: ام رفتم

 میبا هم بر سایل و بدن... واپو هیآقا بق نی... منتظرم ازمیچرا عز -

 پرو لباس. يخوام برم برا یانجام بده که م عیباشه پس سر -

. مارتا و مامان یلباس عروس يتو مغازه  میدستش و گذاشت کمرم. رفت دیاز مغازه و ام رونیب میاومد بالخره

 :ینشسته بودن رو صندل

 لباس و؟ ارنیب دیگفت -

 .ارنیبگو ب یاگه نخواست يبه ژورنال بنداز ینگاه هیتا  يایخواستم اول ب زمیگفت: نه عز مارتا

 . میبا هم نگاه کن ایب دی: امدیباشه... رو کردم به ام -

 بود که ژورنالشون رو داد بهم: ستادهیاونجا ا یخانوم هی

 ...شهیهفته آماده م 2تو  يکارامونه... هر کدوم رو که بخوا نیدتریجد نیا زمیعز -

 نیآست هیداشت. دکلته بود و روش  يچشمم رو گرفت. مدل ساده ا شیکیکه  میکرد یه مدقت بهشون نگا با

 نشون دادم: دیرو به ام نیهم داشت. هم یکت

 خوشگله؟ نیخوشم اومد بب نیمن از ا دیام -

 اگه کتش روش باشه... ینگاهش کرد: خوبه ول کمی

  ه؟یجفتمون گفتم: نظر شما چ يمادرا به

 ...ارهیپرو ب يتا لباس رو برا میکه اونجا بود خواست یاز خانومگفتن خوبه و  جفتشون

 مونیکه بخوام پش ستین يدر حد یداشتند ول یکیکوچ يفرق ها هیهمونکه تو ژورنال بود آورد.  هیشب یلباس

 بشم.

 دیمو دخود نهیموهام رو هم باز گذاشتم و تو آ دمیپوش نکهیتو اتاق پرو و لباس رو امتحان کردم. بعد از ا رفتم

 زدم.

. از اون ومدیبهم م یلی. خدمیو خودمو تو لباس عروس د دمیرو لبام نشست... بالخره به آرزوم رس يلبخند

 کردم بهتر شدم. درو باز کردم: یکه فکر م يزیچ
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 شدم ؟ يچطور نیبب ایب دیام -

 اومدن جلو. مامان گفت: یهمگ

 .یبخت بش دیاهللا سفدخترم.... انش ادیبهت م یلیماشاهللا هزار ماشاهللا خ -

 ...میریخوبه. سفارش بده بگ نیهم گمیمن که م یخانوم -

 میرفت دیدرآوردم و با ام عی. خوشحال شدم که همه نظرشون مساعده. لباس رو سرادیهم فقط گفت بهت م مارتا

 تا سفارشمون حاضر بشه. میبد عانهیتا ب

 هیبود.  یکردم طال فروش دیکه ازش خر يبعد يه . مغازگهید يها زیسراغ چ میگرفت تو رفت دیرو ام فاکتور

 .دمیهم خر یروز عروس يطال برا سیسرو

 .میبخور رونیب میداد شام رو بر شنهادیپ دی. امگهیروز د يموند برا دیخر ي هیو بق شدیم کیداشت تار گهید هوا

 یلیرفت. خ یر نم. خنده از رو لب هام کنامیخورد دهیسر راهمون و کوب يها یاز کباب یکی يتو میرفت

 .شمیتر م کیدارم نزد میخوشحالم که به روز عروس

 دستش بود و آخر شب با همون، من و مامان رو رسوند خونه. لشونیفام نیماش دیام

****** 

 يکارها ي. امروز همه ترسمیخواب باشه م یهمه چ نکهیاسترس گرفتم. از ا یلیروز مونده و خ 2 یعروس به

 کارها انجام شده... يهمه  بایگفت تقر هشیانجام شد و م یشیآرا

 هم باهام مهربون تر شده... مای. نکنمیاستفاده م گذرونمیخودمون م يکه تو خونه  يدارم از لحظه ها آخر االن

 .کنهیکردنش رو شروع م تیفکر کنم فقط واسه دو روزه و بعدا دوباره اذ البته

 نشستم: لوفری. رفتم کنار نمیجا تا کنار هم باشان موننیچند روز رو م نیهم گفتن ا دیو حم لوفرین

 ؟یاسترس داشت یلیخ تیتو هم قبل عروس لوفرین -

به خودت  ی. الکيخندیحالتت م نیاسترست . بعدها به ا نیا هیعیآره بابا نگران بودم خوب برگزار نشه... طب -

 .شهیهمش خاطره م يروز هیاسترس وارد نکن. 

 خراب شه. یهمه چ ترسمی. مزهیریم يبازم همش دلم هر یول ارمین خودم يکردم به رو یسع یلیخ -

. پس هر وقت یکی... نترس خداروشکر کن به منم نزدرهیم ادتیو از  گذرهیدو روز هم م نیا یچشم بهم بزن -

 .شمیپ ایب یخواست

 .گهیم یاونوقت چ دیاونجا ... مامان حم امیب شهیکه هم شهیخب نم ینظر خوب شد. ول نیآره از ا -
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 .میبا هم بخور ارمیب ییچا رمیمن م نیبش نجایفکر نکن. هم زایچ نیتو به ا -

 آروم شدم. یزدم که بلند شد. با حرف هاش کم يلبخند بهش

 شیآرا 12هنوز نوبتش نشده تا درستش کنن. ساعت  ی. ولشگاهیآرا میاومد لوفری. صبح با نمهیروز عروس امروز

 .نمیکه کامل کارم تموم شه خودم رو بب یقتنخواستم تا و یصورتم تموم شد ول

 جواب داد: عی. سرییاس ام اس دادم کجا دیکه به ام کردنیموهامو درست م داشتند

 دنبالت. امیو تازه گرفتم دارم م نیماش -

 دنبالم؟ ادیشوهرم داره م شه؟یتموم م یخانوم کار من ک الیشدم: ل هول

 ....شهیتموم م کارت گهید قهیهول نشو عروس خانوم ده دق -

 زشت بشم...  نکهیا ایخداروشکر... همش استرس دارم کارا انجام نشه  يوا -

 خانوم گفت: الیو ل دنیبه حرفم خند همه

 ...گهید ستمیمن کارمو بلد ن یعنیدست شما درد نکنه  -

پروندم  يزیچ هیاز استرس  ينجوریمنظورم اصال با شما نبود هم دیصحبتش: نه به خدا، باور کن نیب دمیپر

 ....گهید

خانوم تافت به موهام زد و گفت که تموم شد.کار ناخنم که تموم  الیشد و ل يصحبت ها سپر نیبا هم قهیدق ده

 ...نهیآ يو رفتم جلو دمیلباسمو پوش لوفریشد با کمک ن

خوب  نمیهم ینبود ول یشدم و از اون حالت بچگانه جدا شدم. عال گهیآدم د هیخوشم اومد. انگار  شمیآرا از

 شده.

و به مدل موهام نگاه  دمیدور، دورِ خودم چرخ هیبهتر بود. با اون پف لباسم  کردمیکه فکر م يزیاون چ از

شده بود طرف چپ و طرف راست هم تاج رو گذاشتن ... مدلش قشنگ شده بود  ختهیر شترشیکردم... موهام ب

 ....نهیمنو بب دمیدوست داشتم هر چه زودتر ام یلیداد. خ ینشون م شتریصورتم رو ب يگرد یول ومدیو بهم م

 ... زمیعز یبغلم کرد و گفت: خوشبخت بش لوفرمی. نکردیم فیازم تعر یلیخ دید یم یهرکس

 خانوم جواب داد: الیزنگ در اومد. شاگرد ل يکه صدا دیبوسیگونه امو م داشت

 آقا داماد اومدن... -

****** 
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 دیکه ام میذره وقت داد تا استراحت کن هیعکاس بهمون  يحرف ها بعد از دو ساعت گوش کردن به بالخره

 ... به نفس نفس افتادم:میدیخند یو م میرفتیو بد پشت باغ. بدو بدو م دیدستمو کش

 تونم... ینم گهیی...  يد سای....؟ وا یکن یم کااااریچ دییی ي ي یام -

 نگام کرد: طونیش دیم بهتر شد. امتنفس تمیکم که گذشت ر هی. سادمیو وا دمیاز دستش کش دستمو

 ؟يشد پس چرا کم آورد یچ -

 نجا؟یا میاومد رو لبام: حاال چرا آورد يکفش و لباس بدو بدو کنم... لبخند نیدلم سخته بخوام با ا زیعز -

 مزاحم نشه... یخب چون وقت کمه و خواستم کس -

دستش دور کمرم بود و منم چشمام رو  دیامه بدم. امواااا.... چرا مزا.... دهنم بسته شد و نتونستم حرفم رو اد -

 دست اومد. ينکردم که صدا یبستم و مخالفت

 گفت: یمیرح ي. آقارنیگیو عکس م لمیکه دارن از ما ف میدید میهول برگشت با

 .دیشد... خسته نباش یعیطب یلیگشتم. خ یم یناب يصحنه  نیاز صبح دنبال همچ -

 ....ارمیخودم ن يکردم به رو یسع ی. ولشدمیاز خجالت آب م داشتم

تاالر تا مراسم عقدمون به صورت  میدیرس 6ساعت  يها کیچشم بهم زدن گذشت و نزد هیمثل  یچ همه

 ...لمیف يدوباره اجرا بشه برا يصور

 ****** 

ر . با ورودمون به تاالمیرفت یبه سالن اصل لیمسا نیا يو همه  لیاز مراسم عقد و عکس انداختن با فام بعد

 گاهمونیجا يرنگارنگ و بخار پخش شد. ما هم تو يسرمون هم نورها يارکستر شروع به نواختن کرد و باال

 کم کم پر شد. لیفام يرقص هم با حضور جوون ها ي. صحنه مینشست

 .میبه مهمون ها بلند بش ییخوشامدگو يبردار بهمون اشاره کرد که برا لمیف

... چند تا آهنگ با هم میکرد دنیو شروع به رقص میرقص رفت يحنه به ص دیمن و ام ییاز خوشامد گو بعد

مدت  دی... اممیهم رفت. تا آخر شب مشغول رقص بود دیکه داماد رو تو قسمت مردانه خواستن و ام میدیرقص

 کرد. میاومد و همراه شمیپ عیتو مردونه موند و سر یکوتاه

چشم رو هم گذاشتن  هیمثل  زی. همه چدیشام رسزدن و وقت  یاز رقص تانگو هم چند تا آهنگ محل بعد

 .میخونه مشترکمون هست يشد و االن هم جلو يگذشت و سپر
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خودم  يو بابا یتا پدرهامون ما رو دست به دست هم بدن... بابا عل میو منتظر شد میخسته شده بود یلیخ

 آرزوهامون کردن... يخونه  یما رو راه یسعادت و خوشبخت يو با آرزو گهیدستامون رو گذاشتن تو دست همد

در  يدادم و چشم هام رو بستم. جلو هیتک دیبه ام ی. از خستگمیو سوار آسانسور شد میکرد يبا يهمه با با

 درو باز کرد. دیبا کل دیو ام میدیرس

لب  يرو يام نگاه کردم و خنده ا هیزیجه دمانیبود. چراغ رو روشن کردم و به چ یکیغرق سکوت و تار خونه

 نشست.هام 

 به خودم اومدم دست شو دور کمرم حلقه کرد و گفت: دیام يصدا با

  زم؟یعز يخسته شد -

 به صورتش کردم و گفتم: یعشق نگاه با

 جفتمون در بشه. یتا خستگ زارمیم ییچا هیاالن  یول یلیخ -

و  دیستمو کش.... و بعدش دشهیبرطرف م گهید زیچ هیمن با  یِخمارش نگاهم کرد: خستگ يو با چشما طونیش

 برد تو اتاقو درو بست.

****** 

 مییافتاد کجا ادمیبعد  ینا آشنا جا خوردم ول طیمح دنیشدم و چشم هامو باز کردم. با د اریهش يدیشد ينور با

 رو لب هام شکل گرفت.  يلبخند

نبود، داد  یس. کرونیمانتو رفتم ب دنیباشه. دست و صورتمو شستم و با پوش اطینبود و حدس زدم که تو ح دیام

 زدم:

 د؟ییییام ؟ییکجا دیام -

به بدنم  یو کشو قوس دمیکش ادیاز خواب ز يا ازهینشد. خم داشیپ دمیسرك کش ینبود و هر چ داشیپ اصال

 برگشتم به عقب: دیام يدادم که با صدا

  ؟يصدام کرد نجامیمن ا -

  ؟يکردیم کاریاون پشت چ -

 ؟یکارم داشت ی... نگفتهیچطور نمیزدم بب يدور هیاطراف بودم  نیهم یچیه -

ماه عسل قرار نشد از روز اول تنها  میاومد یشدم. نا سالمت يجور هیتنهام  دمینه فقط از خواب پا شدم د -

 بمونما...
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 میریو بعدش م میصبحونه بخور میگوشم گفت: اول بر ریتو خونه. ز میحلقه کرد دور کمرمو با هم رفت دستشو

 زم؟ی.. باشه عز. یهر جا که تو خواست

 شدیبود و داشت کم کم گرم م یشرج بای. هوا تقرایکنار در میکردم و رفت یظیغل بایتقر شیآرا هیاز صبحانه  بعد

شلوغ بود  یآخر هفته بود کم کی... چون نزدمیزدیکنار ساحل قدم م ي. دو نفرشدیحس م یباد خنک یگاه یول

 گفت: دیمکه ا کردمیگاه مهم داغ.... داشتم با ذوق ن يسوار قیو بازار قا

 نشدم... قیوقته سوار قا یلیخ م؟یسوار ش يایم -

تو نوبت  میبود مجبور شد ادی. چون تعداد مسافرا زرهیرو بگ قیرفت قا دیکه ام دمیکش ییهورا یخوشحال با

د که با سرعت دور ز قیجا قا هی. زدمیم غیهمش ج جانیو من از شدت ه میبود ایتو در قهی. بعد ده دقمیباش

 هم دردم گرفت هم بهم خوش گذشته بود.  قیمحکم افتادم کف قا

 يا قهی. چند دقرهیخواهش کرد ازمون عکس بگ روندیرو م قیکه قا ییهم از آقا دیو ام ستادیا قیجا هم قا هی

 سیشلوارمون خ یول میشد ادهیپ قیزود تموم شد... از قا یلیشد خ فی. حدیکه وقت برگشت رس دیطول کش

 ....میداد ونیوسفارش قل میاز تخت ها نشست یکی يونجا روشد. هم

 میخورد یرستوران محل کینمک آبرود. غذا رو تو  میو قرار شد بعد از ناهار هم بر دیخر یکم میاز پالژ رفت بعد

مشترکمون  یخوشحال بودم که زندگ یلی. خرهیداد کباب بگ حیهم ترج دیو من باقاال قاتق رو انتخاب کردم. ام

 نیسوار تله کاب میبر میگرفت میآبرود تصم مکن میدیرس یمسافرت دونفره مونه... وقت نیاول نیع شده و اشرو

 يجلو زیبود. همه چ یقسنگ یلیخ ي. منظره میساعت سوار شد میشلوغ نبود و بعد از ن ادی. خوشبختانه زمیبش

 يبلند غیرو تکون داد. از ترسم ج نیابک دیبودم که ام عتیطب ي. محو تماشاشدیم دهیهم د ایدر یروت بود و حت

 بود. صدام رنگ التماس گرفت: نیکه وسط کاب يا لهیبه م دمیو چسب دمیکش

 ... ما...مااان...ي.... وااترسمیتورو خدا نکن م دیام -

من از دستش دلخور بودم و جوابشو  یباال ول میدیخداروشکر رس نکهی. تا اکردیبدتر م زدمیم غیمن ج یچ هر

 کردم: دنیبودم و تظاهر به نشن تیاهم یبه حرف هاش ب دمداینم

ماه  می... مثال اومدیترسیانقدر م دونستمیساده بود نم یشوخ هیخب... فقط  یکنیم ينجوریچرا ا زمیعز الین -

 کنه... تیشوهرشو اذ دیروزا نبا نیعسل، آدم که تو ا

تو  دمیترس گمیم یکه وقت یانقدر خنگ یعنی ؟یچ کردمیتو... اگه سکته م ایکردم  تیشدم به سمت: من اذ براق

 نگما... یچیه خوامیم یه ؟یدونستینم یگیم
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 جبران کنم حتما.... دمیبعدا قول م میبحثو تموم کن ایباشه بابا اصال من مقصر فعال ب -

 دی. اممیاز خودمون عکس گرفت میسنگ نشست کی يجا رو هی. رفتمیم شیآروم شدم دست تو دست هم پ کمی

 :وفتمیبود ب کیاز پشت از ترس نزد ییصدا دنیعکس گرفت که با شن کی دیبوسیکه گونه ام رو م یحال در

 ...نمیبب دیریچه وضعشه... از هم فاصله بگ نیچه خبره؟ ا نجایا -

 بخوام بکنم. يحقو دارم هر کار نیداره؟ زنمه ا يرادیگفت: ا دی. اممیو کم داشت نیفقط هم تیموقع نیا يتو

 .شهیحاال اونش هم معلوم م دییشد: بفرما یعصبان شتریو که زد مرده بحرف نیا

 ****** 

شد: االن کجاش خنده داره... تمام حس و حالمون  یاز خندم عصب دیمن خندم گرفته بود... ام هیبق برعکس

 ...دیپر

 افشیق میو دادشناسنامه ر یوقت یگیکه راست م کردیباحاله... فکر نم یلیشد خ عیضا ارویکه  نیبابا هم -

 باحال بود. 

 ... گند زدن به ماه عسلمون....دنیم ریگ انیم یه يبا زنت راه بر يخوای... دو قدم مالیخیب -

 فازت رو پروندن... نکهیا ایکردم و گفتم: به ماه عسل  زیآم طنتیش يا خنده

 از دستش فرار کردم.... و زدمیمنظورمو گرفت افتاد دنبالم... قهقهه م یوقت یول هیمنظورم چ دینفهم اول

*****  

 ساخته و منتشر شده است )wWw.98iA.Com (این کتاب توسط کتابخانه ي مجازي نودهشتیا

 

 سال و چند ماه بعد: کی

که دارم...  یکردم نشون ندم از ناراحت یتموم شد... سع زی. همه چرونیساختمان محضر به همراه بابا اومدم ب از

از دستم  يکه مامان و بابا نگرانش هستن و کار یی... از آبروشهیباعث ترك خوردنش م یکی شهیکه هم یاز قلب

 ...ارمیبدست ب تونمیکه دنبالشم و نم ی... از آرامشادیبر نم

بهم  یکسکه دست  ییاطرافم فرار کنم... برم جا يآدما يرو بذارم و برم... از دست همه  زیدارم همه چ دوست

 بود... الیخواب و خ کیمثل  زیهمه چ نکهیا ای... وفتادهین یاتفاق چیکه خوش باشم و انگار ه یینرسه. جا

 کاریچ نمینتونستم بب گهیحرکت کرد و د نی. ماشرونیهم با داداشش اومدن ب یکه شدم عل نیماش سوار

شروع  هی نیا دونمیکه هست م یهر چ یول نه ایاتفاق ها من مقصرم  نیتو ا دونمی... بره به درك... نمکننیم

http://www.98ia.com/
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هست که بدشانس تر از من  یکس یعنی... یآغاز دردسر ها و بدبخت ي... برایخوشبخت يدوبارست... نه برا

بابا هم حق داره  دیبود... شا شهیبه بابا انداختم. بد اخالق تر از هم یبه خودم اومد. نگاه نیباشه؟... با ترمز ماش

شدم و رفتم تو خونه... بدون توجه به  ادهی... پستیکه محق تر از من ن دونمیو م نیا یباشه ول ينطوریا

 ...دموارد اتاق سابقم ش انمیاطراف

شاد  یزندگ هیکه خواهان  هی. کدوم آدمدمیبر یاون حرف ها رو بهم گفت به کل از زندگ یکه عل یوقت از

 نباشه. یکی انشیکه شروع و پا یزندگ هینباشه... 

 نیتر کیکه از نزد نکهیکه قلب و روحت نشکنه... حس مردن بهت دست نده... حس حماقت، حس ا یگزند هی

لحظه ها به دلم  نیتک تک ا ي... من آرزويکنارت بودن و هستن رو دست نخور یکنیکه فکر م يافراد

 ...يهم از دست داد رو تیمتنها حا نکهیا ياینباشه... گو زیهمه چ يایبابا گو يرنگ چشا نکهیمونده... حداقل ا

دفعه انگار از خواب  هیکه  کردمیعادت م یداشتم به همه چ واشی واشیرو دارم...  ایبد دن يحس ها ي همه

 در به خودم اومدم: يشدم. با صدا داریب یخرگوش

 يخوای... مينخورد یچیه شبیاز د گهیغذا بخور... مامان م ایپاشو ب ؟يچرا هنوز لباست رو عوض نکرد -

 ؟یبکش خودتو

 .خورمیاالن هر وقت گشنه ام شد م کشهینم لمی... ملوین خورمینم -

 ای یحتینص يحرف بزنم. حوصله  یبا کس خواستمیدو تا زانوهام پنهان کردم. االن نم نیهم سرمو ب بعدش

غم  يرو یهست که نخوام غم يقو يبهم وارد شده به اندازه ا یعل يکه از حرف ها یندارم. شوک يهمدرد

 و سکوته... ییدارم تنها ازینکه  يزیهم درك بکنند که االن به تنها چ هیبق دوارمیاضافه بشه، ام گرمید يها

ندادم و همچنان به نقطه  یتیداد... بهش اهم هیتک واریاومد تو. به د لوفریدر بلند شد متعاقب اون ن يصدا دوباره

 .کردمیروبروم نگاه م یفرض ي

 ... یشیتو خودت داغون م زینر ينجوریا يخواهر ؟یبگ يزیچ يخواینم -

 ...ستیمهم ن گهید -

از صورتش معلومه نگرانته... من درکت  نکهینسترن هم با ا یواسه من و مامان مهمه... حت ست؟یچرا مهم ن -

 دی. ما بامیکه غفلت کرد میماجرا ماها بود نیتو ا یمنم مقصر باشم ول دی... شایستیمقصر تو ن دونمیو م کنمیم

 من... زیآدم ها رو عز نیو خاندانش... ول کن ا یعل يهمه عجله مشکوکه. گور بابا نیا میکردیم فکر
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. ادیهمه در م يمدت صدا هیمامان نگه، بعد  ،ینگ يزی. تو چشهیهم نم وفتادهین یمن اگه بخوام بگم اتفاق -

 یراحت زندگ تونمیم یکنینن. فکر مهم بدتر ک شیاز چندماه پ دیو دوست و آشنا... شا لینسترن، بابا، فام ما،ین

  شه؟یم یام چ ندهینباشه؟ آ یپشتم نباشه؟ حرف یکنم؟ نگاه

شدن رو گونه هام.  ریاشک آروم آروم سراز يبگم. قطره ها يزینتونستم چ گهیشد د رمیگ بانیکه گر یبغض با

 اومد جلو و آغوشش رو به روم باز کرد. دید سمویکه صورت خ لوفرین

تو سرمون  یچه خاک دیاونوقت ما با شهیم تیزیچ هینکرده  ییلم تورو خدا غصه نخور. خداد زیعز الین -

 .شهیکم کم درست م یمطمئن باش همه چ ر،یآروم بگ کمی... میزیبر

آروم شم...  تونستمیکردم. نم هی. سرمو گذاشتم رو زانوهام و دوباره گررونیبگه رفت ب يزیچ نکهیبدون ا بعدش

 سرم: يآب اومد باال وانیل هیبا  لوفری. نرهیگیزرگ تو گلومه و راه نفسم رو مب يغده  هی يانگار

 .يآروم شد کمی دیآرامبخش رو بخور شا نیرو بخور بعدش هم ا کیک کهیت هی نیاول ا ایب -

 چراغ و خاموش کن و درم ببند. -

 ...رمیرو بخور منم م کتیاول ک -

آرامبخش چشمک  يکردم. ورقه  رونشیخوردم رو محترمانه ب رو کی. به زور آب کرهیتا نخورم نم دونستمیم

 نیاالن بهتر دیآب خوردم. شا ي ماندهی. دست انداختم و دو تا از قرص ها رو از روکشش جدا کردم و با باقزدیم

هام مست خواب شدن و به  چشمکه آدمها ساختند. کم کم  ییایاز دن يدهنده خواب باشه و دور نیتسک

 . دمیموقت رس یآرامش

 شهیمراعات کنم. من هم یخانواده ام کم يگرفتم حداقل جلو میکسل بودم. تصم یکم دارشدمیصبح که ب از

 باشه... یعیطب دیساکت باشم شا نجوریداشتم . پس اگه هم یآروم تیشخص

و نسترن ببافم  يشال گردن برا هیآورد و گفت  ییکاموا هیسرمو گرم کنه،  نکهیا يخودش برا الیبه خ مامان

 خودش هنوز وقت نکرده.

ساعت بلند شدم برم آب بخورم که سرم گج  کیراحت شه سرگرم بافتن شدم. بعد از  الشیخ نکهیا يبرا منم

 يناهارخور زیم یمسکن خوردم. رو صندل هیبود تا آشپزخونه رفتم و  یرفت و نتونستم بلند شم. به هر زحمت

 راه برم. کمیم تونست قهیبهتر شم. بعد از پنج دق کمینشستم تا 



  

 

یاکتابخانه نودهشت نودهشتیاانجمن   کاربر ●•قشقای•●  – ترك هاي قلبم   

wWw.98iA.Com 153 

به  يدیشد ي جهیدست داد و با سرگ یطرف صورت و دستم حس ضعفو کرخت هیکه رفتم  ییرایسمت پذ به

آخر  يلحظه ها کردمیبفهمم و کم کم چشم هام تار شد و حس م تونستمیرو م غیج يافتادم. صدا نیزم

 از گذشته افتادم: ییصحنه ها ادیو  نمیبیدارم م مویزندگ

 دوست نداشتم چوقتی... من هیبدون تویبهتره واقع یحرفا ول نیگفتن ا ياالن زود بود برا دیشا الین - «

 ؟یگیم یمعلومه چ چیه یعل -

 ...»يبهتره اول به حرف هام کامل گوش بد یباورت نشه ول دیشا دونمیآره م -

 و داشتم:ر یموقت بود و هنوز همون حالت کرخت یشدم ول اریهش یکم یگفتن کس الین الین يصدا با

 ادیباردار شدم... در راس همه  کردمیکه فکر م یوقت ادیافتادم.  یزنانگ يایافتادم که پا به دن يبار نیاول ادی «

 »که باهام کرد...  ییکارا يو همه  دیام

 و از هوش رفتم. دمینفهم یچیو بعد از اون ه دمیرو شن يریآژ يصدا

 ***** 

سمتم اومد و ازم خواست موهاش  يبچه ا يباغ سر سبز هستم . دختر کی يکه تو دمیشدم و د داریخواب ب از

جاش وول  يساله باشه. دختر بچه همش تو3 ادیرو ببافم و من هم مشغول بافتن موهاش شدم. به نظر م

بچگانه و  يبا لهجه  نکهی. تا اگوشهیو باز طونیش يموهاشو ببافم. معلومه از اون بچه ها دهیو اجازه نم خورهیم

 اش گفت: بامزه

. پس دهیاجازه نم ییاگه هوا شب بشه بابا یدونیکنم، تو که م يبرم تاب باز خوامیم گهیمامان جونم بسه د -

 ...گهیبدو د

 گفت: ییخنده نگاهش کردم که صدا با

 بکنه. شویدخترِ بابا... بذار بره باز گهید گهیمامانش راست م -

 . دمیشنیصداش رو واضح م یول دمشید یسمت صدا. صورتش معلوم نبود... تار م برگشتم

 ؟یخانوم يزل زد ينجوریا یبه چ -

داد. انگار که سال هاست  یبهم دست م يندیفوق العاده آشنا بود و با حرف زدنش حس خوش آ صدام

 ییصدا هیهست رو با تمام وجود حسش کنم... انگار  نمونیکه ب يقو یحس تونستمیعاشقشم... م شناسمش،یم

 ...يدوست دار یلیآدم رو خ نیکه تو ا تگفیکنار گوشم م

 شکمم: یاومد سمت بر آمدگ دستش
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رو  یگفت که حس آرامش يلحن عاشقانه ا هیحرف ها رو با  نیکنه؟ ا ینم تیفندق بابا خوبه؟ مامانشو که اذ -

 وجودم حس کردم. يتو

 خانوم گل؟ يخواینم يزیچ -

 چرا انقدر تشنم شد... دونمینم -

 گهی... نگاهم افتاد به شکمم که ددمیرو ند ی. برگشتم به عقب که کسدمیرو شن یسقرآن خوندن ک يصدا

همه  رفتمیم شتریکه ب یشده بود و هر چ دتریشد می. تشنگدمینداشت. وحشت زده به سمت درختها دو یبرآمدگ

 وش رفتم.و افتادم و از ه دکر ریگ یقرآن اومد. حواسم پرت شد و پام به سنگ ي. دوباره صداشدیمحو م زیچ

 آ...اا.ب... ت...شن. ..مه..... آاااب... -

 برات. ارمیم یتحمل کن گهیذره د هی. يآب بخور یتونیجانم مامان... دخترم االن نم -

 :دمیپرس یدستگاه بهم وصل بود به سخت یشدم. کل اریهوش کمی

 شده؟ یچ نجام؟یچرا ا -

که اورژانس  ی: تا وقتهیگر ری. زد زيافتاد هویکه  رونیب يومدیاز آشپزخونه م یتو خونه داشت ست؟ین ادتی -

 ...يشکرت دخترمو بهم برگردوند ایصد بار مردم و زنده شدم... خدا ادیب

 گفت: کنهیم هیمامان گر دید یاومد تو اتاق وقت پرستار

واهش خ دییدر اومده. بفرما یهوشیتازه از ب ضیمر رونیب دییبفرما د؟یینجایشما هنوز که ا يخانوم فکور -

 .کنمیم

 اشکش رو پاك کرد و گفت: عیسر مامان

به  ارنشیم ی. کرمیبکشم رو لبش بعد م سیبا دستمال خ کمیفقط تشنه اش شده  رمیباشه باشه االن م -

 بخش؟

صورت منو  نیا ریدر غ رونیب دیبخش. حاال خواهش بر ارنشیم يبه نظر دکتر داره. انشاهللا به زود یبستگ -

 ...میکشیهم خودمون م سیال خ. دستمکنندیم خیتوب

 ...رمیبه دخترم بگم م زیچ هیباشه فقط  -

 تر. عیو گفت: باشه فقط سر دیکش یپوف پرستار

هم که بشه من  يزیبدون هر چ نویرو نخور ا یچیه يغصه  گهی: دخترم ددیخم شد و صورتمو بوس مامان

 پشتتم. شهیهم
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 هیخوابم افتادم... فقط  ادیکرد و رفت.  قیتزر يزیچ هیرم که تو اتاق بود به س ي. پرستاررونیهم رفت ب بعدش

 . کم کم خوابم گرفت و چشمام گرم شد.ومدیم ادمیازش  ییصحنه ها

 ****** 

رو داده و من و  يمغز يسکته  صیدکتر تشخ مارستانیمن و رسوندن به ب نکهیمامان بعد از ا يگفته  به

 یمجدد اقدام کردن. ول ياز سکته  يریشگیپ يتلف برامخ يکردن و با دادن دارو ها يهمون موقع بستر

کنه که دکترا به دادش  هبوده سکت کیدو روز نزد نیا يتو گهیتو کما. مامان م رمیشبش من به مدت دو روز م

 .دنیرس

ماه  کیاومد و گفت که فلج دست و صورتم موقته و کمتر از  نهیمعا ياز به هوش اومدن من دکتر برا بعد

 برام مهم نباشه... گهیکه د دمیرس يهر چند به درجه ا .شهیدرمان م

 حساب کنه. هیو تسف رهیمرخص بشم و بابا رفته داروهامو و بگ مارستانیهفته قراره از ب کیامروز بعد از  بالخره

 که در اتاق زده شد و دکتر اومد تو: دمیکمک مامان لباسهامو پوش به

 ؟ينبود ی... از ما راضيریم يدار یشحالکه خو نمیب یما در چه حاله؟ م ماریخب ب -

 .ستیبرام مهم ن یچیه گهیگفتم: نه د یسخت به

که  هیافسردگ یکه داشت یاز عوارض یکی. یشیکه اصال درمان نم یباش هیروح نیبا ا ينشد اگه بخوا گهینه د -

هم به مادرت دادم که  درست ي هیهم در مورد تغذ ییها دیها نبا دیاز با يسر هیمن برات چند تا دارو دادم و 

 ویزیبا چند تا دارو و چند جلسه ف يدار تدست و صور هیهم در ناح یفلج موقت ي. برایکن تشیرعا دیحتما با

تنش و  چیه دینره که نبا ادتونیو  نی. فقط اشهیرفع م یانشاهللا همه چ گهیماه د کی... تا شهیحل م یتراپ

 دیتونیو م دیشما از االن مرخص گهیمکان دور بمون. خب داال یتنش زا حت طیو از مح یداشته باش یاسترس

 ..دیبر

 لطفتون رو جبران کنم... تونستمیدکتر. کاش م يآقا یگفت: مرس مامان

 نیهم با ماش مای. نمیتو راهرو منتظر بابا شد میدکتر رفت ما هم رفت یبه حرفشون نکردم. وقت یتوجه گهید

که گرفته بود رو داد به  ییداروها دیرس یسمتمون. وقت ادیکه داره م دمی. بابا دمیدر منتظر بود تا ما بر يجلو

 مامان و بهم کمک کرد تا بتونم راه برم.

و لرزش دست راستم  یکرخت یبهتر شده ول کمیدهان و صورتم  یکج گذرهیاز مرخص شدنم م يهفته ا کی

 دیامروز که رفتم دکتر گفت فعال با. شهیکامال خوب م گهیدکتر تا دو هفته د يکامال خوب نشده. به گفته 
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وزن نداشته باشم اما  هاضاف گهیدوست داشتم د شهیبخورم و قطعش نکنم. جالبه که هم مویافسردگ يقرص ها

بد. به  ایخوبه  دونمی... نمادهیز ياز غصه  يوزن کم کردم. انگار لویافتادم که کمتر از دو هفته ده ک يبه روز

 ....یخاک يکره  نیاز ا شدمیخودمم محو م دیو با همه يبرا هینظرم وجودم اضاف

 بود؟! یهمه بدبخت نیبه درگاهت کردم که سزاش ا یچه گناه ای! خدادم؟ینقطه رس نیشد که به ا یچ

***** 

 گذشته

با جمع دوستامون  يبرف باز یبود. بعد از کل دیمن و ام يبرا يزیو خاطره انگ ییایرو ياز شب ها یکی امشب

از  يریشگیپ ي. برارهیهم کباب بگ دی. قرار شد من سوپ بزارم و امدیچسبیخوشمزه مداغ و  زیچ هی

 بود. زیچ نیسوپ داغ بهتر هیخوردن  یسرماخوردگ

 شده... نیسرم سنگ کردمیکردم چون حس م يهم محکم کار یخوردن قرص سرما خوردگ با

 ...یول ارهیدووم ب طیشرا نیه تو انتون یهر کس دیو جمع و جورمون انداختم. شا یبه آپارتمان نقل ینگاه

 . شهیگلستان م ای. انگار واقعا دنشهیآسون تر م یهر کس يباشه برا ونیعشق در م يپا یوقت یول

. سوپ وفتادهین یاتفاق چیه یو فرض کن ياریخودت ن يبه رو یتونیم ینیبب یتوجه یچقدر هم از عشقت ب هر

 رونیبه ب یرو کنار زدم و نگاه يتور يدم پنجره و پرده ... طعمش خوب شده، قاشق به دست رفتم دمیو چش

 انداختم. 

برگشت.  هوی دیدر آپارتمان که رس يکرد... جلو نیصورتمو مز ي. لبخنددمیدستش د يتو يرو با غذا دیام

. زن!.. هی... کردینفر صحبت م هیبوده. انگار داشت با  یبفهمم چ دیبرداشتم شا فونی. رفتم آهیچ نمینتونستم بب

 .کننیصحبت م یچ يبدم درباره  صیدقت کردم نتونستم تشخ یهر چ

... بکش کنار... به الی. به خودم اومدم و گفتم نکردیدرو باز م دشیداشت با کل دیام یرفتم کنار پنجره ول دوباره

 یچیه که یدونی. تو ميتو دلت راه بد یمسخره شک زیچ هی دنیبا د دیرفت. تو نبا نیاعتمادت از ب يزود نیهم

 ست. پشت پنجره ها منتظر نباش و خوشحال باش...ین دیترد يبرا یچی... هنهیوجود نداره... آره هم يبد زیچ

با  دیبه آشپزخونه رفتم. ام دیو پشت ام دمیاومد... بافتمو پوش يزنگ در اومد. در و باز کردم که سوز بد يصدا

 که به چهره ام انداخت گفت: ینگاه

 ؟یناراحت يزیشده؟ از چ يزیچ -

 ارم؟یغذا رو ب ای يخوریم ییلحظه احساس سرما کردم. چا هینه نه فقط  -
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 نه گشنمه سفره رو بنداز... -

 یاالن به سخت زدم،یغر م دیبه جون ام یگه از گشنگ شیساعت پ کیگفتم و مشغول شدم. برخالف  يا باشه

سفره رو جمع کردم و بعد از  عیموم کرد سرغذاش رو ت دیام ی. وقترهینم نییاز گلوم پا يزیبخورم و چ تونمیم

 غیو تظاهر به خواب کردم اما در تمبخوابم به سمت اتاق خواب رف رمیخسته ام م نکهیشستن ظرف ها با گفتن ا

 یمنطق یلیرو گرفته بود و نتونستم دل المیکه آرامش و خ خوردیبه مشامم م ییبوها هی. دنیلحظه خواب کیاز 

 یچیکه ه دیام يکردن ها يدور يکه انگشت شمارن... برا ییما شدن ها ينمون... برادور بود يکنم برا دایپ

 امروز پر رنگ نشد... يوقت به چشمم به اندازه 

پتو. نفسهاشو  ریو رفت ز دیآروم اومد کنار دراز کش دیخودم رو به خواب زدم. ام یدر به خودم اومدم ول يصدا با

بردم که تالش من در هر صورت  یبه آغوشش داشتم. تازه االن پ يدیشد لیکنار گردنم حس کنم. م تونستمیم

 ...دنیم خوب يبد جاشون رو به حس ها يکنارمه همه حس ها یاست. وقت دهیفا یب

 خوب به خواب برم....  يزهایکردم با فکر به چ یو سع دمیکش یقیعم نفس

**** 

وقتم به بطالت بگذره برم  نکهیا يداشتم به جا می... تصمرونیزود از خواب پا شدم و حاضر شدم تا برم ب صبح

 بره.... راههیمختلف تا کمتر فکرم به ب يکالس ها

 يسطح گرفتم و برگشتم سمت خونه. تو نییتع ي. وقت برارونیبود که از آموزشگاه زبان اومدم ب 11 ساعت

و بابا  دیحال و احوال از ام ی. بعد از کمشناختیو باباش رو م دیکه از قبل ام دمیها رو د هیاز همسا یکیراه 

 من من کرد در آخر بهم گفت: کمی یعل

 ...خوامیرو م تیپدرتم و خوب يوقت من جا هی یبزنم ناراحت نش خوامیکه م یجان دخترم از حرف الین -

 شده؟ نگران شدم.... يزیچ -

 انیاما خواستم در جر نه ایبود  دیام ستمیبود... مطمئن ن دیام هیشب دمیرو د یکی شیراستش چند وقت پ -

 اومد من شرمنده نشم. شیپ يزیبعدا اگه چ یباش

 خواد... ینم یکه شرمندگ دیدیرو د دیام نکهیخب ا -

بود. خدا کنه که  يا گهیدختر د هیمکث کرد: تنها نبود با  کمیبگم...  يچطور تشی: راستنییانداخت پا سرشو

 و شباهت باشه... دید يباشم و خطا دهیاشتباه د
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کردم  یخداحافظ يچطور دمیحرف هاش گوش ندادم. آشفته شدم اما نخواستم نشون بدم... نفهم یِبه باق گهید

دو زانوم افتادم و از ته دل زار زار به بخت خودم  يرفتم تو، رو نکهی. به محض ادمیبه خونه رس يو چطور

 مو باختم... هی. به کل روحستمیگر

خودمو  ادیجلو دستم بود و پرت و با داد و فر یها پا شدم و هر چ وونهیمثل د دیهام ته کش هیگر نکهیاز ا بعد

 :زدمیبا خودم حرف م دهیبر دهیو بر زدمیکردم. هق م یخال

نشونم بده همه  ایحرف بشنوم ...  دیبا ی... تا کشهیتموم م یکوفت یزندگ نیا یخداااااا...... خسته شدم. پس ک -

 :کیرو سرام دمیزدم و با زجه خواب خالصم کن... هق ایحرفا غلطه  نیا ي

 تمومش کن فقط.... نیخالصم کن تورو به امام حس -

هام و بعد هم به حمام  يساعت به خودم اومدم و اول شروع کردن به جمع کردن خرابکار کیبعد از  اونروز

شام  يزنگ زدم تا برا تایبه مارتا و آرم د،یبا ام یشام و هماهنگ يبرنامه  دنی. با چدمیبه خودم رس یرفتم و کم

 رو عوض کنم. میزندگ ي هیرو خواستمی. منجایا انیب

خودم  ی. بهتره تا وقتکنهیتو همه جا صدق نم نیا یول زهایچ ندیمردم نگو یزکیتا نباشد چ گنیکه م درسته

پشت سر منم  یحت وفتهیپاش ب نمیبیکه من م یمردم نیراجع بهش قضاوت نکنم. ا شیپ شیپ دمیرو ند يزیچ

ازش بهره  دیبا میما هست نیخدا عقل و داده، ا ی. وقتهیرخواهیبگن قصدشون فقط خ نکهیولوا زنندیحرف م

 ... میببر

***** 

 یآخرش ، طرف بازم ب اد،یو سراغ آدم م رهیگیطرفه خودش خود به خود راهشُ م کیعشق  نکهیبا ا یحت

دردسر  يعشق رو با همه  نیخودم بودم ا نکهیاپبدا کنه. با  یراه خروج تونهیو نم شهیگرفتار عشق م اریاخت

باعث  يقصد چیکه بدونِ ه قِدور بشه... بازم آخرش عش دمید يروز از جلو هی یهاش شروع کردم... اگه حت

عشق «  گنیرو بهش م دهینشه ازش گرفت و به ثمر نرس یکه حس درست ی... عشقنمشیبخوام دوباره بب شهیم

 »...طرفهـ  کی

باشه... هر چند که به  یدوست داشتن خال دی. شاستیاسمش عشق ن یبوده ول يمختصر يه عالق یگاه دیشا

 .شمیگردنم شده نم زیکه دستاو یشدم اما منکر شک یهم راض نیهم

که  یکس يبار بود که بازگوش کردم.... برا نیاول يبود که رو دلم تلنبار شده بود و برا ییحرفا يها همه  نیا

ابراز کنه اومده و  يچه جور دونهیکه عاشق شده و نم یمهربون يماینکردم. داداش ن وقت باهاش درد دل چیه
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به خودم بگم، فقط  یرو نداشتم حت شکه جرات ییاز ناگفته ها زدمیکه حرف م ی. موقعخوادیاز من کمک م

ه با زبون و نه سرزنشم نکرد.... ن مایکنم. در آخر واقعا سبک شدم... داداش ن یسکوت کرد. اجازه داد خودمو خال

 .دیبهم بخش يکه بهم زد روح دوباره ا یبا چشم هاش... اما حرف

حرفها  نیچرا ا دونمیباشه... نم نتونیب دینبا یشما دو تاست و کس یزندگ نیا گنیم یچ هیبق ستی: مهم نگفت

که  يقل شدعا يمن پشتتم چه االن چه بعد ها... به اندازه ا یداشته باش یمیهر تصم دونمیاما م یرو گفت

 جایاعتماد ب چکسینره به ه ادتی یول هکرد زیصبرتو لبر هیدلت از کجا پره که  دونمی. نميریبگ میتصم یبتون

کارات  يهمه  نجای... تا ايریاحساست بگ ياز کفه  شتریمنطقت و ب يبه کفه  نینره از ا ادتینداشته باش... 

اما از عقل و  ستیحرف ها ن نی... نه نقل اير بگذارکال حس و احساستو کنا نکهیحست بوده... نه ا ياز رو

وقتشه که بزرگ  یواسه خاطرِ سنِ... ول گمیاونم م ياستفاده کن... تا االن چوب احساستو خورد شتریمنطقت ب

 .... یتر ش

 !؟يرینگ یمیعجوالنه تصم گهید يدیقول م یبغلم کرد و گفت: باشه آج بعدشم

 ازیبهت ن یلیداداش... خ یکه هست یو گفتم: مرس دمیابروش رو بوس کنار ییتر شده بود، جا یکم چشمام

 داشتم... 

***** 

 اول دردناکه... عشق

 طرفه کمر شکن.... کی عشق

کتابها و کتاب مورد  يگرفته بودم. رفتم کنار قفسه  تایافتاد چند تا رمان از آرم ادمیسر رفته بود که  حوصلم

 نظرمو برداشتم.

 مامانم افتاده بود: يدن بودم که زنگ تلفن خونه به صدا در اومد. شماره خونه مشغول خون یساعت مین

 الو.... -

 :سادیمامان قلبم وا ي هیگر يصدا دنیشن با

 افتاده؟ ياتفاق بد ؟یکنیم هیشده ؟ چرا گر یمامان.... چ -

 لوفریهمسن ن لوفریجوون بود. دور از جون ن یلیخ یفوت شده... طفلک تییسالم... آره عروس خواهرزن دا -

 مادرِ بدبختش.... چارهیبود... ب
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 ينجوریا دیتو نبا ی. منم ناراحت شدم ولسادیلحظه قلبم وا هی ؟يدیخبر م ينجوریکردم: مامان چرا ا اعتراض

 نه؟ گهید یگیشده فوت شده؟ زن محسن و م ی... حاال چیکن

... رهیبهشو در م زنهیم یکی شدهیرد م ابونیاز ختصادف کرده... داشته  نکهی... مثل اگهیواال قسمت د دونمینم -

مادر شد...  یواسش کبابه... هنوز دو سالش نشده که ب گرمی... جخوردیخودشو م ریطفل معصوم دخترش هنوز ش

 زد... هیگر ریگفت و دوباره ز نویمامان ا

 رونیهم از ذهنم ب لحظه هیناراحت شدم... چهره اش  یلیصحبت با مامان تلفن و قطع کردم. خ کمیاز  بعد

مراسم  يفکرها تا فرداش که برا نیوسط.... ا نیا شهیم یجوون بود... بچه اش چ یلیخ چارهی.. برفتینم

 ...دمیهم از شب اول قبر و مرده ترس یکمیموقع خواب  یبرم همش تو فکرم بود... حت خواستمیم

و از اونجا  میمامان شد يخونه  یراه دیحمو  لوفریصبح نتونستم چشم رو هم بزارم... صبح زود به همراه ن تا

. میگفت تیکنارشون و تسل میو رفت میدیرو د ییغسالخونه،زندا میدیرس یبهشت زهرا. وقت میرفت کراستیهم 

 یتاب یب یلیخ یغش کردند... خانوم مسن مبلند شد... چند نفر ه هیگر يبعد جنازه رو آوردن... صدا قهیچند دق

... کردنیم هیمادرش گر يها يزار هیگر دنیبود همه با د يگذار ریتاث يبود... صحنه ها مادر ستاره ای. گوکردیم

چشم هاش بود و شونه هاش تکون  يچشمم خورد به محسن... صورتش سرخ شده بود... دست هاش رو

 ...خوردیم

 يبسپرند... صداستاره رو به دست خاك  خواستنیکه م ی.... موقعمیبخون تیتا نماز م میرو گرفتم و رفت نگاهم

 :کردیم ییمادرش بلند تر شد و نوحه سرا

مامان جان...منو  يریمن...کجا م يبخوابم... ستاره  نجایدخترم ا يجا دی... من بادی... ولم کننشیبریکجا م -

 یتتار موهات...کجا رف ي....مادرت فدادیخدااااا..........بچه مو ولش کن يبدم... ا ی... جواب دخترتو چدیجاش ببر

روز و  نیرفتم تا ا ی... کاش من زودتر مدمیخوابیم نجایاتو  يتنم... کاش من جا يتو... دخترِ جوونم... پاره 

 نی... اهیبتیچه مص نی....... اااااااای.... خدایتنها بمون ذارمی... نمامیباهات ب خوامیاش:منم م نهیبه س دی...کوبدمیدینم

 .....رهیگیم شیداره آت گرمیرو دلم... ج یبود گذاشت یچه داغ

جنازه رو دفن کردند...  ان،یحال شد و تو همون لحظه اهللا اکبر گو یب کمیصلوات بلند شد... مادرش  يصدا

مادر و خواهرش  يآه و ناله  يکرد. دوباره صدا هیزانو زد و گر نیزم يبلند شد. پدرِ ستاره هم رو غیج يصدا

 .نیبه زم دیکوبید که داشت سرشو مهم محسن گرفتن ییبلند شد... محمدرضا و دا
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 نیا دنیقبر و از اونور خواهر ستاره با د يرو ختیری. گورکن خاك رو مدیوزیم یبه شدت گرم بود و باد گرم هوا

 صحنه از حال رفت...

مهسا تو خونه اس. از همه  شیاسم دخترشون صدفِ و االن هم پ دمیاونجا فهم میکه به رستوران رفت یوقت

با  شهیکه بزرگ تر بشه هم یعمر بدون مادر، بزرگ بشه... وقت کیصدف سوخت... قراره  يرادلم ب شتریب

سخت  یلیمادرِ ستاره خ يبرا دی... شانهیبیصدف ضرر م شتری... از همه بکنهیکمبودِ بزرگ رو حس م هیخودش 

که  يه... دخترعمر خون دل خوردن بوده و سالها کنارش بود کیکه حاصل  ياز دخترش... دختر يباشه دور

اما چند سالِ بعد که وارد  دیفهم ینم يمادر یاز ب يزیداشت... هر چند کوچک بود و حاال چ يخودش هم دختر

 کرد.... واهداجتماع بشه، قطعا نبودِ مادرش به وضوح حس خ

 .میمادرِ ستاره حرکت کرد يبه سمت خانه  تیسه همان جمع ساعت

شده بود، به  ختهیآو واریکه به د اهیاز ستاره با ربان س ی. عکسِ بزرگ...دادیم يدیغم شد يمادرش بو ي خانه

که ستاره و صدف  يا گهیقاب عکس د کیانداز شد.  نیخونه طن يصوت قرآن در فضا ي... صداخوردیچشم م

 یهم کنارشون بود... همچنان مادرش ب اهیگذاشته بودند... دو تا شمع س زیم يرو بغل کرده بودند رو گهیهمد

 هم مشغول پخش کردن حلوا و خرما شدند.... ي... چند نفرستندیگر یهم م هیاش، بق هیو از گر کردیم يارقر

ها و حرف  هیمامان ستاره گر د،یرس یکه م یاومده بودند.... هر کس يادیز تیشد... جمع یکم کم پر م سالن

خونه  ينوحه هم در فضا ياسرم بود... صد يبلندشون تو يها هیگر ي... صداشدیم شتریسوز دارش ب يها

 شد... بستاره جل يدادم، نگاهم سمت عکس ها هیتک لوین يپخش شد.... سرم رو به شونه 

 یلیعکس ها چهره اش خندان بود... معلومه خ يهمه  ينداشت اما خوشگل بود... تو يکننده ا رهیخ ییبایز

 نینبود...ب ایکه عمرش به دن فیحعکس ها بود... يکه تو همه  يناز يخوشبخت بودن... با اون کوچولو

داشتن و صدف هم  یخوب یگفت که حتما چشمشون زدن... چون زندگ ییو مامان، زندا ییزندا يصحبت ها

 يبچه  هیداشته  میزبون بود و همه به خصوص مامان و باباش عاشقش بودند... گفت که تصم نیریش یلیخ

 که عمرش کفاف نداده... ارهیب گهید

 یسخت و دردناکه.... ول یلیخ میدعوا دار یشک دارم و گاه دیبه ام نکهیکردم ا یتا االن فکر م... دمیکش یآه

 استیآخرِ دن میما فکر کن دی... شاینیبیکه م ستین ياونجور یزندگ چوقتیعوض شده... ه یبه کل دمیاالن د

 ..وجود داره. هم يبزرگتر يدردِها فهممیاالن م ی... ولمیدار ییجز يدعوا هی یوقت
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بودند...  ستادهیدر ا يجلو گهی.... محسن و چند نفر ددیچند ساعت گذشت.... وقت رفتن به خونه رس دمینفهم

 .... میکرد یو خداحافظ میگفت تیموقع خروج تسل

با  دیمامان چون حم يخونه  میبمون یساعت کی... قرار شد مینشستم، در سکوت به راه افتاد دیحم نیماش يتو

رسه...  یم گهیربع د کیراهه و تا  يباهاش تماس گرفت که گفت تو دیخونه نبود... حم مای.. نکار داشت.. ماین

 .دیرس مای... همون لحظه نختمیهمه ر يبرا دیدم کش یکردم... وقت ییهوس چا

شام  دیگفت شا دیخبر نداشتم... حم دیاز ام رونیو نشستم... از صبح که اومدم ب ختمیر ماین يهم برا ییچا هی

 اس ام اس دادم شام منتظرم نمونه... دیخاطر به ام نی... به هممیونبم

 جواب داد باشه.... قهیدلواپس شدم.... دوباره بهش اس دادم... بالخره بعد از ده دق کمینداد...  جواب

... درسش رستانیرفت سوم دب یم گهیکه انقدر بزرگ شده... چند ماه د شدیافتاد به نسترن... باورم نم نگاهم

 نسبتا خوب بود....

مون چهار پنج ساله  یباور کنم که زود بزرگ شد.. فاصله سن خواستمیبود.... از من بلندتر شده... نم دهیکش قد

 اما هنوزم به نظر من همون دختر ده ساله اس....

پدرم  يهنوز تو خونه  تونستمیاشتباه بوده... م نییازدواجم تو سن پا کنمیوقت ها فکر م ی... بعضدمیکش یآه

 کنم... یجوون یباشم و کم

 محکم به کمرم خورد: يفکر بودم که ضربه ا تو

 خانوم ما چطوره؟ یآبج -

 بهش:  دمیشدم و پر ی... حرصیلیاش محکم بود... دردم گرفت خ ضربه

 چه طرز برخوردته.... پشتش هم آه و ناله ام به هوا رفت... نیمنگل کمرم شکست.... ا -

 گفت: د،یکه اداهام رو د ماین

 نخوره خله... یگفتن کتک برادر گله هر ک می... از قديخورد ریانگار زخم شمش یکن یناله م نیهمچ -

 يکه زد يدار کاری... حاال چستیضرب المثل ن نیاس شامل ا وونهیکه د یواسش کج کردم: داداش صورتمو

 ...يناقصم کرد

 ...یش اریبا کتک هوش دیکه با یوت: من کارت نداشتم اونا کارت داشتن... انقدر تو هپرگفت

 دیکه د دی... حمدندیخند یبودند که داشتند به حرف هامون م دیو حم لوفریکه اشاره کرد نگاه کردم... ن یسمت به

 توجهم سمتشون جلب شد، گفت:
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 پاشو... يایب يخوایاگه م میبر میخوایاالن م الین -

 ....میمونیمگه شام نم -

 شم. داریب دینه صبح زود با -

 ... میحرکت کرد ،ینشده بود... حاضر شدم و بعد خداحافظ 6گفتم... به ساعت نگاه کردم... هنوز  يا باشه

. سوار آسانسور ومدیساعت خونه نم نیا چوقتیه دیدرو باز کردم، ام دیخونه... با کل يمن رو گذاشت جلو دیحم

که چراغ  دمیانداختم و وارد خونه شدم... د دی.. کلرو فشار دادم... بدون سرو صدا وارد راهرو شدم. 4شدم...عدد 

 حبش شد.... نهی.... نفسم تو سومدیم ییخونه روشنه... تعجب کردم... از اتاق خواب صدا

.... ستادیا یخودم اعتماد نداشتم... قلبم داشت از تپش م ي... به گوشاشدیم دهیدختر به وضوح شن هی يصدا

 م.... آب دهانمو قورت دادم...رفتم جلوتر... در و آروم باز کرد

... اشکام راه گرفته بود... دستام شروع به دیرگ هام خشک يصحنه مقابلم خون تو دنیاتاق شدم... از د وارد

و  شیلب زمزمه کردم.... هنوز متوجه ام نشدن.... غرق ع ریگفتم و اسمش رو ز يناباور يکرد.... نه  دنیلرز

 .....دیزلرینوش خودشون بودن... زانوهام م

در همزمان شد با  ریج ریج ي.... دستمو به در گرفتم... صداستمیپاهام با يرو تونمینم گهید کردمیم احساس

 برگشتن سرشون.... 

... حس زدیبود. چشام دو دو م میآغوش شوهرم، تنها مرد زندگ يچشم هام، تو يشوهرم درست جلو انتیخ سند

واسم سخت  دنیقابل انکاره.... نفس کش ریو غ یواقع زی.. اما همه چمسخره. یشوخ هی... الهیخوابه...خ کردمیم

االن وقت  الیتحمل کنم... ن دیجون بدم... اما فعال با خواستمیکه پر از کثافت بود م یطیمح نیشده بود... تو ا

. تمام شوهرم انداختم.. ينگاهم رو فقط به رو ینی... سنگيومدیاز پا درن ينشون بد دی... باستیکم آوردن ن

باره  نیرخت خوابم.... چندم کی... بهتره بگم شروفتهیب بمیچشمم به رق خواستمیتو نگاهم... نم ختمینفرتمو ر

 تختِ نجس چشم هام گرم خواب شده...  نیا يتو یمن باز شده... از کِ ابکه پاش تو اتاق خو

رو دور  يمالفه ا عیشده بود... سر که بهم افتاد خشکش زد... دختره هم خشکش زده بود... دستپاچه دیام نگاه

 .. عقب عقب رفتم که آروم و وارفته لب زد:دیچیبدن لختش پ

 ...؟يایم رید يبود یمگه نگفت -

چنگ زدم و از خونه  فمویمعتل نکردم... ک گهیباشه... د یبه خودم زدم...ههههـ منتظر بوده خونه خال يپوزخند

 ... رونیزدم ب
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با  کردمیوقت فکرشو نم چی.... هنییش، منتظر آسانسور نموندم و از راه پله ها رفتم پاگفتن الین الیتوجه به ن یب

من،  يباشه.... خدا يزیچ نیهمچ ای یفقط در حد شکه و اونم از افسردگ کردمیصحنه روبرو بشم... فکر م نیا

 !!!گذره؟یم یچ میتو زندگ فهممیمن انقدر احمقم که نم یعنی

ام  هیشدت گر شونیادآوریو به مرور گذشته ها پرداختم... با  ختمیریآروم اشک مو  دمیدویرو م ابونیخ طول

 نداشتم.... یبهش توجه یول خوردیزنگ م یه میشد. گوش شتریب

... حاال من با گهید يجا يبرد یرو م هاتیمن؟! چرا تو تخت من؟! کاش کثافت کار يچرا تو خونه  د؟یام چرا

 .خانواده ام.. شیبرگردم پ ییچه رو

... دوسش دارم... تو زرد از آب ستیمثلش ن یکس گهی... دنهیبهتر گفتمیکه من م هیهمون نیبگم مامان بابا ا برم

 آورده...  کیدر اومد. واسه تخت من شر

رو که با دو تا  يزی... هنوز چدمیرو نشناخته بودم... کور بودم که ند یقیحق دیخودم متاسفم که تا حاال ام يبرا

 ... شهیاورم نمب دمیچشمام د

نشده که  میسال و ن کیکرد.... هنوز  رمیرومه... چقدر زود غافلگ شیکه پ يتازه ا يایدن هیمن موندم و  حاال

شد...  یو چ کردمیفکر م ی... چشمیزندگ کی... فقط من شرمیتا ابد مال هم کردمی.... فکر ممیسقف رفت کی ریز

 از بودن با من رو تونستم... شکردن يبطه و دوررو تونستم تحمل کنم... سرد شدن را اشیکم محل

برگشتن  يبرا ییرو گهید ینگم.... ول يزیو چ نمیبب انتی... از توانم خارجه که ختونمیرو نم نیا گهید اما

 ندارم....

 خونه اس نشستم.... کیکه نزد یپارک مکتِین يرو دمیچند ساعت گذشته... به خودم که اومدم د دمینفهم

 لبم...  ينشست گوشه  يتا اس ام اس.... پوزخند 8کال و  سیتا م 30انداختم....  میبه گوش ینگاه

 لیفام شیبشه... پ يزیمتوجه چ یکس خوامیبرم... حداقل تا فردا نم تونستمیموقع شب کجا م نی... ادمیکش یآه

 ...ستمیدر تماس ن ادیز یرفت... از دوستام هم با کس شهیهم نم

جا بود... به عقل  نیشخص و بهتر نیآشنا افتاد... بهتر يون بوکم چشمم به شماره اکردن ف نییباال و پا با

 مورد نظرمو گرفتم. بعد سه تا بوق جواب داد: يشماره  یآن میتصم هی... بالخره با دیرس یهم نم یکس

 موندن ندارم.... يبرا ییجا شتیپ امیامشب ب تونمیم -

 ***** 
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 يخوایم ی... تا کيزد ینه حرف يخورد يزینه چ يدیکه رس شبی؟ از دشده یچ یبگ يخوایهنوزم نم الین -

.... هر چند که ؟يواسه خودت درست کرد هیچه حال و روز نیمثل مرده ها شده... ا افتی... قیبمون ينجوریا

سکوت  شهی... همیه شیتخل یاز نظر روان دیشده شا یکن چ فیبرام تعر یشده ول یچ ستیحدسش سخت ن

 یکارات خودکش نیبا ا يبخوا نکهی.... نه ایتا آروم ش یکن یخودتو خال ادیبا داد و فر دیبا ی. گاه..دهیجواب نم

 نباشه.... نطوریکه از نظر تو مشکلِ واقعا ا یاون دیتونستم کمکت کنم... شا دی... بگو شایکن

 حرفش: نیب دمیروح نگاهش کردم و پر یب

 ....هیکه جا افتاده شده و عاد هیزیچ هی ایمشکله؟  انتیاز نظرت خ ؟یچ انتیخ -

 بگم: يزیچ نیهمچ کردیزد.... فکرشم نم بهتش

 ؟یبهت گفته؟ مطمئن یک ؟یکنیاشتباه م دیشا -

که از  يمن.... تو اتاق خودم... شوهر ي... تو خونه دمشونیخودم مطمئن تر هست؟ خودم د ياز چشم ها -

که  یساختم... خلوت اهامویکه رو یی... تو جاادیم ادشیو بار من هی یکه ماه ي.... شوهرکنهیلمس من احتراز م

 .... ارهیخونه ام... دختر م يجا نیتر ی... تو خصوصمیانتظار داشتم فقط خودمون توش باش

بزنه تو گوشم  ادیب یکی! خودمم هنوز سخته برام باورش... دوست دارم شه؟یمهسا: باورت م يزدم به چشما زل

 ....الهیخواب و خ هیتر از  یواقع زیب تلخ بود... کابوسه... اما همه چخوا هیهمش  الیبگه پاشو ن

خواست گفتم باشه... منتظر بودم  یاز منه؟.... من که هر چ رادیتو چشام جمع شد:من براش کم بودم؟ ا اشک

اش و مامان و باب يانجام شده بود... رفتارا خواستیکه م يکار ومدهین رونیو حرف از دهنش ب گهیم یچ نمیبب

 نبودن...  یچیخودشون ه بهدستم... حاال خو ریانگار ز کردنیبهم نگاه م يجور هیتحمل کردم... 

 آوردم باال: شونیو پر عیسر سرمو

برم  دی: بادمیچی... بلند شدم و دور خودم پنهیدوستم نداره... آره هم گهید نهیزشتم نه؟ به خاطر هم یلیمن خ -

 دکتر 

چنگ  زیاز م ی... شالکنمیکارو م نیرت برم دماغمو عمل کنم خوب؟ آره خوبه... هممهسا نگاه کردم: به نظ به

 زدم و خواستم برم سمت در...

 ي... تو هر کارستین زایچ نیدردش ا دی... امایبه خودت ب هیکارا چ نیا الیبازوهامو گرفت و تکونم داد: ن مهسا

آدم مناسب  نیا میکه گفت ی... اونموقعیوقتشه عاقل بش گهی.... دای....به خودت ب گهید یکیسراغ  رهیاون م یکن

 يمحکم باش.... وقتشه دست از ساده باز يو زار هیگر ي... االنم به جايکردیروزا هم فکر م نیبه ا دیبا ستین
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... بعدش کننیم تتیو بگو من مطمئنم حما زیفرصت به خانوادت همه چ نیبسه... تو اول گهید تی... خريبردار

 و خالص... ریو طالق بگ ریگب لیوک هی

 ...شهیکه دارم هم ی....... تنها راهیی........ جدادیداد... طالق.... من.... ام یجولون م یطالق تو مغزم ه ي واژه

 کنم؟..... کاریچ دیطالق با يرو دوختم بهش: برا میرنگ و رو یب يو چشما نیرو زم نشستم

 ***** 

اون روز  ادیرو گرفته بودم...  میوقت بود تصم یلی.... خکردمیم يباز مییالو با گردنبند ط دمیتختم دراز کش يرو

گرفتم اول برم به مامان و بابا همه  میساعت که با مهسا درد و دل کردم تصم هیمهسا افتادم.... بعد از  يخونه 

 . ...رهیگیم لیو برام وک مونهیکردم بابا گفت پشتم م فیتعر یو بگم .... خوشبختانه وقت زیچ

 مــانده... راهنـمی پــ ِي تَنت رو ِعــطر

 ِ! قی عمــ ِقیعمــ دَمَشیــیبـو امــروز

 تر کردم! نیبا هـر نـفس بـغــضم را سـنگ و

 ست... يگری، تـنـت سـهم ِ د ـگریآوردم که د ــادیبه  و

 غمــت سـهم ِ مــن! و

 خواد...  یم هیکه دلم گر شهیم یآروم بشم... آروم و محکم.... اما گاه خوامیوجودم م يهمه  با

 سخت نبود... کردمیطالق، اونجور که فکر م يبرا دیکردن ام یبهم زد.... راض لیکه وک ی.... حرفیتوافق طالق

 .....میجدا بش یشد توافق یراحت راض یلیخ

***** 

 زنگ خورد... شماره اش آشنا نبود: لمیموبا

 الو ...... -

 خانوم صحبت کنم.... الیبا ن خواستمیم دیسالم ببخش -

 خودمم امرتون؟.... -

 .....دمیدوست ام یعنیکه....  یمکث کرد: همون یهستم.... کم مایمن ش -

بهم ببنده رو  خوادیکه م یفیمشت اراج هینداشتم که بخوام تحمل  یخوب ی.... اصال وضع روحدیهام لرز لب

 داشته باشم. لحنم تند شد:

 ؟يخوایم یچ -
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 ... رمیچند لحظه وقتتو بگ خواستمی.... فقط مخوامینم یچیباور کن ه -

 گفتم: یداشته باشه. حرص تونهیم یکرد.... آخه چه صحبت یم ینیرو سرم خراب شد.... قلبم سنگ ایدن

 شنوم.... یم -

ر من واقعا خب یباور کن خوامیزن داره.... م دیام دونستمیبگم.... من نم ي... چطور یدونیبگم که.... م خوامیم -

 دونستم.... یو دوست دارم.... واقعا نم دینداشتم.... من واقعا ام

 به نظرت قابل باوره؟ -

ببرند  یدونستم محال بود باهاش دوست بشم... اگه مامان و بابا بوئ یگم.... باور کن اگه م یاما من راست م -

 ...شهیبد م یلیماجرا واسم خ نیاز ا

 یبفهمه نترس به کس يزیچ یکه کس ینیبهم... اگه نگران ا يزنگ زدچرا  دمیادامه بده: حاال فهم نگذاشتم

 مزاحمم نشو..... گهیبگو باور کنه... اونقدر احمق نشدم.... د یدروغاتم برو به کس نی... اگمینم

 بخنده...  شمیبه ر یکس خوامیمضحکه دستشون بشم. نم نیاز ا شتریخواستم ب یو روش قطع کردم. نم لیموبا

و عشقِ احمقانه اش.... حتما االن که من رفتم راه باز  دیام ي چهیاس... باز چهیدونه که باز یم نمدختره ه نیا

 ...ایدر يشده برا

رابطه داره... هنوزم به  ایهم االن با در دیگذشت... شا هودهیچند سال عمرم ب نیتمام ا یعنی... دمیکش یآه

بگم اما تهش هنوز دوسش دارم...  راهیدلم بهش بد و ب تونم فراموشش کنم... هر چقدر هم تو ینم یراحت نیهم

 سخته.... یببرمش ول ادمیکردم از  یانکار کرد... سع شهینم

 ....دمیشده نگاه کردم.... به اسم مورد نظرم رس رهیذخ يشماره ها به

***** 

واقعا به سالمت  گهیکه د یکنیم ییکارا نی.... ببیچقدر تو احمق ؟يبهش زنگ زد یواسه چ الین يا وونهید -

 عقل شک کردم...

 ....دمیترک یزدم م یبدونم پشت سرم چه خبر بوده.... باهاش حرف نم دیمهسا من احساس کردم با -

 سر خود نباش... نی.... انقدر آستيکرد یمشورت م یکیبا  ای.... يکردیصبر م دیراهش نبود.... با نیا -

طرف  هی... از میدیکدوممون به مراد دلمون نرس چیه دونم یاز کارم. حداقل م ستمین مونیاالن پش -

 ....هیحس بد یلیدلم سوخته.... خ نکهیا ایدلم خنک شده  دونمیسرگردونم، نم

 به هم؟ دیگفت یحاال چ -
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... خداروشکر مخالفت نمیرو بب گهیهمد ییجا هیاولش که زنگ زدم معلوم بود شوکه شده.... ازش خواستم  -

 نکرد...

 شد؟ یچ ؟یکجا رفت -

 يجا هی میگرفت و رفت لمیتحو یبود... مال مامانِ دوستش بود... تو شهرك غرب... خالصه کل شگاهیآرا هی -

 ایبهش زنگ زده  دیام دمیشده و ازش پرس یکردم چ فیبراش تعر یو باهاش حرف زدم... وقت میخلوت نشست

 یلیخ دیگفت از ام یداد... حت شونمعکسشم ندوست داره...  یلینه قسم خورد که نامزد داره.... گفت نامزدشو خ

 يبوده عالقه ا دیگذروندم... گفت همون موقع که با ام الیخ هیبا  یهمه وقت و الک نیا ینیب ی... مادیبدش م

عادت بوده که بعد ها خودشو سرزنش  هی دیرو دوست داشته... گفت حسش به ام يا گهیبهش نداشته و کس د

بهم  یدونینبود... م کردمیکه فکر م ي.... اصال اونجورمیبا هم درد و دل کرد ی.... کلدیکرده از دوست شدن با ام

 بود... گهیجور د هیراجع به من  تشی... گفت ذهنستمین یبهش گفته من آدم درست تایگفت آرم یگفت؟! م یچ

 ؟يچه جور -

 دیکه من و ام شدیتم... باورش نمهم گف مایاز زنگ زدن اون دختره، ش ینداد... حت حیاونم توض دمینپرس گهید -

جالبه که  یلیاونم نفرت از مارتا.... خ میحس مشترك دار هیهر دومون  ی... ولمیستیکه با هم ن مهیماه و ن کی

 زن ارادت دارن... نیچقدر همه نسبت به ا

 یعدا بهت زنگ مبرم.... ب دیبا گهیجونم من د الی.... نیفکر نکن گهیبگم... بهتره راجع بهش د یدونم چ ینم -

 زنم...

 سرتو درد آوردم... فعال خدافظ... دیباشه مهسا جان... ببخش -

 ***** 

 نداره؟ یراه چیه یعنی ینیحس يآقا -

مقدار طول  هی دیببخش دیخوای... اگه هم نمدیتون رو ببخش هیمهر دیبا دیتر جدا بش عیسر دیخواه یشما اگر م -

 ...کشهیم

 مثال چقدر...؟ -

 نصورتی... در ادیرو ببخش هیمهر دیبا دیجدا بش دیخوایه نظر دادگاه داره... همسرتون گفته اگه مب یبستگ -

 هیعل یمدرک نکهیمگر ا د،یکن يکار دیتونینشه نم ی... حق طالق با مرده.... تا اون راضهیبا طالق توافق یراض

 ....گهید يزایچ یلیو خ ادیاعت ای انت،یاش وجود داشته باشه... خ
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هر چقدر طول بکشه اشکال  گذرمیام نم هیمن از مهر یکرده ندارم.... ول انتیکه ثابت کنه خ یاسفانه مدرکمت -

 نداره....

 برم... گهیشدم: با اجازه تون من د بلند

 درِ اتاقش اومد: يتا جلو همراهم

 فعال خدانگهدار.... دمیرو بهتون اطالع م يمن زمان دادگاه بعد -

 خداحافظ... -

برم... دوست  خوامیکجا م دونستمینم رونی... از آسانسور که اومدم برونیکردم و رفتم ب یهم خدافظ یمنش با

 نداشتم برگردم خونه.....

 زنگ خورد: الو سالم... لمیموبا

 شد؟ یچ ؟يسالم چطور -

... اگه دهیم هینه اون مهر بخشمیمو م هی.... نه من مهريفعال که دوباره افتاد دادگاه بعد یچی.... هستمیبد ن -

کور خونده اگه فکر  یکنم.... دوست دارم زودتر جدا شم ول نکارویا خوامیببخشم که منم نم دیبخوام جدا شم با

 ؟ییکجا ؟یتو خوب میراحت قسر در بره، بگذر زارمیکنه م

 ... میبا بچه ها دور هم نجا؟یا يایم نمیمن خونه ام.... زنگ زدم بب -

اونجام فکر  کیبه مامانم خبر بدم تا  سای... واياشتم برم خونه، به موقع زنگ زداتفاقا دوست ند ایدر يوا -

 کنم....

 .... میو پوك هم خبر دار کیو از ج میشد یمیبا هم صم گهی.... االن دگذشتیم ایمن و در یاز دوست یماه دو

ا محمد دوست شده.... وقته که ب یلی... خستینبوده و ن شیتو زندگ يدیبرام مشخص و روشن بود که ام گهید

 یکه با هم موندن... وقت هی.... برام جالب بودکه چطورادهیدوست دارند اما قهر و دعواشون هم ز یلیو خ گریهمد

 گهیبه دوستاش م ایو از اون طرفم در رهیبگرو  ایتا آمار در ایدر يبه دوستا زنهیکه قهر هستن، محمد زنگ م

بار سرم  هی یدنبالش... حت وفتهیبشه و ب یکه عصب کنهیم يکار ادیربلج محمد د نکهیا يبرا یبگن... گاه یچ

 هم حالش بد شده.... ایبه محمد گفتن که در یزد و الک

 یآرومه ول نکهیکه محمد با ا کردیم ياز اون طرفم کار یبود ول یاحساسات یلیداشت.... خ یجالب تیشخص

 ....شدیم یشیآت

 شد داد زدم: دربست...  یداشت رد م یموندم...تاکس نی، منتظر ماشاز تماس با مامان و خبر دادن بهش بعد
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***** 

 یعیقابل باورِ خانوم سم ریغ ياما تو فکر صحبت ها دمید یم ونیزیبه چونه ام بود و در ظاهر تلو دستم

 بودم...  وارمونیبه د وارید هیهمسا

مدت  نیا يشده بودم... تو يپدر يه که دوباره ساکن خون شدیم یماه 7، 6شده بود و  يبه سرعت سپر زمان

که  ییها با رفتارشون دلم رو شکسته بودند.... به خصوص مادرا لیبه خصوص فام انم،یبارها شده بود که اطراف

 شوهرشون رو گول بزنم...  دنیترسیکه م ییپسر مجرد داشتن و زنها

دار ندارم...  ریواگ يماریب ستم،ین یجذامندارم،  دزیبگه من ا ستین یکی.... کردنیم نیخودم بهم توه يجلو علنا

قتل نکردم...  ستم،ی... قاتل نرمیطالق بگ خوامیجدا کنم.... م انتکارمیخوام راهمو از شوهرِ خ یمن فقط م

 من... يخودشون و بذارن جا توننیلحظه نم هیچرا فقط  دونمینم

... مگه من خواستم یکنیرتو از من قائم مشما چرا شوه زیعز يبگه آخه دختر عمه  یکی... دیشمام زن یسالمت نا

 کنه... انتیهمسرم خ

 روتو نکن اونور....  ینیبیمنو م ی... وقتادیب شیواسه خودتم پ يروز هی دیفکر کن شا نیبه ا ،یگرام ي هیهمسا

 شه،یم وهیبه بابات بگه حواستو جمع کن دخترت داره ب ادیآدم ب يعمه  نکهیرفتار ها.... از ا نیشکسته از ا دلم

.... اون لحظه دمیخودم شن ی.... گرچه بابا بهم نگفت ولمی. بگو پاشو از حدش فراتر نذاره ما آبرو دارشهیمطلقه م

 شد....  کهیت کهیقلبم فشرده شد، شکست و ت

در گوش هم پچ پچ کنند، درد  يحضور دار یجمع هیتو  یباشه و وقت ثیپشت سرت هزار تا حرف و حد نکهیا

 .... سوزونهیه... تا ته اعماق وجودت رو مداره، سوز دار

صحبت، رفت سر اصل  یساعت میکردن و ن ییرایبود... بعد از پذ یعیبود که زنگ در زده شد. خانوم سم عصر

 مطلب.

 زود بود.  یلیمزاحم شده. ناخود آگاه نسترن اومد تو ذهنم، به نظر من واسش خ ریامر خ يبرا گفت

 بشه.... یدرسشو ادامه بده و واسه خودش کس دیت من دچار بشه... االن بانداشتم نسترنم به سرنوش دوست

کنم... خداروشکر چند سالم  يخواستگار یعل يرو برا الین خواستمیجون بخواد م الیشما اگه ن يبا اجازه  -

 ....میو شناخت دار مینیب یرو م گهیهست همد

 ت:شد. به گوشهام اعتماد نداشتم. مامان گف خیتنم س يموها

 هنوز جدا نشده.... هنوز دادگاهشون تموم نشده..... الیاما ن -
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 دستشو گذاشت رو دست مامان: یعیسم خانوم

 دادگاهشون... شهی... انشاهللا هر چه زودتر تموم ممیکنیکه جدا بشه ما صبر م یاطالع دارم تا وقت -

 کباریکه  ییالیتا ن شنیم دایاسش پو يبهتر ينداشتند و مجردن مسلما موردا یزندگ يآقا تجربه  یعل یول -

 ...دیداره... شما بهتره بازم فکراتون رو بکن یزندگ کی يازدواج کرده و تجربه 

 ...هیهم راض یمهمه.... عل الیما خود ن يکه پا جلو گذاشتم... برا دونمیها رو م نیا يهمه  -

 با پدرشم صحبت کنم.... دیبا یبگم، ول یچ دونمینم -

 کردم منظورش من باشم... یشدم. اصال فکر نم ری... واقعا غافلگدمیحبت هاشون و نشنص ي هیبق گهید

 رو بدرقه کرد.  یعیبعد مامان خانوم سم قهینشون بدم. چند دق دیبا یچه واکنش دونستمینم

 با غرغر روبروم نشست: مامان

رده... من خودم پسر دارم... که ازدواج ک يدختر يخواستگار ادیبه واسه پسر مجردش ب يمادر هی شهیمگه م -

 ه؟ینظر خودت چ الین نمیبکنم... بب يکار نیهمچ ستمیحاضر ن

سال  ازدهیبزرگ تره فکر کنم ده  یلیاز من خ یتا حاال ازدواج نکرده ول نکهیاوال با ا خوامشیمن نم -

 ...ادیبزرگتره... بعدشم ازش خوشم نم

چرا به من  گهیبابات نم رنیبابات و بگ يوقت برن جلو هیه... بدون دیبابات هم با یبهتر مادر منم مخالفم ول -

 !ن؟ینگفت

 ...دیماجراها نکن نیا یفقط منو قاط دیبکن نیخوایم يهر کار -

***** 

 داد تا سرنوشت من عوض بشه... یدست به دست هم م یهمه چ کردم،یکه م يفکر برخالف

نگفت... سکوت کرد.  یچیداشتم مخالف باشه اما ه رو به بابا گفت انتظار يخواستگار انیکه مامان جر یوقت

 يذهنمو درباره  يتونه جلو ینم چکسیپشتش داشته باشه.... اما ه یمختلف يها ریتعب تونستیسکوت م نیا

 ...رهیداره، بگ یسکوت که هزاران معن نیا ریتفس

 یخواهد بود ول ینظرش منف دی.. شاخانواده به خونمون باز بشه.. نیاجازه بده راه ا خوادیبفهمم که بابا م تونمیم

 ...دونمیم دیدارم بع یکه از عل یبا شناخت

هست که دوست دارند  ییآل خانواده ها دهیکامال ا ،یو عقل یآل بود... از نظر اخالق دهیا يادیز یعل ییجورا هی

 ...ادیب رشونیگ یداماد خوب
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 الین يدیکه د اوردهیبه روم ن یشه.... تا االن کسب دهیتو سرم کوب دیاگه بخوام مخالفت کنم، انتخاب ام ترسمیم

معلوم شد  تیو نگاه کن... از انتخاب قبل نیبه بعد بش نیتو زرد شد... پس از ا يدیاز انتخابت، د نمیخانوم، ا

 و سکوت کن.... نیبهت اعتماد کرد... بش شهینم

 تو صورتم بکوبند؟!..... حرف ها رو نیبرسه خانواده ام بخوان ا يممکنه روز یعنی... دمیکش یآه

 ***** 

 ....ادیبهش ندارم. اصال ازش خوشم نم یحس چیمن ه د؟یفکر کن شتریب کمی ستیبابا بهتر ن -

 گرانید يها تیچند ماه شاهد اذ نیازدواج به نفع توئه... من تو ا نیخوام. ا یو صالحتو م ریبابا من خ الین -

 ينداشته باشه اما جلو تی... هر چند که واقعشهیم شترمیب پشت سرت يهم حرف ها تییبودم... بعد از جدا

 بابا... مونهیبسته نم چوقتیدهن مردم ه

 ....رمیبپذ میرو تو زندگ يدیسرعت فرد جد نیبه ا تونمیم يکنم. چطور یواسه مردم زندگ خوامیمن نم -

 یراه قبل يخوای. تو که نمشتریب ییآشنا يبرا هیخواستگار يجلسه  هیفقط  نیتموم شه... ا عیسر خوامیمن نم -

پدر و مادرت  دیبذار با صالحد يسر نیسرت آورد.... ا ییکه چه بال يدیانتخاب تو بود و د دیهان؟ ام يرو بر

 ....یکنیباشه... مطمئن باش ضرر نم

 يبرا یگذشته بود.... بعد از دو هفته که کس ياز مطرح شدن خواستگار یماه کیبود....  دهیفا یب مقاومت

وقت  یلیکه خ يگرفتم فکر میهستش و منم تصم یراحت شد که بابا نظرش منف المیبود خ ومدهین يواستگارخ

 کنم.... یبود تو ذهنم اومده بود، عمل

مو  هیمهر خواستمیروم باشه.... م دیاسم ام نیاز ا شتریخواستم ب ینم گهیکش مکش طالق خسته بودم. د از

 ببخشم.

 مشیحق منه، پس تصم نیخودم گذاشتند.... گفتند ا يرو به عهده  میدم، تصمکه با خانواده مطرح کر یوقت

 هم با خودت....

اطالع بده تا با  دیگذاشتم گفتم خودش به ام ونیدر م ینیحس يآقا لمیهم خوشحال از استقبالشون با وک من

که باعث  يا هیمهربه ظاهر مشترك نداشتم  یاز زندگ یکه دل خوش یتموم شه... وقت زیهمه چ یطالق توافق

 ....کنهیکه صدق م نجاستیهمخوام.... مهرم حالل و جونم آزاد  یبرام نمونده باشه رو نم یبشه اعصاب

 يتا اجازه  شهیم یقطع یک مییجدا يماجرا نهیچند روز بعد ورق برگشت. بابا گفت منتظر بود بب یول

 بده... بعدشم گفت: يخواستگار
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 ....یاز خواستگارات باش ییرایپذ يبهتره واسه فردا آماده  -

گذره...  ینم لتیمطابق م ایکه اکثر اوقات دن دمیو سرگردون... فهم دیمتنفر شدم. نا ام زیلحظه از همه چ اون

عکس داره. درست مثل مقاومت در برابر  ي جهیمقاومت نت ی... گاهامیمجبورم در مقابل جور زمانه کوتاه ب

 .....دیه شدنم توسط امدر مقابل دوست نداشت شتریب یِنفهم

 ...نطوریو خودم هم هم یعل ي... از صحبت هادمینفهم یچیه یعیسم يخانواده  يمراسم خواستگار از

سال  32. با وجود کردیغلبه م یاهیبه س يدیسوخته بود و تو موهاش سف اهینبود. س بایز یعل د،یخالف ام بر

 ...دادینشون م شتریسن، به نظرم ب

 نیبه ا یموافق بود. موافقت دایبابا شد یگفتم. ول نویبه بابا هم ا يشتم و بعد از خواستگارندا یحس خوب کنارش

 ینسبت به عل يخود داره... نظر يهم که جا مایکنه، ن جادیدرباره اش ا رییتونه تغ یکه مامان هم نم یمعن

 داشته باشم... یقعتو یاز کس دینبا گهیخودشون شدند. د یزندگ رینداشت. همه درگ

 ...رمیامو بپذ ندهیحضور شوهرِ آ رمیبگ ادی دیپس با نیافکار درهم و برهمم پوزخند زدم.... از ا به

 ***** 

 گرفتـــه ... دلم

 را تیها یآغوش هم

 نکن سهیعشق مقا با

  يمرد چیرخت خواب ه در

 ستیمهربان ن نا

 و شروع کنم...شمارش معکوس ر دی... باشهیم ينا مشترکمون داره سپر یآخر زندگ يها روز

.... انگار که شهیبسته م شهیهم يبرا یزندگ نیدفتر ا گهی... دو.... سه... چهار.... پنج روز... کمتر از پنج روز دکی

 نبوده.... یچیاز اولم ه

 کـجـاست ؟ یبن بست زنـدگ یـدونیم

 کـه یــیجــا

 يحـــق خــواسـتن دار نـه

 فـــرامــوش کـــردن یـیتــوانــا نـه
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افتادم  یخاطراتم م ادی یکرد اما.... وقت یحس تنفر بود که تمام وجودمو پر م یکه گذشت ، گاه یچند ماه نیا

هم درمونده  یشد... گاه یتهِ تهش همون حس تنفر بود که موندگار م یول شدیموضعم عوض م یمدت کوتاه

 بودم... از همه فشار و حرف....

خوام  یکرد م یخت بود. به خاطر حرف مادرشوهرش... فکر مخواهرم نتونم برم ، واسم س يخونه  نکهیا

 پسرشو از راه به در کنم....

و  ایو در یبار هم با داداش عل کیگرفتم...  میبه زندگ یورود عل يرو برا میقطع میحرف ها تصم نیهم سر

 بام تهران.... میرفت نایدوستش روژ

 یرفتم.... رضا ، داداش عل یراه م نایکنار روژ شتری. من بمیبر ادهیپ میتا هر کجا که تونست میگرفت میاول تصم از

... از دونمیاخالقش رو م گهیمدت د نی... تو اکنهیبه زور داره تحملش م نایپروند و معلوم بود روژ یهمش مزه م

 . ادیخوشش نم يهر پسر

مزه بود و خودشم  یب یلیگفت که خ یم ییزایمهمه اما رضا هم چ یلیواسش خ افهیق نایبهم گفته که روژ ایدر

 ی... من طرف علینگ يزیاصال چ نکهیارزه به ا یم یمزه باش یب نکهی.... به نظر من ادیخند یبه حرف هاش م

کنار و گفت خاك تو سرت پسر  دیا منو کشیجا در هیسمتم....  ادیب يبه هر بهونه ا کنهیم یسع یعل یول رمینم

آقاس  یلیباور کن خ الینکن... ن ي... انقدر ازش دوريریگ ینم شلیچرا تحو یبپرون يخوا یرو م یخوب نیبه ا

 داداشش تو مخه... یول

تحملش  تونمیازش نم ادیدافعه داره... بدم م يروین هیانگار  یبرم سمتش ول کنمیم یسع یلیباور کن خ ایدر -

 کنم...

. برو کنارش دستتو دهیطالقت م نمیپس فردا ا یباش ينجوریبرو سمتش.... ا کمیخودته...  نیتلق نیا وونهید -

 ...شهیکه نم ينجوری..... اایباهاش راه ب کمیبذار تو دستش ، 

.... تا آخر شب تو رندیبگ ونیگرفتند قل میسمت بچه ها... در نبود ما بچه ها تصم مینگفتم و برگشت یچیه گهید

 بودم... ایدن يفکر حرف ها

سخته...  یدوباره از نو اعتماد کن يبزرگ بخوا يضربه  هیاز  بعد نکهیا یباشه ول تیواقع ایدر يحرف ها دیشا

 یاما اعتماد کردن سخته.... عواقب داره.... ول ستمیهم ن نی.... آخرنهیب یم انتیکه خ ستمین ينفر نیمن اول

 ...یرو امتحان کن دیراه جد يمجبور يببر ایکه از دن یوقت
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ام به  گهیبابا و از اطرف د ینداشتم... از طرف يا گهیراه د بود... نیهم به خاطر هم یقبول کردن عل لیدال از

 ییمردا ایمسن  ي... آدماستیپسر جوون ن ادیخواد ب یکه م ییرو رد کنم ، خواستگار ها یفکر کردم اگه عل نیا

 ازدهی... شهیم کینزد یو سه سالگ یبه س دارههم  یبچه شون هستند.... هر چند که عل يکه دنبال مادر برا

االنم  ي... دقدقه هیرو قبول کنم که سن پدرمو داره، عال یکه ممکن بود بعد ها کس یمن يبرا یتفاوت سن سال

 ...هیآغوش امن و ابد کیو داشتن  ییوفا یب یگذشته اس... فراموش یفراموش

بله برون  بعد، درست سه روز بعد از قرار محضر، قرار يهفته  يپنج شبه  يبرا یاومدم... مادر عل رونیفکر ب از

 گذاشته...

 به افکارم زدم....  يکرد که دو تا بله برون تجربه کنم... پوزخند یبه ذهنمم خطور نم چوقتیه

 ........سـتیاشـتـبـاه بـزرگـ چـه

 خود یکردن زندگ تلخ

 مـا يکـه......... در دور یکـسـ يبـرا

 لـحـظـات ـنیتـر ـنیـریشـ

 کـنـد یمـ يرا سپر ـشیزنـدگـ

****** 

ساختمان محضر منتظر بابا موندم... اون هم با باباش اومده  ي.... جلورونیآخر هم زدم و از دفتر اومدم ب يامضا

 بود...

شدن  اهیموند اسمش بود که روم موند و س یکه ازش باق يزیتموم شد... تنها چ یواقعا همه چ گهید حاال

 دوم شناسنامه ام.... يصفحه 

 ایدن نیتو ا یکردم ول ینگاهش م رهیرفتند.... خ یم ادهیبق معمول ، داشتند پ.... طرونیپدرش اومدند ب با

 نبودم....

کنار  یسوال و پاسخ چی. بدون هرونیشد... بالخره بابا هم اومد ب کتریو کوچ کترینگاهش کردم تا کوچ انقدر

 ...میشد یو منتظر تاکس میسادیوا ابونیخ

 تو مرکز شهر بود.  ییجا هی میمحضر انتخاب کرد يکه برا یمحل

 ن؟ییپا دیاومد ریبابا چرا انقدر د -

 !!؟ی: چدیکه تو فکر بود سوالمو نفهم بابا
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 اونا زودتر از شما اومدن.... کهی... در حالنییپا دیاومد ریچرا د گمیم -

 عده ات چند روزه.... دمیپرس یبابا داشتم م یچیه -

 یوقت عل هینگفتم. بابا نگران شده که  یچیه یولگفتم  یم يدیپرس یخواستم بگم بابا از خودم م یم

 دونم. یم دیبشه.... اما بع مونیپش

 !یفالن یه

 برگرداندنت را ندارم... يهوا گرید

 برو.... خواهدیکه دلت م هرجا

 کنمیآرزو م فقط

چشمانت، باز هم آرام  هیکه با هزار شب گر ردیمن به سرت زد، آنقدر آسمان دلت بگ يدوباره هوا یوقت

 ...يرینگ

 اما من... و

 !چیکه ه گردمینم بر

 کنم،یپشت سرم جمع م يتنم را هم از کوچه ها عطر

 !یخاطراتم قدم بزن ،بایراحت يمبل ها يرو یلم ده ینتوان که

 ، اما.... دیدستم لرز ی. موقع امضا کمنداختیهم بهم ن ینگاه مین یمحضر حت يتو

 ....دمیشن یر دلم سوخت. صداشو به وضوح مچقد دمشیبه دست د یو گوش دمیرس یوقت دینفهم

 نکهیقربون صدقه ام بره.... مگر ا ومدیم شیاواخر کم پ نیا کهیرفت در حال یم یکس يقربون صدقه  داشت

 بود... ریگ ییکارش جا

 که بابا برگشت طرفم.  دمیکش یآه

 ؟يزنگ زد یبه عل -

 خودم باشم. يبرا شهیهم نم يگرفت. لحظه ا حرصم

 زنم.... یخونه زنگ م مدینه رس -

 ....شهیوقت نگرانت م هیبابا جون االن بهش بگو  -

 یپاسخ از عل یدو تا تماس ب دمیدر آوردم که د لمویشدم. موبا یاز درون داشتم منفجر م یتکون دادم ول سرمو

 دارم. 
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 م...رو خاموش کرد یزنم. بعد هم گوش یخونه زنگ م دمیتموم شد، رس یاس ام اس دادم همه چ بهش

  ؟يپس چرا زنگ نزد -

صبر کنه تا  تونهی. مستینگران ن دهیاونقدرم که نشون م ؟یدادم... شما چرا نگران اون امیبابا نترس بهش پ -

 برسم...

مامان جواب  يحرف زدم و بعدش به سواال یبا عل کمی دمیرس ی. وقتمیصحبت نکرد گهیبه خونه د دنیرس تا

 دادم.

خبر ازدواج  شیپ يکردم. هفته  ینم دایذاشتم اون آرامش رو پ یهر جا قدم م یلآرامش بود و یطالب کم دلم

 کی،  حتینص يسر کیو  گفتندیم کیتبر يسر کی. عکس العمل ها متفاوت بود. دیچیپ لیدوباره ام تو فام

 شد... يزود سپر شهیدوره هم مثل هم نیکردند. ا یم یهم طعنه زن يسر

دوباره ساختن ! تو از اول هم  يبرا یلیرفتن ! نه تما يبرا ییماندن ! نه پا يبرا يدیگفتن ! نه ام يبرا یحرف نه

 !ینداشت چیه

****** 

 را بهتر شناختم پس از آنکه تو را شناختم... ایدن

گفت توان  یسکه بود... مامان عل کیام  هیگذشت. مهر عیسر یلیخ ی. همه چدمیاز بله برونم نفهم یچیه

 نیگرفته ا یداده و ک یک نکهیفرار نکنند قبول کرد و با گفتن ا نکهیابا هم حتما واسه اندارند. ب هیپرداخت مهر

 ماه بعد گذاشته شد. 3 يعقد هم برا خیبحث تموم شد. تار

 بودم.... یخنث يهم نبودم... نه خوشحال و نه ناراحت، خنثا مونیپش ینداشتم. حت یخاص حس

 برند. رو لبم خنده بود و تو دلم غوغا... یم شیرو به سرعت پکارها  نکهی. از ادمیترس یدروغ نگم کم یول

 عالقمند شدم.... یباشه و به عل نیقسمتم ا دیپس به آرامش برسم. شا نیخدا خواستم حداقل از ا از

 مینخر يزیاز حلقه چ ریعقدمون نمونده بود. قرار شده بود فعال غ خیبه تار شتریتابستون بود و چند هفته ب اواسط

بود که  یطیخودمون.... شرا يخونه  میتر بر رید شدیباعث م ادیمناسب نبود و خرج ز یعل یعال وضع مالچون ف

 هم نداشتم...  یتیدادم... شکا یخودمو وفق م دینداشت. با يا دهیمخالفتم فا

 ادِیتر کم دیکنم تا شا شیکردم آرا یاسترس داشتم که سع کمی... میبد شیآزما میبر ادیب یقرار بود عل امروز

 ...وفتمیب یبا عل دارمید

 داشتم و ندارم باهاش..  دیکه با ام یتیمیمعذب هستم و اون صم رونیب رمیباهاش م یوقت هنوزم
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 باشه... يا گهید زیچ دمیسالمونه. شا ازدهیده  یفاصله سن لشیدل دیشا

 زنگ در بلند شد: دمیکه پوش مانتومو

 ...هیمامان درو باز کن عل -

 ...رونیب دمیداختم رو موهامو دوان یشال عیسر

 باال؟ ادیم ؟یگفت عل یچ -

 بچه رو معتل نکن... گهیمونه... بدو برو د یمنتظر م نیینه گفت پا -

 کردم. یگونه اش گذاشتم و خداحافظ يگفتم و بوسه ا يحرص باشه ا با

 .میگفتم و راه افتاد ی.... سالم خشک و خالواریداده بود به د هی... تکدمشی. دنییپله ها رفتم پا از

 يجلو میدی... بالخره رسیزدم نه عل ینه من حرف میکه برس ی. تا وقتمیشد یسوار تاکس میدیکه رس ابونیخ سر

 .شگاهیآزما

 سوخته بود اما زرد شده بود. اهیس نکهیبود. با ا دهیرو حساب کنه. رنگش پر هیتا کرا ستادمیشدم و اونورتر ا ادهیپ

 ؟یترس ینکنه م ه؟یجوریچرا رنگت ا ی: علدمیپرساومد کنارم ازش  یوقت

 نگران نشو... يخودیب ستین میزیچ ه؟یشد: نه بابا ترس چ هول

باشه  یروبروم. انگار که عصب واریداد به د هیهم تک ینشستم و عل یکه نوبتمون بشه. من رو صندل میبود منتظر

 ...یعصب ي کهیجور ت هی... دادیپاش رو تکون م

 میزد شگاهیاسترس ها تمام شد و از در آزما نیا ياونور کردم تا نوبتمون بشه... بالخره همه رومو  الیخ یب

 .رونیب

 :میبخور یبستن میرفت یعل شنهادیپ به

 گه؟ید يجا هی میبر ای رمیبگ یدستگاه یبستن -

 ... از گرما کالفه شدم.میتره بر کیدونم هر کدوم نزد ینم -

خونه رفتم دوش  دمیهوا تا رس یخونه. از شدت گرم میو برگرد یفروش ینبست میتا بر دیطول کش یساعت دو

 گرفتم.

 واسم مهم نبود. ادیبود اما ز بیعج کمیداخل. رفتاراش  ومدیکار داره و ن ییمنو رسوند گفت جا یهم وقت یعل

 نیا عقد. يمحضر برا میبر وریششم شهر یعنیو قرار بود فرداش  شدیحاضر م گهیدو روز د شیآزما جواب

 .میرو بگ یکس گهید ستیقرار ن يسر
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مجبور نبودم جواب  گهی. دمیخواست ينجوریمادر پدر و خواهر برادرمون حضور خواهند داشت. خودمون ا فقط

 ابنکه با متلکشون ناراحت بشم. ایرو بدم  یکس

 نکهیا یعنیساده است !  یلیداره ؟ خ یچه مفهوم زننیمردم پشت سرت حرف م یوقت ؛يفکر کرد چیه یراست

 ........يتو دو قدم از اونها جلوتر

 نیدر ا یزندگ يباشه از مهرو گرما زیلبر نتیادامه بده شاد باش و وجود نازن یدر زندگ رتیمشتاقانه به مس پس

 سرد زمستان ... يروزها

راه بدر  من برم اونجا و پسرش رو از دیترس یحرف مادرشوهرش افتادم که م ادی نمیب یرو م لوفرین یوقت یحت

در  دیشا یول زهایچ نیشه ا یرفتم خونه خواهرم... فراموش نم یکم م یلیخ گهیها د زیچ نیکنم. به خاطر هم

 کردند خودشون متوجه رفتارشون بشن... تمیکه اذ ییکسا دوارمیکمرنگ بشه... ام ندهیآ

 ***** 

 رسما شوهرم بود... گهیدر اومدم. حاال د یبه عقد عل يمراسم ساده ا یط شیپ یساعت بالخره

که اونموقع داشتم  یافتادم. شور و شوق میازدواج قبل ادیروبرو هستم.  يدیجد یبه بعد با زندگ نیاز ا دونستمیم

 ..ستیبا االن ن سهیاصال قابل مقا

 ملوك خانم، مادر شوهرم به خودم اومدم: يصدا با

 اونجا... رفته یواسه چ یعل نیجون عروس گلم پاشو برو تو اتاق بب الین -

. ختمیر ییگفتم و با حرص بلند شدم. وسط راه برگشتم سمت آشپزخونه و چا ی. چشمدیبا خودش خند بعدشم

 در اتاق و زدم و رفتم تو...

 :زیرو گذاشتم رو م ییکرد. چا یم یتخت نشسته بود و اتاقمو داشت بررس يرو

 ؟یتو اتاق نشست ياومد یچ يبرا -

 نشست رو صورتش: ي. خنده امیدیکش یداشتم خجالت م کمیاونور  نکهیا هم نمیهم خواستم اتاقتو بب -

 ....شمیپ يواسه من که بد نشد عوضش تو اومد -

 :چوندمیخجالت. موضوع رو پ یاز جمله اش بهم دست نداد، حت یحس چیه

 ...میآوردم بخور يچا ایب -

بود فقط سکوت بود... نه من سکوت و که تو فضا حاکم  يزی. تنها چمیخورد يو چا نیرو زم میهم نشست کنار

 ....یشکستم نه عل
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 کردم...  ي... همچنان با قند تو دستم بازاوردمیخودم ن يتر شد. به رو کیبهم نزد یحس کردم کم نکهیا تا

خونه به زور مامان موهام رو که صبح سشوار  میدیکه رس یموهام حس کردم. وقت يدستش رو رو يگرما

 شته بودم.بودم رو باز گذا دهیکش

 از جام بلند شدم. با من من گفتم: يو آروم به قب هلش دادم. سر دمیخجالت کش یخم شد. کم سمتم

 نه....  ایباهام داره  يمامان کار نمیمن برم بب -

پا تند  لوفرین یینجایچرا ا يکه با صدا واریداده بودم به د هی. تکدیلرز یم ی. پاهام کمرونیب دمیجت پر مثل

 کردم سمتش.

****** 

نگاهش  رتیوحشت نگاهش کردم. آروم به سمتم اومد و پتو رو از روم پرت کرد وسط اتاق.... با بهت و ح با

شد.... سمتم  کتریو نزد کیلرزش نزد نیتوجه به ا یو اون ب دیلرز یکردم. زبونم قفل شده بود. بدنم به شدت م

برام سخت شده بود. نگاهم نا  همکنارش  ندینفس کش یکرد... حت یو خشن منو لمس م انهیخم شد... وحش

 باور بود.

خشن تر باشه.  شدیباعث م نیچشم هاش بود و هم يتو ازیاز ن یبه درك کارها و اعمالش نبودم... برق قادر

 يمن گرچه برا يخواست دست به لباسم بزنه تازه اونجا به خودم اومدم و مخالفت کردم. تقالها یکه م یوقت

 کرد... یم هباهام مقابل شتریشدن حرکاتش شد اما بعدش با قدرت بباعث کند  يلحظه ا

 شدند... ریرو گونه هام سراز يبعد ياشک از چشم هام خارج شد و متعاقب اون قطره ها يا قطره

 هیگر يبراش نبود. با پاره شدن لباسم صدا یمن مانع يروش نداشت همونطور که تقالها يریاشکام تاث دنید

 دتر شد...ها و ضجه هام بلن

کارش رو  ی.... بعد از ساعترمیگند الکل از دهانش باعث شد حالت تحوع بگ يشدم... بو میآخر مجبور به تسل در

 تموم کرد 

 رفتم... یاز کنارش بلند شدم و به سمت دستشوئ یبود. به آروم دهیخواب کنارم

 صورتش.... يرو هیو آثار گر گردنش معلوم بود يرو يکبود يجا یخسته کردم. زن ینگاه نهیآ يزن تو به

قرص داشت رو دونه دونه  یقرص ها رفتم و هر چ یبه سمت قوط یآن میتصم هی. با دمیبه صورتم پاش یآب

 خوردم...

 کردم بدنم کرخت شده.... یحال شدم حس م ینشستم و کم کم ب يا گوشه
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همش  دمیبه اطرافم فهم ینگاهزدم... با  یحس کردم. نفس نفس م میشونیپ يرو ی. عرق درشتدمیخواب پر از

 خواب بوده...

خوردن صبحانه  يلب گفتم از جام بلند شدم. با شستن دست و صورتم به سمت آشپزخونه برا ریز يخداروشکر

 رفتم.

 بود. وتریکامپ يپا شهیو هم بابا سر کار بودن. نسترن هم که هم مایموقع از روز هم ن نیبود. ا 11 ساعت

 زنگ در اومد. جوا دادم: يکه صدا دیکش ی. مامان داشت جارو مختمیم رخود يبرا ریش وانیل هی

 بله؟... -

 کار داشتم؟... يفکور الیبا خانم ن -

 خودم هستم.... دییبفرما -

 در... يجلو دیایب قهیچند دق شهیاگه م -

 شده؟... يزیچ ؟يچه کار يبرا -

 ...يفکور الیاز دادگاهه به نام ن هیاحضار يبرگه  -

 رو گذاشتم سر جاش. استرس گرفتم... فونیآ یو گوش امیحبس شد. گفتم االن م نهیو ست نفسم

 يگفتم با من کار دارن و رفتم جلو يمامان هم سرسر هیو با برداشتن شال، در جواب ک دمیعجله مانتومو پوش با

 در.

 رفت برگه رو خوندم... نکهیرو نشون داد تا امضا کنم. بعد از ا ییجا یرو گرفتم. پستچ هیکردم و احضار یسالم

شد که انقدر پست  یحال شدم. باورم نم یو ب شهیکردم تپش قلبم کمتر م یخوندن هر سطر احساس م با

 باشه...

 یتوست از زندگ ي، تا پاك شود هرچه رد پا يبرگرد نکهیا ينه برا ختمیپشت سرت آب ر المیخ در

 ----------------- 

چرا داره بازي جدیدى شروع میکنه... موندم دیگه این ادا بازي هاش براي همه چی بینمون تموم شده  وقتىکه

 چیه...

که ازدواج کردم و نخواسته آرامش داشته باشم؟! نگذاشت  دهیشن دییک هفته از عقدم میگذره... شا همش

تو ذهنم....  حداقل به شروع زندگی تازه ام فکر کنم، چرا همه بدبختی ها باید سر من میاد... یک دفعه علی اومد

 یعنی عکس العملش درباره ي این موضوع چیه؟!
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 لب هایی آویزون و قیافه اي که میشد از عمق اون ناراحتی رو دید به داخل خونه رفتم... با

 سریع ازم پرسید: مامان

 کی بود؟ چیکارت داشتند؟ -

ین کرد. یکی نیست بگه من هیچ حرفی کاغذ و دادم دستش. بعد از خوندن برگه ي احضاریه شروع به نفر بدون

که از همه چی گذشتم دیگه این رفتار ها براي چیه؟! مهریه اي که حقم بود رو بخشیدم. حاال بخوام بیام طال 

 بدزدم؟! اونم طالهایی که براي خودم بود و خودم نخواستم بردارم...

 یکنارم باش خندمیم یعمرا بذارم وقت یتا اشکام رو پاك کن یستیکه ن ییتو

از اینکه بابا به خونه بیاد مامان بهش زنگ زد و گفت امید ازم شکایت کرده و بهم تهمت دزدي زده... چند  لقب

 روز دیگه هم دادگاهه...

جلو دستم بودن خفه شون می کردم. خانوادگی رذالت از سر و روشون می باره... نمی دونم چرا انقدر احمق  اگه

براي چی  گهیچه حد می تونه پست باشه... تو که هیچی از دست ندادي دبودم که این ها رو ندیدم. یه آدم تا 

 اذیتم کنی... شتریمی خواي ب

شب نشده همه خبر دار شدن و اینجا جمع شدن....علی اخماش تو هم بود و ساکت نشسته بود... بیشتر گوش  تا

 می داد تا اینکه بخواد حرف بزنه...

بیشتر از ما راه و چاهشو میدونه. این دیگه مثل طالق نیست که همه  بهتره با وکیل صحبت کنیم مسلماً اون -

آروم و ساده تموم شه. فردا من و نیال می ریم پیش وکیلش. آدم تو کار بعضی ها میمونه. انگار نه انگار یه 

و  زمانی داماد این خانواده بوده. تو این خونه رفت و آمدي داشته. چه آدم هاي بی شرمی هستن... اون پدر

پشتش گرمه و ... ال  نهیبیمادرش نمیان بگن چرا اینکار و میکنی؟ حتما اونا هم پشتیبانش هستن دیگه و اونم م

 اله الی اهللا ... نمیخوام دهنم دیگه بیشتر از این باز شه.

 از چند دقیقه سکوت، علی سکوتو شکست: بعد

 آقاي فکوري اشکال نداره اگه منم فردا باهاتون بیام؟ -

ود که بالخره بعد از این همه سکوت این حرف و به بابا گفت. براي من فرقی نمی کرد که بیاد یا نه. این ب علی

مسئله به اون هم مربوط میشد. طبیعی بود که بخواد حضور داشته باشه هر چی هم نباشه من زنشم... رسمی و 

 ومد...ا وشمقانونی... در واقع از اینکه خواست بیاد اگه دروغ نگم کمی هم خ

 اشکالی نداره بابا جان بالخره حقته که بخواي بیاي نیازي به اجازه ي من نیست... -
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 مرسی پس من دیگه رفع زحمت میکنم، صبح خدمت می رسم. -

 گفت:  مامان

 می موندي شام پسرم نیم ساعت دیگه حاضره... -

 نه باید برم، یه وقت دیگه میام... -

 باشه هرجور صالح می دونی... -

 همه خداحافظی کرد و رفت. منم تا جلوي در بدرقه اش کردم. داشت کفش میپوشید که گفتم: اب

 چرا شام نموندي؟ -

 مامان تو خونه منتظره. گفتم که کار دارم... -

 چرا نگام نمیکنی؟ -

 زد تو چشام: بیا اینم نگاه، خب حاال کار دیگه اي نداري؟ زل

 ونه مو بوسید... خدانگهداري زیر لب گفتم و اومدم تو.اي گفتم و کشیدم عقب. اومد سمتمو گ نه

با هم رابطه اي نداشتیم. هنوز پیش قدم نشده بود و منم از خدا خواسته چیزي به روي خودم نمی آوردم .  هنوز

تا حاال شب خونه مون نمونده بود... منم همینطور. اونجا که می رفتم معذب می شدم. نه به خاطر داداشش 

 اطر مادرش.بیشتر به خ

حراف بود و به همه چیز گیر می داد. منم ترجیح میدادم کمتر برم اونجا... نگران عکس العملش درباره ي  خیلی

 این موضوع چیه؟!

ممکنه به علی علیه من حرف بزنه یا باورش شه من واقعا از امید طال برداشتم؟! خدا کنه دیگه چیز دیگه  یعنی

ش ماجراي جدیدي نداره. دوست دارم در آرامش زندگی کنم از این به بعد. اي پیش نیاد که دیگه اعصابم کش

 بکنه... میشخص یتو زندگ یدخالت یدوست ندارم کس

اینکه علی رفت بابا یکم غر غر کرد و بعد شام سریع خوابید تا صبح زود بلند بشیم. امروز با وکیلم صحبت  بعداز

 کرده بود و واسه فردا وقت گرفته بود. 

د صبح نتونستم چشم رو هم بذارم... می ترسیدم من متهم بشم و نتونم ثابت کنم. ترس از زندان نذاشت خو تا

 لحظه اي راحت باشم....

شد دیگه نتونستم بیشتر از این بخوابم. براي اینکه خودمو سرگرم کنم چاي رو دم گذاشتم و  7:30ساعت  وقتی

میشه همه چی حاضر باشه. به علی هم گفتم راس ساعت بیاد  وسایل صبحانه رو حاضر کردم تا وقتی بابا بیدار
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پیش اومده و نمیتونه باهام بیاد ولی  رياینجا. وقتی چاي دم کشید یه اس ام اس از علی رسید. نوشته بود کا

روز دادگاه حتما میاد... بادم خوابید. کم کم داشتم به بودنش عادت می کردم. هر چند کم ولی واسه شروع خیلی 

ه... هنوز آنچنان باهاش احساس صمیمیت نمی کنم ولی دیگه اون حس بدي که اوایل بهش داشتم رو خوب

 ندارم...

 ...یستیحرفان نیا راندازهیرا به خودت نگ میها زخم

 هی دیکمه با یلیثابت بشه خ نکهیرو راحت کرد. گفت احتمال ا المونیخ یکم ینیحس يآقا لمیبا وک صحبت

دو ماه ماجرا رو  یکیدر عرض  کنهیم یو سع کشهیطول نم یلیشته باشه. گفت خشاهد دا ایمدرك محکم 

 . گهیببنده. مغزم کشش نداشت د

بار به  نیشروع کنم. بهتره ا یرو با عل يدیجد یماجرا هم بسته شه و زندگ نیداشتم هر چه زودتر ا دوست

 انتخاب بابا اعتماد کنم.

کجا و  ستی... مهم نمیرو شروع کن مونیکه هر چه زودتر زندگ مخوایم یدادگاه تموم بشه از عل انیجر یوقت

بلند شد.  میگذشته است.... زنگ گوش یفراموش عیتازه بشم باعث تسر یاتفاق ها و زندگ ریدرگ نکهیچطور... هم

 دستم رو دکمه سبز رفت: یلحظه خواستم جواب ندم ول هیبود...  یعل

 بله -

 الو سالم... -

 سالم....-

 ؟یخوب -

 عیکردم سر یبه لحنم نداد و همون طور که فکر م تیاهم یسرد صحبت کنم ول کمیکردم  ی... سعیمرس -

 گفت:

 گفت؟ یچ ینیحس يآقا -

رو بده...  میمجال ندادم جواب خداحافظ یکردم. حت یحرف هامون و بهش گفتم و خداحافظ دیو مف مختصر

باشه که منو  یو سرد بودن الزمه.... تا عل ادب کردن یرفت. گاه شیبا حرف مردها پ دیکه نبا شهیهم

 کردن زن ها سوءاستفاده کنه... یاز خانوم دی... مرد که نباچونهینپ

 شتریب شترویروز به روز داره ب فیکث يدوباره غصه ام گرفت.انگار تعداد آدم ها میاومد رونیدفتر وکالت که ب از

 . شهیم
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 است گرانیدرد از د شهیهم

 از نبودنشان یگاه

 از بودنشان اهگ

*********** 

در  دمیو د دیکه ام یبه دادگاه بعد موکول شد. وقت يا جهینت چیشد و بدون ه لیدادگاه هم بالخره تشک نیاول

 خوشگل نبود. گهینظرم د

کوتاهمون رو  یحرمت زندگ یکه حت یبردم... آدم یپ هیقض نیبه ا ریدونم چرا د یو نم یلیبود. اونم خ هیکر

 مونیبه زندگ يبچه ا يچند وقت پا نیا يکنم که تو یداشت. خداروشکر م یتوقع چیازش ه دیبانگه نداشته ن

 ....شدیتباه م یزندگ نیباز نشد وگرنه اونم وسط ا

بهش نکردم.  یتوجه ادیو غصه دار دادگاه بودم که ز ریانقدر درگ یفرق کرده ول یرفتار عل کمیمدت  نیا يتو

افتاده  یاتفاق دمیشد. ازش پرس يجور هیصحبت کرد احساس کردم  لیو با وک رونیب میاز دادگاه اومد یاما وقت

 .کنمیم چشیناراحت شده که بهم تشر زد چرا انقدر سؤال پ يزیاز چ ای

وجود نداشت. و  يخداروشکر مدرك محکمه پسند لمیوک يگذاشتم به حال خودش باشه.... به گفته  منم

 شد. میخواهباشم که ما برنده  دواریام تونستمیم

بشم حتما  دی. اگر بخوام ناامامیبرب نیبتونم از پسِ ا دیمن با یکه دشمن از پشت حمله کرده ول هینابرابر جنگ

 خورم... یشکست م

**** 

دادم. از صبح که از  یموزون به خودم م یحرکات يکردم و با شاد یلب با خودم زمزمه م ریرو داشتم ز يا ترانه

 لشیاز دال یکی دیدارم و سرشار از حس مثبت هستم. شا يانرژ یچرا حس کردم کل دونمیشدم نم داریخواب ب

درصد پرونده به  90که گفته احتمال  هکرد دایپ ییگفت در مورد پروندم آشنا لمیوک ینیحس يبود که آقا نیا

 ...رهیم شینفع من پ

گرفتم شام امشب  میتصم يکاری. از برفته بود یمامان يتنها بودم... مامان از ظهر همراه نسترن به خونه  خونه

برنج رو دم بذارم  خواستمیدرست کردن غذا رو آماده کردم. م يالزم برا لیرو من بذارم. به آشپزخونه رفتم وسا

 بود... یکه زنگ به صدا در اومد. درو باز کردم. عل
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کردند و خودش  یرفتار م نیکه خانوادش باهام سر و سنگ شدیم يخبر اومد. چند روز یب نکهیکردم از ا تعجب

 ازش نبود. يخبر ادیهم ز

 تا اومد باال. ستادمیدر منتظرش ا يجلو

 کردم: سالم

 تو امیسالم... برو اونور ب -

 کنار: رفتم

 ؟يخبر اومد یشده؟ چه ب يزیچ -

 يزیو نشستم کنارش. حس کردم کالفه اس اما نخواستم چ ختمیر یینگفت. براش چا يزیتکون داد و چ يسر

 .دمینپرس يزیخاطر چ نیوبمو خراب کنه.. به همحس خ

واکنش نشون داد و  عیبازوش گذاشتم. سر يبه سکوت گذشت. تحملم تموم شد و دستمو رو يا قهیدق چند

 پسم زد. جا خوردم.

 نکرده... خیبخور تا  توییمن فقط خواستم بگم چا ؟يکرد ينجوریچرا ا -

 و داد زد: دیبه موهاش کش یدست

 و انقدرم به من نچسب. نیکنم... برو اونور بش کاریچ یبهم بگ الزم نکرده -

رو  بانمیگر ی. جاش حس خفگدیکه از صبح داشتم پر کش یکردم رفتم اونورتر نشستم. تمام حال خوب بغ

 گرفت...

 یم کهیبهم ت ایگرفت  یم رادیدادم ا یانجام م يهر کار یساعت کینگاهش نکردم و با ناخنام ور رفتم...  گهید

منو به هپروت برد و خشکم  قهیزد که تا چند دق یگفتم، حرف یداشتم در مورد پرونده ام بهش م نکهیانداخت تا ا

 رو نداشتم: یحرف نیزد. انتظار همچ

از  گهیهات... خسته شدم د يباز وونهید ایشوهر سابقت باشم  ریدرگ دیبا ایافتادم...  یعجب آدم ریاه گ -

 ...يایهمه ادا م نیا یستیدستت... خوبه دختر هم ن

و نگذارم  رمیشده بود رو بگ دمید يکه باعث تار يقطره ا يکردم جلو یبگم. سع یدونستم در جوابش چ ینم

 بشه... ریسراز

 من ك... ؟يذار یزن مطلقه که حاال سرم منت م هی يخواستگار يایمگه من خواستم ب -

 ادامه بدم: نگذاشت
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 ...گهید يدلمو زد ازت خسته شدم... یول یتو نخواست -

 ...يشد يجور هیچند وقت  نیکه تو ا ییتو نیچه کار کردم مگه من... ا -

 .زدیتموم موندن حرفم شد. بلند شد و دور خونه قدم م میهقم باعث ن هق

ام  هیکه گر دیکش يهوا.... داد رهیزر زرت م عیمثل آدم باهات حرف زد سر شهیتو کلمه هم نم گهید نیهم -

 وند:کاره م مهین

 سرم رفت... گهیخفه شو د -

تو با چشم  ستین یگیکه م ییبهانه ها نیاالنت به خاطر ا يدونم داد ها ینگاهش کردم: من که م يناباور با

 سرت بلند شده...؟ ریجلو... نکنه ز يباز اومد

 زد: يوحشت بهش چشم دوختم. پوزخند با

با هم  ایچرت و پرت هارو ول کن... ب نی.. اصال ا.ياز تو بردم که بخوام برم سراغ بعد يآخه من چه سود -

 :دیتو موهاش کش ی. کالفه دستمیصحبت کن یمنطق

به خودمو زمان  شتریب کمیپس بهتره  میخودمون نرفت يو سر خونه  وفتادهین نمونیب یهنوز اتفاق الین نیبب -

 ... مکث کرد که نگذاشتم ادامه بده:میفکر کن شتریو ب میبد

 رو زبونت... اریکه تو مغزته رو ب يزیسر اصل مطلب. اون چ يبر عیدور دهنتو سر یچونیرو نپبهتره لقمه  -

 يهم رو شمیکردم که آرا یاز حال خرابم بفهمه. حس م يزیرفت و منگ بودم اما نگذاشتم چ یم جیگ سرم

 شده... دهیصورتم ماس

 گفت:  بالخره

 ... و . مینظر کن دیازدواجمون تجد يبه نظرم بهتره رو -

 ؟یو بعدش چ مینظر کن دیتجد -

 باشه... یبهتره که طالقمون توافق -

 یم دیجد ياز روم رد شده... از تکرار باز یلیتر هیو  نییارتفاع بلند سقوط کردم به پا هیکردم از  احساس

 .دمیترس

 راهه...؟ نیکه طالق بهتر يدیرس جهیبه نت یروح گفتم: از ک یب ییصدا با

 ...عنی ستین یکنیور که فکر ماونج الین نیبب -

 فقط جواب سوالمو بده... ؟یگفتم از ک -
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 گفت: یزل نگاهش کردم و منتظر موندم. در آخر با کالفگ زل

 ....ستیوقت ن یلیخ -

 گذره..؟ یکه از عقدمون نم ستیماه هم ن کیما که  ست؟یوقت ن یلیچطور خ -

 گفت. یم نویکه داشت ا یعصب ییگرفته. حالت ها یعصب کِیکردم ت حس

 دوست نداشتم چوقتی... من هیبدون تویبهتره واقع یحرفا ول نیگفتن ا ياالن زود بود برا دیشا الین -

 ؟یگیم یمعلومه چ چیه یعل -

 ... يبهتره اول به حرف هام کامل گوش بد یباورت نشه ول دیشا دونمیآره م -

که باعث شد باهات ازدواج کنم،  يزیچ یعنی یچبه نظرم االن وقتشه که از همه  یبگم ول نویخواستم ا ینم -

 ... یخبردار بش

 یازدواج کن نکهیتا قبل از ا یعنی. میشناسیرو م گهیو دورادور همد میهست هیسال هست که با هم همسا نیچند

 يبچه بود هیو در نظرم  ادهیز مونیچون تفاوت سن دی... شايومدینداشتم و به چشمم نم یاصال بهت توجه

 نگاه کنم... يبودم که نخوام به دختر ریانقدر درگ نکهیا هم دمیشا

 داشت. یو کالفگ تیعصبان نیب ی. صورتش جمع شد و حالتدیزدم که د يپوزخند

 ....ینزن يپوزخند گهید ياگه بشنو دیها رو برات اعتراف کنم اما شا زیچ نیخوام ا یدونم چرا م ینم -

 کرد و ادامه داد: یپوف

نگردم. ده سالم  ادیبهتره باهاش ز یهمون که گفت ؟يدیکنم برات. کامران و که د ییسراخوام داستان  ینم -

 کرد و ادامه داد: ی. به چهر ه ام نگاهمیقیکه با هم رف شهیم شتریب

 یکرد و از فاز خوب یم زیو زیو یبود که دمه گوشم ه یکامران بود. چند وقت نیبا هم دمیمواد کش يبار نیاول -

 دمینفهم نکهیبار امتحانش کنم و تا ا هی ومدیکرد. خب منم بدم ن یم فیداد تعر یدست م دنشیکه بعد از کش

 ینم یهم فرق ریچند سال اخ نی.... ااكیهم تر یبود... گاه شیشد که غرق شدم توش.... اولش فقط حش یچ

 نیه... عملم سنگهم بهشون اضافه شد شهیش شهیم ی. االنم دو سالدمیکش یاومد م رمیگ یباشه هر چ یکرد چ

 طرفش نرفتم... گهید هیسال کیهم کراك بود که  ی... مدتکشمیبا هم م گهیرو د زیشده و همه چ

 ی... اوالش کسیجدا بش یخواست یخونه پدرت.... م یبرگشت شیسال پ نکهیزمان گذشت و گذشت تا ا م،یبگذر

خودم  يایبهت نداشتم و تو دن یازم توجه... بدیچیتو محل پ تییو خبر جدا يموندگار شد نکهیمتوجه نشد تا ا

 يشده به بهونه ا یطوالن تییجدا انزم نهیب یم ی... مامانم وقتيکه خبر دار مونیغرق بودم... از وضع مال
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 يهم جرقه ا نی... ايریمهرتو بگ يخوایو تو م دیاختالف دار هیسر مهر کشهیو از زبونت م شهیمادرت م کیزد

 شیخوب پ زیها... همه چ زیچ ي هیو بق ادیم شیپ يافقت من صحبت خواستگارتو ذهن مامان. بعد مو شهیم

. اما میراحت تصاحب کن میتونیرفته و با ازدواج با تو سکه هات و م شیپ خوب میکرد یرفته بود... البته ما فکر م

جا بود که اومد و اون شیپ کهیاون مرت تیشکا انی... جررهینم شیپ میخوایاونجور که ما م زیهمه چ شهیهم

که رشته کردم پنبه شد. حس کردم  یو هر چ يبود دهیتو بخش هیسرم رفته. تو مهر یمتوجه شدم چه کاله

 یاز اون ب خواستمیتنگ شده بود. م یلیباهات عقد کنم دستمون خ نکهیشده... قبل از ا رونهیآرزو هام و کاخ

شدم. از خودم که زودتر  یعصبان یلیخ دمیو فهم انیکه جر یسراب بود. وقت یخالص بشم و اما همه چ یپول

متوجه  یمضطرب بودم کس یلیخ میداد جامعقد ان يکه برا یشی... تو آزمايرو بروز نداد يزی... از تو چدمینفهم

 نکهینشون داد.... خالصه بعد از ا يزیچ شینه تو جواب آزما يبرد يزیبه چ ینشه و خداروشکر نه تو از رفتار پ

 آخر.... میزدم به س ياوردیطالهاتو ن یو حت يدیمهرتو بخش دمیفهم

 خواستم باورشون کنم... یخورد خشکم زده بود. نم یکه به گوشم م ییزایچ از

تموم  نجاینداره بهتره هم یکه هنوز شروع نشده و سر انجام يزیچ دمیرس جهینت نیبعد از چند روز فکر به ا -

 شه... 

 يبو یرفت و ک یمتوجه نشدم ک یکه حت ي. اونقدردیه و نشنبشنو يشتریب زیخواست چ ینم گهیهام د گوش

 گاز رو خاموش کنم. ریاراده از جام بلند بشم و ز یغذا باعث شد ب یسوختگ

رو باز کردم.  خیحمام شدم و دوش آب  یکردم و با لباس راه یدست خودم نبود. احساس گر گرفتگ حرکاتم

آب  ریاز ز نکهیا يبرا یدونم چرا مغزم فرمان یاما نم دمیلرز یاز سرما م نکهی. با استادمیدوش ا ریهمونجور ز

 افتادم.  هیو به گر ماومد رونیاز شوك حرف ها ب نکهیداد. تا ا ینم رونیب امیب خیسرد و 

 کردم. هیکف حمام و زار زار به حال و روزم و بخت بدم گر نشستم

تش اما وقتی به بعدش فکر کردم پشیمون به تیغ خورد و جرقه اي شد تو فکرم. وسوسه شدم برم سم چشمم

 شدم. از مرگ ترسیدم ولی از زندگی هم سیر بودم... 

 این همه بالیی که سرم اومده خسته شدم. دیگه توانی نداشتم تا بار طالق دوباره رو به دوش بکشم... از

اعث شد دیگه نتونم واکنش بقیه از شنیدن این اتفاقات فکر کردم. لرزي تو تنم نشست... احساس سرما ب به

محیط حمام رو تحمل کنم... وقتی اومدم بیرون متوجه زنگ پی در پی تلفن شدم. بعد از عوض کردن لباس، به 

گفت که همه شام رو خونه ي  نمیدمتلفن حواب دادم. مامان بود که بعد از کلی غر زدن از اینکه چرا جواب 
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کردم و از رفتن سر باز زدم. مامان هم  ياهیانه رو بهونه امامانی هستند و بهتره منم برم اما من درد عادت م

وقتی دید حرفم یک کالمه دیگه اصرار بیشتري نکرد. موهامو کمی خشک کردم و با خوردن ژلوفن سعی کردم 

 خوره مغزم رو نخورند اما تالشم براي خوابیدن بی فایده بود. مثلکمی بخوابم تا دیگه فکراي مختلف 

تصمیم گرفتم قبل از اینکه کسی بیاد قرص خواب آور بخورم تا فردا بتونم انرژي جمع کنم شب بود.  11 ساعت

و چیزهایی که علی برام گفت رو براي خانوادم بازگو کنم. گرچه شاید سخت باشه اما کاریه که انجام شدنش 

 ....شهکه معتاد با ومدینم تشیکردم اصال به شخص یبهش فکر م یحتمیه... وقت

 فرو برم.... قیعم یکردم به خواب یو سع دمیکش یآه

 !یسادگـــ ـــنی. . . و . . . راه باز کرد ! بـه هم ستادیکنار ا دیست ، فقـط با ی هر کس که رفتن ِيبرا

***** 

داد و  يبرگشتم به اتاق. صدا يرو گفتم و بعد بدون حرف اضافه ا زیاون روز به خانواده ام همه چ يفردا

 يتلفن بود و حرف ها يکه بابا پا دمیشن یآزاردهنده بود. م یبرام کم نیو ا دیرس یبه گوشم م دادشونیب

 زد... یکه پشت خط بود م یبه کس یکیرک

 حرف ها.... لیو از قب نیو ... سرمون کاله گذاشت میکن یم تیمثل ازتون شکا ییها زیچ

بغض خفته در گلوم  شیه باعث افزادل دردمندم نبود... بلک نیحرف ها باعث تسک نیاز ا چکدومی.... ه یول

 بود...

اگه خونه هم در  ی... حتشدینم یدر آرامش باشم.... ول یخسته بودم... دوست داشتم کم ادشونیفر يصدا از

داد....  یبهم نم دنینفس کش يکرد و اجازه  یم ینیام سنگ نهیس يمثل بختک رو يزیبود.. چ یسکوت م

 دو تا طالق رو داشته باشم.... يسن، تجربه سال  22با وجود  دیدونم چرا با ینم

 و عذاب.... يریمتوجه نشدم... همش درگ یچیه یو نوجوون ی... از جووندمیکش یآه

 یانجام م یکه گاه یبیعج يچقدر احمق بودم که به رفتار ها نمیبیم کنمیفکر م یعل يکه به حرف ها االن

چشمم اومد. رفتار  شیپ میعقد رفت يکه برا ينم. روزحماقت خودم دست و پا بز يداد شک نکردم و گذاشتم تو

داره.... واقعا  ادیاعت نشدههم مشخص  شیآزما يپاهاش.... چطور شده که تو یپرش يو واکنشها یعصب يها

باعث شد من بخوام دوباره  یعل يهم زرنگ باز دیشا ای يسهل انگار هیرو گِل گرفت.  شگاهیدر اون آزما دیبا

 ....یم در عنفان جوونبشم... اون ه وهیب

 باشم درست مثل همسن و سالهام... حیفقط به فکر تفر ایاوج باشم.... درس بخونم  دیکه با یسن در
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 ***** 

که مهمه  يزینداشت... چ يا دهیفا چکدومیه یول دیطول کش يهفته ا کی یعل يو دعوا با خانواده  جنگ

 ..خوب. يها تیمن هست و از دست دادن موقع یزندگ یتباه

 چیموافقت کردن و بدون ه ی... خانواده ها با طالق توافقشدیبسته م يدوم هم به زود یزندگ ي پرونده

 نبوده...  یکه از اول هم کس يوقت محضر بود. انگار گهید يهفته  يدردسر

بود مشخص شده و به نفع ما  يهم چند روز دیپرونده ام انیبه بطالت و انزوا گذشت. جر يبعد يهفته  کی

 یرو در خودم نم يشتریب يریتوان درگ یکنم. ول تیثیتونم اعاده ح یختومه اعالم شد که دادگاه گفت مم

 تموم بشه... یدادم همونجا همه چ حی... ترجدمید

 که انجام دادم تاسف خوردم... ییبه حماقت ها دمیو د دیبار ام نیآخر يبرا یوقت

 نیکردم، االن حال و روزم ا ینم يبودنش پافشار يبراکردم  یو انتخاب نم دیاون زمان ام ياگر تو دیشا

 نبود...

بود که مجبور به انتخاب  نیآشنا شده بودم... حداقلش ا يبا کس بهتر نکهیا ای خوندمیداشتم درسم رو م ای االن

 ...شدمینم یعل

 ... ستین ری.... خود کرده را تدب دهیچه فا یول

زدم و از  يبهش پوزخند يآخر يو تحملش کرد. لحظه  دیرو هم شنزخم زبونها  دیانتخاب خودم بوده با یوقت

 کنارش گذشتم...

 شد و اعتراض کرد... یعصب یلیخ دیکه جواب دادگاه رو شن ینداشت... وقت یتیکه کارم براش اهم مطمئنم

همون پرت شدن  ینگفت ول ينجوری... البته ارونیب کنهیسرو صدا کنه پرتش م شتریهم گفت اگه ب یقاض

 ..اقتشهیل

رو  ینبود... دوست نداشتم کس یکس چیو ه زیچ چی.. حواسم به هاریمنگ بودم تا هش شتریاز دادگاه هم ب بعد

 ...نمیبب

 گذروندم.... یرو م يبد یلیخ يمسخره ام کنه... روز ها ایکنه  جایب يبخواد دلسوز نهیمنو بب یکس نکهیا ای

خوام  یتازه گرفتار م ایدونم خالص شدم  ی... فقط نمشهیشروع نشده بسته م یزندگ نیفردا هم ا بالخره

 بشم؟!

***** 
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که دارم...  یکردم نشون ندم از ناراحت یتموم شد... سع زی. همه چرونیساختمان محضر به همراه بابا اومدم ب از

ز دستم ا يکه مامان و بابا نگرانش هستن و کار یی... از آبروشهیباعث ترك خوردنش م یکی شهیکه هم یاز قلب

 ...ارمیبدست ب تونمیکه دنبالشم و نم ی... از آرامشادیبر نم

بهم  یکه دست کس ییاطرافم فرار کنم... برم جا يآدما يرو بذارم و برم... از دست همه  زیدارم همه چ دوست

 ..بود. الیخواب و خ کیمثل  زیهمه چ نکهیا ای... وفتادهین یاتفاق چیکه خوش باشم و انگار ه یینرسه. جا

 کاریچ نمینتونستم بب گهیحرکت کرد و د نی. ماشرونیهم با داداشش اومدن ب یکه شدم عل نیماش سوار

شروع  هی نیا دونمیکه هست م یهر چ ینه ول ایاتفاق ها من مقصرم  نیتو ا دونمی... بره به درك... نمکننیم

هست که بدشانس تر از من  یکس یعنی... یآغاز دردسر ها و بدبخت ي... برایخوشبخت يدوبارست... نه برا

بابا هم حق داره  دیبود... شا شهیبه بابا انداختم. بد اخالق تر از هم یبه خودم اومد. نگاه نیباشه؟... با ترمز ماش

شدم و رفتم تو خونه... بدون توجه به  ادهی... پستیکه محق تر از من ن دونمیو م نیا یباشه ول ينطوریا

 ...دمم شوارد اتاق سابق انمیاطراف

شاد  یزندگ هیکه خواهان  هی. کدوم آدمدمیبر یاون حرف ها رو بهم گفت به کل از زندگ یکه عل یوقت از

 نباشه. یکی انشیکه شروع و پا یزندگ هینباشه... 

 نیتر کیکه از نزد نکهیکه قلب و روحت نشکنه... حس مردن بهت دست نده... حس حماقت، حس ا یزندگ هی

لحظه ها به دلم  نیتک تک ا ي... من آرزويکنارت بودن و هستن رو دست نخور ینکیکه فکر م يافراد

 ...يرو هم از دست داد تیمتنها حا نکهیا ياینباشه... گو زیهمه چ يایبابا گو يرنگ چشا نکهیمونده... حداقل ا

گار از خواب دفعه ان هیکه  کردمیعادت م یداشتم به همه چ واشی واشیرو دارم...  ایبد دن يحس ها ي همه

 در به خودم اومدم: يشدم. با صدا داریب یخرگوش

 يخوای... مينخورد یچیه شبیاز د گهیغذا بخور... مامان م ایپاشو ب ؟يچرا هنوز لباست رو عوض نکرد -

 ؟یخودتو بکش

 .خورمیاالن هر وقت گشنه ام شد م کشهینم لمی... ملوین خورمینم -

 ای یحتینص يحرف بزنم. حوصله  یبا کس خواستمیان کردم. االن نمدو تا زانوهام پنه نیهم سرمو ب بعدش

غم  يرو یهست که نخوام غم يقو يبهم وارد شده به اندازه ا یعل يکه از حرف ها یندارم. شوک يهمدرد

 و سکوته... ییدارم تنها ازینکه  يزیهم درك بکنند که االن به تنها چ هیبق دوارمیاضافه بشه، ام گرمید يها
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ندادم و همچنان به نقطه  یتیداد... بهش اهم هیتک واریاومد تو. به د لوفریدر بلند شد متعاقب اون ن يصدا دوباره

 .کردمیروبروم نگاه م یفرض ي

 ... یشیتو خودت داغون م زینر ينجوریا يخواهر ؟یبگ يزیچ يخواینم -

 ...ستیمهم ن گهید -

از صورتش معلومه نگرانته... من درکت  نکهین هم با انستر یواسه من و مامان مهمه... حت ست؟یچرا مهم ن -

 دی. ما بامیکه غفلت کرد میماجرا ماها بود نیتو ا یمنم مقصر باشم ول دی... شایستیمقصر تو ن دونمیو م کنمیم

 من... زیآدم ها رو عز نیو خاندانش... ول کن ا یعل يهمه عجله مشکوکه. گور بابا نیا میکردیفکر م

. ادیهمه در م يمدت صدا هیمامان نگه، بعد  ،ینگ يزی. تو چشهیهم نم وفتادهین یبگم اتفاق من اگه بخوام -

 یراحت زندگ تونمیم یکنیهم بدتر کنن. فکر م شیاز چندماه پ دیو دوست و آشنا... شا لینسترن، بابا، فام ما،ین

  شه؟یم یام چ ندهینباشه؟ آ یپشتم نباشه؟ حرف یکنم؟ نگاه

شدن رو گونه هام.  ریاشک آروم آروم سراز يبگم. قطره ها يزینتونستم چ گهیشد د رمیگ نبایکه گر یبغض با

 اومد جلو و آغوشش رو به روم باز کرد. دید سمویکه صورت خ لوفرین

تو سرمون  یچه خاک دیاونوقت ما با شهیم تیزیچ هینکرده  ییدلم تورو خدا غصه نخور. خدا زیعز الین -

 .شهیکم کم درست م یمطمئن باش همه چ ر،یآروم بگ کمی... میزیبر

آروم شم...  تونستمیکردم. نم هی. سرمو گذاشتم رو زانوهام و دوباره گررونیبگه رفت ب يزیچ نکهیبدون ا بعدش

 سرم: يآب اومد باال وانیل هیبا  لوفری. نرهیگیبزرگ تو گلومه و راه نفسم رو م يغده  هی يانگار

 .يآروم شد کمی دیآرامبخش رو بخور شا نیبخور بعدش هم ارو  کیک کهیت هی نیاول ا ایب -

 چراغ و خاموش کن و درم ببند. -

 ...رمیرو بخور منم م کتیاول ک -

آرامبخش چشمک  يکردم. ورقه  رونشیرو خوردم رو محترمانه ب کی. به زور آب کرهیتا نخورم نم دونستمیم

 نیاالن بهتر دیآب خوردم. شا ي ماندهیا کردم و با باق. دست انداختم و دو تا از قرص ها رو از روکشش جدزدیم

هام مست خواب شدن و به  چشمکه آدمها ساختند. کم کم  ییایاز دن يدهنده خواب باشه و دور نیتسک

 . دمیموقت رس یآرامش

 شهیمراعات کنم. من هم یخانواده ام کم يگرفتم حداقل جلو میکسل بودم. تصم یکم دارشدمیصبح که ب از

 باشه... یعیطب دیساکت باشم شا نجوریداشتم . پس اگه هم یآروم تیشخص
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نسترن ببافم و  يشال گردن برا هیآورد و گفت  ییکاموا هیسرمو گرم کنه،  نکهیا يخودش برا الیبه خ مامان

 خودش هنوز وقت نکرده.

ورم که سرم گج ساعت بلند شدم برم آب بخ کیراحت شه سرگرم بافتن شدم. بعد از  الشیخ نکهیا يبرا منم

 يناهارخور زیم یمسکن خوردم. رو صندل هیبود تا آشپزخونه رفتم و  یرفت و نتونستم بلند شم. به هر زحمت

 راه برم. کمیتونستم  قهیبهتر شم. بعد از پنج دق کمینشستم تا 

به  يدیشد ي جهیدست داد و با سرگ یطرف صورت و دستم حس ضعفو کرخت هیکه رفتم  ییرایسمت پذ به

آخر  يلحظه ها کردمیبفهمم و کم کم چشم هام تار شد و حس م تونستمیرو م غیج يافتادم. صدا نیزم

 از گذشته افتادم: ییصحنه ها ادیو  نمیبیدارم م مویزندگ

 دوست نداشتم چوقتی... من هیبدون تویبهتره واقع یحرفا ول نیگفتن ا ياالن زود بود برا دیشا الین - «

 ؟یگیم یمعلومه چ چیه یعل -

 ...»يبهتره اول به حرف هام کامل گوش بد یباورت نشه ول دیشا دونمیآره م -

 رو داشتم: یموقت بود و هنوز همون حالت کرخت یشدم ول اریهش یکم یگفتن کس الین الین يصدا با

 ادیراس همه  باردار شدم... در کردمیکه فکر م یوقت ادیافتادم.  یزنانگ يایافتادم که پا به دن يبار نیاول ادی «

 »که باهام کرد...  ییکارا يو همه  دیام

 و از هوش رفتم. دمینفهم یچیو بعد از اون ه دمیرو شن يریآژ يصدا

 ***** 

سمتم اومد و ازم خواست موهاش  يبچه ا يباغ سر سبز هستم . دختر کی يکه تو دمیشدم و د داریخواب ب از

جاش وول  يساله باشه. دختر بچه همش تو3 ادینظر مرو ببافم و من هم مشغول بافتن موهاش شدم. به 

بچگانه و  يبا لهجه  نکهی. تا اگوشهیو باز طونیش يموهاشو ببافم. معلومه از اون بچه ها دهیو اجازه نم خورهیم

 بامزه اش گفت:

. پس دهیاجازه نم ییاگه هوا شب بشه بابا یدونیکنم، تو که م يبرم تاب باز خوامیم گهیمامان جونم بسه د -

 ...گهیبدو د

 گفت: ییخنده نگاهش کردم که صدا با

 بکنه. شویدخترِ بابا... بذار بره باز گهید گهیمامانش راست م -

 . دمیشنیصداش رو واضح م یول دمشید یسمت صدا. صورتش معلوم نبود... تار م برگشتم
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 ؟یخانوم يزل زد ينجوریا یبه چ -

داد. انگار که سال هاست  یبهم دست م يندیحس خوش آفوق العاده آشنا بود و با حرف زدنش  صدام

 ییصدا هیهست رو با تمام وجود حسش کنم... انگار  نمونیکه ب يقو یحس تونستمیعاشقشم... م شناسمش،یم

 ...يدوست دار یلیآدم رو خ نیکه تو ا گفتیکنار گوشم م

 شکمم: یاومد سمت بر آمدگ دستش

رو  یگفت که حس آرامش يلحن عاشقانه ا هیحرف ها رو با  نیکنه؟ ا ینم تیفندق بابا خوبه؟ مامانشو که اذ -

 وجودم حس کردم. يتو

 خانوم گل؟ يخواینم يزیچ -

 چرا انقدر تشنم شد... دونمینم -

 گهی... نگاهم افتاد به شکمم که ددمیرو ند ی. برگشتم به عقب که کسدمیرو شن یقرآن خوندن کس يصدا

همه  رفتمیم شتریکه ب یشده بود و هر چ دتریشد می. تشنگدمیمت درختها دونداشت. وحشت زده به س یبرآمدگ

 و افتادم و از هوش رفتم. دکر ریگ یقرآن اومد. حواسم پرت شد و پام به سنگ ي. دوباره صداشدیمحو م زیچ

 آ...اا.ب... ت...شن. ..مه..... آاااب... -

 برات. ارمیم یتحمل کن گهیدذره  هی. يآب بخور یتونیجانم مامان... دخترم االن نم -

 :دمیپرس یدستگاه بهم وصل بود به سخت یشدم. کل اریهوش کمی

 شده؟ یچ نجام؟یچرا ا -

که اورژانس  ی: تا وقتهیگر ری. زد زيافتاد هویکه  رونیب يومدیاز آشپزخونه م یتو خونه داشت ست؟ین ادتی -

 ...يرگردوندشکرت دخترمو بهم ب ایصد بار مردم و زنده شدم... خدا ادیب

 گفت: کنهیم هیمامان گر دید یاومد تو اتاق وقت پرستار

خواهش  دییدر اومده. بفرما یهوشیتازه از ب ضیمر رونیب دییبفرما د؟یینجایشما هنوز که ا يخانوم فکور -

 .کنمیم

 اشکش رو پاك کرد و گفت: عیسر مامان

به  ارنشیم ی. کرمیبکشم رو لبش بعد م سیبا دستمال خ کمیفقط تشنه اش شده  رمیباشه باشه االن م -

 بخش؟
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صورت منو  نیا ریدر غ رونیب دیبخش. حاال خواهش بر ارنشیم يبه نظر دکتر داره. انشاهللا به زود یبستگ -

 ...میکشیهم خودمون م سی. دستمال خکنندیم خیتوب

 ...رمیبه دخترم بگم م زیچ هیباشه فقط  -

 تر. عیو گفت: باشه فقط سر دیکش یپوف پرستار

هم که بشه من  يزیبدون هر چ نویرو نخور ا یچیه يغصه  گهی: دخترم ددیخم شد و صورتمو بوس مامان

 پشتتم. شهیهم

 هیخوابم افتادم... فقط  ادیکرد و رفت.  قیتزر يزیچ هیکه تو اتاق بود به سرم  ي. پرستاررونیهم رفت ب بعدش

 مام گرم شد.. کم کم خوابم گرفت و چشومدیم ادمیازش  ییصحنه ها

 ****** 

رو داده و من و  يمغز يسکته  صیدکتر تشخ مارستانیمن و رسوندن به ب نکهیمامان بعد از ا يگفته  به

 یمجدد اقدام کردن. ول ياز سکته  يریشگیپ يمختلف برا يکردن و با دادن دارو ها يهمون موقع بستر

کنه که دکترا به دادش  هبوده سکت کیو روز نزدد نیا يتو گهیتو کما. مامان م رمیشبش من به مدت دو روز م

 .دنیرس

ماه  کیاومد و گفت که فلج دست و صورتم موقته و کمتر از  نهیمعا ياز به هوش اومدن من دکتر برا بعد

 برام مهم نباشه... گهیکه د دمیرس ي. هر چند به درجه اشهیدرمان م

 حساب کنه. هیو تسف رهیبشم و بابا رفته داروهامو و بگ مرخص مارستانیهفته قراره از ب کیامروز بعد از  بالخره

 که در اتاق زده شد و دکتر اومد تو: دمیکمک مامان لباسهامو پوش به

 ؟ينبود ی... از ما راضيریم يدار یکه خوشحال نمیب یما در چه حاله؟ م ماریخب ب -

 .ستیبرام مهم ن یچیه گهیگفتم: نه د یسخت به

که  هیافسردگ یکه داشت یاز عوارض یکی. یشیکه اصال درمان نم یباش هیروح نیبا ا ينشد اگه بخوا گهینه د -

درست هم به مادرت دادم که  ي هیهم در مورد تغذ ییها دیها نبا دیاز با يسر هیمن برات چند تا دارو دادم و 

 ویزیچند جلسه ف با چند تا دارو و يدار تدست و صور هیهم در ناح یفلج موقت ي. برایکن تشیرعا دیحتما با

تنش و  چیه دینره که نبا ادتونیو  نی. فقط اشهیرفع م یانشاهللا همه چ گهیماه د کی... تا شهیحل م یتراپ

 دیتونیو م دیشما از االن مرخص گهیاالمکان دور بمون. خب د یتنش زا حت طیو از مح یداشته باش یاسترس

 ..دیبر
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 فتون رو جبران کنم...لط تونستمیدکتر. کاش م يآقا یگفت: مرس مامان

 نیهم با ماش مای. نمیتو راهرو منتظر بابا شد میدکتر رفت ما هم رفت یبه حرفشون نکردم. وقت یتوجه گهید

که گرفته بود رو داد به  ییداروها دیرس یسمتمون. وقت ادیکه داره م دمی. بابا دمیدر منتظر بود تا ما بر يجلو

 م.مامان و بهم کمک کرد تا بتونم راه بر

و لرزش دست راستم  یکرخت یبهتر شده ول کمیدهان و صورتم  یکج گذرهیاز مرخص شدنم م يهفته ا کی

 دی. امروز که رفتم دکتر گفت فعال باشهیکامال خوب م گهیدکتر تا دو هفته د يکامال خوب نشده. به گفته 

وزن نداشته باشم اما  هضافا گهیدوست داشتم د شهیبخورم و قطعش نکنم. جالبه که هم مویافسردگ يقرص ها

بد. به  ایخوبه  دونمی... نمادهیز ياز غصه  يوزن کم کردم. انگار لویافتادم که کمتر از دو هفته ده ک يبه روز

 ....یخاک يکره  نیاز ا شدمیخودمم محو م دیهمه و با يبرا هینظرم وجودم اضاف

 بود؟! یهمه بدبخت نیدم که سزاش ابه درگاهت کر یچه گناه ای! خدادم؟ینقطه رس نیشد که به ا یچ

***** 

 ریگذره... لحظه ها انقدر د یوقته که ازشون م یلیپردازم انگار که خ یوقت ها که مرور کردن خاطراتم م یگاه

هست که باعث  یدرون يشاد نی... بلکه استین نطوریزمان کش اومده... اما ا یکن یکه فکر م شوندیگذر م

 زمان رو حس نکنه... فکر کنه گذشت زادیآدم شهیم

 کم...  یلیکه حس کنم زود گذشته کم بودن... خ ییمن لحظه ها يبرا

که منتظر طالق گرفتن از  ینگم بهتره... موقع يزیکه چ انمیگذره... از برخورد اطراف یهام داره با عذاب م روز

 داشتم ... يبهتر تیبودم وضع دیام

 . مخصوصا بابا...دمیدارم از دست مخانواده ام رو هم  تیحما کنمیاالن حس م اما

 اومد... خبر نداشت که سکته کردم... دنمیبه د ایگذشته بود در مارستانیکه از مرخص شدنم از ب یوقت چند

 من و گفت: تا

 ... بهم راستشو بگو...يتو رو نکنه معتاد شد نمیبب ؟يالغر کرد لویتو؟ چند ک يچرا انقدر داغون شد الین -

 :دمی. حرفشو برزدیحرف م ین مکث هسر هم و بدو پشت

 تو؟ يدیجو م یچرا الک ه؟ینه به خدا معتاد چ -

 شده... دهیتک افتیصورتت زرد شده ... ق ؟يانقدر الغر شد هویپس چرا  -
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خبر نداشت. به خاطر  يزیاز چ ایوحشت زده شده... در ایشده که در يچطور افمیق نیزدم. بب يخودم زهرخند به

 بود... ينطوریهم شهیل نگرفتم... طرز صحبت کردنش همحرفاشو به د نیهم

 ...گمیبعدش برات م يتا بخور ارمیب زیچ هی نیبش هیطوالن انشیجر -

اتفاق ها  نیا يهمه  شدیماجرا رو براش گفتم. باورش نم ازیتا پ ریاز س ز،یهمه چ ،ییو چا وهیاز آوردن م بعد

االن  یول شدیباورم نم دمیشن یم ینبود. اگه از زبون کس یکردنخودم هم باور  يماه افتاده باشه... برا کی يتو

 تره... چون که لمسش کردم... یقیحق يزیبرام از هر چ

کردم... نگاه کنا... عجب  یم یافتاد همون موقع خودکش یاتفاق ها م نیاگه واسه من ا الین یلیخدا وک -

 ؟یجدا ش دیچقدر طول کش یبودن.... راست ییآدما

 دیچند تا با يهستش و روز ییاثرات همون جدا ینیبیقرص ها هم م نی... ادیسه هفته طول کشحدود دو  -

هاشم که خواب آوره ... ولش کن اعصابم خورد  یافسرده تر نشم... بعض نکهیا اینوش جان کنم تا حالم بد نشه 

 گردم... یخوام برم سر کار... دنبال کار م یم یشد... راست

 چرا؟ -

 خودم برم سرکار... دیخرجمو بده با گهیتونه د ی... بابام نمارمیکار کنم خرج خودمو درب دیم بادار ازیخب ن -

 ؟يکرد دایهم پ ییجا -

که از  ییکه خوب شده االن. اوال میجسم تیکنه... وضع دایسپردم برام پ دمیبه حم یهنوز که نه ول -

 بدتر از االن بودم... یلیاومدم خ مارستانیب

 برم...  دینموند. گفت زود با ادیز ایدر ....دمیکش یآه

 مرور خاطراتم تا شب دمغ شدم و سردرد گرفتم که مجبور به خوردن قرص شدم... از

 کنار آمده ام ؛ زیهمه چ با

 آخرِ تو که: يباورِ جمله  جز

 ”نبوده  نمانیب يزیچ ”

 ***** 

 برم... قربونت خدافظ... دیمن فعال با زمیباشه عز -

به  یعیخانم رف يخبر.... صدا یکارم شدم... دوباره غرق کار شدم و از اطرافم ب يمشغول ادامه  و دمیکش یپوف

 خودم آورد:
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 ؟يدیچرا جوامو نم يفکور يمگه کر -

 ...دیداشت يحواسم به کارم بود متوجه نشدم... کار دیگفتم: ببخش مظلومانه

 گفت: دیباریازش م یکه بدجنس ییچشم ها با

 .... سیرئ شیبرم پ خوامی.... هماهنگ کن م شدمیم که باهات هم کالم نمنداشت ياگه کار -

بود و اطالع دادن حضور  یکرم يکه انجام دادم وصل کردن تلفن به آقا يگفتن نداشتم و تنها کار يبرا يزیچ

از شر تا حاال  نجایکه من اومدم ا یبا من داره و از اول یدونم هنوز که هنوزه چه پدر کشتگ یزن که نم نیا

 هاش راحت نشدم... نیمتلک و توه

 ...دیرس يکار ادار انیو خودمو با کار دوباره مشغول کردم... زمان به سرعت گذشت و پا دمیکش یآه

 زدم: تیریبه اتاق مد يشدم و تقه ا بلند

 د؟یندار يکار گهیبا من د یکرم يآقا -

 ...دیببر فیتشر دیتونینه خانم م -

 خدانگهدار... یمرس -

مشغول  یبه عنوان منش یبود که مدت نی... قرار اگذرهیشرکت م نیتو ا دیاز جور شدن کار توسط حم یماه دو

 .... میراض نمی... من به همابیبشم و بعد بشم بازار

 جلو افتادم...  یکنم کل دایکار پ يکاریب نیکه تونستم تو ا نیدرآوردن خرجم هم يبرا

دعوا کنه و  خوادیباهام م شهیچرا هم دونمی... نمشکنهیدلم رو م یکم یعیخانم رف يها تیاذ یخوبه ول زیچ همه

 ...ادیازم بدش م

.... بالخره حق آب و گل داره و امیمجبورم کوتاه ب شترهیب یسال 10، 9که از من  شیکار يخاطر سابقه  به

 که تازه واردم... یداره... نه من داریحرف اونه که خر

... میساعت از محل کارم قرار داشت میبه فاصله ن ییجا هی.... رونیب میو با هم بر ادیقرار بود بعد از کارم ب انیشا

 به موقع برسم... تونستمیداشتم و خوشبختانه م يرو ادهیپ گهید قهیده دق

 نی.... از ماشنشیماش شهیو غرق حال خودشه... با انگشتم زدم به ش نیکه نشسته تو ماش دمید دمیرس یوقت

 ...میشد نیبا هم سوار ماش یز روبوسشد بعد ا ادهیپ

 گفته باشم گفتم: يزیچ نکهیا يبود.. برا نیسنگ کمی نیماش يفضا

 خونه باشم... 10، 9تا قبل  دیمن با ان؟یشا میریکجا م -
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 گرفت تو دستش: دستمو

د اگه وقت ش میبکش ونیاطراف قل نیجا هم هی میریهنوز هفت نشده... م يخوشگلم تا اون موقع خونه ا -

 ...میخوریشامم م

 یوقت ها خوش ی... گاهومدیدوست بشم... خودم هم بدم نم یکیسرگرم شدنم گفت با  يبرا ایدر شنهادیپ به

... هر چند که ستیبد ن یاز افسردگ يریجلوگ يندارم... اما برا انیبه شا یهم الزمه... حس خاص يلحظه ا يها

 ... هیچطور آدم ستین هممنم م يخب برا یول ...اشهیع گهیو م ادیخوشش نم انیاز شا ادیز ایدر

 ... خوادیمنو به خاطر جسمم م یحت انیکه شا ستی... مهم نستیمهم ن یچینباشه ه ونیدر م یکه احساس یوقت

 افتم.... یهم نم ادشیبه  یکه نه ول ادیکه حداقل کنارش گذشته مو از  نهیا مهم

****** 

 سالم... ایالو جونم در -

 ....انیمن؟ همه بچه ها قراره ب يخونه  يایب ی. امروز هستسالم عشقم... -

 ...امیاونجام با آژانس م گهیساعت د هیآره رو من حساب کن که حوصلم سر رفته... تا  -

 شده و با جمع دوستانه اشون آشنا شدم...  شتریب ایرفت و آمدم با در شهیم یوقت چند

و اونجا  میتولدش به رستوران رفت يبرا قیبه دعوت شقا شیت پچند وق ی... حتشناسمیو رزا رو از قبل م قیشقا

 با دوستاش آشنا شدم...

رو دعوت کردن و فکر کنم مجبور  ایبودم و اونها هم در ایدر شیپ يواقع من مهمون ناخونده بودم... چند روز در

... بچه دمیجمع د تو شتریرزا رو ب يبعد يخوش گذشت. دفعه ها یلیبود.. خ یشد منم دعوت کنه... شب خوب

جمع با هم شده  یکه باعث دوست یکس و الیکه با هم برادرن و بهرام و بهتا و ناز یهومن و حام گهید يها

 ...اریسام

 اریاز فکرش به قول خودش خل نشه دوباره به سام نکهیا يکه از محمد جدا شده... و برا شهیم یچند ماه ایدر

 محمد... ي وونهید ایکه در دوننیم .. همهشناستشی... چند ساله مزنهیزنگ م

 و بهرامن... اری... احتماال دوست دختر ساممشونیشناسیکه هنوز نم انیهم قراره به جمع ب گهینفرد چند

 گهیرو هوا زدم... هر چند که د شنهادشوینباشم از خدا خواسته پ لیتو جمع فام نکهیا يبدر بود و برا زدهیس امروز

 برند...  ییعصر بخوان جا يامکانش بود برا یول رهیبودن د لیبا فام يبرا
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فقط اونجا بودن... سالم کردم و  گهیدختر د هیبا  اریو سام ی... حامایحاضر شدم و خودمو رسوندم خونه در عیسر

 نشستم...

دوستش  ما،یکه اونجا بود رو س يدختر اریتو فضا پخش بود... چراغ ها هم خاموش بود... سام یتیال آهنگ

 رد...ک یمعرف

 بودن...  قیهم چنان در حال پخش بود که زنگ در به صدا در اومد. رزا و شقا کیو موز میحرف بود سرگرم

همه  قیاز رزا و شقا ریرو آوردن وسط... غ یدنیبعد همه اومدن و فضا گرم تر شد... پسرا بساط نوش یساعت تا

تکون دادن خودشون بودن و با آهنگ هم  که در حال ی... کم کم بدنم گرم شد و منم به جمعمیتر کرد یلب

 بود: يری... آهنگ احساس آرامش خواجه اموستمیکردن پ یم یخوان

 ستیباشه من از مردن حراسم ن یزندگ نیا اگه

 ستیمردم حواسم ن دیروزا شا نیدارم ا یحس هی

 ستیمن از مردن حراسم ن اسیسهمم از دن نیباشه اگه ا یزندگ نیا اگه

  ستیمردم حواسم ن دیشا گمیبا خودم م یروزا که گاه نیدارم ا یحس هی

با  گهیهم که د ایکردم... در یم یکنم همراه یخودم خال نکهیا يو منم برا میخوندیقسمت رو همه با داد م نیا

 کنه... هیبود گر کیمحمد گفتناش نزد

 بود...  قیکرد شقا یهم از سر خجالت فقط نگاه م دیشا يکه با خونسرد يفرد تنها

 آورد... یخوندن در م يبود و ادا ستادهیمبل ا يرزا هم رو یحت

 یدر م يکه مسخره باز یو دوست دختر بهرام بود و حام اریکه وسط بودن، سام ییآهنگ تنها کسا نیاز ا بعد

 آورد.

 يبه رو یانداخت ول یم کهیت ي.. بهرام گه گدارخوردنیحرص م نایم اریکه داشتن از کار سام مایو س بهرام

 ای... دررنیرو با اتاق خواب اشتباه بگ نجایما شده بود... کم مونده بود ا يبرا ی... سوژه باحالاوردنیخودشون نم

کرد خودشو  یحال اری... در آخر به ساموفتهیم اقاتف نیاون ا يتو خونه  نکهیهم اخماش تو هم بود به خاطر ا

 جمع کنه...

 از خنده.... دیترکیو جمع م اوردنین اداشون رو در مو هوم یما شدن و حام يدو تا سوژه  نیا یول

 انیاز شا یتماس یرو چک کردم ول میچند بار گوش یمهمون ي... تودیرس انیبه پا میهم با پانتوم یمهمون آخر

 نداشتم
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 و هومن منو تا دم آژانس رسوندند... یاز اون بهرام و حام بعد

***** 

 ....درو قفل کنم خوامیم گهید ایبدو ب الین -

 ...گهیرفتم گفتم: اومدم د یبه سمت در م یبرداشتم و در حال فمویک

بود  کیهمکف قرار داشت... کوچ يتو طبقه  ایدر يهم در خونه رو قفل کرد. خونه  ایپام کردم و در کفشمو

 رو خوشگل درست کرده... دمانشیچ یول

 سمتش....  میو رفت میدیو د اریسام نی. ماشمیآپارتمان رو آروم بست یخروج در

 گفت: اریسام یشدند... با همشون دست دادم و بعد از احوالپرس ادهیپ اریسام نیو هومن و رضا هم از ماش یحام

 ....ادی. کامرانم با اونها مادیبهرام با دوستش قراره ب گهید قهیدو دق دیصبر کن -

 ...میبر دیهم با نایو داداشش و رزا ا الینشه؟دنبال ناز ریگفت: د ایدر

 ...گهیگفتم د انیاالن م -

 بودم. دهیقبل د یمهمون ي... کامران و توستادیجلومون ا 206پژو  هیتموم نشده بود که  حرفش

اول  يدفعه  یکه وقت يها شده بود. جور یلیباعث جلب توجه خ نیها بود و ا شهیاز هنرپ یکی هیاش شب افهیق

کامال مثل هم بود  شونیدر کل همه چ یتوپر تر بود ول یفکر کردم واقعا خودشه.... البته کامران کم دمشید

 و لب و دهان.... ینیفرم ب یحت

 یو تنها حرف ومدیم یدوست بهرام شدند. اسمش پرهام بود... به نظر خجالت نیو هومن رفتند سوار ماش یحام

 که زد سالم بود...

بعد  قهیهوا هنوز روشن نشده بود.چند دق میدیرس یکاج تو سعادت آباد بود. وقت دانیبچه ها م ي هیبا بق قرارمون

 قیرزا و شقا نیح نیگرم شد و در هم یسر قرار... مراسم معارفه و روبوس دنیبرادرش رس ،یعل ریو ام الیهم ناز

 شد. ادهیپ نی.... رزا از ماشدندیهم رس

 سمتش و بغلش کردم: رفتم

 ؟يکرد ریسالم عشقم چرا انقدر د يوا -

 . دیطول کش نیتو ماش میبذار لویتا وسا زمیسالم عز -
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 يسر هیرفت عقب نشست. پسرا با خودشون  هیو سالم به بق یشد و بعد از روبوس ادهیپ نیهم از ماش قیشقا

رزا و رزا  نینشست پشت فرمون ماش ای. درفمونیو توک نیتو ماش میآورده بودند که دادند دست بذار یدنینوش

 ...میحرکت کرد یقیز دقاهم کنارش نشست. منم عقب نشستم. بعد ا

امروز  یعنیهفته بعد  یلیدو روز تعط يقرار شد برا م،یبا کامران آشنا شد ایخونه در یکه تو مهمون شیپ ي هفته

خانواده  تیاستقبال کردند و ما دخترها هم قرار شد رضا شنهادیپ نیاونها به دعوت کامران. همه از ا يالیو میایب

 ... میریهامون رو بگ

راه هم همش  نیو داداشش شد. ب الیناز نیشد و سوار ماش ادهیپ نشونیاز ماش یپشت چراغ قرمز، حام راه نیب

 گاریس ای. زدیو بلند باهامون حرف م دیکشیم غیج ای رونیاومد ب یاز پنجره تا کمر م ایدرآورد و  يمسخره باز

 خندوند... یم ی... خالصه با کاراش ما رو حسابيد یس ای خواست،یم

**************  

 ساخته و منتشر شده است )wWw.98iA.Com (این کتاب توسط کتابخانه ي مجازي نودهشتیا

 

 اومد کنارمون گفت: ی. حاممیستادیکردن ا دیخر يراه چالوس که برا اول

تند  کمیداره نه  یآهنگ درست حسابنه  کردمیدق م نشیرو مخه... داشتم تو ماش یلیپسره پرهام خ نیبابا ا -

که همونجا حس  گهیم یمزه و چندش یب يجک ها هیها به جهنم  نی... ارونهیالك پشت م نهوی... عرهیم

 ...هباش یپسر انقدر گالب هی شهیمگه م یعنیبه قرآن....  دهیبهت دست م یخودکش

 خندمون رو هوا بود. يق معمول صدابود. ما هم طب يگفت که کامال جد یم یحرف ها رو در حال نیا ي همه

 میکرد ادیآهنگ رو ز يروشن شده بود. صدا ی. هوا کممیو دوباره حرکت کرد میالزم رو کرد يدایخر ي همه

مسخره  یو خودشون از اونور ه دادنیچراغ م یکارامون ه دنیو هومن با د ی. حاممیخوندیو باهاش بلند م

 ن از همه باحال تر بودند.و هوم یهمشون حام نی. باوردنیدر م يباز

و قد  بایچهره ز یداشت. حام يو هم قد دختر پسند افهیهم ق یلیبود. خداوک يتو نخ دختر باز شتریکه ب اریسام

... هومن یفهم یگذر زمان رو نم یشد، اما در کل کنارش که هست یهم اخالقش بد م ینداشت و گاه يبلند

 یباشند. هومن قد کوتاه رادرشد ب یباورش نم یکه کس يورنداشت ج یبا حام یشباهت چیه افهیاز نظر ق

داشت و  یدرشت کلیکننده بود. رضا هم قد و ه رهیکه واقعا خ يداشت. جور ییبایز یلیخ ي افهیق یداشت ول

 اصال خوشگل نبود...

http://www.98ia.com/
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اومد کنار  الیناز ی... ولمینشد ادهیپ نیدخترا از ماش گهی. دمیستادیا يو دوباره کنار میدیرس نیزید يورود اول

 :نیپنجره ماش

 گذره ها...  یکثافتا خوب بهتون تنها تنها داره خوش م -

 ...میدق کن تیدور ياز غصه  يخوایگفت: نه پس م ایدر

 ... نیهم اومد کنار ماش یحام نیح نیهم در

و داداشش  نیادارن  یآهنگ درست حساب هیرو نشون داد:  الی... با دستش نازنیا نیماش رمیبابا گفتم االن م -

 بدتر از اون پسره اند که...

 :یخود حام یخنده... حت ریز میمحکم زد پس گردنش. همه زد یکی الیاش تموم نشده بود که ناز جمله

 ...یابونیغول ب يا جنبهیچرا تو انقدر ب -

 .دینتونست خودشو کنترل کنه و همراهمون خند گهید يناز

 ...يدار یچ نمیآهنگ بذار بب هی ایدر -

 ضبط و برد باال...  ياز پنجره آورد و صدا سرشو

و طلبکار  زونیآو ي افهیفروهر هم پخش شدن همانا.... ق الیل يدلِ گفتا يدل ا يبرد باال همانا و صدا صداشو

آهنگ شروع کرد به قر دادن با عشوه دخترونه...  دنیبود وگرنه با شن یباحال بود. البته ژستش الک یلیخ یحام

 شده بود... یلمنظره باحا

 ضبط و قطع کرد: ایدر نکهیا تا

 دن؟یکنند چرا انقدر لفت م یم کاریچ نایا یحام يهو -

 .نمیبرم بب سایدونم وا ینم -

عالمت داد سوار بشه و خودشم هم به  الیصحبت با دستش به ناز یبچه ها رفت و بعد از کم هیسمت بق به

 206ها حرکت کرد. جالب بود چهارتا  نیماش هیسر بقو روشن کرد و پشت  نیماش ایرفت. در نیسمت ماش

 رنگ بودند... دیکه همشون هم سف میپشت هم بود

*********** 

... محوطه و باغ، پشت میشد الیوارد و لینگهبان، با برداشتن وسا یو با هماهنگ میبود الیو يبعد جلو قهیدق دو

 قرار داشت. الیو
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اتاق خواب داشت.... آشپزخونه اش هم  هی. فقط میدیمه جاش سرك کشبه ه میاما دلبازه... رفت ک،یکوچ الیو

 . هومن گفت:دیبه گوش رس ایدر يوا يبودم صدا ی.... در حال بررسکیکوچ

 شده دوباره صدات رفت رو هوا؟ یچ -

 گفت: زونیآو ي افهیبا ق ایدر

 ....ادیبود.... اَه من بدم م یتوالتش فرنگ -

 .....افشیق نیمرده با ا یکرد کس یونست فکر مد یخنده. هر نم ریز میزد یپق

و  قیصبحانه و ناهار رفتند. شقا دیخر يو رضا و هومن برا اریکامران و سام م،یرو گذاشت لیوسا یوقت خالصه

 .میصحبت کن یهم ما رو صدا کرد تا در مورد محمد کم الیو ناز دنیخواب يگوشه ا هیپسرا هم  هیبق

 شد: یعصبان ایداد که در یلفتش م یه الیتو تراس.... ناز مینشست

 جون به لب شدم... گهیبگو د -

و  الیمنم گفتم با ن کنهیم کاریکجاس و چ ایدر دیمحمد زنگ زد پرس یوقت یبابا همونجور که گفت یچیه -

شروع کرد  هیقسم و آ یشد و بعد از کل یاولش که باورش نم الت،یتعط يبرا نیزیرفتند د روزیپسرعموهاش د

دم خونتون... من باورم نشد که  امیم نرفته... بعد گفت قطع کن اال یرفته با ک یکه با اجازه ک دادید و ببه دا

بهت زنگ زدم  نییبرم پا نکهی... منم قبل انییپا ایزنگ زد گفت من جلو درتونم ب قهیبعد ده دق یول ادیب خوادیم

 رهیمنم بگ دمیبود ترس ی... انقدر عصباننییپارفتم  دمی... مانتو پوشيند یسوت یو گفتم که حواستو جمع کن

 داد بهت زنگ بزنم ریو بهش گفتم بعد گ یگفت که ییزایبزنه... همه چ

 بعدشو بگو... نیزید میاومد الیگفتم با ن ییکجا يدیدونم ازم پرس یرو که خودم م نجایوسط حرفش: ا دیپر ایدر

اونموقع اگه  میکن یکنم... بذار آشت یدمش مگفت آ یبود همش م یقاط یحساب گهید یچیگفت: ه الیناز

 هیبگم پس چ خواستمی... منم خندم گرفت مستیاسمم محمد ن گهیاونوقت د نیزیجرات داشت بخواد بره د

 آروم تر شد... کمیکه  شتیپ امی... بهش گفتم فردا عصر هم منم میقل

 کنه.... بتیلو خونتون تعقج ومدهی: دمت گرم... حاال خوبه صبح ندیغش غش خند یاز خوشحال ایدر

 ....ادیبرم یبگ ی... از محمد هر چومدیمطمئن باش م رمیگفتم صبح م یاگه م -

 ذهنم و مشغول کرد: یسوال

 ن؟یدوباره قهر کرد یپس سر چ ؟ينکرد یآشت دیمگه روز اول ع ایدر -
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بردن اونجا...  یمو دختر  حیرفتن خونه دوست مس یو دوستاش... هر شب هر شب م یسر اون داداش عوض -

 يدونم محمد اهل دختر باز ی... من که مزایچ نیشه نرم و از ا یگفت نم یگفتم نرو م یمحمدم هر چقدر م

 خوده... یب يزایما سر چ ياکال دعواه الیخ یبذاره.... ب ریاون ها هم تاث يوقت ممکنه کارا هی یول ستین

 ...نیدوباره قهر کرد یباحال سه روز بعد آشت یلیآخه خ -

 کنم.... یبهش فکر م شهیباشم... پوف ولش کن اعصابم خرد م یبا محمد آشت دیتو ع ومدهیبه من ن -

با  دیبهمون چسب یلیبا تخم مرغ درست کردند که خ سیسوس قیو شقا ایصبحانه اومدن و در لیها با وسا بچه

 ... میو بخور میساعت بعد دوباره ناگت سرخ کن مین میکم بود و مجبور شد نکهیا

 یدادند کم حیهم ترج هی. بقمیبه سمت محوطه رفت اریو سام یو رزا و رضا و حام ایاز صبحانه من و در بعد

 داشته باشند... يبخوابند و استراحت کنند تا انرژ

فصل با  نیبود و تو ا یقشنگ يداشت و پشت اون هم کوه بود. جا یبزرگ يباز نیزم الیپشت و ي محوطه

ساخته شده بود.  يباز نیهم کنار زم قیت ها به رنگ قرمز و سبز وجود داشت. دو تا آالچهوا درخ يوجود سرد

 بودند.... ستهشد هرچند که سگ رو ب یباعث ترسم م نیسگ بود و ا يهم برا کیکوچ يخونه  هی

 بود...  هیتر از بق یمیازش خوشم اومده بود و رابطه ام باهاش صم دمیرو د یکه حام يچند بار نیا يتو

گم  ی. من از مشکالتم براش ممیکن یرو دوستت داره. اکثر اوقات با هم درد و دل م یچند که خودش کس هر

 کنه.... یم يحرف هاش، باهام همدرد یگاه ایهم با فشردن دستم  یحام

 یاعتماد نداره. اکثرا چکش م یو به حام هیدختر شکاک لوفریگه... ن یبرام م لوفریهم از دوست دخترش، ن اون

 يکنه... برا یم شهیبا دعوا و قهر دعوا خونشو تو ش ستین ندشیرفت که خوشا ییجا یکنه و اگه بفهمه حام

 شده... یحام يعالقه  ثباع عیکه عمقش کمتر از دو ماهه انقدر سر یکه چطور دوست بهیهمه عج

قدش  یکوتاه ،یحام يها یاز ناراحت گهید یکیکنم چون خودمم گرفتارش بودم در گذشته.  یمن درکش م اما

 بود...

حرفم بهش زدم  نی. اادیها به چشمش نم زیچ نیدوستت داشته باشه ا یبراش سوخت... به نظر من اگه کس دلم

کنم  یفکر گفتم آره... دروغ هم نبود. حس م يکنم من هم بدون ذره ا یاگه من باشم قبول م دمیکه ازم پرس

 ... حسم نسبت بهش فرق کرده و به دلم نشسته. یکم

 مونه...  یپنهان نم يزیچ ایدر نیب زیاز چشم ت ینفهمه ول یکنم تا کس یم مویسع

 از فکر خارج شدم: دیپرس ایکه در یسوال با
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 نجا؟یا ادیم یک لوفرین یحام -

 شد: ی. تو دلم خالادیخواد ب ینداشتم اونم م خبر

 تا اون موقع فعال آزادم... ادیفردا صبح با دوستش م -

دادم بهش و سرمو رو شونه اش گذاشتم.  هی. تکمیکنار هم نشست قیآالچ يخنده. تو ریزد ز و گفت و نیا

 بود....  يندی. حس خوشاختیر يدستشو انداخت دور کمرم که دلم هر

 از حس پروندم: ایدر

با من و  يحرکت اضافه بر يبخوا یحام نی.... ببيدار کاریبا دوست من چ ؟يمگه تو دوست دختر ندار يهو -

 ... دور دوست منو خط بکش.ایطرف لوفرین

 منو به خودش فشرد: شتریب یحام

 ...؟يدار یعشق منه حرف الینداره... اصال ن یخودش که فعال مشکل -

 یبگو وجودشم داشته باش زیچ هیآخه ترسو  ؟یزن یحرف و م نیخوام بدونم فردا صبح هم هم ینه من م -

 ...ستیات ن چهیزبا الی.... قبال هم بهت گفتم نيانجام بد

 حرفشون: نیب دیپر رزا

 دونن... یرو م زیخودشون همه چ نایبه تو چه ا ایها... در شهیدعوا م یشوخ یاالن شوخ الیخیبابا ب -

بحث رو سمت  يبا مسخره باز اریبحث رو ادامه نداد. بعدش رضا و سام گهیشونه اش رو انداخت باال و د ایدر

 ....میتوجه گذر زمان نشدکشوندش تا وقت ناهار م يا گهید

 یسمت هی یهر ک میرفت الی... به داخل ومیناهار بکن يبرا يفکر هیبود که ما رو صدا کرد و گفت بهتره  کامران

 ولو شد.

کامران از همه لحاظ مجهز  يالی.... ودمینوش یآوردن و من هم کم یدنیبعد از ناهار، بچه ها بساط نوش یساعت

هم داشت و بچه  یبود. ضبط و باند بزرگ لیاز لحاظ امکانات تکم یبود ول یگ نبود و نقلبزر ادیز نکهیبود... با ا

 خواستن و گذاشتن....  یکه م یها با لب تاپ آهنگ

 . میو داد بود غیاز جمله من در حال رقص و ج هیبود و بق قیفرد آروم شقا تنها

 ...اوردنیو بهرام هم اداشون رو در م یدن.... حامخون یبودن و همراه خواننده م ستادهیکاناپه ا يو رزا رو ایدر

از باران رو گرفته بود و همش اونو برامون  يادیآهنگ ز ي... بهرام خوره دمیرقص اریبا هومن و سام یکم منم

 دادند...  یگوش م نویا یرفت یبود که تازه اومده و هرجا م یگذاشت... آهنگ یم
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. گوشه اي نشستیم و میو چراغ ها رو هم خاموش کرد میدیا رو کشبشه پرده ه کیرمانت یفضا کم نکهیا يبرا

 صداي زانیار در فضاي خونه طنین انداز شد:

 گفتم چقد دوست دارم یگفتم حرفامو اگه نم یبه تو نم اگه

 … يبود االن

 از حد دوست دارم ادیکه تو رو ز نویا يدیفهم یاگه نم دیشا

 … يبود االن

بهرام اداي رقص تانگو در میاوردن یه زوج رقص ناقصی تشکیل داده بودند با قدهاي علی داداش نازیال، با  امیر

 بلند هیکل مردونه شون....

کارشون باعث شد کمی از دپرس بودن در بیایم... هرچند که سختی هایی که می کشم با این برنامه ها  همین

 محو نخواهد شد اما باعث تسکین و فراموشی موقت می شه....

که با این اکیپ آشنا شدم... به قول دریا این چند وقته خنده هام الکی نبوده و کمی از غم لونه شده  خوشحالم

 تو چشمام کمتر شده... 

متوجه بشه پاکش کردم و  یکس نکهیحلقه بست تو چشمام که بدون ا یقسمت آهنگ اشک نیا دنیشن با

 بشه: رینگذاشتم سراز

 تو شبام پر از غمو سرماست بدون

 استیبدون تو ته راهمه ته دن اره

 تو شبام پر از غم و آهه بدون

 آخرش اشتباهه ینیبیم يتنها بر اگه

 …گناهه  نیا آره

 داد همه بلند شد: يآهنگ قطع شد و صدا هوی

 بود؟ يکدوم خر -

 آهنگ بود. ینگاه ها سمت بهرام بود که عامل قطع يگفت... همه  نوینه چندان نازکش ا يبا صدا ایدر

 نیا میبر نیحاضر ش نی... پاشمیهمش تو خونه باش ای میرینه که غمباد بگ میخوش بگذرون نجایا میا اومدباب -

 ...میبزن يدور هیاطراف 

 رفت.... ییجا شهینم نیها بدون ماش هیگفت: هوا بارون رضا
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که بارون  میبر منی. با ماشمیعوض کن ییحالو هوا هی میر یحاضر بشن م انیکه م ییگفتم: اشکال نداره اونا من

 ...میکن یواسه فردا هم م دی... تازه خرمینش سیآمد خ

از کنار دستم برداشتم و پرت کردم  ی... بالشدنیخند یو رزا داشتند به آمد گفتنم م ایام گرفت. دوباره در خنده

 سمتش:

 برو خودتو مسخره کن... -

 مسخره نکردم بابا فقط خنده ام آمد... -

 بگو...بهش  يزیچ هی یحام -

 ......يزیچ هی ایاااا در -

 مسخره برو خودتو دست بنداز.... -

 ....گهیبگو منم گفتم د يزیچ هی یکنارم نشست و خوشو بهم چسبوند: بابا خودت گفت اومد

 ...شمیپ يایخوام ب ینم گهیبرو اونور نچسب بهم... اصال د -

 غلط کردم خوبه... گمیآقا من رسما م -

 ...امیمنم م رون؟یب دیریم یچرت و پرتارو... ک نیا دیگفت: ول کن ایدر

 ...میریبعد م میبخواب کمی... میبر 6، 5االن زوده ساعت  یول امیگفت: منم م اریسام

 ...ادیخوابم م یلیگفت: آره منم خ رزا

 تعجب داره.... ادیخوابت ن یازپامیرو به رزا گفت: تو که خود د قیشقا

 ....ياز رزا ندار یاز زبون دست کم یلو ایکرد یرو نم قیگفت: شقا یحام

 هنراشو دونه دونه رو کنه... دیکرد: آدم که نبا زیر يا خنده

 ... الیو کنار اون هم ناز دیاومد کنارم دراز کش قیخودم پتو و بالش آوردم. شقا يو بعدش من برا میدیخند همه

 .. بعد به خواب رفتم. یکم کم خوابم گرفت و کم گهیصحبت د یاز کم بعد

 شدم. مال رزا بود. داریاز خواب ب یگوش هیزنگ  يصدا با

 مامانمه... دیبچه ها حرف نزن -

هم که  یی... وقتاانی... وگرنه اجازه نداشتن بنیزید انیم ایو در قیبا شقا یاسک يمامانشون گفته بودن برا به

دونستند که  یمادر و پدرشون نم هم الیو ناز یرعلیزد تا مامانشون شک نکنه.... ام ینم یحرف یکس زدیزنگ م

 کردند... یبا ما اومدن و چون خودشون مسافرت بودن شک نم
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 یو حت ایدر شیپ رمیم یلیخ نکهیاز ا ینداد اما گاه ریبهم گ ادیهستم ز ایبا در دیفهم یهم که مامانم وقت من

که  یلیاز دال یکی دیادونه... ش یبخواد اعتراض کنه خدا م یک نکهیو ا شهیم یشاک ششیپ مونمیشب ها م

 و سرم گرم شده.... رمیگ یکه مثل قبل ماتم نم نهیا امیب زارهیم

 حرف بزنه... تونهیخواست م یهر ک گهیخب د -

شدن و ما دخترا هم خونه رو جمع  داریهمه از خواب ب یآمدم. بعد از ساعت رونیدرهمم ب يرزا از فکرا يصدا با

 ....میکرد

بود  قهیدق 5:20... ساعت میبه خودمون رنگ و لعاب داد یو به قول میرت کردصو شیهم شروع به آرا بعدش

 .میبزن يدور میکه رفت

.... بعد از میبر میتونستیرو فردا م نشی... اما تله کابشهیگفتند که چند روز بعد باز م یبسته بود م نیزید ستیپ

شده بود. با  دیهم شد یو ناهار فردا.... بارندگشام  دیخر يبرا میستادیراه ا نیب الیبه و میبرگرد میخواست نکهیا

 سرد بود  یلیهوا خ نکهیا

 ساعت قبل کمتر شده بود... می... نسبت به نمینیتو محوطه بش میبر یداد بعد بارندگ شنهادیپ اریسام

 د....وقت بود بارون بند اومده بو یلیتو محوطه... خ میرقص رفت یو بعد از خوردن تنقالت و کم الیتو و میرفت

هم فضا رو  نیهم چراغش سوخته بود و تنها نورمون، نور چراغ قوه بود. هم الیو اطیبود و ح یکیرو به تار هوا

... میبود از ترس غش کن کیگفتن... نزد یجن برامون م يترسناك کرده بود. کامران و رضا هم از داستان ها

 جن داره... شکه تو گندیهست که م يغار یکینزد نیا دهیکرد شن یم فیکامران تعر

 شجاعت برداشت و گفت: پیریبود... بهرام ت دهیترس ارمیسام یحت

 ...مینیغار و بب نیا میان بعد از شام بر هیپا ایک -

بده و  نایبه ا یعقل هی ایگرفتند برن اونجا... خدا میو اکثر پسرا تصم ایو در الیرفتم... اما ناز یدر صد من نم صد

زده شدن... اگه بهم  جانیبراش ه نهمهیغار کجاش جذاب و جالبه که ا هیخه جن داشتن هم به ما... آ یپول هی

 ....هستکه جن  ییبرم جا شمیحاضر نم چوقتیهم بدن ه ونیلیصد م

******* 

 اتفاق افتاد.... عیسر یلیخ زی.... همه چیباور نکردن نطوریزود گذشت و هم یلیزمان خ شهیهم مثل

 اتفاق افتاد... عیسر یو ندم... به دنبالش همه چ انیجواب شا گهیگرفتم د میمتص میبرگشت نیزیاز د یوقت
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گروه  نیاز ا ایمن و... جدا شدن در يما به هم و.... گرفتن تولد برا شتریشدن ب کیو نزد یبه حام لوفرین انتیخ

بهم گفت  یلیم خه اینباشند.... در گهیدادند د حیهم ترج ایدر يبه خاطر برگشت محمد و متعاقب اون دوستا

 ذاره...  یدارم نم یکه به حام ی... کششباشهکه دست خودم  ستین يزیچ نیاما ا ستیبه نفعم ن یبا حام یدوست

شوم... هر چقدر که بخواهم انکار کنم بازم  یجذب م یمحبت نیبه سمت کوچکتر دمیکه محبت کم د یمن

 .... ستین قتیامکان کتمان حق

در مودمون زده... هرچند که  یبود که حام دهیشن یثیحرف و حد يسر کید... بو ریدلگ یکم یاز حام ایدر

 نداشته....  يبوده و منظور تیکرد و گفت از سر عصبان یبعدش عذرخواه یحام

 زونیهمش آو الیاونم بهش گفته ن يدیم امیپ ای یزن یزنگ م الیگفته چرا به ن یبه حام یگفت وقت یم ایدر

 منه...

گفته اما...  یحرف نینشه همچ عیبچه ها ضا شیپ نکهیا يبرا دیگفته باشه... شا یم نشد حامکه من باور هرچند

کردم و قرار شد فعال از رابطه  یجوابش رو ندم... بالخره با اصرار اون آشت يحرفش باعث شد تا چند روز نیا

 ...استیدر مونییآشنا يبود که واسطه  نینه... بحث ا میازش بترس نکهی... نه امینگ يزیچ ایمون به در

 ای....دمیکه به آغوشش کش يبار نی.... اولای یبوسه من و حام نی.... مثل اولرهینم ادیها از  نیاول گنیم شهیهم

 .... مونیهم آغوش نیاول یحت

نه بار فرق داره...  نیا یکه بودم عشقم کورکورانه بود ول دیکه بار اولم نبود... اما حسم فرق داشت... با ام درسته

... ستیکه قابل تحمل ن ییداره و رفتار ها يقابل انکار ریغ يها رادیا یلیباشه اتفاقا خ یآدم کامل یحام نکهیا

 ...نمیب یها رو م نیا يفرقشه که همه  نیا

 یدر آخر م ی.... ولمیکن یم ی.... آشت میکن ی... قهر ممیکن یهم نه... دعوا م یتحمل کرد و گاه شهیم یگاه

 کنار هم محاله....  شهیدن تا همکه بو میدون

 که دوبار ازدواج ناموفق داشته، نخواهند بود.  يبه بودن دختر یخانواده اش راض مطمئناً

کنه... اما  یتصادف همراه مادرشون فوت م کی يساله بوده تو زدهیتنها س یکه حام یو هومن وقت یحام پدر

 .... شهیتصادف فلج م يمونه متاسفانه تو یمادرشون زنده م

از  یگاه نکهیماست... با ا نیب یتا خواهر هم دارند که ازدواج کردند.... واضحه که وجود همه شون مانع دو

من هم  نمیب یگذارم به جاشون و م یهستم... خودم و م یشوم اما در کنارش منطق یم نیخودم غمگ تیوضع

 ....میریخودم بگ طیبا شرا یزن ماین ينخواهم بود برا یراض
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 شد....  شترمونیب یکیآخر هفته باعث نزد يرفتن ها رونیب لوفر،یبا ن یو بهم زدن حام نیزیز دا بعد

بره.... به  ادتیفوق العاده خوش مشرب و با کارهاش، غم هاتو  يریم رونیباهاش ب یهست که وقت یآدم یحام

دوست  نکهیتا قبل از او حساسه...  یرتیغ یلیکنم.... خ یتحمل م شمیرفتارش بود که بداخالق نیخاطر هم

 باشه... یو متعصب یرتیغ تیشخص نیهمچ میکرد یفکرشو نم ایدخترش بشم نه من نه در

ها  زیچ یمتوجه شدم که رو بعض دمیکش گاریس ،یتوجه به اعتراض حام یب ایهمراه در نکهیبار به خاطر ا نیاول

نخ  هیبه رفتارش  الیخ یبشه و بکردم ناراحت  ینداره... فکرشم نم یحساس هست و سرش اصال شوخ یلیخ

 باعث قهر چند روزه اش شد... نی... همدمیکش گاریس

دم... اما  ینم تیبهش اهم نکهیا ایکنم  یو آدم حسابش نم ستمین لیبود که براش ارزش قا نیزبونش ا ورد

هم  یاز طرف.... ارهیبه وجود ب يهمه دلخور نیا یکوچک زیچ نیکردم همچ ینبود... فکرشم نم نطوریاصال ا

 ....تیوضع نیجفتمون از ا یو ناراحت شدیم یمعن یب يکه داشتم باعث بحث ها ییها يریدرگ

که رو هوا بود  میکار تیطرف... وضع کیخانواده از  یها و اعصاب خردکن ریهمه طرف تحت فشار بودم... گ از

 یحساس بودن حام ای يباز یرتیم غشد نتون یباالتر بود باعث م تمیاز ظرف ی.... همه و همه گاهگهیاز طرف د

 رو تحمل کنه و بعدش هم که.....

 ...میشد کیتابستون نزد يبه آخرا دمیهمه اش گذشت و چشم رو هم گذاشتم و د بالخره

 ******* 

به خودم اومدم.... خداروشکر مخاطبش من نبودم.... اصال دوست نداشتم اطراف خودم  یعیرف يصدا با

 ....نمشیبب

 خودش... ای نجاستیمن ا يجا ایبار تا مرز اخراج رفتم.... گفته بود  کی شیزن و لجباز نیخاطر ا به

 هیکم نکرد...  دمیکه کش يریاز تحق يزیچ نیا یشد ول ریقائله ختم به خ دیحم يآوردم با واسطه گر شانس

 دامادمون...  يغرورم بود که شکست جلو ییجورا

 نکهیکردم قبل از ا یبه بعد سع انیجر نیان دل شکستم رو بده... از اتاو دوارمیکردم به خدا.... ام واگذارش

 یبد بود و درآمدم کم و کفاف مخارجم رو نم یلیخ میبگردم. وضع مال گهیدنبال کار د ادیب شیپ یدوباره مشکل

 و آمد و غذا بدم.... فتر يبرا دیهزار تومن که نصف اون رو با 500، 400 یداد. با ماه

 . ستین يروزها برام سخت شده.... اما چاره ا گذروندن واقعا
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خواب  الیخیبود باعث شد ب یعیطب ریغ یلیسکوت خونه که خ یخسته بودم ول یلیخونه.... خ دمیرس 7 ساعت

 بشم.

کنم...  دایپ یاز کس یگشتم تا نشان یزدم، اطراف خونه هم م یشدم و همونطور که مامان رو صدا م کنجکاو

 خونه نبود... یکس

 ...دمیکش یخاموش شده آه یگوش دنیبهم نداده که با د يخبر یچرا کس نمیدرآوردم تا بب فیرو از ک لمیاموب

 :دمید یادداشتیکجا رفتند که  نمیکنار تلفن تا بب رفتم

 ....»یزشته نباش نجایخودت رو برسون ا عیخونه سر يدیرس ی... وقتمیهست تییدا يشام خونه  «

وجود نداره... هر چند که با خانواده  چوندنیپ يبرا یراه چیه یعنیگذاشته  دداشتای یخط مامان بود. وقت دست

 یشود.... نم یم یخانوادگ ياز جمع ها يباعث دور نیکنن و هم یکنم بهم ترحم م یحس م یراحتم ول ییدا

 ...هیرفتن چ يفهمم اصرار مامان برا

 حاضر شم برم... عیخنک شوم و بعدش سر یحمام شدم تا کم یو راه دمیکش یپوف

تلفن بلند شد. جواب  يصدا رونیخواستم از خونه بزنم ب یحاضر شدم. وقت عیگرفتم و سر يا قهیده دق یدوش

 دادم:

 بله... -

 ؟يدیجواب نم تویچرا گوش ؟يومدیپس چرا هنوز ن الیسالم ن -

 ...امیدارم م یرفت بردارم االن برم ادمیتو اتاق تو شارژه  ممی... گوشگهید ومدمیسالم داشتم م -

 بپوش... یلباس درست حساب هی ی... راستایباشه زود ب -

 براتون؟ ارمیب دیخوا ینم يزیچشم چ -

 خداحافظ... اینه فقط زود ب -

 بودم. زنگ و زدم و رفتم داخل. ییخونه دا يربع بعد جلو کی. رونیرو برداشتم و رفتم ب میگوش

 يکردم و گوشه ا یهم اونجا بود. با همه احوالپرس ایمه ياز ما خاله  ریبودند... غ دهیو بابا همه رس ییاز دا ریغ

 نشستم.

 . دمیگفت لباس خوب بپوشم فهم نکهیحرف مامان رو از ا یمعن حاال

وقت بود که  یلی... خمیاتاقش حرف بزن میگفت بر ایمه قهیهمراهش نبود... بعد از چند دق یاومده بود و کس تنها

 .میام اس شده و کمتر درد و دل کرد رابطه مون در حد چند اس
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 ...؟يریگ ینم لمونیتحو گهید ؟یکن یم کاریخره چ الیخب ن -

فکر  دیهمش با یدون یهدفم... پوچم... م یکنم ب ی... حس ميخبر دار تمیبرو گمشو... خوبه خودت از وضع -

هم ندارم  التی... تحصیفیکلبالت نیمونه... خسته شدم از ا یتهش چقدر واسم م ارمیکه در م یباشم پول نیا

 کارم قانع باشم... نیمجبورم به هم ادیب رمیکار خوب گ

 ؟یستیدوست ن یکباب شد... با کس گرمیبسه بابا ج -

 یم یآخرش ک گمی... همش با خودم مشهیم میباعث پوچ شتریکه سر و ته نداره ب يرابطه ا یهستم ول -

 رسه...

 شهی... هميخودت بگرد يکن با دوستا ی... سعیباش یکیبا  دینباحتما که  ؟یکن یخب چرا تو تمومش نم -

 پیبا اک شترینبودم و ب يپسر چیخود من دو سال با ه نیباشه... هم يحتما پسر یواسه خوش گذرون دینبا

 گهیباشه که د نجوریلحظه هات شاد باشه... اگه ا دیکه نبا شهی.... بعدشم هممیگذرون یخودم خوش م يدوستا

سرگرم  يکه بهش عالقه دار يزیخودتو با چ ایدکتر برو  هی يخوایم يافسرده شد دیشا الی. نستین یعیطب

 ؟يانجام بد يدوست دار يکار ای يزیچ نمیکن... اصال بب

داد که درسمو ادامه بدم و برم  شنهادیامسال کنکور داد.. به منم پ یدون ینسترن و که م يراستشو بخوا -

بر فرض قبول شم  نجاستیمسئله ا یتونم قبول شم ول یدونم اگه بخونم م یم هومدیدانشگاه... منم بدم ن

 ....ارمیتونم برم سر کار و خرجمو درب ینم گهیاونموقع د

 حرفم زد تو سرم... نیداد که با زدن آخر یداشت به حرفام گوش م يجد ایو ساکت شدم. مه دمیکش یآه

 ؟یزن یچرا م ونهیااا د -

درست و ادامه  ي... مطمئنم اگه تو بخوایتو درس بخون ادیبابات بدش م يفکر کرد... احمق یبس که خل -

دانشگاه اونجا  ياگه بر دیکنه... شا یکنه... تو برو باهاش صحبت کن مطمئن باش کمکت م یکمکت م يبد

 ....یتا بار چهارم و پنجم هم شوهر کن یبتون

 ...یروان شوریبپام محکم زدم به ساق پاش: برو خودتو مسخره کن... با

 ****** 

پنج شنبه و جمعه هفته بعد ما رو به باغشون دعوت  يبرا ایخونه، خاله مه میبر میخواست یم یشب وقت آخر

 کرد... 
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کردم  ی... حوصله ام از حرف هاشون سر رفت و خدافظمیبر ومدین شیپ يو بابا هم قول دادند که اگه کار مامان

 ...ستادمیدر منتظر ا يو جلو

 ریراست به اتاقم رفتم و فکرم درگ هی میدیبه خونه رس ی... وقتمیو بر میتا حرکت کن دیطول کش يا قهیدق پنج

بخوام بعد از چند سال شروع به درس خوندن کنم  نکهیشده بود.... حرف هاش درست بود اما ا ایمه يحرف ها

 شیپ ينام تو مدرسه شبانه برا ثبتو  پلمیقدم گرفتن د نیبرام سخته... اگه بخوام درس بخونم اول یکم

 ....هیدانشگاه

 افکار به خواب رفتم.... نیهم با

****** 

با بابا صحبت کردم اون هم  نکهیگذره، خوشبختانه بعد از ا یم لمیتحص يادامه  يبرا ممیاز تصم یماه چند

شگاه آزاد باالست. قبول شم چون خرج دان يموافق بود درسمو ادامه بدم. البته گفت بهتره که دانشگاه سراسر

 شیو بعدش هم به صورت متفرقه امتحانات پ رمیرو بگ پلممیبعدش هم رفتم مدرسه شبانه ثبت نام کنم تا د

 رو بدم... میدانشگاه

تموم کنم... رابطه  یگرفتم رابطه ام رو با حام میمهم رو گرفتم... تصم میتصم دمیشا ایاتفاق  هیاز اون هم  ریغ

 شد. یتموم م دیبا ییباه بود و جاکه از اولش هم اشت يا

 ...میاز هم جدا شد یسادگ نی. به همدیپرس لشوینداشت. فقط اولش بود که دل یهم مخالفت آنچنان یحام

فراموش  دیسخت باشه... مثل اکثر مواقع من هستم که با مونییبهم نداشت تا جدا یدلبستگ ای یوابستگ یحام

 کنم... احساسمو... خاطراتمو....

کنم  یکه پشتمه هست... خدا رو شکر م ییحرف ها يتو ذهنم موندگار نبود اما اثراتش هنوز تو یبا عل تمخاطرا

 نکهیهست که باهاش گذروندم و چه خوب و چه بد، شکر ا ییتو ذهنم حک شده به خاطر لحظه ها یاگه حام

راست باشه و چه دروغ دوست  گو پشتم شروع به صفحه گذاشتن کنند... چه اوهیعده  هیبار باعث نشده تا  نیا

گذشته  یاز عل مییاز جدا یسال کیبشم.  کاریب يآدم ها يبازگو بشه و سوژه  یکس يبرا میخصوص میندارم حر

که صبر کردن و گذر زمان به حل مشکالت کمک  دهیزنند کمتر شده... نشان م یکه پشتم م يو حرف ها

 ...کنهیم

برسه که بتونم به آرزو هام  يکنم... هنوز منتظرم که روز یآنچنان رییگذر زمان هنوز هم باعث نشده که تغ اما

 گمشده ام... ي مهین دمیبرسم... شا
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 کنم... یفکر م ییایپرداز و رو الیهمه شکست هنوز خ نی... بعد از ارهیگ یخنده ام م یافکار خودم گاه از

****** 

 ماه بعد... 9

 ؟ياریاز خودت درم هیادا ها چ نیا یستیچرا هنوز حاضر ن الین -

 ...میایبر ن هیترسم از پس شهر یم ه؟یاش سنگ نهیچقدر هز یدون ینه.... م ایمامان دو دلم برم  -

برو دختر  ،ي... تا دو ترم رو کم کم داريپول پس انداز کرد یسال کل هی نیتو که تو ا ؟يشد وونهیدختر د -

 رسونه... یاش هم خدا م هیبق

 يکنکور نتونسته بودم رتبه  ي... تو مین حاضر شدم و همراهش سمت دانشگاه رفتبا ضرب و زور ماما بالخره

خونه تونستم قبول  کینزد ياز دانشگاه ها یکیدانشگاه آزاد ثبت نام کردم.  يو به اصرار مامان برا ارمیب یخوب

 تصورش رو نداشتم. چوقتیبود که ه يزیمن چ يبرا نیشم و ا

داشتم... با  یبیشد. حس عج یثبت نام و انتخاب واحدم حدود سه، چهار ساعتشلوغ بود و نوبت  یلیخ دانشگاه

 يکردم... ثبت ناام هم تموم شد و از هفته  یرو نم يروز نیکه پشت سر گذاشتم اصال فکر همچ ییماجراها

 شد.... یبعد کالس هام شروع م

راجع به کالس ها نزده من  يزیبرد چ ي. روستادمیا جیگذشت و من االن وسط دانشکده گ عیسر یلیخ زمان

معطل  یربع کیبرم از آموزش سوال کنم. از شانسم اونجا هم شلوغ بود  یاز کس دنیپرس يدادم به جا حیترج

از  يا قهیچند دق چونبه سمت ساختمان دانشگاه حرکت کردم  عیسر دمیشماره کالس رو فهم یشدم. وقت

 شروع کالس گذشته...

کنم. متاسفانه استاد سر کالس بود... در کالس رو زدم رفتم داخل...  دایکالس و پ تونستم قهیبعد پنج دق بالخره

 طینشستم.... مح یکردم و بدون نگاه کردن به کس دایپ یخال يجا هیاول  فی. همون ردنمیاستاد اشاره کرد بش

 زده بودم. جانیبود و ه بیبرام غر

 کنم... یراحت ارتباط برقرار م ادیودش طرفم بخ یاگه کس یکردن دوست کم رو هستم ول دایپ يتو معموال

روز استادها بعد از  انیاستاد گوش کردم. تا پا يرو تا ساعت آخر کالس ساکت نشستم و فقط به حرفا نیا از

 و امتحان گفتند. سیخودشون درس دادن و از نحوه تدر یمعرف

 نکهیا ای رمیبگ ادیم درس هارو خوب سخت بود که بخوا کمیدور بودم  یآموزش طیکه از مح یاز چند سال بعد

 سر کالس باشم.... یمدت طوالن
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به سمت خونه  عیکالس سر انیهم کالم بشم روز اول هم تموم شد و بعد از پا ایدوست  یبا کس نکهیا بدون

 رفتم....

****** 

 گذره ها.... یخوش م میبر ایب الین -

 باهاتون.... امیدفعه بعد ب دمیبرم خونه کار دارم، قول م دینه با -

 ...نمتیب یبچه ها فردا م شیبرم پ گهی... من دیکنم هر جور راحت یاصرار نم گهیباشه د -

 ...زمیعز نمتیب یم -

 یمی.... اواخر ترم دوم شرونیتکون دادم و از دانشگاه زدم ب یخداحافظ يبه نشانه  گهید يبچه ها يبرا يسر

رفته باشه نه فقط  ادمی یهمه چ نکهیعوض شده نه ا یام کم هیچند وقت روح نیگذرونم و تو ا یرو م يکاربرد

 ...شهیبهتر حفظ م ام هیروح ينطوریکنم. ا یافتم و کمتر بهش توجه م یم ادشونیکمتر به 

حد  نیدرهم مونیدادم دوست حینداره... ترج يخبر میاز اتفاقات زندگ یهم دوست شدم اما کس يچند نفر با

 بمونه...

 دمیبه طرفش دو عی. سردمیو اگه عجله نکنم از دستش م دهیاتوبوس رس دمیوبوس بودم که دات ستگاهیا کینزد

... پاهام به سوزش افتاد. همه نیکرد و با زانو افتادم زم ریگ ياز پاهام به شاخه ا یکیو خواستم از جوب بپرم که 

 نشوند...  يکردم که اشکام جار مویسع ي

 شده؟ تونیزیخانم چ -

 .دیسوال و پرس نیمرد جوون بود که ا هیتکون بدم و همونطور منگ سرمو باال گرفتم.  خودمو نتونستم

 ..ستین ينه ممنون طور -

 یخوبم نگاه کوتاه دیکه پرس يشده بود رو تکوندم... چند لحظه به مرد یبلند شدم و مانتوم که خاک یسخت به

 .زدیآشنا م افشیکردم.به نظرم ق

 داد و گفت:که افتاده بود رو بهم  فمویک

 نشده باشم. تونیزیچ دوارمیخانم ام الین دییبفرما -

 اسمم چشم هام چهار برابر شد و گفتم: دنیشن با

 د؟یشناسیشما من و از کجا م دیببخش -

 . من محسنم، پسر خاله مهتا و محمدرضا...دیاوردیبه جا ن نکهیمثل ا -
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 ..اوردمیبه جا ن دیببخش ن؟یآهان بله خوب هست -

 شد من برسونمتون درمانگاه؟ تونیزیاگه چ دیخوا ی... االن حالتون خوبه؟ مممنون -

 ...شهیکه با چسب زخم خوب م هیخراش سطح هیفقط  ستین یخاص زیاز لطفتون... چ یمرس -

 برسونمتون... ییتا جا دیپس اجازه بد -

 ...ادیاتوبوسم داره م گهی... ممنون درمینه خودم م -

 .دیبه خانواده سالم برسون ...دیباشه هرجور راحت -

 ... خداحافظ.دیسالمت باش -

و سوارش شدم. حق داشتم  دیکردم... همون لحظه هم اتوبوس رس یبشه نگاهش م نشیکه سوار ماش یوقت تا

بود  ي... تصورم ازش همون پسر الغردمشیکه د يبار نیکرده بود نسبت به آخر رییتغ یلیکه نشناسمش. خ

که داره به کل  یشیر هشده و با ت دهیورز یبودمش که االن برعکس شده و کم دهیدن شیهمراه ر چوقتیکه ه

 داده... افهیق رییتغ

خاله مهتا با صدف  میبود ییدا يداره... ماه گذشته که خونه  یبا نمک ي افهیدختر کوچولو افتادم. ق ادی هوی

 بود... یزبون و باهوش نیریکوچولو اومده بود. دختر ش

کرد، فکر نکنم... مهتا  یکه نبود مادر و خوب حس م ییکردم به سرنوشت دختر کوچولو یعو س دمیکش یآه

کنه. اون  ينقش مامانشو باز يخواد تو باز یکنه با التماس ازش م یم يرو که باهاش باز یگفت هر ک یم

نکنه اما  يمادر یب ساسکنه تا صدف اح یدلم براش سوخت و از باباش بدم اومد که ازدواج نم یلیلحظه خ

ترسه که اگه ازدواج کرد  یهنوز مجرده و م دیشبشش از خشم خودم خنده ام گرفت. محسن به خاطر صدف شا

 نکنه...  تیدخترشو اذ یکس

صدف  هیمادر یها ب زیچ نیکدوم از ا چیحال ه نیبا ا یکرد. ول دییگذاشتم تا ونیفکر و با مهتا هم که در م نیا

 رو جبران نخواهد کرد.

ساعت چرا کالس  نیا نکهیشده بود و مامان هم طبق معمول به خاطر ا کیتار مهیخونه هوا ن دمیرس یوقت

 برداشتم غرغر کرد. 

فراموشم شد و سخت مشغول درس  یفردا همه چ زییکو يادآوریصدف دپرس بودم که با  ادیآخر شب به  تا

 خوندن شدم... 

 .دیاز خواستگار به گوشم رس ییکه زمزمه هاترم بود  انیامتحانات پا کیگذشت و نزد يهفته ا چند
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بخت تر بشم و  اهیس نیخواهم از ا ینم گهیبا مامان کردم و گفتم د يدیشد ياسم خواستگار دعوا دنیشن با

 گرفت. شیخاص و عام بشم. مامان هم طبق معمول روش قهر کردن رو پ يمضحکه 

دو ازدواج ناموفق داره...  يپنج ساله که تجربه  و ستیب يامتحاناتم رو گذروندم. دختر امیمشغول ا يفکر با

امتحانمو دادم، مامان  نیآخر نکهیجالبه که مامان بعد از اون تجربه هنوزم خواهان ازدواج منه... بعد از ا یلیخ

 :ختیو اعصابم رو بهم ر دیکش شیرو پ یمیدوباره همون بحث قد

 ه؟یانقدر وجودم اضاف یعنیندازم تو چاه؟ من دوباره خودمو ب يدار يآخه مادر من شما چه اصرار -

 شد: ریحرفم اشکاش سراز نیا با

 یتنم خوشحال بشم؟ فقط م ياز شکست پاره  شهیمگه م خوامیرو م رتیتو چاه؟ من خ یوفتیگفته م یک -

گم  یبله بگو م نیگم حتما به ا یازت راحت باشه... من نم المیو خ يریسرو سامون بگ رمیبم نکهیخوام قبل از ا

نگفتم منتظر بودم  يزیمدتم که چ نیکردم... ا ینم يبود انقدر پافشار ي... اگه مورد بدشونینیتا بب انیفقط ب

 امتحانت تموم شه... 

 من زودتر مردم و راحت شدم.. دی... شارمیمیم رمیمیم یگیم یه شهیم یمن چرا هر چ زیآخه عز -

گرفته دختره  ادیحرفه  نمیصداتو نشنوم... ا گهیرو تو اتاقت د... بیزنیحرفه تو م نمیزبونت الل شه بچه آخه ا -

 حرف حساب بزنه... ستیبلد ن شهیساله م یداره س

تا  ییرو برم خونه دا يگرفتم چند روز میبه مهتا تصم یبحث با مامان شدم. با تماس الیخ یو ب دمیکش یپوف

 بره... ادشی دیکنده شه و مامان شا يخواستگار اناتیشر جر

 یادداشتیرفتم. تو اتاقم  رونیاز خونه ب یواشکیبه اندازه چند روز جمع کردم و بدون اطالع به مامان  سلبا

 ....ییدا يخونه  رمیرو م يگذاشتم که چند روز

 هیرفتم و  یچیساندو هیسر راه به  ییبرسم خونه دا نکهیچشمش نباشم... قبل از ا يکه چند روز جلو بهتره

 گرفتم تا اونجا... یدربست یتاکس هید از خوردن ناهار، همبرگر سفارش دادم. بع

خونه بودن... چند  ییمواجه شدم. فقط مهتا و زندا ییاونجا و با استقبال گرم زندا دمیسه بعدازظهر رس ساعت

... من میموضوع فقط من و مهتا خبر داشت نیو مهسا شده بودم و از ا مایکه متوجه رابطه پنهان ن شدیم یوقت

هست که دوست  یسال کی مایبا ن هکردم به مهتا گفتم و اونم بهم گفت که مهسا بهش گفته ک شک یوقت

 شده...

 ....ارمیدادم که به روشون ن حیخبر دارم... ترج شونیدوست انیو مهسا هم خبر ندارند که منم از جر ماین
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 سالم بزغاله جون مهتا به خودم اومدم. با آرنج زدم تو پهلوش: يصدا با

 عشقت اومده... یاستقبالم؟ ناسالمت يومدیسالم گوسفند جون... چرا ن کهیعل -

 ...يکنم خانم فرار یخودکش دیکه با یبرو بابا اگه تو عشقم باش -

 دستش خنده ام گرفت: از

 در رفتم... ییجورا هیمن فقط  یخودت يفرار -

 ن نصفه بمونه...اومد که باعث شد مکالمه مو وهیشربت و م ینیبا س ییلحظه زندا نیهم تو

 ... تعارف که ندارم باهاتون..ارهیب گمیبخوام به مهتا م يزیمن اگه چ نیدیچرا زحمت کش ییزندا -

مهمون  ستیبه خودم بگو... مهتا که بلد ن یخواست یوقت هر چ هی یپس تعارف نکن يزیچ گهید زمیباشه عز -

 بکنه... يدار

 ...ارمینم يزیچ دیچشم سف نیمعلومه که واسه ا ؟يگذار یم هیماصداش در اومد: اِ.... مامان چرا از من  مهتا

کرد و  ییصحنه خنده ا نیا دنیبا د ییکه با اخم نگاهم کرد. زندا دمیبه مهتا رفتم با پام به پا کوب يغره ا چشم

 گفت:

 چرت بزنم. هیمنم برم  دیجنگی... تا شما منیدر حال بگو مگو هست شهیاز دست شما دو تا که هم -

 کرد: دنیدر اتاق و بست مهتا شروع به پرس نکهیو به محض ا میبه اتاقش بره ساکت نشست ییکه زندا یوقت ات

 ؟يشد يشده که فرار یچ نمیبگو بب قیخب حاال دق -

 دیداده با ریکه مامان گ يخواستگار ادیخواد ب یمیخبر یدونم کدوم آدم از خدا ب یبابا نم یچی: هدمیکش یآه

 ... انیب

 ...گهینه د گهیم تشیداره... نها یمگه چه اشکال انی... حاال بگهیخب د يخر -

و بر فرض خوبم باشه و من ردش کنم مامان هر روز  انیاگه ب نهی: اشکالش ادمینوش یبرداشتم و کم شربتمو

 نیو از ا ادینم رتیگ یکس نیهمچ گهیدونم د یو با کماالت و نم یخوب نیبکوبه تو سرم که پسر به ا خوادیم

شکست  میخوام تو زندگ ینم گهیغصه بخوره.. د نهیبش ایخواد بکوبه تو سرم...  یم یحرف ها رو ه لیقب

آرامش رو فعال از دست بدم... به  نیخواهم ا یرسم. نم یبخورم. بعد از حدود دو سال کم کم دارم به آرامش م

 وضع بمونم... نیخوام تو هم یکه هست م یقیهر طر

 تیازت حما ستین یکس گهیفکر کن که د يبه روز الیاصال تو خوشت اومد ازش... ن دیشا انیخب بگذار ب -

 ...یکه همدم و همدلت باش یداشته باش یبه کس اجیبه کنار، احت یمال ازیکنه و ن
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 خوره:  یمتن و گوش که به حال من م نیتو هم دلت خوشه ا -

 دارم... نهیشکسته در س یقلب نکینکرده بودم که ا یمن گناه ایخدا

 و آن بودم! نیدست ا چهیمن چه بود که باز گناه

 پشت سرش را هم نگاه نکرد! یقلبم پا گذشت و رفت و حت يکه آمد بر رو هر

 ، میدر حسرت عشق و محبت باش دیروزها با نیچرا در ا ایخدا

 که همه بتوانند عاشق شوند! یو احساس يکه تو در وجود همه قرار داد یعشق

 يکه به آنها داد یزمانه همه با احساس عشق نیدر ا یدانیم دانمینم ایخدا

 !کنندیم انتیو خ شکنندیرا م قلبها

 را ندارد ؟ يو وفادار ییبایآن ز گرید يدیکه تو آفر یکه عشق یدانیم دانمینم ایخدا

 حال آن ها را ، بگو که چه بر سر عشق آمده ؟! نی، بب یکن به عاشقان واقع ینگاه ایخدا

 کنم هیبلند گر يبا صدا یخواهیمرا ؟ م يصدا يبزنم تا بشنو ادیفر یخواهیم

 مرا ؟ يدل تنها نیدرد ا يبشنو تا

 اول باشند ، فیمتهم رد دیبا شهیکرده اند که هم یمگر عاشقان چه گناه ایخدا

 وفا ، عاشقان محکوم به حبس ابد باشند ؟ یب يآن آدمها يبه جا دیبا چرا

 قلب زخم خورده مرا ؟! نیاحساسات ا یکنیرك ممرا ، د يحرفها يشنویم ایخدا

 دل صبور ؟! نیبشنوم پاسخت را در جواب ا دیسکوت ؟ چگونه با چرا

 باشم ، تیدر انتظار باران اشکها دی، با میبگو شیاگر بخواهم از حال و روز خو ایخد

 افتاده ، يو احساساتش به چه روز يا دهیکه آفر یعشق یبدان تا

 افتاده نیزم ياز شاخه اش بر رو يسبز است که برگ نیا مثل

 شاخه اش مانده يهمچنان بر رو دهیبرگ خشک کیو  گذارندیآن پا م يهمه بر رو و

 محبت و پوچ ، یب یزندگ نیمانده از ا یچند صباح باق نیدر ا ایخدا

 عاشقان را داشته باش . . .  يهوا

کن. افسوس گذشته  یم چه کنم تو حال زندگچه کن ي... به جایشیکه افسرده م یخونیمتن ها رو م نیهم -

 باش. ندهیرو نخور، فکر آ
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بگذار  گهیم شهیرد م ی... هر کشهیدرست نم گهیقلبم که د يخوش کنم؟ ترك ها یدلم رو به چ نده؟یکدوم آ-

 نیترسم که وابسته بشم و دوباره شکست بخورم... مگه به هم یم نیاضافه کنم... من از ا گهیترك د هیما هم 

که دو بار طالق گرفتم؟  یسراغ من انیم ییچه آدما يتونم دوباره اعتماد کنم... اصال تو فکر کرد یم یاحتر

جوجه  نیو ماش ادیاز عزب بودن درب خوادیکه م یکی ایفراش کنه  دیتجد خوادیسال بزرگتره و م ستیکه ب یکی

 ل ازم بزرگتر باشه...سا ستیازدواج کنم که حداقل ب دیبا یکیخواد. در هر حال با  یم یکش

 کنه... یها نگاه م زیچ نیکمتر به ا دیاس... االن نسل جد دهیفکرات پوس -

 ی... حتیمانع فکر و نظر مادرا و پدرا بش یتون ی... تو نممیکن ینم یزندگ دیما فقط تو جامعه با نسل جد -

 هی نکهیهام که از ترس ا دختر عمه نینکردن... نمونه اش هم تیکم من رو اذ یگیکه م دینسل جد نیهم

و  میبا هم روبرو بش ییجا میبش روگذارن که با هم رودر یکچلشون رو از راه به در نکنم نم يوقت اون شوهرا

 ...ندازنیم کهیبهم ت یدر کنارش هم ه

همون تو  یکن یو االف زندگ کاریمشت ب هیبه حرف  يبه دورن... اگه بخوا زادیاونا رو ولشون کن از آدم -

... اصال ستین الشمیخ نیع کترهیکه ده سال ازش کوچ یکیبا  رهیبچه م هیبا  ارویبهتره...  یدق کن تییاتنه

 شدم...  ریپوکت حرف فرو کنم خودمم پ يولش کن من تا بخوام تو کله 

 ..يآورد ریهمش من و گ ؟یازدواج کن يخوا یتو خودت چرا نم نمیحرف نزن... اصال بب گهیپس د -

 گفت: يمسخره باز با

 بهم نشون بده نامردم اگه نرم.... شویکیکو شوهر؟ تو  یمن که از خدامه ول -

 ...یکه گفت تیسهراب هم دانشگاه نیهم-

 مچاله کرد: افشویگفتم ق نویا تا

 ...ادیجا مونده... اونو نگه داشتم واسه تو که به قدت هم م نی... پسره نصفه اش تو زمياَ -

 ت.... عمه ا ياونو نگه دار برا -

 مامان خودت... شهی... عمه ام که می: حقا که خنگدیغش خند غش

 ***** 

دو روز  دمیکه نفهم يجور میگذروند یو خوش م رونیب میرفت یبا مهتا م شتریدو روز اول که اونجا بودم ب تا

 يزامان از رو یول یوفتیغم و غصه هات ن ادی ادیز شدیشوخ طبع مهتا باعث م تیشد. شخص يسپر يچطور

 ... ستیبشه... تا حرفش رو تو گوشت نکنه ول کن ن يکه جد
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خبر داد که شب قراره  ییزندا میبرگشت دیبا مهتا از خر نکهیبودم، بعد از ا ییکه خونه دا یروز دوم عصر

 و منو مهتا رو به کار گرفت. ادیشام ب يخواهرش برا

 کرد: یغر غر م یکار در بره ه ریاز ز نکهیا يبرا مهتا

دونم... از راه برس  ینکرد چرا من نم دایخاله زهره هم وقت بهتر از االن پ نی... اهیاالنم وقت مهمون آخه -

 روزگار... یه ی... هيمهمون دار يپا نیخسته و کوفته بش

از مامانت کتک رو  يادامه بد گهید کمیزهرا نشنوه گفتم:  ییکه زندا ي... آروم جورگهیمهتا مخم رفت بسه د -

 ...يخورد

 گفت: ییلحظه هم زندا همون

 تو... يبرا مونهیشام م يغرغرتو بشنوم ظرف ها گهیبار د هیمهتا اگه  -

باور  دیمهمون بده رو تخم چشمم جا داره خاله ... شا گهیم یبزنم... ک ینه مامان جون من غلط بکنم حرف -

 ...ادیامروز با خودم گفتم کاش خاله ب یول ینکن

 ظرفا با توئه... یکن يارحرف اضافه نزن شلوغ ک -

 ...میدیخند یرکیز ریهم ز یینزد سخت مشغول کارش شد. من و زندا یحرف گهید مهتا

ساعت بعد،  میلباس مناسب هم از مهتا گرفتم. ن هی. میحاضر ش میبعد که کارها انجام شد من و مهتا رفت یکم

 زنگ در زده شد. 

 و ببنده که گفت: خواست در ییخانم همراه صدف اومد تو. زندا زهره

 ...ادینبند درو االن محسنم داره م -

 نیبود. از شانس من بعد از چند سال با زم یتی... بد موقعختیتو دلم فرو ر يزیچ هی. دیکردم رنگم پر حس

 شیدر پ یامشب چه شب سخت ياالنم مجبورم خودمو بزنم به اون راه.... وا میخوردن من با هم روبرو شد

 ...ارمیبه روم ن يزیتونم خودمو به اون راه بزنمو چ یم يدارم... چطور

که  یو سراغ مامان رو گرفت... وقت دیگرم حالمو پرس یلیلرزون جلو رفتم و سالم کردم... زهره خانم خ ییپا با

 نکهیکردم و بدون ا یحفظ کنم. سالم کوتاه مویکردم خونسرد یمحسن وارد خونه شد. سع م،ینیبش میخواست

 کنار مهتا رفتم... عیش بکنم سربه سمت ینگاه

بکنند. منم  ییرایمهتا و مهسا رو صدا کرد تا از مهمون ها پذ ییدادم. زندا رونیکه حبس شده بود آروم ب نفسمو

 خواد....  یاشاره کرد نم ییخواستم بلند شم که زندا
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باباش... سرشو کج کرد و و رفت سمت  نییزهره خانم اومد پا يمعذب شده بودم.... صدف کوچولو از رو پا یلیخ

 گفت:

 جونم؟!... ییبابا -

 گفت: دنیصدف و تو بغلش گرفت و همراه بوس محسن

 ؟ییجون بابا -

خوشگلن و منم  یلیعروسکاش خ یدون یکنم؟ آخه م يتونم از مهتا جون بخوام که با عروسکاش باز یمن م -

 دوسشون دارم...

 ؟ياوردیمگه شما با خودت عروسک ن ییبابا -

 تازه اس... یدارم واسه مهتا جون ول شهیخب اونو که هم یرا بابا جونم ولچ -

 بود گفت: دهیحرف حرف صدف رس يکه آخرا مهتا

 ؟یمن تازه اس صدف خانوم هیچ -

 رمیخوام ازش اجازه بگ یگفتم مهتا جون عروسکاش تازه اس منم فقط م یخاله جون داشتم به بابام م -

 نگاشون کنم... اجازه هست؟

 ماچ از لپاش کنم...  هیکه وسوسه شدم  زدیبا ناز حرف م نیچهم

 کرد اخمو نشون نده: یسع یصدف رفت تو هم ول يکه اخما دیلپشو کش مهتا

 خوبه؟ یکن يبرمت باهاشون باز یعشقم چند لحظه صبر کن م شهیچرا نم -

 .... یمهربون یلیدارم خدوستت  یلیمهتا جون خ ي: آخ جون... وادیکش يبلند يو هورا دیبهم کوب دستاشو

 بسه جغله خر شدم...  -

 :دیبره تو اتاق دم گوشم پرس نکهی... مهتا قبل از ادندیخند یصدف م يها یزبون نیریبه ش همه

 ؟يایکنم گناه داره بچه تنهاست... تو نم يبا بچه باز کمیخوام باهاش تو اتاق بمونم  یمنم م -

 ....شتیپ امیفعال اگه خواستم م نجامینه برو من ا -

 ...زنهیم میج نمیچون االناس که آقا داداشتم به مهسا زنگ بزنه و ا یباشه گفتم تنها نمون -

 ...شتیپ امیباشه برو هر وقت مهسا رفت منم م -

 شیبمونم و بعد برم پ قهیمهسا زنگ خورد و رفت سمت اتاقش... منم خواستم چند دق لیبعد موبا قهیدق چند

 گفت: ییزهرا، زندا ییره خانم به زندامهتا که با اشاره زه
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 میایبمون االن م نجایجان توام ا الی.... نینیمحل گرفتم بب یاطیتو اتاق چند دست لباس از خ میزهره پاشو بر -

 ... زمیعز شتیپ

کردم نگاهم  یبودند. سع ومدهیو بچه ها هم ن ییو هنوز دا میشد. من و محسن تنها موند یبدتر نم نیا از

 ن نره که با صدا زدنم مجبور شدم نگاهش کنم:سمت محس

 کنم؟ یتونم ازتون سوال یخانم م الین -

 ...دییکنم بفرما یخواهش م -

 زدم بهش که حس کردم کالفه شد و آب دهانش رو قورت داد. زل

 خونتون انجام بشه؟ يخواستگار نیخواستم بدونم چرا نگذاشت یراستش م -

! اصال از کجا خبر کنه؟یصحبت م يمنتظر موند... از کدوم خواستگار و دیکش یحرف پوف نیاز زدن ا بعد

 داره؟!...

 که من خواستگارمو رد کردم؟ دیدون یمن متوجه نشدم... شما از کجا م -

 و گفت: دیکش یاستفهام نگاهش کردم. آه با

 که خواستگارتون منم... دیکردم خبر دار یفکر م -

 انداختم. نییاز خجالت سرمو پا دمیبود. بعدش که فهم یمنظورش چ مدینگاهش کردم. تا چند لحظه نفهم جیگ

 ؟يخواستگار يبرا امیب نیتونم ازتون انتظار داشته باشم که اجازه بد یم نیدیحاال که فهم -

 شدم... جیگ ی... حسابدیبگم... انتظار نداشتم که شما باش یدونم چ یراستش نم -

 ... دیدونم حق دار یم -

 ...دیکردم که شما باش یرشم نمشوکه شدم فک -

 کرده بود رو بالخره به زبون آوردم: ریکه ذهنم و درگ یحرف

همه وقت از فوت همسرتون گذشته و شما  نیواسم سوال شده ا ن؟یمن رو انتخاب کرد یشما بر چه اساس -

 ن؟یمنو انتخاب کرد

من  یسختش بود حرف بزنه. بعد از کمپاك کرد و سرجاش جا به جا شد... انگار  یرو با دستمال شیشونیپ عرق

 و من به حرف اومد:

برخورد  نجایکه با شما ا ریوقته که مطرح شده تو خونه مون و مامان چند ماه اخ یلیراستش صحبت شما خ -

بود و  دهیهم از خاله زهرا شن تونیقبل یمکث کرد: خب... درباره زندگ یو خب... کم ادیداشت ازتون خوشش م
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از اراده تون خوشش  دید یم لمیو ادامه تحص دیدواریباز هم ام نیدیکه کش ییها یا وجود سختکه ب دید یوقت

 نبود... ریتاث یخاله زهرا هم ب يها فیاومد... تعر

بوده صرفا  یانتخاب شما چ لیدل یرو دوست دارم ول شونیقطع کردم: مادرتون به من لطف داره منم ا حرفشو

 به خاطر مادرتون؟

کرده و با وجود اصرارش  دیهم بوده که مامان کاند يا گهید يمعلومه که نه... قبل از شما کسا عجله گفت: با

من در حال حاضر  یزندگ تیاولو یول دیبکن دیخوا یم یحرفم چه برداشت نیدونم از ا یقبول نکردم... نم

شدن صدف بشم...  تیاذباعث  ناکرده ییتونم به خاطر احساسات مادرانه خدا یمن نم نیدخترمه و به خاطر هم

با انتخاب  نیبه پاش نره... به خاطر هم يفداش بکنم و خار زمویمن صدفه... حاضرم همه چ یِزندگ يهمه 

 گهیکس د يتحمل بچه  تونهینداره کمتر م ییزناشو یکه تجربه زندگ یمخالف بودم... مسلما کس یقبل يها

 هیکردم... بق یچون و چرا رد م یکرده بود رو ب دیاندکه مامان ک يمجرد يخاطر دخترا نیرو بکنه و به هم يا

. در مورد رمیبگ شیدر پ یآروم یدادم در کنار دخترم زندگ حیدونم چرا به دل من نشستند و ترج یهم نم

نگرفتم تا  يجد یمامانم فقط کنجکاو شدم ول يبه گوشم خورده بود و با صحبت ها ییزهایچ هی تونیزندگ

 اون روز... نکهیا

 :نیی... سرمو انداختم پاگهیخوردم رو م نیکه زم هیمنظورش روز دمیفهم

جلو...  امیگرفتم ب میتصم دیافتاد یشناختمتون و وقت دیبخور نیزم نکهیو قبل از ا دمتونید یاون روز که اتفاق -

البته در  میداشته باش يبهتره که چند جلسه با هم مراوده ا دمیرس جهیروتون فکر کردم و به نت شتریاز اونجا ب

 ...دیمن خبر دار تیضعدونم تا چه حد از و ی... نمدیکه شما موافقت کن یصورت

 هیموافقت اول یدر صورت دمیم حیزوده ترج يریگ جهینت يفکر کنم... االن برا یکم دمیم حیراستش اول ترج -

به فکر  ازین شهیاگه م ...میخبر دار شیهم کم و ب تیادامه صحبت ها انجام بشه... هر دومون دورادور از وضع

 شه...یکه بخوام بگم عجوالنه م يزیکنم االن هر چ یدارم. فکر م يشتریب

حرف  طیخبر شرا یخوام که تو عمل انجام شده قرارتون دادم و ب ی... من ازتون معذرت مدیگ یشما درست م -

 ند...تنهامون بگذار یزدن با شما رو جور کردم... من از مامان و خاله خواستم که کم

آوردن اسم زندایی و مادرش تازه متوجه شدم خیلی وقته که رفتند تو اتاق و ما هم سرگرم حرف زدن شدیم و  با

بقیه هنوز تو اتاق موندن... از خجالت سرخ شدم گفتم بهتره تو وقت دیگه اي ادامه ي حرف هامون رو بزنیم با 

و نیوفتادم و بی خیال نشستم و با یارو  نبودمبقیه  اجازه اي گفتم و سمت اتاق مهتا رفتم... اصال یاد حضور
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اختالط می کنم... انگار نه انگار که کسان دیگه اي هم اینجا بودن، هر چند که نقشه شون همین بوده که تنها 

 بشیم ولی... خیلی بد شد اینجوري.. . واي تا آخر شب چطوري تو چشم بقیه نگاه کنم و به روم نیارم...

 داشت با صدف بازي می کرد که وقتی من وارد اتاق شدم با شیطنت گفت:تو اتاق  مهتا

 چه خبررررر؟ آب و هوا خوب بود اونور؟-

 از بازوش گرفتم و حرصی گفتم: نیشگونی

 ببینم تو خبر داشتی از برنامه امروز نه؟؟؟-

بهم فقط وقتی شما تنها به جون تو اگه خبر داشته بودم... مامان می دونسته من فضولم میام بهت میگم نگفته -

 شدین گفت مزاحمتون نشم و بمونم تو اتاق... حاال بگو ببینم عروس خانم چی شد؟

کوفت و عروس خانم... هنوز هیچی نشده حرف تو دهنش افتاد... چی می خواستی بهش بگم من هنوز گیج -

.نفهمیدم چطوري اومدم اینجا از خواستگاریشم... فعال باید فکر کنم... اصال یادم نمونده چی گفتیم و چی شد..

 هولم.

 تو همیشه نفهمی چیز جدیدي نیست... حاال جدي تصمیمت چیه؟-

گفتم که هنوز نمی دونم باید فکر کنم... لبخند تلخی زدم و ادامه دادم:می دونی مهتا دیگه نمی تونم به راحتی -

 بیگدار به آب بزنم... اونم بعد از دو بار طالق...

 نکن... اصال ببینم مگه پسرخالم چه ایرادي داره؟زیاد بهش فکر -

به شوخی اینو گفت ولی من جدي جوابشو دادم: راستش هیچ ایرادي نداره یه جورایی هم خیلی خوبه و من  مهتا

هیچوقت به ذهنمم خطور نمی کرد بیاد خواستگاریم... زیادي خوبه حس می کنم در حدش نیستم در کنارش 

 کمم...

 گی تو کجا و اون کجا...حق داري اینو ب-

 روي پاش: حاال من یه چیز میگم زود بُل نگیر... زدم

 خاله بابام می خواد چیکار کنه؟ -

 حواسمون به حضور صدف نبود. انقدر بچه ي ارومی هست که فراموشمون شد صدفی هم تو اتاقه... اصال

 هیچی خاله جون داریم میگیم شغل بابات خیلی خوبه...-

 دقه نگرانش شدم... آهان خاله یه-

 صدف رو بغلش کرد و محکم بوسیدش: نگران چیش شدي خاله؟ مهتا
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میدونی خاله، عمه مریمم میگه این روزا گرگ زیاده خوشگال رو سریع می برن منم یه دقه ترسیدم بابامو ببرن -

 آخه میدونی بابام خیلی خوشگله و بهترین باباي دنیاس منم همش نگرانشم...

 و رو خاله جون پس بیا بریم پیش بابات و مراقبش باشیم...موش بخوره ت-

 چشم-

 همراهش بلند شدم یواش از مهتا پرسیدم: منظورش از یه دقه یه لحظه بود؟  منم

 آره نیم وجبی می بینی چه زبونی داره؟! راستی حواست که منظورش از گرگ تو بودیا-

 ز کجا خوردي...لب گفتم: خفه جلو بچه همچین می زنمت که نفهمی ا زیر

سالن شدیم. زندایی و خواهرش با نگاه منظوردار و لبخندي رو لب من و نگاه کردن... از خجالت آب شدم و  وارد

بعدشم تبخیر شدم... لحظات بدي بود... تا آخر شب به سختی سپري شد و موقع رفتنشون محسن اروم اومد 

 سمتم:

 . فقط اجازه می دید به طور رسمی بیایم خونتون...امیدوارم دیدار بعدیمون سریع تر انجام بشه..-

 موردي نداره فقط این مراسم جهت آشنایی بیشتر هست دیگه؟ -

 صد در صد شما خیالتون راحت تا موافق چیزي نباشید من قدم از قدم بر نمی دارم... مطمئن باشید. -

 زنه...محسن جان مادر اگه تونستی و دل کندي بیا بریم که صدف داره نق می -

این حرف مادر محسن نیست و نابود شدم از خجالت. آخه آدم که مچگیري میکنه مگه باید به رو بیاره...  با

 خداحافظی رو سریع انجام دادم و رفتم داخل...

سال سن تجربه ام شاید بیشتر از یه خانم میانسال... اما این تجربه  25کم کم داره میره باال و با وجود  سنم

ست که بازم تصمیم درستی بتونم بگیرم... دو دارم حرف هامو به یکی بگم و باهاش مشورت کنم... تضمینی نی

مامان و بابام ندارم... از انتخاب علی  تخابعقل من دیگه به چیزي قد نمیده. از طرفی هم دیگه اعتمادي به ان

... با اینکه از محسن خوشم گاهی بی دست و پایی خودم و گاهی هم بابا رو مقصر می دونم. چشمم ترسیده.

میاد ولی دو دلم... محسن رویاي دوران بچگیمه... قبل از اینکه با امید آشنا بشم از محسن و جذبه اش خوشم 

ها رویاي بچگیم اومده خواستگاریم... ایندفعه هم خانواده ام راضی هم خودمم یه  سالمیومد... حاال بعد از 

آینده باعث شک و تردیدم شده... که یه وقت مثل ازدواج هاي قبلی جورایی خوشم اومده... ولی ترس از 

 شکست نخورم..

 خودت یه راهی جلوم بذار که بتونم درست تصمیم بگیرم... خدایا
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****** 

اون روز به خونه برگشتم و چیزي به روي مامان نیاوردم دختري نیست که بدونه خواستگار داره و لذت  فرداي

طالق رو چشیدم... این روزها دخترایی که ازدواج هم نکردن خواستگار ندارن، انکار نمی نبره اونم منی که طعم 

می کردم باید رو مرداي مسن فکر کنم  کرکنم وقتی فهمیدم کی خواستگارمه خوشم اومد... تا قبل از اون ف

ود صدف مورد پسند ولی محسن تمام معادالتم رو بهم زد.... محسن شاید مرد کامل و ایده آلی نباشه و حتی وج

خیلی ها نباشه... اما براي منی که مطلقه هستم خیلی کامله... می ترسم یه وقت گول همین کامل بودن رو 

نه راه پیش... باید سوخت و ساخت... دست رو دست هم بذارم دیگه کسی  دارمبخورم... اونوقت نه راه پس 

 نیست که بخواد با من باشه وقتی این همه دختر هست... 

زندگی زیاد کشیدم با سن کم، خیانت دیدم... دروغ شنیدم... گول خوردم و آخرش رسیدم به این نقطه...  سختی

 نقطه اي که تهش میره به سمت بالتکلیفی...

 کشیدم که توجه مامان جلب شد: آهی

 مادر چرا آه می کشی باز؟ چی سر دلته که آه می کشی؟ -

 هیچی مامان فقط خسته ام... -

ه بیخود خسته نمیشه... مادر تازه اول جوونیته اینجوري آه می کشی پس فردا پیر بشی می خواي چیکار آدم ک-

 کنی؟!

با این همه بدبختی می خواي آه نکشم... خسته شدم از نگاه هاي مردم، نگاه فامیل حتی نگاه شما هم روم -

 سنگینی می کنه...

 ..زده به سرت من چه نگاه سنگینی دارم مادر آخه. -

همین ترحما و دلسوزیتان اذیتم می کنه... ناخودآگاه در حال تفسیر رفتار این و اونم... با این لقمه اي هم شما -

 گرفتید برام می ترسم این حرف ها دو برابر بشه

می دونم عزیز دل مادر، آب شدنت رو دیدم دوست ندارم حاال که کمی سر حال شدي دوباره حالت بد بشه -

دیگه مطمئنم جاي بدي نمی ري... چند روز پیش هم حاج آقا استخاره برام گرفت گفت خیلی ولی این سري 

 یه بار بیان... خداهاخوبه خیر و خوشی در اومده... من بدت رو نمی خوام بیا و اجازه بده این بنده 

 .ما شناختی ازشون نداریم مامان... فقط از تو حرف هاي زندایی می شناسیم... من می ترسم..-
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ترس چی جوون به این مقبولی... داییت هم یه عمره باهاشون نشست و برخاست داره تاییدش کرد، فاصله -

سنی تون هم مناسبه... چند وقتی بی سرو صدا با هم برید بیرون اگه به دلت نشست اونوقت هرچی گفتی 

گاهی وقت ها بچه  بیوفتهم قبوله... اگه هم قبول کردي تا وارد زندگیت شدي بچه بیار که مهرتون به دل ه

باعث استحکام زندگی میشه مادر از من به تو نصیحت راه به دل مرد بخواي باز کنی یک شیکمشو سیر کن 

 دوم بچه

 باشه حاال بذار بیان بعد بچه دارمون بکن فعال بذار بیان تا بعد تصمیم بگیرم...-

 کرد:ي چشمش که اشکی شد رو سریع پاك کرد و زیر لب زمزمه  گوشه

 خوشبخت شی الهی... -

 هم بلند شد و رفت داخل آشپزخونه...  بعد

******  

 ساخته و منتشر شده است )wWw.98iA.Com (این کتاب توسط کتابخانه ي مجازي نودهشتیا

 

ونمون... استرس کمی دارم... یه مامان به خواسته اش رسید... امروز قراره محسن همراه خانوادش بیان خ بالخره

جورایی انگار خیالم راحته شاید چون از قبل همدیگه رو می شناسیم مخصوصا اینکه خانواده ها همدیگرو 

 میشناسن و از حال همدیگه با خبر هستن.....

دوست نداره که  یآدم چیه یعنیتا آخر عمر مجرد بمونم  تونمیوقت نم چیکردم عاقالنه فکر کنم. ه یسع

محسن  یبه خوب یکس گهیداره... اگر ردش کنم د یو وجهه خوب تیعمرش رو تنها سر کنه... محسن هم موقع

بدم خودم دودلم...  روفکر کنم که همسن پدرم هستن و اگر هم که بله  یو مجبورم به کسان ادیسراغم نم

 هم ندارم... یبه مشکل بربخورم که راه برگشت ترسمیم

 محسن سرمو باال بردم: ي. با صدامیصحبت کن میخواهینار محسنم و تو اتاقم مزود گذشت و االن ک زمان

 ن؟یفکراتون رو کرد -

 بپرسم؟ تونمیبوده؟ م یانتخاب من چ ي... مالك شما برادمینرس يا جهیبه نت یراستش فکر کردم ول -

 دمیه... خب خودمم دخال يها فیاز قبل ازتون داشتم و تعر یبا شناخت یبگم ول یچ دونمیمالك که خب نم -

 دونمی.. نمدیانتخابم شما باش رهیصورت بگ یدادم اگه ازدواج حیکه راجع به شما گفتن دروغ نبوده... ترج یهر چ

 به دلم نشستن...  یکرد ول یرو بهم معرف يادیز ينه مامان دخترها ای یانیدر جر

http://www.98ia.com/
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 زد تو چشمهام: زل

 به بعد تو صدات بزنم که؟ نیاشکال نداره از ا -

 ...دی: نه راحت باشختیر يهر دلم

 پس تو هم با من راحت باش.... -

 سخته... کمیشدم: خ...ب  معذب

 ه؟ی... خب حاال نظرت راجع به حرفهام چدیکنیعادت م -

 هی گرانید دییصرفا جهت تا شهی... نممیبا هم آشنا بش شتریب یکم دیحرف زدن اما به نظرم با ياالن زوده برا -

 کرد...رو شروع  یزندگ

 نکردم.... یزد و گفت: حاال مطمئنم که انتخاب اشتباه يلبخند

****** 

و کارهامون  قیو از عال میرفت رونیبار با هم ب نیتا بالخره محسن بله رو ازم گرفت. چند دیماه طول کش کی

 دمیرس جهینت نیبه ا نکهی... تا ايپارك و شهرباز مشیهم صدف باهامون اومده بود و برد ی... گاهمیگفتگو کرد

زودجوش هست اما قابل  ی. کمزندینم هم گاریلب به س ی... نه بچه اس، نه خام، حتمهیکه محسن مرد زندگ

 گذشته...

 چوقتیبود که ه یمحسن برق يمعروف رو گفتم... تو چشما يعقد نشستم و بله  يبار سوم سر سفره  يبرا

 يزیچ گهیبهم زد. د یو چشمک دمیمتوجه خودم د نگاهش کردم،نگاهش رو نهیآ ياز تو یواشکی ی. وقتدمیند

 شدم. ایو غرق رو دمیاز مراسم نفهم

 کینزد يلهایحضور داشتن و چند نفر از فام می. فقط خانواده مادرمیرو دعوت نکرد یپدرم کس يخانواده  از

 ...نایمحسن ا

 رونیاز محضر ب م،یکه کرد ییباشه... بعد از خواندن خطبه عقد و امضاها یمراسم خودمون میخواست خودمون

 يزیچ چی. به هاومدیو محسن همه رو به صرف ناهار به رستوران دعوت کرد. صدف هم آروم کنارمون م میآمد

محمدرضا هم توجه  يها یبه خوشمزگ یشد. حت دمیجد يحواسم معطوف خانواده  يتوجه نداشتم و همه 

 نکردم.

 ت صدامون کرد:زهره خانم خواس م،یبش نیسوار ماش میخواست یوقت

 .ادیصدف با ما ب دیبچه ها صبر کن -
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 بگه: يزیندادم محسن چ اجازه

... شهیحس کنه که با اومدن من از باباش جدا م خوامیفکر کنم بهتر باشه دخترمون با خودمون باشه.... نم -

 که از صبح چقدر ساکت و آروم شده... دینیبیم

 .دیدون یمادر هرجور صالح م ینیبب ریخ تیاز جوون -

گرفتم خوشحال شدم.  یدرست میتصم نکهی. از اکنهیمحسن نگاه کردم. حس کردم داره با افتخار نگاهم م به

 نیهست که ا يعوضش کرده بود، رفتم. ده روز یمحسن که به تازگ نیدست صدف رو گرفتم و به سمت ماش

که داشت  می. منتظر محسن بودمیجلو نشست یصندل ي... صدف رو بغلم کردم و با هم رودهیرو خر دیسف 206

 .میو حرکت کن ادیتا ب کرد،یبا خواهرش صحبت م

 )؟یشیبگم ناراحت نم يزیچ هی( ؟یشیبگم ناالحت نم یاِ چ الیخاله ن -

 بگو... يدوست دار یهرچ زمینه عز -

 خاله؟ گهیراست م ؟يشما مامانم شد گفتیم یبه مامان شبیعمه مونا د -

 من مامانت بودم؟ یاشتدوست د ؟يدوست دار یتو چ -

دوست داشتم مامانم مثل شما باشه...  شهی... همگذرهیخوش م یلیخ رونیب میریخاله با شما که م یدونیم -

 خوردیتو جاش وول م یآروم و ساکت شد و ه يلحظه ا

 ؟يخوایم يزیچ ؟یبگ يخوایم یخاله جون چ هیچ -

 کج کرد: سرشو

 ن صدات کنم؟بعد ماما نیجون اشکال نداره از ا الین -

 براش سوخت. لپشو محکم بوس کردم: دلم

 مثل صدف خانوم باشم... عسل مامان. یخوشگل يمامان کوچولو شمیدلم خوشحالم م زینه عز -

محسن سوار  نکهیشد و بوسه بارونم کرد. تا ا زونیو از گردنم آو دیاز جاش پر یحرفم با خوشحال دنیشن با

 شد و گفت: نیماش

 پس سهم من کجاس؟ ییبابا با؟یز يخانمها نجایچه خبره ا -

 االن وقت مامانمه... یباباجون شما سهمتو قبال گرفت -

 رو زد. ضبط رو روشن کرد و گفت: نیزد و استارت ماش یمحسن برق يچشمها

 رستوران...  يبه سو شیپ -
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 اکتفا کردم. ينشون داد و منم به لبخند شویخوشحال يبلند يبا هورا صدف

 يبود که دستم گرم شد. به دستم نگاه کردم که تو دستا رونیب طیوابش برد. حواسم به محراه صدف خ تو

 شد. آروم نگاهمو از دستش به صورتش سوق دادم: ریمحسن اس

 تو داره...  ییبایو ز یبه خوب یصدف مامان نکهیخوشحالم از ا -

****** 

 شدم. دیخانۀ جد یکردم و راه یبابا خداحافظاز صرف ناهار، دمِ رستوران به درخواست محسن با مامان و  بعد

رو  نگیدرِ پارک موتِ یمحسن ازم خواست ر میدیخونه که رس یکیمحسن تو محلۀ ستارخان بود. به نزد ي خونه

 از کنار در سمت خودم بهش بدم.

ور نداشته آسانس یآپارتمان نوساز بود و مجهز به آسانسور. با وجود بچه به نظرم سخته که آپارتمان خوشبختانه

 باشه. دست صدف رو که خواب آلود بود گرفتم و منتظر محسن شدم.

 يدیدر با کل يکرد. جلو تمیزد اومد سمتمون. دستش رو پشت کمرم گذاشت و به سمت آسانسور هدا ریدزدگ

 نکهینفهمه با گفتن ا نکهیا يام حبس شد. مضطرب شدم برا نهیدست داشت درو باز کرد. نفس تو س يکه تو

 صدف رو بخوابانم به اتاق صدف در رفتم... برم

بود  ینگاه کردم. دختر آروم دنشیبچه رو عوض کردم و کنار تختش نشستم با نوازش موهاش، به خواب يلباسها

 یلحاظ مشکل نیو از ا رهیبپذ یآرومتر شده بود. کمبود مادر باعث شده بود من رو به راحت شهیو امروز از هم

 نه ایکه محسن منو واقعا دوست داره  نهیا مینداشتم. تنها نگران

 د؟یخواب -

 سمت در: برگشتم

 .اومدیخوابش م یلیآره تا سرشو گذاشت رو بالش خوابش برد معلومه خ -

 ...دیراحت شد که مامانش اومده راحت خواب الشیخ یزد: معلومه وقت يلبخند

 ؟یباباش چ -

 خونه... نیباباش هم خوشحاله خانم پا گذاشته تو ا -

 . دست و پام رو گم کردم: من برم لباسهامو عوض کنمدمیکش خجالت

 کنارش رد شدم که دستمو گرفت: از

 ...وفتهینم یمطمئن باش اتفاق یجان هُل نشو تا تو آماده نباش الین -
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 . مینکرده بود یباره صحبت نیآب بشم... تا حاال در ا خواستمیم مشیمستق ياشاره  از

 دم کنم... يخوریم ییو گفتم: چا رونیب دمیآروم کش دستمو

 : اگه حاضر باشه چرا که نه....دیتو صورتم خند علنا

کردم به خودم  یسع نهیآ يبه اتاقمون رفتم و لباس عوض کردم. جلو عیکردم صورتم داغ شده... سر حس

دنبال ظرف کنم.  کاریبودم که چ ریزده شدم و درگ جانیمسلط بشم با زدن برق لب به سمت آشپزخانه رفتم. ه

 به سالن رفتم... ياکردم. بعد از دم گذاشتن چ داشیکنار گاز پ نتیکاب يتو نکهیتا ا گشتمیم يچا

 . روبه روش نشستمدیدیکاناپه بود و داشت اخبار م يرو محسن

 چند متره؟ نجایمحسن ا -

 تا بگم بهت.. نیکنارم بنش ایب -

 تمام وجودم رو فراگرفت. کنارش نشستم: جانیه

 اال بگو؟خب ح -

 متره...  75 نجایدور شونه ام انداخت: ا دستشو

 متره... 90، 85... فکر کردم ادیبزرگتر به نظر م -

 میهست اومد یسال کیکردم حدود  داشیتا پ دیطول کش یلی... خزمیعز دمیرو خر نجایا نیبه خاطر هم -

 رو بخرم... نجایگرفتم ا میتصم که بانک بهم داد یبا وام یمامان بود ول کیقبلش خونه مون نزد نجا،یا

 ..کنهیاونجا کار م شهیم یسال 6کار رو براش جور کرده و حدود  نیکارمند بانک بود. شوهر عمه اش ا محسن

 بگذارم به نظرت؟ یشام چ -

 نگران نباش... يگذاریم يزیچ هیکو تا شام حاال  -

 ساکت بود... یلیخ شد وقتمو صرف اون بکنم... امروز داریصدف ب یوقت خوامیآخه م -

 پشت دستش گونمو نوازش کرد و مهربون نگاهم کرد: با

 کنم... دایپ خواستمی... مثل تو از کجا میممنون که به فکرش یلیخ -

 .دیکوبیم نهیس يزد. قلبم تند تو يرو آروم سمتم آورد و به گردنم بوسه ا سرش

 يکنار گوشم زد. با صدا گرید ي. بوسه اگوشم زمزمه کرد: خوش به حال خودم که به دست آوردمت.. کنار

 بهش کرد و گفت: ي. محسن اشارهاکردیبود و نگاهمون م ستادهیآروم کنار در ا یصدف صاف نشست. طفل

 ....نمیبب ییبغل بابا ایبدو ب -
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 صدف کوچولو يبه سالن اومدم و برا ینیریو ش يچا ینیبعد با س قهیتو بغلش. چند دق دیو پر دیبا شوق دو اونم

 داغ کردم. ریهم ش

 کیگذاشتم. به آخر شب که نزد یصدف ماکاران شنهادیشام به پ يو برا میکنار هم گذروند یشب به آروم تا

 شد. شتریاسترس من ب میشد

نگاه محسن  نیذره ب ریدر رفتن نداشتم. تمام حرکاتم ز يبرا يبهونه ا گهیاز خوردن شام و شستن ظرف د بعد

بود. طبق گفتۀ محسن  دهیبود که خواب ی. صدف ساعتکردیرو نگاه م یالیداشت سر بود. کنار محسن نشستم که

 .کشدیم ازهیو از وقت خوابش که بگذره همش خم دیخوابیشبها اکثرا زود م

لباس  ادیمحسن به اتاق ب نکهیگرفتم قبل از ا می. تصممیخواب شد يگذشت و آماده  الیسر يبه تماشا یساعت

 ادیباشه و دوست ندارم محسن رو ز نمونیرابطه ب دیبدم که حاضرم. به هرحال باخوابم رو بپوشم و نشون 

نشون دادم تا وارد اتاق  میموها نکردم و خودم رو مشغول شانه کرد دیرو تمد شمیآرا عیمنتظر بگذارم... سر

 بشه. 

و بعد از اون  دیرستپش قلبم به اوجش  د،یشونه ام رس يکه دستش رو ی. وقتدیصدا قدمهاش، قلبم تندتر تپ با

 رفت... شیپ عیسر یلیخ زیهمه چ

******* 

 شدم. برگشتم سمتش: داریمحسن از خواب ب يبوسه  با

 ... یخانم ریصبح بخ -

 ؟يشد داریب ی... کریصبح بخ -

 ؟ي... حالت خوبه؟ درد ندارشهیم یساعت کی -

 شدم: نه دفعه اولم که نبود... فقط گشنمه... سرخ

 :دیبوس لبهامو

 کشهیهم دم م يچا يریحانه هم حاضره تا دوش بگصب -

 : ساعت چنده مگه؟ صدف خوابه؟دمیکش يازهایخم

 ...شهیم داریب ری... صدف معموال دمهیساعت نه و ن -

صدف  رونیاز اتاق اومدم ب یدوش گرفتم. وقت عیخجالت از جام بلند شدم و بعد از شستن دستو صورتم، سر با

 شده بود: داریهم ب
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 ؟يدیبوس م هیخانم خوشگله به من  ریصبح بخ -

 . محسن هم منتظر شده بود تا با ما بخوره:میتا صبحانه بخور میتو بغلم که با هم رفت اومد

 سفر؟ میبر يچند روز یموافق الین -

 ؟يدار یمگه تا چند روز مرخص یول ادیبدم نم -

 ....میسه روز بر میتونیم میهفته اس... دو روزش که گذشت... اگه امروز حرکت کن هی -

 حاال؟ میری... کجا ممیباشه بر -

 از دوستام یکی يالیشمال... و میریم -

. از جاده میسفر شد یو بعد از باخبر کردن خانوادهامون راه میشد لیروز سرگرم جمع کردن وسا ي هیبق

ست کنده بودم به خونه پو يکه تو ییها وهیچشم برهم نگذاشتم. از م ری. در طول مسمیبرو میخواستیچالوس م

 .کردمیتجربه م شبار بود که حس داشتن خانواده را توأم با آرام نی. اولدادمیصدف و محسن م

 گشنهام شد. میجا نگهدار غذا بخور هیمحسن  -

 ؟ییآخه. مگه نه بابا میترکیم میکه ما دار يو تنقالت داد وهیخانم خانما شما انقدر به ما م -

 ...خورمیمامانم بده م ین من که هرچصدف نگاه کرد: نه باباجو به

 ...یکنیباباتو فراموش نم گهیتورو خوردم اونوقت د ی... باشه منم وقتهینجوریاِ پس ا -

 نکن بچه رو... برگشتم عقب: تشیاذ -

 ؟ینیجلو بغل من بش يایب يخوایخوشگلم م -

جلو. بغل  دیخودشو کش یفکر کرد و آروم سرشو تکون داد. دستامو سمتش گرفتم و از وسط دو صندل کمی

 گوشش گفتم:

 ... باشه؟االی میخوایما غذا م می... بعدش با هم بگشمرمیتا سه م -

... دو... سه.... کیحوصله اش سر رفته.... آروم گفتم:  یقبول کرد. معلومه حساب عیزد و سر یبرق چشمهاش

 :میرو به محسن و خوند میبرگشت

 .... االی.... میخوایما غذا م -

 ....االی.... میخوایغذا م ما -

 خوامی... مگه مدارمیکه تونستم نگه م ییجا نیو با خنده گفت: باشه بابا اول دیما از جاش پر يکه با صدا محسن

 ...دیتا نق نق نکن دمیبهتون م یمشت گریج هی میریگشنه بگذارمتون... االن م
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 ... مینق زد یمحسن ما ک -

 ...خوامی.. عذر ممن واسه غذا خودمو کشتم. دیببخش -

****** 

نمک آبرود قرار  يکهایکه نزد الیبه و میدیحدود نه شب بود که رس میگذروند یبعد از غذا با خنده و شوخ از

 داشت.

بود و  نیسنگ یبود، بلش کردم و منتظر شدم محسن درو باز کنه. کم دهیکه خواب شدیم یساعت مین صدف

 میدیامان زهره زنگ زدم و اطالع دادم که رسبه مامانم و م عیتحمل وزنش برام سخت. سر

و بردم تا با محسن  ختمیر ي. با فالسک آب جوش چادیساعت طول کش مین میرو جابه جا کن لیوسا تا

 ...میبخور

 هوا. نیتو ا يچا نیا دیطلبیم یلی... خیدستت طال خانم -

 روش لبخند زدم.  به

 شام درست کنم؟ -

 ؟یکنیدرست م یچ -

 گذاشت. یدرست حساب زیچ شهینم روقتهید گهیاملت درست کنم د دیشا ...دونمینم -

 وقته نخوردم... یلی... خیعال میلیخ -

 یلیداشتند که خ الشونیهم تو و یکرس هی. میکردم و دور هم املت رو خورد داریخوردن شام ب يرو برا صدف

 ...میبخواب یکرس ریدوست داشتم شب ز

 ...میبخواب رشیزشب  ؟یکنیرو درست م یمحسن کرس -

 نه... قبال که بود. ایداره  یبرق يبخار نمیبگذار بب -

 نجا؟یا يقبال اومده بود -

 ...میبود نجایا يدو روز دیآره ع -

... دی. محسن هم روبهروم خوابمیدیسمت خواب هی. من و صدف میدیدرست شد و روش پتو کش یکُرس بالخره

 :دمیکش یبه پام خورد. پوف يزیچ هیکه حس کردم  بردیصدف و تو بغلم گرفتم و داشت خوابم م

 ...بردیداشت خوابم م یکنیم کاریمحسن چ -

 نه دور از من که... یمن باش شیپ دیشما االن با -
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 ...ایکرد یتو، خوبه رانندگ یستیمگه خسته ن -

 دوست دارم شب تو بغل زنم بخوابم آخه... -

 ....میبکن شیرکا هیامشب و ناراحت بخواب تا فردا  هیحاال  -

 شد... یهم مگه دارم آخه... مجبورم تحمل کنم. چه ماه عسل يا گهید ي: چاره دیکش یآه

 يجد شهیحرف ها بزنه... از بس که هم نیقبال که از ا خوردیام گرفت از حرفهاش. اصال بهش نم خنده

 هستش...

و چند تا  یدست عیو صنا یو سوغات میرفتکه کرد بالخره خوابم برد. صبح فردا به بازارش  ییتهایتکونها و اذ با

... بعد از اون هم به پالژ چسبهیم یلیو گفت تو شمال خ دیخر یرترشیو س ی. محسن هم ماهمیدیخر گهید زیچ

که اونجا بودند،  ياجاره ا يسوار اسبها رزبا ترس و ل يقهایدق 5. صدف هم میشد قیو سوار قا میمتل قو رفت

 شد.

 ...میمحسن کباب چنجه خورد شنهادیو به پ میرفت یکیهمون نزد یرانناهار هم به رستو يبرا

 شد... يسپر یماه عسلمون به خوب بیترت نیو به ا میرفت گهید یدنید يو جاها نیبعد هم به تله کاب يروزها

****** 

رو  مونیزندگ میبود دهیکه به تهران رس یرفتن و پاگشا شدن گذشت. از زمان یبه مهمون میماه اول زندگ کی تا

به نظر خسته  یخشک باشه، فقط کم نکهیشده بود. نه ا تریاول و برام نداشت. محسن هم جد یروال افتاد تازگ

 .شدیمهربون م یلیخ یو گاه رفتیساکت بود و تو فکر م یبود. گاه

هام صرفا به خاطر صدف با نکهیا ایاحساس دو طرفه اس  نیا دونستمیام بهش دوچندان شده بود اما نم عالقه

 . دمیازش ند ياحترامم رو داشته و اصال تند شهیخوبه... از حق نگذرم هم

بود و همهشون بهم احترام  یعال یلیافکار گذشت. رفتار خانوادهاش هم با من خ نیدوم و سوم هم با هم ماه

امانم م يپنداشتم. زمزمه  یعروس خانوادهام و خودم رو دخترشون م کردمیکه اصال حس نم ي. جورگذاشتندیم

 نباشه.  يکه فعال خبر دادمیم حیبلند شده بود اما من ترج م،یبچه دار بش نکهیا يو مامان زهره برا

. خودم هم رمیحس رو ازش نگ نیو بهتر بود ا دیچشیکامل رو م يخانواده  کیتازه داشت طعم  صدف

مجبور بودم صدف رو  که کالس داشتم ییشده بود. روزها نیدانشگاهم سنگ يرو نداشتم و درسها شیآمادگ

 .بودزود  شیمامان خودم.... دوست نداشتم بره مهد.... هنوز برا ایمامان زهره  شیبگذارم پ
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 ياز مهسا خواستگار ماین يبرا خواهندیروزها مامان تماس گرفت و گفت م نیروز هم کی. میبود زییپا اواسط

بودم که چرا به من  ریاز دستش دلگ نکهی. با ادی. بالخره به آرزوش رسدادینامرد اصال نم پس نم يمایکنند. ن

 محسن زنگ زدم و خبر دادم. هخوشحال شدم. از ذوقم بعد از تماس مامان ب یلیزودتر نگفته اما خ

... خوشبختانه هیو ساالد الو ایمورد عالقه اش رو بگذارم. الزان يبه محسن قول دادم شب غذا میازخوشحال

 و خاله صدا بزند. ییو نسترن رو دا لوفریو ن مایه بودم که نصدف هم دوست داشت. از صدف خواست

 ازدواج کنه؟ ماین ییدا يصدف جون دوست دار -

 ؟یدوست نداشته باشه چ گهیزن گرفت من و د یدوس دارم اما اگه وقت یلیام...مم خ -

 ماین یینِ داز خوادیم یک یدونیعالمه دوست داره... م هی: مطمئن باش زنشم دمشیکردم و محکم بوس بغلش

 بشه؟

 ؟يحاال دوسش دار نمیکنه... بب یبا خاله مهسا عروس خوادیهاش رو انداخت باال: م شونه

 خودمون.  يخاله مهسا نیهم یعنیآخ جووون  -

 :دی. با شوق ازم پرسدیچرخیو دور خودش م گفتیهم گذاشتم. هورا م يرو دییبه نشونه تا چشمهامو

 کنن؟یم یعلوس یمامان ک -

 مامان جون.. چطور؟ ونمدینم -

 ؟يخریواسه منم لباس علوس م شونیفقط واسه علوس یچیه -

 برات... میخریخوشگلشو م یکی میریچلوندمش: باشه خوشگل خانم با بابا محسن م محکم

صدف کارتون  يو برا دمیرس یمحسن، به خودم کل دنیرس کی. نزدمیکرد يو باز میشب با صدف رقصد تا

 آماده باشد. د،یمحسن رس یفر تا وقت يهم گذاشتم تو ایه. الزانگذاشتم تا سرش گرم ش

 :دمیو من هم به استقبالش رفتم. گونه شو بوس دیربع بعد، محسن رس کی

 تو... ایب يخوش اومد -

 ينطوریو ا یخوشحال باش نطوریهم شهی... کاش همشوازمیدلم اومده پ زیآفتاب از کدوم طرف دراومده عز -

 ..يدر ببر مویخستگ

 تو... ایو گفتم: لوس نشو ب دمیکش دستشو

 بغلش: دیباباش پر يصدا دنیهم با شن صدف

 ؟يدیخر ی... واسم چيسالم بابا -
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 . دیخریصدف م يهم برا يزیچ هیخانه  اومدیم یشبها محسن وقت اکثر

 ؟يدوست دار یلیکه خ يزیچ هی -

 پس؟یچنه انداخت باال؟ شکالت؟  یمحسن سرشو به معن ؟یام..ممم بستن -

 هم خوشمزه... دیکه هم مف دمیاشتباهه موز خر ریقلقلکش داد: نخ محسن

 ؟يسرمو کاله بگذار يخوای... مستین یخوراک نکهیا یدوست دارما ول یلیموز خ ییبابا -

 .نیداره... برو کارتونت رو بب یچه زبون یوجب میو آروم زد پشتش: ن نیگذاشتش زم محسن

هم حاضر شد و  ایتا محسن دست و روشو بشوره الزان دمیشام رو چ يفتم ظرفها. ردمیخندیبه کاراشون م آروم

 ...يناهارخور زیم يگذاشتمش رو

 شام آمادهاس زمیعز ایب یصدف خانم -

و تکه تکه کردم تا راحت بخوره. با اومدن محسن من هم شروع  دمیسخت بد، براش بر ایتکه کردن الزان چون

 به خوردن کردم

 ؟يدرست نکردکو؟  هیپس الو -

 خورد شهیکه نم ایفردا ناهارت... با الزان ياون و نگهداشتم برا یچرا ول -

 بود... یکاف یگذاشتیهم م شیکی... یوفتیبهم انداخت: الزم نبود تو زحمت ب یمهربون نگاه

خوابوندمش و  عیو امشب هم از اون شبها بود. سر گرفتیخوابش م عیبعد از خوردن شام سر شهیهم صدف

 کمیکنم. دلم  تیمحسن و اذ کمیگرفتم  میبعد که حوصله ام سر رفته بود تصم یشتم کنار محسن. ساعتبرگ

 و هوس آغوشش رو کرده بودم.  خواستیم طنتیش

. دفعه دادمیبرش داشتم گردن محسن و قلقلک م یواشکینخ رو مبل بود که  کهیت هیبود...  الیسر دنید محو

و  دمیکش یآروم غیمبل و قلقلک داد. ج يچم و گرفت و منو خوابوند روبشم م کشیآخر که خواستم باز نزد

 .... ولم... ك...ن...  يگفتم: غل...ط کردم.... وا...

  ؟يزیکرم بر يخوایم دمینفهم يو گفت: فکر کرد دیخندیم اونم

 :دادیدستش قلقلکم م یکیدستش گرفته و با اون  هیدو دستم و با  مچ

 کارت عواقب داره... یدونستیم چیه ینک تیاذ يخوایکه م یخانم -

 داره؟ یکنم... اشکال یطونیکوچولو ش هینکردم فقط خواستم  يناز گفتم: من که کار با

 ...هیهم خواستن تیطونیزمزمه کرد: ش ک،یآورد نزد یکه صورتشو م ینیدهانشو قورت داد و در ح آب
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 . دممیبوس يشتریچنگ زد به موهامو با شدت بکه دستامو گرفتهب ود رو  یهم شد و دست ریلبهامون درگ بعدش

 . دستمو دور گردنش حلقه کردم: دوستت دارم...دمیبلندم کرد و به آغوشش کش واشی واشی

 ...شتریصورتش ظاهر شد: من ب يرو یدرخشان لبخند

 یستدونیتخت خوابوند و زمزمه کرد: کاش م يلبهامون قفل هم شد و به سمت اتاق رفت. آروم منو رو دوباره

 که چقدر دوستت دارم...

 يجمله رو به زبون آورده... دکمه ها نیا ازشین ياز رو شهینکردم و فکر کردم مثل هم یحرفش توجه به

 اش کاشتم. نهیس يرو يرو باز کردم و بوسه ا رهنشیپ

****** 

تدارك  ریدن و همه درگآذرماه تاالر رزرو کر ستمیب يبعد از محرم و صفر افتاد. برا يبرا ماین یعقد و عروس قرار

 یکمک ادیز تونستیهم چون باردار بود نم لوفریکمک، ن يمامان برا شیپ رفتمیمراسمشون شدن. اکثر روزها م

 انجام بدن. ییهم قرار خودشون دوتا یعقد و عروس دیبکنه... خر

پرادو اجاره  هیعروس هم قرار شد  نیحلقه حک شده بود. ماش يساده بود که اسمشون رو نگیر هیشون  حلقه

 شب. کی يکنند برا

 دایپ میخواستیکه م یاون میرفتیلباس هرجا م دیخر ي. برامیکن کاریچ میدونستینم یو مهتا از خوشحال من

 .شدینم

 یلی. از لباسش خمیانتخاب کرد ییطال یمجلس راهنیپ کیروز با محسن رفتم و با انتخاب محسن،  هیسر  آخر

نروم. بعد از  دیبه بعد بدون اون خر نیگرفتم از ا میبهتر بود... تصم یلیخ محسن از من ي قهیخوشم اومد. سل

 .میریکت و شلوار بگ تدس کیمحسن  يتا برا میبه اصرار من رفت م،یدیلباس من رو خر نکهیا

 لباس عروس دادم: هیافتاد به صدف قول  ادمیکه  دیخر یدست کت شلوار مشک کیگشت و گذار،  یاز کل بعد

 ...میبهش قول دادم واسش بخر م،یلباس عروس بخر هیصدف  يبهار برا میمحسن بر -

 خسته شدم... گه؟یروز د هی شهینم -

 بچه گناه داره... گهید می... محسنم بردیخر امیب کنمیوقت نم گهیآخه د زمیعز -

 ...گهیخر شدم د زمیباشه عز -

 ...میبر گهیرو بازوش: مسخره نکن د دمیمشت کوب با

 اونجا... میرسیم گهیته بودم خانه مامانم. زنگ زدم به مامان و گفتم شام بگذاره تا دو ساعت درو گذاش صدف
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 يمحسن بهش حسود يکردم به محبت ها یم یبود... سع ینیریرو دوست داشتم... دختر با ادب و ش صدف

  گذاشت... یاعتراض نم يبرا ییبود که جا ادیمحسن به جفتمون اونقدر ز ينکنم... محبت ها

 گرفت. یتو دلم جا م شترینبود و رفته رفته ب یصدف هم دختر لوس خوشبختانه

... ساعت ضیبخرم. به شرط تعو فیلباس عروس خوشگل با تخف هیگرون بود اما تونستم  متهاشیق یکم بهار

 خونه مامان... از در که رفتم داد زدم: میدیده بود که رس

 اریمامان گشنمه بدو شام و ب -

 م...سال کیعل -

 سالم.... صدف کجاست؟ -

 پشتم اومد تو: محسن

 سالم مامان... -

 ...رهیاش بگ هیگر کهیتو که نزد دیایب نهیب ی... رو کرد بهم: بچه ام داره کارتون ميسالم پسرم خوش اومد -

 یکردم و نشستم کنار صدف و بغلش کردم: سالم عسل خانم... چرا ناراحت یسالم هیتو هال و به بق رفتم

 زم؟یعز

دوست  یلیکه خ يزیچ هی یکن یباهام آشت ينگفت و روشو اونور کرد. دم گوشش گفتم: اگه قول بد یچیه

 .دمیم زهیبهت جا یداشت

 نگاهم کرد: از کجا معلوم دوستش داشتم؟ یچشم ریز

 م؟یبد هشی ياریصدف رو م يازش... محسنو صدا زدم: محسن جان کادو ادیخوشت م یلیخ دونمیم -

لباس صدف و جدا کرد و اومد کنارمون:  لکسیتکون داد و نا يکرد سر یم یاحوالپرس هیاشت با بقکه د محسن

 شده به شما؟ یچ ییسالم بابا

 ...دیدیچرا منو با خودتون نبر -

مامانت  نیبب ای.. حاال بمتینبرد نیبه خاطر هم یخاله نسترن بمون شیپ دیخوایشما م میما فکر کرد يوا يا -

 ...دهیواست خر یچ

 .کردیبوسمون م یکنه و ه کاریچ دونستینم شیلباس عروس از خوشحال دنیو با د دیاز دست محسن قاپ عیسر

 يلباسشو از خودش دور نکرد. آخر شب موقع خواب همش تو فکر بودم سرمو از رو دیخوابیهم که م یوقت یحت

 محسن بلند کردم: نهیس
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 ؟مینگرفت یعروس میمحسن به نظرت ما اشتباه کرد -

  ؟يشد ییهوا ماین ی... نکنه به خاطر عروسيفکر افتاد نیشده که به ا یدورم محکمتر کرد: چ دستشو

 هی ماین یبه دلت نمونه... بعد از عروس یچیحسرت ه دمیزد: قول م يموهام بوسه ا يسرمو تکون دادم. رو آروم

مراسم  هی. سالگرد ازدواجمون هم میریگیعکس م هیآتل میریبخر، م یدوست داشت یو هر لباس شگاهیروز برو آرا

 .يبرات.... همونجور که دوست دار رمیگیبزرگ م

ارزش  ایدن هیداد و نزد تو ذوقم واسم  دیبهم ام نکهیهم یکه قول داد عمل کنه ول یبه هرچ تونستینم دیشا

 داشت.

. ستیمهم ن هگید يانجامشون بد یاگه نتون یکه حرفهام برات مهمه حت یو زمزمه کردم: مرس دمشیبوس

 دوستت دارم....

****** 

 . شگاهیکنه مجبور شدم با خودم ببرمش آرا ينبود صدف رو نگهدار یو چون کس دیفرا رس یعروس روز

 شگاهی. از آراکنهیم يو با عروسکش باز نهیش یآروم م میریم ییجا یشده بود که وقت تیترب يجور خوشبختانه

 شلوغ نبود. ادیخوشبختانه ز مدیرس یخونه وقت گرفته بودم و وقت کینزد

صدف هم درست کنه. با همراه محسن تماس  يخواستم موها شگریتمام شد و از خانم آرا شمیدو آرا ساعت

 بوق خوردن جواب داد: یگرفتم بعد از کل

 الو... -

 ؟یالو سالم محسن جان خوب -

 کارتون تموم شد؟ ؟یتو خوب یسالم خانم -

 ...یباش نجایا گهید ربع کی یکنیلطف م زمیآره عز -

 .امیم شمیاالن حاضر م -

 ؟ي... خودت حاضر شدزمیعز یمرس -

 ام... فقط مونده لباسهامو بپوشم...آماده بایتقر -

 گه؟ید يندار يکار فتیراه ب گهیباشه پس د -

 ...بوسمتینه قربونت م -

 ... خداحافظ.نطوریمنم هم -
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 دهیمتصل بهم خر دی. براش چند تا مرواراومدیبهش م یلیبود که خ زیر يبا بافت ها ونینیصدف ش يموها

. میناز شده بود... لباسش هم همونجا پوشوندم و منتظر محسن شد یلیموهاش کار بشه... خ يبودم تا البه ال

 .رونیب محساب کردم و رفت شگریکال محسن افتاد. با آرا سیبعد م قهیبالخره چند دق

 شناسم؟یمن شما رو م نمی... ببییبایز يت: چه خانمهاو گف دیکش یسوت دیمارو د یوقت محسن

 ...یواقعا منو نشناخت یعنی گهیمن صدفم د ییااا بابا -

 نگو صدف خودمونه.... دمیعسل بابا... من فکر کردم فرشته د ییشما ی: اِ صدفدشیکرد و بوس بغلش

محسن  يهاینشه... با شوخ فیکث شدم تا لباسم نی. منم آروم سوار ماشدیاز خنده غش کرد و باباشو بوس صدف

عکس  یخانوادگ هیآتل میمحسن قبل از رفتن قرار شد بر شنهادیساعته برامون زود تموم شد و به پ کیراه 

 . میریبگ

از روز  ریشدم و خوشحال. به غ ریکنه که واقعا غافلگ رمیغافلگ خواستیاز قبل هماهنگ کرده بود و م محسن

 اتاقم پر از عکس باشه... واریدوست داشتم در و د شهینرفته بودم و هم هیلبه آت چوقتیه د،یبا ام میعروس

 بهم دست بده. یحس خوب شهیو باعث م ادیخوشم م یاز عکاس ییجورا هی

خوشگل هم از صدف گرفته شد.  يعکسها یو کل میعکس انداختن و ژست گرفتن شد ریهم درگ یساعت کی

 .میبه سفره عقدِ تنها برادرم برس رید دمیترسی... مرونیب میاومد هیبا عجله از آتل

 بهتر شدم. یپروفن کم کیسردرد گرفته بودم و با خوردن  یکم

برادرم  گانهی دنیبه سامان رس يبرا يندم و به شاد تیاهم گرانید يکردم به نگاه ها یشب را سع تمام

. میکرد يو شاد میدیرقصبپردازم. دوست نداشتم شبم خراب بشه... با مهتا و نسترن و صدف کوچولو همش 

 ينباشه خاله  یچ ر. هشدیمامان زهره هم صاحب مجلس م ییجورا هیمامان زهره نشستم.  شیموقع شام پ

 عروسه...

. از همون میبه خاطر صدف که خوابش گرفته بود نرفت یعروس کشون ينحو برگذار شد برا نیبه بهتر یعروس

 حجله گاهش کردم. یدمِ تاالر برادرم رو راه

****** 

به  یام. حت دهیرس یکالفه ام... به روزمرگ کردمیکه حس م هیگذشته و چند روز یاز عروس میماه و ن کی حدود

و در سکوت بهم نگاه  کردینم یاما اعتراض دیدیرفتارهامو م نکهیتوجه شدم. محسن با ا یمحسن و صدف ب

 . کردیکه معلوم بود نگرانه نگاهم م یی. فقط با چشمهاکردیم
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وضع خسته و ناراحت هستم اما دست  نیخودمم از ا یچه مرگم شده؟! حت دونستمیاز دست داده بودم... نم وزن

محسن اومد صداش دراومد و  یشب وقت نکهی... تا ازنهیحرکات و رفتارها ناخودآگاه ازم سر م نی. استیخودم ن

 و برد تواتاق خوابمون... دیصدف دستمو کش دنیبعد از خواب

جهنم حداقل به فکر خودت باش.  یستیبچه ن نی! به فکر من و ا؟يچه وضعشه چند روزه دار نید: اداد ز بایتقر

 !؟يهان؟! راستشو بگو خسته شد ؟ينکنه از ما خسته شد

بودمش. مثل بچه ها بغضم  دهیند ينجوری... تا به حال ادمیو خشن شده بود. ازش ترس يجد یلیخ افشیق

 گرفت:

چم شده؟! همش کالفه ام...  دونمی. خودمم نمستیاز شما ن یم اصال بحث خستگنه به خدا به جون مامان -

 افسرده شدم... کنمیحس م

 اش: نهیاش داد به س هیو تک دیموهام کش يبغضم آروم بغلم کرد. دستشو رو دنید با

 دست بزنم... یبهت حت يگذاریهفته اس نم هی... يشد ينجوریمن بغض نکن فقط بگو چرا ا زِ یآخه عز -

 ؟یکنیم يچه فکر یمن باش يبگم... خودت جا یرفتارتم که چ

 یبا من بد رفتار کن یکنیم خودیبهت شک کنم. اصال تو ب دمیشا دونمی... نمکنمینم يفکر چیه -

 و اومد کنارم نشست: دیکش یتخت. پوف يو با اخم نشستم رو رونیب دمیاز حصار آغوشش کش خودمو

 دیشا میکه بخواب ای... بزمیبغلم عز ایمن... ب زیبد رفتارکنم... مثال زدم عزباهات  خوامیم گمیآخه مگه من م -

 ...يخوب شد

 بازوش گذاشتم.  يو سرمو رو میدیکش دراز

 حالت جا اومد؟ دیشا میریبگ یمهمون هی يخوایم -

 نه حوصله شو ندارم.... -

 ات بهتر شد... هیروح دیخونه مادرت؟ شا يبر يدو روز یکیاصال چطوره  -

 ...گهید میرفتم فردا... خودمو محکم چسبوندم بهش: بخواب دیفکر کردم: خوبه شا کمی

****** 

حالمو بهتر  یهفته رفتارم بهتر شد و سر زدن به مامان کم کیرفتارم مثل بچه ها شده بود. بعد از  دونستمیم

 کرد.



  

 

یاکتابخانه نودهشت نودهشتیاانجمن   کاربر ●•قشقای•●  – ترك هاي قلبم   

wWw.98iA.Com 246 

 يدو سه هفته ا يودم بروز دادم. تواز خ يبه خاطر فشار امتحانات و درس خوندن بود که رفتار احمقانه ا دیشا

هم  شدیباعث م نیبردم و ا یهر روز عصر، صدف رو به پارك م بایتقر د،یشروع ترم جد يکه فرجه داشتم برا

 بهتر بشه... یلیخودم و هم صدف خ ي هیروح

. ادیکردم تا محسن ب شیو آرا دمیبه خودم رس یکه شب کل يعوض کرد جور یلیام رو خ هیبه پارك روح رفتن

 آشپزخانه بودم، اول صدف رو بوس کرد و بعدش هم منو صدا زد: يخونه. من تو دیساعت نه رس

 .ریو از دستم بگ لیوسا نیا ایب ؟ییکجا الین -

 :دیکش یخشکش زد. سوت دنمی. با دششیپ رفتم

 تست هم کرد؟! شهیم دی... ببخشییبایچه خانم ز -

 ... یرسیگرفت: لوس نشو... نترس به تستش هم م خندم

 ....یبه چه عالبه -

 که با صداش برگشتم: خچالی يبود رو از دستش گرفتم خواستم برم بگذارمشون تو دهیکه خر ییها وهیم

 ؟يرفته بود ییجا یراست -

 پارك... چطور؟ میبا صدف رفت يآره عصر -

 يجا هیبرو حداقل  ؟يریسرما کجا م نیتو ا ؟يفقط خانم خانمها مگه تو تازه سرما نخورد یچیه -

 ...دهیسرپوش

 ...دیخر رمیبه بعد م نیکنم حوصله ام سر رفته بود.... چشم از ا کاریخب چ -

 ... دردم اومد نکن...يسمتم و گونه مو محکم گاز گرفت: آ اومد

 شما دو نفره.... يبرا کنمیکار م یمن هر چ ؟یترسونیم یآخه منو از چ -

و نه فقط  میو از عشق و دوست داشتن گفت میموند داریصبح ب محسن، تا يعاشقونه  يشب با زمزمه ها اون

 .دمیبهش دوچندان شد و از داشتنش به خودم بال میشد. حس عاشق یکیجسم بلکه روحمون هم 

 گذاشتم. ونیهفته بعد بود که عادت ماهانه ام عقب افتاد و با محسن درم کی درست

 ...ادیچولو بخواد بکو يبچه  هیفکر کن  يوا زم؟یعز يباردار شد دیشا -

... دوما هنوز واسه خورمیقرصهامو به موقع م شهیمن هم ستین نی! اوال که ا؟يمحسن؟! خل شد یگیم یچ -

 صدف دوست نداشته باشه... دیبچه دار شدن زوده... من هنوز درسم تموم نشده در ضمن شا

 ...يبد شیآزما شهیاالنم که شبه و نم ؟یخب پس چرا ده روز عقب انداخت -



  

 

یاکتابخانه نودهشت نودهشتیاانجمن   کاربر ●•قشقای•●  – ترك هاي قلبم   

wWw.98iA.Com 247 

قرصا هم  گهید دوارمیام یعنی: دی... بادم خوابستیمن مطمئنم بچه ن یول ریچک بگ یب یبرو از داروخانه ب -

 نشده باشند. ینیچ

 دونستمیکرده بودم... نم ریدو حس گ نیبعد محسن برگشت و طبق دستورالعمل من باردار بودم. ب قهیدق ستیب

 نگران.... ایخوشحال باشم 

از  می. هنوز دوسال و نکردینم یمنو راض نیاما ا رفتیل بود و همش قربون صدقه ام مخوشحا یلیکه خ محسن

 .شوندیبچه کارهام دوبرابر م تیدرسم مونده و با اضافه شدن مسئول

 دکتر: میگرفت و با هم رفت یروز بعد محسن مرخص صبح

 ه؟یمشکلتون چ دییخب بفرما -

 یاما وقت کنمیمصرف م يقرص ضد باردار نکهیه و با وجود اعادتم عقب افتاد هیراستش خانم دکتر چند روز -

 ست؟ین يا گهیچطور امکان داره؟ مشکل د نیچک استفاده کردم مثبت بود. ا یب یب

 نمیراحت شه... بب التیتا خ سمینویم شیآزما هی... حاال من واست ادهیز یباردار باش نکهینگران نباش احتمال ا -

 ؟یاسهال و استفراغ نداشت نکهیا ای ؟يدمصرف نکر یکیوتیب یآنت دایجد

 هم خوردم... کیوتیب یسرما خوردم فکر کنم آنت شیچند هفته پ -

بره...  یم نیرو از ب يضدباردار ياثر قرصها ک،یوتیب یبا آنت يمصرف همزمان قرص ضد باردار زمیخب عز -

تا  شمیپ ایکه حاضر شد ب شیزمااما جواب آ ينوشتم هر چند که مطئنم باردار شیدفترچه ات برات آزما يتو

 برام. اریب وتاشوهمزمان د سمینوینه برات سونو م ای سمیبرات سونو هم در صورتت لزوم بنو

خوشحاله اما من استرس و  یلیخ دادیمحسن که نشون م افهی. قرونیب میو آمد میکرد یدکتر خداحافظ از

مطب قرار داشت.  نییکه طبقه پا شگاهیآزماسمت  میدلشوره داشتم. محسن دستم و محکم گرفته بود و رفت

 .یسونوگراف يراحاضره. بعدش هم رفتم ب گهیساعت د کی شیخلوت بود و گفتند جواب آزما شگاهیآزما

 ...میایبعد ب میدور بزن هی میبر ای میبمون نجایخانمم هم -

 گشنه ام شد... یلیخ میایبعد ب میبخور وهیآبم هی مینه بر -

 بشم آخه... تیگشنگ يمن فدا -

 دکتر. شیپ میبرگشت یو با سونوگراف میکه مثبت بود رو گرفت شیبعد جواب آزما یساعت

 هم وارد هفته پنجم شده... نتیمثبته و جن شتیجواب آزما دیدونیخب همونطور م -
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 ییها هیتوص يسر کیخوشحال هم شدم. دکتر  ییجورا هیرو نداشتم و  هیاول یناراحت گهیشدم. د يجور هی

که واسش مبهم  یکرده بود و هرچ چشیام سوال پ هینوشت. محسن در مورد تغذ نیتامیو چند تا دارو و و کرد

 نخورم. کارهاش خنده دار بود. زیوقت ل هی نکهیاز ترس ا کردی. موقع برگشتن دستمو ول نمدیبود پرس

صدف کوچولو هم  یحت من مطلع شدند و از شوقشون اومدند خونه مون. يآخر شب دو خانواده از باردار تا

 .خواستیخواهر م هیخوشحال بود و دلش 

 بلند بشم: ییرایپذ يبرا میاز جا گذاشتیمامان زهره نم یحت

 .کنمیکارهارو م يمن همه  نجایا نیبش یبلند بش خوادیعروسم تو نم -

 بهی. خونه غرمیدیام مما همه کارارو انج نیجا بش هیمادر تو  گهیهم از اونور بلند شد: زهره خانم راست م مامانم

 که... میومدین

 و اصرار داشت همه اش رو با هم بخورم. کندیپوست م وهینگفتم و نشستم. از اونور هم محسن همش م یچیه

 به خوردن ندارم... لی... االن اصال ميپوست کند وهیهمه م نیمحسن جان مگه من گاوم ا -

 ...يهمه شو بخور دیناز نکن که با یداره... الک نیتامیخوبه و وهیدکتر گفت م يدیمگه ند خورمینم ویچ یچ -

سفارش داد تا سرپا  رونیشام هم محسن شام از ب يبرداشتم. برا بیقاچ از س هیرفتم و  يچشم غرها یواشکی

 .ستمینا

****** 

از توجهاتش داشتم. فکر  يبد یحس هیمدت  هیبود اما بعد  ندیاز حد محسن برام خوشآ شیتوجهات ب لیاوا

 ... کنهیفقط به خاطر بچه بهم محبت م کردمیم

 نیخوشبختانه حالت تهوع نداشتم از ا میبود. تو طول باردار ختهیبود که روح و روانم رو بهم ر یتصور غلط نیا

 لحاظ راحت بودم.

 نرویچاق بشم از ا هایپرخور نیکه باعث خنده محسن بود. دوست نداشتم با ا شدیباز م يادیاشتهام ز یگاه یحت

 خزدهی ينهایزم يبود که رو نی. همش نگران اشدیمنو محسن م نیکه باعث دعوا ب رفتمیم يرو ادهیبه پ یگاه

 ...شدیمواظبم قانع نم گفتمیبخورم هرچقدر که م زیل

 کنم... هیگر یبروم و گاه یها دست به دست داد تا رو به افسردگ نیهم

محسن  کردمیم یسع کردمیم هیکه گر ییه بود. اکثر وقتهاجلو اومد یلیبودم و شکمم خ دهیرس يسوم باردار ماه

 صدف از دهنم در رفت. کباری نکهیپاك کنم. تا ا شیرو با آرا هیآثار گر ایخونه نباشه 
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. من که به محسن کردیم هیداشت و همش گر یبود که افسردگ یزن لمیبود و تو اون ف دهیخر یلمیف محسن

 :دمیرداده بودم با حرف صدف از جام پ هیتک

 کنه؟یم هیکه همش گر ارهیم ین یخانمه هم مثل مامانم داره ن نیا ییبابا -

 کنه؟یم هیصدف خانم مگه مامان گر -

آب از  ینیگفت به خاطر ن دمشیبار که د هی ادیو اشکاش م گذارهیم نیمامان همش آهنگ غمگ گهیآره د -

 .کنهیم هیگر دمیمن فهم یول ادیچشمش م

صدف با هم  ينگفت. تا به حال نشده بود که جلو یچ چیصدف ه يبود اما جلو شده یعصبان یلیخ محسن

 ...شدیواقعا ترسناك م شدیم یعصب یو سکوت کردم. وقت دمیترس یلی. ازش خمیدعوا بکن

 دعوا. ياومد سروقتم برا ونیزیو محسن هم با خاموش کردن تلو دیصدف خواب بالخره

 و گفت: اوردی. آخر سر طاقت نتونستیبگه اما نم يزیچ هی ومدیموهاش و م يال کردیم یه دستاشو

تا  کنمیم یچشم و سع گمیم يخوایم یمن که هر چ ؟یزنیساز ناکوك م یچته ه گهیآخه من موندم باز د -

... آخه منه نامرد منتظرم یکن هیبرات که گر ذارمیکم م ی. چکنمیم ایبرات مه زیاونجا که در توانم هست همه چ

 !ان؟ه ؟يکرد گرمیخون به ج ينجوریرم فرحزاد... بگو چته اف و من ب یتا بگ

 بودم و دست و پام و گم کردم. دهیترس یلیآخر و با داد گفت. خ هان

از عوارض  کنمیکنم. خودم فکر م هیگر خوادیهمش دلم م ستی... دست خودم نستین یچیبه جون محسنم ه -

 ...هیباردار

به بعد مثل  نیکن از ا ی... فقط سعیو به گ***ـه بکش ونمیو زندگ یکن يخودت فکر گهید خوامینم -

 هم واسه خودت بده و هم بچه... یرفتار کن زادیآدم

موندم و به  داریتو اتاق. تمام شب ب ومدیخواب هم ن يبرا ی. حترونیاتاق و محکم بست و از اتاق زد ب در

کارمو  يمقصرم اما چاره  نستمدوی. مدادمی. هم ازش دلخور بودم و هم بهش حق مکردمیحرفهاش فکر م

 ...دونستمینم

اما پشتش  دیکه الزم بود. شب رو برگشت سرجاش خواب یمگر وقت کردیاونروز محسن باهام صحبت نم يفردا

 بگم. يزیچ شدیاما روم نم کردمیرو بهم کرد. داشتم دق م

تم شب موقع خواب هرجور شده گرف میشدم تصم زیبالخره لبر نکهیروز ادامه داشت... تا ا نیروند تا چند نیا

 کنم. یباهاش آشت
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 یچشم ریز یمحسن گاه آوردم،یکه ناخودآگاه درم ییهایباز جینکردم جلب توجه کنم اما با گ یسع گهید اونشب

 .کردینگاهم م

 ریزدم ز کدفعهیپشتشو بهم بکنه که نگذاشتم و  خواستیکه م یاومد بخوابه منتظرش موندم موقع یوقت شب

 آروم بغلم کرد. با نوازش موهام ازم خواست آروم باشم. کنمیتموم نم دینکرد بعد د یتوجه. اولش هیگر

 ....یکن هیهمش گر نکهینه ا خوامیکارات رو م لیآخه قربونت بشم فقط ازت دل -

 ندارم... یلیدل -

 کوچک هم واسم قابل قبوله... لیدل هیشده  ی... حتلیدل یب شهیمگه م -

کارهات و محبتهات به خاطر بچه اس  کنمیحامله شدم همش فکر م یعتراف کردم: از وقتو ا ایزدم به در دلمو

 ....يو منو دوست ندار

 ياوردین ریمسخره تر گ نیاز ا لی... دلالیگشاد و ناباور گفت: ن چشمهاش

 ...يمنو دوست ندار گهی. حسم همش مستیمسخره ن -

 :دیو بغلش بودم دراز کش. همونجور که تدیو منو محکم تو بغلش کش دیکش یپوف

 نگو و فقط گوش کن... یچیه یرو بفهم لمیدل نکهیا ي... برایکامال در اشتباه -

عشقه  دمینفهم لیاوا یعنی شومیودو ساله بودم حس کردم دارم عاشق م ستیکه فقط ب یوقت يروزگار يروز هی

ود. مامان آش دوغ درست کردهبود و بار که متوجهش شدم خونه خاله زهرا ب نی. اولدمیاما به مرور زمان فهم

 غیو ج کردیم طنتیدم که داشت با مهتا شیرو د ییخانم کوچولو هی دمیرس یخاله... وقت يبهم داده بود ببرم برا

بخونه و مها  خواستیخانم کوچولو دفتر خاطرات مهتا رو م دمی... اونجور که فهمومدیو دادشون تا سر کوچه م

خاله صدام  نکهیرفته بود ظرف آش رو به خاله بدم تا ا ادمیدر محوش شدم که داشت مانع بشه. انق یهم سع

 يزیکه کامال برنامه ر ییدارهایشد. د شتریعشقم بهش ب اومدیم شیکه پ ییدارهایکرد. گذشت و گذشت با د

 که اونجام خانم کوچولوم هم باشه... يروز هیخونه خاله تا  رفتمیشده بود و انقدر م

 ؟یرو با منخانم کوچولو  -

 ...یشیمتوجه م یصبر کن زمیعز -

... دمیو اونجا بود که مرگ آرزوهام رو د دیخبر ازدواجش رس نکهیانقدر دست به دست کردم تا ا نکهیا خالصه

کردم. آن  رید دمیفهم میکه منتظر بودم تا خانم کوچولوم بزرگ بشه و بعد دست به کار شم با سهل انگار یمن

خودمو  يچطور دونستمیداغون بودم نم یلیاول خ يعهد بست. روزها گریفت و با دلدار دکبوتر از بند رفت، ر
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نداشت. دو ماه از عقدش گذشته بود  يدهایکردم با کار خودمو سرگرم کنم اما فا یسع واشی واشیآروم کنم. 

کرد. دختر  ی. به مامان گفتم و اون هم ستاره رو معرفوفتهیهواش از سرم ب دیشا رمیکه به سرم زد زن بگ

زود  یلیقبول کردم و خ میتو زندگ ادیب یبرام مهم نبود ک گهیکرد. من که دیم یلیرو خ فشیدوستش بود و تعر

که با  ومدیرو م میوقتمون با صدف گذشت. تازه تازه داشت زندگ شتریو ب ایازدواج کردم. صدف هم زود به دن

 یمادر شده بود و من ب یو حال خودم نبودم.... صدفم بو تا مدتها ت ختیبه هم ر زیستاره همه چ یفوت ناگهان

خبردار شدم  نکهیچند ماه گذشت تا ا مینبود... بگذر يزن بد چوقتیداشت اما ه ییرادهایا هیهمسر... ستاره 

 یمینباشه عشق قد یاز شوك مرگ ستاره درم آورد هرچ یکم نیو ا ییکه دوسش داشتم در شُرُف جدا يدختر

قلبم داشت  يخاکها شییقلبم خاك خورده بود اما با خبر جدا يداشتم و تو شیبر فراموش یعس نکهیبود و با ا

 يو نامزد شییاما با خبر همزمان جدا کردمیفکر م ينجوری... البته اگهینداشتم د یو مانع شدیکنار زده م

 ریباز هم د یو بگذارم ولپا جل شیقطع ییداشتم... قصد داشتم بعد از سال ستاره و جدا دیدوبارهاش باز هم نا ام

گذشت فقط وجود صدف  یبه افسردگ یمن به عشقم برسم... چند ماه خواستیهم نم رنوشت.... انگار سدمیرس

 یشکست باعث بشه از زندگ نیا خواستمی... نموفتمیبود که باعث شد دوباره سر پا بشم و نگذارم از پا ب

 يمامان برا يمدت در برابر خواهشها اصرار ها نی... تو ادو سال گذشت دمیشا میسال و ن کی.... حدود وفتمیب

شدم. چند  دوارمیام یدستش نبود و کم ي. حلقهادمشید ابانیخ يتو نکهیازدواج موقت مقاومت کردم تا ا

 ییچه اتفاقها دمیفهم ینشده... وقت ریگرفتم دربارهاش پرسجو کنم تا باز د میتصم نکهیبودم تا ا رشیدرگ يروز

 ياقدام کردم و به مامان گفتم ازش خواستگار عیسررو  نیه هم ناراحت شدم و هم خوشحال... از ابراش افتاد

 نکهیکنم... تا ا يکنه که با مخالفتش روبه رو شدم. از خاله خواستم که رودررومون کنه تا خودم ازش خواستگار

 ...کنهیم یبدقلق یر چند که گاهشدم... ه ایمرد دن نیو االن خوشبختتر رمیتونستم با هزار زحمت بله رو بگ

 محسن از قبل منو دوست داشته. کردمیفکرشو نم چوقتی. هشدیاعترافاتش قند تو دلم آب م دنیشن با

 ...یالزم باشه بهش بگ دی... شادهیاما هنوز اون دختره نفهم -

 گرفت و شروع به قلقلک دادنم کرد. خندش

 .کن........نکن.... بچم .. ..اف...تاد .... ن.. يوا....-

دوستت دارم... بعدش لبهامو قفل  یلیو خ رمیمیواضحتر که واست م نیاز ا گهیاعتراف کنم آره... د يخوایم -

 کرد و نگذاشت که جواب دوستت دارمش رو بگم

****** 
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 میو بر رهیبگ یمرخص يگرفت چند روز میتصم ادیشدم که محسن به خاطر کار ز میوارد ماه پنجم باردار تازه

 ...سفر

 کیکه نزد میرو اونجا بگذرون يداشت قرار شد چند روز یلواسون باغ ياز دوستهاش که تو یکی شنهادیپ به

 .مارستانیب نیتر کیبه نزد میخودمون رو برسون عیسر میوقت حالم بد شد بتون هیتهرانم هست و اگه 

 .میرو با خودمون ببر یو خوراک یید غذاموا نجای... قرار بود از احیتفر يموقع برا نیبود و خنک. بهتر يبهار هوا

تمام  خواستیالزم رو جمع کردم. صدف هم که دلم م لیمحسن بود من فقط وسا يبه عهده  دهایخر تمام

دوست داشت برداره. چند  شتریشد چندتاشون رو که ب یکه با تشر من راض ارهیرو ب شیباز لیعروسکها و وسا

 ...میو حرکت کن ادیکه ب میو منتظر محسن بود جمع شده بود لیبود که تمام وسا یساعت

. با محسن ستیهنوز معلوم ن تشیبزرگتره... جنس یبرام سخت شده و شکمم از حد معمولش کم یرفتن کم راه

 معلوم بشه... تشیتا جنس یسونوگراف میبر میاز لواسون اومد نکهیبعد از ا میقرار گذاشت

 کمک کنم. نیو بردنشون به ماش لیجابه جا کردن وسا يبعد محسن اومد و اجازه نداد بهم تو یساعت

 :دیبود که محسن ازم پرس یسمونیس ریراه فکرم درگ يتو

 دلم... زیعز می... هالکت شدریبگ لیتحو یکمیباش...  نیخانم گلم... با ما به از ا يتو فکر -

 یر پسر شد از دو رنگ آبو اگ میمحسن اگه دختر شد اتاقش رو بنفش کن گمیبودم... م یسمونیتو فکر س -

 نه؟ شهی... خوب ممیاستفاده کن

 مامانش بخواد مطمئن باش همونه.... یهر چ -

هم  تشیکه دوتاشون رو بهم داد... جنس کنمیدوست داشتم سه تا بچه داشته باشم... خداروشکر م شهیهم -

 يتو نظر نمی... ببمیاب نکردما هنوز اسم انتخ گمایسالم و خوشبخت بشوند. م شهیکه هم نهیمهم ا ستیمهم ن

 ؟يندار

تو  رهینباشه که کالهمون م يمن درآورد ياسمها نیبگذار فقط تورو خدا ا يدوست دار یهر چ زمینه عز -

 هم...

که به صدفم بخوره....  میبگذار يزیچ هی گمی... مادیمزخرف خوشم نم يگرفت: نه بابا خودمم از اسمها خندم

 ....میممممم پسرم بگذارمثال اگه دختر شد صنم ... ا

 ه؟ی... نظرت چادیفکر کردم و گفتم: پسرم صدرا بهش م یکم

 ... هیهم عال یلی: خدیدستمو گرفت و بوس -
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ساعت  میبا هزار تا پرسجو بعد از ن نکهیتا ا میکردینم دایلواسون اما راه باغ رو پ میدیپنج بود که رس ساعت

 .میکن دایباغشون رو پ میتونست

 يپتو هیبلرزم و محسن  یهوا باعث شد کم يشدم که سرما ادهیپ نیباغ پارك کرد از ماش يرو تو نیماش یوقت

 روم انداخت.  یمسافرت

شد و از  جانزدهیاونجا بود ه يباغ و استخر دنیکردم که با د دارشیبود رو ب دهیراه خواب نیرو که ب صدف

 .کردیو داد م غیج شیخوشحال

 بود. نیهم سنگ یلیتم که خصدف رو برداش ياسباب باز ساك

 دست نزن... یچیخانم خانما مگه نگفتم به ه يآها -

 ...ختیچه طرز صدا زدنه... قلبم ر نیمحسن سکته کردم ا -

کمک خواستم  زِدلیداخل ساختمون عز دیو دستم داد و گفت: شما بر دیو ساك رو ازم گرفت. کل دیمو بوس گونه

 .کنمیصدات م

 داخل ساختمان. میرفتو گرفتم و با صدف  دیکل

****** 

 کردیمون عوض شد. محسن ناهار و شام رو با کمک من درست م هیروح یلیخ میباغ بود يکه تو يدو روز تو

و جمع  دنیتو چ کنهینشون بده کمک م نکهیا يخودمون هم لذت بخش بود. صدفم برا يبرا يهمکار نیو ا

برامون  یگاه محسنو  يرو ادهیپ میرفتیم یه همگ... صبحها هم بعد از صبحونکردیکردن سفره کمکمون م

 .خوندیآواز م

 ياز پدرش برامون شعرا دیاز لطف نبود. صدف هم به تقل یداشت که گوش دادن بهش خال یقشنگ يصدا ته

 .خوندیم یقشنگ يکودکانه 

 تو شکمم حرف بزنند. يکه با بچه  کردندیرقابت م گهیپدر و دختر با همد یگاه یحت

انداختم و منتظر موندم تا جوجه ها  يانداز ریاز باغ ز يگوشها يسن جوجه کباب درست کرد و توآخر مح روز

 که محسن درست کرده بود سرگرم شده بود.... یحاضر بشه... صدف هم با تاب

 يمنم برا بیترت نیو به ا کردیمن و صدف لقمه درست م يبرا ونیدرم یکیجوجه حاضر شد، محسن  یوقت

 ...رهیرو ازم نگ یخوشبخت نیذت غذا دو برابر شده بود برام... دعا کردم خدا ااون و صدف... ل
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محسنه و داره با  يسرم رو پا دمیشدم د داریب یهمون باغ خوابم برد. وقت يشده بودم و تو نیاز ناهار سنگ بعد

 ...کنهیم يموهام باز

 کردم خانم گلم؟ دارتیب -

 که کمکم کرد: نمیبش خواستم

 .شدمیم داریب دی... بادمیخواب یلیخ گهینه د -

 سمتم: دیدو انیبه خودم دادم که صدف مامان گو یقوس کشو

 ؟یبافیموهامو برام م یمامان جون -

 آره تورو خدا بباف که دو ساعنه کچلم کرده... -

 دارم من...  ی... چه دختر ناز و قشنگبافمیو گفتم: معلومه که م نهیجلوم بش ادیکردم ب اشاره

 بافتن موهاش خواستم کش ببندم که گفت:از  بعد

 گهید ییاگه هوا شب بشه بابا یدونیکنم... تو که م يتاب باز خوامیم گهیمامان جونم تموم نشد؟ بدو د -

 .ترسونهیکنم همش منو م يباز گذارهینم

 تموم شد... نیاز ا نمیا دییو کش موهاش رو بستم: بفرما دمیخند

 وسم کرد و در رفت.مامان قشنگم... بعدشم ب نیآفر -

و قلقلکم  خوردیمحسن به گردنم م يشکمم و شروع به نوازشش شد. نفسها یبرآمدگ ياز پشتم اومد رو یدست

 .دادیم

رو  یگفت که حس آرامش يلحن عاشقانه ا هیحرف ها رو با  نیا کنه؟ینم تیفندق بابا خوبه؟ مامانشو که اذ -

 وجودم حس کردم. يتو

 ل؟خانوم گ يخواینم يزیچ -

 ...يتنهامون نگذار چوقتیدارم... بهم قول بده ه ازین یلی... به وجودت خخوامینه فقط تورو م -

ازت دست بکشم بخوامم  تونمینم گهیکردم د یتنها بگذارم... حاال که باهات زندگ مویزندگ شهیمگه م -

 .شهینم

ازت خوشم  کردمیله بودم حس مکه چهارده سا یبکنم... منم وقت یاعتراف هیمنم  خوامیمحسن م یدونیم -

 مونمیپش یلیشد... خ شیباعث فراموش دیبا ام ییآشنا یعنیکه پروبال نگرفت...  یعشق بچگ ییجورا هی... ادیم

االن صدف حاصل ازدواج خودمون  کردمیاگه ازدواج نم دیگرفتم و زود ازدواج کردم... شا میکه چرا زود تصم
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و انقدر  دمیرسیکاش زودتر بهت م نکهیدوسش داشتم فقط ا یلیه اتفاقا خدوسش نداشته باشم ن نکهیبود... نه ا

و  امیزن دن نیاالن خوشبخت تر بودم... هر چند االن هم خوشبختتر دی. شاکردمیکارهام عجله نم يتو

 ....شدهمن  بینص نیزم يمرد رو نیخوشحالم بهتر

 پشت گوشم، آروم زمزمه کرد: ینمحکم و طوال يمنو از پشت محکم بغل کرد و بعد از بوسه ا محسن

 ؟یمن يکه چرا محو تماشا يبود گفته

 یمژه بر هم نزن کدمیآنچنان مات که  و

 بر هم نزنم تا که ز دستم نرود مژه

 یچشم تو به قدر مژه بر هم زدن از

 .... انیپا

 

ود که به جز آخرش نوشته شده ب تیبود که بر اساس واقع ینوشتنم و بود و داستان يتجربه  نیداستان اول نیا

هم وجود  تیواقع يافتاده تو الین يکه برا ییتموم بشه... اما اکثر اتفاق ها يا گهیدادم جور د حیکه ترج

 زادیومده باشه اما خواستم نشون بدم آدمیخوشتون ن الین يآخر داستان ممکنه از رفتارها يداشته... قسمت ها

اگه  یرفتارش داره... حت حیدر تصح یسع ای برهیتباهش مبه اش یپ یدر حال اشتباه هست و کمتر کس شهیهم

 رید يبرا میو من و به خاطر کوتاه دیاز خوندن داستان لذت برده باش دوارمیباشه... ام ادیز شیزندگ يتو یسخت

 حق اید... یببخش میگذاشتن و کم کار

 

 

 

 

  93 دي  : تایپ در نودهشتیا یینها انیپا

  94 دیبهشتارانتشار در سایت نودهشتیا : 
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