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که قلبم را به تصرف خود   یتر از جانم.. کس زیعز یل یقلبم.. ل ی مجنونم.. مجنون ناخدا من
.. تو را که هر می گویتو را م یکرده.. آر وانهید اهشیکه مرا با آن چشمان س یدرآورده.. کس

ـِحر  دانمیکه نم نتیو دلنش بایز  ی دو گو دنی بار با د در خود پنهان کرده است، مرا    یچه س
که نه تنها آن دو چشمان   دانمیرا خـــوب م نی !.. اما ا دانمی.. نمکندیم  رگونمسخ و دگ 

 که فقط ازان خودم باشد...خود خودم!  خواهم یرا معاشق  یقشنگ بلکه من قلب 

 

 

 دگارعشقیبه نام آفر                 

 

 

 که چقدرهواگرمه پختم ازگرما  هووووف

بردم   داروی خر یدرآوردم ودرو بازکردم و باخستگ فمیاز ک  لدویک  یخونه باکالفگ  دمیرس
 توآشپزخونه  

 ؟ یخوب ی می+سالم مامان مر 

 ی سالم دخترگلم خسته نباش-

 دم یگونشوبوس

 ینطورمامانی+توهم هم

و خودمو انداختم رو   زکردمی آو  یروازسرم درآوردم روچوب لباس میتواتاقم..چادرلبنان رفتم 
کردم همون لحظه تلفن زنگ خورد.  یزی خنده ر رشی رجیج ی تخت.. ازتکوناش وصدا

 بلندشدمو رفتم جواب دادم
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 +الو 

 م  :سالم دخترقشنگ بابا

 ن ی +سالم بر باباپرهام خودم خسته نباش

 دخترم  یدرمونده نباش-

 استرس داره گفت:  یکه معلوم بودعجله ونوع ییباصدا  بابا

 انه؟ ی"پرونده..." گذاشته  ینیبب یتواتاقم نگاه کن  شهیدخترکم م-

 گذاشته    زشیرو م دم ینگاه کردم د رفتم 

 نجاست یا  ی+باباجون

بدم   لیدتحوی هم با گهیساعت د م یبردارم تان امیخودم ب تونمیکاردارم نم یلیدخترم من خ-
   ؟ی اریواسم ب یتونیم

   فتمی+باشه باباجون االن راه م

   ؟یندار ی.. کارزمی دستت دردنکنه عز-

 +نه بابا خداحافظ 

    خداحافظ-

 مامان:  شی توآشپزخونه پ رفتم 

 بهش بدم  رمیازپرونده هاشوجا گذاشته من م یکی+مامان بابا  

 باشه دخترم مواظب خودت باش -

 +باشه مامان خداحافظ 

 سحر -
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 +جانم مامان 

 ؟ یپول که دار-

 راحت   التی+آره خ

به سرعت خودمو    دمیدو اط یآماده شدم پرونده روهم برداشتم به سمت درح باعجله
 دمرودا ینیگرفتم..آدرس شرکت ام یتاکس  هیرسوندم سرکوچه  

   یمنش شی رفتم پ دمی رس یوقت

 هستم اومدم "پرونده..." بهشون بدم  یتوکل ی من دختر آقا نی +سالم خسته نباش

 زد یمهربون لبخند

 اتاق کنفرانس منتظرتون هستن  یتوکل ی سالم آقا-

 رنگ اشاره کرد..  ی در قهوه ا به

 د ی بفرمائ-

 ممنون  یلی+خ

 رفتم داخل..   دی بفرما ی سمت اتاق کنفرانس به راه افتادم دوتقه به در زدم..باصدا 

برق   هیوپدرانه بودو  نیدلنش  یلیهم نشسته بود..نگاهش خ گهیمرد د کی از بابا  ریغ به
 تو چشماش داشت  یخاص

 .. نیخجالت سرمو انداختم پا  از

 +سالم

   ؟ی بابا:سالم دخترم پرونده رو آورد-

 وگرفتم طرف بابا ر پرونده
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 د ی+بفرما 

 شرکت هستند  سی رئ ینیام ی آقا  شونی دخترم ا  یبابا:راست-

 خجالت زده  گفتم: یبالحن

   ینیام ی +سالم آقا

   نیسالم دخترم بفرمابش-

 بااجازتون روبه بابام کردم: دبرمیممنون با  یلی+خ

   ن؟یبامن ندار یکار گهی +باباد

 نه دخترم برو به سالمت  -

 اونجاروترک کردم...  ینیام ی مجدد به آقا یباخداحافظ

 *  *  * 

 #صالح

 

 جلو صورتم گرفت:  وهی م ظرف

 ؟ یکارکنیچ ی خوایحاال م-

 گذاشتم.  یدست شیپ ی دونه پرتقال برداشتمو رو کی

مون  نه آس گهیم ی پاداره وقت  کی مرغش  یشناسی بکنم؟ بابام روم تونمی م کاری+به نظرت چ
 شهی به آسمون بره حرفش عوض نم  نی،زم  ادیب نیبه زم

 مال تو که فلجه  یپا رو داره ول کیتو    ی مبل لم داد: آره خب حداقل مرغ بابا به

 ازابروهامو دادم باال  یکی
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   ؟ یچ یعنیحرفت  نی +اونوقت ا

   یتو از اون لجبازتر  نکهیا  یعنی-

 زدم.. یحیلبخند مل 

هستم بابات هست اونجاخودت  نجامنیا  نجابمونیا ؟ی بر ی نداره که نخوا یراه چیه-
   ؟یکارکنیچ  ی خوایتک وتنهام

کنم طاقتم   ینجازندگ یا  گهید تونمی..من نمی اون اتفاقاهست انی+ خوبه خودت درجر 
   ندازه یم یلعنت ی اون اتفاقا ادیمنو   یز یچ نی سراومده اگه بمونم کوچک تر

بود، توفقط   ت یمرحله زندگ  نی حساس تر ی اد درست تو که واست افت ییاون اتفاقا-
تو   اوردی توبودهمون اول کم م ی جا ینبودکه واست افتاد..هرکس یسالت بود..کم اتفاق18

درسته اون اتفاق   یسیخودت وا ی دوباره روپاها ی ..تونستییای ازپس همش برب ی تونست
خودت  ی دوباره روپاها  یتونست یوقت ی گذروندتو مرحله سختش رو  یتلخ بود ول یلیخ
 یوفراموشش کن ییایبا اون اتفاقا کنار ب یتونی پس قطعام یسیوا

  برتمیم  نی که مثل خره توجونم افتاده وداره ازب  شیکی +من باهمه اتفاقا کنار اومدم بجز 
انگار دوباره همون لحظه   شهی جلوم ظاهرم بندمیجلوچشمامه هربارکه چشماموم  شهیهم

 ادیکه نفسم بندم یکنم اونقدر واقع یکار  تونمی ن بازهم نموم  فتهیها داره اتفاق م

   دمی دستام گرفتم ونال نیسرموب

االن   رمیروبگ یاون اتفاق لعنت ی اگرمن تونسته بودم جلو بخشمی +من هرگزخودمونم
 و بره  زاشتی بودومنو تنها نم شمیکسم پ نی زتریعز

 شونم گذاشت  ی به سکوت گذشت.دستشو رو  چندلحظه

   کنهی و کمکمون م نه یبیمشکالتمونوم نهیبیخدابزرگه ما روم-

 زدم   ی پوزخند
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   یگیکه توم یبزرگ  ی کجابوداون خدا رهیاون اتفاقوبگ ی + پس اون موقعه کجابودکه جلو

 ِاش..... یصالح دار-

 وسط حرفش:  دمی پر

   یکارکنی چ ی خوایتو بگوم قیرف الیخی+ ب

   و؟یچ-

 +دانشگاهو 

 دانشگاه ؟  یبر ی خوایامسال هم نم یعنی  یکارکنیچ ی خوایاول بگو تو م-

 ؟  یبه من دار کاری حاال تو چ  کارکنمیچ دونمی+نم

   زنمیم  دشویصورت ق نی درا رمی دانشگاه منم م یکارا با تو دارم اگه تو رفت یلی_من خ

 یبزن دشویق ی کنیجامی ب یلی+توخ

 چکدوم ی اهی اباهمی  ستمیراه ن مهین قیمن رف ست یمرام من ن ناتوینه آقا ا -

 ؟  ی+اگه من رفتم خارج چ

   کنمیدراون صورت بهش فکرم-

   شهیوقت ثبت نام هم تموم م  گهی د دی رفتن من طول کش دخارج ی +شا

  گهیخارج د  یبر  یدنتونستی که نداره شا ی؟ضرر یثبت نام کن ییا یخب چرا توهم نم-
 وازاونجامونده نشه   نجاروندهیازا

اونقدر بامعرفته   دونمیثبت نام کنم م  دی هم که شده با  رینداره..بخاطر ام یهرا چیانگاره نه
 گهید هیحرفاش کامال منطق گهیراهم نم یالبته ب کنهیکه تامن ثبت نام نکنم اونم نم

 شد دانشگاهو ول کنم و برم خارج از کشور یهروقت بابام راض تونمیم
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 کنم ی+حاالبهش فکرم

  هینعمت  نمیباشه.. هم-

برداشتم..بابام بود خداکنه که  ز یرو از روم یلحظه بودکه تلفنم زنگ خورد گوش همون
 تماس رو وصل کردم   یدواری داشته باشه باام یخوب ی خبرا

 + سالم بابا 

   ؟یی سالم کجا -

 ر ی+خونه ام

 باهات کاردارم  اشرکتیب-

   ن؟ یدار ی+چه کار

 یدرباره همون موضوع خارج رفتن جنابعال-

    گفتم  باتعجب

 فتم ی+باشه االن راه م

 خداحافظ -

 +خدانگهدار 

 گفت؟  ی:چریام

   بهیعج یلی+ خ

  ی جون به لبم کرد گهیبگو د بابا بهیعج یچ-

 درباره خارج رفتنم باهام حرف بزنه  خوادی+گفت م

 به؟؟ یعج  شیچ ن یخب ا-
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ازخارج رفتن بشنوم االن   یحرف  خوامینم گهید گفتیم شی گفتم: آخه تاچند وقت پ متفکر 
   میدرباره اون موضوع حرف بزن ایخودش زنگ زد گفت ب

   رهیانشااهلل که خ-

 فعال  گهی تکون دادم: من برم د سرمو

 برو.. خداحافظ -

  یرفتم و سوارشدم وبه سمت شرکت حرکت کردم. وقت می بلند مشک یبه سمت شاس باعجله
  ی صدا ده ی رک کردم که هنوز به در نرسپا نویماش  یهول هولک نقدریدم در شرکت ا دمیرس

به نگهبان شرکت دادم تا برام پارک کنه و رفتم   دوی..زود کلدیچیتو گوشم پ نایبوق ماش
 رفتم  یمنش زیداخل شرکت...سمت م

 +سالم بابام هست؟ 

 تابهشون اطالع بدم  دی دارن لطفاچندلحظه صبرکن فی:بله تواتاقشون تشر یمنش

 خبرداد رفتم داخل.. نکهیبعدازا

 +سالم بابا 

  نی ابشیسالم پسرم ب-

 مبل نشستم،باباهم مقابلم نشست  ی رو

 ن؟ یبگ نیخواستیم ی+خب باباچ

 شرط دارم  هیخارج  یبزارم بر  نکهیواسه ا -

 گفتم :   یباخوشحال

 ؟ ی +چه شرط

 یازدواج کن نکهی_شرطم ا
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 !!؟ بابا من... ییی+چ

 سکوت باال برد:  ی دستشو به معنا  بابا

رفتنت به خارج   ی که گفتم شرطم برا نطوریلحظه صبرکن حرفم تموم نشده، خب هم کی _
ازدواج کردنته ضمناً بعد از ازدواجت هم نظر خانومت شرطه که اگه موافقت کرد اونوقته  

..صالح نیکن یخارج تا باهم زندگ  کنمیم تون یتو دست همو راه زارمیکه من دستتونو م
  لیکن باکمال م یمعرف ادیو ازش خوشت م یرودرنظردار یوبخاگر دختر ک،ی.. یدوراه دار

برات در نظر گرفتم دربارش هم   ی دختر هیمن   ،ی.. دو،اگرهم سراغ ندار یخواستگار می ریم
شرکت خودمون   نی تو هم شناسمیپدرش روهم م هی کردم دختر خوب و خانواده دار قیتحق
خوشتون   گهی اگه ازهم د نی ناشوآش نینیبب گروی روز همد  هیکه  دمیم  بشویترت کنه،یکارم

 . میکنی م یرو رسم یکه خواستگار  ن یدیاومد و به تفاهم رس 

 +اما بابا ...  

 مبل بلندشد و بااخم نگاهم کردو گفت:  ی رو بابااز

 باخودته.  م یتصم گهی _من شرطم رو بهت گفتم،د

 ..ستادیکنار پنجره ا  رفت

 ی بر یتونی_حاال م

باال نره    کردمیم یکه سع ی شدم.. باصدا   کیقدم به بهش نزد  کی بلند شدمو  تیباعصبان
 گفتم 

 یحت  زیچ  چیو ه چکسی که بعد از اون اتفاقا باخودم عهد بستم به ه ن یدونی +شما م
 ن؟ ی من بزار ی رو برا  یشرط نیهمچ ن یتونی خانوادم دل نبندم شما چطور م

سال  4که  ی عهد ی من هنوز پا دی فهمیم دی اما با شه یحرفم باباناراحت م  نی باا دونستم یم
 داغون و متشنج شرکت بابارو ترک کردم...  ی.  با اعصاب ستادمیباخودم بستم، ا شیپ
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 #سحر 

 

اتاقم رو  ی پشه ها یکار یبودم و ازب  دهیبعداز ظهر بود..روتختم دراز کش3:30ساعت
از  امیپ  دمیکه د لم ی .هجوم آوردم طرف موبابلند شد.  میگوش  امکیپ  ی که صدا شمردمیم

 مبارکه؟!!!   وی با تعجب نوشتم:چ کهیاومده... نوشته بود مبارکه خواهر کوچ ده ی خواهرم سپ

 ... گهیبهت م ادیبرام فرستادو نوشت االن مامان م زنهی چشمک م یاموج

  ی بهم بگه؟ ربع ساعت گذشت...ازکنجکاو خواست ی م یمامان چ یعنیفعال شدن   شاخکام
خودم دست به کار  دی مامان قصد اومدن نداره با یانگار رینخ دمی که د مردمی داشتم م

..لپتابم  یاز رو تخت بلندشدم که در اتاقم به صدا دراومد منم فوراً نشستم رو صندل شدمیم
 چپ...   یبود روشن کردم و خودمو زدم به کوچه عل زیم ی که رو

 داخل؟   امی ب تونمیم  ی_سحر

 بود...  مامانم

 د ی +بله مامان بفرمائ

 گفت و فقط زل زده بود تو چشمام... باخنده گفتم:   ینم یچیرو تخت نشست و ه مامان

   ن؟یکنینگاهم م ینجوریمامانم چرا ا شدهی+چ

من به خودش اومدو به ِمن ِمن افتاد... دست وپاشو گم کرده بود.. بعد بدون   ی باصدا
 گفت:  ی مقدمه ا چیه

 _خواستگار برات اومده 



 مال خود من باش 

 
14 

 

خودم  ی به جونم افتاد اما به رو  یاسترس لعنت نی چرا ا دونمیرو زده بودم اما نم حدسش
 کامل گفتم: ی و باخونسرد  اوردمین

 ه ینظرمن چ نیدون ی +خب شما که م

اصرار و   یل یاما خانواده پسره خ یبابات بهشون گفته توقصد ازدواج ندار زمیعز  دونمی_آره م
بازم دخترتون    ییاگه بعد از جلسه آشنا گنی... م نینیرو بب گری خواهش کردن که همد

 ... نی هم ی برا می ریپذ  یم لی ما با کمال م  گهی د هیجوابش منف

 : دیکش قینفس عم هیو   دی ازم دزد چشماشو

 ن ینیبب گروی که تو و پسره همد کنهی و قبول م ره یگی قرار م یستیپدرت تو رودربا نیهم ی برا

 !!!  ؟؟ی+چـــــــــــــــ

 ی گوشم کر کرد واشتریعه دختر  -

 آوردم..   نیصدامو پا تن

 بابا مجبور شده؟   یچ ی +برا

خواهش کردن پدرت هم نتونسته   یلی_سحرمعلوم هست حواست کجاست؟ گفتم که،خ
 بندازه...  نیروشونو زم

 !  نم؟یاصرار دارن من پسرشونو بب نقدری تودلم لونه کرد.. آخه چرا ا ی حس بد هی

 کنسلش کرد؟   شهینم زنهی+مامان دلم شور م

 زد: یبخش  نانیاطم لبخند

اال بزنه رو قبول کرده ح  شنهادشونی_اوال نگران نباش و توکل کن به خدا دوما بابات پ
 زم یکه عز شهینم رحرفش؟یز

 زدم تو سر خودم  یکی
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 ما ی کرد یری +عجب گ

 گفت   یزی آم طنتیزد و با لحن ش  ی چشمک  کی  مامان

 ی کرد ری تو گلوش گ ی+معلومه بدجور

 گرد کردمو داد زدم  چشمامو

 +ماامااان 

 اخم کرد   مامان

 چه خبرته؟   ی نکنه امروز بلندگو قورت داد امانی_

  هیاز  ی... ولهیخواستگار سمج ما ک  نیا دمی اومد نپرس ادمیتخت بلند شد که بره  ی رو از
  دونستمی بودم و م ی طرفم چون من کال آدم کنجکاو هیبپرسم از  دمیکش ی طرف خجالت م

 و گفتم   ایزدم به در کنم،دلمویاگر نپرسم تافردا دق م

خب بالخره   نیدونی... مه؟یخواستگاره ک  نیبپرسم که ا خواستمی... مزهیمامان... چ گم ی+م
 ست ی وگرنه اصال برام مهم ن گهید هیک  نمشیبب رمیکه دارم م یبدونم کس د یبا

 کرد  ی خنده ا تک

   ؟یشناسیرو م ینیام ی _آقا

 ...  نیبگ نی خوایم یعنی+نهههه 

 ..  هینیام ی _بعله خواستگار شما پسر آقا

 

سرم اومده... باهرسه تاشون تماس    ییبرداشتم تا به بچه ها خبر بدم چه بال  لمویموبا  فوراً 
 بچه ها تماس رو وصل کردن..  یگرفتم... وقت یری تصو

 +سالم
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 :سالم مای ناوفاطیم

 باز بودگفت  مهین ش یکیبسته و   شی کیکه  ییو چشما   دهی ژول ی زهراباموها

  هی یگینم  ؟ی زنیبعد از ظهر به مردم زنگ م4ساعت   ی_سالم و کوفت مگه تو خواب ندار
از خواب   دی نبا نندویبیم   دشونوی وقت خوابن دارن خواب شاهزاده سوار بر اسب سف

 کنم؟   دارشونیب

 +انگار بدموقع زنگ زدم

 یکاریر باز س میبود  داری که ب نایبعد از ظهر منو م4:بدموقع کجا بود اونم ساعت مایفاط
حاالچه بدموقع   دهیخدا مثل کوآال خواب شهیزهراعه که هم نی ا می کردیباهم چت م  تمیداش

 چه به موقع یزنگ بزن

  تیوباعصبان د یپر  ماچرتشی فاط  زدباحرفیخنده..زهراکه تااالن چرت م ریز  می زد نایم منو
 گفت 

 موهاتو بکنماا  یکی  یکیخونتون    امینکن ب یکار هی  مایکواال؟ فاط یگیبه من م-

 بابا   می نیب نی :بشمایفاط

 زد   ی پوزخند هیبرگشت و   ی به حالت عاد افش ی ق هوی  یزهرا مثل لبو قرمز شد ول 

 کنهیولت نم ارهیخدا به دادت برسه تاحرصتو درن  یگفتم:فاط باخودم

   گه؟ی من کواالم د ی:خببب فاَطکوووو جونم پس گفتزهرا

 ما ی ه ضعف فاطنگفتم؟ قشنگ دست گذاشت رو نقط ی وااا

 داد زد:  مایفاط

 زهرااااا



 مال خود من باش 

 
17 

 

مگه   یوفتی با من درن یحاال هستشو تف کن تا تو باش ؟ی :جونم عجــقم خوردزهرا
 بازهرا درافتاد ور افتاد  یهرک  گنی ک م ی دینشن

 رسم یبعداً حسابتو م ینیبی: بدممایفاط

 زهرا صداشو انداخت توسرش  

  ادی دماغ سوخته م  ی بچه ها بو ی _واااا

 گفت  ی متفکرانه ا افهیچونش و باق  ری گذاشت ز  دستشو

 سوخته؟   یدماغ ک  ینی_

 زد  یبشکن هی

 _اهاااا دماغ فاطکو سوخته 

 ...  داد ی زده بود رقص ابرو هم انجام م ی لبخند ژکوند نجورکهیهم

   ومدیخونش در نم ی زدی م مایبه فاط کارد

 نکنه گفتم  دایباهم ادامه پ شونیشگیبحث هم نکهیا  ی برا منم

 ه یمن خبر بد ی خبر براتون دارم البته برا هی+بچه هاا  

 مرده؟   ی:خدا مرگم نده کسزهرا

 زده گفتم:  خجالت

 + نه خواستگار برام اومده 

 داد زد: زهرا

 زاارمیمن نم یقبل من مزدوج ش یکنی _توغلط م

  نم یکن بب شهیلحظه سکوت پ هی:زهرانایم
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تو آسمونا   یاز خوشحال دی تو که االن با  ه؟یکجاش خبر بد  وونهیبه من گفت: خب د خطاب
 ی باش

 کردم...  فیرو براشون تعر  هیازقضیتاپ ریس

پسرِ   رسهیبه ما که م ادیم شون یشرکت خواستگار  ِس ی تو روخدا ملت پسرِ رئ ینیب ی:مزهرا
که اسممون رو   می ... واال اگر شانس داشتادیم مون ی محلمون خواستگار  ییاصغر نون وا

  په؟یخوشت ه؟یچه شکل ه؟ی پسره اسمش چ ینگفت یخانم... هاااا راست یشمس زاشتنیم
 باشه  دهیورقلمب ی لویبیس کچل هیکه به حق پنج تن   شاهللیا

 گفتم   باخنده

برام چون جواب   ستی. مهمم نهیچه شکل  دونمی نه م هیاسمش چ دونمی +من نه اصال م
 کلمست، نه  کی من 

  هیکو شوهر؟  نروزایآخه خنگ خدا ا  ش یا نیدار  فیتشر  فتمی:واه واه واه چه خودشزهرا
چون   ی تا از دستش ند  یخواستگار کور و کچلم برات اومد تو باس مثل کنه بهش بچسپ

   ؟ی ایم س یتموم برات اومده قرو ف  یخواستگار همه چ  هیحاال تو  ی ترشیم

 ازدواج کنه  خوادیگه زوره نم :خو منایم

 بدم   لیادامه تحص خوامی+آره  م

تو   ستیچون معلوم ن یباس زودتر مزدوج بش ی بد لیادامه تحص  ی خوایم خودی:بزهرا
 یکن یخواستگار خوبه مثل آهن ربا به خودت جذبش م یکه هرچ یدار یچ  تهیعفر

 گفت: نایجوابشو بدم که م خواستمیم

 ؟  ینیپسره رو بب  دیبا یک  ی سحر نگفت  یراست-

 ها گه ی ( راست منای)مخفف مینی:اوا مزهرا

 رفت ازش بپرسم  ادمی نگفت خودمم به کل  یزی مامان چ یدونیآره..خب م ی +واا
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االن سرقرار   نی و از هم دمی پرسی م رفتمی:خاک تو اون مغز نداشتت اگه من بودم  فوراً مزهرا
   نشستمیم

 ی ا دهی :از بس که خواستگار ندمایفاط

 :تا چشمت دراد زهرا

 رفتم ی نم شدیزار گفتم:بچه هااا بابا من از االن استرس دارم بخدا اگه م باحالت

و باهاش   شینیبب ی خوایفقط م ؟ی : مگه پسره لولو خورخورست که استرس دارمایفاط
 من قصد ازدواج ندارم تموم... یو بهش بگ یحرف بزن

به   الیبه زهرا کردم... بعله پس بگو چراساکته نگو که توفکر و خ ینگاه هیگفتم و  ی ا باشه
رو  یناوفاطیو منو م دیکش  یفرابنفش  غیج هی هویصداش بزنم که  خواستمی... مبرهیسر م

 سه متر از جا پروند..

 سحر بپوشم باس برم بازار  یعروس ی ندارم برا یچیبچه ها ه  یی:وازهرا

 نم قلبم افتاد تو ده  یری+آخ نم

 ش ی:خل و چل روان پرنایم

جوابش   یکجا بود وقت  شیسحر عروس وونهیاه د  یزنیم غیج یماری:زهرمااار مگه ب مایفاط
   ه؟یمنف

 خروسا  یقاط  رهیسحر م  گهید ندفعهیا گه یحسم م ی:ولزهرا

 گهی +حست اشتباه م

 :حاال از من گفتنزهرا

حرفاتو   یر ی..سحراصال استرس نداشته باش..مگهیم  ادیزهرا رو ولش کن چرت ز  نی:ا مایفاط
 ؟ی د ی.فهمنیهم ی گردیو برم   یزنیبه پسره م
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 شه یاز استرسم کمتر م زنمی باهاتون حرف م ی +آره.. ممنون از همتون وقت 

 مخصوصاً من!   یغم ندار یتا مارو دار گهی :بله دزهرا

   فته؟ یخودش  یگی +بعد به من م

 :واال مایفاط

 که هست  ینی:همزهرا

   ؟ی داد ی به زهرا زبون نم  شدیم ی:اووف خدا کرمتو شکر چمایفاط

 :به... زهرا

 ..دمیحرفش پر  وسط

   نیباهم بحث کن نی شما دوتا تا هرچقدر که دوست دار  رمی+بچه ها من م

 رم ی:منم منایم

 ن یداشت ف ی:حاال تشرزهرا

 +خداحافظ  

 گلم  ی :بازهرا

 :خدانگهدار نایم

 :فعاًل  مایفاط

شعر رو از قفسه کتاب برداشتم و شروع کردم به   ی از کتابها یکی کردم و رفتم  قطع تماسو 
 خوندنش....

 

 #صالح
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 پارک کردم   وخواستم داخل ساختمون بشم که:  اط یرو  تو ح نیماش

 رو نگاه کن  نجای..ایی_صالح..آهــا 

 ... دمی منبع صدا گشتم که ماهان رو پشت پنجره اتاقش د دنبال

 نجا یا  ای:بماهان

 شدم...  کی نزد بهش

  ؟ یداشت ی+سالم کار

از   م یمرد  میصدبار بهت زنگ زد  ؟؟ی دی جواب نم  توی؟؟..چرا گوش یی_تومعلوم هست کجا
 ینگران

 بود. لنتی رو سا لمی+ موبا 

و درباره   شش یپ یبهت بگم بر ی ت اومدبمونم تا هروق   یبابا گفت منتظر جنابعال نی_ بب
 ن یباهم حرف بزن یدونی که خودت بهتر م یموضوع

 دست از سرم برداره  خوادیفکرکنم بابانم  اووووف

 گفت:   یزیآم  طنتیو با لحن ش  دیخند  ماهان

 کلک   یر ی زن بگ ی خوایم یمبارکه انگار  ی_راست

 توهم گره زدم...  ابروهامو

   رم؟یزن بگ خوامیگفته من م ی+ ک  

  دمیخودم شن ی .. خودم با گوشامی ا نکاره یکن ما خودمون ا  اهی_خان داداش برو خودتو س
 ... یخواستگار می صالح بر ی برا  دی گفت خودتو آماده کن کم کم با یم  زجون ی که بابا به عز
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رو به بابا نگفته بودم از کجا مطمئن بود من شرطشو قبول   ممیمن هنوز تصم شهینم باورم
 !! م؟؟کنیم

تا به   دمی کش قینفس عم هیشدم. کی داخل ساختمون شدم و به در اتاق بابا نزد  باحرص
 آروم شدم دو تقه به در زدم...   یاعصابم مسلط شم.. وقت

 د ی_بفرمائ

 داخل...  رفتم 

 +سالم

 چشمش برداشت.. بااخم گفت  ی رو از رو شیطب نکیع 

از خودت  ی نه خبر ی نه خونه اومد  رونی ب یکه از شرکت رفت یاز وقت ؟ی تا االن کجابود 
 شدم یکم کم داشتم نگران م ی داد یکه جواب نم تمیگوش ی بهمون داد

 کرد... زشیکنار م یبه صندل ی بود بابا اشاره ا لنتیرو سا می ..گوشدی+ببخش

 ن ی_بش

 نشستم...   یصندل ی رو

   ؟یگرفت   متوی_خب تصم

 گرفتم... یدم

  خوامیکه تو شرکت بهتون گفتم من نم هیفکر کردم و جواب من همون ون شنهادتی+بله رو پ
 ازدواج کنم 

 خارج رفتنو بزن دی _پس ق

 +بـــاابـــاا 
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 پول  یپول ب ای   یکنیازدواج م ای یندار  ی ا گهی که گفتم صالح، راه د نی_هم

 گفتم:  ی تند با

   ن؟ی منو نابود کن یزندگ  د یشما حاضر  یعنی+

 خواستم یصالح تو رو م شهی _من هم

 زدم...  یصدا دار پوزخند

 ازدواج کنم  نی کردیمنو مجبور نم  نیخواستی+اگر صالحمو م

 لحظه  تو چشمام زل زد...  چند

 کن  رونی فکر خارج رفتن رو از سرت ب ای  یکنیازدواج م ایحرف آخرمه...   نی_ا

 بلند شدم...  یصندل  ی از رو تیباعصبان

تن به ازدواج   یبپوسم ول یشهر لعنت  نیمنم حرف آخرمو بزنم... حاضرم تو ا  نی+پس بزار 
 ندم ...شب خوش  

 طرف در اتاق رفتم که بابا داد زد:  به

چه تو    گمی دارم بهت م یصالح خوب گوش کن چ  نی بب ی تن به ازدواج ند یکنی _تو غلط م
 یازدواج کن یمجبور ی خارج چه نر یبر

 تعجب نگاهش کردم با

کردم و قرار گذاشتم که   یتو خواستگار ی صحبت کردم... دخترش رو برا  یتوکل ی _من با آقا
اونا هم قبول کردن   نینیبب گروی عصر "پارک...." همد5تو و دخترش فردا ساعت ییآشنا  ی برا

اگرهم   چ،یکه ه نی دیاگر به تفاهم رس ینیسر قرار و دختره رو بب یبر  یو تو هم مجبور
که  یکه تو با دختر یتا وقت رهی م شیروند پ نیهم  گهی دختر د یستگارخوا می ری م نید ینرس

 یازدواج کن ی دی به تفاهم رس
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 االن...  یول کردینم  یمن رو مجبور به کار چوقتیاز سرم بلند شد...  باباه دود

  ؟؟ ی ــــدی _فهــــم

 دهن باز کنم که بابا گفت...  خواستم یاومدم م رونیبابا از شوک ب ادیفر با

 سرقرار نرو  یکن کمیو جلو کارمندم کوچ یمنو ببر   ی آبرو  ی خوای_اگر م

با من بکنه؟! ...باحرص درو باز    نکارویا  تونستی... چطور مشدیمنقبض شد... باورم نم فکم
بهشون بکنم به   ییاعتنا  نکهیبدون ا کننی نگاهم م  یجون با نگران زیماهان و عز دمیکردم د

... آرومتر که واریبه د  دمیخشمم فروکش کنه محکم مشتمومو کوب نکهیا ی اتاقم رفتم... برا
 زنگ زدم....  ر یشلوارم در آوردم وبه ام بیرو ازج می به درد دستم گوش ی ا وجهشدم بدون ت

 _الو؟  

 ر ی+الو ام

 بود؟ یرفتنت چ ی بالخره شرط بابات برا شدیچه خبر؟ چ قی_سالم رف

 به موهام زدم...  ینشستم و چنگ روتخت

 ازدواج کنم  نکهی+شرطش ا

 گه؟ ید یکنی م ی! شوخ؟یییی _چ

 به ابروهام دادم..  ینیچ

   کنم؟یم ی_االن بنظرت من دارم شوخ

 چه خبره  نمیبده بب حی _خب درست توض

 کردم...  ف یماجرارو براش تعر همه

 روبزاره.. یشرط نیبابات همچ کردمی_اوه پسر اصاًل فکرشم نم
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 کرد..  یمکث

   ؟یکن کاریچ  ی خوایخب حاالم-

 محکم روهم فشار دادم پلکامو

   دونمی +خودمم نم

 سر قرار  یبر دیبا   یندار گهی _چاره د

 گفتم  ی باتند

دختره از من خوشش اومد و جواب مثبت داد اونوقت   موی نکنه زده به سرت اومد ری+ام
 بکنم؟  یمن چه غلط

 گفتم   یحوصلگ ی...با بدمی شنینفساشو م ی نداد..فقط صدا یجواب

   ؟یگ ینم یزیچ رچرای+ام

 کنم ی_ صبرکن دارم فکر م 

 از چندلحظه گفت  بعد

 اد یازت خوششون ن گهید ی دختره نه دخترا نیکه نه  ا یکن  یکار هی دی _ تو با

 شک گفتم  با

   ؟ی+چه کار

 ...  ادیبدشون م تی ترب یو ب  فتهیخودش ی دخترا از پسرا شتری_خب ب

 که... یبگ ی خوای+نم

 ی دی_درست فهم

 حرص گفتم:  با
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 نیوانمود کنم همچ  امیحاال ب  ادیبدم م ییآدما  نیتو؟ من خودم از همچ یگیم ی+چ
   م؟یآدم

  و یاگه رفت ی دربر یتونیکه نم رشمی از ز ی سرقرار بر ی تنها راهه، تو بخاطر بابات مجبور نی_ا
که  گهید ی .. دختراادیدرصدهم فکر کن خوشش ن ه یتازه  ؟ی دختره ازت خوشش اومد چ

 ادی که بالخره از تو خوشش م شون یکی    ؟ی گیمی رو چ یبر شون یخواستگار  د یبا

 گفتم  تیباعصبان

کنم   ینقش باز دی که جلو دختر مردم با دهیکش ییکارم به جا ریام ینیبیخب... م لهیاَه خ 
  ؟ یندار ی.. کاریلعنت

 _نه ممنون 

 +خدافظ 

 _به سالمت 

رو عوض کنم رو تخت دراز  میرونی لباس ب نکیانداختم و بدون ا   یرو پاتخت لمویبا مو
 ... دمیکش

 

 #سحر 

 

که شکمم به قار و قور افتاد.  کردم ی م نیرو باال پا   ونی تلوز ی مبل لم داده بودمو کاناال ی رو
 رو شکمم و از همونجا داد زدم دمیدست کش

 +مامااان  

 تو چار چوب در آشپزخونه ظاهر شد  یشونی رو پ یبا اخم مامان
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 رو سرت  ی؟ خونه رو گذاشت یزنی چرا داد م شدهیچ-

 زدم  ییدندون نما لبخند

 ی از گشنگ م یبابا مرد  ؟ی خوشمزت رو به ما بد ی غذا ی خواینم می+مامان جون

 با تاسف تکون داد سرشو

   م یبرو باباتو صدا کن تا شام بخور -

 مبل پاشدم  ی رو از

 االن  نی+چشم هم

 که کنارحوض  نشسته بود..  دمی رفتم پنجره رو باز کردم..بابا رو د 

 +بابا 

 کرد..   نگاهم

 زم؟ یجانم عز -

   می تاشام بخور ن یای +بابا زود ب

  امی باشه دخترم االن م-

 بابا هم اومد... می دیچ یرو م  زیرو بستم و رفتم داخل آشپزخونه..با مامان که م پنجره

 تا من شام رو بکشم   نینی: شما بشمامان

و   زیم ی برنج رو گذاشت رو  س ی...مامان دیغذاخور زیپشت م می ونشست  می گفت یچشم
 نشست.. با خنده گفت 

 خانوم حرف نداره   م ی که دستپخت مر  دیبسم اهلل شروع کن -

 : بعله بعله بر منکرش لعنت بابا
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 +لعععنت 

 ....  دمی سه تامون خند هر

 بابا صدام زد: قهیکردم به خوردن...بعد از چند دق و شروع دمیواسه خودم برنج کش کمی

 سحر -

 کردم... نگاهش

 +بله بابا جون؟ 

   نینیبب گرویهمد  نی"پارک..." تو و پسرش بر  5بهم زنگ زد گفت فردا ساعت ینیام ی آقا-

فردا؟؟! مامان بلند شد   نی! همدن؟؟ی و به سرفه افتادم..گوشام درست شن دی تو گلوم پر غذا
 گفت   یقلپ آب خوردم..مامان با نگران هیآب دستم داد..   وانیل هی

   ؟ی خوب-

 صاف کردم..  گلومو

 +آره 

 گفتم ی مقدمه م یو ب حیصر   نقدریا  دیدخترم نبا د ی:ببخشبابا

 ها  بهیعج ی لیعجله دارن خ نقدری:پرهام چرا ا مامان

   شدیداشت بو دار م هیقض گهیگفت.. د  یراست م مامان

 سحر -

 مامان دست از فکرکردن برداشتم   ی صدا با

 +بله؟  

 غذاتو بخور از دهن افتاد زمیحواست کجاست عز-
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 کردم  زمزمه

 +باشه 

 خوردنمون با سکوت گذشت..خوردنمون که تموم شد به مامان گفتم  غذا

 ن یاستراحت کن ن یبر نیشما خسته ا  شورمی+مامان.. من ظرفا رو م

 ریباشه دخترم دستت درد نکنه..شب بخ-

 ر یخ+شب ب

و شروع کردم به شستنشون.. ظرفا رو که شستم مسواکم رو هم   نکیرو انداختم تو س ظرفا
 در اتاقم رو زد...  یک یکه  د ینکش یتختم نشستم،طول ی زدم.. رفتم تو اتاقم و رو

 د ی+بفرمائ

 باز شد.. بابا بود..اومد داخل و کنارم رو تخت نشست..   در

   ن؟یبهم بگ نی خواستیم یزی+بله بابا چ

 روگرفت...   دستم

  یوقت ه یخب؟  می من و مادرت پشتت یریکه بگ  یمی سحر اومدم بهت بگم، تو هر تصم-
  اونقدر ین یام ی .. نه دخترم آقادمی من کارمو از دست م ی بد یکه اگه جواب منف یفکر نکن

  نیاگه همچ یکار نکنه.. حت ی من رو از کار ب می بهشون بد یمرد هست که اگه جواب منف
 ؟   یتو برام مهم تره تا کارم، متوجه ندهی.. آ زکمیتار موت عز   هی ی بکنه  فدا میکار

 د ی بوس م  ی شونیتکون دادم..بابا لبخند زد و پ دی کردم و سرم رو به نشونه تا یتبسم

 شب خوش دختر گلم -

 بابا جون  ر ی+شب بخ

 دادم امی. پمونیبرداشتم و رفتم تو گروه دوست لمویموبا   رونیکه از اتاقم رفت ب بابا
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 فرداست   یی+ قرار آشنا

 داد امیکه زهرا پ دی نکش یطول 

 ؟ یگ یراست م ی :واازهرا

   ؟ی:الکنایم

 ه ی: پس فردا روز سرنوشت سازمایفاط

 :  نوشتم

 برام  نی ن.. بچه ها دعا ک آره

 :حتما مایفاط

 با ماست  شهی:نگران نباش خدا همزهرا

 م ید یجمله ناب از شما شن هی:چه عجب بالخره نایم

 :  خخخ آره خودمم تعجب کردم زهرا

 تو بخدا  ی ا وونهی : دمایفاط

 م ی :چاکر زهرا

   ن؟ینیخدا آنال  شهیکه هم نیندار ی+شما کارو زندگ 

 ی دونیتو که بهتر م نجاستیهم م ی:جون تو کارو زندگ زهرا

 گه یراست م شی خدا نوی:ا مایفاط

 خنده فرستادمو نوشتم  کریاست 

 کردنم  دای دوست پ نی+دمم گرم با ا  
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 یدار ییدوستا  نی: از خداتم باشه همچنایم

 م یادی: از سرتم ز مایفاط

 ک ی :الااازهرا

 .. من برم بخوابم فتهیخب حاال همه از دم خودش لهی+خ

 که هست   ینی:همنایم

   مینفس راحت بکش هی:برو تا مایفاط

 ..خداحافظ  نیپررو  یلی+خ

 ی بابا ی:تو خوبزهرا

 :فعال مایفاط نایم

 ی سر رو  الیاز فکر و خ یی ایگذاشتم کنار.. چراغ اتاقمو خاموش کردم و با دن  موی گوش
 گذاشتم...  زمیبالشت عز 

 

 

 # صالح

 

و نفس نفس  دی کوبیم نمیو به ساز خواب پاشدم..قلبم محکم خودش یهولناک ی صدا با
  ی اون صدا نمیکه بب کردمیاتاقمو نگاه م  ی از حدقه در اومده همه جا ی .. باچشمازدمیم

 کنه ی به دست داره نگاهم م پوریپارسا ش دمی وحشتناک از کجا اومده که د

 ا یخوابالو شد  یلیخ  نروزایا ییسالم دا-



 مال خود من باش 

 
32 

 

  لشی داشت با موبا دم،یبود شن ستادهیخنده ماهان رو که تو چهار چوب در اتاقم  ا  ک یشل
 گرفت یم لمیازم ف

 یکل یازدواج کن نکهیقبل از ا ی خوا یها فکر کنم م گهیبچه راست م یلی:داداش خداوک ماهان
   گم؟ی درست نم یتا بعدش کمبود خواب نداشته باش یبخواب

 سر ماهان بود  ری همه کارا ز پس

 داد زدم تیعصبان با

 +مااهاان 

 رمیتقص یوحشت.. جان تو من ب اصاحبیگفت:  یترس ساختگ با

 برداشتم طرفش.. اونم پا به فرار گذاشت  زیخ

 سا یوا  ی .. اگه مردنمیبب سای .. واستمی+من تو رو آدم نکنم صالح ن

 ی شاخ و دم من رو بکش یکه تو غول ب ستمینمیبابا من نامرد روزگار هم شناخته بشم وا -

 انداخت تو اتاقش و در رو قفل کرد خودشو

 زدم به در اتاقش مشت

 ی دی از چشم خودت د ی دی د یوگرنه هر چ  یکنیرو پاک م لم ی +ماهااان اون ف

 قلم رو شرمندم  هی  نیداداش ا-

 گفتم   باحرص

که اون   شهی هم رونیب ی ایکنم بالخره که م کارتیچ  فهممی+ماهان اگه دستم به تو برسه م
   یمونیتو نم

 کردم البته به کمک پارسا نکارویگفت صدات بزنم منم هم  زجونی بابا به من چه؟ عز -
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   یصدام نزن اهیصدسال س  خوامی+م

رد زنمیهم اومد صدات نم یشتر یاگه زلزله ده ر یچشم.حت ی چشم به رو-   گهید ی اما اگه م 
  ی تو ی توعه اگه صدام زده بود   ریکه همش تقص یبگ ی  من رو بچسپ قهی ی این ایاون دن

 مردم ی سن کم نم

 طرز حرف زدنش خنده ام گرفتو گفتم:  از

 ی ستی +تو آدم بشو ن

 ده ی سف تی خب پس وضع ؟ی دی عه خند-

   رونیرو باز کرد و اومد ب در

 وفتم ی پس ب یاالنه از گشنگ نیهم م،ی صبحانه بخور م یبر -

 

 *  *  * 

 #سحر 

 

به سرم نزنه خودم رو با لبتاپ مشغول کرده   ی خودی ب ی فکرا  نکهیا ی بود که برا یچند ساعت 
بـــوود و مـــن هنوووز آمــاده نبووودم.با  4:10ساعت ی به ساعت کردم وااا یبودم.. نگاه
. دستمو گذاشتم رو  دم ی چرخیدور خودم م یبلند شدمو ه یصندل   ی استرس از رو

آروم   نکه یآرووم، هول نکن.. واسه اکنم؟؟..سحر آروم باش   کاری چ دی..حاال من با میشونیپ
که از قبل آماده کرده بودم،   یرفتم مانتو و شلوار عیصلوات فرستادم.. سر هیبشم  
  یکه تو اتاقم بود رو برداشتم و زنگ زدم به تاکس ی..چادرم رو هم سرکردم و تلفندمی پوش
برداشتم و با استرس از اتاقم رفتم   لموی..موبا رسونهی خودشو م گهید قهیدق10تا ،گفتیتلفن
 خوند ی.. مامان رو مبل نشسته بود، داشت قرآن مرونیب
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  رمی+مامان من دارم م

 ستاد یبست و اومد کنارم ا قرآنشو

 باشه دخترم خدا پشت و پناهت  -

 +خداحافظ 

 به سالمت.. -

اومد و   ی که تاکس دینکش ی.. طولرونیو از خونه زدم ب دمی روپوش امی کتون اط یرفتم تو ح 
 سوار شدم.. 

نگاه کردم..  م یکردن بودن، گرفتم و به ساعت گوش  یکه مشغول باز ییرو از بچه ها  نگاهم
.. تو ادیوقت نشناس اصال خوشم نم  ی پس ..از آدما ادیبود اوف چرا نم  قهیدق5:15ساعت

 فکرا بودم که... نیا

 ؟ ییسحر تو -

  ی بلند..ابروها ی با مژه ها ی چشم قهوه اپسر گندم گون و  هیبهش چشم دوختم.. متعجب
 .. موهاشم با حالت کج داده بود باال... شیته ر هی..لب برجسته با  یقلم ینی..بیمشک

  ؟ ی کنیم ز یبه پسر مردمو صورتش رو آنال ی خجالت بکش سه ساعته زل زد سحر

 پاشدم... مکتین ی ازش گرفتم و باشرم از رو نگاهمو

 هستم  ی+سالم..بله من سحر توکل

 هستم  ینیمنم صالح ام-

 نشست...  مکتین ی رو ییاعتنا  یبا ب و

 ..تیترب  یادب ب یب پسره

 که... کردمیداشتم بارش م نجوریهم
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   ؟ی نیبش ی خواینم-

سرقرار..اووف   امیخدا غلط کردم که قبول کردم ب ی فکر نکرده بودم ا  نجاشیبه ا گهید ی واااا
 نممم یکناررش بش کشمیخجااالت م

 ... شدمی و بافاصله کنارش نشستم.. داشتم از خجالت آب م بالجبار

 

 # صالح

 

کرده   داشی چشم چرخوندن پ  کمی با  ن یهم ی از قبل مشخصاتش رو بهم گفته بود برا بابا
 .. ستادمیصبر کردم و بعد رفتم کنارش ا قهیدق15خان ر ی بودم.. به دستور ام

دوم  ؟ازیی هاا فقط بهش بگو سحر تو  یخانم توکل یبگ :صالح ادبت گل نکنه بهشریام
 شخص استفاده کن  

اون   قیگوشت، از طر ی هدفون بزار تو هیبه نقشمون   یگندنزن  نکهیگفته بود بخاطر ا ری)ام
 ..( یبهش بگ  یچ گمی من بهت م

   ؟یی +سحرتو

  کوتاه ی با مژه ها  ی ..چشم مشکیدختر با پوست گندم هیبا تعجب داشت نگاهم کرد..  
 متناسب با صورتش  ینیبا ب ی )صاف سرکج( لب غنچه ای گربه ا ی حالت دار.. ابروها یول

 گفت: یآروم  ی ازم گرفت و مثل لبو قرمز شد.. با صدا نگاهشو

 هستم  یسالم.. بله من سحر توکل-

  یحرف  چی کن و بدون ه یخوشوقتم فقط خودتو معرف  تونی از آشنا یپسر، نگ ی:هریام
 ن یبش



 مال خود من باش 

 
36 

 

 نقشه هات..  نی با ا یری بم ری ام آخ

 هستم  ینی+منم صالح ام

.. نگاهش کردم..با اخم زل  ستادهیهنوز ا  دمی .. چند لحظه گذشت دمکتینشستم رو ن و
 زده بهم بود 

   ؟ ینیبش ی خوای+نم

کنارم  ادیبا فاصله ز  یکنار دستم.. به آروم یخال ی گل انداخت چند لحظه زل زد به جا لپاش
 ! شه؟؟یم دی سف  سرخ و یدختر ه نینشست.. چرا ا 

 گه ی که بهت گفته بودم بگو، شروع کن د  یزی :خب  هرچریام

 حـــد؟   نی تا ا یرو روهم فشار دادم.. آخه بدبخت دندونام

 کردم..  نگاهش

دختر جون من قصد ازدواج ندارم بابام مجبورم کرده   نیسر اصل مطلب، بب  رمیراست م هی+
 نمت یسرقرار، وگرنه اصال دوست نداشتم بب امیب

 گشاد شده نگاهم کرد..   ی چشما با

باهاش حرف بزنم   نمشیبیدر حد خودم نم یکه حت یرو؟ دختر کارمند بابام..کس ی+اونم ک 
 باهاش ازدواج کنم،  نکهیچه برسه به ا 

 لعنت فرستادم روی چشماش حلقه زده بود صدبار ام ی که تو ییاشکها  دنید با

 :ادامه بده ریام

 +راستشو بگو ثروت بابام چشمتو گرفته؟ 

 رو گونش.. د یچک اشکاش
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بغض   ی بلند شد..باصدا  مکتین ی گره خورده از رو  ی زود اشکشو پاک کرد و با ابروها یول
 گفت  یدار

ولم پدرم به پدرتون گفته بود دخترم سرقرار..از ا امیآقا، منم اصالدوست نداشتم ب  نینیبب-
اصرار کردن ما دونفر   یلیبده اما پدر شما خ لیادامه تحص خوادیقصد ازدواج نداره و م

 ...می نیبب گروی همد

 نی سرشو انداخت پا 

 برم   دی با گه ی من د  دی+ببخش 

 و از کنارم رد شد...   

 گفتم:  تیباعصبان

 ــمم یگـــند زد  رریام  ـــمم ی +گـــند زد

پاشدمو به سمت در  مکتین ی بزارم جوابمو بده تماسو قطع کردم.. از رو نکهیا بدون 
  ستادهیا  ابونیکه سر خ یدختر چادر هیپارک حرکت کردم که چشمم به   یخروج

  هیکردم.. آره خودش بود..  زی..چند قدم رفتم جلو وچشمامو ره؟یبود،خورد..نکنه دخترِ توکل
اول پدرم به پدرتون گفته بود دخترم قصد ازدواج   ازاومد" ... ادمیو  لحظه همه حرفاش 

  یلیخ سکی ر ؟؟یبه ذهنم خطور کرد...اما نه صالح..اگه بره به بابا بگه چ یفکر  هینداره... " 
گرفتم   می آن تصم  کیبهش اعتماد کنم..در  تونم یم  گهی بهم م یحس هی ی.. ولی... ولهیبزرگ 

 ...سوندمبلند خودمو بهش ر ی برم بهش بگم... با گام ها

 ی +خانم توکل

قرمز شده بود.. اخم کرد و سرشو   هیو چشماش از گر  شینیبه طرفم چرخوند..ب سرشو
   نی انداخت پا

 من.. من ی+خانم توکل
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 دادم..   رونی پر صدا ب نفسمو

 چند لحظه باهاتون صحبت کنم؟؟  هی شهی+م

 اشک تو چشماش جمع شد..  دوباره

 نبود؟   یکاف ن؟یکن رمی تحق ن یخوایبازم م-

 دختر لعنت به من..  نی کردم با ا کاری محکم رو هم فشار دادم.. من چ پلکامو

  کنمیداشتم..خواهش م لیرفتارم دل نیبخاطر ا  نی باور کن یول خوامی+من ازتون معذرت م
 نیوش کنبه حرفام گ

 لحظه مکث کرد...  چند

 شهیبرم خونه، مامانم نگران م د ینه من با -

   میزنی..تو راهم باهم حرف م رسونمتونی +من م

 اما... -

 کنم ی +خواهش م

 کرد  زمزمه

 باشه -

 ارمیم  نویمن االن ماش نیس ی وا نجا ی+پس هم

 آوردم.. درطرف شاگردو باز کردم..   نمویرفتم ماش عیسر

 د ی+بفرمائ

تو صورتش! از   د یخون تو بدنش بود دو  یلحظه احساس کردم هر چ هیبهم کرد. ینگاه
 بس که قرمز شده بود.. با تته پته گفت 
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 .. نم ی..من..عقب.. بششهی...اگه مدی ببخش-

 بهت زده گفتم:  

 ن ی +هرجور راحت

 در عقب رو باز کردو نشست..   یآروم به

 .. ه یو خجالت ایدختر چقدر باح ن یکه باهاش بودم متوجه شدم که ا یلحظات نی ا تو

 شده  رمید  ن؟یاری نم فیتشر -

راه   عتریحرفش از فکر دراومدم.. در شاگردو بستم.. باعجله  رفتم، نشستم که سر نیا با
 ...میوفتیب

 

 # سحر 

 

بدبخت شدم اگه منو به دزده  ی از کجا معلوم نقشش نباشه؟؟..وا  کردمیقبول م  دینبا
 سحر پووف..  یگیچرا چرتو پرت م ؟؟اَهیچ

 ن ی بهم بگ  یزی چ هی نی خوایکه م نی ..گفتدی+ببخش

 جلو نگاهم کرد نهیآ از

  یکس چیبه ه کنمی ازتون خواهش م یبهتون بدم ول ی شنهادیپ هی خوامی.. مخوامیبله.. م-
 کـــس..  ــچی.. هنینگ

 گفتم:  باشک 

 گم ی نم ی+چشم به کس
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من   نی ر یدرباره اش بگ یمی بهتون بدم.. شما هر تصم خوامیکه م ی شنهاد یپ نیا  نینیبب-
 رم یپذیم

 ادامه داد  دویکش  یقینفس عم هی

به   نیالزم داشتم.. واسه هم  ی ادیز   یلیرفتنم پول خ ی برم و برا رانی از ا خواستمیمن م-
  ی خوای..قبول نکرد گفت اگه مگردونمیپدرم گفتم پول بهم قرض بده.. بعد کم کم بهش برم

و تازه بعد از ازدواجت   یازدواج کن نکهیخارج شرط دارم، شرطمم ا یپول بهت بدم که بر 
 خارج  نیباهم بر  ودب  یهم اگه زنت راض

 لحظه مکث کرد  چند

بار نرفت و   ر یزدم به پدرمم گفته بودم اما ز ازدواج کردنو  دیکال ق یلیخب من به دال  یول-
برم   مید ی که اگه نرس می دیبه تفاهم رس  دیکه شا  نمیسرقرار و شما رو بب  امیمجبورم کرد ب

  ای که شما  می زینقشه بر  هی م یمجبور شد  قمیمن  رف نیهم ی .. براگهی دختر د  یخواستگار
و جواب رد بدن   ادیازم بدشون ب شونیبرم خواستگار خواستمیکه م ی ا گهیهردختر د 

 بود که.....  نی نقشمون هم ا

 : دمیحرفش پر  وسط

 درسته؟  می بد یجواب منف ادو یو ما از شما بدمون ب نیکن رمون یبوِد که شما تحق نی+ا

 اره تکون داد  یبه معن سرشو

 درسته -

 :دمی پرس دلخور

 به من داره؟  یچه ربط نی گیم نیکه دار ییزا یچ نی +حاال ا

 بتونم برم خارج   نیکمکم کن خوامیم -

 گفتم  یچیباگ
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 بهتون بکنم؟  تونمیم ی +من چه کمک

  نیگفتم اگه شما قبول کن نیستیبه فکرش هم ن نویخب.. چون شما فعالقصد ازدواج ندار-
 یچند ماه هی   می خوایخوشمون اومده اما م گهیما از همد  می به خانوادهامون بگ می بر
 و... انهی م ی باهم تفاهم دار می نیبب که میش غهیص

 : دمیحرفشو بر  نیخشمگ

 ن؟ یگیم  نی دار ی!!معلوم هست شماچ؟؟ییی + چ

 من حرفمو بزنم   نیلحظه اجازه بد  هیلطفا -

 لبامو محکم بهم فشار دادم...  تمیکنترل کردن عصبان ی برا

خارج  ی برا  نیکنی بعد از چند مدت شما موافقت م می کرد غهیص یکه صور یوقت نینیبب-
  یساختگ ی دعوا هیکردم  یخارج رفتنم اوک  ی برا زوی رفتنمون..بابا که پولو بهم داد و همه چ

 ...می زنیبهم م زویو همه چ میما باهم تفاهم ندار می گیو م  مینداز یراه م

 به نفس نفس افتاده بودم  تی شدت عصبان از

 ن ینگهدار  نوی؟ماش  نیکرد  درمورد من یفکر  ی+واقعا چ

 ...یخانم توکل-

 ن ی+گفتم نگهدار 

اشک   رفتمو ی شدم.. تند تند راه م  ادهیپ نینگهداشت..زود از ماش  ابونیکنار خ نویماش
 که سد راهم شد...  کردمینم یو به صدا زدناش توجه  ختمیریم

 

 من...  یخانم توکل-

 : دمیوسط حرفش پر  یحرص
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 ن؟ یدی بهم م ی شنهادیپ نی که همچ  نیکرد یاصال شما باخودتون  چه فکر  ؟ی +شما چ

بهتون اعتماد   تونمی م گفتی بهم م یحس ه یدرباره شما نکردم اتفاقا چون  ی من فکر بد-
خوششون اومده   گهی که از هم د یرو بهتون دادم..ما فقط نقش دوتا ادم شنهادیپ ن یکنم،ا

   نیهم م یکنیم  ینه روباز ای خورنیم گهی درد همدکه بفهمن به  شتریب  ییاشنا ی و حاال برا

 ن؟ ی+هم

 شتر یجلو خانواده هامون نه کمتر نه ب م یکنی م یباز  لمی ... تازه ما فقط فنیهم-

 ابروهام دادم: نیب ینیچ

راد دلتون برس ن یتا شما بتون میکن یباز  لمی ف می خوای+درسته که مافقط م   یول  نیبه م 
و  مطمئناً بعد   شناسنیم گرویکه همه همد  هیکیشهر کوچ هی  نجایا نیدونی خودتون خوب م
نقشه  هیما دونفر فقط  غه  یص  دوننی.. مردم که نموفتمیسر زبونا م غه،منیاز تموم شدن ص
زن مطلقه به حساب   هیمن به چشم مردم  گهید نکه یخارج.. و ا نی بر ن یبوده که شما بتون

 ... امیم

 کردم  یعصب خنده

 شما خوبه نه من ی فقط برا  جشینت ن؟ینیبی+م

 د یمالیبا انگشت اشاره و شصتش چشماشو م  نویانداخت پا سرشو

 ...یول دیبله حق با شماست من اشتباه کردم ببخش -

 زل زدو ادامه داد: بهم

 نی کرد به خانوادتون بگ ریی..اگه نظرتون تغ ن یفکر کن شنهادمیخواهشا بازم رو پ یول
 جوابتون مثبته 

 باشه تکون دادم  یمعن اخم سرمو به  با
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 +باشه خداحافظ 

 خدانگهدار-

 خونه شدم... یدربست گرفتم و راه هیو  

 

 # صالح

 

 ( درو باز کرد... ر یخانم )مامان ام هیفشار دادم بعد از چند لحظه مرض  روی خونه ام فونیآ

 ؟؟    نی+سالم خاله خوب

   ؟ی شکر خدا خوبم تو خوب زمی سالم عز-

 هست؟؟   ری ام ی+مرس

 صالح اومده  ایب ری.. امر یآره تو اتاقشه.. ام-

 متعجب گفت  دیتا من  د  رونیاز اتاقش اومد ب  ریام

 تو اتاق  می بر ایب ی ستادیطرفا.. چرا ا نی عه سالم از ا-

 دستمو گرفت منو با خودش کشوند تو اتاقش..زل زد تو چشمام  اومد

   نجا؟یا  ی که بخاطرش اومد ی باال آورد  ی خب بگو چه گند-

موهام فرو بردم.. از ب بسم اهلل شروع کردم   ی محکم روهم فشار دادم، دستمو ال چشمامو
 شد یصورتش سرخ تر و فکش منقبض تر م گذشت ی م یکردن.. هرچ فی براش تعر

 گفت:   دیلرز یکه از خشم م ی صدا با
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  ؟؟یفهمیم یکنینابود م یدخترمردمو دار ندهیآ ؟ ی بود به دختره داد ی شنهادیچه پ ن یا-
  کی  هیکه بخاطر منافع خودش زندگ  شناسمیصالح رو نم  نیمن ا  هیته نامرد ی که کرد یکار

 نفرو نابود کنه 

 دم یگردنم کش ی تخت نشستم..دستمو رو لبه

 یفهمی حرفارو بهش زدم م  نیا  ادیم شیپ یفکر بکنم  بعدش چ نکهی+من اصال بدون ا
 ر؟ یام

 ادامه دادم  دمویکش یآه

بهش   شنهادویرفتم اون پ  ن یهم ی بهش اعتماد کنم، برا  تونمیم گفتیبهم م یحس هی+
کردم.. ازش  یچه اشتباه دمی براش داره.. فهم یگفت چه عواقب  یخانم توکل یدادم.. وقت

 کنم ی من قبول م رهیکه بگ یمیهم کردم و گفتم هر تصم یمعذرت خواه

 ی.. عادتش بود..هرموقع مرفت ی تو اتاق راه م دادمی م حیکه تااالن داشتم براش توض ریام
 ..اخم کردو باحرص گفت ستادی..چند لحظه ارفتیخواست فکر بکنه راه م

آخه چطور وجدانت بهت    ؟ی خودتو ببخش یتون یاگه از ترس بهت جواب مثبت داد م-
   ؟ی بهش بد ی شنهادیپ  نیاجازه داد همچ

 گرد شد  از تعجب چشمام

 قبول کنه شنهادمویبترسه؟! منکه زورش نکردم  پ یچ ی +برا

  رونیباخودش فکر بکنه اگه جواب مثبت بهت نده تو باباشو از شرکت ب  د یشا  یآره ول-
 .. یکنیم

 بهش بگم  رفتمیشکست نم یکردم، کاش پام م یعجب غلط  

 با کف دستام پوشوندم  صورتمو

 که زدم چجور درستش کنم؟  ی +حاال گند
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  هیاگه جواب مثبت داد اونوقت  دهی م یچه جواب  می نیبب میمنتظر بمون دی فعال صبر کن با-
و هر    ستیدرکار ن یاجبار یو بهش بگ یباهاش صحبت کن ی بکن تا بخوا دایپ یراه
 کار پدرت نداره   ی رو یریتاث چیه  یر یکه بگ یمیتصم

 کردم: زمزمه

 باشه 

 

 # سحر 

 

فکر   شنهادشیکه خونه اومدم تااالن  دارم به پ ی ..از موقعدی ترک یداشت از درد م  سرم
طرفم   هیبهش کرده باشم... از    یقبول کنم تا کمک شنهادشو یپ خواستمی طرف م هی..از کنمیم

.. بلند  ومدم یزن مطلقه به حساب م هینقشه،به چشم مردم   هیبخاطر  کردمی اگه قبول م
از درد سرم کم بشه..  کمی  دیبخورم تا شا  نوفن یقرص استام  کهشدم  رفتم تو آشپزخونه 

 قرص خوردمواز آشپزخونه خارج شدم که مامان صدام زد 

 کارت دارم نجایا  ایسحر ب-

  دمیاومدم چپ یافتاده که از وقت یچه اتفاق ییازم بپرسه تو اون قرار آشنا خوادیم مطمئنم
 نزدم یدربارش حرف یچکس یتو اتاقم و باه

 +چشم 

همه   خواستیم یشده بود..انگار  رهی بهم خ یکنارش رو مبل نشستم.. مامان بدجور رفتم 
 از چشمام بخونه..   زویچ

 اورد یدلم طاقت ن یازت بپرسم ول امیبعد ب یتنها باش کمی+اولش گفتم  

 نگران گفت:  
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  ی به خون نشسته اومد ی افتاده که با چشما ینیتو اون پسره ام  نیب  ی..چه اتفاق یسحر
 خونه؟؟  

 !.. زود خودمو جمع و جور کردم:د؟؟یفهم  یآخه چجور  نهیمن که نذاشتم  صورتمو بب ی وااا

تو   نیهم ی دادم، برا ینیجلو پسر ام ی بد یسوت  هی.. اوم خب.. آهااان چون زهی+خب چ
 نشده بود..  یزی.. چنیگرفت،هم  میگر   نیماش

 که از دروغ متنفرم بخاطر اون پسره مجبور شدم به مامانم دروغ بگم اَه..  یمن یلعنت

   ه؟یبازم جوابت منف ی حاال که باهاش آشنا شد نمیاها..خب بهم بگو بب -

هنوز    نکهیبخاطر ا یپسره.. ول نیاصال منو چه به ا  ه،یواسه ازدواج جوابم منف  معلومه
 نه گفتم: ای نگرفته بودم که کمکش کنم  میتصم

 گرفتن الزم دارم میتصم ی برا یشتریمامان وقت ب دونمی+نم

که  ی میبدون تصم ،یدرست برس میتصم هی که به  یفکراتو بکن تا زمان  زمیباشه عز-
 سرنوشت سازه   ی لیخ یریگیم

مبل بلند شدم برم تو اتاقم که زنگ خونه به صدا   ی تکون دادم..از رو د یتا  یبه معن سرمو
 که  رفتمی م فونیداشتم به سمت آ یحوصلگ یدراومد ..با ب

 تو برو تو اتاقت استراحت کن   کنمی:خودم باز ممامان

..  میشونی تخت و دست چپمو گذاشتم رو پ ی حال خودمو انداختم رو  یاتاقم رفتم و ب به
کردمو دستمو گذاشتم رو   ینیه   هی.. از ترس واریه دکه در اتاقم محکم خورد ب د ینکش یطول

کدوم آدم   نمیکردم که بب ینگاه  ت یبود با عصبان ده ی رس1000که ضربانش به  چارمیقلب ب
 :/ قامنیرف دمید وار؟که یبه د  دیوبک  ینجور یدرو ا یفکر یب

 داخل  نیایم ینجور یا ستیکه ن لهیاتاقه تو  نجای+باباا ا

به ما باس ازت شاکزهرا به خ   مای باش ی:خ 
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 +چرا ؟  

 م ی خاموشه؟ نگرانت شد تی :چرا گوشنایم

 انداختم  میبه گوش ی نگاه مین هی

فکر   م،یزنی بهت زنگ م میمنوبچه ها دار زیر هیتاحاال  6:بزنم تو فرق سرت؟ از ساعتزهرا
 ی شتافت  یباق اریکردم به د

 کرده یخال  یباتر می نگرانتون کردم گوش دی+ببخش

 کنان ادامه دادم..  خنده

 ؟ ی فضول  اازی  نیری بود بم کی نزد یاز دل نگرون نمیبب نیبگ

حاال زود تند   مردمیم ی)تن صداشو برد باال(داشتم از فضول ی :خب اگه راستشو بخوازهرا
 ــــشد؟؟ یچ  نمیبگو بب عیسر

 کردم.. ف یبراشون تعر  زویچ همه

 نـــــــه!!!! -نایم

 گفت   یعصب مایفاط

...الاله ال-   هی یخواست یبهت داده؟.. م ی شنهادیپ نیهمچ کشهیاهلل.. خجالت نم یپسره 
 که نفهمه از کجا خورده   یبهش بزن یآبدار یلیس

 لحظه مکث کرد هی

 ی بهش داد ی: سحر،جاِن من بگو جواب دندون شکنمایفاط

 ......+ 

 ؟   ینجوریدختر هان؟ تو چرا ا بگمی:آخه من به تو چمایفاط
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 و خودتو راحت کن هی: حاال برو به مامانت بگو جوابت منف زهرا

 +خب..راستش...

 ؟ ی بد یجواب منف ی خوای مگه نم یکنیچرا ِمن ِمن م  ه؟ی: چزهرا

 .......+ 

 حرص گفت  با

 نگو که دوباره حس انسان دوستانت گل کرده؟  -

 ..  ایخودم باشم  نده یبه فکر ا دونمینم رمیبا خودم درگ  نی دونی..خب..مزهی+چ

 .دی حرفم پر ماوسط یفاط

 یخودت باش  ندهیبه فکر ا دیمعلومه که با -

تباه کردن   ی کمکش کن البته نه به ازا یتونیکه م ییتا جا نکهیسحر نظر من ا نی:ببنایم
 ندت یآ

 گاز گرفتم   کموی کوچ انگشت

 دونم ی+نم

 ازدواج کنه؟   کنهی:بنظرت چرا باباش داره محبورش ممایفاط

 خودمم سوال بود ی .. برادونمی+نم

 ..می هممون تو فکر فرو رفت ی لحظه ا چند

 م یکن فیک  مویبزن یدور هی  میکه بر  می : حاال فعال فراموشش کن ما اومد مایفاط

 +باشه 

 کردم...  یبرداشتم و از مامان خداحافظ چادرم  
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و من هنوز نتونستم   گذرهیرو داد م شنهادیاون پ ینیام ی که پسر آقا یساعت از روز48
 نطوریافتادم تو آمپاس، آمپاس نه ها آآممپااس.. هم یواقع ی به معنا یعن ی رمی بگ یمیتصم

  ی گرفت.. آخ بلند شگون یبازومو ن  یکیکه  زدمی ها با خودم حرف م وونهیداشتم مثل د 
 کنهی داره نگاهم م دبالبخن  دهی سپ دمی گفتم..د

   ی:سالم بر خواهر گرامدهیسپ

 بازومو ماساژ دادم..  

 عقربه.. شیکه ماشاهلل ن ستی+دست ن

 کف دستش زد به پاش:  با

  شدنیجلوشون خم و راست م دن ی د یخواهر بزرگترشون رو م مایبه به! چشمم روشن..قد-
 گهیکه نم ییزای بچه پرووو به من چه چ  نیحاال ا

 : دمیخند

 دم؟ یکه من نفهم ی تو چجور اومد ی..راس؟ ی +تو باز شروع کرد

   ومدهی ن یاومده ک  یک  فهممینم کنمیفکر م  زمیعز  اریدارم به  یخب منم وقت-

 نداشتم که حاال بهش فکر بکنم  اری ادمهیکه من  یی+ تا جا

مثبت؟بدبختا منتظر   ای هیجوابت منف یکن کاریچ ی خوایحرفا بالخره م  نی از ا می حاال بگذر-
 جوابتن 

 گفتم  کالفه

   دونمی نم دهی سپ دونم ینم

 استخاره کن..    یریبگ  می سخته  تصم یل یاگه واقعاً برات خ-
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راه مشورت با خداست..  فورا  بلندم شدم..قران رو از تاقچه برداشتمو    نیبهتر   گهیم رااست
 دادم ده ی دست سپ

 ر ی+ زود برام استخاره بگ

 از دستم گرفت..  

   ؟ی کنیکه بود قبول م یکن فقط جوابش هرچ تین -

 +آره 

هم به اون کرده باشم،   یکمک  هیکنم و   شنهادشوقبولیکردم که اگه به صالحمه  پ تین
 اد یجواب استخاره خوب ب

 کردم  تی+  ن

هم زل زده بود   دهی.. سپدمی جوی ناخنامو م ادی چشماشو بست و قرانو باز کرد.. از استرس ز 
 به قران  

 ؟؟ یگ ی نم یزیشد پس چرا چ یچ  ی+ابج

 به طرفم چرخوند و با لبخند گفت:  مردمکاشوبه

 اومده   یاستخاره جوابش عال-

 ن یپا  ختیر یهور دلم

 زد : یچشمک هی

 برم به مامان و بابا بگم جوابت مثبته؟  -

 نگفتم  یچیه نو یانداختم پا  سرمو

 نه؟؟  گهیسکوت عالمت رضاست د  -
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 ..دی مو بوسبا چسب دوقلودهنمو چسپونده بود ..گون یکی  یندادم..انگار یجواب بازم

 عروس بشه.. پس من برم بهشون خبر بدم..  خوادی بشم من که م میقربون خواهر خجالت- 

استخاره   نیهم ی .. به خودم تشر زدم معلومه که به صالحته..برایعنی واقعا به صالحمه؟   
فکرا خودمو قانع    نی..با اخوادیاومده..اره سحر آره خدا صالح بنده هاشو م یجوابش عال

 کردم... 

 

هم   ین یام ی خبر داد، آقا ین یام ی که به بابا گفت جوابم مثبته،بابا زنگ زد به آقا دهیسپ 
 یبه بچه ها خبر دادم کل یکنن..وقت ش یرو رسم یخواستگار  انیگفت فردا که امروز باشه م

فحش بارونم کردن که چرا جواب مثبت دادم منم بهشون گفتم استخاره کردمو جوابش  
ما   یگرفت  متوی..حاال هم که تصممیندتینگران آ  شتریکه ب فتنخوب اومده بچه هاهم گ

 .. می تاآخرش باهات

 بپوشم   یبودم  چ نی باز کردم..تو فکر ا مویدر کمد لباس رفتم 

 زدم تو سر خودم  یکی نکنه خودشونن؟  ی خونه رو زدن..وااکه زنگ   

 اومدن؟   ی زود نی آخه چرا به ا  ستمی+بدبخت شدم من هنوز آماده ن

 در اتاقم به شدت باز شد.. هوی

 اومدن داخل..   دهی و خواهرم سپ ی و فاط نایبود.. با ناز اومد داخل پشت سرشم م زهرا

 کردم ی.. پس اونا نبودن.. اخمدم یکش یراحت نفس

 اتاق در داره  نیا د یدقت کن کمی+اگه 

 برو بابا تکون داد..  یدسشو به معن مایفاط

   ن؟ی اومد یچ ی شماها برا ی باشه ول نجایا هیعی+خب خواهرم که طب 
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  یاز بس گفت ی کرد تی سه تا روهم تل نی از من مغز ا ریاز صبح تاحاال به غ ی:انگار دهیسپ
بهم   نیدوست دار  یکنم جوون هر ک  کاریچ ی نپوشم.. استرس دارم وااا یبپوشم چ یچ
 اومدن کمکت کنن  نی ..واسه همنیبگ

 گرفتن..   گور ی سه تاشون ف هر

  دتیشاهزاده  سوار بر اسب سف نکه یو قبل ا  میکمکت کن م یمن..بله اومد  ی : آه خدا مایفاط
  یاله یقربونمون بش عجقم.. شهینم یکه سعادت هرکس یدونی..ممی بهت آرامش بد ادیب

 خنده..   ر یز  میحرفش هممون زد نیباا

 .. رونی ب ختنیلباس داشتم ر یبردن طرف کمد..هر چ ورشیچهار تاشون   هر

 نی +بچه ها چه خبرتونه کمدمو از جا کند

 وار تکون دادم..    دیاشارمو به حالت تهد  انگشت

 ناایکنیجمع م نینیشی+من از االن بهتون گفته باشم خودتون م 

 طرف خودش  دی اومد بازومو گرفتو کش دهیسپ

 ر یرو بگ نای. ایزنی حرف م یدار یلی:خدهیسپ

 که باهاشون ست کرده بود دستم داد..   ییتا لباس با شال ها چند

 کدوم بهتره  نمیرو بپوش بب نای:ا دهیسپ

 با استرس گفت:  مایفاط 

 رسن یاالن م گهی باش بپوش د زود

 باال رفته گفتم  ی به کمر با ابروها دست

 پوشم یمن م ن،یببر فتونوی+شماها تشر 
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نگاهم    یزی ام طنتیبه جز زهرا که لم داده بود رو تخت وبالبخند ش رون ی رفتن ب همشون 
 ..گفتم کردیم

   رسنیشد االن م ری د گهی+پاشو د 

 مچاله کرد  افشویق هوی

تو لباستو   بندمیاز جام تکون بخورم.. چشمامو م تونمی آخ آخ آخ پاهام خوابه من نم- 
 عوض کن  

 گفتم  یحرص

 ی کنیم ینقش باز  دونمیمن که م  رونی +زهراا برو ب

نشستمو لباس انتخاب کردم   لی پاهام خوابه از بس بخاطر توعه گور گمینقش کجا بود؟ م-
 پاهام خواب رفت 

 نه؟   یری+نم

 نه داد باال یه معنب ابروهاشو

 د یبه ذهنم رس یفکر  هیلحظه  هی

 ن ی بخاطر هم ترسهی م یلیاز مارمولک خ دونستم یم

 دمیکش یفرا بنفش  غیج هی هویسرش  نگاه کردم،   ی رو کشینزد رفتم 

 سرتههه ی +زهرا مارمولک رو

 .. وحشت زده گفت: زدیم غ یتو سرش و ج زدیبلند شد و با دو تا دستش محکم م  اونم

 کجااستت ســــحـرررر؟؟؟  -

 خنده..  ریزدم ز یپق رموینتونستم جلو خندمو بگ گهید منم
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 در به شدت باز شد..مامان و بچه ها بودن  اونموقع

 گفت  یبا نگران مامان

 ن؟ یزنیم  غیچرا ج شدهیچ-

 خودشو تو بغل مامان انداخت   زهرا

 کجا رفت   دونم ی ن نمسرم بود..  اال ی مارمولک چندش رو هیخاله -

 تو خونه می!! ما مارمولک نداشتبهی:عجمامان

 گفتم   دهی بر دهی بر  دمی خندیکه داشتم م نجوریهم 

 ..  ستی.. در کار.. ن یمارمولک

 قرمز نگاهم کرد  افهی با ق هوی زهرا

 پس همش نقشه بود آررره؟  -

 خنده گفتم  با

 من ی برا ینکن یطونیش   ی+حقته تا تو باش

 بهم حمله کنه که مامان دستشو گرفت    خواستیم زهرا

بهم کرد( و   ی تا سحر لباساشو بپوشه االنه که مهمونا برسن)چشم غره ا رون ی ب ایب زمی عز-
 تو ببخشش  شهیم طون یش یلیوقتها خ ی سحر بعض  خوامیمعذرت م نکهیا

 مامان لوس کرد ی هم خودشو برا  زهرا

 خاله جونم   بخشمشی باشه م-
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دار  که رنگش سبز   ونیلباسا اون لباس دامن کلوش پاپ  نی منم از ب رونی همشون رفتن ب 
خوشکل که همرنگش بود سر کردم...رفتم   ی شال ساده  هیو  دمی رو پوش هیشمی
 ...مامان چشماش برق زدو خوشحال گفت رونیب

 شه یقربون دختر خوشکلم بشم من که داره عروس م-

 زدم...  ینیشرمگ لبخند

 م یما بر  گهی: خب دنایم

 قرص بخورم، از بس زدم تو سرم ،سر درد گرفتم  هیمن   می ناله کرد:آره زودتر بر  زهرا

 کردم..  ی خنده ا تک

  یگوش کن  زننیبار بهت م ه یرو  یحرف یوقت  ی+حقته تا تو باش

 حالت قهر گرفتو رفت  

 کردنو رفتن. یخداحافظ ماهمی و فاط نایم

 

 # صالح

 

رو کردن فروشگاها    روی ز یسمانه رفتم بازار..خانوم باالخره باکل به اجبار بابا، باخواهرم روزید
دادن که  ت یرضا  یمشک نی شلوار ج  هیو  ییسورمه ا  ی نایبا آست یخاکستر راهنیپ هیبه 
 ..  می امشب بخر یخواستگار ی برا

رو دستم کردم و موهامو دادم    می تو تنم صاف کردم..ساعت مشک راهنموی پ نهیآ  ی جلو رفتم 
 ..  رونی برداشتم و از اتاق اومدم ب لممیباال..موبا 
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بابا سمانه کجاست پس؟..رفتم   ی مبل نشسته بودن.. ا ی و ماهان رو زجونیو عز  بابا
   ستادمی باالسرشون ا

   ومده؟ی+هنوز سمانه ن

 م یکردم به ساعت مچ اشاره

 ها   شهیم ری+د

 پسر تو  یچقدر عجول شهینم ری:دبابا

 به سر تا پام انداخت و لبخند زد: ینگاه

 ی شد پ یخوش ت-

 ادیبهت م  یبپوش ی:قربون قد باالت برم مادر که هرچزجونیعز

 ست یهم ن  ی تحفه ا نیکرد:همچ یدهن کج ماهان

 گفت:ماهاان  ری هشدار آم بابا

   گهی د گمی:خب راست م ماهان

 ستا ین  یکار خوب ی +حسود

نه   ییکنه تو ی حسود دی که با یاونم به تو؟ عمـــرااا..اتفاقا کس ؟ی :هه منوحسود ماهان
 من 

 شلوارم کردم  بیتو ج دستامو 

 کنم؟   ی تو حسود ی+آخه بچه جون من به چ

 و به خودش اشاره کرد  ستادیا

 گه ی..اندامم..بالخره از تو سر ترم دافمی.. قیفهمیم یچشمتو باز کن  کمی :ماهان



 مال خود من باش 

 
57 

 

 به طرف باباچرخوند  سرشو

زن صالح نشه  گهید  رهی زن داداشم چشش منو بگ ترسمیآخه م  ومدمی من نم یکاشکبابا -
 بخوره  یدوست ندارم داداش شکست عشق

 دن ی خندیم زی ر زی ر زجونیعز  باباو

با    رفتمیکه م فون یخواستم برم طرفش که زنگ خونه رو زدن.. سمانه بود..  به سمت آ  یم
 گفتم  یزی ام دی لحن تهد

 بچه پررو  رسم ی +بعدا به حسابت م

 رو فشار دادم.. ماهان خنده کنان گفت  فون یآ  دکمه

رفته که اونم از  ادتی ی بعدا ول  یصددفعه گفت مونهیم یماه هی تو حافظت اندازه  -
 منه  یخوشانس

 کردم و بابا رو مخاطب قرار دادم یتبسم

   م؟ی +بر

 م ی:بر بابا

 هست که باباگفت 13شماره پالکشکدوم خونه  نمیکم کردم تا بب نویماش سرعت 

 سا ی وا-

 رنگ اشاره کرد  د یدر سف هی به

 ..نهیهم-

پارک کرد..   نشویگوشه پارک کردمو پشت سرمونم فرهاد )شوهرسمانه( ماش هیرو   نیماش
بهم وصل کردن..  یولت6بابا زنگ درو زد انگاربرق  کهی..زمانمی ستادیو دم در ا می شد ادهیپ

  زویاگه من همه چ یبهم بزنم ول زویهمه چ دیاگه از ترس جواب مثبت داده باشه من با
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 هویدادم..   رونی .. نفسمو باحرص ببرمیبابا رو م ی کارم آبرو  نیباا  خوام،یبهم بزنمو بگم نم
 گل رز رو جلو صورتم گرفتو تکونش داد یکی

 نه من  نی گلو به عروس خانوم بد  دی ه شما بابه عرضتون برسونم ک   دی :آقا داماد باسمانه

 دسته گلو ازش گرفتم  یحرف چیه بدون 

انتخاب کردم قشنگه   یچه لباس نیحرف نداره..فرهاد بب قمیبراندازم کرد:الحق که سل سمانه
 نه؟ 

 ...دی خند  فرهاد

 خانومم انتخاب بکنه قشنگه  یهرچ-

 ,گفت: زاشتیکه تااالن سربه سر پارسا م ماهان

 . یلیاَه اَه اَه فرهاد تو چقدر زن زل-

 به طرف سمانه چرخوند: سرشو

 ماست من ترشه    گهینم یبقال چیه

  یجوگندم ی و الغراندام وباموها انسالیم ی آقا هی جواب ماهانو بده    خواستیسمانه م تا
  دهیشرکت بابا د ی بار تو  هی ادی باشه چون بنظرم م ی توکل ی درو بازکرد..فکرکنم آقا

 نی قدم رنجه فرمود نی جان خوش اومد  یباشمش..رو به پدرم با خنده گفت:  حاج 
 داخل  نی بفرما

که رفت    ینفر نی کرد آخر کی سمانه وفرهادوماهان سالم وعل  زجون،یبه نوبت با عز  بعد
 ازم استقبال کرد.  یداخل من بودم. با من دست دادوبه گرم 

  ییقرمزش اون وسط خودنما ی ها یهحوض، باما  هیبود که   ییوباصفا   کی نسبتاکوچ اط یح
گذاشته بودن که عطر  یقرمز و صورت ی با گال  ی سفال   ی .. دورتادورش هم گلدوناکردیم

راست خونه بود که کنارش  وارسمتیباغچه هم کنارد هی..دی رسیخوش گل ها به مشام م
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  ییآقا  ه ینفر رفتم داخل.. دوتاخانوم با نی تخت گذاشته بودن..کفشامو درآوردمو بازم آخر
  ی خانوم آقا زدمی حدس م خوردیمسن تر م افشیازخانوماکه ق یکیبودند.  ستاده یدم در ا

  هیشب یلی خانواده باشه چون خ نی خانومه هم به نظرم دختر ا گهید یک یباشه.. اون    یتوکل
  دی پسرنداره شا ی توکل ی بود.. باباگفته بود آقا ستاده ی سحر بود..اون آقاهه هم کنارش ا

گل   ی چشمم  به سحر افتاد. با لپا نکهیکردم تا ا یدومادشونه. باتک تکشون احوالپرس
تر   نیدلنش افشویقاب گرفته بودکه ق  یچادر گل گل هیبود و صورتشو   ستادهی انداخته ا

 زدم..   ی لبخند اریاخت ی.. بکردیم

 +سالم

 گفت  یبود به آروم نیکه سرش پا نطوریهم

 سالم  -

 گلو به طرفش گرفتم  دست

 خدمت شما  نی+ا

 ممنون  یلیخ-

و قرمز   دی سف  ی مبل نشستم و نگاهم رو به گل ها ی دستم گرفتو رفت تو آشپزخونه..رو از
بوده   یدادنش چ جواب مثبت  لیبدونم دل د یباهاش حرف بزنم با دی دوختم.. من با یقال

 قبول کرده باشه  شنهادمویاجبار پ ی دوست ندارم از رو

 به خودم اومدم  زجونیحرف عز نیچقدر توفکربودم که باا  دونم ینم

   اره؟یماب ی برا ی چا خوادی:عروس گلم نمزجونیعز

 اری هارو ب  یی:سحر.. دخترم چایتوکل خانوم

تعارف کرد   ی به همه ما چا نکه ی.. بعد از ا رونیبه دست از آشپزخونه اومد ب  ینیس  سحر
 کنار مامانش نشست.. 
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وقت   مهی پسرم صالح ن یدونی که م نجوریسر اصل مطلب..خب هم  می:خب آقا پرهام بر بابا
و قراره بعد از تموم کردن درسش به طور دائم   کنهی م  ستی شرکتو حسابا رو راست و ر ادیم
 ...گهید  نکهیشرکت و کار کنه و ا ادیب

   م؟یصحبت کن  گهی من و سحرخانوم باهم د یعنیل ما ، او  شهی..مدی+ببخش

 کن تو اتاقت   ییکرد: آره پسرم.. سحرجان آقا صالح رو راهنما یمکث یتوکل ی آقا

 بهم کرد  ینگاه می ن هیبلندشد..  سحر

 طرف  نی از ا دی بفرما-

کم  مح  هوی  ی.. درو بازکرد ولستادی ا یدر چوب هیبلند شدم و پشت سرش به راه افتادم..کنار  
کردو نفس نفس  یداشت نگاهم م یاندازه نعلبگ ی داد و باچشما ه یدرو بستو بهش تک

 کرد؟!!   نی .. چرا همچزدیم

 

 # سحر 

 

 هی.. یکننا لعنت ز ینکنه بهشون گفتم اتاقمو تم کارتونی تو سرت نکنن سحر..خدا بگم چ خاک
متوجه نشده آخه اتاقم ته    یپشت سر صالح کردم.. هووف خداروشکر.. انگار کس ینگاه

 نداره  دی د نجایراهروعه و از تو هال به ا

 شده؟    یزیچ-

کنم؟؟؟..    کاریحاال چ ی وا ی .. اکردی به طرفش چرخوندم.. داشت با بهت نگاهم م چشمامو
  میبهش بگم بر  ایکنم   زی تا برم اتاقمو تم ستهیبهش بگم چند لحظه وا ا ی  شترندارمیدو راه ب
 اط یهست ببرمش تو ح عی ضا  یلیآخه خ هیمنتف یدوم نهیالبته گز  م ی حرف بزن اط یتو ح



 مال خود من باش 

 
61 

 

  ییبا چه رو دونمیاول که نم نهیگز  مونهیپس م م ی ها رد بش نوادهخا  ی ازجلو د یچونکه با 
 بهش بگم... آب دهنمو صدا دار قورت دادم و دستپاچه گفتم:

 لحظه هی کنم.. اووم   زیرو چ ی زی چ هیداخل  رمیمن م نی سیوا  نجایشما ا زی..چزهی+اووم چ

سحر خاک عالم تو سرت   یعنیمحکم زدم تو سر خودم... یکی نور رفتم تو اتاقم..  باسرعت
  ریزدم ز یده صالح اومد جلو چشمام..پقبهت ز افهیلحظه ق هیطرزحرف زدنت..  نیکنن باا
نره.. تا چشمم خورد به   رونیخندم ب ی زود دوتا دستامو گرفتم جلو دهنم تا صدا یخنده ول

مثل  نکهیا ی بود  دوباره زدم تو سرخودم.. آخه خنگ خدا به جا ختهی که وسط ر  ییلباسا
برو لباساتو جمع کن..مثل فشنگ لباسارو گوله کردمو پرت   یها باخودت حرف بزن وونهید

نفس   هیمرتبه چادرمو رو سرم درست کردمو   یمطمئن شدم همه چ  یکردم تو کمد..وقت
 و باخجالت گفتم  نی ودروبازکردم... سرموانداختم پا دمیکش قیعم

 داخل دی بود..بفرمائ  ختهیاتاقم بهم ر کم ی  نی +شرمنده که معطل شد

 نشست.. رفتم لبه تختم نشستم..  زیکنار م یصندل ی رفت رو یفحر چیه بدون 

 سر اصل مطلب  رم یخب من زود م- 

چپشو باحالت   ی و پا کردی م ییخودنما شیشونیرو پ یظیاخم غل هیکردم..   نگاهش
 داد یتکون م یعصب

   ن؟ ی جواب مثبت داد یچ ی شما برا-

 گفتم:  یباگنگ

   شم؟ی+متوجه نم

   ن؟ی شما جواب مثبت بدباعث شد  یچ  نکهیمنظورم ا-

  نکهیبدم تاا  ی دونستم چه جواب ینم یعنیبرام سخت بود  می+راستش... من اول تصم
 استخاره گرفتم و جوابش خوب اومد 



 مال خود من باش 

 
62 

 

 زد  ی پوزخند

 مشت خرافات..  هیبخاطر   یعنی-

حرفشو ادامه نداد.. ابروهامو توهم گره زدم.. چراحرفشو   گهیقالب کردو د  نشیروس دستشو
 شیشده بود.. ا کی تحر  یبدجور می بگه؟ حس کنجکاو خواستیم یچ  یعنیقطع کرد؟؟  

 حرفشو بزنه  هیبق مردیانگار م

  شتریب یی آشنا  ی که اول برا می به خانواده هامون بگ دی با رون یب م یرفت  ی..وقتیراست-
 م یکن غهیص یچهار، پنج ماه  هی می خوایم

 ..  ختیر یهور دلم

 +باشه 

   ن؟یندار یسوال   ای  یشما حرف-

 فکرکردم..  یکم

ازدواج   کنهی برام سوال  بود که چرا باباتون داره مجبورتون م یندارم ول ی+قصد فضول
 ن؟ یکن

 

 # صالح

 

 ازدواج کنم؟..  کنهیسوالو داشتم.. واقعا چرا بابا داره مجبورم م ن یخودمم هم قایدق

 .. دونمی ه کردم: خودمم نمزمزم متفکر 

  یافتادم وقت شیپ قهیدق ادچند یو توفکربود..  ن ینگاهش کردم..سرش پا یرچشمیز
کنه هم تعجب کرده بودم هم خندم گرفته بود   زی حرف زدو رفت تا اتاقشو تم یاونجور
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 یبود.. ول زنکردهیچون اتاقشو تم  م،ی تو اتاقش  باهم حرف بزن م یایب  کردی حتما فکرشو نم
  یور رویه  نی کردم.. صالح توهم تو ا یشده بود.. اخم  زهبام  یلیخ افشی اونموقع ق ییخدا

 ؟ ی راوردیوقت گ

 بلند شدم..  یصندل ی رو از

   م؟ی +بر

 م یبر -

 ..ستادمیدرو باز کردموکنار ا رفتم 

 د ی+بفرمائ

تو هال   می رفت یمنم پشت سرش حرکت کردم.. وقت رونیگفت و رفت ب یممنونم آهسته
 کرد: ی.. بابا تبسمدی همه سرها به طرفمون چرخ

 اوردن فشونو یبالخره عروس و دوماد تشر-

 گفت:  طنتیادامه حرف بابارو باش ماهان

 بعد از ربـــــــــــعع ساعت -

  ادیتش ببه عمد کشدار گفت منم با چشم غره نگاهش کردم که مثال حساب کار دس  ربعشو
بهم چشمک زد..سرمو با تاسف تکون دادم   ی تمام باخنده گله گشاد ییاما متاسفانه با پررو

 و رفتم کنار بابا نشستم سحر هم درست مقابل من،کنار مامانش نشست  

 شد حاال به قول ماهان بعد از ربع ساعت حرف زدن؟   ی:خب چبابا

 صاف کردم  گلومو

  می موقت بخون غهیماه ص5ای4به مدت شتریب ییآشنا  ی برا م یگرفت می+من و سحرخانوم تصم
 .. میباهم ازدواج کن می دی اگر که به تفاهم رس
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  دیکل ی دندان ها  نی .. بابا از بکردندی نگاهم م دیباریکه تعجب ازش م  ییباچشما همشون 
 شده اش گفت 

   ن؟ی که گرفت هیمیچه تصم نیصالح.. ا یگیم   ی معلوم هست چ-

  شتریب ییآشنا  ی برا کننیم  غهیها ص یلیخ میخالف شرع بکن می خوای + باباجون ما که نم
 از هم جدا بشن  یمشکل  چیبدون ه دنیکه اگر به تفاهم نرس 

به طرف سحر   ی رارادی برجسته شده بود.. مردمکام غ ش یشونیرگ  پ تی از شدت عصبان بابا
  یپوست لبشو م یرحمی و دندوناش با ب خوردیم ی د ی صورتش به سف ی.. رنگ گندم دیچرخ
 کندند 

 آقا پرهام ؟   هینظرشما چ-بابا

 به سحرکرد وبعدسرشو به طرف باباچرخوند  ینگاه مین هی  یتوکل ی آقا

  شویصالح زندگ  تونهیکه م  دهیرس یراستش نظر دخترم برام محترمه. بنظرم به سن-
 مندار یموافقه من حرف میتصم نی خودش با ا یبده پس وقت صیتشخ

 دادم.. بعدازچندلحظه باباگفت  رونیب یاز سر آسودگ  نفسمو

 م؟ یبخون  غهیص نشونیاالن ب ن ی هم هینظرتون چ-

 

 # سحر 

 

لحظه  هی "..قلبم م؟یبخون غهی ص  نشونیاالن ب نیهم   هیگفت "نظرتون چ ینیام ی آقا  یوقت
باز به  یبادهن چارهینداررم.. به صالح نگاه کردم.. ب شوی... نه نه االن نه، من آمادگ ستادیا

 ازش  نداشت.. یحرف نیانتظار همچ یباباش زل زده بود اونم انگار
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  ویبخونه؟متاسفانه من کس غهیبچه ها ص نیب  یندارم.. فقط، چه کس ی:من مشکلبابا
 شناسم ینم

 گفت   یژست خاص هیبا   ینیام ی آقا

 پرهام خان   ایما رو دست کم گرفت-

 و صالح رو مخاطب قرار داد: من

 ن ی نیرو اون مبل دونفره بش نیبر -

.. آتش خشمو  داکردیپ ینگاهمون باهم تالق مویمبل بلند شد ی منوصالح از رو  همزمان
بلند،رفت   ی باگام ها دوی..چشماشو ازم دزدنمیروشنش بب ی قهوه ا ی تو چشما  تونستمیم
رو نداشتم..بالخره با هر جون   نیزم ی مبل نشست.. اما من رمق قدم برداشتن رو ی رو

 به مبل رسوندم.. خودموپاهامو به حرکت درآوردم و یکندن

 چقدر باشه؟  هی:مهر ینیام ی آقا

 دخترم بگه ی:هرچبابا

 منتظر جواب دادن من بودن.لبمو تر کردم..  همهشون

 چهارده معصوم تیشاخه گل رز به ن 14+  

.. حتما  کردیکه شکل عالمت سوال شده بود نگاهم م ییحرفو که زدم صالح با چشما  نیا 
طبع شعرم   شیقاراشم نی جناب..تو ا یفکرکرده من از همون دخترام،مونده تا منو بشناس

 گل کرده خخخ 

   ی کرد تی ترب یو کم توقع  دهی پرهام خان چه دخترفهم زادی:دست مر ینیام ی آقا

 ن ی:شما لطف داربابا

 دخدا؟ یکنم به ام یرو جار غهی :خب صینیام ی اآق



 مال خود من باش 

 
66 

 

  کی  یط زی .. همه چغهیشروع کرد به خوندن ص ین یام ی آقا مویبله گفت دی صالح با ترد منو
 ...می تموم شد و بهم محرم شد یچشم بهم زدن

حاال   شمین کردمیرو تور م یزیچ  نیالبته اگر منم همچ یکنیم ری تو آسمونا س نمیبی:مدهیسپ
 شد یحاالها بسته نم

  هیباز هی نای ا ی همه  یجون اگر بفهم یزدم.. آبج ی خواهرم پوزخند  یالیدلم به خوش خ تو
که تا االن ساکت و   ی..توافکارم غوطه ور بودم که اون پسر؟یزنی م ویحرف نیبازم بهم همچ

 سوت زد..  هیآروم کنج مبل نشسته بود، بلند شد و 

وسط خانوما هم با   انیب ون یآقا  زارمی من االن آهنگ م نیخانوما توجه کن ونی:آقا پسره
وسط،   انیکه ن رنی جلو خودشونو بگ توننیهم نم  یی کنن خانوما مونی دست زدن همراهم

 بهینامحرم ع ی آخه جلو گهی برن تو اتاق د

 خنده..   ری ز می زد ممونه

 یبچه به ک  نی ا سی..معلوم نی سرجات آبرومونو برد  نیباخنده گفت:ماهان بش ینیام ی آقا
 ..دهیکش

 سرجاش نشست..  هیمصنوع  زدیکه داد م ی اسمش ماهاِن باخنده ا دونمیکه م یحاالپسر 

 دم یکش یمن به ک   نیدونی :پدرمن..شما که خوب مماهان

  یحرف ماهان از ناراحت نی به خصوص صالح با ا ینیخانواده ام ی چهره همه  اعضا  هوی
 درهم شد.. 

 

  دای ..شدیحرفش ناراحت شدن؟ لعنت نیکه از ا  دهیکش ی!!!مگه ماهان به ک شد؟؟یچ وااا
  گنیم ی کنجکاو گنی نم نیبه ا گفت ی م نجابودیاگه االن زهرا ا یگل کرده ول میذات ی کنجکاو
 :/ یفضول
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رو عوض کنه..بلندشد و به طرف   نیجو سنگ خوادیکه به وضوح مشخص بود م ینیام خانم
 ما اومد:

 زم یعز  ؟پاشویر ی گیچرا دست خانومتو نم  زمیصالح..عز-

..شک  مایدار  یبساط ره؟عجبی مگه دستمو نگ  شهیمی ره؟چی دستمونگ شهیحاال نم ی واا
.. میبهم دست داد مو یمبل بلند شد  ی اومده!!.. از رو رونی گونه هام گل قرمز ب ی ندارم رو

داشت... زود دستمو از دست   یبیاون تضاد عج نیبسته من با دست آتش  لیدست قند
 نشستم  ل مب ی رو یآوردمو به آروم  رونیگرمش ب

 نه؟  یبخون یرشته روان شناش ی خوایدانشگاه و م یری اگه اشتباه نکنم امسال م-

 به ما بود نشسته بود..   کی نزد یبلم هی ی بود..رو  ینیام خانم

 +بله 

 ؟ یدانشگاه کجا به سالمت-

 +"دانشگاه..... " 

 زده گفت  جانیه

 ؟؟؟؟ ی گیم ی جد-

 گفت:  ینیام ی بلند به آقا ی باصدا

دانشگاه ثبت نام   هی ی تو یخبر خوب برات دارم.. سحر و صالح کاماًل تصادف  هی..یحاج-
 !  شه؟ی کردن..باورتون م

 کم داشتم  گهید  وی کی  نیا یی.. خداد یاز رخسارم پر  رنگ

 گفت  یبا خوشحال ینیام ی آقا
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  گروی همد  توننی کنار همن و بهتر م شتر یدر طول روز ب ینجوریخوبه..ا  یلیخ نکهیعه؟؟؟! ا-
 بشناسن 

 کرد یمکث

 ؟ ینگرفت  سیسحرجان که سرو  ی پرهام برا-

 داره بره دانشگاه  نیاز دوستاش که ماش یک ی.قراربود با  :نه.بابا

که باهم کالس دارن،   یی.. روز هاستی به اومدن دوستاشم ن ازی:خب پس  نینیام ی آقا
  ینجوری..ارسونهی هم که باهم کالس ندارن صالح، سحر جان رو م یی ..روزها رن ی باهم م
 بشناسن..  گرویهم  دارن تا هم د یشتریوقت ب

واسم   یداره بدبخت  نجوریدلم بزارم.. خداروشکر هم ی کجا گهی د نوی.. ادمی کش یسوزناک آه
دسته مبل گذاشته بودو  ی نگاهم به صالح افتاد، آرنجشو رو نی ح نی..درهمبارهیم

 دادی و پاشو تند تند تکون م دادی لبش فشار م ی انگشتاشو رو

.. بالخره بعد از  ستین یراض  موضوع نی من از ا ن یکامال معلوم بود، ع شیعصب ی حالتا از
 خانه شان شدند!..   یساعت از عروسشون دل کَندنو راه کی گذشت  

  * * * 

ببندم.. امروز روز اول دانشگاهه و   مویمشک ی ایلب حوض..خم شدم تا بند کتون  نشستم
  ی دانشگاه.. داشتم تو میو  بر   ارندیب فی من االن منتظر به اصطالح شوهرمم که تشر

 که زنگ در رو زدن...  کردمیم  یفکر  یباز لمیموبا 

 ه؟ی+ک 

 صالح ام -

 کردم و رفتم در رو باز کردم..  یاز مامان خداحافظ عیسر

 +سالم
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 ن یسوار ش دی سالم خانم..بفرما -

موهاش   ی هم رو یخلبان  نکیع هیبود.. ده یپوش یو شلوار ل راهنی پ هیکردم..  نگاهش
رو برام باز گذاشته بود..آب دهنمو صدا دار قورت   نیگذاشته بود وطرف کمک راننده ماش

بدبخت و بد شانسم؟..حاال   نقدری .. خدا جونم.. چرا من ا نم؟؟یجلو بش دیبا ینی.. ینیدادم.. 
 شده قوز باال قوز... یر یو و   ریه نی ا ی تو دنمم ی!خجالت کشی..لعنتشهیروش م یک 

 

ببندم که صالح  نویدر ماش خواستمیشدم.. م نیتو دستم مشت کردمو سوار ماش چادرمو
 کرد و درو برام بست.. چه چنتلمن!   یدست شیپ

 .. شکستیرو م  نیماش ی وکالم بود که سکوت ت ینصف راه فقط آهنگ ب تا

 بهتون بگم   یزیچ هی خوام یسحرخانم.. م-

 کردم... نگاهش

 دانشگاه نسبتمون رو متوجه بشه ی تو یکس  خوامیمن نم نینیبب-

نشسته بودمو بهش زل زده بودم  یرو صندل خیکه مثل س یبه من  ی نگاه مین هی
 که دستپاچه شد:  دید یتو چشام چ دونمیکرد..نم

 که تو دانشگاه..  گمیبه خاطر خودتون م شتری.. من بنیوقت منظورمو بد متوجه نش هی-

 دم یبر  حرفشو

 +بله متوجه شدم 

 نگاهش کردم یدرخت پارک کرد..سوال هی  ریز  نویدانشگاه ماش ی دورتر از ورود چندمتر

 گه؟ ی د نیدونی خودتون که م می بر ادهیپ دی به بعدشو با نجایاز ا ی..ولخوامیمعذرت م-

 بله +
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باز   شویو )صفحه گوش  امیمن م  گهید قهیبعد از چند دق نی.. اول شما بر گهی د زیچ  هیاها -
 میکه واسه  برگشتن باهم هماهنگ کن نی کرد(شمارتون رو بهم بد

 زد م یبه گوش یتک زنگ  هیکرد  ویتکون دادم..شمارمو که س د یتا  یبه معن سرمو

 م ی از شماره من.خب بر نمیا-

خم شدو   دیداشتم.. صالح که تعللمو د  دی رفتن ترد ی من برا یشد..ول  ادهیپ نی از ماش و
 گفت 

 ن؟ ی شینم ادهی چرا پ-

 که با ِمن ِمن گفتم  کردمیم یدستم باز  ی باانگشتا

 کشم ی برم.. خجالت م یی+راستش.. من..تنها

در آوردم و    فم یاز ک  لموی.. موبا دی به ذهنم رس یفکر ه یمتعجب بهم چشم دوخته بود.. صالح
 به صالح گفتم رو 

 دانشگاه  می تا باهم بر نجا یا انیبه دوستام ب  زنمی+االن زنگ م

 فهمن یم ویکه همه چ انیخب اگه ب-

  نیترن..من بهشون اعتماد کامل دارم مطمئن باش  کی+اوناخبردارن.. از خواهرمم بهم نزد 
 گنی نم یبه کس یزیچ

 مونم ی منتظر م نیماش  رونیب انی دوستاتون م کهی..پس من تا وقتیاوک -

  افشونیق ننیمنو با صالح بب یلحظه خندم گرفت..وقت هی..نجایا انیزدم بهشون تا ب  زنگ
بودنو   سادهی کنار درخت وا نطوری..همداشدی سروکلشون پ قهی.. بعد از چند دقهیدنی چقدر د

که   ییشدمو سمتشون رفتم..  داشتن باچشما ادهیپ نی ..از ماشکردنیبه اطرافشون نگاه م 
 کردنی زده بود نگاه م هی تک نیکه به ماش ی شده بود،به منو صالح ا  سیه توپ تنانداز
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 : دمیخند

 +سالم عرض شد 

زودتر به خودشون اومدن و به طرفم هجوم آوردن، پشت سرهمم ازم سوال   مای و فاط نایم
 دن ی پرسیم

به سواالتشون   ی..وقتکنه؟ی م کاریچ  نجایا ن ینکنه همون خاستگارته؟ا ه؟یپسره ک  ن یا-
.. دادیرو با نگاهش قورت م چارهیهم به زهراکردم..داشت صالح ب ینگاه هی دادمی جواب م

 برداشت و باحرص گفت  زیزهرا به طرفم خ ییهوی

کنه.. ِا ِا ِا جون تو   ریکوفتت شه تو گلوت گ شاهللی.. ایخوشکل نیحرومت باشه پسر به ا-
 بر خودش تور کرده ها  یگریچه ج نیبب

پاسش بده    شمیکشتمت، البته  نخواست ایخدا اگه پسره رو َدِکش کن ی به خداوند سحر
از   ی  الماس نینکرده همچ ی که خدا چسپمی..مثل کَنه بهش مستمیمن مثل تو خل ن نوریا

 دستش ندم 

 :سالم صالح

 کردن ینیه  هیها از ترس   بچه

 ام  ینیبترسونمتون.. من صالح ام  خواستمی..نمدیخندشو کنترل کرد: ببخش صالح

 بود..  نایکه تونست زود خودشو جمع و جور کنه م یکس

 نامی..من مین یام ی :سالم آقانایم

  نیهم ی لقمه چپ کرده بود!.. برا  هیزهرا رو  ماویموش اومده بود زبون فاط یانگار یول
  یحیبخند ملکرد..صالح ل یو زهرا رو معرف  مایفاط  بیدست به کارشدو به ترت ناخودشیم
 زد:

 .. بااجازتون رمیم  گهی..خب من د تونی خوشبختم از آشنا -
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 داخل دانشگاه.. رفت

 داااایشانس آوردم که نشن یری :تو َنمزهرا

 رشد یکه د می :شانس که چه عرض کنم..حاال بر نایم

 .. میبعد وارد محوطه دانشگاه شد  قهیماهم چند دق 

با   خواستهی..نگو که منیشما بر  ام،یمن خودم م ی:خب پس بگو چرا گفتمایفاط
 دل آزار....  شهیکه نو که اومد به بازار کهنه م گفتنی راست م مای. قدادیب   شیشوهرجــووون

 ..  دمیخند

 کنم.. بد کردم؟  زتون یکوچولو سوپرا  ه ی  خواستمی+خب م

 شد؟ ی چ شبید ی.. راسی :نهه خوب کردزهرا

 م ی کرد غهی+ص

 دادزدن:  باهم

 !! ؟ییییی چ-

 بودن نگاهشون به سمت ما جلب شد... کمونیکه نزد یبلند بچه ها،چندنفر   ی صدا با

 ..عه چه خبرتونه؟ سیی+ه

 چقد هولن بابا  گهید نای: ادیکش یپوف مایفاط

 اره ی خفته رو از چنگ پسرشون در ب ی با یز ن یا ادیب  یکی دنیترسی م دی :شازهرا

 +زهرااا 

 .. گم؟ی:مگه دروغ مزهرا

 نینیرو بب:بچه ها اونجانایم
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به رنگ زرد که لباسو شلوار   ی پسر الغر باموها هیابرو به سمت راست اشاره کرد.. باچشمو
درخت لم داده بودن   ری ز مکتین ی رو گهید یپسر  هیبه تن داشت..خودش و  یمشک

 چندتا پسرو دخترم کنارشون واستاده بودن.. 

 متنفرم  کننیکه موهاشونو رنگ م یی از پسرا شی:ازهرا

 خودشه ی رنگ موها  د یشا یدونی+آخه تو از کجا م

 موهاشو رنگ کرده اَه اَه مور مورم شد  زنهیبابا..داد م  یگیمی:چزهرا

 پسره مو زرده آب آورد ی بود رفت برا ستادهیاز پسرا که ا  یک ی:اونجارو.. مایفاط

 !! ه؟؟ی..مگه پسره ک کنهیم  یپسره چاپلوس ی :خو داره برازهرا

 ..می به موقع برس یسرکالس.. حداقل روز اول می حرفارو.. بر نیا  نی+ولکن

 عشقوالنه مزخرف   ی متنفرم.. همش شعرا اتی.. از ادبمیدار  اتمی:اوف ادبمایفاط

 :عشق کجاش مزخرفه زهرا

گشتن، کالسو   ی..بعد از کلمی گشت  یدنبال کالسمونم م می کردیکه بحث م  نطوریهم
 داخل کالس....  می ..رفتمیداکرد یپ

 : آخ مردم.. چقدر راه رفتم پام تاول زد یخودشو انداخت رو صندل زهرا

هم تو کالس بودن..نشستم   گهیچند نفر د هیاز ما   ریبه کالس انداختم..به غ ینگاه هی
 ..زهرابلندشد..  مای نشسته بود پشت سرمونم زهرا و فاط نای.. کنارم میروصندل

 ام ی:من االن مزهرا

 ادای استاد م +کجا؟ االن

 .. رونی جواب بده رفت ب نکهیا بدون 

 ره ی ..به تو نگفت کجاممای+فاط
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 ر یخ-

 با آرنجش زد به پهلوم.. نایم

 ؟ یزنی +آخ چرا م

 به درکرد...  اشاره

 آقا صالح  -

  ستادهیا  یپسر هی!.. دم در با دمیَتَرِق مهره  گردنمو شن ی سرمو چرخوندم که صدا یجور
.. روشو ازم گرفت و بااون پسره رفت ته کالس نشست..قلم سرنوشتم  کردی بودو نگاهم م

ها   وفتهیِچَشم به چشِم صالح ب خوامیکه نم دهی .. نقطه ضعفمو فهمسازهی باهام نم گهید
 ..پووف خل شدم رفت..کنهیجلو چشمام سبزش م ی ه رآرهلجمو د نکهیا ی برا یول

 ه یاون کله زرده ک  دمی:بچه هاا فهمزهرا

 ه؟؟؟ یک  گهید د:کله زرنایم

 که پسرا و دخترا دوَرش کرده بودن   گهی د گم ی :همون پسره چوب خشکو مزهرا

 .ی آمار مردمو درآورد ی+باز رفت

 yes: زهرا

 هست؟  ی :حاال طرف ک مایفاط

 کرد...  فیبا آب و تاب تعر زهرا

  شوی همون چاپلوس ی پسره از اون خر که نه گاو پوالست، برا هیاسمش ساسان رستم-
.. تک فرزنده و تازه پسره  کنهیم یامانش از باباش طالق گرفته و خارج زندگ ..مکردنیم
سال عقب   کی  اشمیسرمون دوست دختر داشته..بخاطر گندکار  ی اندازه  موها  یر یکبیا

 افتاده  
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 ؟ ی دیاز کجا فهم ناروی+حاال ا

 :مارو دست کم..نهههههه زهرا

نگاهشو   ری ..مسکردی صدر شده بود به روبه روش نگاه م یکه اندازه دهِن غارعل یدهن با
 آوردن داخل  فشونویگَِله آدم تشر  هیدنبال کردم..بعله آقا ساسان با 

 گفت  زهراباحرص

 چسپه  یبهش م ش یری پونه مثل س یول ادی مار از پونه بدش م-

 ..  دمیخند

 ؟ ی االن تو مار یعنی+

 ااایفرق سرت که از وسط نصف بش  بزنم تو یجور  هینکن  یکار هی ..گلم.. زمی سحر عز-

 اعصاب.  یخب حاال ب لهی+خ

 

...   ومدیزد که اصال خوشم ن یسرشو چرخوند..نگاهش روم قفل شد.. چشاش برق   ساسان
نشست..اوف چه  یصندل  ی سمتم که استاد داخل شد..اونم رفت رو ادیب خواستیم

  یدانشجو رو به طور اتفاق هی درس دادن گفت هر ترم   یبعد از کل یع ی! استاد رفیشانس
نمره براش  2کنفرانس انتخاب شد،  ی که برا یس..هرک  کنمیکنفرانس دادن انتخاب م ی برا

همه دانشجو درس بدمم   نی جلو ا  نکهیتصور ا یخداا منو نگه..حت  ی ..ا شهیدرنظرگرفته م
 وحشتناکه..

 سالم -

 شو دادم... باالگرفتم..ساسان بود.. جواب سالم  سرمو

   یساس گنی ام..بچه ها بهم م یمن ساسان رستم - 
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و خودمو   رمی االن انتظار داره دستشو بگ ینیبه طرفم گرفت.چشمام گرد شد. وا   دستشو
 کنم؟!  یمعرف

 م ی دی جماعت مخصوصا از نوع مذکرش دست نم بهی:دستتو بکش..ما به غرزهرا

 بود گفت  سادهی که کنار ساسان وا یپسر

 ست؟ یتو ن  ی دستا فی مشت امل؟؟ ح هی.. به ؟ی دست بد ی خوایم  یک  ..آخه بهیساس-

نفس  یبه جوش اومده بود که به ق ل ق ل افتاده بود.. ول ی امل؟خونم به حد   گهی به من م 
نخود هم بهشون محل نزارم..خودمو خونسرد   هی اندازه   نکهیراه ا  نی..بهتر دمیکش یقیعم

 نشون دادم

 هستم  ی..منم سحرتوکلیرستم ی +سالم آقا

 :سحر..سحرخانم..ساسان

 ِچندش   شیزد.. ا یچشمک

  ی آقا یبهم بگ ی توهم به جا کنن یصدام م ی..سحرجان، بچه ها ساسی دار یاسم خوشکل-
 صدام کن یساس یرستم

 رو دوشم گذاشتم و سرد گفتم  فمویو.. ک بچه پرو شهی!چه زودم پسرخاله مجاانمم؟

 صداتون کنم راحت ترم  ینجوری+من ا

بچه هان و    دمیبرگشتم د  یزد به بازوم..وقت یکیراست رفتم ِسلف.. هیاز کنارش رد شدم.. و
 .. زننینفس نفس م

 .. یریم  نوی.. پای..سرتو انداختواشتری :بابا نایم

 .. می نشست زیپشت م هممون
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  دنیفهمیکه نم زدمیم  یکیمطمئن باش  ومدمینم رونی از کالس ب گهی د هیثان هی+آخه اگه 
 از کجا خوردن 

 اد یتا حالشون جا ب زدمی َچکه َنرو ماده بهشون م هی .. اگه دست من بودا  ی:آخخخ گفتزهرا

 ی دادیبهش م  یجواب دندون شکن هی د ی:بانایم

و محل   ی کارو کرد..اگه در برابر رفتاراشون عکس العمل نشون ند  نی :اتفاقا سحر بهترمایفاط
 از فحشم براشون بدتره  ینزار

 اره؟ یب ی برامون چا رهیم ی..خب ک قای+دق

 پام. فکر بکنم رگ به رگ شد  ی :واازهرا

 کنهی:اوف منم کمرم درد ممایفاط

 ره ی م چی :خب..خب.. اهاا منم سرم گنایم

 برم کشمیمن خجالت م گهی د نی+عه لوس نش

  زی به ر زیر خوام ی..زود برگرد مزهی خجالتت بر  کمی..برو تا یتو بر می خوایم  نمیهم ی :برامایفاط
 ی افتاده رو بگ شبیکه د ییاتفاقا

 گفتم.. یلعنت هیلب   ریز

 گذاشتم..   زی م ی ها رو رو ی چا

 رفتم.   یجون کندن هی+اوف با 

 یبردار ی.. باس هر دفعه تو بریکن ی برداشت:عادت م  اروی از چا یکی  زهرا

 بزنم که....  تی لب به شکا خواستمیم

 نه  ایبه خواستگارت  ی دیجواب مثبت م شدیچ  نایم ی:راستمایفاط
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 ..دی تو گلوم پر ی چا

 !! ؟ییی :چزهرا

 زد به کمرم..گلومو صاف کردم.. مایفاط

 ؟ یخواستگار دار گه؟تویداره راست م ی..فاطنای+م

 با لبو نداشت گفت:  یکه فرق یا صورتب نایم

 جواب مثبت..بدم  خوامی..مآره

 :دیکش ی خفه ا غی..زهرا جکنهیداره ازدواج م زمی..دوست عز شدینم باورم

جواب مثبتم   خواستهیتاازه م ؟؟ی تو خواستگار داشت می متوجه بش دی .. ما االن با ییینیم-
..فکر کنم اگه میفاِبت  قیسرمون رف ری.. خیبه ما نگفت یگفت  یبه فاط دهی نم یبده.. اصال معن

 نه؟  یگفتیتو تا روز عقدتم بهمون نم گفتینم یفاط نیا

که  یبگم اما روز  خواستمی هم نم یبهتون بگم..من به فاط خواستمی :نه بخدا..االن منایم
برداشت.. مامانمم از  وی زنگ زد خونمون که مامان گوش اد،یب خواستیخواستگاره م

مظلوم کرد( اگه از دستم   افشویگذاشت..)ق یکف دست فاط زویاومد همه چ یحالخوش
 ن یخودتون ببخش یبه بزرگ  نیناراحت

..حاال ایازدواج کن ی خوایم شهی اصال باورم نم ی..ولبخشمیم یکنی:باشه حاال که اصرارمزهرا
 هست؟  یداماد بدبخت ک  نیا

  رفتمیکه م ی پسره وقت گهی. دوست مامانم بوده..مامانم ممی :پسر معلم خصوصدی خند نایم
 ده ی درس منو د ی خونشون برا

 +عهه خب پس مبارک باشه 

 ی :مرسنایم
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 بپوشم   یحاال من لباس چ ی:لعنتزهرا

 بپوشه.. یچ نکهیخدا به فکر ا  شهی.. هممید ی خند هممون

 :خب سحر حاال نوبت توعه.. مایفاط

کردم..کالسامون که تموم شد زنگ زدم به صالح،   ف یبه صورت خالصه وار براشون تعر  منم
 ...سایهمون درخته وا ریز  ایب گهید  قهیگفت تا چند دق

 

 # صالح

 

 به در اتاقم خورد ی ..تقه ادمیرو نوش می از چا یاز کتاب گرفتم و کم چشم

 د ی+بفرما 

ناهار  ی نگاهش کردم که گفت:صالح جان به سحر زنگ بزن و برا  یدرو باز کرد..سوال بابا
 خونه ادیدعوتش کن ب

  نجاشیبه ا ییدادم..لعنت یفیگوشه چشممو با انگشت شصت و اشارم فشار خف  شیتشو  با
 گفتمو بعد از رفتن بابا شماره سحر رو گرفتم.. ی فکر نکرده بودم..به اجبار باشه ا گهید

..دوباره شمارشو گرفتم و  دهیبابا چرا جواب نم  ی باشد.." ا یم"مشترک مورد نظر پاسخگو ن 
به   ی بود برا  یاسم کاف نی"..ا1یبود دوختم.. "اصول حسابدار زیم ی که رو یچشمم به کتاب

که با  ی ا ،رشتهی که از قهوه ت رک هم برام تلخ تربود..رشته حسابدار ی آوردن گذشته ا ادی
از جونم   زتر ی عز شی سال پ4که  یکه هم من هم اون ی داشتم..رشته ا تش تمام وجود دوس
 ی بعد از اون خنجر زهرآلود یم،ول ی وارد دانشگاه بش مو یکنکور بد  می گرفت  میبود، باهم تصم

 فکرشم بکنه یحت تونه ی کس نم چیکه تو قلبم فرو کرد،اونقدر ازش متنفرم که ه

 پشت خط،افکارمو پاره کرد..   ی گرفته ا ی با صدا یخانوم
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 بلهه؟ -

 گرفتش مشخصه که خواب بوده  ی صدا زا

 +سالم..سحرخانوم؟ 

 بله خودمم و شما؟ -

 کردم..  ی خنده ا تک

 شرمنده مزاحم شدم.. نی خواب بود ی+صالح ام..انگار

 ..نی نه نهه مزاحم چرا اتفاقا شما مراحم-

  نیباش  لی..عرض کنم خدمتتون که بابا شما رو ناهار دعوت کرده خونمون اگه ما ی+مرس
 دنبابتون  امیظهر م12ساعت 

.... - 

 +الو.. سحر خانم 

 گفت   یچیگ با

 بله   یعنیها؟-

 گفتم؟   یچ نی+متوجه شد 

 اهوم -

 دنبالتون.... امیم12لب زدم: پس ساعت مشکوک 

 

 ِاف رو فشار دادم..  ِاف

 بفرما داخل -
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 باز شد..   یکیبا ت در

 اد یب نی ..لطفا به سحر بگی+ممنونم خانم توکل 

 منتظر موندم.. قهیدق چند

 داخل دی سالم ..بفرما-

 سرش بود..  دیبا چادرسف  یرنگ یصورت یکردم..روسر  نگاهش

 م؟ ی+نه ممنون..بر 

 زده نگاهم کرد..   رتیح 

 کجا؟ -

 بهتون زنگ زدم و بهتون گفتم  ی+فکر بکنم صبح

 گفت: خاک تو سرم رلبیز

 با تته پته ادامه داد: و

 د ی..ببخشنیگفتی..چدمیودم..انگار درست نفهمخب..راستش.. اونموقع..خواب آلود ب -

 زود خندمو قورت دادم:  یول  گرفتیداشت خندم م شدیرنگ به رنگ م یه نکهیا بخاطر

 مونم یمنتظرتون م  نیتو ماش نی شیآماده م ینداره...خب تا وقت ی+اشکال

پارک  اط یتو ح نویبه طرف خونه..ماش می اومد و حرکت کرد قهیدق20..بعد نیرفتم تو ماش و
 گفت  زجون ی باسحر، عز  یبابا و سمانه بعد از احوالپرس  زجون،یداخل..عز میکردم..رفت

 کن  ییصالح جان..سحر رو به اتاقت راهنما-

 کردم  شیسمت اتاقم راهنما به

 آقا صالح قبله کدوم طرفه؟ -



 مال خود من باش 

 
82 

 

 وارکردمیبه کنج د ی زدم..اشاره ا ی پوزخند

 ؟ یبگم دوال و راست بش هتره ابی ینمازبخون یک  ی برا ی خوایم یطرفه ول ن یا-

 کرد... کی بهم نزد ابروهاشو

 گه یخدا د ی برا  ؟خبی چ یعنی-

 زدم یپوزخند صدا دار ندفعهیا

 هم وجود داره؟.. یکس نی+خدا..اصال مگه همچ

 بهم زل زده بود    ی بهت زده ا  افهیباق

 ..نیجمع منو سوم شخص و با پسوند آقا صدانزن ی باشه تو ادتون ی+درضمن..

 ..رونی ندونستمو از اتاق اومدم ب زیرو جا ستادنی ا گهی د هیثان هی

 ..پارسا کالفه گفت: می رفت نمنیخوردن ناهار به اتاق نش بعداز

 شن؟؟ ی است یِپلِ  یباز   میبر  ادیم یماهان ک  ییاوووف حوصلم سر رفته،پس دا-

 اد یب یک  ستی معلوم ن ییمامان، دا زدلی کن  عز ی:خودت برو باز سمانه

 ن یبه زم دی کوب پاشو پارسا

 کردنو َندوووست..  یباز یی..تنهاخواامینم-

ماهانت   ییدا یتاوقت میکن  یباهم باز میبر  امیمن ب ی خوایرفت کنارش نشست:م سحر
 اد؟؟ یب

 بکنه ِشنی استِ  یِپلِ  یباهام باز  خوادیم  یی:هوورااا..زن دا پارسا

 ..یدست سحر رو گرفت و باخودش برد تو اتاق بغل یخوشحال با
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  ی ..آروم و قرار نداشتم و براومدیاتاق م ی خنده هاشون از تو ی بار صدا کی  قهیدق چند
کار  ی ..آخر کنجکاوکننیم کاریبدونم دارن چ خواستیبار کنجکاو شده بودم..دلم م نیاول

.درو آهسته بازش کردم..از  باز بود. مهیکه ن یخودشو کردو من رو کشوند تا دم در اتاق 
 سرم سبز.شد!!!  ی روبه روم شاخ رو ی صحنه   دنید

..به  زدی بودو به هوا مشت و لگد م ستادهی ا ونی بدون چادر پشت به من،رو به تلوز  سحر
 بود گفت  ستادهیپارسا که کنارش ا

 متر باز بمونه..  هیبرات بزنم که دهنت  یحرکت هی-

 بلند گفت  نویبه زم دی و محکم پاشو کوب  دیدرجه باز کرد..به طرفم چرخ90راستشو  ی پا هوی

 هوووووداااااا -

سحر چشمش به من بهت    د،ی خندیحرکت سحر م نی که پارسا قاه قاه به ا نیح نیدرهم
  گهیکه از هم باز و دستاش تو هوا معلق بود، خشکش زده بود..د ییزده افتاد..اون هم با پا

 خنده...  ری زدم ز یپق رمویندم بگنتونستم جلو خ

 

 # سحر 

 

 ..دی خندیداشت به من فلک زده م نجوریهم صالح

 ..ستادی کنار صالح ا سمانه

 ؟ ی خندیم یبه چ ی!دارشده؟یداداش...چ-

 زد.. ی لبخندکج صالح

 نشده  یچیه-



 مال خود من باش 

 
84 

 

 بهم کرد: یثینگاه خب سمانه

االخره بعد از مدت ها  ب یدونیکه تو رو به خنده انداخته درد نکنه..آخه م یدست گل کس-
 .. مینی خنده از ته دل داداشمونو بب می ما تونست

زده انداخت   رتیبه من ح ینگاه  می!!..صالح نبی آدم مدتها نخنده؟؟!! چه عج شهیم مگه
  هیتک واری و رفت.. سمانه هم بعد از چشمک زدن به من، پشت سر صالح حرکت کرد..به د

ر خوردم رو زم   یآبرو برام نمود..پشت سرهم دارم سوت گه یذره هم د هی ی..حتنیدادمو س 
در اومد..چطور   غمیج ناعهیم یامشب عروس نکهیا ادیاز االن..با   نمی ..اون از صبح ا دمیم

 بگم تو برو من جات هستم:/... یگل یبه ماه دی اموش کرده بودم!! من باامشبو فر

 دنبالم..   ادیب نجایو ا ستمیخبربدم، خونه ن مای به فاط د یبا

 ...مایدرآوردم و زنگ زدم به فاط بمیاز تو ج  مو یگوش زود

 ؟ یخوب ی+سالم فاط

 ؟ ی خوبم تو چطور زمی سالم عز-

ناهار دعوتم کردن خونشون..بخاطر   ی بهت بگم که خانواده  صالح برا خواستمی+تشکر...م
 دنبالم؟  ی ایب نجایا  یتونی. تو منامیاالن خونه صالح ا نیهم

   ستمی..اما من آدرس خونشونو که بلد نامی م ست،ین یمشکل-

 برم بپرسم..فعال   دیصبر کن با  ستم؛ی بلد ن یخودمم درست و حساب  یگیراست م ی +وا

 مبل نشسته بود..بافاصله کنارش نسشتم  ی ..صالح رونمنیو رفتم داخل نشسرکردم چادرم

 یدنبالم..ول نجایادایاز دوستام گفتم ب یکیدوستمه..به  نیبهتر  ی..امشب عروسزهی+اوم چ
 ست ی آدرسو بلد ن

 رسان امیروشن کردم و رفتم تو پ لمویموبا 
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 براش ِاس کنم؟   نی آدرسو بگ شهی+م

 ...دیخند

 چرا دوستت ؟خودم دربست در خدمتتم  زدلمی عز-

 شدم..آب دهنمو قورت دادم..  شوک 

 م؟ ی دونستیما نم وی بود لیزن ذل-

 گفت•_•  ینجوری..پس بگو چرا اکنهیبالخند داره نگاهمون م ینیخانم ام دمی د برگشتم

 که رفت صالح زمزمه کرد  ینیام خانم

 بزنم لبشو تر کرد و ادامه داد:  وی حرف نی مجبور شدم همچ-

 کنن یخانوادم بهمون شک نم ینجوریمن برسونمتون ا  هترهب

 برم خونه تا لباسامو..   دی آخه با  شمی+مزاحمتون نم

 رسونمتون یمن م ستین یمشکل-

 لب گفتم: باشه  ریز

 داد زد  یکی هوی..رسونهیاس دادم که صالح منو م ما یفاط به

 سالااام-

  نمی و دستمو گذاشتم رو قلبم.. تند تند خودشو به قفسه س دمیکش  ینیه هیترس  از
 بود انداختم..صالح اخم کرد ستادهی..نگاه وحشت زدمو به ماهان که دم در ادی کوبیم

 ؟ یورود باشکوهت برنداشت نی تو هنوز دست از ا-

 به من کرد  اشاره

 ی زنمو ترسوند-
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 یستباز سرشو خاروند: شرمنده زن داداشم..آها را شی با ن ماهان

 برداشت و جلو دهنش گرفت  یونیتلوز ریز  ی از رو کنترلو

 یصالح و ته تغار کهی..برادرکوچینیکنم..من ماهان ام یخودمو برات معرف خوامیخب م-
  یکنیباخودت فکر م یدار دی..شا هیسالمه رشتتم پزشک19..آهان من؟یچ  گهیخانواده..د نیا

من فقط پنج شنبه و جمعه ها    نی بخاطر هم رازِ یمن تااالن کجا بودم؟..من دانشگاهم تو ش
 پنچ شنبه که من االن درخدمت شما هستم  زم..خب امروامیب تونمیم

 ؟یکن یخودتو برام معرف  ی خوایزد: نم یچشمک 

 حرکتش خنده ام گرفت: نی کنم..از ا یکنترلو جلو دهنم گرفته تاخودمو معرف  دمید

..مثل تو هم ته  خونمیو "دانشگاه..." درس م هیسالمه..رشتم روان شناس19 ی+منم سحرتوکل
 ...میتغار

 خودشو خم کرد:خوش وقتم  کمیاش گذاشتو   نهیس ی رو دستشو

 ن ی.همچنی+مرس

کامال در تضادن! ماهان شوخ   یبود امـــا از نظر اخالق صالح هیچهره اش شب باً،یتقر ماهان
صالح برعکس ماهان   یاز صورتش بود ول یو لبخند عضو جدا نشدن طون،یطبع بودو ش

ازش  یلبخند خشک و خال هی ماهان، ی طنتایبا دقت فراوان بعد از ش ی تونستیم دی بود،شا
 و جالب بود!  بی عج مبرا اتشیخصوص نی.واینیبب

 م؟ ی :برصالح

 رو سرم مرتب کردم  چادر

 م ی +بر

 گفت  یطانیبا لبخندش ماهان
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 دور دور؟  نیر ی ؟میکجا به سالمت-

 ..گردمی دوستش بعدش برم یسحر رو ببرم عروس خوامی فقط م ری:نخصالح

 توهم برو   کار؟یچ ی ایخونه ب ی خوا ی:  مینیام ی آقا

تنهاحوصلم  درصد زنونه مردونه جداست..منم خودم تک و 100:نه بابا به احتمالصالح
 ره ی سرم

 .. امی:غمت نباشه داداش منم باهات مماهان

 د یدستاشو بهم مال ماهان

تو اتاقم اماده   رمی ..پس من مگذرهی..شک ندارم بهم خوش میوقته نرفتم عروس یلیخ-
 بشم 

 اتاقش  ی رفت تو و

 :خب مشکل حل شد پس توهم برو آمادشو ینیام ی آقا

 به ناچار قبول کرد..  صالح

  ناجوابیاونروز م ی.. وقتیبه طرف سالن عروس  م یخونه..آماده که شدم حرکت کرد  می رفت
اش عجله داشت که گفته بود  ی لیبه ل دنیرس ی (اونقدر برانایخان)شوهرم نیمثبت داد..آرم

چند روز راستو   نیو من خودم همه کارا رو تو ا   میکنی هفته عقد م ن ی روز پنج شنبه هم
که االن  یسالن ری مد نینداشتن چون آرم یکردن سالنم مشکل ورزر ی ..براکنمیم سِتشیر

 ..رهیم یو خرش هم حساب رهیگرفتن بود باالخره مد   یعروس

 م ی دی:رسصالح

 و ماهان رفتن طرف مردونه منم رفتم طرف زنونه.. صالح
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کردم به   داشونیپ یو زهرا گشتم..وقت یبودن..باچشم دنبال فاط ومدهی هنوز ن نی و آرم نایم
 طرفشون رفتم.. 

 +سالم

دست تو دست هم اومدن داخل... مامان   نیو آرم ناینشستم م یکه م  نیح نیدرهم
  هیمثل  یپف پف  ییا روزهی تو اون لباس ف نای..مکردی دومرغ عشق اسپند دود م ی برا ناهمیم
..زهرا  می نشست یکه سرجامون م ی.. موقعمیگفت  کی شون تبربه می ماه شده بود..رفت کهیت

 ن شروع کرد به غر زد رزنایمثل پ

بندازن..اون دوتا نکبت که شوهرکردن اونم چه  یمنو تو باس دله ترش ی برا  ییفاط-
  نیسالن به ا   سیکه خودش رئ می کیشرکته اون   سی که باباش رئ  شیکی .. یشوووهر
  ایازت دارم. آ یسوال هیشد( خداجونم..من   رهی..)به سقف خمی.. فقط من و تو موند هیقشنگ
 من..  م؟یزشَتکو کجابوده ا نیمنو ا دی ا کردهی م سمیق بندگانتان ت نیشانس ب نیداشت یوقت

 سرفه افتاد و خداروووشکررر آه و نالش نصفه موند  به

 م یآب بخور   می ـــمم،بریجون جوَنک ،ی جون ی( فاطما یبه فاط دی:گلوم خشک شد..)چسپزهرا

 ینکن یوراج  نقدریا  یخواستی:نــــهه ممایفاط

 دم یکش یداخل بود منتتو نم یاگه آب خور گه،ید ا ی:اَه بزهرا

 کرد.. یراض ویقربون صدقه رفتن، فاط دو یتهد  یباکل بالخره

لبشو   یه  کباری  قهیزهرا تو خودش بود و چنددق ی..ولمااومدنیبعد زهرا و فاط قهیدق چند
 گرفت یگاز م

 .. زهرا چشه؟ ی+فاط

 دسته گل به آب داده باز -

 مگه؟؟  کارکردهی+چ



 مال خود من باش 

 
89 

 

 کن  ف یزهرا رو مخاطب قرار داد: خودت تعر یفاط

..اما من حوصله   میهامونو سرکن یلباس تا روسر ضیتو اتاق تعو  می:خب ما اول رفت زهرا
 رونی ب می بود سرکردمو رفت زیکه او یچادر  ن یهم ی م برانداشت  مویروسر داکردن یپ

اب پر کردم تا روش   وانیل هی..منم جوش اوردم کردیمسخرم م  افمیبخاطر ق یه ماهمیفاط
شدم ابو   کیدهن گرفتمو دنبالش کردم..بهش که نزد تودر رفت منم چادرمو   یول زمی بر
..اخ ی ا  افهیپسرخوش ق هی  ی رو ختمیداد..منم که از بس خوشانسم ر یاما جاخال ختمیر
 ..می بود..هردومون باتعجب بهم زل زده بود سیخ سهی لباسش خ یدونینم

 م یخوا ی..آقا معذرت می کارکرد یچ نی:خاک به سرم..زهراببمایفاط

 دستپاچه گفتم  منم

 زم ی شما بر  ی رو خواستمی..من.. من نمدی+ببخش

 از تنش فاصله داد: سشوی لباس خ کمی  پسره

 شه ینشده که. خشک م یزیاشکال نداره خانم، چ-

 نگام کردو با لبخند گفت  هیاشک تو چشمام جمع شده بود..اونم چندثان شهینم باورت

 ..گهی خب من برم د-

 دهن باز کنه منو ببلعه  نی زم خواستمیفقط م  یدونی نم اوف

 زدیبود سرت داد م گهید یبوده اگه کس یپسرخوب  ی شانس آورد ی..ولزمی نداره عز بی:عمن

 ادیفکر کن  عاشقت بشه و ب ن یاصال به ا گه یگفت:سحر راست م  یبه شوخ  مایفاط
 ی رسیبه آرزوتم م  گهید تی خواستگار

بودا نه   یز یعجب چ ی..ولی..هعـــمیخواستگار ادیکه من زدم عمرا ب ی گند نی :هه! باازهرا
 فاط؟ 
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 دم یخند

 وانه ی+د

..صالح شونیرفتن سرخونه زندگ  نیو آرم نایتموم شدوم یشب که گذشت عروس مهین از
..ماهان و صالح دم در رونیب می از سالن منتظر ِمَنن..هرسه تامون رفت رونیبهم زنگ زد که ب

 : دی زهرا رنگش پر هویبودن که  ستادهیا

 نکه ی..انکهیا-

 ؟ ی چ نکهی+ا

  شدنیتر م کی ..هرلحظه که بهمون نزددمینگاهشو دنبال کردم که به ماهان و صالح رس رد
 .. زدیم ی دیبه سف شتری زهرا رنگش ب

 دوباره بر زن..  ی:سالمماهان

اش به زهرا بود   رهی..نگاه خدی بابهت به زهرا زل زده بود..دوتا ابروهاش باال پر دویبر  حرفشو
امابا اخم جانانه  زهرا، خندشو   رخندهی ز شد،زدیبازترو بازترم ششیو لحظه به لحظه هم ن
 ..رهیگ یصورتش به وضوح مشخص بود داره جلو خندش رو م یقورت داد..اما از قرمز 

 ؟ یکنینم ی : زن داداش..مادمازل هارو معرفماهان

 کردم.. یرو معرف مایو فاط زهرا

 گرفت  ی ژست متفکرانه ا ماهان

 نکردم؟! ارتیز ییمن قبال شما دوتاخانم محترم رو جا  گم،یم-

 ..فکرمو به زبون آوردم کردیمثل آفتاپ پرست رنگ عوض م یه  زهراهم

 ه؟ یچ ه یقض ن ی..راست و پوست کنده بگنایزنیمشکوک م  ی+بدجور

 ِمن ِمن کنان گفت  زهرا
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 شون ی..اشونیا-

 خت ین رهستن که زهرا آب روشو  یهمون کس شونیگوشم گفت:ا  ریز  مایفاط

تا نخندم..ماهانم  گرفتمیاز داخل دهنم گاز م یلپمو ه یول شدمیاز خنده منفجر م داشتم
 ..کردی زهرا رو نگاه م  ــزیمثل چ

 حوصله گفت:  یکه تا اآلن روزه سکوت گرفته بود ب  صالح

 ..می ما بر  نیندار یخب خانوما اگه کار -

 یلی..برام خکردیرو تماشام رونیماهان ساکتو آروم نشسته بود و ازپنجره ب ن،ی ماش ی تو 
دوست داشتم   یلیفرق داشت!..خ  شیبود آخه باماهان شاد و شنگول چندساعت پ بیعج

 آروم و توفکر باشه  ینجوریباعث شده ا  ی زیبدونم چه چ

  *    *    * 

کنفرانس بدن..خب خسته   د یما با ی برا ی"درس..."خانم توکل  نیروزچهارشنبه که با من دار -
 ن ینباش

 گفت؟ نههه استاد اسم منو گفت؟؟؟؟؟؟  یچ نی..ای ا

من اشتباه   نیبگ نیکه دوستش دار وی+بچه ها..استاد اسم منو نگفت نه؟؟ جان هرکس
 ..دمیشن

 ی دیِاشِتب)اشتباه(نشن چمی:هنایم

 خداا ی نه ا ی +وا

  رتیداره گ  ینمره مفت و مجان2که  یخوشحال باش دی ..بایکوه بکَن ی:خوبه نگفته برمایفاط
 ادیم

 همه آدم درس بدم خـــب نیجلو ا  تونم ی ..خــوام..من نمی+ اون نمره رو ِن..مــ
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 شرمت   ختنِ یر  ی هم هست برا یعجقم،گلم،نفسم. تازه شروع خوب یتوانی :تو مزهرا

 تونم یمن نم گمیبه استاد م رمی+اصال  م

 کنم یم  َمتیق ِمهیدرجا قِ  ی :سحر اگه برمایفاط

 :چه خشن نایم

 شانس  ی..آخه چرا مننن؟؟اَه به خشکومدیداشت اشکم در م گهید

  نمیبش  ر یدل س هیو من  ی ما کنفرانس بد  ی برا ی ایصبرانه منتظرم  ب  یسحرجان..من ب-
 بشه اونروز  ینگات کنم..آخ چه روز

 گفتم   نیگوش خراش ساسان بود.. خشمگ  ی صدا

 ن یصداکن یاگه منو خانم توکل  شمیممنون م یلی+خ

 :جووون خشمت  قربوون ساسان

 گفت:  ت یباعصبان مای..فاطرفتی داشت رو مغزم رژه م یکردم.. بدجور یقروچ دندون

 بچه ها  می .برادیبکش کنار بزار باد ب- 

 .. دیزهرا مثل بمب ترک  م، ی گذاشت  رونی پامونو از کالس ب تا

  یمشت هیخنامو بکنم توتخم چشماش بعدشم نا نی ا خوادی..دلم مبیزشِت بدترک  مونی م-ِ
  یتا وقت واری بزنم به د یو ه رمی تو مشتم بگ ختشمیری ب ی اون مو شویبزنم تو دماغ خرطوم 

 خنک شه.. گرمیج

  *   *   * 

 صالح شدم ...  نیبچه ها جدا شدمو سوارماش از

 +سالم
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 سالم -

کردم..امروز سه شنبه است و من   دنی رو راه انداخت...منم شروع به نانخن جو نیماش
اگرم غش  کنم،ی که شروع نکرده غش م یفردا کنفرانس بدم.. من دی بدبخِت فلک زده با 

   خندنیبچه ها بهم م کنمیکه من م ینکنم شک ندارم با ِمن ِمن

 اشارمو محکم کندم..  ناخن

 ..یتونی تو م یفرق دار شی با سحر چندسال پ ی بزرگ شد اوندفعه که..نه نه تو االن  مثل

 اد یبا خودت دختر؟.. داره از دستت خون م یکنیم  کاریچ-

 ..دستمالو به طرفم گرفت.. ومدیداشت خون م گفتیم راست

 ؟؟ یکنیم یبدختت خال ی که حرصتو سر ناخنا شدهیچ-

به   کردی م ییخودنما  شیشونیپ ی رو شهیکه هم  یزی به طرفش چرخوندم..بااخم ر سرمو
 جلو چشم دوخته بود.. 

 نشده.. یزی+چ

 ؟ ی مطمئن-

 :آره دمیکش یآه

بکنم االن؟   یکنم چه غلط کاری..چیییلعنت ی.. لعنت زیمحکم انداختم رو م و یفارس کتاب
..محکم  ی واا مونهینم ادمی . همشم حفظ کنمم که داره ستمی خالصه کردنو هم که بلد ن

خفه  غیسرم روشن شد..ج ی المپ باال  هی  هوی.. ختمیر بلندمو بهمش ی چنگ زدم به موها
  نا یبود م دهی .. چرا زودتر به ذهنم نرسلمیرفتم طرف موبا  زنانباال..بشکن  دمی پر دمویکش ی ا

 بهم بکنه..بهش زنگ زدم..  یکمک بزرگ  تونستیخوب بود و م اتشیادب

 سالم  نای+الو م
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 الو..  -

 +الوو 

خودم بهت زنگ  گهیخونه.. د گردمی دارم برم رونموی ب نیسحر صداتو ندارم، االن با آرم-
 زنم یم

چشمم و   ی از دستامو گذاشتم رو یکی و  دمی..روتخت دراز کشیعسل ی گذاشتم رو   موی گوش
دستمو   نکهیبلندشد بدون ا  می گوش ی صدا دینکش  یزنگ بزنه..طول نابهمیمنتظر موندم تا م

تماسو وصل کردمو شروع به   ناعهیم نکهیبرداشتم.. بافکر ا لویاز جلو چشمم بردارم موبا 
 غرزدن کردم 

کنفرانس بدم   دی سرم فردا با ری..خازدارمیبه کمکت ن دی تنته..شد  یدستم به هرچ ناای+الوو م
.. شک ندارم وسط اونهمه کنمیم یپاط یرو دارم قاط زیهمه چ رهیتو مغزم  نم یچیاما ه

 خنده...  ی سوژه  شمیم کنمویم یز یآدم آبرور

 سحر خانم  -

صدا به   ستی ..معلومه که نــــستتتین نایم نکهیبرق گرفته ها نشستم رو تخت..ا مثل
 باشه•_•  نایم  ی خوایم  یکلفت نیا

برم  دی با گهی" چنگ زدم به گونه هام.. دین یجلو چشمام گرفتم.. "صالح ام موی گوش
 تموووم  رمیییییبم

 

 *    *   * 

 #صالح

 

 قورت دادم شدویم لیه داشت به قهقه تبد ک  ی ..خنده ازد یغرم زیر  هی داشت
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 + سحر خانم  

 ..شروع کردم به دمبل زدنیرو صندل نشستم

 دم ی براتون انجامش م ادی از دستم برم ی..اگه کارنیدار  ازی+انگار به کمک ن

 کنفرانس بدم..و..و دی من فردا با   نیدونیخ..خب..خودتون که م-

 ن یریگ یادنمی  نیدار نیخونیم  ی+و شما هرچ

 گفت..    نیغمگ

 آره -

 فکر کردن گفتم:  بدون 

 کنم یکمکتون م  نیخوبه اگه بخوا اتمی+من ادب

!..اما اصال دست خودم ؟یگفت   بودیچ گهی د نیبستم..صالح نکنه زده به سرت ا چشمامو
 نبود!.. 

 ن یدرحقم کرد یلطف بزرگ  نیگفت: اگه کمکم کن  خوشحال

 گذاشتم سرجاش..  دمبلو

 دافظ .. خامیم   گهیساعت د ک ی+

 من برم   ر یگفتم: ام  ریبه ام رو

 خاموش کرد..  لویتردم

 چه زود -

 +کاردارم 

 ..رمی راست رفتم خونه تا دوش بگ هیو   رونیباشگاه زدم ب از
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 بستم و رفتم داخل.. اطویح در

 ی سالم پسرم خوش اومد-

 ی +سالم.. مرس

 :سالم سحر

 زدم ی کنم..به زور لبخند یبود، مجبورشدم نقش باز ستاده ی سحر، هنوز ا  مامان

 ؟ یخوب  ی+سالم سحرگل

 لپاش گل انداخت.. چادرشوتودستش مشت کرد  

 تو اتاقم  می ممنونم..بر-

 گرفتم..   دستشو

 م ی +بر

 ..دستاشو رها کردم دیلرز ی سرد بودو م خی تو اتاقش..دستاش مثل   می رفت و

 +من.. 

 ..ستیالزم ن  یمعذرت خواه-

 جو عوض بشه گفتم:  ی ..برانیزم ی رو نشستم

 ..  اری+خب لطفا کتابتو ب

شاخه  ه یفاصله کنارم نشست..کالسورش رو که باز کرد  یو کالسورش رو آورد..باکم کتاب
 زمزمه کرد:  دوی کاغذ الش بود..کاغذو برداشت خوند..رنگش پر کهیت هیگل با  

 ساسان -

 .. دمیگره خورد..کاغذو از دستش کش  ابروهام
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   می باهم دوست ش خوامیبهت بکنم.. من عاشقت شدم م یاعتراف هی خواستمیمسحر  سالم

 ..منتظرتم عشقم سمی نویکاغذ م نی پا شمارمم 

 :ساسان 09......

 

 .. شهی بودم سرِ راه سحرسبزم دهید ی.. چندبارزیهمه چ یتو دستم مچاله کردم..ب کاغذو

 آقا صالح -

 سرخ شده نگاهش کردم..دستپاچه شد..   تی از فرت عصبان دونمیکه م ییباچشما 

 نیدربارم نکن ی فکر بد کنمی بخدا روحمم خبرنداشت خواهش م-

پرت کردمو سرجام  یتو سطل آشغال یتکون دادم.. گل و کاغذو حرص ن یباال پا سرمو
 نشستم..

 م ی+خب شروع کن

 .. دادی م حینقص توض یکه بهش گفته بودم رو ب ییزایچ

 خوب بود؟ -

 یزدم: عال لبخند

 زده گفت  ذوق

   گهی..هووف خداروشکر مردم دن؟ی گیم ی جد-

 پنچرشد..  هوی

 تو دانشگاه گند بزنم.  می اگه از بدشانس-

 نی ترسیم نقدری+چرا ا
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 کرد ی م ی..داشت باانگشتاش بازنی انداخت پا سرشو

کنم..از استرس من من کردم بچه هاهم بهم   س ی تدر  دیمعلم گفت با  ش یچندسال پ-
 نکردم تااالن..  سیتدر  گهی ..منم   ازترس ددنیخند

 ن یدی من باور دارم خوب کنفرانس م نی بود ی+شما عال

 زمزمه کرد: کرد،باخودشی کالسور و کتابشو جمع م کهیکرد..درحال ی محجوبانه ا لبخند

 هوام عوش بشه حال و  کمیتو شهربزنم تا  یدور هی   خوادیچقد دلم م-

 ..بلندشدم..  کنهی ..چقد بلند بلند فکرمدمیخند

 باد به کلت بخوره..  کمیتا   می بزن یدور هی  می +بر

  خوامیفقط م یچی.. هیبود چم شده؟!..ه بیخودمم عج ی چهارتاشده بود..برا چشماش
 کمکش کنم 

 منتظرم  رونی+ب

 

 # سحر 

 

تا جاش ننه  رهیو داره م بنده یم  لشویباروبند  ز یپا ی ..کم کم آقانی پا دمی روکش شهیش
از  یف یق یبا بستن ی چشمام ستاره بارون شد..دختربچه ا دمیکه د یزی...از چادی سرما ب
 ..آهسته گفتم رونیاومد ب یفروش  یبستن

 خوام یمنم م ی +وا

 گردمیپارک کرد.کمربندشو بازکرد:من االن برم ابونیکنار خ نویموقع صالح ماش  همون
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  هیخدا کاش  ی بخره.وا یبستن  خوادی.عه!حتما مهیفرووش  یدو رفت داخل بستنش  ادهیپ
به دست اومد تو   یصالح بستن قهیازت خواسته بودم.بعد از چند دق گهید زیچ

 د یرو سمتم گرفت:بفرما  ی.بستننیماش

 ن ید یزحمت کش ییزده از دستش برداشتم:مرس ذوق

 

 # صالح

 

.مردمکام به طرفش جلب شد.رد نگاهشو که خوام یمنم م ی که سحر گفت: وا ی)موقع
باحسرت   دمید  ی.وقتدمیرس  زدیم سیبالذت ل  شویکه بستن ی دختر بچه ا هیگرفتم به 
 ( رم یبگ یگرفتم براش بستن میتصم  کنهی نگاهش م

 کنم یزدم: خواهش م یکج لبخند

 ن؟ یدی خودتون نخر ی چرا برا-

 ندارم لی+من م

 بلند شد..ماهان بود: می گوش  امکیپ ی صدا

صداشو   فرستمیآهنگو م ن یا  نیهم ی برا یخانومت شیکالغاخبر آوردن پ یداداش سالم
 اد یبلندکن تا خانومتم بشنوه شک ندارم خوشش م

 کردم: یو آهنگو پل ادکردمیصداشو ز منم

 عمرمه سحر جونمه حامد پهالاانه سحر

 قطعش کردم و گفتم   منم که هول کرده بودم آهنگو دی توگلوش پر یبستن سحر

 من گذاشتم اما ماهان االن فرستاد که پووووف  یعنی+من خودم آهنگو نزاشتم  



 مال خود من باش 

 
100 

 

 ماهان اس داد: دوباره

چشمک    یو عاشقانه کنم..خوش بگذره..اموج کیی آهنگو فرستادم تا َجِوتون رمانت  داداش
 هم فرستاد  زنهیم

 از حرص تو دستم فشاردادم لو یموبا 

   تنمینب نکهی+ماهاان مگه ا

و   نیگذاشت ارمیدراخت کهی آقا صالح، بابت وقت یروشن کردم.. لبخند زنان گفت: راست نویماش
 ازتون ممنونم  یهم بستن

 *   *   * 

 کنفرانس ی برا نی اریب ف یتشر ی :خانم توکلاستاد

.. نگاه نگرانشو که دوخت بهم، چشمامو باز   چلوندی کتابو تو دستش م  ادیاز استرس ز  سحر
 کرد و شروع کرد ی..سحرهم تبسمدمی به روش پاش یبخش  نانیو بسته کردم و لبخند اطم

 به نام خدا... -

 که تموم شد ساسان نچسب گفت  کنفرانسش

 ن ی دست بزن یبه افتخار خانم توکل -

 نچسب تر از خودشم دست زدند.. ی دوستا

نمره   2شما یبودخانم توکل یو روبه سحر گفت:عال  زشی ر زد به مباخودکارش چند با استاد
 کنم.. یخواهش م نی نیبش دی..بفرما نیر یگی کاملو م

ساسان و سحر   ی شدم که صدا  لمیرو که گفت مشغول جمع کردن وسا   دی خسته نباش استاد
 .. زکردمی..گوشامو تدیچیتوگوشم پ

 درسو  نیا ی بد ادیتو بهم   خوامیم  گهی:ِد نشد دساسان
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 ی رستم ی آقا  دبرم ی :من باسحر

 زدلی عز دارمی من نازتو خر  یول ایکنی نازم ی:دارساسان

خودتو به   نقدریو ا ی. بهتره دست از سرش برداریاریشورشو درم  یدار گهی : دمایفاط
 ورگرنه.. یدوستم نچسبون

  مدیدلم بخواد انجام م یخانوم کوچولو من هرکار نی هان؟بب یزد:ورگرنه چ شخندین ساسان
 آنِدِرسَتن؟  یری جلومو بگر یتونیتوهم نم

 بمیسعادت نص  نیکه ا فیح فی کنم اما ح ادهیمشت کردم..دوست داشتم فکشو پ دستامو 
 شد ینم

 چرا خشکت زده  گهید  می:بر ریام

 +صبرکن 

همش    دونستم یکه فقط خودم م ی بلند به طرفشون رفتم.. با خونسرد ی ها باگام
 : دمی ه،پرسیظاهرساز

 اومده؟  شی پ ی+مشکل

 نشست که برام مبهم بود یساسان برق ی چشما تو

 بده.  ادیعشقم بهم درس   خوام یمن فقط م ؟ی:نه چه مشکل ساسان

 هیکاپشنم کردم که  بیعشقم..  دستمو تو ج گه یبه سحرم یبه چه حق  شعوریب  کهیمرد
 ..  ادیفرود ن شیوقت مشتم تو صورت الغر مردن

 دم یم ادی+من خودم بهتون  

 ..  :نه منساسان

 دم یپا وسط حرفش پر  جفت
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 ن یشینم یهم مزاحم خانوم توکل ینجوریا دمیم  ادتون ی+من خودم  

 حرف زدن بهش ندادمو زل زدم به سحر:  مهلت

 ن یبر  ن یتونی +شما م

 . رونی بهم کردو بادوستاش از کالس رفت ب یز ینگاه تشکر آم سحر

 

 # سحر 

 

 ؟ یباز  میبر  یی :زن داپارسا

 گرفتم  ون یاز تلوز  نگاه

 ؟ ی چ هی+باز

 گفت  باذوق

 م ی..من عاشق گل باز یِگل باز-

 وقت دعوامون نکنه  هی+مامانت  

 مارستان یتو ب فِت یمامان آخه از کجا بفهمه اون االن ش-

 ( نایخونه صالح ا برهیپارسارو م مارستانی ب رهی)سمانه پرستار بخش اطفاله هرموقع م

 نرمشو ناز کردم..  گونه

   یبازگل   می +باشه وروجک بر
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هفتس خونمون  2کی "نزد گفت یازم دلخور بود م یلیصالح بهم زنگ زد..خ  ی بابا یصبح
خونه  ما، امروزم که پنج شنبه است به   ی ایب د یبه بعد هرپنج شنبه با نی .. گفت از ای ومدین

 شد که االن درخدمت آقا پارسا هستم  نی دنبالت"..و ا ادیب گمیصالح م

 ؟ یدوست ندار ی گل باز یکنینم یچرا باز یی :زن داپارسا

 ..  می :اتفاقا عاشق گل بازدمیخند

 دم یگونش  کش ی گل باغچه رو برداشتمو دوتا خط رو کمیدو انگشتم   با

 ؟ ی کرد فیچرا صورتمو کث ییعه! زن دا -

حال   نقدریا  دمیکش یم یدوستام نقاش ایبودم با گل روصورت خواهرم   ک یکوچ ی+ من وقت
 ده یم

 بکشم  یپس بزار من رو صورتت نقاش ییواقعا..زن دااا-

 زم ینه عز  ؟ی+چ

 نداشتم.به ناچار گفتم  شویشد.. تحمل ناراحت ناراحت

 زشته  نهیبب ی گل افهیو من رو باق ادی ب یکی  دی+قبول. فقط زود، شا 

 رو صورتم  دنیکش یگفت و شروع کرد به نقاش ی زده باشه ا جانیه

دزد نباشه  ماماِن صالح با ماهان   ی پشت سرم احساس کردم..وااا وی لحظه حضور کس هی
..باترس و لرز پشت  می تنها بود یبزرگ  نیخونه به ا نیرفته بودن بازار فقط من  پارسا تو ا 
  دمیکش ی.نفس راحت.کردینگاهم م  یبا لبخند کج نهیسرم نگاه کردم..صالح دست به س

 خداروشکر دزد نبود 

 +سالم 
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..ابروهامو توهم قفل کردم..وا سالم کردن مگه خنده داره؟!..به صورتم اشاره  رخندهی زد ز هوی
 کرد

 ی بامزه شد یلیخ-

رو گونم..نهههه آخ پارساا فقط دوست داشتم آب    دمیخندش اوج گرفت..دست کش دوباره
 لولِه آب کنار باغچه، بازکردمو تندتند صورتموشستم  رِ ی ش عی.. سرن یزم ی بشمو برم تو

 کنم ی صورتت نقاش ی رو  ا یب ییداا یی:داپارسا

 نه-

 قبول کرد   می:چرا؟زندا پارسا

 یکن  یسن باگل روصورتم نقاش نی مونده تو ا نمینه هم گمیم-

 به طرفم اومد  زونی با صورت آو پارسا

 نه   گهیهمش م کنهینم یباهام باز چوقتیه ییدا-

دلمو زدم به   یازش بپرسم ول خواستم یکه م یبه صالح دوختم.. دودل بودم از سوال  همونگا
 و سوالمو به زبونم آوردم:  ایدر

 ن؟ یکنی نم یبپرسم چرا باهاش باز شهی+م

 گفتم که -

از  یچند ساعت  هی دی وقتا بخاطر دل بچه ها هم که شده با یخب بعض یول  دونم،ی+م
 م یقشنگ و ساده  بچه ها بش ی ایوارد دن  رونویب می ایب یبزرگسال ی ایدن

نفس   هیشده بود..به خودش که اومد  رهیمتفکر، بدون پلک زدن بهم خ ی ا هیچند ثان صالح
 که اول من روش نشسته بودم، نشست  ییپا  ریز ی و رو دیکش یقیعم

 زود فقط -
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بود بهشون چشم دوختم..صالح اخمالود چشماشو بسته بود،   ت یکه از سر رضا ی لبخند با
 د یکشیم یپارسا هم با ذوق روصورتش نقاش

صورتش   ی بود گرفتم و رو یبه ذهنم هجوم آوردن..بادست پارسا که گل یطانیش افکار
  ی بزرگ دورچشمش و رو رهی..کارم که تموم شد نگاهش کردم.. دوتا دادمیکش ینقاش

 بودم دهیکش شیشونی پ ی گونش و هم رو

 نشه ..  لیگاز گرفتم تا لبخندم به قهقه تند  لبمو

 !!! ؟؟ییداداش تو -

 طرف ماهان  دی پارسا دو کرد یبود..با تعجب به صالح نگاه م ماهان

 م ی دیکش یصالح نقاش  ییصورت دا ی ،رویی من و زن دا ،یی:دااااپارسا

 غضبناک نگاهم کرد منم به آسمون زل زدم..  صالح

.  ـــنیبه به! چه کرد  ت، یبه تو زن دا نیگفت:آفر   دیلرز ی که از خنده م ییبا صدا  ماهان
 شد!   می ماااه. حسود کهیت هی..شده  نایخوشکلش کرد ییلیخ

 صالحم غرغرکنان راهشو به سمت ساختمون کج کرد  دی بلند بلند خند و

 س ازت نگرفتم صبر کن...عک یری:داداش کجا م ماهان

 شد.. زونیصالح آو  از

 کنم ی:صالح..جااِن من، خواهش مماهان

   نمی:ولم کن ببصالح

 انگشت اشارشو باال اورد  ماهان

 ز ییِپل  زیییخاااهش ِپل  یکی :فقط ماهان
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ماهان خندش گرفته بود..مامان صالح اومد کنارمون  ی جز من، صالح هم از رفتارا به
 ن ی زم ی که دستش بودگذاشت رو ییها   سهیک  ستادویا

 ها رو ببر داخل مادر  سهیک  نی ا ایماهان ب-

 که به صالح افتاد زد به صورتش  چشش

..چ-  ! ه؟؟یصالح؟؟! چرا صورتت گل  شدهی خدا بکشه من 

 خوبه  یلیپوست خ یشفاف ی برا گنیگل زده م  ز،ماسِک یعز ست ی ن یزی:چماهان

 چپ چپ نگاهش کرد.. صالح

 ؟ ی شد یخت یر نی کمک..اوا! داداش چرا ا ی ایوقت ن هی:ماهاان  سمانه

 ؟ ی نبود فتیشد؟ مگه ش داتی از کجا پ گهیبابا..تو د ی اخم کرد:ا صالح

 دنبالم  ادیتموم شده بود زنگ زدم به ماهان تا ب فتمی:واا! خب شسمانه

 دانشده یپ ی ا  گهی د یتا سروکله کس رمیخب من برم دوش بگ لهی:خصالح

 ..هیراز یحاج حافظ ش دهی که تو رو ند ی:البته کسماهان

 غره صالح بهش فهموند که بهتره سکوت کنه وگرنه سرش به باد داده  چشم

 حرف دارم باهات  ای:بسمانه

.. بغلم کرد:من  میکرد شنیاست یپل یبا پارسا باز ی که انروز یتو اون اتاق د،بردیکش دستمو 
 صالح ازت تشکرکنم  یبخاطر وارد شدنت به زندگ  یچجور دونم ی واقعا نم

 نگاهش کردم  یسوال

  ی کرده. اونروز وقت ر ییتغ یلیصالح خ شی تو زندگ   یکه پاتو گذاشت یاز موقع یدونی آخه م-
کرده، ب هتم برد چون بعد از   یامروز متوجه شدم با پارسا باز  ی،وقت  خندهیاز ته دل م دمید

..گذشته  می دی ند شویخوشحال م،ی دی ما خنده از ته دلشو ند گهیمامان افتاد د ی که برا یاتفاق
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مختلف    ی به بهونه ها می . هروقتم دور هم جمع بود کردیم یاََزمون دور نا،همشیاز ا
 ...رونیب زدیاز خونه م  ا یتو اتاقش  رفتیم

 ممنونم سحرجان  یلیخ یلیگرفت و بامحبت گفت من واقعا ازت خ دستمو 

 براشون افتاده؟  یمامان افتاد؟ مگه چه اتفاق ی که برا یبعد از اتفاق نیلحظه.. شما گفت  هی+

 دهنش  ی گذاشت رو دست

 مگه صالح بهت نگفته ؟ -

 +نه

  گهیروز بهت م  هیولشکن صالح   ستین یمهم زِ ی خ..خب حاال چ-

 کمرم ی نگاهش کردم..دستشو گذاشت رو مشکوک 

 قضا نشه  مینماز مغربو بخون میبر   گنیدارن اذون م-

من هنوز تو فکر حرفاش بودم..وضو گرفتم..جانمازو   ی. ولچوندی که تونست پ یقیهر طر  به
که صالح باحوله  بکنم  تیخواستم ن یتواتاق صالح پهنش کردم.. چادرو هم سرم کردم..م

 لبش.. ی دور گردنش اومد داخل ..تا چشمش بهم خورد اون پوزخند مسخرش اومد رو

 ده یخر  ن یبرام ماش زجونی عز نی بب ییهم پشت سرش داخل اتاق شد:زن داا پارسا

 دستش نگاه کردم ی تو نیماش به

 خوشکله مبارکت باشه  یلی+خ

 سرعتشو بهت نشون بدم؟  م یبر -

 . می ری م،م+ چشم نمازمو که خوند

 دم یسبزش بهم زل زد..خند  ی به بغل کنارجانمازم نشست و بااون چشما نی ماش پارسا
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 ؟ یکنینگام م ینجوری+چرا ا

..عاشق نماز خوندنت  یخونیخوشکل نماز م یل یخ دمی بار نماز خوندنتو د هیچون من  -
 ه یدوست داشتن یــلیشدم..خ

 باال: عه؟؟؟!!!  دنی پر ابروهام

 خوام یشما م یبه خوشکل یزن هیمن   نی خوشکل یلیشما خ  ییبعله تازه زن دا-

 ! یوجب  میداشت ن یهام از شدت شرم سوخت..چه زبون  گونه

 اخمو، بازو پارسارو گرفت.. صالح

 بکن.. تویبشه؟ برو باز  یبهش که چ یبچه،زل بزن نمیپاشو بب-

 ه کنم جونم نگا ییبه زن دا خوامیکنم، م ی باز خوااامی:نمپارسا

 زارمی من نم خودی:بصالح

 منه دوست دارم نگاش کنم یی:چـــرا؟؟ اون زن داپارسا

 به سمت در گفت  رفتیکه م نیح  نیپارسارو کولش انداخت..درهم صالح

 یزنمو نگاه کن زارمی من نم  ؟پسی تو باشه زن من بوده اوک  یی زن دا نکهیقبل ا  -

  ی قند تو دلم اب شد...زنم؟!..سرمو تکون دادمو به خودم تشر زدم: فکرا ونی کام ونیکام
 چرتو پرت نکن نمازتو بخون..

 بلند شد... می زنگ گوش ی کنم که صدا تی ن خواستمیم دوباره

 

 # صالح
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 درجا خشکم زد..   دمیکه شن یز یرو به سمانه سپردمو خودم به طرف اتاقم رفتم..از چ پارسا

 امیب تونمین االن نمم  گهی لج نکن د یعل-

 ........ 

  امی مطمئن باش  هروقت تونستم م ام،کاردارمیب تونم یکنم؟ نم کاریچ ی منم دلم تنگته ول-
 شت یپ

 ...... 

 جون چشم  یچشم عل-

 ........ 

 .. خدانگهدار زمیمنم دوست دارم عز-

باشه و   گهی د یبا کس تونستیدختر چطور م  نی..اه؟یکدوم خر  ی..علدمی روهم سا دندونامو
  انتی نداره که بگم داره بهم خ ی زدم.. اون به من تعهد ی بکنه؟..پوزخند  انتیبه من خ

باشه و   گهید ی..اما بازم اصال دوست نداشتم با کسمیما فقط ظاهرا زن و شوهربود کنهیم
 شدم؟  ینجوری چم شده؟چرا ا نقربون صدقش بره.اَه م

 ... اط یتم تو حداخل شدن به اتاقم منصرف شدمو آشفته حال، رف از

 *   *   * 

 # سحر 

 

تو سلف    شدیهوس کردنات حاالنم  نیسحر باا یر یزدم.. بم خی : دیدستاشو بهم مال مایفاط
 ی نگفت ینگ  ،یتا ِپرِس بش زنمتی ..بخدا اگه سرما خوردما اونقدر ممیکوفت کن یزیچ هی

 بابا   دمی سرکالس پوک  ای  میتو سلف ایخب.  خواست ی تازه م ی + دلم هوا
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 ها  ارهیب  خوادیقهوه م  هی:اووف زهرا کجا موند پس؟ خوبه فقط نایم

 نیغـــر نزن  نقدریا نویخوب، سکوت کن ی جوون جدتون مثل بچه ها زم،ی عز ی +رفقا

 شخص آشنا خورد.. چشمام ازتعجب گردشد  هیتو محوطه کردم که چشمم به  ییگذرا  نگاه

 کنه؟ یم  کاری چ نجایا  نی+ ا 

 ؟ ی:ک مایفاط

 دانشگاه خودش باشه  دی وجه به سوالش ادامه دادم:اون که االن بات یب

 ؟ ییک  گم یم زنمتای:سحرر ممایفاط

 +ماهان 

 ه؟ ی:ماهان ک نایم

 حواس لب زدم: برادرشوهرم  یب

 بدبخت  لِ ی..شوهرزلکنهیام م یچه شوهرم شوهرم ــــــشیصورتشو مچاله کرد:ا  مایفاط

 چنده   لوی پروندم وگرنه شوهرک  یزیچی  ینجوریهم یبابا. فاط ی +ا

 هی آره جون خودت ماهم گوشامون مخمل-

 تکون دادو به طرفمون اومد..   یدست د،یمنو که د ماهان

 ..  میکرد  یو باهم احوالپرس  میبلندشد  مکتین  ی احترامش از رو به

 ن؟ یشما دانشگاه باش  دی+آقا ماهان مگه االن نبا

 گه یخب هستم د -

 راز ی ه، تو ش+نه منظورم دانشگاه خودتون
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 گرفتم  یانتقال-

 :دمی پرس بابهت

 +چرااا؟؟؟!!!!! 

برام    یلیاز خانواده هم خ یو دور شهیمثل شهر خود آدم نم یشهر  چیاوم.. خب  ه-
 دانشگاه درس بخونم  نیگرفتم تو ا م یتصم نی هم ی سخت بود برا

 سالم -

گل انداخته به کفشاش زل   ی و با لپا ستادهی به دست ا ینیزهرا  س دمید سرموچرخوندم، 
  یکردم .. از عروس زیتو چشماش نشست..چشمامو ر  یبرق خاص هی دنشی زده ..ماهانم از د

 مشکوک شده بود.. دی رفتاراشون شد  نایم

 آب شد  ؟دلمونیبه ما قهوه تعارف کن ی خوای :زهراخانم نمماهان

 ا لطف نیبردار یکی  نکهینه اووم منظورم ا کنمی:معلومه که تعارف مزهرا

 فکر بکنم سهم دوستاتون باشه  ی:نه مرسماهان

 که انگار هول شده بود گفت  یجور زهرا

 ن ی: خب مال منو بردارزهرا

 گفت:  طتنتیتا بناگوش باز شد..باش  ششین ماهان

 نکرده  ی خدا  وفتمیزهراخانم.جنبه ندارم پس م نی نکن یمن فداکار ی برا  یجان من؟..ول-

که زده، داره   یبخاطر حرف نیقیشده بود قطع به   یدن ید  دیزهرا شد  افهی..قدمی خند زی ر زیر 
موقع باز شود  یکه ب یلعنت به دهان  گنیکه م نجاستی.. اگهیم  راهی به خودش بدوب

 زهراخانوم 
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  ه ی فقط  نی اما ا ادیدرصد از زهرا خوشش م 90بود.. به احتمال  رهیبا لبخند به زهرا خ ماهان
  انهیبهش داره   یبونش بکشم تا مطمئن شم حسز ری از ز یجور هی د ی.با ستی فرض

 سرکالسمون.. م یبر  گهی+خب آقا ماهان ما د

 موهاش فروکرد...  ی از زهرا گرفتو انگشتاشو ال نگاه

 زد:باشه  لب

 

 *** 

 ..دمی بهم کوب جانیاز ه دستامو 

مامان صالح هم که تو آشپزخونست پس    گردهیبرنم گمیساعت د 1که رفته باشگاه تا  صالح
..ماهان اط ی ..رفتم تو ح ریخ ایموقعست که   بفهمم ماهان به زهرا عالقه داره  ن یاالن بهتر

  ی .. خب حاال وقت اجراکردیلمس م مورویکنار باغچه نشسته بود و بادستش برگ درخت ل
 نقشست  

 درآوردمو زنگ زدم به زهرا  موی گوش

 ؟ ی+سالم زهرا جون خوب

 ؟ ی خوایاز جونم م یراستو پوست کنده بگو چ یخر کن خواد یالم.. منو نمس-

بزنم چه   خوامیکه م یحرف نیمتوجه بشم باا  خواستم یبه ماهان کردم.. م ینگاه یرچشمیز
 ده ینشون م ی عکس العمل

 ؟ ی به اون خواستگارت بد یچه جواب ی خوایبالخره م  شدیزهرا چ ی+راست

 بلندشد..  ییپا ریز ی حرفم ماهان مثل برق گرفته ها از رو نیباا
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 یخواستگارم کجا بود؟ من اگه خواستگار داشتم که نم ؟یکنی بر خودت بلغور م یدار یچ-
 دمی ترش

حرفاش خنده ام گرفته بود اما با تالش فراوان جلو خودم رو گرفتم.. مثال خودمو ذوق   از
 زده نشون دادم.. 

 گم یم کی بهت تبر  یشیعروس م یخوشحالم که دار یل یخ ی ؟وااییی +جد

 نگرانتم  ؟ی نزد زیم زیاناچی..اح؟ی خوب زمی سحر عز-

 یندار ی.. خب کارامیدوستم ن ن یبهتر یعروس شهی+باشه مگه م

 بزن ضرر داره زایم زینه فقط کم از اون چ-

 کم چرتو پرت بگو  وونه،ی :خدافظ ددمیخند

 خدافظ -

 .. کردیبود نگاهم م  یو پر از نگران زدیکه دو دو م ییبا چشما  ماهان

 کنن؟ ی م یدارن عروس-

 +آره چطور مگه؟ 

 کباب شد  گرمیکه ج دیآه کش یجور

 .. خو..خوشبخت بشن دمی پرس  ینجوریهم یچیه-

چه کرده با    نیبسوزه. بب یافتاده  به طرف ساختمون رفت..آخ که پدر عاشق ی شونه ها با
 نوا..  یب نیا

  ی.. از فضولدی رفتم.. همون موقع داخل اتاقش شد و درو محکم بهم کوب پشت سرش منم
از   ارهیسر خودش ب یینکنه بال  کنهیم کاریشد.. بوم.. بوم.. بوم.. داره چ ز ی گوشام ناخوداگاه ت
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  سهیطرف ک  رفتی بشه درو با شتاب باز کردم..دستاش که داشت م  شی زی چ نکهیترس ا
 ردو گفت:نگاهم ک  بهتبوکس وسط راه خشک شد با

 شده ؟   یزیچ-

سر   ییبال  نکهیبهش بگم قبل ا   زویهرچه زودتر همه چ دیرو سرم مرتب کردم.. با چادمو
 •_• ارهیخودش ب

 حرف بزنم.  دباهاتونی+ من با 

 تختش اشاره کرد..  به

 ن ینیبش دی بفرما-

 .. میتخت نشست ی رو

 ازدواج بکنه  خوادی+زهرا نم

 شد چهارتا  چشماش

 که..  نی االن خودتون گفت-

 ن یدی نشون م یبفهمم چه واکنش خواستمیمن اون حرفارو زدم چون م ی+درسته ول

 گفت:  گنگ

 فهمم ینم-

پا   هیبعلهه  دمی)باخنده ادامه دادم( که فهم انهی نی به زهرا دار یبدونم احساس  خواستمی+م
 واسه خودتون  نیمجنون

 من.. من -

 گفتم: قلبم و مهربون  ی گذاشتم رو دستمو 
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 دم ی ..قول شرف مگمینم یمن رازتونو به کس نی+نگران نباش

 ی کرد:مرس یتبسم

 ن؟ یکن کاریچ نی خوا یبهم قالب کردم:خب،حاال م دستامو 

 شد... نیغمگ

  ش؟؟ی برم خواستگار یهم که ندارم با چ یسال. کار20تو رمی..من تازه دارم مدونمینم-
 زاره ی گذشته مطمئنم بابامم نم  نایاز ا ده،یباشه بهم دختر نم یهرک 

 داد..   رونیپرصدا ب نفسشو

مدرک   ی تا وقت ترسمیزن داداش..م ترسمیاز صبر کردن ندارم..اما.. اما م ریبه غ ی چاره ا-
و زهرا خانوم جواب مثبت بده.. و من از دستش   شی خواستگار ادیب یک ی  رمیرو بگ می پزشک

  خوامی..من ملرزهیتنو بدنم م ره ی رو ازم بگزهرا  ادیب یکی که  کنمی بدم..هروقت بهش فکر م
 زهرا زن من بشه  

به   یفکر  هیبراش بکنم.. یکار هی  دیخل و چِل مارو دوست داره..با ی چقدرم زهرا  چارهیب
 ..  دیذهنم رس

 هست   یراه هی+

 نگاهم کرد...  مشتاقانه

 ؟؟؟؟؟ ییچه راه-

 ..شویخواستگار ی+بر

 ؟ ی زهرا خانوم قبول نکرد چ ی :اگه بابادیکَله وسط حرفم پر  با

 حرفمو بگم  هیمن بق ن یکردم: صبرکن ی خنده ا تک

 ن یادامه بد  دی خنده گوشه لبش نشست: ببخش اونم
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   می تا تموم شدن درسامون فقط باهم نامزد باش ن،یبهش بگ  نیزهرا حرف بزن ی با بابا نی +بر
 م یکن یتخصصمو گرفتم اونوقت باهم ازدواج م یوقت

 حرفارو بزنه؟  نیا شهیروش م یحاال ک -

 خودتون  ی شما هم با بابا  زنمیزهرا حرف م ی +اووم خب من با بابا

 بهم ی کارو داد نیمشکل تر -

 مظلوم کرد چشماشو

 ن یبا هردوشون حرف بزن شهیحاال نم-

 :باشه دمیخند

صداتون   یبه بعد آبج نی از ا ادیزن داداش.. بدتون نم گمیِمن ِمن کرد( م کمی)ولی ا-
 ن، یندار  یفرق  چیکنم؟.. آخه  برام با سمانه ه

  دمی شا ی . حتمی طور نیبا شما هم هم کنمیم تی میکه با سمانه احساس صم نطوریهم
   شتریب

 گفتم:  یباخوشحال

داداش داشته   هیدوست داشتم    شهیمتاسفانه داداش ندارم و هم اد؟ی بدم ب یچ ی +نه برا
 یداداشمو پر کن ی که تو جا نیبهتر از ا یباشم که مثل کوه پشتم باشه.. چ

 خودم مثل کوه پشتتم غمت نباشه  ،یبه غبغب اش انداخت: آبج ی باد

 عمق گرفت  لبخندم

   ؟ی مجنون زهرا شد  یبرام که چجور  یکن ف ی تعر شهیم ی+مــمــنوون..آهان راست

شد( رفتم  آب بخورم    رهیدوستت شروع شد)به رو به روش خ یاز عروس کرد: ی خنده ا تک
بود   ستاده ی که مقابلم ا  ی شد منم شوک شده به فرد س یاحساس کردم لباسم خ کمرتبهیکه 
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  شینیاز چشماش و ب ریتمام صورتشو به غ اهیآخه با چادر س دمی لحظه ترس هینگاه کردم..
برداشت و با بغض اومد ازم معذرت  صورتش ی از رو رشچاد یرو پوشونده بود..وقت 

.. یمثل پاک یزیچ هی..ختیکه دلم ر  دمید یز ی چ هی ش یخرما ی چشما  ی خواست. تو
آروم و قرار نداشتم،   گهیشده بود که د یخودش کرد.جور ری..از اونشب ذهنمو درگ طنتیش

که زهرا  یشگاه به دان رمویبگ ی گرفتم انتقال میتصم نیبخاطر هم نمشیدوست داشتم بب
 باهاش آشنا شم   نم  یزهرا خانوم رو بب  شتریتا بتونم ب امیخونه،بیتوش درس م

از خانواده برام سخته   یدور شه  یمثل شهر خود آدم نم یشهر  چیه یگفت ی:پس مدمیخند
 همش بهونه بود  

 بود  زاهمیچ نجوریاز خانواده و ا یشل شده سرشو خاروند:نــه بخاطر دور شین با

 کردم. داد،بهش ی «می»خودتیمعنکه  یینگاه با

 افتادم  یروز خواستگار ادی  هوی

 ذهنمو مشغول کردع یکه از روز خواستگار هیسوال  هیماهان  ی+راست

 ؟ یچه سوال-

 هستم  یک  هیمن شب ن یدونیخودتون بهتر م یبه بابات گفت یتو خواستگار  ادتهی+ 

 شد..  نیغمگ نگاهش

 خب؟ -

تو فکر   نی رفت نویهمتون ناراحت شد  نی کنجکاو شدم آخه تا اون حرف رو زد یلی+خب خ
 ؟ی د یکش یمگه تو به ک 

 ....سکوت

 دمیمن..من به مامانم کش-
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 نداره  یناراحت نکهیخب ا  گه؟ید  زجونهی+منظورت عز

 مگه صالح بهت نگفته؟ -

 +نه

 نگفته مامانم....  یعنیتا: ش یشد ش چشماش

تو چارچوب در   یکه صالح با لباس و شلوار ورزش  شدیذهنم حل م ی تو  ی معماها داشت
 ظاهر شد...

 ..میبهش سالم کرد  موی تخت بلندشد ی ماهان باهم از رو من  

 ورزشکار؟  ی :احوال آقاماهان

 بهم کرد  یینگاه می بااخم ن صالح

 خوبم -

 ادامه داد: باطعنه

 درست کرده.. کیک   زجونیعز نیا یاگه حرفاتون تموم شد ب-

!! نکنه سر  ست؟ی خانواده ن نی ماهان بچه ا  یعنیوجه به طعنش تو فکرغوطه ور شدم..ت یب
 زن دوم داشته!نه بابا فکرنکنم...  یخبر یحتما پرهام خان ب ایباشه  یراه

 ها  رسهیبه ما نم یزی چ گهیو د خورهیکه صالح همشو م میزودتر بر  یآبج-

 م ی :بردمیخند

 

از  یدختر  هیرو زد و در بازشد.. موتیر شب بود و وقت رفتن به خونه..صالح9ساعت 
شد..از پوشش ِاش،   ک ینزد نیشدو به ماش ادهی بود پ ستادهیکه مقابل در خونه ا یتاکس

سرش بود    ی رو ینیتزئ ی که فقط برا اهیشال س ه یسرم سبزشد!!  ی شاخ رو ییسه چهارتا
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زانو   ی تاباال دی بود..مانتو سف ختهیر رونیرو ب شیشراب ی ،موها  ن،چپ،راستی آخه از باال،پا
خندم  د یکه به ذهنم رس یزیبود..از چ دهی پوش دیسف ی با کفشا یشلوار مشک هیو 

اخم   هیصفحه شطرنج شده بود..نگاهمو به سمت صالح سوق دادم.. با   هیگرفت..چقدر شب
شدو با گام   ادهی پ نیش.. از مادی کشیم قینفس عم ی ه کردوی به دختره نگاه م یوحشتناک

رو دور زد و درو برام باز کرد..نگاهش که کردم وحشت کردم..چشماش   نیبلند ماش ی ها
 کاسه خون شده بود..دستمو گرفت تو دستاش.. نیع

 گفتم..  باتعجب

 ن؟ یکنی م کاری+چ

کردو من روکشوند سمِت دختره...دختره نگاهش   ادهیپ نی منو از ماش  یحرف چیبدون ه 
 قفل شده بود دوخت..اخم کردما که بهم  ی دستا ی رو

 ه؟ یدخترِک  نی صالح ا-

 من بهت گفته بودم زن دارم نگفته بودم؟ -

 یتو فقط منو دوست دار یگ یدروغ م ینه دار-

 االن..   یدوست داشتم ول-

 کرد  کی دستاشو دور کمرم آورد و به خودش نزد صالح

 دمی سحرمو دوست دارم، جونمم براش م-

 ی داد حیدختره زشت  امل ترج نیا ی منو جا کنمیر نمبانفرت بهم زل زد: باو نازیپر

 : دی غر صالح

دور  برا   ن ی هم ا گهی..دینیبیبد م  یکن یاحترام یبه خانومم ب  گهیبار د  کی .. اگه نازیپــرر -
 نمت ینب
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 زد  نعره

 ؟؟ یی دی فهم-

 شدو از جلو چشمامون محو شد.. یسوارتاکس ونی گر   ی با چشما نازیپر

  ی بند بند انگشتا یومنگ بودم.. هنوز گرم چیگ  نشونیوصالح و عشق ب  نازیپر ی از حرفا 
..چرا  زدیقلبم تاالپ تولوپ م شدویشرمم م ش،ی آور  ادی..از کردمیکمرم حس م ی صالح رو رو

قه نبوده عال  ی کرد و از رو ی.. هه معلومه که نقش بازایکرد  یکرد؟ نقش باز نکارویا
داشته از کجا معلوم هنوز دوستش نداره؟ اصال دختره چه   ست خودش گفت دختره رو دو

باهاش مراوده داشته حس  نکه یباهاش داشته؟دوست دخترش؟.. زنش؟..از فکر ا ینسبت
  نویماش  شهی.. شگفتنیاما نه اگه زنش بوده که خانوادش بهم م دادی بهم دست م ی بد
به  ی باشه و عالقه ا تصالح درس ی دوست داشتم حرفا یلیچرا خ دونمی..نمدمیکش نیپا
.. از دست خودم دمیکش م ی شونیبه پ ینداشته باشه اَه اصال به توچه سحر.. دست نازیپر

بودم حرصم گرفته   داکردهینسبت به صالح پ ایکه تازگ  ی د ی جد ی بخاطر حسا
سحر   ی.. هعگذرهیم یبفهمم تو دلش چ شدیبه صالح نگاه کردم.. کاش م یرچشمیبود..ز

 ..  یدر کوزه آبشو بخور یر کاش هارو بزا د یبا

داشته اما..اما   می تو زندگ  یگاهی و چه جا هیک  نازیسوال تو سرتونه که پر  یاالن کل  دونمیم-
 به سواالتتون جواب بدم  یزمان مناسب تر  نیاگه اجازه بد 

 تکون دادم.. دی تا  ی به معنا سرمو

شدم..با رفتن   ادهی پ نیکردمو از ماش یرلبیز  یخداحافظ سوندی که دم درخونمون وا نویماش
 نیدر گذاشت.. باتعجب بهش نگاه کردم..ا ی نفر پاشو ال هیدرو ببندم که  خواستم یصالح م

 زد..   ی شخندی!!.. نکنه؟؟ یم کاریچ نجایا

 ی منو فراموش کرده باش ی زود  نی که؟فکر نکنم به ا  یشناسی.. منازمیپر -

 گفتم  سرد
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 ؟ یدار ی+کار

 باال انداخت...  ابروهاشو

 ی"کاف ایب  4داشته، ساعت  ی چه گذشته ا یو بفهم  یشوهرتو بهتر بشناس ی خوایاگه م-
  زمی عز ی شاپ... "گود با

 .. دستامو توهوا تکون دادمو اداش رو درآوردم دمیمحکم به روش کوب درو

 اَه اَه  دختره  لوس،   زمیعز ی +گودبا

تخت..دست به  ی چادرمو  پرت کردم رو تیکنان به طرف اتاقم رفتم.. باعصبان غرغر
  می اما حس کنجکاو انرم؟؟؟یکنم فردا برم  کاری چ دونستمیکمر،نفسمو پرصدا فوت کردم.. نم

از  یول  دهیم  حیصالح برام توض یک  نمیصبر کنم، بب  تونستمیشده بود..نم  کی تحر یبدجور
چپمو به تخت   ی نده؟؟؟.. کالفه، محکم پا لمی بهم نبافه و تحو غلدروغو د نازیجا معلوم پر ک 

 تخت  ی که آخم در اومد..پامو گرفتمو نشستم رو دمیکوب

 رفت..  ی ..عقلتو از دست دادییبه تخت•_•..آ یکوبیخو چرا پاتو م وونه،ی+ د

سرکوب کردن  ی ه براگرفتم هرطورشد میکلنجار رفتن باخودم تصم یبعد از کل بالخره
 افتاده رو بشنوم..  لیاون دخترِ از دماغ ف ی فردا سرقرار برمو حرفا می کنجکاو

 *** 

 ن؟ یدار ل یم یخانوم چ-

 به گارسون سوق دادم..   نگاهمو

 ام  ی+من منتظر کس

 رو درست کردم.. مینگاه کردم و روسر  یتکون داد و رفت.. خودمو تو صفحه گوش سرشو

 ی ها-
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بودو   ختهی ر رون ی ب یچتر شوی شراب ی که االن مقابلم نشسته بود نگاه کردم.. موها نازیپر به
 هم رو لبش بود  ی پوزخند مسخره ا هیهم کرده بود.. یظیغل شیآرا

 +سالم.. 

 پام، توهم قفل کردم..   ی رو دستامو 

 ؟ یدرباره صالح بهم بگ یخواستیم ی+خب  چ

 ؟ یدار دنشویشن ی آمادگ -

 تر کردم..  لبمو

 +آره 

 کرد... فی چونشو با آب و تاب تعر  ری گذاشت ز  دستشو

چقدرصالح منو   یدونینم ی واا   میتو پارک، در نگاه اول عاشق هم شد  شی ما سه سال پ-
.. نگاه  کردنیو مجنون صدام  یلیبود که همه مارو ل یمن! جور نیدوست داشت و همچن

گردش.. هرشب    میرفتی..ممی خوندیهم م ی برا  کیرمانت ی .شعرهامی کردی عاشقانه بهم م ی ها
اوف اگه همشو برات بگم که تا فردام طول   می رفتیقربون صدقه هم م یقبل خواب کل

بود. اصال اگه تو جهنمم بودم کنارصالح بهشت   میدوره زندگ  نیبهتر  ،یدون ی.. اوم مکشهیم
 برام  شدیم

 ..  دیکش یآه

به صالح خبر   نکهیو بدون ا  ه یترک  می بر  می مامانم مجبورشد  یضیروز بخاطر مر  هیبعدش -
  هیترک  شیاشتباهو کردم.. تا سه روز پ نیبزرگ تر  یکنم رفتم ،ول یبدمو ازش خداحافظ 

 ی عشقم اما َپَسم زدوگفت تو ولم کرد ش یتا برم پ  رانیاومدم ا  اوردموی طاقت ن گهیبودم..د
االنم من زن   ؟ی افتاد ادمنی تموم شده  اتیکه خوشگذرون حاال تیخوشگذرون  یپ یرفت

صالح هنوز    دونمیرد کارت.. اما من م ی گرفتم و زنمو هم دوسش دارم پس بهتره بر
 بتونه منو فراموش کنه زن گرفته نکهیا  ی دوستم داره و برا
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 روم قفل کرد:  ش  ی خاکستر ی مردمکا

ش  فراموش یتونیرو م ینفر دار هیکه به  یبگو.. بنظرت عشق یهست یدختر عاقل  هیتو که  -
 پس..  یتونی..نه نم؟یکن

 ن؟ یندار لی م یزی:چگارسون

 من اسپرسو -

 پشت گوش زد و باناز گفت  شالشو

 ی خوریم یتو چ-

 کردم اخم

 خوامینم یزی+چ

 دفترچه نوشتو رفت..  ی رو رو نازیسفارش پر  گارسون

از تو فکر بکنه پس   ریبه غ ی ا گهی شوهرت به کس د   یاگه تو دوست ندار گفتم،یداشتم م-
  شیمنه! پ  ش یجسمش کنار تو باشه اما دلش، فکرش، پ دی چون شا یبهتره  ازش جدا بش 

 که دوسش داره. یکس

 گذاشتم.. زیم ی مشت شدمو رو ی دستا

منو صالح بهم   نی حرفات ب ن یباا  ی خوایکجا بدونم نم ؟ازیگی+من از کجا بدونم دروغ نم
 ؟ یبزن

 نشونم داد شوینازک کرد.. صفحه گوش یچشم پشت

که  هیگرفته شده.. عکس  می که نشست زیم نیشاپو هم  یکاف نیعکس تو هم نی ا ن،یبب-
 انداختم..  می صفحه گوش ی باعشق رو
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کنارهم نشسته بودنو عکس گرفته بودن ...نگاهم   یق یبا خنده عم نازیعکس صالح و پر ی تو
 از اشک جلو چشمامو گرفت.   ی ...حاله انازیعکس صالح زوم بود تا پر ی رو شتریب

چه زود شما دوتا، آخرش ازهم طالق  ر یسختته، اما چه د دونمیم نی ؟ببی حاال باور کرد-
بچه به بغل از   نکهیبهتر از ا یلیخ ی . پس االن ازش جدابشستی چون دلش باتو ن نیر یگیم

بهم   هم دوتا عاشقو ی نجات داد ی خودتو از نابود  یهم زندگ  ینجوری..ارونی ب ی ایخونش ب
 . ی رسوند

به حرفاش گوش بدم..هرلحظه   نمویبش تونستم ی نم  گهیمحکم گاز گرفتم.. د  موینیپا لب
برداشتم و   زی م ی ازرو لمویبشه..فورا موبا   لیبه هق هق تبد میامکان داشت بغض لعنت

 ..رونی شاپ زدم ب یاز کاف  یبدون  خداحافظ

 

و اجازه   واریدادم به د هینشستم..سرمو تک حیگرفتمو رفتم امامزاده.. مقابل ضر   دربست
 بشه..  ریگونه هام سراز  ی دادم اشکام رو

.. نازیپر  شی بره پ خواستهیتا بره خارج،م زدیم ش یبگو چرا خودشو به آب و آت پس
اما مثل صالح اما..   یکیهست عاشقانه دوستش داشته باشه،  یکیکه   نازیخوشبحال پر

 .. کنهی داره قلبمو له م ده ی داره عذابم م ناز یعشق صالح به پر 

 قلبم مشت کردم..  ی رو دستمو 

اشتباه کردم..خدااااا اشتباه کردم   زاشتمیصالح جا م  ش یقلبمو پ  دیخودمه نبا ریتقص همش
   نمیبب تونمیکن..من نم رون یرو از قلبم ب یحس لعنت نیازت ا  کنمیغلط کردم خواهش م

 رم یمیکنم،میعشقشونو،دق م

  چشهیکه تازه داره طعم عشقو م یزار زار به حال خودمو قلب دمو یرو صورتم کش چادرمو
 کردم.. هیگر

 دل برات تنگه...   نی تاحاال ا روز یچقدر از د یدونی آنکه دوست دارمت اما ندارمت"،نم ی "ا
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 **** 

 یبا باباش حرف زدم اولش کل شیکه به ماهان قولشو داده بودم،دو روز پ نجوریهم
  ی براش آوردم، قبول کردو زنگ زد به خونه زهرا و برا یمنطق لیمخالفت کرد اما بعد که دال

گذاشت..به منم گفت باهاشون برم اما اصال حوصله نداشتم و هم   یامروز قرار خواستگار
به صالح زنگ  خواستمیکه دوباره داغ دلم تازه بشه... نم بشم، روباصالح روبه  خواستمینم

 .. نایدربست گرفتم رفتم خونه صالح ا  نیهم ی دنبالم برا ادیبزنم ب

  یخواستگار م ی خوشحال بود صبرنداشت شب بشه بر  یلیخودش بند نبود خ ی رو پا ماهان
 زهرا..

  یی..درش آوردم.. اسم "استاد رمان"که لقب زهرا بود خودنمادیشلوارم لرز  بیتو ج یگوش
هم  ی لقب برا تمون،یبراساس شخص میگرفت می روز من و بچه ها تصم هیکرد) یم

 استاد رمان (  میلقبشو بزار  میگفت خوندیاز حد رمان م شی ..لقب زهرا هم چون بمیبزار

 وصل کردم..  تماسو 

 +سالم بر استاد خودم

چرا هروقت که باس   دونمینم ؟ یینم شاعر)لقبم(معلوم هست تو کجا خا ک یکه عل می ری گ-
 ی ستی ن ،یتو واتساپ باش

 مگه؟  شدهی+حاال چ

 زد..  غییج

بــابــا   گمیبه َنِنه،بابام م یخونمون.هرچ ادیخواستگار ب خوادینشده؟؟؟ امشب م یبگو چ-
به دلت   دی شا نشیتو حاال بب گنیم ره،ی گوششون نم  ی شوهرکنم حررف تو  خوامیمن نم
 نشست 

مگه   ی.. راسخوامینم یگیم ا یازدواج کنم  خوامیم یگ یم ا ی هیفازت چ ستی+توهم معلوم ن
 ه؟یخواستگارت ک  یدونی تو نم
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  دنشمیبه فهم ی عالقه ا هیکه هست.. دوما، من از کجا بدونم خواستگار ک  ینیاوال هم-
 ندارم

 نه.. پس خبرنداره خواستگارش  ماهادمیخند

 ! ه؟یمثل تو نفهمه خواستگارش ک  ی!! آدم فضول بهی+عج

 داد زد:  یعصب

 چون من عا..  ستیبرام مهم ن گهی د یروز هیچون از  دمی آره نپرس-

 : دمیپرس مشکوک 

 ؟؟؟؟؟ ی +تو چ

 ی بهتون خبر بدم که دادم با خواستم ی..خب میچ یمن..من.. اوم ه-

 +الو زهرا 

 نثارش کردم.. ی ا وانهیاز رو گوشم برداشتمو د وی گوش

 زهرا بود؟ -

 کردم..  ی خنده ا تک

 بود  ت یلیآره ل-

 .. دیهم خند  ماهان

 جبران کنم یچجور دونمیازت تشکر کنم واقعا نم زیبابت همه چ خواستمیم یآبج- 

 یچجور جبران کن گمی+نگران نباش اگه زهرا جواب مثبت داد بهت م

 : پنچرگفت

 باشه..فقط احتمالش هست زهرا بهم جواب مثبت نده؟  -
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 .... دهی +معلومه که جواب مثبت بهت م

 صالح اووومد  ییداا ،یی :زن داااپارسا

 شروع کرد به تند تند زدن.. باهول گفتم   قلبم

 زجون ی+من.. من برم..کمک عز

 ثل جت خودمو انداختم تو آشپزخونهم و

 صالح؟  شی پ ی چرا نرفت  شدهی :وا سحر چزجونیعز

 انجام بدم  نیدار ی+اوم خب اومدم که اگه کار

 شوهرت  شیبرو پ زمیعز  خوادینم-

 کمرم.. ی گذاشت رو   دستشو

 +نه من..

 سالم -

 ن یبم و مردونه خودش بود..برگشتم طرفش و سرم رو انداختم پا  ی ..صداختیر  قلبم

 +س.. سالم.. 

از حدقه در اومده نگاهش کردم.. اخم  ی کنارش رد شدم که دستم رو گرفت..با چشما از
 کردیم یی خودنما شی شونیپ ی رو یظیغل

 کارت دارم اط یتو ح م یبر -

 گفت:  نهی.. دست به ساط یبرد تو ح دی دستموکش

 خب؟ -

 چرا بغض کرده بودم..  م دونینم
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 خب؟  ی+چ.. چ

 گفت:  یحرص

به من   یزنگ  بزن  نکهیا ی .. بجایگردونیصورتتو برم ینیبی تو دانشگاه تا منو م هیچند روز-
  یشنوفتیو گل م  یگفتیباماهان گل م ی. االنم که داشتی زنگ زد یبه تاکس  نجایا ارمت یتا ب
  تیکردم که باعث ناراحت یه؟کاریچ هیتو آشپزخونه..قض یتا من اومدم خودتو انداخت یول

 شده؟ 

 

 ..  ختیگونم ر  ی رو  ی.. اشک سمجی شد  ناز یعاشق پر آره

 ن ینکرد ی+شما کار

 !!؟؟یکنی م هیگر یبهت گفت: سحر! دار با

  یکارش چه با دل من م نیدلم ذوق کردم، چقدر قشنگ اسممو صدا زد اگه بفهمه با ا تو
  رهنیپ قهی.. اشکمو با پشت دست پاک کردمو به  زدیوقت اسممو صدا نم چیه گهیکنه د

 شدم...  رهی سبز رنگش،خ ی چهار خونه ا

 +نه خاک رفته تو چشمم 

 : دیخند

 قرمزه؟  تی نیاها! خب پس چرا نوک ب-

 شد   نیگلوش باال پا بکیکردم.س نیف  نیجواب دادن، ف ی جا به

 ؟ ی نگفت-

 پر از اشکمو بهش دوختم... ی .. چشمادیگونه هام غلت ی اشکام رو دوباره

 درسته؟  نی خانم باش نازی خارج تا  کنار پر نیبر   نیخواستیشما م-
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 سوالم جاخورد.. از

 گفته؟!   یزیچ  نیهمچ یک -

 خوردم کهیکه با دادش  ن یسرم رو انداختم پا   یحرف چیه بدون 

 رو گفته؟؟؟  یخزعبالت  نی ا ییگفـــتم ک -

قدم ازش فاصله   هیبه هق هق افتادمو از ترس  ظش یاخم غل نشوینگاه خشمگ  دنید با
  زدن،بهمی دو دو م یکه از نگران ییاخماش باز شدو با چشما د،یگرفتم..صالح حالتمو که د

و پشت   د ی که وسط راه پس کش کردی م کی شد.داشت دست چپشو به صورتم نزد  کینزد
  یآروم و مهربون ی از دست دادم)با صدا نترلمولحظه ک  هی خوامیگردنش گذاشت:معذرت م

 حرفارو بهت زده؟  نیا یک  فی تعر شه یادامه داد(حاال م

 کردم..  فیبهم گفت براش تعر  ناز یکه پر ییزایهمه چ ییمکث کوتاه با

 پس چرا...  نیکه دوستش دار +شما

 .. دی پا وسط حرفم پر جفت

و    ادکردهی ز  ازداغشویپ کمی یهمشو دروغ گفته ول  گمی من دوستش ندارم سحر، خب؟نم-
 بهت نگفته..  توی همه واقع

 کرد..   یقروچ دندون

 ..  شمیخر نم  گهی من د یواسم ول دهیکش ی چه نقشه ا ندفعهیا  دونمینم-

 بود اشاره کرد..  اط یکه تو ح یدرنگی سف یصندل  زویم به

 داشتم    ی اونجا تا بهت بگم چه گذشته بد م یبر -

 .. نداختی خط م زیم ی زل زده بود و با ناخنش رو  زی.. به ممی نشست
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خواهرو   هیبود به اسم صالح ،باباش اسمش رضا بود و اسم مامانش شهرزاد..   یپسر هی-
سال ازش    3سال ازش بزرگ تر بود ماهان هم4برادر داشت به اسم سمانه و ماهان.. سمانه 

دوست داشت   یلیخانوادشو خ ی هم بودن.. صالح اعضا یتر.. خانواده مذهب کیکوچ
 ی صالح حسود ااومد، یماهان به دن یکه وقت  ودب  یمخصوصا مامان شهرزادشو.. جور

رو به باد    شدی وقت مامانش صرفش م شتری.. دوست داشت به بچه چند روزه که بکردیم
 ..رهیبگ کتک

 زد..  یحیمل لبخند

بود که حسابدار    نی..هدفش ا  شتریبه مامانش هم ب  شیوابستگ شدوی روز بزرگ ترم روزبه
شبانه روز    نیافتخار کنه بخاطر هم یپسر نیشرکت باباش بشه تا مامانش به داشتن همچ

 تا رشته موردعالقش قبول بشه..  خوندیدرس م

  سشی راننده سرو دنیسال خبرم ی وسطا خوند، یکه م یسالش بود ودوازده حسابدار18
نفر جاداشته باشه..   کی  ی که حداقل برا شد یدانمیهم پ  یسی سکته کرده و فوت شده..سرو

براش   نی باباش بهش قول داده بود که اگه دانشگاه قبول شد ماش یعن یبلدنبود  میرانندگ 
هر روز شرکتشو   تونستی..باباش چون سرکاربود نمکنهثبت نامش  یبخره و کالس رانندگ 

 مدرسه  رسوندتش یهم رفت، هم برگشت، مامانش م ن،یهم ی ول کنه بره دنبال صالح برا

 کرد..  مکث

دنبالش شروع کرد مسخره   ره ی مامانش م دید یوقت  د،یبه اسم ام اشیاز همکالس ی کی-
  یخودش غرور ی اونم خب بالخره  برا ییبچه ننه ا گفتی،بهش م رکردنشیکردن و تحق

 یلیداشت،دوست نداشت بهش بگن بچه ننه..شب به مامانش گفت" مدرسه از خونه خ
"..مامانشم قبول  گردمی برم  رموی م ادهیبا پ دم..خویار یب وی منو ببر خوادی پس نم ستیدور ن

رش رو  مسخرش کنه  و غرو تونست ینم گهید دیام  نکهیاونروز، خوشحال از ا  ی کرد..  فردا
باز مامانش اونم با ماهانو سمانه  اومده   دی رفت مدرسه..موقع برگشت د ادهیبشکنه با پ
 کرد ی م یتات یتات شهم رو مغز دی ام ی .. حرفایلیشده بود خ یعصبان یلیدنبالش.. خ
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رد   ابونیوقت بچه کوچولوش از خ  هیبچه ها مامانش اومده دنبالش که نکنه  نینی:ببدیام
 .. دن ی بشه  اوخ شه.. و هر هر به صالح خند

دادبزنه اما.. اما اونروز باخشم رفت طرف   یبشه سر کس یعصب ینبود که وقت یآدم صالح
 کردیشده بود و بالخند نگاهش م ادهیپ نی مامانش که از ماش

 :دی غر

 .. ایدنبالم مگه بهت نگفتم ن ی چرا اومد-

 ..دی لب مامانش ماس ی رو لبخند

 اومدم تا..  من زمی عز-

 ی ایب  خوامینم گهیبچه ننه  د گنی بهم م امیکه همکالس رتوعهیبس کن.. همش تقص-
 .. نجایبرو از ا نمتیبب خوام ینم گهیدنبالم د

با دو  یموتور هیمامانش توجه نکردو به طرف خونه راه افتاد..   ی به صدا زدنا صالح
  د،یچیمامانش تو گوشش پ غی ج ی صدا  دینکش یبه سرعت از کنارش ردشد..طول ن،یسرنش

مامانشو   ف یقسمت ک  هیموتوره   ی نایاز سرنش یکی   دیباوحشت پشت سرشو نگاه کرد.. د
گرفته بودو به سمت خودش    فویک  گهیه طرف د ی..مامانشم  کشهیدست گرفته و م ی تو
..مرده هم بخاطر  هیسمت موتور رفتنیمدرسه که متوجه شده بودن ،م  ی ..بچه هادیکشیم
پرت کرد تو بغل مامانشو فرارکرد..مامان شهرزادش چون انتظار   فویک  فتهو ین ری گ نکهیا

  یزیبه ت ردسرش خو نویرو نداشت..تعادلش از دست داد و افتاد رو زم یحرکت نیهمچ
 آب..   ی جو

اومد و با دو خودشو به مامانش رسوند..  رونیداِد ماهان و سمانه از شوک ب غویج ی صدا از
 و نصف صورتش به خون آغشته شده بود   ومدی شکاف برداشته بودو خون م شیشونیپ

 زد: غیج سمانه

 .. ماماااان  ادی داره از سرش خون م ادی داداش داره از سرش خون م-
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م..  شهینم ش یزیگفت: آروم باش سمانه..مامان چ د،یلرز یکه از بغض م ی باصدا
 آ.. آمبوالنس..  زنمی..میم..ال..االن ز.. زنگ ممطمئن

 لب با خودش تکرار کرد ریز

 زنمی.. می.. آره االن..مآ

 مامانش درآوردو زنگ زد.. فیاز ک  یلرزون گوش  ی دستا با

 

از اشک بود صورت  سیکه گونش خ نجوریتو بغلش و هم  دیسر مامانشو کش صالح
صدا اشک   یدوش ماهان و ب ی بود رو.. سمانه سرشو گذاشته کردیمامانش رو نوازش م 

 یبه صورت خون زهیاشک از چشماش بر ی قطره ا ی حت نکهیماهان  بدون ا  ی..ولختیریم
مامانش چسبوندو   یشونیبه پ شویشونی.. صالح پزدی پلکم نم یمامانش زل زده بودو حت

 دو رگه شده بود گفت:   هیکه از گر ییباصدا 

 ی.. مامان پاشو اصال شوخمینگرانت مویما چقدر دوست دار نیپاشو بب یمامان..مامان-
.. زدمی بد باهات حرف م دی نبا  خوامی..من معذرت مکنمی .. پاشو خواهش مستین یخوب

 اصال.. اصال غلط کردم خوبه؟حاال پاشو مامان شهرزاد..  

  یجور شدی تر م ف یضع فویگذاشت رو مچ دست مامانش..هرلحظه نبضش ضع انگشتشو 
 ... با ترسو وحشت گفت:کردینبضشو احساس نم هگیبود که د

 ماماااان..ماااماان -

 زد:  نعره

 خدااا ی کجااااست..ا  یآمبوالنس لعنت  نیپس ا -

 به طرف آسمون گرفتو تو دلش گفت  صورتشو
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خدا   کنم یبهمون رحم کن.. خواهش م رشیمامانمونو  برامون نگهدار.. ازمون نگ ای خدا-
 .. کنمیالتماست م

کرده بودن..داشتن   ریگ ن یسنگ  کی .. عذرخواستن گفتن تو ترافدیبالخره رس  آمبوالنس
 : دیصبرانه پرس یکه صالح ب کردنیم  نشیمعا

 شد؟؟ یچ-

 

 یلیبه سمت خونه ل گهید قهینه، چند دق  نیآماده بش  نیبر  ن یبابا شما که هنوز نشست ی ا-
   می کنیتر از جانم حرکت م زیعز

 به ماهان اخم کردم..   رو

 +داداااش مااهاان 

 داداش!!؟؟ -

 شل کردم..  شموی.. نکردیباال انداخته نگاهم م ی با ابروها صالح

 ماهان بشه داداشم  شی من بشم آبج م،ی+آره ما قرار گذاشت

 عجب -

 دونه؟ یچه م یکس  یپنجعل دمی شا  ی رجب عل ایرجب -

 مااهااان -

  نجایا نیگی دونفره و عاشقانه، نم ی داخل زووود.. بسته  خلوتها م یاعصاب بر  یخب حاال ب-
 ن یبخدا گناه دار شهیوقت دلش آب م ه یخونه هست که  ن یبه اسم ماهان تو ا ی بچه ا هی

 کشه ی برو داخل بچه پروو خجالتم نم-

 دوتا دستاشو رو چشمش گذاشت..  ماهان
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 خوب شد؟   دمیخجالت کش ایب-

 پرت کرد طرف ماهان..   شویلنگه دمپا هیبا خنده  صالح

 ی خلوت ماروهم بهم زد گهیبرو د-

 رفت تو ساختمون..   عیکردو سر یزبون دراز هیداد..  یجاخال ماهان

  خوادیزن م دهیم  ریهنوز ذهنش بو ش نیبشه.. ا وونهید هیزن   خوادیبدبخت دوستت..م-
 کار؟ یچ

 قالب کردم..  نمیرو س دستامو 

 عاقله   م یلیخ ستیداداشم اصال بچه ن ست، ین  ینحوری+اصال هم ا 

 نه بابا -

 +آره 

  اوردمیلبش جاخوش کرده بود بهم دوخت.. نگاهشو تاب ن ی که رو ی نافذشو با لبخند  نگاه
 کردم..  ی و با انگشتام باز نی و سرمو انداختم پا

 ها شهیقلمبه م رتمیرگ غ ی با نگاه عجقوالنت قورتش داد مویصالح، آبج گهیبسه د -

بودو با لبخند   ستادهیرف راست چرخوندم.. ماهان پشت پنجره اتاقش ا به ط سرمو
 ن ی..از خجالت سرخ شدم و سرمو انداختم پا کردینگاهمون م  یطانیش

 داد زد:  صالح

 ماهااان -

مثل   ستمی من ولک ِنتون ن ،یخواستگار ی برا نیداخلو آماده نش نیایداداِش من.. تا ن نیبب-
 یحاال خوددان  چسبمیبهتون م شی ری س دمی شا ایکَنه 

 ی خب توهم پدرمونو درآورد لهیخ-
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صالح  ی از حرص خوردنا زیر  زیبلندشدو رفت.. منم ر  یصندل ی غرغرکنان از رو  صالح
 .. دمیخند

 

 رشد ی د گهید  میبر  ن یدی اَه چقدر طولش م-

 ..  کردی جملشو تکرار م نیا  کباری قهیچند دق رفتو ی دم در اتاق رژه م یعصب ماهان

 تو  یچقدر عجول   میبابا اومد  می دست پارسا رو گرفت: اومد سمانه

َمَلکشو   خواد ینداره م یریتقص چارهی قلبمه که عجوله خو ب نی ا ستمی: من عجول نماهان
 .. نهیبب

 یزنیحالمو بهم م  یدار گهی: بس کن، دصالح

من   خورهی حالت بهم نم یریخودت قربون صدقه زنت م  زنم؟ی: عه! دارم حالتو بهم مماهان
 نچ نچ نچ  خورهیحالت بهم م گمیدارم م

 حالم بهم بخوره ؟  یچ  ی پس  برا رمی:به قول خودت دارم قربون صدقه زنم مصالح

  کنه ی م یداره نقش باز زِمن،ی هام گل انداخت..صالحم زده به سرشا..خب عز گونه

 اش داشت..کــــ ت ینگاهش بهش انداختم..کاش حرفاش واقع می ن نیغمگ

 بچه ها  دیخان:تمومش کن پرهام

 کرد و ادامه داد:  یتبسم

 نه یتا ماهان ملکه قلبشو بب م یبر -

 بهش داد می ماچ آبدار  هیزد و خودشو انداخت تو بغل باباشو   یقیلبخندعم ماهان

 ..ـــوهـــوی ــزمیملکه عز  ی به سو شی پ میباباجونم بر   ی:آخ گل گفتماهان
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..هممون  رخندهی ز می ماهان زد ی ..ما هم از رفتارااط یرفت تو ح رونویبغل باباش اومد ب  از
..عذرخواسته بود و گفته  تیبودواالنم رفته بود مامور سی.. شوهر سمانه پلاط یتو ح می رفت

 شرکت کنه..  یتو مجلس خواستگار تونهیبود نم

  مو یصالح شد  نی وار ماشپرهام خان شدن..من  ماهان هم س  نیسمانه و پارسا سوار ماش 
 .. میحرکت کرد 

 ی نره برام جبران کن ادتی ی+داداش، جواب مثبت گرفت

 کنم یچشم جبران م-

 :اما من شک دارمصالح

 ؟ ی چ ی +برا

  ریز زنهی .. خرش که از پل گذشت مدهی چسب م  یچشم اما َچشمش معن گهیماهان م-
 ی کاسو کوزه همه چ

 کنم ی اش جبران مسحر برام باهمه فرق داره حتما بر  ینه آبج-

 م ی نیبیحاال م-

 

پشت سرشون برم  که ماهان برگشت به طرفمو مضطرب   خواستمیکه رفتن داخل، م همه
 گفت 

 ه؟ ی_سرو وضعم اوک 

  یلیاصال استرس نداشته باش خ یداداش، عال هیکردم: عال  کی ال یلبخند، دستمو به معن با
 برو دسته گلو بهش بده  لکسیر
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کردم..سرمو   کی با استرس تکون دادو رفت..منم رفتم داخلو با خانواده زهرا سالمو عل سرشو
که گلو به طرفش   یگرد شده زل زده به ماهان  ی زهرا با چشما دمیچرخوندم د 

 شدم   کی گرفته..بهشون نزد 

دست گلو، داداشم دستش خسته شد.. نگاه پر از سوالشو بهم دوخت و دست گلو از   ری+بگ
  یکی..ماهان که رفت، مچ دستمو گرفت و منو با خودش کشوند تو آشپزخونه..ماهان گرفت

 محکم زد توسرم..

 وونه؟ید یزنی +آخ چرا م

 باال نره گفت: کردیم  یکه سع ییصدا  با

 خواستگارم مــاهـانه؟؟  یحقته. آخـــه چرا بهم نگفت-

 ی بش زی سوپرا  کمی  خواستمیبعدشم م کنه؟یم ی+خب چه فرق

 دم ی پوشیم یماهانه لباس بهتر  ی ببرن..اگه گفته بود  زاتویمرده شور سوپرا -

 کردم.. زیر چشمامو

 ؟ یچـ ی +بله بله؟؟اونوقت برا 

 فضولو بردن جهنم -

 ؟ یگرفتم:جاِن من راستشو بگو،دوسش دار  دستشو

 کرد:تو فکر کن آره   ختنیر ی از دستم درآورد و خودش رو مشغول چا دستشو

 اومده   نی ریش  یجان، پس علف تو دهن بز  ی بغلش کردم: ا  ،ی خوشحال با

به من و شوهرم    نیتوه ییاز دور دوشش باز کرد و سرشو به سمتم چرخ داد: ا وو دستمو 
 ِات کنم؟  یاوک  ای ی شد یعلفه، اوک  زمینکنااا، نه من ب زم نه ماهاِن عز 
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بعد شوهرم   ینیعقد بشسفره   ی متر باز شد:شـــوهرررم؟؟!!!!! صبرکن پا هیاز تعجب   دهنم
 شوهرم راه بنداز 

  شیپ ن ی)هولم داد طرف در آشپزخونه( برو بشی کنی م کاریچ نجا ی..اصال تو ایحاال هرچ-
خانواده شوهرم مخصوصا   ی برا  یخوشرنگ ی چا  خوامیمزاحمم نشو م  نقدریشوهرت ا

 زووود زمی شوهرجانم بر

هم کنار صالح  نم؟ی.حاال کجا بشرونینثارش کردمو از آشپزخونه زدم ب  ییخنده بچه پررو با
  شیبرو پ  گفتی عقلم م یصالح ول شیبرم پ گفتی..دلم مزجونیبود هم کنار عز یجاخال

  زی شدو رفتم کنار عز دانی م روزیعقلو دلم،عقلم پ  نیجنگو دعوا ب ی..بالخره بعد از کلزجونیعز
بهم زل زده    یظیپا انداخته بودو با اخم غل ی ا روبه صالح خورد..پ ممجون نشستم.. چش 

کنارش ننشستم اخم   نکهی!نکنه بخاطراکارکردم؟ی چ کنه؟؟مگهینگام م  ینجوریبود..وا چرا ا 
..نفسمو پرصدا  نکهیهم  براش ارزش ندارم چه برسه به ا  یزی.. من پشیخام  ال یکرده؟چه خ

تعارف   ی به ماهان چا ینیرم گ نگاه کردم که با لبخندش ییدادمو باحسرت به زهرا رونیب
متفرقه گفتن زهرا و ماهان برن تو   ی ..بعد از حرفاکردیماهانم باعشق ازش تشکر م کردویم

 ..رونی گذشتن اومدن ب قه یاتاقو باهم صحبت کنن...بعداز چنددق

 بچه ها؟؟  شدی خان:خب چ پرهام

 فکرکردن  ی وقت الزم دارم برا  یچند روز  هی: من  زهرا

وگرنه  ریبگ متویفقط لطفا زود تصم می مونیخان:باشه دخترم ما منتظر جوابت م پرهام
 ..کنهیماهان مارو توخونه کچل م

 ..رخندهیز  میزد یپق

 : باباجـــــون ماهان

 دلم  زی کردم عز ی:شوخدی خان خند  پرهام

 مبل نشست... ی با حرص رو ماهان
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فکر کردن..اگه    ی زم داره براوقت ال یچند روز هیکه دخترم گفت  نجوریزهرا:خب هم ی بابا
 بود، حتما ِحکم.. یجوابش مثبت بود که مبارکه اما اگه جوابش منف

 ...دیحرفشو بر  ماهان

 تا... امی م نقدریبود ا یاگه جوابش منف-

 ادامه حرفشو گرفت:  یخورد..بادستپاچگ حرفشو

 ..نکهیاوم...خب..منظورم ا-

 ی منظورتو خوب رسوند ی بد حیتوض خوادیخان:نم پرهام

 .. دمیبهش خند زیر  زی..منم رنی سرخ شده سرشو انداخت پا  یباصورت

 .. میخونه شد  ییراه  مو یساعت عزممونو جزم کرد  می بعد از ن 

 

محضر   میاز دوروز زهرا جواب مثبت داد..ماهاِن عجـــــوِل عاشق هم گفت فرداش بر  بعد
ش عمل کرد و مارو برد رستوران اما صالح تا  عقد سر گرفت ماهان به وعده ا نکهی..بعد از ا
  می ماهان سر قولش بمونه امروز که رفت کردیباور نم دی د زیم ی غذاهارو رو نکهیقبل از ا

 داد زهرارو دراورد.. گهیسربه سر زهرا گذاشت که د یکل   مایدانشگاه فاط

 کردم مزدوج شدم  یدست از سرم بردااار عجب غلط ی خفم کرد یفاط-

 اومد تو کالس  یساسان باخوشحال قیرف باربد

 بهتون بزنم  یحرف مهم خوامیم نیبچه ها همتون گوش کن-

 کالسو فرا گرفت.. سکوت
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کنسرت داره و فرداشب مخصوص   یزمان وسف ی  یچند روز  هیکه   نیدونیخوب م-
پس   دنیم  فیکنسرت تخف ی برا می بخر طی اگه از طرف دانشگاه بل ی عنیدانشجوهاست 

 سم یکنسرت دستشو باال کنه تا اسمشو بنو  ادیب خوادیداشب مفر  ی برا  یهرکس

 سوت زدن غویو پسرا شروع کردن ج دخترا

دوست   یل یصالح افتادم خ ادی  هو ی..سهیتا اسممونو بنو  می ذوق زده دستامونو باال برد ماهم
 ...دونستمیم  دیکه ازش داشتم بع یداشتم اونم باشه اما از شناخت

 **** 

 # صالح

 

 ز ی به م دمیآبمو محکم کوب وانیل

 ماهان؟!  ی کرد کاری +تو چ

 برن کنسرت   خوانیکه م  ییکسا  ستیاسمتو نوشتم تو ل یچیه-

 بشه؟  یکنسرت که چ امیولکنم ب  موی. من  کاروزندگ ی کرد جای+تو ب

 ی تو هم بخوا دیخب زهرا گفت زن داداش اسمشو نوشته گفتم شا -

 خوام ینه نم-

 ؟؟ ی بزارزن داداشو تنها  ی خوایم یعنی-

هرچه زودتر در  دی شده قوز باالقوز. با  نمیا  مایکرد یریعجب گ دمیکش شمیبه ته ر یدست
 رابطه با پول با بابا حرف بزنم..

 ما یردی زود برگ  ی+باشه. ول

 مشت شدشو تکون داد  ی ذوق زده دستا ماهان
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 بشه امشب  ی. عجب شبــــــــولیا-

ـِن..همه  یزمان وسفی داخل سالن درآرو بستنو  م ی..تا رفتمید یسربزنگاه رس قایدق اومد رو س
آخر..ماهم ناچارا اونجا   فیرد  یخال  یپر شده بود به جز چند تا صندل ایصندل
هر آن پرده گوشم   گفتمیبود که م ادیز  یداد مردم به قدر غویآهنگ و ج ی ..صدامی نشست

 دم یپاره بشه..به ماهان توپ

 تو  دونمو یاوت کنه من م گرَِنمی+اگه م

 در گردش بود  یو سالن،و سالن به گوش یگوش نی توجه به من مردمک چشماش ب یب

 ؟؟ ی گردیم ی+دنبال ک 

 ..دی به لباسش کش یشده بود..دست  رهینقطه خ هیبه  ییلبخند دندون نما  با

 که همه کسمه یکس-

اول نشسته بودو بالبخند به ماهان   فیرد یکه رو صندل دمی نگاهشو گرفتم..زهرا رو د رد
 ..کردی نگاه م

 به حالت چندش جمع کردم  صورتمو

 ؟ ی از پشت بست لیدست هرچه زن ذل گهیکه د  یدونی +ماهان تو م

 گفت  نهیکنار دستش بش یخال یرو صندل ادیتا ب کردیبه زهرا اشاره م یوقت

 دونم یم-

بهش گفتو به من   ییزایچ هی ..شیزد تو سر بغل دست یکیچشمش که به من افتاد،   زهرا
  یسحره..سرمو به معن نکهیاشاره کرد..اون شخص هم با تعجب سرشو به طرفم چرخوند..ا

 جوابمو داد.. یسالم تکون دادم..سحر هم با تبسم

 کنار ماهان نشست..  زهرا
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 ومد؟؟ ین ی: چرا آبجماهان

 تا تنها نمونن مونمیبچه ها م شیگفت پ-

گرفته   نی ذره ب ری ز نیهم  ی بودو برا دمی سحر تو د  یوبما باال نشسته بودم به خ چون
 نثار خودم کردم..  ی بودمش..پوزخند

  هیکه نکنه  دمیترسیداشتم م گه یسحره..د  یکنم حواسم پ یمثل مردم خوشحال نکهیا ی بجا
سحرمثل سمانه   نکهیمراقبشم بخاطر ا کنموی م تشیوقت..نه امکان نداره.. خب، حما

  یصندل ی ساسان رفت رو دمیکه د کردمی فکرا قانع م  نی من..داشتم خودمو با ا ی برا مونهیم
منو   ی داشت اون رو گهیکردم د کی زهرا بود، نشست..ابروهامو بهم نزد ی کنار سحر که جا

افتاد، اگر برم و   ادمیکه  رمیرو تو مشتم بگ  یساسان عوض قهیبرم   خواستمی..ماوردیباال م
بگم   تونستمی سحر هم که شده نم ی واسه آبرو گفتم؟؟یم ی" چ؟یکارشیبگه: مگه "تو چ

به   ینفسمو فوت کردم و نگاه به خون نشستمو بهشون دوختم..ساسان لعنت یزنمه..عصب
 ی ".. زده به.سرم تو رو ببرم شمالو برنگردم.."براگهیکه م  یقسمت آهنگ ه ی  کردوی سحر نگاه م

نگاهشم  یسحر حت ی شمال.. ول یزنمو ببر یکنی ..تو غلط مکردی م یسحر لب خون
 ...دیخنده رو لبام ماس دمیکه د یزیاز چ ی..از حرکتش خوشم اومد..ولکردینم

تا   کردیتقال م یدست سحرو تو دستش گرفته بود.. سحر هم هرچ یه یبالبحند کر   ساسان
ساسان    ی سحر هم بااخم جلو  ی بود.. دوستا دهی فا یب اره یدستاشو از دست ساسان در ب

 ... گفتنیبهش م راهی ودنو بدوبب  ستادهیا

 اونجا؟  کنهیم ی: ساسان داره چه غلطزهرا

   ه؟ی: ساسان ک ماهان

  نجایاما من مثل چوب خشک ا ونهیزنم درم ی خونم به جوش اومده بود االن پا گهید
 بلند شدم..  یصندل ی قول و قرارا شدمو با فک منقبض شده از رو الیخینشستم.. ب

 ؟ ی ریداداش کجام-
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 گرفتم..  قشویبردم به طرف ساسان.. ورش ی ماهان توجه نکردمو  ی صدا زدنا به

 ؟؟ یری دستشو بگ ی آشغال هـــــــاان؟؟چطور جرات کرد ی کرد ی+تو چه غلط

مشتمو تو دستش گرفت..نگاه به خون   یکیمشتمو بخوابونم تو صورتش که  خواستمیم
 قهی..کردینگاهم م معصومش که پر از اشک شده بود ی نشستمو بهش دوختم..باچشما

 ... رونی ب می سحرو تو دستم گرفتمو  از سالن اومد فی ساسانو ول کردم، دست ظر

 

 # سحر 

 

که   رفتی..اونقدر تند مدیکشیکش  شلوار با خودش م نیمحکم دستمو گرفته بودو ع صالح
  نیسوار ماش می خواستیجرات اعتراض کردن رو داشت؟..م یخوردم اما ک  یچندبار سکندر

 که.. میبش

 ن؟؟ ی بریم فی تشر ییجا-

..قلبم گوروم گوروم  قاشیبا وحشت برگردوندم..ساسان و باربد بودن با دو تا از رف  سرمو
ببرن،   ابونو یخ نی .. بااسترس دورو برمو نگاه کردم.. مرده شور ادیکوبیم  نمیخودشو به س
  کیخودت بهمون رحم کن..صالح بهم نزد ایآدم. خدا هیچه برسه به   زدیپشه هم پر نم

قلبم آروم گرفت چون کنارصالح  کمیکرد.. ریتو دستش اس  مشدو دوباره دستمو محک
 ..دادی بهم دست م تیاحساس امن

 زد ی شخندین ساسان

نامحرمم بهش   هیکه انگشت   ی هست یبیپاکو نج ی از اون دخترا کردمی .. فکرمیخانم توکل-
 نخورده

 توهم قفل شده بود اشاره کرد دست من  صالح که  به
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 تو.. کردمیاشتباه م یول-

 :د یساسانو تو مشتش گرفت و غر  قهیدستمو ول کردو  صالح

اونقدر   یحرف بزن ینجوریدرباره زنم ا گهیبار د هیفقط    گهیبار د ه یاگه  کهی مرد  نیبب-
 یاز جات جم بخور  ینتون یکه حت زنمتیم

 زد:  ی پوزخند ساسان

 ست یزنت؟؟!پس چرا حلقه دستتون ن-

مشتشو خوابوند تو   یصالح نعره زدو جور هویدر گوش صالح پچ پچ کرد که  یچ دونم ینم
 شد  نیصورت ساسان که پخش زم

 خــــــفه شوو آشغال کثافت  -

که با  نجوریساسان، صالح رو به باد کتک گرفته بودن..ساسانم هم ی زدم..دوستا غیج
 زد ی شخندین کردی مپاک  شوینیدستش خون ب

 براش داره یچه عواقب وفتهیدرب یکه با ساسان رستم یتا بفهمه کس نشیاونقدر بزن-

شروع کردم  به زدن تو سرو    فمیساسان رسوندم و با ک  ی بادو  خودمو به دوستا 
 کلشون..داد زدم

 ست؟؟ ین یشوهرمو..کمــــــــک، کس نی+ولش کـــن

محکم به    دویرو از دستم کش فم یبه سمتم برگشت و ک   تیبا عصبان شونیکی آن  کیدر  که
 ییتوهم رفت:آ  د،صورتمیچی که تو آرنجم پ ی عقب هولم داد..از درد

 

 نفر نامردا هیدااادااش.. چند نفر به -
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نگاهش کردم..با دو به کمک صالح اومد و زهرا هم پشت   یداد ماهانه.. با خوشحال ی صدا
 نشده که؟  تی زیقربونت برم چ  یکمکم کرد بلند شم: خوب سر ماهان به طرفم اومد و

 کرده سرمو چپو راست تکون دادم.. بغض

انتقام  ی برا  ی ادیتا برامون دردسر درست نشده وقت ز  میبر  نی: بچه ها ولش کنساسان
   میدار

دست از سر ماهان و صالح برداشتنو به سرعت ازمون دور   قاشیحرف ساسان، رف نیباا
 شدن.. 

بغلشو گرفته بود، ..نگاهم رو ازسر تا پاش   ر یشدم که ماهان ز ی صالح ا  کی نزد دلنگرون
چشمش کبود شده بودو از لبو    ریلباسش کنده شده بود و ز  ی از دکمه ها یکیگذروندم،  

 :دی .. چونم لرز ومدیخون م شینیب

 ..منهری+همش..تقص

 

 شد...  کیقدم بهم نزد  هیبازوشو آروم از حصار دست ماهان در آورد و  

 .. اون حرف مفت زد منم حقشو  کف دستش گذاشتم ستیتو ن ریتقص-

کردن با صورتش،   کاریچ نیدستشون بشکنه بب یقطره اشک سر خورد روگونه هام...اله هی 
 براش..  رمیبم

 ؟ یکنی م هیرو صورتم زوم کرد: سحر.. چرا گر نگاهش

صورتت   یآخه بدجور  مارستان؟یب م یبر  گم، یداداش خب نگرانته.. م ایزن یم  یی: حرفاماهان
 ده یترک 

 بهش رفت  ی چشم غره ا صالح
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 حالت خوبه؟  یخوبم.. تو چ خوادی: نمصالح

 : آره بابا، بادمجون بم آفت نداره ماهان

محکم   می کی گذاشت کف دست من،   یکیدرآورد،  فشیدوتا دستمال از ک  یعصب زهرا
 ماهان که آخش دراومد.. یگذاشت رو لب خون 

 تو سرت..  زنمی م ی به شوهرم بد ییلقبا نیهمچ گهیبار د  هیاگه -

همه سال   نیام گرفت آخه ماهان بابهت به زهرا زل زده بود..خان داداش، من ا  خنده
منو شگفت زده   دهی که از خودش بروز م یی با رفتارا نمشیبیمبازهرا دوستمو هردفعه که 

به من.. به  ی چرا داد وونهیدستم نگاه کردم.. د ی .. به دستمال تو ییتو که اول راه  کنهیم
 مثل تو بادستمال خونشو پاک کنم؟؟  یتوقع دار ی دادی صالح خودش م

د صورتش از درد که پاک کر وینشیدستمالو ازم گرفت..خون ب دیرو که د میدو دل صالح
 گفتم   یجمع شد..بانگران

 خب  مارستانیب می با خودتون؟ بر نیکنی+ چرا لج م

 زد ینیبهم دوخت.. لبخند دلنش قشویعم نگاه

 نگران نباش خوبم -

 ..نینگاهشو تحمل نکردمو سرمو انداختم پا  ینیسنگ

 خواست؟؟ یاز جونتون م  یچ بود؟یک  ارو ی نی :اماهان

 شلوارش فرو کردو باحرص نفسو فوت کرد..  بیهر چهارتا انگشتشو تو ج صالح

 گم ی:من بعدا بهت م زهرا

 گه ی داخل د می.. خب بر ی:اوک ماهان

 شهیعمرا پامو بزارم اون تو سرم داره از درد منفجر م گهی:من دصالح
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 خونه؟   میر ی: پس مماهان

و بابا اگه  زجونیخونه؟عز  م ی ها و سرو وضع داغونمون بر  افهیق نیبا ا  ی:انتظاردارصالح
با   میخونه..شما هم تصم می .. بهتره  آخر شب برکننی سکته رو رد م  ننیمارو بب ینجوریا

..تموم شد  نیکنسرتو نگاه کن ه یبق نیبمون نجا یهم ا ای  ییجا یپارک  نی ایباما ب ایخودتونه..
 دنبالتون  می ا یم نیزنگ بزن

 میزنی تموم شد زنگ م می نیکنسرتو بب هیبق میر ی: باشه.. ما مماهان

 رو گونت تا ورم نکنه  می بزار می دارن بردار خ ی اگه  میسوال کن می :پس ماهان برزهرا

 فعال   می نگران نباش..خب ما بر نقدری:باشه خانومم ا دیخند  ماهان

 .. م ی حرکت کرد موی شد  نیسوار ماش  میکرد  یکه خداحافظ باهم

  نمونویسکوت ب می ..انگار نه من نه صالح دوست نداشتشدیرد و بدل نم نمونیب یحرف
 هم گذاشتم..  ی و پلکامو رو شهیدادم به ش  هی..سرمو تکمیبشکن

 من در سکوت  ی نه ی"بگذار سر به س

 شکِل گفتگوست"  نیقشنگتر  ن یهم یگاه

 

خورد، برق   م یرو شکست..چشمم که به صفحه گوش نمونیسکوت ب  میزنگ گوش ی صدا
 گفتم  یزد..باخوشحال

 ..چقدر دلم واسش تنگ شده زنهیداره بهم زنگ م یعل ی +وا

 خورد شهیصالح ترمز زد که سرم محکم به ش هوی

 . نی.. آقا صالح سرمو شکوند یی+آ

 خوردم...   کهی  افشیق  دنیکه به طرفش چرخوندم از د سرمو
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چشماشو محکم بست..   کردیبه خون نشسته و فک منقبض شده نگاهم م ی باچشما
با اخم   دوی چی.. انگشتشو دور فرمون پدیکش قیکردو چندتا نفس عم رونیب  شهیسرشو از ش

به حرکت درآورد.. اونقدر محکم فرمون رو   نویبه روبه روش زل زد.. بعد چندلحظه ماش 
 رخش شده بودم که... میمحو  نزده بود..  رونی بدست گرفته بود که رگ دستش ب

 پشت خط خودشو هالک کرد..  زتی عز یجواب بده که عل تو ی گوش یبه من زل بزن  ی بجا-

  می صفحه گوش ی که رو یسبزرنگ رهی..دایز یگاز گرفتم.. خاک توسرم چه آبرور لبمو
 لمس کردم.. کرد،ی م ییخودنما

 زم؟ یعز یسالم خوب  ی+الو عل

 ؟ ی سالم خوبم ممنون سحر تو خوب-

 +مچکرم..

 خب؟   ی ایم ی..ک ی اینم یول شتیپ امیم یگیم  یبرات تنگ شده ه  یلیسحرمن دلم خ-

 ..یعل دنید  ی باشه برا  یخوب تی به صالح کردم..فکر کنم موقع ینگاه مین

 االن  امی ب دیشا  ی+عل

 گفت   یباخوشحال

 یوقت خوابمونه..خب من زود برم تا کس گهی ساعت د می چون تا ن ایباشه فقط زودب-
 ..خدافظ دهینفهم

 :باشه خدانگهداردمیخند

 کردم.. تماسوقطع

 دوست پسرت؟؟؟  ش یببرمت پ یانتظار که ندار-
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کرده؟؟..ابروهامو بهم گره   ی!!درباره من چه فکر گه؟؟ یمیچ  نیدهنم از تعجب باز موند..ا 
 کور زدم.. 

 ست ی م ندوست پسر یعل ن؟یگیمی+معلوم هست شما چ

 زد  پوزخند

 یش ی بعدش عاشق و زنش م یول مونهیکه مثل برادرت م هیآهان بله حتما از اونا-

 گفتم:   تی..باعصباناوردیداشت کفرمو درم گهید

  می باهم بر نی تو ذهنتون؟ اصال اگه به من و حرفام اعتماد ندار نیساخت ی شما از من چ-
 هیک  یعل نی اونجا تا متوجه بش

 الزم نکرده -

که تو ذهنتون از من   یزیآشناتون کنم تا اون چ یبا عل  خوامیصالح..م ی کرده آقــا میلی+خ
 بدم..  رییتغ  نویساخت

 آدرسو بهش گفتم باتعجب گفت   یوقت

 پرورشگاه؟؟!! -

 گفتم: دلخور

 +بله 

شدمو به سمت پرورشگاه حرکت   ادهیپ نیاز ماش یحرف چی که پارک کرد..بدون ه نویماش
 ..دمیشنی صالحو از پشت سرم م ی پا ی کردم..صدا

 کف دستم به در زدم..  با

 در بود باز شد.. ی که رو یکیکوچ پنجره

 ن؟؟ یدار یکار -
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 نمیرو بب  یاومدم عل یسحر توکل  ن؟منمی+سالم مش رحمت خوب

به   یتاب نشسته و منتظرته..)نگاه ی رو ینزدم، نشناختمت..عل نکموی ..عییعه دخترم تو-
 پشت سرم انداخت( اون آقا هم با توعه؟ 

 به صالح کردم..  یینگاه مین

 +بله با مِن  

  ارمی ب دوی کل نیصبرکن-

 +باشه 

 باز کرد..  دیبا کل  درو

   دی بفرمائ-

.. دستمو تکون دادمو  کردیتاب نشسته بودو به تبلتش نگاه م ی رو یداخل..عل می رفت
 صداش کردم:

 ی ـــلــ+ع

 ..دمی رو بوس  شیشونیو با دو اومد تو بغلم..پ  دیخند

 نکرده ی خدا یخوریقربونت برم؟ سرما م ی+چرا تو سرما نشست 

 خورم یسرما نم می نه من قو-

 یمن  ی قو  یتو عل ستی درش ن ی+بعله شک

 اخم کرد.. یعل

 صورتش داغونه؟!  نقدریچرا ا  ه؟؟ یآقا ک  ن یا-

 ..به صالح اشاره کردم یگذاشتم پشت کمر عل دستمو 
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 ده یصدمه د  یریدرگ  ی هستن..صورتشم خب تو ی نیصالح ام شونی+ا

 کارته؟ یآها، حاال چ -

 من کردم..  من

 +خب..

 من  شوهر سحر ام -

 بگه شوهرمه.. نکهیداشتم جز ا وی زیانتظارهر چ  یمرگ شدم ول ذوق

 گفت   نیرو کرد به من و غمگ نیغمگ یعل

 ی کنی منو هم دعوت م یهروقت عروس بش کردمی فکرم-

  ییآشنا ی خونده شده برا  تیمحرم غهیص نمونیکه، فقط ب مینگرفت یما عروس  زمی+عز
 شتر یب

 ؟ ی گیراست م-

نفر به تو   نی کردم اول یبا انگشتام شونه کرذم: معلومه.مطمئن باش هروقت عروس موهاشو
 دم یخبر م

 . نیخوشبخت بش  شاهللی..انیای بهم م-

 ن؟ یخوب هست  یسالم خانم توکل-

 ساله باشه ۲۸- ۲۷حدودا  خوردیمشاور پرورشگاه بود.. بهش م یاکبر ی آقا 

 ن؟؟ یممنون شما خوب یاکبر ی +سالم آقا

 .. یمرس-

 نگاهم کرد... یکه به صالح خورد،متعجب شدو سوال چشمش
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 گرفت:  یاکبر ی دهنمو باز کنم صالح دستشو سمت آقا نکهیا قبل

 صالح هستم همسر سحرجان -

 !!!! بـــله؟؟؟؟؟

 زد و دست صالح رو گرفت..  یلبخند زورک  یاکبر ی آقا

 ی به پا  هلل شایا  گمی م کی هستم و بهتون تبر ی.. منم ماکان اکبرتونی خوشبختم از آشنا -
 ن یربشیهم پ

 ممنون -

 گفت:  یرو به عل  یاکبر ی آقا

 .. ی شد  ی شب مزاحم خانم توکل نوقتی..اایآخر کار خودتو کرد -

 امیخودم دوست داشتم ب  ه؟یحرفا چ نی+نه ا

 ..ایمونیمدرسه خواب م یبر  دی..فردا باروقتهیبرو بخواب که د یخب عل-

 چشم عمو ماکان -

 بغلم کرد یعل

 شم یپ ی که اومد ی..مرسری شب بخ-

 .. دمیبوس گونشو 

 ..ینیخوب بب ی خوابا زمی عز ر ی+شب بخ

 کردو با دو رفت تو ساختمون..  ی اکبر ی با صالح و آقا یر یشب بخ یعل

 ..خداحافظ دنتونی : خب با اجازتون منم برم..خوشحال شدم از دیاکبر ی آقا

 ...میرفت ماهم پشت سرش از پرورشگاه خارج شد  و
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دهنم گرفتمو   ی بستمو جلو ل یشدم..دست قند نیسوار ماش  عیهوا سر  ی سرد از
گفتم و دستمو    یلب ممنونم  ری کرد..ز ادیرو ز یدرجه بخار  دی "ها"کردم..صالح حالتمو که د

که پوست   یبخار ی زدم..گرما ی گذاشتم..چشمامو از لذت بستمو لبخند یبخار چهیدر ی رو
 بود.. بچقدر برام دلچس  کردی دستمو نوازش م

 ی آشنا شد یبا عل  یدوست دارم بدونم چطور یلیخ-

 توهم قالب کردم..  دستامو 

خوشحال  ی لیپدرم خ میپسربچه بشه..از تصم  هی یکرد حام تیپدرم ن شی +دوسال پ
 بره پرورشگاه منم باهاش رفتم.. خواستیکه پدرم م یکردم..روزشدمو ازش استقبال  

کرد که تازه به پرورشگاه اومده بود   یبهمون معرف یساله به اسم عل۶ یاونجا پسر ری مد
همسرش سکته کرده و فوت شده، باباشم چون زنش   انتیمادرش بخاطر خ دمیفهم  یوقت
 تمام اونو به پرورشگاه آورده، دلم شکست... یرحم یرو نخواسته و با ب یعل

  شیکه براش پ ی ندیناخوشا  ی بخاطر اتفاقا یعل زنم یهم گفت من حدس م یاکبر ی آقا
همسن    ی نه با بچه ها زنهیحرف م  یکلمه باکس هیافسرده شده.. نه  ی  منزو یلیاومده خ

 ..کنهی م یخودش باز

اونروز   ی ده باهاش صحبت بکنم..فرداهرجور ش  نمویرو بب یگرفتم عل  م ی بود که تصم اونجا
کلمه حرف زدن فقط سرش   ک ی از  غیباهاش صحبت کردم.. اما در یو کل  ی عل شیرفتم پ

رو در رو حرف زدن براش   کهیاز اونا دی .. باخودم گفتم شا کردی م یبودو با تبلتش باز نیپا
  هی.. اونموقع ارمیدرش ب یر ی رو از گوشه گ یتالشمو بکنم تا عل متما خواستمیسخته.. م

 یاجیرو که احت مکارتا یاز س یکی بود و  مکارتهیدو س  م یبه ذهنم خطور کرد.. گوش یفکر 
 گرفتم  یدرش آوردمو به طرف عل می نداشتم از گوش

تا باهم حرف   شمی بهم زنگ بزن خوشحال م یخب هروقت دوست داشت دمی بهت م نوی+ا
بگم   نویرو تبلتت فقط ا یبنداز نویا یچجور که دمی م ادی. االنم بهت  م یدوست بش مویبزن
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امن و مطمئن   ی جا هی ارویاز تبلتت درب مکارتویکه هروقت حرف زدنمون تموم شد س
 .. برهیگوش تا گوش م  وبفهمه سرمون  یپنهان کن چون اگر کس

 جلو بردم  دستمو 

 بدم؟  ادتیتا  ی دی +تبلتتو بهم م

 دادن کردم.. ادیتعلل تبلتشو بهم داد.. منم شروع به  یکم با

 ؟ ی ادگرفتی+

بالخره تونستم صداشو بشنوم محکم بغلش کردمو رفتم   نکهیگفت..ذوق زده از ا  یآروم بله
 ..کردی در اتاقو بازکردم..سرمو به طرفش چرخوندم..با بهت نگاهم م

 +منتظرتما..فعال 

که هوله هوِش   شدمیم دی ..داشتم ناامزنگ نزد یرفتم..تا شب منتظرش موندم ول و
اما از بس بهم زنگ    دادیاون گوش م کردمویفقط من صحبت م لی زنگ زد..اوا ۸ساعت 

  میبرطرف شد و از اونروز تصم  شیر یگوشه گ  ویرفتم پرورشگاه، به مرور زمان افسردگ  مویزد
 گرفتم مشاوِر بچه بشم..

 سوند ی پارک وا ی روبه رو نویماش 

 م ی نیبش مکتهیاون ن ی رو می پاشو بر-

 تعجب گفتم  با

 سرما!   نی +تو ا

 ی..ولادیسکوت مطلق منکه خوشم م  ی پارکه اونم تو ی هوا باب نشستن تو نیاتفاقا تو ا -
 م یر ینم ،ی اگه تو دوست ندار

 که دوسش دارمو بشکنم  یدل کس  تونستمینم یبزنم ول خی اصال دوست نداشتم  نکهیباا
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 . می +نــه من اتفاقا دوست دارم.. بر

تماشا   شدویکه از دهنم خارج م یدادم،غباریم رونینفسمو ب ی..وقتمی نشست مکتین ی رو
 ..کردمیم

 ؟؟ ی داد مکارتیمتوجه نشد تو بهش س چکسی دوسال ه نیتو ا -

هردوتا    ی برا گفتمیبهش م ینفر بابام بود چون وقت نی:چرا اتفاقا..اولدمیبهم مال دستامو 
بابام شک کرد منم خب   شد،یکه تموم م  دی کشینم می و طول زه یشارژ بر  مکارتمیس
  یبود اونم وقت یاکبر  ی رو بهش گفتم ..نفردومم آقا هیبه بابام دروغ بگم و قض تونستمینم
بهش   زویکنه و همه چ یپنهون کار تونستهینم گهیام د  ی..علدهی نش زده،ی باهام حرف م یعل
 یکارم عل  نی متوجه شدن با ا ی کاِرت اشتباه بوده اما وقت گفتنی.. اولش هردوتاشون مگهیم

 بمونه.. یعل شیپ مکارتهی نگنو س یزیچ یبهترشده.. قبول کردن به کس یاز نظر روح

 سکوت کردم.. یکم 

..اونروز ماهان اومد و  نیکن  فیتعر  تونو ی داستان زندگ  هی+خب حاال نوبت شماست تا بق
 ن نصفه موند حرفتو هیبق

 زد  یتلخ لبخند

 شه یآخر داستان خوش و خرم تموم نم-

 . دینگ کنهیاگه ناراحتتون م یکنجکاو شدم ول ی لی+اوم خب من خ

 

 د یکش یآه

 سرشو با تاسف تکون داد  شده یچ دمیپرس نیاز تکنس یوقت-

 متاسفم.. -
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 نگاهش کردم ناباورانه

شدنو فوت   ی که به  سرشون وارد شده بالفاصله ضربه مغز ی دی مامانتون بخاطر ضربه شد-
 ..  نیمراجعه کن یبه پزشک قانون ن یر یبگ لیجسدو تحو  نکهیا  ی شدن.. برا

  هی نای تنها گذاشته باشه و رفته باشه! همه ا ایدن ن ینه امکان نداره! مامانم من رو تو ا نه
  یاومدم..وقت رونیه از شوک بسمان غیگفتن ماهانو ج اخدایکابوس وحشتناک.. با  هیخوابه 

کابوس    نیکرده بود، متوجه شدم  ا  یکه دستو پامو رنگ یقرمز رنگ عی چشمم خورد  به ما 
ازم گرفت... بعد از مرگش شده بودم   مویکه تمام زندگ  هیتلخ ِت یواقع  نوحشتناک همو

  چیبرام مهم نبود ه  زیچ چیشده بودو ه یمعن یبرام ب  ایدن گهیمرده متحرک.. د هی نیع
با   پلممیدرس خوندنم نداشتم د ی برا ی ا زهی انگ گهیمدرسه هم د امیتو ا  ی.. حتزیچ

شده بود زل زدن به عکساش و   کارمگرفتم.. صبح تا شب، شب تاصبح فقط ۱۷معدل 
نمازمو تموم   ی بودم..وقت ومدهیسال با مرگش کنار ن  کی  کی..  نزدکردمی خاطراتو مرور م

 ..یلیدلخور بودم خ یلیکه چرا مامانمو ازم گرفت..ازش خ کردمیم تی شکا از خدا  کردمیم

 زد: ی شخندین صالح

گرفتم غمو   می روز سرقبر مامانم تصم هی..دمشیپرست یم خوندمویخب بازم نمازمو م یول
 یکنکور بخونم تا حسابدار بشمو مامانم ازم راض ی برا نمیاندوه رو بزارم کنارو سخت بش

و حواسش بهم   نهیبیاز اون باال باالها منو م دونمی م یول ستین ایدن  نیباشه..درسته تو ا 
بکنم تا مامانم بهم افتخار کنه..اونروز به بابا گفتم بره خودم  الشموتمام ت د یهست پس با 

و   زدمیتو پارک قدم م ی ..وقتگفتمینم شدویکاش زبونم الل م ی خونه که ا گردمیبرم ادهیبا پ
لحظه چشمم   هیمحکم خورد به سرم.. بالیتوپ وال ،ی ا کدفعهیخودم بودم  ی تو حال هوا

 سرم  ی رو ذاشتمرفت..چشمامو بستمو دستمو گ  یاهیس

 بشه.. ینجوریخواستم ا ینم دینشد؟ببخش تونیزی آقا..آقا چ-

گرفته بود نگاهم   یکه رنگ نگران شی خاکستر ی دختر بااون چشما هیکه باز کردم  چشممو
 کرد یم
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 ن؟؟ یشرمندم..خوب  یلیخ-

 اوردمیخودم ن  ی ..اما به روکردیبود درد م دهیکه د یبخاطر ضرب دی شد سرم

 خوبم -

 رم ی براتون بگ یمن برم آب معدن  نی نیبش مکتیرو ن-

که گفته بود   یمکتین ی روتوجه به من رفت..منم مجبور شدم  یب یول  ستیالزم ن گفتم 
 خوردم کمیکه دستم دادو  یشد..آب معدن  دایکه سرو کلش پ د ی نکش ی..طولنمیبش

 ه؟؟ یاسمت چ-

 .. جاخوردم

 چطور مگه؟؟؟!! -

 باال انداخت.. شونشو 

 هیکه با توپ زدم تو سرش چ  و یبدونم اسم کس خوامی..مییآشنا  ی برا-

 تعلل، اسممو به زبون آوردم..دستشو به طرفم گرفت  یباکم

 ام خوشبختم  ناز یمنم پر-

 خشک گفتم  یلیبه دستش کردمو خ ینگاه هی

 خانم، بابت آب هم ممنون  از یمنم..خب برم پرن-

 صدام زد نازیکه پر  رفتمی م داشتم

 ..مایشدیباهم آشنا م  می..داشت؟ی ریلحظه صالح، کجا م هی-

بدو بدو رفت طرف   ساویلحظه وا  هیگفت    نازمیبرم ..پر  دی شده با رمی بهش گفتم د 
 برداشتو اومد..  فشویدوستش..ک 
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 م؟ یبر -

 گفتم   متعجب

 کجا؟؟! -

..نگران م ی تو راه باهم حرف بزن ایپس ب میدو کلمه باهم اختالط کن ین یشیخب تو که نم-
  ی ریم ییراه خودت تنها هیبق شمیتر مزاحمت نم نی نباش من تا دو تا کوچه پا

منم   دویپرس ی.تو راه همش ازم سوال ممی هم حرکت کرد ی ناچارا قبول کردمو پا به پا منم
 ذوق زده گفت  د، یرو پرس می لیسن و رشته تحص  یمجبور بودم جوابشو بدم..وقت

 ه یکیهم رشتمون   می ! ما همسنشهی باورم نم ی وا-

باشه ؟!باخودم  یکیهم رشتمون  زده شده بودم، آخه چطور ممکنه هم سنمون   شگفت
 !!! یبیعجب تصادف عج گفتمیم

 درست خوبه؟  نمیزود بگو بب-

 بله -

 ..  ی بد ادمیتا   زنمی پس شمارتو بده هروقت به مشکل برخوردم بهت زنگ م-

 حرفش حرفمو قورت دادم  نی دهن باز کنم، بگم نه اما با ا خواستمیم

برم   شی پ ی نجوریاگه ا رمی گیادنمی.کنمیم یهرکار فهیضع یلیخ میاض یر  ،یدونی آخه م -
   رسم ی به آرزوم نم  شمویکنکور قبول نم

 قرار گرفتم و شمارمو بهش دادم..  ی ستی رودربا تو

همون پارکه تا    میو ازم خواست بر   رهی گیادنمیتلفن  ی از چند روز بهم زنگ زد..گفت پا بعد
 .. رفتمی بار نم ری بدم اما من ز ادشی
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تا   ارمیدوستمو همراه خودم ب کهی برادر  کوچ ی خوایتو؟؟..اصال م ی ا زهیپاستور نقدریچرا ا -
 ؟ ی خجالت نکش

 ندونه مجبور شدم قبول کنمو برم.. زهی منو پاستور نکهیا بخاطر

ازش خوشم اومده   یلینبودم..خ لیم یب ش ی بعد ی قرارا یرفتم ول یزورک  یاول قرار
پارک   میبر   گفت ی م یه نازیهه البته در ظاهر..پر د یرسیبنظر م ی بود..دختر خوب و ساده ا
دوست داشت مخصوصا چرخ و فلک اما من هردفعه به هر   یلیشهر، چون پارک شهرو خ

ببرمش و اونجا   نی روز ولنتا ی برا  خواستم یم ونچ  زدمیم نشیدست رد به س ییبهونه ا
پارک  می رفت دو ی کرده بودمو بهش بگم..بالخره روز موعود فرا رس  دایکه بهش پ یحس

 یلیدستبند  بهش دادمو حسم رو بهش گفتم..خ  هی م یسوار چرخ و فلک شد  یشهر..وقت
اونروز   م، ی دیکش ندمون یآ ی نقشه برا  یحسو بهم داره..کل نیخوشحال شدو اونم گفت هم 

بهم زنگ   ناریروز پر  هی..شدیم شتریب شترویب می بود..بعد از اونروز وابستگ م یروز زندگ  نی بهتر
  یعمل بشه ول عتریهرچه سر  دی داره و با  یبهم گفت مامانش تومور مغز یو زار هیزدو با گر

هست که  ی آخه اونجا دکتر خوب  هیترک  ش یببر  دیبا  گنیدکترا م کننیعملش نم نجایا
ا من اونقدر پول ندارم که برم خارجو عملش  ام گفتیمامانشو عمل کنه..م تونهیم

  کنمیگفت".....تومن" منم گفتم هرجور شده برات جورش م یکنم..بهش گفتم چقدر الزم دار
  قمیرف  نکهیپول هم به بهانه ا  گهینگران نباش..نصف پولو خودم تو بانک داشتم نصف د

گفت روز پروازشو بهم  خوشحال شدو   یبهش دادم..کل موداره، از بابا قرض گرفت یمال ازین
 گهیخاموش بود..د شی گوش زدم ینشد که نشد هرچقدرم بهش زنگ م  یاما خبر دهیخبر م

سرش اومده باشه..خونشونم    یینکنه بال  گفتمی..همش مشدمیم وونهی د یداشتم از نگران
  نیواسه هم می بود که باهم آشنا شده بود یکه سراغ داشتم پارک  ییکه بلد نبودم تنها جا 

 کهیاز همون روزا وقت ی کی ..نمشیبشه و بب یفرج دی پارک که شاا رفتم ی هر عصر م
رفتم جلوتر   ی..وقتکردی م  یخورد که سرسره باز ییپسربچه آشنا  هیرفتم..چشمم به  

با خودش آورده بود   یبود که روز اول نازیشناختمش..همون برادر دوست پر 
  می نه من با آبج ؟؟گفتی ها اومدخودت تن دمی..ازش پرسششیرفتم پ یپارک..باخوشحال

 اومدم..اوناهاش..



 مال خود من باش 

 
160 

 

 نازیبهش گفتم پر  ششویکه مشغول کتاب خوندن بود اشاره کرد..رفتم پ یدختر به
جون داداششو قسم خوردم همه  یاما وقت دادیخبر نشون م  یکجاست..اولش خودشو ب

بهم دروغ  زو یبشه همه چ کی بهم نزد نکهیبخاطر ا  نازیکرد..گفت پر فیبرام تعر  زویچ
نداشت فقط   یپول یبشه ول نگیو مدل  هیترک  رهبوده که ب  نیگفته..اون رشتش هنره عاشق ا

 ی با پسرا  ی به هر نحو نیهم  ی برا اوردی بازم پول کم م  فروختیخونه داشت که اگه م هی
  گمیبا من بوده با صد نفر د که یزمان یعنی..داشتهی و پول ازشون برم شدهی پولدار دوست م

هم گذاشته   رشویخونشو فروخته..مامان پ یمن پولو بهش دادم بدون معطل ی بوده..وقت
داغون   یلی خودمو رسوندم خونه حالم خ یچجور دمی..نفهمهیرفته ترک  یسالمندانو قاچاق

  یسال افسردگ  هی کی..نزدارمیکه ..هووف سرتو درد ن دمی چشیم  ویبود..تازه مزه خوش زندگ 
داده بود که  ریبود.. بابامم گ ریکه از همه ماجرا خبرداشت ام یگرفتمو تنها کس  دی شد
دختر شده بودم   هیمنم فقط بهش گفتم عاشق   نا،یا  ویشد   ینجوریباز تو دوباره ا شده یچ

  کمی روانشناس..چند جلسه رفتمو  شی اما اون باخانواده اش رفت خارج ..اونم منو برد پ
کنکور بخونم..از اونروز   ی برا نمیو بش  سمیخودم وا  ی پا ی ره روحالم بهتر شد، تونستم دوبا

چند سال متوجه شدم   نی ا یدل نبندم و در ط چکسیبه ه تمبه بعد باخودم عهد بس
 مشت خرافاته  هیبه دادمون برسه و همش   ایوجود نداره که تو بدبخت ییخدا

 نگاهش کردم یچپ چپ

که براتون افتاده   ییخدا وجود نداره..درسته اتفاقا   یچ یعنی..گنیمی+معلوم هست شما چ
 خواستهیخدا م د یوجود نداره..شا  ییخدا نی که شما بگ شهینم ل یتلخه اما دل یلیخ

 نه و.. ا ی ن یاتفاقا قبولش دار نیبازم  بعد ا نهیامتحانتون بکنه، تا بب

 د یوسط حرفم پر  تیاعصبان با

بال رو سرش   نجوریه  زجر کشش کنه و همکه بقول شما بنده هاشو خلق کرده ک  ییخدا  -
  یب ی خدا نیهمچ اینه،   ایبازم بهش وفاداره  نهی بب انه،ی  پرستنشیبازم م نهینازل کنه تا بب

وسط    کنهی پرتش م رسهیم  یاز بنده هاش داره به مرز خوشبخت یکی  نهیبیکه تا م یرحم
 وجـــود نــــداره  یــفهمینــــداره م وداز نظر من وج ،ی بدبخت
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صالح زنگ  یبهش بدم که گوش یجواب دندون شکن خواستم یبه ابروهام دادم.. م ینیچ
 خورد.. 

 الو -

- ..... 

 .. میباشه اومد -

 گفت  رفتیم  نشیکه به طرف ماش نیح نیدرهم

 دنبال ماهانو دوستت.. م یبر -

 **** 

 د یبچه ها..خسته نباش خوامیازتون م گهیجلسه د ی مطالبو برا ن یا-

با   مایانداختم..فاط فم یاومدمو کتابم رو تو ک  رونی سمانه ب ی حرف استاد از فکر حرفا نیباا
 ذوق گفت 

 عشقم  شی بچه ها صبر ندارم برم پ ی واا-

 م یزده گفت رتیح

 !! عـــشقت؟؟

 جونم.. عشقم..نفسم   ی:بعله جاسمایفاط

 چشمتو گرفته بوده  یخارج هی..نگو که ی کردی:َپ بگو چرا خواستگاراتو رد مزهرا

 ست؟؟ یاسم دختر ن کای +مگه جاس

 دمی :االن عکسشو نشونتون ممایفاط
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که مشغول    دیو سف اهیخرگوش س هیکه نشونمون داد چشمامون از حدقه دراومد.. عکسشو
 بود..  یخوردن سبز

 خرگوش؟؟ •_• هی:نایم

 غزت مشکل داره..االن مطمئن شدم که صد درصد م ی:قبال شک داشتم ولزهرا

 شوق کرد  هوی

 ...وایامروز ش گهی رااست مــ-

 درآوردن   هیگر  ی نصفه گذاشتو شروع کرد به ادا حرفشو

 نم یبـبـ تونمی نم گهیخـــدا د  ی کنم ا  ــکاریچ ی واا-

 ؟؟ ینیبب ی تونی نم وی..چ؟ی+چ

( توش  یترک  گر ی آتان")باز  کیکه "بر  فرستمیبرات م یلمیبهم گفت ف وای دخترخالم ش روزید-
کرده   یباز   لمی ف هی  ی آتان تو کی کرده..منم خوشحال رفتم به ماهان گفتم، عجقم بر یباز
  گهید یحت  یعجقم صداش کن  یحق ندار گهیقلمبه شدو گفت د رتشی ..رگ غم؟ینیبب ی ایم

 ..ینیبب  لماشویعکسا و ف  یحق ندار

 بفهمه نگاه کن  نکهی :خب بدون امایفاط

 آه و ناله کرد:  زهرا

 چون گفت جونشو قسم بخورم...  شهینم-

 ده ی:خوبه عقلش رس نایم

 براق شد.. نایتو صورت م زهرا

 از بس که نابغست مگه مثل شوهر تو خنگه رسهیمعلومه که عقلش م-

 نکنا  نی:به شوهر من توهنایم
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که شوهراتون قربون    یبابا عوقم گرفت..شوهرم شوهرم اَه..اله نی:بس کنمایفاط
 بشن  کاجونمیجاس

 بچه ها کل کالشونو شروع کنن گفتم  نکهیا قبل

 امروز سمانه زنگ زد، گفت پس فردا تولد صالحِ  -

 :خب؟ نایم

تولد صالح پس   دونستمی ..منم اصال نمه؟؟یبرنامت چ ؟یکن کاریچ ی خوای+گفت م
مجبور   ن ی بخاطر هم ردکیشک م ناً یقیتولدشه   دونستمی من نم گفتم یاگه م یفرداست..ول

  گهی..گفت پس، دو روز دمی ریبهتون بگم براش جشن تولد بگ خواستمیشدم بگم که اتفاقا م 
 بشه.. ز یتا سوپرا می گیبهش نم یزیاما چ  میر یگی براش م

 ..رونیب می کالس اومد از

 براش بخـرم.. ی چ دونمی+حاالم نم

 .. ی..شلوار ی:لباسمایفاط

 ی ..دستبندی:انگشترزهرا

 که دونمینم زشوی+خب من سا 

 ببرش بازار..  ی بهانه ا هی: با نایم

 چشمامو تو حدقه چرخوندم:  کالفه

 کشه یاالن داره مغزم نم دونمی +اوف نم

 بلند شد..صالح بود..   میزنگ گوش ی صدا

 +بله؟ 
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کارم  کم یداره..بنظرم   یمشکل  هیپروندم  یدفتر انگار ایدانشگاه بهم گفته ب ری سحر..مد-
کارم تموم بشه   یمونی بهت زنگ زدم که بدونم منتظر م نیهم  ی براطول بکشه..
 ؟   یریم قاتی با رف ا یتابرسونمت  

 رم ی+با دوستام م

 باشه پس خدافظ -

 +به سالمت 

 گفتم  کردنینگاهم م ی بچه ها که با کنجکاو به

 منو برسونه زمیعز یفاط دی امروز با  نی+صالح کار داره واسه هم

 ی :اوک مایفاط

دوختم ..باب قدم زدنو آهنگ گوش دادن تو   یباال گرفتم و نگاهم رو به آسمون ابر سرمو
 کردم: مایهوا بود..رو به فاط نیا

 برم خونه ادهیپ خوامیم ی+فاط

 گفت  نگران

 نکهیچه برسه به ا  گهیخدا خلوته د شهیخودش هم ابونهیخ نی ا ؟ی واا !! خل شد-
 خونه رسونمتینکن خودم م  تی خر ایظهر باشه..ب1ساعت

 خوامی..م  رمیگی دربست م شوی بق گهید رمیبرم، تا" فلکه... "م  ادهیکل راهو پ خوامی+مگه م
 هوا لذت ببرم.. نی از ا کمی

 آخه..  ی:مطمئنمایفاط

 +مطمئنم 

 ..مواظب خودت باش یخوددان-
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  یگذاشتم تو گوشم و آهنگ پل موی..هندزفر رونیکردمو از دانشگاه زدم ب یخداحافظ ازشون
 کردم.. 

لحظه ترس تو دلم لونه کرد  هیزدم.. دی اطرافمو هم د کردم،یرو که داشتم زمزمه م آهنگ
  نیاز عبور و مرور ماش یخال باً یتقر ابونمیکاره دورو برم بود..خ مهیساختمون ن یی..چند تا

  تی هم داشتم تو دلم آآورد.. پشت سر   یبه مغزم هجوم م یمنف ی فکرا  نجورمیها بود..هم
 با سرعت کنارم ترمز زد..  نی ماش هی  کمرتبهیکه  خوندمیم یالکرس

 

 # صالح

 

 ...ی پورمحمد ی آقا نینی+بب

اسم سحر   دنی کنم که باد لنتیسا  مویگوش خواستم یمانع حرف زدنم شد..م  میگوش زنگ
 تماسو وصل کردم م یصفحه گوش ی رو

 صــــــــــالح -

 ..ختیدلم ر غشی ج ی صدا  دنیشن از

 صـــالح..ساسان..ســــاســان -

 دوعه یباد کامال مشخصه که داره م ی نفس نفس زدناشو صدا از

 اخخخ -

 ولوم صدام رفت باال  ینگران از

 االن؟؟؟  یی...کجا؟؟ی شد ی +ســحــر چــ

 نجاتم بـــده  ایب  ــکنمیصـــالح ازت خواهش م-
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 :دی چیتو گوشم پ ی قهقه ا ی صدا

 تو رو از دستم نجات بده  تونهی جونت نم صالح  گهید  ندفعهیا-

 +ســـحــرررر

..سه سوته  رونیزدم ب تی ر یباعجله از اتاق مد   زدمیسحر رو صدا م  ادیکه بافر  نجوریهم
  ارم یبه حرکت درب نویماش خواستمیرسوندمو سوارش شدم..استارت زدم..م نم یخودمو به ماش

 .. نیخودشو انداخت تو ماش ریکه ام

 بدبخت زهرترک شده بود ی پور محمد ؟؟ ی شد ینجوریا هوی ..چته تو..چرا هیچ-

  ادیدراومد.. باسرعت ز کایگوش خراش الست غیپدال گاز فشار دادم که ج ی پامو رو یجور
 به حرکت درآوردم..باعجز گفتم  نویماش

 دونم یکجا دنبالش بگردم..نم  دونمینم ی+ساسان کثافت مزاحم سحر شده ول

 ن یحس ای-

 ..دی کشی منو به مرز جنون م ارهی سرش ب  ییبال   یوقت ساسان لعنت هی  نکهیا فکر 

 و مشتمو محکم حواله فرمون کردم دمیبلند نعره کش ی باصدا

 ست؟؟؟ یساسان ن  نیاون ماش ن ی..  عـــه صالح اونجا رو ببینجوریصالح آروم باش ا -

 خود نامردش بود   نیکه اشاره کرد نگاه کردم..ماش ییجا به

ساسان   ن یکه به ماش ییا هیشدم..هرثان ادهیپ نیترمز زدمو با سرعت از ماش  ابون یخ وسط
..ساسان و  کردیم شی که دلمو ر شد یسحر واضح و واضح تر م غیج ی صدا   شدمی م کینزد

ببندن..باخشم، از پشت   داشتن که در  به روش یانداخته بودنو سع نیباربد سحر رو تو ماش 
زدمو شروع کردم با مشت زدن   مهی...روش خنی زم ی رو ردمساسان گرفتم و پرتش ک  قهی

 تو سرو صورتش... 
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 #سحر 

 

 اده یپ نیکه از ترسو وحشت به لرزه افتاده بودن از ماش ییکنان و با دستو پا هیگر
صالح  ساسانو  باربد رو به باد کتک گرفته بود..سمت چپمم  ر،یشدم..سمت راستم ام

 اومد.. شمیپ یچشمش که بهم خورد دست از کتک زدن برداشتو بانگران ری..امزدیم

 نشده؟؟  تونی ز یحالتون خوبه..چ-

 شد.. دهیجوابشو دادم..پاهام ناخوداگاه به طرف صالح  کش باسر

 زااااارمی نم ؟زندت یکن تیزن منو اذ  یخواستیم ی عوض کهی:مردصالح

 گفتم   هیصالح زانو زدمو باگر کنار

 +صالح

محکم منو تو   هویسرشو به طرفم چرخوند..مردمکاش تو صورتم درچرخش بود که  باسرعت
به هق   داکردوی شدت پ  میحرکتش گر  نی..باادی سرمو بوس  یروسر ی و  از رو  دیآغوشش کش
 هق افتادم 

 ..خواست.ی+صا..لــح..سا..سان..م

  تتیاذ  ینزارم کس گهی د دمیتم..مواظبتم..بهت قول م..من کنارزمی.. تموم شد عز شششیه-
 کنه.. 

 گفت  یاروم ی باصدا

 نه ینب ینجوریو تورو ا رهیصالح بم -
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 ی شد.. بازومو گرفت و منو برد تو  قیحرفش انگار آرامش به تمام وجودم تزر نیباا
 داد..  یفینشوند..دستمو فشار خف نشیماش

 ارنیپدرشونو درب انیتا ب سیبزنم به پل می زنگ هیباشه؟.. گردمیمن االن برم-

دو   ادیز دنیکش غیکه از ج ییدرو ببنده که باصدا   خواستیسرمو تکون دادم..م یحال یباب
 رگه شده بود گفتم 

 اد یهوا ب کمی+نـه درو نبند بزار  

 .. ریام شیگفتو رفت پ  ی ا باشه

..باربد..باربد  یبود ول افتاده نیزم ی رو یحال با صورت خون یو برو نگاه کردم..ساسان ب دور
  ی رو زیت  زیچ  هیصالح بزنم،  ی صدا خواستم ی..تا مرونی اومدم ب نی..باترس از ماشستییین

 ��باش من خود مال رمان ��گلوم نشست.  

 

 ۵۴:پارت

 

وقت باربد به سرش بزنه و با چاقو   هی  نکهیاز اشک جلو چشمامو گرفت..از تصور ا ی ا حاله
 دم یکش  یاز ته دل غیگلومو خراش بندازه، دندونام به لرزه افتاد.. ج

 +صـــــــــــالح 

 زد  ادیگرد شده به طرفمون برگشتو فر  ی با چشما صالح

 احمــق  ی کنی م کاریچ یدار -

 داد باربد سد اشکام خوردشد.. با
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   تونم ینم  گهی د سیبه پل ی..اگه زنگ بزن گمیدارم بهت م یچ نی:خــــفه شووو..ببباربد
 زنتو نبره  ی چاقو گلو نیبرات بکنم که ا ینیتضم

 برد باال.. م یصالح دستاشو به حالت تسل 

 یتو بگ یاصال هرچ زنمی باشه باشه زنگ نم-

 ..زوودنهیبش نمیماش  ی تا تو نیبه ساسان کمک کن نیبر -

 م یبر  ریخب آروم باش..ام لهیخ-

 ..نیماش ی بغل ساسان رو گرفتنو بردنش تو ریز

 سحر بردار ی :خب حاال چاقو رو از گلوصالح

 ن ی عقب..بــــر  نیچندقدم بر یکن فیتکل نیی من تع ی برا نکهیا ی ساکت شو بجا-
 عععقـــب 

 بــــاشه-

شدو   نشیکردو خودش به سرعت سوار ماش نیچند قدم رفتن عقب، باربد منو پخش زم تا
 رفت..

 به طرفم اومد  یگرانبان صالح

 نشد؟؟  تیز یسحر چ-

 زدم هق

 +نــ..نــه

رفت..پلکامو بستمو دستم رو   یاهیگرفت و کمکم کرد تا بلند بشم که چشمام س بازومو 
 نیگذاشتم رو بدنه ماش 

 ؟ ی؟خوبی شدیچ-
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 گفتم  باناله

 و حالت تهوع دارم  چهی ..سرگ ستی+نه اصال حالم خوب ن

 ده یکه کش هی:به حتم از استرسریام

 برام باز کرد.. نویعقب ماش در

 ..نیبش  نجایا ا یب ایب-

 پام زانو زد ی داشبورد درآورد..جلو ی رو از تو یآب معدن  رفت

 ادیآب بزن به صورتت تا حالت جا ب کمی  ایب-

  ی رو یحال ی..سرمو بابدمی به صورتم پاش ختیکه تو دستم ر یبردم جلو..آب  دستامو 
 .. با دستم آروم ماساژشون دادم... کردیدرد م یگذاشتم.. چشمام بدجور یصندل

 ؟؟ ی شنوینم یزنگ گوش ی صالح تو صدا-

 منه یزنگ گوش  ی صدا نکهیکردم..ا زی ت گوشامو

 چرا..  -

 +ماال منه..اول از دستم افتاد

 رفت جلو تر...  ریام

 کردم..  داشی پ ناهای:اریام

 داد.. دستم

 هست؟  ی: ک صالح

 +ناشناسه 

 نفسم بند اومد.. دمیکه شن یشخص ی وصل کردم..از صدا تماسو 
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 پشت خط؟؟  هی: ک صالح

 ..شدیکلمه هم ازشون خارج نم  کی  یحت یول دادمی ازهم فاصله م لبامو

 ..دی از دستم کش وی گوش

 الو -

 ...... 

 کنم ی م تیازتون شکا  سو ی پل شی پ رمیم-

 ..... 

 ـــو ..الو..الـــ ییکنی زد:تو غلط م داد

 زد ن یماش  ریلگد به تا هیتو  مشتش فشار دادو  لمویموبا 

 دستام خفش کنم   نی با هم  شدیاشغال کاش م شعوریب-

 دوش صالح  ی دستشو گذاشت رو ریام

 ؟؟ ی که آمپر چسپوند  بودیآروم باش..مگه ک -

به  یاگه زنگ بزن گهی..مکردیم  دیبازم تهد  یول مردا ی بود..داشت م زی همه چ یساسان ب-
 ...سیپل

 بهم کرد و ادامه نداد..تنو بدنم به رعشه افتاد.  ینگاه مین

 

بشر   نیچرا ا  ای..خداارمیسر زنت م یی بال  هی سیبه پل  یکرده که اگه زنگ بزن د یتهد  حتماً 
 .. دارهیدست برنم
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  ستیخدا کنارم ن  شهیکنه؟؟صالح هم که هم تی ..نکنه دوباره ساسان هوس کنه منو اذ ن
 کنهیم  وونهی خداا تصورشم منو د ی رم؟؟وایبه سرم بگ یاونموقع چه گل رهیتا جلوشو بگ

 نگاهش کردم.. یاشک  ی رو گونه هام نشستو اشکامو پاک کرد..باچشما یدست

 کنه    تتیاذ  زارمینم گهی نکن خب؟ اصال هم نترس من مواظبتم د هیگر   گهید-

 بود  نیدلنش یلی بود..نگاهشو دوست داشتم..برام خ یاز محبت و مهربان زینگاهش لبر  تو

 باشه؟ -

 زدم  یکم جون لبخند

 +باشه 

 هم بغل دستش.. ریبرام بست..خودش پشت فرمون نشست ام نویماش در

و استراحت   یبده به صندل هیخونه، سرتو تک می ریخودمون م مشویرسونی رو م ری ام یتا وقت-
 کن

بفکرمه و   نکهیو چشمامو بستم..از ا یصندل ی ، سرمو گذاشتم رو گفتم ی لب باشه ا ریز
 یخوشحال نیا  یبهم داده بودن..ول ارویداشتم انگار دن یری مواظبمه احساس وصف ناپذ

  قهیچند دق یادآوریذهنمو از   تونستم ینم کردمیم  یزود جاشو به ترسو وحشت داد..هرکار
عمرم بودو منحرف کنم..بغض داشتم اما پشت   ی ها قهیدق  ن یکه وحشتناک تر شیپ

 صالح.. ی تا سر باز نکنه..البته حداقل جلو دادمیسرهم  آب دهنمو قورت م

 *** 

 #صالح
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 ی به زرد شی نگاهش کردم.. پوست گندم قیسرمو بردم داخل..دق کمیباز کردمو   درو
  شی شونیپ ی هم رو یاخم کم رنگ  هیو  دادی هم فشار م ی ..چشماشو محکم روزدیم

با   رونویب دی ..دستشو از دستم کشدی لرز هویکه   فشیدست ظر ی بود..دستمو گذاشتم رو
 ترس چشماشو باز کرد..

 م ی دی +نترس منم.. اومدم صدات کنم،بگم رس

 به اطرافش کرد.. ینگاه

 خونه خودتون؟  ی چرا منو آورد-

 .. ستادمی آوردمو صاف ا رونیب نی از داخل ماش سرمو

  یحالو روزت بر نیدوست نداشتم با ا  ،یباش  شمیپ خواستمیفقط م دونمی نم خودمم
 خونتون.. 

 که نوک زبونم بود رو قورتش دادم...  ییحرفا  نیا اما

 نبرمت خونتون بهتره  یکه دار  یحالو روز نی + باخودم گفتم  با ا

 چرا؟؟!! -

 شه ینگران م نهیتو رو بب ینجوریخب...مامانت ا-

بهتر بود..از گوشه چشم نگاهش   یچیاز ه یوردم ول رو براش آ یمزخرف  لیدل دونمیم
 شده بود..به گمونم تونستم قانعش کنم  رهیخ ی کردم..متفکرانه به نقطه ا

 خانوادت...  یعنی  نجایا ی منو آورد -

 هردومون اشاره کرد.. به

 شن؟ ی نگران نم ننیوضع بب  ن یمارو با ا-
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بهش بگم، سمانه   یزیچ نکهی پووف..قبل ا مایکرد  ری گ یتو چه هچل ی.. لعنت گفتیم راست
 اومدو فرشته نجاتم شد..

 ... نی ایســـالاام چرا نم-

 زد پشت دستش.. دویکش ینیه هی

 ؟ ی کرد هیگر  ن؟؟سحریشد  یچرا خاک هیچه سر و شکل  نیخاک تو سرم ا-

 به لباس و شلوارم.. دمیکش دست

هم بهش بده حالش   یزیچ ی برات.. اول تو سحر رو ببر داخل  آب قند   کنمی م فی+بعدا تعر 
 کارش دارم ادی ب قهیدق هیبه ماهانم بگو  ی..آهان راست ستیخوش ن

 چشم..-

 دور دوش سحر آورد دستشو

 زدلم یعز  می بر ایب-

دادم..ماهان نفس نفس زنان اومد به   هیتک نی قالب کردمو به ماش نم یس ی رو دستامو 
 طرفم 

 ..یچرا آبج شدهیداداش چ-

 ..دمیحرفش پر  وسط

خونه، بابا بهم زنگ   امیب نکهیبهت بگم،قبل ا  خواستمیخب؟ م دمیم  حی+بعدا برات توض
من   یتا وقت خوامیشرکت بوجود اومده..م ی تو حسابا یمشکل هیشرکت.. انگار  ایزد..گفت ب

هم از اون حال   قهیچند دق ی کن که حداقل برا  یکار  هی یاشته باشسحر رو د ی هوا ستم ین
بود نتونستم    سادهی سحر خودشم وا نکهیهم بگو..اول بخاطر ا سمانهبه   نویا  ادیو هوا درب

 بهش بگم..
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 زد انهیموز  لبخند

 چـــشم -

 +من رفتم 

به بدنم دادمو آهسته رفتم تو ساختمون..ماهان   یقش و قوس   هیشدم   اده یکه پ نیماش از
 هی..کردنی رو نگاه م یزیچ  هی لی موبا ی مبل نشسته بودنو تو ی و سحر پشت به من رو

  تی میاراده بهم گره خوردن.. به صم ی..ابروهام بدنی هردوتاشون غش غش خند  ی دفعه ا
ماهان   ی دوست داشتم من بجا یلیخ یول دونمی نم لشویشد..دل یم  می حسود نشونیب

 ..شنیکه از خنده دارن منفجر م  ننیبیم یبدونم  چ خواستم یبودم..کنجکاو شده بودم م

 از اول  یزنی:داداش دوباره مسحر

 به چشم  ی ا-

 از کوره در رفتم.  دمیکه د یزی..از چستادمی سرشون ا باال

 کرد.. دارمی از خواب ب پوریبود که پارسا با ش یهمون دادیکه نشون سحر م یلمیف

 به ماهان زدم.. یپس گردن هی

  شهیغضبناکم افتاد مثل هم  افهیمبل بلند شد..تا چشمش به ق ی گفتو مثل فنر از رو یآخ
 داد و خودش رو انداخت تو اتاقش..   حیفرارو به قرار ترج

 رفتم دم در اتاقشو داد زدم  باحرص

   ؟یمنو  ببر  ی آبرو  ی دپاک کن هاان؟ نکنه نذر کر لموی +مـــاهاان مگه بهت نگفته بودم ف

کن که حداقل   یکار یداداش من فقط نشون خانومت دادم.. بعدشم خب خودت گفت-
 اد یاز اون حال و هوا درب قهیچند دق ی برا

 به در زدم یپا ضربه محکم با
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 ی آبرومو ببر نکهینه ا  یاریحال و هوا درش ب نی +گفتم از ا

جلو دهنش گرفته.. از شدت خنده  سحر دو تا دستاشو  دمی لحظه سرمو برگردوندم د هی
و از خنده منفجر    رهی تا نگاهش بهم خورد نتونست جلو خندشو بگ  د یلرز یشونه هاش م

خندشو قورت داد و سرشو انداخت   دیزل زدم بهش..تا حالتمو د  تیشد..با جد 
 گفتم  تی شدم..باهمون جد کی ..چندقدم بهش نزدنیپا

 م ی تا حلقه بخر یطالفروش می ری ..برگشتم مرمیدوش بگ رمی+م

 گرد شده گفت  ی باچشما

 ؟؟ یچ  ی حلقه؟؟!! آخه برا-

 ..دمیبه ابروهام کش یدست

و  احتماال االن همه   ادیب شی که امروز  افتاد دوباره پ یاتفاق نیهمچ خوامینم گهی+خب د
  نیتر نشون دادن ا یواقع ی دانشگاه از ازدواج من و تو خبر دارن پس بهتره برا  ی بچه ها

 ..می حلقه بخر هیدواج از

 کرد.. یمکث

 باشه -

 بود  ی..مغازه بزرگ یداخل مغازه طالفروش می رفت

 +سالم

 به احتراممون بلند شد  فروشنده

 سالم..من در خدمتتون هستم -

 م یخواستی+ما ست حلقه طال و نقره م

 جعبه که انواع حلقه ها توش بود جلومون گذاشت.. هیتکون داد.. یسر
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 که تازه برامون اومده   نیحلقه ها نایا-

 سحر گذاشتم..بالبخندگفتم  ی رو جلو جعبه

 م یبگو تا بخر  ی پسندی+هرکدومو م

پرزرق و ورق شد..منم محو  ی تو چشمام نگاه کردو بالبخند نظاره گر حلقه ها  کمی
که به وضوح معلوم بود داره   یاشاره کرد باذوقست حلقه  هیلبخندش شده بودم..به 

 گفت  کنهیپنهانش م

 چطوره خوشکله؟ -

 یقلب  ن ینگ هیبودو   فی بود..حلقه  زنونش ظر  دیحلقه ها نگاه کردم..رنگشون سف به
  نی..نگاه تحسبایحال ز نیساده بود..ساده در ع  ینگیداشت..مال مردونش هم نقره ر 

 بهش کردم  یزیآم

 خوشکله  یلی+خ

 ولمو درآوردم..کارتمو به طرف فروشنده گرفتم پ فیک 

   دی + حساب کن

 جعبه گذاشت  ی ها رو که وزن کرد تو حلقه

 مبارکتون باشه -

 ی +مرس

..نگاه  دیکشی شده بودو انگشت اشارش روش م رهیخ شخوانیپ شهیسحرنگاه کردم..به ش به
 داشت  یو آب دی کوچولو سف ی که قلبا یریدستبند زنج هیکردم.. 

 +خوشکله 

 نگاهم کرد..به دستبنده اشاره کردم  یسوال
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 ی که بهش زل زده بود گمیم و ی+دستبند 

 کرد:آره  یتبسم

 ماست  ی دستبندا  نی از پر فروش تر یکی:فروشنده

 براش بخرم!  کنهی که داره بهم م یگرفتم به پاس کمک  میآن تصم هی در

 د یدستبند رو هم حساب کن نی+آقا ا 

 چشماش برق زد  فروشنده

 دوستون داره ها  یلیچشم..خانوم شوهرتون خ-

ها رو برداشتم با دست   سهیدستم ک  هی..با کردیاز حدقه دراومده نگاهم م ی باچشما سحر
که   نیماش ی ...تورونی ب می دست سحر رو که خشکش زده بود گرفتمو از مغازه اومد گمید

 جعبه حلقه ها و دستبند رو درآوردم می نشست

 چرا؟؟ -

 هارو انداختم عقب..  سهیک 

 ؟؟ ی +چرا چ

 زد یشب بود دو دو م یکی که همرنگ تار چشماش

 ؟ ی دیچرا اون دستبندو خر-

 جعبه ها رو باز کردم..  در

 ی کمکم کن ی قبول کرد نکهیا  ی نوع تشکر برا هی+

..دست چپ سحر رو گرفتمو  حلقه رو هم درآوردم گهید یکیخودمو دستم کردم.. حلقه
شدم..لپاش از شرم گل انداخته    رهیسرِد سرد بود..بهش خ  خی  نیدستش کردم..دستش ع
 ...کردی بودنو به دستامون نگاه م
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دور مچش بستم...  یاراده لبم از خنده کش اومد.. دستبند رو هم برداشتمو به آروم یب
به   نویورتش برداشتمو ماشآوردم.. چشم از ص   رونی دستامو از دستش ب لمیعالرغم ،م

 سرعت روندم..

 ..خدافظ زیممنون بابت همه چ-

 +سحر 

 به طرفم برگردوند.. سرشو

 بله -

 استراحت کن تا کامال حالت خوب شه  کمی دانشگاه   ی ایب خوادی+فردا نم

 حالم خوبه  ستین یازینه ن-

 ی ریبگ  قاتیجزوه ها رو از رف یتونینداره م یکه اشکال یبیغا روزی+

 من فردا امتحان دا.. یول-

 ی که بهت گفتم..توهم بهتره به حرف آقاتون گوش بد ینیهم-

شده بودم که به خودم  شیمشک ی ..غرق چشمامی که زدم تعجب کرد ی از حرف هردوتامون
 اومدمو نگاهمو ازش گرفتم..

 برو داخل گهی+خب د

 گفتو رفت داخل خونشون...  یرلبی ز خداحافظ 

 *** 

که  ی شدم.. برگ درخت خشک شده ا رهیپا انداختمو به رفت و آمد دانشجوها خ ی رو پا
 کنارم افتاده بود برداشتمو تو مشتم پودرش کردم

 :سحر حالش چطوره خوبه؟ ریام
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 گفتم   یاز ابروهامو دادم باال و به شوخ یکی

 ا یار ی+بار آخرت باشه  اسم زن منو بدون پسوند خانوم م

 زد یکج لبخند

 خب حاال سحر خانوم  لهیخ-

 کردم  ی خنده ا تک

حالش   کمی دانشگاه تا  ادیحاال بهش گفتم امروزو  ن ستی بد ن یحاال شد.. ه ن ی+آهااا آفر
 خوب بشه 

 سوال ازت بپرسم؟   هیصالح -

 +بپرس 

 نگاه نافذش تو چشمام زل زد  با

 ؟یدار یتو به سحر احساس -

 .. جاخوردم

 !! ؟؟ی +چــ

 گفتم ی چ ی دیخوب شن-

 م زد ی پوزخند

 +معلومه که نه

 گهیرو م ی ا گهید زیشدنات..چ یرتی.. غاتینگران یواقعا؟؟ول-

 +خب دوستش دارم اما به اندازه سمانه 
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از   ترسمیبگو م ینیدروغ نگو..راستو حس گذرهیتو کلت م یچ فهمم ینگاه م ه یکه با  یبه من-
از   ترسمی ولم کنه و بره، بگو م نازیعاشقش شده باشمو بهش اعتراف کنم و مثل پر  نکهیا
 کردن   انتیخ

 هم فشار دادم ی محکم رو چشمامو

 +بـــس کن 

 صالح چرا انکارش..  یچرا بس کنم؟ تو دوستش دار-

 گفتم  ی بلند ی بلندشدمو باصدا  مکتین ی از رو باخشم

  ست،یدرکار ن یعشق تستویازدواج فرمال نی ا هیباز  هی  ناهمشیا یدونی+تو که بهتر از من م 
 ش یکارو زندگ  یپ رهی م یهرک  موی شیازهم جدا م رمیپولو که از بابا بگ من 

ماهان با فک   دمی رو کنارم احساس کردم..سرمو که برگردوندم د یلحظه حضور کس  هی
 !ی وا ی ..اکنهی منقبض شده داره نگاهم م

 +ماهان 

 دم ی غر ختمو یبزاره حرفمو بزنم از کنارم رد شد..با دستم محکم موهامو بهم ر نکهیا بدون 

 یزندگ  نی +لعنت به ا

 بلند شد... ریام

 بزاره کف دست بابات زویوقت نره همه چ هی برو باهاش حرف بزن که  ی ستادیچرا ا -

 دو رفتم طرف ماهان..دستشو گرفتم  با

 بدم  حیرو توض ییزا یچ هیبرات  دی +صبر کن من با 

 چشم دوخت  نی کردو به زم اخم

 برم  خوامیصالح بازومو ولکن م-
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داشتمو مجبور شدم   ازیمنم به پول ن کردیاصال بهم کمک نم دادویم  ری بهم گ یلی+باباخ
 بکنم  نکارویا

 د یدستشو از دستم درآورد و توپ 

 ؟؟ یکن یدختر باز هیشد با احساسات    یواقعا بخاطر پول دلت راض یعنی-

خبر داره.خودش خواست بهم کمک کنه پس لطفا بخاطر سحر   یحر خودش از همه چ+س
 نگو  یبه کس یزی هم که شده چ

 لحظه جا خورد... هی

 

 بهم بگه که حرفشو خورد..   یزیچ خواستیم

 سحر اومد  یآبج-

 

 # سحر 

 

شمرده به   ی بود باقدم ها ن یکه سرم پا  نجوریرو دوشم صاف کردم، هم  م  ی کول پشت بند
 نفر برخورد کردم،تا خواستم معذرت بخوام... کیکه به  رفتم یسمت کالس م

 ا؟ یسحر مگه بهت نگفتم ن-

راه گلومو   شبیکه از د ینتونستم جلو بغض  گهیکرد، د دایپ ینگاهمون باهم تالق یوقت
 شد.. ری اشکام از گوشه چشمم سراز رموی گرفته بودو بگ

 ..نشیماش ی دستامو گرفتو منو برد تو صالح

 گفت:   یکردو بالحن آروم ک ی بهم نزد صورتشو
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 ..مگه بهت نگفته بودم بمون تو خونه و استراحت کن؟ ؟یکن یم هیگر   یچرا دار-

جوابشو بدمو به هق هق افتاده بودم..بادستمال اشکامو پاک کردو   تونستمیمن نم یول
 گفت 

 ؟ ی جوابمو بد ییخوا ینم-

 سکسکه گفتم: با

..صحنه کردمی..بخوابم..تاچراغو..خاموش..متونستمی..اصال..نمشبوید
  دی..چشمم..صبحم..مامان..دی ..جلوومدی..می ..بدی ها

.. که دی.. بفکرم.. نرسیزی..منم چیبود..که چرا..نرفت رداده یمن..هنوز..نرفتم..دانشگاه..بهم..گ
 امیبهش.. بگمو..مجبورشدم..ب

 دمیبه حرکت درآورد..آب دماغمو باال کش نویباتعلل ماش  دویبه صورتش کش یدست صالح

 ؟ ی+تو مگه کالس ندار 

از شهر دور  میتوهم گره خورده به جاده زل زده بود..داشت ی بهم ندادو با ابروها یجواب
 .. باشک گفتم: می شدیم

 م؟ ی ری م می+کجا دار

 خوب  ی جای-

شد..درو  ادهیشبورد درآورد  پرو از تو دا ی دی..خم شد، کلسوندیدر بزرگ وا  هی ی جلو نویماش
رنگارنگ   ی پر از درختو گال  یباغ  هیبرد داخل..دهنم از تعجب بازموند..  نویکه باز کرد ماش

  دمی پر ن یبنا هم داشت..غمو غصه هام رو فراموش کردمو با شوقو ذوق از ماش ریبود..ز
گال رفتم..من عاااشق گل بودم..چشمامو بستمو گال رو بو کردم..تا چشمامو    رف.. به ط رونیب

رفتم سوار تاب   دمویکش ی خفه ا غیتاب دونفره خورد..ج هی باز کردم چشمم به  
جلوم    یصالح باتبسم  ییهوی..دمی خندیاز ته دل م دادمی که خودمو تاب م نجوریشدم..هم
 ظاهر شد 
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 خوشت اومده  یل ی خ نجایاز ا نمیبیم-

 گفتم   یاخوشحالب

که  امیب ییجا  نیدوست داشتم همچ شهیخوشکله و باصفاست من هم یلیخ نجای+آررره ا
 دمیبه آرزوم رس شهیپر از گل باشه و تاب داشته باشه باورم نم

کتاب   هیو   ی با دو تا استکان چا قهیتکون دادو رفت داخل ساختمون..بعد چند دق سرشو
 از استکانا رو به طرفم گرفت... یکیاومد کنارم نشست..

 د ی بفرما-

 هوا  نیتو ا  چسپهی+ممنوون واقعا م

 کنم یخواهش م-

خوردنش..به جلد کتابش نگاه   ییکتاب رو باز کردو شروع کرد به چا صالحم
 " یشعوریکردم.."ب

 ه یخوب یل یکتابو چند بار خوندم کتاب خ نی +من ا

 آره -

  رفتی کردم..داشت حوصلم سر م ی..پوفکردمیم   یباز وانی بودمو با لبه لخورده   مویچا
 کردن بهش گفتم:  نیسبک و سنگ یصالح ام سرش تو کتاب بود..بعد کل

 ؟ یباز ی ایم زهیچ گم ی+م

 گفت:  باتعجب

 م؟؟ یمگه ما بچه ا  ؟ یچ-

 ل یاسم فام ای  می مثل پانتوم  ییا ی+نه منظورم باز 

 به کتاب دوختو قاطع گفت:  چشمشو
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 نه-

 ها  گذرهی+چراا؟خوشم

 ر یخ-

 م؟ یکن یباز  ی ایب شهیمیتاب بلند شدم..چقدر غرور داره خب چ ی کردمو باحرص از رو اخم

 هیدادم که  هیحواسم باشه دستمو گذاشتم به پشت تابه و تک نکهیپشت تابو بدون ا رفتم 
و تونستم   نی ..اوف خداروشکر نخوردم زمدمیکش یفیخف غیتابه حرکت کرد.. ج ی دفعه ا

اومده بود..نگاه کردم   شبیکه د یبخاطر بارون شدی م ی تعادلمو حفظ کنم وگرنه سرتاپام گل
 م یشونی ..زدم توپهشد نیصالح پخش زم دمید

 بشه من..  ی نجوریا  خواستمیمن نم  دیخاک تو سرم صالح ببخش ی +واا

 ...دنید شروع کردم به غش غش خند افتا شی و لباس گل  افهیشد..چشمم که به ق بلند

 دلمو گرفتم  

 رم ینتونستم جلو خندمو بگ دمیکه د  افتو یق  دی+آخ ببخش

  خواستمیکردم..تا م نکارویعمدا ا کنهی..اوه ! بنظرم داره فکر مکردیغضبناک نگاهم م افهیق با
 بدم....  حیبراش توض

 ســـحرر -

 زدمیکه دو م نجوری..همدمی دو  غیبرداشت.. از ترس چادرمو گرفتمو با ج زی به طرفم خ و
 گفتم  غیباج

 نبـــووود  یی+بخدا عمد

رفتم توساختمونه و   دمو یکش غی..جشدیتر م کی کو گوش شنوا؟؟؟؟..هرلحظه بهم نزد اما
 اتاق و درشو قفل کردم..هووف شانس آوردم.. هی خودمو انداختم تو  
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  هیداشت با  یکمد چوب هی..دور و برو نگاه کردم.. دمی خند زیر ز یاومد ر ادمیکه  افشویق
 در زد قهینفره..بعد چند دق کی تخت 

 درو باز کن -

 شد   یدادم به تاب و اونجور هینبود..حواسم نبود تک ی گفتم: بخدا عمد  یفور

 کردم... انی از خنده ب ییشد"رو با رگه ها ی" اونجور کلمه

 تو کمده بپوشمش یاگه لباس  نمیبب خوامی باشه درو بازکن م-

از   رینبود..درو بازکردم..صورتش به غ شیپ قهیچند دق  تیاز عصبان یلحنش که انگار خبر از
 نبود..حتما شسته..  یلباساش گل

 لب غر زد  ری سمت کمد ..ز  رفت

ل ماهان رو  حاال مجبورم ما ستیکه مال خودم باشه ن یلباس یشلوارم هست ول یلعنت-
  ی سرم برداشتم انداختم رو ی تا لباسشو عوض کنه..چادرمو از رو  رونیبپوشم..از اتاق رفتم ب

که  ییاتاق کوچولو  هیزدن..فقط آشپزخونه و  د یدسته مبل.. نشستمو شروع کردم به د 
  شرتیت  هیبود با   دهی پوش ی سورمه ا  یشلوار خونگ  هی.. رونی صالح داخله، داشت.. اومد ب

 یکرم

 +واقعا شرمندم 

 ناهار؟؟  ی برا می بخور ی.. خب چستی مهم ن-

 ! م؟؟یمونیناهار م ی +مگه برا

 ؟؟ ی..خب نگفتمی گردیبعد برم م ی مونیآره تا عصر م-

 ؟؟ یکن یآشپز  ی خوای+خودت م



 مال خود من باش 

 
187 

 

با   می دی بلد باشم؟؟..سفارش م  یآشپز ادیبه خودش اشاره کرد:بنظرت به من م دویخند
 ارنیبرامون ب  یموتور کیپ

 خورمیم  تزایب من پ+اوم..خ

 درآوردو شماره گرفت.. بشیاز ج شویگوش

که  یفهمی باغمون م اریب یموتور  کی...با پخواستمی مرغ م ی تزایالو..سالم ابولفضل..دوتا پ-
 ..باشه فعال شهینم  یچ یعنیآدرسشو؟..لوس نکن خودتو  

 مقدمه گفت:  یقالب کردو ب  نشیس ی مبل روبه روم نشست..دستشو رو ی رو

 ه یازدواجون الک دی ماهان فهم-

 رفت.. نفسم

 ! ؟ی!! چجور؟ی! کِ ؟ی +چــ

 د یشن زدمی حرف م  ریبا ام یامروز..وقت-

 اگه بره بگه.. می کن کاری+حاال چ

تا کس    می درباره پول با بابا حرف بزن می هرچه زودتر بر د ینگه..با یکردم به کس شیراض-
 ده ینفهم ی ا گهید

 ی زنگ خورد..مامان بود.دستمو گذاشتم رو می که گوش می توفکر فرو رفته بود هردومون
 دهنم و زمزمه کردم:

 حتما نگران شده  نجا یا می رفت به مامان خبر بدم، اومد ادمی من  ی وا ی +ا

 سبز رنگو لمس کردم  رهیدا

 +سالم مامان 

   زم؟یعز  ی کرد ریسالم دخترم..چرا د -
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 باغشون   میرفت بهتون خبربدم که باصالح رفت ادمی من  دی+ببخش

 خبر که بده آدم دلنگرون نشه هی از دست تو دختر..-

 کردم...   یعذر خواه شرمنده

 ..خوشبگذره بهتون..خداحافظ زمی اشکال نداره عز-

 +ممنون..خدانگهدار 

 به دست اومد داخل..  تزایرو آوردن..صالح پ  تزاهایساعت پ م ین بعد

 م؟؟ یغذامونو بخور  رونی ب می هوا خوبه بر-

 م ی خدا خواسته گفتم:آره بر از

 ..ارمیب لویرو بردار تا برم ز تزاهایپ  نیا  ایباشه پس ب-

 فقط تو بگو کجاست   ارمی+من م

 تو کمد  ای تخته   ریز  ای-

  هیرو برداشتم، چشمم به  لوی کردم..تا ز داشیتختو که نگاه کردم پ ریکمد گشتم نبود..ز تو
 اط یرفتم تو ح یخاک روش بود..باخوشحال یخورد..چشمام برق زد..برش داشتم..کل تاریگ

 ه؟؟؟ یمال ک  تاری+صـــالح گ

 داد:مال منه  شیشونیبه پ ینیچ

 یبزن تاریبعد غذا خوردن گ  شهی+واااقـــعا!!!..م

 نـــه -

 +چرا خــــب؟؟ 

 وفتم یگذشته ها ب  ادیچون اصال دوست ندارم -
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  مویبغلم گرفتم، تو تاالر پهنش کرد ری ز لو  یتخت گذاشتم..ز ی رو تارویگ زونیلب و لوچه آو  با
 یول زنهیم  تاریبرام گ کردمی تو ذوقم خورده بود.. فکر م ی..بدجورمی مشغول خوردن شد 

توجه بهش به   یمن ب یول کردمیحس م گاهشوی گاه و ب ی باطــل..نگاه ها ــالیخ یضح
پاشم که صالح با  خواستمی که خورد رفت داخل..منم م تزاشی.. پمروبه روم زل زده بود 

 اشک تو چشمام جمع شد... ادی ز ینشست کنارم..از خوشحال تاریگ

 زدنو دوست داشتم  تاریگ ی+ ممنووونم، از بچگ 

 دم یم ادتیزد:خودم  یحیمل لبخند

  یدل مهربون نقدریکه ا کردمی)واقعا فکرشو نمییییمرررس  ی :وااشناختمی شوق سر از پا نم از
 داشته باشه( 

که همراه خودش   ی پارچه ا کهی بود،با ت قیلبخند عم هیالعملش در برابر حرفم فقط  عکس
 شروع کرد به خوندن  تار، یکردن گ می کرد،بعد از تنظ زیتم تارشوی آورده بود گ

 دل  دل ســـاادم  -

 

 رمی گـــوشـه گـــ دل

 

 رم یکـــه خـــودم واســـه غـــمت بــــم آخ

 

 اراده  یبـــ  ـــوونــه  یدل د دل

 

 ... ــــاادهیکـــه چـــقدر درد  دالاات ز آخ



 مال خود من باش 

 
190 

 

 **** 

و پفک بخرم.  پسیچ  کمی برم شهر تا  خوامیاپن برداشت: م ی از رو نشویماش  چیسوئ صالح
 گردم یزود برم

 گفتم:باشه  میباطن لیما االرغم مترس داشتم..ا ییداشتم باهاش برم، از تنها دوست

شدم   رهی مبلو با ترس به در خ ی در رو قفل کردم. کوسن به بغل نشستم رو عیرفت....سر  و
 یاز ته دل غِ یدر خوردو شکست.. از ترس ج شهِ یبه ش یسنِگ نسبتا بزرگ   کمرتبهیکه 
قو رو  چا یاز کشو برداشتم..دو دست ییتو آشپزخونه و چاقو   دمیکنان دو هیگر   دمویکش

که از وحشت، گشاد شده بود به سنِگ   ی هال..با چشما توگرفتم  نفس نفس زنان رفتم 
توجهمو جلب کرد..لب خشک شدمو تر کردم و آروم آروم به طرفش   رشینگاه کردم.. کاغذ ز

رفتم..برش داشتم.. نوشته بود"مـــــن اومـــــدم"تا نگاهم باال بردم نفسم رفت، ساسان  
  وارِ یدم و خودم رو چسپوندم به دیکش یغیبود.. ج ستادهی پشت در ا یبا لبخند ترسناک

 تونهیدر قفله و نم نکهیاز ا المیخ کم ی .. دیلرز یزده بودو م خی مقابل در.. دستو پام به شدت  
داخل، راحت بود.. امـــا.. امـــا درو بازکرد دروووبـــاازکرد نــــــهههه.. گلوله گلوله   ادیب

 : دمیکشیم ـــغیج ختمویری اشک م

 ا یجلو نـــ  ااای+نههههه نــــــ

لرزون،   ی فتمو با دستا .. عقب عقب رشدی م کیاون فقط با اون لبخند ترسناکش بهم نزد اما
 وگرررنـــه ـــا یچاقورو مقابلش گرفتم: گــــــفتم ن

 ام کامل نشده بود که به سمتم حمله ور شد... جمله

 ی سرم رو از رو غیحد باز کردمو باج نی طرف گونم،چشمامو تاآخر کی احساس سوزِش   با
که  زدمی م  دیبه اشک نشسته،دور و برمو د  ی بالشت برداشتم،نفس نفس زنان باچشما

 ؟ یدلنگرون دستمو گرفت:خوبــ ی ..باچشما دمیصالح رو بغل دست خودم د
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از غم،به اشکام زل   ی که با حاله ا نطوریشدن اشکام..هم  ریحرفش مصادف شد با سراز  نیا و
..کابــوس زمی ..مهربون و گرم گفت:آروم باش عزدی زده بود،من رو به آغوشش کش

 نکن  هینکن قربونت برم..گر هی..گری دید

 ؟ ی:بهتردیگوشم پرس  ریبا حرفاش آرومم کرد،ز  یوقت

گونم از    کمرتبهیکه توش بودم،درک کردم... یتیحرفش به خودم اومدمو تازه موقع  نیا با
گره   ی اومدم و نگاهم رو به دستا رونی از آغوشش ب یشرم داغ شد..به آروم

 خونه؟؟  نیو ببر من ر شهیخوردم،انداختم:آره بهترم...اوم م

 رو جمع کنم ال ی)بلند شد(پس من برم وسا م ی کرد:باشه بر یمکث

☆   ☆   ☆ 

 نی:خسته نباش زجونیعز

 ز یم ی روگذاشتم رو جعبه

 ی +مرس

به بدنم دادم و  یمبل..قش و قوس ی رو م یخودمونو انداخت یتامون از فرط خستگ هرسه
 زهرا سوق دادم نگاهمو به طرف ماهان و 

 بهتون زحمت دادم یلی+واقعا ازتون ممنونم..خ

 زم ی خواهش عز-

 فست یوظ یآبج  هیحرفا چ ن یا-

با   زجونی..عز رونی از اتاق اومدن ب سهیپر از بادکنک و ر  ی ها سهی سمانه و فرهاد با ک  
 استرس گفت 

 ادا ی..االنه که صالح از باشگاه بنیبزن واری د به در و نارویا نین؟؟پاش ی چرا نشست-
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 شرکت.  رهی صالح بهم گفته بود بعد باشگاه م ن، ی+نگران نباش

 ..وارایکردن د نیتزئ ی برا می دست بکار شد هممون

  ی بخرم..چون ماهان هم از نظر قد  هیصالح هد ی بازار تا برا  می با زهرا و ماهان رفت یعصر
و   کردی رو ماهان تنش م می کرد یکه انتخاب م یی صالح بود،لباسا هیشب  بای تقر  یهم اندام

 یشلوار کتان آب هیبا   دیسف  راهنیپ هیگشتن   ی..بالخره بعد از کلمی دادی ماهم نظر م
 با ر بان قرمز  یجعبه مشک هی  ی وگذاشتم ت دموی رنگ،خر

صالح داد، با  امیآخه باباجون پ اریب کو یتو ک   چسبونمیم نویمن ا  ؟ییکجا  ی : هوزهرا
 م ی خونه ا ی کاینزد

 ه؟ یچ ی ادب هو یکردم: ب  یتصنع اخم

 اری ب کویباشه باادب لطف کن ک -

که چراغ همه جا رو   اوردمیرو درم ک یباز کردمو آهسته ک  خچالوی آشپزخونه..در  رفتم 
 ..چجور برم حاال؟ نمیبینم یز یچ کهی خاموش کردن..ووو  همه جا تار

 ..زیم ی گذاشتم رو کویعادت کرد آروم آروم رفتم ک  یکیچشمم به تار کهی وقت 

 ؟ ی کجا موند-

 آروم زهرا بود  ی صدا

 +خب چراغ...

 تند دستشو گذاشت جلو دهنم..دم گوشم گفت  زهرا

 اد یصداشون داره م شیی ه-

 کردم  زی ت گوشامو

 :چرا چراغا خاموشه؟ صالح
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 یفهمیتو برو داخل م -

 :تــولددت مباااارک میردو همه باهم گفتدرو که باز کرد سمانه چراغارو روشن ک  صالح

..صالح سرجاش  گرفتیم لمیکرد..فرهاد هم ازمون ف یسر صالح خال  شویبرف شاد پارسا
زهرا منو سمت صالح   هویشده.. ری غافلگ یلیبهت زدش معلومه خ افهیخشکش زده بود..از ق

 هل داد

 بگه کی خانومش بهش تبر دی نفر با نیاول-

لبش  ی و باخجالت به صالح دست دادم..لبخند رو  دمی چشمام براش خط و نشون کش با
حتما با باباجون درباره پول بحثش شده..بعد از    کردی از نگاهش خشم فوران م یبود ول

خورد  از حدقه   کهی..چشمم که به ک نهیمبل بش ی با همه دست داد بهش گفتن رو نکهیا
زن و مرد که عاشقانه کنار هم   هیولدت مبارک و من ت  ی دراومد.. نوشته بود عشق دلربا

 بود!... کیک  ی بودن هم رو  ستادهیا

 زده..  زل کهیصالح هم با تعجب به ک  دمید

 حرص دم گوش زهرا گفتم  با

 صالح تولدت مبارک؟  سنی بنو  ینوشته.. مگه نگفتم که بهشون بگ کهیک  ی رو هیچ نی+ا

 گفت  ی بلند ی جوابمو بده با صدا نکهیا بدون 

 سنا یبنو  کیک   ی جمله رو سحر گفت رو نی ا صالح اآق -

..خدا بگم  زدیصالح قلبم داشت تند تند م  ن یچشم غره بهش رفتم..  از نگاه سنگ هی
از نگاه صالح فرار کنم به بهانه آب خوردن به آشپزخونه پناه   نکهیا ی نکنه زهرا..برا کارتیچ

زنگ  ی ..چادرمو مرتب کردم تا از آشپزخونه برم که صدادمیکش قیآوردم..چند تا نفس عم
 بلند شد.. می گوش

 لرزون تماسو وصل کردم.. ی ..با دستاشناختمیشماره رو خوب م نی ..ادیپر  رنگم



 مال خود من باش 

 
194 

 

 ؟ یخوب  زمی: سالم عزساسان

 ......+ 

 تا صداتو بشنوم؟  ؟ی زنیرف نمح-

 .....+ 

برم   خوامی..مشهیکه نم یبعدش گفتم تو ندون یبرات بکنم ول  یکار هی  خوامی.خب م.یاوک 
 ی برم بگم که بچه ها خوامیهمش کشکه م نتونیتو هم صالح بگم که عشق ب  ی هم به بابا

ضبط شده خود صالح  که داره با دوستش   ی دادن..تازه مدرکشم دارم صدا تونیباز زتونیعز
 بازم خوبه یول  ستینواضح  یلی.. خزنهی حرف م

 ی خوایاز جونم م  یگفتم:چ یسخت به

 خوام یخودتو م خوامی من جونتو نم زمیآخ قربون صدات..عز-

 گفتم  باالتماس

 دست از سرم بردار  دمی قسمت م یکه دوستش دار ی+به جون هرک 

  زویهمه چ یتا جمعه وقت دار یعنیدو روز   نی.. ببدارمی نشد من دست بر نم گهیِد نه د-
 ...بوق..بوق..بوق زنمیخودم بهم م نیاگه نزن یول  نیبهم بزن

دستام از استرس   د؟یاز کجا فهم نیاَه آخه ا رمی به سرم بگ یحاال چه گل ایکرد..خدا قطع
لبم کاشته بودم  ی که رو یبه سر و صورتم زدمو با لبخند مصنوع یزده بود..آب خی  دو یلرز یم

 رفتم کنار زهرا نشستم..

 ده؟؟ ی :سحر چرا رنگت پرزهرا

 لرزششو کنترل کنم گفتم  کردمیم یکه سع ییصورتم..باصدا   ی گذاشتم رو دست

 خوبم  دهی+نه رنگم نپر 
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 ن یاچ کنق کو یباهم ک  نویبار به کمرم زد:خب پس،پاشو پاشو کنار صالح بش چند

 ن ینبر ادیرو از   نی ری لحظات ش نی ا نی که تا عمر دار رمی ازتون بگ یعکس هی:آره،منم  سمانه

 رمی بده،عکس بگ تویبه صالح گفت:داداش گوش خطاب

 ی داریوا م  یی:از دست تو،منو به چه کارها دمیزهرا گرفتمو غر  ی از پا یشگون ین نامحسوس

پاش گذاشت(از   ی )دستشو روی گوشتمو کند شاهللی ا ی ریدرد لبشو گاز گرفت:هووف بم از
 کنم ی رو برات جور م ییها  تی موقع ن یخداتم باشه همچ

لحظه خشکم زد!!..نکنه از حسم نسبت به صالح خبر داره؟؟!!! با تعلل کنار  هی باحرفش
.  ری:خب صالح تو دسته چاقو رو بگستادی به دست مقابلمون ا  یصالح نشستم..سمانه گوش

شرم دست مردونش  گرفتمو از نور   ی..با کمنی بب ر کو یباهم ک   رویالح  بگسحر،توهم دست ص 
  نی همانا، سوت و کف حاضر کی سمانه شدم..قاچ کردن ک   تنمتوجه عکس گرف  یفلش گوش
 هم همانا...

که  کردمی م ی..هرکار کردمی که ساسان زده بود فکر م ییتو خودم بودمو به حرفا  همش
 ..... شدیدست از فکر کردن بردارم نم

 م؟ ی :سحر برصالح

 گفتم  یخودم اومدمو با گنگ به

 +کجاا؟؟!! 

 د یبلند بلند خند  زهرا

  رونی االنم، باباجون مارو از خونش پرت نکرده ب نینگاه به ساعت بنداز تاهم  هی ای تو هپروت-
 ه یلیخودش خ

  یخنده البته به جز من و صالح..باتک تکشون  خداحافظ ریحرفش همه زدن ز نیا با
 ..نی تو ماش  میکردمو رفت
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 به فرمونو با حرص گفت   دیمحکم مشتشو کوب هوی صالح

بازم قبول نکرد گفت بعد ازدواجتون پولو بهت   یرفتم با بابا درمورد پول حرف زدم ول-
 رسه؟ یبه ذهنت نم یزیتو چ میکارکنی چ دی ..حاال بادمیم

 که ساسان تو جونم انداخته بود گفتم  یساستر با

 رو فعال ولش کن سا.. نای+ا

 دادش خودمو چسپوندم به در.. با

از   یچ یپـــسرپولدار بش هیبرااات مهم بـــاشه از خدااتمه که زن  دمیآررره خــــب نبــا -
پــهن  تور بــراش  ننیبیپسر پولدار م هیتــا  ننیبــهتررر؟؟..البته همه دخــتراا هم نیا
 شنیم  زونش یو آو  کننیم

 شد..  کهیت  کهیشکست..ت  قلبم

 بود که قلبمو هزار پاره کرد  یخنجر هیحرفاش مثل  

 گفتم    ی بلند ی نزاشتم ادامه بده وبا صدا گهید

 +نــگـــهـــــداااار 

 ... گرفتنی پشت سرهم از هم سبقت م اشکام

 سحر.. من..من-

 +گـــفتم نــــگهدااااار

 سحر به من گوش کن-

 باز کردم.. نویدر ماش توحرکت

 بـــاشه بـــاشه -
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 شدم..  اده ینگهداشتو منم فورا پ نویماش

 شد..   دهیبازوم کش  هویکه  کردمی م هیبلند بلند گر  رفتمی که راه م نجوریهم

 م یحرف بزن  نیتو ماش ایسحر ب-

 باهق هق گفتم  ورونیب دمی از دستش کش تیباعصبان بازومو 

کردم که  کاری چ دونمی..  واقعا نمی دلتو که زد ی همه حرفا  یبهم بگ  ی خوایم یچ گهی+د
من احمق  یکمکت کنم ول کردمیم  دقبولی.. ازاول نبای درباره ام کرد ییفکرا  نیهمچ
 ی کنیرمیتعب ینجوریمنوا   ی رفتارا یمعن دونستم ینم

رو   رو یرنگش که دلمو ز ی قهوه ا ی ها لهی با پشت دستم پاک کردم و نگاهمو به ت اشکامو
 کردم خیکرد،میم

زودتر پولو بهت   کنمیم شیراض کنمویبا پدرصحبت م رمی + نگران پولتم نباش خودم فردا م
 م ی مزخرفو تمومش کن یباز نی بده تا ا

صالح   کمرتبهی کردم که  بلند به جلو حرکت ی بهش پشت کردمو با گام ها ون یگر   ی چشما با
 داد زد 

 ســحــــر مواظب باااش -

سرم حساس کردم   ی رو تو ی د ی بهم خوردو دردشد  یآن احساس کردم ضربه محکم  کی در
 ...دمی ند یچیمطلق ه یاهی جزس گهیود

 

 # صالح

 

 +ســحــــررر 
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 گازشو گرفتو در رفت... هویرفتم که  نی دو به سمت ماش با

 نامرد سایوا  یعوض کهیمرت  سای زدم: وا ادیفر 

بود..باعجله به سمت سحر برگشتمو    دهی فا  یب نمیکه حداقل پالکشو بب دمی هرچقدرم دو  
شد.. گونه هاش بخاطر برخورد با آسفالت خراش    شیر  دنشیکنارش زانو زدم..قلبم از د

 ..باوحشت تکونش دادم ومدی بودو از سرش خون م داکردهیپ

 باز کن..سحــــررر چشماتو  کنمی .. خواهش مزمی +ســـحر..عز

روندم..دم در   مارستانیبه سمت ب ۱۲٠و باسرعت   ن یبغلم گرفتمشو گذاشتمش تو ماش تو
 اورژانس پارک کردم..دوباره سحر رو بغل گرفتمو رفتم داخل اورژانس و عربده زدم:

 ست ی کمک کنه خانومم حالش خوب ن ادیب یک ی  کنمی+ پـــرستاار، دکـــتر خواهش م

  هیبرانکارد..دکتره  ی سحر رو خوابوندم رو  عیدکتر با برانکارد اومدن..سر تا پرستار و چند
 به سرش انداخت ینگاه

 اتاق عمل   نشیببر   عی:سردکتر

..اون تو  نی زم ی نشستم رو وارویدادم به د هیتو اتاق عمل..چنگ زدم به موهام..تک بردنش
داشتم    ی فاصله چقدر برام دردناک و زجر آور بود.. وقت  نیاتاق عمله و من پشت در..و ا

قلبمو به درد  کنه،یو با مرگ دستو پنجه نرم م غهیت ری که االن ز کردمی بهش فکر م
 اون تصادف کرده بودم کاش من االن...  ی ..کاش من جا اوردیم

 ه یخونآخه سرو لباستون  ن؟یآقا شما خودتون خوب-

 باال گرفتم.. پرستار بود.. سرمو

 دورگه گفتم: خوبم  ی صدا با

 به طرفم گرفت  یپاکت 
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 خانومتونه   ی ال یوسا  نی ا -

پاکت  ی کاش به جا ی ا یگرانبها تو بغلم گرفتم... ول  یش هیدستش گرفتمو مثل  از
 کرده بودم ریخودشو تو بغلم اس الشیوسا

 شن یخوب م شاهللیبه خدا ا  نیتوکل کن-

شدم..تو   رهیدر اتاق عمل بود خ ی که رو یزدمو به برچسب ورود ممنوع یتلخ لبخند
 فرستادمیومدام به خودم لعنت م رفتمیراه م مارستان یب ی راهرو

 ؟ ی بود که زد یی اون چه حرفا  آخه

 ی ... لعنت بهت صالح.. وااتیاما از عصبان ستین  یآدم  نیسحر همچ  دونستمی خودمم م 
تا به بابا بگه   دادمی بهشون خبر بدم؟؟ کاش به ماهان خبر م وربگم؟؟؟چج یبه خانوادش چ
 که خبرشون کنه 

 زدم به ماهان... زنگ

 ؟ یدار یبله صالح کار-

 ..کردیرفتار م نیاز ماجرا خبردار شد باهام سر سنگ یوقت از

 من من گفتم:  با

 +ماهان..سحر.. 

 گفت:  نگران

 شده؟   شیزیچ  ی آبج ؟ یسحر چ-

 ..یعنی+نه 

 وقفه گفتم   یبستمو ب چشمامو
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به خانوادش خبر   یبه بابا بگ  شه یتصادف کرد  االنم تو اتاق عمله م نی +سحر تو راه با ماش
 بده 

 زد:  داد

.. چرا مواظبش  ؟؟؟ی خدا.. تو مگه کجا بود ای.. ؟؟ ی !!!!! آخه چجور؟؟ی چـــــــــــــ-
 ؟؟؟ ی نبوود

 رون ی اق عمل اومد بپرستار با شتاب از ات هیجوابشو بدم که  خواستمیم

 کرده  یقلب  ستی ا ماریب نی اریدستگاه شوک رو ب ی زوود-

برم تو اتاق عمل که  خواستمی رفت..بند بند وجودم از هم پاره شد.. سحر..سحرم..م نفسم
 ..نعره زدم زاشتنیپرستارا نم

 زنممم..سحررر  شیبرم پ خوامیکـــناار م نی +بر

تمام   می.. ما دارنیخودتونو حفظ کن ی خونسرد نیداخل..آروم باش ن یبر شهیآقا نم-
 م ی کنیتالشمونو م

 گفتم  باالتماس

 ن ی خانوممو برگردون کنمیازتون،تمنا م کنمی +خواهش م

از   دی با هیمهم اون باال  م،یا لهی وس هیما  یول میکنی تمام تالشمونو م می آقا گفتم که، ما دار-
   نیاون بخوا 

 گفتم   رلبی.. زدی لرز دلم

 +خدا 

 زانو زدم..سرمو باال گرفتمو بابغض لب زدم: نیزم ی رو



 مال خود من باش 

 
201 

 

احمقانه منکرت شدم..  یلجباز هیبخاطر  دونمیبرات نبودم.. م یبنده خوب  دونمی م ا،ی+خدا
 آره منکرت شدم اما.. 

 .. نم یزدم به س مشتمو

ازت سحرم رو بهم برگردون..  کنمی از تِه تِه قلبم بهت اعتقاد داشتم.. خواهش م شهی+هم
 من رو سحر پس بده  ی اوان گناهات خوامیمن نم

 .. کی سرام  ی گذاشتم رو سرمو

 .. ییخوایبشم که تو م  یهمون  دمیبرگردون منم قول م شیسحر  به زندگ   کنمی +التماست م

و اشکام گوله    کردمیم  هیبلند گر ی ..باصدادی نتونستم حرفامو ادامه بدمو بغضم ترک  گهید
 شونه هام نشست.. ی رو  ی..دست شدیم ریسراز  ن یزم ی گوله رو

 ؟ ی همراه خانم توکل-

 گفتم  یخش دار ی برق گرفته ها بلند شدم و  با صدا مثل

 دکتر؟همسرم..پرستارا گفتن... ی +آقا

..تا می از دست داده بود دمونوی کرده بودن ما همه ام ی قلب ستی بله همسرتون ا-
 کرد  دنیقلبشون شروع به تپ    می دستگاها رو ازش جدا کن می خواستیم

 گفتم  ی..باخوشحالـــاشکــــرت ـیخدا

 +االن حالش چطوره؟ 

 برنیدرحالت ِاغما به سر م ماریمتاسفانه ب-

 !؟ سوالمو به زبون آوردمهیشده شده بودم..اغما؟؟! اغما چ چیگ

شه   یم ف یدرازمدت تعر یاری از ناهش یاغما همون کماعه و معموالً به عنوان حالت نینیبب-
 همراهه..  دارنبودنیو ب طیاز مح یکه با فقدان آگاه
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سحر رفت تو  ،ی واااا  ی خـــدا، ا ی وااا ی ..ادمیشنیدکتر  نم ی از حرفا  یچیه گهید
 کما..سحرم

هوا بخورم رفتم تو محوطه   نکهیا  ی برا ومدینفسم باال نم کردمویم یخفگ احساس
  دهیپاهام به سمت نماز خونه کش اریاخت یکه چشمم به نماز خونه خورد..  ب مارستانیب

که خوابش   یپسر  هیجز  چکسیکنم..ه هیگر ریدل س هیشد.. دوست داشتم برم داخل و 
  ری گونه هام سراز ی نشستمو اجازه دادم اشکام رو ی ابرده بود تو نماز خونه نبود.. گوشه 

 بشن..

 صالح -

 برگردوندم... سرمو

 +ماهان 

 بغلش کردم...  محکم

 کنم..اگه اگه..   کاریبشه من چ شی زی+مـــاهااان..سحر رفت تو کما..اگه چ

 .. ناباورانه گفت: رونیبغلم اومد ب از

 کما؟!! -

 .. هیگر ریدوتا  دستام صورتمو پوشوندمو دوباره زدم ز با

 تصادف کرد؟؟؟؟؟  یچجور شدیچ هویخو  -

 کردم.. فیبراش تعر   زویچ همه

 االن تو کما نبود دادمینم شنهادویهش اون پاگه  ب شعورمهیخود ب ری +همش تقص

 قرمزش نگاه کردم...  ی دستم..به چشما  ی چند لحظه ماهان دستشو گذاشت رو بعد

 ؟ یدوستش دار-
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 کردم...پامو تو شکمم جمع کردم.. یمکث

گفتم   دی سوالو ازم پرس  نی هم ریکه ام شیماهان، سردرگمم..تا چند روز پ  دونمی+نم
 ..ستمیاالن...مطمئن ن یه سمانه ولدوستش دارم اما به انداز

که کنارت  ییوقتا ؟مثال یبهش دار  ییبهم بگو که چه حسا دهی اگه غرورت بهت اجازه م-
 بود..

 خندون سحر رو تصور کردم،لبخند گوشه لبم جا خوش کرد.. شهی هم صورت

بهم داده بودن..دوست داشتم اونقدر به   ارویکنارم بود خوشحال بودم انگار کل دن ی+وقت
  شه،یساسان مزاحمش م دمی دی م یزل بزنم که توش غرق بشم..وقت شی مشک ی چشما

اشکاشو   دنی دستام خفش کنم.. طاقت د نی باهم خواستمیم ومدوی خونم به جوش م
از خودم جداش   خواستمینم  داشتموکه بغلش کردم تپش قلب   می بار نینداشتم..اول
 اگه دور و برم پر آدم بود... یحت کردمیم یینبود احساس تنها شمیهم که پ ییکنم..زمانا

 دلمو قورت دادم  ی حرفا  هیتاچشمم به چشم ماهان افتاد به خودم اومدمو بق 

 بــد  یلی خـــ ،یبد دلتو بهش باخت -

 واقعا من دلمو به سحر باختم؟؟  یعنی

زد(   ی..)لبخند کم جونیکم ندار بیرق نمیهم ی برا  ،یدختر به اون خوب یالبته حقم دار-
 داداش بپا ازت ندزدنش  

 منقبض شد..  فکم

 سحرمو ازم بدزدن  کننی م جای+ب

 سحرممم!!!؟؟؟  یبگو، گفت  گه یبار د هیو مبهوت نگاهم کرد:جـــان مننن   مات

 کردم و بااخم گفتم  ی سرفه ا رمی جلو خندمو بگ نکهیا ی برا 
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 ی د یاشتباه شن ری+نخ

 گفت:  اوردیدرم بشیزمان که از تو ج زنگ خورد..هم شی گوش 

 برسه... میتو بخدا، خدا بداد آبج  یدار یآره جون خودت..عجب غرور-

 دم گوشش گذاشت  وی گوش

 .. می ای..باشه االن مزمیجانم عز -

 کرد....  قطع

 خانواده سحر اومدن  می صالح پاشو بر-

 شدم....  رهیدادمو به موکت سبز رنگ خ رونی ب یبه سخت نفسمو

 تو چشماشون نگاه کنم..تو برو  شهی .. روم نمامی+من نم

 زشته  نم یبب می بر  ای! ب؟ی چ یعنیعه -

 کپه مرگمو بزارم   کمی تا  گه ید نی اَه بر-

جوابشو بده که   خواستیبود..ماهان م دهیخواب  نجایبود که ا یخواب آلود پسر ی صدا
  ی خانواده من و سحر جلو دمی.. د وی  یس ی بخش آ  می ..رفترونی ب دمشیبازوشو گرفتمو کش

بابا   گفت، ی ذکر م رلبیو ز  نینشستن.. آقا پرهام سرشو انداخته بود پا  وی  یس ی در اتاق ا
و   خوندیقران م یاشک ی با چشما  زجونی..عزدادی م شی ارهم کنارش نشسته بود و دلد

  نایبود و همه ا یکی.. خالصه حال هرکدومشون بدتر از اون  کردنیم هیو زهرا هم گر  دهیسپ
 و آروم سالم کردم.. ن یمنه.. از شرم سرمو انداختم پا  ریتقص

 پرهام به سمتم اومد... آقا

 که االن..  شدیافتاد؟ چ  یچه اتفاف-

 که سخت در پنهان کرذنش داشت، گفت:  یاشاره کردو با بغض وی  یس ی در آ به
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   بنمش؟؟یم تیوضع نی دخترمو تو ا -

 گفت:  د،ی انداختم.. ماهان که حال بدمو که د ن ینداشتمو سرمو پا  یحرف یشرمندگ  از

   مش؟ینیاالن بب میتون ی فقط، ما م دمیم ح یمن  براتون توض-

اصرار و   یاالنم با کل  می رو ندار  وی  ی س ی ورود به آ ی بهمون گفتن بجز وقت مالقات اجازه -
 رو راه دادن میخواهش، مر 

داره؟؟   ی ا دهیبرزخ چه فا  نیموندنم تو ا  نمیصورتشو بب تونمینم یگفتم وقت باخودم
 به راه افتادم ریگفتمو به سمت خونه ام یرلبی ز دی بنابراين، ببخش

 *   *   * 

  ،یبود، لعنت۳:۱۶چاق کردمو به ساعتم نگاه کردم..  ی.. نفسمارستانیبدو رفتم داخل ب بدو
 .. دی لرز  میباز کردم که گوش مهی.. در رو ننمشیبب تونمینم  شتریب قهیدق۱۵

 +بله آقا پرهام؟ 

 گفت  یشیآت

 صالح  ییکجا-

 گفتم   باتعلل

   مارستانی+ب

 نمت یبیم مارستانیتو محوطه ب  گهید قهیتا چنددق-

رفتم تو محوطه.. مقابل آقا پرهام   دی رسیور به ذهنم مجور واج ی که فکرا ینیقطع کرد.. ح و
 ستادم ی پله نشسته بود، ا ی به دست رو  لیکه موبا

 +سالم

 ابروهاش داد..   نی ب ینیگرفتو چ  یدم هی.. سادیوا
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 صدا رو گوش بده  ن یا-

سرم   ی بود که رو یمثل آوار دمی شنیکردو دستم داد.. هر کلمه که م یپل ش یتو گوش ی صدا
صدامو   یزده بودم..ک  یدرباره ازدواج صور ر یبود که تو دانشگاه به ام یی..حرفا شدیم ختهیر

 سحر فرستاده بود؟؟!   ی بابا ی پر کرده بودو برا

 ه یشوخ هی نایا ی دروغه..بهم بگو همه   هی نایصالح بگو ا -

 که بود، گفتم  یکفشام زل زدمو به هر سخت به

 ..اما آقا.. ستین ی+شوخ

بره که   خواست یگونه دردناکم..م ی شد..دستمو گذاشتم رو از ضربه دستش، کج صورتم
 بازوشو گرفتم...

..  ی+آقا پرهام..درسته من بانقشه، با دخترتون ازدواج کردم ول  االن من..من سحر 

 و عربده زد: دی محکم از دستم کش بازوشو

 ــچــوقـــت یهــ ی دیفهم اریاسم دخترمو به زبونت ن چوقتی ه گهید-

   ـــــخوامـــشیسحر  دوست دارم م غمبرمنیبه پ ریعجز گفتم:آقا پرهام به پ با

.. اونقدر اعصابم  مارستانیگوشم که الاله االاهلل گفتو رفت داخل ب  ریبزنه ز خواستیم دوباره
 نداشتم،  وی کار چیخورد بود که حوصله ه

ونه...وضو رفتم خ می که آتش درونمو خاموش کنه مستق یآرامش  خواست،یآرامش م دلم
 گرفتمو به اتاقم پناه آوردم

االن با   یتنگ شده ..لعنت دناشیو خجالت کش طنتای ش  ی بودم..چقدر دلم برا قرارش یب چقدر
من ازش    یبه سحر  سخت شده ول دنی رس ی کارم برا مونیپدرش از ازدواج صور  دنیفهم

تا سحر مال خودم بشه..جانمازمو پهن کردم تا دورکعت    کنمیم یهرکار کشمو یدست نم
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که بابا محکم زد   شدیچ دمی آرامشم بخونم که در اتاقم به شدت بازشد.. نفهم ی نماز برا
 توگوشم...

 

 ؟ی داد ی پول برات مهمه که  دوتا خانواده رو باز  نقدریشده اش گفت:ا دی کل ی دندونا نیب
 بزرگت کردم؟   ینجوریمن  ا

 ش یشونیپ ی تخت نشست و دستشو گذاشت رو ی رو

شبه آبرومو برد.. اشتباه از خودم بود.. اگه اون شرطو برات   هی  یپسره چجور نی.. ببای خدا-
 ..من  بگو فتادیاتفاقا نم نیاز ا چکدومیه زاشتمینم

بره و   نیاز ب یکه نسبت به تصادف مادرت داشت یعذاب وجدان  یاگه عاشق بش کردمیفکرم
سال  ۴۹بود که تو  یفکر   نی..اما بدتر ی ایو از اون حال و هوا در ب یصر ندونخودت رو مق

 که از خدا گرفتم، کردم ..  یعمر

 انداختم.. نی شرمسار، پا سرمو

بااحترام  بهم گفت، هرموقع سحر حالش   نستادوی پرهام هم اونقدر مرد بود که تو روم وا -
 تفاهم نداشتن..     میگیبه همه م مویزنیبهم م زو یخوب شد همه چ

ازم  زارمینم  رممیبم داکردمیمن تازه سحر  پ زارمیحبس شد..نه نه من نم نمیتو س نفسم
 بابا زانو زدمو با نگاه ملتمسانه بهش گفتم  ی ..کنار پارنشیبگ

من   نشیر ی ندارم اما..اما سحر  ازم نگ یمن مشکل نمیدارمو ازم بردار+بابا.. اگه شما کل دارو ن
 کنم  یزندگ   تونمیبدون سحر نم

 با مات و مبهوت بهم چشم دوخت... بابا

 تو؟؟  یگیم یدار یچ-

 ..خوامشیمن..من..م گمی+به جون مامان دارم راستشو م
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 نگاهم کرد.. یبگه که چشمش به جانمازم افتاد..سوال  یزیچ خواستیم

 ؟ یخون یمگه تو  نماز م-

 زدم.. ی لبخند مچهین

آرزوتون بود   شهیکه هم یهست که همه اعتقاداتم برگشته.. شدم همون ی+آره..دو روز
.. سحر مهیبخاطر وجود سحر تو زندگ  نامیکه مامان دوست داشت.. همه ا یهمون صالح

تا   ی فرشته ا نی از خدا بخاطر همچ نمیهم ی .. برادی تاب می بود که به زندگ  ی دی خورش هیمثل 
 ه آخر عمرمم تشکر کنم باز کم

 لباش نشست..  ی رو ی لبخند

 یپس واقعا دوستش دار-

 شدو رفت طرف در..سرشو به طرفم برگردوند..  بلند

 زنم ی با پرهام حرف م-

 بابا رو محکم بغل گرفتم..  یخوشحال با

 ونتونم ی تا آخر عمرم مد یبابا مرس ی+مرس

 .. دیبوس مو یشونیپ

 زمی عز کنمیخواهش م-

 *   *   * 

 هفته بعد«  »سه

 

 ی دری+سالم خانم ح
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 ...دی بلند شدو خند یصندل  ی احترامم از رو به

 ینیام ی سالم آقا-

 برم؟  تونمی+م

 د یبله بفرمائ-

صورت ماهش، تپش قلب    دنیسحر..با د شی رفتم پ اقی کردمو بااشت یتبسم
بارمه  نیباال انگار که اول رهی ضربان قلبم م  دنشیچرا هردفعه با د  دونمیگرفتم..نم

!..آروم کنارش نشستمو با انگشت شصتم پشت دستشو نوازش کردم.. بابا با آقا  نمشیبیم
  کهیقبول نکرد، تازه گفته بود پسرت تا زمان بازمپرهام درباره عالقم باهاش صحبت کرد.. اما 

  رفتنیسحر م شی ه خانوادشم هر روز وقت مالقات پندار دنشویحق د  ومدهیسحر بهوش ن
گرفتم  برم با دکترش حرف   می منم تصم  شش،یبرم پ تونستم یبخاطر همون  نم
سحر    تبعد از وقت مالقا قهیدق۱٠خواهش و تمنا اجازه داد که   یبزنم..بالخره با کل

دم و  نهمه یا ر یز  میعشق زندگ  دمید یبه صورتش زل زدم..هرموقع م  دمویکش ی..آهنمیبب
 زدم..  ی..لبخند زورک شدیدستگاهه بند دلم پاره م

 ما؟هوم؟؟  یب  گذرهیدردت به جونم؟خوش م یصالح، خوب  زدلِ ی+سالم عز

  ی چشماشو باز کنه و با اون خنده ها دی شا  کردم،ی بود.. باخودم  فکرم  نی کارم هم هردفعه
  ی جواب فقط صدا ی قبل به جا ی جوابمو بده اما بازم مثل دفعه ها  شدمیکه توش گم م

   دموی ..دوباره آه کشدیچیدستگاها تو گوشم پ 

 که باخودم آورده بودمو از وسط بازش کردم  یشعر کتاب

دوسش   یل یزاده رو خ دریح می مر  ی +خـــب حاال نوبت شعر خوندنه.. زهرا بهم گفت شعرا
 از شعراشو برات بخونم.  یکی   خوامیاالنم م یدار

 دوختم به کتاب.. چشم

 تو"  الِ ی و خ ایرو امویکنه دن  ی قلبم بشه مال تو رنگ کردمی "فکرشم نم
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 و هق هق"  یشه کارم شب تشنگ هیشم و عاشق روز گر  وونهی د کردمی "فکرشم نم

 ماهت شم"  ی نگاهش شم دلبسته  لبخندت ماِت رو ی جادو کردمی "فکرشم نم

 اونو دوس دارم"  ی لیکه من خ ادیب یکس  هیتکرارم  ی تو روزا کردمی "فکرشم نم

 دل خودم بود!  ی حرفا هینگاهمو از کتابه گرفتم.. چقدر شب ناباورانه

 ..دمی بوس قی بستم..با بغض دستشو گرفتمو عم کتابو

اما بهت   ستیاجازه آوردن گل ن و ی  یس ی تو بخش آ یواست گل بخرم ول خواستمیم -
 برات گل بخرم یکل ی بهوش اومد دمی قول م

 شدن  ری اشکام سراز رمویبگ نتونستم جلو خودمو گهید

بلند   ی خوا ی؟نمی خواب دل بکن نی از ا ی خوایم ی ذره شده ک  هی.. دلم برات یسحر..خانم-
و   ری که دل آقاتو ز ی از اون لبخندا یبلند ش ی خواینم؟نمیخوشکلتو بب ی من اون چشما  یش

انصاف اصال عادالنه  یب ی؟ول ی کنیم یتالف ینکنه بخاطر اون حرفام دار ؟ی بزن کنهیرو م
 ...ستین

 

 آقا وقتتون تمومه -

م   هی ی گفتم..چه زود گذشت اگه دست خودم بود حت یآروم باشه لحظه هم از کنارش ج 
 یراض ش، ینیبیم ی  ایفردا بازم م  نکهیکه بود دلمو از ا یبه هر سخت گه ید یول خوردمینم

 :دمینرم بوس شویشونیکردم  و بلندشدم... پ

 برم. +خداحافظ قربونت

 شد.. ز یپرستارا گوشام ت ی که ناخودآگاه با صدا  رونیاز اتاق زدم ب 

   یلـــی لـــــ یـــلیلـــ -
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 شده؟؟ یجان چ-

 سحر  بود؟هاایهمون دختره که تو کماعه اسمش چ-

 خب؟؟؟؟ -

سرشو گذاشته رو دوشه دختره و داره   دمی االن که رفتم به شوهرش بگم وقتش تمومه د -
 کنه یم  هیزار زار گر

حال و   نیبه ا  دی د یم مارستانیاون  بود و خانومشو رو تخت ب  ی جا یخب حق داره هرک -
 وفتاد یروز م

بره   شی پ ینجوریاگه ا افشویق  ی دید یم و یومد ی م دی دلم براش ســوووخت، با نقدریا -
 مونهیازش نم یچیه

   یآره طفل-

 یداد، راه یسحر بهم دست م  دنی که هردفعه بعد از د یزدمو باحالت آشفتگ ی شخندین
 خونه شدم..

 زجون ی+سالم عز

 ؟ ی سالم مادر خوب-

 ن؟ ی+خوبم شما خوب

آشپزخونه تا برات   ایب ی ناهار کوفته درست کردم اگه ناهار نخورد ی شکرخدا..صالح برا -
 بکشم 

 ندارم..ممنون  لی+ م

 پر از آب کردم و رفتم تو اتاقم... وانیل هی
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نفس آب  قورت دادم و خودمو پرت کردم رو تخت..فردا امتحان دارم اما  کی  تیعصبان از
ولش   نی کتاب رو بخاطر بسپرم بنابرا ی مطالبا شدیکه داشتم نم ی ذهن یریبخاطر درگ 

ولد  که چشمم به عکس دونفره روز ت زدمیگشت م  یگالر ی ور رفتم..تو یکردمو با گوش
نبود    ادمیچهره سحر زوم کردم..اصال  ی برداشتمو رو لشتبا ی افتاد.. ناخودآگاه سر از رو

گل انداختشو    ی گونه ها دنی من انداخته ..بعد از سه هفته د  یعکسو با گوش ن یسمانه ا
شده   ره یکه به چهره اش خ نجوریبهم دست داد..هم  یاحساس دلگرم نشیلبخند شرمگ

چقدر گذشت که  دونمیچشم ازش بردارم..نم تونستم ی..نممدیتخت دراز کش ی بودم رو
 خوابم گرفت.. 

تموم   یاه یس  نیتا ا  دمی دوی م یمطلق..وحشت داشتم..هرچ یاهیبود..س  اهیجا س همه
نفر   هیکه حداقل  زدمی نعره م  دمی کشیبود..هوار م  دهی فا  یبرسم ب ینوران ی جا هیبشه و به 

  دانهیخراب شده نجات بده اما فقط خودم بودمو خودم..ناام نیصدامو بشنوه و من  از ا
  رهینقطه خ هیجمع کردم و سرمو گذاشتم رو زانوم..به  شکمم..پامو تو نیزم ی نشستم رو

بلند شدمو چند قدم   یباخوشحال  شهیم کی بهم نزد دی نور سف هی دمیشده بودم که از دور د
  زدو یبود که چشمامو م یخانمه اونقدر نوران هیمتوجه شدم اون نور  شدم که کی بهش نزد

چشمم به نور عادت کرد به صورتش نگاه کردم..دلم   ی..وقتنمیصورتشو بب تونستمینم
چقدر خوشکل تر شده بود! مسخش شده بودم..حضورش بهم آرامش داده بودو   ختیر

قبل اون وحشت رو نداشتم..نگاهشو ازم گرفتو  دور شد..دوباره وحشت   قهیمثل چنددق
 دم ی تمام وجودمو فراگرفت..پشت سرش دو 

 تـــنها نـــزاار   ـــنجاایبــمون..مــنو ا شم ی..پـــ؟یر ی+کــــجا م

بود مثل  ییوحشتناک نبود! جا  یاهیاز اون س یخبر گهی د دمید  خودم که اومدم به
.. از اونجا که رد شدم به   دهی سر به فلک کش ی رنگارنگ و درختا ی بـــهشت.. پر از گل ها

  دمی به رودخونه نگاه کردم عکس خودم و سحر  د ی شدم..وقت  کشی..نزددمیرودخونه رس هی
رمو به طرفش چرخوندمو محکم مچ دستشو  س عیسر  کنهیم گاه و به من ن  ستادهیکه کنارم ا

 گرفتم 
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 ؟ ی دی فهم یبند انگشت ازم دور بش  هیبه اندازه  یحت یحق ندار  گهی+سحر د 

 دوباره بره که سد راهش شدم..  خواستی..مرونی ب دی دستشو از دستم کش یبه آروم 

 بهشتم برام جهنمه نی ا یتنهام نزار.. بدون تو حت کنمی+ســـحر خواهش م

 خوش آهنگش گفت  ی کردو با صدا  یتبسم

 شت یپ امیدارم م-

 داد زدم دمویچشم بهم زدن از جلو چشمام محو شد..بابغض دور خودم چرخ هیتو   و

 +ســـــــحـــــــرررر

  لمیبه موبا  زدمیعرق شده بودو نفس نفس م سیتخت نشستم..لباسم خ  ی زده رو وحشت
 " ی دریپاسخ از طرف خانم ح یود نگاه کردم.."تماس بشده ب  دارشدنمی که باعث ب

 سحر افتاده باشه ی برا یو لرز شمارشو گرفتم..نکنه اتفاق باترس

 ی توکل ی سالم آقا-

 ... ی برا یاتفاق یدریخانم ح شدهی+چـ.. چ

 خانومتون بهوش اومدن.  نیبد  یمژدگون  دی.. با یتوکل ی گفت:نه آقا  خوشحال

 

  ی واا شه،یبشم ..باورم نم نی بود با کله پخش زم کی که نزد نیاز تخت اومدم پا یجور
زدم به طرف   رجهی.. شکنمیم  تویتا آخر عمرم نوکر  ی ازت ممنونم سحر  برام برگردوند ایخدا

  دونستمی بود م۷:٠٠.. ساعت و نگاه کردم رونیزدم ب دموی دم دست بود پوش یکمد و هرچ
  زیاقش شدم..طبق معمول پشت موارد ات عیسر ن یهم ی شب بابا خونست برا  نموقعیا

 مقدمه گفتم  ی.. بکردیم ینشسته بودو پرونده ها رو بررس

 اونجا فعال  رمی +بابا سحر بهوش اومده منم دارم م
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  مارستانی شدم.. باسرعت به طرف ب نیعکس العملش نشدمو باعجله سوار ماش منتظر
 وارد اتاق سحر بشم که: خواستمیروندم..م

 ن یحق ورود به اتاق ندار  کننیم نهیمعا  ماروی دکتر ب ی آقا  یتا وقت نی ری آقا..آقا کجا م-

پرستاره که پشت سرم واستاده بود   ی پرستار در اتاق  باز کردم.. صدا ی توجه به حرفا  بدون 
 به گوشم خورد

 دکتر من بهشون گفتم که شما.. ی آقا-

 ن ی..شما بفرماستی ن ی:مشکلدکتر

که منو مجــنون و   شیمشک ی ها  لهی..با اون تستادمیشمرده باالسر سحر ا  ی با قدما 
مهار   ی ..از شوق اشک تو چشمام جمع شده بود.. براکردیخودش کرده بود، نگاهم م ی دایش

جه نشه ..آب دهنمو قورت دادم.. به  متو یکردن اشکام، دستامو رو چشمام فشردم تا کس
 طرف دکتر سوق دادم...   هنگاهم رو ازش گرفتمو ب یسخت

 +دکتر حال خانومم چطوره؟؟ 

 

 # سحر 

 

 ی از ته دلم گفته بودم که ا  شی پ قهیچند دق نی آرزوم برآورده شده!!.. هم  شدینم باورم
  ی هفته تو کما بود شدم..دکتر بهم گفت سه رهیخ رخش یکــاش االن صالح کنارم بود..به نم

 الغر شده بود؟؟! آخه چرا؟   نقدریسه هفته ا  نیتو ا  یعنی

 سحر -

 اومدم، به صالح که کنارم نشسته بود نگاه کردم   رونی ب الیفکرو خ از
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 ؟؟ یندار  یزیچ ی حالت خوبه دختر خوب؟ درد-

ابروهامو توهم   تیحرفاش تو شب تصادف شدم..از عصبان ادیحرفش ناخودآگاه   نیا با
 ..رومو ازش گرفتمو به سقف زل زدمدمیکش

 ..سحــر؟ شد؟یچ-

 +.... 

 سحر...سحرخانوم -

  یکه گرم دی نکش ینفساش بود..طول ی صدا دمیشنی که م یزی..فقط تنها چزدیصدام نم گهید
قفل شدمون با بهم  ی زده، مردمکام به دستا  رتیدستم حس کردم..ح ی دستاشو رو

 صورتش در نوسان بود

 د ی ببخش-

 گفت  زدی موج م یمونیکه پش  ییشد و باصدا  نیغمگ چشماش

اون حرفا همش   یعنی..من اصال دست خودم نبود زدمی اون حرفا رو بهت م دیمن..من نبا -
  ی ..تو نه تنها دختر بدیست یکه تو از اون دخترا ن دونمی بود وگرنه م تیعصبان ی از رو

 شینیاونم از جنس زم ی فرشته ا  هیبلکه  یستین

اونقدر خوشم اومده بود که داشتم تو   فش یشد..از تعر دهیلبم به سمت باال کش ی ها گوشه
 رفته بود..بالبخندگفت  نی به کل از ب شمیپ قهیچند دق یو ناراحت  کردمیم ری آسمونا س

 م؟ ی داتو بشنوکه حداقل ما ص یبگ  یزیبعد از سه هفته بهوش اومدن چ ی خوایخانوم نم-

 بگم؟ یدر اثر خنده تنگ شد:چ چشمام

 صدات تنگ شده بود  ی کرد:چقدر دلم برا زمزمه

 نشه هان؟  داتی ورا پ نیمگه بهت نگفته بودم ا -
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 ی توهم گره خورده به صالح زل زده بود..صالح از رو ی سرخ شده و ابروها یباصورت بابا
 بلند شد  یصندل

 سالم -

 ؟؟ یکنیم  کاری چ نجایگفتم ا -

 نم یاومدم..اومدم سحر بب-

 داد زد بابا

 باز نشده  گهیتو غلط... الاله االاهلل..برو پسر برو تا رومون تو هم د-

 گفتم:بــــابـــا  بابهت

 نش یب ی اشارشو گذاشت رو انگشت

 یچینگو سحر..ه  یچی..هــسی هــ-

 نظاره گر بود، دست بابا رو گرفت  یکه تااالن جلو در، با نگران مامان

 ا یکنی نکرده سکته م  ی آروم باش خدا کنمیپرهام خواهش م-

از رفتارش با من!.. بابا   نمی.. اون از رفتارش با صالح ااوردمیبابا داشتم شاخ درم ی رفتارا از
..خوددار تر از کردی نم یبد رفتار یبا کس د،یکشیداد نم یسر کس شدیم  یهرچقدرم عصبان

  شونی و پر  یعصب نقدریمنو ا ی افتاده که بابا یچه اتفاق  یعنیفا بود اما االن...  حر  نیا
 کرده؟!  

 نگاهش کردم.. لب زد:   کرد،ینگاهم  م نیکه غمگ ی به صالح ا یاستفهام

 بودن ازدواجمون باخبرشده  یبابات از صور-
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..دستمو گذاشتم جلو دهنمو با ترس به مامان بابا زل زدم.. آخر ساسان  دمیکش ینیه
 یرلبی خدا..صالح ز ی بود سرم نازل شد ا ییچه بال  نیا ی کار خودشو کرد واا شعوریب

دارم   ـــازیکردو رفت..نه نرو.. صـــالح نـــرووو..الــــان کـــه بــهـــت نــ ی خداحافظ
 کـــــننـــــ یــپــشـتــمو خــــالـــ

 تار کرده بود، من من کردم  دمویاز اشک که د ی .. با حاله ادیلرز یبه شدت م چونم

 +مامان.. بابا.. من.. من 

 برام مهم تره  زیاز همه چ تی دربارش بشنوم االن سالمت یزیچ  خوامی: فعال نمبابا

آدمو به رعشه  شیسرد کهی لحنش  سردو خشک بود جور زدی باهام حرف م یوقت
کرده  غ ینگاهشو ازم در  زمیعز  ی کرده بود.. بابا غی اهش.. نگاهشو ازم در..نگنداختیم

بود و جونش به جون  باباش وصل   ییکه بابا ی دختر ی بدتر برا نی از ا  یبــوود آخه چ
موقع   شهیمثل هم ومدیبودم.. اما بابام ن ده.. به هق هق افتادیبود؟؟ چشمه اشکام جوش

مهربونم   ی .. بابارونی کردنم بغلم کنه و نازو نوازشم کنه و با فک منقبض شده رفت ب هیگر
 بغلم کرد  هیباگر اوردویمامان طاقت ن یچقدر سنگدل شده بود..ول

 نگن خوشکل مامان  هیقربونت بره گر متیمامان مر -

؟  لحنش چقدر سرد بود آره ی دید  کرد؟ینگاهم نم ی دی مامان، بابا بغلم نکرد؟ د ی دی+د
 مامان؟   ی دید

 از خودش جدا کرد و با انگشتش اشکمو پاک کرد  منو

  یدست یمتوجه شد دخترش، جگر گوشش دست ی وقت ینیبب ی حق داره دخترم.. نبود-
 سحر؟؟  یفهمیشد.. تا مرز سکته رفت م  یخودشو تباه کرده چه حال ندهیآ

 خـــدااا  ی بابا..بخاطر من..ا یعنی..یعنی..نـــــه..شهی..باورم نمنــه

   نایبود با شوهرش س دهیدهن باز کنم که در اتاق باز شد..سپ خواستمیم
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 ــده یســپــ ی +آبــــجـــ

 توبغلم.. دی پر هیباگر

 جانم  یجانم خواهر-

 د ی بوسیپشت سرهم گونمو م کردوی م نیرو کمر باال پا دستش

 چقد دلم برات تنگ شده بود  -

 ی هق هق گفتم: منم آبج با

 

 *  *  * 

 که شب شد  میبر  نیتختم برداشت: خب بچه ها پاش ی از رو  فشویک  مایفاط

 ن ی +کجاا؟؟؟ شما که تازه اومد

 م ی شیمزاحم نم  گهی د زمی: نه عزنایم

 گهی د نی +عهه لوس نش

 ذره شده   هیدلم براش   نمی: لوس کجا بود برم عشقمو ببزهرا

 نثارش کرد.. یشیا هیعوق زدن درآورد که زهرا   ی ادا مایفاط

سالم منو  به داداش  ی.. راستشدمیخوشحال م  نیموندیاگه م یکردم: باشه ول یتبسم
 برسون  معرفتممیب

 ...دیگونمو بوس زهرا

  تونهیکه نم یدونیخودت بهتر م یاحوالته ول ایدلتنگته و هرروز جو یلیماهانم خ  تشیراس-
 بخاطر بابات...
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و  قی رف نروزایکه ا یزیبه اسم بغض راه گلومو گرفت..چ یزیچ هی ادامه نداد.. حرفشو
 ذَرست  هی..دل منم براش دونمی:منیهمراهم شده بود.. سرموانداختم پا 

 عجقمو بغل کنم خوامیم نم یازش گرفتو هلش داد اونور: برو اونور بب یشگونین مایفاط

به بابات   کم ی  شهیدرست م یگفت: غصه نخور باشه عجقم؟ همه چ   نی بغلم کرد و غمگ 
   بخشتت یو م اره یزمان بده باور کن دلش طاقت نم

و   شهیدرست م یهمه چ گهیراست م  یگفت: فاط  ز یآم  طنتیزد و با لحن ش یچشمک زهرا
کارتون به   دمی وقته فهم یلی..البته من خ یرسیبه صالح جونِت هم م دن ی که رس ییبه آرزو

 به بچه ها هم گفته بودم  نویا  دهی کش یعشق و عاشق

 منم تا بناگوش سرخ شدم.. دنویتاشون قاه قاه بهم خند  هرسه

  نیبا ابراز عالقه  صالح از زم یشیم د یسرخ و سف یحرف معمول هی: بنظرم، تو که با  نایم
 ی شیمحو م

 ابرازشم بکنه  ادیزدم: از کجا معلوم به من عالقه داشته باشه که حاال ب یکج لبخند

بود که دل من   یجور مارستانیحال روزشو، تو ب ی نیبب ی نبود وونه،ی: اتفاقا عاشقته دزهرا
و دختر   تی مالقات ومدیکنار صالح هرروز م میبزار نارویبه شخصه براش کباب شد اصال ا

  ی بعدش با کمر یداخل اتاق ول رفتهی با شوق ذوق م گفتیم که پرستار اونجاعه یلیل میدا
 یحالتاش چه معن نیا یکنی..فکرمرونیب  زدهیبه خون نشسته از اتاق م ی و چشما  دهیخم

 داره؟؟؟؟ 

که من  یصالح همون حس  نکهیتو دلم روشن شدو با فکر ا  ی دیام ی حرفش کورسو  نیا با
 بم آورد....بهش دارم اونم داشته باشه ناخوداگاه لبخند رو ل

 .. چه خوششم اومدِ دیببند دختره چشم سف شتوی: نمایفاط

 ...نیبر ای ن ی بچه ها بخدا پاهام درد گرفت سه ساعته منو سرپا نگهداشت گمی+خب حاال... م
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 ادامه دادم  دمویخند

 ن یهم بر ای+

 چشماشو درشت کردو مشتش رو جلو دهنش گذاشت  زهرا

  رونیب کنهیداره مارو از خونش شوت م یزبون یبا زبون ب یبچه پرو چطور نیعه عه عه بب-
شد تا که   اریشد باغم صالح   اریشد   اری)انگشت اشارشو به سمتم گرفت(  گهیخب بعله د

 زارشد یبرصالح، ازهمه ب دیرس

 ی تو شعر مولو ی : گند زدنایم

 دیبود، چرخ اط یبسته شدن در خونه سرامون به طرف پنجره اتاقم که رو به ح ی باصدا

 زدم: باباست  لب

 م ی خودمون راهو بلد ییایب خوادیتو هم نم می بر گهی: خب ما دمایفاط

   د یبوس گونمو

 خداحافظ  -

 ..رونیمثل موشک از اتاق زدن ب و

تخت نشستمو به   ی براشون دست تکون دادم.. رفتم رو دمشونید اط یپنجره که تو ح از
بودمش و من   دهیکرد ند  رونشیاز اتاق ب یکه بابا اونجور یزل زدم..صالح رو از روز وارید

 سوختم ی م شیدلتنگ شی هرروز تو آت

 داخل؟  امی ب تونمیسحر م-

 رفتم درو بازکردم  یبابا به خودم اومدمو با خوشحال  ی صدا از

 جونمبابا دی +بله بفرما

 رو بهت بزنم   یتخت نشوند: اومدم تا حرف مهم ی گرفتو منو باخودش رو دستمو 
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کلمم   هیخوشحال بودم  آخه از اونروز تا حاال  یلیباهام حرف بزنه خ خواستیبابا م نکهیا از
 حاال.. یباهام حرف نزده بود ول

باطل کردن   ی محضر برا می وقت گرفتم بر گهیروز د3:دیکش قیول کردو نفس عم دستمو 
مسخره باطل   غهیص نی هم خبر دادم تا به پسرش بگه..هرچه زودتر ا ین یام ی ..به آقاغهیص

 شه بهتره 

کاغذ مچاله   هیقلبم مثل  شدی که از دهن بابا خارج م ی ..با هرکلمه ادی لبم ماس ی رو لبخند
 ..شدیم

  ت یاومده خواستگار  اتم یاز همکالس ی کی-

 زده نگاهش کردم..  بهت

دادم اما اصرار داشت فرداشب  حیهم براش توض طویشرا  یحت شهیبهش گفتم فعال نم -
 منم اجبارا قبول کردم   تی خواستگار ادیب

کرد:چرا   یفیکه تا االن به روبه روش دوخته بود به طرف من سوق داد..اخم ظر نگاهشو
 ؟ ی بغض کرد

کمتر کرد..چونمو   ننمویشدم..فاصله ب رهیمشت کردم خ ی انداختمو به دستا نی سرموپا
به  یگفت:اگه درگذشته هرحس  یآروم  ی گرفت و سرمو آورد باال..بعد ازچندلحظه باصدا

  ی رخ داده رو بهتره فراموشش کن می و هراتفاق ی کرد دایپ یکس

بهم   رمحسوسیاز حسم به صالح باخبره و غ نکهیا یعنیحرف بابا   نی شد.. ا ختهیر اشکام
دونده که   شهیبهش بگم اونقدر عشقش تو دلم ر شدیفراموشش کنم اما کاش م گهیم

خواستگار هم   نی..پاشد و در اتاق رو بازکرد..سرشو برگردوند:به ا سینـــ یفراموش شدن
 دوست داره  یلیکه مشخصه خ نجوریو ا  هیخوب یلیکردم پسره خ قیفکرکن.. تحق

  کهی کردم تا وقت هیگر دمو یکش غیج..منم صورتم تو بالشت فروکردم، پشت سرهم رفت
 شد و به خواب رفتم..  نیپلکام سنگ
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زده بود و به شدت   خی نشستم..به دستام نگاه کردم..از استرس سر انگشتام  یصندل ی رو
اومد...  رونی ترق تورقشون ب ی که صدا دادمی دستامو فشار م ی و مدام انگشتا  دیلرز یم

خواستگاره   نیبه ا  یخواستگاِر اومده بود و منم االن تو آشپزخونم بودم..اصال حس خوب
 ..ختیر یم یدلم هر کردمی نداشتم هروقت بهش فکرم

 ار یهارو ب ی سحرجان چا-

  ینیغم تو دلم نشست.. بغض کرده باس می صالح اومده بود خواستگار کهیروز  ادآوردنیبه  با
مبل نشسته بود از کاسه دراومد..  ی که رو ی..چشمام به کس ونریاز آشپزخونه اومدم ب 

 ....نکهیا  نیاحسی

 

 # صالح

 

  کیکتابم ضرب گرفتم..االن نزد ی دادم و باخودکار رو هیبه کف دستم تک مو یشونیپ
و نشونشون    شیبرم مالقات خواستمی..بعد از اونروز بازم مدمیروزه که سحر  ند  ش یپنج،ش

بفهمن که من واقعا سحر  از ته دلم  خواستمی ..مکشمیپا پس نم  ایزود ن یبدم که به ا
  لیاوضاع آروم بشه منم عالرغم م کمیدوسش دارم اما بابا نزاشت گفت چند روز صبرکن تا  

تو دانشگاه خوش کردم که متوجه شدم باباش   دنشی گفتم چشمو دلم رو با د میباطن
 ادیکنه نزاشته سحر ب ست یکاراشو راستو ر  که یو تا زمان رهیبگ یبراش انتقال  خوادیم

خودکارو به   یکردم..عصب رومآ  یدانشگاه..بازم صبرکردم، تحمل کردم..قلبمو باهزار بدبخت
که بابا گفت   شبی..از دنیبود پرت کردم رو زم زیم  ی رو یحرکت هرچ  هیبا   دموی کوب وارید

  تونمینم گهی د ختهیاعصاب و روانم بهم ر  غهیباطل کردن ص ی برا یبر  دی با  گهیسه روز د
دست رو دست بذارم که عشقمو ازم  یعنیصـــــبـــر کنم.. تـونمی تحمل کنم، نـمـ

 یاتفاق  نی مرده باشم همچ نکهیموهام..عـــمراا بزارم، مگه ا  ی ..چنگ زدم ال رن؟یبگ
به  هیخود سحرم راض دی..شادی خشمم جاشو به غم داد..زمزمه کردم: اصال شا هوی..وفتهیب
بهم نداشته باشه من    ی سحر عالقه ا  نکهیفکر ا  ی..حتزیم ی ..سرموگذاشتم روییجدا  نیا
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  دی با نمشیکه شده بعد از دانشگاه برم بب  یمتیبه هرق دی ...بانکهیچه برسه به ا کنهیداغون م
 نه... ایره بهم دا یبدونم حس

 زیم ی تا شاخه گل رز برداشتمو گذاشتم رو  چند

 شه؟ ی+چند م

 قابل نداره..، "....تومن" -

به   عیشدم و سر نی ..سوارماشرونیاومدم ب یپرداخت کردمو با دسته گل از گلفروش پولشو
وقت بهم عالقه نداشته باشه و دست    هی نکهیطرف خونشون روندم..هرلحظه استرسم از ا

لحظه   هی  دمیخونشون رس  کی به پارک نزد ی..وقتشدیم شتریو ب شتری بزنه ب نمیرد به س
افتاد..فورا پامو   خوندینشسته بود و کتاب م  مکتین ی که رو یچشمم به دخترچادر 

  نویخوِدخودش بود!!..اون دختر سحر بود..سرخوش ماش شدیترمز..باورم نم ی گذاشتم رو
نفس  هی ..ستادمی شدم..مقابلش ا ادهیزدم..گل برداشتمو پ دید نهیپارک کردم..خودمو تو آ 

 آروم کنم   قرارمویتا دل ب دمیکش قمیعم

 +سالم

صورتم   ی که رو ییباال تا جا دی به کفشام زل زد بعد رفته رفته نگاهشو کش چندلحظه
داد که لبخند رو لبم   ابروهاش نی ب ینیاما اون چ  دمی شد..لبخندمو به روش پاش خکوبیم

 گرفتم  فشویبره که ک   خواستی..مدیماس

 باهات حرف..  خوامیم  ؟ی ریم ی+کجا دار

 م یندار یحرف گهی به طرفم برگردوند:ما باهم د روشو

 ؟؟ ی چ ی کردم:برا اخم

 پس.. میازهم جدابش میخوا یفکرکنم پدرتون بهتون خبرداده باشن که ما فردا م-

 م ی ازهم جدابش خوادی+اما من دلم نم
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 گفت:   یبغض دار ی باصدا

همه   نی.. مگه خودتون نگفتمی نبود که ازهم جدا بش ن یچرا؟ مگه ما قرارمون از اول هم -
 ه؟ یباز  هی نایا

 دم یپرس نیشل شد..غمگ فش یک  ی از رو دستم

 ؟  یراض ییجدا نی+تو واقعا به ا 

 باشم  ی: خب..مجبورم که..راضدی لرز  چونش

 ؟ ی :چرا مجبوردمیگل تو دستم فشردمو بالحن کنترل شده پرس دسته

شد.. دستپاچه دستامو   ختهیاشکاش ر زدیصورتم دو دو م ی که مردمک چشماش رو ینیح
 به پشت سرم انداخت.. یینگاه میکنار..ن دیجلو بردم تا اشکاشو پاک کنم اما صورتشو کش

 دتر برم خونه هرچه زو دی..با دمیم  حیبعدا برات توض  تونم،ی االن نم-

 ی بر زارمینم ی گرفتم:تا نگ بازوشو

که مامانم   ینظر گرفته بزار برم نصف شب ری منو ز  یکی شهی و مضطرب گفت:االن نم  آشفته
 دمی م حیبرات توض زوی و همه چ زنمیبهت زنگ م دنی خواب نایا

 گفت:نــه برنگرد  دهی پشت سرمو نگاه کنم که ترس  خواستمیاراده م یب

 نظرگرفته؟!!  ری که سحر  ز هی..آخه ک هیچ هیقض اوردمیشده بودم..اصال سر درنم چیگ کامال 

 خوام یجلو جلو ازت معذرت م-

محکم زد تو سرمو داد زد:برو   فشویک  هو یدهن باز کنم بگم چرا، که  خواستمیم
 نـــم ی بب خـتـتویر خــوامی نم گهیگــمـشوو..د
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  شدی ..چــکردمیگشاد شده نگاهش م ی نشون..منم باچشماپا تند کرد سمت خو و
  م یدوهزار  دمیرو د کرد،یکه آروم آروم پشت سر سحر حرکت م ۲٠۶نیماش  هی یاالن؟!!..وقت

 کرده بود   ینقش باز نیا  ی اوفتاد..سحر جلو

روشن کردم..بازم  نویماش ی تا شب صبرکنم..حرص دی شدم..با نیسوار ماش دمو ی کش یپوف
 ... یلعنت کردمی تحمل م د یبا

 

 # سحر 

 

شب بودو   مهین ی کای از شدت اضطراب با دندونام به جون ناخونام اوفتادم..ساعت نزد باز
  می طرف هیطرف دوست داشتم بهش بگم از   هیمن هنوز به صالح زنگ نزده بودم ..از 

با اون   یافتادم..وقت شیچندساعت پ  ادیلحظه  هی....وفتهیجونش به خطر ب دمی ترسیم
ضعف    دم،دلمی داده بودمو د هیتولدش بهش هد ی که من برا یو شلوار کتان دی لباس سف

ازت  خوامیچرا گفت نم ینگاهش کنم..راست ری دل س هیرفت براش..دوست داشتم  
زده ناخونمو با دندونم کندم   جان یدوستم داره مگه نه؟؟؟ ه یعنیحرفش  نیجداشم؟؟؟ا 

 انداختم  هش نگاهش ب هیجمع شد..انگشت اشارمو از تو دهنم درآوردمو که از درد صورتم 

 ادی داره خون م ی+لعنت

..صالح ختیدراومد..دلم ر  می گوش امکیپ ی برگ دستمال بردارم که صدا هی  خواستمیم
 دن؟ یبود..نوشته بود: هنوز مامان و بابات نخواب

 کارکنم؟ ی کردم:حاال چ زمزمه

دم گوشم  مویشمارش گرفتم و گوش هیصدم ثان کی فکرکردن، در   قهیاز چند دق بعد
 گذاشتم..هنوز بوق دوم نخورده بود که:

 الو سحر -
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 +سالم

 گفت: مهربون 

 ؟ ی خوب-

 قلبم:خوبم  ی گذاشتم رو دستمو 

 شنومی خب سحرخانوم م-

باطل کردن   ی بابا بهم خبر داد که قرارمحضر گذاشته برا کهیدهنمو قورت دادم: خب..روز آب
 بهم..بهم گفت خواستگار برات اومده  غهیص

 زد: خواااستــگاار؟!!  داد

 گفتم:آره  آهسته

 :خـــب؟ دی غر

اصرار کرده   یلیخ یاما انگار می ستی ن یخوب طی +خــ..خب..بابا بهشون گفته بود تو شرا 
  دمیفهمیکه تو آشپزخونه بودم نم یاومدن..من اصال تا زمان روزیبودن باباهم..قبول کرد... د

 ..شکه شدم دمید  افشو یقـ..ق نمنویرفتم تو اتاق نش یوقت ی..ولهیخواستگارم ک 

 بود؟؟ یمگه ک -

 +ساسان 

 !! ؟؟؟ی کـــ-

شده   یرنگ شدش، مشک ی بود..موها رکردهییدرجه تغ۱۸٠خودش بود اما   ی دی +درست شن
 بود دهی لباس و شلوار ساده پوش هیگذاشته بود و   شی بود و ساده زده بود باال ته ر

  تیخواستگار  ادی ب یآدم نیبابات اجازه داد همچ ی ! چجوربهی..اصال برام عجشهیم نمباور-
 نکرده بود؟! قیمگه تحق
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  می با ساسان رفت یوقت یتعجب کردم ول یلیخ نی هم ی برا هی+چرا بابام گفته بود پسرخوب
 شد... رمی دستگ یهمه چ می تو اتاقم تا باهم حرف بزن

 د ی+بفرما 

  دمی از خودم پرس کردمیم یبا انگشتام باز یتخت نشست..وقت ی کنارم بافاصله رو ریبه ز  سر
 کرد؟؟؟ ی م تمی که همش اذ  هیکنارم نشسته همون ساسان کهینیا

 خوشکل خانوم؟  یزنی چرا پس حرف نم-

صورتش که فقط چند سانت از صورتم    دنیمکث به طرفش چرخوندم..از د یبا کم سرمو
خوردم..مثل برق گرفته ها ازش فاصله گرفتم و چادرمو دور خودم  کهیفاصله داشت  

 ارمیب  رونتی از فکر ب خواستم یندارم که، فقط م تیزد:نترس کار  یهی..لبخند کر چوندمیپ

صد در صد مطمئن شدم همون ساسانه  گهیحرکتش د نیتوهم قفل کردم..باا ابروهامو
 بود رکردهیی قط ظاهرش تغف

 نجا؟ ی ا ی اومد یچ ی +برا

 عشقم  گهی د تی اومدم خواستگار ست؟یزد: معلوم ن ی پوزخند

خودمو حفظ کنم تا با آرامش جوابشو بدم، نشدو بانفرت   ی کردم خونسرد یسع  هرچقدر
  چیخونمون؟ من ه یباخودت که به عنوان خواستگار پا تو گذاشت ی کرد  یگفتم:چه فکر

 ی که سرم آورد ییاز من نداشته باش با بالها  یجز نفرت بهت ندارم پس انتظار یحس
 جواب مثبت بهت بدم 

بهم   یعکس العمل چیکه بهش زدم کاماًل خونسرد و بدون ه ییانتظارم بعد از حرفا  برخالف
 زل زده بود...

 مونه ینم یحرف گه ی+پس د
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دوشم   ی تخت و چادرمم رو ی پرت شدم رو کهی ..جوردیچادرمو  کش  هویبرم که  پاشدم
 دم یدرشت شده چادرو محکم از دستش کش ی اوفتاد..با اخم و چشما

جوابت به   یگی به بابات م یر ی فردا م  نیهم  رهیحرفا تو کتم نم نیدختر جون من ا نیبب-
 مثبته  می خواستگار

  کارکنم؟یزدم:چ ی شخندین یاز بهت در اومدمو عصب  قهیچند دقنگاهش کردم..بعد از  مات
تا   گمی هم به بابام م زویهمه چ رمی...مکنمینم  ویکار ن یهمچ  رممیجواب مثبت بدم؟بم 

 حسابتو کف دستت بزاره 

گفت:تو که  اوردیکه داشت حرصمو درم ی توهم قالب کردو باهمون خونسرد دستشو
سراغ خانوادت،   فرستمی آدمامو م یبکن ویکار نیدارم..اگه همچ ادی من آدم ز یدونیم

 ی بش مون یکه از کرده خودت پش ارمیبه سرشون م ییاَللخصوص صالح،و بال 

 شدنم؟  تی مستحق اذ  نقدریکه ا کارکردمی باهام؟ مگه من چ یکنیرو م نکارای:چرا ا باعجزگفتم

 انتقامم   ی برا ی ا لهی وس هیدر واقع تو   ی نکرد یتو کار -

 آخه؟..سوالمو به زبون آوردم...  ی!! از ک انتقام؟؟

 ینکن یپس بهتره فضول ادی فضول خوشم نم  ی من اصال از آدما-

کلمه  ک ی  کنم،اگهی گفت:بازم حرفمو تکرار م زیدآمیتهد  دویبه لباسش کش ی..دستبلندشد
جوابت   یگ یفرداهم به بابات م  نیتو، هم دونمویمن م یبگ  یزیچ یکلمه به کس ک یفقط  

 مثبته..آنِْدِرْسَتن؟ 

 شدم گفتم:ازت متــنـفـرم  دیکل ی دندونا نیپام مشت کردمو از ب ی رو دستامو 

 ــــزم یسر داد:حسامون باهم مشترکه عــــز ی ا خنده

 شمرده شمرده پشت سرش حرکت کردم....  ی بازکردو رفت منم بغض کرده باقدما  درو



 مال خود من باش 

 
229 

 

 یپ  ی دنای نفس کش ی جز صدا دمیشنینم از صالح  ییصدا  چی از تموم شدن حرفام ه بعد
  تهیکه کاماًل مشخص بود از شدت عصبان شیدر پ

 صداش کردم: صالح آروم

  کردیم بتیهم که تو رو تعق یمنفجرشدنش:  پـــس اون ی شد برا ی صدا زدنم جرقه ا  و
داده بودم    سیپل لیتحو ویعوض کهیساسان الدنگ بودن آررره؟..اگه اون دفعه مرد ی آدما

کنه..عه عه عه پسره   د یتو رو تهد ومدی حساب کار دستش اومده بودو راست راست نم
نتونه از جاش جم   گهیبزنمش که د یجور گهیم طونهیش کنهیم د یخانوم منو تهد شعوریب

 بخوره...

 

 ی آخر را زد ری] ت

 "خانومم" ی ــــه گفتکـ یوقت

 [ ؟؟یبــارانم کـنـ ــریتــ  گریبار د  کی  شودیم

..دلمم فی توص رقابلیغ یحس داکردمیپ یگفت "خانومم" من چه حس  یوقت دونهیم خدا
خودم بودم که:الو سحر   ی ..تو حالو هوارفتیم  یلیو  یلیشدنش ق یرتی از غ دی شد

 ؟ ی کجارفت

 نجام یا  زهی +ها؟چ

 ؟ ی خب نگفت-

 و؟ یگاز گرفتم: چ کموی کوچ انگشت

 :عجب..خانوم معلوم هست حواست کجاست؟ دیخند

 د یگفتم:خب..خب ببخش دستپاچه
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 ره؟ یانتقام بگ خوادیم یبنظر تو از ک   گفتمینداره..داشتم م یاشکال-

 اوفتادم  یتو بد هچل دونمی ..فقط مدونمی :نمدمیکش یآه

 م ی خبربد سیبه پل  دی کرد: با یمکث

و   وفتهیجون تو خانوادم به خطر م ترسمی نکن من م نکاروی.. صالح ای وا  ی گفتم:ا  دهی ترس
 خوام ینم نویمن ا

 زارمیمن نم یعنیبکنه  تونه ی نم یغلط چیگفت: نترس ه مهربون 

 +اما.... 

 ؟ یتو به حرفام اعتماد ندار-

 گفتم:دارم آهسته

 نگران نباش باشه؟  گهی پس د-

 هکردم:باش یمطمئن و قاطعش دلمو قرص کرد..تبسم لحن

 خوبه...-

 کرد...  یمکث

نقشه حساب شده   هی دی ..اووم بامی ندار هشیبرعل ی مدرک  نکهیکه هست ا یمشکل  هیفقط -
 . میبکش

من از پشت پنجره به قرص ماه و ستاره    کرد،یکه سکوت کرده بود و فکرم ی لحظه ا چند
شده بودم..بالخره سکوت شکستو خوشحال   رهیخ  زدنی که بهم چشمک م یخوشکل ی ها

 گفت: 

 دم ی فهم-

 زده گفتم:خـــب؟؟  ذوق
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 گمت ی حاال بعدا م-

..بگم اما نشد.. ویز یچ هی  خواستم یکه اومدم..م یمن من ادامه داد: سحر..من..عصر با
وقته اما    رید  دونمی..اونجا..حرفامو بزنم.. البته م امی.. االن بخوامیم نی بخاطر هم
 ..مطمئن بشم یزی چ  هیاز  خوامیرکنم.. مصب  تونمیخب..نم

 ..  نایگاز گرفتم: آخه.. بابام ا لبمو

 ادامه بدم... نذاشت

  رم یگی وقتتو نم یلیلطفا..مطمئن باش خ-

 .......+ 

 ..شمیممنونت م ،ی نابه جاست.. اما اگه اجازه بد  خوامیکه ازت م یزی چ دونمیم-

 ؟ ی چ نتتیآدِم ساسان بب وی ای+خب اگه ب

 داره  گمی در د هی... گمون نکنم بدونن خونتون امی م یاز در پشت -

نگاهم به    هینگاهم به در اتاق بود و  هینگرون بودم اما به ناچار قبول کردم... از استرس   دل
خدا قدرت نه  شهیلب غرغر کردم:هم ریصاف و صوفش کنم،ز   موی تا روسر نهیخودم تو آ
"نه آقاصالح امشب    یگفتیکلمه بهش م هی شدیم  ی.. خب چینداشت چکس  یگفتن به ه

استرس   نقدرمیا زد،یحرفشو م گهی که..اونم روز د ومدینم نی" آسمون به زمشهینم
 ی دیکشینم

  ای اگه بابا بفهمه درجا کشته منو)به سقف نگاه کردم( خدا ی زدم تو سرمو ناله کردم:واا یکی
 بگذره من هر پنجشنبه مشکل گشا کنم  یخوش رویاگه امشب به خ دمی قول م

از   دمو یپام آروم آروم رفتم کل ی انداختم رو ساعدمو چراغ خاموش کردم.. با پنجه ها چادرم
شب   یبابا مثل بعض کردمی..فقط دعا دعا مرونیب دمی برداشتم،بعد در باز کردمو پر  ی دیجاکل
وفتاده بودم..بعد از  به غلط کردن ا دای .شداط یتو ح  ادیبه سرش نزنه و ن یخوابیها ب
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  ینیماش هی که  زدمیم د یانداخت، رفتم تو کوچه..دور اطرافمو د سکالیم   هیانتظار  قهیدق۱۵
 یاز خاک یریجلوگ  ی خودش بود..چادرم رو برا نی کردم..ماش زینور باال انداخت..چشمامو ر 

اونم   دادم که یشدم..سالم آروم نشیباالگرفتم و سالنه سالنه رفتم سوار ماش یشدنش، کم
 نیج  یشلوار مشک هیبا   دی لباس سف هیکردم.. نگاهش  یرچشمیمتقابال جوابمو داد..ز

فرمون و    ی کوتاهم تنش بود..دست چپشو گذاشت رو یکت بارون هیبود و   دهی پوش
  دونمی:نمد یعرق کردش کش یشون یبه پ  یکردو دست یصورتشو به طرفم چرخوند..کالفه پوف

 از کجا شروع کنم 

 ..من سرو پا گوشم یکه دوست دار ییدادم:از هر جا چیدور انگشتم پ مویروسر  هیحاش

روم زوم شد..لبشو با   شی قهوه ا  ی چند لحظه با اون چشما دویبه موهاش کش یدست
 زبونش تر کرد:دوســتـت دارم

.سرشو انداخت  گرد شده بهش زل زدم. ی باز  چشما مهین ی!... با دهند یاز سرم پر  بــــرق 
)دستم  دمیتا به خودم اومدم د  دونمی م نویفقط ا  یچجور  ای ،کجایاز ک  دونمی :نمنیپا

اونقدر   کوبهی م نمیوار داره خودشو به س وانهیکه د یقلب نی(ا  نشیس  ی گرفتو گذاشت رو
 دونمی بدون تو رو جزو محاالت م نکرد یعاشقت شده که زندگ 

شکافته    نمونیهر آن قفسه س دادمی احتمال م که یجور زدیقلب هردوتامون تند م  ضربان
برداشت..سرشو گرفت باال که برق   نشیس ی از رو ی ...دستمو به نرمرونیبشه  قلبمون بزنه ب

  نی ا ی بود که تو یاتفاق نی عشق بهتر ن یا یبدون نویا خوامینگاهش دلمو به َطالتم درآورد:م
کردنو انتخاب   یعمر زندگ   هیکه واسه   یباش یتو همون خوامیم  ...ودچندسال برام اوفتا

 کنم یم

گونه هام از خجالت   کردمی..احساس م نیو سرمو انداختم پا  اوردمینگاهشو تاب ن  گهید
برداشت و مقابل صورتم   یز یچ  هیعقب  یصندل  ی رنگ گرفته...دستاشو دراز کرد و از رو

 گرفت..دسته گل بود.. 

 ؟؟ یکنی ..قـ..قبول می..نفسم باشی..سحرم باش یخانومم باش خوامی..مــیم-
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بشمو و   رهی..دوست داشتم به چشماش خدمیکش ی زده دم جانیمحکم بستمو ه چشمامو
 کنم ب نکارویا  تونسمی نم شدویمانعم م ایاز ته دلم بهش بگم آررره قـــبوله اما شرم و ح

 ؟ ی جوابمو بد ی خواینم -

بهش انداختم..سرشو از سمت چپ گل به حالت کج درآورده بودو نگران نگاهم   ینگاه مین
 بابامم برام مهمه.. ت یمن رضا ؟ی گفتم: بابام چ ومدی که به زور باال م یی..باصداکردیم

خاروند:من امشب اومدم   شویشون یگلو از مقابل صورتم برداشت و با دست آزادش پ دست
 من مهمه  ی نظر خودتو بدونم. االن فقط نظر تو برا 

 ..دمی کش میبه روسر  یدست مضطرب

 ی تو االن با قبول کردنت قوت قلب بهم بد نکهیاما به شرط ا  رمیگیباباتو م  ت یمن رضا -

اما   کنمی تا فقط بگم قبول م دادمی آب دهنمو قورت م  دادم  یم چ یدستامو بهم پ نجوریهم
 ی..بعضبستمیو دهنمو م شدمیم مونیکه بگم، پش کردمی ..تا دهنمو بازمــشدینم یلعنت

 _• شم•ی متنفر م دنمیاز خجالت کش بی وقتا عج

 حواست هست؟  ای د یسکتم م یسکوتت دار نی سحر با ا-

راستش که تند تند تکون   ی و پا زشی بهش دوختم..مضطرب بود و نگران،از اخم ر  نگاهمو
  هی..ستی ..چشمامو بستم..زود باش سحر خجالتو بزار کنار االن وقتش ندیفهم  شدیداد،میم
 کنم یتو دلم گفتم و دهنمو بازکردم:قبول م یاعلی

 

از خودش   یعکس العمل احداقلیکنه  یمنتظر بودم بعد از قبول کردنم خوشحال هرلحظه
  خواستمی م نیبود!..بخاطر هم  بی..برام عجگفتی نم یچینشون بده اما ساکت بود و ه

که همراه با خنده بود من  از    ی داد هوی  نمش،یچشمامو که تا االن بسته بودم باز کنم تا بب
 جا پروند.. 
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 بالخره قبول کرد  قـبــووول کــرد  شهههیباورم نم-

 رت..شکرت شکرت شک ایبا دستاش پوشوند:خدا  صورتشو

بزرگش   ی خندون به طرفم برگشت..دوتا دستامو تو دستا ی ستاره بارون و لب ها ی باچشما
  ن ی..تو باقبول کردنت بهترایدن ک ی ازت ممنونم سحر  اایدن کیبهش داد: یفیگرفتو فشار خف

 شد ینم  گهید  نی..بهتر از ایروز عمرمو برام ساخت 

برده بود نگاه   ینیری گره شدمون که من  به خلسه ش  ی زدم و به دست ها یخجول لبخند
 ز یعز ی به شما بانو  می گل تقد نی کردم..دستامو آروم رها کرد و دسته گلو به سمتم گرفت:ا

هام   هیبردم..لبخند به لب چشمامو بستم و عطرش رو به ر مینیب ک یدستش گرفتم و نزد از
صالح تو سرم اکو شد.."ازش    ی نم پررنگ و همه حرفاتو ذه نازیآن اسم پر  هی..در دمیکش

  نی دستبند نقره بهش دادم و حسم رو بهش گفتم".." اونروز بهتر هیخوشم اومده بود".. " 
بهم زل زده بود چشم دوختم..  یبه صالح که با نگاه دوست داشتن نیبود" غمگ  می روز زندگ 

گفته؟..دستامو مشت  که بهم زد به اونم  یکی قشنگ و رمانت ه یهمه حرفا یعنی
که   ییزای بهتر از چ دی باهم دل و قلوه گرفتن..اصال شا یکردم..معلومه که گفته.. نشستن کل

به اون   نشویدلنش ی حرفا اصشو، به من گفت بهش گفته..اما صالح حق نداشت نگاه خ
فکر لب باز کردم: عشقت نسبت    یو ب دمیکش ی...آه سوزناکدی بزنه..نه  نداشت..اون فقط با

 ؟ یبود که به من دار  یجور نیهم نازمیبه پر

 ؟ ی :چدیپرس گنگ

 گفتم یچ ی دیبهش نگاهش کردم:شن اخمو

که مردمک چشماش رو صورتم در چرخش بود   ینیگذاشت..ح میپشت صندل  دستشو
احساس زود گذر   کی مهربون گفت:معلومه که به اندازه تو نبود..اصال اون عشق نبود اون 

 بود  یدوران نوجون

بود که دلم  یموقع دمیکه طعم عشق رو چش ی بار نیادامه داد:من اول یدگرگون بالحن
   کنهیاهم مشد که االن با اون اخم خوشکلش داره نگ یعاشق خانوم
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باز ناآروم شدو ابروهامو که گره اش  باز کرده   یزی چ  ادآوردنیآروم گرفته بود اما با به   دلم
 ؟ یگفت نازمیرو هم به پر ؟اونایچ ی که بهم زد ییحرفا نی شد:ا  دهی بودم،توهم کش

 :کدوما؟ دی پرس متفکر 

 ی..بهم گفت نتیاومدم..توماش یجواب دادم:همونا..که وقت باشرم

..کامال مشخص بود دادی باال..چشماش خندون شد..لباشو محکم بَهم فشار م  دیپر  ابروهاش 
دسته گلو پرت کردم رو  یخنده..حرص ریزد ز اوردویآخرم طاقت ن ره یگی داره جلو خندشو م

 جواب منو بده  دنی خند ی جا ؟بهی خندیحرف من  خنده داشت که م ی پاهاش:کجا

 بخند خوادیتوهم هر چقدر دلت م رمیمن مخندش اوج گرفت..دلخور گفتم: دوباره

که هنوز   ییبهش چشم دوختم..باصدا  یدر بردم رو گرفت ..عصب رهی که سمت دستگ دستمو 
 :کجا؟ دیخنده توش بود پرس ی رگه ها

 برم بخوابم  خوام یم ادی+خوابم م

 اد یلنگ از ابروهاشو باال برد:عـــــه؟؟ که خوابت م هیکج کرد و  یکم سرشو

نگاه و لحن گفتارش   دمی دی بار بود م نیهم متعجب بودم، آخه اول خوردمیحرص م هم
که بهت زدم به  یی،حرفایزی برام عز یلیکرد:به جون خودت که خ یشده..تبسم  طونیش
 نگفتم   نازیپر

 چجور متوجه شد بهش حس داره؟..انگار سوالمو از چشمام خوند... پس

 که اون موقع بهش داشتم گفتم  ییمن فقط از حسا  -

  شیبرام پ یحالت نی همچ هیبار  نیاول نی کردم.. ا یاز هوا پر و خال نمویس قفسه
داره بهم    یکی پشت سرهم  نجوریو هم خورتم یتو وجودمه و داره م یز یچ هیاومده..انگار 

 ..گفتیحسشو بهش م دی نبا گفتیبهش م دی نبا نم یهم گهیم
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بازم  یول ی گفت:دو بار دسته گلو پس زد  یگرفت و دسته گل رو دستم دادو فور دستمو 
 شکنه یدلش م یبارم َپسش بزن  نیاومده طرفت چون دوست داره اگه ا

مغرور؟؟ اما    ی دسته گل آقا ای  شکنهیبهش بگم دل تو م  خواستیزدم..دلم م ی محو لبخند
 یبود..االن که دارم منطق نی ر یمثل عسل برام ش  مشمی مسق رینگفتم..ابراز عالقه غ یزیچ

صداقت حرفاش تو چشماش بخونم و احساسشو نسبت به خودم    تونمی م کنمی فکر مبهش 
نفر   هیحس زودگذر که تو گذشته به   هیرو بخاطر   خودمنداره  یلیدل  گهیباور کنم پس د 

 شکنم ی:نه دلشو نمدمی داشته ناراحت کنم..لبخند به روش پاش

 ی :مرسدیخند  اونم

 ؟ یندار  ی..خب من برم کارکنمی+خاهش م

 یبهم نگفت  وی زی چ هی:نه فقط تو فتمتفکرگ 

   ؟ی+چ

 گفت: حست نسبت به خودم  ی جد

و لپام  از شرم   رونی ب زدیزدمو از فرط تعجب چشمام داشت از حدقه م خی
..با تته پته گفتم: من  رفتیم یک یکز یتو چشماش موج م طنتی..صالح هم برق ش سوختیم
 خدافظ   ریمن برم شـ..شب بخ زهیچ

  تیاز اذ  دمی که فهم نجوریرفت..ا سهی اونم از خنده ر رونیب دمی باز کردمو پر  نیدر ماش عیسر
  نکهیمحکم بستم و دوان دوان،بدون ا ی..درو حرصبرهیکردن من و خجالت دادنم لذت م

  نمیس ی زدم و دستمو گذاشتم رو هیتک اط یبهش بندازم رفتم تو خونه...به در ح ینگاه مین
 وونهیلب گفتم:د ر یاراده لبخند به لبم مهمون شدو ز  ی...بزدیچقدر قلبم تند م

 در،تو کوچه رو نگاه کردم..رفته بود..  یاز چشم برگشتمو

 سحر؟ -



 مال خود من باش 

 
237 

 

 زده سرمو برگردوندم.. وحشت

 ؟ ی اطیسحر تو ح-

با دسته گل   ینجوریاگه من  ا زم؟ی به سرم بر یخوِد خـــدا مامان بوود..حاال چه خاک  ای
  ده ی باغچه هنوز من رو ند ی بدبخت شدم رفت.. خوشبختانه و به لطف درختا  ی واا نهیبب

 بود.. 

 ..سحــرر دهی دختره منو دق م نیآخرسر، ا    دهیچرا جواب نم -

بکن   ی فکر هی..زود باش سحر  شهیتر م کیپاش هرلحظه داره نزد  ی صدا ی وا ی وا
..با شتاب  دی ذهنم رسبه  یفکر  هی  اوردم،ی..همزمان که داشتم با دستام به مغزم فشار م

دسته گل رو دم در انداختم، بدون فوت وقت از پشت درختا  نطوریو هم  می چادرو روسر 
 رون ی اومدم ب

 مامان؟؟؟  شدهی+چ

  ی ابروها  نیب ینیقلبش:چته دختر زهر ترک شدم)چ ی ودستشو گذاشت رو دیکش ینیه
  ؟ی کرد یم کاری اون هم پشت درخت ها چ اط یشب تو ح نوقتهی بلند و نازکش داد( ا 
 ؟ ی دادیجواب نم زدمی صدات م  ی درضمن،چرا هرچ

شده بودم گفتم:اووم خب   رهیو به برگ درختا خ کردمیم ی که داشتم با انگشتام باز همزمان
بود که..که اهــاا که داشتم   نی بخاطر ا  دمیو صداتونم که نشن اط یاومدم تو ح بردیخوابم نم

 دادم یآهنگ گوش م

 نگفت.. یزی چ گهیاما د کردی نگاهم م شکوک م

 باهام؟   نیداشت یکردم:حاال کار ی سرفه ا تک

  یستین دمی هم به اتاق توهم زدم د ی سر هیکار که نه رفته بودم آشپزخونه آب بخورم -
 یی کجا نم ی..اومدم ببدمی ترس
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کردم:آهــــان..خب   یالک ازه ی:/..دستمو گذاشتم رو دهنم و خمگهیاز شانس منه د  نمیا
 داخل که بخوابم  امیبعد م ییدستشو  رمیداخل منم م ن یشما بر

 زم یعز  ریباشه شبت بخ-

 +شبتون خوش 

که  ی ا قهیدو دق ای  کیگذشت..بعد از  ری..به خدمیکش یرفت داخل نفس راحت یوقت
 و رفتم داخل.... برداشتم   نیزم ی از رو زمویگذشت رفتم همه چ 

 

 # صالح

 

بود..اخمامو توهم   شی«.. شماره پالک خونِه خوِد عوض ۳۶پالک خونه نگاه کردم..» به
 دود ماِنت رو به باد بدم  خوامیخودتو آماده کن که م یزمزمه کردم:ساسان رستم دمویکش

 فعالش کردم... ممیگوش ی خونه رو به صدا درآوردم..ضبط کننده صدا فونیآ 

 ه؟ یک -

جواب   نی هم ی که شک داشتم خود ساسان باشه برا ی خشن و جد ی بود با صدا  ی مرد هی
 درسته؟  گهید  نجاستیکار داشتم..خونشون هم ی.. با ساسان رستمینی..صالح ام ینیدادم:ام

تــــق روش گذاشت..با اخم به   وی زحمت حرف زدن رو به خودش بده گوش نکهیا بدون 
فشار    فونویچند بار دکمه آ تی کرد؟؟!!.. با عصبان ی نجوریچرا ا یچ یعنیشدم.. رهیخ فونیآ

  ان ینما یورزشکار کلیمرد اَبوس باه هیرنگش باز شدو   اهیدر بزرگ و س دینکش یدادم..طول
رو   یریم یبا صداش دار  و یبه جون زنگ خونه افتاد ی نجوریا ی وردشد:چه خبرته؟مگه سر آ 

 ِنْرو من؟ 
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گرفتن جوابم دوباره زنگ   ی منم برا ی تفاوت دستامو تو کاپشنم فرو کردم:جوابمو نداد یب
 زدم

انداخته بود،باال برد: خب حتما دوست نداشتم جوابتو بدم   نشونیاز ابروش که خط ب یکی
 جواب پس بدم؟  دی نکنه به توهم با شی ری س ی آقا

  یجناب بهتره احترام خودتو نگهدار  نی+بب

 ؟ ی خوریم ید:اگه نکنم مثال چه شکر براق ش  توصورتم

.. برو  ی باز که سگ شد ایس ی هرلحظه آماده فرود اومدن تو صورتش بود که: هوو   مشتم
 نمیکنار بب

سحر راست   کردی نگاه م ا یبه طرف منبع صدا چرخوندم..ساسان اخمالود به س  گردنمو
 زدم ی داده بود..پوزخند رییدرجه تغ۱۸٠ افشیق  گفتیم

 آخه آقا.. -

 ــاللــههیخفه خب؟ االنم گمشو داخل تا بعدا به حسابت برسم  -

شونم    ی رو یبلند به طرف ساختمون رفت..دست ی کردو با گام ها  یدندون قروچ ایس 
 نشست 

آفتاب از کدوم سمت دراومده که شما   ستیطرفا؟معلوم ن نیاز ا  زیبــه بــه آقا صالح عز-
 خونه ما  یپاتو گذاشت وی مارو قابل دونست

 م یدوشم برداشتم:اومدم باهم صحبت کن ی ابروهام کم کردم و دستش رو از رو نیب  فاصله

 م ی ..پس بزن برشهینم ن یبهتر از ا-

 داخل خودشو انداخت رو مبلو داد زد:  مید یرس تا

 ار یل بآب پرتقا  وانی .. دوتا لیِالـــ-



 مال خود من باش 

 
240 

 

 ؟ ینیشیبهم انداخت:چرا نم ینگاه

بچسپم و تا   قشو یشدم..آخ که چقدر دوست داشتم    رهی مبل تک نفره نشستمو بهش خ رو
ل  یبزنمش و تو گوشش داد بزنم،تو حق ندار خوردیم به   دنیرس ی برا یکن یسحر  پ 

 رمی بگ شی برام مشکله در پ یلی که خ یراه دی نداره پس با ی ا دهی فا  چیه  نکارمیهدفت.اما ا

 سحر؟  یخواستگار یرفت یچ ی از هم فاصله دادم:برا لبامو

 ؟ ی خواستگار رن یم  یچ ی برق زد:بنظرت آدما برا چشماش

 ه؟ ی+هدفت چ

 ازدواج -

 گفتم:راستشوبگو  ی کنترل شده ا ی صدا با

 زنم... خوامیعاشقش شدم م  قتهیحق ن یع هیپا انداخت: دروغم چ ی رو پا

گرفتن    ی برا ی خوایم  دونمی ــفــت نــزن من که م:حـــرف مدمی بلند شدم و غر یعصب
 ی کن  لهیانتقامت اونو وس

  زیبدونه من از همه چ دی مثال سحر بهم گفته بود نبا  یهم گذاشتم..لــعنت ی رو پلکمو
شدن.خانومه آب پرتقاال   کی نزد  ایبه دست با س  ینیخانوم س هیاطالع دارم..همون موقع 

زد:پس دختره، نخودم تو    یموند..ساسان لبخند کج ایگذاشتو رفت اما س زیم ی رو رو
 کنم یزنم شد آدمش م ینداره وقت ل..حاال اشکاخورهینم سیدهنش ل

  ییــکنی م ی ادیبرداشتم، نعره زدم:تـوو غـلــط ز  زیطاقتم طاق شد و به طرفش خ گهید
 آشغــااال  

 کردم:اَه ولــــم کــــننن   بازومو محکم گرفت.تقال  ایبودم که س شی قدم  هیتو  

 رررت ی قهقه زد:بـــابـــا غـــ  ساسان
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 مثل خودم. ،یعشقتو دار ی شد:نه خوشم اومد خوب هوا  کی زدو بهم نزد شیآت یگاریس

 

 اصال چرا سحر؟؟  ؟؟ی برس یکارت به چ نی با ا ی خوای م قایاز تقال کردن برداشتم:تو دق دست

با به چنگ  خوامیگفت:چون م  ظیتو صورتم فوت کرد..فکمو گرفت با غ گارشویس دود
با تمام   دموی چش شی رو که من چهار،پنج سال پ یحال  خوامیآوردن سحر زجر کشت کنم..م

 ش ی وجودت بچش

 گه ی مرد د هی  شیبده نه؟ که عشقت رو پ  یلیزد:خ شخندیمحکم ول کردو ن فکمو
 تصورشم وحشتناکه  دونم، ی..مینیبب

کردم(نکنه بخاطر   ی..آخه چرا؟!)مکثیری انتقام بگ ی خوای:پس از من مدمی دخن  متعجب
 ...ییکتکا

کتک خوردن  هیمگه خر مغزمو گاز گرفته که بخاطر   یکنی بر خودت بلغور م یدار یچ-
 کنم  یبابام نقش باز یآدم حت نهمهیمثل بچه مثبتا بکنم و جلو ا  افمویق

 ؟؟؟؟ ییی داد زدم:پـــــس چـــــ یعصب

واار  واانهی که د ییجدااا کرددن من  دختــر ی گرفتو تو صورتم نعره زد:بــــرااا  قموی
  ت یآشغال از زندگ   هیدادن با احساساتش مثل  یکــه بعد از باز  ییعاااشقش بودم.دخترر

 رووون یییب  ی پرتش کرد

شدم..چند لحظه چشمامو از درد محکم    نیهوا مشتشو حواله صورتم کرد که پخش زم یب
  نیهمچ  یچ ی من برا یبافی که بهم م هیچ فایاراج نیبستم، بازش کردم:زده به سررت؟ ا 

 درباره کدوم د خت.. فهممیبکنم؟ اصال دارم نم ویکار

 نصفه موند..ناباورانه گفتم:تــــوووو؟؟!!!  سادی که کنار ساسان وا یاز کس حرفم
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رد.. گهی د شیشناختیکه تو م  یدختر ساده لوح و زود باور آره..خودمم..اما نه اون-   هیاون م 
 و نفرت.پر از حس انتقام  نهیپر از ک  یمتولد شده..دختر ی ا گهیدختر د

 بغض ادامه داد:انتقام از توعه پست فطرت که..که  با

زمزمه   وی زیچ  هیو شروع کرد تو گوشش  دی..ساسان اونو به آغوشش کشهیگر   ریزد ز و
!نکنه...  کرد؟ی م کاریچ نجایا  نازیچه خبر بود؟!! پر  نجایکردن..من هنوز تو بهت بودم..ا

من اونو از تو جدا   یگفتیکه م یپاشدم:پس دختر نی زم ی و از رو دمیابروهامو توهم کش
 بود   نازیکردم پر

م قطع به رو ازت جدا نکرد نازیزدمو ادامه دادم: بهتره به اطالعتون برسونم من پر  پوزخند
  نازیگرفته شده پر  یکه احساساتش به باز یوسط کس  نیخودش باهات کات کرده..و ا نیقی
 منم  ست، ین

 کنم یکلمشم باور نم کی چون من  یقصه نباف  وی بهتره زبونت رو خسته نکن-

بلند ادامه دادم( احـــمقق چشمو   ی عشق عقل و هوشتو برده)با تن صدا یباور کن  دمی+نبا
 گوشتو باز کن 

مظلومانه به خودش گرفته و اشک   افهیکه ق یدختر ن یگرفتم: هم نازی به سمت پر تمو دس
رابطه  ی من و ازم خواست تا فرصت بهش بدم برا  شیاومد پ شیماه پ کی  زهیر یتمساح م

 تو..   شی زدم اومده پ نشیحاال که من دست رد به س  یدوباره ول ی ا

  خوادیم زم ی راهشو سلب کرد:ساسان ولش کن عز ناز یکه پر  ارهیبه طرفم هجوم ب خواستیم
 خودتو حفظ کن  ی کنه.خونسرد یحرفاش تو رو عصب نیبا ا

  دی به اوج رس تشیخشمش فروکش کرد اما تا چشمش بهم خورد عصبان نازیپر  ی با حرفا 
 روون یاز خووونم پررتش کـنن ب ـــنوی زود ا ااای:سـ

هم پشت سرم بود..تا در   ای..سرونی با تاسف تکون دادم و از ساختمون اومدم ب سرمو
 یی :ِهررررونیباز کردم از پشت سر هولم داد ب  اطویح
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درآوردمو ضبط   بمیاز تو ج لمیشدم..موبا  نی..سوار ماشیروان کهیدرو محکم بست..مرد و
:ناز دمی رو بوس می بود، صفحه گوش یروزیکه نشانه پ ی فعال کردم..با لبخند  ری صدا رو غ

 ی کرد یشصتت صالح عــجـــب کار ِبکر

 در انتظارمه  یکه خوشبخت می زدم. آهنگ روش گذاشتم و صداش بردم باال:بزن بر  استارت

 

 # سحر 

 

با مدرک   غه یفسخ ص  ی محضر برا می بر نکهیداده بود..گفته بود قبل ا امی صالح بهم پ یصبح
 م از جدا کردن ما دوتا .... خونتون که هم از ازدواج تو با ساسان منصرفش کنم ه  امیم

 بندا یشد در محضرو م ری که د ایسحر ب-

که  زنمیم یبابام رو معطل کنم.. خودمو دارم به هر در یچجور دونمی نم گهیخدااا د ی ا
 کرد؟؟  رید نقدر یوقت بخرم تا صالح خودشو برسونه.آخه چرا ا   کمی بتونم 

 سحــر -

 جواب دادم: اومدم باباجون  یلیم یب با

تو دلم لونه   کجایهمش   ،یاسترس و نگران ،یبرم که زنگ در خونه رو زدن..خوشحال پاشدم
 کرد.. 

 پـــرهاام صالح پشت دره -

(درو باز  دی چی)سکوت کرد..و دوباره صداش تو خونه پنجا؟؟یچرا اومده ا   یچ یعنیصالح؟!-
 چکارداره  نمیکن بب
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مامان و بابا بفهمن، بدو بدو،  چادر به  نکهیتمون بشه و بدون ا صالح وارد ساخ  نکهیقبل ا 
آروم باشه به گوشم    دادیپچ پچ مامان که به بابا تذکر م ی تو آشپزخونه.. صدا دمی دست پر 

  ی بگذره..تا صدا ی خوش رویماجرا به خ  نی.. چادرو تو دستم مشت کردم..خداکنه ادی رسیم
بم شروع به تاپ تاپ کردن کرد.. کنجکاو شده  قل  دمی و صالح رو شن  ماماندر و تعارفات  

تر شدمو   کی به در آشپزخونه نزد نیهم ی قرار دارن برا یتی بودم بدونم االن تو چه موقع
مامان، بابا  ی رو به رو قا یبودن و صالح دق ستاده ی ..هنوز ادمیکش نمنیتو نش یَسَرک 

شده بود به صالح و مامانم با دلهره نگاهش   رهیخ  مو بااخ  یحرف چیواستاده.. بابا بدون ه
 بود.  نیسنگ دیدونفر در چرخش بود.. جو شد  ن یا نیب

 نجا؟؟ یا  ی : چرا اومدبابا

 بدم  حیبراتون توض  یمسائل هیاومدم  -

 محضر ..  می بر  دی االن با نی به ساعتش انداخت: ما هم ینگاه بابا

من گوش   ی به حرفا  خوامیاما اول ازتون م دی گی: بله شما درست مدی وسط حرفش پر صالح
 بعد اگه بازم نظرتون عوض نشد..   دی بد

   ن؟ید ی: اجازه مدیکش شیشونیبه پ  ینصفه گذاشت. کالفه دست حرفشو

 ن یبا مکث سرش رو تکون داد و به مبال اشاره کرد:بش بابا

از در فاصله   یکم نجایا ادیمامان داره م  دمی د یمبل نشستن..وقت ی هم رو کنار
 ! دم؟ی من نفهم نجایا  ی اومد ی:تو ک دیگرفتم.تاچشمش به من خورد متعجب پرس

به در  ینگاه می)کنجکاوانه نواشتری ماماان  ی :وامی نیب ی اشارمو گذاشتم رو انگشت
 بگهیچ خوادیصالح م نمیانداختم(من برم ب

دختر اگه بابات بفهمه  نمیبب نوریا  ایشد:ب دهیکشکه لباسم  ستادمی اولم ا ی رفتم سرجا عیسر
 اد یبدش م یلیخ  یاز فوضول یدونیخودت که خوب م کنهی م کارتی چ یدونیم

 کنجکاوم.. یلیخ بگهههیچ خوادیبزار بفهمم صالح م فهمهیگفتم:بخداا بابا نم باناله



 مال خود من باش 

 
245 

 

 ده ی کار دستت م ت یکنجکاو  نیآخر ا-

که اگه اشتباه   وی لیموبا هی..بابا  دمیکش یآماده کنه..دوباره سرک   ییرای پذ ل یرفت تا وسا و
و   شدیتر م ظی نکنم مال صالح باشه رو کنار گوشش گذاشته بود..هرلحظه اخمش غل

 ی از رو  یاز کنار گوشش برداشتو حرص لویموبا  قهیصورتش از خشم سرخ تر..بعد چند دق
سکوت کرد.. بابا دوقدم به   ی ول بگه، یزی چ خواستیمبل بلند شد..صالح هم بلند شدو م

رمق   یرفته باشه،ب لیتمام توانش تحل گهیکه د ی مثل کس یسمت آشپزخونه برداشت ول
  میگفت:مر  ی دورگه ا ی قلبش با صدا ی مبل انداخت. دستشو گذاشت رو ی خودش رو رو

 اریجان لطفا قرصامو برام ب

نظر گرفته بودم با لکنت   ر یبابا رو ز  ی که حرکات ها ینیاز در فاصله گرفتم و ح دهی ترس 
 گفتم:مـ..مامان بــ..بابا قــ.. قلبش بــ.. باز درد گرفته..

بابا رفت.منم با شتاب   شیپ مهی آب برداشت و سراس  وانیل هیقرص و   ان، یخدا گو  ای  مامان
مامان   دادیژ م ..صالح قلبشو ماسارونیلرزون چادر سر کردمو از آشپزخونه زدم ب ی و دستو پا
دوختم..حال و روزش..قلب   دشی رو به صورت رنگ پر می اشک ی دوششو.چشما هیهم با گر 

 ی.همه و همه بخاطر من بود. ناراحتکردیم ینی دوشش سنگ ی روکه  یناراحتش..بار غم
 چند مدت نیکه ا هیهمش بخاطر اتفاق ها  دونمیاما من که م دهی هاشو بروز نم

 صداش به خودم اومدم و اشک هام رو پاک کردم:جانم؟ من افتاده بود....با  ی برا

دختر نازم؟ من حالم خوبه)اشکامو با   یکنی م هیگرفت و کنار خودش نشوند:چرا گر دستمو 
ها پس   شهیحالم بد م نمی اگه دوباره اشکاتو بب  ینوک انگشتش پاک کردو بغلم کرد( ول

 نکن خب؟  هیگر گهید

 خودم رو تو بغلش جا دادم:بابا مطمئن باشم حالتون بهتره؟  شتری تکون دادمو ب سرمو

 زم ی آره عز-

که با لبخند   دمی . چشم چرخوندم و به صالح رسکردمیرو خودم احساس م ی  نگاه ینیسنگ
و خودمو   رونی چرا اما با نگاهش از بغل بابا اومدم ب  دونمی شده بود .نم  رهیبهم خ یمهربون
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تا   نجایا  ومدمی ..من نیتوکل ی و تر کرد :راستش..آقاجمع و جور کردم..صالح پاشد و لبش
  ی به شما ثابت کنم..نه..من درواقع اومدم تا بهتون بگم ساسان برا ا حرف نی خودم رو با ا

 د ی دیتا من رو خب..خودتون که شن یخواستگار ی گذاشته برا شیانتقام گرفتن از من پا پ

 اما چرا؟؟؟  رهیانتقام بگ از صالح خواستهیهم گذاشت.پس م ی چشماشو رو یعصب بابا

  دیتهد یتو دادگاه ثابت کن یگفتش اگه بتون دمیپرس مونیخانوادگ  لیادامه داد: از وک  صالح
 ی منم که مدرک محکمه پسند دارم برا خورهیکرده،زندان از دو ماه تا دو سال براش آب م

 کنم   ت یازشون شکا  خوامیم نیهم

 دم یخودم انجامش م ی: تو چرا زحمت بکشبابا

 کنم  تی من به عنواِن..به عنوان همسر سحر ازشون شکا نیبا تعلل گفت:اگه اجازه بد  صالح

  نی کرد:من اومده بودم تا درباره ا یدست شیبگه که صالح پ ی زیچ خواستیاخمالود م بابا
من   نیهم ی برا ستیمسائد ن  یلیمسئله هم باهاتون صحبت کنم اما االن شما حالتون خ

گذاشت(   بشیتو ج لشوی)موبا  میتا باهم حرف بزن شمیتو شرکت مزاحمتون م فردا
 خدانگهدار 

 دم کردم برات  ی :کجا صالح؟ چامامان

 شم یمزاحمتون نم گهیممنونم.. د یلیخ-

از دوشاش گرفتو مانع اش   یکی مبل بلند شه تا بدرقش کنه که صالح  ی از رو  خواست یم بابا
 رمی من خودم م  نیو استراحت کن نی نیبش ن یشد:بفرما

بهم   یق یببنده نگاه عم اطویدر ح خواستیم ی..وقت می و مامان تا دم در بدرقش کرد من
..نگاهشو گرفت  تونستیبهم بگه اما در حضور مامان نم ویز یچ خواست ی م یانداخت.. انگار
 ..در رو بست یلب ر یز  یو با خداحافظ
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شرکت تا با پدرت   رمی فردا م ی دیکه شن نطوریداد. نوشته بود"هم امیاز رفتنش بهم پ  بعد
  رمیاگه مخالفت کرد اونقدر م یبدون  خوامی. مرمیصحبت کنم و موافقتشو  با ازدواجمون بگ

که فرستاده بود دلمو از جا کندو   یتا قبول کنه"و بعد با شعر  زنمیشرکت و باهاش حرف م
 کرد: زی برقلبمو از عشقش ل

 که همه نگاِه من  ی ا 

 

 تو  ی گره به رو خورده

 

 نرود نفس ِز تن  تا

 

 ♡تو…  ی نکشم ِز کو پا

☆☆☆ 

 

  هی ادویبابا از سرکار م یوقت  نکهیجز ا یخبر چی ه یول گذرهیچند روز از اون اتفاق م االن
ق ل ق ل کردن آب    ی !.. باصداستی ن شهیم رهیها خ و متفکر به دور دست نهیشیگوشه م 
بستم و از    میبا ِکش نارنج یبازمو دم اسب  ی اومدم. موها رونیقابلمه، از فکر ب  ی جوِش تو

 .زمیها رو توش بر  یماکاران تاپاشدم   یصندل ی رو

 من  ی سالم بر دختر کدبانو-

و متعجب پشت سرمو نگاه کردم.بابا لبخند به لب تو   دهیهوا! ترس دمی متر پر شیش 
 بود  ستاده یچارچوب در ا

 ن؟ یاومد  ی..ک می +بابا ترسوند
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 ش ی ساعت پ م ین یعنی  نیکه شما تو فکر بود  یموقع -

 !!!ش؟یییساعت پـــ  ممیتا:نــــههه! نــ شی شد ش چشمام

 است؟ )داخل آشپزخونه شد(مامانت کجدمی کردم.االن رس یکرد:شوخ ی خنده ا تک

 +خونه مامان بزرگ 

باهات   خوام یم نیبش قهیدق  هینشست:سحر   یناهار خور  ز یتکون داد و پشت م سرشو
 حرف بزنم 

 . روش نشستمو منتظر بهش چشم دوختم دمی عقب کش کمی رو  شیکنار یصندل

.منم ره ی ازدواج با تو بگ ی من  برا  ت یشرکت تا رضا  ادیچند روزه صالح پشت سرهم م-
قورت دادمو دستام   یبهش دادم تا امروز )آب دهنمو به سخت یاب منفهردفعه که اومد جو

  روزید ی تا دوباره حرفا ی بهش گفتم اگه اومد یاومد، کالفه و عصب یرو بهم قالب کردم(وقت
نکرده پس برو   یریی تغ چیاز االن بهت بگم جوابم ه ی بد لمیتحو   بلوچند روز ق ای  روزی و پر

 بهم گفت؟  ی چ یدونیبرس.. م تی به کارو زندگ 

  شویشماست و بق ت یلبش به خنده باز شد و ادامه داد:گفت کارم که فعال جلب رضا بابا
 دم یخونه شماس،اما من شن ممیکه مثال من نشنوم زمزمه کرد زندگ  یآروم جور

 ..نیاز شرم داغ داغ شد.سرمو انداختم پا گونم 

دخترتون با   نی نزار دمیگفت:بهتون حق م ششی چند روز پ ی از حرفا ریغخالصه که به -
 یکنه ول ،ازدواجیخواستگار ی گذاشته بود برا شیکه با قصد  قرض و نقشه پا پ یمن،با کس
 من عاشق دخترشمام  کنهیفرق م  هیاالن قض

به روز   یشد؟چ یم یچ یفهمی م ی شدیازش جدا م وی شدیدادم: فکر کن عاشقش نم جواب
 ومد؟ یدخترم م
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بوده سحر..منظورم   نی حکمت خدا تو ا دی کردم اما شا یبزرگ  یلی:بله من اشتباهه خصالح
احمقانه دور  یکه چند سال بخاطر لج و لج باز ییبشه تا من  با خدا  می دخترتون وارد زندگ 

..  یتوکل ی آقا  نینی.ببارهیخودم ساخته بودم درب ی که برا  یکنه و از جهنم کی شده بودم، نزد
اثبات خودم و   ی برا یهرکار ایکسم که مادرمه قسم بخورم   نی تر زیاگر الزم باشه به روح عز

 دمی دخترتون انجام م  یخوشبخت نیتضم

ساسانو بهم   ی که اون رو ینگاهشو به طرفم سوق داد: منم بهش گفتم از اون روز  بابا
  رمیگیم  ندتیآ  ی که برا یمی خواستم از تصم یمن اثبات شد ول شینشون داد،عشقش پ 

 گفتم  نیمطمئن تر بشم.االنم اومدم نظر تو رو بپرسم و بهش اطالع بدم، به صالح هم هم 

 زم؟ ی عز هی:خب؟ نظرت چدستموگرفت

 ن یشما بگ یمکث، جوابشو دادم:هرچ یکم با

 .بغلم کردو چندبار آروم با دستش زد به کمرم:مبارکه دیخند

زنگ خونه به صدا در  ی که صدا  رونیزده لبم رو گاز گرفتم. از بغلش اومدم ب خجالت
 اومد...

 +حتما مامانه

 ببره؟  دی رفته همراه خودش کل ادشیدوباره -

 زدم:آره ی لبخند مچهین

  یاتاقم از خوشحال ی مو گذاشتم تورو فشاردادمو به سمت اتاقم رفتم.تـــا پا فون یآ  دکمه
به نفس نفس  گهیشروع کردم تو هوا به مشت و لگد انداختن...د دمویکش یفیخف غیج

کردن   ی تخت اما بازم دست از شاد ی خودمو انداختم رو نیهم  ی افتاده بودم برا
در باز شد:   هویکه  دمی خندیم نداختمو یبه هوا لگد م مبود ده یکه خواب نجور یبرنداشتمو هم

 سحرر تو..
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.پامو آروم  کردیم کردم،نگاهیک پا در هوا نگاهش م  یحرفشو خورد و بهت زده به من مامان
 آوردمو پاشدم:بله مامان  نی آروم پا

 تو اتاقت  ی زد:پس بگو چرا اومد ی محو لبخند

(  دی بهم گفت.)گونمو بوس زوینگاهش کردم..من  به آغوشش گرفت:بابات همه چ  یاستفهام
 ی خوشبخت بش شاهللیکت باشه دختر قشنگم ا مبار

 زدم:ممنون  یخجول لبخند

از بس جوش خورده   هیزد به بازوم:دختره سربه هوا.. ماکارن یشیجدا شدو با اخم نما ازم
 ینجور یتو سطل آشغال. ا  زمیبود ِشفته شده بود.. منم مجبور شدم نعمت خدارو بر 

 ده یطالقت مصالح   دهیخونه بخت؟به دو روز نکش یبر ییخوایم

 م؟؟ ی کارکنیحاال چ ی تو سرم:واا زدم

ساده درست   زیچ  هی می برد:تند تند بر رونیگرفت و من  همراه خودش از اتاقم ب دستمو 
 داد بابات بلندشه... نکهیقبل ا میکن

 

که  نایبا شوهرش س   دهیساعت نکش  هیگفت به  دهیمامان همه ماجرا رو به سپ کهیزمان
اومده ، اومد..شب  دهیکامال مشخص بود به اجبار سپ دوی باریاز سر و روش م یخستگ

  نیخنده هامون کل خونه رو برداشته بود و از همه مهم تر ا  موی بود.دلشاد بود یخوب یلیخ
خرسند   یل یمن  خ هیقض  نیو ا  دمی دیخانوادم نم ی تو چشم ها  ی غم و غصه ا گهیبود که د

ابراز   یزنگ زد و کل  می عت ده صبح، صالح به گوشسا ی کایکرده بود.... فرداش نزد
بالخرره تونستم بااباات رو   ی ــــدیسحرر د ی ـــدی"د گفتیکرد. پشت سر هم م یخوشحال

"منم در جواب همه  ــرتشک  اایخدا یشیمال من م گهی تو د شهیباورم نم ی کنم واا یراض
تماس رو قطع  خواستیم ی.آخر کار وقت شدمیم  دی و سرخ و سف دمیخند یحرفاش فقط م

 ی زایچ  یو کل  ربهایو ش هی مهر نییتع  ی برا  میای کنه گفت به بابات گفتم شب باخانواده م
  هیمهر نیی تع  ی شب شد و خانواده ها کنار هم نشستن برا یچشم بهم زدن کی ! ودر گهید
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و    میر یبگ ی عروس گهی ماه د کی شد  نی بر ا میتصم هیمهر نییکه بعد از تع  خالصه.. رهیو غ
و مسکن..پدِر صالح گفت اگه پسرم تو   هیزیجه دنیدنبال خر  می ماه بر کی   نیدرطول ا

اما فورا   کنمیمسکن به مشکل برخورد من پشتشم،کمکش م دی خر ای   یعروس ی ها نهیهز
و همه خرج و   ستم یخودم وا ی پا  ی رو خوامیم النصالح مخالفت کردو گفت نه،بابا..من از ا 

که دارم    یپس با پس انداز ی م به دوش بکشم، بدون کمک گرفتن از کسمخارج رو خود
اگه برفرض هم پول کم آوردم وام   یحت  دمی رو م یخرج عروس خرمویم یآپارتمان

  منخوشش اومده بود و صدالبته خودم! آخه مردِ  یلیحرف صالح خ نی.بابا از ارمیگیم
  یلیدلم ق  ومدویپشت کارش خوشم م  نیو چقدرر از ا سهی خودش وا ی پا ی رو خواستیم
فقط نصف پس انداز    مشید یخر  موید یپسند  ییآپارتمان کوچولو هی.. باهم  رفتی م یلیو

شد   ی پوال م یوام گرفتن نبود و با باق ی برا یلزوم  گهی موند که خداروشکر د یصالح باق
همه   ی براکه  یبود! شب م ی ماه گذشت و امشب شب عروس کیگرفت.. ی جشن عروس

 ی پا ینیش یم یکنیبه تن م دی که لباس سف یشب هی ایو رو   زیانگ جانیمهم، ه  ایدن ی دخترا
نفر که اسم   کی دار و متعهد به   تیخانوم مسئول کی   یشیسفره عقد و بعد از بله گفتنت م

  با،یز ی معادله ا نی"ما" و ا  نی شی ..بعد از بله گفتن، تو و اون مکشهیم  دک یهمسرت رو به  
 بزرگ و ساده در کل جهانه 

  میشونیپ ی اخم رو دو یکش رونیب م یدخترونگ ی شد من  از فکرا جادیکه تو پهلوم ا ی از درد 
 مهمون شد.. 

بهم   شگره یربع ساعت شده درضمن آرا می پاشو ماسک صورتمونو بشور گمی :سحرر مزهرا
 زا یچ نجوریا  موی گر ی برا ششیپ می گفت بعد از شستن صورتمون بر

  ستادهیباال سرم ا  یکه با صورت ماسک ییدردناکم و به زهرا ی پهلو ی اشتم رو دستمو گذ 
 بود چشم دوختم:چه طرز صدا زدنه دردم اومد خب 

نبود  شتریب شگون ین هیتو خوبه  ی:چقدر نازک نارنجییگرفتو کشوند سمت روشو  بازومو 
 ی دیشنینم زدمیصدات م ی هرچ کردمی م کاریآه و ناله نداره که بعدشم چ نقدریا

 د یکش ریتا مغزو استخونم ت یگرفت   شگونمیتو ن کهیجور  م؟یگفتم: من نازک نارنج  متعجب
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.نگاهم کردم:چرا مثل ب ز نگاهم  دمیگفت که نشن یز یلب چ ری تو حدقه چرخوند ز چشماشو
 خودم بشورم؟  یصورتتو بشور ی خوایاگه نم یکنیم

 تم..نثارش کردم و شروع کردم به شستن صور یادب یگرد شد.ب چشمام

 ینگ یو فاط نایاولش بهم قول بده به م یبکنم ول  یاعتراف هی  خوامیم-

 به خودم کردم:باشه بگو  نهی تو آ ی نگاه مین هی

که   شگاهی آرا ی با تو تو یسر همراه  میدعوا داش نا یبا م یباشه من  فاط ادتی: اگه  دیخند
کنم   سکیر تونستم یاز دست بدم،نم توی موقع نیا خواسم یمنم اصال نم  میقرارشد قرعه بنداز 

 کردم که االن درخدمت شمام  یمن جر زن نیواس هم

اگه باخبر بشنا )انگشتمو   ی.. ولکنهی خوب کارم زایچ  نجوریباال:مغزت واس ا دنی پر ابروهام
 برنیم  خیتا ب  خ یگلوم(شک ندارم گلوت  ب ی رو دمیکش

 م یکن متونیتا گر  نیا ی.. اگه کارتون تموم شده بزیعز  ی : خانوماشگریآرا

 امیم  شورمویصورتم م عیسحر تو برو منم سر -

بزرگ بود نشستم.با اومدن   نهیآ  هی ی که روبه رو یچرم یصندل ی گفتم و رو ی ا باشه
  ی تو م ی گشتی روز که از بازار برم هی...دیناخودآگاه ذهنم به سمت گذشته پر کش شگریآرا

 به صالح گفتم:صالح  نیماش

 جاِن دلم؟ -

 ره؟ یخواست ازت انتقام بگ  ی چرا ساسان م گمیدادم: م هیدر تک به

 خوش فرمش کم شد..  ی ابروها نیب  فاصله

 اما وقت نشد  گفتنیدادگاه چ ی تو نایازت بپرسم که ساسان ا  نایزودتر از ا خواستمی+م

 شهیمال چهارسال پ هیقض-
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 ی با من بود با پسرا یوقت  نازیباشه بهت گفتم پر ادتیعوض کرد و ادامه داد:اگه  دنده
ساسان بود)دوتا که سهله هفت هشت تا شاخ رو   نی..همشمیکیهم تو رابطه بوده. گهید

شاپ   یکاف ی با من تو ناز  یروز پر هیچاکش بوده.انگار  نهیس ی سرم سبز شد( از اون عاشقا
  یعنیبا اون پسره  گهیبهش م زنهیسرش داد م یو کل  نازیر پ شی پ رهی م نی خشمگ نه،یبیم

من   گهیو در آخرم م دهیممکن بهش م ی جواب ها نی بدتر نازمی.پری کرد یم  یمن،چه غلط
 دوست ندارم و عاشق اون پسره ام پس دست از سرم بردار

 کردم و با حرص گفتم:خـــب؟؟  یقروچ دندون

:چــرا  دمی تر از قبل پرس یکرد.عصب یبعدش خنده صدا دار ینگاهم کرد ول متعجب
 ؟ ی خندیمــ

 دم ی خند  ینجوریوار برد باال:بخدا که هم میاز دستاشو تسل  یکی

 شد؟ یچ گهیگفتم:خب د  نهیبه س دست

  یدل شکسته و با قلب گهید یچ یجواب داد:ه زدیخنده توش موج م ی که رگه ها  ییصدا  با
 ود رفت خونش...  از من توش کاشته ب  نهیکه تخمه ک 

بهت بگم خانوم   شمیداخل تا بق می..بر می دی:رسدی کش یرو پارک کرد و ترمز دست نیماش
 کنجکاو.

و درو باز کردم:مـــامـــان مــا   دمیکش رون یب فم یک  ی از تو د ی.کلمیشد  ادهیکنان پ خنده
 ــم یاومــــد 

برد داخل اتاقم.من   دا یخر سهیبا مامان ک  ی..صالح بعد از احوالپرسمی ساختمون شد  وارد
که آماده    ییاز تنمون در بره.چا  یدرست کنم تا خستگ یدبش ی هم رفتم تو آشپزخونه چا

تخت و مقابل   ی گذاشتم رو ی  نی.سمیرفت اط یاستکان و همراه صالح به ح ی تو ختم یشد ر
و دادگاه  به حوض گفت:ساسان ت رهیداد.خ هیبهش تک خت  .دستش گذاشت رو تمی هم نشت

که  خوردهی م  یتا خرخره زهر مار یتا فراموشش کنم حت زدمیم یخودمو به هر در گفتیم
برداشت و مزه مزه اش   شی)چا گرفتهینم ی ا جهی فراموشش کنه اما نت ی طور نی حداقل ا
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.همه جا دنبالش  رسهیو کارد به استخونش م  شهی دلتنگش م یلیخ  گهیکه د روزی کرد( 
دم در خونه  ی.وقتکنهینم داش ی اما پ کنهیرو م  رویز  داکردنشیپ ی و شهر رو برا   گردهیم
  بمی.. تعقزنمیم  نازیکه زنگ در خونه پر نهیبیمن  م  یبه طور تصادف داده ی م کی کش نازیپر
  ادیسراغم،اونشب رو خوب به    ادی..َشبش هم با آدماش مرهیگی م ادیآدرس خونمون  کنه  یم
هوس آلوچه کرده بود منم رفتم تا از سوپر مارکت محلمون .. سمانه حامله بود  ارمد

دست   یکیشدن و   ادهیکنار پام ترمز زد. سه نفر ازش پ ینیماش هیبخرم.موقع برگشتن  
برد، با دستش محکم گلوم   ورشی دست راستم.نفر سومم به طرفم  گمی د  یکیچپمو گرفت  
 کجاست؟   نازی:پردیگرفت و غر 

  ن یتو شوک بودم و متوجه حرفاش نشدم بخاطر هم شونی هویاز حمله   هنوز
 ؟ ی زنیحرف م یاصال تو راجب چ ناز؟؟ی:پردمی پرس

گرفتو بلند تر از قبل گفت:تــا نــزدم هــمــه   قمویتر شدو زد تو گوشم. یِجر اونم
 کـجـااست؟  ـنـازی پــر ـنـمیبــنال بـ خـتـمیدنــدونــاتــو تــوحــلـقـت نــر 

دادم..بخاطر   لشیکه باهام کردو تحو  یبا کار ناز،یدوسِت پر ی همه حرفا  یپوزخنِد دردناک با
برخورد دندوناش بهم و   ی اما از صدا هیدر چه حال د یاز چهرش  فهم شد یکوچه نم یکیتار

نفس نفس زدنش متوجه شدم هرلحظه مثل کوه آتشفشان درحال منفجر شدنه،که 
 ســــــگ نیع ییگی.. تــــو درووغ میگی درآخرم شد:دروغ م

چشم بهم   کی تو   یازم فاصله گرفت ول کمی..یاز دوستش بپرس  یبر یتونی گفتم م بهش
و با آدماش در   میشونیشلوارش کردو ناغافل با ِرن بوکس زد پ بیدستش تو ج یزدن

اونقدر دردش  کردمیشده بودمو ناله م نیدردناک پخش زم ویخون یشونیرفتن.. منم با پ
بود و   اریخدا باهام  ی. ولرهیجونمو بگ ادیب لیعزرائنتظر بودم  وحشتناک بود که هرلحظه م

گفته بود سرم   دن،دکتر یبه خانوادم خبر م مارستانوی ب برنمی.منهیبیها من  م هیاز همسا  یکی
 .  شدمیم  یزده بود ضربه مغز یشتریبا ضرب ب کمی اگه  یشکسته ول
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نگاه کردمو تو دلم   ،ی نیبب یتونستیم ــــادی کنار ابروش که با دقت ز یبه شکستگ  اخمالود
زورش به   دهی نرس نازیکردم..دستش به پر دی نثار روح و روان ساساِن چشم سف راهی بدوب یکل

 . دهیشوهر مظلوِم من رس 

تو دلش جوونه  نهی. دوباره حس ک نهیبی و من رو تو دانشگاه م گذرهی چهارسال م گهید-
  ی ا گهیهر کوفت د ای ی .اون اوالش واسه سرگرموفتهی که بفکر انتقام گرفتن م اونقدر زنهیم

روت حساسم با نقشه انتقام به  ییجورا هیحس کرد  کهیاز روز یول   شدهیتو م چیپا پ
که   ی(شبکردی م فیمشت شده و فک منقبض شده تعر  ی دستا ارو ب نای سمتت اومد)همه ا

من  خر کنه  تونهینم د ید یتکون دادم(وقت  دیتا ی)سرمو به معنادته؟ی  می دی باهم د  نازویپر
شده، نشون    یکه با احساساتش باز یدختر پاک هیخودشو   ی رفت سراغ ساسان.با هر ترفند

سر ساسانو    ینجوریداده!ا یبه باز نوکه احساسات او فیپسر لجن و کث  هی..من رو هم  دهیم
  نازیپر یوقت  گفتی.ساسان مرن ی انتقام بگ کردن تا ازم یکیمالوند و باهم دست به    رهیش

  می بود یآخه ما تو دانشگاه مثل دوتا هم دانشگاه  شهیمتعجب م یتو همسرم گهیبهش م
که با   میوزکاسست.همون ر می ن ری ز ی کاسه ا کننیم   دایپ نی قیکه  نجاستیتا زن و شوهر ا 

  ری تا ماجرا رو از ز شهینکبت تر از خودش مزاحمت م قیخونتون،بارف یگشت یبرم ادهیپ ی پا
بودن    یاز صور ییدانشگاه حرفا ی اما فرداش من تو تونهیکه نم  رونی زبونت بکشه ب

واسه   فرسهیو م کنهی صدامون ضبط م قاشیاز رف یکی که  زدمیم ریبه دوستم ام غمون یص
 یدون ی رو خودت م شیما بق گهیساسان؛ د 

اومد..تو چطور ساسانو تو دانشگاه   شیبرام پ یسوال   هی:دمی سردمو تا ته سرکش مهین ی چا
 ؟ ینشناخت

برق سوخته بود   ریکه اون اتفاق واسم رخ داد چراغ ت ی کوچه ا ی چون از شانس بد من تو-
 نم یصورتشو بب کی تار ی با چشما  تونستمیمنم نم

و جو    می ایاز اون حال و هوا درب نکهیا ی به سکوت گذشت..برا قهیگفتم..چند دق  یآهان
  ی از پاهاش تو شکمش جمع کرد.آرنجش رو یکیصالح..) یدونی بدم، گفتم:م  رییتغ  نمونیب

خونه و   نیبرام مشکله از ا یلیگونشو بهم چشم دوخت( من خ ی زانو،و مشتش گذاشت رو
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..ادامه  .ین یو بب یساکن بشم.تصور کن از خواب پاش  گهید ی اج هیمامان،بابام برمو   شیاز پ
که به ذهنم خطور کرده بود   یطانی.داشت از فکر شدمیکش یندادمو آه به ظاهر سوزناک

  ی من..راستش رو بخوا زهیقورتش دادم و تو نقشم فرو رفتم:صالح چ یول  گرفتیخنده ام م
 م ی ر یگی م یبعد چند ماه که گذشت عروس گه ید م یکنی.. فقط عقد مرکردهیی نظرم تغ

 ی .روکردی گونش برداشته بودو اخمو نگاهم م ی زدم..مشتش از رو دشیگوشه چشم د  از
که بابام بهش گفته بود حداقل چند ماه   یموقع یحســـاس بود. حت  ــــد یشد   هیقض نیا

بابام زد!. موقع رفتنش تو گوشم   نهیصالح فورا دست رد به س نیبعد ازدواج کن نیعقد بمون
خانوِم خونم..چراغِ  ،یخانومم بش  عتر ی هرچه سر مخواست یگفت قبول نکردم چون م

 نــگم بـــراتون   گهیخونم.حال اون موقعمو که د

 منکه بهت گفته بودم.. ؟؟یگیمیسحر معلوم هست چ-

 از من نخواه.. نویبرم ا  نجای از ا تونمی اما من  نم یحرف زدن بهش ندادم:آره گفت مجال

  نقدریخنده.ا ری زدم ز یپق رموی نتونستم جلو خندم بگ گهیتوپ پنچر شد.د هیمثل   چارهیب
.اشک چشممو که در اثر خنده دراومده  دیچیپ یکه دلم داشت بهم م  دمیو خند   دمیخند

 ی بود پاکش کردم:آخ مردم وا

 تموم شد؟ -

.آب دهنمو به هر  کردیقابل تصورم،خونسرد نگاهم م ری به سمتش چرخوندم. غ  گردنمو
چشمام    خی بود قورت دادم ، گمون کنم آرامش قبل از طوفان باشه. نگاهش م که یسخت

تا بناگوش باز   شمیچرا ن دونمی بودما اما نم ده یبود، پاشد. منم واستادم و گارد گرفتم..ترس
به سمتم    ییهویباال زد و  شوی طوس رهنیپ نی از تنش درآورد، آست شی بود!.ا ورکت مشک

که با خنده همراه شده بود، از دستش فرار کردم.چون  کشـــان  ـــغیبرد.منم ج ورشی
از سرعتم کم شده بود که آخر سر هم کار دستم داد و   شدم،یم سهی از خنده ر دنمیموقع دو 

 شد..  ریصالح اس  ی بازوم تو دستا
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 شد   یفرابنفشم و قهقه از ته دل صالح، باهم قاط ـغیج

 تو چنگم  ی بالخره افتاد-

حــرفــا بود. اومد   نیاز ا  شتری دستش در برم اما زورش ب ریزور زدمو تقال کردم تا از ز یکل
گفت:راه    طنتیهم قد من بشه خودش رو خم کرد.باش  نکهیبازومم گرفتو واسه ا  یکی اون 

 ی و خودتو خسته نکن ی،پس بهتره دست از تقال کردن بردار  یفرار ندار

..چند  ــالی عَ  گمی بود.متفکر گفت:م ده یچیهام پاما هنوز دستش دور بازو ستادیا  صاف
 ؟ ی گفت یتخت بهم چ ی رو شیپ قهیدق

  ؟ ینبود صدام کن نیبهتر از ا یزی.. چییدادم:اَ  مینیبه ب ینیچ

 ی قبلش رو حفظ کنه.جد لیکرد ِاستا  یزوود خندش  قورت دادو سع  یول  دیخند
 ؟ ی :خب نگفتدی پرس

 بگم؟  یزیچ د یبگم؟مگه با  ویبه اون راه زدم:چ خودمو

 ؟ ی بهم گفت یتخت چ ی انداخت باال:از شما سوال کردم که رو ابروش

 به خاطر ندارم  یزی+من که چ

.تازه خبرم  می فقط عقد کن خوامیشدم م مونیمن پش یگفت یم ی کرد:تو نبود زی ر چشماشو
 بازم..  یموضوع حساسم ول ن یا ی رو یداشت

بگم اونم من؟! من    یزیچ نیام همچ وانهی گه من دو لبمو به دندون گرفتم:م دمیکش ینیه
که آقامون روش حساسه    ی ا هیقض نی ا قیاز طر امیگل کنه عمرااا ب  طنتممیاگه ش یحت
 کنم..ابداً!  تشیاذ 

خندش   یصالح از خنده.منم از خندش خندم گرفت..وقت  دن ی حرفم مصادف شد با ترک  نیا و
 ی بازوم برداشته بود،گذاشت رو  ی از رو دنی که موقع خند  ییجفت دستا  دیته کش

رو هم   طونیحد باشه تو ش  ن یدر ا  کردمیفکرنم ی ول ایدار طنت یش دونستمی پهلوهاش: م
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متوجه   ی ازدواج کرد یوقت یفهمینم یاالن داغ تاخدا به دادم برسه، ماهان گف ی دیدرس م
 سرت اومده   یــیکه چه بـــالاا یشیم

 مــــــن بــــــالااام ؟؟  یـــــعنیــــح.. تن صدام  باال بردم:صـــالـ یعصب

اش زدمو باحالت قهر سمت   نهیبه س یمشت محکم ی.حرصد ی خندیبهم م زی ر زیر
 خــانوووم کنهیساختمون رفتم که دستمو گرفت:چه زودم قهر م

 بالهااا  یقهرم نکنم؟! به من گفت ی خوایبهش چشم دوختم:م  نی و خشمگ دلخور

کــه  یقــشــنگ ی تو آن بــــال  ی.. ولیو محبت نگاهم کرد:آره خب هست باعشق
 به ســرم ی آمــد

 ر یکرد،سِ ی که هروقت ابراز احساسات م ییمن  بگو کجا بودم؟؟رو ابــــرااا جا  ی واا
 که نگوو  هیخوب ی جا ـــنقدرری !اکردمیم

 در ساختمون نگاهمون به سمتش جلب شد.. ی باصدا

 نی داخل عصرونه بخور  نی ای:بچه ها بمامان

 م ی ا ی+چشم االن م

 رفت  ادمیبه کل   شد یچ دونمینم یکنما ول هتیکرد:گرفتمت تا تنب ینچ صالح

 ؟ ی کن همیتنب اادیکردمو مظلوم گفتم:دلت م  زونیو لوچم آو لب

 کنم  هیتنب م  ی سحر ادینه اصال دلم نم ی دور دوشم آورد:راستش رو بخوا  دستشو

  گهیدلمم بزن و بکوب به راه بود.چه کنم د ی شل شدو چشمامم ستاره بارون و تو شمین
با صالح رفتم داخلو  کنارش نشستم،تو   یکه وقت یامــاان از دست مامان ی عاشقم!...و ا

سن پاشده با تو   ــــنی که تو ا ی بنده خدا چه کرد  نیبا ا  ستیگوشم پچ پچ کرد:معلوم ن
 کرده! یگرگم به هوا باز
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 و آهسته گفتم:مـــاامــــاان  دی پوستم دو ر یمنظورشو گرفتم خون ز   یوقتــــ

 خب..عصرونتو بخور.... لهی:خدیخند

زدم..مدل   دی د نهیکه گفت تموم شد به زمان حال برگشتم و خودم رو تو آ شگریآرا باحرف 
  و ساده کرده بود. تاجِ  ونیزده بودو شن یموهام که چند ساعت قبل برام رنگ شکالت

 یکه عال  شممیموهام گذاشته بود.آرا ی رو ی کیهم همراه با تور کوتاه اما ش یسلطنت
باال گرفتم و به سمت   م  یذوق کردم.دامن پف پف  یکل دلمبلند شدم و تو  تی بود.بارضا

بود رفتم..توجهش که بهم   یگوش ی نشسته و سرش تو یصندل ی که آراسته رو  ییزهرا
 ی سحر چقدر ناناز شد ی شد:وا کی پاشدو بهم نزد  یجلب شد با خوشحال 

 زمی عز ی +مچکرم.توهم خوشکل شد

 ییی مرس-

بغلم   اط یکه زنگ خورد هول کرد و گفت:ماهان دم دره من برم)با احت شی گوش
 جونم  ی کرد(خداحافظ جار

 کردم:خدانگهدار یتبسم

چقدر    دونمینشستم و منتظر صالح شدم..نم ی صندل ی برداشت و رفت..منم رو  شنلشو
بهم گفت برم دم در  شگرهیآرا اری.دستدیبه صدا دراومدو دل من لرز  فونیزمان گذشت که آ 

در   زد،یکف دستم عرق کرده بودو قلبم تند تند م   جانیکه آقا دوماد اومده..از استرس و ه
موهاشو کامل با ژل باال زده   شهی مبهم گره خورد..برخالف ه  مونرو به روش باز کردمو نگاه

که به تن داشت   یکرده بود.چقدر تو کت و شلوار مشک غیت شی بود و صورتش  ش
بهش گفت که اخماش توهم   یبردار چ  لمی ف دونمی و تو دلبروو شده بووود.نم  پیخوشت

  م  یشونیتوهم مخلوط بود دستم داد.پ یصورت د  یسف  ی که گال  ی رفت.اومد جلو و دست گل
.به حرکت  می شد نشیسرم گذاشت و دست به دست هم سوار ماش  ی .. شنلمم رودی بوس

 اد یب م یبردار گفت لمیبه ف  میکرد ی درآوردشو دنده عوض کرد:چه اشتباه

 +چرا؟؟ 
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اگه  شهیبکن اونکارو نکن.باورت م نکارویا  گهیگفت: پشت سرهم داره بهم م یو عصب کالفه
(  دیکش ی از اول انجام بده )پوف گفتی م رفتیم ادم یرو  ش یکی  گفتی که بهم م ییزایاز چ

 کچل کرد من  

 امشبو تحمل کن  هینق نق کردناش خنده ام گرفت +حاال بخاطر من   از

 الیزد: چششم ع  راهنما

 کلمه صدام زد نی با ا باااز

 +صــــاالح 

 :جــــانــم؟؟ دیخند

 ؟؟؟؟؟؟ ییییی کن یخطابم م الیپس چرا بازم ع ادیکلمه بدم م نی +من گفته بودم از ا 

بهش داد:باشه باشه اصال چطوره از االن خاتون قلبم صدات   یفیگرفت و فشار خف دستمو 
 ؟ ی پسندیرو م ه؟کدومیمثاًل تاج سرم؟ هوم؟ نظرت چ ا یکنم؟

که بود لب زدم:فرق   ی. با هر بدبختمردمی ذوق مرگ شده بودم هم داشتم از خجالت م هم
 کنهینم

روند...  هی دنده گذاشتو به طرف آتل ی دستش رو ری رو ز کنان سرشو تکون داد.. دستم خنده
رو تو محوطه   ن ی.صالح ماشمی کج کرد یراهمون رو به سمت تاالرعروس می عکس که گرفت

شنلو از رو سرم برداشت    می شم. وارد تاالر که شد ادهیپ نیتاالر پارک کرد و کمکم کرد از ماش
اسپند جلومون گرفت، صالح   زجونی. عز گرفتی م لمی به لحظه ازمون ف حظهبردار هم ل  لمی.ف

.  میرفت  گاهی انجام دادم، به سمت جا نکارو یمنم که ا  ختیر شی دور سرم چرخوند و تو آت
 ر یتماس بگ یداشت  یاگه کار گهید  ونیقسمت آقا  رمیگفت:من م رگوشمیصالح ز

 +باشه 

 پس فعال -
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 # صالح

 

 تکونش دادم.  یکوت ام گرفتمو کم ی ها کناره

 ؟ ی ترس دار:اسماهان

 ..می شد کی در تاالر نزد به

 گرمم شده  کمی+معلومه که نه فقط  

 ییفهمی. میریاسترس بگ دمیفروکرد:نبا بشیج ی دوطرف کوتشو کنار زد و دستشو تو  ریام
 ؟ی واس ما دونفر خوند  وی کرد ن یچقدر تمر

 یخود دار ی جا گهیما حفظمون شده تو که د گهی:راست مماهان

و   یترکونیخدا م دی داخلو  به ام یری من شک ندارم م قیادامه حرفشو گرفت:آره رف ریام
 .حاالم برو داخل که منتظرته ها یکنی م زیخانومتو سوپرا 

من به سحر رو نشون   تی کلمه،که مالک نیبه لبم مهمون شد.."خانومتو" چقدر ا لبخند
 ی. سکوت محضستادمی ا فونکروی بود..رفتم داخل و مقابل م  ندیو خوشا   نیبرام دلنش دادیم

  کردیکه تو تاالر کارم  ییاز خانوما یکی کل فضارو پرکرده بودو همه نگاها به من بود . 
متعجب سحر   ی و نگاه پر از عشقمو حواله چشما دم یکش یقیعمدستم داد..نفس  تارمویگ

به حرکت درآوردم و شروع   تاری گ ی ها م یس ی شمردم و انگشتام رو رو۳دلم تا  ی کردم...تو
 به خوندن کردم:

 خــــود من بــاش     مال

 بسپار به دلم   دلتــو
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 جــاش  دمی م قلبمو

 ــخوامت ی م یبدجور

 گفت دوست دارم گوش نده به حرفاش   یمن هرک  ریغ

 خــــود من بــاش     مال

 آخـــه   یمیزندگ 

 ی تا کـــ یدل بزار ن یسربه سر ا ی خوایم بگو

 عشـــقم  یدونینم

 یه  وونمیدل د ن یا رهیم هیتو هرثان واسه

 ی ه وونمید دل

 شن یرنمیمن چشام ازت س ــوونهید

 شم ی پ رهیدلــت گ توهم 

 ـــدونم ی م آره

 با تو دلم آرومه بارونه

 ...وونتی عشق تو کرده منو د نیبب ایب

 

 ♡ـــــــانی پــــــــا♡

 

 


