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    ؟یتلخ تر از زندگ  یحکم چه

 

 یگانگیبا حس ب ستنیز
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 است ؟  راههیکه آخرش ب ی جاده ا میکن یط چقدر
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 《پدرم مرا دوست ندارد ؟!  چرا》تمام کتکش زده بود  یرحم ی باز هم پدرش با ب 

 

  ی لبخند شی آرزو نی بزرگ تر یروز  د ینکرده شا  دایپ   ی ا یجواب منطق ش یکه برا  ستیسوال
 از جانب پدرش بود ... 

 

گرفته بود دست از   میافسوس که رفته رفته پدرش سردتر و بد اخالق تر شده ... تصم یول
 خود بردارد یب ی ها الیخ

 

خوشحال باشد که پدرش القل با مادر و برادرش خوش اخالق  است   توانستیاما باز هم م 
   ستی کاف شیباشد برا  شانیکه آنها خنده به لبها نیهم

 

  یرا پاک کرد و سع شیاشک ها  شدیرفتن به مدرسه اماده م ی برا  دینه صبح بود با ساعت
 ی کرد بلند شود اما سوزش درد

 

 د ی سری به مدرسه م دی با یدر کمرش را احساس کرد ول 

 شکه شد    دی د شی رو ی جلو نهیخود را در ا  یارام ارام بلند شد ...وقت 
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  ی، در چشمان آب  ستیکبود و قرمز شده و گوشه لبش زخم دشیکه پوست سف یدختر
 شده   جادیقرمز ا ی رگه ها هیاش بخاطر گر 

 

 کیبودند دست از برانداز کردن خود برداشت ....   شانیرنگش  پر   ییطال  ی بود و موها 
 ست لباس برداشت و به حمام رفت د

 

 نباریکرد که ا می صورتش را ترم  ی و زخم ها دی را پوش شی آمدنش لباس ها رونی بعد از ب 
 چشمش  ریز ی رنگ کبود  یفقط کم

 

تا   اما《: ُسلدا جان بهار》زد و هم زمان در اتاقش را باز کرد  شی معلوم بود مادرش صدا 
 گفت  دیچشمش را د ری زخم ز

 

گاه ُسلدا مادرش بهار بود   هیو تک  بان یپشت تنها《؟  زمیعز یدرد دار  رمی بم یبهار :اخ اله 》
 ی فور  دادی م دیکه به او ام

 

بشه   تیز ی: خدا نکنه که تو چسلدا》گرفت ی به سمت مادرش رفت و در آغوشش جا  
 《دونم ؟   هی یکی ی: درد دار بهار《》مامان جون

 

  ای: قربونت برم صبحانه امادس ببهار《》نداره یی ا: حاال که تو بغل توام درد معنسلدا》
 《بخور 
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رفتند و نشستند ؛شروع به    زیبهار به آشپز خانه رفت. به سمت م بدنبال《:چشم سلدا》
 )برادر سلدا (   انیخوردن صبحانه کردند که را

 

  ان یو بهار هم زمان جوابش را دادند و را  سلدا《 ری: سالم صبح بخانیرا》آنها ملحق شد  به
 گفت  ینشست و با لحن شوخ

 

من   ن یخواینکنه م نیخور یم  نی دار دی خودتون نشست دی اریواسه منم ب د ی: پاشانیرا》 
 که سلدا بلند شد   یحال در《نگاتون کنم

 

  از خوردن و ریتو از اون دست و پاهات غ  گمی: مبهار》بهار گفت   اوردی صبحانه اش را ب تا
 《؟یکنیازشون استفاده م یچه کار ی برا دن یخواب

 

رو   انیگذاشت که را شی صبحانه را جلو  سلدا《تا بهت بگم اریرو ب ی : تو پاشو چا  انیرا》
  روز یبخاطر کتک د  یراست ی: آبج انیرا》داشته باشد   ی که همدرد یبه سمتش کردو با لحن

 《بهترم زمی: نه عزسلدا 《》؟ یدرد دار

 

:   سلدا》کنارش بودند خوشحال بود و رو کردسمت آنها  شهیبرادر و مادرش هم نکهیا از
 《شم ی برا مدرسه آماده م  رمیمن م
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  فشیدرون ک  بی را به ترت شی از آشپز خانه خارج شد و به سمت اتاقش رفت... کتاب ها و
 بود و کم کم  یگذاشت رشته اش تجرب

 

  رونیب الی ر شدن بود... از فکرو خو هدفش دکت ازدهمیکالس   شدیسن هفده ساله م وارد
 د ی آمد و فرم مدرسه را پوش

 

از   بعد《خدافظ رمیمن دارم م  انی:مامان ؛راسلدا》و از اتاق خارج شد و در راهرو صدا زد   
 از خانه خارج شد   ی خداحافظ

 

 آسانسور را فشار داد و منتظر ماند  دکمه

 متر و در طبقه پنجم بودند  ۹۰و حدود   یشان آپارتمانخانه 

 

 }از زبان سلدا{ 

آمدم به  سمت مدرسه حرکت کردم راه خانه تا مدرسه را    رونیخانه ب اط یاز ح نکهیاز ا  بعد
 بود... قهیدق ۲۰و حدود  رفتمیم ادهیپ

 

رفته   ریتا مبادا دب  دمی به سمت سالن دو  یشدم فور اط یوارد ح دمیبه مدرسه رس  یوقت 
 در کالس   ی باشد سر  کالس  جلو
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رفتم و نشستم   مکتمیبود به سمت ن امدهین ریتقه به در زدم و وارد شدم ....هنوز دب چند
 را کردم  میلحظه احساس داغ شدن صورت و عرق کف دستها   کی اما 

 

  ی ها ی کبود ی که برا دمیفهم کنندیافراد اطرافم شدم که با تعجب به من نگاه م متوجه

 

 است  بدون توجه به آنها کتابم را درآوردم و مشغول شدم  رتمصو

 

: ال یل》زد  می قصد آزارم را داشت صدا شهیبود و هم ال یاز دانش آموزان اسمش ل یکی که
 《ستین یزی:چ  سلدا》 《شده یسلدا خانم صورت چ 

 شهیشدم هم  یعصبان 《ه یصورت چ ی رو ی ها ی پس  کبود ستین یزی:اگه چال یل 》 
 خواست یدلش م

 

نداره به کار خودت برس   ی: به تو ربطسلدا》گفتم   ی بلند ی مسخره ام کند با صدا 
خواست جوابم را بدهد بلند شد اما بلند شدنش   یشد و م یعصبان  یلیخ  ال یل《فضول 

 همانا ...  ریهمانا و آمدن دب

 

 د جمع ش شانیحواسها  ریکردند با آمدن دب ی نگاه م نما یس لمیها هم  که انگار ف بچه

 

  خانم》بود   ی که خانم محمد ریدب ی بعد از سالم و احوالپرس  ستادندی ا ری و به احترام دب 
 《حاضره یدرسته ک  می : امروز پرسش داشتی محمد
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را به عنوان داوطلب باال بردند و من   شانیچند تا از بچه ها که درس خوانده بودند دستها 
 هم  مشغول خواندن کتاب شدم 

 

 هم از شانس من است  ن ی ا دی آن همه فقط  من را د  نیاز ب ی محمدخانم  ییاما گو 

 

 استرس داشتم بلند شدم یلیخ 《شده ی: سلدا جان صورتت چ ی محمد خانم》 

 

متوجه حالم شد   ری دب《استش: خ... خانم ر... رسلدا》جواب بدهم خواستم یو با تته پته  م 
 گفت  عیو سر 

 

  ی کردیبرادرت دعوا م   ایبا خواهر  ی: باشه ؛ حتما تو هم مثل همه وقتی محمد خانم》 
 تشکر نثارش کردم  ی از رو ی لبخند 《شده نطوریا

 

 یحال یالبته  ب  دادندی گوش م  ریدب ی آخر شده بود بچه ها همه داشتند به حرف ها زنگ
 کامال در صورتشان معلوم بود 

 

 قهیدق  چند》گفت    یمی..... که  خانم ابراهمی کالس داشت یمیزنگ با خانم ابراه نیا 
 بچه ها تا کتاب ها را جمع کردند  《دی وقت استراحت دار
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رفت     رونی کالس ب از《 امی تا ب ن یساکت باش قهیدق چند 》باز رو به بچه ها گفت   ریدب 
 چند لحظه بعد  

 

خدا امروز چرا   ای《ه؟یسلدا پارسا ک  》دختر چند تقه به در زد و گفت  ک ی رفتنش  رون یب از
 من هستن دستم را باال بردم   ریهمه گ

 

رفتم که چند قدم آن طرف تر خانم   رونی شدم و با او ب  بلند《ایلحظه ب چند《》منم》 
 بود به من اشاره کرد  یمیابراه

 

  هیکبود دونمیمن مشاورم ؛ م نی: دخترم ببیم یابراه خانم》 من هم رفتم سمتش 
  ینجوریکه ا شهیم ی در ضمن چند دفعه ا ستین یخواهر برادر ی دعوا ی صورتت برا

 《کنن؟یم  تتیمادرت اذ   ا ی.... پدر  نمتیبیم

 

 حرف بزنم    یمورد با کس نیدر ا  دیشده بودم پدرم قبال هشدار داده بود که نبا سرخ 

 

 از اصل ماجرا بداند  خواستیانگار دلش م اما《ست ی ن یزیچ خانم 》 می چه بگو دانستمینم

 

با التماس   یجور کی 《نگم   یچکیبه ه دمیبهت قول م  یبه من بگ یتونیم  زمیعز》
 نگاهش کردم 
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که  می چه بگو  دانستمینم گه ی د《لطفا خانم》 م ید یکه در چشمام بود تار م یو با اشک 
 گفت  یمی خانم ابراه

 

 من هستم  یحرف بزن  یموقع خواست هی... اما اگه ستی ن هیباشه الزم به گر باشه》

 

  خواهش《》یاز درکتون مرس ممنون《》نگم  یچکیبه ه دمیو بهت قول م 
 کالس شدم بعد چند لحظه هم خود خانم وارد شد   وارد《فسیوظ

 

 

 به سمت در رفتند    غیزنگ به صدا در امد و همه با ج 

 روز پر از استرس را پشت سر گذاشتم بالخره   کی

 سمت خانه حرکت کردم  به

 

را عوض کردم و  بعد رفتم سمت   می مثل هر روز رفتم در اتاقم لباسها  دمیبه خانه که رس 
 آشپزخانه تا به مامانم در کار کمک کنم ... 

 

 از ی:مامان جون کمک  ن سلدا》خورد کردن بود من هم گفتم    اریمشغول خ مادرم
 《شمیممنون م یساالد رو درست کن نی: اگه ا بهار《》یندار
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  دمی خند 《اد یم یچ ی :سالم بو انیرا 》هم امد  انیمشغول درست کردن ساالد شدم که را 
 《غذا ی :بو سلدا》و گفتم 

 

: بهار》کرد ی اخم تصنع مادرم《هست حاال  یچ دونمی که م نوی: ا  انیرا》
 《یبدک ن ی: ه انیرا《》هیماکاران

 

  شیجا خچالیرفت من هم ساالد را آماده کردم و در  رونی را که گفت از آشپزخونه ب نیا 
 《ی خوای هم م ی ا گهی :مامان کمک دسلدا》دادم 

 

به سمت اتاقم رفتم   《:چشمسلدا 》  《ی دلم برو استراحت کن خسته شد زی:نه  عزبهار》 
 و وارد اتاقم شدم 

 

  ی رده بود رفتم و پتو را تا باالفرش پهن ک  ی خسته بودم به سمت رختخوابم که رو یلیخ 
 دم ی و خواب  دمیسرم کش

 

مبادا   نکهی از ترس ا  《)پدرش(:سلدا سلدا انیک 》شدم   داریصدا زدن اسمم توسط پدرم ب با
 به سالن رفتم   عیشود سر یعصبان

 

  《:چشم سلدا》 《اری :برو پارچ آب ب انیک 》 《:بله باباسلدا》در حال خوردن شام بودند   
 که رفتم مادرم پشت بندش گفت  نیهم
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   ز،یم ی پارچ آب را آوردم رو نکهیبعد ا 《ی کرد داریمن برم بچمو از خواب ب  یزاشتی:مبهار》 
 خواستم بروم آشپزخانه که مادرم گفت 

 

 یبشقاب ماکاران  کیآشپزخانه شدم    وارد《چشم》  《بخور مامان جون اریدر ب غذا》 
 ه خوردن کردم درآوردم ساالد هم کنارش و نشستم شروع ب

 

آورد   یکرد و م  یکه مادرم  ظرف ها را جمع م خوردمیگرسنه بودم با اشتها غذا م یلیخ 
 خطاب به او گفتم 

 

 《تو بخور غذاتو  زمی عز》گفت  《شورمی بشم من تو جمع کن من م قربونت 》 

 

  سلدا》پدرم در اومد  ی را خوردم مشغول  شستن ظرف ها شدم که صدا می غذا نکهیا  بعد
 《چشم 》گفتم   ییرسا ی با صدا 《اریو پفکا رو ب  پسیاون چ

 

  ی و مادرم در حال تماشا انیو پفک ها را بردم در سالن پدرم و را پسیبعد چ قهیدق چند
 بودند .... پدرم با اخم  گفت   لمیف

 

  یزی چ گریاخم کردو د کی 《شستمیظرفا رو م  داشتم》گفتم  آرام《دیانقدر طول کش چرا》
 نگفت 
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بوس   کی   شیاش را باز و بسته کرد من هم برا  ییایچشمان در یکه مادرم با لبخند قشنگ 
 فرستادم و رفتم در اتاقم 

 

قشنگ من   دختر 》را در اوردم که  درس بخوانم چند صفحه که خواندم مادرم امد  کتابم
 جوابش را دادملبخند  با《کنهیم کاریچ

 

 سمتم   دی پماد کش کی نشست و  کنارم《ایمامان دن ن یبهتر خونمیدرس م دارم》

 

  از《قشنگت خوب بشه ی دور چشمته استفاده کن زودتر اون چشا هی برا کبود زمیعز  ایب》
 به فکرم بود    شهیمادرم هم نکهیا

 

در بغلش تا از عطر   رفتم《مامان گلم  یکه هست ی... مرس  ممنون》خوشحال بودم  یلیخ
 مادرانش لذت ببرم  

 

................................................................................................................ . 

 

مدرسه شدم   اط یدور چشمم بهتر شده بود وارد ح ی ها ی کبود با  یهفته گذشته بود تقر کی
 ها   یازدهمی به سمت صف کالس 
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داشتم     یحس خاص کی کردمیرا اجرا کنند... امروز احساس م یرفتم تا برنامه صبحگاه 
 تفاوت داشت  گری که با هر موقع د یحس کی

 

دختر   کیضربه زد برگشتم و با   می کوله پشت فیبه ک  یچند لحظه بعد احساس کردم کس 
 نوجوان 

 

رو شدم قدش از قد  روبه داشت  یرنگ چشمانش سبز و اندام متوسط  یکه پوستش گندم 
 یی من کوتاه تر بود دخترک با خوش رو

 

  دمشید یبار بود م نیاول ی که تازه برا  منم《کهی  ازدهمیصف کالس    نجایا سالم》گفت   
 زد   ی دخترک لبخند 《بله 》گفتم 

 

 م ی با متعجب برگشتم که با اجازه ناظم وارد کالس شد ستادیصف ا  ی پشت سرم رو و

 

که آن دختر هم آمد   نجاستیا  ب ینشستم اما عج م ی من رفتم سر جا می وارد کالس که شد  
 نشست  مکت ین ی کنار من رو

 

بعد   می بلند شد  ریامد همه به احترام دب ریدب نکهینگفتم تا ا  یچیمتعجب بودم که ه آنقدر
 ی از سالم و احوالپرس
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 《ی ایب شهیم دخترم》که کنارم نشسته بود گفت  یخطاب به همان دختر ریدب 

 

شانه  ی دستش را رو ریکه دب ستادیرفت  کنارش ا ری دخترک بلند شد و به سمت دب 
 دخترک گذاشت و گفت 

 

  دخترک  《کن یخودتو به دوستات معرف زمیو دوستتونه ...عز دی آموز جددانش  نیا》 
 گفت   ییکه با خوش رو دیخند

 

  ییکرد بچه ها همه  خوش آمد گو یخودش را معرف نکهیبعد ا  《نورا ارغوان هستم من》
 چشمک زد و نشست    کی که  مکتیسر ن ندیگفتن و امد سمت من که بنش

 

خسته شده بودم رفتم در   یلی به صدا در امد خ حی بعد از دو ساعت درس باالخره زنگ تفر 
 بود ... ی نیدرس سنگ یلیتا قدم بزنم... خ اط یح

 

است که همان دختر   یچه کس نم یشانه ام نشست برگشتم بب ی دست رو کی دفعه  کی
 شد    جادیگونش ا  ی رو ی که با خنده اش چال قشنگ دیدوباره خند  دمی نورا را د یعنی

 

:البته  سلدا《》باهات قدم بزنم   ونمت ی:منورا《》سالم》و گفتم  دمی خند منم《سالم بازم》
 قدم زدن  میکرد شروع《چرا که نه
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:به به عجب اسم  نورا》  《سلدا》با همان لحن آرام و خوب  گفتم 《ه ی: اسمت چنورا》
 《!ه؟ی چ  شیمعن یقشنگ

 

ازش خوشم   چون《 میبا هم دوست بش م یتونی:م  نورا《》؛کوهستان   اوری ار؛ی  یعنی》
 قبلش بخواهم بشناسمش گفتم  نکهیبا همه فرق دارد بدون ا  کردمیامده بود و احساس م

 

معدلت   ی ... راست می رو داشته باش یخوب ی وارم روزا دی :پس ام نورا《》: چرا که نهسلدا》
 《ی: نوزده و نودصدم توچ سلدا《》چنده؟!

 

که قبول بشم و افتخار   نی: اره همنورا《》:نمره تو هم خوبه سلدا《》۱۸...من نی :آفرنورا》
 《هیکنم کاف

 

خانواده   کی در  دمی و فهم میزدیبا نورا حرف م شدی م دای چند ساعت که البته تا وقت پ بعد
 کند یم یزندگ   ی خوب یلیمرفه و خ

 

فعال در مورد خودم  ارزشمند است  ...اما من یلیپدرومادرش خ ی و تک فرزند است که برا 
 م ی بهتر با هم آشنا بشو میگفتم در کل توانست ی فقط در حد محدود

 

 《می کن با هم بر صبر》کردم که گفت  یزنگ آخر به صدا در امد... من از نورا خدافظ 
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دم  با هم؛ هم ق   《می ری باهم م  ییجا هی: حاال تا  نورا《》نباشه  یکی راهمون  دی: شا  سلدا》
 《: خونتون کجاست؟نورا》  می شد

 

شغل بابات    ینگفت ی)...(؛راست ابون ی: ماهم خنورا《》؟ی)....(خونه شما چ ابونی: خ سلدا》
 《؟ی شرکته توچ سی : رئ سلدا《》ه؟یچ

 

: اره فردا  نورا《》شهیراهمون جدا م نجا ی:اسلدا《》منم شرکت داره   ی :راستش بابا  نورا》 
 《: خدافظ  سلدا《》خدافظ نمتیبیم

 

بلند سالم کردم ... به اتاقم رفتم ، فرم مدرسه را   ی با صدا  دمیبه خانه رس قهیاز چند دق بعد
 عوض کردم و دست و صورتم را شستم بعد از آن به آشپزخانه رفتم   

  

  چی سواندو هی  ایب یول سی: فعال غذا آماده نبهار《》! ؟ی درست کرد  ی: مامان چسلدا》
 《اده بشهدرست کن بخور تا غذا آم

 

 انیرا  ی: راست سلدا》کالباس  چی کردم درست کردن ساندو شروع《: باشه   سلدا》
 《: رفته تو کالسا ورزش ثبت نام کنه بهار《》کو؟

 

مامان امروز تو    ی: راست سلدا》  چی شروع کردم به خوردن ساندو نشستم《: ها خوبه سلدا》
 《دوست شدم د یدانش اموز جد  هیمدرسه با  
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 《: نورا سلدا 《》ه؟یچ : چه خوب اسمشبهار》

  نی مرا بداند بهتر یهمه چ خواست یدلم م گفتم یافتاد به مادرم م یم  یهر اتفاق شهیهم
 بود  میمی صم  قیدوستم و رف

 

بلند   ی قدم شد در که باز شد صدا شیزنگ در امد خواستم بروم باز کنم که مادرم پ ی صدا 
 د یرس یبه گوش م انیرا

 

 روح خواب است انقدر خونه آرام بود   کردیدر خانه نبود آدم احساس م یوقت شهیهم 

 

  ادی: زبهار《》گهی د نیاریب  ی شربت هی  یآب هیپسرتون اومده حداقل   ری: سالم ش انیرا》
 《تو حالم ی : واقعانم که زدانیرا《》حرف نزن برو داخل  

 

من در آشپزخانه داشتم   میشام بود  زی شده بود و مشغول آماده کردن م کی کامال تار هوا
  ینیداخل س گذاشتمیها را م وانیپارچ آب سرد و ل

 

را آماده کردم رفتم به سمت   ینیس یپدرم  آمده بودو رفت که دستانش را بشورد وقت که
   زیم
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ها   وانی از دستم افتاد ل ینی برخورد کردم و س رونی در راهرو با پدرم که از توالت امد ب که
 شکستن 

 

 《یکور مگه》 د یکش ادیمهمان صورتم کرد  بعد فر یلیس  کی پدرم دستش و باال بردو  

 

دستم را گذاشتم   می دی هم امدن چشمانم پر از اشک شدند و تار م انیمادرم و را  ادشیفر با
 سوخت   یم یل ی س ی رو صورتم جا

 

 

لوسش نکن ...  نقدریا  ستیبچه ن نی : ا انیک 《》یبچه دار کاریچ》  دی کش ادیفر مادرن 
 《کنهیفقط اعصاب ادمو خورد م

 

  ایب الیخی: بابا ول کن بانیرا》طول نکشد و به دعوا خاتمه بدهد  شتری ب نکهیبخاطر ا انیرا
 د یبابا را کش دست《شام   زیرو م میما بر 

 

و من   《ی ومد ین ایوقت بدن چی : کاش هانیک 》گفت  رفتی داشت م یو با خودش برد وقت  
 و مادر دلسوزم  یاشک یماندم با چشمان

 

که  ی صدائ  با《 کنم یرو جمع م  نای: مامان جون ناراحت نباش قربونت بشم برو من ابهار》
 《تو بخور  : نه نه تو برو غذابهار《》کنمی: خودم جمع مسلدا》گفتم زدی بغض در آن موج م
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مادرم رفتم سمت اتاقم و اجازه دادم بغضم بشکند تا راحت   ی بدون توجه به حرفها گرید
 شوم 

 

 }از زبان بهار{ 

از بچه   تواندیپدر چطور م کیمگر   دادی آزارم م یلینسبت به سلدا خ  انیک  یاحساس یب نیا
 آرزو داشتم   شهی اش متنفر باشد هم

 

ها را جمع کردم و رفتم   شهی دارد با سلدا هم داشته باشد...  ش انیکه با را  یرفتار نصف
 گفتم   ینم  یچی شام اخم کرده بودم ه زیسمت م

 

  می غذا از گلو نیبخاطر هم زدی ری اشک م یکه االن سلدا در اتاق دارد مثل ابر بهار دانستمیم
 کردم یم یرفت فقط داشتم با غذا  باز  ینم نییپا

 

پسرم با خواهرش خوب بود و   نکهیمثل من بود از ا  قایکه او هم دق انیچشمم افتاد به را 
 خوشحال بودم  یلیبه فکر هم هستن خ 

 

را بخورد اما رو کرد   شیسرش را باال آورد نگاه به من کرد که من اشاره دادم تا غذا انیرا 
  خوردیرا آرام آرام م شی که داشت با اخم غذا انیسمت ک 
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انگار متوجه   یحت چیکه اصال متوجه حرف که ه انیک 《افتاده ی: بابا اتفاق خاصانیرا》
 《: بابا انی را》هم نشد  انیرا ی صدا

 

  یاتفاق خاص دمی: پرس انیرا》  《: هان؟انیک 》بالخره سرش را باال آورد  و متعجب  انیک 
 《افتاده .. نگو نه که مطمئنم افتاده 

 

خوشم   سشی اصال از رئ رهیفکرم درگ  می ار داد ببندشرکت قر  هیروزا قراره با  ن ی: ا انیک 》
 نگفت... یزیچ  گر ید  انیرا《ادینم

 

 دم ی را جمع کردم و چا زیسلدا بود... بعد از شام تا ظرفها را شستم و م ریدرگ  یلیفکرم خ 
 ... شودیدر باز نم دمی کردم رفتم در اتاق سلدا که د

 

  دارشیبود رفتم داخل اتاق و ب  یپشت در خوابش برده هر جور دمیهل دادم د  شتریب یکم
 رختش بخوابد   ی کردم تا برود رو

 

االنم   گذرهی روزا م نی نفس مامان همه ا یفکر نکن تو منو دار یچی: مامان جون به هبهار》
 《: باشه مامان  سلدا《》فقط بخواب باشه

 

که   نیداشتند هم یخاص عطر  کی  م یدوتا بچه ها  امد یاز عطر موهاش خوشم م دمشی بوس
 شد  ده یبلند شدم تا بروم دستم کش
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هزار   شمی هر بار که از خواب پا م مامان》و گفت   دی برگشتم سمت سلدا که دستم را بوس 
  نیاگه بازم قرار باشه متولد بشم و  بدتر از ا یکه تورو دارم ... حت کنمیبار خدارو شکر م

 《مامان باشم  ن یدختر هم خوامیمن م گمیبابا رو تحمل کنم بازم م ی رفتارا

 

متولد بشم فقط   گهی: منم اگه قرار باشه هزار بار دبهار》را تار کرد دمیاشک د ی ها قطره
 《مامان تو و داداشت باشم  خوامیم گمیم

 

  یو ه  دیپشت در اتاق زهرم ترک  انیرا ییهو ی دن یآمدم  که با د  رون یو از اتاق ب  دمشی بوس
 《بسم اهلل  یییی: هبهار》گفتم   ی بلند

 

  آروم《 زمی عز دهی : خواببهار《》سلدا چطوره   نمی: نترس خواستم بب انیرا》
 《ستی: بد نبهار《》خوبه؟》دی پرس

 

 هی: اگه بهار》خواست برود که دستش را گرفتم برگشت  دیکش یاز رو ناراحت یقیعم نفس
 《 زمی مواظب خواهرت باش عز شهیروز من نبودم هم

 

 اخم رفت به سمت سالن  با《حرف نزن ینطوری: مامان لطفا اانیرا》

 

 }از زبان سلدا{ 
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توجه کنم ...  ری به حرف دب توانستمیصبحانه بخورم رفتم مدرسه اصال نم نکهیبدون ا صبح
 دادم ی نم ینورا هم جواب ی به اشاره ها

 

که چه شده اما حرف پدرم هر بار در سرم تکرار  کشتیداشت خودش را م چارهیب 
 《ی ومدین ایبدن چوقتیه  کاش》شدیم

 

بار بد به دلم نشسته بود...  بالخره زنگ   نیا یبودم ول دهیحرف را شن نی از پدرم ا یلیخ
 منتظر نورا بمانم   نکهیرا زدند من بدون ا حیتفر

 

بعد هم نورا با سرعت به   قهی درخت نشستم چند دق ریز  مکتین ی و رو  اط یرفتم در ح 
 گفت  یسمتم آمد با دلخور 

 

خدا   تورو《》ی دی جواب نم دمی بهت اشاره م یمعلوم هست تو چته ...چرا هر چ چیه》
 《اصال حوصله ندارم  

 

مشکلشو به   شهی دوست هم هی؟    میستی؟ چرا؟مگه ما باهم دوست ن  شدهی: چنورا》
  ی بگو تا مثل دوستا میبش یم یبا هم صم می پس تو هم به من بگو تا بتون گهیدوستش م

 《می بش یواقع

 

همدردم بشود   توانستی... هم  اعتماد داشتم هم م  یلیحرف بزنم خ خواستیدلم م یلیخ
 نتوانستم تحمل کنم   گرید
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خدا بگو تا   تورو》نورا که متعجب شده بود گفت  ختیو اشک از چشمانم ر   دیترک  بغضم
 《بتونم کمکت کنم

 

ک فرزنده ... شرکته و ت سیپدرم رئ  کنمیم یچهار نفره زندگ  ی خانواده  هی: من تو  سلدا》
 که مادرم باردار شد ...  یمادرم خانه داره ... بعد از ازدواجشون وقت

 

  ی... وقت ومدی خوشحال شد که قراره پسر دار بشه ... در کل از دختر بدش م یلیخ بابام
 دختره  یکیپسره و اون   شونیکی که بچه ها دوقلوان و  دنیفهم یرفتن سونوگراف

 

  میاومد  ایمن و برادرم به دن نکهی... تا ا یطرف عصبان هیطرف خوشحال شد و از   هیبابام از  
 من بشه و با برادرم سرگرم بشه   الیخی کرد ب ی...بابام سع

 

  کردیم دای هم پ ی تیشد هر موقع شتری بابام نفرتش از من ب می ما بزرگو بزرگ تر شد یوقت
 ...  زننیاالن زنگ رو م دیطول کش ادی... ز  زدیفقط منو کتک م

 

که  یز ی برا من محدوده تنها چ زیاما همه چ می هست یخوب هیکل خانواده با وضع مال در
 《دارم مهر برادرم و مادرم هست
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آخه چرا بابات از   شهی: من باورم نمنورا》تعجب زده شده  یلیازش معلوم بود که خ نورا
 《؟یلیدختر متنفره به چه دل

 

:  نورا《》  زایچ نی از ا یلیزور نداره و خ فهیگفته چون ضع دمی : هر بار که ازش پرس سلدا》
 《!؟یکنی م هیگر   یبگم... خب حاال بخاطر چ یچ  دونمیمن واقعا نم

 

ا زدند و  کالس ر زنگ《بهم برخورده   ومدمی نم ایدعوام کرد گفت که کاش بدن روزی: د سلدا》
 《نگو  ی چکیتو... فقط تورو خدا به ه می : پاشو بر سلدا》گفتم 

 

در  یموضوع را با کس  نی بعد از شانزده سال توانستم ا  نکهیاز ا کردمی م یسبک  احساس
 ... داندیاز مادرم که م ریبگذارم... البته غ انیم

 گذردیروز از آن روز م دو

 کنکور ... ی امتحانات آماده باشم و هم برا ی مشغول درس خواندن بودم تا هم برا  محکم

 

که قرار است با او شراکت کند مهمان   یو کس میگفت که فردا شب مهمان دار  شبید پدرم
 بود  ی ریاست ... مادرم مشغول گردگ 

 

   دمیرس یم میبه درسها  شتریبه اصرار مادرم ب یول دادمیالبته من هم کمک م 

 اتاق کتاب به دست بودم که مادرم  داخل شد  رد
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  می : پاشو بربهار《》خونم  یدرس م  دارم》زدم و گفتم  لبخند《کنهیم   کاریمن چ دختر》
 《لباس خوشگل برات بخرم  میگفته بر  انیبازار ک 

 

مهمانانش آبروش خدشه دار  ی ... گفته تا جلودی گو  یدل خودم نم ی پدرم برا دانستمیم
 اده شوم که مادرم ادامه دادنشود بلند شدم تا آم

 

  د ینبا یچی ه گهیحساسه ... چون قراره باهاش قرارداد ببنده م یلیمهمونا خ  نیرو ا  بابات》
 شااهللی ا》هم گفتم من《 وفتهی اتفاق ب هیاسترس دارم که نکنه  یلیکم  باشه من خ

 《گزره یم

 

به نظر   شی رنگ که بلند ی لباس خوشگل گلبه ا کی   نکهیتا ا میپاساژ ها را گشت همه
 دار  نیبلند و چ  ی ها نی زانو باشه و آست ی تا رو دی رسیم

 

داشت نظرمان را جلب کرد  از فروشنده   پوریگ  نترییپا  یاش تا کم قهیساده که   ی و باال تنه  
 نکه یتا پرو کنم بعد از ا اوردیلباس را ب می خواست

 

خودم  یوقت   رفتی قربان صدقه ام م دنمیامدم که مادرم با د رونی از اتاق پرو ب دمشی پوش 
 خوشحال شدم  یلیلباس خ نیبا ا  دمیرا د

 

داشتم که لباس کامال به تنم نشسته   ی ا دهیخودم دوخته شده قد کش ی فقط برا انگار
 م یرا  هم گشت گری و چندتا پاساژ د می د یبود... لباس را خر 
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 م ی و به خانه رفت  مید یشلوار و شال هم خر  کی و  

 

پدرم متوقف شدم   ی خواستم بروم در اتاق که با صدا میدیخسته شده بودم... تا رس یلیخ
 《کارت کارم نجایا  ای:سلدا ب انیک 》

 

  ادیز خوامی : نمانیک 《》:بله بابا سلدا》 ستادمیا ش یو رفتم جلو  دمیسمت سالن چرخ  به
 ... یدونیخودت خوب م می کشش بدم فردا مهمون دار

 

به حالت   ی وا یخانواده ما بخوره ... ول تیکه به شخص یباشه جور نی رفتارت مت خوامیم 
 نداره ... یعاقبت خوب یدونی خودت خوب م یکن ییاگه خطا

 

  به《: حاال برو تو اتاقت انیک 《》:بله   سلدا《》فهم شد  ریپس مواظب رفتارت باش ... ش 
 عوض کردم ... را  میسمت اتاقم رفتم لباسها

 

 چرا استرس گرفتم    دانمیرخت خوابم بودم اما نم ی رو 

 

هنوز همان استرس را داشتم که  ی....  ولمانیخانه  امدندیبود که مهمانان م  یروز امروز
 کرده بود ... مادرم مشغول درست کردن   دای شدت پ

  کردمیم زی نمونه غذا بود و من هم داشتم خانه را دوباره تم چند

 گذشت ساعت شش بعد از ظهر بود  یثل برق و باد مم ساعت
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بپوشم   می دی خر شبیرا که د ییمن رفتم همان لباسها   میتا آماده بشو  می با مادرم رفت که
سرم مرتب   ی کمرم بود مرتب کردم و بستم و شالم را رو ی تا انتها شی که بلند می...موها
 کردم

 

و شال آماده   یرنگ و شلوار رنگ مشک یروپوش خردل کی رفتم مادرم هم با   رونیو ب 
   میبود  ییرا یهم آماده بودن کال آماده پذ  انیشده بود پدرم و را 

 

  م یدادم و با مادرم و پدرم و برادرم رفت رونیزنگ در زده شد نفسم حبس شد نفسم را ب که
 قدم شد و در را باز کرد شیدر... پدرم پ ی جلو

 

کرد و   کی در ظاهر شد ، با پدرم دست داد و سالم عل ی جلو با قامت بلند ی مرد کیکه  
 کند  ک یآمد سمت ما که با ما سالم عل

 

اسمش   دمیخانم هم با ظاهر آراسته و قد متوسط آمد داخل به آن آقا که فهم کیکه  
   میو بعدش با آن خانم دست داد  میکمال است سالم کرد 

 

نفس   گرینفر سوم وارد خانه شد،  احساس کردم د  یگفت اسمش الهام است ... اما وقت که
 آن دختر با همه دست داد  دی رنگم پر دنشیکشم ... با د ینم
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کند به   ییسمت من او هم مثل من شکه شد که پدرم خواست راهنما د یرس یو وقت 
 یشده ... نورا خانم اتفاق  یزی :بچه ها چانیک 》گفت   دیمارا د ی سمت سالن و وقت

 《افتاده؟!

 

دستش را باال آورد و با   بعد《: نه نه  نورا》در آمد زود با هول گفت ال یکه انگار از خ نورا
 من دست داد بعد هم با پدر و مادرش به سمت سالن رفتند 

 

مبل همه مشغول خوش و بش شدند که  ی ... بعد از نشستن رومی ما هم به دنبالشان رفت 
 تکان داد...   میبرا   یرنورا س

 

  ی کنم که مادرم بلند شد و رفت تا چا کاری چ دیبا  دانستمی نم دی جوشیم  روسرکهیمثل س دلم
 من هم دنبالش برا کمک رفتم  اوردیب

 

... اون  ستی : دختر قشنگم االن وقتش نبهار《》بهت بگم   یزیچ هی د ی: مامان با  سلدا》 
 《اریها رو ب ی نیس نی بالم ابعدش دن نی ها رو بردار بزار تو ا یاستکان ریز

 

   میها نشست  ی بعد از پخش کردن چا 

پدرم و آقا کمال مشغول صحبت کردن در مورد شرکت و   شدیم شتری هر لحظه ب استرسم
 قرار داد بودن 
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هم   انی... رادادی که نورا هم گوش م دندی خندیو م گفتندیو مادرم و الهام خانم هم با هم م 
  کرد یم  یباز یبا گوش

 در فکر بودم  یلیخ

 

...  ؟یآن هم به ک  گفتمی حاال حتما م دی نگفتم با یبه کس  یچیهمه سال ه نیآخر من که ا 
 با او  قرار داد ببندد اخ سلدا اخ   خواهدیکه پدرم م یشرکت سی به  دختر رئ

 

شد و    کیگفت و به آشپزخانه رفت که نورا همان لحظه به الهام خانم نزد  ی بااجازه ا مامانم
 در گوشش گفت... یزی چ چند لحظه

 

 لحظه به من نگاه کرد   کی اخم کرد و  کی مادرش چشمانش گرد شد و   

را قبال گفته و االن فقط خبر   ز یواقعا حالم بد شد،  متوجه شدم به مادرش همه چ  گرید
 داد... 

 

بمانم بلند   توانستم ی نم گری گفتم... د ینم یبه کس یچی اما ه شدمی خدا کاش الل م ی ا 
 شدم تا به مادرم کمک کنم به آشپزخانه رفتم  

 

  ی مادرم با صدا بعد《: چشم سلدا《》لطفا اون ظرفا رو مرتب کن زمی : سلدا عزبهار》
 《ایلحظه ب هیجان   ان یک 》گفت  ییرسا
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  پدرم《درستش کن  ای: لوله آب خراب شد ببهار《》شده؟ی: چانیک 》چند لحظه آمد   بعد
 مشغول درست کردن لوله شد... 

 

: آقا کمال کجا  انیک 》بلند شد  شانیرفت که صدا  رون ی درستش کرد از آشپزخانه ب یوقت
 《آخه... بهار شام درست کرده  نی ریم

 

آقا کمال با الهام و نورا بلند شده    مید یکه د ندیگویو چه م  شدهیچ می نیبب می مادرم رفت با
 بودند و آماده رفتن بودند مادرم با تعجب گفت  

 

  هی یممنون بهار خانم ول یل ی: خکمال《》شام درست کردم نینیکمال کجا لطفا بش آقا》
 ... می بر دیاومده با  شیپ یمشکل کار

 

شد و   ریقدر فکرم درگ  اون《می خوایمعذرت م  میکه بهتون داد ییبخاطر تمام زحمتها  
 کردن   یچطور رفتند و خداحافظ دانمی استرس گرفتم و نفسم بند آمد که نم

 

 یافتاده که نموند... ول یکار ری اتفاق خاص غ هی: مطمئنم انیک 》هنوز در تعجب بود  پدرم
 نماندم و رفتم در اتاقم  گهید《شه یفردا مشخص م

 

 ...  شودیچه مهم نگذاشتم و فکر کردم که اگر پدرم بفهمد   ی تا صبح چشم رو 

 کنجکاو بود که چرا نماندند...  یلیپدرم خواست برود شرکت خ  یبود امروز وقت ظهر
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 ،  ستیدر انتظارم ن یعاقبت خوب دانستمیبفهمد... م خواستیم 

   م یدرس خواندن نمانده بود برا  ی برا  یحال گر ید یحت

 

  یچه شده جواب دی پرسیتا حاال که ظهر بود غذا نخورده بودم هر چه مادرم م شبید از
 ... دادمینم

   کردمی فکر م زهایچ  نیبه هم داشتم

 

  یاصال مکث نم کوبدی آمد که معلوم بود دارد در خانه را با مشت م یدر زدن کس ی صدا که
 پدرم است   دانستمیمخدا گفتن مادرم دلم را آتش زد...  ای ی درا باز کند صدا یکرد تا کس

 

 

  یک  شدهی ... چ نمیبب سا ی: وابهار《》: اون کجاست ؟انیک 》وارد خانه شد اربده زد  نکهیهم
 《کجاست؟

 

رفته به دختر کمال گفته بابام منو کتک   یکشیکه شبو روز نازشو م  ی : اون دخترانیک 》
چقدر بهم ضرر   یدونی... مکنمیامضاش نم گهیکمال هم قرارداد رو رد کرد گفت که د زنهیم
 《زد
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که در اتاقم را باز کرد مادرم را  دمی شنیرا م شانی... صداها گفتیم ادیبا فر  گفتی م یچ هر
 زد یهل داد و در را قفل کرد مادرم پشت در صدا م رون یبه ب

 

 پدرم《دمیبلند نکن توروخدا قسم ت م دخترمو ول کن ... دست روش انی: ک  بهار》 
دفعه فرق    نیحرفا پره ... اما ا  ن ی: من گوشم از ا  انیک 》را کرد سمت من آرام لب زد شیرو

 《داره

 

  کی 《: بابا لطفا  سلدا》بغض دار گفتم ی از اشک بود با صدا سیکه صورتم خ یحال در
 د یکوب  یآورد سمتم و با مشت م ورشی دفعه 

 

هم من هم مادرم    د یشن  یرا نم میتقال ها ی صدا یی... گو به سرو گردنم و کمرم 
 ... بود    دهی فایاما ب می کردیالتماسش م

 

که سرم   نی من هم هم دینفس کش کیو   ستادیخسته شد که دست به کمر ا کدفعه ی انگار
 را باال آوردم 

 

 رفت   یاهیچه شد و چشانم س دمی نفهم  گری که د دیبه گردنم کوب یفلز لهی وس کی  با

 

 }از زبان بهار{ 

 ... مارستانیب مشی اوریب  میشد و مجبور شد  هوشیرا آنقدر کتک زد که ب دخترم
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 بود صورتش کبود بود...  دهیتخت دراز کش ی رو

 

که چشمانش را آرام آرام باز کرد و آرام لب زد  د یا یتا بهوش ب زدیم ش یداشت صدا  دکتر
 لبخند زدوگفت  دکتر《: من کجام؟!  سلدا》

 

کردن چشمانش گفت که  نهیاز معا  بعد 《سلدا خانوم  دی هست مارستان ی تو ب شما》
 گفت  یدستانش را تکان بدهد ... اخم کرد و با ناتوان

 

دستانش را تکان بدهد...  تواندیدخترم نم کردمیتعجب م داشتم《تونم  ی:ن ... نمسلدا》
 را تکان بدهد  شیدوباره دکتر گفت پاها

 

از اشک بود با   سیصورتم که خ  ی تو دمیجواب را داد دست کش نیهم هم شیپاها  ی برا 
 《شده؟!  یدکتر چ ی آقا》بغض دارم گفتم   ی صدا

 

: خب بهار》آمد    رونیهم دنبالم ب انیرفتم ک  دنبالش《رونی ب نیاریب ف ی: لطفا تشر دکتر》
و فلج شده    دهی د بیگردن اس هی: متاسفانه دخترتون از ناحدکتر《》شده؟   یدکتر چ ی قاآ
》 

 

عمل دخترتون رو   ه یبا  م یتونی: بله متاسفانه ... اما مدکتر《》فلج شده ؟  ییییییی: چبهار》
 شد   جادیبرام ا دینور ام هی《میخوب کن
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لطفا تا فردا   شهیم ادی داره و هم پولش ز یکم سکی : بله اما هم ردکتر《》: واقعا؟بهار》
 رفت .  دکتر《... با اجازه نیو بهم اعطالع بد  نی فکراتون رو بکن

 

اشک از چشمانم درآمد   دمشی د تی که درا باز کردم در آن وضع نیدخترم هم شیپ می رفت
 《: دختر گلم بهار》

 

و تکون  دستو پام    تونم ی: مامان چرا نم سلدا》و بغلش کردم او آرام گفت رفتم 
   می چطور بگو دانستمی نم《بدم

 

  دلم《 ی: چه مشکلسلدا《》اومده ش یمشکل کوچولو برات پ  هینفس مامان  نی: بببهار》
 اما التماسم کرد   می خواست بگو ینم

 

:  بهار《》اتفاق افتاده کنمی که بهش فکر م یزی... نکنه چشدهی : مامان ... توروخدا چ سلدا》
 《ی متاسفانه فلج شد

 

ناراحت نشود   نکهیا ی و قرمز شد اشک در چشمانش جمع شد برا  دیرنگ صورتش پر  هوی
خوبت کنه اما   تونهی عمل م هیبا   گهینکن ... دکتر م هی: سلدا مامان جون گربهار》زود گفتم

 با   باز《بزارم عملت کنن   ترسمی داره م سکیر

 نگاهم کرد  التماس
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بگو که انجام بدن ... آخه  شهی موم مجونمم ت متیاگه به ق ی: مامان توروخدا حتسلدا》
 یبعد ک  یشیناتوون م یش یم ری تو هم پ یکن ی از من نگه دار یتونی فکر کن تو چقدر م

 《کنه یاز هر دومون نگه دار خوادیم

 

کند. بعد من دخترم   یشد از دخترم نگه دار یوقت حاضر نم چیکه ه  انیک  گفتیم راست
 بود نیا  میتصم نیپس بهتر  رودیم ن یهم از ب

 

دارد پس بهتر است به خدا   ی کم سکی که به حرفش گوش بدهم دکتر هم گفته بود ر 
 عمل انجام بشود  نی توکل کنم و بگزارم ا

 

  کی که داشت  انیک 《  چشم》  دمیرا بوس شیشانی بار بازو بسته کردم و پ کی چشمانم را   
 بلند شد   شی صدا کردیگوشه نگاهمان م

 

اگه به   یحت یسلدا خانوم تو گفت  یول دی کرد جادیا  یقشنگ وی احساس  ی لیخ ی : فضاانیک 》
پول منم هست و منم   ی بلکه صحبت رو  ستیجونت باشه که نه تنها جونت ن متیق

 《هم برات خرج کنم  یالیر  هیکه  ستمیحاضر ن

 

غم تنها    ایدن هیاشک بود را با  سیکه چشمانش خ یو من و دختر  رونی اتاق رفت ب از
 گذاشت  

 

 《کنم یزندگ  نطوریتونم ا یکن توروخدا من نم شی: مامان توروخدا راض سلدا》
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 ی حرکت کردم که رو انیرفتم ... به سمت ک  رونیاتاق ب  از《نکن هی: باشه باشه تو گر بهار》
 ... قاطع گفتم     ستادمیا  شینشسته بود و جلو  یصندل

 

انجام  : گفتمبهار《》شه ینم انجام》شد وگفت  بلند 《اون عمل انجام بشه دی با》
 《  دمیپول عمل رو م یشرط اگه قبول کن  هی: باش اما به  انیک 《》شهیم

 

 《؟ ی چه شرط هی: چبهار》بود حاضر بودم قبول کنم و دل دخترم را شاد کنم   یچ هر
 《نه یتنها راهش هم یول  یتعجب کن دی ؟ شا ی : آماده اانیک 》

 

 《گهی: بگو دبهار》زندیحرف م نطوریکه خودش ا ستی بدانم شرطش چ خواستیم دلم

 

مهم  گهی سلدا اومد ازدواج کنه د ی که برا یخواستگار نیکه با اول  نهی: شرطم ا  انیک 》
 《بد  ا ینه خوب باشه  ای کارمند باشه   ستین

 

: تو خجالت بهار》زدم ادیفر   دی را بگو نیا  توانستیشدم از حرفش... چطور م شکه
 《؟ی هست یچه پدر  گهی تو د ؟یکشینم

 

فلج    ای یکنی قبول م ای  نمیتو خونم بب خوامیاونو نم گهی...د نهی: من گفتم شرطم هم انیک 》
 《بهم بگو   یگرفت میتصم  یمونه وقت یم
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  نی ا شدی حاضر م ی... آخر چه مادر یسردرگم ایدن ک یاز حرفش رفت و من ماندم با   بعد
 رد؟ ی شرط را بپذ

 

اه کند مخصوصا تباه کردن  دختر هفده ساله اش را تب یزندگ  شدی حاضر م یچه مادر 
اش را   ندهیآ  هیکه فقط تحمل کرده بود تا حداقل زندگ  دهیمثل سلدا زجر کش  یدختر یزندگ 

 خودش بسازد ...

 

کرده بودم که از هر کدامش   ریگ  یجاده دوراه کیسر  قایکدام راه را انتخاب کنم ؟دق ایخدا
 ...  شدیدخترم تباه م هیزندگ  شدمیرد م

 

جاده   نی داشت ا یاصال راه بهتر ایبودم کدام راه را انتخاب کنم که بهتر باشد    مانده
 دوراهه؟  

 

 ست ی جهنم که نامش زندگ  ن یاز ا رمیدلگ

  

 ست ی صورتم جار ی که رو  ییاز اشک ها زارمیب

  

 ست یکه باق ییام از نفس ها  خسته
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 ست یکه دوراه ی بر سر جاده ا  گرفتارم

  

 ست یواه ی ها دیهنوزم اعتمادم به ام اما

 

 

  یتباه م یدخترم در اوج نوجوان  ی زندگ  کردمی را قبول م ان یرا کرده بودم اگر شرط ک  می فکرها
 ماند   یدخترم فلج م  کردمیشد اگه هم قبول نم 

 

 

  میاگر بفهمد ... تصم کندیام م  چاره یب  انیک  دانستمی راه که م کیراه داشتم....  ک ی  فقط
 رم یگرفتم که از خود کمال پول قرض بگ

 

 بفهمد هر جور شده پولش را پس بدهم   انیک  نکهیو تا قبل از ا 

 گرفته  بود   هیکه از گر  ی با صدا ا  یشرکت شدم رفتم سمت منش وارد

 

 ی: وقت قبلیمنش《》نم یارغوان رو بب ی آقا  خواستمیم دی: سالم خسته نباشبهار》
 《قبول کنه دی پارسا اومده شا ی که همسر آقا د ی: نه اما بهشون بگاربه《》نیدار
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: اتاق آقا کمال  یمنش》را برداشت و زنگ زد به اتاق آقا کمال بعد از چند لحظه گفت  تلفن
 《 دی اون قسمت هست بفرمائ

 

آمد   ییرفتم سمت اتاق و چند تقه به در زدم و وارد اتاق شدم که آقا کمال با خوش رو  
 《دین یبش دی بفرمائ نی :به به خانم پارسا خوش اومد الکم》طرفم

 

  ری: خکمال《》خواهش ازتون دارم هی: سالم آقا کمال متاسفم وقت ندارم ... فقط بهار》
 《در خدمتم  ی باشه چه خواهش

 

را قطع کرد و با   حرفم《د ی گفت  انیدر مورد دخترم به ک  یچ  دونمی : آقا کمال نم بهار》
 خجالت گفت 

 

: راستش دخترم نورا با سلدا خانوم دوست شدن که سلدا خانوم گفتن پدرشون  کمال》 
قرارداد ببندم...  یآدم  نیجهت نخواستم که با همچ  نیمنم از هم کنهیدست روشون بلند م 

 《نیفقط هم

 

و حاضر   ده ید  بیدخترم رو کتک زد و آس انیک  ن؛ ی: آقا کمال متاسفانه بخاطر همبهار》
پول عملش رو بده ... اومدم ازتون خواهش کنم که پول عمل رو شما به عنوان   ستین

 《 گردونمیبعدش بهتون پول رو برم  نیقرض بهم بد 
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: من ... من واقعا نم... کمال》که کامال تعجب در صورتش معلوم بود با تته پته  گفت کمال
 《افته یم   یاتفاق نی همچ دونستمیبگم شرمنده ... نم یچ دونم ینم

 

: بله بله من  کمال》را قطع کرد و گفت  حرفم《که افتاده اما االن  هی: متاسفانه اتفاقبهار》
 《دمیاون پول رو بهتون م 

 

 

بود   ازین انیمن و ک   تیرضا ی پول را پرداخت کردم فقط به امضا مارستانیسمت ب برگشتم
 و با غرور گفت  دی که خودش آمد سمتم خند  می رفتم که خبر را بگو

 

خودم پس انداز داشتم و از    ی: اره فکر کردم ولبهار《》ن؟ ی : خب فکراتون رو کردانیک 》
 《دوستامم پول قرض گرفتم و پول رو جور کردم 

 

   دییدانست چه بگو   یشکه شد نم انگار

 عمل اماده کردن  ی و سلدا را برا  میزمان زود گذشت که امضاها رو داد  آنقدر

 ...................................................... 

هفته که در ترس و استرس بودم که  کی گذشت    یکه از عمل سلدا م  شدیم ی هفته ا کی
 بفهمد پول را به عنوان قرض از کمال گرفتم ... انیمبادا ک 
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شک کرده ... سلدا هم   دانستمیز کردم ... مپس اندا یکه پول را چطور دی پرسی هر روز  م 
 آرام راه برود   توانستیو م شدیکم کم داشت خوب م

 

  ی که ببرم به سلدا بدهم صدا کردمیخوب شده بود خوشحالم... داشتم غذا آماده م نکهیاز ا 
 بود  انیزنگ در آمد رفتم باز کردم ک 

 

: برنج خورشت  بهار《》ناهار؟   میدار  ی: ممنون ؛ چانیک 《》ی : خوش اومد بهار》 
 《: خوبه ...پسرم کو؟ انیک 《》

 

سلدا را دادم    ی رفتم غذا اول《ار ی: باشه پس ناهارو بانیک 《》دوستاش  شی : رفته پبهار》
 هم آمد در را باز کردم  انیرا آماده کردم که را زیبعد آمدم م

 

 《ایمادر دن نی : سالم به بهترانیرا》 

 《: چشمانیرا《》 می غذا بخور ایتاتو بشور بپسرم برو دس  ری:سالم به شبهار》

 

 

را چک   شی شدم هر بار  داشت گوش انیکه متوجه ک   می حال خوردن ناهار بود در
 《: نهانیک 《》؟ی هست ی: منتظر کسبهار》کردیم
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تمام شد تشکر کردو بلند   شیغذا انیبود... ک  ریفکرم درگ  یلیشدم خ می خوردن غذا  مشغول
 شدم ...   ریهم گفت س انیشد رفت در اتاق را

 

 را جمع و جور کردم و ظرفها را شستم و به اتاقمان رفتم  زیهم بلند شدم و م من

 

: باشه   بهار《》یزنیلباس رو برام اتو م نیا زمی: عز انیک 》بود ستادهی کمد ا ی جلو انیک 
 خورد   زنگ شی قدم از کمد فاصله گرفت که گوش چند《

 

 ی کنجکاو  با《داداش گلم .... اومدم اومدم ی دونه ا هی: الو .... آها امادس...  انیک 》
... چندتا برگه مربوط به شرکت آماده کرده من   قمی: رف انیک 《》بود؟ ی: ک بهار》 دمی پرس

 《خدافظ رمیفعال م

 

  دمیکه د کند یسلدا چه  م نمیرفت... من هم بعد اتو کردن لباسش رفتم بب رونیخانه ب از
 رودیبلند شده است و به  سمت آشپزخانه م

 

: من برات  بهار《》آب بخورم  خوامی: مسلدا《》؟یدار ی:مامان جون کاربهار》
 《رمی: نه خودم م سلدا《》ارمیم

 

که دل من را شاد کرد  دی ندخ《م ی با هم بخواب ایتو اتاقت بعد ب  رمی: باشه پس منم مبهار》
 بودم    میبچه ها ی عاشق خنده ها
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رخت خواب   کی اتاقش شدم   وارد《: خدا نکنهبهار《》: باشه قربون مامانم برم سلدا》
 در آوردم و کنار رخت سلدا پهن کردم...   گرید

 

... سلدا وارد اتاق شد و مثل بچه دمی خریدخترم تخت خواب م ی فرصت برا نیدر اول د یبا
 و نوازشش کردم  دمی را بوس شید در بغلم... موهاها آم 

 

ها ...  نی خوابیم نی دار ی:  اوه مادر و دخترانیرا》داخل آمد   انیکه در اتاق باز شد و را 
 را دراز کردم   دسمتم 《ام؟یمنم ب

 

به هم   هیشب  شانیدوتا بچه ،  دوقلو بودند اما نه رفتار و نه چهر نیا《پسرم  ری ش ای: ببهار》
 د ی و پوست سف  یآب  ی نبود... سلدا به من رفته بود چشا

 

و اندام مناسب اخالقشم مهربان و دلسوز و بخشنده اما شکننده و تنها   ییطال  ی و موها 
 اش بود   دهی رفته بود قد کش انیکه به ک  یزیچ

 

 

بود   انیک  هی قدش بلند کامال شب   ی غنچه ا ی و لبا یپوست گندم  اه یسچشم و ابرو   انیرا اما
 نه در حد سلدا   یاما رفتارش شوخ و مهربان ول

 



 ی ساز زندگ 

 
46 

 

: بهار》  میرا به آنها  بگو  یزیچ  کی دلم خواست   کدفعهی  دمی را در بغلم د شانیهردو یوقت
رو   گهیوقت هم د چی من نبودم شما ه یروز هیاگه  دیشما دوتاا  میمن تمام زندگ  ی عشقا

... باشه  نی رو خراب کنه مثل کوه پشت هم باش نتونیب یچیه  دی....نزار دیتنها نزار
 《نفسام

 

: آخه   سلدا》هم گفت  سلدا《  گهینکن د  مونی: مامان احساسانیرا》معترض گفت  انیرا
 《 خورهی بودن من به چه درد م یمامان تو نباش

 

 《چشم 》دو با هم گفتن  هر 《باشه ادتونی  ی:باشه ولبهار》

 آنها ... ی هر دو ی کردم نوازش کردن موها شروع

 

وقت   چ ی توانست به بنده اش بدهد کاش ه ینعمت بود که خدا م  نیبنظرم بچه بهتر 
 فرق نگذارد  شی هابچه  نیب یکس

 شد  یچشمانم آرام آرام گرم خواب م 

 

  زند یما را از جا پراند  ...معلوم بود  با مشت در م ی هر سه   یمحکم در زدن کس ی که صدا 
 وحشت زده گفت  انیو اصال مکث  ندارد را

 

 شهی: نمانیرا 《》پسرم نرو》را گرفتم   شی شد که برود  اما جلو بلند《هیک  نی خدا ا ای 》
   《رمی: من مبهار《》که نرم
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  سلدا《مامان سای وا  : انیرا》دنبالم   دی هم دو انیرفتم و را  رونیاز اتاق ب یشدم و فور بلند
 ی بود از چشمانش معلوم بود خون جلو  انیهم پشت سرم آمد ...  در را باز کردم ک 

 اد یبرگه بود فر کی چشمانش را گرفته ... در دستش 

 

: خودتو نزن به کوچه  انیک 《》شده  ی: آروم باش... چبهار《》کشمت یبهار... بهار... م  》زد 
برا عمل اون دخترت از   یداشت از یکه تو پول ن یخ یکه تار گهیبرگه داره م نیچپ... ا یعل

   《شده زیشخص کمال ارغوان به کارت تو وار 

 

چند روز چقدر   نیاتفاقات ا  نی گفتم ا  یخدا چه م ی گرفته ... وا نت یرفته بود پر د یپر  رنگم
 《بده  حی:باش توضانیک 《》دمی م حیبرات توض 》با تته پته گفتم  امد ی م شیتند پ

 

قبول  نویا تونستمیازدواج کنه منم نم دیحتما سلدا با  ی . خب تو گفت:خب ..بهار》
 《: خفه شوووووان یک 》زد اربده《کنم

 

و سلدا    انیآورد سمتم و شروع کرد به کتک زدنم ...را ورشی که  می بگو یزی خواستم چ 
 چشمانش را گرفته بود ... ی اما خون جلو رندی را بگ شی قصد داشتند جلو

 

  شی و سلدا  همچنان قصد داشتن جلو انیرا زدیمن را کتک م  انیبار بود که ک  نیاول ی برا 
 را هم هل داد به عقب  انیگوش سلدا و را  ریبرگشت و زد ز  انیکه ک  رند یرا بگ
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  انینداشت سلدا و را ده ی کردم فا یشروع کرد به کتک زدنم ... هر چه التماسش م دوباره
 رند ی را بگ شی قصد داشتن جلو یلیخ

 

بود را بلند کرد و در  زیکه رو م ی ا شهیدفعه بشکه ش کی.... زدیاما هر بار انها را پس م  
 سرم شکستش  و خودش عقب رفت ....

 

  دنیو سلدا  جلو آمدند که قبل از رس انیو را  رفتیعقب عقب  م انیک  رفتیم جی گ سرم
 رفت و نتوانستم وزن خودم را تحمل کنم  یاهیانها به من چشمانم س

 

 ]از زبان سلدا [ 

 

  واریشد و افتاد که با افتادنش سرش به سنگ د  هوشیب م یما به مادرم  برس  نکهیاز ا قبل
 برخورد کرد ... 

 

  دادی جواب نم کردمی م شی هرچه صدا امدیسمتش از پشت سرش خون م می رفت انیرا با
 《امان مامان تو رو خدا چشاتو نبند:م سلدا》

 

تورو خدا مارو تنها   مامان》 زدیم  ادی کرده بود فر سی که اشک مثل من صورتش را خ انیرا 
 کلمه از سمت مادرمان ...  هیاز   غیدر اما《نزار
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  ند یبیحال م نیانسان مادرش را در ا یوقت  ستیچه لحظه بد    ستیچه حس بد  

 داد ی مادرم جواب نم  کهنیشده بود از ا  دیکه ناام انیرا

 

همه   نهایا  کردمیم احساس《مارستان ی مامانو ببر ب  ای: بانیرا》زد  ادیرو کرد سمت بابا و فر  
  امد یزد بهوش ن شیاش خواب است... پدرم هم هر چه صدا 

 

هم پشت سرش   انیرفت من و را رونیبلند کرد و از خانه ب  شیدستها ی او را  رو یفور
 م یزدیمادرم را صدا م   مانی هر سه تا  میکه بود  نی... در ماش می رفت

 

  تا《نیاریرو ب برانکارد》زد ادیفر   انیرا  می دیکه رس مارستانیب ی کلمه ... جلو کی از  غیاما در 
 م ی اما اجازه ندادند  داخل برو می کرد شی اتاق همراه ی جلو

 

 

هم داشتم   من《ری مامانو از ما نگ  ایخدا 》کردیشده بود هر بار تکرار  م قراریکه بد ب انیرا
   خواندمیم دانستمیهر چه سوره م

 

...   خوردی من به چه درد م هی زندگ   وفتدیب یمادرم اتفاق ی هم در ُشک بود ... اگر برا  پدرم
 دارد ؟ ... ییبدون او چه معنا یاصال زندگ 
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من   نهایبال بخاطر من سر مادرم آمد مقصر همه ا  نیا اتفاقها همه  بخاطر من بود... نیا 
 بودم... 

 

  شدم یوقت با نورا دوست نم چی من بود کاش آن روز ه اشتباه

 باعث اشک برادرم شدم    من

 

دکتر حال همسرم   ی : آقاانیک 》سمتش  می رفت یآمد فور رونی دکتر از اتاق ب 
 تو کمک کن... ای خواست جواب بدهد خدا یانگار دلش نم دکتر《چطوره؟

 

  ادیفر  انیاز اشک بودند را  سیکه خ ییبه چهره ها   کردینگاه م انیهر بار  به من و را 
 رو کرد سمت بابام  دکتر《مامانم چطوره؟ حال》زد

 

  نیخواب است ...  ا نیا نه《  گمیم تی ...تسل نی: متاسفانه همسرتونو ازدست داد دکتر》 
 ...دیشن  یخوب نم می انگار گوشها ستین یواقع

 

سنگ صبورم رفت ، مادرم رفت... نه نه امکان نداشت ... آنقدر شکه  شدم که  یعنی 
 رفت   یاهیچه شد که چشمانم س دانمینبود نم چکسیه  ی حواسم به رفتارا

 

 تو گذراندن هر ساعت  یاست ب دردناک

 سخت عادت  ی روزها نیکنم؟ هنوز نکردم به ا چه
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 ست یادگاری از تو  رمنگ یجا م هر

 ست ی کرد تورا از من بد روزگار جدا

   یخاک ر یجان ز یبحال تو که ب  خوش

 ی از هر غم و بار جدا

 یتاب یبا ب  کنمی م یکه روز ها را سپر نجا یا منم

   یدلتنگ ستی باوفا  اریکه  دمیفهم تازه

 

 

 

 

 

 فصل دوم   شروع

 

وقتها با خودم   یهم سخته .... بعض یلیهنوز که هنوزه باور کردنش سخته خ ای لیقول خ به
 ! ... خورد؟یحضور مادرت به چه درد م یتو ب  یزندگ  میگو یم

 

  نیمن دکتر بشوم و آخر  خواستیدلش م نکهیافتم ...ا یمادرم م ی آرزو ها  ادیبعدش  اما
 م یمواظب هم باش  انیحرفش که گفت من و را
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 ... برمیم شیرا پ م یزندگ  لیدل نی فعال به ا 

 خوش سابق نبود ... انیآن را  گری گرفته شده بود د  یل یخ انیبرادرم،  را  اما

 

   کندینم هیکه گر  ییچه شبا  امدیاشک از چشمانش ن یکه از سن ده سالگ یپسر 

 ...بردیخوابمان  نم میکرد یکه شبها تا بوسش نم  یسخت است دل کندن از مادر چقدر

 

اش  یخال  ی کم کم  به جا گری خواب است د  رشیکه مادرم ز  ی خاک سرد دنی اما االن با د 
 ......  میکنیهر چند سخت  عادت م

 

 ی طبغ روال عاد شی... زندگ   ستی ن گریاما پدرم ؛او  بعد از چهلم انگار که نه انگار مادرم د 
رفت افتاد   جی او سرش گ دی گوی م یم را کشتتو مادر گفتی هم  م انیگذشت... هر چه را یم
 ... 

 

 

  نیکمی آور نبود ...امروز  تعجب میبرا   زیچیه گرید دی اتفاق جد  کیروزمان شده بود   هر
 ...  ختیر یاشک م یسالگرد مادرم  بود... برادرم همانند ابر بهار

 

را پاک کردم بلند شدم تا   می من هم اشکها خواندیسنگ قبر بود و فاتحه م  ی پدرم باال 
 《 می: داداش ... فدات شم پاشو کمکم شربتارو پخش کن سلدا》ها را پخش کنم ینیریش
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چقدر حالم بد   گفتندیم تی تسل گرفتمیهر که م ی هارا جلو  ینیریش یوقت 《: باشهانیرا》
... اخ عجب   ند یجمله را در مورد مادرم بگو  نیا یروز  کی کردم  ی... فکرش را هم نم شدیم

 بود   یروزگار

 

  هیکه کرا ی ... بعد از ناهار که در مسجد م یداشت ی بد یلیخ ی که روزها میگو یخالصه م 
 شدند ... شان یپخش شد مردم روانه خانه ها میکرده بود 

 

  گریدمادرم که  یشرکت کنم آن هم ب ییهامراسم  نی در هم چن خواستی دلم نم وقتچ یه 
 کرد که من در مراسم خود مادرم باشم...  ی... اما دست روزگار کاراصال امکان نداشت.

 

  یبود که وقت نیاشتباهم ا  نی سخت بود ...احساس تنها بودن داشتم... بزرگتر می برا یلیخ
 بودم ... ندهیمادرم کنارم بود منتظر آ

 

  وفتد یقرار است ب یاتفاق نیهمچ دانستم   یکه نم فیرا ساختم... اما ح می اهایرو  ندهیآ در
 برگرداندش  شهیرفت و نم کهیزمان فیح

 

  

  ستین یترک  لمیف  یگرفتم زندگ  ادیمن هم   دهد یم  ادیرا   زهایچ یلیزمان خ ندیگو یم راست
 خوش داشته باشد   انیکه پا
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 که مرگ است  انش یاند و گرنه پا میگذرانیکه م ی الحظه یزندگ  ی های خوش ؛

 

  شیکه هرجا ی جلو در آپارتمانمان هرچند عادت کرده بودم که بروم در خانه ا می دیرس
 مادرم است اما هنوز سخت بود... ی ها یادگاری

 

  یزیما چ نکهیبدون ا  《امیم  گهیچند ساعت د  من》پدرم گفت  می شد ادهیپ انیمن و را  
 گفت     انیرا می از در وارد خانه شد یسمت خانه وقت می رفت میی بگو

 

من هم رفتم حمام کردم و بعدش رفتم   《باشه قربونت برم 《》بخوابم خستم  رمی م من》
 را استراحت کنم  یساعت کی تا 

 

  امدهیرفتم ؛هنوز پدرم ن رونیشدم تا غذا درست کنم از اتاق ب  داریب میساعت و ن ک یاز   بعد
 خانه  امد یم  رید ریچند ماه اخ نیبود ... ا

 

 

در   خچالی... کالباس ها را از   می خوردیآماده م ی غذاها شتر ی بلد نبودم غذا درست کنم ب ادیز
 اوردم و نان ها را آماده کردم

 

را صدا کنم ...   انیرا که آماده کردم رفتم تا را زیشورهارا خورد کردم م اریبعدش گوجه و خ 
 زدم  شی چند تقه به در اتاقش زدم و وارد اتاق شدم خواب بود آرام صدا
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غذا   ایب  پاشو》را آرام باز کرد دوباره گفتم  چشمانش《 انیجان... را انیرا》 
 《ام ی: باش تو برو منم مانیرا 《》می بخور

 

رفتم  و نشستم ...او هم  دست و صورتش را شست آمد نشست... خواستم   زیسمت م به
 گفتم  یاما مردد بودم ول می بگو یزیچ

 

  دمینگاهم کرد خودم خجالت کش یجور کی 《کجاست ینیبابا بب یزنگ بزن شهیم  انیرا》 
 او زنگ زد  یشدم ول الیخیب

 

را قطع  یگوش 《... باش می شام بخور می فقط خواست سی... نه مهم ن یی : الو... کجاانیرا》
 م یشام خوردن شد  مشغول 《ادیم گهی: گفت تا چند ساعت دانیرا》کردو گفت 

 

   او《: باشه سلدا《》 شورمیمن ظرفا رو م یآبج 》گفت    انیرا  میرا که جمع کرد  سفره
 رفت مشغول شستن ظرفها شد  

 

  لمیف  کیشد  زی... خانه که تم دم یکش یخانه را جمع کردم و جاروبرق یاضاف  لیهم وسا  من
   می نگاه کن انی آماده کردم تا با را
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  لمی با هم ف  ای: ب سلدا《》ی: بله ابج  انیرا》لحظه بعد آمد   چند 《انی... را ان ی: را سلدا》
 《: حوصله ندارمانیرا《》مینگاه کن

 

را   ونی ز یو تلو  می نشست《: باشه انیرا》جواب داد حوصلهیب《: لطفا بخاطر من سلدا》
 روشن کردم  

 

رفت تا در را باز کند من   انیزنگ در آمد را ی شب بود که صدا مهیساعت دوازده ن حدود
 هم بلند شدم که بروم در اتاقم اما بابا از در آمد داخل و گفت 

 

مبل نشست من و   ی خودش جلو تر رفت و رو و《سالن کارتون دارم   نی ایدو تون ب هر》
 ...  می مبل روبه روش نشست ی و رو می هم پشت سرش رفت انیرا

 

 از چند لحظه گفت  بعد

ادامه داره ... بهار  یاما زندگ  می ها درسته مادرتون رو از دست دادبچه  د ینی: خب بب انیک 》
 《دیوفت ی حال ب ن یروز به ا هیخواست شما   یوقت دلش نم  چیه

 

لحظه احساس   کی  دادیم مان ی سال تازه داشت دلدار کی بود بعد از  ب یعج می برا یلیخ
 ادامه داد  ستین ش یکردم خود واقع
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  گهیساله که مادرتون د  هی االن  نیو خوش باش نی تون ادامه بد یبهتره به زندگ  پس》
که داشت   ییاونو به آرزو ها  دیکن ی...  حداقل شما سعستی ن ریو مرگ جبران پذ ستین

تا آخر عمر عزادار مادرتون باشم من   تونمینم یعن یدارم  ی...... اما منم حق زندگ  دیبرسون
 《... خوامیم

 

هان؟   ؟ی ریزن بگ ی خوای: تو مانیرا》که زد حرفش را قطع کرد  ی ادیبلند شد و با فر  انیرا
 که زد ...   یاز حرف شکه《اره بابا؟

 

زن   خواهدیم دی انقدر زود مادرم را فراموش کند و بگو توانستی پدر چطور م نیا
 《تا آخر عمر که عزادار مادرتون باشم تونمینزن... دوما من نم ادی: اوال فرانیک 》رد؟یبگ

 

  یکس میتونی ... ما نم گهیراست م انی را》سکوت کنم بلند شدم و گفتم  توانستمیهم نم من
 《از تو نظر نخواست یخفه شو کس یکی : تو ان یک 《》 می ر یرو بپذ

 

ولش کن ... فعال که  یابج》مبل و گفت   ی و نشست رو دیکش قی چند نفس عم انیرا
 《نجا یاز ا می ری بعدش ما م کشهی سال طول م هیهم کنه  دایده تا پنکر دایرو پ یکس

 

شد...   یخدا باورم نم ای《که عقد کردم  شهیم ی... من سه ماه انیرا یکنی : اشتباه مانیک 》
 باز بلند شد و اربده زد ان یهنوز سالروز مادرم نشده بود عقد کرده بود را یعنی

 



 ی ساز زندگ 

 
58 

 

...  ؟ی ... هنوز سالروز مادرم نشده بود عقد کرد یهست یک   گه ی...اخه تو د؟ی گفت  یچ تو》
 《ی هست تو باعث مرگ مادرم ادتیاصال 

 

  ی: احساس ننگانی را《》شد افتاد ُمرد  هوشیب نکهی : درست حرف بزن اون بخاطر اانیک 》
 《ی... اصال ارزش انسان بودن نداریکنم که تو پدرم  یم

 

هست    تی: حالانیک 》گوشش زد قطع شد  ی که پدرم رو  ی ا یلیبا س انیرا  ی بعد جمله
پدرت حرف مفت   ی تو رو یریبگ  ادی رو زدم تا  یلیس  نی ...من پدرتم ا؟یزنیم یچه زر یدار
 《   نی چه نخوا ن یچه بخوا نجایا ارمی.... فردا هم زنمو مینزن

 

که چشمانش   ان یبود... رفتم سمت را امدهیدر اتاقش انگار اصال خوش بودن به ما ن رفت
 پر از اشک بود 

 

  یگذره... فقط سخت ی: نه نمانیرا 《》گذرهیروزا هم م نیناراحت نباش لطفا... ا داداش》
 《برا ماست   ایدن ی ها

 

 یروان شوند و خال می من هم اجازه دادم تا اشکها رمی خودم را بگ ی جلو توانستمی نم گرید
 رد  مبل خوابمان ب  ی که رو می کرد هیگر  ان یبشوم انقدر با را

 

  نیی شده بودم نمره ام کم کم داشت پا  میبعد از ظهر بود من مشغول درسها کی ساعت   
 کردم... یچند وقت را جبران م نیهر جور نشده ا  دی با امدیم
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: جونم   سلدا《》ی:آبجان یرا》در زد و داخل شد   ان یکه را خواندمیم کی ز یداشتم ف 
 《شمیم تی: دارم اذ انیرا 》گفت ی قرار یب با《داداش

 

محکم باشم تا    دیشد ...اما من با  یداغم تازه م دمی د یحال م نی برادرم را در ا یوقت 
 بتوانم به برادرم کمک کنم 

 

... چند وقته به درس   یمحکم باش   دیتو با  یکن  یم ینجوری:فدات شم چرا ا سلدا》 
مامان هم که   ی نکن؛ حداقل به خاطر آرزوها یکنم کوتاه ی... خواهش می دی نم تیاهم

مامانم   ی...حت می محکم باش  دی اما با شمیم تیبه خدا منم دارم اذ  یمحکم باش  دی شده با
 《می باش ینجوریخواست ما ا یدلش نم

 

  ی رفتم رو 《:البته  سلدا《》ینوازشم کن شهی.... اما االن م کنمیم موی : باشه سع انیرا》
 ...   شی ش کردن موهاگذاشت شروع کردم نواز می پاها ی رختخواب آمد سرش را  رو

 

کرد...    یحال؛  حالم را بدتر م نیبرادرم در ا دنی... دافتادی اتفاق نم ن یوقت ا  چیه کاش
 شد و خوابش برده بود   ی م قهیدق ۴۵حدود 

 

نخواندم   شتریهم بلند شدم رفتم سمت کتابم و شروع کردم به خواندن.... دو صفحه ب من
 شد ....   ردای از خواب ب انیزنگ در امد را ی که صدا
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نگاه به من کرد و رفت تا در را باز کند ، من هم پشت سرش رفتم در را باز کرد و  کی
 شد پدرم  هم پشت سرش بود  داری خانم پد کی قامت  

 

را   انیرا  و《داخل ا یجان ب تای :ب انیک 》لبخند زد  بابام 《کارتون؟   د؟ییبفرما 》گفت  انیرا 
 هل داد به عقب راه را باز کرد

 

 هم سن و سال خودمان است داخل شد   دی فهم  شدیپسر هم که م  کیبعد آن   

 سالن رفتند... به

 

خونه   هی؟... خب  نجایا ی :چرا اومدانیرا》 انیهم پشت سرش رفت من هم بعد را انیرا 
 《پول خرج کنم  خودیخونه منه و الزم ندونستم که ب نجای: اانیک 《》یگرفتیم گهید

 

بابا بدون توجه   اما 《زشت ختیر یب یاریدووم نم ادی ز》رو کرد سمت آن زن و گفت انیرا
 اشاره کرد سمت آن زن و گفت  انیبه حرف را 

 

  تا یب《انیجان دخترم سلدا و پسرم را تای ب》رو کرد سمت ما و گفت بعد 《تایب همسرم》
 نگاهش کردم   یجور ک یسمت من اما   دی هم با ناز دست کش

 

هم ساکت نماندم و   من《ادب ندارن نایا انگار》و رو به پدرم گفت   دیدستش را کش که
 جوابش را دادم
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بعد رو به آن پسر   رفتیم ی هم هر بار چشم غره ا  پدرم《نداره یبه فضوال ربط  نجاشیا》
 《تای هم آقا کامران پسر ب نی ا》کردو گفت 

 

داشت خو   رتیاقا؟ اگه غ میگ یها هم م رتیغ یتا حاال ما به ب  ی: آقا کامران؟ از ک انیرا》
 《کردیسن ازدواج نم  نیمادرش اونم تو ا  زاشت ینم

 

شد و   ک ی نزد انی پسر هم به را اون《ان یحرفات باش را مواظب》دی بلند غر ی با صدا بابا
 《یگیم یچ  یبدون دار یزنیحرف م  یوقت》گفت

 

 رفت   رونی خانه ب از《رونیب رمی من فعال م  مامان》گفت   تایرو به ب بعد

 《نیادب یب یلی شما خ واقعا》با تاسف به ما گفت  تایب

 

  تای: شما دوتا بهتره با بانیک 《》شه یادب نکن برات بد م یادب ب یب نقدری: ا انیرا》
 براتون.... گذرهیو گرنه سخت م نی بساز

 

:بهتره با من تای ب》هم با اخم گفت تای رفت ب ونریخانه ب از《دنبال کامران رمیمن م 
 《 شهیو براتون گرون تموم م نی اریمنو باال م ی وگرنه اون رو نی بساز
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پس   یخونه ندار نیتو ا  ییجا  چ ی: تو هسلدا《》شه؟ یبدونم چطور تموم م شهی:مانیرا》
 《یبهتره با ما کل کل نکن

 

:  انیرا《》ره یم یمونه و ک  یم یکه ک  م یفهم ی؟....با گذر زمان م یگی م ی جد ی : واتایب》
 《؟یکنی زر زر م یدار یتو چ

 

  یرفتار نیکه تحملت کنم... مطمئن باش کوچک تر  ستمیآقا پسر من مادرت ن نی : ببتایب》
 《یبش مونیموندن پش  نجایکه از ا کنمیم یکار نمیازت بب

 

باهاتون   خوامی:چون خسته ام نمتایب《》؟ یزنیحرف م ینطوریکه ا یهست  ی: تو ک سلدا》
 《تو اتاقم   یبزار  ی.... بهتره چمدونمو برداروفتمیدر ب

 

بودم که رفتم سمت   یاز دستش عصبان  آنقدر《چشم ... نطوری: نه بابا ... که اسلدا》
 در راهرو پخش شد  شیکه کل لباسها رونیچمدانش از سالن پرتش کردم ب

 

چمدونتو بردارم  ی: مگه نگفتسلدا《》یکنیم  کاریچ ونهو ید ی دختره  ی : واااااتایب》 
 《ی دیکارتو پس م نی : حساب اتایب《》

 

کرد و شروع کرد جمع کردن  ینگاه عصب  کی  برگشت《: منتظرمسلدا》  میگو ی و م خندمیم
 ...  دی خندینگاه کردم داشت م انی..... به راشیلباسها
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  کی لبخند و  کی بودمش من هم   دهیند نگونهیبه قربانش بروم چند وقت بود ا یاله
 《نم یبب نویا ختیدرسمو بخونم .... حوصله ندارم ر رمی: من مسلدا 》چشمک زدم 

 

فکر   یچ یکردم به ه یدر اتاقم و شروع کردم به درس خواندن سع  رفتم《: منمانیرا》
 نکنم.... 

 

شروع کردم به خواندن   الی خیم و آن پسر شدم بآمدن پدر ی از داخل اتاقم متوجه صدا 
 بابا از همانجا بلند شد    ی درسم که صدا

 

  بدون《نی .... لطفا شما با هم بساز رونی ب میر یناهارو با هم م تای: بچه ها منو بانیک 》
 .... واریدادم به د هیبدهم تک یجواب نکهیا

 

غذا بخورند.... اشک در چشمانم جمع شد   رونیوقت نشد که پدرم با مادرم بروند ب چیه 
 .... کنمیپاکش م دنیاما قبل از چک

 

  شیپ قهیکه تا چند دق ی: کسسلدا》شودیداخل م تایو ب شودیدر محکم باز م کدفعهی 
 《تو اتاق ادیدر بزنه م نکهیخودش بدون ا  زدیحرف از ادب م
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  ادمیآخه  رمی .... بابات گفت از تو جوراب بگ نیندار  زایچ  نیعادت به ا : فکر کردم شماتایب》
 《ارم یرفت جورابامو ب

 

  ای : بسلدا》دست جوراب پرت کردم سمتش  کی شدم و   بلند《: باشه چرا که نهسلدا》
 《گهی:جورابه دسلدا《》ه؟یچ   نی: ا تایب《》ریبگ

 

را   جورابها《مزه  ی :بتایب《》... مدلشه ستی: نه مردونه نسلدا《》که مردونه ان نای: ا تایب》
 رفت  ... رونیپرت کرد و از اتاق  ب 

 شد یکنم حالم خوب م  شیعصبان نکهیاز ا 

 

  یلینرفته بودم .... خ رونیو از اتاق ب خواندمیهنوز درس م شدیم میساعت سه و ن حدود
 را باز کردم  خچالیگرسنه ام شده بود ... بلند شدم رفتم سمت آشپزخانه در 

 

: تخم مرغ درست  سلدا《》گرسنمه  یلیخ ی: آبجانی را》هم وارد آشپزخانه شد انیرا 
 《میوقته نخورد یلیخ یفالفل درست کن  شهی :نه مانیرا 《》کنم؟

 

  کی من هم  رونیچشمک زد و رفت ب کی 《کنمی خودمو م یاما سع ستمی: بلد نسلدا》
 شکل درست کردم ....  ی ا  ره ی بسته نخود چرخ کرده در آوردم و دا
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شروع کردم درست کردنشان  ... نصف فالفل هارا درست   ختمیتابه هم روغن ر کیدر  
 باز آمد   انیکردم را

 

من که  ادیم یسوختن  ی : کجا بوسلدا《》اد یم یسوختن ی چقدر بو ی:آبجانیرا》
 《.... حواسمو پرت نکن بزار خوب درستشون کنم مفهمینم

 

خدا به   یراه انداخت  یسوختن ی بو ینطوری:تا االن حواست بود اانیرا》خودش آروم گفت  با
 《برسه که حواست نباشه یداد روز

 

نخودها شدم گوجه   هیبق الیخی ب گرید《: نه نهانیرا 《》متوجه نشدم ی گفت  یزی: چسلدا》
 را صدا زدم  ان یهارا آماده کردم بعد را ارشوریو خ

 

  گمی: م انی را》را  کمکم آماده کرد  زی امد و م انیرا《ز یرو ببر بزار سر م نا یا ایب  انی: راسلدا》
 《برم کامرانو صدا بزنم؟

 

که کامران بود چند تقه به در زد  یسمت اتاق  رفت《م یستی: اره بنظرم ما که ظالم نسلدا》
 و وارد اتاق شد .... 

 

داشت ،صورت بور و   ی لحظه بعد با کامران از اتاق خارج شدند ... کامران قد بلند ندچ
 ی قهوه ا ی با موها یچشمان عسل
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من لقمه اول را   م یو آماده کرد می نان برداشت کی،نشستند هر کداممان  زیآمدند سمت م 
 که خوردم حالم به هم خورد ...

 

بخاطر   ارم یکم ب شانیجلو  خواستمیما نمبخورم ا  توانستمینم دادندیم   یطمع بد سوختن 
 《خواد یم ریدلم نونو پن بی: من امروز عجسلدا》گفتم  نیهم

 

چرا منم مثل تو دلم نون   دونمی : نمکامران》گفتن  عیو کامران هم از خدا خواسته سر انیرا
 《منم دلم خواست  نی : شما گفتانیرا《》خواست   ریو پن

 

  رویبرو پن  رمی میم یدارم از گرسنگ ی: آبج انیرا《》خوره؟یرو م  نایا ی: خو ک سلدا》
 《  اریب روی نباشه فعال نون و پن نای: تو کارت با اکامران《》اریب

 

 یاز گرسنگ  ای ... به قول بعض می مشغول خوردن شد مانی را آوردم .... هر سه  ریپن رفتم 
 جونمون در رفته بود...  

 

به   انیهم مثل را کامران《 شی : آخانیرا》و گفت   یداد به صندل هیانقدر خورد که تک انیرا
 《نکنه  رینون و پن یرو ب یچکی: خدا هکامران》داد هیتک یصندل
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دو به هم نگاه کردن و   هر《دیدون  ی: شما قدر دستپخت منو نمسلدا《》: موافقم انیرا》
 نگفتن  یچیه

 

  انیموقع شام بود من و را که آمدند .... شدیم یهم چند ساعت  تایشده بود پدرم و ب شب
 ...  می رو به رو بشو تای خواست با ب یدر اتاق دلمان نم می نشسته بود

 

هم پدرم آمد و اصرار   ی... البته چند بار می در اتاق مشغول شام خوردن بود نی هم بخاطر
 ... می اما قبول نکرد می کرد که برو

 

شام بخورم    نجایمنم ا  نی: جا دارکامران》شد داری تقه به در خورد و قامت کامران پد  چند
 《نجا؟ی ا ی ایجا نبود تا ب چی ه گهی: د انیرا《》

 

: نه من خوش مهمونم فقط تو مهمون  انیرا《》یتو چقدر بد مهمون گم ی : م کامران》
 《نه؟  ای امیب  ستمی: باشه دشمنت که نکامران《》نی... بخاطر هم  یستین

 

  ینیو س زندیلبخند م کی《ی ا یب یتونیبله م: سلدا》نگاه کردم و جواب دادم انیبه را من
 ما شروع به خوردن کرد .... ی را گذاشت کنار غذا ها شیغذا

 

 شهی: م کامران》را ببرم و بشورم که کامران گفت   ینیکه تمام شد بلند شدم تا س میغذا
 《چند لحظه باهاتون حرف بزنم؟
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و او شروع به    می... هر دو  کنار هم نشست م یو قبول کرد  میکنی به هم نگاه م انی و را من
 حرف زدن کرد  

 

باور   یازدواج کنه ... حت انیخواست که مادرم با ک  ی بچه ها... منم دلم نم دی نی: ببکامران》
رو قهر کردم باهاش رفتم تو هتل   یکنم و چند روز  مونشیکردم که پش یسع یلیخ دیکن

فقط با  مادرم   ایدن نیزدواج کردن ... منم تو انداشت ... اونا بازم باهم ا دهیموندم اما فا 
بودم دلم نخواست ازش جدا بشم   ششیپ  میسالگ  زدهیکه از سن س یراحت بودم  ... کس 

منو شما   نی ب یو ناراحت  دیبدون نویا  خواستی.... دلم م نجایباهاش اومدم ا  نی بخاطر هم
 《ن ینباشه ...فقط هم

 

داداش... درکت  فهممی: مانیرا》  دیگو یم  انیکه را میکنیسکوت م ی لحظه ا چند
 《: چند سالته؟انی را》 پرسدیم  انیکه را زنمیلبخند تلخ  م  کی هم فقط  من《کنمیم

 

  گهی: چند وقت د کامران《》؟ی ثبت نام کرد   یسرباز  ی : براانیرا《》: نوزده سالمهکامران》
 《بخرمش  د یشا  ستم یهنوز مطمئن ن یبرم... ول د یبا

 

 }دوهفته بعد{ 
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را عوض کردم و دست و   میخسته بودم ... رفتم اتاقم لباسها  یلیآمدم خ  یتیکالس تقو  از
 صورتم را شستم بعد به سمت رخت خوابم رفتم 

 

وارد شد   تای شدم که ب زیخ میدر محکم باز شد از ترس ن هوی دمیپتو را پهن کردم و دراز کش 
 《: بسم اهلل... تو رو از پشت کوه آوردن؟ سلدا》

 

چندتا کار هست   ای ... بعدشم ب  سادهی جلوت وا یچه طرز حرف زدنه؟ ... بدون ک  نی: ا تایب》
 《 ستمی: من خدمتکارت نسلدا《》  ی انجام بد دی با ایب

 

وقت فکر    چی: هسلدا》  کنمیقطع م حرفشو《سلدا فکر نکن من مادرتم نی : ببتایب》
 《یرس یمادرم هم نم ی به گرد خاک پا  یو حت... چون ت کنمینم

 

من دست بلند کرد ... خواستم دهن باز کنم   ی گونه ام سوخت ... او رو  ی جلو آمد و رو هوی
 بزنم که  گفت   یو حرف

 

... نترس نه تو نه  ی آزاد یبزن  ی خوایم یباهات ندارم هر زر یفکر نکن کار نی : ببتایب》
  دی با  دیینجا یکه ا ی... اما تا زمان کنمی م رونیب نجایهردوتونو از ا نیستین ی داداشت موند

 《 نیاحترام منو داشته باش

 

که   یهست یهان؟ ک  یکنیکه رو من دست بلند م یهست  ی: تو ک سلدا》  دمی شدم و غر بلند
 《هان؟   یکن رونیمنو داداشمو ب ی خوایم
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  نجای: ا تایب《》رون ی : از اتاقم گم شو بسلدا《》هستم یکه من ک  یفهم  یم بعدا نوی: ا تایب》
زورم  ینگفتم ب  یچیه انیچون  جلو ک  ی ... فکر کرد مونمیم خوامیمنه هر جا م ی خونه 

 《  ؟یبگ ی بخوا  یهر چ یتونیم

 

  ی : تو ک تایب 》کردم و در را بستم  رونی نتوانستم تحملش کنم دستش را گرفتم از اتاق ب گرید
 《 رسمیحسابتو م یکنیم رون یکه منو ب یهست

 

بلند شده آمده و   بهیزن غر   کی خودم را هم نگرفتم ...  ی کنم و جلو  هیگر   خواستیم دلم
 کند ...   رونیخودمان ب ی قصد دارد من و برادرم را از خانه 

 

  یوقت نم چی... دلم بد گرفته بود کاش مادرم هدیا یمادرم م ی صدا شی که هرجا ی خانه ا از
 رفت...

 

رفتم که با  رونی کردم تا خسته شدم بلند شدم تا صورتم را بشورم از اتاق ب هیانقدر گر  
 کامران روبه روشدم ... 

 

جواب   نکهی ا  بدون《؟ ی کرد هی: گرکامران》به خودم برسد گفت شی آرام که فقط صدا یلیخ
 بدهم رفتم در توالت و چند مشت آب به صورتم زدم ...
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 یدار کاری: چسلدا》رفتم در اتاقم خواستم در را ببندم اما در را گرفت و داخل شد   دوباره
 《گفته؟ یزی: مادرم چکامران《》؟

 

  یفیتا اونا فکر نکنن ضع یاریکم ن  یچکیجلو ه دی سلدا تو با نی: ببکامران《》: نهسلدا》
بهتره نقطه ضعف دستش   گمی شناسم و بهت م ی... من مادرمو م  یباش ی کن قو ی... سع

 《برو استراحت کن یفکر کن  یزیبه چ نکهی... حاال هم بدون ا ی ند

 

: اگه  سلدا》زدم و برگشت شی زد خواست برود که صدا ی لبخند《: باش ممنون سلدا》
 《دیناراحتت کردم ببخش 

 

از   بعد《  دادیواکنش نشون م نهایبدتر از ا  دی بود شا  انیرا  ایتو  ی جا ی: نه هر ک کامران》
 ... دمیحرفش رفت من هم در اتاق را بستم و به سمت رخت خوابم رفتم و دراز کش نیا

 

 شود   مانیکه باعث ناراحت کندیم  یروزا کار ن یهم تای ب گفتی م یحس هی 

 

شدم   زی خ مین《... سلدا سلدا》شدم    داریب یکس ی ها ادیساعت شش بود که با فر حدود
 پدرم شدم زود رفتم در سالن ...  ی چشمانم را مالش دادم متوجه صدا

 

رفتم و اخم   جلو《ی دار کارشیچ 》گفتندی و کامران هم بودن و داشتن م انیرا
   دی خشن پرس یلیخ《شده ی: بله ...چسلدا》کردم
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خانوم   تایپوزخند زدم... پس ب   کی 《؟ی کرد تشیو اذ  ی کرد یاحترام یب   تای: تو به بانیک 》
 《: جواب منو بدهانیک 》کردن ما متقاعد کند  رونیاز االن شروع کرده که پدرم را به ب

 

  یلیس  کیدستش را  باال برد و   هوی《ره ی جوابشو هم بگ دی با زنهیحرف م ی: بله وقتسلدا》
 زد  ادیو آمد  و فرجل یعصب  انی گوشم را ی زد رو

 

را   انیجواب را نکهیا بدون《؟ یکنی که رو خواهر من دست بلند م یهست ی: تو ک  انیرا》
 بدهد رو به من گفت 

 

منظورش ازدواج   دانستمی م《کنم یکه نکردم م  ویکار یکن ییپرو  گهی بار د هی: اگه انیک 》
 من است ... اشک در چشمانم جمع شد ...   هیزور

 

خونه اس    نی ا تا،خانمی به بعد ب نی: از ا انیک 》که به او هم گفت  کردی داشت دعوا م انیرا
دلتون   یکه هر کار ستین  گهی ... مادرتون د دی ازش حساب ببر  دیهم تو و هم سلدا با 
 《فهم شد؟ ری... ش ن یخواست انجام بد 

 

باز کامران   قهیدر اتاقم و بغضم شکست اما بعد از چند دق رفتم می بگو یزی چ نکهیا بدون 
 《ی کنیم هیگر  ی: تو که باز دارکامران》آمد  
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روزا  نی... لطفا خودتو ناراحت نکن ... ا یباش ی قو ی بتون دی : با کامران《》تونمی: نمسلدا》
  یکن خوش باش یتلخه پس سع ی مونه خاطره ها ی که ازشون م یزی... تنها چ گذرهیهم م

 《ینش  مونیتا بعد پش

 

ناراحت شد رفت تو اتاق تو برو   داداشت》که ادامه داد دادمیگوش م ش یدقت به حرفها  با
 《باهاش حرف بزن منم برم با مامانم حرف بزنم

 

برو   ی آروم شد  یوقت رمی: باشه من مکامران《》بزار خودم آروم بشم ی: باش ولسلدا》
 رفت ...  رونیاتاق ب از《ان یرا شیپ

 

  یوقت از گل نازک تر به او نم  چی است  چون ه نی سنگ انیرا  ی رفتار پدر برا نیا  دانستمیم
 گفت اما االن فرق کرده... 

در اتاقش و چند تقه به   ی را پاک کردم رفتم جلو میاشکها  گذاشتم یم شی تنها دی هم نبا من
 ... ختیر یدر زدم و وارد اتاق شدم باز داشت اشک م

 

  انی: راسلدا 》کنارش نشستم رفتم《توروخدا ای... بی: آبجانیرا》گرفتش گفت ی با صدا 
 《نکن یطور نی جون ... نفسم ... ا

 

:  سلدا《》بخاطر اون تو رو کتک زد   می ازش حساب ببر دی با گهیم هی: آخه اون زن ک انیرا》
 《بار اولش نبود که منو کتک زد خودتو ناراحت نکن نیا
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چند تقه به   یکه کس میچه بگو   دانستمی نم گرید《شمیم تیدارم اذ  ی لیخ ی: آبجانیرا》
 در زد و وارد اتاق شد  ... پدر بود  

 

  ی جلو آمد  و نشست رو 《خوبم یلی: به لطف تو خانیرا 《》پسرم چشه ری: اوه شانیک 》
 تخت  

 

...  ی شد ی... بعدش تو پسر بزرگ  یباهاش بساز د یزنمه با  تایپسرم خب ب نی: ببانیک 》
 《؟یکنیم  هیچرا گر ی شد ی واسه خودت مرد گهید

 

چند وقت    ی خوای: مانیک 《》نفس بکشم  نجایا تونم ینم گهی د شمیم  تی : دارم اذ انیرا》
 《مسافرت تا حالت بهتر بشه؟ یبر

 

...  شدمیمن تنها م   رفتیاگر م یداشت ول ازیمسافرت ن کی نگاه کردم واقعا او به   انیرا به
 《حالت خوب شد برگرد  ی: اره داداش برو ... وقتسلدا》اما او از من مهم تر بود 

 

: پس  انیرا》جواب داد یبا دو دل انیرا《: نگران من نباشسلدا《》؟ ی: اما تو چانیرا》
...  کنمیخوب آماده م ی جا هیفردا واسه    ی برا تی: پس من هر جور شده بل انیک 《》باشه 
 《فردا آماده باش  ی برا

 

 ......................................................................................................................... 
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چمدان    شبیساعت ُنه آماده کرده بود ... د ی را برا تی هشت صبح بود ... پدر بل ساعت
 ... میرا با هم آماده کرده بود  انیرا

 

آماده رفتن شده   گر ی... د میبا هم خورد ی.. صبحانه را همگ.  مید یشب هم کنار  هم خواب 
 بود؛ رفتم جلو و بغلش کردم

 

رو کرد سمت   انیرا 《طور نی : توام همانیرا 《》: مواظب خودت باش سلدا》
 《سپارمی:داداش خواهرمو به تو م انی را》کامران

 

  رون یاز آشپز خانه  ب تایو ب پدرم《: ممنون انیرا《》راحت هواشو دارم التی: خ کامران》
 《؟ ی پسرم آماده ا ری: خب شانیک 》آمدند 

 

:  سلدا》را بغل کردم  انیجلو رفتم و را دوباره 《می : پس بر  ان یک 《》: اره انیرا》
 و جوابم را داد دی را بوس می شانیپ《خدافظ

 

همراه پدرم    ان یرا《: خدافظ کامران《》: خدافظ داداشانی را》بعدش با کامران دست داد  
 ... کردمیم ییاالن احساس تنها  ن یاز هم رون ی رفت ب

 

  ینم دلم《از برادرت که رفت تو هم آماده باش  نی :خب سلدا خانم اتایب》جلو آمد   تایب 
 وفتم یخواست که دوباره با او در ب
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آب برداشتم    وانیل ک یدر آشپزخانه  رفتم《: مااامانکامران》 د ینگفتم اما کامران غر  یزیچ 
 ... دمیو خوردم... برگشتم پشت سرم کامران را د

 

: نه نه من کامران》از دستم افتاد و شکست خواستم جمع کنم اما او گفت  وان یل دمی ترس 
 《تو برو استراحت کن کنمیجمع م

 

 ازیکه ن ییکالس ؛کتاب ها رفتمیم  دیفتم در اتاقم ... امروز با کنم ر ی مخالفت نکهیا بدون 
 گذاشتم ی داشتم در اوردم و م

 

  امیب تونمی : مکامران》چند تقه به در زد برگشتم نگاه کردم کامران بود  یکه کس فیدر ک  
 《ا ی: اره بسلدا《》تو؟ 

 

برم کالس دارم کتابمو آماده   دی: با سلدا《》؟ ی کنیم کاریچ ی: دار کامران》شد  داخل
 《ه؟ی: رشتت تجربکامران《》کنمیم

 

  نی: نه همسلدا《》سال بعد؟   ای ی دی تابستون کنکور م نی: همکامران《》: ارهسلدا》
 《بگو تا کمکت کنم  ی: هر جا مشکل داشت کامران《》تابستون 
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. : اره کنکور دادم در اومدم..کامران《》ه؟ی:مگه تو هم رشتت تجربسلدا》دمی پرس متعجب
 《دانشگاه رمیکه نم هیفقط چند روز 

 

  ریدب خوامی: نه م کامران《》یدکتر بش ی خوای؟ م ی : واقعا بار اول تو کنکور در اومد سلدا》
 《: آها خوبه سلدا《》استاد بشم  ای

 

 

که مشکل داشتم   ییگذشته و امتحاناتم شروع شده بود ... کامران در درسها  یماه  کی
 شده بود ... یقبل عالو دوباره درسم مثل    کردی کمکم  م

 

  میهوا  یلی البته کامران هم خ وفتم یدر ن تای با ب ادیکردم ز یرفت سع انی که را ی از آن  موقع 
   میشده بود  یمی با هم صم یلیرا داشت خ

 

در بود دست تکان داد رفتم   ی آمدم ... کامران جلو  رونی را دادم از مدرسه ب امتحانم
 《؟  ی : سالم خانوم... امتحانتو چطور دادکامران》سمتش 

 

سمند    نشیسمت ماش می هم رفت با《می بر ای: خداروشکر ... بکامران《》ی: عالسلدا》
   می بود... سوار شد یمشک
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رستوران هم بهت بگم هم غذا   می بهت بگم ... بر د یهست با  یزیچ  هی: سلدا  کامران》
 کردم  ن ییبه نشان باشه باال پا  یسر《می بخور

 

...  دی چه بگو خواهدیکنجکاو بودم م یلیرا روشن کرد و به حرکت در آورد... خ نی او ماش و
 ...  میشد  ادهیرا پارک کرد و باهم پ نیرستوران ماش کی  ی جلو می دی بعد رس قهیچند دق

 

... چند لحظه بعد گارسون آمد   می و نشست زیم  کی سمت   می و رفت  می رستوران شد  وارد
 《نیدار لیم ی... چ نی : سالم خوش اومد گارسون》

 

  هی《خورمیمنم همونو م  یخوری تو م  یچ هر》نگاهم کرد که من هم گفتم    یسوال کامران
 لبخند زد و روبه گارسون گفت  

 

  دی بگو   خواهدیکنجکاو بودم چه م یلیرفت من  که خ گارسون《با نوشابه لطفا تزایپ دوتا》
 ...  کردمینگاهش م یفقط سوال

 

کنجکاو شدم   یلی: من خسلدا《》  گمی بعد غذا م بزار》و گفت  دی متوجه شد و خند خودش
 《لطفا یاما ناراحت نش گمی: باشه مکامران《》آخه 

 

من ...  راستش》و شروع کرد  شدیم  دیداشت سرخ و سف صورتش《گهی : زود بگو دسلدا》
 《کردم ... دایپ ی حس هی... بهت  دمی و تورو د نجا یکه اومدم ا یمن ... از روز
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منم همون حس رو به تو   ست ین ی زیاره؟ خب چ انی: تو هم مثل راسلدا》زدم ی لبخند
 خشک شده اش را با زبان تر کرد و گفت   ی شد لب ها دیسف  شتریب رنگش《دارم

 

اما تو   هی حس خواهر و برادر  می خونه ا هی. منم اولش فکر کردم چون تو :نه نه ..کامران》
 《فراتر از اونه ...  زیچ  هیچند روز متوجه شدم  نیا

 

شبو روز   یعنی :  کامران》را مکث کرد و بعد ادامه داد  ی شده بودم و اون چند لحظه ا جیگ
انتظار   نی( بب ی ... متوجه شدم که ... عا ... عاشقتم )مکث چند لحظه ا ی فکرو ذکرم تو شد
  ینکن که باهام سرد بش یوقت سع چیلطفا ه یول  یکه تو هم عاشقم یندارم االن بهم بگ

 《افته یاتفاق نم نیتا عشقم نسبت به تو کم رنگ تر بشه ... چون مطمئنم ا 

 

  دی بگو  یکس یروز نکهیاز ا ریرا داشتم غ یشکه شدم ... انتظار هر چ می چه بگو دانستمینم
 که عاشقم شده ...

 

من و او خواهر   کردمی از کامران اصال انتظار نداشتم من فکر م یول دی شا  گری د یاز  کس حاال
   می و برادر

 کردم که کامران گفت   سکوت

 

 ی که از حسم با خبر باش خواستم یفقط م ی ... ول یانتظارشو نداشت دونمی م نیبب》
 《: لطفا حاال غذا تو بخور کامران》هارا آورد بعد رفت  تزای پ گارسون《
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شد که    ریتکه برداشتم و مشغول خوردن شدم .... آنقدر فکرم درگ  کی نداشتم اما   اشتها
 خانه ...  ی جلو مید ی رس یو ک  می بلند شد یمتوجه نشدم ک 

 

:  سلدا《》خودمون باشه   نیب  کنمی خواهش م سلدا》بشوم که کامران گفت اده یپ خواستم
 《باشه نگران نباش

 

راست رفتم در اتاقم و   کی تا ی ب ی ها هیاو کن شی وارد خانه شدم بدون توجه به ن یوقت
    دمی که زد فکر کردم تا  خواب ییرا عوض کردم و آنقدر به حرف ها م یلباسها

 

 

رفتم   رونی شدم از اتاق ب داریب ون ی زی بلند تلو ی شدم ساعت پنج عصر بود با صدا داری ب یوقت
 کرد ینگاه م ونیز یبود که داشت تلو تایب

 

هم صحبتش نشوم به سمت اتاقم رفتم و در را بستم ....کتابم   نکهینگاه  کرد بخاطر ا کی 
 را برداشتم و مشغول خواندن شدم... 

 

 قهیپدرم امد ...حدود ده دق  ی در خانه بعدش صدا دیچیزنگ در پ ی لحظه بعد صدا  چند
 بود که بدون در زدن آمد... تایبعد در اتاقم باز شد حتما ب
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 .: منم ..کامران《》؟  تایب ی خوا یم ی: باز چسلدا》گفتم   رمی نگاه از کتاب بگ نکهیبدون ا 
 《  کنه؟یکار م یعشقم داره چ نمیاومدم بب

 

: برات  کامران《》یکنیکار م یچ نجایا  تو》گفتم عیو سر  نیشدم کتابو گذاشتم زم شکه
 《ناراحتت کنم اما ... خوامیکامران نم نی: ببسلدا《》دم یکادو خر

 

داشته   جانی ه کمیاما و اگر نداره  ... بابا  دمی :من کادو خرکامران》وسط حرفم  دی پر
 《ی دی خر  یواقعا چ ی باش... مثال بگو وااا 

 

 ی کردو و جعبه کادو ی خنده ا تک《؟ی دیخر یواقعا چ  ی : واااسلدا》گفتم  یشوخ ی برا
 را گرفت سمتم  یشکل  لیمستط

 

قبول   نویا تونمی: من نمسلدا》بود   لیموبا  کی باز کردم  《: بازش کن  کامران》
 《رمی گیرو پس نم دمیکه م یی: پس بنداز دور چون من کادو کامران《》کنم

 

چطور   نویا  گهی من قبول کنم بعد بابام نم  میری: کامران لطفا ... گسلدا》
برا سلدا    خوامیو من گفتم م  میمنو بابات با هم رفت ارین خودی: بهونه بکامران《》؟ی دیخر
 《نزد یدر تماس باشه اونم حرف انیبخرم که بتونه با را  یگوش

 

 قینفس عم  کی 《حاال روشنش کن  خب》لحظه تعجب کردم کامران ادامه داد  کی
 . اما او گفت  را قبول کنم .. شی قصد نداشتم کادو می دیکش
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 وشن کردم  را ر یرفتم و گوش ی غره ا چشم《گهیقبول کن د انیرا جان》

 

 که مشکل داشتم کمکم کرد   یی، کامران  در درسا یگوش  ی از کل کل کردن برا بعد

 

کامل را  یکنکور آماده گ ی ... به کمکش برا  گرفتمیم ادیخوب   یلیو خ  دادیدرس م یعال
 داشتم ... ساعت هشت شب بالخره درس دادن تمام شد ...

 

 《: باشهسلدا《》 م ی شام بخور  میبر  ای: پاشو بکامران》خسته شده بودم  یلیخ 

 

نداشتم اما رو به کامران گفت   تایبه ب یاصال توجه م یخوردیپدرم و کامران م تای را با ب شام
 《؟ یدونی م یسرباز   ی برا یبر  دیکه با  یخیمونده تا تار گهی: پسرم فقط چند وقته دتایب》

 

  تایب《... اما قصد ندارم برم دونمی : اره مکامران》به من کرد و گفت  ینگاه گذر کی  کامران
 《شم ی: متوجه نمتایب》د یپرس جیگ

 

باال   ییآبرو تا یب《  خرمشیاز دوستام م یکی: قصد ندارم برم خدمت ... با کمک  کامران》
 《فردا دوستامو دعوت کردم   زمی عز انی: ک تای ب》انداخت و حاال رو به پدرم گفت
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تا استراحت کنم اما   دمیدراز کش یبلند شدم رفتم در اتاقم کم من《زم ی: باشه عز انیک 》
 بار زنگ خورد ...  نیاول ی برا می گوش

 

: سالم به انیار《》: الو سلدا》جواب دادم یبود فور انیرا  ی شماره نگاه کردم شماره  به
 《؟ی : سالم داداش خوبسلدا《》خواهر گلم 

 

:منم  انیرا《》دلتنگتم یلی: ممنون.... خسلدا《》مبارک  تی گوش ی: ممنون تو خوبانیرا》
 《ادیبدم م تای اما از ب شتیپ امی ب خوادیدلم م ی... آبج نطوریهم

 

: ممنون نفس داداش... چه خبر حاال از داش انیرا《》کنمی: باشه باشه درکت مسلدا》
 《یسالمت  یچی : هسلدا《》کامران چه خبر؟ 

 

:   انیرا》و گفت  دی کش یپوف ان یگفت را   یزیچ انی آمد از پشت تلفن که به را ی مرد ی صدا
 《  زنمیبعدا دوباره بهت زنگ م رمیخواهر خوشگلم من فعال م

 

 《: خدافظ عشق داداش ان یرا《》: باشه خداحافظ داداشسلدا》

 

کردن خانه بود... هنوز که ظهر شده بود تمام نشد    زی مشغول تم تایشدم ب داریصبح که ب از
 ...  ندیا یدوستانش ب امدیحوصله ام را سر برده بود ... خوشم نم
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  کیمبل بلند شدم رفتم در اتاقم آماده شدم تا بروم  ی کردم از رو دای پ یاحساس خفهگ 
 تازه کنم ...   ییهوا

 

آشپزخانه  یآمد )اتاقم چند قدم رونیآمدم ...کامران هم زمان از آشپزخانه ب  رونیاتاق ب از
 《؟ی شالو کاله کرد یری: کجا م کامران》بود(

 

شد با هم از خانه    آماده《برمتیم سای: وا کامران《》رونیب رمی : حوصلم سر رفته مسلدا》 
   میشد  نی... سوار ماشمی خارج شد

 

را   شهیش《م یزنی : پس فعال دور مکامران《》دونم ی : نم سلدا《》م؟ ی : خب کجا برکامران》
 شد ... یکامران هم مشغول رانندگ   دمیکش نییپا

 

بهشت  می بر شهی: مسلدا》لحظه دلتنگ مادرم شدم رو کردم سمت کامران   کی 
 《: البته کامران《》زهرا؟ 

 م ید یو گل خر  گالب

 

 ی کردم اول با گالب شستمش بعدش گلها را رو دای قبر مادرم را پ می وارد بهشت زهرا شد 
شدند   یجار  می فاتح خواندم نتوانستم خودم را کنترل کنم اشکها  شیسنگ قبر گذاشتم برا 

  ... 
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تر منتظرم  بود من هم تا توانستم با مادرم درد و دل  نییراحت باشم پا  نکهیا ی برا کامران
 کردم ... 

 

در  می شدم بلند شدم ، رفتم سمت کامران با هم رفت ریردن با مادرم ساز درد و دل ک  یوقت 
 《 نمتی نب ینجوریا  گهی: اشکاتو پاک کن دکامران》 می نشست نیماش

 

:  سلدا《》؟ ی ری نم ییجا گهی: د کامران》را پاک کردم  میبدهم اشکها  یجواب نکهیبدون ا 
 《نه

 

شدم ... وارد خانه که   ادهیتشکر کردم و پ می دیرس یرا حرکت داد سمت خانه وقت نیماش
 آمدند    تایمتوجه شدم دوستان ب امدیخنده م  ی شدم صدا

 

در   رفتم《ای: سلدا بتایب》زد  می صدا تایتوجه به انها خواستم بروم سمت اتاقم که ب بدون 
 نگاهش کردم که گفت   یسالن سوال

 

: خودت چرا  سلدا》پوزخند زدم  کیشدن کردم ...  ریتحق  احساس《ار یرو ب ی چا  برو》
 《یتو بر خوامی: چون متای ب《》؟ یرینم

 

: بچه  تایب》متوقف شدم  ش یکه بروم سمت اتاقم اما باصدا برگشتم《برات  ارمی: نمسلدا》
 《ادبه یب نقدریش رفته که ا  تهینرفته حتما به اون مادر عفر انیبه ک  نیها ا
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: تو  سلدا》سمتش  به مادرم ... برگشتم  نیاز توه ری تحمل کنم غ توانستمیرا م یزیچ هر
 《 ی دی که شن یزی: همون چتای ب《》؟ی گفت یچ

 

  ادیرا گرفتم هم زمان فر  شی و موها  نیی پا دمشی مبل کش ی بردم سمتش و از رو ورشی
 《 یکنی م نیکه به ادب مادرم توه یهست  یک  تو》زدمیم

 

شدم ... سرم را باال گرفتم که   تای ب ی موها الیخیب《سلدااااا 》پدرم بلند شد ادی فر ی صدا هوی
 در بودند ... ی پدرم و کامران جلو

 

گفت   هیبلند شد و با ناز و گر  تایگوشم ... ب ی زد رو ی لیس کی جلو آمد و  یبابا عصب 
  ی... تا حاال از گل نازک تر بهش نگفتم ول کنهیم تم یاذ  یلیمن بهت گفتم سلدا خ  زمیعز》
 《ی تا بر کنمیم تتیاونقدر اذ  یمادرمو گرفت ی چون جا گهیم

 

 کرد ... نی... خودش اول شروع کرد او  بود که به مادرم توه گفت یدروغ م داشت

 

نزد آرام چشمانم را   یلیبزند چشمانم را بستم اما س یلی پدرم  باز دستش را باال  برد تا س 
 کامران دستش را گرفته ....  دمیکردم د باز
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  انها《خونه هاتون دی بر ستین  یینما یس لمیف》و گفت  تایرو کرد سمت مهمانان ب کامران
 کردند ...  یخونه را خال قهیرا جمع کردند در عرض چند دق شانیلهایزود وسا 

 

 《ی دیکارتو پس م نیحساب ا  سلدا》و اربده زد   د یپدرم دستش را از دست کامران کش 

 

: خفه شووووو... انیک 《》ادب  یگفت ب  تهیکرد گفت عفر نی: اون به مامانم توهسلدا》
 《کنم   شی... فقط مونده عمل نیقبال بهت هشدار داده بودم حاال بب

 

بابا خطاب به   ی ها ادیدر چشمانم جمع شد زود وارد  اتاقم شدم در را بستم ... فر اشک
   امدیمن هنوز هم م

 

... اما  کردمی کارو م نی قبل تر ا یلیخ دیاگه من تورو شوهر ندادم ... با نی : حاال ببانیک 》
 《  ستین رینگران نباش هنوزم د 

 

پروش   نقدری: اانیک 《》گه ی: بس کن د کامران》کامران بلند شد ادی فر ی صدا
نداره   یبه کس ینکنه کار تیاونو اذ  یمطمئنم تا کس یول کنمی: پروش نم کامران《》نکن
 《ادی جور برسم حالش جا ب هی: باشه باشه ... حسابشو انیک 《》

 

خواست   یشوهرم بدهد ... من هنوز دلم نم  یبخواهد زور یروز نکهیاز ا دمی ترس یم یلیخ
 موضوع داد ... نیازدواج کنم ... مادرم جانش را بخاطر هم 
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:  کامران》چند تقه به در زد و در را باز کرد ... کامران بود ، جلو آمد و کنارم نشست   یکس 
 《نمت یبب ینجوریا ادی نکن خوشم نم هیگر

 

: مگه من مرده باشم بزارم تورو  کامران《》ازدواج کنم خوادی: کامران من دلم نمسلدا》
 《کنهی بگه م  ی: اون هر کارسلدا《》شوهر بده

 

:  سلدا《》؟یبا من ازدواج کن یکنیاصرار کرد ... قبول م ادی... اگه زهزی: سلدا ... چ کامران》
 《ازدواج کنم  خوادیکامران من هنوز دلم نم

 

بهت فشار  ادی اگه ز گمیاالن حتما باهام ازدواج کن ... م  نی هم گمی: منم نم کامران》
 《بشه الیخیکه ب کنمیبتونم م یآورد... هر چند هر کار

 

دستش را    یقدم به سمت در برداشت  فور کی کرده بود ... بلند شد  ریی صورتش تغ  حالت
 گرفتم و بلند شدم  

 

اگه فشار   یدرس بخونم ... ول خوامی: کامران توروخدا ناراحت نشو ... من فعال مسلدا》
 《کنمیآورد آره باهات ازدواج م
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عشقم ...  : باشهکامران》 د ی لبخند زد و دستم که در دستش بود را باال آورد و بوس کی
 《نگران نباش ... اشکاتو پاک کن  

 

اعتماد داشتم ... با   شیبه حرفا  کردیحالم را بهتر م شیهایرا پاک کردم ... مهربان می اشکها
 وجود او احساس تنها بودن نداشتم ...

 

 رفت  رونی قلب درست کرد و در را باز کرد و ب کی با دستانش  

 

که از دست   یی.. به گذشته به زمان ها ط فکر کردم نرفتم فق  رون یرا اصال از اتاقم ب امروز
   شی به کامران و محبت ها انیبه رفتن را تایداده ام به االن به بودن ب

 

رفته بود ... در اتاق حوصله   رونیب ی شده بود حدود ساعت نه بود ... پدرم چند ساعت شب
 خواست  یام سر رفته بود اما دلم نم

 

 سر زده بود   ی کامران چند بار یول وفتمیدر ب تایبروم و با ب رونی از اتاق ب 

 زنگ در آمد... چند لحظه بعد کامران آمد در اتاقم   ی صدا

 

  نیاما از ا شودینم الیخینشوم ب هیتا تنب دانستمیم  خوب《ای: بابات کارت داره بکامران》
 رفتم در سالن ... دمیترسیم هیتنب
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کامران هم رفت چند قدم آن  طرف مبل پدرم   ستادمیا  شیداده بود به مبل ؛جلو  هیاو تک 
 《یبش  هیتنب دیکه با یدونی : خب سلدا خانوم م انیک 》 ستادیا

 

  ک یبا   تای ب《: خفه شوانیک 《》کرد  نیاون به مادرم توه ستیحقم ن هیتنب ن ی: اسلدا》
 گذاشت و کنار پدرم نشست ....  زیم ی را رو وانیقهوه آمد سمت پدرم... ل وانیل

 

  یجوره به دلم نم چیلبخند که ه کی اش انداخت و با  یگرید ی پا ی را رو ش یاز پاها یکی
  کردینشست نگاهم م

 

خونه  هی با هم تو   تایتو و ب زاشتم ی م دیاشتباه کردم از اولش ... نبا من》ادامه داد  پدرم
 جبران کنم ... خوامیاما االن م  نیباش

 

  یکرد ... ول یپسرش خواستگار ی برا  شیهمکارام تو شرکت تو رو چند وقت پ از یکی 
 《بهش جواب مثبت بدم خوامیجواب ندادم اما االن م

 

او هم    کنم یبود نگاه م بانمی به کامران که تنها پشت کردمیم یشدم ... احساس داغ شکه
 قرمز شده و دستش مشت شده بود  تیصورتش از عصبان

 

... به پدرم   کندی و چشمانش را باز و بسته م زندیلبخند م  کی من آرام باشم   نکهیا  ی اما برا 
 《کنمیازدواج نم من》 می گویو م کنمی نگاه م
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  دهدیکنترلش را از دست م کامران《؟یبزن  یحرف ی که بخوا یهست ی: تو ک  انیک 》
 《دم ی: من اجازه نمکامران》دی غر

 

اما تو   ییتاین درسته که پسر بجا کامران》دی گوی اندازد و م یم یبه سمتش نگاه پدرم
 《ی دخالت کن یتونینم  نی مسائل منو بچه هام ... حداقل تو ا

 

اگه من   یکرد حت نیتوه امرزیکارت اشتباهه... مادرم به بهار خانوم خدا ب نی : ببکامران》
 و گفت  دی وسط حرف کامران پر  تایب《کردم یسلدا بودم تحمل نم ی جا

 

  ادشیبوده که مادرش ادب  یگفتم ... فقط گفتم چه دختر شر یمن چ مگه》
 دهد یو رو به پدرم ادامه م زندیپوزخند م کی  کامران《نداده

 

هم   ستی سخت و قابل جبران ن  یلیهم خ هیتنب ن یچون واقعا ا نی بش  الیخیب بهتره》
 《ست یحقش ن

 

  تای با ب بهیتا آدم غر چند  ی اونم جلو یاونطور دیهم باشه سلدا نبا ی: کامران ... هر چانیک 》
که   ویو آسمون هم به هم برسن من کار نیاگه زم یحت ی... االن تو که سهل کردی رفتار م
 ...  کنمیگفتم م
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  ی ریافته ...پس بهتره هر چه زود تر ازش جلوگ  یم   یشتریمطمئنم بعد ها اتفاقات ب چون
 《دهی نم اجازه》غرد  یم  کامران《کنم

 

: من عاشق  کامران《》؟ی دی که اجازه نم یهست یتو ک  یول دیبخشیم یلی: خانیک 》
 《به من  شی بد   دیفقط با  یبه ازدواج مجبورش کن ی خوایسلدام... اگه م

 

به کامران نگاه   دهی، چند لحظه سکوت کرد ... ترس  دمیترسی شدم ... از واکنش پدرم م شکه
 کنم یم

 

محکم   یل یخ کامران 《؟ یگفت  یچ تو》پرسدیم  شودیمبل بلند م ی اما پدرم متعجب از رو 
 《عاشق سلدام من》د یگو یم

 

  ی اومد ی... تو حکم برادرشو دار ی عاشق سلدا شد ی خود کرد یب تو》زندی م ادیفر پدرم
 《ستمی: من برادرش ن کامران《》؟ ی عاشقش شد

 

توام عاشق   یتو چ سلدا 》 پرسدیقرمز شده بود از من و م ت یکه از عصبان پدرم
حداقلش   یمن هنوز مطمئن نبودم که عاشقشم ول میچه بگو  دانستمی نم《؟یکامران

 دوستش دارم ...   یلیمطمئن بودم خ

 

  کنمی کامران نگاه م به 《نه سکوت نکن جواب منو بده ای  یعاشقش گفتم 》  زندی م ادیفر پدرم
 .بود و دستانش را زده بود به کمرش .. نییکه سرش پا 
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و عقب   کندیم ی ا یخنده عصب  《... آره دوسش دارم آ》گم ی رو به سمت پدرم با تته پته م 
 کامران باز... ی...حواسم رفت پ ندینشیمبل م  ی ... رو رودیم

 

نگاهم را   تایب ی اما با صدا کردیکه او هم  از حرفم تعجب کرده بود و نگاهم م 
 《دواج کنه٣پسرم با سلدا از دمیاجازه نم من》رمیگیم

 

 《بگو  یز ی چ هیتو  انی: ک تایب 《》: من از تو اجازه نخواستم  کامران》

 

بهتره به   شهیخواستگار گهی... سلدا چند وقته د د یبرا من عشق عشق نکن دینی: ببانیک 》
 《ن یبد  انیپا یمسخره باز ی حرفا نیا

 

:   کامران《》: صداتو ببرانیک 《》ازدواج کنم خوامیمن نم ان ی: بابا بهشون بگو نسلدا》
 《کنهیاز من ازدواج نم  ریغ ی زارم سلدا با کس یوگرنه نم ینازه من رد بشج ی مگه از رو

 

. آبروتو جلو مردم نبر من  نکن .. نیبب  نی: واسه من بب کامران《》کامران  نی: ببانیک 》
 رفت...   رونی را گفت از خانه ب ن ی ا تا《دم یاجازه نم

 

شد ... هر بار با   یمن هم زود رفتم در اتاقم و در را بستم دوباره آسمان چشمانم باران 
   گفتمیخودم م
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اس ام اس   ی صدا《ست ین ی... ازدواج که زور شهی.. درست م. شهیدرست م یچ همه》
 کامران بود دمی بلند شد ... رفتم د می گوش

 

  پیتا  شیدفاع از من بود؟( زود برا  ی برا ای ی... راست گفت ی رو بهم داد ای)با حرفت دن 
 عاشقتم مطمئن نشدم(   نکهیهنوز از ا یدوست دارم ول یلیکردم)راست گفتم خ 

 

 یز یو چ  زنمی( لبخند م هیبرا من کاف نمیآمد )هم امیکردم چند لحظه بعد پ ارسال
 شود یبلند م  یگوش امیپ ی که باز صدا سمی نوینم

 

دوست   یلی)خ کنمیم پی تا ش ی( براکنم یم یبه دست اوردنت هر کار  ی )تا زنده ام برا
 دارم(

 

خوردن صبحانه نداشتم ... آماده شدم تا به مدرسه    ی برا ییشدم اشتها دار یصبح زود که ب از
 را برداشتم  میبروم کوله پشت

 

:   کامران》  رساندیا مرفته بود کامران من ر انی که را یرفتم ... از موقع رونی و از اتاق ب 
 پدرم بلند شد   ی اما صدا م ی برو م یخواست《: ارهسلدا《》؟ی آماده ا
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  کامران《رسونم ی: امروز من سلدا رو مانیک 》پشت سرمان بود  برگشتم《دی کن صبر》
 《ده؟یم ی ا یکارات چه معن نیا》پوزخند زد و گفت  

 

: دخترت؟   کامران《》رم؟یاز تو اجازه بگ دی دخترمو برسونم مدرسه با نکهی: برا ا انیک 》
 《؟یتا روش دست بلند کن  ی که فقط دنبال بهانه ا یگی رو م یهمون

 

: بسه... کامران من با بابام  سلدا》زود گفتم وفتدیدعوا راه ن نشانیب نکهیا ی برا
 چشمانش را بازو بسته کرد...  دیی نگاهم کرد به نشانه تا کامران《رمیم

 

پدرم   می... از خانه که دورتر شد  می بود شد دیکه سانتافه سف نشیماشسوار   می با پدرم رفت 
 داشت گفت   دن یکه قصد خط و نشان کش یبا لحن

 

: انیک 》کردم جوابش را ندهم   ی سع《: خب حاال سلدا خانم عاشق شده آره؟انیک 》
 سکوت کردم  باز《زبونتو موش خورده شده یچ

 

با هم به توافق   ای: خب سلدا خانم بانیک 》کرد  ادیو سرعتش را ز  د یخند  یو او عصبان 
 ... شدیم شتری گذشت سرعتش ب  یچه م هر《 می برس

 

: چه  سلدا》با ترس گفتم نیپس بخاطر هم  شودی م وانهی اگر جواب ندهم د دانستمیم 
 《؟ی توافق
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بشه در عوض   ال یخیتا کامران ب ی مزخرفات بشو که عاشق شد نیا الیخ ی: تو ب انیک 》
 《بخشم یمنم جونتو م

 

هر موقع هم دلت   یهر موقع دلت خواست عاشق بش ستی: عشق که با اراده آدم نسلدا》
 《یبش  الیخیخواست ب

 

  کارتی: مگه من چسلدا《》زنهیم   ییباش ... چه حرفا شمونوی: اهووو خانم عاشق پ انیک 》
 کنم ...  یزندگ  یزار یکردم که نم یکردم چه گناه

 

 ادی سرعتش ز آنقدر《: خفه شو انیک 《》... چرا؟ یکن یسن مجبور به ازدواجم م ن یتو ا چرا
 ...دمیترس ی شد که داشتم م

 

  ی به سمتمان آمد که پدرم هل شد و فرمان را چرخاند و جلو نیماش کی  ی دفعه ا کی 
 دم ینفهم یچیه گریرفت د یاهیچشمانم س

 

به تن   دیکه روپوش سف  دمیفر را د...چند ن کردیم  تمیاذ  یرا باز کردم اما نور المپ چشمانم
 باز کردن چشمانم همانا  یداشتند ول

 

 همانا   《دکتر چشاشو باز کرد ی آقا》 گفتی که م دیبا روپوش سف یزن ادیو فر 
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: درد دکتر》 دی کرد پرس نهیچشمانم را معا د یمرد با روپوش سف  کی بعد  قهیدق چند
 با استرس گفتم  یآمد چه شد فور ادمیتازه  انگار《: نه   سلدا《》یدار

 

  نیبود پدرم با ا بیعج می برا《نشده؟ شیزی... بابام کجاست؟ حالش خوبه؟... چ بابام》
 خواست یهمه که من را نم

 

باش حال بابات خوبه ...  آروم》گفت  یی... دکتر با خوش رو  دادمیم  شی من جانم را برا 
 《خبر بدم رمیظر بهوش اومدنتن من ممنت رونیب   ی... چند نفر یینجایاالن سه روزه که ا

 

کامران با   هوی...  امدینم ادمیاصال  مارستانم؟ یرفت ... من سه روز است که در ب رونیب  دکتر
 شتاب وارد اتاق شد و به سمتم قدم برداشت ... 

 

گفت   ی گرفته ا ی با صدا دی و دستم را گرفت و آرام پشت دسمتم را بوس ستادیتخت ا کنار
 《؟یخوبه ؟... درد ندار حالت》

 

  ی لبخند《بشه   تی زیکه نکنه چ دمی: خداروشکر اونقدر ترسکامران《》: نه درد ندارمسلدا》
 دستم را فشرد   شتریزدم و او ب
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چند    بعد《عاشقت شدم    شتری چند روز هزار بار ب ن یتنهام نذار ... تو ا چوقت ی : ه کامران》
 پدرم آمد در اتاق ...  قهیدق

 

  یلیبعد جلو آمد و خ ستادیکنار در ا ی که دستم را گرفته چند لحظه ا  دی ا دکامران ر یوقت
 《می بر  می تونی رو انجام دادم ... ِسرم که تموم شد م یمرخص ی کارا》گفت   ی جد

 

 دم یدستم را  از دست کامران کش عیکه من سر  کردیاخم داشت نگاهمان م با

 به سرم وارد شد ...  ی تصادف دستم و ضربه جزئ  در

 

 خانه به کمک پدرم و کامران رفتم در اتاقم تا استراحت کنم   می دی رس یوقت

 

دانشگاهش ...  ی خانه کامران رفت دنبال کارها می دی رس نکهیُنه شب بود ... بعد از ا ساعت
 بودم که پدرم آمد در اتاق    دهیدر اتاقم دراز کش

 

که من   کندی م  یدارد سع دانمیم《بخواب   ریرستوران تو بگ می ری م می: سلدا ... ما دارانیک 》
 ... می و کامران با هم رو به رو نشو

 

نترسم چشمانم را بستم تا خوابم ببرد   نکهیا ی رفتند... خودم تنها ماندم برا رونیاز خانه ب 
 بود  زنگ خورد نگاه کردم کامران  می بعد گوش قهیحدود پانزده دق  یول
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:  سلدا》دمی پرس متعجب《درو باز کن ای: به خانووم... زحمت بکش بکامران《》الو》
 《: ارهکامران 》 《!؟ی اومد

 

نگاه کردم خوب بودم   نهیرا قطع کردم و رفتم تا در را باز کنم ... به سرو وضعم در آ تماس
 به سمت در رفتم و در را باز کردم ...  

 

امروز هفده بهمن بود تولد من اصال  ی وااا دمیو شمع هجده ساله د  کیک  کی با   کامران
 خوشحال   ی لینبود ... هم تعجب کردم هم خ ادمی

 

  ستادهیدر ا  ی حواسم جمع شد جلو تازه 《داخل؟  امیب  نید ی: سلدا خانوم اجازه مکامران》
 《ایب دیببخش ی : واسلدا》بودم

 

و برگشت   زیم ی را گذاشت رو کیراست رفت در سالن من هم دنبالش رفتم ... ک  کی
 《: تولدت مبارک عشق منکامران》لبخند زد   کی سمتم 

 

: پس چه بهتر ... کامران《》شم یم  زیسورپرا ینجوریباره ا  نیاول شهی: باورم نمسلدا》
 《می گریجشن تولدت رو با هم م نیاول

 

: خب شمعها رو فوت کن ...  کامران》مبل   ی نشاندم روو  زیبه سمت م دی دستم را کش بعد
 چشمانم را بستم ...  《قبلش آرزو کن  یول
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دغدغه و با لب   ی را ب زانمیعز  ی روز همه  کیآرزو کردم از ته دل ... آرزو کردم که  قیعم 
 داشته باشد ...   یخوب انیعشق پا نیخندان داشته باشم آرزو کردم که ا

 

 لبخند زدم خم شدم و شمع هارا فوت کردم ...کامران دست زد   کی را باز کردم و  چشمانم

 

سال عمر با عزت در کنار هم داشته   ۱۲۰ شاالی: تولدت مبارک نفسم ... اکامران》
 《ممنون  یلی: ممنون ... خ سلدا《》م یباش

 

 ی کادو نمی: ا کامران》در آورد  ک یشکل کوچ لی جعبه مستط کی و  بش یبرد در ج دست
 《ناقابل واسه عشقم 

 

چشمک زد من    کی《 ییایدن ی کادو نی : ممنون اما تو خودت بهترسلدا》را گرفتم  کادو
 دستبند با پالک اس بود  کی هم مشغول باز کردن کادو شدم  

 

کرد و دستبند را گرفت مشغول بستن   یاخم تصنع ک ی 《نبود ازیممنون اما ن یلی: خسلدا》
 《امروز تولدمه ؟!  ی دی از کجا فهم ی: راستسلدا》دور دستم شد 

 

  ی را برش بزنم اما صدا کی را برداشتم تا ک  چاقو 《ببر   کویک  ایگفت ... خب ب انی : راکامران》
 قدم شدم   شی زنگ در متوقفم کرد ...  کامران خواست برود اما من زودتر پ
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آمدند  داخل پدرم   عیو پدرم بودند سر  تای... ب دمیکش نیی را پا رهیستگرفتم سمت در د و
 《: کامران اومده انیک 》گفت

 

هم پشت   تای به سمت سالن حرکت کرد من و ب عیبه نشانه آره تکان دادم و او سر  یسر
 مبل نشسته بود ؛  ی کامران رو می سرش رفت

 

: تولد  کامران《》  گزره؟یم... خوش  ی: اهوو عجب جشنانیک 》 گفتی جلو رفت و م پدرم
 《براش جشن گرفتم نی سلدا بود بخاطر هم

 

... بابا  شیهم کنارش نشست و من هم رو به رو  تایداد ب هیسمت مبل و تک  رفت
 را باال داد و گفت   شیابروها 

 

 شیکه پ یی روزا یادگاریکه بعدا براتون بمونه  نیر ی... جشن بگ ی : خوبه خوب کرد انیک 》
 《واسه خودت؟ ی گیم یچ ی: دار کامران《》ن یهم بود

 

  شیدر پ یخوب انیکه پا  یواسه عشق نی خوب بساز ی خاطره ها  گمی: دارم مانیک 》
 گفت   یبا لبخند مضحک تا یب نباریا 《نداره
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پسرم خراب بشه ... حاال خودش فعال بچه اس   یزندگ  زارمیمن م ی : سلدا تو فکر کردتایب》
 《کنهیاما بعدا از ما تشکر م فهمهینم

 

  یسلدا معن  یمن ب یمامان... زندگ  یگی م ی: چکامران》 دی از سر جاش بلند شد و غر کامران
 《شهیمن با اون گلستان م  ینداره من با اون خوشبختم... زندگ 

 

: خدا  ان یک 《》می رسی: مکامران《》ن یبه هم برس اگه》کرد و گفت  ی تک خنده ا بابام
خواد دخترت خوشبخت   یکه دلت نم یهست یکه پدر  گهیخه تو د :  آ کامران《》دونهیم

 《بشه؟

 

بلند   پدرم《ندارم  یمن باهاتون شوخ دینی: بب کامران《》گفتم؟  ی: ِا ... مگه من چانیک 》
   ستادیکامران ا ی شد و روبه رو

 

:  انیک 《》  ی: هر کارکامران《》؟یکن کاریچ ی: تو بخاطر بدست آوردن سلدا حاضرانیک 》
 《یبا دخترم ازدواج کن یتونیم  ی دیخونه خر ی اومد یوقت یباشه پس برو سرباز 

 

... من دخترمو   گمی: دروغ نمانیک 《》: دورغ نگو  کامران》شکاک به پدرم نگاه کرد کامران
 《خونه تو دستش باشه هیکه حداقل   دمی م یبه آدم

 

خونه  هیهم برگشتم  یوقت یسرباز رمیبعد م  م ی: باش پس اول عقد کنکامران》
 《 زاشتمیبود که اصال برات شرط نم نطوری: اوهووو اگه ا انیک 《》خرمیم
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قسم   یول ستین یزیکه چ ی... سرباز کنمیم  یسلدا هر کار ی من برا نی : بب کامران》
 《کنمیرو ؛ رو سرت خراب م ایحرفت دن ر ی ز یاگه بزن خورمیم

 

: من بخاطر سلدا   کامران 《》؟  ی قبول کرد یعنی: ان یک 》کشدیم شیشانی به پ یدست پدرم
 《 کنمیجهنمو هم قبول م

 

به اتاقشان رفتند و   تایهمراه با ب 《ی وقت که بر نی اول ی : خب پس آماده باش براانیک 》
 ..در را بستند . 

 

کارو   نی: بخاطر من ا سلدا》ش یخواست کامران برود رفتم جلو  یاصال دلم نم 
 《میمونیا هم مبرگشتم تا آخر عمر ب  یوقت رمی : م کامران《》نکن

 

... حاال  رمیتنها شرطشونه... هر جور شده م نیا لطفا》را قطع کرد  حرفم 《: اما...سلدا》
 《ببر شبمونو خراب نکن  کویک  ایهم ب

 

 را برش دادم  کی ناراحتش نکنم نشستم و ک  نکهی نمانده بود اما بخاطر ا یباق میبرا  یحس

 اصال نتوانستم بخوابم ... شب
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 ییداشت بازم تنها ییگذاشت بازهم جدا  مانی راه سخت جلو کی پدرم   شهیبازهم مثل هم 
 ... ری سخت و نفس گ ی ها ییجدا  نیداشت ... خسته شده بودم از دست ا 

 

با   لیسرباز موبا  کیکه  دادندی... اجازه نم شدمی تنها م نجایبا رفتن کامران من به کل ا 
 رد... پس من چطور از حالش باخبر بشوم؟  خودش بب

 

نمانده بود   ی باق می برا یکرد ... امروز حال یدلتنگش نشوم؟... کاش کامران قبول نم چطور
 نمش یبتوانم بب شتری بگذرد تا القل ب ریزمان د خواستیدلم م

 

... اصال وقت نشد که حرف   کردی را آماده م لشیکامران داشت وسا میشد  داریصبح که ب از
 بزنم  

 

  داریاز خواب ب یچهار با احساس تشنگ ایجور بود گذشت... شب حدود ساعت سه  هر
 ... دمیاز سمت سالن شن ییصداها کی  دمیرفتم اما در راهرو که رس رونی شدم ... از اتاق ب

 

  انی: ک تای ب》 شدیشدم و خوب گوش کردم ... صداها کم کم واضح م  یمخف واری د پشت
  یوقت یعنی ...  رهی کامران شرطتو قبول کرد صبح که شد م نی بب ؟یکنیم  کاری چ یدونیاصال م

 《با سلدا ازدواج کنه؟! دی پسرم اومد با

 

به پسر    دمی افته... کامران که رفت سلدا رو م ینم یاتفاق نی راحت همچ التی: خانیک 》
 شدم...  شکه《کارمهم
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گوش بدهم   شانیحرفها هینتوانستم به بق  گرینفس بکشم ... د توانمیاحساس کردم نم 
و استرس همه را با هم   ت، یسرو صدا برگشتم  در اتاقم احساس ترس ،عصبان یآرام ب

 داشتم ...

 

  یکه با تلخ ی ا یزندگ  نیا یعنی   ایبرود... خدا دینبا  می هر جور شده فردا به کامران بگو دی با 
 با عشق؟ ...  ای  شودیهم تمام م  یشروع شد با تلخ

 

مصمم   ممیسپارم تو کمکم کن ... تا صبح فکر کردم و بر تصم یخودم را به تو م ایخدا
 ...  گفتم یبه کامران م دی شدم من با

 

لحظه هم   ک یو پدرم   تایشدم اصال وقت نشد که با کامران حرف بزنم ... ب داریصبح که ب از
 ...خوردندی کنارمان تکان نماز 

 

در آشپزخانه   تای لحظه که پدرم و ب کی شده بود...  ی کامران آماده رفتن بود موقع خداحافظ 
 شمردم  رفتم سمت کامران   متیبودند وقت را غن

 

جلو آمد و   تایقورت دادم... ب تای ب ی را با صدا حرفم《... خوادی: کامران نرو بابام مسلدا》
 فرستادم   رونی ب یکامران را بغل کرد ... نفسم را عصب
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: خب آقا کامران  انیک 》اومد  رون ی ... پدرم از آشپزخانه بمیاصال قسمت نبود که بگو  انگار
 کامران را برساند ...  خواستیم 《م؟ ی بر

 

 ی : به حرفا کامران》 دی کامران آمد سمتم دستم را گرفت و آرام پشت دستم را بوس 
مدت   ن ی. تو ا..  شتیپ امیو م  رم یگیم یفرصت مرخص نینده ... تو اول تی اهم یچکیه

 《ی نکن یچشاتو بارون

 

سخت بود ... کاش    یلیجدا شدن خ نی. مخصوصا ا خواست ازش جدا بشوم .. ینم دلم
 ... ستیکه قصد پدرم چ گفتمیو م شدیم دای فرصت پ

 

را باز و بسته کرد   چشمانش《هم مواظب خودت باش  تو》بغض دارم لب زدم  ی با صدا 
 لبخند زد ...  کی و 

 

  تایخواست برود که ب کامران《گهید  میبر 》بلند شد   زدیپدرم که با حرص حرف م ی صدا
 《امیمنم م نیسی وا》گفت 

 

که  یو بغض ییتنها ایدن کی رفت و من ماندم با  رونیعرض چند لحظه آماده شد و ب در
 حاال شکسته شده ... 

 

  چیبود و ه یسخت ی مجبور به ازدواج بشوم ... چه روزها نکهیاز عاقبتم از ا دمی ترس یم
 فرار از عاقبتم نبود ...  ی برا یراه
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درس خواندن  ی برا یحال گرید دمیو صورتم را شستم و رفتم در اتاق دراز کش دست
 .کرده بودم .. ینداشتم... امروز بد احساس دلتنگ

 

  دهیهفته است که ند  نی انگار چند یهنوز چند لحظه از رفتن کامران نگذشته بود ول 
 عاشقش شدم   نقدریا  یکامران شدم ک  ی وابسته  نقدری ا یبودمش... من ک 

 

 ی را برداشتم و رو می کنم که حواس خودم را پرت کنم ... از ناچار گوش کاری چ دانستمینم
 کردم  کی کل انیشماره را 

 

: سالم به  انیرا 》 دی چیشاد و سر خوشش در گوشم پ ی از بوق دوم جواب داد و صدا بعد
 《؟ی : سالم داداش خوبسلدا《》خواهر خوشگلم  

 

: تو که   انیرا 》خودم را گرفتم تا ناراحت نشود ی بغض گرفتم اما جلو دمیرا که شن شی صدا
 《منم خوبم یخوب باش

 

... اما چه   ی: آره جات خالانیرا 》گرفت طنتیلحن ش شیصدا 《گذره؟ی: خوش مسلدا》
 《خبر از دل عاشق خواهرم؟
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: تو ... تو از... کجا سلدا》با تته پته گفتم  دانست ی از کجا م انیکردم که را تعجب
 بودم  ش ی خنده ها نیوقت بود که من دلتنگ ا  یلیکرد و خ با یخنده ز کی 《؟ یدونیم

 

: پس باهم در ارتباط سلدا《》بود  یس یب ی چند وقت ب  نی: داش کامران اانیرا》
از تو شبمو صبح کنم  خبری ب تونمیمن م ی : بله خوشگل خانوم فکر کردانی را《》ن یبود

 《نفسم

 

  دی من با  زنهیداره در م یکس  انی: را سلدا》زنگ در بلند شد  ی زدم ...  صدا یجانیلبخند ب 
 《برم خدافظ 

 

در نشون بده   ر یبگو دستاشو ز بعد بهش  هیباز نکن ... اول بگو ک  بهی: درو واسه غرانیرا》
 《تاس ی همون ب یشکل بود اصال نترس یاگه ناخوناش جادوگر 

 

  تایکردم و رفتم در را باز کردم ... هم زمان پدرم و ب یخنده کوتاه کردم و خداحافظ کی
 آمدن داخل ... اصال حوصله نداشتم  حرف بزنم راهم را به سمت اتاقم کج کردم

 

هم دست در   تای سالن ، ب رفت《کارت دارم ای: سلدا بانیک 》پدرم متوقفم کرد ی اما صدا 
 دست هم قدمش شد آنها رفتند نشستند ...

  میباش نزار زندگ  قمیتو تنها رف ایو در دل دعا کردم) خدا دمیکش قینفس عم کی هم   من
 (... یتو که از همه برتر  دی... به امنجایتباه بشه لطفا منو تنها نزار ا
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نشستم ... لبخند  تایپدرم و ب ی مبل روبه رو  ی سمت سالن حرکت کردم و آرام رو به
 عصاب بود؛    ی رو تا یب یمضحک

 

 اید ... )خدابه پا ش   یفضا را در بر گرفت و در دل من غوغا و آشوب ی ا  قهیچند دق  سکوت
 ( ...ادیلطفا دل بابام به رحم ب  کنمی لطفا کمکم کن ... لطفا نظر بابام عوض بشه خواهش م

 

 حال ممکن لب باز کرد و وجود مرا با آتش روشن کرد   نی رحمانه تر یاما آن  مرد با ب 

 

چرت و پرت که با کامران   یهر چ الیخی... ب تهیفردا خواستگار دمیکشش نم ادی: زانیک 》
 《... خودتو آماده کن  نی سر هم کرد

 

که در  ی اشک ی به قطره ها کرد ینگاه م رحمانهیو او ب سوختمیم  شی آتش حرف ها  در
در حق   شی را با حرف ها یرحمانگ  یب  تیو نها دهد ی چشمانم جمع شده و هنوز ادامه م

   کندیتنها دخترش م

 

اون وقت   یکن ی اشتباه ی به حالت که اگر بخوا ی ا همکارم کم بشم و ی که جلو خوامینم》
 ...  یمونی برادرت م دنی تا آخر عمرت در حسرت د

 

دختر   خوانیم ش یکه خانواده پدر یدر صورت یبه کامران دل بست  یتو به چه حق بعدش
 《 ارن یعموش رو به عقدش در ب
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  شی را متوجه نشدم و تنها حرف )خانواده پدر شی کدام از حرف ها چی ه کردمیم  احساس
 ( ارن یدختر عموش رو به عقدش در ب خوانیم

 

  نکهی... فکر ا گفتی گونه بود کامران به من م  نیدر سرم تکرار شد .... نه امکان نداشت اگر ا 
 ...  گرفتی دستش شده باشم نفسم را م چهی چند مدت باز نیا

 

 ینم یمن به سرباز  ی راست بود که کامران براپدرم  ی زدم  اگر حرف ها بیبه خودم نه 
 کرد...  ی نم ی احترام یمادرش ب ی رفت... جلو

 

از   کنمیدفاع م شهیگرفته تر از هم ی ندارد ... با صدا ی هم کامران به آن دختر عالقه ا دی شا 
 م ی گویرقم زده وم می برا یچه عاقبت دانمیکه نم یزندگ 

 

نکردم ...بابا بهت قول   ی... من تا به االن زندگ ازدواج کنم  خوامی: بابا لطفا من نمسلدا》
فقط چند    وفتهیخونه نزارم اصال چشت بهم نم نی که کنکور دادم پامو تو ا  نیکه هم دمیم

 《تحملم کن ... گهیوقت د 

 

  یببر  تموی ثی: که تو مردم آبرو حانیک 》 کندیام را قطع م ی جمله بعد  یتک خنده حرص با
 دهم ی خودم را از دست م کنترل 《آره ؟
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کنم که به  کاری: خب چسلدا》 می گویم ی پر از درد ی ادیو با فر  شومیاز سر مبل بلند م 
 ... با کدوم سازت برقصم ...  نهیدلت بش

 

قبول  تونم یمن نم هیعمر زندگ  هیتمام عمرم رو حرفت حرف نزدم اما االن بحث  من
  شودیبا خشم از سر مبل بلند م پدرم《کنم

 

تا   گذارمیگونه ام م ی دستم را رو کندیمهمان صورتم م یبا دست و دل باز یدردناک یلیس و
 کمتر شود   ی لی از التهاب س یکم

 

 یک  ی : حواست باشه جلوانیک 》  دیگو ی داشت م یفیکه از خشم لرزش خف ییو او با صدا  
 ... یزنیحرف م  غی با ج یدار ی سادیوا

 

  ییراینحوه پذ نیبه بهتر  انیتو م ی که برا ی و از مهمونا ا یشیحرف آخرمه فردا آماده م 
 منصرف شود دی کردم تالش آخرم را هم بکنم تا شا یسع《؟ی فهم شد   ریش یکنیم

 

کردم  یرو در حقم نکن ... مگه چه گناه یرحم یب  نی ا یدردت بجونم منو بکش ول بابا》
  هی نیبه خرج بده فقط هم یبار برام پدرانگ  هی کنمیم ... خواهش یازم متنفر  نقدریکه ا
 《بار

 

فردا آماده    ی من نده ... برو تو اتاقت و برا  لی: خفه شو ... چرت و پرت تحوانیک 》
 《هان؟  ی نه ... مگه تو به کامران قول نداد شمی: نه آماده نمسلدا《》شو
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توانستم   ینم گرید《رسم ی حسابتو م یاریاسم کامران رو ب گهیبار د  هیاگه   نی: ببانیک 》
 دوباره روان شدند   می خودم را به اتاق رساندم و پشت در نشستم اشک ها عیتحمل کنم سر

..................................................... ................................................... 

که  ییخواست ساعت به التماس ها ی... دلم مسخت بود می برا گذشتی که م هر لحظه 
 ی رو ایدن ی های و حرکت نکند آخ که انگار تمام سخت د یا یکنم نگاه کند و دلش به رحم ب یم

 سر من خراب شده ...

 

  ی که پدرم گفته بود خواستگار م ی ارفت از لحظه  یابرها را م  ی رو تایاما برعکس من انگار ب 
 بود ...  دهی تدارک د دی آ

 

که از کامران داشتم   ییکه در  تولدم با کامران گرفتم و تمام عکس ها  ییهابه عکس  هربار
از او ازدواج   ری غ یتوانستم قبول کنم با کس یشد چطور م  یم شتریعذابم ب  کردمی نگاه م
 کنم

 

هم    ی انداخته بود شب که اصال  نتوانستم چشم رو یمن به سخت  ی که خودش را برا 
 بگذارم 

 

لباس بخرن هر چه اصرار کردند که من هم    می رفتند برا تایزود هم پدرم همراه ب صبح
 کنم قبول نکردم...   شانیهمراه
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به خوردن غذا  ی لیتا به حاال غذا نخورده و ضعف کرده بودم  اما باز هم م شبیاز د 
 با خودم به لج افتاده ام    یینداشتم گو

 

که   یزیتنها چ  فیبود اما ح می من هم مثل همه دختران تنها دغدغه ام اندامم و غذا کاش
 مهم است گذراندن هر لحظه است ...  می ام برا یواقع یدر زندگ 

 

وارد خانه شده   ی لباس مجلس کی با  تا یزنگ درآمد رفتم در را باز کردم پدرم و گ ی صدا
 《کشمت یم یمنو ببر  ی آبرو  ی ااگر بخو نی:تو چرا چشمات قرمزه... بب انیک 》اند

 

  ی لباسا ا نیکن و ا  شی : ساکت شو ... برو آراانیک 《》یکشیمنو م ی: تو االنم دار سلدا》
 《بپوش ... حوصله ندارم به حرفات گوش بدم دمی که برات خر

 

و به سمت اتاقم حرکت کردم در را  دمی را سمتم گرفت با حرص محکم از دستش کش لباس
 انداختم خودم هم کنارش نشستم ...  نیزم ی بستم و لباس را رو 

 

 مهم نبود  میهم اصال برا  نیبودن زم سرد

توجه به   ی شد وارد اتاق شد و در را بست ب ان ینما تای محکم با ضرب باز شد و قامت ب در
 او صورتم را برگرداندم 
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برات   وفتیبهت گفتم با من در ن ی دیبود؟ د  یرفتن  یرش ک آخ  ی دی: سلدا خانوم د تایب》
   《شهیگرون تموم م

 

عذابش   م ی کردم حداقل با حرف ها یسع یحرف ها را چگونه بر زبان آوردم ول نیا  دانمینم
 به اسم وجدان ندارد که بخواهد عذاب بکشد   یزی رفته بود او  چ ادمی یدهم ول

 

همون جور که   ینیبش  اهیکه به خاک س کنمیم نتی... اما چنان نفری: درست گفت سلدا》
 《تباه بشه  ت یوارم زندگ  دیام ی منو تباه کرد یزندگ 

 

حرف   بدون《رون ی : گم شو بسلدا 《》شو پاشو آماده شو خفه》 دی کرده و با خشم غر اخم
  رفت... رونیب  یگرید

 

 پدرم را هم نداشتم ...  ی حوصله غر ها  یحوصله نداشتم که لباس عوض کنم ول اصال 

 

  شیآرا ی دار بدون ذره ا  نیچ  ی ها  نیلباس تمام قد قرمز رنگ با آست ک ی  دمی را پوش لباس
 رخت نشستم ...  ی شالم را انداختم دور سرم و رو

 

ت داشتم کامران بخاطر من به  نبود از خودم نفر بای لباسم نگاه کردم اصال در نظرم ز به
نشسته و منتظر خواستگارم   د ی از دستم بر آ یکار  نکه یبدون ا نجایرفته بود و من ا یسرباز
 هستم 
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دو   ی زنگ در بلند شد نفسم حبس شد و صدا ی که صدا  دمیام کش ی چارگ یب ی از رو یآه
 چند لحظه بعد به گوش آمد  بهیمرد غر 

 

رخت خوابم   ی رو ی همانطور که نشسته بودم به ملحفه  کردندیم یکه با پدرم احوال پرس 
 چنگ زدم و دوباره دست به دعا شدم 

 

رو ندارم تو   یاز تو کس ریغ نجا یمن ا  کنمیخواهش م رهی وصلت سر نگ نی لطفا ا ای)خدا
 پشت و پناهم باش( در آرام باز شد 

 

ت به سمتم آمد و دستم را گرفت و بلند کرد... آرام که به صورت داش  یظ ی و پدرم با اخم غل 
   دی نرود غر رون یب ش ی که صدا ی در حد

 

آماده کرده تو   تای توان نه من ... گمشو براشون قهوه ببر ب ی اونا خواستگارا احمق》
 دستانم گرفتم   انیرا م دستش《آشپزخونه ان

 

: بابا فدات شم  سلدا》کردینگاهم م زیآم  ریدستش نشاندم او با نگاه تحق ی رو ی بوسه ا و
 《کنمیکارو نکن ... لطفا ... التماس م نی... دورت بگردم ... ا
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 《چرت نگو مردم منتظرن گمشو》گفت   یو عصب دیرا از دستم کش دستش

 

است با پسر   گهید یکی  شیدلم پ یمن چرته اما بگو چطور وقت ی : باشه همه حرفاسلدا》
 《همکارت ازدواج کنم 

 

را گرفت و سمت در  دستم《رونینکن گمشو ب یحرف نزن منو عصب یه شو ه : خفسلدا》
 افتادم ... نیزم ی تعادلم را از دست دادم و رو ی پرتم کرد ... لحظه ا

 

: سلدا《》: پاشوانیک 》کنم؟  یستادگ یاشک در چشمانم جمع شد من چطور در مقابلش ا  
... پاشو   ی رستو ادامه بدبزاره د  گمینکن ... بهش م ی: پاشو منو عصبانیک 《》بابا لطفا

 《 گهید

 

  تیشده با عصبان زی لبر صبرش《یکشی: زحمت مسلدا 》حرص کردم   ی از رو ی خنده ا تک
 ستادمیزود بلند شدم و ا  دنشیبه سمتم آمد که قبل از رس

 

  رونیتا من اول ب ستادیو شالم را مرتب کردم از کنارم گذشت و در را باز کرد خودش کنار ا 
 قدم مانده تا از اتاق خارج شوم برگشتم    کی بروم 

 

 《کنم یوقت فراموش نم چیه》و لب زدم   سمتش 

 شدم یم  میتسل د یبا  گریرفته بود فکر کنم د نیاز ب می ها  دیام ی  همه
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  دانستمیمن چقدر قلمش تلخ نوشت ... حال م ی که برا  شدمیسرنوشت م  نیا  میتسل دی با 
 ردی گیوصلت هر جور شده سر م نیا

 

  دانستمیوصلت چون م  نیا ختنیبه هم ر ی بار نه برا  نیا یباز دست به دعا شدم ول یول 
   ردیخدا جانم را بگ نکهیا ی است بلکه برا دهی فا یب

 

 ایدن نیکه در ا ی ا یتوانستم آنجا طعم خوش حال دی بود شا نجایآنجا بهتر از ا دی شا
 را بچشم  دمینچش

 

( در آشپزخانه زم یلبر گهیکشم تموم شده صبرم ... د ینم گهیگناهه اما د دونم ی م ای)خدا 
 ختم یر  وانیآب سرد درون ل  وانی ل کی

 

به  هیشب  شتر یکه ب یی فرو دادم و با صدا یبغضم را به سخت دمینفس سر کش کی و با  
 《رحما  یب کنمیوقت فراموش نم چی ه》ود به خودم  گفتم نفس ب

 

آماده کرده بود را برداشتم و با    تایقهوه که به گفته پدرم ؛ ب  ینیو س دمی کش قینفس عم هی
 لرزان به سمت سالن حرکت کردم ...   ییقدم ها 
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معلوم بود   یکیسرم را بلند کردم و با دو مرد که   ستادمی ا ی لحظه ا دمی سالن که رس ی جلو
 را نتوانستم حدس بزنم که بود  یگری پدر داماد است و د

 

نگاهم را   ینیبا ظاهر آراسته که کنارشان نشسته بود رو به رو شدم ... زن سنگ یو زن 
 احساس کرد و سرش را سمتم برگرداند 

 

ره چشممون به جمال عروس خانوم به بالخ به》و پر از محبت گفت  بایز  ی با لبخند و
 آن دو مرد هم هم زمان سمتم برگشت    سر《روشن شد

 

آرام بلند کردم و به  نی زم ی شده ام را از رو  نی سنگ ی پاها یمصنوع ی من با لبخند و
 گرداندم    نشانیرا در ب ینیسمشتشان رفتم ... س

 

 اشاره زد  دیفمبل نشستم ... پدرم هم زمان به آن مرد مو س ی رو  تای سپس کنار ب و

 

اش اشاره کرد( و پسرشون   یفرامرز آذرپناه پدر آقا داماد )به مرد کنار ی جناب آقا دخترم》
 《جان دی خانوم هستن مادر ام دهیآذر پناه که آقا داماد هستن و خانوم هم فر  دی ام ی آقا

 

  دیگو یکه م ی ... آن داماددهدی گذاشته و فشار م می گلو   ی دستش را رو  یکردم کس احساس
 سه سال کوچکتر  باشد  ای دو   دی هم سن خود پدرم است فقط شا
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  رودیم یر یکه رو به پ ی شده دختر نوجوانش را به مرد یبود چگونه راض  ۴۰سنش حدود   
 شده بود؟   یانقدر از دست من عاص یعنیدهد   شوندیم دیکم کم سف ش یو مو ها

 

 شدم   رهیخ  نی... دست از برانداز کردم برداشتم و به زم شودیباورم نم 

   دهدیاست مجلس را ادامه م گرید یکس ی که برا یتوجه به دل یپدرم ب یول

 

 

مجبور به   نکهیمن ازدواج نکنم جانش را داد کامران هم بخاطر ا  نکهیام بخاطر ا چارهیب مادر
 را تحمل کرد ...  یسرباز  ی ها ینشوم سخت بهیازدواج با غر

 

از دستم گرفت به خودم آمدم... متوجه  تا یکه ب شگونیبا ن یدو نفر ول ن ی ا یرفت پ حواسم
 اطراف شدم که همه منتظر اند 

 

من  یوقت یول می برس  جهیو به نت می ببرم تا باهم حرف بزن ییتا من داماد را به جا 
 گفتم   یمصنوع ی بود با لبخند  یازیحق نه گفتن نداشتم پس چه ن دانستمیم

 

... پدرم چشم غره   کردندیمتعجب زده نگاه م دیو مادر ام پدر《پدرم بگه همونه یچ هر》
 بحث را جمع کرد  ی رفت و با لبخند ی ا
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 ی پوزخند《که درسشو ادامه بده  نهی... تنها درخواستش ا هیخجالت کمی: بله سلدا  انیک 》
   یگری د ز یکردن بود نه چ  یصدا زدم تنها درخواست من زندگ  یب

 

 

را   چشمانم《دارن ... پس جوابتون مثبته؟ لیفرامرز: بله البته همه حق ادامه تحص  آقا》
 نه  دی پدرم بگو  نکهیا دی بستم به ام

 

ورق برگردد   طیشرا   نینبود که در بدتر  ی هند ای یترک  لمیمن ف یباطل زندگ  الیخ یزه یول 
 《: بله ... انشااهلل که خوشبخت بشن انیک 》  شدی...فقط بدتر م

 

  کندیم ین یسنگ ی ادیکه ز می بغض در گلو نیزود تر شب شود تا از دست ا  استخویم دلم
 《اریهارو ب  ینیری : سلدا جان شانیک 》خالص شوم  

 

  آقا》نشستم  می هارا اوردم و پخش کردم دوباره سر جا ینیریشدم و از آشپزخانه  ش بلند
 《میو مشخص کن می ایب د یازدواج رو هر وقت گفت خیفرامرز: پس انشاهلل تار

 

فرامرز و    ی صورت آقا  باز《میمشخص کن می تونیندارم فرامرز ... االنم م ی: من حرفانیک 》
 زود گفت   دیهمسرش متعجب شد اما ام
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حاال که همه   پس》فرامرز گفت  ی کرد و آقا ی تک خنده ا پدرم《هر چه زودتر بهتر پس》
 《رمی گیموقع وقت م نیاول ی رفت من برا شی زود پ نقدریا زیچ

 

  شان یمهم نبود ... تمام قول و وعده ها می برا یچیه  گرید 《میندار  ی: البته ما مشکلانیک 》
 کردند یرا دادند و در آخر با احترام خداحافظ

 

مبل نشسته بودم که پدرم با خنده   ی کرد من همانجا رو شان یبدرقه تا ی و پدرم همراه با ب 
 به سالن برگشت   تای همراه با ب

 

  یلیمن خ ی : وااتایب》د یخند  تای ب《شهی: بله پس سلدا خانوم هم بالخره عروس م انیک 》
 《ی چند وقته نرفتم عروس یدونیهم ذوق دارم ... م یلیروز بود خ ن یمنتظر ا

 

 ی خنده مرد  《نی دی اما تاوان دل شکسته منو بد جور پس م شمی: اره من عروس مسلدا》
بعد از لبانش پاک   هیبزنم کم رنگ شد و چند ثان  شیخواست پدر صدا  ی دلم نم گریکه د
 شد 

 

: درسته اما با خواست خودش نه به اجبار سلدا《》شه یروز عروس م هی  ی: هر دخترانیک 》
 《 انیمکث کردم و دوباره اضافه کردم( آقا ک  ی )لحظه ا

 

تاسف به انها نگاه   با《: موافقم انیک 《》زنه؟یحرف نم ادیدخترت ز گمی جان م انی: ک تایب》
 کردم و دوباره وارد اتاقم شدم ... 
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  یبود که من تا صبح اشک م یی... روز ها م یاتاق چقدر با هم خاطره تلخ داشت نیو ا  من
 اتاق شاهدش بود   نی و ا  ختمیر

................................ ................................................................................... 

هفته بعد وقت   کی  ی عقد رفتند و برا ی وقت برا نی کتریدنبال نزد یخواستگار ی فردا از
 گرفتند ....

 

حاضر نشدم که با آنها  یلباس عروس، حلقه و... شدند من حت دی از همان روز مشغول خر 
 بروم  رون ی ب دی خر ی برا

 

جشن آماده کرده   ی تاالر هم برا کی شده   دهی خانوم خر دهیو فر  تایب  قهیبه سل زیچ همه
  دادی خانم انجام م دهیفر   کی از دوستان نزد یکیرا   شگاهی آرا  ی بودند و کارها

 

بودم که به کجا  نی و من نگران ا م یرو  یاز تهران م  یدانستم بعد از عقد و جشن عروس یم
 سر کنم   دیخبر از برادرم و کامران چگونه با  یو ب می رو یم

 

 که روز ازدواج بود همه خوشحال بودند بجز من   امروز

 نهی عروس در آ ی ام و به چهره  ستادهی ا نهیآ  ی ساده عروس جلو ار یبس  دیلباس سف با
 نگرم یم
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 کرده   ی مخف یشیآرا  لیااش را با وس دهیصورت رنگ پر  ی حرفه ا  شگر،یکه چگونه آرا  

 نمانده   یباق م ی برا ی ا زهی انگ گرید

 

  نیا نی وقت هست مرا در ب یلیگذاشته مادرم خ می بود تنها زیعز  می که برا  یهر کس بود
 افراد تنها گذاشته ....

 

   ستیرفته برادرم هم که در کنارم ن یکامران که به خاطر من به سرباز و

 و زجر نفس بکشم   یب یهمه غر نی ا نیدر ب د یمن چرا با  پس

 

و کم   کردی تحمل م دی همه رنج را با نی مگر من چند سال داشتم که ا دادی عقلم قد نم گرید
  اورمین

 

بادکنک ها و   یرنگ ی ها سمانی شده روبه رو شدم ر نی آمدم و با خانه تزئ  رونیاتاق ب از
 زدم  ی ...  پوزخندگری د ی زهایاز چ یلیخ

را باز کردن جعبه قرص ها را در  نتیسمت آشپزخانه راهم را کج کردم جلو رفتم و کاب به
 آوردم قرص ها را با هم در دستم گرفتم 

 

را تار   دمی که درون چشمانم جمع شده د ییآب هم آماده کردم قطره اشک ها   وانی ل کی 
 کردم خداوندا مرا ببخش  یکرده بود... هر بار با خودم تکرار م
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  یکیدهنم گرفتم اما  ی بردم و جلو کتر ی را ندارنم دستم را نزد یزندگ   نی تحمل ا گریکه د 
 خوردنم همانا یلیدستم را گرفت برگشتم که برگشتنم همانا و س

 

  گهی:دسلدا《》آشغال  یخودتو بکش  ی خوایم  یروز عروس 》بلند شد انیک  ادی فر ی صدا
 زده به آشپزخانه آمد وحشت  تای ب 《تحمل ندارم

 

  انیک 》را دهد قرص ها را از دستم گرفت و گفت تای جواب ب نکهیا  بدون《؟  شدهی: چتایب》
 《: توروخدا سلدا《》: گمشو تو اتاقت 

 

جلو آمد و دستم را محکم گرفت کشان کشان و   تا یب《ببر تو اتاقش  نویا》گفت    تایبه ب رو
 به سمت اتاقم برد و در را باز کرد و هلم داد داخل و در را بست  

 

 

 یبه ذهنم آمد که بار ها به آن فکر کردم ول ی... ناگهان فکر کردمیم یهر جور شده کار  د یبا
 عوض شود  انینظر ک  دی که شا گفتمیبه خودم م

 

را گرفتم و منتظر   انینداشتم ... شماره را ی ن اما االن چاره انک ریرا درگ  انی را خودیو ب 
 د ی چیدر گوشم پ ی زن ی ماندم که صدا
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هم و باز هم گرفتم و   باز 《 دی ری لطفا بعدا تماس بگ باشدیمورد نظر خاموش م مشترک 》 
 نشستم     نیزم ی رو د یهمان جواب را گرفتم ناام

 

  

  ی جلو انیخندان ک  ی بعد چهره  قهید دقتبل و ساز آمد و چن ی ساعت بعد صدا  مین حدود
 《می بر ای: سلدا بانیک 》شد   انیدر اتاق نما

 

نبود ... خم شدم تا دامن صاف لباس عروس را   ی دی ام چیه یبه چشمانش نگاه کردم ول 
 داده بود خورد هیکه کامران روز تولدم هد  یکه چشمم به دستبند با ارزش رمیبگ

 

  کی را برداشتم و  ی رفتم و تکه کاغذ زیزدم و قفل دستبند را باز کرد به سمت م ی لبخند 
 کاغذ گذاشتم  ی نوشتم و دستبند را رو شی جمله رو

 

 و سوت و هورا بلند ....   غیکل و ج  ی هم قدم شدم که صدا انیبه سمت در رفتم و با ک  

 

دستگل ماندم و   رهیخ ی را سمتم گرفت چند لحظه ا یکه دستگل میستادیا  دیام ی به رو رو
 بالخره از دستش گرفتم 

 

   یبیگذشت با خود فر  عمرم
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 یب یهمه آشنا، غر  نیبا ا ستیحس بد  چه

 

 ! یبه چه گناه دمیکردند با من نفهم  بد

 

 ؟  ییبه چه بها  میرفت از دست ، زندگ  

 

   یبی طب چیدردم با ه شودینم درمان

 

 ...؟ی قیبه چه طر دیی بگو خواهمیرا م ی آزاد

 

 }از زبان کامران{ 

 

 

بود که گرفتم...  ی ا یمرخص  نیاول نی ا دمیشب بود که به خانه رس مهین ۱۲ساعت  حدود
چه خبر   نجایشده رو به رو شدم ا  نیی تز  ی و بادکنک ها سمانی در خانه و با ر ی جلو دمیرس

 بود ؟  

 

 به من قول داده بود  انیتواند ک  یبه سرم خطور کرد نه نم  یلحظه فکر کی

 قولش زده باشد  ریز  انیک  نکهیترس داشتم از ا یلیخ



 ی ساز زندگ 

 
127 

 

 

آمد ...  انیوحشتناک را ی دفعه صدا  کیکردم  ی ها نگاه م ینییخشکم زده بود و به تز  
 ی ها  لب《چه خبره نجای:ا انیرا 》برگشتم نگاه کردم ... از پله ها با شتاب باال آمده بود 

 خشک شده ام را با زبان تر کردم

 

شارژ نداشت   م یبار زنگ زد گوش نی :خواهرم چند انیرا 《》 دونم ینم دمی : االن رسکامران》
 《زنگ زدم جواب نداد یجواب ندادم بعد هر چ

 

  ی بزند دستم را رو  رونی ب نمیکردم قلبم االن است که از س ینفسم بند آمده بود احساس م 
 قلبم گذاشتم و به سمت در حمله ور شدم

 

  زی تحملم لبر گری در را باز نکرد د یکس یکرد ول یم  میهم همراه انیرا  زدمیمحکم به در م 
 ضربه در را شکستم  کی شده بود عقب رفتم و با 

 

  نییتز ناتیی بد بود که کل خانه با تز م یبرا  شی آنجا یدر خانه نبود ول یو وارد شدم اما کس  
 شده بود...

 

که سلدا را از دست   نیا الیدانستم چه کار کنم خ  یآمد و نم  ینفسم کم کم داشت بند م 
 ام کرده بود....  وانهیداده ام د
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 کرد یام م  وانهی که فکر نبودش داشت د یرا ، عشقم را ...عشق انیزدم مادرم را ک  صدا

 

: اگر  کامران》گفتم  ت یا جد کردم و ب نگاهش《چه خبر بوده؟ نجایا 》 دی متعجب پرس انیرا
 《شهیبابات سلدا رو به ازدواج مجبور کرده باشه براش بد م

 

عطرش فضا را پر   ی توجه به او وارد اتاق سلدا شدم بو یدهانش باز ماند و من ب انیرا
 ... زدینبود خودش در ذوق م یکرده بود ول

 

  زیم ی که رو ی ندبه دستب رهیچشمم خ یو برگشتم تا خارج شوم ول دمیکش یقیعم نفس
 بود ثابت ماند  

 رساندم و دستبند را برداشتم   زیلرزان خودم را به م ی قدم ها با

 

من همان   ی نوشته بود به عنوان ]تو برا شیورقه کوچک که تنها دو جمله رو  دنید با
 ... نگذاشتند عشقم[   دانستمی ممکن م ریکه رخ دادنش را غ ی بود ی معجزه ا

 

  ی خواندم تو همان معجزه ا گری بار د کی تار کرد  دمیدر چشمم جمع شد و د یاشک قطره
 ... چرا؟   دانستمیممکن م ریکه رخ دادنش را غ

 

و    دیکوب یوار م وانهیطاقت کرده بود... د یاش قلبم را ب یرا نوشته بود ... فکر دور نی ا چرا
 د ی بالخره قطره اشکم از چشمم چک
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وحشت جلو   انی... با حال گرفته از اتاق خارج شدم را ختیدستم ر  ی تکه کاغذ تو  ی و رو 
 《ستنیشده؟ کل خونه رو گشتم اما ن  ی: کامران داداش چته ؟ چانیرا 》اومد 

 

: به چه انیک 》 دی چیدر گوشم پ انیک  ی صدا و 《کشم ی م انوی: من ک کامران》زدم  ادیفر 
 《؟یلیدل

 

  یبود مادرم هم وضع ستادهیو مردانه ا کی و ش یدر با لباس مجلس  ی سمتش جلو  برگشتم
   کردیفکر م  دانستی خودش ساخته بود که هر کس نم ی برا

 

گرفته   ییگذاشتم و با صدا  بمی آمده دستبند و تکه کاغذ را درون ج  رونی از محضر عقد ب تازه
 《: سلدا کجاست؟ کامران》گفتم 

 

  یقولش زده ول ریو ز  کرده  ی نامرد دی لحظه از ته دل با تمام وجود دعا کردم که نگو کی
 《: خونه شوهرش انیک 》باطل که گول خورده بودم الیخ یزه

 

  ان یک  و《مردک خواهر من که هنوز ازدواج نکرده یگ ی م ی: چانی را》 دی متعجب پرس انیرا
 《شوهرش ی : امروز عقد کرد و رفت خونه انیک 》قاطع پاسخ داد
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از   ی حال من از او خراب تر بود خنده ا یشدم که شکه شد ول انیمتوجه را ی لحظه ا ی برا
   ادیفر  یکردم و بعد چند لحظه عصبان تیعصبان ی رو

 

قولت   ی که پا ی ذره مرد نبود کی یعنی  ی : مگه تو قول ندادکامران》دمیکش
  نیزم ی و رو دمیاش را کش قهیبردم سمتش و   ورشی بزند که  یحرف خواست《ی سیوا

 شت به جانش افتادم پرتش کردم با لگد و م

 

هم به من ملحق شد اما مادرم    انیبلند شود تا بخواهد از خود دفاع کند را  دادمی اجازه نم و
   می که دست از سرش بردار کردیالتماس م

 

 

کنترل   یجلو رفتم و سع زد یهنوز با پا به شکمش ضربه م انیکنار رفتم اما را ی ا لحظه
برگشتم که صورتش پر از خون   انیک  آرام گرفت به سمت  ادی کردنش داشتم بعد از چند فر

 بود و به سرفه افتاده 

 

 

جواب بده ... سلدا رو   هی پرسم یسوال م  هی انیک  نی : ببکامران》زانو زدم و نشستم   کنارش
 جواب داد  یحس یب با《کجا برده ؟
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  ادیاز پشت سر فر  انی را《 کشمتیوغ نگو ... م: خفه شو درکامران《》دونمی: نمانیک 》
جمله جوابمان را   کیحرفها بود و تنها در  نیاو ظالم تر از ا یول دیی را بگو شیکه جا زدیم

 داد 

 

بلند شدم و باز با کتک به جانش افتادم  یعصب《ممکن بود ری تو به سلدا غ دنی: رسانیک 》
 《ممکن زنده بودن توئه  ری: غکامران》زدم  ادیو فر 

 

 

  قایو من جلو رفتم دق می پشت بام رفت ی رو انیبامداد بود با را قهیدق  ستی دو و ب ساعت
 هم کنارم بود ...  انی... راشی پرتگاه ی لبه 

 

  زیچ  چیو ه می کرد ییرا باز جو ان یرا و هم ک  تا یهم ب انیکه امده بودم با را یاز موقع 
 نشد   رمانیدستگ

 

عشق من   ی برا  یقیو ال یکه به عقدش در امده انسان خوب ی فرد  ایاالن کجاست آ  نکهیا فکر 
 ام کرده...  وانهی نه  د ایهست  

 

از دستش دادم هر بار به   یراحت نی کنم هنوز باورم نشده بود که به ا هی کم مانده بود باز گر 
 و مادرم بوده   انیک  ی ها یهمه باز نهایا دمیکه چرا نفهم زنمیسر کوب م
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صورتم    ی رو یام کرده دست  وانهیدر شناسنامه اش است د گرید یاالن اسم کس نکهیا فکر 
   کنمیفوت م   رونیرا ب قمیو نفس عم  کشمیم

 

از اشک بود ... دلم به حالش  س یصورتش خ کنمی م انی و روبه را  میآ  یقدم  عقب م  کی
 فقط همان تنها خواهر را داشت  ایحق هم داشت در دن گرفتیاتش م

 

گرفته از بغض و   یی تمام ازش جدا کرده بود با صدا ی هم با نامرد که پدرش آن را 
 را تار کرده گفتم   دمیاشک د  ی که قطره ها یچشمان

 

منم    ی چشمانش اشک ها دنی برگشت و نگاهم کرد با د سمتم《: داداش ؟  کامران》
 《کنم یم داشی اما پ گردمیهم م رانوی نباش شده کل ا نگران》شدند اما ادامه دادم  ری سراز

 

  دای: پ کامران》بود نیترسم از هم نیمن هم بزرگتر  《یچ می نکرد  داشی : اگه پانیرا》
کردن از   تی ... ... به مادرم هشدار داده بودم قبال که اگه سلدا رو اذ  کنمی م داشی پ کنمیم
 《کنم شی حاال فقط مونده عمل رمیم ششیپ

 

  یسمشو گذاشته زندگ که ساخته و ا یی جهنم جدا نیهم تو ا  گهی... د رمی : منم مانیرا》
 《گردمیبرنم
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ام است بد   یزندگ  ی لحظه ها نی عمرم و تلخ تر ی شب ها  نیاز بدتر  یکی جزء  امشب
  یم  یزخمش رو بدنم باق ی مطمئنم تا آخر عمر جا  یگذشت سخت گذشت تلخ گذشت ول

 ماند 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فصل سوم    شروع

 

 

 ☆ بعد  سال هفت☆
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اجاق را  ریز 《نکن پسرم ... اومدم ... اومدم عشق مامان هیگر ی: جانم مامان  سلدا》
 ... نیرفتم در اتاق آرت عی خاموش کردم و سر 

 

بغلش کردم  اط ی... با احت  بردیبچه گانه اش سر آدم را م هیگر ی در گهواره بود و صدا 
 《نکن مامان اومد ه ی... جانم گر  جانم》

 

و پوشاکش   دمی را آرام بوس فشیرم و لطگونه ن ی ... رو کردیام م وانهیبچه گانه اش د  ی بو
آماده کرده بودم را در  شی را که برا یریش شهی را عوض کردم ... به سالن آوردمش و ش

   رفتمی دهانش گذاشتم و نگه داشتم هم زمان قربان صدقه اش م

 

 

   کردمی خوردنش نگاه م ریزدم و با عشق به ش ی لبخند

 

هفت سال بود که به دور از برادرم در شهر   هفت سال از آن روز ها گذشته بود ... حدود
.... هفت سال بود که   بردمیبه سر م یهشتاد و پنج متر  یآپارتمان ی در خانه ا رازیش  بیغر

 تک برادرم بودم ...  ی چهره  دنی در حسرت د

 

وجودم را در کنار آنها گذاشتم و به   ی  مهیکه همان روز ها ن زانمیاز عز یحسرت چند نفر 
از او جدا شدم و   ی خداحافظ  یهستم که ب یاری ی چهره  دن ی آمدم ... در حسرت د نجایا
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خبر دهم تا از   یکردم که به کس یسع یلیکوچک از اوست ...خ یحال خواسته ام  تنها خبر
 شوند بودن  با خبر   نجایا

 

تمام تماس ها و   د یخر  لیموبا  میعد که برا را شکست چند سال ب لمی موبا   دیام لیاما اوا 
شدم تا   الیخیو بعد ها ب دمیترس یبد اخالق بود م د ی... انقدر که ام کردی را چک م می ها امیپ
 صبرانه منتظر آن روز هستم  ... یو من ب می نیرا بب گریهم د یاتفاق یروز دی شا

 

 یلیدارد خ ادیبه مواد مخدر اعت دی چند هفته بعد از ازدواجمان متوجه شدم که ام یول 
  دیام ادیهر چند ناخواسته را درست کنم اما متاسفانه اعت یزندگ  نی کردم حداقل ا  یسع

 شد ...  دهیکش نیبه مصرف هروئ اکی شدت گرفت و از مصرف تر

 

  شتری و ب دهد ی ش را از دست مکنترل خود رودیم نی مواد از ب  ریوقت ها که تاث یبعض 
  یبا ارزش را م  لیوسا هیبق شوندیتمام م شیپول ها یشکند... و وقت یخانه را م ل یوسا

 زندان ...  ک یام شده بود   یفروشد... زندگ 

 

  یو نه از زندگ  دمی د یریام با پدرم خ  یقبل ینه از زندگ  رسدی مسخره به نظر م یلیخ 
 فرستاده شدم   یگری به بند د یاز بند زندان یی...گو  یمتاهل

زنگ کوچک هم نزد تا  کی  یباخبر است حت می اما پدرم که مطمئن بودم کامال از جا و
 حالم شود  ی ایجو
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آن کرد چگونه است و تنها   رشی که بزور مرا وادار به پذ ی ا ینخواست بداند زندگ  یحت 
گفته بود که اجازه ادامه  د ینواده امبود که به خا ن یبود ا دهیکه از او به من رس یریخ

 هستم  یرا به من بدهند و االن به لطفش دکتر عموم لیتحص

 

   شودیصرف م دی مواد ام د یخر  ی برا م یپول ها  شتری در آخر ب کشمیگرچه هر چه زحمت م 

  دی کمتر با ام کنمیم یدارم ... سع یآمده و مرخص ایکه پسرم به دن شودی م یچند ماه البته
 شوم و فقط به فکر پسرم باشم   ریدر گ

 

 

که  زدمیکرد بغلش کردم و آرام آرام با دست پشت کمرش م یرا خال ریش  شهیش نیآرت
  میدار یچ ناهار》 دیدر هم پرس ی بود که با اخم ها دیزنگ در بلند شد ... ام ی صدا
 《که گرسنه ام اری: زود ب د یام《》پلو ی: استانبول سلدا《》؟

 

را در اتاق در گهواره اش گذاشتم و سفره را   نیفت من هم آرتر  یبهداشت سی سمت سرو به
گذاشتم ...   نشستیم دیام  شهیکه هم ییرا سر جا یظرف پر از استانبول کی پهن کردم 

خودم درون  ی هم برا یغذا بخورد مجبور شدم چند قاشق ییچون عادت نداشت تنها
 زم یبشقاب بر
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سفره نشست و شروع به غذا خوردن کرد من هم آرام و هم زمان شروع به   ی و رو  آمد
:  دیام《》: چراسلدا《》نای: عصر برو خونه بابام ادیام 》خوردن کردم  چند لحظه بعد گفت 

 《انی دوستام قراره ب

 

:  سلدا》خانه را به گند بکشاند   گریهمراه با چند معتاد د خواستیزدم دوباره م ی پوزخند
: ربط  سلدا《》نداره ی: به تو ربطدی ام《》دیخونه رو با دوستات پر از دود کنبرم که دوباره 

  زیچ هی یاعصاب منو خراب نکن وقت  نی : ببدیام《》میکنی م یزندگ  نجای داره منو پسرم هم ا
 《گهی بفهم د  گنیبهت م

 

  یحت یکجا راحت دونمی نم گهی: د دیام《》اونجا باشم دی اونجا هر شب رو با رمی: نمسلدا》
دست    یبچه دار گهی... تو د رمی: نمسلدا《》تا فردا صبح ی بر دی با ابونم یو خت  یاگر رفت
 《کارا به فکر اون باش حداقل  نیبردار از ا

 

شدم   داریکه ب عصر》سر سفره بلند شد و راهش را به سمت اتاق کج کرد و گفت  از
   دیاتاق شد و در را با ضرب کوب وارد《ینباش

 رفتم...  ن ی هم بلند شدم و سفره را جمع کردم ظرف ها را شستم و سپس به اتاق آرت من

 

روز ها   نی ام آرام درون گهواره خوابش برده بود ... چقدر خوشحال بودم از وجودش ا بچه
 من است   ی زندگ  دیتنها ام

   دمیخواب  نیکاناپه کنار گهواره آرت ی برداشتم و رو  ی ا پتو
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شدم ... دست و صورتم را شستم و به آشپزخانه رفتم   داری بود که بساعت پنج عصر  حدود
 اجاق گذاشتم  ی و رو   ختمیر یقبل از آن آب در کتر یتا شام را درست کنم ول

 

: مگه نگفتم  دیام》بلند شد   دی خواب آلود ام  ی آماده کنم که صدا  ری ش نیآرت  ی تا برا 
در چهار چوب در آشپزخانه بود... نگاهم را گرفتم و   دمی پشت سرم را د برگشتم《برو؟

 《: نهسلدا《》؟ ی ری: نمدی ام《》رمی : گفتم که نمسلدا》برگشتم سمت اجاق 

 

 ی اش مواجه شدم لبخند یخال ی با جا نباریباز برگشتم نگاه کردم که ا  امدین شیصدا   گرید
  یو کتر  شدم و هم زمان حواسم به اجاق  بیزدم و مشغول پوست کندن س روزمندانهیپ

 بود ...

 

همراه چاقو از دستم افتاد اما    بیچپ هل داد س مرا به سمت   دی،ام ع یحرکت سر  کیدر  
اجاق را خاموش   عیسر دینخورم به خودم آمدم که ام نیتعادلم را حفظ کردم تا زم عیسر

 بچه گذاشته بود  ری را در کر  نیکرد و آرت

 

و در   دیتم داد همزمان  زمان بازو ام را کشبچه را دس ر یمانتوام را به سمتم پرت کرد و کر  
گذاشتم و شروع به در زدم کردم   نیزم ی را رو ری هلم داد ... کر رونیخانه را باز کرد و به ب 

 《: خدا جوابتو بده سلدا《》کنم یراحت باز نم التی: خدی ام《》درو باز کن دی: امسلدا》

 

را بغل کردم و از  نیو شالم را مرتب کردم ... آرت  دمیشدم و مانتو ام را پوش الیخیب 
  کردمیمرد را تحمل م  نیا د یاشکم در آمده بوده بود چقدر با گریآمدم ... د  رونیساختمان ب
 آورد ... یمن بود تا به االن دوام نم ی جا یگفتم هر کس  ینم یچیچقدر ه
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تانش در خانه مواد با دوس د یعمو فرامرز باشم تا ام ی مهمان خانه  د یهر شب من با  
  شانیال ی فرامرز البته و  ی عمو  ی ال یو ی جلو دمیبعد رس قهیمصرف کنند ... حدود پانزده دق

 بود ...   ی و با طرح ساده ا یصد و پنجاه متر

 

زمان   هم《: منم سلداسلدا《》هی: ک ایآل》 دیچیپ   دیخواهر ام ایآل ی در را زدم و صدا زنگ
در را  ایداخل که خود آل رفتم《زن  داداش  ی : خوش اومدایآل》که دکمه در را زد گفت

 《می اومد ما》زدم و گفتم  ی ا یباز کرد ... لبخند مصنوع مانیبرا

 

را همراه    نیآرت  ایآل《ایمادر ب  نی: خوش اومد دهیفر 》 دی چیپ دهیسر خوش خاله فر  ی صدا
 را در اوردم و داخل رفتم...  می م کفش هابچه  از دستم گرفت و داخل رفت من ه ریکر

 

  نیبش ا ی مادر ب ایب》آمد و مرا به سالن دعوت کرد و  گفت    رونیاز آشپزخانه ب دهی فر خاله
 داد ...  دهی را به خاله فر نیآرت ایاز مبل ها ... آل  یکی ی نشستم رو رفتم《

 

  ی زن داداشت چا ی برا مادر》گفت    ایرو به آل دهی ... خاله فررفتنیدو قربان صدقه اش م هر
  《خورم  ینم ی جان من چا ایآل نی بش》زود گفتم اوردیب ی بلند شد تا چا ایآل《اریب

 

... در کل  دی از ام ر ینه شب بود خانواده عمو فرامرز همه جمع شده بودن البته به غ ساعت
هست و  فرزند خانواده   نی بزرگتر دی و آرسام که ام  دی خانواده عمو فرامرز شامل دو پسر ام

 ... شودیم دهیکه از همه کوچکتر است و همسرش خاله فر   ایدختر به نام آل کی
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  دنمیآمدم و به سالن رفتم ... عمو فرامرز با د  رونیصدا از اتاق ب  یآرام و ب  دی که خواب نیآرت 
  ده ی زدم و کنار خاله فر ی هم در جوابش لبخند من《دخترم  ن یبش ایب》زد و گفت   ی لبخند

 نشستم 

 

و ستاره که همسر   ا ینشسته بودند و آل مانیمبل رو به رو  ی آرسام در کنار عمو فرامرز رو 
را   نمانینفره نشسته اند ... عمو فرامرز سکوت ب کی  ی مبل ها ی آرسام است هم رو

 《کرده رونی تو رو از خونه ب دی باز ام دخترم》شکست رو به من گفت 

 

با   دادیکه تا به االن با اخم گوش م  آرسام《... گفت که دوستاشو دعوت کرده : ارهسلدا》
 و گفت   کردیو عمو فرامرز نگاه م دهی به خاله فر ی، گردش تیعصبان

 

... سلدا   رهی نم ییجا  هیدختر گناه نداره؟ واال زن من دوبار پشت سر هم  نی بابا ا مامان؛》
  نجایا  دیگناه نداره ... شا  یعنی ...  رونی ب ندازشیاز خونه م یه دیام شهیخو هر شب که م
 《  دیبراش بکن ی فکر اساس هیلطفا  گه یراحت نباشه ... د

 

مشکل هر روز   نیا  ستیدوبار که ن یکی آخه  گهی )همسر آرسام (: آرسام راست م ستاره》
  نیگیم  یچ فهممی: مفرامرز《》خوادینم یخودش زندگ  یعنیسلداست چقدر تحمل کنه 

 《بچه دارن  هیاالن  یبچه ها خوب ول
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 یم یجور بود اما تو ه  نیهم  دی بچه هم ام نی رو بهونه نکن قبل از ا بچه》د یغر  آرسام
سوال اگه   هیکه نشد ... سلدا چقدر تحملش کنه ؟ ... واقعا   ی دید کنهی م ریی تغ دی ام یگفت
رو   یچکی چون سلدا ه یعنی؟  ی کردیداشت تو تا آالن صبر م یمشکل  نیهمچ هیهم   ایآل

 《و بسازه؟  وزهبس  دیام ی پا دینداره با 

 

  ستیبراش مهم ن ش یبرادرمونه اما اون زندگ  دیموافقم ... درسته ام هی : بابا منم با بقایآل》
ن  ... بخدا م دیاشتباه رو کش دارش نکن نیلطفا ا یو سلدا اشتباه بود ول دی... ازدواج ام

 《کردمی سلدا بودم تا االن تحمل نم ی جا

 

   یو نه جوان یکرده بودم نه نوجوان یسوخت... نه بچه گ   یخودم م ی برا دلم

  دهیکش  یسخت یلیبه االن خ تا《؟ی گیم یخودت چ دخترم》فرامرز رو به من گفت   عمو
 ...  دیبودم از دست ام

 

بهتر که   ی زندگ  نیا دانمینشد ... م یکردم او را از مصرف مواد منصرف کنم ول یسع یلیخ
در برابر   دی ... پس االن من نبا شودیماند و بدتر م ی، حداقل ثابت هم نم چ یه شودینم

 ماندم ی پسرش به هم بخورد ساکت م  یخواهد زندگ  یکه دلش نم ی چشمان نگران پدر

 

با    زیقصد ترک مواد رو نداره ... هر چ دی شناس یمرو   دی : عمو جان خودتون که امسلدا》 
تحملش کنم   تونمی نم گهی... واقعا د دهی که تو خونه بوده همه رو فروخته و مواد خر  یارزش
تحملش کن اگه بازم نشد من خودم   گه یبار د هیدخترم ... پس فقط    دونمی: مفرامرز《》

 《  رمی گیطالقتو ازش م
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  دیو با ام ندیایو قرار شد که فردا شب آنها به خانه ما ب  می دی را خانه عمو فرامرز خواب شب
 رد ی به ترک مواد بگ  میبه حرفشان گوش بدهد و تصم نکهیا  دی حرف بزنند به ام

 

 

را   می صبح آماده شده بودم تا به خانه بروم شالم را مرتب کردم سپس کفش ها ۱۱ساعت   
ما   دهی فر خاله》رسا گفتم   ی دم از همانجا با صدارا بغل کر نیو آرت دمی پوش
 《 زمی: به سالمت عز دهیفر 《》می رفت

 

 ییموادغذا ن یچند یراه از فروشگاه نیآمدم...  ب رونیکردن و من از خانه ب  مان یبدرقه
خانه  ی شدم و از پله ها باال رفتم و جلو اط یوارد ح دم یبه خانه رس قهیبعد از چند دق  دمیخر
 .جا معلوم بود که در خانه چه خبر  است.. نی هم از یول ستادمیا

 

خانه پرت شده بودند وارد خانه شدم و   یبه چند قدم د یام ی باز بود و کفش ها مهیدر ن 
و پفک هم در خانه    پسیاست و ذرت و چ دهیکه وسط خانه رو به شکم خواب دمی را د دیام

 بود   ختهیفرش ر  ی پخش بود نوشابه هم با درب باز رو

 

  نیوارد اتاق آرت عیبود سر ز یم ی گچ مانند بودن رو ی کوچک که مواد کی چند تا پالست و
 آمدم...  رونی را عوض کردم و از اتاق ب م یشدم و او را در گهواره اش گذاشتم لباس ها

 

برود   رونیمواد مخدر از خانه ب   ی دود ها ی از کردم تا بوبه سمت پنجره ها رفتم و همه را ب 
گفت   یدر خواب هوم  همانطور《 دی.... ام دیام》زدم  شیرفتم و صدا  دی ... به سمت ام
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: ها  دی ام》را باز کرد و به سمتم برگشت   چشمانش《دی ام دیام》زدم  شی باز صدا یول
 《چته

 

: خفه شو بزار دیام《》کنم زیخونه رو تم  خوامیم رون ی : پاشو از خونه برو بسلدا》
  هیتو  ی خوایم انی: اوال درست حرف بزن ... دوما خوانوادت شب مسلدا《》بخوابم 
 《ان؟ یب خوانی: چرا مدیام》شد  زیخ  مین عیسر 《نن؟یبش یتیوضع نیهمچ

 

اونجا اونا  رمیم ی ... چرا داره ؟ مگه من وقت ان یب خوانی: خوب مسلدا 》زدم ی پوزخند
 《: چراسلدا》دمی پرس متعجب《 انی: برو زنگ بزن بگو ندی ام《》؟ی اومد چرا پرسن یم

 

 یندار حق》بلند گفتم یی شده بودم با صدا یحرص《انی: شب باز دوستام قرار بود بدیام》
خانوادم  یگیخجالت داره به خاطر اون معتادا م ی بعدش جا یدوستاتو دعوت کن گهید
 《 انین

 

هان؟ اگه آدم  یکشی که واسه من خط و نشون م یهست یتو ک  نمی: صداتو ببر بب دیام》
دمش گرم االن   ی... ول رون یب نداختت یآشغال نم هی خوب بابات مثل   یو ارزش داشت  ی بود

 《هفت ساله که راحت شده از دستت 

 

اما نتوانستم ساکت   کردیبار بخاطر پدرم سرزنشم م کی  یکرده بودم ... هر چند روز عادت
من آشغال بودم که بابام پرتم کرد تو   یگی م راست》گرفته بود گفتم  که  ییبمانم و با صدا 

 《گه ی آشغال د  هی شی پ یآشغال دون هی
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  دهیاگر باز تکرار کنم دوباره کار به کتک و دعوا کش دانستم یم《تکرار کن  گهی بار د هی:  دیام》
 《کنم زیخونه رو تم خوامیم رونی بلند شو برو ب لطفا》زود گفتم  شودیم

 

رفت بالفاصله بعد از شستن   ی بهداشت  سینگاه بد از کنارم گذشت به سرو  کیشد و با   بلند
 رفت   رونیصورتش از خانه ب

 کردم ... یریسطل آب آوردم و شروع به گردگ  کی درنگ  ی لحظه ا بدون 

 

... ظرف ها را شستم... دمیکردم ... زباله ها را جمع کردم ...  جارو کش یری تا گردگ  خالصه
را استراحت کردم   ی را دادم و خواباندمش و دو ساعت رشی شد ش داریب  ن یکه آرت بار ن یچند
 آمد و ساعت پنج شروع به پختن غذا کردم  دی... ام

 

 .......................................................................................................... 

 

فوتبال   دنی در سالن مشغول د دی لباسم بودم و ام  دنی شده بود در اتاق مشغول پوش شب
 《برو باز کن  ایاومدن ب  مهمونات》 دیام ی زنگ در بلند شد و بعد صدا ی بود ... صدا

 

آمدم و به سمت    رونیرا کنسل کند حالش گرفته بود ...از اتاق ب ینتوانست مهمان نکهیا از
کردم و سپس به سمت سالن   ی سالم و احوال پرس  ییدر رفتم و در را باز کردم با خوش رو

 کردم ...  تشانی هدا
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  دیام اما《پسرم ی خوب دیام سالم》گفت  ی بلند  ی سالن که شدند عمو فرامرز با صدا وارد
  رفتار سردش خجالت از《کی عل》بود گفت  ونی زیهمانطور که چشمش به صفحه تلو 

  دمیکش

 

پر   ی ها وانی نشستند و من هم به آشپزخانه رفتم و ل همه《نینیلطفا بش دی : بفرمائسلدا》
 را گردانندم ... ینیهمه س نیکه قبال آماده کرده بودم را برداشتم و به سالن بردم ب یاز شربت

 

  》بحث را باز کند خطاب به من گفت نکهیا ی مبل نشستم ، عمو فرامرز برا ی رو دیکنار ام 
زد و گفت    ی پوزخند دیبخواهم جواب بدهم ام نکهی از ا  قبل《 دیکنیم کاری دخترم چه خبر چ

 《یپرس یچرا م گهید دیدونی هست شما هم خوب م یخبر  هر》

 

:  دیام《》یکن یم ینجوری :پسرم چرا افرامرز》عمو فرامرز متاسف سرش را تکان داد   
 شده گفت   یحرص یلیآرسام که معلوم بود خ 《یچطور شمیمتوجه نم

 

ادب مگه هست بابا   یب نقدری...خوب معلومه که نه ...آخه آدم ا یکشی تو خجالت نم 》
:گنده تر  د یام》  《نی فوتبال بب  نینه مثل خر بش ی زیچ یسالم هیخانوادت اومده بلند شو  

 《از دهنت حرف نزن
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که همه  رو از خودت   ینفهم چ ی تو زنم؟ی: من گنده تر از دهنم حرف مآرسام》
... از اون  المونوی: تمام فک و فامآرسام《》از اون همه رو نام ببر یک ی : دی ام《》ی روند

 《ی گذشته خانوادت ... خاک بر سرت خانوادتو از خودت روند

 

داد ...   هیدست به بغل به مبل تک  آرسام《: بسه بچه هافرامرز》کرد یان یفرامرز پا در م عمو
 《بار... نیآخر  ی تا برا نجایا می راستش ما اومد د یام》ادامه داد  دی به ام عمو فرامرز رو

 

  خوادینداره ... من دلم نم دهینده بابا ... فا  ادامه》و حرفش را قطع کرد دیکش ادی فر دیام
 《نیانقدر مزاحمم نش گهی... دنی ترک کنم بفهم

 

  ی بخور یکه تا نون ندار یعرضه چ یب ی په تو م؟ی: ما مزاحمارسام》از کوره در رفت  آرسام
سر ما؟... خاک بر سرت اگه سلدا کنارت نبود االن کارتون خواب   یشیچپ م ی ایم

 《:خفهدی ام《》ی بود

 

  دی: امفرامرز》گرفت دیام ی آقا فرامرز بلند شد و دستانش را به صورت خواهش جلو 
با    تیدگ ...  بچسب به زنکنهینم یمواد برات کار یپسر دار  هیکنم تو   ی پسرم،  خواهش م

  شبی: باز ددیام》بدون توجه به خواهش پدرش گفت   یول《نابود نکن  توی مواد زندگ 
 《هان  سلدا شما را پر کرده 

 

دختر جوونو نابود   یمرد ... زندگ  یاسم خودتو گذاشت دیخجالت بکش 》د یباز غر  ارسام
  رمیگیخودم طالقشو ازت م  یکن تشیاگه اذ  گهی بار د هی... خدا شاهده   گهیبسه د ی کرد

 《نداره برام ایچون فرق با آل
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که تا االن مثل من و   ایآل《: ها پ بگو سلدا خانوم دردش طالقهدیام》برگشت سمتم   دیام
حاال که زنم   ستی: نه بس ندی ام《》گهیبسه د  دی : امایآل》گفت  کردی گوش م دهی خاله فر
 《ستین یحرف  خواهدیطالق م

 

که به   میبگو  یزی خواستم دهان باز کنم و چ کردمی نگاه م دیاخم کردم و همانطور به ام کی
 یدار》را گرفت کشان کشان بردم سمت درب ... شکه شدم گفتم    م یسمتم آمد و بازو 

 《؟ی کنیم کاریچ

 

هلم داد و زود  رونیدر را باز کرد و به ب دیآمدند... ام یبلند شده بودن پشت سر ما م همه
 《د ی: درو باز کن امسلدا》 دمی کوبی سمت در و محکم به در م  دمیدو  عیبست ... سر در را 

 

  ی: تو پسرد ی ام《》رم یجا نم چی : من بدون پسرم هسلدا《》؟ی : مگه طالق نخواستدیام》
با داد و هوار   دی افراد داخل خانه بلند شد آرسام و ام ی همه  ی دعوا ی صدا  بعدش《یندار

 ...  زندندی حرف م

 

بود   ی ا قهیدق ی... حدود س  دی جوشیسرکه م رویو کتک بلند شد ، دلم مثل س  غیج ی صدا
 در را باز کرد یافتاده بودم که آرسام با صورت خون هیکه پشت در بودم ... به گر 

 

بدتر از آرسام    یتیبا وضع دیداخل ... ام رفتم《تو ای : بآرسام《》خاک به سرم  ی: هسلدا》 
 سرش نشسته بود ...   ی هم باال افتاده بود عمو فرامرز  نیزم ی رو
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 گر یبلند شد د  نیآرت هیگر   ی کردن بودند ...  صدا هیهم در حال گر  دهی و خاله فر ایآل
 که شکسته بود به اتاقم رفتم  ینتوانستم تحمل کنم با بغض

...................................................................... .............................................. 

هشدار داده بودند که دفعه   دیعمو فرامرز و آرسام به ام  میگذراند  یشب را با هزار بدبخت آن
 مهم نبود ش یاصال برا دیوجود ندارد اما ام  یبخشش ی بعد

 

ساعت آمد و رفت معلوم نبود کجاست و   کی دو روز فقط  ن یدر ا دیدو روز گذشته بود ام  
دونه مامان ...عشقم... نفسم بگو مامان بگو   هی یک ی》کردم  یم یباز ن یبا آرت  کند؟یچه م
 《مامان

 

دارم ...    دنینفس کش ی برا ی لیافتاد من دل یم ادم یباز هم   دمید یهر موقع پسرم را م  
  ی برا نی ری ش لیدل کی من  شه یام هم یزندگ  ی ها  یتمام سخت نیبود در ب بیجع یلیخ

 داشتم ...   می نفس ها

 

کردم دلتنگ   دایپ یرا انجام داده بودم حس دلتنگ می نبود و کارها یکه در خانه کس باز
  نی بودن بهتر ندهیپس  آن روزها که من منتظر آ ریبخ ادشیها.... دلتنگ مادرم  یلیخ

 هم بودند...  یزندگ  ی لحظه ها

 

ازدواج   ای تا به االن کارمند شده  یعنی  دمشیند  شدیم یکه هفت سال  انمیبرادرم ،را  دلتنگ
 بوده .... ییکند؟... اخ روزگار که سهم من از تو فقط جدا  یکرده ؟چه م
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شدن چهره کامران بود... نفس  یکرد  تداع یتابم م  یاز همه ب شتریکه ب یزیو آن چ 
  یشدن پاک م  ریاشک شده را قبل از سراز  ی و چشمانم که پر از قطره ها کشمیم یقیعم

 کنم ... 

 

کنم و با   ی گذارم و در را باز م ی را در گهوارش م نی آرت شودیزنگ در بلند م ی صدا  همزمان
 《چته  د ی: امسلدا》کشمی از وحشت م ی بلند یشوم... ه یمواجه م دی ام یصورت خون

 

 ی توجه به حرفم وارد سالن شد... من هم در را بستم و دنبالش به سالن آمدم او رو بدون 
داد و چشمانش را بست و من شروع کردم به سوال و جواب   هیمبل نشست و تک  کی

 《کار رو باهات کرده؟  نیا یشده ک  یچ》کردنش 

 

: آخه مگه تو  سلدا《》زدندباال آوردم... نداشتم بدم کتکم  ی: قمار کردم... بدهدیام》
 《؟ی بهم بد یپولدار زمی: نتونستم... عزدیام 《》یکن یقمار نم   گهید ینگفت

 

  شکه《ونی لی: صد مدیام《》: چقدر؟ سلدا》کمتر شود تمیتا عصبان دمیکش یقینفس عم 
پولو بهت   نی بهت ا یندارم ... چطور ونیلی: من صد م سلدا》؟   ونیلی شدم ...صد م

 《کشنی منو م ی... اگه جورش نکن دونمی: نمدی ام《》بدم؟ 

 

: زنگ بزن به بابام    د یام《》ارم؟ی: بکشن از کجا بسلدا》گفتم  یستی رو دربا یب
 《زنگ بزن  گمی: بهت مدی ام》گفت ادیبا فر   دیام《شهی: من روم نمسلدا《》نایا
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را برداشتم و شماره عمو فرامرز را   ی... زود گوش می کنیاگر زنگ نزنم باهم دعوا م دانستمیم
:  فرامرز》  دی چیدر فضا پ شی زدم که بعد از دو بوق صدا  کریاسپ ی را رو  یگرفتم ... گوش
 《سالم دخترم

 

:  سلدا《》خوبن؟  دی و ام نی آرت  یتو خوب ی: زنده باشفرامرز《》ی: سالم عمو خوبسلدا》
 《: چه خبر؟ فرامرز《》شکر خوبن 

 

کنم... چند لحظه مکث کردم که  انیکه زودتر اصل مطب را ب دادیحوصله اشاره م یب دیام
  عمو》خجالت لب زدم و گفتم  با《اومده؟ شیپ یمشکل  دخترم》 دیعمو فرامرز نگران پرس

 《باال اورده   یقمار کرده بده دی راستش ام

 

... مگه  خدا بازم  ی : وافرامرز》دهان باز کند و من در آن فرو بروم  نی زم خواستیم دلم
 ونیلی : صد مسلدا《》... حاال چقدر هست؟!  کنهیقمار نم گهیپسر نگفت که د  نیا
 《! ون؟ی لی: صد مفرامرز》  دی پرس متعجب 《

 

اون   ی برا یبگو ما پول دی : به اون امآرسام》  دی چیآرسام در فضا پ یعصب ی صدا بعد
  انیبود که آرسام به تماس پا   نیپشت سر هم نشان دهنده ا  ی بوق ها ی صدا  و《م یندار

 داده است  
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باش... بابا واسه ما ادعا پسر خوبه رو در  نوی: ا دی ام》پوزخند زد  کی نگاه کردم  دیام به
 بودم حوصله حرف زدن با او را نداشتم... یکه از دستش عصبان آنقدر《 ارهیم

 

  یحت گهی: دسلدا》م بلند شدم تا بروم که دستم را گرفت ... اخم کردم و دستش را پس زد 
 《: خانومم؟دیام《》کنمیم دایپ  ی باهات حرف بزنم احساس بد نکهیاز ا

 

 ی: چسلدا》آورد یدر م ی باز  نیر یش کردیم ری کارش گ یلحنش متنفر بودم وقت نیا از
 زدم ی پوزخند《کن یجور  هی: اون پول رو  د یام《》؟ی خوایم

 

  نکهیا ی شده بجا دی چهل و هفت سالت شده... موهات سف گهی: خجالت بکش تو د سلدا》
: حاال چه  دی ام》در هوا تکان داد یدست《؟یر یگیتو از زنت پول م  رهی زنت ازت پول بگ

 《تا آخر امشب جور بشه دی اون پول با نیداره ... بب یفرق

 

: از دوستات که دی ام《》تا آخر امشب جور کنم برات؟ ونیلی : من چطور صد مسلدا》
:  سلدا》به سمت اتاق قدم برداشتم   ی... عصبانزدیراحت حرف م  چقدر《ریدکترن قرض بگ

 《دارمیقدم هم برنم  هیبرو بابا بخاطر تو 

 

اتاق شدم و در را بستم پشت در  وارد《داره  ی بدون که عواقب بد نوی: پس ادیام》
 ... کردمیآمد نثارش م ینشستم و هر چه از زبانم در م
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: الو ... ....آخه بابا بهت گفتم  د ی ام》حرف زدنش بلند شد   ی بعد صدا قه یدق ستیود بحد 
روزم روش .... .... باش   هی  ی ماه صبر کرد هی.... .... اره ... خوب  کنمیتا شب جورش م

 《خدافظ

 

(    کنمی روزم روش... تا شب پولو جور م هی ی ماه صبر کرد هیدر سرم تکرار شد ) شی صدا
... چگونه دارد و تازه به من گفته؟   یاست که بده یماه کی   یعنی  شدیباورم نم

 تا آخر امشب جور کند؟ ...   ونیلیچند ساعت صد م  یط خواستیم

 

  نی... بلند شدم به سمت گهواره آرت دمیکش قینفس عم کی سرم گذاشتم و    ی را رو دستانم
قربونت   یاله》 دمی معصومانه خواب بود ... خم شدم و صورتش را بوس یلیرفتم، خ

 ...《بشم

 

چگونه خوابم   دانمیچشمانم را بستم که نم دمیرفتم سمت کاناپه کنار گهواره و دراز کش 
 برد

 باز شد ...  مهیبه عکس گرفتن چشمانم ن هی شب یزیچ  ی صدا با

 

به   نیکه آرت ی... تعجب کردم از وقت ردی گیعکس م  ن یاست که از آرت دی متوجه شدم که ام 
  رد؟ی گیندارد حال از او عکس م یکه انگار اصال پسر کردیرفتار م یجور  دیآمده بود ام ایدن
 .... 
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از پسرت   ی عجب بعد چند ماه اومد چه》گفتم  ی خواب آلود ی شدم و با صدا زیخ مین 
بار چندم فلش را زد و عکس گرفت   ی برا《اره هه》زد و گفت   ی پوزخند《 یری گیعکس م
 بلند شد ...  ن یآرت  هیگر ی که صدا

 

رفت و من هم بلند شدم و به سمت گهواره رفتم    رونیاز اتاق ب نیبدون توجه به آرت دیام
 را بغل کردم   نیآرت

 نداشت حال از او عکس گرفته ...  نیبه آرت ی که اصال کار دیعجب بود ام می برا یلیخ

 

  ستیانسان که سنگ ن الیخیشد ... به خودم گفتم ب جادیر مغزم اعالمت سوال د  کی 
 زدم ...  ی لبخند دیاز کار ام یحتما خواسته عکس از پسرش به همراهش باشد ... راض

 

در بغلم بود از اتاق   نیباشد تا مواد را ترک کند؟ ... آرت  شیبرا  یلیدل توانستیم ن یآرت یعنی
اجاق قرار دادم که  ی و رو ختمیر  یآمدم و به سمت آشپز خانه رفتم، آب در کتر  رونیب

 زدیشدم با تلفن حرف م   دی ام ی متوجه صدا

 

حالتون خوبه؟ ... بله بله ... آها باشه چه   دی ممنون سالمت باش یلی: الو سالم... خدیام》
 《خدا نگه دارتون یاعلی؟ ... بله در خدمتم منتظرتون هستم...   یساعت

 

که با او حرف   یشخص یعنی  زدیمودبانه حرف م ی گونه با کس نی ا دیبود که ام  یبار نیاول
 شده ...   بیزده که بود؟ امروز رفتارش عج
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  دی مرکز خر نیکتر یداشتم ... آماده شده بودم تا به نزد ازین ییشده بود چند مواد غذا شب
  امدی رفتم تا او را هم با خودم ببرم اما خواب بود دلم ن نیبروم ... به سمت گهواره آرت

 کنم  دارشیب

 

را   فمیآمدم ... ک  یو زود هم م رفتمی نبود، زود م یازیهم که خانه بود پس ن دی تازه ام 
 ...  دمیبه فروشگاه رس قهیآمدم بعد از پانزده دق  رونیبرداشتم و از خانه ب

 

خشک   ری ش یها رفتم... دوتا قوط  رخشکی فروشگاه شدم سالم کردم و به سمت ش وارد
و خامه بردارم در کمال تعجب   ر یصبحانه پن ی رفتم تا برا خچالیبرداشتم سپس به سمت  

 آرسام هم آنجا بود 

 

: آرسام《》داداش؟ ی: سالم خوبسلدا》زدم ی لبخند 《: به به زن داداش گلم آرسام》 
برداشتم ارسام   ریپن کی را باز کردم و  خچالی در《ی: سالمت باش سلدا《》یممنون تو خوب

 ادامه داد 

 

به   میتصم می پول بد یه دیبه ام  می انداختم اما اگر بخوا نیداداش شرمنده روتو زم زن 》
 《داداش  دونمی:م سلدا《》بهشون چسبهیم شتریبرعکس ب  کنهیکارا نم نی ترک ا

 

  تشیداره با کاراش ناخواسته دارا حما ادیبه مواد اعت دنیفهم  یاز وقت نای: بابام اآرسام》
 《: اره متاسفانهسلدا《》کنهیم
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ام را سمت   ی... کارت بانک م یتا حساب کن می برداشتم و همراه با آرسام رفت یماکاران چند
  نجامی: واقعا که زن داداش تا من ا آرسام》که آرسام دستم را انداخت  دمیفروشنده کش

 《: اما...سلدا《》یزارم تو حساب کن ینم

 

آرسام به سمت    میکرد و با هم از فروشگاه خارج شد  حساب《: اما و اگر ندارهآرسام》
زن داداش   ای: بآرسام》کرد   تمیو شش بود هدا ستیپژو دو کی که  نشیماش
 《شم ی: نه مزاحم نمسلدا 《》رسونمت یم

 

:   آرسام》که آرسام شروع به حرف زدن کرد   می هم سوار شد با《 هیچه حرف نی: ا آرسام》
 《تو.. یول ارهیپول رو جور کنه بهت فشار ب نکهیا ی بخواد برا دی ام دیزن داداش شا 

 

داد که از  ر یبه من گ نی دیپولو نم نی شما گفت ی: راستش وقتسلدا》را قطع کردم  حرفش
.. ما جلو همه  : خاک بر سرش ... شرمنده ام بخدا .آرسام《》دوستام پول قرض کنم براش

 《معتاد شده آبرومونو برده    دیکه ام یاز وقت می مردم رو داشت

 

  دیاز دور ام می خانه که شد یچند متر  《کرد شهینم  شی: کارسلدا》 دمیکش یقیعم نفس
بودند آرسام متعجب  شی زن و مرد هم رو به رو کی در بغلش بود و  ن یکه آرت دمیرا د
 《نیک  نا یا》 دی پرس

 

لحظه    ک ی در  《... داداش گاز بده کنهیم کاریچ  دی ...پسرم تو دست ام دونمی: نمسلدا》
لحظه آرسام   نیشدند و حرکت کردند... هر هم نی بچه را به آنها داد و آنها سوار ماش دیام

 زود گفتم  می شد  ادهیپ عیترمز زد سر  ی رو دی ام ی پا ی جلو
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  دیپرس ی جد یلیآرسام خنداد که   یجواب《بودن ؟...بچهمو کجا بردن؟ ی: اونا ک سلدا》 
 راحت جواب داد یلیخ  دی اما در کمال تعجب ام 《بودن بچه رو کجا بردن؟  یک 》

 

به   ازیو جور کنم بچه مون رو فروختم به اونا ... تازه من ن  میپول بده نکهیا ی :برا دیام》
 《ختیر یاش آرامشم به هم م  ه یگر  ی اون بچه نداشتم فقط با صدا

 

توانستم نفس بکشم... آرسام   یخدا نم ایکه زد ...بچه مان را فروخته بود  یشکه از حرف 
 شد من هم زود سوار شدم  نیسوار ماش  عیسر 《 ادیبه روت ب تف》 دیکش ادیفر 

 

  ی بردند برسد و با صدا یرا با آن م نیکه آرت ین یراند تا به ماش یم ادی با سرعت ز آرسام
 داد ..  یفحش م  دی بلند به ام

 

خاک بر سرم   فرستادمیبلند صلوات م ی از اشک شده بود و داشتم با صدا سیخ صورتم
که چرا  آنقدر مودبانه با تلفن حرف   دمیعکس گرفته و نفهم نی از آرت دی که چرا ام دمینفهم

 زند... یم

 

به   میکه او تصم شدمیفروختن پسرم بود و من تازه داشتم خوشحال م ی ها برا  نیهمه ا 
  دن ی تو حسرت د تونمی :داداش توروخدا گاز بده من نمسلدا》 دمیکش ادیترک مواد گرفته فر

 《رمی میدفعه م  نیکنم ا  یبچم زندگ 
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داد که  یگاز م ی جور کی  《فتهی ب یاتفاق نیهمچ زارمینم زارمی: نم آرسام》زد ادیآرسام فر  
  می شد  نی به ماش کی دبود نز د یمزدا سه  سف  کی ن یدرحال پرواز کردن بود آن ماش نیماش

 《پالکش بود؟   نیهم》آرسام رو به من داد زد 

 

سرعتش    ن یآن ماش یشروع کرد چراغ زدن و بوق زدن ول 《توجه نکردم دونمی:نمسلدا》
 《بره ی:داره پسرم رو مسلدا》زدم   ادیکرد فر  شتریتازه سرعتش را هم ب   چیرا که کم نکرد ه

 

راند آرسام   یشتریبا سرعت ب نیماش 《: بزن کنارارسام》زد ادیفر   نی آرسام رو به ماش 
به   نیراند که در عرض چند لحظه پشت سر آن ماش یکرد آنقدر تند م شتریسرعتش را ب

 ...   دی رس یجاده خاک کی

 

  نیماش  ی گاز فشرد جلو ی را رو شی پا شتریحرکت دنده را عوض کرد و ب کی آرسام در  
 شد...  جادیا یکوحشتنا ی و ترمز را فشار داد که صدا  دیچرخ

 

 ی ها شهیآمد... ش  یشدم و به سمت مزدا رفتم آرسام هم پشت سرم م ادهی پ نیاز ماش 
آپارتمان ما بودند و پسرم در بغل آن زن بود   ی نبود و  همان زن و مرد جلو ی دود نیماش

 《دروبازکن 》زدم ادیدر را فشار دادم اما در قفل بود فر  رهیدستگ

 

همزمان در را باز کردن و زن و مرد با   《نمی:در رو باز کن ببآرسام》  زدیآرسام هم داد م 
کردم که  پسرم را   یشدند... زود بچه ام را از دستان زن گرفتم و خدا را شکر م اده یپ نیآرت

 به من برگرداند ....
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  ورشی ی دفعه ا ک یحرکت   کی خواب بودند... آرسام در  کی ها همه  ن یا  کردمیم  احساس
 《ی بریبچه مردم رو م ی : تو با اجازه ک  آرسام》زد ادیآن مرد را گرفت و فر قهیبرد و  

 

 

  دیکش ادی حدود چهل سال سن داشت ... آرسام را رو به عقب هل داد که زنش فر  مرد
  ن ی: من ااحمد 》که متوجه شدم اسمش احمد است گفت ی َمرد اما《ولش کن   احمد》

 《دمیبچه رو از پدرش خر 

 

مادرم  هی بچه   نی ا یخودت نگفت شی ؟ پ  گهیبچه صحاب نداره د نی: نه بابا ... ا آرسام》
 《رو به پدرش گفتم اونم گفت که تو به فکرش نباش نایا ی : من همه احمد》  《داره؟

 

: سلدا  ارسام》سرش گذاشت رو به من گفت   ی کرد و دستش را رو ی ا  یخنده عصب آرسام
 برداشتم که زن جلو آمد و دستم را گرفت ... نیماشقدم به سمت   کی 《نی تو برو تو ماش

 

؟... اون   ی بری : بچمو کجا مزن 》دی بودند که غر اهی رنگ و چشمانش س یمیصورتش گند  
که  شهیهم نم  قهی: برو گمشو ... ده دقسلدا》زدم  ادی دادم و فر هلش《منه ی بچه  گهید
 《مادرش؟  ی حاال شد یششیپ

 

  قهیبچه رو چند دق  نی: خانوم محترم ما ا احمد》 مرد که اسمش احمد بود جلو آمد همان
 《ماست  ی بچه  گهیو االن د  می دی خر شیپ
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... خودت  یکنی... چرا زر زر م نمیعقب بب ای... بی : هووو آرسام》 دی جلو آمد وغر آرسام
 《یکنم بندازمت تو حلفدون تینزار ازت شکا  شهی کارت جرم محسوب م یدونی خوب م

 

سخته برات   دونمی م نیبب خانوم》اشک شده بود  رو به من گفت   سی که صورتش خ زن 
بزرگ بشه ... من بهت قول   ی بد  طینزار بچه تو شرا  ستی خوب ن تتی ... اما حاال که موقع

 《که مثل چشمام ازش مراقبت کنم  دمیم

 

و همان طور    دیکش نی که صبرش تمام شده بود دستم را آرام گرفت و به سمت ماش آرسام
  ای ری پس بگ ی پولتو داد ی... برو به هر ک  ستیصحاب ن یبچه ب نی... ا گهی د بسه》گفت 

 《 یعل

 

...  می شد  یرا روشن کرد ... دور زد و برگشت وارد جاده اصل نیو ماش می دو سوار شد هر
اشک   سیرا بوس باران کرده بودم ... دستم را باال بردم و چشمانم را که خ نیصورت آرت

 بودند پاک کردم  

 

تمام   گهی: زن داداش دآرسام《》ممنونم ازت  ای... خدا دمی:خدا رو شکر که زود رسسلدا》
... طالقتو ازش  ششیپ یتو بر  دمیاجازه نم گهیمرگ بره د  ی تا پا د یاگه ام یشد ... حت

 《بکن تویزندگ  ی ا گهی... تو هم برو مثل هر دختر جوون د رمیگیم
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سلدا》و با بغض  زمزمه کردم  آرام تمام   گهیداداش؟... د یگی راست م یعن ی:  ََ
قسم حاال که تو هم   ی... به عل یبرام فرق ندار ای با آل ی : سلدا ... تو ذره ا آرسام《》شد؟

... بعد طالق   یری تا ازش طالق بگ کنمی ، خودم کمکت م  یمنو به عنوان برادرت قبول دار
 《 کنمیکمکت م ودمخ ی برخورد یهم به هر مشکل

 

فقط لباساتون رو جمع کن تا   می رفت ی : وقت آرسام》و بعد ادامه دادلحظه مکث کرد  چند
 ...   م ی دی آپارتمان رس ی بعد جلو قهیدق چند《: باشه  سلدا《》نایبرسونمت خونه بابام ا

 

در خانه همراه با من آمد ...چند تقه به در زدم ؛   ی را در بغل گرفت و تا جلو نی آرت آرسام
و با تته پته   دی ... رنگش پر د ی را در بغل آرسام د ن ی آرتدر را باز کرد و   دی که ام نیهم یول

 《...نی... ا نی: ا دیام》گفت 

 

  نی آرت می دست به داخل هلش داد ... وارد خانه که شد کی حرفش را قطع کرد و با  آرسام
  رونیرو جمع کن و تا خودم نگفتم از اتاق ب لتی: برو وسا  آرسام》را به من داد و گفت 

 《این

 

به  یچون امروز مرا تا مرز سکته رساند سر  یدعوا کند ول  دیبا ام خواهد یم  دانستمیم 
از   شانیتکان دادم ... وارد اتاق شدم و در را قفل کردم ... سر و صدا شی برا دییتا ی نشانه 

تخت گذاشتم و چمدان ها را در  ی رورا  نیاالن بلند شد، بدون توجه به آنها آرت نیهم
 آوردم ... 
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االن بلند شد، بدون توجه به    نیاز هم شانیاتاق شدم و در را قفل کردم ... سر و صدا  وارد
را  نیخودم و آرت ی تخت گذاشتم و چمدان ها را در آوردم ... لباس ها ی را رو نیآنها آرت

 ... ختم ینظم در چمدان ها ر یطور ب نیهم

 

و پشت در رفتم   دمیچمدان ها را کش پیرا هم برداشتم ... ز نیآرت ی عکس ها  چند تا از 
: به تو چه؟ هان؟ بچه خودم بود دلم دیام》  شانیو حواسم را دادم به سر و صداها

 《خواست بفروشمش  

 

  ی اون دخترو خراب کرد یشو ... مگه اون مادر نداره ... زندگ  خفه》 دیداد کش یعصب آرسام
 《؟ یری بگ یپاره تنشو هم ازش خواست یبس نبود ... خواست 

 

رفتم   رونی که به صورتش زد بلند شد... زود در اتاق را باز کردم و ب یمشت ی باز صدا و
 《کن بزار بکشمش  ولم》زد   ادیسمت آرسام و به عقب هل دادم که فر  دمیدو

 

  ایب کنمیولش کن ... خواهش م : ولش کن اون ارزش نداره ... لطفا سلدا》
: باشه باشه ... تو آماده   آرسام》باال برد  می را به نشانه تسل دستانش《می بر

 《: اره  سلدا《》؟ ی شد

 

را برداشتم و به دنبالش راه   نیبه اتاق رفت و چمدانها را برداشت من هم آرت خودش
 《: سلدا؟دی ام》بلند شد  دی ام ی که صدا دیکش  نییدر را پا ره یافتادم ... آرسام دستگ
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پوزخند   ک ی 《یندار یراه برگشت ی: اگه بردیام》ادامه داد یو نگاهش نکردم ول برنگشتم
و پشت سرم رو هم نگاه   رمیکه برگردم ... م  رمی : من نم سلدا》صدا دار زدم و گفتم  

 《دم ی چون من اونو بهت نم  ؟یگذر یاز اون هم م ی: پسرت چدیام《》 کنمینم

 

  میراحت بتون نکهیمدرک شد واسه ا هیکار امشبت   نی : همآرسام》بار آرسام گفت  نیا
 د یبعد دستم را کش و《م یر یرو ازت بگ نیحضانت آرت

 

: آقا  احمد》را گرفتند  مانیکه همان احمد آقا و همسرش جلو   میرفت رونی از آپارتمان ب 
 《نیحداقل پولمون رو پس بد  ن یدیباشه حاال بچه رو نم 

 

تو   دی... خونه ام ری برو از همونم پس بگ ی داد ی محترم تو پولتو به هر ک  ی : آقا آرسام》
 《 ری طبقه اوله برو ازش پولتو بگ

 

 را حرکت داد نیکه ماش میگذاشت و همراه با هم سوار شد   نیچمدان ها را در ماش بعد

 

 ....................................... ............................................................................... 

 

هنوز    دهیفر   خاله《فروخته؟  شیپسرشو بخاطر بده دی ام یعنی؟   یچ یعنی : دهیفر 》
  دادمی و من جواب م دیپرسیناباورانه سوال م
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  آرسام《االن... د یرس ی: بله خاله جان ... دست داداش آرسام درد نکنه اگه اون نمسلدا》
 حرفم را قطع کرد 

 

  هیفروخت و ما   یخودشو م ی تمام بچه   ی االن برادرم با نامرد دمیرسی: اگه من نم آرسام》 
... چرا  ستیخبرا ن نیاز ا گهیتموم شد... د گهید ی... ولمی موندیم دنشی عمر در حسرت د

 《م؟ ی کنیم لیما بزور بهش تحم خوادشینم دیکه ام یزندگ 

 

:  فرامرز》قرمز شده بود با تاسف رو به من گفت  ت ی فرامرز که از فرط خجالت و عصبان عمو
  یزندگ  نیا  گهیکه د ی... اما مطمئن دمیطالقتو انجام م ی و کارا مونم یقولم م ی دخترم ... رو

 《؟ ی خوایرو نم

 

تمام خط   گهی د دی : عمو واقعا امسلدا》من زود گفتم   یکرد ول یخنده پر از حرص آرسام
 《کنم یکه باهاش زندگ  خوامینم  گهید یها رو رد کرده ... متاسفم ول قرمز

 

درست رو  می : اوه خداروشکر ... پس بالخره بعد چند سال تصمآرسام》گفت  آرسام
   دیکش یقیانداخت و نفس عم نییفرامرز سرش را پا   عمو《یگرفت

 

........................................ ................................................................. 
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رفت .... آرسام هم   یو قربان صدقه اش م کردیم ی باز  نیبا آرت دهیشده بود ...خاله فر  ظهر
ح رفته بود به وقت به خانه خودش رفته بود ....عمو فرامرز هم از اول صب ر ید شبید

 طالق را انجام بدهد   ی ها تا کارهادادگاه

 

 

اون نمک ها رو بهم   شهی:زن داداش مایآل》 می هم در حال آماده کردن ناهار بود ایو آل من
  چشم》کرد و گفت   ی خنده ا 《صدا کن یمنو آبج گهیاما لطفا  د شهی: مسلدا》 《ی بد
 《جون  یآبج

 

چه   نمیتا بب دمیاز خورشت چش یزدم کم ی ها را دادم و خوشحال از رفتارش لبخند نمک
هم بلند   دهی خاله فر ی زنگ در خانه بلند شد و صدا  ی مزه شده است... چند لحظه بعد صدا

 شد  

 

بود و اشکش   ازیانداختم در حال خورد کردن پ اینگاه به آل  کی 《هیک   نی مادر برو بب ایآل》
به سمت در رفتم و در را باز کردم و فرامرز بود   《رمی:خودم م سلدا》در آمده بود زود گفتم 

 سالم کردم  ییروبا خوش 

 

 《: سالم دخترم ممنون  فرامرز《》ی :سالم خوش اومد سلدا》
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  هی:ک  فرامرز》  دی زنگ در آمد عمو فرامرز متعجب  پرس ی که صدا میخوردیسکوت ناهار م در
   《قت ظهر؟و نیا

 

  رهی که دستگ نی هم 《کنم یمن باز م دی نی: شما بش سلدا》قدم شدم و بلند شدم   شیپ من
 در را هل داد و داخل شد ...  یکه پشت در بود فور یکس دمیکش نییدر را پا

 

را  زیم  ی حرکت رو کیوارد سالن شد من هم پشت سرش رفتم...  در  عیبود سر  دیام
فاصله   زیاز م عیشکسته شد و غذا پخش شدند ... همه سر زیم ی و همه ظرف ها رو دیکش

   دی غر عیگرفتند و عمو فرامرز سر

 

مکث کرد و رو به من    《فهممی: من نمدیام《》؟ یکن یم کاریچ یدار یفهمی:م فرامرز》
  یدونیم ؟ ی رو پس گرفت نی؟چرا آرت یکن یمن دخالت م ی: تو چرا تو کار دیام》ادامه داد
   《کار تو ،تمام پولو از من گرفتند؟   نی به خاطر ا

 

تا پول   یپسرم رو بفروش  زاشتم ی : ساکت شو م سلدا》 دمیکش ادیهم مثل خودش فر  من
  دیمهمان صورت ام یلیس ک ی فرامرز جلو آمد و دستش را باال برد و   عمو 《؟ ی بد تویبده
 کرد... 

 

  ی شد رتیغ  یب نقدری:تو ا فرامرز》گذاشت  و عمو فرامرز گفت  یلیس ی دستش را جا  دیام 
که به مواد رو  تیتو زندگ   یکم داشت ی؟آخه چ  یپسرتو بفروش  تی که به خاطر بده

 《؟ی آورد
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: پول رو بهت   فرامرز《》ن یبد پولو بهم  نیا  دیخوام با  ی: من اون پول مدیام》
 《یکن ی:تو به جا م مرزفرا《》 دمی: باشه پس من سلدا رو طالق نم دی ام《》دمینم

 

: نه انگار  فرامرز《》دم یسلدا رو طالق نم نی پولو به من ند نیاگه ا خورمی: قسم مدیام》
 《دمی که من اون پول رو بهت م ی فکر کرد  یخودت چ شی پ یستی آدم بشو ن

 

هم   رهیگیتو چند ماه هم سلدا  طالق م یدردسر چی اونوقت بدون ه ی : بهتره که بد دیام》
مثل تو   ی: از داشتن پسر  دهی فر》به حرف آمد  دهیفر  خاله《دم یرو بهش م نیحضانت آرت
 《  کشمیخجالت م

 

 کردند  رونشیرا گرفت و از خانه ب شی خواست جواب بدهد که عمو فرامرز بازو دیام

 

نبود ... عمو فرامرز   ییغذا  میبه خوردن غذا نداشتم هرچند اگر هم گرسنه بود  یلی م گرید
 به آرسام گفته بود ....   یرا تلفن زیهمه چ

 

   رندیخوب بگ لی وک  ک یتر   عیو قصد داشتند هر چه سر  

 بلکه بهتر شود ...  دادیسرش را ماساژ م  ایهم سرش درد امده بود و آل دهی فر خاله
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اش کرده بودم  نهی... خودم معا کردی م هیبودم ، تب داشت و گر  نمیهم در اتاق کنار آرت من
 در اتاق آمد و گفت   ی داشت  ... عمو فرامرز جلو ازیو به  آمپول ن

 

  ن ی: ادهیفر 》آمد  دهی خاله فر  ی صدا《مارستانیب  مشی: دخترم آماده اش کن ببرفرامرز》
لب زدم  ینگران با《شهیشربت بهش بده خوب م  کمی هیبچه چند ماهه عاد  هی  ی برا زایچ
 《:چشم سلدا》

 

  دانستیشده بود نم  شتریام  ب یهمچنان ادامه داشت نگران نیشده بود اما تب آرت عصر
 هم در اتاقش خواب بود ... ایرا به دکتر برده بود ... آل  ده ی چه کنم ... عمو فرامرز هم خاله فر

 

را   می ... به آژانس زنگ زدم ... لباس ها نمیحال بب نی توانستم پسرم را در ا ی نم گرید 
 در منتظر آژانس ماندم ...  ی رفتم ... جلو رونیرا بغل کردم و از خانه ب  نی... آرت دمی پوش

 

  کردمیم در آن کار مکه خود یمارستان ی... سوار شدم و آدرس ب دیرس قهیکه بعد از چند دق 
 را دادم 

 

مرا به اتاق دکتر اطفال فرستاد... چند تقه به در  قهیهماهنگ کردم و بعد از چند دق یمنش
 《: نورا؟سلدا》دکتر از تعجب دهانم باز ماند آرام لب زدم  دنیزدم و وارد شدم اما با د

 

  یکی ی جلو رفتم روزدم و  ی اما من پوزخند می هم ماند ی  رهی را در سکوت خ ی ا قهیدق چند
 گفتم   الیخی نشستم و ب زیم ی جلو  ی ها یاز صندل
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و   دیکن نه یبهتره شما هم معا یاش کردم ول نهیشده... خودم معا ضی : پسرم مر سلدا》
باز   یرا منتظر ماندم اما او هنوز در تعجب با دهان ی لحظه ا چند《 دیکن زیبراش دارو تجو 

 من بود ...  رهیخ

 

  نورا》شد زیتازه متوجه همه چ ییگو《؟ی د ی جن د هیچ》زدم و گفتم  ی پوزخند باز
: کاش  سلدا》خودم را هم نگرفتم ی فقط سرزنشش کنم و خلو خواستیم دلم《:هان؟

 《دمید ی رو داده م یکه به تو مدرک پزشک یاون

 

: برو  سلدا》 ستادی در ا ی آمد و جلو عیبلند شدم و به سمت در رفتم که سر  یصندل ی رو از
 《سهی وا  فشیوظ ی بتونه پا کنهی اسم دکتر رو حمل م یکه وقت یکس  شیپ رمیکنار م

 

کردم   یجلو آمد و بغلم کرد ... سع عیحرکت سر  کی لحظه در سکوت نگاهم کرد و در  چند
 بود ...  دهیها مثل مارمولک بهم چسب یبه عقب هلش دهم اما به قول بعض

 

: برو کنار ...  سلدا》...  دهدی اتفاقات قرار م نی تمام ا لیچرا ،اما مغزم او را دل دانمینم
و به سمت   ردی گیرا م نیآرت  عیو سر شودیاز چند لحظه از بغلم جدا م بعد《نچسب بهم 

 ... بردیتخت گوشه اتاق م
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  نیآرت ی   نهیتوجه به من شروع به معا بدون 《یکنی م کاریچ  ی: هسلدا》روم یبه دنبالش م 
دونم تو   هی یکیقربونت برم من ... عشق خاله ...  ی: اله نورا》دی گوی و همزمان م کندیم
 《یشی... زود خوب م ؟ی شد ضی مر

 

... به  شدی و فقط تنها )عشق خاله( در سرم تکرار م  امدیکدام از کلماتش به نظرم ن چیه 
که من از او متنفر بودم ...  یدر صورت کردیخواهرم محسوب م ی خودش را به جا یچه حق

  گرددی به سمتم برم ی با لبخند نهیبعد از معا

 

آمد و قصد   جلو《میعال ه ی: به لطف شما عال سلدا 《》؟ی... چطور ی: سالم خوبنورا》
را قطع   و حرفش دارمی قدم به عقب بر م کی  《... دونمی : م نورا》ردی داشت دستانم را بگ

 《برم خوامیم یدار ضی بازم مر سی : بسه دارو بنو سلدا》کنمیم

 

ات برا من شرط   فهی: اما و مما نداره ... برا انجام وظ سلدا》 《اما... سمینو ی: دارو منورا》
   دی گویتوجه به حرفم ادامه حرفش را م بدون《برم خوامیم سی نزار ... زود دارو بنو

 

  زنمی لب م یحرص《رستوران )...(  ی ایاما فردا ساعت شش م سمینو ی: دارو م نورا》
 《کنمی خواهش م ای: لطفا بنورا《》بانو؟  دیندار یگری... امر دیچ  گهی : نه بابا دسلدا》

 

  جلو《: لطفا نورا《》رستوران؟ ای ب یگیبعد تو م کنمی : من االن بزور دارم تحملت مسلدا》
ساله بخاطر    نی ... االن چند ی ای: بگو که م  نورا》 شودیبردارم اما سد راهم م  نیتا آرت رومیم

 《بهت بزنم عذاب وجدان دارم تونم ی که نم ییحرفها
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  ن ینزن ... چند شمیآت  شتری: لطفا نکن ... ب نورا《》؟  ی: ِا ... تو وجدان هم دار سلدا》
 《: برو کنار سلدا《》 م ینیو بب  گریهم د ییجا  کیبودم که  نی ساله منتظر ا

 

هلش دادم و   یگریسمت د  به《: قسم نده  سلدا《》ایفردا ب نتیتر ز ی : به جون عز نورا》
 ی دوشم انداختم و به سمت در حرکت کردم که صدا ی را رو فمیرا بغل کردم، ک  نیآرت
 《 عی: سرسلدا《》سم یداروهاشو بنو  سای : حداقل وا نورا》بلند شد   دشیناام

 

بار خودکار را تکان داد و بعد به  که دستش دادم چند  ی و در دفترچه ا زی پشت م رفت
 اما او دستش را انداخت ...  رمی سمتم گرفت ... دست دراز کردم تا بگ

 

مزاحمت    گهید ی... بزار حرفامو بهت بزنم اگر خواست ای کنم فردا ب ی: خواهش م  نورا》
 《شهیم یچ نمی : ببسلدا《》شمینم

 

   ردیگی دفترچه را به سمتم م ی لبخند با

 خانه شدم  یو زدن دو آمپولش راه نیآرت ی از گرفتن دارو ها  بعد

 

و    رومی به سمت اتاق م عی در را باز کردم و وارد خانه شدم ... سر دمی به خانه رس یوقت
چند تقه به در  یگذارم که کس یکه در آغوشم به خواب رفته بود را درون گهواره م نیآرت
   شودیم  انیهار چوب نمادر چ ایکه قامت آل دهمی اجازه ورود م زندیم
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: ها...  ایآل《》 مارستان یتبش رفت باال بردمش ب نی : آرتسلدا《》؟ی کجا بود ی: آبج ایآل》
شام   ایخوب ... ب  یلی: خ ایآل 《》ومد یدلم ن ی : خواب بودسلدا《》؟ی نکرد داریچرا منو ب

 《م یدرست کردم باهم بخور

 

رفتن   مارستانی: از ب ایآل《》ومدن؟ ین نا ی... عمو فرامرز ا زمی : باش عزسلدا》زنمیم ی لبخند
که خسته بودم بعد از خوردن شام زود خوابم برد و   آنقدر《: اها سلدا《》 نایخونه آرسام ا 

 بمانم   ده ینتوانستم منتظر عمو فرامرز و خاله فر 

 

.اما هنوز  همانطور تکرار شد ..  می زندگ  یتکرار لمیف  کی مثل  قایشده بودم دق داریصبح که ب 
 نه...   اینورا بروم  دنید  ی نگرفته بودم که به رستوران برا میتصم

 

که گفته بودم را به عنوان راز بمانند به مادرش گفته   یی بدانم چرا حرف ها خواستی م دلم
  نیهم که با آرت ایبودم آل کاریکارش دارد ؟...در خانه ب نی ا ی برا یخاص لیدل یعنیبود ؟ 
  گذاردینم  شی و مطمئن بودم تنها  کردیم یباز

 

  رونیرا بشنوم به آژانس  زنگ زدم آماده شدم از اتاق ب شی هابهتر بود که بروم و حرف  پس
 رفتم چند تقه به در زدم و وارد شدم ...  ایرفتم و قبل از رفتن به سمت اتاق آل

 

  《: جانم ای آل《》جان ای: آل سلدا》زدم و گفتم ی بود لبخند نی کردن با آرت یدر حال باز ایآل 
 《: باشه نگران نباشایآل《》؟یهست نیکار دارم مواظب آرت رونی:بسلدا》
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 《:خداحافظ سلدا《》: چشم  ایآل《》آماده کن بهش بده رشویکرد ش هی: اگه گر  سلدا》

 

که نورا گفت   یهمان رستوران ی بعد جلو  قهیرفتم و سوار آژانس شدم چند دق رونیخانه ب از
 ... در را باز کردم و وارد رستوران شدم... دمیرس

 

رستوران دست بلند کرد ...جلو  زی م نیآخر  ی کنم که نورا از رو ش یدای چرخاندم تا پ چشم
دل   روزی...  من از د ی خوشحالم که اومد یلیخ ی :سالم خوش اومد  نورا》رفتم و نشستم 

 《تو دلم نبود

 

 شنومی... م  یبهم بگ دی هست که با ییزا یچ هی ی: خوب گفت سلدا》زنمی م عیلبخند سر کی 
:قبل از همه به خاطر هر   نورا》اندازد  یم نییکشد و سرش را پا یم  قینفس عم کی 《

 《که افتاده واقعا متاسفم یاتفاق

 

من تک دختر خانواده ارغوان   》دهد  یادامه م زندی م یآورد و لبخند تلخ  یسرش را باال م 
کنارم  شهی که هم قمیبه تنها رف دمیفهم  یهرچه م  افتادی م یتنها... هر اتفاق یلیبودم و خ

واقعا  ناراحت شدم ...همش با خودم   ی که اون حرف ها رو زد ی...مادرم... وقت گفتمیبود م
... مادرم کنه؟یم تی بچه اش دختره،  چطور اونو  اذ  نکهیپدر به خاطر ا  هی  یعنیگفتم  یم

  خورمیاما قسم م و من هم بهش گفتم ... دی که چقدر حالم گرفته است از من پرس دیفهم
کردم که بره و به بابام   یوقت فکرشو هم نم چیهست،  ه نمیزتریبه جان خود مادرم که عز

 《ادیش بی اتفاقات براتون پ نی بگه و ا
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بابام گفت که فلج    یوقت  》 دهدی ادامه مدهم که او  یم  هیتک ی... به صندلکندیم یمکث باز
 یبود که افتاده ...ول یخواست خودمو خفه کنم... اما اتفاق یشدم... دلم م یبد حال ی شد
به بابام گفتم و از تهران   نیمدرسه و تو صورتت نگاه کنم به خاطر هم  امیروم نشد ب گهید

و ازت معذرت   نمتیبب ییبود که جا نیآرزوم ا نی چند سال بزرگتر ن یکن ا ور.. با.می رفت
حتما خدا خواسته که  یعنی... ادیب  شیاتفاق پ ن یا خواستم ی ...من نم یبخوام... تا بدون

...   ادیب  شیاتفاقا پ نیتو قرار بود قرارداد ببندند و ا  ی من و بابا ی مارو امتحان کنه که بابا
  ی دوستم قرار با شرکت بابا ی که بابا  دونستمی م دی ندارم از کجا با یریتقص چ یبدون ه یول

   《من قرارداد ببنده

 

هم خداوند خواسته مارا   دی... شا د یگو   یفهمم راست م یکنم م یفکر م شی حرف ها به
   یسوال《تو برادرت هم واقعا متاسفم  یی: در ضمن به خاطر جدا نورا》امتحان کند ... 

 《یدونی:تو از کجا م سلدا》کنم   ینگاهش م

 

قلبم ناخودآگاه باال    ضربان《  دمیبرادر تو د   یرفته بودم تهران اتفاق  شی چند ماه پ 》
خشک شده ام را   ی ها لب《:حالت خوبه نورا》... زبانم بند آمد زل زده بودم به او  رودیم

 《: حال ... حال داداشم چطور بود سلدا》 کنمی با زبان تر م

 

:  خوب بود   نورا》نمیاو را بب گریار د ب کی داشتم کاش فقط  یقرار یو ب  یاحساس دلتنگ 
که در چشمانم شروع به رقص   یاشک سمج قطره《با گذشتش فرق کرده  یلی... البته خ

 ...دی کرده بود ،چک
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کنم   فیتوص توانمیاحساسم را نم نیخبر از برادرم گرفتم ... ا کی بالخره بعد از هفت سال  
حداقل   ا یو   نمیاالن او را بب نیهم خواست یبود دلم م  ی؛ دلتنگ یقراریحس ب کی... 
 را بشنوم...  شی صدا

 

  ی: بعد از اون مهمونسلدا》  می گویو م  کنمیرا پاک م سمیچشمان خ ری پشت دستم ز با
   《افتاده؟  ییچه اتفاقا یدونی مسخره م

 

  مقصر شهی بکوبم که هم یکنم و دردم را در سر کس یبغضم را خال خواستیبار دلم م نیا
 《دمی: بگو تا آخر گوش م نورا》دانستم اما او ناراحت و شرمنده گفت یاتفاقات م نیا

 

پول درمانم مادرم از پدرت پول خواست...  ی به خاطر تو فلج شدم و برا یدونی:م سلدا》 
به خاطر حرص   یدونیبابام مامانمو کشت و بعدش زن گرفت... م نیبه خاطر هم  یدونیم

هم   م یزندگ  نیا یشوهر داد و منو از عشقم جدا کرد ... ول یزن بابام از من ؛ پدرم منو زور
 《 خورهیم مبا شوهرم داره به ه 

 

من مقصرش  ی: من واقعا متاسفم... ول نورا》زند ی از اشکش لب م سی صورت خ با
 《م مقصره... بابا یستیتو مقصر ن یگی : راست مسلدا》 کشم یم یق یعم نفس《ستم ین

 

که من   می بردی در سکوت به سر م قهیشکل گرفت ... حدود پانزده دق نمانیسکوت ب و
 《: بسه ... اشکاتو پاک کن  سلدا》سکوت را شکستم  
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گرفته    ی صورتش را پاک کرد و با صدا ی حرف گوش کن با دستمال کاغذ ی هامثل بچه  
به مادرت  نمیا  یبر ی خوای :م سلدا《》چرا ؟ خوره یداره بهم م یکه زندگ  یگفت》گفت 

 《؟یبگ

 

  حیتوض شی برا  یحد مختصر   در《کنم یبتونم کمک  دیکنم بگو... شا  ی: خواهش م  نورا》
 یم یچه کمک  نمیبهش بگم بب ی خوای... م لهیوک  ن ی: زن عموم بهتر نورا》دادم که گفت

   《: شمارتو بده نورا《》: آرهسلدا《》تونه بهت بکنه؟

 

خانه   ی من را تا جلو ن یکاغذ و دادم... که خودش با ماش کی  ی را نوشتم رو لمیموبا  شماره
در را باز کرده و سالم کردم  ایشدم و به سمت خانه رفتم... آل  ادهیپ یرساند بعد از خداحافظ

سالن بعدا     ایب ی:ابج ایآل》گفت   ای... به داخل رفتم و به سمت اتاق حرکت کردم که آل
 《:باشه《》

 

:   سلدا》را در بغلم گرفتم نیرا عوض کردم و آرت میها باز کردم و وارد شدم لباس در اتاق را  
زدم و  ی بوسش کردم و همراه با پسرم به سالن رفتم لبخند 《؟یمامان جون ...چطور

 مبل تک نفره   کی  ی سالم کردم و نشستم رو

 

  مارستانیرو بردم ب نیآرت روز ی:  راستش دسلدا《》؟ی : دخترم تا االن کجا بود فرامرز》
.فردا : باشه .. فرامرز》 《میو امروز با هم قرار گذاشت دمی رو د م یمی دوست قد یاونجا اتفاق

 《چشم《》طالقت  ی دنبال کارها می با آرسام بر دی صبح زود آماده باش با
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را بردم در اتاق و درون گهواره   نیآرت  ونی زی تلو ی بعد از خوردن شام و چند ساعت تماشا  
 . بلند شد.. می اس ام اس گوش ی بعد  صدا ی تم ...لحظه ااش گذاش

 

به عنوان)   امیپ کی کردم... ناشناس بود فقط  یرفتم و به شماره  نگاه  یبه سمت گوش 
 آمد) نورام (  امیکردم که دوباره پ ی سالم( فرستاده بود به شماره نگاه م

 

بگم با زن عموم  حرف زدم ( )سلدا:خوب؟   خواستمینوشتم )سالم () نورا:م شیهم برا  من
حضانت پسرت   میر یبده تا هرچه زودتر هم طالق بگ تی شوهرت رضا دی ( ) نورا :گفت که با

 رو(  

 

(    می() نورا :پس بهتره پول رو بد  ستمیبه طالق ن  یراض ن یتا به پول ند گه ی) سلدا:خوب م
 بده؟... تازه من اونقدر پول ندارم (    ت یو رضا می )سلدا :از کجا معلوم که پول رو بد

 

راحت باشه( ) سلدا :چرا (    التیپول هم خ ی و برا  م یر یگ  ی) نورا :خوب اول ازش تعهد م
 ( شهی( )سلدا :نمدم ی)نورا:من م

 

تخت دراز  ی و رو زیم ی را پرت کردم رو یاز کارش گوش یتا فردا( عصب ر ی)نورا  :شب بخ  
 دم ی و خواب دمیکش

............................. ....................... 

 .................................................................. 
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وقته نورا    یب ی ماه گذشته باالخره با هزار بار جان کندن و دو دو کردن همراه با کمک ها ۴
  یو بده میخواهد را جور کن یم  دیکه ام یپول میآرسام عمو فرامرز توانستو   شی و زن عمو

 ...   میکرد یراض یرا به طالق توافق دیو ام می را بده شیها

 

بهتر شده بود... بعد از   یلیچهار ماه رابطه ام با نورا خ  نیدر ا می را هم گرفت نیآرت حضانت
  یخانه کوچک نقل کی به دنبال خانه گشته است و به گفته خودش  می هم برا  یطالق رسم

 خودم....   ی  نهیکرده بود البته با هز هیکرا  می خوب برا  ی جا کی البته با امکانات در 

 

از   یکی  دی خودم؛  باالخره بعد از چند سال شا ی در خانه  رفتمیبود که م ی امروز روز 
 برآورده شده باشد...   میآرزوها   نیبزرگتر 

 

  تیانسان تینها  میچند سال برا  نیکه در ا کنمینگاه م ی خانواده ا ی اعضا ی لبخند به رو اب
 قهیفقط چند دق  رمینم یینکن من که جا هی:خاله جان گر  سلدا》را به خرج داده بودند 

 《فاصله است   نمونیب

 

 《چشم ی : به رو سلدا《》: مادر مواظب خودت و نوه ام باش دهیفر 》د ی را باال کش دماغش

کنم و   یرا پاک م  شیهاو با انگشت شستم اشک  گذارمی را دو طرف صورتش م می دستها
 بوسم... ی گونه اش را م ی رو

 

من را شرمنده خود کرده بود... لبخند  شیکه با محبت ها  ستم یا یم ی مرد ی و بعد روبرو 
 کنم   یحرفش را قطع م  《چند سال از ما... ن یترم اگه ا : دخ فرامرز》ش یبه رو  زنمیم
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  《شما هستم ونیعمو جان من مد  دی نکرد یدر حق من کار  یاز خوب ری :شما غسلدا》
 روم   یو آرسام م ایکنم و بعد به سمت آل یبغلش م

 

چند سال با من   نی... ممنونم که تو ا  کنمیوقت محبتهاتون رو فراموش نم  چی: هسلدا》
 《نیمثل خواهرتون رفتار کرد

 

عمه   گری: مواظب خودت و اون ج ایآل》کشد یو در آغوشم م زندیم ی لبخند ایآل
 《زم ی: تو هم مواظب خودت باش عزسلدا《》باش

 

چون به اعتماد دارم  ی: آبج سلدا》کنم یشوم و به آرسام نگاه م ی از آغوشش جدا م 
 《باش ن یخودت و آرتسپارم بهت مواظب  یبرادرزادم و م

 

و بعدش به سمت زن داداش گلم همان زن آرسام    زنمی لبخند م کی در جوابش فقط   
...   زمینکردم عز  ی: کار ستاره《》هات    یخوب ی : ممنون بخاطر همه  سلدا》 رومیم

 《مواظب وروجکمون باش

 

: خوب ما   سلدا》...  رمیگیبود م دهیرا که در آغوش خاله فر  نیو آرت  زنمیچشمک م  کی
 《زحمتاتون ازتون ممنونم ... خداحافظ   ی ... بخاطر همه  م یبر  گهید
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  یدر منتظرم بود به سمت م ی نورا که جلو می آ یم  رونیاز خانه ب دهندی جواب م یهمگ 
 《دیطول کش دی : ببخش سلدا《》: اوه باالخره چشمم به جمال بانو روشن شد  نورا》دی آ

 

دهد   یبرد در صندوق عقب جا م  یم نی به سمت ماشو  ردی گ یچمدان ها را از دستم م 
را حرکت   نی شود و ماش ینورا هم سوار م شومیروم و سوار م  یم نی من هم سمت ماش

 دهد  یم

 

توانستم   یم گرید  نکهیانگار بال درآوردم...  به خاطر ا ییکه خوشحال بودم که گو  آنقدر
را   آورندی ت خودم به دست مکه با زحم  ییپول ها توانستمی کنم؛  م یخودم زندگ  ی برا
 مواد؛  ی خودم و تک پسرم خرج کنم نه برا  ی برا

 

  چیبدون ه ییا یرو یعال یزندگ  کی به سمت  رفتمیم ی که داشتم به سمت آزاد ن یا ی برا 
آرامش   نیتمام شد و چقدر ا یزندگ  ی ها ی. باالخره سختخوشحال بودم.. یکتک و دستور

 بود ... ن یری االن ش نیاز هم

 

  بایخاطره ز  کی را  هیلذت ببرم هر ثان می توانم از لحظه ها یکنم حاال م یتوانم زندگ  یم حاال
 سازم یم

 

  کنمیخنده از ته دل م کی 《می د ی: خب رسنورا》آمدم   رونیب الینورا از فکر و خ ی با صدا 
 《منه ؟  ی خونه  نجای:ا سلدا》  کنمی و ناباور به ساختمان نگاه م
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  رمیگیرا محکم در بغلم م نی شوم و آرت یم ادهی پ 《نه؟ ایخوبه   نی: بله ... بدو بب  نورا》
 《: باشه نورا《》اری:نورا تو چمدونا رو ب سلدا》

 

  می ا ستادهیدر خانه ا ی جلو می چمدان ها را از صندوق عقب درآورد و همراه با هم وارد شد 
 《درو باز کن رو بده به من تو نی:آرت نورا》را به سمتم گرفت   دهایکل

 

خانه من بود  نجایا شدیرا که گفت کردم در را باز کردم و وارد خانه شدم ... باورم نم یکار 
  ی که جلو ییو گلدان ها  دیو سف  یصورت ی مبل ها کی ش ونی با دکوراس یخانه نقل کی... 

 بالکن گذاشته بود... 

 

 یشده بود...  داشتم تند تند نفس م   نییو گلدان تز دیسف ی و آشپزخانه با پرده ها 
انتظار تمام شد با   گریروز بودم د ن یو من چقدر خوشحال بودم فقط منتظر ا دمیکش
 《تو چمدونا رو ببر پسرت تو دستمه ایب  ی:ه نورا》 می آ ینورا به خودم م یی صدا

 

   شودی وارد م نی آورم... نورا هم همره با آرت یو به داخل م  رومیسمت چمدان ها م به

 

  دمی جد  یشروع زندگ  ی برا   گری و قرار گذاشت که سه د دمی و خند م ی شب با نورا گفت تا
   م یر یبگ یمهمان

 االن نورا آماده رفتن بود  و
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 ی ا خنده 《کشمی: اگه خونه نرم مادرم م نورا《》ی موندی: حداقل امشب رو مسلدا》 
 《: باش پس برو که نکشنتسلدا》 می گویو م کنمیم

 

  یچمدان ها که از موقع رومیو م بندمیرا م در《زمی :به سالمت عز سلدا《》: خدافظنورا》
 ....  دهم یم ی و لباس ها را در کمد جا  دارمیگوشه خانه بود را بر م  می که آمد

 

انقدر خسته بودم که متوجه    دمیتخت دراز کش ی دادم رو ی لباس ها را در کمد جا یوقت 
 نشدم چگونه خوابم برد

............... ............................................................................................. 

 زمان چگونه گذشت   می که اصال متوجه نشد می کرد  دی چند روز انقدر با پسرم خر نیا در

 

  نی تآر می ری که قرار بود با دوستانم بگ یجشن ی در تماس بودم و امروز برا دهی با خاله فر البته
 آنها برده بودم   ی را به خانه 

 

و با کمک نورا خانه را  ختم یو پفک را در ظرف ها ر  پس یها و چ لیها و آج ینیر یش تمام
دوستان   ی آمدند... همه  ی... ساعت هشت شب بود کم کم مهمانان م میکرد  نییتز

 را دعوت کردم  شدند یهمکارم را که سه نفر م

 

  نکهیا  ی برا  یپفک دستش بدهم ول  کیکرد که  هیسوخت چقدر گر   یپسرم م ی برا دلم
 بردمش   دهی خوب نبود ندادم و در آخر به خانه خاله فر شی برا
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با  گانهیو  ال یقدم شدم و در را باز کردم ... حنانه ، ه شیزنگ در خانه بلند... پ  ی صدا
از سالم و احوال  در بودند ... بعد  ی کادو جلو ی خندان و شاد و جعبه ها ییصورت ها 

 ... میوارد خانه شد  یپرس

 

مبل ها جا گرفتند و من به   ی شاد و سرخوش بودند ... رو ییدوستانم آدم ها ی همه  
 اوردم   شانیکه از قبل آماده کرده بودم را برا ییآشپزخانه رفتم و شربت ها 

 

خوب ... خوب   خوب 》گذاشت و گفت   زی م ی بلند شد و شربتها را گرفت و رو عیسر ال یه که
 《هورا غی... دست جشهیاز االن جشنمون شروع م زیسالم خدمت حضار عز

 

... همه وسط   م یهورا  شروع کرد غیج ی کرد و با صدا یلحظه نورا آهنگ را پل نیهم در
 آمدند و شروع به رقص کردند ... 

 

تا حسرت خنده   خندمیو انقدر م  کنمیم ی شدم ، امروز شاد  زیهمه چ الیخیهم امروز ب من
 رقصم که حسرت رقص در دلم نماند   یبلند در دلم نماند ؛ انقدر م  ی با صدا

 

مبل  ی نمانده بود ... از رو  ی باق  مانیبرا  یجان گری که د می و خوش گذراند می دیرقص انقدر
... ممنون از   نی گلم ممنون که امشبمو قشنگ کرد ی رفقا》بلند شدم و رو به همه گفتم 

 《همتون
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 یکار گهی: راست م حنانه》  کنمیم ی خنده ا تک《 می نکرد یکار کنمی : خواهش مگانهی》
خوشحال    نکهیبخاطر ا زمی: عزال یه《》یکنی فرار م ی نیمارو بب یواقع یاگه خوشحال  می نکرد

 《واقعا خوشحالم 

 

  گهیخونه هاتون د  نی بر ن ی : خب ماش نورا》بلند شد و گفت   نورا《: ممنونم  سلدا》
 شدند   شان یخانه ها یراه یخنده جمع بلند شد و بعد از خداحافظ ی صدا《

 

 

: خوب   نورا》بعد نورا گفت   می را جمع و جور کرد ل یو وسا  میبا نورا خانه را جارو زد همراه 
 《: خسته شدم برم بخوابم نورا《》حاال   ی : کجا؟ بودسلدا《》برم  گهیمن د

 

  ی جلو تا《برهی م نباشم خوابم نمتا تو تخت خود  ی: مرسنورا《》بخواب  نجای: همسلدا》
خانه پارک   ی آرسام جلو نی شد و حرکت کرد که ماش ن یکردم ... سوار ماش شیدر همراه

 شد ...

 

شد ... سمتش   ادهیدر بغلش پ نیهمراه با آرت نی که از ماش ستادمیا م یچند لحظه سر جا  
 را بغل کردم و لبخند زدم  نیرفتم و آرت
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  ی: خوب ولسلدا《》گذره؟ ی : سالم ... چه خبر چطور م آرسام《》: سالم داداش سلدا》
 ی چا ه یخونه  ای: اره... بسلدا《》: نه باباآرسام》 خنددیم《کمه زیچ  هی ن یشما که دور
 《: چرا که نه آرسام《》مهمونم باش

 

را به اتاقش بردم و درون گهواره گذاشتمش... سپس به   نی... آرت می هم وارد خانه شد  با
 ببرم ...  ی آرسام چا ی آشپز خانه رفتم تا برا 

 

: خونه  آرسام》از همانجا گفت  دی دی ، او داشت خانه را م  ختمیر ی در آوردم و چا وانی ل کی
 《: ممنون آرسام》بردم   شیگذاشتم و برا ینیرا در س ی چا《هیقشنگ ی 

 

کرد و رفت    یکرد و بلند شد و خداحافظ یتشکر ی از خوردن چا  بعد《: نوش جان سلدا》
 دمی به اتاقم رفتم و خواب عی. من هم انقدر که خسته بودم سر ..

 

............. .................................................................................................. 

از دستش    زیچی ه متیو حاضر نبودم به ق بودم یکامال راض می هفته گذشت ... از زندگ  کی
 باشد   یشگیآرامش هم   نیا  خواستیبدهم ... دلم م

 

در سالن با    شدیم یهم که کم کم وارد هشت ماهگ نیحال آماده کردن ناهار بودم و آرت در
   کردیم یباز شی ها یاسباب باز
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ساعت سه تمام نشده و تا  شیزنگ در آمد... تعجب کردم ، نورا گفت که کارها ی صدا
 دمی کش نییرا پا  رهی است... به سمت در رفتم و دستگ کیاما االن ساعت  د یایم

 

که او  کردمینگاهش م نطوریهم قهیفرد پشت در زبانم بند آمد... چند دق  دنی اما با د 
... از  نجایا ی اومد یی: با چه روسلدا《》داخل امی ب یکنینم دعوت》زد و گفت   ی لبخند

 《برو ... نجایا

 

کردن من از   رونیبود که پدرم را به ب یرحم یب یمن ... همان نامادر ی خانه  ی ... جلو االن
 از عشقم متقاعد کرد ...  یخانه و دور

 

  هی... اما قبلش   رمیراحت ... م  التی: خ تای ب》در را ببندم که جلو آمد و در را گرفت خواستم
 داخل شود ...  تا کنم یرا باز م در《رمی بهت بگم بعد م دی هست با  یزیچ

 

مبل روبه   ی گرفت ... من هم رفتم و رو ی مبل جا ی راست به سمت سالن رفت و رو کی
 یباز شی ها یکه گوشه سالن بچه گانه با اسباب باز نیگرفتم ... او به آرت ی جا شیرو
 کردم و گفتم   ی... اخم کردی نگاه م کردیم

 

: راستش  تای ب》را به سمتم برگرداند و گفت سرش《؟  یبگ ی خوایم  ی: خوب چسلدا》
 《اومدم در مورد بابات هات حرف بزنم
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  نفس《ری بگ  می: گوش کن بعد تصم تای ب《》بشنوم  یزیدر مورد اون چ خوامی: نم سلدا》
 《عیفقط سر دمی: خوب گوش مسلدا》  دهمی م هیو به مبل تک کشمیم یقیعم

 

که زد ... اخم   یاز حرف شکه《شده  ... بابات سه ساله که فلج دمیکشش نم ادی :زتایب》
 و او ادامه داد کردمینگاه م تای در هم شد ... و ناباور به ب میها

 

 ی... نم دمی خسته شدم ... بر گهید ی... ول کنمیم یسه ساله که دارم ازش نگه دار االن》
  دهینم تی کنه ... داداشت هم بهش اهم یازش نگه دار ستین یبرم... کس خوامیکشم... م
 《کن یبرگرد تهران و ازش نگه دار رهیکه با اون وضع بم ی خوای... اگر نم

 

: گفتم که ...  تایب《》؟یکنینم یچرا ازش نگه دار ی همه پوالشو خورد نی: تو که ا سلدا》
 《 تونمینم گه یخسته شدم ... د

 

رو بهت   نجایآدرس ا  یک : سلدا《》: تصادف کردتای ب《》: چطور فلج شد؟سلدا》
 《: بخاطر باباتتایب《》نجا یا ی ای: چطور روت شد بسلدا《》داد  دهی: فر  تایب《》داد

 

 یحق دار یباش  ری : هر چقدر هم ازش دلگتایب《》  ه؟ی: نه بابا ؟ بابام؟ اسم بابام چسلدا》
 《داره  اجیادم ناتوونه و به تو احت هیاما ... االن اون  

 

بعد تو   دمونهی جد  ی آدرس خونه   نی: ا  تایب》گذاشت  ز یم ی رو دیدسته کل کی برگه و    کی
 خانه خارج شد و من همانطور مات ماندم ... از 《دشی کل نمیو ا  می خونه رو عوض کرد 
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  دایپ یسرد است حال خاص انینسبت به ک  دمیآمده بود و فهم انیکه دوباره اسم را نیاز ا 
 است ...   ریکردم ... به گمانم او هم هنوز از دست پدر دلگ

 

... مادرم را کشت ...  دادی... او که مرا آزار م دیکش ی م دک ی که اسم پدر را  ی از مرد ریدلگ اما
 دارد ...  اجیمن را به زور به ازدواج مجبور کرد ، االن به من احت

 

  ییباز به آن جهنم جدا یخواهیچطور م ی همه بد نینرو ... با وجود ا  کشدی م ادیفر  مغزم
 هر چه باشد او پدرت است ...  دی گویو م کشدیم ادی... اما قلبم فر  ؟ ی برو

 

 کرد حال نوبت توست   ریبد هجده سال شکمت را س ای  خوب

   گفت؟ی بودم که به حرف کدامشان گوش کنم ؟ کدام راست م  مانده

 

 

بلند شد... به  یسوختن ی همان مبل نشسته بودم که بو ی چقدر گذشت چقدر رو دانمینم
و اجاق را   دمیرفته بود اجاق را خاموش کنم به سمت آشپزخانه دو ادمیخودم آمدم  

 خاموش کردم ... 

 

رفتم در آغوش   نیپنجره ها را باز کردم و به سمت آرت عیخانه را در برگرفته بود ؛ سر دود
 نشستم ... یسنگ ی و رو  م یرفت اط یو با هم به ح دمشیکش
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نورا به خودم آمدم   ی است که با صدا یباز به فکر فرو رفتم و متوجه نشدم که چه زمان 
 《؟ ینشست  نجایچه خبره؟ تو چرا ا  نجا یا ی : وانورا》

 

انداختم که در آغوشم به خواب رفته بود ...  ینگاه ن یجوابش فقط سکوت کردم و به آرت در
را درون گهواره اش گذاشتم بعد به سالن برگشتم و   نی فتم و آرتبلند شدم و به داخل خانه ر

 مبل نشستم که نورا گفت  ی رو

 

: زن  سلدا 《》ه؟ یک  تای: ب نورا《》اومد تای: بسلدا《》چرا حالت خرابه؟ شدهی: چ نورا》
 《شد؟ ی: خب چنورا《》بابام

 

  ؟یگ ی م ی: خودت چنورا》دادم و او هم گفت  حیتوض شی برا اتیرا با جزئ یچ همه
 《؟یچ  یعنی:  نورا《》دونم  ی: نمسلدا《》نه؟  ای  یبر ی خوایم

 

 

  هیکرد  رتی برو اون هجده سال س  گهیصدا بهم م هینرم...  ا یکردم برم  ر یگ  دونمی: نمسلدا》
 《نرو ی همه بد  نیبا وجود ا  گهیصدا بهم م

 

:   نورا《》برم؟  یگی م یعنی: سلدا《》قلبت گوش کن ی : به صدانورا》زد و گفت   ی لبخند
 《زنهیحرف راست رو م شهیاما قلب هم دونم ینم
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 اش شدم   رهیسر در گم خ ینگاه با

 

 و عمو فرامرز آماده رفتن بودم   دهینورا خاله فر  ی بعد از گذشت چند روز با اصرار ها  بالخره

 بدرقه آمدند...  ی برا همه

 

آرامشم را   ز یچیه دادمیاجازه نم گرید یکنم ... ول یتا با پدرم زندگ   رفتمی م دی باز هم با 
 ...   شومیکردم و سوار اتوبوس م ی... با همه خداحافظ ردیبگ

 

 ی که برا یکسان  ی همه  ی و من برا کندیاتوبوس به سمت تهران حرکت م قهیاز چند دق بعد
 بدرقه آمده بودند دست تکان دادم  

 

  تینها ی... ب بندمیگذارم و چشمانم را م یکنارم م یصندل ی بود را رو  ری که در کر نیآرت
 از آنها جدا شدم   یخداحافظ یهستم که ب یکسان ی همه   دنیمشتاق د 
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 فصل چهارم   شروع

 

  

تا آخر باز بود ... ضربان   اط یکه در ح ییال یخانه و  کیداد ...  تایکه ب ی آدرس ی جلو دمیرس
چمدان   ی ... دسته فشارمیرا که خواب بود محکم تر به خودم م نی... آرتشودیقلبم تند تر م

 ...  رومی لرزان به جلو م ییکشم و با قدم ها  یرا باال م

 

...  کنمیپژمرده  شده نگاه م ش یو به باغچه کوچک که تمام گل ها شومیم اط یح وارد
 ی ... وارد خانه ا کنمیاندازم در را باز م یم دی و کل  رومی. جلو تر م.. زنمیم یلبخند تلخ

 است ...  خته یو بهم ر فیاالن معلوم بود چقدر کث  ن یکه از هم شومیم

 

و پشت بندش   د یآ  یم یزیشکستن چ   ی ... ناگهان صدا زدیبد زباله ها حالم را بهم م ی بو
  ستمیا یسالن م ی ... جلو کنمی ... به سمت سالن پا تند م شودیبلند م  ی مرد ی ناله  ی صدا

 ...نگرمیدردناک م ی و به صحنه ا

 

  نیقلبم آتش گرفت ... ا کنمی افتاده است ... احساس م لچریو ی که از رو ی دیمرد مو سف 
.  افتدیروز ب نیکردم به ا یوقت فکرش را هم نم چ ی که ه یمرد همان پدر من است ، پدر

 شده و ناتوان است ...  دیسف  شیوهاقسمت م شتریاما ب
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از دستش دلخور و   دی ... شا افتدیب شی برا یاتفاق نی خواست که همچ ی وقت دلم نم چیه 
که از چشمم   یبرده ام ... قطره اشک ادیرا از  زیهمه چ  ییگو   دنشیناراحت بودم اما با د 

 را پاک کردم و آرام جلو رفتم،   دیچک

 

  یم شی را رو ن یو آرت کنمیرا که افتاده بود را با زور بلند م ی تک نفره ا ی از مبل ها یکی
پر از    ی و با صدا نیزم ی که رو به شکم افتاده رو  رومی م ی گذارم... حال به سمت مرد

 د یگو ی م یالتماس

 

  تایمن ب کردیبود فکر م نیچون صورتش روبه زم   《... توروخدا کمکم کنتای: ب انیک  》 
  لچریو ی رو یو به سخت رمیگی؛ کمرش را م شومیو خم م دهمیو مهستم... بغضم را فر 

که  ی د ی بلند سف ی ها شی ؛  اما ر نمیچهره اش را بب  یبه راحت توانمی... حاال م نشانمیم
 ...  زندیو دور چشمش در ذوق م یشان یپ ی اصورتش را پوشانده و چروک ه

 

تو   تای: ب ان یک 》گفت  ی گرفته ا ی و با صدا ختیر  یچشمانش را بسته بود و آرام اشک م 
لحن پر از    نیبا ا  شودیم شیدلم ر 《ذره به گردنت حق دارم نرو هی. اگه نرو ..  گهیرو خدا د

   زنمیو لب م  کنمی را پاک م می التماسش ... با پشت دست ؛ اشک ها 

 

  ی ، من چقدر دلم برا شومی... محو چشمانش م کندی را آرام باز م چشمانش《: بابا؟سلدا》
 چشمان تنگ شده بود ... از صورتش کامال معلوم است که تعجب کرده ...  نیا
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  کردیفرق م گرشینگاهش نسبت به من با هر بار د  زنمیم ی زد اما من لبخند ینم یحرف
: آره   سلدا》  میگو ی و م شودیپر رنگتر م  لبخندم《: سلدا؟  انیک 》زندیآرام و با تعجب لب م
  《بابا سلدا ... من اومدم

 

: خوب  سلدا》سر خوش گفتم  یو با لحن ستادمیا  لچریپشت و عینگفت که من سر یچیه
به   《حمام ... بعدشم برات غذا آماده کنم  می اول بر میوقت هست تا حرف بزن یلیحاال خ

 کردم   تشیسمت حمام هدا 

 

را پوشاندم و به   شیه بودم ... لباس ها کردنش تمام شد ؛ صورتش را هم اصالح کرد حمام
  چی... بدون ه کردمیغذا آماده م دی قبلش با یبود ول  فیکث یلیسالن آوردمش خانه خ

 گرفتم سوپ درست کنم  میتصم ییبه سمت آشپزخانه رفتم و با همان چند مواد غذا یحرف

   

لباس   ی ... همه را گذاشتم تا آماده بشوند خودم هم به سمت اتاق پدرم رفتم  ییغذا مواد
ها  یش یشده بودند و لوازم آرا یچرک  یلیها خ  یبودند... روتخت ختهیر رون ی ها از کمد ب
 هستند ... تایبودند متوجه شدم متعلق به ب  ختهیر نیی پا  زیم ی همه از رو

 

 

  زیاتاق عوض شود حاال شروع به تم ی اتاق را باز گذاشتم تا هوا ی از همه پنجره ها قبل
 ... کنم یکردن م

ها را عوض   یرا دور انداختم و روتخت تا یب لی کردم... جارو زدم ... وسا ی ریاتاق را گرد گ کل
 کردم ... 
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 ی قهیکه چند دق یو سوپ رومیشده بود به سمت آشپز خانه م کی و ش  زی اتاق کامال تم حاال
خانه  ی به سمت سالن رفتم ... چون همه جا  زمیری م بشقاب کیآماده شده بود را در  شیپ
پدرم قرار   لچریو  ی برداشتم و جلو یصندل  کینشستن نداشت   ی برا  ییبود و جا فیکث

 دادم و نشستم ... 

 

  زنمیلبخند م ک یدهان پدرم گرفتم ؛ دهانش را باز نکرد   ی را پر از سوپ کردم و جلو قاشق
 دهانش را باز کرد و شروع به خوردن کرد ... کنمی و چشمانم را باز و بسته م

 

 ی خوا ی: بازم م سلدا》تمام شد گفتم  یسوپ را در سکوت به خوردش دادم وقت کل
 《:خواهش  سلدا》  《:نه ... ممنون   ان یک 《》؟

 ی:ک انیک 《》  ی خوایم یزی: جانم چ سلدا》بلند شوم ، که دستم را گرفت برگشتم خواستم
 《تای:ب سلدا》 《ی بهت گفت که اومد 

 

:  سلدا》مکث کردم و بعد ادامه دادم  《رهی: گفت که م سلدا《》: خودش کجاست انیک 》
  نییبود ... و از کمر به پا ی: قرار داد کار انیک 《》ی که تصادف کرد یرفت  رونی ب یچ ی برا

 《فلج شدم  

 《:متاسفم   سلدا》
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  کنمیم تش ی به سمت اتاق هدا رمیگی را م لچریگذارم و پشت و یم ن ی زم ی را رو بشقاب
:   انیک 《》فقط صدام کن  یداشت ازین یزیاگه چ یاستراحت کن دی :خوب تو االن با سلدا》

 《باشه 

 

 

  نیآرت ی ه یگر   ی رفتم که صدا  رونیاز اتاق ب دمیکش شیتخت خواباندمش و پتو را رو  ی رو
     کشمشیرفتم و در آغوش م به سمتش 《جانم مامان  جون اومدم  》بلند شد

 

اش را عوض کردم به سمت اتاق   یبیب ی سوپ به خوردش دادم و ما یکم نکهیاز ا  بعد
گذاشتم چون    شیرا جلو  شی ها یسمت اتاق گذاشتمش و اسباب باز کی پدرم بردمش 

در را بستم و از   شودیو مزاحم خواب پدرم نم کندی نم هیگر  کند یم یباز یمطمئن بودم وقت
 کنم ...  زی تم راخانه  دی آمدم ...حاال با  رونیاتاق ب

 

  زیشکسته را دور انداختم... خالصه همه چ لی کردم ... جارو زدم ... وسا  یریخانه را گردگ  کل
خسته شده بودم ... حوله ام را از چمدان در  یلیو جمع و جور کرده بودم ... خ زیرا تم

 تم ... آوردم و به سمت حمام رف

 

را انتخاب کردم و  ستین  یکس ی اتاق که مطمئن بودم برا کی آمدم  رون یحمام که ب از
 ...  دمی را پوش م یچمدان ها را انجا گذاشتم و لباس ها 

 سمت اتاق پدرم رفتم ... به
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 یبه خواب رفته بود ... ول ش ی ها یکنار اسباب باز نیدر را باز کردم و آرام وارد شدم آرت 
را بغل کردم از اتاق خارج شدم و به سمت اتاق   نیلبخند زدم و آرت  کیشده بود    داریپدرم ب

 تخت گذاشتم ... ی را رو نی خودمان رفتم و آرت

 

پارچ   《خوامی: نه فقط آب م ان یک 》   《 ؟ی : بابا گرسنه اسلدا》دوباره به اتاق پدرم رفتم  
... کمکش کردم تا آب را بخورد  ختمیآب ر وانی بود برداشتم و در ل  زیم ی آب را که رو

 《  نهی: آره اسمش آرتسلدا《》: اون بچه توئه؟ انیک 》

 

اخم کوتاه   ی ا لحظه《؟ی ای: شوهرت اجازه داد که بانیک 》 زندیم عیلبخند کوتاه و سر کی
 《ی: چانیک 》پرسد یم متعجب 《: طالق گرفتم  سلدا》مدت کردم و گفتم

 

: اون معتاد بود بعد ازدواج   سلدا》دادم حیکوتاه توض شی نکند ، برا چمی سوال پ  نکهیا ی برا
  سرش《 م ی با کمک خانواده اش از هم جدا شد گهی باال آورد د یبده یهم بدتر شد ... وقت 

 《: متاسفمانیک 》انداخت نییرا پا

 

  یینجایا نکهی: از اانیک 》که او گفت می سکوت کرد یکم《که شده هی: کارسلدا》
....  یکن یکردم ... نذاشتم بچه گ  ی بد یلی: من در حقت خانیک 《》: نهسلدا《》؟یناراحت

 《 ؟یبه پام حروم کن تویجوون ی خوای... االنم میکن ینذاشتم نوجوان

 

 ی... فقط دارم از پدرم نگه دار کنمیحروم نم موی: نه من جوونسلدا》زنمیم ی لبخند
  نیبه ا  یوقت کردمیفکر م شهی: من هم انیک 》  دیچک اهشیاز چشمان س ک اش《کنمیم

 《... اما کامال بر عکس شد کنهیم یازم نگه دار ادی پسرم م دمیروز رس
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بد جور عذابم   دی چکیکه از چشمانش م یاشک  ی باشد ؛ اما قطره ها  بیعج یلیخ دی شا
  ی بار پدرم را دوست دارم با تمام بد وانهیوقت متوجه نشدم که من انقدر د چی... ه دادیم
 《: اشکاتو پاک کن سلدا》  میگو یو م  نمیرا نب شیرا اشک ها  گردانمیرا برم می ... رو شیها

 

گله مند بودم ... اما  یلیاز پدرم خ من《تو دلته بهم بگو  ی: سلدا ... بگو ... هر چانیک 》 
هست که بتواند    یام مگر کس دهی عذابش دهم ... من او را بخش میبا حرف ها  دی االن نبا

   زنمیرا که دوست دارد؟ لب م ینبخشد کس

 

 ی و دستانم را رو گردمیسمتش برم به《: اما... انیک 《》ستیتو دلم ن یچی: هسلدا》
مکث   ی: بابا )کمسلدا》 کنمیرا با انگشت شستم پاک م شی گذارم و اشک ها یصورتش م

گذشته اوقاتمون رو تلخ    دنیکش شی گفتن ندارم ... لطفا توام با پ ی برا یچی ( من هکنم یم
 《نکن 

 

  رومیو به سمت اتاق خودم م  می آ  یم رونی... از اتاق ب زندیلبخند تلخ م کی جوابم فقط   در
 .   کنمیم می آورم و شروع به خشک کردن موها یسشوار را در م

 

  یزیپدرم به چ نمیتا بب  رومیم رونی ک شده بود از بخش  بایتقر میکه موها  قهیاز چند دق بعد
  یرا بهتر م ش یو صدا ستمیا  ی م یمرد جوان ی اتاق با صدا ینه... چند قدم ایدارد  اجیاحت

 شنوم...

 



 ی ساز زندگ 

 
198 

 

... خودش بود ... آن مرد جوان برادر  یاندازم ... آر یم  یاز پشت در به داخل اتاق نگاه 
بمش  باز بلند شد   ی من است ... صدا انی را نی... ا رفتی ضعف م شی من بود ... دلم برا

 《کارا رو نداره نیعرضه ا تایکه ب دونمی کرده ؟ م زیخونه رو تم  ی؟ ک  ی: خوب نگفت انیرا》

 

از آن   شتر ی قدر بکه چ فهممی... تازه م چکدیشنوم اشک از چشمانم م یرا که م شی صدا
   می گوی و م رومی قدم به جلو م کیمن دلتنگ برادرم بودم ...  کردم،یکه فکرش را م  یزیچ

 

و   شودی... اخمانش باز مگرداند یسرش را سمتم برم می صدا  با《کردم زی: من تمسلدا》
برادرم تنگ شده بود که  ی ... انقدر که دلم برا شودیم ان یحالت  تعجب در چهره اش نما 

 حد و حساب نداشت  

 

... اما من طاقتم طاق   میکنی به هم نگاه م یدر سکوت با چشمان اشک  ی ا قهیدق چند
 ... کنمی به سمتش و بغلش م دومی و م شودیم

 

 و چقدر من در حسرت آغوش گرم برادرم بودم   کشمیو بو م  برمیسرم را در اغوشش فرو م 

. فقط متعجب بود ... بعد از چند لحظه  .. کندیبغلم هم نم ی... حت کندی نم یحرکت چیه او
 اش ... یشانیگونه اش و پ  دنی بوس کنم ی ، باز شروع م شومیاز آغوشش جدا م

 

، من    زند یو زانو م شودیسست م ش یپاها  انیکه را شومیچند لحظه ازش جدا م ی برا 
هقم   هق《ی : ابجانی را》 دی گویم ی از ته چاه در آمده ا ی ... با صدازنمیهمراه با او زانو م



 ی ساز زندگ 

 
199 

 

  دنیبه بوس کندی و بعد شروع م  کندی محکم بغلم م ناگهان《: داداشسلدا》 شودیبلند م
  یدرد دلتنگ ودموها و صورتم ... چقدر بد ب

 

تخت ،   ی جلو نیزم ی را رو یساعت  مین؛ در آغوش هم حدود  میخت یری دو اشک م هر
شانه ام برداشت و بلند شد؛ دست من را هم    ی سرش را از رو انی.... را می نشسته بود
 سمت مبل گوشه اتاق ...   دیگرفت و کش

 

گرفته اش گفت   ی را پاک کرد و با صدا شیاشک ها  انی؛ را می مبل نشست ی هم رو کنار
   《؟ی هفت سال کجا بود نی : خوب بگو ا انیرا》

 

: چرا خبر  انیرا《》راز ی: شسلدا》را پاک کردم و آرام زمزمه کردم می ها  اشک
 ینداشتم بعدشم که گوش ی... چند سال اول کال گوشدادنی : اجازه نمسلدا《》؟ی نداد
 کردیچکش م  دمیخر

 

: داداش سلدا《》؟ی که به ما خبر بد ومدین شیبرات پ  یتیموقع چیواقعا ه یعنی:  انیرا》
و گفت اگر   کردیم دی تهد د یاونجا بودم ؟ ... ام می... بنظرت من از دل خوش یگیم یچ

: پس االن چطور  انیرا》زد   عربده《  برهینقطه از شما م نی بهتون خبر بدم؛ منو به دور تر
  ای: خداانیرا》سرش گذاشت   ی شد و دستانش را رو بلند《تم: طالق گرفسلدا《》؟ی اومد

رو   ی: همه چسلدا《》؟یچطور طالق گرفت  ی ... تو چطور ازدواج کرد  شهی... باورم نم
 《: خوب بگوانیرا》آمد و نشست  کنارم《گم یم
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و   دادی را ... او هم فقط گوش م می زندگ  ازیتا پ  ریدادم ؛ از س حیتوض شی را برا زیچ همه
  ی... وقتختیر  یصدا اشک م یتخت بود آرام و ب ی ... پدرم هم که رو خوردیحرص م
بابا؟... همش بخاطر   ی دی: شنانی را》رو کرد سمت پدر و گفت انیتمام شد ؛ را می ا حرف ه

کنه )اربده زد( خودت بگو   یاومده تا ازت نگه دار  ی همه بد  نیاسلدا با   نیتوئه... اما بب
 《حقته؟

 

  ویچ ی:چانیرا 》زد  ادیفر《:داداش لطفا آروم باش سلدا》شدم و دستانش را گرفتم بلند
  ی خوای: مسلدا》  بردیرا گرفت و کشان کشان به سمت در م دستم《نمیبب ایآروم باش ... ب

که ارزش نداره   یکس ی عمر تو پا هیزارم بق ی... نممی ری م نجای: از اانیرا《》؟یکن کاریچ
 《یحروم کن

 

لطفا  ی: آبجانیرا《》لطفا ... اون بابامونه انی: راسلدا》دمی را محکم از دستش کش دستم
آزارم داده باشه ؛ هجده سال نون   یلیاگه خ ی: حتسلدا 《》به گردن تو نداره  یحق ... اون

 《و آبم رو داد ... حاال نوبت منه 

 

نگاهش   ی کم《ی: باش هرجور راحتانیرا 》دی گویو م   دهدی تکان م تی عصبان ی از رو یسر
و او هم من را محکم در آغوش    رمیگیم ی ... در آغوشش جا رومیو به سمتش م کنمیم

 د یپرس جی گ انیبلند شد ... را نیآرت هی گر   ی که صدا دیکش

 

خنده  انی افتم و م یحرفش به خنده م  با《بچه؟  ایگربه اس؟  ی صدا نی: ا انیرا》
:  سلدا《》: نه بابا؟ انیرا》کند یتعجب نگاهم م با《دمی : اره من گربه خرسلدا》م یگو یم

 《؟ی تو بچه دار  ؟یییی : چانیرا《》منه  ی بچه  ی ... صدا ستیگربه ن ی صدا
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: اره عشقم ... هشت  سلدا》نشانمیگونه اش م  ی رو ی و بوسه ا  زنمیم لبخند
  یی: اره داسلدا 》می گویم یشوخ ی برا《شدم ییمن هشت ماهه دا یعنی : انی را《》ماهشه
 《جون

 

تخت   ی ... از رو شومیو ابتدا خودم وارد اتاق م کشمی وبه سمت اتاق م رمیگی را م دستش
 《پسر من ر یش نم ی: اسلدا》  کنمی را بلند م نیآرت

 

را به  نیبچه دارم ... آرت ک ی هنوز باورش نشده بود که من   یی؛ گو  کندینگاهم م ناباور
اش را  گونه《رو یی: اخ اخ اخ نگاهش کن گربه کوچولو داانیرا 》دی گوی که م دهمی بغلش م

لبخند   کی جوابش فقط   در《یبچه دار شهی: هنوز باورم نم انیرا 》دیگو یبوسد و باز م یم
   زنمیم

... از  دمی خند یو م م یگفتی و م  میزد یبه خانه آمده بود باهم حرف م انی که را یموقع از
شرکت پدرم را اداره  انیکه را دمی و فهم می هفت سال در آمد نیهم در ا دنی حسرت د

   کندیم

کرد که  هیزد و گر  غیرا در آورده بود ... انقدر ج غشیکرد و ج یباز نی با آرت انیشب را تا
   دیمن قصد کنم بخوابانمش خودش خواب نکهیبار بدون ا نیاول ی برا

  یگ شهی هم می روز ها برا نی کنم تا ا  یقربان یزی چ  کی  خواهدیخوشحالم که دلم م انقدر
 بماند  

غوشش لذت و چقدر من از بودن در ا  میبخواب ییدوتا  انیبا را  می گرفت م یتصم امشب
   دندیخوابی شب ها را با هم م ی نوجوان که بعض ی و سلدا  انی مثل همان را قای... دق بردمیم
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ناهار مشغول   ی را دادم ... و حاال برا نیآرت ی پدرم و غذا ی شدم و صبحانه  داریصبح که ب از
زنگ زده بود و گفته که قرار   یو برنج بودم ... نورا تا االن چند بار  یدرست کردن قورمه سبز

 ی ... و من هم مجبورش کردم که حتما به خانه  دی ا یبه تهران ب یمشکل کار کی  ی است برا
 د ی ایما ب

  ... 

که هر بار به   ان یانداختش... برخالف را یو به خنده م کردی م یباز نی در سالن با آرت پدرم
 ...ندازدشیش پدرم خوب بلد بود که چگونه به خنده بانداخت  یم  هیگر

 

  وهی : خوب پسرم ... واسه بابا بزرگ مسلدا》بردم .... به سمتشان رفتم   وهی پدرم م ی برا 
را   نیگذارم و آرت یم زیم ی را رو وهیم  ظرف《بغل من تا باباجون راحت باشه  ایاوردم تو ب

 بخور ...  وهی: بابا تو فعال مسلدا》 رمیگی از آغوش پدرم م

 

راه   ی قرمه ا ی : دست درد نکنه... عجب بوانیک 《》کوچولو نیبا ا یبرا باز  ادهیز  وقت
برداشت تا پوست    بیس کیحال که  در《ناهار درست کردم ی : اره براسلدا《》یانداخت

 گفت  ردیبگ

 

دو   نی... در ا نمینش یمبل مقابلش م ی و رو زنمیلبخند م کی 《: خودتو خسته نکنانیک 》
که با  کردم ی نگاهش پر از نفرت و خشم نبود برعکس احساس م گریروز که آمده بودم ؛ د

   کندی عشق نگاهم م
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سمت در رفتم   به《: حتما نورا اومدهسلدا》بلند شدم و گفتم  عیزنگ در آمد ... سر ی صدا
:  نورا《》ی : خوش اومدسلدا》و در را باز کردم و همانگونه که حدس زده بودم نورا بود 

 《نون مم

 

که او   کنمی م ی خنده ا تک《: بدرد نخور بودنورا《》: سفر چطور بود؟سلدا 》خانه شد وارد
  ی را جلو دستانش《: عشق خاله رو نگاه نورا》  کندی که در بغل من بود نگاه م  نیبه آرت
اندازد و با انگشتان کوچکش به صورتش   یخودش را در بغل نورا م نی که آرت ردیگی م نیآرت

 《یکنیم کاریپدر سوخته چ ی آ:  نورا》اندازد یچنگ م

 

  نگران《ی وا》که نورا گفت م یقدم برداشت کی 《سالن  می بر  ای : بسلدا》م یگو ی و م خندمیم
خنده   تک《خونه اس؟ نیبگو که از ا ادیقورمه م  ی : بونورا《》شده   ی: چسلدا》برگشتم

من هم   رودیبه سالن م نورا《  وونهید ایخونه است... ب نیه از ا : معلومه ک سلدا》 کنمیم ی ا
 ...گردمیشربت برم وانیلو با سه   رومی به آشپزخانه م

 

را از دستش   نیگذارم و آرت ینورا م ی هم جلو  وانی ل کیو   دهمیبه پدرم م وانی ل کی 
  ن یدهان آرت ی را جلو یگریشربت د وانی و ل نمینش یتا راحت باشد ... کنار پدرم م رمیگیم
  ی صدا  می شویم یتا بتواند بخورد... من و نورا که گرم صحبت در مورد کار و دکتر رمیگیم

 .  ..  شودی زنگ در بلند م

 

: سالم سلدا》بود   انیرا کنمیو در را باز م رومیو به سمت در م  دهمیرا به پدرم م نیآرت
نورا   دنیبا د ان ی... اما را می روی هم به سالن م با《: ممنون انیرا《》ی داداش خوش اومد 

گذارم و او آرام به  ی... دستم را پشت کمرش م کندی م یو اخم ستدیا  یچند لحظه م



 ی ساز زندگ 

 
204 

 

آماده    ی معذب شده بود ... من هم برا یلی... نورا خ کند یمسمت مبل کنار پدرم حرکت  
 کمک آمد   ی به آشپزخانه آمدم که نورا هم برا زیکردن م

 

و نورا فقط در حد چند کلمه با هم حرف زدند که من  ان ی... را میا در سکوت خوردر ناهار
...  داندی م زی... و نورا را مسبب همه چ کندی هم مثل گذشته من فکر م انیمتوجه شدم را

چون   یبلند شدم تا سفره را جمع کنم که نورا اصرار کرد تا کمک کند ول میناهار را که خورد
 دم ندا  ازهخسته بود اج

 

اخم   کی آمد... برگشتم سمتش که با  انیآشپزخانه مشغول شستن ظرفها شدم که را در
  ی: مشکلسلدا《》کنه؟یم کاری چ نجا یدختر ا نی: اانیرا《》شده؟ی: چسلدا 》 کردی نگاهم م

: اشتباه فکر  سلدا》 کنمیرا قطع م حرفش《: اره مسبب تمام...انیرا 《》؟ یباهاش دار
گفتم و    شینورا برا  ی ها ی گذشته و خوب مامشستن ظرفها شدم و از ت  الیخیب《یکنیم

 است   ریتقص ییقانعش کردم که نورا 

 

هم که   انی... راشیشش عصر شده بود  ... نورا از ساعت پنج رفته بود دنبال کار ها  ساعت
  دیخانه خر ی برود و برا گفتم یشده بود ؛ هر چه هم م  بیعج یلیاز ساعت سه تا به االن خ

  شیکه با گوش ان یرا ی ... مجبور شدم خودم بروم ... آماده شدم و جلو دادیند گوش نمک 
  ستین یو برات زحمت  یشیاگه که خسته نم شاالی ا ان ی: آقا راسلدا》ستادم ی ا کردیم یباز
 《امیباشه تا ب نیحواست به آرت یتونیم

 

  نیبه آرت حواست 》گفتم یحرص《: هان؟ انیرا》د ی پرس جیباال آورد و گ یرا از گوش سرش
  شمیمتوقف م شیکه با صدا  دارمی قدم به سمت در برم ک ی《: باشانیرا《》ام یباشه تا ب
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  چ یسمتش رفتم و سو  به《من برو نیبا ماش ای: بانیرا《》ه ی: چسلدا《》: سلدا؟انیرا》
 رون آمدم  ی را از دستش گرفتم و از خانه ب نیماش

 

  نی بود که سوار ماش می عت هفت و نکردم... حدود سا دی خر زیفروشگاه بزرگ همه چ  کیاز 
را چطور   سهیهمه ک  نی آمدم وگرنه ا  نیشدم و به خانه حرکت کردم ... خوب شد که با ماش

 بردمیبا خودم به خانه م

 

باز بود ؛ وارد   اط یرا قفل کردم ... در ح ن یاوردم و ماش رونی ب نیها را از ماش سهیک  ی  همه
 ...  رومیشدم و به سمت خانه م اط یح

 

  مانمیو منتظر م زنمیکنم ... چند تقه به در م یدگ ی باشد که به باغچه کوچک رس ادمی د یبا
ام   رهیخ  د، ی بار یلبخند که استرس از آن م کی و با   کندی در را باز م انی... چند لحظه بعد را 

 《: اره انیرا《》شد؟  داری ب نی: اره آرتسلدا《》؟ ی : سالم اومدانیرا》بود 

 

  به《کنار لطفا یری : مسلدا》کرد تا داخل شوم  یبود و راه را باز نم  ستادهیدر ا ی جلو
و خم شد   دی کنار برود ، جلو آمد و گونه ام را بوس  نکهیا  ی بجا《: اهاانیرا 》دی ا یخودش م

 《منتظره نی: تو برو تو سالن آرتانیرا》ها را از دستم گرفت   سهیک 

 

: برو  انیرا 》کندیفوت م  رونی نفسش را ب کالفه《منتظره؟  نی: آرتسلدا》 پرسمیم متعجب
سالن متوقف   ی جلو یول  کنمی و به سمت سالن حرکت م شومیم  داخل《داخل سالن

 ... شومیم
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که با خنده   ی مرد دنیضربان قلبم شدت گرفت ... نفسم بند آمده بود ... سرخ شدم با د 
و او هنوز متوجه من  کردمی و نگاه م زدمی... نفس نفس م کردیم ی باز نیداشت با آرت

بچه   نیا  انیرا 》 شودیم یاشکم جار رسدی به گوشم م ش یکه صدا ی نشده بود و لحظه ا 
که کم  یاو هم تعجب کرد و با چشمان دی کرد و مرا د دکه سرش را بلن نیهم《چقدر ن...

 ...   کرد ی باز نگاهم م مهیو دهان ن ندیای ب رونی مانده بود از حدقه ب

 

و دستش را   ستدیا یو کنارم م دی آ یم انیرا در دستانش ثابت نگه داشته بود ... را نیآرت
و قلب من   می روی؛ جلو م می شوی... با هم همقدم م دهدی و به جلو هل م گذاردیدر کمرم م
 ...   دادیامان نم

 

اشک   یرا هم از دست ندهم؛  ول دنشی د ی لحظه برا کی اصال پلک نزنم و   خواستیم دلم
را   نیخم شد و آرت انیبودم ؛ را ستادهی ا شی ... حال جلو دادیصحاب مگر اجازه م یب ی ها

 شود یبلند م ردی نگاه از من بگ نکهیاز دستش گرفت و او آرام بدون ا 

 

سکوت بود نه من  نمانی... ب دی که در چشمانش به رقص در آمده بود چک ی؛ قطره اشک 
بار   نی اول ی سکوت برا نی ... چقدر ا زدی م یحرف انی زدن داشتم نه او و نه را توان حرف

 فقط نگاهش کنم ... نجوریو من هم ستدی زمان با خواست یخوب بود ... دلم م

 

؛ صورتش   شدی م شیدلم ر  دمشی دی گونه م نیا  یرا پاک کند ... وقت شی کاش اشک ها 
از لحظه ام لذت  داندیاجازه نم میمثل صورت من که اشکها  قایاز اشک شده بود دق سیخ

آتش   ی ... او همان عشق من بود که بعد هفت سال ؛ حاال شعله ها نمشیببرم و خوب بب
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و بدتر از قبل   شودیم شتریوقت بود قصد فراموش کردنش را داشتم باز ب یلیکه خ یعشق
  ... 

 

او طاقت   یالغر تر شده بود ... من چگونه توانستم ب یلیکه خ ی به چهره ا کنمی م نگاهش
او نفس  یتحمل کردم و نمردم؟ من چگونه ب  هیهمه ثان نیاو ا یمن چگونه ب  اورم؟یب

   دم؟یکش

  ی را با صدا نمانیو سکوت ب کند ی چشمانش را پاک م ر یو ز کشدیکتش را جلوتر م نی آست
  نجاستی ا یک  نی : اووووووه)لرزش صدا( بب کامران》 شکاندیم ی پر از بغض همراه با گله ا

  رشیلحن دلگ از《کردم  داتیکجا پ  نیگشتم اما بب ی؟ سلدا خانوم ! تو آسمونا دنبالت م
 ... شودی م شیدلم ر

 

: کامران《》: کامران سلدا》م یگو ی نفس بود م هیشب شتریکه ب ییدر جوابش با صدا  
صورتش گذاشت و   ی امانش را نداد تا حرفش را کامل کند ... دستانش را رو هیگر 《سل..
   ختیر یصدا اشک م  یمبل نشست ... آرام و ب ی رو

  مینشستم و اشک ها  نیزم  ی اش رو یمبل کنار  ی سست شدن و جلو  میهم زانو ها  من
 کردند   دای شدت پ

بلند شد تا   یحرف چیرد و بدون هرا پاک ک  شیگذشت ؛ کامران اشکها  قهیپانزده دق حدود
  رفت《ست یاصال حالم خوب ن  انی: را کامران《》: داداشانیرا》زد شی صدا   انیبرود اما را 

 ... 

 

را در اتاق برد و بعد از   نیآرت  ان؛ یبا رفتنش احساس کردم کل وجودم آتش گرفت ... را که
:  سلدا》زدم ی پوزخند《حالت خوبه؟  ی: آبجانیرا 》آمد و کنارم نشست  قهیچند دق
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:   انیرا《》؟ی بهم نگفت چرا》از اشک بود ، ادامه دادم  سیصورتم خ هنوز 《میعال
اما من قبال به کامران قول   ی کردیم دایپ یراه  هی  یچونیبپ نکهیاگه بگم برا ا دونستم یم

 مبل نشاند   ی کرد و رو  بلندم《کردم بهش خبر بدم داتی داده بودم که اگر پ

 

ترک   شهی ؛ اون مادرشو برا هم ی. کامران بعد تو نابود شد... تو که رفت..سلدا》ادامه داد و
که کامران بخاطر اشک   یی... چه روزا مینکرد  داتی اما پ میباهم دنبالت گشت یلیکرد ... خ

  هی ی برا ی قلبش رو بست و حت ی ... من شاهد هر لحظه اش بودم ... بعد تو درا ختینر
خبر   هیحتما دوسم نداشته وگرنه تا االن  گفتیند سال مبارم به ازدواج فکر نکرد... بعد چ

: پس چرا  سلدا《》نداره فقط بدون که نابود شد  یفی... حال اون روزاش تعر دادیبهم م
خودشو گرفت ... مطمئن باش تو   نجایا  ی: باور کن حالش بد شد ولانی را《》االن رفت؟

بلند   عیاز اشک بود ... سر سیو صورتش خ بودلحظه  نی شاهد ا پدرم《ادیفرصت م نیاول
   دیخر  رونی هم خودش شام را از ب انی... را امدمین  رونی شدم و به اتاق رفتم و تا آخر شب ب

 کردم که نتوانستم بخوابم  انقدرفکر

 

  کیرا دادم... نورا هم  نی صبح زود به شرکت رفت ... من هم صبحانه پدرم و آرت انیرا
   کردیم ی باز نیو در سالن با آرت که آمده بود شدیم یساعت

 

و اجازه ندادم تا نورا کمک کند ...   کردمی در آشپزخانه بودم و برنج و ساالد درست م من
زنگ در بلند شد ... بلند   ی هارا کندم و مشغول خورد کردنشان بودم که صدا  اریپوست خ

بود ...  ستاده ی در ا ی به همراه کامران جلو انیشدم به سمت در رفتم و در را باز کردم... را
آرام زمزمه کردم  دی داخل شد و گونه ام را بوس ان یشوند ؛ ابتدا را  داخلعقب رفتم تا 

داخل شد و ضربان قلبم دوباره شدت گرفت ...   کامران《ی : سالم خوش اومدسلدا》
بود ... آرام زمزمه کرد  دهیپوش یآب نیبه همراه شلوار ج یکوتاه مشک نی آست  راهنیپ
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:   کامران 《》ی سلدا: سالم خوش اومد》زدم و در جوابش گفتم   ی لبخند《سالم: کامران》
...  شودی با نورا و پدرم بلند م  شانیاحوال پرس ی و صدا روندیسمت سالن م به《ممنون 

شربت آمده کردم و نورا   وانیو به سمت آشپزخانه رفتم ... چند ل  دمیکش  قیچند نفس عم
 ربت ها را دادم تا به سالن ببرد  را صدا زدم ؛ چند لحظه بعد نورا آمد و ش 

 ساالد شدم    هیهم مشغول درست کردن بق من

: غذا آماده است  سلدا》را آماده کردم به سالن رفتم و گفتم  زیغذا آمده شد و م یوقت
 کردم...   تی هدا  زی پدرم را گرفتم و به سمت م لچر ی هم رفتم و پشت و خودم《نیایب

: جانم مامان جون  سلدا》بلند شد  نیآرت  هیگر ی که صدا  می مشغول غذا خوردن شد همه
  نی ... به سمت آرت ختیآب ر  شی برا  انیکه را دی کامران پر ی حرفم ؛ غذا در گلو با《اومدم

 رفتم و بغلش کردم به اتاق بردمش ...

:  نورا》. نورا گفت را خورده بودند .. شانیغذا ها هی را خواباندم و به سالن آمدم؛ بق نیآرت تا
گرسنه ام  گهی : من دسلدا《》بخور غذاتو ایسلدا من ظرفا رو بردم تو اشپزخونه ... توام ب

  زدمیبه شستن ظرفها ... من کف م می و شروع کرد م ی نورا به سمت آشپزخانه رفت با《ستین
 یآمد؛ برگشتم و نگاه یِاهم کس ی که صدا می... نصف ظرفها را شست  گرفتیو او آب م

  نورا《ن؟ی ما رو تنها بزار  قهیچند دق شهی: نورا خانوم م کامران》کامران بود که گفت  کردم
را در آورد و از آشپزخانه خارج شد ... حال من   شبندیپ《: البتهنورا》زد و گفت  ی لبخند

: آ ... آره  سلدا》تته پته گفتم   با《میبا هم حرف بزن قهیچند دق شهی: مکامران》ماندم و او 
  یم نیی ... سرم را پامینینشیو م  میرو یگوشه آشپزخانه م ی ها یو صندل ز یسمت م به《

: اون زمان ...  کامران》کندیرا گم نکنم که کامران شروع به حرف زدن م  می اندازم تا دست پا
  گفتمی؛ به خودم م گزروندمیبا فکر تو م وشب و روزم  ی... وقت شیپ میهفت سال و ن  قایدق

... اما امیب رون ی ب التیردم که خودم رو مشغول کنم و از خک  یو سع یتو حکم برادرشو دار 
تو ...  الیهمش شده بود فکر و خ ؛یروزمو هم ازم گرفت یکه حت یتو نه تنها شبمو ازم گرفت

... اون  یحسم با خبر باش ازشد،  شد ... حداقل  ینتونستم تحمل کنم ؛ گفتن هر چ  گهید
اما   یکه نسبت بهم سرد بش دمی ترس یلیبهت گفتم که عاشقتم خ یروز تو رستوران وقت 
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  ی؛ چجور یکه دوسم دار یبابات گفت  ی جلو ینشد ... وقت ینجوریشانس بهم رو کرد و ا
  یمال منه ... ... حاضر بودم بخاطرت هر کار ایاحساس کردم کل دن  ؟ یبهت بگم درک کن

  هیکه بابات  دمیرفتم... نفهم ی نبود ... رفتم اما کاش نم یزیچ گهیکه درفتن  ی؛ سرباز  کنم
؛   ی که ازدواج کرد دمیبرگشتم و فهم یراه انداخته )قطره اشکش را پاک کرد( ... وقت یباز

نکردم ) لبانش را  داتیگشتم اما پ یلیرو سرم آوار شد ... خ ایاحساس کردم ُمردم ... کل دن
و ما رو   ی زنگ نزد هی؛ چرا  یدوسم دار یبرام سوال بود تو که گفت( همش کند ی تر م بانبا ز

انداخت و   یچنگ م م یجوابش سکوت کردم بغض بدجور به گلو  در《؟ یاز جات با خبر کن
  کامران》د ی کوب زیم ی رو یو او عصب نتوانستم《باال و بهم نگاه کن ریبگ سرتو》او باز گفت 

... سکوت نکن جواب بده  و بگو چرا ؟ چرا   یواسم ساخت یچه حالو روز نی: ِد المصب بب
کاغذ منو   کهیت هی... همش با   ؟یمقاومت کن ی نکرد یچرا سع ؟ییکجا ی بهم خبر نداد

نکردم   یمن سع ی : فکر کردسلدا》 دمیکش ادیهم مثل خودش فر  من《یرفت یگذاشت
نکنم ... دست به   جازدوا نکهیا ی ... برا یمقاومت کنم؟ )شمرده شمرده گفتم( من ... حت

زدم ... اما بابام جلومو گرفتم ... نزاشت... بعد ازدواج بهت زنگ نزدم چون اجازه   یخود کش
که اگر بهتون   کردیم دمی ؛ تهد دم ی خر یهم گوش یازم گرفتن وقت  موینداشتم... اولش گوش
 الیخیب  گرفتم  می... اما تصم دمی ترسی... م برن ینقطه از شما م  ن یخبر بدم منو به دور تر

و باز ادامه  دمیکش یقی کردم و نفس عم یمکث 《بشم اما نتونستم  یعشق و عاشق
  ی... بعد ها وقت شدیصرف م د یمواد ام دنی خر ی : دکتر شدم ؛ اما پولم براسلدا》دادم

  ازش نیرو بفروشه... بخاطر هم نیکرد آرت یباال آورد و سع یبده دیاومد؛ ام ایپسرم به دن
شد   ی: چسلدا》  کردی متعجب نگاهم و م او《؟ی فکر کرد  یش خودت چیجدا شدم ... پ
ناراحتت کردم ... اما سکوتت   د ی : ببخشکامران》 دی کش یقیعم نفس《؟   ی چرا ساکت شد

: مردم فقط بلدن حرف  سلدا》زدم ی پوزخند《درسته انمیحرف تمام اطراف گفتیداشت م
کتک خوردم ... خبر نداشتن   ر بزنن... از اصل ماجرا که خبر نداشتن... خبر نداشتن من چقد

حکم فرما    نمانیسکوت ب و《واسم شده بود آرزو    زانمی عز دن ی... خبر نداشتن د  یچیاز ه
 شد  

  از《افظ: خدسلدا《》گهی: من برم د کامران》کامران بلند شد و گفت   قهیاز پانزده دق بعد
 آشپزخانه خارج شد و رفت من هم همانجا به فکر فرو رفتم 
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از   شود؛ی م یکه هشت سال نم یزتریعز  دنید ی گرفتم بروم برا  میروز گذشت و من تصم دو
کردم  یط اده یخانه تا بهشت زهرا را پ ری و آغوش گرمش محرومم... مس بایز  ی چهره  دنید

  گذردی وقت م یلیخ دارمانی د نی . از آخر.. شدمی تر م قراریب دنشی د ی ... هر لحظه برا

اتفاق ها   نی اگر او بود ا دیگاهم بود ... شا هیرا کردم که داشتمش و تک ییآن روز ها  فکر 
   زندیدر ذوق م  زانشیعز یخال ی افتاد... انسان هر چقدر هم که خوشحال باشد جا ینم

 

  دمیرا د اهیکه سنگ س نی بهشت زهرا.... به سمت مزارش رفتم ؛ اما هم ی جلو دمیرس
:  سلدا》سنگ قبرش افتادم  یسست شد و در چند قدم می شدند ... پاها یجار می اشک ها 
چنگ انداخته بود... نفس  می شکل به گلو  نی... بغض به بدتر  دادیامانم نم اشک《مااااااادر

سنگ قبرش را با گالب شستم و همزمان حرف   رفتم و وترو بلند شدم؛ جل دمیکش یقیعم
دلم چقدر واسه آغوشت تنگ   یدونی.... م دمتی چند ساله ند یدونی: مامان مسلدا》زدمیم

آرامش    یآهنگ چ یه یدونیتنگ شده.... م   تیآب  ی دلم چقدر واسه چشا یدونیشده ... م
 کنهیم کاری دخترم بعد من چ  یت؛ نگف یرفت یگذاشت نجایصداتو نداره ... مادر ... آخه منو ا

الله  ی گلها《 ی بردیخوب منو هم م یتنت تنگ شده ... تو که رفت ی ... مامان دلم واسه بو
: ناراحت نشو من هر  سلدا》  نمینش یگذارم و کنارش م یمزارش م ی بود رو دهیرا که خر

  شی صدا  یقتام گرفت ... نبود تا و هیگفتم مادر دوباره گر ی وقت《مادر ه یز دلتنگا گم یم یچ
 جوابم را بدهد   زنمیم

 را با مادرم درد ودل کردم  یساعت کی  حدود

بوق سانتافه   ی با صدا  یگرفتم ول شیآمدم و قدم زنان راه خانه را در پ رونی بهش زهرا ب از
 بود ... ستادهیبرگشتم کنارم ا یمشک
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سمت شاگرد   شهی؛ چند لحظه بعد ش ستیمتعلق ک   دمی د یبود و نم ی دود  شی ها شهیش 
  دی: سالم خانوم ... سوار ش کامران》 دمیو در کمال تعجب کامران را د د یکش نییرا پا

: آخه باهات حرف  کامران《》قدم بزنم  خوامی: ممنون مسلدا》زدم ی لبخند 《برسونمتون
 دم ی خند《داشتم

 

به اطرافم نگاه   ستادیا  نیرا به حرکت داد ... چند لحظه بعد ماش نیو سوار شدم و او ماش  
کامران به من گفت که  ش ی که هفت سال پ م یبود یهمان رستوران ی جلو قایکردم؛ دق

 عاشقم است ... 

 

هم   با《گه ی شو د ادهی: پ کامران》گفت  یو کامران با لحن سرخوش  کنمینگاهش م جیگ
  می ها نشست یصندل  ی و رو می حرکت کرد زیم  کی... به طرف   م یو وارد رستوران شد  ادهیپ
 ... 

 

که   کندینگاهم م یسوال کامران《د؟ی دار لیم ی... چ دی: خوش اومد  گارسون》گارسون امد 
  یسر《ششی برم پ دی تو خونه است با  نی... آرت خورمینم یزی: من چسلدا 》کنمیلب باز م
 تکان داد 

 

  کنمینگاهش م یرفت ... سوال گارسون 《لطفا ی چا ه ی: فقط کامران》گفت و رو به گارسون 
  نجایهست ا  ادتی:  کامران》لبخند زد و شر و به حرف زدن کرد کی و او 

بار بهت گفتن عاشقتم ... االن   نی اول نجای: ا  کامران《》: ارهسلدا》زدم  ی لبخند《کجاست؟
  ستمیتو کامران ن ینشده ... بدون که من ب کم یز یکه از عشقم چ گمی بار دوم بهت م ی برا

نرو ؛ اصال   گهیو زنم شو د ایاز دستت بدم سلدا ... ب خوامینم گهیمرده متحرکم... د هیفقط  
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بچه ت  ی برا ی... اگه قبول کن یبچه هم دار هی و   ی که قبال ازدواج کرد ستی برام مهم ن
 د یش سوت ک   مغزم《؟یکنی ... عشقم باهام ازدواج م کنمیم یپدر

 

ازدواج کنم ... هر بار حرف آرسام در ذهنم تکرار   یبا کس توانمیمن نم نیبا وجود آرت 
 یعاشق کامران بودم ول  من《سپارمیرو بهت م نیچون بهت اعتماد دارم آرت  》شدیم
...  تونمینم نی ... نه ... نه ... من بدون آرت رن ی ، اگه ازدواج کنم بچمو ازم بگ  دمی ترسیم

رد کردن من   ی برا یزور و اجبار چی ه گهی: سلدا ... االن دکامران》کامران با لبخند گفت 
 انداختم   نییرا پا سرم《 ستین یمانع چی... ه  ستین

 

  رونیبلند شدم از رستوران ب  بالفاصله《تونم ینم : من ... نم ..سلدا》با تته پته گفتم  و
را گرفت و برگشتم سمتش   می که کامران بازوفاصله نگرفته بودم   شتری آمدم... چند قدم ب

: هفت  کامران》 دیکش ادیفر 《نه یعنی...  یعنی :  سلدا《》تونمینم  یچ یعنی:  کامران》
که منو   یدار یاالن چته ... االن چه مشکل ی ازدواج کرد یاجبار نسال کم نبود ... اون زما

 ...   کردند یکه اطرافمان بودند نگاهمان م ینفر چند《؟یکنیرد م

 

داشتم   خودم《کنمی: من با تو ازدواج نمسلدا》را پس زدم و به عقب هاش دادم  دستش
را گرفت و   می کنم ... برگشتم تا بروم اما باز بازو  یفداکار  دیاما بخاطر پسرم با  گرفتمی آتش م

برد و در را باز کرد به داخل هلم داد ... خودش هم سوار شد   نی کشان کشان به سمت ماش
 بود که صورتش قرمز شد  شده  یر عصب... انقد

 

  برمتی: م کامران 》دیکش ادیفر 《؟  یریکجا م ی: دارسلدا》را به حرکت در آورد  نی؛ ماش 
  نی... ا دمی : منه خر چطور نفهمکامران》شروع کرد حرف زدن با خودش  بعد 《خونه 

خواست با من ازدواج کنه ... هه اون وقت منه کم عقل هفت سال منتظرش   یخودش نم
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حرفش   با 《خوادیخودش نم  یعنی  ارهیبهونه م یک ی  یتبودم... اخ کامران خر... معلومه وق 
نبود بودم   من 《؟ی دی: چرا ترس کامران《》: کامران آروم برون سلدا》شد   شتریسرعتش ب

 ببخش عشقم ببخش  کردمیکه ردش کنم هربار در دلم تکرار م

 

 

: گمشو   کامران》دیکش ادیو فر  ستادیخانه ا ی ... جلومید یرس قهیخانه را در عرض ده دق راه
: خفه شو... کامران《》: کامران ...سلدا》 اوردی سر خودش ب  ییباال  دمی ترس  یم《نییپا

شد و در  ادهی پ نیتوجه به حرفم از ماش بدون 《: گوش کن لطفاسلدا《》ن ییگمشو پا
 التیخ ینی ب یمنو نم گهی: دکامران》 رونیسمت ب  دی کش را میسمت من را باز کردم و بازو 

  شیها  کی الست ی توجه سوار شد و آنقدر گاز داد که صدا بدون《:کامران... سلدا《》راحت 
 بلند شد ...

 

داخل رفتم و در اتاقم را باز کردم و وارد شدم مانتو ام را در آوردم که در اتاق باز شد   یفور 
:  سلدا《》افتاده؟ ی اتفاق ی: آبج انیرا》دی شد نگران پرس ان ی نما انیو قامت را

رفت ... لباس   رونیباال انداخت و از اتاق ب  ییابرو《: ارهسلدا《》؟ی: مطمئن انیرا《》نه
نگاه   ونیزی رفتم ... به سمت سالن رفتم پدرم تلو رونی و از اتاق ب دمیام را پوش یراحت ی ها
 کنارش《؟ ی : نه دخترم ... تا االن کجا بودانیک 《》؟ی ندار ازین یزی: بابا چ سلدا》 کردیم
: سلدا حالت خوبه؟ چرا  انیک 《》کامران  ش ی: پسلدا》مبل نشستم و دستش را گرفتم ی رو
 بشکند   بغضمبود تا   یحرف کاف نیهم《؟ی گرفته ا نقدریا

 

 ی سرم را رو دمیمبل دراز کش  ی را جمع کردم و رو  م یپاها 《نپرس  یچی : بابا لطفا هسلدا》
عجب  ی... ولدی چرخ  یم میپدرم گذاشتم و او به حالت نوازش وار دستش در موها  ی پاها
   شی نداشت دست ها یخاص ی گرما



 ی ساز زندگ 

 
215 

 

 کردم تا خوابم برد  هیدر آغوشش گر  انقدر

 

  تی: اذ سلدا》 زنم یم ی چشمانم را باز کردم و آرام بلند شدم و لبخند ونیز یتلو  ی صدا با
:  انیک 《》ی : واا سلدا》ردم ساعت نگاه ک  به 《زمی: نه عزانیک 《》بابا ی شد
  ن یداره با آرت انی: نگران نباش را انیک 》 کندیم ی ا  خنده《... غذا نی: آرتسلدا《》شده؟یچ
رو آماده  زیمن برم م ی: ها خوبه ... پسلدا《》دهیغذا خر  رونمی... از ب کنهیم یباز
 مصرف نگاه کردم ؛   کباری  ی شدم به سمت آشپزخانه رفتم به ظرف ها بلند 《کنم

 

  ی کردم و رو یرا باز کردم برنج زرشک و خورشت بود ... غذا ها را در بشقاب خال یکی  سر
  نی: بابا تو بشسلدا》کردم تشیهدا  زی پدرم رفتم و به سمت م لچریگذاشتم به سمت و  زیم

  انیرا یسمت اتاق رفتم و در را باز کردم اما وقت به《: باشانیک 《》صدا کنم   انویمن برم را 
   رمیادبگیخودم  ی نتوانستم جلو دمی سر د در ی ا یرا با روسر 

 

: خوبه  سلدا《》که وق وق نکنه کنمیم  ی: ها چته دارم با بچهت بازانی را》خنده   ریزدم ز و
  میداشت نی آرت ی ها یو بچه باز انیرا ی ها یرا با شوخ  ناهار《می ناهار بخور  میبر  ایب
 کامران بود ...  یحواسم پ ی اما من همه  م یخوردیم

 

هم   پدرم 《شدم  ر یس شی : آخانیرا》زد  هیتک یرا تمام کرد به صندل ش یکه غذا انیرا
را بغل کردم و   ن ینداشتم ظرف ها را بشورم آرت حوصله《طور  نی: منم همانیک 》گفت

  زود《ی وئه ظرفا رو بشورامروز نوبت ت  انی: راسلدا》پدرم را گرفتم و گفتم لچریپشت و 
به حرف    گری د《: کم حرف بزن سلدا《》کارو با من نکن   نیتو رو خدا ا ی: آبجانیرا 》گفت
 گوش ندادم و به سمت سالن حرکت کردم   شیها
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خواست   م ی مبل نشاند ی آمد به کمک تا پدر را رو ان یمبل و را ک ی ی را گذاشتم رو نی... آرت
رو   نی: سلدا آرتانیک 》را برگرداندم که حرص به سمت آشپزخانه رفت   می بزند اما رو یحرف

از   انی را ی غر زدن ها ی را در بغلش گذاشتم که صدا نی لبخند زدم و آرت کی 《بده بغلم 
 شد    دداخل آشپزخانه بلن 

 

رفت ... پدرم هم   رونیزنگ خورد و با عجله از خانه ب شیبعد از شستن ظرفها گوش انیرا
 را هم خواباندم   نی ... آرت دی کش کردم و به اتاق بردم و خوابکه خسته بود کم 

را برداشتم و شماره نورا را   میدر سرم جرقه زد ... گوش  یخودم تنها مانده بودم ... فکر حاال
: ممنون تو  نورا《》ی: سالم خوبسلدا《》جان قی: سالم به رفنورا》گرفتم 
  می: تا ننورا《》: نهسلدا《》ده؟افتا ی: اتفاقنورا《》؟ یکاریاگه ب ی ای: م سلدا《》یچطور

 《اونجام  گهی ساعت د

و به سالن    ختمیر ی چا شی برا ی ساعت بعد نورا آمد و بعد از سالم و احوال پرس  مین حدود
: خب  نورا》گذاشتم   زیم ی را رو  ینیس《شده یبگو چ   نیبش ای: بابا ول کن بنورا》بردم 

:  سلدا《》: چرا؟ نورا》دی پرس  متعجب《شد وونهی : امروز د سلدا《》چه خبر از مجنون  
 م یحرف بزن  میامروز رفتم سر مزار مادرم بعد موقع برگشت کامران اومد گفت که بر 

 

  ی : وانورا》د یرا در هم کوب شی دست ها نورا《ازدواج داد شنهادیرستوران بهم پ می... رفت
: رد سلدا《》تونیعروس ی برم لباس انتخاب کنم برا دی ... من امروز با  ک یچه رمانت

: نورا《》شهی م داریاالن بابام ب شی:ه سلدا《》؟  ی کرد کاری: چنورا》گفت    بلند《مکرد
قبول کنم   نکهی: از اسلدا《》؟ی: از چ نورا《》دمی: ترسسلدا《》؟ی چرا رد کرد ی شد وونهید

: چون  سلدا《》؟ ی کرد یفکر ن ی: چرا همچ نورا《》رنی رو ازم بگ نی، آرت دی ام ی و خانواده 
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چه  ی رد کرد  نکهی: از ا نورا》لحظه ساکت شد بعد گفت چند《افتاد یم یاتفاق نیهمچ
 مبل خودش بلند شد  ی رو از《: داغون تر از داغونم سلدا 《》یدار یحال

 

تا آخر عمرت مجرد   یتونیتو که نم نیدلم... خب بب زی : عزنورا》و آمد کنارم نشست  
: نه ... بچه امو  سلدا《》یبگ  دی... پس بهتره به خانواده ام یجوون یل ی تو هنوز خ یبمون
کرد مرا از   یسع  یلیچه کنم و خ گفتیم می تا حدود ساعت هفت برا نورا《رن یگیازم م
 که قبول کنم ...  دم یترسیهمچنان م نمنصرف کند ... اما م  ممیتصم

 

بود اما شام را    ریدرگ ندارد ؛ رفت ... من هم هر چند فکرم  دهیفا   شیحرفها دی نورا فهم یوقت
پدرم و   شیو رفتم در سالن پ دنیدم کش ی ... سوپ را گذاشتم برا  کردمی درست م د یبا
و   کردیم ی باز  شیها  یبا اسباب باز نیشده اند ... آرت داری ب شودیم یساعت   میکه ن  نیآرت

 ... کردی م شیتماشا پدرم با لبخند  

 

جوره   چی... نه من ه کنمی نگاه م نیمبل کنار پدرم نشستم ؛ به آرت ی جلو رفتم و رو 
کاش   کشمی م یگذرم آه یاز جانم هم م یکنم ؛ بخاطر او حت یزندگ  نی بدون آرت توانم ینم

پدرم از    ی صدا با《: دخترم؟ان یک 》را در کنار هم داشته باشم  زانم یروز همه عز کی بشود 
 یکن《دم ی : من حرفاتون رو با نورا شنانیک 《》: جانم سلدا》م ی آ یم  رونی ب الیفکر و خ

 شدم    دیسرخ و سف

 

نه من   رنشی گینباش مطمئن باش نه اونا ازت م نی ... نگران آرت دخترم》او ادامه داد و
بد   یلیراحت... اما به کامران نه نگو ... من در حق شما دوتا خ التیخ  رنشیکه بگ زارمیم

  دنتی... اون گناه داره هفت سال رو در حسرت د مونمی ... اما االن پش دونمیکردم ... م
: اما بابا اگه اونا  سلدا《》ست یاز مادرش گذاشت ...  کلمه نه حقش ن  توگذروند ... بخاطر 
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اگه  یشناسم ... حت  ی: نگران نباش ... من فرامرز رو خوب مانیک 《》ی چ رن ی بچمو ازم بگ
، خود کامرانو   ی، منو دار یتو برادرت رو دار زارم  یکنن من نم یکار  نیبخوان همچ

اگه عمو فرامرز قبول کنه آرسام   یکردم ... حت  اد: نه بابا ... اونا بهم اعتمسلدا《》یدار
 بلند شدم   دینگو  یگرید  ز یچ نکهیا  بخاطر《کنه   یزندگ  یناپدر  شیپ نی آرت زارهینم

 

ند شد... رفتم در را باز کردم  زنگ در بل ی آب خوردم که صدا  وانی ل کیبه آشپزخانه رفتم   و
جواب سالمم رو   نکهیا بدون《: سالم سلدا》 کردیدر هم نگاهم م ییبود که با اخم ها انیرا

سرش وارد سالن شدم ... اون کنار پدرم    پشت《تو سالن کارت دارم ا ی: بانیرا》بده گفت 
در خواست   دمی : شنانی را》اش نشستم ... با اخم گفت  یکنار بلم ی نشست من هم رو 
: حرف بزن ... اون پسر هفت سال به  انی را》 دی کردم که او غر سکوت《ی کامران رو رد کرد

: حق  سلدا《》نه ؟  یگیم میازدواج کن ایب گهیکرد حاال که م یزندگ  نتی روز بب هی نکهیا دیام
با حرفت   یدونیم چی... ه ی ری گیم میناحق تصم ی: دارانیرا《》یرو من داد بزن یندار

خواست   ینم  دلم《بشه ی زارم در حقش نامرد ی... نم ی براش درست کرد یامروز چه حال
  لتی: دل انیرا《》کنمی: من باهاش ازدواج نمسلدا 》مجبور بود یول می جمله را بگو نیا
قبول   : اوناسلدا 《》زارمی: من نمانیرا 《》 رن یپسرمو ازم بگ ترسمی: چون مسلدا《》ه؟یچ
توجه نکردم و به اتاقم   شیبه حرف ها  گر ید《بزرگ بشه یناپدر شی پ  نیکه آرت کننینم

 رفتم  

 

 شنهادی که پ کردنینورا و پدرم هم اصرار م کردی خشک رفتار م انیهفته گذشت و را کی
 از خود کامران نبود   یهفته خبر کی  نیدر ا یکامران را قبول کنم ... ول

افتاده    یاتفاق ش ینگرانش بودم که نکند برا یلینبود ؛ خ انیاز را یتا حاال خبر  شبید از
   دهدی جواب نم زنمیزنگ م یباشد ... وقت
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:  سلدا《》: سلدا جان؟ انیک 》زد م یشده بود کنار پدرم در سالن نشسته بودم که صدا  شب
: انیک 《》: چرا؟سلدا》 دمیپرس  جیگ《و شربت درست کن   ی : برو چاانیک 《》جانم بابا
اجاق  ی و رو  ختمیآب ر   یشدم به آشپزخانه رفتم و در کتر بلند 《خونمون  ادیب ی قراره کس

 درست کنم   تپارچ در آوردم تا شرب کی گذاشتم و  

 

زنگ در آمد... شالم را   ی و سرش را بستم که صدا  ختمیکه دم کرد درون فالسک ر آب
و آرسام همراه   دهی ... در را باز کردم که عمو فرامرز و خاله فر مرتب کردم و به سمت در رفتم  

 ...    دمی د انیبا نورا و را 

 

کنار تا داخل شوند ، با   رفتم《نی : سالم خوش اومدسلدا》کردم  و آرام لب زدم  تعجب
کردم که سالن رفتند ... نورا هم خواست به سالن برود که  یهمه سالم و احوال پرس

: چرا  سلدا《》: ارهنورا》زد و گفت ی لبخند《یدونست ی: تو مسلدا》  دمیدستش را کش
زد و   یچشمک《: دارم برا هر دوتاتونسلدا《》: چون داداشت گفت که نگمنورا《》؟ینگفت
به   ی چا ی نیس کی با سالن رفت من هم به آشپزخانه رفتم و  به《می: در خدمت نورا》گفت

 همه گرداندم  نیرا ب  ینیسالن رفتم ... س

 

:  سلدا《》: چه خبر دخترم فرامرز》نشستم که عمو فرامرز گفت انیو در آخر کنار پدرم و را 
که فقط خودم بشنوم   یآورد و جور یم کم یسرش را نزد انیرا《می دلتنگ شما بود یسالمت
:   آرسام》گفت    یبا لحن سرخوش که آرسام کنمی م اخم《: اره جون خودت انیرا 》گفت 

: دخترم چطور  دهی فر》گفت  دهی فر خاله《ا: خوابهسلد》زدم ی لبخند《ما کجاست؟ گریج
 یلیاز خ بعد 《  گذرهی : بله خداروشکر خوب مسلدا《》؟ی ... انشاال خوشحال نجایا گذرهیم

 د یکش یخوش و بش و خنده آرسام پوف
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که   کنمینگاهش م جیگ《سر اصل مطلب حوصلم سر رفت  م یبابا بر  ی : ا  آرسام》و گفت  
و با استرس لب زدم   زود《؟   یکه خواستگار دار دم ی : دخترم شن فرامرز》عمو فرامرز گفت 

  دیشدم ... با دی و سف  سرخ 《: ِا ... چرا ؟  فرامرز《》: من ... من قصد ازدواج ندارمسلدا》
خواهرم   دم ی آخه چرا ؟ من شن  : آرسام》آرسام بلند شد  ی را برسم ، که صدا انی حساب را

: چرا جواب رد  آرسام》کردم که او ادامه داد  سکوت《بهتره بگم عاشق بوده ای عاشق شده 
رو ازت   ن یکه ما آرت یترس ی: دخترم... اگه م فرامرز》 دی آ  یفرامرز به حرف م عمو《ی دیم
نحوه از   نی ... و بهت اعتماد دارم که به بهتر رامب ییای... تو مثل آل یکامال در اشتباه میر یبگ

که   ی دیاز ما د یچ دونم ینم ی: آبج  آرسام《》... پس نگران نباش   یکن ینوه ام مراقبت م
.... تازه  یبزار  نی آرت ی رو به پا ت ی که جوون خوادیمنم دلم نم یاما حت ی کرد یفکر  نیهمچ
:  سلدا》جمع شده بود  انمچشمدر  اشک 《کنه  یداره که براش پدر ازین یکیبه   نیآرت

 《ممنونم واقعا ممنونم

از همه خوشحال بودم  شتریب یخانواده واقعا من را شرمنده خودشان کرده بودند ... ول نیا
ها تمام شد...  ی... پس باالخره سخت ست یمن به کامران ن دنیرس  ی برا یمانع گریکه د

 خوشش را هم به ما نشان داد  ی رو ایبالخره دن

 

شدند البته    رازیش  یشده بود راه داری که ب نیبا آرت  یخوش و بش و خنده و باز یاز کل بعد
  ی برا ن یتا کنار ماش انیاما قبول نکردند ...من همراه با را نندیکه بنش میاصرار کرد  یلیخ

 کردند و نشستند ...  یآمدم که همه با خوشحال خداحافظ  شانی بدرقه 

 

سلدا ... من منتظر نامه   ی: ه  آرسام》داد  نییرا پا  شهیرا روشن کرد و ش نیماش آرسام
: داماد   آرسام《》منو نخواد   گهیداماد د دی : شاسلدا》گفتم  یشوخ با《ازدواجت هستم  

که او زود به   شومیوارد خانه م انیرا به حرکت در آورد... با را نیزد و ماش بوق《غلط کرده
  خندندیبا نورا و پدرم م  دمیبعد پشت سرش به سالن رفتم ... که د قهیسالن رفت چند دق

: ساکت  سلدا《》عروس خانوم ی چی: هانیرا《》نی خندیم ی: به چسلدا 》کنمی... اخم م
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: من با  انیرا 《》یتو چطور انی: خوب آقا راسلدا》و کنارش نشستم  رفتم《نمیشو بب
 ی ا ازه یخم《خوب بود ؟   ر: آها سف سلدا《》راه  با نورا خانوم و هم رازی رفتم ش نیماش
 دیکش

 

: کجا من کارت  سلدا》سمت اتاقش رفت  به《خسته شدم  یلیخ ی: اره ولانیرا》و گفت  
 《: بعدا انیرا《》دارم

 

اما من شب را آنقدر در تخت فکر   دی دادم و او هم شب را انجا خواب یاتاق خال کی نورا  به
 گونه خوابم برد  که متوجه نشدم چکردم

 .................................................................................................................... 

 

  گذردیروز از رفتن عمو فرامرز و خانواده اش م دو

   می دی م الیپدرم سر با

شدم و به   بلند《: چشمسلدا《》برام اری آب ب کم ی : سلدا... باباجان برو انیک 》گفت  که
گوش   انینورا با را  ی آشپزخانه متوقف شدم و به صدا  یسمت آشپزخانه رفتم در چند قدم

 《؟ی بر د ی: حاال حتما با انیرا》 دادمیم

 

اومده   یمشکل کار هیچند وقتو بخاطر  نیاونجان ا نای: آخه مامانم ا نورا》دی خند نورا
کردم هر دو با   یآشپزخانه رفتم و ِاهم داخل《: باشه ....  انی را》دیکش یپوف انیرا《بودم
 من برگشتند ...  ی صدا
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مزاحم حرفاتون   دی: ببخشسلدا》به آنها نگاه کردم   طنتیدر بغل نورا بود ... من با ش نیآرت
را گم کرد و   شی صورتش سرخ شد و  دست و پا  نورا《آب ببرم وانی ل هیشدم ... اومدم  

 گفت 

 

  نی: باش حاال چرا ا سلدا》آب در دستم گرفتم و گفتم   وانی ل کی 《ی : نه مزاحم نشدنورا》
 آمدم    رونیانداخت و من از آشپزخانه ب نییرا پا سرش《نگفتم که یزی... چ  ی شد یختیر

 

 

زنگ در بلند شد... به سمت در رفتم و   ی سالن رفتم و آب را به دست پدرم دادم که صدا به
زد و گفت   ی در را باز کردم ... کامران بود ... صورتم سرخ شد و استرس گرفتم لبخند

 《: سالمکامران》

 

 ی ای: اومدم با تو حرف بزنم ... مکامران《》تو آشپزخونه است انی: س ... سالم را سلدا》
 《: البتهسلدا《》اط؟ یتو ح

 م ی و کنار باغچه نشست م یرفت اط یهم به سمت ح با

 

 شنهادمیبهم گفت که چرا پ انی: راکامران》چند لحظه بعد کامران شروع به حرف زدن کرد  
 انداختم و او ادامه داد نییسرخ شد و سرم را پا صورتم 《ی رو رد کرد
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االن قبول   ی ... االن چ ستیبه هم ن  دنمونیرس ی برا یمانع چیه گهی ... االن که د سلدا》
 یامیدن ی که همه  خوامیمن فقط تورو م خوامینم یرو هم ب ایباور کن من کل دن ؟یکنیم
》 

 

: ق.. سلدا》خشک شده ام را با زبان تر کردم آرام و با تته پته گفتم  ی زدم و لب ها ی لبخند
  ناباور《م یرم رو هم با خودمون ببر پد می بعد ازدواج هر جا رفت دی ... ا...اما با کنمی قبول م
باال    دییزدم و سرم را به نشانه تا ی لبخند《ی قبول کرد یعنی:  کامران》و بلند گفت   دیخند
   دمکر نییپا

 

 ................................................................................................................ 

 

صبح هر چه بال   از《یبه خودت نگاه کن یتونیم》شمانم را باز کردم  چ   شگریآرا  ی صدا با
 بال زدم تا بگذارد به خودم نگاه کنم اجازه نداد

 خود من باشم ...  نیرفتم اما  باورم نشد ا  نهیبلند شدم به سمت ا یصندل ی رو از

 

  شیکه آرا ی حالت دار و چهره ا ی که با لباس عروس و موها بایدختر جوان و ز ری تصو به
خود من هستم که بالخره بعد از شش ماه امروز روز  نیو ا  کنمی دارد نگاه م یمیمال 

 بود ... یعروس
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پاکش   توانمی گونه نم چیبر لبانم نشسته که ه ی بود ؛ لبخند یامروز در چشمانم برق خاص 
دوباره   شگری آرا  ی القه بود با صداعشق و ع ی با اجبار نبود بلکه از رو  گریازدواج د  نیکنم ... ا

 نگاه گرفتم   نهیاز آ

 

شد ... به سمت در حرکت کردم و در را باز   شتریب استرسم 《خانوم آقا داماد اومد عروس》
  می جلو ی آمدم و به مرد مقابلم که با لباس داماد  رونیب شگاهیقدم از آرا کی کردم با 

 بود نگاه کردم ...  ستادهیا

 

دست گل را گرفتم   رمی نگاهم را از چشمانش بگ نکهیدست گل را به سمتم گرفتم... بدون ا 
درنگ دستش را گرفتم و همراه با هم به سمت   ی ... بعد دستش را جلو آورد بدون لحظه ا 

 خانوم بلند شد ...  دهیو ِکل فر   انیسوت آرسام و را   ی صدا  میو سوار شد  می رفت نیماش

 

داد و   رونیب ن یحرکت در آورد چند لحظه بعد دستش را از پنجره ماشرا به   نیماش کامران
 از ته دل  خندمیم《مهیروز زندگ  نیامروز بهتر  دیمردم ... همه بدون ی : آها کامران》گفت 

 

عروس   ی ها  ی... به سمت صندلزدندیهورا و ِکل م  غیو همه دست و ج می محضر شد وارد
کرد ... نگاهم به کلمات قرآن   یعقد را جار ؛ عاقد آمد و خطبه می و نشست می و داماد رفت

  زانمیبا همه عز  یپر از عشق و قشنگ یپر از سالمت بایز یبود و در دل دعا کردم که زندگ 
 داشته باشم  
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پناه در   زدانی شما را به عقد کامران  لمیبنده وک  ای... آ  پرسمیبار آخر م ی خانوم برا عروس》
بلند   غیدست و ج ی صدا《بله》؛ چشمانم را بستم و گفتم   دیچیدر فضا پ سکوت《آورم؟  
 شد ...

 

  کی بلکه با  یینه با جدا  هینه از اجبار نه با گر  نباریشدم ا   دیجد  یزندگ  ک ی و حال من وارد  
 فوت کردم ...  رونیزدم و نفسم را ب ی عشق ... لبخند

 

...  کردند یم ی متو سال  یخوش بخت ی آرزو  مانی و همه برا می و با همه دست داد  میشد  بلند
و عمو فرامرز و آرسام و همسرش هم آمده بودند و آنها هم واقعا خوشحال   دهی خاله فر
 بودند  

 

و رقص   ی خنده و شاد یلیبعد از خ م یبه سمت تاالر حرکت کرد  میبا همه دست داد یوقت
و با   دمیکش قینفس عم کی م ی عروس و داماد نشست گاهیجا ی و رو  میو... با کامران رفت

 《بود  یخوب یلی: امروز روز خسلدا》که بر لب داشتم  ی لبخند

 

تلفظ خانومم   از《و بد بگذره  می روز رو کنار هم باش هی شهی : آخه خانومم مگه مکامران》
پدرم را گرفت و به سمتمان آمد... بلند   لچریپشت و  انیبعد را  قهیشدم و چند دق یجور
 《نی: دخترم بشانیک 》شدم

 

: دخترم  انیک 》که پدرم دستم را گرفت  می کنارم نگه داشت... نشستم سر جارا  لچریو  انیرا
همش بخاطر وجود   م یچند روز رو خوشحال بود نی ؛ اگه ا می ... اگه امروز خوشحال بود

انسان هر   هیاشتباه کردم ... دختر رو کم دونستم اما االن متوجه شدم که  هیتوئه ... من  
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تو   یکردم ول ی در حقت بد یلیباشه ... خ تونهیمدختر   هی  لشیداره فقط دل یخوش یچ
از تو و   خوامیم میی نجای... حاال که هممون ا ی کرد یازم نگه دار یر یو تو پ  ی بازم اومد

 《معذرت بخوام   زیکامران بخاطر همه چ

 

را پاک کردم ؛ لبخند زدم  شی ... دستم را جلو بردم و اشکها دی از چشمش چک یاشک قطره
 《دمیوقته که تو رو بخش یل ی: بابا من خسلدا》

 

  یزندگ  خوام ی: من هم نمکامران》کامران هم به حرف امد دمی شدم و دستش را بوس خم
 《ممنونم》زد و گفت  ی تلخ  لبخند《بخشمیو نفرت شروع بشه ...م نهیبا ک  دمی جد

 

را از   نی ود ... سمتم آمد و من آرتدر بغلش ب  نی آرت《 می اومد ما》نورا بلند شد   ی صدا
  انیدر تنش نشسته بود ... اما با حرف را ییبای... لباسش به ز دمشی بغلش گرفتم و بوس

 《عشقم  نجایا  ای: بانی را》 می خور  یجا م یهمهگ

 

نورا را در  دست 《گه؟ید یبا کس ای ی : با پسر من بودسلدا》 کنمیرا با تعجب بلند م سرم
داداش باورم   ی :واکامران》بلند شد  کامران《بودم ندمی: با همسر ا انیرا》دستش گرفت 

 《نیوارم با هم خوشبخت بش  دی... ام شهینم

 

  کنمیم ی خوش بخت ی : آرزوان یک 》کردم... پدرم گفت   یهم بلند شدم و با نورا روبوس من
  یزندگ  نکهی بهتر از ا   ین خوشحالم آخه چهر چهار تاتون ... البته االن واقعا م ی براتون ... برا

 《رهیبچه هات سر و سامون بگ
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   دی هم بالفاصله آن گونه اش را بوس انیرا  دمیسمتش رفتم و گونه اش را بوس به

  می و نورا با هم رفتند تا برقصند من و کامران و پدر هم همانجا کنار هم نشسته بود انیرا
 ... دی را از دستم و گرفت و گونه اش را بوس ن یکه کامران آرت

 را گرفت و کنار  گوشم زمزمه کرد  دستم

 باز گشته به کنعانم باش وسف ی همان  تو

 بخش جان به رمانم باش   د ینو

 دلبرانه ات مهمانم کن ی با خنده ها امشب

 خوابم کن یغزل به عنوان )تا ابد عاشقت هستم( ب تی ب کی  با

    یری:سوزان شه پ سندهینو

 ان یپا
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