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  سقف سمت را دستانم و گذاشتم میز روی  را خودکارم. بودم خسته

. شد  باز اتاق در که کشیدم باال اتاق  

.  کرد  نگاهم اش همیشگی زیبای لبخند همان  با. بود بهار  

 سبزی.... چیدم  رو  ناهار ی سفره.... بیارید تشریف خانم مامان_

.  کردم درست ساالدم... شستم رو  

:گفتم میکشیدم ای خمیازه حالیکه در و برخاستم میزم پشت از  



 تموم مینویسم چی هر.... نکنه درد دستت.... نازم دختر قربون_

... که نمیشه  

.  برگشت و رفت میزم تا نگاهش  

  میدی؟ تحویل بهش کی گفتی انتشارات به_

. مونده جاهاش خیلی هنوز ولی ماهه یه گفتم_  

. زد  لبخند باز بهار  

  میشه سرد  غذا که بیا.... تنده دستت ماشاهلل.... شما مینویسی_

. مامان  

  اومده؟ جواد محمد_

. میاد ولی هنوز نه_  

:گفت ذوق با بهار. شد بلند زنگ صدای  موقع  همان و  

!  ایه زاده حالل عجب_  

  زیاد آنقدر جواد محمد به بهار محبت . کردم نگاهش من و. دوید و

.  میلرزید گاهی دلم که بود  

 میترسیدم. است بد گمان و وسواس های پایه که لرزشهایی آن از

. شود آشکار حقیقت که روزی از  

  از و فرستادم شیطانی بر لعنت و  گفتم لب زیر استغفراللهی فوری

. رفتم پایین ها پله  

:گفت بلند دید، مرا که در جلوی همان از. بود جواد محمد بله،  



.... بانو چاکر و قربان سالم_  

.  بشور دستاتو برو.... خودتو نکن لوس_  

.  آورد در ادا  برایم هم باز و  

 عملیات ها بچه با امشب..... چشم.... بشم  مادرم گل فدای_

.  شرطه عملیات برای مادر رضایت... داریم  

! آشپزخانه سمت رفت باز و  

.  بشور دستشویی توی دستاتو نگفتم مگه!.... جواد محمد_  

:گفت کرد،می  نگاه اش کفی دستان به حالیکه در  

 با رو ما غیرتا  باال حاال.... رفت یادم بانو گل جان به... آخ آخ_

 تو میریم کله با و  میخوریم ُسر.... دستشویی تو نفرست کف اینهمه

 .... 

:گفتم اخم با  من و خندید بهار  

.... نگو دیگه بسه.... حاال  خوبه... اَه_  

  رو ماشینا عقب  صندوق بری میخوای.... باز؟ داری چی عملیات

   مخدر؟ مواد دنبال بگردی

:گفت ای بامزه حال با و کرد خم سری  

.پارتیه عملیات بابا نه.... دارید اختیار_  

. نیافتاد ام دوزاری من  و خندید باز بهار  

  چی؟ یعنی_



:داد جواب او جای به بهار  

  رو میگیره پارتی که ای خونه یه  برن میخوان که اینه منظورش_

. کنن تعطیل  

:رفت جواد محمد سمت نگاهم  

  اینهمه با میدی دق منو آخرش.... خدا رو تو وای.... مادر؟ آره_

 سرت بالیی یه میاد و شهمی بد باهات یکی.... خطرناک کارای

. بچه میاره  

  و رنگ و  غذاها دنبال چشمش حالیکه در و  میز پشت نشست

: گفت بود لعابش  

بده؟ مگه... شهید مادر میشی شما و میشم شهید... بیاره سرم_  

. کردم پرتاب سمتش ها سبزی وسط تُرب حرص با  

. نمیشی شهیدم تو نباشم راضی من.... غذا  سر هم تو بسه_  

. لرزید قلبم که کرد نگاهم طوری. آمد سمتم  نگاهش  

.  میدونم هستی راضی_  

 

 

یگانه _مرضیه# محبوب نویسنده  قلم به        

 

     نویسنده واسم کانال  بالینک حتی حرام_رمان_کپی# 



 

           عشق  حدیث کانال          

 

           • . • . •  

 

•┈┈••✾❣✾••┈┈• 

 @hadis_eshghe 

•┈┈••✾❣✾••┈┈• 

 

             اول پارت به رفتن        

 

https://eitaa.com/hadis_eshghe/18459 

   آنالین_رمان#

2پیچک_مثل#  

252_پارت#  

 

 



 

 

 جواد محمد ی چهره  به وقتی. انگار افتاد شور لحظه همان از دلم

 ی لحظه حتی  تا ازدواجم و روستا از خاطراتم تمام میکردم، نگاه

.  میشد ظاهر چشمانم جلوی آمدنش دنیا به  

  نگاهش و حامد  چشمان برای دلم هروقت که آنقدر. بود حامد شبیه

. شوم خیره  جواد محمد چشمان  به توانستممی. میشد، تنگ  

 سرش به سر گاهی. آمد می بهش خیلی بود گذاشته که ریشی ته

: میگفتم و گذاشتممی  

  و ها، پارتی و عملیات میری خوشگل ی چهره این با تو آخه_

  دخترا همون از یکی دل نمگی روز  یه.... میگیری رو  پسرا دختر

. میشه گیرت  

:میگفت و خندیدمی  

  رو  زلیخا یوسف رفتار  آخرش ولی... شد پیچش  پا زلیخا یوسفم_

.  اش چهره زیبایی نه کرد خودش ی وابسته  

. دیدمی را اش معنوی ی جنبه بحثی، هر در که  آمد می خوشم  

  جلب چشمانش  فوری. دوختم بهار به را نگاهم و  کشیدم پری نفس

.  شد من  

   مامان؟ بکشم برات_

. میکشم خودم... قربونت نه_  



. زد زنگ  بابا امروز راستی... مامان_  

.  ایستاد که بود  رفته برنج دیش کنار  تا دستم. کردم بلند سر فوری  

   زد؟ زنگ کی_

  قرصای گفت... پرسید حالتو... بودی خواب هنوز شما... صبح_

.  نه یا میخوری قلبتو  

.  جان بهار میکردی  بیدارم_  

... میزنه زنگ کنه وقت باز حاال گفت بابا.... خدا به نیومد دلم_

. شلوغه سرش  خیلی گفت  

 یا بود گرسنگی از دانمنمی. جواد  محمد سمت رفت  باز چشمم

  محکم که خوردمی غذا قاشق پشت قاشق داشت تند و تند که عجله

. زدم پشتش به  

! آخه خبره چه_  

.  شد بهار ی خنده باعث که  کرد ای سرفه  

. نشست جواد  محمد لب روی هم  کمرنگی لبخند  

  قدر هر  میگن، که نشنیدی مگه... بخور غذاتو یواش جون مادر_

. نمیشه کم عمرت از بشینی سفره سر  

 شما.... پایگاه داریم جلسه دیگه ساعت یه... خدا به  کمه وقتم آخه_

.  داری کالس رفته یادت انگار خانوم، بهار هم  

... نرفته یادم نه_  



.  باش زود پس_  

.  برو تو میرسونم خودمو من_  

.  کرد روانه  بهار سمت اخمی  

.  میبرمت خودم... بری؟ تنها بذارم ظهر سر ... برم؟ کجا_  

...  بشورم  رو  ظرفها آخه... داداشم قربون_  

: گفتم فوری  

  ظرفها... خوبه حالم من... برو جواد محمد با... جان بهار برو_

.  میشورم رو  

. داشت شک انگار طوریه.  کرد  نگاهم بهار  

  برو... میذارم  رو شام میام خودم.... مامان نکن درست  غذا پس_

  باشه؟.... نکن خسته خودتم... بنویس کتابتو

. راحت خیالت برو...  عزیزم باشه_  

: گفت  و برخاست میز  پشت از بهار  

.  شم حاضر سریع برم من پس_  

.  خورد گره عمیقی نفس با لبخندم. رفت و  

  بهار و جواد محمد وجود به. داشتم دوست را زندگیم  آرامش چقدر

  برای روز  هر که بود رازی گفتن ام دغدغه تنها و میکردم افتخار

.  بود آزرده روحم و قلب گفتنش،  

:میگفتم خودم به مدام اما  



! نشود وقتش  وقت،  هیچ هم شاید.... نشده وقتش هنوز  
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. بود تر خراب  همه  از من حال اما بود شده تمام عملیات. بود شب

 به  داشتن تک تک و بودن گرفته  که پسرایی و دخترا اون از حتی

.  دنبالشون بیاند که میزدن  زنگ والدینشون  

 سید  های زدن غر  به داشتم و اتاق توی صندلی روی بودم نشسته

.  میدادم گوش  

   آخه؟ میسوزه واسش دلت اینقدر که دختری این ی چکاره تو_

. باشم الل فقط میدادم ترجیح من و بود من به نگاهش  



 الاله..... پسر   مشت یه وسط  رو دختر این.... خوب پسر آخه_

 تو حاال!... کرده  مست.... وضعشو دیدی.... آخه بگم چی.... االهللا

   چکارته؟!.... چی؟ که بشی  ضامنش میخوای

  دلم.... هست مادرم دور آشنای بابا... کاره هیچ وهللا... کاره هیچ_

 سواال این کن  ول جدت سر.... جان سید... سوخته پدرش بحال

 یا بشم ضامنش من میشه... تمام  و کردم خواهش یه فقط.... رو

  نه؟

.  قطعا  بود نشده قانع. کشید پری نفس باز  

  پر... کاغذ و  قلم این... بیا.... میدونی خودت.... وهللا بگم چی_

.  کن  

:گفت آهسته که برداشتم را خودکار و رفتم جلو  

 دادی رو پیشنهاد این وقتی... نداشتم اطمینان بهت اگه قسم جدم به_

.... که حیف ولی.... هست ات کله تو ای نقشه یه میگفتم  

:دادم جواب  چشمش در چشم  و کردم بلند سر  

 اگه خب.... داری؟ اطمینان بهم که حیف.... چی؟ که حیف_

 خالفی حاال  تا.... میزنی رو  حرفا این پس چرا داری اطمینان

!  حیف؟ میگی که دیدی ازم چی... زده؟  سر ازم گناهی... کردم؟  

. کشید سیاهش ریش به دستی کالفه باز  

. کن ولش  رو  حرفا این کن پر.... کن پر.... استغفرهللا_  

:گفتم که کردم  پر را برگه  



. خوش شبت باقی... سید آقایی_  

. زد صدایم باز که  در سمت رفتم  

. جواد محمد_  

. چرخید عقب به سرم  

.  بله_   

: گفت و کرد مکثی  

. سالمت به برو.... کن  ولش.... هیچی_  

. افتاد او به چرخش یک با باز  نگاهم زدم،  بیرون که سید اتاق از

  با و رفتم جلو که بود مانده اش، مستی ناخوش حال از کمی هنوز

. ایستادم مقابلش اخمی  

.  بیا دنبالم_  

: گفت پررویی با  

  چی؟ واسه_

.  کردم  نگاهش چپ چپ  

   کنن؟ پذیرائی ازت بازداشتگاه توی تا بمونی میخوای_

:گفت  که میرفتم ماشین  سمت. آمد دنبالم و گفت بلندی ایش  

  اسم از.... میترسما بلندت ریش اون  از نکن فکر.... توام با هوی_

   منو؟ ببری میخوای کجا.... نمیترسم  رسمتم و

: گفتم و کردم باز  رو  ماشین در  



. شو سوار_  

  چی؟ واسه_

. شوم   دهان به دهان او با نمیخواستم اما بودم عصبی  

. شو سوار_   

.  کوبید زمین به دارش، پاشنه  های  کفش با باز  

....  اَه_  

 صندلی او. فرمان پشت نشستم و  بستم را  ماشین در. شد سوار ولی

.  راننده و جلو صندلی  من و بود عقب  

  میره یادم من  کنی، فداکاری اینجوری اگه مثال کردی  فکر حاال_

!.... زدید؟ بهم رو  مادرم و منو زندگی چطور  مادرت و تو که

  به میتونم خودم نترس.... نرفته یادش  مادرمم... نرفته یادم.... نخیر

! برادر آقای میکردم  چکار و بودم کجا که بگم بابا  

  همان. بود جا همان میشدم، متنفر برادر اسم از که جایی تنها

! کردمی خطاب برادر مرا او جاییکه  

 ندارد، ای نتیجه دانستممی که بحثی وارد را خودم تا کردم سکوت

. نبود بردار دست او اما. نکنم  
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 حتی. نکرد هم تشکر حتی اما. رساندم بزرگش  مادر منزل را او

. نشد  هم بودم کرده حقش در که  بزرگی لطف ی متوجه  

: گفت منو سمت  ی پنجره کنار از کرد خم سر بست، را  ماشین در  

  هنوز نرفته یادم بگید.... پورمهر آقای برسونید سالم مادرتون به_

. کردن زهرمون رو   مادرم و منو زندگی  چطور که  

. نشد ولی میشدم کاش. شوم الل نشد دیگه  

  خودشون به شما  مادر  و من مادر زندگی... خانوم دالرام ببین_

.  داره ربط  

. انداخت باال ابرویی  

 و کنه ول  رو ما بابا شدی باعث  شما.... خودشون؟ به.... ا  _

.... بره  



  نکرده پدری شما برای اگه.... هست منم بابای شما بابای اوال_

  مادرتون از برید.... خواستن خودشون ثانیا...  نبوده پدر منم برای

....  جریانه در بپرسید  

! بود کرده فوت مادرش. شدم اشتباهم ی متوجه لحظه همان و  

. زد ماشینم به لگدی حرص و بغض با  

 جونم مامان  از پرسیدنه، به اگه ولی.... کرده فوت مامانم_

....  نذار گرو  ریش من واسه دیگه.... برادر ضمن در.... میپرسم

  قیچی رو شما ریش میان اونوقت نیستم، شدنی  اصالح من چون

. میکنن  

. رفت زنان پوزخند و گفت  

 ناچار که کنم نثارش کالم یه تا گشودم لب که شدم عصبی اونقدر

:گفتم لب زیر  و بستم هم روی محکم را لبانم  

  امضا رو برگه پای تو واسه که دستم بشکنه.... هللا استغفر_

.... کرد  

.  کردم استغفار هم  حرف آن از حتی  فوری باز و  

  قلب... بشه  درست دردسری  باز نخواستم من.... ببخش خدایا_

. نداره رو سختی اینهمه کشش  دیگه مادرم  

.  برگشتم خانه به دردسر پر شب یک از خسته و بستم چشم  

  های برق و خانه سکوت با کردم  باز را در  و انداختم کلید تا

. بود دیر.   کرد زمان ی متوجه مرا خاموش،  



.  بود شب نیمه 1 نزدیک ساعت  

. آشپزخانه  سمت رفتم و بستم را در  

. سالم علیک_  

.  لرزید هایم شانه اختیار بی که داد دست  بهم شوکی چنان  

  روشن لوستر نور زیر سالن و  برق کلید سمت  کردم دراز دست

. شد  

.  بود نشسته شومینه کنار مبل تک روی. بود مادر  

   منو؟ ترسوندید_

  ظهر از... نری ها عملیات این از دیگه که بترسونمت باید_

. داشتم دلشوره  

   آخه؟ چرا دلشوره ... من مادر.... من  عزیز_

  باهاشون تو که آدمایی با و میری تو که اونجاهایی میدونه خدا_

! هستن جوری چه میکنی برخورد  

.  کردم  پر ظرفشویی شیر از آب لیوان یه  

. رسوندن سالم  خوبن همشون_  

.  زد پوزخندی  

  برات؟ بیارم شام_

. بخوابم میرم....  ام خسته نه_  

:گفت که بودم رفته ها پله دم تا  



. جواد محمد_  

.  بله_  

   مادر؟ شده چیزی_

   چطور؟... نه_

. داره  فرق همیشه با  خستگیت.... نیستی همیشه مثل_  

!  مادری مهر ی شامه بود، تیزی ی شامه چه  

  بی کم یه شلوغ، سرم و بوده کم استراحت امروز.... خوبم نه_

. اجازه با....شدم حال  

  می خوابم مگر اما. کردم فرار تیزبینش نگاه زیر از واقع در و

  از. میکردم  مرور را ام زندگی تمام دور های گذشته از داشتم. آمد

. نبود خاطرم در زیاد  که روستا مبهم خاطرات همان  

.... وَ  مادر مریضی سخت  روزهای تا  

 جنجال ی حوصله و حال دیگر اما. بود ام زندگی در  زیادی های وَ 

 که مادری.... بود مادرم  بخاطر همه. بودم شده طاقت کم. نداشتم

  آنروزها باز نمیخواست دلم و. کشیده سختی چقدر دانستممی خوب

.  شود  تکرار  
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مستانه#  

 

 

 که کنم تنظیم طوری را کارهایم  آنروز بودم کرده قصد. بود صبح

  از اما. بسپارم انتشارات دست و شود تمام بلکه بنویسم را کتابم

. شدند نازل بالها  صبح، اول همان  

!  صبحانه  سر درست  

: گفت بهار که داشت عجله باز جواد محمد  

. نمیشه دیرت.... نکن عجله_  

:  گفت و کشید سر  را چایش لیوان  

... شده بدم... شده_  

  جواد محمد و رفتم  تلفن سمت من. خورد زنگ تلفن برخاست تا و 

.  کتش سمت  

.  بله_   

  خوبی؟.... جان مستانه سالم_

 او شد صدا صاحب صوت شناختن درگیر ذهنم تا اما بود آشنا صدا

: داد ادامه  



...  نمیتونم دیگه.... بُردیم دیگه.... دامنت به دستم جان مستانه_

!.... خونه اومده ۱٢ ساعت دیشب.... دختر این دست از شدم کالفه

....  مستانه.... نگو که خرابی حال یه با بعدشم.... آخه بگم کی به

 بالدیده این حریف من.... برس دادم به مادرت پدرو  خاک ارواح

.  چه تو به میگه من به سفید چشم.... نمیشم  

  نازل سرمان باز  بود قرار که بالیی از و کشیدم  بلندی آه. شناختم

. دوختم چشم جواد محمد به شود،  

:گفتم که جاکفشی سمت میرفت و بود پوشیده را کتش  

. دنبالش بیاد میگم جواد محمد به.... باشه_  

  جاکفشی کنار  جا در رو جواد محمد حرفم همان و شدم ناچار

.  کرد خشک  

. آمد  سمتم جواد محمد  و بهار نگاه کردم قطع که را تلفن  

:پرسید تعجب با بهار. افتاده اتفاقی چه که  زدندمی حدس  

  بازم؟!.... مامان_

. جواد محمد عصبی نگاه از گرفتم پایین ناچار را سرم  

  دختر اون حریف که پیرزن اون.... جون؟  مادر کنم چکار_

  بشه شر میترسم... خونه اومده 12 ساعت  دیشب!.... نمیشه

  بدم؟ چی باباشو جواب من اونوقت

. رفت در کوره از باز جواد محمد  



  بشو درست  دخترش!.... من  مادر بدی جوابشو میخوای چی_

 12 ساعت تا  دیشب دخترش، وقتی!.... چه؟ ما  به.... خب نیست

.بدیم؟ باید ما رو باباش جواب میافته، مأمورا گیر و بوده پارتی تو  

  نکنه!... بوده؟ پارتی دیشب میدونی  کجا از تو!... محمدجواد_

... و عملیات رفتی دیشب تو... تو  

:داد  را جوابم عصبی  

 خودمم... وضعی چه با اونم....  گرفتم رو خانوم خودم... بله_

 درست....  _ نفهمه باباش و نشه خبر با کسی تا شدم ضامنش

! هست هم تو بابای اون، بابای.... جواد محمد بزن حرف  

: گفت بلند  

. نیست من بابای اون... االهللا الاله_  

  تلفن کنار صندلی روی  از قهر حالت به و کردم  نگاهش عصبی

:داد ادامه او ولی. نشستم ناهارخوری میز پشت رفتم و برخاستم  

 خوبه.... نمیرم دار مورد ی دختره اون دنبال من ضمن در_

. شد چی بود اینجا که  باری آخرین که هست یادتون  

.  کرد اعتراض فوری بهار  

!  محمدجواد_  

. کرد پاره را دلم بند فریادش  صدای و  

. کنید ولم بابا!!.... چی؟ جواد محمد_  

.  آمد سمتم بهار نگاه شد، بسته که  خانه در. رفت و  



  خوبی؟.... مامان_

  شدن رو روبه  طاقت هم خودم. بود خراب حالم. بودم کرده بغض

! بود چه چاره اما نداشتم را دالرام با  

  سرکارش برسه االن... بوده عصبی االن محمدجواد خدا به مامان_

. بیاره در دلت از تا میزنه زنگ بهت  
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 بود خسته روحم بیشتر نبود، بد  محمدجواد رفتار  بخاطر حالم من

  را هایش کنایه شنیدن و دالرام آمدن طاقت دیگر و جنجال آنهمه از

! دختر این برای بود غوغا دلم چرا دانمنمی اما. نداشتم  

 به من به و بود داده دست از قبل سال چند را مادرش که دختری

. نگریستمی مادرش هوی چشم  

  را  مادرش صدای ذهنم، خیالی دنیای در کردممی احساس من و

:میزند صدایم مدام که شنوممی  



.نکن  رها  را من دالرام.... مستانه_  

.شد اضافه دردهایم به دردی و کشیدم آهی  

  که آهی هر با  و کردمی نگاهم مدام . بود شده نگرانم دلیل بی بهار

: میپرسید  میکشیدم  

خوبی؟... مامان_  

. عزیزم خوبم_  

 رسید اش اداره به محمدجواد تا.  درآمد درست بهار حدس  همان و

.برداشت را  یگو بهار اما. زد زنگ  

!پشیمان آقای به به.... الو_  

  کردن درست با را خودم. است محمدجواد فهمیدم گفت اینرا تا

 ام آشفته ذهن به کلمات دانستممی دیگر. بودم کرده سرگرم ناهار

  به را آنروز ناهار خاطر همینبه. بروم کاغذ و قلم پای که آید نمی

. نسپردم بهار  

.نریز بهمش  باز خدا رو تو.... شده آروم تازه_  

  بلند که داده را   جواب این بهار که گفته چه محمدجواد دانستممی

: گفتم  

 دنبال رفت اداره  از بعد اگر ندارم  حرفی باهاش من بگو بهش_

.نزنه حرف من با دیگه وگرنه هیچ که دالرام  

: پرسید ناچار بهار و  

مامان؟  گفت چی شنیدی_  



  ماموریت داشتم حتم. نشست میز پشت مقابلم بهار. شد قطع تلفن و

  حدس درست و. سپرده او به جواد محمد را، من  کردن راضی

.زدم  

 بگه  اون شاید بگم بابا به بزنم زنگ  من میخوای  میگم... مامان_

. جان خانوم پیش بره  یا افروز عمه پیش بره دالرام  

. کرد سکوت که انداختم بهش تندی نگاه  

....  دارن؟ حوصله اونا... بدی؟ دق میخوای جانو خانم و ات عمه_

 که نیاد هم پدرش ی خونه بگم... دالرامه پدر ی خونه اینجا تازه

. میشه غوغا  

.کشید آهی باز بهار  

. میده حرص رو  شما و نمیسازه جواد محمد با بیاد اون آخه خب_  

  از که باباش حاال تا بیاد باید باالخره.... کنم؟  چکار میگی_

. بریزه سرمون تو خاکی یه برگشت  ماموریت  

. جون از دور_  

 کنی راضی منو گفته محمدجواد....  نده ایده اینقدر بده حالم بهار_

نره؟  دالرام دنبال که  

.اونم داره  حق.... خب...  یعنی.... نه_  

!گفته  محمدجواد پس_  

  بزنم حرف عمه  با من بذار.... کن فکری یه خدا رو تو.... مامان_

.اونجا بره دالرام مدت یه بگم  



:زدم  فریاد عصبی  

.... نمیمونه اش مادری  مادر پیش دالرام!... آخه؟ تو میگی چی_

.نیست خوش حالم بهار  کن بس!.... عمه پیش بره اونوقت  

 برخاستم جا از.  نکشید قلبم. کنم درست  هم را  ناهار همان نشد. نشد

.انداختم دهان به زبانی،  زیر قلب قرص  یه فوری و  

 آنهمه.... داشتیم  که خوشبختی آنهمه!.... حامد طاقتم بود کجا

! آرامش  

  کرده را  خاطرات هوای دلم. زدم  چنگ قلبم به محکم و کشیدم آهی

.بود  

! بی بی هوای...  گلنار هوای.... روستا هوای  

!آه باز و افتاد چشمم از اشکی  

 قطره دو همان  بود، من به حواسش چشم چهار عقاب مثل که بهار

.دید را اشکم  

. بهار جان.... نکن گریه مامان.... بمیرم الهی_  

.آمد آشپزخانه سمت  و زد دور  را  میز او و خوردم  فرو را بغضم  

.شم فدات الهی_  

.... نکنه خدا_  

. نکن گریه پس_  



  خاطرات. کردمی زنده  خاطره کلی برایم هم بهار  زدن  حرف حتی

  تا بود گذاشته  گلویم زیر  را اش مردانه و قوی چنگک که تلخی

.کند ام خفه  
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  را خودم. همیشه  از زودتر کمی حتی شاید.  بود  ظهر سر. آمد

. آمد سراغم که بودم کرده  کار سرگرم  

! غذایی بوی چه .... به به_  

  را یخچال در جهت بی. یخچال سمت  رفتم که آمد می سمتم داشت

  کار کنم وانمود اینکه برای. انداختم طبقات بین نگاهی و کردم باز

. بستم  را یخچال در و برداشتم خیاری و گوجه دارم  

.... جان مامان_  

  و شستم ظرفشویی  در را گوجه و  خیار. بود سکوت همچنان جوابم

.  ایستاد ام شانه به شانه که خیار گرفتن پوست به کردم شروع  

. گرفت  صورتم مقابل که بود خریده  سرخی گل شاخه  

. گلم مامان خدمت_  



  شوم مجبور تا  صورتم جلوی کرد  خم را سرش. ندادم را جوابش

. دیدنش برای جنگیدم چشمانم با هم باز من اما. ببینمش  

. بوسید را ام گونه که دیدممی را لبش روی لبخند  

  باشه؟.... جواد محمد بشه فدات_

.  بشکنم را  سکوتم کرد مجبورم که زد حرفی  

.... جون از دور_  

. زد   حرف مامانم باالخره جانم ای_  

.  چرخید سمتش  ناچار سرم  

.... ازت خیلی_  

. بوسید را  سرم روی نگفته  

.... کردم غلط_  

.... جون از دور_  

 اگه االن.... بردم باال مادرم روی  صدامو کردم غلط.... دیگه نه_

. پیچوندمی محکم گوشمو....  بود اینجا بابا  

. داد ادامه او و کشیدم غلیظی آه  

. خانوم دالرام دنبال میرم االن_  

 به آمد نمی بدش انگار که کرد ادا غیض با چنان  را دالرام اسم و

. بدهد دیگری  لقب او، به خانوم لقب جای  



 مثل درست.  آورد در دلم از و بدهد گلی شاخه آمد فقط. رفت و

  به میشد، تنگ حامد برای دلم که  گاهی! بود حامد شبیه  چقدر. حامد

. میشدم  خیره محمدجواد  

. داشت را حامد خصوصیات از خیلی که  خوب چقدر و  

. نشد خوب من خراب حال رفتنش، با اما  

. شد نازل بال که نکشید طولی و کرد آماده را ناهار بهار  

 و سفت اخمهای آن دیدن با شد، خانه وارد تا. آمد محمدجواد

.  شدم حالش ی  متوجه محکمش  

  بهار و من تنها  و نکرد سالمی. شد وارد دالرام سرش پشت و

. نشنیدیم جوابی و دادیم سالم که بودیم  

. کند آماده برایش را دالرام اتاق تا فرستادم را بهار  

  میز پشت نشست جواد محمد رفتند، دالرام و بهار تا و

.  ناهارخوری  

.  فقط کنه بخیر خدا_   

  دالرام و بهار آمدن منتطر محمدجواد و من و چیدم را ناهار میز

. شدیم  

! وضعی چه با.... آمدند که  

  شروع لحظه همان از نداشتم را  طاقتش که جنگی!.... شد شروع

  به اخم با. رفت بود دالرام سر پشت که بهاری  سمت نگاهم. شد



  لب صدا بی و داد باال را  هایش شانه مستاصل که کردم نگاه بهار

:زد  

.  بپوشه اینو خواست خودش!.... کنم؟ چکار من_  

  دادن حرص برای . بود زده را  قیافه و تیپ آن عمدا که دانممی و

!  محمدجواد  

 

 

یگانه _مرضیه# محبوب نویسنده  قلم به        

 

     نویسنده واسم کانال  بالینک حتی حرام_رمان_کپی# 

 

           عشق  حدیث کانال          

 

           • . • . •  

 

•┈┈••✾❣✾••┈┈• 

 @hadis_eshghe 



•┈┈••✾❣✾••┈┈• 

 

             اول پارت به رفتن        

 

https://eitaa.com/hadis_eshghe/18459 

   آنالین_رمان#

   2پیچک_مثل#

258_پارت#  

 

 

 

. بود گرفته پایین را  سرش که محمدجوادی مقابل درست نشست  

 محمدجواد که بودیم کرده سکوت  نفرمان چهار هر  و کشیدم را غذا

:گفت بهار به رو محکم اخم همان با  

 رو دادم بهت که کتابایی اون ناهار بعد زحمت بی.... جان بهار_

. ببرم میخوام بیار  

   کجا؟_



  دارد، کاری مسافرت محمدجواد وقت هر دانستممی. پرسیدم من

. بردمی  را هایشکتاب  

. منطقه برم میخوام_  

 هم هایم رگ  درون خون گرم جریان حتی. شدم خشک. ریخت دلم

. شد خشک  

  که؟ نمیشی اعزام االن گفتی تو!.... محمدجواد_

. میدم اعزام درخواست میرم_  

.... مادر؟ چرا_  

  بمونم که اینجا.... ترم راحت اونجا خدا به.... بشه؟ چی که بمونم_

. میخورم  حرص جوونا عقلی بی از  

. گرفت  را منظورش فوری دالرام و  

  تیکه تیکه الهی ی قوه و حول به میکنم دعا.... برادر باشه قبول_

. شی  

. کردیم اعتراض فریاد با بهار و من  

! دالرام_  

.  زد آتشینی لبخند  

. کنه اش تیکه تیکه داعش بره نمیذارید چرا ..... چرااااا_  

.  زد جیغ بهار. افتاد دستم  از قاشق که کشید تیری چنان قلبم  

! جان مامان .... مامان_  



  گذاشتم میز روی  را سرم. شد خراب خیلی حالم.... شد چی نفهمیدم

  و بهار دعوای صدای ام،  سینه ی قفسه زیاد درد میان در و

. شنیدم را دالرام و محمدجواد  

.  توئه تقصیر همش_  

: داد جواب باز دالرام و  گفت جواد محمد  

....  برادر؟ چه  تو به... باشم راحت میخوام.... بابامه ی خونه_

.  کن نگاه و زمین بنداز چشماتو  

:زد  فریاد محکم بهار  

.  هردوتونم  با.... کنید بس_  

 رگهای از رگی درد، از کردم حس. شد چی نفهمیدم دیگر من و

.  بیهوش و شدم حال بی درد از. شد پاره قلبم  

 باالی بهار. تخت روی. بودم خودم اتاق توی آمدم خودم به وقتی

. تخت کنار اورژانس دکتر  و. بود سرم  

.... نباشه صدا و سر  برش و دور.... امروز کنه استراحت بذارید_

. بشه هم عصبی نذارید  

.  کردید لطف ممنون_  

.  شد اتاق وارد هم محمدجواد  و شد باز اتاق در آنها رفتن با  

  خوبی؟.... مامان_

 جلب نگاهم. خوبم که دادم را  جوابش چشم ی اشاره با تنها

. شد  در چارچوب  



. دیدم را دالرام لحظه یک  

.  کرد نگاهم و کشید سرکی  

. است  حسرت کردم حس که بود چشمانش در چیزی  

. کردم  دراز در سمت  را دستم فوری  

.... دالرام_  

:گفت آهسته  جواد محمد  

. کنه خراب حالتو بیاد باز میخوای.... کن ولش_  

. شکسته.... هم دختر اون دل_  

!  فکرشی؟ به بازم شما میزنه کنایه و نیش میاد اون .... چی؟ از_  

. نداره اون و دارید مادر بهار و تو  میبینه اینکه از_  

. زد  موهایش به چنگی و کشید عمیقی نفس محمدجواد  

...  مامان بخواب بگیر!.... خدا به شما داری دلی چه.... بابا ای_

  باشه؟ کن استراحت

.  محمدجواد_  

. جانم_  

. منطقه بری تو کشهنمی دیگه قلبم... بده حالم.... مادر نرو_  

. کرد حبس را نفسش و بست ای لحظه را  چشمانش  

. شما بخاطر فقط ولی.... نمیرم_  
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دالرام#  

 

 

  میتونستم نه و بگم کسی به میتونستم نه که بود دلم توی چیزی یه

. کنم سکوت  

. میسوخت بدجوری  خودم حال به دلم  

. میشد ام حسودی  جواد، محمد همین به حتی گاهی  

! بهار خواهرش. بود، مستانه  مادرش  

 ماموریت در همیشه پدرم.... بود کرده فوت مادرم!.... چی؟ من و

 دلم من.... بود عاصی دستم  از همیشه مادربزرگم.... بود

.  کند نگاهم کسی که باشم بد آنقدر گاهی میخواست  

! مستانه حتی  

  برای که  همانطور. کند نوازشم و بکشد خودش  سمت مرا گاهی

. بود مادر بهار برای که  همانطور.... بود مادر محمدجواد  



.  بود همین هم محمدجواد با ام لجبازی و لج دالیل از یکی شاید  

  از را هایم بدبختی. کردمی آرامم ولی نیست راهش این دانستممی

. بردمی یادم  

  دارم نگهش دلم در  تا میکردم کاری هر که داشتم بزرگ  راز یه اما

. نمیشد  

  کردم گم دوستانم با شبانه های پارتی  در را ام تنهایی درد وقتی از

 جایی به دوستیمان بودم، شده آشنا شروین با ها پارتی  همان در و

  بود ازدواج قصدمان.... شدیممی هم دلتنگ دو هر  که بود رسیده

. نگیریم تصمیم عجوالنه میگفت مدام شروین اما  

  حرفهایش و شروین مورد در توانستمنمی اینکه از میترکیدم داشتم

. بزنم حرف کسی با  

  نداشتند را دیدنم  چشم خیلیا بودن، حسود خیلیا اما داشتم زیاد دوست

  دوست از چرا دانمنمی .... نبودند شفیقم رفیق و  دوست کل در و

....بودم نیاورده شانس هم خوب  

 اصال.... بزنم  حرف بهار با میخواست بدجوری دلم عوض در و

. باشم دوست او با فقط میخواست دلم  

  لجبازی و لج ی همه با. بود شده اثبات من به صداقتش و محبتش

 نصیحتم نخواست یکبار حتی  محمدجواد، با سال چند آن در هایم

....  بود داشتنی  دوست خیلی بهار.... نایستاد مقابلم یکبار حتی. کند

! نیست من خواهر  که میخوردم حسرت من و  

.  محمدجواد از  کوچکتر یکسال و  بود بزرگتر من  از سالی 6 بهار  



 که بود خوب بهار آنقدر. بودم کوچکتر محمدجواد  از سال7 من و

. بود من خواهر کاش میکردم  آرزو دل ته از گاهی  

  زنگ تا میکردم اذیت اونقدر را مادرجونم  که بود  همین برای شاید

. او پیش ببرد مرا  و مستانه به بزند  

  خیلی من، ی حوصله بی مادرجون خالف بر مستانه ی خانواده

. داشتند را هوایم  

 و کنم کل کل  باهاش داشتم دوست که جوادی محمد همون جز

.  دهم حرصش  

  همیشه برای تا میشد  طوری  کاش میکردم فکر خودم با گاهی

. ماندممی پیششان  

. است کرده زهر  مرا مادر زندگی مستانه  که میگفتم دروغ  

  او با چقدر مستانه  که بود گفته من به بارها فوتش از قبل مادرم

.  بوده مهربان  

 را هایم نداشته باید. میزدم نفر یک  سر را فریادهای باید من ولی

. مینوشتم نفر یک پای  

! مستانه جز نبود کسی نفر یک آن و  

 وقتی. گرفتم  آرام شد، بد  حالش مستانه آنکه از بعد آنروز و

 بغض شدند، مادرشان  نگران چطور دیدم را بهار  و محمدجواد

.  کردم  

! میخواست مادر دلم  



. شود نگرانم.... شوم نگرانش که مادری  

. بکشد  آغوش در مرا باز کردم، اشتباه حتی اگر که مادری  

!  مادری بی این بود بزرگی حسرت چقدر و  

. آمد سراغم بهار که بودم  کرده حبس را خودم اتاقم توی  

.  ما خوشگل خانوم سالم_  

:پرسیدم که بود رفته  چشمانش نگرانی. شد اتاق وارد  

   خوبه؟ حالش_

. پیشش ببرمت گفت مامان.... خوبه.... آره_  

. نمیام من.... نه_  

   چرا؟_

. خوبه حالش  میگی که اونم... خوبه جام_  
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دالرام#  



 

 

 انداخت وضعم  و سر به نگاهی. نشست تختم ی لبه و آمد جلو بهار

:گفت لبخندی با و  

 لحظه یه اصال جواد محمد ولی...  ها ولی زدی جنجالی  تیپ چه_

. نیاورد باال رو نگاهش هم  

  ولی دهم حرصش شلوارک و تاپ آن با میخواستم. گفتمی راست

. نشد  

   نمیای؟ بگم مامان به برم پس_

. گرفتم را دستش که برود  که برخاست  

.... بهار_  

. شد حالم شامل دوباره نگاهش  

.... جان_  

. نگی کسی به میدی قول.... بگم چیزی یه_  

.  زیبا و ظریف کرد اخمی  

  شده؟ چی_

. نشست و. بنشیند تا کشیدم را دستش  

  هم کارش.... خوبیه پسر... میشناسمش مدت یه... هست پسره یه_

.... توپه وضعشون.... خوبه  



.  شد پررنگ لبش روی لبخند  

! پس؟ شدی  عاشق_  

. زدم ولبخند کردم  کج کمی  را سرم  

.... حاال_  

....میگفتی خب.... شدی  عاشق آره_  

. دادم ادامه که میکردم  فرار نگاهش از  

....  میشناسمش... مهمونی میرم... بیرون میرم باهاش وقته چند_

.  نیست چیزا این و خالف و دم و دود اهل  

.... خب_  

.... که خب_  

: دادم ادامه که کردم نگاهش. شد بلند سرم  

....  که.... که زده حرفی یه_  

  چی؟ که_

 کنیم ازدواج بخوایم اگه باالخره... ها اونه با حق جوری یه_

.... ولی کنیم ازدواج راحت خیال  با باید.... نمیشه  

   جان؟ دالرام شده چی_

.... لحاظ.... لحاظ  از ندونه که  دختری با ازدواج میگه.... میگه_  

ن از بهار. بود سخت خیلی گفتنش ن م  . شد متوجه کردنم م   



  جوری چه  تو ببینه که باشید  داشته رابطه هم با  باید گفته نکنه_

   هستی؟

.  ام سینه جناق  به خورد ام  چانه که گرفتم پایین آنقدر را سرم  

. آره_  

 آدم این.... ها نکنی کاری  همچین وقت یه!.... دالرام_

  ازت درخواستی همچین اصال بخواد رو تو که کسی .... مشکوکه

  رو ها بهونه این که آدما اینجور....  میکنه انتخاب رو تو... نمیکنه

.  دارن  مشکل.... میارن  

. خوبیه پسر....  خدا به نه_  

  در تو آبروی پای که هست خوبی چه این.... کن فکر  خودت آخه_

. بود هم تو  آبروی فکر داشت دوستت واقعا اگه.... میاد؟ میون  

. میکنیم ازدواج میاد.... خواستگاری میاد بعدش میگه... هست_  

 حاال تا.... نکردن قبول اش خانواده.... نشد.... نیومد و اومدیم_

  بیشتر تو ارزش.... فروختی؟ بهش خودتو قیمتی چه به کردی فکر

. جان دالرام استاین از  

 برام کادو کلی.... داره دوستم خیلی.... نگو اینجوری.... بهار_

.... آورده برام دبی از سوغاتی کلی.... گرفته  

. کرد تنگ برایم را  چشمش  

  آقا این میکنم فکر من!.... کادوئه  چهارتا به تو ارزش!.... همین_

.... دالرام میگم چی بهت دارم باشه حواست... هوسه ی تشنه فقط



  همینجوری رو  تو بشه تو عاشق  که کسی.... نخور آدمو این گول

  ازدواج بعد واسه میذاره رو دیگه های گزینه.... میخواد هستی که

 ازدواجه بعد واسه حرفا این... نیست مهم دیگه واسش چون

.  عزیزم  

. پرسید باز که کردم  سکوت ناچار. نفهمید مرا حال هم  بهار انگار  

  گفتم؟ چی شنیدی دالرام_

: گفتم آهسته و  دادم تکان سری  

. بخور قسم من جان.... نگی کسی به خدا رو تو_  

. نمیگم کسی به اما.... نمیخورم قسم_  

: داد ادامه که شوم مطمئن تا کردم  نگاهش  

. کنم  تحقیق پسر این مورد در برات بده مهلت من به مدت یه فقط_  
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محمدجواد #  

 



 

 زد در به که ای  ضربه دو با بهار که کار مشغول و بودم اتاقم توی

.  شد اتاق وارد  

. چای و بود میوه  دستش روی باز  

. چرخیدم  سمتش  چرخدار  صندلی همان با  

 باز.... میکنم  شک میگیری تحویل اینجوری منو وقتی.... وای_

. میخوای چی ازم  

. گذاشتمی اش  گونه روی کوچکی چال که هایی خنده از. خندید

. گذاشت میزکارم روی را سینی و نشست تختم ی لبه  

:گفتم و گذاشتم  چرخدار صندلی های دسته روی را دستانم  

  میخوای؟ چی من از باز.... خانوم  بهار خب_

.  لبانش روی شد پهن لبخندش  

  در خستگی.... بخور چایی... بخور میوه.... گلم داداش هیچی_

.  کن  

   خستگی؟ فقط.... آها_

.  چپ ی شانه سمت کرد خم سری  

. بزنیم حرف هم با میتونیم هم خستگی رفع این کنار در خب_  

. خب بزنیم حرف_   

. نگرانم دالرام واسه.... محمدجواد_  



. بود آور دلهره نامش، برخالف دالرام، اسم  

   شده؟ چی باز_

  کم یه.... نیست مناسب چندان کنم  فکر که شده دوست پسری یه با_

. میاد و میره کی با میگرده کی با ببین.... باش داشته هواشو  

.  ام صندلی پشتی به زدم تکیه  را گردنم و کشیدم بلندی نفس  

.  شد شروع باز.... وای ا ی_  

  از باز مامان و بیافته اتفاقی یه  نمیخوام بخدا.... جان محمدجواد_

....  من جان..... نداره کشش قلبش دیگه.... بیمارستان بیافته غصه

. دالرامی فکر به خیلی هم تو میدونم  

.  ابدا  و اصال!... من_  

.میدونم.... داداش نکن انکار_  

:گفتم  و کردم نگاهش. شدم عصبی  

 برو خودت... نخواه من از.... منه  ُمخ روی  دختر این بهار_

. دنبالش  

  20 جدید ترم... شده شروع کالسام .... داداش  جان به نمیتونم_

.ها میده دستمون کاری یه.... بهار جان.... برداشتم واحد  

:گفتم و  کشیدم پری نفس  

   خب؟ کنم چکار میگی االن_



  این ببین.... میره کی با.... میره کجا ببین.... بذار وقت مدت یه_

.... نداره داره، کیفری سابقه.... کیه پسره  

. باز میاد دردسر بوی!.... عجب_  

 ام کالفه داشت بود، شده  آغاز تازه که جنجالی باز و بهار، سکوت

.  کردمی  

. شد سرد ات چایی... بخور رو ات میوه حاال_  

  در مو خستگی بود  قرار که ای میوه و چایی اون اینم.... بععععله_

! کنه  

 هم تو میدونم خوب که من ندونه، کی هر... جواد  محمد نزن ناله_

. کنه درست  دردسری یه باز مبادا که دالرامی مراقب   نامحسوس  

.  زدم پوزخند  

! نامحسوس.... آره_  

:زد صدایم حرص با  

!  محمدجواد_  

.  خندیدم  

.  نه یا بخوریم چایی یه میذاری حاال.... چشم تسلیم.... خب_  
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دالرام#  

 

 

 که بود وقتی  چند محمدجواد، گیرهای  بخاطر. داشتم  قرار آنروز

  ریشو  پسر اون با بحث ی حوصله. بودم نرفته شبانه های مهمانی

 دست از مدام که مستانه قلب اون میترسیدم  طرفی،  از و نداشتم رو

.  دهد دستم کار دفعه این گرفت،می من، کارای  

 کافی توی قرار یه شروین، دیدن  برای شدم مجبور خاطر همین به

. بذارم شاپ  

  تا و زدم ُکش پسر  و جنجالی تیپهای اون از. رسیدم خودم به کلی

.  شدم چشم تو چشم بهار با آمدم بیرون اتاقم از  

   میری؟ کجا نمیگی!.... خانم خوشگل.... ماشاهللا_

.  کردم سکوت و زدم لبخندی  

: گفت گوشم  زیر و آمد جلو  

....  باهاش و بدی پا پسره این به نکنه وقت یه... جان دالرام_  

.  خواندم را کالمش ته تا فوری  



 برم میخوام دوستام  با.... بابا نه.... سالمه بیست.... مگه؟ ام بچه_

. شاپ کافی  

. کشید  عمیقی نفس  

. سالمت به برو_  

. رفتم و زدم پا را بلندم های کفش  

  ولی نشنیدم متلک کم هم شاپ کافی خود تا. خوشحال و خوش سر

.  ندادم اهمیتی  

  تشریف آقا که دادم قهوه یه سفارش نشستم، که شاپ کافی میز پشت

. آوردند  

  رضایت از لبخندم. لی اسپرت پا تا سر. بود زده  خفنی تیپ عجب

. رسید میز به که بود  

! من خوشگل سالم_  

.شدم مرگ ذوق  

. سالم_   

  چرخ صورتم توی مو به مو  و دقیق نگاهش و نشست مقابلم

.  خورد  

 تو وقتی چند  نیستی.... ما دل با کرده چه.... جان دلبر قربون_

  کجایی؟.... ها مهمونی

.... کم یه گرفتارم_  



. شده پر پر برات دلم نمیگی_  

. دوختم ام قهوه فنجان به را نگاهم و گرفتم پایین را  سرم و خندیدم  

. برات میمیرم.... دالرام نکن ناز .... جان ای_  

میدی؟ سفارش چی_  

 روزی  چند ها بچه با میچینم دارم برنامه  یه.... خوبه قهوه همین__

  هستی؟.... شمال بریم

  دلیل بی هم و بروم همراهش که میخواستم هم. لرزید دلم ای لحظه

. میترسیدم  

.  کرد اخم شد، طوالنی که سکوتم  

.... ها نمیشه که نگو_  

.... جان شروین آخه_  

. گرفت را دستم ی پنجه و  کرد دراز دست  

.دیگه نیار در بازی اُمل.... نیار کار تو نه_  

  اول. شد ظاهر سرمان  باالی ای سایه یکدفعه که بودم کرده سکوت

 با کردم بلند  سر تا اما بگیرد سفارش  تا آمده گارسون کردم فکر

!   زد خشکم جواد محمد دیدن  

 جدی اخم آن با  نگاهش و نشست  و کشید عقب را ما بین ما صندلی

. ماند خیره  شروین و من دستان به ترساندمی  مرا بدجوری که  



  راستش دست  محمدجواد که بود متعجب من مثل  هنوز هم  شروین

 مرا  چپ دست های پنجه که شروین دست همان سمت کرد دراز را

.  زد دستش روی  محکم و بود گرفته  میز روی  

.  پسر گل رو  دستت بکش_  

؟ !باشی کی شما_  

.  برادرشم_  

 

 

یگانه _مرضیه# محبوب نویسنده  قلم به        

 

     نویسنده واسم کانال  بالینک حتی حرام_رمان_کپی# 

 

           عشق  حدیث کانال          

 

           • . • . •  

 

•┈┈••✾❣✾••┈┈• 



 @hadis_eshghe 

•┈┈••✾❣✾••┈┈• 

 

             اول پارت به رفتن        

 

https://eitaa.com/hadis_eshghe/18459 

   آنالین_رمان#

   2پیچک_مثل#

263_پارت#  

 

 

 

.  آمد من سمت جواد محمد نگاه  

. دیگه بگو... بگو بهش_  

.  کرد نگاهم  تعجب با شروین  

! نداشتی برادر که تو_  

:گفتم میکردم، جواد محمد ی حواله که اخمی با  



. میگه دروغ.... ندارم_  

:پرسید من از طوری قبل، از تر جدی اخمی با  

!  میگم؟ دروغ_  

. شد خالی دلم ته که  

. میدم نشون دوتون هر به رو دروغ االن.... باشه_  

 ای شماره و آورد در را موبایلش گوشی خونسردی کمال در بعد و

.  گرفت  

  به کرد شروع که داشتم بدی دلواپسی. بود او به شروین و من نگاه

.  زدن  حرف  

  که آدرسی این به  بفرست منکراتی تیم یه جان میثم ببین.... سالم_

 شدید مشکل نفری چند بیایید، ون با....  میکنم پیامک برات

. قربانت.... آره.... دارن ناموسی  

.  کرد نگاهش عصبی  شروین  

 تو.... میخواد منو خواهرت.... بابا رو  بازیا مسخره این کن جمع_

!  وسط این میگی چی  

.  باز لرزید دلم جواد محمد خونسردی آنهمه از  

  رفقای تا... پسر گل ببین.... شد حاال.... آهان.... میگم؟ چی من_

 رو بلبلت و گل تشریف االن همین نشدند، خراب  دوتا شما سر من

 برای که میشم  شاهد خودم وگرنه  میری، اینجا از و برمیداری



 میکنم درست برات پرونده یه و کردی ایجاد مزاحمت مردم ناموس

  بابا؟ شد مفهموم.... هیکلت قد

.  برخاست عصبی  شروین  

  حرف کالم دو نمیشه... اعتقاداتتون این با آوردید  در شو مسخره_

. بزنیم  

....  برو کن جمع.... خوب پسر آفرین_  

:گفتم  و برخاستم تا من و. رفت کنان غر  غر  شروین  

!  شروین_  

 ترک قلبم که کوبید شاپ  کافی چوبی میز روی   محکم چنان

! میز به برسد چه برداشت  

.... بشین_  

  میکردم فرار من  و باریدمی آتش نگاهش از. نشستم چرا دانمنمی

:گفت قبل از تر آهسته که ترسناکش چشمان از  

 داره تو دست از من  مادر... ها بکنی غلطی هر میذارم  نکن فکر_

  بیاری در بازی هرزه بخوای اگه اینو؟ میفهمی.... میکنه سکته

.... و  

  و کردم بلند سر که داد حرصم  چنان«  هرزه»   ی کلمه یه همان

. زدم  گوشش توی محکم تفکر بی که  شدم شجاع چنان  



 تو  کنن  فکر همه که کردی بلند ریش متر دو.... بفهم دهنتو حرف_

  شروین و من !.... کافریم؟ دم از همه ما!....  داری؟ ایمان فقط

. همیم عاشق.... میخوایم رو همدیگه  

 چیزی او مقابل در قطعا که من، دست ضرب از نه. بست چشم

!  نبود  

.  آرامشش حفظ برای تنها  

 کمی حاال که قبلی جدیت همان با کند نگاهم آنکه  بی و گشود چشم

:گفت بود  شده هم  مضاعف  

  خواستگاری رسما بیاد فردا همین.... قبول باشه!.... خواستگارته_

  بلند حاال... هللا بسم...  میخوادت  واقعا اگه... نداریم رفتن ددر.... 

. بریم شو  

 نشانه سمتم اش اشاره انگشت و  برخاست من از  زودتر  خودش و

. رفت  

  بهتر فرصت یه در بماند هم شما سیلی این جواب....  ضمن در_ 

.  میره یادم  نکن فکر...   

:گفت قبل از محکمتر و  کشید پری نفس  

. گفتم شو بلند_  

....  خب خیلی_  

 آن از اگر. نداشتم را او با درگیری ی حوصله چون برخاستم

  میکردم نثارش هم فحش دوتا شاید ترسیدمنمی اش  جدی اخمهای



  همان برای کردم ذخیره دلم  در را  ها فحش توانستم هرچه ولی

... مبادا  روز  

 که دیداری از بودم عصبی. افتادیم راه و شدم ماشینش سوار

 دستم از که سیلی از شاید بود، عصبی  هم او و. نداشت  سرانجامی

! بود خورده  
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محمدجواد #  

 

 

  میشد کور داشت نگویم دروغ اگر چشمانم که داشتم سردردی چنان

.  انگار  

  گوش به من بود حقش که سیلی اون بعد شرایط، اون توی حاال

. داشتم کم را  او های غر غر  لعنتی، سردرد آن با میزدم، دالرام  



  همو میخوایم.... داره دوستم... خواستگارمه.... آخه چه تو به_

. آخه منی ی چکاره تو... بشناسیم  

 دست را متشنجم اعصاب افسار فقط که میکردم خدا خدا یعنی

. نخوابانم گوشش زیر یکی و ندهم شیطان  

  هرزه!.... هرزه؟  بگی من به دادی جرات خودت به چطور_

.... هفت  

 ی شیشه خود تا  سرش که زدم ترمز روی چنان. بگوید نگذاشتم و 

. برگشت و رفت جلو  

.  شد منفجر خودم مغز که کشیدم  سرش فریادی چنان من و  

.... نمیزنی حرف دیگه و میشی خفه دهنت تو نزدم یکی تا_

  گفتم؟  چی فهمیدی

  تحمل که بود خراب آنقدر حالم و بودم زده  ترمز روی  خیابان کنار

. باشم نداشته ماشین کوچک اتاقک در را او با شدن  همنفس حتی  

  میزدم  چرخ. اطراف های مغازه  سمت رفتم و شدم پیاده ماشین از

.  میرفت ماشین تا نگاهم گاهی گه  و شوم آرام تا  

 ی آینه درون دانمنمی و بود داده پایین را شیشه جلوی گیر آفتاب

.  نبود بردار دست که میدید چه کوچکش  

 میترسیدم بود،  کرده درست که وضعی   و سر آن و  آرایش آنهمه با

.  کنند خیال و فکر هزار و  ببینند اتفاقی مرا همکارانم  از یکی  



  مادر خراب  حال نگران خودم، از بیشتر و میشدم دیوانه داشتم

. بودم  

 دغدغه دالرام ی  بچگانه رفتارهای با نمیخواستم و  بود آزرده قلبش

! قاف ی قله  تا بکشد قد هایش  

 الل شکر را خدا. ماشین سمت برگشتم . شدم آرام و چرخیدم کمی

  ی کشیده یک و  کند غلبه من بر  شیطان بود ممکن وگرنه بود شده

. بزنم گوشش توی محکم  

 شنیده ضعیف  ای گریه با صدایش افتادیم راه اینکه از بعد کمی

. شد  

  را آرزویش که هایی نفرین دست  آن از... کردمی نفرین داشت

. داشتم  

  داعش و  منطقه  همون بری الهی.... بشی  تیکه تیکه الهی_

 برام و بکنه سرتو الهی.... داعش کنه کشت  زجر الهی.... بگیرتت

. بیاره  

 او که هایی این که بود این از ام خنده. گرفت ام خنده نفرینش از

.... بود نشده مستجاب خودم دعای با و بود آرزویم گفتمی

  باعث نفرینش او حرص پر دعای با شاید اینکه  از میخندیدم

. شود آرزوهایم شدن برآورده  

! میخندی؟ چی به... کوفت_  

! گرفت شاید....هاتم نفرین عاشق.... کن نفرین.... تو به_  



 دست کند،نمی ام عصبی هم هایش نفرین دید وقتی.  رسیدیم خانه به

 وتا رفت خانه سمت عصبانیت و  حرص با. کشید  کردن، نفرین از

.  گریه  زیر زد بلند بست، سرش پشت را خانه در  

. کشید داد که شدم کردمی بازی داشت که  نقشی از متعجب  

! کرده چکار پسرت ببین.... ببین بیا!.... مستانه_  

  مادر آمدن منتظر و زدم بود انداخته براه که نمایشی از پوزخندی

. آمدند  پایین ها پله  از سراسیمه بهار و مادر که شدم  

  شده؟ چی_

. ببین بیا.... ببین_  

.  نشست پیشانیم به میزد سر او از که عجیبی حرکات  از اخمی

 حتی و کرد نگاهم تعجب با مادر و . گرفت مادر سمت را  صورتش

:زد صدایم بلند بهار  

!  محمدجواد_  
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  بهار و مادر تعجب علت ندانستن دلیلش که محکمی اخم همان با

:پرسیدم. بود،  

  چی؟  محمدجواد_

: کشید داد سرم عصبانیت با مادر  

  دالرام؟ صورت تو  زدی چی واسه_

!  من؟!.... چی؟_  

.  بله_   

. شدم دقیق  صورتش توی و رفتم دالرام سمت بلند های قدم با  

 مادر که دانستمنمی را  علتش هنوز من و بود خونی کمی اش بینی

.  کرد  توبیخ مرا باز عصبانیت همان با  

! جواد محمد  آقا مرحبا.... روشن چشمم_  

.  آمد یادم که ماند بهار ولی رفت   و گفت مادر  

  آفتاب ی آینه در مدام که وقتی  همان!... ماشین شدید  ترمز همان

! بود خیره گیر  

  را دستش الاقل که بودم نیانداخته نگاه یه حتی که منی.... من و

. بخوانم  

.  کردم اش حواله نگاهی و  کشیدم پری نفس  

 دالرام دست حالیکه در و آورد یخ بهار. کردنمی هم نگاهم حتی

:گفت من روبه میداد  



.  بیای  دقیقه چند میشه_  

:گفت  بست را اتاق در تا. رفتم اتاقش تا بهار دنبال ناچار  

! گوشش تو میزنی دالرام، دنبال بفرستمت نمیدونستم_  

.  ندارم زن به دست اصال من.... بهار کن بس_  

! شده؟ خونی چی واسه اش بینی پس_  

. شیشه تو رفت  سر با زدم، ترمز محکم_  

! محمدجواد_   

 تو زده هم یکی رو پر ی دختره این.... چی؟ و محمدجواد_

.  گوشم  

. شد متعجب  اول بهار  

! دالرام؟_  

. زده مردگی موش به خودشو االن که دالرامی همین.... بله_  

.  خندید بلند بلند بهار ناگهان  

! میخندی؟ چی واسه.... ا  _  

! بال کرد بازی نقشی عجب_  

 خود بگو... عذاب خود بگو....  شه دقیقه یه واسه بال!... بال_

.  هاش عذاب ی همه با جهنم اصال بگو... برزخ  

. نکن زیاد رو  پیازداغش.... هم شما حاال  دیگه خوبه_  

.... هست  طلبکارم دختره این.... بهار؟ میگی چی_  



:پرسید لبخندی با بهار  

   گوشت؟ تو زد که شد چی حاال_

.... نیار در  گری هرزه گفتم رفت  در دهنم از.... بابا هیچی_

  چشمامو اگه بخدا.... گوشم زیر زد یکی بزنم، حرف نذاشت

.  دهنش تو بودم زده یکی منم بودم، کرده نگاهش  و نمیبستم  

.  گزید محکم رو لبش بهار  

!  محمدجواد_  

. زدم  فریاد عصبی  

  تا.... بهار کن ولم.... شده تموم تحملم بابا.... چی؟ و جواد محمد_

  به یکی مبادا که بگیرم مرخصی برم دختره این واسه باید کی

 که باشه عاقل باید خودش...  چه من به.... نیاره  سرش بالیی

.  میمونه هم خیابون همون تو خیابونی های دوستی  

  خدا به.... نکن خفنش ی قیافه و تیپ به نگاه... گلم داداش آخه_

  بزرگی تهمت بهش  زدی، که حرفی اون با شما... پاکه خیلی دلش

 ضربه چند زنا تهمت میدونی من از بهتر که تو.... من برادر زدی

. نشه اثبات اگه داره شالق  

: داد ادامه او و. زدم موهایم به چنگی کالفه  

.  طلبیدممی حاللیت ازش میرفتم بودم تو جای من_   

. کرد بلند را دادم باز  



 تنها نه که میچرخه خیابون تو طوری یه طرف!.... چی؟ حاللیت_

. میکنن بارش در رو فکر همین پسرا ی همه بلکه من  

  بدی تیپ دارم قبول.... چرا؟ شما!.... داداشم غیرتت به خوشا_

 قبول.... من برادر نمیشه قضاوت باعث آدما ظاهر ولی بود زده

 قبول... جواد محمد گیره دنیا اون پات... زدی بهش بدی تهمت کن

.  کن  

  که دردی سر آن با و زدم بیرون بهار اتاق از کالفه و عصبی

. رفتم اتاقم به بود، رسیده انفجار مرز به دیگر  
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. بود بهار با حق ولی. بودم شده آرام تازه  

! کرد سکوت باید عصبانیت، وقت که بودند گفته راست  

  اش کلمه چند  همان که بودم زده حرفی عصبانیت  اوج در من

.  کند خراب را آخرتم و دنیا کل توانستمی  



! بودم زده دالرام  به بزرگی تهمت  

 گناه تهمت اما نبود، شکی جنبید، می دالرام گوش و سر اینکه در

....  بزرگی آن به  

 این با تازه داشتم شهادت  آرزوی که منی. میکردم  استغفار لب زیر

!  دارم ضعف چقدر که فهمیدم الهی امتحان  

  با سعی روزی دو. نداشتم دیگری راه. بطلبم حاللیت بودم مجبور

 هیچ  و میکردم خواهی معذرت باید آخرش ولی نشوم روبرو دالرام

.  بخرم عذرخواهی رسم به ای هدیه اینکه جز نبود راهی  

  بلوز یک و حریر  روسری یک. نگرفتم کمک  هم بهار از حتی

 مالیم بویی که خنک ای زنانه  عطر و خریدم کرپ، بلند آستین

. داشت  

  و مادر چشم از دور و گذاشتم کادویی ای جعبه درون را همه

. بردم اتاقم به بهار،  

  رو  در رو دالرام با تا ننشستم اش سفره پای که شامی  از بعد شب

.  رفتم دالرام اتاق به شوم،  

. زدم در به ضربه چند  

. جان  بهار تو بیا_  

 ی دستگیره و گزیدم  است، بهار  در پشت که خامش تفکر از را لبم

. دادم  پایین را اتاق در  



 اش سایه اما. نبینم را او تا گرفتم پایین را سرم. شد  باز اتاقش در

. شد هول و پرید پایین تختش از چطوری که دیدم را  

 محدوده در میدیدم نگاهم انتهای در که سیاهی شبه  همان  جز چیزی

.  نبود دیدم ی  

!  تویی.... ا  _    

.  بدم بهت اینو خواستم فقط_  

 به رو ایستاده، در چارچوب در و گذاشتم زمین  را کادو ی جعبه

:گفتم راهرو سمت  

. زدم  که حرفی اون.... بابت این_  

! برد یاد از را حرفم حتی.  شد شوکه کمی  

!  حرف؟ کدوم_  

:گفتم و  کردم ای سرفه  

  بدی حرف.... گوشم زیر بزنی یکی شد باعث که.... که همونی_

 حالل... دارم ایمان تو پاکی به.... وگرنه.... بودم عصبی.... زدم

.  کن  

. شکایت یا بود رضایت از  دانمنمی سکوتش  

  نگذاشتم حتی که چنان. برگشتم اتاقم  سمت فوری  گفتم، را حرفم تا

.  بزند حرفی  

  دعا و کردم تازه نفسی اتاقم، در پشت. حتما بود کافی  قدر همین

.باشد کرده حاللم کردم  



  جبران برای  ام هدیه دانمنمی. گذشت خیال و فکر هزار با آنشب

.  نبخشید یا بخشید دانمنمی . نه یا  بود کافی حرفم  

  از وقتی بعد، روز اما. کمتر نه و بیشتر نه بود مهم برایم قدر همین

  از خبری  میزش سر که ناهاری از بعد. برگشتم خانه به اداره

. رفتم اتاقم به نبود، دالرام  

. شد زده اتاقم در که بودم کشیده  دراز تخت روی  

.  بله_  

 را  او و شدم متعجب دیدنش از ای لحظه. بود دالرام. در شد باز و

  از را نگاهم فوری که بود پوشیده شلواری و بلوز. دیدم اختیار بی

. تخت روی نشستم  و گرفتم او  

:گفت داشت کنایه نظرم به که لحنی با و آمد جلو قدمی  

  بلوزه اون از اما!... ای سلیقه خوش.... بود قشنگی  روسری_

  بهت نه.... بودی خریده هم  خوشبویی عطر.... نیومد خوشم

. خوبه.... کنی خواهی  معذرت بلدی پس.... شدم امیدوار  
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 احترام به شد مجبور. کارش میز صندلی روی نشستم و رفتم جلو

 نشسته، حالت به بود تخت روی که خیزی نیم  حالت آن از من،

. کند آویز تخت از را  پاهایش و درآید تخت روی  

.  کرد خم را سرش و زد موهایش به چنگی  

 قلقلک شیطنتم ی قوه عجیب و!...  برادر این کردنمی نگاهم هنوز

. کنم اذیتش که خوردمی  

.  برادرا شما جمع تو بیام میخواد دلم.... واست دارم پیشنهاد یه_  

 پیوند نگاهش جدیت به که تعجبی با کرد بلند سر حرفم از دفعه یک

. گرفت پس را  نگاهش فوری و  کرد نگاهم ای لحظه بود، خورده  

  چی؟ واسه_

 با و میکنه کار  و پایگاه میاد که بهار مثل میخوام اینکه واسه_

 منم... شلمچه و مشهد میره برادران  شما زیارتی  های کاروان

.  باشم باهاش  

 شانه را  موهایش راست طرف هم   سر پشت دوبار راستش دست با

.  کرد  

....  خببببب_   

.  دادم ادامه فوری که گفت ای کشیده خب  



. میخوام چیزی یه ازت  عوض در_  

  چی؟_

.  ها هرزه ما های مهمونی توی بیایی  سر یه برادر هم شما اینکه_  

:داد جواب و گفت اللهی استغفر فوری  

  بارم متلک بهتره.... پرید دهانم از اشتباهی کلمه اون گفتم بهت_

. نکنی  

 و ایم هرزه ما... ریشی  متر دو برادران شما مقابل  در.... خب نه_

! ریش بی  

  می ذوق سر حرصش دیدن از حالیکه  در و گفت الهی استغفر باز

:گفتم آمدم  

  نه؟ یا میکنی قبول.... شد؟ چی خب_

: گفتم  که بود شده طوالنی کمی سکوتش  

 فرصت....  شد حیف.... نیستی موافق تو.... درسته حدسم پس_

. کنم تغییر من شاید اینکه برای بود خوبی  

 میزکارش چرخدار صندلی روی از که بود شده طوالنی  سکوتش

. گفت که اتاقش در سمت  رفتم و برخاستم  

.  میکنم فکر موردش در_  

. سمتش چرخیدم میکردم مهارش که لبخندی با  



  دعوت مهمونی یه  شب فردا چون  سریعتر ولی.... برادر کن فکر_

. برم کردم قصد که شدم  

. نباشد من به چشمانش ی زاویه تا کرد کج را گردنش. شد عصبی  

  میری باز.... دادم امضا.... شدم شما  ضامن من... هللا اال الاله_

.... تا مهمونی یه توی  

!  حرصش و عصبانیت دیدن بود خوبی حس  چه و. نگفت  

 توی جلسه یه شما.... ندارم ای برنامه!.... برادر؟  کنم چکار خب_

 زیارتی سفر یه چادر با منم میدم قول بعد بیا، ها هرزه ما مهمونی

. بیام ریشی متر دو برادران با  

  و راستش پای ران روی  زد محکم را راستش دست کف

.  برخاست  

  فردا میگم من.... میپوشی چی میگم من اما... قبوله.... خب خیلی_

   نه؟ یا قبوله.... چیه برنامه

!  شروین ی خانه مهمانی به او آمدن داشت دیدن چه که وای  

. بفرمایند برادر چی هر_  

.  کرد من به را پشتش و کشید پری  نفس عصبی  

. بخوابم میخوام میکنه  درد سرم_  

. کردم کور را ام خنده  

.  برادررررر.... میکنم زحمت رفع اساعه_  



. را برادر ی کلمه  دادم کش عمدا و  

! داد مزه  چقدر و کردم اش حرصی خوب  
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   محمدجواد#

 

 

! افتادم دالرام اصرار دام توی چرا نفهمیدم خودمم  

  کردم قبول آرایشی، و پوششی ی توصیه کلی با روز، همان فردای

.... را شب یک  

  برای من قدر  هر. بودم افتاده کارهایی چه گیر.... االهللا الاله

  برای هم او گذاشتم، باید و   اما و اگر دالرام لباس و پوشش

. کرد تکلیف تعیین من هایلباس  

!  استغفرهللا بود شده لبانم ذکر تنها  



. بگذرد خیر به آنشب که کردم کنترل را خودم خیلی  

 معذب تنها  که انگار بودم من و بود خوشحال خیلی که خودش

. بودم  

 بچه همان ی خانه در آنشب، مهمانی کرد  اعتراف که بودیم راه در

.  میشود برگذار شروین، پررو،  

  ای نقشه اصرارش آنهمه قطعا که شد خبردار شستم که بود آنجا

. شده  پهن هدفی چه به دانستمنمی هنوز که دامی برای بوده  

 شدم، پیاده ماشین از و کردم پارک خیابان ی گوشه را ماشین وقتی

. چرخید  اطراف به نگاهم  

 فخرفروشی از آمد می بدم چقدر  و!... باالشهر های خیابان از یکی

!  عابرانش  

  بی و چرخید دالرام سمت نگاهم  ای لحظه و  کشیدم پری نفس

! شد لبانش  روی قرمز  برق جلب اختیار  

. دانستمی خدا بودم،  ندیده من که بود زده  قرمز رژ کی  

. بیاید من سمت کردم اشاره اخم، با  

. ایستاد مقابلم و زد  دور را ماشین  

.  کن پاکش_  

   رو؟ چی_

.  نکن غلیظ  آرایش گفتم بهت... لباتو روی قرمز چراغ اون_  



. نیست غلیظ_  

! چیه؟ قرمز چراغ اون پس_  

. داد سر ای کشیده اَه  

. زدم  رژ یه فقط.... میدی  گیر چقدر_  

  همینجا، از یا میکنی پاک.... بزنی نباید همونم منی با وقتی_

   برگردیم؟

.  بابا خب خیلی_  

  بهتر یا کرد پاک را رژش  ماشین، بغل ی آینه درون از و شد خم

.  کرد تر رنگ کم بگویم  

  و عریض ای کوچه. شد ای کوچه  وارد که افتادم راه  همراهش

.  ایستاد طبقه 10 ساختمان یک مقابل. پهن  

.  جاستهمین_  

. بود شیکی نمای سنگ ساختمان. رفت ساختمان بلندای تا نگاهم  

  چندم؟ ی طبقه_

. هفتم ی طبقه_  

  از خروج ی  لحظه از و شدیم ساختمان وارد. زد  را  در زنگ و

  روی ،13 واحد بلند آهنگ صدای ،13 واحد در  زدن  تا آسانسور

  باز منتظر پایین به سر من و  زد  را در زنگ او . بود سرم مغز

.  در شدن  



.  شد باز در و  

! خانم خوشگل به به_  

 باال جدی اخمی همراه سرم زد، که حرفی با که بود مردی صدای

.  گرفت جا شروین شوخ چشمان  در مستقیم و آمد  
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 این کرد، باز را واحدش در بیچاره شروین که ای لحظه همان از

  شروین، بیچاره که کرد نگاهش چنان مقدس، خشک  محمدجواد

! زد  را ناقص سکته یه همانجا  

  گوشم زیر  شروین که سرش پشت من و شد وارد من  جلوی خودش

:گفت  



! خودت؟ با آوردی چی واسه اینو_  

. خب حساسه  برادرم.... دیگه ازدواج قبل تحقیقات واسه_  

!  اصال نداری برادر گفتی که تو_  

.  چرا برادرا این از ولی آره برادرا اون از_  

.  شد منگ و گیج  

  چی؟ یعنی برادر این و برادر اون_

.  دیگه اومده.... حاال کن ولش_  

!  رو؟  ریشش  متر دو نمیبینی.... ما به میده گیر  حاال... بابا ا ی_  

 کنار که محمدجوادی سمت رفتم حرفش به اعتنا بی و کشیدم پفی

 سر البته و  بود ایستاده جدیتش و جذبه پر ژست  همان با دیوار

. پایین  

. اومدی خوش ما جمع به... برادر خب_  

 وضوح به حتی. نشد خوشحال ام،  گویی خوشامد از ای ذره حتی

. شد تر  هم  در ابروانش کور  گره که دیدم  

  من،  بر و دور از هم شما... میشینم نفره تک مبل اون روی من_

. نمیشی دور  

. برادر چشششششم_  

  کنار مبل،  همان نزدیک هم  من و رفت نفره تک مبل سمت او

.  ایستادم بود، شده میخ محمدجواد  روی  نگاهش بدجوری که پرستو  



  آوردی؟ خودت با کیه این... سالم_

. داداشم_  

 جذابی این  به برادر تو... شعوربی!.... داداشت؟!... ؟!چی؟_

  بودی؟  نکرده رو داشتی

  جذابه؟ کجاش بشر این!... تو؟ میگی چی_ 

 جواب که میگفت جدی یا کردمی مسخره داشت دانمنمی پرستو و

:داد  

  ابرو و چشم...  گذاشته که ریشی ته اون... قشنگش اخم اون_

   ورزشکاره؟!... تیپه خوش چقدرم... هست  که هم مشکی

. گرفت حرصم  

! جذابه؟ کجاش دومتریش ریش اون!... دیوونه_  

: گفت و خندید  

.  کن معرفی  داداشت به منو_  

.  زدم پوزخندی  

. کنه نگات میدونم بعید ولی... باشه_  

 کرده جذابش خوب که مشکی ی  راسته  شلوار و  کوتاه بلوز آن با

:گفت و داد قری بود،  

.... من با اونش.... کن  معرفی شما_  

. بیا دنبالم... باشه_  



  آن روی جواد محمد که ای نفره  تک مبل به تا و رفتم جلو من

. رفت پایین هایش   کفش سمت  سرش شدم، بود،نزدیک نشسته  

  معرفی بهت دوستمو اومدم.... میگذره؟ خوش.... برادر خب_

.  هستن  جون پرستو ایشون.... کنم  

.  کرد دراز جواد  محمد سمت  را دستش خیالی خوش  با پرستو و  

. جان دالرام دوست پرستو... خوشبختم_  

  پایین، همچنان جواد محمد سر و ماند  هوا در پرستو دست وقتی

.  چرخید سمتم پرستو متعجب نگاه  

. شد اضافه جمعون به هم سمیرا که خندیدم ریز  

  کردی؟ نامزد.... جون دالرام به به_

: داد جواب من بجای پرستو و  

.  آورده رو داداشش.... نخیر_  

. شد غنچه تعجب با سمیرا لبان  

  داشتی؟ داداش تو مگه!... اوه_

: گفتم جواد محمد مقابل بلند عمدا من و  

. برادر.... نه داداش_  

  را دستش دو جواد محمد که گرفت ام خنده زدم که ای کنایه از و

 و انداخت دیگری روی پا یک و خواباند مبل ی دسته دو روی

.  شد خیره هایش کفش نوک به پایین  سر همچنان  
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 کفش نوک به تنها و بود انداخته پایین را  سرش همچنان  محمدجواد،

!... دالرام:  گفت کردنش، اذیت برای  پرستو که کردمی نگاه هایش

! شکسته گردنش  پسره این  

 با سمیرا. کنند بارش  کنایه خواهندمی چه هر گذاشتم و خندیدیم ریز

:  خندید لوندی  

 رعایت رو حجاباتون   خواهرا خب... شه حیا و  حجب از نخیر_

. شدن معذب برادرمون... دیگه کنید  

  نشان العملی  عکس هیچ جواد  محمد چون و خنده زیر زدند همه

.  نماند خندیدن برای چیزی و نداد،  

  کنایه با و ماندم سرش باالی که  من، جز. شدند متفرق  همه ناچار

:گفتم  



   طوریه؟ چه ما  جمع دیدی... برادر؟ چطوری_

:داد را جوابم غیض با که شنیدم  را صدایش تنها  

. خواهر میرسه منم نوبت_   

  شکست، را سکوتش و کرد جاری زبان به کالمی باالخره اینکه از

:گفتم و نشستم کنارش صندلی ذوق با  

  گاز زبونتو  اونقدر شاید گفتم.... نشدی الل پس!.... عجب چه_

! شدی الل که گرفتی  

.  نگاهم و کرد بلند اینبار را سرش  

  از فرار برای فوری و زد خشکم ای لحظه که بود تند چنان نگاهش

  داشت دور همان از که چرخاندم پرستویی سمت  را سرم نگاهش،

. کردمی  نگاهمان  

. بود آمده خوشش محمدجواد از بدجوری انگار  

 انجام شد،می پخش که مالیمی آهنگ میان در ها  مهمان پذیرائی

. آمد جواد محمد سمت شروین  که گرفت  

  من اما.... خواهرت واسه تحقیق اومدی گفتی.... برادر  آقای خب_

!نمیاد در صدات و گوشه یه نشستی ها شکسته گردن مثل که دیدم  

 محمدجواد آن، یک در که گرفت ام خنده  شروین حرف از

. کشید قد شروین مقابل  و برخاست  

 و آورد باال دست میداد، خشم بوی که جدیتی آن با چشمش در چشم

  در دیگرش، دست با بعد و گرفت را  شروین کروات محکم گره



  در وضوح به را  خفگی حس که  کرد محکم آنرا چنان لحظه یک

.  دیدم  شروین ی چهره  

  خب؟.... نشی خفه فقط باش مراقب_

  طعنه لبخند. بیاید باال شروین نفس تا کرد ُشل را گره فوری بعد و

. چرخید  من سمت سرش و زد داری  

.... دیگه  بار یه اگه_  

.  شروین با سخنش روی و بود من به نگاهش  

 ات خفه گردنت، دور دراز طناب  همین با.... بشی مزاحمش_

.  پسر آقا میکنم  

.  کرد تنگ غیض با را چپش چشم شروین  

  که اختیارشو چکارشی؟ تو.... دارم دوستش... داره دوستم_

. نداری  

  جواد محمد نگاه خونسردی،  کمال در اینبار و  کشید پری نفس

.  آمد من سمت  

.  کوچیکه  خواهر بسه دیگه تفریح.... بریم باید.... در سمت برو_  

.... حاال زوده_  

.شد ساکت سالن کل که زد  ای نعره چنان  

......  برووووو گفتم بهت_  



.  بود سرتر  من از لجبازی در او. کردم لج او با که کردم اشتباه

 دیدم سالن سکوت در اما بروم در سمت بقیه نگاه  زیر  شدم مجبور

:گفت  شروین به رو جواد محمد که  

 با اختیارشم!... چکارشم؟ من  فهمیدی حاال.... ؟ نه یا دیدی_

! خوشگل پسر خوب.... منه  

.  زد  شروین ی گونه به آهسته راستش دست با و  

.  پسر  خوشگل آفرین_  

  اش همراهی از داشتم دلشوره. آمد سرم پشت بلندش، های قدم با و

 مرا که بود جدیتی هایش اخم پشت. کردم سکوت ناچار و

. ترساندمی  
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   محمدجواد#

 

 که غیرتی رگ  آن از بیشتر آمدیم، بیرون که شروین ی خانه از

. بودم دالرام خطرناک روابط  این نگران بود، زده باال بدجوری  



  مادر و بزند سر  او از جبران،  قابل غیر خطایی باز که بود کافی

. شود  بیمارستان راهی  

.دختر این بود نداده حرصسش کم  

  خوب. انگار بود شده الل هم  او. کردم سکوت ماشین خود تا 

  ی همه با چرا نمیفهمیدم اما ترسدمی من  از بدجوری که دانستممی

! کردمی گل اش لجبازی رگ گاهی اوصاف این  

: گفت زدم را دزدگیر قفل تا رسیدیم که ماشین به  

.... میشه میگم_  

.  خواندم را حرفش ته تا گفت را«  میشه»   همان  

. بشین.... نمیشه_  

. جلو صندلی روی نشست  ناچار هم او و فرمان پشت نشستم  

:گفت که  بودیم خانه به حرکت  مسیر در و  گذشت که کمی  

.... برادر دیگه نباش اخالق بد_  

 ی نقطه به را اعصابم ی شده سرد دیگ باز تا گفت را  برادر عمدا

. برساند جوش  

...  ببین_  

  را کالمم ی ادامه و کشیدم که بود  کافی آرامشم برای بلند نفس یه

.  گرفتم  



 چی واسه توئه عاشق  که پسری.... نیومد خوشم پسره این از هیچ_

  اگه بگو بهش.... کرده؟؟ پر رنگارنگ دختر تا صد  با رو  دورش

 میاد میشه بلند آدم ی بچه مثل هفته همین میخوادت واقعا

....  وگرنه  خواستگاری  

. رفت باال صدایش  

  برت وهم گفتم بهت که  برادر برادر دوتا انگار!.... چی؟ وگرنه_

  ربطی تو به.... برادررررر نخیر!.... برادرمی؟ که داشته

.... رفیقمه.... دوستمه.... نیست هم  خواستگارم اصال.... نداره

! َسنَنَن؟ رو تو... دارم دوستش  

! جوش ی نقطه به بودم رسیده. لحظه یک بستم چشم  

  که نبینم پسره این با رو تو.... بهت میگم آخر بار برای ببین_

 طاقت روز  دو که بزرگت مامان   همون پیش میفرستمت ببینم،

.... نداره تحملتو  

. آمده جوش به دیگ رفت سر!... نشد و   

: زدم فریاد  

! .... جونش؟ بالی شدی که  میخوای من مادر جون از چی_ 

 تو و توئه فکر به چقدر.... کردی؟ فکر هیچ.... حالشو؟ نمیبینی

میدی؟ حرصسش فقط  

: داد جواب آهسته دقیقه چند از بعد اما کرد سکوت ای دقیقه چند  



 که شدید باعث مادرت و تو.... میگرم  مادرمو زندگی انتقام دارم_

 من و بودید خوشحال و خوشبخت  خودتون... نخواد رو ما بابا دیگه

.  تنها مادرم و  

. آزرد می مرا دختر این تفکرات چقدر  

  من مادر که میدونی خوب خودتم حاال خوبه!.... آخه؟ چی انتقام_

  بیمارستان تو سرش باالی مادرت،  عمر آخر لحظه تا که بود

  و میدونن همه دیگه رو اینا.... یادته مادرت حرفای خوبه!.... بود

. میجنگی  باهاش داری تو  

: فریاد و گریه زیر  زد ناگهان  

 داره که حسادتی با... زندگیم با... خودم با.... میجنگم دارم آره_

 االن تو و دادم دست از رو مادرم  من.... میخوره وجودمو  ذره ذره

.... چی من ولی.... داری مهربون خیلی خواهر یه.... داری مادر

 رو دیدنم روز دو تحمل... شده عاصی دستم از هم  مادربزرگم حتی

. نمیخواد منو  کی هیچ.... ندارم حامی.... ندارم خواهرم .... نداره  

. چیست دردش فهمیدم تازه  

  من سر بر خاک. نگاهش اختیار  بی و کردم پارک خیابان ی گوشه

 اما بودم نوشته کتاب چندتا و بود  روانشناسی تحصیالتم مثال که

! نشدم متوجه را دالرام روحی درد  

. کشیدم پری نفس  

 بهارم.... کن حساب برادر یه مثل  من رو اینه، دردت اگه_

 همه  ما.... تنهایی؟ گفته کی.... مادرت مثل منم، مادر.... خواهرت



 اومدم نمی باهات امشب که نبودم فکرت به اگه.... داریم هواتو

. خب نگرانتم !.... آدمیه  جور چه چلغوز ی پسره اون ببینم  

:گفتم شدنش آرام برای که بود مانده اشکانش ی مانده ته هنوز  

   کنم؟ مهمونت شام یه میخوای_

. کرد نگاهم تعجب با  

!  شام؟_  

  بریم؟ االن.... آره_

: گفتم میدادم هول جلو به را دنده باز حالیکه در  من و زد لبخندی  

  خشک ما نگی که بخور ات ریشی متر دو برادر با شام یه_

  حساب  من رو بعد به این از داشتی کاری هر ضمن در... مقدسیم

.  کن  
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مستانه#  

 



 آرام دالرام هم نامعلومی، دلیل  چه به دانمنمی که بود روزی چند

. جواد محمد هم بود، گرفته  

 تاپ جواد، محمد دادن حرص برای که دالرام!... برایم بود عجیب

  شلوارش، و  بود شده بلند آستین بلوزهای. نمیپوشید شلوارک و

گشادی و ساده خانگی شلوار  

. نداشت اش قبلی های تیپ با شباهتی هیچ که  

  هنوز من و نداشتند هم با برخوردی یا حرفی هنوز دو هر آنکه با

!  رفتاری  آشکار تفاوت این از بودم متعجب  

. کنم تکمیل را کتابم باقی تا کردم  استفاده آرام  اوضاع همان از  

   باز را  بود نوشته که هایی خط آخرین و گرفتم دست به قلم

. خواندم  

 به بازگشتم و کرد  سیر زمان در  باز روحم انگار اتاق  سکوت در و

  دکتر خانم آمدن با که روزهایی  همان درست. ام جوانی روزهای

. بود خراب حالم روحی، زهره  

  چشمانم که آنقدر. میکردم حس را  کلمات احساس پر  قلب داشتم من

  روزها  همان به شدم پرت باز گویی اما قلم به دستم و بود کاغذ به

....  ها شب و  

 

 



 معنای به آرام. بودم گرفته آرام حامد  رفتارهای بخاطر روزی چند

  که بود ای مستانه جنس از که لبخندهایی همان معنای به... ظاهر

. بود زده چهره به نقاب تنها  

  خراب  سرش روی را روحی دکتر اتاق وگرنه نبود دستم ای بهانه

 بهانه خواستنمی  که دانستمی خوب حامد انگار و بودم کرده

. بدهد دستم  

 اول. میزدم درمانگاه به سری فوری میخواباندم،  را جواد محمد تا

  گاهی. میرفتم حامد پیش استراحت، و چای ی بهانه به همه از

.  کنم آرام را ناآرامم قلب تا ایستادم می وا گوش  

  مرا داشت بدجوری اما بود ناپیدا گرچه که پا به درونم آتشی اما

. سوزاندمی  

. میشدم آرام داشتم تقریبا. گذشت منوال همین به روزی چند

  را آرامم نا اعصاب تا شدندمی محو یکی یکی داشتند احتماالت

..... یکروز که کنند آرام  

 بی لعنتی آنروز چرا دانمنمی من و بود گلنار  پیش جواد محمد

. داشتم دلشوره خودی  

. بایستم قد تمام دلشوره مقابل تا نشد کردم کاری هر  

  جایی؟ یه برم من داری رو جواد محمد هوای گلنار_

. آمد سمتم  نگاهش  

   ؟!کجا_



.  میام زود_  

. نبود جور سؤالش با جوابم. زد کجی لبخند  

...  بیا زود   فقط... برو_  

 هم خودم حتی و پوشیدم مانتو. خانه برگشتم و  برخاستم فوری

.  بود ظهر  سر. رفتم درمانگاه سمت سریع چطور نشدم متوجه

. بود خلوت  خلوت درمانگاه  

. لرزاند را  دلم سالن سکوت  

. میزد خانه  به سری درنگاه  خلوتی زمان در همیشه   حامد چون  

  که بود گردش  در ، روحی دکتر خانم و حامد اتاق در بین نگاهم

. شد حامد اتاق جلب  

. بود باز اندکی اتاقش در الی  

 میخواست انگار که قلبی تند های تگش میان در و  رفتم جلو آهسته

  خیر اتاق داخل به اراده بی لرزشی با چشمانم های حدقه بایستد،

...  شد  
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 حالیکه در حامد و بود ایستاده حامد میز مقابل دکتر خانم... بله

. میکرد صحبت او با لب به لبخند داشت، دست در ای برگه  

 آنها که نکشم هم نفس حتی تا کردم  می خفه را خودم داشتم تقریبا

.  نسازم خود  ی متوجه را  

  خانم به نگاهش آنکه با. .. میزد آتش  مرا داشت حامد لبخند همان و

. کردم برداشت  معنا هزار به را لبخند آن من  اما نبود دکتر  

 دیوانه رسما من  و خندید دکتر  خانم و گفت چیزی حامد اینکه تا

  محمد سراغ اول خانه، به برگشتم. داد دست من به  بدی حال. شدم

.  بود گلنار پیش که رفتم جواد  

 زدم  حدس صدایش آرام لحن از  کرد  باز را اش خانه در گلنار تا

:گفت خودش اما خوابیده جواد محمد که  

 شد بیدار بده انجام رو کارات برو... جان  مستانه خوابیده_

. میارمش  

.باشه_   

! مستانه_  

:گفت که بودم برنداشته هم قدم یک حتی هنوز. ایستادم  



! اینجوریه؟ قیافت چرا.... شده؟ چی.... چیه؟_  

  برای را ام زندگی های  راز نداشتم عادت. انداختم زیر به سر تنها

.  کنم فاش کسی  

. کنم  استراحت میرم... نیست خوش کم یه حالم هیچی_   

  سرم دور خاطرات کردم، باز را خانه در تا!... استراحتی چه

  همان  از حامد، های محبت از... ام بارداری لحظات از. چرخید

. آمد زلزله که  روزی  

  باید غذا و. بودم نُشسته را صبحانه ظرفهای. رفتم آشپزخانه سمت

.... کار اینهمه برای بود خراب چقدر حالم و میپختم  

  فکر هزار اما  کردم کار درگیر را خودم کمی... اما بودم ناچار

 دکتر ی خنده صدای و حامد لبخند و کرد پیدا انتشار سرم در سمی

.  گرفت  را توانم روحی،  

  کار از دست طرفشویی کنار همانجا. شد سرازیر  چشمانم از اشک

. کشیدم  

  من از را ام خوشبختی که بودم بدبخت اینقدر باید من چرا

! میدزدیدند؟  

. بودم داده سختی تاوان آرامش این به  رسیدن  برای من  

 تا حامد که را صبحانه چایی  لیوان بلند جیغی با  همراه ناگهان و

  سینک روی چنان داشتم، را شستنش قصد من و بود، خورده نصفه

  سینک درون هایش  خرده و شکست دستم میان لیوان که کوبیدم

. ریخت  



  خاموش که درونم آتش بود، آتشی چه دانمنمی. شد  جاری اشکانم و

! نمیشد  

  خرابم هوای  و حال از مرا هم، دستم خون باریک جوی حتی

.  نکشید بیرون  

. آمد در ضربات صدای   

  خوبی؟! مستانه_

. بود شنیده را جیغم صدای حتما  

. باشم تنها میخوام.... برو  گلنار خوبم_  

. بزنم حدس را  اش چهره حالت توانستممی هم در پشت از حتی  

 خوب حالت تو.... نگو دروغ دیگه من به الاقل ولی... باشه_ 

.  ریخته بهم ات روحی حال.... نیست  

: زدم فریاد سرش که گلنار بیچاره و  

. بروووو میگم بهت_  

  بستن قدر  به الاقل تا گریستم آنقدر سینک پای همانجا. رفت و

  جان بود، بریده لیوان، تیز  ی شده خرد های  تکه با که دستی

. بگیرم  

 با حوصلگی، بی روی از فقط بلکه... استریل باند با نه اما

.نشستم آشپزخانه کف کابینت، پای و بستم را دستم ام روسری  

! سپرده خانه سکوت به گوش و دیوار به زده زل  



. اینبار میشدم آرام شاید  
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  باز کلید با خانه در که بودم شده فکر و خیال غرق ولی نه، که آرام

. شد  

: پرسید سراسیمه در جلوی همان از. بود حامد  

! مستانه؟ شده چی_  

.  بود کرده خبرش گلنار حتما  

. کرد بررسی را پایم  تا سر و آمد جلو  که ندادم جوابی  

  بده؟ حالت_

.  بودم بسته روسری با که افتاد دستم به نگاهش. ندادم جوابی چون  

  بستی؟ روسری با میکنه درد دستت_



  و کردم کج دیگری طرف را سرم او، های پرسش از حوصله بی

 درد علت تا کردمی بسته و باز  را دستم انگشتان حالیکه در او

:پرسید باز بداند را دستم  

   داره؟ درد االن_

 دیدن با و کرد  باز را دستم دور  روسری کالفه ندادم، جوابی چون

. شد متعجب دستم زخم  

  دارم نمیگی هیچی چرا پس... بُریدی؟ رو دستت!.... مستانه؟_

!  میکنم؟ چک رو دستت انگشتای  

  هنوز. نداشتم را اش حوصله. کشیدم دستش میان از  محکم را دستم

. بود چشمانم مقابل لبخندش زهرآگین  تصویر  

! تو؟ شده چت_  

.  شد رفتارم مات او و ایستادم ظرفشویی پای وضع همان با  

 سالمتی نا... میبندن؟ روسری با آخه رو زخم اون... توام؟ با_

. میکنه عفونت!... پرستاری خودت  

  سکوتم از که برداشتم را اسکاچ حرفهایش  و دستم زخم به توجه بی

.  شد حرصی  

. زد چپم بازوی به خشونت کمی با حتی. آمد  سمتم و برخاست  

. ببینم اونور برو_  

.  شد تر عصبی اینبار او و نرفتم  



  اگه زخمی دست اون با!... میاری؟ در چیه اداها این... ها توام با_

. میشکنم خونه وسط رو  ظرفا ی همه بزنی، ظرفا به دست  

 با را او. شدم دور کنارش از و کشیدم آب را  دستم حرص با

  اتاق سمت و گذاشتم تنها ُشستمی یا میشکست یا که ظرفهایی

! کرد انتخاب را گزینه اولین  او و رفتم خواب  

  شستمی هم. کرد پر را خانه تمام که انداخت راه به صدایی و سر

.  زدمی حرف عصبانیت، و   حرص با هم و شکستمی هم و  

  جور هزار با شب تا درمانگاه توی.... دستت از شدم خسته_

  اون ی همه بجای فقط، یکی تو اونوقت... میزنم کله  و سر مریض

! میکنی دیوونه  منو ثانیه یک در نفر هزار  

. شد بلند فریادش صدای ناگهان  

.  بودم کرده اش عصبانی خیلی اینبار شاید  

.... که واقعا... نمیگی؟ بهم هیچی چرا!.... چته؟ میگم بهت_  

 بلند را صدایش  دوباره و شست صدا  و سر با را لیوان چندتایی باز

: کرد  

. بذارم بیابون به سر دستت از میخواد دلم_  

 دوتا فوری. نکردم معطل!... شکست را دلم چقدر اش جمله آن و

  درون کردم مچاله و برداشتم خودم و جواد محمد  برای لباس دست

.  زدم بیرون اتاق از و پوشیدم مانتو و بچه  مخصوص ساک  

. آمد دنبالم رسیدم، خانه در جلوی تا  



. بود عصبی خیلی  

!  کجا؟_  

. برداشتم جاکفشی درون از را هایم  کفش و کردم  فرار نگاهش از  

  جواد، محمد منو.... میذارم من.... بذاری؟ بیابون به سر تو چرا_

. جان خانم پیش میریم روزی چند  

. نکرده الزم... نخیر_   
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!  نبود تندی آن به اخمش آنروز تا. داد نشان من به را اخمش  

....  نه میگم... مستانه_  

.  زدم پوزخند  



 تنها دکتر خانم و تو برم من.... عزیزم برم بذار!.... نه؟ چرا_

.... شنویدمی گل و میگید گل.... میشید راحت... میشید  

 ادامه و چشمانش توی زدم زل. گرفتم کم دست را نگاهش خشم

:دادم  

...  خواستید اگه تا دوتا شما واسه میشی خالی خونه اصال_  

 که سیلی از  ای لحظه من و. برگشت کامل دستش ضرب با سرم

  های لباس ساک بند که شدم شوکه آنقدر نمیکردم، رو  فکرش حتی

  و مات هنوز من  و افتاد و خورد ُسر ام شانه کنار از دوشم، روی

.  زد فریاد اینبار او و بودم ایستاده مقابلش مبهوت  

 از.... ببینمت نمیخوام دیگه... مستانه احمقی  خیلی... دیوونه_

... شو دور  چشمم جلوی  

 یک انگار که  جوری. شد تکه  هزار قلبم کردم حس  چرا دانمنمی

. شودمی تکه هزار زمین به اصابت با ای شیشه گوی  

  خاطرات از پر که ای سینه درون قلبم ریز  های تکه ریخت

. بود عاشقانه  

  را هایم کفش فقط و کردم باز  را خانه در... اما نکردم معطل

....  آباد ناکجا مقصد به دویدم چطور نفهمیدم حتی و. پوشیدم  

  پسشان محکم من و کردمی تار را دیدم هم سر پشت که بود اشک

 ساعتی بد. کنم  گریه بلند که شدم  دور درمانگاه از آنقدر. میزدم

. بود  



 خانم ی خانه قطعا و بود رفته که بود وقت خیلی روستا  بوس مینی

.  بروم توانستمنمی جان  

  در درست و بودم آمده بیرون روستا  از. چرخید  اطراف به نگاهم

 بوس مینی  منتظر  صبح، روز  هر  مسافران،  همیشه که محلی

! ایستاده شدند،می  

 صدای با من و نبود آنجا کسی بود ظهر سر. بود خلوت  برم و دور

. گریستم بلند  

. نداشتم راهی. برمیگشتم باید ناچار ولی ماندم همانجا ای لحظه چند

. میخواست شیر میشد بیدار اگر جواد محمد  

 کوه پای تا بودم کرده قهر که روزی آن مثل باز میخواست دلم اما

 می دنبالم حامد یا که نشستممی آنقدر ام تنهایی غار درون و میرفتم

. بفهمد را حالم که میشد نگرانم آنقدر یا آمد  

. رفتن حال نه و بود حسی نه. نداشتم  هم را  غار به رفتن پای اما  

 بودم، دویدم  بوس مینی استقرار محل تا که را روستا  باالیی سر

  را  پیمان بهداری، ی سوخته های خرابه نزدیک درست. برگشتم

  درست او و. شدم مخفی بهداری دیوار  پشت فوری. میدوید که دیدم

. ایستاد سوخته، نیمه دیوارهای از کمی ی فاصله با  

 نفس صدای که دانستمنمی را علتش هنوز من و بود کالفه هم او

:پرسید بلند که شنیدم  را حامد تند های  

   کردی؟ پیداش_



  باید وگرنه نرفته غار سمت .... دویدم رودخونه تا... نه_

. باشه گذشته هم رودخونه از سرعت این به نمیتونه... میدیدمش  

. نیاد سرش بالیی پیمان_  

. کرد  زنده گلویم در را بغض باز حامد ی جمله همان  

   کاظم؟ مش  باغ رفته شاید... براست و دور همین.... بابا نه_ 

.  میشناسمش... نمیره کسی باغ توی  تنهایی.... نه_  

! شهر بره بوس مینی بی نمیتونه!... پس؟  رفته کجا_   

  وجودم آتش. نشکند بغضم تا گرفتم را دهانم جلوی دستی دو 

:گفت حامد که ام شکسته قلب های خرده بر کشیدمی شعله همچنان  

. میکنم پیداش میگردم من.... دارم  مریض... درمونگاه برو تو_  

  رفتنش با رفت، که حامد بعد کمی  و شنیدم را پیمان پای صدای

. شد   سرازیر اشکم  

  دکتر وجود ، مسموم  فکر این اما ندارد مرا دوری طاقت دانستممی

  مرا داشت نداشت، معنایی هیچ شاید که لبخندی آن حتی روحی،

.  کردمی روانی  

 من. بودم همسرم های محبت  عاشق من. بودم زن یک من

. شوم شریک کسی با را او نمیخواستم  
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  خاطره کلی که ای سوخته ساختمان. بهداری سمت چرخید نگاهم

 وارد آهسته که بود چشمانم  توی اشک. کرد  زنده سرم در را

.  شدم وارد و گذاشتم اش شده سیاه های پله روی پا. شدم بهداری  

  آتش و بارداری تا حامد با ام آشنایی از!.... داشتم خاطره چقدر

. بهداری سوزی  

 با حتی. دارم دوست را حامد  چقدر آمد یادم باز که بود لحظه ان

. آمده پیش دلخوری ی همه  

 اتاق و بود سیاه  سقف تا دیوارها.  زدم واکسیناسیون اتاق در چرخی

.  خالی اثاثیه از  

 و بستم چشم و نشستم  اش خاکی های  موزائیک روی  دیوارش کنج

.  گریستم آهسته  

. شد باز زبانم چرا دانمنمی و  

  زندگی ی همه  من... دیدم زجر خیلی من.... خداااااا منو میبینی_

.... اول از.... کردم  شروع باز ولی .... دادم دست از یکبار رو ام

  دوران عشق شکست رنج با.... ساختم  مادرم و پدر مصیبت غم با



 و حامد با حتی.... روستا این های سختی با.... ساختم ام کودکی

....  هاش گیری بهانه تمام  

  داشت جا هنوز دلم  و اشک از بود خیس صورتم. کردم   خم را سرم

.  کردن گله برای  

:زدم  فریاد ناگهان  

  طاقت من.... خدااااا نگیر ازم رو حامد.... دارم دوستش من_

... بره بذاره دکتره این.... خدااااا نگیر ازم زندگیمو .... ندارم  

. باشه نمیخوام..... باشه اینجا نمیخوام من  

 شده سیاه دیوارهای روی که ای ماهه چند سکوت هایم  هق  هق و

  را هایم جیغ. زدم  را فریادهایم. شکست  را بود، نشسته درمانگاه ی

. کرد ُهلم پایی صدای که ریختم را  اشکانم و کشیدم  

 حامد تا نبرد زمان  بیشتر ثانیه چند  و. کردن سکوت برای بود دیر

 در دویده، دنبالم چقدر بود معلوم که ای نیمه نیمه های نفس با

. شد  ظاهر در  سیاه چوب چهار  

. برگرداندم او از را نگاهم فوری  

.  باشد نشنیده را صدایم کاش  

. بود ام لحظه آن آرزوی تنها این  

 قدم همان نوع از. شد وارد بعد و ایستاد در جلوی  را ای ثانیه چند

!  نگران اما است آرام چقدر  که فهمیدم هایش  

. شد خم پایش های پنجه روی  و شکست  زانو  من، مقابل  



 ولی باشد شده خشک  اشکانم کاش. میچرخید صورتم توی نگاهش

. نبود اینطور قطعا  

  جای که طرفی همان درست. کرد دراز صورتم سمت را دستش

. بود اش سیلی  

  اما. نگاهش نه و کنم گریه نه که داشتم نگه سختی به را خودم

. نشد  

... جان مستانه_  

  اصوات لرزش مثل کرد، ادا که حروفی تک تک  لرزش با دلم

. لرزید صدایش،  

! مستانه_  

! نبود من گلوی   بغض از کمتر گلویش بغض  

  طرف دو دودست با که برگشته او از سرم ساکت، همچنان من و

. چرخاند مقابلش  را سرم  و گرفت  را سرم  

  زار داشتم دلم در من و میجوشید اشک از موجی در چشمانش،

. ربود  من از آنهم که میکردم مقاومت ظاهر  در اما میزدم  

 ام دیوونه چرا.... میکنی؟ اینجوری من روان  و  روح با چرا_

! منو؟ نداری باور چرا!... میکنی؟  

  جلو را دستش دو. دانمنمی چی از. گریست خودش من از قبل و

  سالح خلع. کشاند آغوشش تا  مرا  و گرفت را هایم شانه و کشید



  گریستمی که  همانطوری و آغوشش در کشید مرا  مقابلش، بودم

: گفت گوشم زیر  

.... الهی بشه  قطع دستم.... منو ببخش خدا رو تو.... ببخشید_

  اینجوری رو تو که بمیرم من الهی.... جان مستانه.... دستم بشکنه

.  نبینم  

. برخاست عصبانیت با ام گریه صدای  

....  نکنه خدا_  

 که حینی در. کرد خرابتر را حالش گفتم که ای نکنه خدا  همان و

:داد ادامه بلندتر گریست،می  

!  چرا؟! زدم؟ چرا.... الهی بمیرم.... کردم غلط_   

. کنم  آرامش بودم مجبور من حاال  

. نداشت ضرب ات سیلی.... حامد نگو_  

  های گریه میان  صدایش و شد بلند هقش هق آمد که سیلی اسم و

.  گم نفسش، یک  

...  نمیزدم کاش_  

 

 

یگانه _مرضیه# محبوب نویسنده  قلم به        

 



     نویسنده واسم کانال  بالینک حتی حرام_رمان_کپی# 

 

           عشق  حدیث کانال          

 

           • . • . •  

 

•┈┈••✾❣✾••┈┈• 

 @hadis_eshghe 

•┈┈••✾❣✾••┈┈• 

 

             اول پارت به رفتن        

 

https://eitaa.com/hadis_eshghe/18459 

   آنالین_رمان#

   2پیچک_مثل#

  277_پارت#



 

 

  

  و بگیری بغلت توی رو زندگیت های ثانیه میخواد دلت گاهی

.  کند رحم شاید، بلکه که کنی را  زمانش گذر و دنیا التماس اونقدر

 برایت ها ثانیه آن و شود متوقف حتی دنیا. بایستد. کند معجزه

! بماند  

 سیلی، یک  بابت تنها که هایی اشک آن با حامد آغوش در من

. داشتم حسی همچین ریخت،  

:پرسید بارها و بوسید  بارها را صورتم  

   زدم؟ محکم_

 را، قلبم ی شده  خرد های ذره ذره داشت که لبخندی با تنها من و

: دادم را جوابش میزد، پیوند بهم  

....  نه_  

.  نشد قانع باز و   

.  بگو راستشو!... میگی؟ خرابم حال بخاطر_  

.... خودم جان به نه_   

. کرد اخم فوری  

.  من جان بگو.... من جان.... تو؟ جان چرا_  



. انداختم دستش باز من و  

... من جان به_    

.  زد گره ای نیمه لبخند با را  شمحکم اخم  

.... من  جان به بگو_  

.... من جان به_  

 دید، را ام خنده وقتی. خندیدم اخمهایش به دل ته  از اینبار من و

.شد لبانش رنگ لبخند  

 آتش ی دوده از بود شده سیاه که  واکسیناسیون اتاقک در باز مرا 

.  کشید آغوش در سوزی،  

.  کرد نگاهم  عمیق و را  ام پیشانی بوسید  

  روحی دکتر  فکر تو که بگی من به میتونی چطور!.... مستانه_

! ...  هستم؟  

 قلبی گویی که خاص  لحنی با باز که نداشتم را کالمش این انتظار

 میتپید، زبانش،  بر جاری کلمات ی گوشه گوشه در احساس، پر

: داد ادامه  

  شک من به چرا!.... نمیکنم؟ هم  نگاهش حتی میشه باورت_

 من به.... زندگیمون و من به هنوز میبینم وقتی!... آخه؟ میکنی

.  میکنم مرگ آرزوی که میشه بد اونقدر حالم داری، شک.... قلبم  

. خجالت از شدم آب  



  چکار را ام زنانه حسادت حس اما اوست با حق دانستممی

!  میکردم  

! حامد_  

.  حامد جااااان_  

 از امااینبار گرفت بغضم باز که آنقدر! کشید را جان  الف قد چقدر

.  ذوق  

 وقتی.... ؟! آسونه من برای میکنی  فکر... نیست خودم دست_

.... بشه تموم واسم دنیا میخواد داشتی دوستش  روزی یه میدونم

  و میخنده تو کنار  و میاد پیشت گاهی گه و همکارته میدونم وقتی

.... میرم جنون  مرز تا میدی، تحویلش ساده  لبخند یه تو حتی

  تمام برای کسی هر  که کن قبول ازم... منی زندگی تموم تو... حامد

. حریصه زندگیش  

  ام شانه باز و کرد فوت لبانش الی  از محکم را اش شده حبس نفس

.  باشد مهمان اش سینه روی درست سرم تا کشید را  

.  کرد زمزمه  آهسته که شنیدم می را قلبش  نامنظم های تپش  

.... وجودمی تموم.... هیچ که  زندگیم تموم هم تو .... بشم فدات_

.  میمیرم تو بدون  

 ترمیم را یمان شکسته دل دعوایی هر توی بودیم بلد قشنگ چقدر

. کنیم  

 قلبی من به  نو، از دوباره توانستمی اش معجزه که کلماتی با

. تپیدن برای ببخشد  



!  کند ام زنده دوباره توانستمی هایش بوسه  

! فراموشی بیماری به کند مبتال مرا توانستمی آغوشش و  

 و بود رسیده  فرا درمانگاه تعطیلی ساعت. برگشتیم درمانگاه به

 گریه صدای که رفتیم باال ها پله از هم با. نبود سالن  در مریضی

. رسید گوشم به جواد محمد ی  
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  در داشت، آغوش در که محمدجوادی با گلنار. خانه سمت دویدم

 حتی و. بود هم دکتر خانم. بودند ایستاده پیمان با  دوم طبقه پاگرد

.  نکردم روانه هم  سمتش را نگاهم  

.  کرد چرخش  ما سمت شان،  سه هر نگاه  

. باریدمی گلنار  و پیمان ی چهره  از کالفگی  

:زد کنایه که بود نفری  اولین پیمان  

! که شدی گم هم تو گفتم.... دکتر؟ بودی کجا_  



.... که اومد پیش مشکلی.... نه_  

 و بود افتاده هق هق به گریه شدت از که جوادی محمد سمت دویدم

. بود  شده آرام گلنار بغل در فقط انگار  

. کشید سمتم را   خودش  من، شدن نزدیک با اما  

  لحظاتی برای  اما میخواست شیر قطعا که او و گرفتم آغوشش در

. بگیرد آرام تا گذاشت ام شانه روی را  سرش تنها  

:گفت روحی دکتر لحظه همان و  

.  اتاقم به  میرم من... شدند پیدا گمشده، پدر و  مادر.... خب_  

  ربطی او به اما دلیل بی شاید. گرفتم دل به حرفش از خیلی

. نداشت  

: گفت  پیمان او رفتن با  

  نمیاد، من بغل محمدجواد.... بکنید منم گلنار حال رعایت بابا_

. چرخوند رو بچه این بس از گرفت درد کمر گلنار  

.  جان  گلنار کن حالل_  

 نیمه لبخند و حرفش بخاطر کرد پیمان ی حواله اخمی فوری گلنار

.  روانه من سمت ای  

. نداره اشکال.... میاد پیش.... جان مستانه حرفیه چه این_   

 آهسته پیمان شنیدم که بدهم شیر  را جواد محمد تا رفتم خانه سمت

:پرسید  



  بود؟ کجا حاال_

. بهداری های خرابه توی_  

  را جواد محمد و   اتاق کف نشستم. نشنیدم را حرفهایشان باقی دیگر

. آمد حامد که شد خواب مست. دادم شیر  

  بتادین و باند با  و شست را  صورتش و دست بست، که را خانه در

.  آمد سراغم  

:گفت که خوردمی شیر جواد  محمد هنوز  

.  میکنه عفونت... ببندم واست بده رو دستت_  

  سمتش را دستم حرفی، هیچ بی. شد روانه دستم زخم   سمت نگاهم

.  کردم دراز  

. بست استریل گاز و باند با و کرد عفونی ضد را دستم  

  حال در زیاد، ی گریه فرط از که افتاد جوادی محمد به نگاهش بعد

. بود برده خوابش شیر  خوردن  

.  نشست لبش روی لبخندی  

  چرا... ؛ دارم خوشبختی و  آرامش.... دارم قشنگی این به زندگی_

! بزنم؟ ب َهمش باید  

  زدن  حرف یا  کردن گریه نای هم  من حتی دیگر. کردم سکوت

.  نداشتم  

. کرد باز را گلسرم آهسته و رفت موهایم  الی به ال دستش  



 ی عاشقانه نجوای همان با باز و کرد مرتب را پریشانم موهای 

. آرامم اش همیشگی  

  قشنگ روزهای....  نکن شک عشقمون به.... مستانه بهترینی تو_

  با را تو من.... نکن خراب وسوسه و خیال و فکر با رو  زندگیمون

. نمیکنم عوض دنیا یه  

 اینگونه کورکورانه حسادت یک سر که میکشیدم  خجالت خودم از

. کردم اذیت را جواد محمد هم و خودش هم خودم هم  

. زد سرش به خوابی بی حامد آنشب  

  های زمزمه از  گاهی و میشدم  بیدار هایش بوسه از گاهی آنکه با

. بودم خواب بیش و کم اما.... هوشیار  

 که بود بخشی آرامش قرص مثل کشیدمی سرم بر که  نوازشی دست

. نمیشد پیدا دنیا جای هیچ  

 از باز که بود عشقی و زندگی جاری جریان محبتش، های بوسه

. گرفتمی جریان هایم  رگ در نو، َسر  

. بود دلنواز رودی،  هر های زمزمه   از زیباتر هایش زمزمه و  

  بشم فدات.... مستانه  منی زندگی بهار تو.... مستانه منی نفس تو_

! اومدی راه روستا بداخالق دکتر با که الهی  

! گذشت چنین این شبی و شد صبح و  

 موجب که جاییبی حسادت عوض در شدم مصمم آنروز فردای

. کنم تغییر بود، شده حامد عصبانیت و دلخوری  



 بود کرده حاضر برایم حامد که ای صبحانه. کردم شروع خانه از

. شدم بکار دست و خوردم نیمه را بود رفته درمانگاه به خودش و  
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.  کردم درست مفصلی ناهار و کردم تمیز را خانه  

 حامد و شود ناهار وقت تا نیاوردم طاقت و کردم مختصری  آرایش

. بیاید  

 اثر در که باندی ی بهانه به و کردم سر روسری و پوشیدم مانتو 

  شود، تعویض بود الزم هم و بود شده کثیف  هم خانه، در کار

. رفتم حامد سراغ  

  روزهای ترین  خلوت از یکی آنروز و نبود درمانگاه در مریضی

. بود درمانگاه  

 اتاق دیدن با که گشودم را اتاقش در زدن، در بی خاطر، همین به

. شدم شوکه اش، خالی  

  دکتر اتاق سمت رفت دلیل بی باز نگاهم و  بستم را اتاق در

.  روحی  



. آمد سراغم خیال  و فکر هزار باز.  شدم وسوسه باز  

  اختیار، بی هایم گوش  و روحی دکتر اتاق در پشت کشید مرا پاهایم

. شنید  

  دکتر از من.... بخوای؟ اینو من  از میتونی چطور! .... حامد_ 

! دارم  برگه مغربی  

. شد بلند حامد صدای و  

.  بتراش ای بهونه یه.... نیست مهم برام_  

. شد تر تیز هایم گوش و. رفت باال قلبم ضربان  

  ولی.... عزیزم نمیشم زندگیت یا کارت مزاحم من.... جان حامد_

... که نخواه من از .... کنم کار تو  کنار دارم دوست  

. آمد هم در  پشت تا حامد، فریاد صدای و   

 محمد جان به.... بری اینجا از میخوام.... میخوام ازت من اتفاقا_

 ام بچه و زن دست من.... نری اینجا  از هفته آخر تا اگه.... جوادم

. میرم اینجا  از و میگیرم رو  

. بزنم  حرف باهاش من بذار!.... حامد_  

.  حتی شد قبل از بلندتر حامد عصبانی صدای و  

 اینجوری نمیخوام.... میشه اذیت داره مستانه!.... نمیفهمی؟ چرا_

 تموم واسم مستانه و اسمی یه واسم فقط تو.... بریزه بهم

.... زندگیم  



 بگی میتونی چطور.... رفته؟ یادت... داریم خاطره کلی باهم ما_

! اسمم؟ یه برات من  

 مستانه خالیتو جای که کنارم نبودی اونقدر چون رفته یادم.... آره_

 که دارم عاشقانه ی خاطره همسرم از اونقدر حاال  و کرد پر برام

. نمیاد یادم خاطراتت و تو از چیزی  

  را روحی دکتر ی گریه صدای که نشست چشمانم در شوق اشک

. شنیدم  

  که همین به من....  نکن دور خودت از اینجوری منو.... حامد_ 

. ام راضی باشم همکارت فقط  

  ازش هیچی که کسی  بخاطر  نمیخوام.... نیستم راضی من_

  کرده، درگیر رو ذهنم و فکر و قلب تمام که کسی ندارم، خاطره

.  کنه نابود خیال و فکر با رو خودش  

 ی گریه با همراه التماس صدای  ولی انگار شدم شوق  از سرشار

.  کرد بد را حالم  باز روحی دکتر  

. بزنم حرف مستانه با من بذار الاقل.... حامد میکنم  خواهش_  

: کشید داد سرش جدی و مصمم  

  زیر  هم رو دکتریت اسم ُحرمت بری مستانه طرف.... نهههههه_

  سرت هات مریض ی همه جلوی  درمونگاه همین توی و میذارم پا

 وقت بهت بیشتر هفته آخر تا بگیر  رو تصمیمت.... میکشم فریاد

  چرا که بیاری مغربی دکتر واسه  بهونه یه نمیتونی تو اگه.... نمیدم

 هم خوبی  ی بهونه.... میتونم من بری، روستا این از میخوای



  کنم تر لب اگه حاال که کردم خدمت روستا این توی اونقدر.... دارم

  های  درمونگاه از یکی توی فرسته می منو مغربی دکتر

. فیروزکوه  

.   آندو صحبت پایان یعنی روحی  دکتر سکوت  

:گفتم دستپاچه من و شد   باز اتاق در و  

  تعویض برام رو دستم پانسمان اومدم!.... اینجایی؟ تو.... سالم_

.  البته نیست زحمتی اگه.... کنی  

. زد  کمرنگی لبخند  

.  اتاقم بیا آره_  

.  رفتم دنبالش حرفی هیچ بی  
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.  شد ورودم  منتظر و گشود برایم را اتاقش در  



 در پشت مدت تمام که باشد نشده متوجه میکردم دعا. شدم وارد

. بودم واستاده گوش روحی  دکتر اتاق  

. عزیزم بشین_  

. کرد شارژ کلی مرا گفت که  عزیزم  

  و میزش، پشت و آورد وسایلی.  نشستم میزش مقابل صندلی روی

. نشست من روی روبه  

  را دستم دور باند حالیکه در او و گذاشتم میز روی  را دستم کف

: گفت کردمی باز  

. گفتم روحی دکتر به چی شنیدی پس_  

.... فقط من.... من_  

. آمد باال ای لحظه سرش  

  مستانه؟ داری اطمینان بهم_

. آره_  

. زد لبخندی و  چرخید صورتم توی  دقیق نگاهش  

  کنی؟ مستم باز میخوای_

!چی؟_  

 یادم رو کشیدی ُسرمه  که باری آخرین!.... کشیدی  ُسرمه چشماتو_

! نیست  

. افتاد پایین سرم  هم و شد حبس نفسم هم خجالت از  



  مست عمر یه منو میتونه هم ُسرمه بدون چشمات.... نباش نگران_

. کنه  

. انداخت وقفه حرفهایش بین سکوت ای ثانیه چند  

. شد دستم باند تعویض مشغول دوباره او و  

  ذهنش تموم که میشه، کسی بند دل وقتی.... جان مستانه میدونی_

  کردنش، نگاه.... بلرزه صداش با  قلبش.... هاش خاطره  از بشه پر

 ات دیوونه اونقدر بتونه هاش دلبری و.... بیاره آدم یاد خاطره کلی

  از که جوری وا  جور های مریض بین رو، روزت تمام که کنه

 یاد فقط و فقط رو ذهنت رو،  تو میزنن، ناله و  میگن، درداشون

  چشماشو وقتی شب، آرامش و سکوت تو... شبا و.... بندازه اون

  شکرت خدایا ؛ بگی  بتونی نشنید، رو هات زمزمه و خوابید و بست

....  دارمش که  

 اشکی . کرد متحولم  بدجوری کالمش ولی. نه یا دانستمی  دانمنمی

. آید فرود چشمم  از حامد تیز نگاه مقابل که کرد اصرار لجباز  

! نماند پنهان  او دید از و  

! مستانه_  

 زود میدونم... نگو دیگه خدا رو تو.... ببخش منو... جان حامد_

  دادنت دست از  فکر.... خدا به نبود خودم دست...  کردم قضاوت

....  اینکه به برسه چه کنه نابود منو میتونه هم  

: گفت فوری  

. منه مرگ  تو و من جدایی روز تنها.... مستانه نمیرسه_  



: نالیدم حرص با  

.  نبینم رو روز  اون الهی بمیرم من.... نگو خدا  رو تو.... نگو_  

 یا دیدم شکسته  سر با رو تو که  روزی  اون از من... نکنه خدا_ 

.... کنم کمکت نمیذاشت که آتیشی های شعله میون که روزی اون

  زیر من تن که بشه جدا دستت از دستم روزی تنها فقط کردم  آرزو

.  من قبر خاک  روی تو دست و باشه خاک  

:گریستم و کردم اعتراض بلند حرص با  

. حامدددد_  

... میره هفته آخر  تا روحی دکتر نباش، نگران.... حامد جااااان_

. میدم قول بهت  

. زد  دستم انگشتان سر به ای بوسه و  

.  شما  دست باند اینم_  

  برای هفته  همان  آخر روحی دکتر. آمد در آب از درست  حامد قول

. رفت  روستا  از همیشه  

  زایمان و زنان دکتر تنها او چون  شدند ناراحت همه  رفتنش از

. شدم خوشحال دل ته از من اما بود درمانگاه و روستا  

! نیاورد  دوامی هم خوشحالی  این اما  

 

 



 

یگانه _مرضیه# محبوب نویسنده  قلم به        

 

     نویسنده واسم کانال  بالینک حتی حرام_رمان_کپی# 

 

           عشق  حدیث کانال          

 

           • . • . •  

 

•┈┈••✾❣✾••┈┈• 

 @hadis_eshghe 

•┈┈••✾❣✾••┈┈• 

 

             اول پارت به رفتن        

 

https://eitaa.com/hadis_eshghe/18459 



   آنالین_رمان#

   2پیچک_مثل#

281_پارت#  

 

 

 

 و خانه کار و خستگی اما شدمنمی سیر هایم خاطره  نوشتن از

  پشت ها ساعت تا نمیگذاشت دالرام مخصوص دردسرهای  گاهی

.  بنویسم هم سر  

 صفحه چند توانستم که ساعتی چند از بعد باز آنروز که مخصوصا

.  آمد سراغم دالرام  درآورم، تحریر قم به را ای  

 خواستمی که بالیی از میلرزید دلم دیدمش می تا. نبود خودم دست

. بود آورده  یا بیاورد سرمان  

. شد اتاقم وارد پوشیده و بلند البته و خانگی شلوار و بلوز یک با  

. جون مستانه_  

  چرخش سمتش تحریم نیز مخصوص  چرخدار  صندلی همان با

.  کردم  

.... جانم_  

.  گرفت دست دو با را اش خانگی بلوز ی گوشه. آمد جلو کمی  



 دوستام با.... من بده اجازه میکنی صحبت بابا با.... شما میگم_

   مسافرت؟  برم روزی چند

 صد در صد  مخالف شما پدر.... نمیکنم کاری همچین من نه_

. است  دوستانه مسافرت  

.  کرد اخمی  

  بره؟ میتونه خودت دختر چطور_

  دانشگاهش بسیج طرف  از اون جان دالرام.... میگی؟   رو بهار_

  دوستانه مسافرت محروم، روستاهای رفته جهادی  های طرح برای

! نرفته  

. کرد  هم لج حتی نظرم به. نشد قانع  

....  خب پوسیدم خونه تو... جهادی سفر بذار رو  اسمش... آره_

  شما گیر کردم گناهی  چه من.... رفته سر ام حوصله... شدم خسته

! افتادم متحجر آدمای  

.  لود الزم آرامشم حفظ برای که کشیدم بلندی نفس  

  محمدجواد که مسجدی بسیج میخواد،  سفر دلت اگر.... خب خیلی_

 که میگم.... گذاشته زیارتی سفر  یه دارند، فعالیت توش بهار و

. بنویسه رو  شما اسم خودش جواد محمد  

. شد بلند اعتراض به صدایش  

 میفرستی دومتری ریش و حاجی مشت یه با منو!.... چی دیگه_

! جهنمه عذاب اینکه!... مسافرت؟  



.  هایش بهانه دست از میشدم داشتم کالفه  

  میخوای اگر.... نیست خوب قلبم حال من.... جان دالرام ببین_

. جان خانم پیش ببره رو شما  جواد محمد میگم کنی لجبازی  

.  کوبید زمین را  پایش حرص با  

  زن پیر اون پیش  فرستیدمی منو میشید خسته ازم.... دیگه آره_

....  غرو غر  

  ماموریت از شما پدر وقتی تا الاقل بدم انجام نمیتونم کاری_

. کنه روشن  رو شما  تکلیف و برگرده  

  فقط خروجش، آخر ی لحظه تا رفت بیرون اتاقم از کنان غر غر

. زد  غر  

. کردم  زمزمه لب زیر  و کشیدم بلندی نفس رفتنش با  

! دستم سپردی  امانتی چه.... شاد مادرت روح_   

 او از اگر دانستممی. نبود بردار دست ها راحتی همین به دالرام اما

. برود و ببندد مخفیانه را مسافرت ساک است،  ممکن شوم غافل  

. جواد محمد دست دادم را  نخ سر شام سفره سر باز ناچار  

!  شد؟ چی مشهد زیارتی سفر.... جان محمدجواد_  

  گذاشتم بشقابش ی گوشه را غذایش  قاشق. چرخید  من سمت سرش

. چرخاند سمتم کنی را اش تنه نیم و  

:پرسید لبخندی  با و گذاشت میز روی آرنج تا را است دست  



! مشهد؟  بیان ما کاروان با دادن افتخار بانو عجب چه_  

....  بود کرده سفر هوس دلش عزیزی یه.... نمیخوام خودم واسه_

.  شما کاروان  از بهتر کی گفتم  

:پرسید لب زیر و کرد  اخمی کالمم مفهوم از جواد محمد  

  کی؟_

. دادم نشانش را دالرام چشم ی اشاره با تنها من و  

 و انداخت بود زده کری به را  خودش که دالرام به  نگاه نیم یک

.  کشید ریشش ته به دستی  

! مشهد ما با بیاد داده افتخار ما مادر  گفتم.... بابا ای_  

  حرکت کی  مشهد  کاروان نگفتی.... حاال دیگه وقت یه باشه_

 میکنه؟

:داد جواب محمدجواد جای به بهار  

. حتما میگم شد خبری... میکنن  ریزی برنامه دارن کنم فکر_  

  بود الزم کنم فکر و بود شده پکر که رفت محمدجوادی سمت نگاهم

. کنم صحبت او با  
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محمدجواد #  

 

 

 که افتاد یادم بود، کشیده  پیش را  مشهد حرف مادر وقتی از

 ی شبانه مهمانی جمع در حضور صورت در که  بود این قرارمان

.  آمد خواهد  ها مذهبی ما جمع در یکبار هم او دالرام، دوستان  

!  شرط این کردن عملی بود سخت چقدر و  

  همین از هم من و کند آبروریزی بخواهد نبود بعید دالرام از

  شام، سفره سر دالرام سکوت و مادر اصرار اما. میترسیدم

. کنم اقدام کرد مجبورم  

  قرآن خواب از قبل همیشه  مثل. رفتم بهار سراغ شام از بعد

 بله او و زدم  اتاقش در به که ضربی تک چند با که خواندمی

. گشودم را  در. گفت،  

:گفتم که بود باز دستانش روی  قرآن  

. بخونی رو قرآنت میکنم صبر_  

  قرآنش حرفی هیچ بی هم او و تحریرش میز صندلی روی نشستم و

. داد ادامه را  



 کتابخانه در اش پزشکی  قطور های کتاب. چرخید  اتاقش در نگاهم

  مقابلم دیوار ی سینه روی و  بود اش دیواری چوبی کوچک ی

. نوشته دست خط چند جز نبود چیزی  

 نشان خودت از  اثری که همین....  ندارد اثبات به نیاز بودن»   

! « مهربانی به هستم زنده من و... هستی  یعنی دهی،  

. بوسید و بست را  قرآنش  

.... خب_  

.  سمتش چرخاندم  را سرم  

. هستی که نیست شکی_  

. تعجب از کرد اخمی  

! چی؟_  

  اشاره اتاقش دیوار روی ی نوشته به دست با و زدم ای نیمه لبخند

. زد لبخند جوابم  در هم او. کردم  

.... دختره این بهار ببین_  

:گفت نداده ادامه هنوز  

!  محمدجواد داره اسم دختره این_  

 با که نمیخواد دلم زیاد اونکه با.... میگم رو دالرام.... خب خیلی_

  جمع تو شاید میگم.... طرفی از ولی بیاد  مشهد سفر تو ما

  این از طرفم یه از... بده رخ توش تحویلی یه بسیج خواهرای



 با کردیم غلط بگیم که بیاره سرمون بالیی یه و کنه لج که میترسم

. بردیمش  خودمون  

  را اش ناراحتی اخمی، با درشتش، چشمان آن با و گزید را لبش

.  داد نشانم  

.... میکنه دعوت رضا امام خود... زیارتیه  سفر!.... جواد محمد_

  رو اسمش کاروان تو که هم کسی هر.... نداره ربطی شما و من به

. نگو اینجوری پس.... طلبیده آقا نوشته  

 بود، کرده آشفته مرا و میدادم ذهنم در که احتماالتی از بلندی نفس

. کشیدم  

 بندازه رو دختره این نمیشه.... برم رضا امام  قربون.... باشه_

  دیگه؟ کاروان یه توی

. خندید ریز بهار  

  من.... خوبیه فکر خیلی اتفاقا.... نمیشه طوری... هم تو کن بس_

 شاید .... نویسیممی رو  اسمش کرد، قبول اگه میزنم  حرف خودش با

. شد متحول و شد ای معجزه یه  

. کشیدم غلیظی آه  

  که نشون اون به نشون بگو، بهش... بیاد باما اصال.... بدونم بعید_

  بچه با کنه قبول کنم  فکر بگی اینو.... بیای باید پس مهمونی، اومدم

. مشهد بیاد دومتری ریش  خودش، قول به های  

   نشون؟ اون  به نشون چی یعنی!... چی؟_



 برام روز مثل کن باور.... دختر این دست از.... میدونه خودش_

. نیست بشو درست این که روشنه  

.  شد بهار  اعتراض صدای  و اخم جوابم باز  

 ببریم رو گناه  بدون مومن عده یه ما نیست قرار!... محمدجواد_

  عده یه تازه.... هم با همه بد و خوب.... هستن همه... زیارتی  سفر

  هایی گناه درون از و خوبه ظاهرمون... باطنیه گناهمون ما از

  فرار ما از هم بقیه  االن نبود، العیوب ستار ما خدای اگه که داریم

.... داره اسم دختر این.... دختر این نگو اینقدر ثانی در.... میکردن

. دالرام  

. آشوب ما دل و آرومه خودش دل.... همون_  

! جواد محمد_  

....  اصال است فرشته یه اون.... بابا تسلیم_  

:دادم ادامه  میرفتم، اتاقش در سمت حالیکه در و برخاستم  

. بود.« بود فرشته یک او»   سلایر، تو که ای فرشته همون البته_  
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دالرام#  

 

 

 ای ضربه با بهار که میکردم چت شروین با داشتم دست به موبایل

. کرد  صحبت درخواست اتاقم در به  

.... جون دالرام_  

....  بله_  

  تو؟ بیام_

 پاتختی روی گذاشتم  رو گوشیم و  نوشتم شروین واسه بای یه فوری

. تختم کنار  

....  بیا_  

  یه راستش، دست با حالیکه در و  زد لبخندی بهار. شد باز اتاقم در

:  گفت میزد، گوشش پشت را لختش موهای از دسته  

  که نشون اون به نشون... بگم بهت گفت محمدجواد راستش_ 

.... مشهد بیای باید مهمونی اومدم  

. شد خشک  بهار صورت تو نگاهم. برد ماتم  

. درشتش  چشمان به زدم  زل درست  



   جون؟ دالرام چی یعنی_

:گفتم  لب زیر و ام پیشونی وسط کوبیدم  رو دستم کف  

....  پسر روحت تو ا ی_  

. برخاست بهار متعجب صدای  

! چی_  

. هستم قولم سر من... نترسه بگو بهش.... بابا هیچی_  

:پرسیدم و بهار سمت چرخیدم بعد و  

  سوار که اولی همون از یعنی.... چیه؟ ها مذهبی شما جو حاال_

  میخونید؟ توسل دعای مشهد خود تا میشید  قطار

 چند از بعد اما شد، چهارتا چشمانش که سوالم از شد شوکه چنان

.  خندید بلند ثانیه،  

! تو ای بامزه قدر چه....  دالرام نکشتت خدا_  

. ولی پرسیدم جدی_  

.  برگشت سمتم نگاهش دوباره  

 مثل دستمونه دعا کتاب یه... ما؟  مورد در میکنی  فکر چی واقعا_

   میگیم؟ ذکر مدام  و ها راهبه

: داد  ادامه که کردم کج سری  

  شیطون و شر.... میکنیم شوخی میخندیم، میگیم،... عزیزم نه_

.  ببینی و بیایی بار یه باید واقعا.... کاروان تو داریم زیاد  



:گفتم و تختم پشتی به زدم تکیه. نمیکردم باور  

 یا میکنم فکر همش.... ندارم رو  شماها با اومدن حس واقعا_

.  کنید گریه و کنید گوش روضه یا بخونید دعا میخواید  

.  خندید بلند بلند بهار باز  

....  است افتاده پا پیش خیلی ما به نسبت تصوراتت.... عزیزم نه_

  کی باز میپرسی ازم ماه هر  دیگه بشی همسفر ما با که بار یه

. مشهد میریم دوباره  

.  ببینم بیام باید اینطوره اگه_  

.  ببینی بیای باید.... آره_  

 ی لبه نشست و  برخاست مقابلم صندلی  روی از بعد  و گفت را این

: داد ادامه و تختم  

  شور و شر دخترای از تا چند  با کنم ریزی برنامه میخوام ببین_

  مرام با و حال  با چقدر ها بچه بفهمی  تا بیافتیم کوپه یه توی بسیج

.  هستن  

  او و شدم مشتاق  که زدمی  حرف  دوستانش شوری  و شر از طوری

.  کرد تعریف برایم را اش قبلی سفرهای ی خاطره  

  یه.... باشند کرده شیطنتت اینقدر بهار دوستان نمیشد، باورم واقعا

  بهار از شب همان  که باشم جمعشون توی که خواست دلم طوری

. بنویسد مشهد زیارتی سفر برای هم  مرا اسم خواستم  



  رنگ من  برای دنیا که بود  مشهد  سفر  همان  از چرا نمیدانم و

.  شد دیگری  

 دیگری ی گونه به را ها آدم که  بود سفر آن در چشمانم هم شاید

. شناخت  

!  را محمدجواد.... بیشتر همه از و  
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  باز، نمیخواست دلم هیچ اما داشتم قرار شروین با همانروز فردای

.  بیافتد راه دنبالم منکر از نهی آقای جناب  

. آمد یادم چیزی که  فرار برای بودم  ای بهانه دنبال  

! تولد  

 را داشتم که کاغذی و دار بند زیبای  های پاکت از یکی و زدم تیپ

.  کردم پر پرت و خرت با  



 پاک سبزی داشتند که بهار و مستانه با رفتم پایین که ها پله از

. شدم مواجه  کردند،می  

  هر بهنگام چرخش با را تره دسته یه حالیکه در و  کرد  نگاهم بهار

:گفت میکرد خرد وسط از دستش، دو  

   جان؟ بهار کجا_

. گرفتم را شالم ی گوشه راستم دست با  

. دوستمه تولد_  

.  انداخت پایم سرتا به دقیقی نگاه هم مستانه  

.  برسونتت بیاد جواد  محمد بذار_  

. خواندممی را ام فاتحه که  آمد می اگر!.... جواد محمد... اُه  

. میرم خودم نه_  

  انداختم و برداشتم را دارم پاشنه های کفش. رفتم در جلوی تا و

. شد  باز خانه ورودی در که پایم جلوی  

! جواد محمد!... بود اش  حاللزاده خود  

 پایین اخمی با  را  سرش فوری و  شد چشم تو چشم من با ای لحظه

.  گرفت  

  سالمتی؟ به کجا_

. دوستم تولد_  



 و کردم بسنده خداحافظی یه به و زدم پا را هایم کفش فوری و

. گریختم  

 هیجان  شدت از و کشیدم بلندی نفس بستم، سرم پشت را حیاط در تا

: گفتم لب زیر  

.  بده گیر باز بود نزدیک.... آخیش_  

 جلب را ام توجه ماشینی بوق صدای نرسیده، کوچه  سر به هنوز

.  کرد  

. عقب به برگشت سرم  

! بود جواد محمد  پژوی!... شانس  این روح تو ا ی  

. شو سوار_  

. برگشت و رفت کوچه  طرف دو نگاهم  

. میرم خودم... نه_  

. کرد تهدیدم جمله یک با تنها او و  

  کنم؟ تعقیبت یا میشی سوار_

. جلو صندلی روی نشستم و دادم سر دستش از بلند پوفی  

   برم؟ کجا_

. شد  طوالنی مکثم و بدم آدرسی چه که ماندم ای لحظه  

  دعوتی؟ تولد گفتی الکی پس_

. بری بتونی که بدم آدرس جوری چه میکنم فکر دارم.... نخیر_  



.  میرم جوری یه بده رو  آدرس... نباش، من نگران تو.... آها_  

 نزدیک آدرسی ناچار  و پاهایم روی کوبیدم را الکی کادوی پاکت

.  دادم را  داشتم قرار که شاپی کافی همان  

. میگم بلدم چشمی برو همونجا تا.... ونک نزدیکای_  

 بود تیز بس از. شده دروغم ی متوجه کردم حس که داد تکان سری

! ریشی  دومتر پسرک  

 و جدی ی قیافه تا پنجره سمت کردم کج را ام کله ونک خود تا

:پرسید ونک میدان به رسیدن با باالخره که نبینم را اخمویش  

   برم؟ کجا حاال.... خب_

. میرم خودم.... باالییه کوچه   همین آها_  

: گفتم و شدم پیاده فوری   

.  بای.... برمیگردم  خودم_  

 تنظیم طوری  را هایم قدم و شدم رد خیابان کنار بزرگ جوی از

. برود او بلکه باشد آهسته که کردم  

.  برگشت عقب به سرم شدم، دور که کمی  

 حرص از لبخندی با!  کردمی نگاهم و بود واستاده هنوز نامرد

  که بود ایستاده همچنان   نرفت رو  از اما. دادم تکان برایش را دستم

 هم باالیی ی کوچه درون تا  شدم مجبور زنان،  فحش لب زیر

. بروم  

.  کردم نگاه عقب به و ایستادم دیوار یک پشت کوچه سر  



. کشیدم سرک باز و کردم تامل  ای ثانیه چند  

:کردم زمزمه  ذوق از و کشیدم بلندی نفس. نبود خبری  

!  بگیری؟ رو مچم میتونی کردی فکر.... آره_  

 با. شد پیدا اش کله و سر باز دیدم که کشیدم سرک دوباره و

.  بود آمده دنبالم ماشینش  

  رد را خانه تایی  چند و افتادم راه  کوچه روی پیاده سمت فوری

  دارم که کردم وانمود و ایستادم خانه در یه جلوی باالخره تا کردم

.  میزنم زنگ  

  وارد حتما من شود، مطمئن من که بود واستاده کوچه سر شعوربی

. میشوم ساختمان  

. دادم بهش دلم توی بودم بلد فحش چی هر  

. کثافت دیگه برو کن ولم_  

. بزنم حقیقتا را آپارتمان واحدهای  از یکی  زنگ شدم ناچار  

....  بله_  

  شده، بد حالش شماست،  آپارتمان تو ام دخترخاله من ببخشید خانم_

. تو بیام زنیدمی رو در ندارم، کلید  

! شد باز  در راحتی این به نشد باورم حتی. شد باز در و  
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 دیدم داشت کوچه، سر از که بودم، جواد محمد تیز نگاه زیر  هنوز

. میزد  

 تا کردم مکث ای دقیقه چند  و شدم آپارتمان حیاط  وارد ناچار

. برود  

.  نبود. کشیدم کوچه به سرکی  گذشت، که کمی  

  خود برگشتم. رو پیاده توی دویدم و بستم را خانه  حیاط در فوری

  میکردم نگاه برم و دور به گاهی  از هر حالیکه در و اصلی میدان

. شدم شاپ کافی وارد نبینم، را  جواد محمد که  

  متعادل، هایی گام با سمتش و زدم لبخندی دور از شروین، دیدن با

. برداشتم قدم  

. سالم_  

. کردی دیر... بشین....  عشقم سالم_  

.  دیگه دیگه_  

   دالرام؟ پس شد چی_



. آمد باال سمتش سرم  

  شد؟ چی چی_

  لحظه هر را دلم و کردمی نگاهم و بود، گرفته که قشنگی ژست با

. ربود می  

... بشناسمت بیشتر  دارم دوست گفتم....مسافرتمون... قرارمون_

.  داده گیر باز ات قراضه داداش اون نکنه.... باشه گفتی  

 بذار... رفته ماموریت بابام.... نمیتونم فعال رو  مسافرت_

.  میکنم راضی  اونو.... برگرده  

.  کرد تیز کمی برایم  را  چشمانش  

 بزنم مشت یه میخواد دلم... داده گیر  ات قالبی داداش همون پس_

. سقف به بچسبه بره که  اش چونه زیر  

. میخوایم همو که توئیم و من مهم.... جان شروین  کن ولش_  

 ازدواج به اقدام شناخت بدون من.... دالرام باشم گفته بهت_

  میگی مسافرت، بریم بیا بشناسیم، همو بی میگم بهت.... نمیکنم

.  خواستگاریت نمیام من چرا نگی بعد... نه  

.  کردم اخم  

  ندارم رو  شرایطش... شو خیال بی رو  مسافرت فعال گفتم بهت_

. میام پارک و شاپ کافی باهات بخوای تا ولی  

:گفت و اش صندلی  پشتی به زد تکیه  



 و شب باشیم  باهم باید.... شناخت نشد که شاپ  کافی و پارک_

  تموم باشم، مطمئن انتخابم از اگه من... بشناسیم  آمل همو  تا روز

. میزنم نامت به رو ام زندگی  

  کج سر کرد،می دیوانه مرا داشت که اصرارش اینهمه از کالفه

. سکوت قهر حالت به و کردم  

میخوری؟ چی... نکن قهر من، خوشگل حاال خوب_  

 خلوت شاپ کافی. چرخید شاپ کافی در نگاهم و ندادم را جوابش

 از که افتاد مردی به چشمم که شدمی پخش مالیمی موزیک و بود

. شد  وارد شاپ کافی  

! جواد محمد  

. زدم پلک باری چند و  کردم  صاف را کمرم. نشد باورم  

! جواد محمد.... شروین وای_  

! چی؟_  

.  را او من هم و دید مرا او هم. شدن مخفی برای بود شده دیر  

 شدم  میزمان بسوی هایگام آمدن منتظر و گرفتم پایین  را سرم تنها

. آمد که  
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. شروین و من بین ما نشست کالمی، هیچ بی و آمد جلو  

  هم  در را هایش پنجه و گذاشت  میز روی را دستانش خونسردی با

.  کرد قالب  

:گفت که بود دستانش به نگاهش  

. مبارک  تولدتون_  

:پرسید متعجب  شروین  

! تولد؟_  

: داد ادامه او که گزیدم محکم را لبم  

! شاپ؟  کافی وسط شدی پرت باالیی کوچه از دفعه یه_  

.  چرخید جواد محمد و من بین شروین، متعجب نگاه  

! دالرام؟ این میگه چی_  

  به و انداختم پایین را سرم تنها. نکردم هم نگاه محمدجواد به حتی

. شد جدی جواد محمد لحن که فرستادم لعنت بدم شانس  

 شما به قبل یدفعه من!.... کنیم؟ چه شما با ما.... جناب خب_

  نشه؟ پیداتون خواهرم  بر و دور دیگه که  نکردم عرض



. ببینم را  شروین  العمل عکس تا آمد  باال کمی سرم  

: داد جواب و کرد اخمی  

  تو نه... توئه خواهر این نه... اوال... جان خوشگل ببین_

 منو... منه عاشق خواهرت باشی، که  هم فرضا ثانیا... برادرشی

  میگی؟ چی حاال... میخواد

 آنقدر. شد طوالنی  مکثش. کرد نگرانم کمی جواد محمد سکوت

! رفتند خواب به ساعت های عقربه گویی که طوالنی  

.  زد داری معنا لبخند شروین  

  ما به بذار کارت پی برو... چیزی  یه شد حاال... خوب پسر خوبه_

.  بگذره خوش هم  

 کافی  محیط در شروین تهدید برای اینبار جواد محمد عصبی صدای

.  پیچید شاپ  

  امثال واسه درازه زبونم... اللم نگفتم، بهت هیچی  نکن فکر ببین_

  در آمارتو ته  تا دوستام دادم.... نیست دعوا جای اینجا ولی تو

. میکنی چکار و میگی چی باش مراقب پس... بیارن  

  خواهدمی کردم، فکر خیالی خوش  با ای لحظه من و برخاست

: گفت من به رو اما برود  

....  شو بلند_  

.  برگشت سمتش تعجب با سرم  

!  من؟_  



. بزنم او خالف حرفی نکردم جرات حتی که زد دادی چنان  

. بیا من با_  

 با توانستمی که بود گرفته حرصم. رفتم  همراهش ناچار

. کنم گوش را حرفش  کند وادار مرا بیداد، و داد تا  دو و زورگویی  

. رفت  ماشینش سمت  

  کرد اشاره جلو  صندلی به دست با  که بنشینم عقب صندلی خواستم

 نپرسیدم، عصبانیتش از حجم آن دیدن و شرایط آن  در من حتی و

!  چرا؟  

. افتاد براه او و جلو صندلی روی نشستم  

  تو اما صورتش، ترسناک ی جذبه آن ترس از شاید  بودم، ساکت

:گفت که میکردم بارونش فحش داشتم دلم  

  گفتم؟ چی بهت_

.  چیه بحث موضوع رفت یادم لحظه یه  

! گفتی؟ چی_  

. بود شده دیر ولی آمد یادم که  زد فریادی چنان  

  پا داشت دوستت اگه... نیست ازدواج  قصدش آدم این گفتم بهت_

 هی تو بعد.... بده دست از رو تو مبادا که خواستگاری میومد میشد

. بذار قرار باهاش  

.  بود عصبی خیلی خیلی. شدم الل  



 همه فکرشو، بهار رو، قلبش  ام بیچاره مادر رو، اعصابم من_

 اونوقت بگیری تصمیم حساسات  روی از مبادا که کردیم تو درگیر

! نیست؟ خیالت عین تو  

. دارم دوستش خب_  

.... آخه_  

.  کرد زمزمه  لب زیر بلند و گفت آخه یه  

....  بهت بگم چی....  االهللا الاله_  

  به دل چی واسه... کنه تب واست که بمیر کسی واسه گفتن قدیم از

   ؟!سپرده نفر هزار به رو دلش که میبندی کسی

 بگی تو چی هر  من نفرن، هزار دلش تو که کن  ثابت من به تو_

.  میکنم قبول رو  

  را اش جذبه و اخم تنها نگاه، نیم آن از که انداخت من به نگاهی نیم

.  دیدم  

.... باشه.... کنم؟ ثابت_  

: داد ادامه و کرد مکثی  

  اون تا فقط.... میکنم ثابت بهت.... بیارن در آمارشو ها بچه دادم_

 مینویسم، مشهد واسه رو اسمت.... بزن آدمو این قید تو موقع

  مادرت، خاک ارواح  تو فقط منی، مهمون خودم، پای  هم اش هزینه

.  نباش برش و دور بیاد، در آدم این آمار تا  



  کرد قانعم که بود آرامش لحن همان شاید. بود شده  آرام کمی لحنش

: بگویم که  

. باشه_  

 این و بدانم را  شروین زندگی بم  و زیر که آمد نمی بدم هم خودم

. آورد می طاقت  عاشقم دل اگر بود  خوبی ی ایده  

  سفر یک به رفتن با اما بود سخت ندیدنش و شروین  از دوری

 به سفر قطعا بود،  گفته بهار که توصیفاتی با نظرم به که زیارتی

  شروین خیال بی مدتی برای تا کردمی کمکم و  میشد ماندنی یاد

. شوم  
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مستانه#  

 

 

  برای آرامش این از من و بود برقرار آرامش روزی چند باز

:  گرفتم بهره خاطراتم نوشتن  



 

 عادی حالت به چی همه باز روستا،  از روحی دکتر  رفتن از بعد

.  برگشت خود  

. حامد محبت پر و خاص نگاه و بودم من  

.  نکرد رحم هم ما خوشی به زندگی اما  

. میشدم گلنار و پیمان صدای  و سر ی متوجه  که بود وقتی چند  

 صدای شب،  یک حتی که جاییکه تا. داشتند اختالف هم با کنی

. پیمان بلند فریاد و آمد چیزی شکستن  

  جون درمونگاه این توی شب  تا صبح از.... نه؟ یا میکنی بس_

.... اعصابم روی تو شبم  هستن، برم  و  دور مریض تا هزار میکنم،

.  نه یا میشی خفه  

 دل با همزمان  هم من دل کردم حس که آنقدر. دارند اثر کلمات

.  شکست صدا  پر و بلند. گلنار،  

 که نکشید طولی اما. زد  بیرون خانه  از و نیاورد طاقت هم حامد

. شنیدم  گلنار و پیمان ی خانه در پشت از را صدایش  

! ها استراحته وقت اینکه مثل شده؟ چی_  

. شد بلند پیمان صدای باز و  

 بی مثل منم داره کرده، فوت بی بی وقتی از... بابا کرده ام خسته_

.  قبرستون ی سینه میخوابونه بی  

. زدم بیرون خانه از منم و کردم  سر چادر فوری  



  گلنار سراغ که زدندمی حرف هم با پاگرد توی حامد و پیمان

. رفتم  

. شدم شوکه دیدنش با اما کند گریه خانه کنج  داشتم انتظار  

  تعجب با که میچید را شام وسایل داشت. آمد می  نظر به خونسرد

:گفتم  

!  گلنار_  

. آمد باال سرش  

   خوردی؟ شام.... سالم_

! خوبی؟_  

 آن جای حتما. داشت نگه صورتم  روی  را نگاهش کلمه یک همان

! نبود آنجا کلمه  

. شد  ظاهر گلویش توی بغضی که بود مانده صورتم روی  نگاهش  

. چکید  چشمش از اشکی که نکشید طولی  

  نمیشی؟  ناراحت بگم چیزی یه... مستانه_

  شده؟ چی.... عزیزم بگو... نه_

. نمیخوریم هم درد به.... پیمان و من... من_  

 باز اما. شد خراب سرم روی دنیا تمام انگار. شدم  خرد کردم حس

.  کردم  حفظ را خودم  گلنار مقابل  



  یعنی.... رسیدید هم به سختی اونهمه بعد شما.... جان گلنار نگو_

   ؟!خوریدنمی هم درد به چی

:گفت و ای  لحظه بست چشم  

 تو... نمیفهمی تو... نمیدونی تو میگه من به.... بزنم حرفی هر_

  خسته دیگه.... تو تو تو.... هستی روستایی تو...  نخوندی درس

  منو خودش پیمان ولی... سواد بی روستایی من.... مستانه شدم

  و پدر از بخاطر کردی مجبورم تو میگه، حاال اما... کرد انتخاب

.  بگذرم مادرم  

! بود گلنار ایحرفه حرفها این! نمیشد باورم  

  همچنان او و میکردم  نگاهش تنها ای، زده یخ و سرد برفی آدم مثل

:میگفت  

 ی خونه برمیگشتم... میرفتم همیشه برای.... نبود بچه این اگه_

.  نمیشنیدم  رو  حرفها این ولی ساختممی خشکش نون با و بابام  

  چه که کردید  فراموش چرا  دوتا شما... گلنار حرفیه چه این_

  رو  هم قدر باید هستید  هم کنار که حاال و گذروندید رو  روزایی

!  بدونید  

.  زد پوزخندی  

! مستانه میگی چی!.... بدونیم؟ رو هم قدر_  

 کرده مخفی من از که داشت حرفهایی از نشان که کشید غلیظی آه

.بود  



  خدا به.... بی بی پیش برم میخواد دلم.... بمیرم میخواد دلم گاهی_

... میدونن همو قدر آدما.... نیست اینجوری دنیا اون  

 اثر بچه این ی روحیه تو... نزن رو  حرفا این!.... جان گلنار_

. داره  

  دارم عجیبی حس یه ولی.... میده  آرامش بهم اینم.... برم قربونش_

. مستانه  

  حسی؟ چه_

. چرا نمیدونم_  

: داد ادامه و گذاشت بزرگش شکم روی  را دستش  

.  نمیبینم رو بچه این من....  میکنم فکر_  

 خب!.... زنیمی چیه حرفا این.... گلنار کن بس.... استغفرهللا_

.  خدا ی بنده میشه عصبانی که میزنی پیمان به رو حرفا همین  

. کشید آه باز  

 اصال.... کندم  دل ها خوشی ی همه از.... مستانه کندم دل دیگه_

  همش  فوتش از قبل بی بی یادمه!... نیست؟ عجیب... میشه؟ مگه

  خدا به منم.... مستانه میگم.... بردم اینجا از رو دلم دیگه میگفت،

. بچه این نه پیمان نه زندگی نه.... ندارم زندگی به دل دیگه  

. رفت  باال دلیل بی صدایم و شدم عصبی  



 تو.... سرت با زده تو.... میگی چیه پرتا و چرت  این.... کن بس_

 ولی باشی ناراحت بی بی مرگ بخاطر  داری حق.... شدی افسرده

. بزنی رو حرفا این نداری حق  
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 با فقط آندو مشکل اما گلنار با من  و زد حرف پیمان با حامد آنشب

. نشد حل حامد و من  صحبت همان  

. چیست از آندو مشکل دانستمنمی اینکه از بودم شده  گیج هم خودم  

.  رفتم پیمان دیدن به کردن، صحبت برای خودم آنروز فردای  

: که آمد صدایش و زدم در  

. بفرمایید_  

.  شدم اتاقش وارد  



.  نباشید خسته.... سالم_  

.  ممنون_  

  کاری چه برای است زده حدس حتما که دانستممی و رفتم جلو

. ام رفته سراغش  

.... مورد در میخواستم_  

.  گلناره از  خرابتر واقعا من حال... میدونم_  

 به نیاز... بارداره اون... نکنید مقایسه اون با رو خودتون... نه_

  روحیش حال بی، بی فوت با حال، عین در و داره، بیشتری توجه

. ریخته بهم هم  

  میز روی را   دستش انگشتان مابین  خودکار و کشید بلندی نفس

. گذاشت  

 اومدم وقت  هر!.... نکردم؟ که  میکردم چکار  براش باید من_

  بس گفتم بهش چقدر... زد میر و  مرگ از دم بزنم، حرف باهاش

 مسافرت بردمش.... دارم طاقتی  یه منم خب.... نکرد  گوش... کن

  فایده ولی.... رفتم اش صدقه قربون.... بشه خوب  روحیش حال که

 بحال خوش.... بی بی پیش میرم میمرم من میگه، مدام.... نداشت

  و پدر دیدن چندماهه گلنار بخاطر  من.... کرده خسته منم.... بی بی

...  نرفتم مادرم  

.... برید خب_  

  ازدواج میگم میزنم رو  اونا حرف تا! برم؟ جوری چه!.... برم؟_

!  کنم؟ چکار من خب.... بود اشتباه اولشم از ما  



:گفتم و سردادم آهی  

  از مشکالت این آخه!... بودید خوب هم با شما.... نمیارم در سر_

!  شد؟ پیداش کجا  

 ی آستانه در حامد و شد باز در  لحظه، همان و کرد سکوت هم او

.  آمد صورتش به  اخمی فوری و  کرد تعجب کمی  دیدنم با. پیدا در  

.  کردمی دعوایم باز قطعا  

  شده؟ چی_

  آمده سراغش که مطلبی من دیدن با انگار که حامد و پرسید پیمان

:گفت بود برده یاد از را بود  

. بیار تشریف من دنبال شما فعال.... میام باز بعدا_  

:گفتم لب زیر لحظه همان  من و کرد  من به ای اشاره  

. وای_  

. کرد توبیخم شدم،  شاتاق وارد تا رفتم دنبالش  

!  کردی؟ شروع باز مستانه_  

!  رو؟ چی_  

  میخوای.... کن  ولشون.... بزنی  حرف گلنار و پیمان با بری باز_

  بشه؟  درست برات دیگه دردسر یه

.... آخه حامد_  

.  رفت هم فریاد مرز تا صدایش  



  حرف پیمان با  منم زدی،  حرف گلنار با دیشب...  آخه بی آخه_

. کن تمومش دیگه پس.... زدم  

:گفتم آهسته و گرفتم پایین را سرم  

.  نداره بیداد و داد دیگه اینکه.... خب خیلی_  

. زد نشنیدن به را خودش یا نشنید یا  

. جواد محمد پیش برگرد_  

  بخاطر پیمان شاید. نشد حل پیمان و  گلنار مشکل  اما برگشتم من و

.  نبود رضایت  از سکوت این اما  کرد سکوت گلنار حال رعایت  

 که کنم باور تا رسیدمی راه از باید که طوفانی آن رسید باالخره و

. کنم خداحافظی خاطراتش و روستا آن  از باید بزودی  
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  آنروز از بالها ی همه  بود قرار ف  که روزی همان. آمد.... آنروز

.  شود شروع  

  را گلنار فریاد صدای که بودم داده را جواد  محمد فرنی تازه

. شنیدم  

. زدم  بیرون خانه از  و کردم  سر را چادرم سراسیمه  

 قلبم های تپش توقف  دستور داشت هایش گریه و گلنار بلند صدای

. کرد می صادر را  

  شده؟ چی_

 و آمد باال ها پله از که افتاد پیمان به گلنار های گریه بین در نگاهم

:گفت عجله با  

.  میریم هم با حامد و من.... بیای میخوای  کجا تو_  

:گفت گریه با گلنار و  

  درمونگاه نمیشه  تازه.... تونیدنمی تنها شما... بیام باهات منم بذار_

. بمونه خالی  

. برخاست پیمان فریاد صدای اینبار و  

  جمع رو تو فقط باید یکی... بیای؟ کجا میخوای.... نه میگم_

... نمیشه چیزی  دکتر تا دو نبودن با... بازه درمونگاه.... کنه  

.  کرد اصرار گلنار باز و  

. پیمان بیام باهاتون من بذار_  



: زد فریاد عصبی پیمان و  

  زودتر بذار.... میگیری؟ رو ما وقت  داری چرا.... نه میگم بهت_

. بریم  

  زمین سمت  کرد، خالی جا لحظه یک پاهایش  انگار که گلنار و

.  کرد  سقوط  

: گفت پیمان که دویدم سمتش  

.... باشید داشته هواشو_  

  شده؟ چی_

....شده بد حالش کاظم مش_  

: زد لب گلنار چشم از  دور آهسته، و  

. کرده سکته احتماال_  

  پیمان به هنوز نگاهم. شد شل بازو از دستم. افتاد کار  از قلبم انگار

. کرد  اشاره گلنار به  چشم با که بود  

. باش داشته هواشو_  

. هایش  اشک و بود گلنار و. رفت و  

؟ !کنم  آرامش توانستممی مگر  

. گذشت سختی لحظات چه و . بود سختی کار  



 حس را بال آمدن امواج داشتم ، لحظه همان از شاید. بود آشوب دلم

 بعد کمی و ریخت  اشک ساعتی که گلناری و بودم  من. میکردم

. شد آرام  

  نگران مرا و  روبرو دیوار به شد خیره!... بود عجیب آرامشش

.  کرد  

   جان؟ گلنار خوبی_

! مستانه_  

.... جانم_  

. نمیزنی داد سرم.... بگم چیزی یه_  

.  زد خشکم  

! مگه؟ بگی میخوای چی_  

  دیدن از بیاورد، زبان به آنکه از قبل حتی. چرخاند سمتم را سرش

. لرزید دلم نگاهش، خاص طرز  

. باش داشته  منو ی بچه هوای.... افتاد اتفاقی اگه.... اگه_  

. کردم تجربه پیش پیش را  مرگ کردم حس  

  سرش گلنار، درخواست برخالف اما شد سرد تنم و گرفت نفسم

.  زدم فریاد  

  همین با!.... میکنی؟ فکرایی همچین چی واسه.... احمقی خیلی_

  بخاطر هم پیمان میدونی.... میکنی نابود داری رو  زندگیت  فکرا

   دلخوره؟ ازت که حرفاته همین



 که ای متفکرانه های سکوت دسته آن از. ای لحظه کرد سکوت

 مفهوم به حتی نمیخواستم واقعا من  و داشت حرف  تا هزار خودش

. کنم  فکر سکوتش  

. کشیدم  جیغ سرش  حرص با باز و  

.... حرفت این با ریختی بهم منم اعصاب.... گلنار نامردی خیلی_

! زدی بود حرفی چه این  
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  و بودم من و  نبود حامد و پیمان از خبری. بود  شده ظهر از بعد

.  گلنار  

. داشتم بدی ی دلشوره عوض در من ولی بود شده آرام انگار  

 مشامم به آینده از که نامفهومی امواج میکردم حس  کم کم داشتم

.  بیافتد اتفاقی چه است قرار دانستمنمی درستی به اما رسیدمی  

:گفت گلنار که بود ظهر  از بعد همان  

. مستانه بده حالم_  



 نازل عذاب کنم حس تا بود بس برایم کوتاهش ی جمله  همان و

! شد  

   داری؟ درد.... شده؟ چی_

.  بست ای لحظه را  چشمانش  

. خیلی... آره_  

  تو؟ نمیزنی حرف چرا پس!.... خیلی؟_

.  کردم پهن تشک یک برایش و  برخاستم فوری  

  بکش دراز.... مطمئنم.... خیاله  و فکر از.... عزیزم بکش دراز_

. میشی بهتر  

  گرفت را دستم... اما کشید دراز تشک  روی و کرد گوش را حرفم

:گفت و  

. زایمانه درد.... دردم.... مستانه_  

. آوردم لب به خشک لبخندی باز اما. ریخت قلبم  

  این از آخر ماه.... باشه کاذب درد شاید.... نیست معلوم.... نه_

. زیاده دردا  

  دوباره باز و بودم تنها دست. شدم آشوب من ولی کرد سکوت

  داشت گویی خانم میمنت زایمان و گذشته سخت امتحان همان

. میشد تکرار  

 به اعتماد که حامد، حتی نه و کند کمکم که بود بی بی نه اینبار اما

!  ببرد باال را نفسم  



 دقیقه داشت زمان گذشت با گلنار ی چهره چون!... بود زایمان درد

.  کردمی  تغییر دقیقه به  

  چون اما بودم پرستار که من. بروم خانم رقیه سراغ شدم ناچار

. کردم هل تنها، دست  

  از حاال که گلنار سر باالی دو هر و آمد خانم رعنا با هم خانم رقیه

. بودند خیره پیچیدمی خودش به درد  

. کنم گریه درماندگی فرط  از میخواست دلم  

 که بود دکتری نه باشد، داشته ماشین  که بود روستا در مردی نه

!  ای قابله حتی نه و کند  کمکان  

 شدن عوض برای خانم رقیه. میگرفتم را اشکانم جلوی زور به

. کرد دود اسپندی هوایمان و حال  

 که میگفت هم  گلنار به گاهی  و میفرستاد صلوات بلند خانم رعنا

. بفرستد صلوات  

  را دستش گاهی میدادم  ماساژ  را گلنار های شانه  گاهی.... من و

 اوج به یکدفعه که  دردی این از بودم  عجب در اصال.... فشردممی

! بود رسیده  

 کشید   مرا و گرفت را دستم خانم رعنا. بود بد ما نفر چهار هر حال

. خانه کنج  

. نیست طبیعی درد این.... مستانه_  

.  گرفت را  امیدم تمام رعنا، خاله حرف همان  



!  چطور؟_  

  درد از بیشتر خیلی درد این.... میشه زیاد کم کم  زایمان درد_

.  داشت درد اینجوری که دیدم رو  نفر یه فقط بحال تا من... زایمانه  

  خاله چشمان به  زور به که میزد دو دو استرس  شدت از چشمانم

.  شدم خیره رعنا  

کی؟_  

:گفت غلیظی آه همراه  و کرد مکثی  

.  گلنار بیامرز خدا مادر_  

  زیر و گرفت محکم را بازویم  که حرفش از خوردم تکانی چنان

: گفت گوشم  

. اش بچه هم میره دست از گلنار هم نکنیم کاری یه اگه_  

 صدای تا گرفتم دهانم  جلوی محکم را دستم. شکست صدا بی بغضم

.  نرسد گلنار  گوش به ام گریه  

   کنیم؟ چکار_

.  شهر ببریم  رو گلنار میتونستیم بود روستا تو یکی کاش_  

   کنیم؟ چکار.... نیست کسی_
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! بدهیم انجام توانستیم می چکار  

 که حالی و شد زیاد یکدفعه اینگونه که دردی این. بود بد گلنار حال

!  بد یکدفعه  

. نداشتم باور را فان طو آمدن عالئم  هنوز که منی و  

  هایش نفس هم طرفی از و داشت فشار افت. گرفتم  را فشارش

. نبود منظم  

 نصفه نفس هر با  همراه هم باز اما طبیعی، غیر عالئم آن ی همه با

:  گفتم و شدم همراه گلنار ی نیمه و  

.  آفرین.... عمیق نفس.... میشه تموم داره... گلنار آفرین_  

 هم باز و دیدممی را  تنگش های  نفس من و بود چشمانم در نگاهش

:گفت زحمت به!  داشتم امید  

.... مستانه_  

 اتفاق یک نوید  من به داشت، هم  اش نیمه های نفس آن دیدن حتی

. نداشتم باورش من و دادمی را بد  



  که گفت می من به خرابش حال  گفت، گلنار خود  گفت، رعنا خاله

. نکردم باور هم  باز اما نیست، عادی  چیز هیچ  

.میکردم انکارش که همانی شد و  

.  کنم باورش نخواستم آخر ی لحظه تا که همانی   

 نوزاد، ی گریه با همراه و رسید گوش به نوزدای صدای وقتی

. بارید هم خانم رقیه  و من چشم از شوق اشک  

  رعنا خاله بودیم، شده جمع نوزاد دور همه که موقع همان درست 

:گفت آهسته  

!  گلنار_  

.  چرخید گلنار سمت فوری نگاهم  

. میزد کبودی  به رو  صورتش  

. گرفتم را دستش و دویدم سمتش فوری  

.  اومد دنیا به زیبا  و خوشگل دختر یه.... شد تموم.... جان گلنار_  

:گفت زحمت به که بود چشمانم توی نگاهش  

.  بهار... بذار.... رو.... اسمش.... بهار_  

!  رفت لحظه همان که گلناری و  آمد که بهاری و  

  رقیه و رعنا خاله بلند های گریه  صدای. افتاد دستم میان از دستش

  مصنوعی تنفس حالیکه در آنها، به توجه بی من  و برخاست خانم

:گفتم بودم کرده شروع را  



  من به رو دخترت.... مستانه جان.... بکش نفس.... گلنار.... نه_

. میکنم  خواهش... گلنار.... نسپار  

  بود خسته دستانم که قدر هر و. دادم مصنوعی تنفس  تمام ربع یه

!  اتفاق این از بود تر خسته  خاطراتم، حتی قلبم،  چشمانم، اما  

   نگفت گوشم زیر   و نگرفت مرا خانم رقیه که وقتی تا همین برای

.  نیافتاد کار  از دستانم ،« کرد تموم گلنار.... مستانه بسه»   

! نکردنی باور اتفاقی  

! درگذشت دخترش تولد هنگام  و شد قلبی ایست  دچار گلنار  

. نبودند سرش باالی پیمان  یا پدرش حتی که وقتی آنهم  

  رقیه که دادم مصنوعی تنفس آنقدر. نبود شدنی توصیف من، حال

:گفت گریه  با و گرفت را   بازوهای خانم  

.  کرد تموم  گلنار.... کن بس.... مستانه_  

 پرید خواب از جواد محمد که کشیدم جیغی چنان که بود لحظه آن و

. افتاد گریه به و  

... بدم تنفس بهش بذار.... کن ولم... است زنده گلنار ...  نهههه_

. است زنده اون  

  صدای جواد،  محمد ی گریه صدای گلنار، نوزاد ی گریه صدای

.  گرفت  را خانه کل رعنا، خاله و خانم رقیه  و من ی گریه  

  جلوی را دوستم عزیزترین وقتی باشم داشته میتوانستم حالی چه

! دادم  دست از چشمانم  



  لحظه، همان درست روستا، در زندگی سال چند آن خاطرات تمام

.  شد مرور اول از برایم  

  من و کردن ازدواج  روستا دخترای تمام.... گلناره من اسم» _ 

  تو مثل قبلی پرستارهای.... ندارم  دوستی هیچ  روستا، این توی

! مستانه داری فرق همه با تو میگرفتن، رو  خودشون خیلی نبودن،

 » 
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 ام زندگی  های مصیبت غم به اش تاریکی که شبی. شد شب

.  افزود  

. شدم  رمق بی و حال بی که زدم ناله و گریستم آنقدر  

 را  گلنار نوزاد. دهم شیر او به نتوانستم حتی که جواد محمد بیچاره

  دیدن به روزی چند که خانم، رقیه دختر خانم، میمنت به هم

. دهد شیرش  تا سپردیم بود، آمده مادرش  



 جمع درمانگاه در  مرد  و زن روستا، اهالی تمام که نکشید طولی و

. شدند  

  پیمان یا کاظم  مش  آمدن منتظر و بودند درمانگاه حیات در مردان

.  شوم آرام بلکه بودند، گرفته مرا دور ها خانم و  

 کشیده گلنار روی که بود سفیدی ی ملحفه به تنها من نگاه اما

. بودند  

 جان بی جسم به همچنان نگاهم و  چکیدمی چشمانم از اشکی گاهی

  می باید که بود ام زندگی باور ترین سخت مرگش که بود رفیقی

. پذیرفتم  

 شبیه چقدر دلم  روی نشسته غم و اشک از بود شده خشک چشمانم

.  دادم دست از را مادرم و پدر که بود روزی  

  خواب به باالخره داد، او به رعنا خاله که غذایی با جواد محمد

  گریه با گلنار، دادن دست از غم  سنگین سکوت  در خانه و رفت

. شد  مزین روستا، های خانم گاه بی و گاه های  

.  کرد  سکوت به وادار را همه بلندی فریاد صدای ناگهان  

!  گلنار_  

. بود شب 12 نزدیک. رفت ساعت سمت نگاهم. بود پیمان صدای

  که گلناری دیدن برای دیر و کمک برای دیر!.... آمدن دیر چقدر

! نبود دیگر  

  هیچ که  شد ظاهر در ی آستانه در و گشود را خانه در چنان پیمان

. نکرد پیدا زدن حرف جرات کسی  



  به سفیدی ی ملحفه زیر که جسمی روی شد خشک هم پیمان نگاه

. بود رفته خواب  

  کرد باور پاهایش بعد و زد خشکش در کنار همانجا ای ثانیه چند

. ندارند را ایستادن توان دیگر که  

 آرام آرام حالیکه در ناباوری با و زمین  سمت کرد  سقوط

. آمد جنازه سمت پا و دست چهار گریست،می  

.  بزن حرف.... گلنار.... جان  گلنار.... گلنار_  

 ی بسته چشمان در نگاهش. کشید صورتش روی   از را ملحفه

. بود گلنار  

! صدامو میشنوی.... گلنار_  

 بلکه تا گذاشت گلنار ی سینه  روی را  سرش. قطعا  نداشت باور

. بشنود را قلبش صدای  

  نگاهش. شد  ظاهر خانه در کنار ناباوری با هم  حامد موقع همان

. شد خانه وارد حامد پیمان، فریاد با که. چرخید  پیمان و من بین  

.... نشده دیر  هنوز شاید.... بیمارستان ببریمش  کن کمک حامد_

.  کن کمک حامد  

 بغض، با آهسته و گرفت را گلنار گردن نبض. آمد جلو حامد و 

:زد لب  

.... که  وقته خیلی یعنی.... شده سرد بدنش.... پیمان دیره_  

. زد نعره عصبی و بلند پیمان وناگهان   



  جمع اینجا همتون چرا.... کرد  کاری یه میشه.... نیست دیر_

  از گمشید.... است زنده من  زن.... هاتون خونه برید.... شدید

..... چشمام جلوی  

  را پیمان بازوهای که بود کسی تنها حامد. برخاست ها گریه صدای

  رفیقش های فریاد همراه و داشت نگه خودش مقابل را  او و گرفت

.   گریست  

. کن قبول.... کرد نمیشه کاری..... پیمان_  

  تشک کنار که قلبی گوشی حامد ناچار . نداشت باور هنوز پیمان اما

. داد  پیمان بدست را بود افتاده گلنار  

.  کن گوش خودت.... بیا_  

.... و گرفت  را گوشی فوری  اما شد مردد ای لحظه پیمان  

 که نشست گلویم در دوباره بغضی. چرخید من سمت نگاهش حامد

. کردم زمزمه لب زیر  

.  کنم کمکش نتونستم من!... حامد_  

.  گشود پیمان فریاد با که بست ای ثانیه غصه با را  چشمانش  

  باور حرفاتو کردم غلط..... خدا  رو تو.... شو بلند.... گلناااااااار_

.... نکردم  
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! من عزیز گلنار  

! گذاشت تنها را  ما بهار، روزهای  آخرین در  

 با که وقتی ی اندازه به نه اما گرفت مرگ بوی گلنار، بدون روستا

 بیمارستان به پیمان  و حامد کمک با که هم کاظم مش شدیم، خبر

  سه از بعد شد، بستری یو سی آی  بخش در و شد، برده فیروزکوه

 او به گلنار فوت از حرفی کسی اینکه بدون گلنار، فوت از روز

. شتافت فرزندش دیدار به یو، سی ای بخش همان  در باشد، زده  

 ی همه دل بود، شده همراه گلنار سوم با که کاظم مش فوت خبر

.  کرد داغدار قبل از بیشتر را روستا اهالی  

  در که مرگی اما است من مرگ های   روز  روزها  آن میکردم حس

! کردم اش تجربه بودن، زنده حال  

!  شد سپرده من به گلنار نوزاد  

 طرفی  از. دهد شیرش بتواند که نبود روستا  در من، جز کسی چون

. کردنمی قبول هم  را  خشک شیر  

  خورد،می شیر آغوشم در که بهاری دیدن با دلم تصورم، برخالف

  را گذاشتند، قلبم بر کاظم مش و گلنار که بزرگی غم لحظاتی

. کردمی فراموش  



.... پیمان اما  

! نزد حرف کسی هیچ  با روز ده تا  

.... حامد با حتی  

 میگفت حامد. رفتیم  دیدنش به حامد و  من ،  روز ده گذشت از بعد

.  شود عوض  هوایش و حال  دخترش، گرفتن آغوش  در با شاید  

  بهار برخاستم تا اما برگردد زندگی به او بخاطر بلکه بردم را بهار

:گفت عصبی و بلند دهم نشانش را  

.  نیار من  پیش رو نحس ی بچه اون_  

. شد عصبی«  نحس»   ی کلمه یک همان از حامد  

 زنده زنت نخواست خدا... مردی تو خوبه.... پسر کن بس_

. داره گناهی چه بچه این.... بود این تقدیرش.... باشه  

.  کرد  باز را حرف سر حامد، کالم همان انگار و  

 گذاشتید  رو اسمش شما و شد مادرش مرگ باعث که اینه گناهش_

  و نحس بچه این.... منه زندگی خزان  این!.... بهاره این!.... بهار

. شومه  

  اینبار من و  گرفتم را دستش فوری که شد عصبی  هم باز حامد

. دادم را پیمان جواب  

  رو اسمش گفت من به گلنار خود.... نذاشتیم بهار رو  اسمش ما_

.  بذارم بهار  

.  زد پوزخندی  



  من.... خودتون ی بچه.... باشه مبارکتون باشه!.... گلنار خود_

 روستا این از هم گلنار چهلم از بعد.... نمیخوام رو بچه اون

. نداشت دردسر و بدبختی جز هیچی  من واسه روستا این... میرم  

. گرفت دلم  

  میاد دلت! ..... پیمان آقا بزنی حرفی همچین میتونی چطور_

   ؟!بری و بذاری رو دخترت

:کشید فریاد ناگهان  

.  مقصری گلنار مرگ تو هم تو خود.... میاد دلم.... آره_  

. شد خالی سرم روی  جوش آب سطل یک کردم حس  

  رقیه و رعنا خاله.... نشد ولی کردم رو تالشم ی همه من خدا به _

. شاهدند خانم  

:گفت و دوخت من به را اش کینه پر نگاه پیمان  

  رو درمانگاه این زایمان و زنان  دکتر تنها چون مقصری تو_

 توی روحی دکتر اگر.... رفت فرستادی خودت خودخواهی بخاطر

. کنه کاری یه میتونست حتما بود درمونگاه  

 گلویم در بغضی . است پیمان با حق کردم حس. انگار شدم الل

. کرد دفاع من از حامد که نشست  

 ویژه های مراقبت به نیاز  گلنار... پیمان نزن گول خودتو_

 هم  درمونگاه این تجهیزات... بیمارستان میرفت باید قطعا.... داشت

.... بکنه گلنار به کمکی نمیتونست متخصص دکتر یک بودن با



  قلبی فشار یک بروز از نشان قطعا  نفس، تنگی و  شدید فشار افت

. نداره نبودش یا دکتر بودن به ربطی این.... داره شدید  

. گذاشت هم فریاد از حتی پیمان، صدای  

 به رو زندگیت چون.... کنی دفاع زنت از بایدم تو... آره_

 تنها شیرخواره ی  بچه  یه با و رفته زنم که بدبختم  من این.... راهه

  رو بچه اون من.... برید چشمام جلوی از شید بلند.... شدم

. نمیخوام  

  همان در را خودش پیمان. نبود پیمان کردن آرام برای راهی هیچ

 تا درست و بود کرده   حبس رفت، دنیا از گلنار که  اتاقی چهارچوب

. ماند روستا در  گلنار چهلم  روز  

  و رفت  روستا  از خداحافظی بدون حتی پیمان گلنار، چهلم از بعد

 پدر و مادر   و بود روزش چهل تنها که نوزادی با ماندم من

! نداشت  
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!  رفت پیمان  

 پیمان بود معتقد هم هنوز حامد و ماند من آغوش در بهار

.  گرددبرمی  

 حتی  گذشت، روز 20 پیمان رفتن  از و شد  ماهش دو  بهار وقتی اما

. شد ناامید هم حامد  

.  یانه بدهم حق پیمان به  باید دانستمنمی  

 گانه بچه کنجکاوی با جواد محمد و میدادم شیر بهار به وقتی گاهی

  کرد،می نگاهش و نشستمی کنارم  حسادت، روی  از هم شاید اش،

. بود بخش آرامش قلبم در چیزی اما . گرفتمی دلم  

 هم شاید.... میداد را خوب روزهای نوید وجودم  در آینده به حسی

! تنها بود  تلخ روزهای آن رفتن   آرزوی و توهم تنها حس این  

. نبود وصف قابل که عجیبی حس  

 نشکسته که گذاشت جا به گلویم  در زیادی های بغض  گلنار مرگ

. ماند باقی  

 خانه، کنج و بود گرفته غم و رنج آنهمه از خیلی  دلم که روز یک

 باز خانه در نشوند،  بیدار بهار و جواد محمد تا گریستم می آهسته

. شد  

  ها مریض بین ما  بیشتر، بود، کرده فوت گلنار وقتی از. بود حامد

. میزد سر خانه به  



 بود دیر. شد خشک  صورتم روی  نگاهش کرد، باز  را خانه در تا

 کرده سرخ حتی  هم را چشمانم که هایی اشک  کردن پاک برای

. بود  

: گفتم و برخاستم جا از تنها  

  برات؟ بیارم چایی_

....  نه_  

. چشمانم در زد زل  و رسید مقابلم  

  بهار، هم میدی جواد محمد به هم  رو شیرت میکنی، گریه اینقدر_

.  میشن مریض هم بچه تا دو این  

.  اشکانم ی دوباره شدن جاری با شد  مساوی جوابش  

  خواهر مثل برام که کسی.... دوستم بهترین!... میگی؟ کنم چکار_

  رو شیرخوارش ی بچه نامردش، شوهر.... دادم دست  از رو بود،

 کلی و پدر و مادر بی ی بچه یه و موندم من رفت،   و کرد رها

.  نیست دیگه که  رفیقی از خاطره  

: دادم ادامه که.  شد غم  از پر من مثل هم او نگاه  

  میخواد دلم تا که جایی یه....  جایی یه برم منم میخواد دلم گاهی_

.... بکشم جیغ  

.  ترکاند را  بغضم باز خودش حرف،  همان و  

 کوه وسط غار  همون پای تا منو بود زنده گلنار خود  اگه خدا به_

. بشم خالی تا بردمی  



. کشید بلندی نفس حامد  

. میریم همونجا تا هم  با شو حاضر_  

. ندارم حوصله حامد کن ولم_  

.  کرد جدی اخم  

  من  چون میرفتی، باهاش بود گلنار اگه چطور.... شو  حاضر گفتم_

! نمیای میگم  

   چی؟ بهار و جواد محمد_

. دوتا این پیش ساعتی دو بیاد میگیم رعنا خاله به راه سر_  

....  که نمیشه_  

. کرد نگاهم عصبی  

.  شو حاضر گفتم بهت_  

 راه  سر. شد گفت، که همانی. رفتم دنبالش منم. افتاد راه جدی جدی

 کوه به دل هم، همراه او و من و سپرد رعنا خاله به را ها بچه

. سپردیم  

  اش سنگی و سخت های صخره از  رفتن باال حتی  که کوهی همان

.  انداخت می گلنار  یاد مرا هم،  

! حتی کاظم مش یاد  

 که شبی آن یاد.... بلند های فریاد آن یاد. ماندنی یاد به ناهار آن یاد

.  ماندیم غار در هم با  



 بودم، داده دست از را دوستم بهترین که منی برای خاطره اینهمه

.  بگریم غار خود تا کوه پایین همان از تا بود کافی  

 

 

 

یگانه _مرضیه# محبوب نویسنده  قلم به        

 

     نویسنده واسم کانال  بالینک حتی حرام_رمان_کپی# 

 

           عشق  حدیث کانال          

 

           • . • . •  

 

•┈┈••✾❣✾••┈┈• 

 @hadis_eshghe 

•┈┈••✾❣✾••┈┈• 

 



             اول پارت به رفتن        

 

https://eitaa.com/hadis_eshghe/18459 

   آنالین_رمان#

   2پیچک_مثل#

295_پارت#  

 

 

 

  گذشته از فریادهایی چه که بود غاری همان کوه، آن باالی. رسیدیم

. بود باقی  دیوارهایش،  خاطر در هنوز که  گلنار و من ی  

. گریستم و نشستم  غار جلوی همان  

. کرد دگرگون هم  را حامد حال که  جایی تا بود بلند ام گریه صدای  

:کشیدم فریاد پریشانم، خاطر  در خاطره، آنهمه گذر از ناگهان   

  به چه تو بعد ندیدی گذاشتی؟ تنهام چرا.... کجایی؟...... گلناااااار_

  تو از چطور.... بگم؟ چی دخترت به من!.... اومد؟ بهار منو  روز

. نزنم حرفی پیمان یا  

  پریشان من مثل  حالش. میزد قدم  غار ورودی ی  دهانه در حامد

.  نمیکرد ابراز اما بود  



 باز  سر هایم عقده. شد باز گلویم راه  کشیدم، جیغ و  گریستم که کمی

  چشمانم و شود اشک از خیس صورتم که کنم گریه آنقدر تا کرد

. سوختن آنهمه از خسته  

  کم بیانش برای زبان شاید که حرفهایی. داشت حرفها هنوز دلم اما

. بود  

  به نگاهم و غار ی دیواره به زدم  تکیه را سرم  شدم، که تر آرام

. ماند خیره بود، پیدا باال  آن از که روستا درختان  سرسبزی  

. نشست پا ی پاشنه روی مقابلم و آمد  سمتم هم حامد  

  رو اشکات و کشیدی رو فریادت که حاال.... جان مستانه_

.  بدم بهت خبری یه میخواستم.... ریختی  

  منفجر وجودم در اتم بمب. خبر، ی کلمه  همان گفتن با چرا دانمنمی

. شد  

  از کاغذی و کرد نگاهم کمی. برگشت حامد نگران نگاه سمت سرم

.  آورد در جیبش  

  چیه؟ این_

. رسید دستم به پست با پیش روز چند.... پیمان ی نامه_  

.خواندم و کشیدم دستش  از فوری را نامه  

 

.... جان حامد سالم»     



 خوب تو.... جنگم  روزهای رفیق... آره.... جنگم روزهای  رفیق

... نه من و گرفتی یاد روزها همان  از را جنگیدن  

  و در از روستا های  خاطره  چون بمانم روستا در نتوانستم من

 است، خالی خالی حاال که اش وخانه  کاظم مش باغ و خانه دیوار

. شود خراب سرم  روی میخواست  

 اگر حتی دانممی که دختری.... ندارم هم را دخترم دیدن طاقت من

  دود که آرزوهایی و اندازد می گلنار چشمان یاد به مرا کنم  نگاهش

!  رفت و شد  

 برای خوبی پدر من . نیست من دست.... نمیتوانم خدا به.... نمیتوانم

.  شد نخواهم بهار  

....  میخواهم  معذرت شبم آن حرفهای  بابت بگو پرستار خانم به

.... تو و پذیردمی حتما که دانممی. کند مادری من، بهار برای لطفا

. دانست خواهی  ات نداشته دختر مثل  را بهار قطعا  

....  کنید حاللم  

.« پیمان  

 و آمد باال نامه کاغذ روی از سرم. شد چشمانم مهمان  اشک باز 

. گشت حامد چشمان  در خیره مستقیم  

:گفت بودم  شده الل واقعا حاال که من جای به و کشید آهی  

  مون شناسنامه  توی رو بهار اسم فیروزکوه، میریم هم با بیا فردا_

. منه دختر.... بهار.... میکنیم ثبت  
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دالرام#  

 

  قولم سر که  کرد مجبورم باالخره ریشی، متر دو ی پسره این

. بمانم  

  هم  بهار و نوشت مسجد بسیج کاروان با زیارتی سفر  برای را اسمم

. شد  ما همراه  

. بخندد دل ته از من، به که انگار، بود  او نوبت حاال  

.  دارم نگهش سرم روی میتونستم  بزور که چادری  آن با مخصوصا

 چمدان  که  روزی  همان درست اما خندید خواهد من به که دانستممی

  روی  سرم،  پشت کش طریق  از فقط که چادری آن با دست، به



  حتی و بهار و مستانه نگاه آمدم، پایین ها پله از بود، مانده سرم

. شد من جلب هم جواد محمد  

  را  هایشان  خنده بلند صدای است  ممکن لحظه هر میکردم فکر

 بهار گذاشتم، زمین را چمدانم و رسیدم ها پله پایین وقتی اما بشنوم

. امد سراغم لبخند با  

! خانم شدی خوشگل چه ماشاهلل_  

!  شده آویزون ازم چیه پارچه متر دو این.... بهار  نکن ام مسخره_  

.  گرفت را بهار  طرف هم مستانه  

. دخترم ازت دارم دعا التماس .... جان دالرام میاد بهت_  

!!  من از_  

. کرد خم سر مهربانی با مستانه  

. نرفتی  مشهد حاال تا شنیدم  بهار از.... عزیزم آره_  

. برم نشد_  

. کن  دعا منو پس_  

 جواد محمد موقع  همان. میگفت جدی یا کردمی ام مسخره دانمنمی

:گفت و  برخاست جا از  

.  شد دیر که بریم خب_  

. رفت مستانه سمت خاصی نگرانی با بهار نگاه  

. داره جا اتوبوس.... بیا ما با.... نشده دیر هنوز .... مامان_  



.... انتشارات برای بدم رو کتابم ماه آخر باید من.... عزیزم نه_

. نرسیده هم نصفه به هنوز ولی کنم تمومش ماه آخر تا باید  

: گفت  جواد محمد و کشید آهی بهار  

 قرص .... جان مامان کنی گریه نشینی.... نکنم سفارش دیگه پس_

. ها  میخوری موقع به رو قلبت های  

  و برداشت را  آب ی کاسه و قرآن سینی و زد لبخندی تنها مستانه

. کرد مان بدرقه  

 کرد رد  قرآن زیر  از را ما ی سه  هر. ایستاد رفتیم، که در جلوی تا

:گفت و  

.  دعا التماس.... سالمت به برید_  

  دست به ای بوسه شد خم و بوسید را  مادرش پیشانی جواد، محمد

.  زد  مادرش  

.  لرزید قلبم او، ی ساده حرکت  همین دیدن از چرا دانمنمی من و  

! داشتم مادر کاش  

.  شد بهار نوبت و نشست چشمم در ببیند کسی آنکه به اشکی  

  در ای ثانیه چند  دختر، و  مادر باز و گرفت آغوش در را مستانه او

: گفت بهار تا ماندند،  هم  آغوش  

  برنداری، بزنم زنگ ساعت چند هر که باشه دست دم موبایلت_

. میکنم دق  

.  بوسید را بهار ی  گونه صدا بی ای  خنده با مستانه  



. عزیزم میدارم بر_  

 که، دید چشمانم در جی نمیدانم و آمد من سمت مستانه نگاه و

. گرفت  آغوش در حرفی هیچ بی مرا و  آمد جلو خودش  

.  کرد زمزمه  گوشم زیر آهسته  

.  کن دعا واسم.... نره یادت_  

.  داشت آرامش چقدر آغوشش  

. صمیمی  و مهربان. بود مادرم  مثل درست  

: گفتم و کردم جدا آغوشش از را خودم  

. باشه_  

. سالمت به برید_  

 سرمان پشت بود مستانه دست در که آبی کاسه و رفتیم  در جلوی تا

. شد ریخته  

! شد چیز همه   آغاز مشهد، به  من ماندنی یاد به سفر اینگونه و  
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  مسجد کنار که  رنگی سفید ولُوی اتوبوس دو کنار  زیاد جمعیت

. بود شده جمع بودند، ایستاده محل  

  کنارم بهارم. ایستادم بقیه از فاصله با و خواباندم را چمدانم ی دسته

. چرخید  صورتم روی دقیقش نگاه و ایستاد  

! چادر این با شدی خوشگل چه_  

! خوشگله کجاش این.... بهار نشو لوس_  

.... شدی ماه.... منه دنیای ی همه که مامانم جان به_  

:زد لب  گوشم زیر بعد و  

 وگرنه ندید لباتو روی صورتی  رژ رنگ جواد  محمد کنم فکر_

. میداد گیر حتما  

: گفتم که خندید  ریز و گفت  

  کنم چکار.... میشم شکلی همین بشم چادری روزی یه اگه من_

.  باشم داشته کمی آرایش یه دارم دوست.... خب  

: گفت آهسته بهار  

 زدم  پودر کرم هم االن منم.... آرایش تا داریم آرایش عزیزم خب_

  قرمز برقی  برقی رژ میبینی  یکی ولی میکشم  سرمه همیشه هم



  با دور اون  از داره ناز کلی و  چشم خط و سایه با زده جیگری

....  میشن جلبش همه که مسلمه.... میاد چادر  

 نده گیر من به بگو  هم جواد محمد به.... نمیشه سرم چیزا این من_

. ندارما حوصله که  

. زد پهلویم به آهسته ارنجش با  

. میدی گیر  همش داری تو که فعال.... کلک_  

  هایش دکمه که بلندی سفید پیراهن آن با جواد محمد  موقع  همان و

  خفگی احساس داشتم او جای به من و بود بسته گلویش  زیر تا را

. آمد سمتمان جدی اخمی با کردم،می  

:گفت که بود پایین سرش  

 بیان باید خواهرا از نفری چند یه شده، پر خواهرا  اتوبوس_

.... ما اتوبوس  

: گفتم شوخی  به ذوق با من و  

. چسبهمی مسافرت بیشتر برادرا با.... جون آخ_  

  انداخت من به را  تندش نگاه طوری یه و کرد بلند  را  سرش ناگهان

.  پرید لبخندم که  

 به حواست.... هم تو میره کالهمون  کنی شیطنت بخوای اگه_

. باشه خودت  

. برگرداندم او از را سرم اخمی با  

.... هم تو بابا خب_  



 اتوبوس دیگر، های خانم از نفری  چند و بهار همراه که شد این

. شدیم سوار مردان  

  محدثه و بهار و من و نشستند  جلو  مسن های خانم از نفری چند

. اتوبوس عقب جون  

 راحت و داشتیم فاصله ریشی،  متر  دو برادران با صندلی تا دو 

  صحبت به شروع بلند راننده صندلی کنار از محمدجواد که بودیم

.  کرد  

 داشته غیاب و حضور یه... لطفا کنید توجه.... خواهرا.... برادرا_

... هللا شاء ان باشیم  

  بهار و من اسم شدم، منتظر چه  هر اما. خواندن به کرد شروع و

. نخواند را  

  محمد دوست خواهر بهار، ی گفته به که، جون محدثه اسم حتی

! نه بهار و  من اسم ولی خواند را بود، جواد  

:  گفتم بلند و برخاستم ناچار  

. نخوندی رو ما اسم.... برادر ببخشید_  

  به توجه بی من اما. خنده زیر  زد آهسته لحظه همان  از بهار و

. شدم جوابش منتظر جواد محمد چشم در چشم  بهار، های خنده  

.  بفرمایید کردم  حساب رو شما_  

  الکی و نکرد حساب چغندرم برگ رو  ما ریشو پسرک. گرفت لجم

. کردم  حساب گفت  



: گفتم بلند که شدم حرصی آنقدر  

 رو ها بعضی و میخونه رو ها بعضی اسم که برادرمون سالمتی_

. صلوات میذاره، جا  
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  صورت دیدن با اما. جایم سر نشستم که بود من به محمدجواد نگاه

. آمد لبم به لبخند بهار، ی خنده از قرمز  

..... دختر تو کشتی منو وای_  

 اعالم آدم ی بچه مثل  هم رو تو و من اسم.... میگم راست خب_

  میشد؟ چی.... میکرد

  باهاش وقت هر من... حساسه خیلی چیزا این روی جواد محمد_

 اگه ولی نمیزنه صدا  رو اسمم ببینه، اتوبوس تو منو اگه سفر، میام

.  چرا نبینه  

. زدم کجی لبخند  

. کنم چکار میدونم حاال پس.... باشه_  

. ماند خیره چشمانم شیطنت به لبخند بی بهار نگاه  



!دالرام_   

  و چرخاندیم اتوبوس ی جلو سمت را سرمان دو  هر که زدم لبخند

 به. اتوبوس، های صندلی ردیف دو بین از که دیدیم را اخمالو آقای

.  آمد می ما سمت  

.  کرد زمزمه بهار،  به رو اخم و  جدیت همان با رسید،  ما به وقتی  

! بعضیا تیم تو رفتی هم شما .... خانوم بهار روشن چشمم_  

....  خدا به نه_  

: گفتم کردنمی نگاهمم حتی که  جوادی محمد سوی به رو فوری  

  من بزنی، صدا نخوای بهارم اسم  اگه.... داری؟ چکار بهار به_

. بزنی صدا محترمانه باید رو یکی  

  پنجره سمت را  نگاهش مسیر فوری و افتاد من به  نگاهش لحظه یه

. داد تغییر  

... نیست زدن صدا به الزم دیدمت وقتی_  

. باشه_  

  چه من و. باشه بگویم راحتی آن به کردنمی فکر شاید! شد شوکه

.برایش داشتم ای نقشه  

.  شد آغاز ماندنی یاد به مسافرت آن اینگونه و  

  گوشی با را  سرمان کدام،  هر بهار، و من را،  مسیر از کمی

 به مخصوصا. میکردم چک را هایم پیام من. کردیم گرم خودمان

  حاال چرا نیومدی؟ مسافرت من با چرا که، هایش ناله و  شروین



 که حرفها، این از و شده تنگت دلم.... مسافرت؟ رفتی خودت

.  دادم را جوابش  

.  خواندمی قرآن  داشت هم بهار و  

  قرآن همچنان بهار و گذاشتم کنار را ام گوشی من، وقتی اما

. شد جواد محمد جلب  نگاهم خواند،می  

 چیزی یخ بزرگ فالکس درون از اتوبوس جلوی داشت

. داشتبرمی  

 بود ایستاده کنارش دست به سینی هم دیگه بلند قد  و الغر پسر یک

  روی و آورد می  در را پاکتی های میوه آب فالکس درون از او که

.  میچید سینی  

. بود ها میوه آب رنگ به دور همان  از نگاهم  

  باز و کردمی پخش خودش محمدجواد. شد شروع ها  میوه آب پخش

 سینی روی بود،  مانده انبه ی میوه آب چی هر رسید، که ما به

.  میزد چشمک  

.... من و برداشت یکی ها میوه آب نوع به کردن نگاه بی بهار  

   داری؟ چی دیگه.... نمیخورم انبه من_

  بهار تا شد باعث  کرد، که سکوتی و کشید جواد محمد که پری نفس

. بیاندازد ها میوه آب ی همه به نگاهی و کند بلند سر  

. نیست چیزی دیگه شده تموم جان، دالرام خب_  

  برداشتی؟ چی خودت اصال.... شده تموم چی یعنی_



:داد را جوابم کالفه او و گفتم جواد محمد به  

. بود چی نمیدونم برداشت برام یکی سید.... برنداشتم من_  

. بیار من برای رو همون  برو خب_  

  حرص با و دوخت بهار به من، جای به را نگاهش جواد محمد

:گفت  

.  چششششم_  

: گفت بهار رفتنش  با. رفت و  

. دیگه همینه زیارتی  سفر.... جان دالرام نگیر سخت_  

.  سیاحتیه من واسه.... زیارتیه شما واسه_  

  هلو اش میوه آب. برگشت جواد  محمد و زد رنگی بی لبخند بهار

:گفت که بود  

. بفرمایید_  

:دادم جواب نگاهش مقابل عمدا من و  

. دارم دوست هلو.... برادر ممنون_  

  لب زیر تنها جواد محمد و کرد کور را اش خنده زور به بهار

.  کرد زمزمه  

. بده  صبرم خدایا_  

! بود زود خدا از صبر درخواست  برای هنوز  اما. رفت و  
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.  ناهار وقت و شد  ظهر  

 کرد توقف زائرین، برای پذیرایی ی مجموعه یک کنار ها اتوبوس

. شدند پیاده ها اتوبوس از همه و ند  

 سیده، میگفت مدام بهار که الغری آقای آن و جواد محمد هدایت با

.رفتند مجموعه،  بزرگ رستوران  به همه  

:گفتم  که نشستیم میزی پشت هم محدثه و  بهار و من   

  چیه؟  ناهار حاال_

. کرد نگاهم متعجب  لبخندی با محدثه  

  حاال؟ میکنه فرقی چه_

.  نمیخورم چیزی هر من_  



:گفت  خنده با محدثه و  

 اون و میوه آب اون سر خنده از ُمردم که من وای.... دیدم آره_

. غیاب و  حضور صلوات  

.  رفت بهار سمت  نگاهش بعد و  

  و خوشگل خانم دختر این نمیکنی معرفی.... جون بهار راستی_

.  رو  سفر خوش  

. هستن دالرام دوستم_  

  بالیی اینهمه از بودم مونده چشمی چهار یعنی.... شدم خوشبخت_

  حاال؟  میذاری فرمانده  سر به سر اینقدر  چرا.... دختر تو

. کردم نگاه بهار به تعجب با  

! کیه؟ فرمانده_  

  صحبت رستوران مدیر با داشت که جواد محمد به  لبخندی با بهار

. کرد اشاره کرد، می  

!  است؟ فرمانده اسمشون.... ا  _  

. خندید باز محدثه  

 پسر خیلی  خدایی.... دیگه هستن  بسیجمون پایگاه ی فرمانده_

...  خوبیه  

.  شد کج کمی اراده بی لبم  

.  خیییییلی_  



. داد ادامه او و  

 فرمانده اگه خدا به یعنی داشتن،  مشکل داداشم زن با من داداش_

  راستی؟ خوندی رو کتاباش.... بودن شده جدا نبود،

  چی؟ کتاب!... کتاب؟_

. کرد اخم تعجب با  

!  کتابایی چه اونم... نوشته کتاب!...  نخوندی؟ رو فرمانده کتابای_  

   منظورته؟ دعا ی کتابچه_

.  خنده زیر  زدن هم با محدثه هم  و بهار هم  حرفم این از  

  نویسنده که دعا ی کتابچه....  باحالی خیلی دیگه تو دختر وای_

. نوشته روانشناسی کتاب...  نداره  

 کتاب چاپ ی اجازه پایگاه، های فرمانده به مگه.... وااااا_

!  میدن؟  

:داد را جوابم اینبار بهار و. خندیدند  دو هر  هم باز و  

. داره روانشناسی  لیسانس فوق محمدجواد،_  

! یعنی افتاد فَکم  

  ریش مدرک میتونه تنها بشر این!!.... روانشناسی!.... چییییی؟_

.باشه داشته دراز  

 با شد، مجبور که برخاست ای لحظه چنان محدثه ی خنده صدای و

.  بگیرد را  دهانش جلوی دست دو  



 محدثه، های خنده دیدن از هم بهار و خنده شدت از  شد قطع نفسش

.  افتاد خنده به  

 گفت  چکیدمی چشمانش از اشک  خنده، شدت از حالیکه، در محدثه

: 

 دوستت این... بشم  شما اتاقی هم  من بذار خدا رو تو.... بهار وای_

! ای بامزه تو چقدر.... است خنده آخر یعنی  

!  خندندمی آنقدر آنها که گفتم ای مزه با چیز  چه بودم مانده و  
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  میکرد پخش هم  جواد محمد خود. بود کباب جوجه همه. آمد نهار

:گفتم رسید من به تا که  

. ندارم دوست جوجه من_  



 سمتم محدثه شیطنت پر لبخند و بهار متعجب نگاه  حرفم، این با

. آمد  

. کرد ریزی اخم هم جواد محمد  

 نمیشه.... باشه یکی باید غذاها  هستیم،  رستوران یه توی وقتی_

. جوجه بقیه مثال بخوره  مرغ یکی  

: گفتم چشمش تو چشم  

  همین.... میخوام  ساندویچ من!... میخوام؟  مرغ من اصال گفته کی_

.  دیدم خودم.... هست فودی فست یه هم بغل  

.  رفت بهار سمت عصبانیت چاشنی کمی با جواد محمد نگاه  

 فاصله ما  میز از فرمانده، جناب که بود کرده سکوت هم بهار

.  گرفت  

 محمد دنبال نگاهم تنها من و شدند خوردن مشغول محدثه و بهار

.  دهدمی نشان العملی عکس چه ببینم  که بود جواد  

.  جان دالرام ها است خوشمزه_  

. ماندم حرفم روی جدیت با من اما کرد تایید محدثه و گفت بهار   

. ندارم دوست_  

  کالم هیچ بی و  شد ظاهر ما میز  سر باز جواد محمد بعد دقیقه چند

:گفت اضافی  

.  بیا  من با شما لطفا_  



 فاصله میزمان از که کمی.  رفتم  همراهش. رفت  و گفت مرا

. پرسید گرفت،  

  میخوای؟ چی حاال_

. ساندویچ که گفتم_  

  ساندویچی؟ چه_

. داگ هات_  

  رستوران  از من  رفتن از بعد دقیقه چند... میدم سفارش میرم من_

. بیرون بیا  

:گفتم و زدم لبخندی  

.  برادر میشه زحمتت_  

.  انداخت من به نگاهی  لحظه یک  

 بیای ما کاروان با گفتم خودم.... دیگه کنم چکار.... شده زحمت_

.... گفت چیزی بهت نمیشه هستی،  هم رضا امام زائر.... مشهد

.  مشهد میری داری اولته ی دفعه که مخصوصا  

  و شود سپری زمان تا کردم مکث آنقدر همانجا من و رفت و گفت

.  آمدم بیرون  رستوران از بعد  

 محمد را میز یک. شدم بود،  مجتمع بیرون که  فودی فست وارد

. رفتم  میزش سر که بود گرفته جواد  

.  دادم سفارش ... بشین_  



  من برو تو... نشستی؟  هم خودت چرا حاال!.. فرمانده؟ چرا شما_

. میام خوردم رو ساندویچم  

. کرد ام حواله اخمی  

 تنها راه بین ساندویچی توی  رو خانم دختر یه!... چی؟ دیگه_

. دادم سفارش خودمم!.... بذارم  

:گفتم خنده میان و گرفت ام خنده  

 زشته.... ولی نمیدادی سفارش کاش!.... برادر جالب چه.... ا  _

!  داگ هات شما  و من  و بخورن  کباب جوجه همه  

.  شدم پشیمان حرفم از که کرد نگاهم جدیت با چنان ای لحظه  

 از که داره ویژه زائر یه رضا، امام انگار.... کردند مجبورم_

.  کردن اذیت به کرده شروع راه، اول همین  

. چسبهمی ریشی،  متر  دو برادران شما با سفر نه_  

 هات ساندویچ  ان بود خوشمزه عجیب و آمد بعد کمی سفارشات

 نشست وجودم بر  ترسی یه ساندویچی، وضع و سر از گرچه. داگ

 ی بهانه باز و  ماندم حرفم روی اما شد، خواهم  مسموم حتما که

.  خوردم را ساندویچم ته تا و  نیاوردم دیگری  
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  رستوران از  مسافران ی همه وقتی درست و  بود خوبی ناهار

  دستی فوری و کرد  تمام را ساندویچش هم جواد محمد زدند، بیرون

:گفت و کشید  صورتش به  

. بیا زود هم  شما  مسافرا، پیش میرم من_  

. گفتم ای باشه و انداختم ساندویچم ته به نگاهی  

. رفتم دنبالش دستهایم شستن از پس هم   من و رفت او  

  آنها به  که گشتندمی دنبالم محدثه و بهار

. رسیدم  

  تو؟ بودی کجا_

. ساندویچی_  

. شد  گرد چشمهایشان  

!  میگی؟ واقعا_  

.  اومد من با هم فرمانده.... آره_  



.  کرد تنگ را چشمانش محدثه حرفم این شنیدن از  

!  خورد؟  ساندویچ اومد تو با!.... فرمانده_  

 آره! .... میخورم؟ ساندویچ  چطور ببینه اومد....  پَ  نَ  پَ _ 

. دیگه  

  را ما ی توجه جواد محمد بلند صدای که کرد نگاهم  واج و هاج

. کرد جلب  

. نمونه جا کسی.... بشید اتوبوس سوار.... برادرا و  خواهرا_  

  جواد محمد غیاب  و حضور یاد  آخر، ی جمله  همان شنیدن با و

. کرد گل شیطنتم و افتادم  

: گفتم بهار و محدثه به فوری  

.  بیام  من تا برید شما_  

. نیای دیر...  میرن  دارن هااتوبوس... کجا؟_  

  روی  را نگاهم دلیل  بی. ساندویچی سمت برگشتم و  فرستادم را آنها

.  چرخاندم اش صندلی و میز  

  ندیدید؟ اینجا گوشی یه ببخشید آقا_

. نه!... گوشی؟_  

. بودیم نشسته میز این پشت ما.... نیست ام گوشی_  

. هست یادم... بله_  



 شده  سوار همه. رفت  اتوبوس سمت فودی فست ی شیشه از نگاهم

.  دوید و شد پیاده اتوبوس از سراسیمه محمدجواد  که دیدم که بودند  

.  رفت مجموعه سمت او اما. کردم   گشتن گرم را  سرم  باز فوری  

: گفتم لب زیر ذوق  شدت از و زدم ذوقی پر لبخند  

. دنبالم بگرد میتونی تا حاال_  

.  شد ظاهر فودی  فست در کنار که  نکشید طولی اما  

  لب زیر  و  کرد نگاهم  اخم با زنان نفس

. گفت اللهی اال اله ال  

. شو اتوبوس سوار نگفتم مگه_  

. نیست گوشیم_  

. پایید را  میزها دور تا دور نگاهش و شد  فودی فست وارد  

   مگه؟ آوردی در کیفت از اصال رو گوشیت_

.  نیست یادم_  

. بگردم رو کیفت بده_  

:گفتم  اخم با فوری  

.  میگردم خودم!... چی؟ دیگه_  

. شدن تو معطل اتوبوس یه... باش زود_  

  را طرفش آن  و طرف این الکی، کمی و کردم  باز را کیفم در

. گشتم  



....  نیست_  

:گفت عصبی  

. بگردم خودم بده_  

. بود کاغذی دستمال پشت لعنتی... اینجاست.... وای ا ی_  

 سرخ عصبانیت از که محمدجوادی به تصنعی  لبخند یه با بعد و

.  انداختم نگاهی بود، شده  

: گفت لب زیر و  داد تکان سری  

! ؟  درگاهت به کردم گناهی  چه.... خدا ا ی_  

: گفت حرص با که زدم نشنیدن به را  خودم من و  

. شد  دیرمون بدو_  

.  همراهش  هم  من و رفت و  
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!  من شیطنت آنهمه با میشد ماندنی یاد به سفر قطعا  

  هایشان  صندلی روی مسافران ی همه کم کم  ناهار از بعد

....  محدثه  و بهار و  من جز.  برد شانخواب  

  که میخندیدیم و گفتیممی خاطراتمان از و بودیم صحبت  گرم تازه

.  آمد سراغمان فرمانده آقای  

 محمدجواد که کردند جور و جمع  را خودشان فوری محدثه و بهار

.  بهار چشمان به زد  زل محکمش اخم آن با مستقیم، و آمد جلو  

... نامحرمه پر اینجا!... چرا؟ شما .... خانوم بهار روشن چشمم_

!  بلنده؟ خندتون صدای اونوقت  

:دادم جواب بود، کرده سکوت که  بهاری بجای من  

  صدامون کسی تا اتوبوس ته اومدیم ما تازه.... خوابن  همه اوال_

. نشنوه رو  

  روی من زدن   حرف انگار. بست چشم ای لحظه جواد، محمد

.  بود اعصابش  

  تر آهسته و چرخاند اش بسته لبان  پشت از حرص، با هم  را زبانش

:گفت تر عصبی اما  

!  خوابن؟ همه میگی بعد میاد جلو صندلی تا صداتون_  

 جای به میخوای.... حاال نشده طوری!... گیر سخت  چقدر اوه_

   برادر؟ بخونم توسل دعای براتون خنده،



  با همراه و کند کنترل را خودش نتوانست دیگر محدثه کردم حس

. خندید ریز انداخت، پایین که سری  

  خیره من به لبخند، ای، لحظه حتی بدون اما جواد محمد جدی نگاه

. ماند  

  بره، سر ام حوصله یکی من.... خانم دالرام باشه حواست شما_

 ماشین یه با راه  وسط همین از  دیدی وقت یه.... میکنم کوالک

 با لطفا پس.... زدم  رو زیارت قید  و تهران برگشتیم خودت و خودم

.  نکن لج من  

  لب زیر هم محدثه و بهار من، سکوت با و. شدم سکوت  به مجبور

:گفتند  

.  ببخشید_  

  اما. کرد باز را  جواد محمد های اخم محکم گره ببخشید همان و

. انداخت من به عمدا باز به را  اش جدی نگاه  

  متوجه دید وقتی. داشتم خاصی  مهارت توبیخش از  فرار در من و

. رفت  ناچار نیستم، نگاهش منظور ی  

.  کرد  نگاهم محدثه جواد، محمد رفتن با  

! افتادی؟ کج فرمانده این با  دیگه خیلی تو_  

. پرروییه پسر  خیلی.... ازش نمیاد خوشم_  

. کرد اخمی بهار  



  جوادم محمد....  دیگه بود اشتباه ما کار حقیقتا!.... جان دالرام_

. خب دیگه غیرتیه  

:گفت  باز محدثه که ناچار کردم سکوت  

 ها خانم کوچیک اسم وقت هیچ  فرمانده.... واقعا تعجبم در ولی_

!  خانوم دالرام گفت شما به و  نمیزنه صدا رو  

:گفت و کرد ای سرفه بهار  

.  دارن برادرم با فامیلی نسبت یه جان دالرام راستش خب_  

  شنیدن از شد چهارتا چشمام.... هست فامیلمون بگو خب... آها_

.  جان دالرام اسم  

 دخترای سدیم  مجبور گرفت، ما از جواد محمد که  چشمی زهر با

.  نکنیم اذیت دیگر و بشیم خوبی  

 باید چطور دانستممی من و بود طوالنی  سفر چون .... موقتا اما

.  دهم حرصش  

! غیاب و حضور همان سر مخصوصا  

 هم محدثه که دوختیم جادو به  را  نگاهمان و کردیم سکوت آنقدر

.... من و شد دعا خواندن سرگرم باز بهار و برد خوابش  

. کردم چت شروین با باز  
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 و بردند ترمینال تا را ما  ها اتوبوس. رسیدیم مشهد به که بود شب

. میرفتیم هتل تا ماشین با باید که بود آنجا  

  کنم جمعش توانستمنمی که شدم چادری  درگیر دست به چمدان باز

:میداد حرص بیشتر مرا  اش جمله یک با مدام بهار و  

! « میاد بهت چقدر»       

 بگیرم را چمدانم ی دسته و کنم  ول را چادر همانجا میخواست دلم

. کنم  فرار و  

 که تالفی برای میکنم جری را جواد  محمد اینکار، با دانستممی اما

.  آورد خواهد سرم بالیی چه دانستمی خدا فقط  

.رفتیم هتل تا تاکسی با  

  فرمانده جناب باز که بودیم هایمان  اتاق منتظر هتل  البی در همگی 

. کرد جمع را  همه البی وسط  

  کردمی مدیریت  را آدم اتوبوس دو!.... داشت خوبی مدیریت خدایی

. داشتم فرق بقیه با یکی من ولی  



 بدیم خدمتتون  رو ها اتاق کلید تا.... گرامی برادرای و  خواهرا_

  برای جمعی دسته ی برنامه ما اوال.... بشم یادآور رو نکته چند

 دقت باشه، ما جمع  با میخواد کسی اگه پس... داریم حرم به رفتن

  نیستن، همراه جمع با که کسانی ولی.... نمونه جا برنامه از که کنه

 شب 12 ساعت قبل فقط برن زیارت به  خودشون میتونن

 ساعت تیم تا شب  12 ساعت از هم گرامی خواهرای.... برگردند

 یا پدر آقا، همراه یک با مگر نکنند ترک رو هتل صبح نماز قبل

 9 تا 7 هتل ی صبحانه ساعت ثانیا.... ممنوعه تنهایی.... برادر

  هیچ به باشه، شده تموم صبحانه و برسه دیرتر کسی اگر است

 هم شام و 2 تا 12 از ناهار ساعت.... بود نخواهیم پاسخگو عنوان

  هتل به ساعت این از قبل کنید سعی... هست شب 11 تا 9 از

  عنوان هیچ به  غذا ثالثا.... نشویم شما ی شرمنده ما که برگردید

  شئ کسی اگر اینکه، هم نکته آخرین و. نبرید  هاتون اتاق داخل

  اقا برادرمون خواستید اگه نداره، نگه هتل و چمدان در داره قیمتی

 تقدیمتون آخر روز و دارندمی نگه را شما قیمتی اشیا سید،

. کنندمی  

 چیزی دنبال چمدانش توی داشت لحظه همان که افتاد بهار به نگاهم

. گشتمی  

   میکنی؟ چکار_

. سید اقا به بدم رو گردنبدم و زنجیر برم_  

!  طال؟ گردنبد و زنجیر_  

. آره_  



 اش خیره متعجب که آورد در  را  پالکش و زنجیر  موقع  همان و

. شدم  

! گردنت بنداز خب!.... بهار_  

.... میشم خفه گردنم بندازم....  نمیتونم نه_  

!  آوردیش؟ چرا پس خب.... وا_  

. کرد خشک جا در  را او ای لحظه که بود سوالم این  

  به دادن جواب بی بعد و ماند دستش کف پالک و زنجیر  به نگاهش

  اتوبوس در فرمانده همراه که  اندامی الغر جوان همان سمت من

.  رفت بود،  

.  شد بهار جلب کنجکاوی، روی  از نگاهم  

 او سمت را دستش کف و کرد  خم را سرش رسید، که سید مقابل

.  کرد دراز  

  شد،می هم فاصله همان از که بهاری به نگاه بدون هم سید اقا و

.  گرفت او  از را پالک و زنجیر   بفهمم، را هایش  گونه داغی  

! است افتاده گیر کسی چه پیش ما  بهار دل فهمیدم که بود جا همان  

 و بود ملتهب  هایش گونه هنوز  برگشت، ما سمت به که وقتی

. تند نفسهایش  

! خوبیه  فکر!.... عجب_  

! خوبیه؟ فکر چی_  



 دستم و گردنم بندازم میتونم و همراهمه که طالهایی منم اینکه_

.  سید به بدم برم  

. کرد سکوت و گرفت دندان زیر را لبش  

. نبودم بردار دست من اما  

   داری؟ دوستش_

 برای خوبی ی بهانه بهار فرمانده، بلند صدای  با موقع  همان و

.  کرد پیدا فرار  

.  بگیرن رو  اتاقشون کلید بیان خواهرا اول_  
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  کشیدن و راه  خستگی دیگر. شدیم  اتاقی هم بهار و محدثه و من

  برد یادم از شخصی، وسایل و لباس  چمدان آن و  سرم  روی چادر

.  شوم بهار جواب پیگیر که  



  را چمدانم و و کشیدم شرم از را چادرم فوری شدیم، اتاق وارد تا

: گفتم و گذاشتم ای گوشه  

.  بگیرم دوش یه میرم من_  

  حمام به که بودند چادرهایشان کردن تا درگیر بهار و محدثه هنوز

.  کرد  سرحالم خوب حمام گرم آب. رفتم  

  سر  چادر باز که دیدم را محدثه  و بهار آمدم بیرون حمام از وقتی

. کردندمی  

   کجا؟_

  نریم اگه مونده شام وقت از ساعت نیم فقط گفت اومد فرمانده_ 

....  میشه  تعطیل رستوران  

. اتاق بیارید منو برای_  

.  شد گرد دویشان هر چشمای  

!  ممنوعه ها اتاق به غذا آوردن.... گفت؟ چی فرمانده ندیدی مگه_  

. میدم  رو فرمانده جواب  خودم من_  

. بهار به محدثه و کرد نگاه محدثه به بهار  

. گشنمه دیگه برید_   

  را  تلویزیون کنترل با. افتادم تخت روی من و رفتند  آنها من گفتن با

 چند که میکردم چک تک تک را ها کانال داشتم و کردم روشن

.  خورد اتاق  در به ضربه  



 بلوز همان با آوردند،  غذا برایم محدثه یا بهار حتما که فکر این با

  بودم بسته  آن با را خیسم موهای که شالی و خونگی  شلوار و

.  رفتم در سمت  

  سر فوری. افتاد من به آن، یک جواد محمد نگاه گشودم که را در

:گفت جدیت با و گرفت پایین  

  میبینه یکی.... در جلو بیای راحت که نیست خونه دیگه اینجا_

.  دارم کارت بیا کن سر رو چادرت برو.... زشته  

 بود افتاده اتاق وسط هنوز که چادرم سمت کشیدم که بلندی اَه با

. رفتم  

  ظاهر در چهارچوب در باز و انداختم سرم روی فقط را چادرم

. شدم  

.  بلهههههه_  

. ندارم ایستادن نای خستگی زور از بداند که کشیدم را ام بله عمدا  

. نمیارید اتاقا تو غذا گفتم اوال_  

: داد ادامه بود، پایین هنوز که سری  همان با او اما  او به زدم زل  

.  رستوران بیا نشده تموم سام تا بپوش لباس_  

 لباس شستم حموم تو لباسامو ثانیا.... برادر ام خسته اوال_

. نمیخوام شام اصال  آخرشم.... ندارم  

! سوخت  برایش دلم ای لحظه. کشیده و بلند کشید پفی  

.  بود من از تر خسته خیلی انگار  



:گفت  و اتاق چهارچوب به زد تکیه  

  نداری؟ لباس حاال که آوردی لباس دست یه فقط یعنی_

. کنم باز  رو چمدونم ندارم حال آوردم نه_  

:گفت ای کشیده نفس همراه  

. نیست کار در بعدی ی دفعه ولی  میارم غذا برات یکبار همین_  

! زحمت تو افتادید.... فرمانده ممنون_  

  و کرد بلند سر لحظه یه که  طوری. داشت کنایه زیادی لحنم

.  نگاهم  

:پرسیدم بلند که رفت  آسانسور سمت بعد و  

   میای؟ راه هی  من با چی واسه بپرسم میشه_

:داد را جوابم کند نگاهم آنکه بی  

  راه باهاش و طلبیده رو ای حاشیه پر آدم همچین رضا، امام وقتی_

. بزنم حرف آقا  حرف رو که باشم کی من اومده،  

  جمله در متفکر  همچنان من و رفت  او و رسید آسانسور. برد ماتم

! ماندم اش  

 پیش برایم مشهد به مسافرت موقعیت بارها که منی. گفتمی راست

! شدم؟ راضی اینبار چرا  نیامدم، و آمد  

  اگر من اما.... ندارم میگفتم آمدم نمی زیارت فقط و  نداری از اگر

مشهد هتل بهترین به  هواپیما با مرا بابا میکردم اراده  



.  میفرستاد  

. نخواستم که بودم خودم همیشه اما  

! طلبید و! خواستم یکبار همین و  
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  ماست یه همراه به غذا، پک یک زد، که حرفی  طبق جواد محمد

 دلیل انگار که سوپی کوچک ظرف و نوشابه یک و نفره تک

. آورد دانست،می  الزامی غذا، کنار را  اش همراهی  

 زدم لبخند ذوق  با گرفتم او از اتاق در کنار از را غذا نایلون وقتی

: کردم زمزمه لب زیر و  

 زائرت هوای جوری  چه میطلبی، وقتی رضا، امام برم قربونت_

!  داری رو  



 که کلیدی با اتاق در که شدم خوردن مشغول و اتاق وسط نشستم و

شد باز بود محدثه و بهار دست  

.  شد من میخکوب هردویشان نگاه لحظه همان از و  

!  گرفتی؟ غذا کی.... تو_  

: گفت تعجب با بهار و  

. نیارید اتاق تو غذا گفت ندیدی مگه_  

. دادم  جواب و چرخاندم دهانم دور را زبانم لبخندی با  

. آورد غذا برایم فرمانده خود_  

.  افتاد محدثه فک  

!  چییییییی؟_  

.  کرد اخم بهار  

. دالرام نگو دروغ_  

:گفتم  افتخار با و گرفتم باال را سرم  

  خودش.... بپرسید خودش از برید.... نیست گفتن دروغ به نیازی_

.  آورد غذا برام  

.  انداخت محدثه به نگاهی بهار  

   ؟!آورد غذا  اومد پرسید ما از وقتی نکنه_

:گفت فوری محدثه و  



.... بود دستش سفید نایلون  یه دیدم.... آورده خودش.... آره_

. همینه  

 سوپم  حالیکه در من  و شد دراز رویم پیش غذای سمت محدثه دست

:گفتم میخوردم را  

.  ها است خوشمزه خیلی غذاش_  

  آنقدر آنها چرا فهمیدم نمی. شد ام خیره و مبل روی  نشست بهار

! گرفتندمی سخت  

  بهار ی متفکرانه ژست به که گذاشتم یخچال در را غذایم ی اضافه

.  انداختم نگاهی محدثه و  

  حسودی چرا دوتا شما.... دیگه  آورد غذا خودش!....  چیه؟ خب_

! میکنید؟  

.  بدونم رو تبعیض این علت میخواد دلم.... نیست  حسودی حرف_  

:گفتم خونسردی  با من و  گفت اینرا بهار  

.  بپرس خودش از برو خب_  

  راه من با جواد  محمد آنقدر نمیشد باورم. کرد را کار  همین بهار و

! بگیرد سخت بهار و بیاید  

 گفتم؛ او به طعنه با آنکه با. بود شده تر آرام کمی برگشت وقتی

. خوابید و نداد را جوابم او اما ؛!بود چی علتش  

 من و. نداد من به را اجازه این  هم خستگی. نشدم پیگیر هم من و

.  خوابیدم محدثه و بهار مثل هم  



  صبح نماز برای که شدم بیدار محدثه و بهار صدای و سر با صبح

.  بروند حرم به خواستندمی  

  نمیای؟ تو_

 منو که ببرید کلیدم.... نشم بیدار که ببندید آهسته و در.... نه_

.  نکنید بیدار  

. خوابیدم  باز و گفتم اینرا  
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  تازه سرحال، من و. بودند برگشته بهار و محدثه شدم بیدار وقتی

. شدم بیدار خواب از  

 بعد و رفتم  رستوران به صبحانه صرف  برای و کردم عوض لباس

.  بروم زیارت  به تنهایی که خواست دلم آن، از  

. دید را حرم میشد بود ما هتل که همانجایی از. نبود راهی حرم تا  



  بازرسی ایست به ورودم با. رسیدم حرم به و گرفتم تاکسی من اما

.  کردم برخورد حرم های خادم با نزدیک، از بار اولین برای  

  رنگ طالیی گنبد به چشمم و گذشتم بازرسی ایست در از وقتی

. لرزید دلم بارگاه، ابهت دیدن از ای  لحظه افتاد، حرم  

. آمد یادم جواد محمد دیشب حرف اراده بی  

 بزنم حرف آقا حرف  رو باشم کی من طلبیده، رو آدمی آقا وقتی»  

 » 

. شدم طلبیده اینکه از کردم  غرور حس  که بود جا همان  

. شدم  اصلی صحن  وارد و گرفتم پیش را  زیارت راه  

  خیلی. بود شلوغ خیلی حرم و بودند زیارت مشتاق زیادی جمعیت

  قران و نماز عده یه. زدندمی  حرف و کردندمی گریه آهسته ها

 بارگاه ابهت آنهمه به خیره حرم کنج  نقاط هم ای عده و. خواندندمی

.  بودند  

  ضریح دیدن با که بود آنجا از و  رفتم ضریح نزدیک تا جمعیت با

 گریه به که لرزید چنان دلم چرا دانمنمی مقابلم، جبروت  با و زیبا

. افتادم  

 جلو سمت به جمعیت ازدحام میان در چطور نشدم متوجه اصال و

. شدم رانده  

. افتادم گیر آنها بین ما که بود زیاد جمعیت آنقدر  



 جمعیت سیل با همانطور که میخواست بدجوری  دلم هم طرفی از

. شوم هدایت  ضریح سمت  

 پشت از نه و خودم چشم با را امام ضریح که بود باری اولین این

.  میدیدم تلویزیون، قاب  

  کم کم نفسم کردم حس که شدم فشرده جمعیت ازدحام میان در آنقدر

 لحظه یک که  بود ضریح به هنوز اما چشمانم. شود می  قطع دارد

 دستم کف تنها و  شوم خفه جمعیت بین در که است االن کردم حس

 یک میشد، قطع داشت که نفسی با و کردم دراز  ضریح سمت را

.  زدم صدا لحظه  

.... رضا امام یا_  

.  رفتم حال از و شد بد حالم. شد کم  هوا انگار. شد چی نفهمیدم و  

  حرم سیار اورژانس تخت روی را  خودم شد، بهتر حالم کمی وقتی

.  دیدم  

. بود سرم باالی سفید روپوش  با خانمی  

  خوبه؟ حالت.... شکر الهی خب_

. خوبم_  

  رفتی چرا  بری حال از ممکنه میدونی که تو.... خوب دختر_

  تو خانمی یه با ها خادم از یکی.... جمعیت؟ ازدحام اونهمه وسط

  دست زیر نمیکردم کمکت ها زوار اگه میگفتن.... اینجا آوردن رو

. میشدی له پا و  



. رفتم حال از چرا نفهمیدم.... شد کم نفسم_  

.  بری بذاریم  تا بیاد باید کجاست؟ همراهت_  

. زیارت اومدم تنها من.... هستن هتل_  

   ازشون؟ داری شماره_

! کیفم؟_  

: گفت مهربان پرستار که گشتم را اطرافم کمی  

 نفستو داشته کیفت بند همین.... گردنت دور انداختی کیفتم_

 زنگ بیا.... آورد در گردنت از  حرم خادم  همون اینو.... گرفتهمی

.  بزن  

  شماره اولین و  برداشتم آن از را  ام گوشی داد، من  به که را کیفم

.  گرفتم را بود دسترسم در که ای  

! محمدجواد  

! شد اتفاقی عجب و  

. زد زنگ وقتی بود  پرستار به نگاهم  

....  نام به خانمی یه... سالم_  

:گفتم که آمد من  سمت  نگاهش  

.... دالرام_  



  حرم خادم شده، بد حالشون حرم  تو دالرام نام به خانمی  یه... بله_

  مرخصش تا دنبالش بیایید  کنید لطف  رضا، امام درمانگاه  آوردنش

. منتظرم.... بله.... خوبه حالش االن نباشید، نگران....  بله.....کنیم  

:گفت لبخند با کرد قطع که  را گوشی و  

  بود؟ نامزدت_

: داد ادامه و  کرد نگاهم لبخند با پرستار. نه، بگویم خواستم تا  

!  کرد هول خیلی خدا ی بنده_  
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ُرم هنوز . رسیدند  سر بهار و جواد محمد که بود نشده تمام دستم س   

   شده؟ چی جان؟ دالرام خوبی_

. داد جواب من جای  به پرستار و  

. خوبه االن.... رفته حال  از و گرفته نفسش نیست چیزی_  



  پرستار خانم ی اجازه با که بود ایستاده اتاق در کنار محمدجواد

.  شد اتاق وارد  

  نامزد جواد، محمد که کردمی فکر هم هنوز پرستار خانم کنم فکر

!  است من  

  اما کردمی فرار من از اگرچه جواد محمد تند و عصبی نگاه

. است عصبی  من دست از تنها که بود مشخص  

. شدمنمی  عصبانیت آن علت ی  متوجه کردممی فکر  هرقدر من و  

  چیه؟ واسه اخمتون فرمانده ببخشید_

.  سپرد من به را  نگاهش آن، یک  

   نرو؟ جایی تنهایی نگفتم مگه_

....  نگفتی نه_  

! نگفتم؟_  

  حرم میخوان صبح نماز تا شب 12 ساعت که کسایی گفتی.... نه_

.  نیست شب 12 که االنم... نباشن تنها برن،  

:گفت بهار روبه و زد  موهایش به چنگی کالفه  

!  دادم رد دستش از دیگه من.... بهار بگیر رو دیوونه این جلوی_  

. داد جواب آهسته و گزید  را لبش بهار  

ُرم  یه.... نیست طوریش!.... جواد محمد  باش آروم_   خوب بزنه س 

. میشه  



. شد بلندتر جواد محمد صدای و  

  میومد  سرش بالیی یه تنها و تک اگه!.... آخه؟ چرا تو!..... بهار_

.  میدادم چی پدرشو  جواب من  

:گفتم و تخت روی شدم خیز  نیم حرص با  

 پس.... داره ربطی چه تو به.... برم تنها خواستم خودم اصال_

  حاال.... بیاییم راه باهات باید و هستی  رضا امام زائر نگو اینقدر

 کسی.... بمم بادمجون من... نیار در نگرانم آدمای ادای من واسه

. نمیشه ناراحت و  نگران من واسه  

  فوری و برداشت خیز من سمت که  کرد اش عصبی  چنان حرفم ان

.  گرفت  را بازویش بهار  

.  باش آروم!.... جواد محمد_  

:گفت صورتم توی عصبانیت، اوج در  اما آهسته ولی  

  جوش دیگه یکی من اما میطلبه هم  رو کیا برم، رضا  امام قربون_

 زدم یکی دفعه یه ممکنه که دالرام باش داشته خودتو هوای آوردم

. بشی آدم و جاش  سر بیاد عقلت تا گوشت توی  

 دلم چرا دانمنمی من و کشید عقب را جواد محمد  فوری بهار

.  شکست  

  بقیه مثل جواد محمد که کردم می فکر که بود این بخاطر شاید

.!  نیست  

. کنند فرار دستم از فقط میخواست دلشان که کسانی ی همه مثل  



  کج را  سرم! کرد تهدیدم حتی و!.... شد تمام طاقتش باالخره هم او

. ریختم اشک صدا بی و آهسته و کردم  

  از بیرون بهار اصرار با جواد  محمد و بود سرم باالی هنوز بهار

. ماند  منتظر درمانگاه  

.  خدا به بود نگرانت فقط جواد محمد!.... دالرام؟ میکنی گریه_  

  یه.... اند شکلی همین هستن من  نگران که آدمایی همیشه.... آره_

! میشن نگرانم دفعه  یه و نیستن زندگیم دردای تو عمر  
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.  کردم سکوت هم من. کرد سکوت. نداشت گفتن برای  جوابی بهار  

ُرمم  نبودم حاضر حتی من و زدیم بیرون درمانگاه از شد  تمام که س 

.  ببینم  را جواد محمد و  کنم بلند را سرم  

:گفت گوشم زیر خنده با بهار اینکه تا  

....  نگرانته فقط نگیر، دل به جواد محمد از گفتم دیدی.... بفرما_

! آورده ویلچر  برات رفته  



 با تا کردم بلند سر دلیل، همین به و نکردم باور را  بهار حرف

. ببینم خودم چشمان  

  درب کنار ویلچر یک با جواد  محمد!... بهار گفتمی راست

. بود ایستاده درمانگاه  

  دیدن با من چرا دانمنمی اما بود  جایش سر هایش  اخم هنوز گرچه

.  شد نرم کمی  دلم ویلچر همان  

. کردم زمزمه آهسته  

.  بیام  خودم میتونم.... بهار  خوبه حالم_  

. داد جواب گوشم  تو بهار اما  

.  نکن ناز.... دیگه آورده ویلچر واست حاال_  

 نگاهم. داد هل را  ویلچر او و  ویلچر روی نشستم حرفی هیچ بی

  شکستنش به قادر که سکوتی  در هنوز اما بود  اطراف به گرچه

. شنیدم را بهار صدای که بودم غرق  افکارم در نبودم  

   میری؟ کجا_

.  حرم میریم_  

   چرا؟ حرم_

 میتونم ضریح خود تا ویلچر این با.... دیگه زیارت واسه_

.  ببرمش  

.  زدم کری به را خودم اما شنیدم را  جوابش آنکه با  



  همانجایی ضریح، مقابل. رفتم ضریح  نزدیک تا  ویلچر همان با و

.  شد سرازیر  اشکم بود، ویلچر  روی های آدم  مخصوص که  

  یک بخاطر تنها من و کنند زیارت خواستندمی که مردمی ازدحام

  متحول بدجوری را دلم رفتم، ضریح نزدیک تا راحتی آن به ویلچر

.  کرد  

  ویلچر میشد، عصبانی جواد محمد میشد، بد حالم باید اصال شاید

.... شوم نزدیک ضریح به آنقدر تا میشد حاضر  

  ؟!بود زده  صدا مرا رضا امام واقعا یعنی

  های عقده که جاییکه  تا. کرد بیشتر را اشکانم که بود افکار همین

. گریستم بلند بلند و شد باز ام گرفته دل  

  دلم در حرفی هیچ. میلرزید اشکانم رگبار زیر بدجوری هایم شانه

. گذشت خاطرم از چیز یک تنها اما زدن برای نبود  

 خوشبخت و  شاد را ام زندگی.... ندارم سختی طاقت دیگه»   

«.  میخوام  

 از و شد رانده جلو به ویلچر جواد،  محمد دستان نیروی با وقتی

. شنیدم را جواد محمد صدای  شد، دور ضریح  

:گفت عصبانیت بدون و آهسته و گوشم  کنار کرد خم سر  

. میخوام  معذرت_  

  پایین را  سرش که  سمتی از هم را سرم حتی و نکردم او به توجهی

. کردم کج بود، گرفته  



  تا. شدیم خارج  حرم از سه هر و  کرد سکوت هم  او بهار، دیدن با

. کرد ایست ویلچر که بودیم رفته ویلچر تحویل محل نزدیک  

  و کردم نگاهش ای لحظه. شد   ظاهر ویلچر جلوی  جواد محمد

. چرخاندم او از  را سرم فوری  

: گفت و ایستاد بودم نشسته ویلچر روی که من مقابل  

. شدم  عصبی اگه ببخش.... جان بهار_  

. نشدی عصبی  هم زیاد نه.... ببخشه خدا_  

.  داد ادامه جواد  محمد باز و  

 از یکی به بدی حرف مخصوصا.... شدم عصبی خیلی چرا_

. زدم رضا   امام زائرای  

 در  را  خروج راه و شدم پیاده ویلچر  از فوری حرف، آن شنیدن با

.  گرفتم پیش  

. دهد تحویل را  ویلچر تا ماند ناچار جواد محمد و دوید دنبالم بهار  
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.  گرفت را بازویم بهار رسیدم که اصلی  خیابان سر  

....  ببینم واستا_  

. چرخید صورتم توی بهار نگاه. ایستادم  

  گرفتی؟ دل به جواد محمد از_

  یه به کرد تهدید منو!.... دیوونه گفت من به!.... نگیرم؟ دل به_

!  نگیرم؟ دل به میخوای اونوقت سیلی  

  بهش زائر نفر  100 سالمتی.... است خسته دالرام، کن باور_

.... داره مسئولیت.... شده سپرده  

 مسئول میشه یکی من برای ولی.... داره مسئولیت.... آره_

! شکنجه  

  هتل به پیاده که بودم کرده قصد اینبار. گرفتم  پیش در را  راهم

.  برگردم  

 فرمانده آقای  باالخره که بود شده همراه ام شانه به شانه هم بهار

. پرسید مقدمه بی و رساند  ما به را خودش  

  خورید؟می بستنی_

. کنم ایست تا کشید را دستم فوری بهار و  

. دیگه باشه....  دالرام؟ بخوریم بستنی_  

. فروشی بستنی ی مغازه سمت شدم کشیده بهار دنبال به و  



 طبقه به بهار ی اشاره با و بود شلوغ خیلی مغازه همکف ی طبقه

. رفتیم دوم ی  

:پرسید جواد محمد که نشستیم خالی میز یه پشت  

بدم؟ سفارش چی_  

:گفت! بستنی یک برای دلیل بی ذوقی با بهار  

. لطفا ای پسته نونی سنتی من_  

. چرخید من سمت جواد محمد نگاه  

   شما؟_

:گفتم و چرخاندم او از را سرم  

. ندارم میل چیزی_  

. داد جواب فوری من جای به بهار و  

.  بستنی فالوده_  

. کردم نگاه بهار به اخم با  

   ؟!دارم دوست  بستنی فالوده من گفته کی_

. گفتی خودت_  

.  دارم دوست بستنی هویج آب گفتم من!.... گفتم؟ کی!!.... من_  

: گفت و زد قشنگی لبخند بهار  

. دالرام واسه هم بستنی هویج  اب یه پس.... دیگه گفتی االن_   



: گفت که میکردم نگاهش همچنان چپ چپ من و  رفت جواد محمد  

.... جواد محمد جای بذار خودتو لحظه یه.... دالرام داره گناه_

 خدا.... شد گچ  رنگش  بهش،  زدن  زنگ حرم درمانگاه  از وقتی

. دیگه بیا کوتاه.... شد  حالی چه میدونه  

 من و نونی سنتی بهار برای. برگشت جواد محمد تا کردم سکوت

! بستنی هویج آب.... هم  خودش برای و بستنی هویج آب  

. شکست را  سکوت خودش که بودیم کرده سکوت سه هر  

. زدم که حرفایی بابت.... میخوام  معذرت_  

 بی و زدم  هم را بستنی و هویج آب محتوای لیوانم، درون بلند نی با

. خوردم را ام بستنی کرد،  نگاهم لحظاتی که او به توجه  

:داد جواب  من جای به بهار  

 دل به نکنم فکر... میگی خودش بخاطر که میدونه خودش دالرام_

. باشه گرفته  

: گفتم  غضب با فوری  

 بود من دست مگه.... گرفتم دل به هم خیلی گرفتم  دل به... نخیر_

 حال از جمعیت  فشار شدت از و کردم گیر جمعیت وسط که

  حقی چه به!.... دیوونه گفت من به حقی چه به  ایشون!.... رفتم؟

  کرد؟ تهدیدم

.  افتاد پایین جواد محمد سر  

. شماست با حق.... بله_  



  تو عوضش در کرده، ناراحتت هم  اگر.... جان دالرام حاال خب_

.  ببخشش آقا بخاطر.... برده ضریح خود تا ویلچر با رو  

 که کردممی حس صورتم روی  را جواد محمد نگاه. کردم سکوت

. شد  ظاهر لبم روی لبخندی اراده بی چرا دانمنمی و کردم بلند سر  

.  بخشیدمش آقا بخاطر .... باشه_  

  بهار و پوشاند من  از را لبخندش  و کرد خم را سرش  فوری هم او

. زد  کف ما برای  

. جان دالرام آفرین_  
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مستانه#  

 

  فرصت زیارتی، سفر به دالرام و جواد محمد  و بهار رفتن با

. بروم  خاطراتم سراغ تا آمد پیش مناسبی  



 پرتاب گذشته  به مرا زمان، قدرت پر پیچش چون خانه، سکوت

.  کرد  

.  بود ماهش چند تنها بهار که روزهایی همان به  

 

  روزها  همان  از جواد محمد و میرفت پا و دست چهار تازه بهار

. داشت را  او هوای که بود  

.  سوزاندمی بدجوری را قلبم هم  بهار ی چهره به حتی کردن نگاه

  چرا که بردممی یاد از حتی که  کردمی آرامم آنقدر لبخندهایش اما

!  گرفتیم حامد و من اسم با ای شناسنامه بهار برای که شد چگونه و  

  پیمان حضور  بی چقدر درمانگاه و شد درمانگاه درگیر باز حامد

. شدمی احساس خالی  

  بخاطر که کرد  اعتراف یکبار حامد حتی. نشد پیمان از خبری هیچ

  او از خبری اما گشته پیمان دنبال و رفته هم فیروزکوه  تا بهار

.  نبوده  

  به عجیب خیلی این و نداشتند خبری او از هم اش خانواده حتی

.  آمد می نظر  

 حتی دیگر و بودم کرده حساب خودم دختر را  بهار من بهرحال

. بسپارم پیمان به را  او نبودم حاضر  

 منزل به را ما 74 عید برای حامد . گذشت گلنار فوت از روزها

.  برد افروز عمه  



. دیدم را آصف آقا و عمه ها مدت از بعد آنجا  

  دوبار چون اما  است باردار رها میگفت عمه.... رها  و مهیار و

.  ندارد بارداری این به هم امیدی داشته،  جنین سقط  

 رابطه این از خوبی حس. بود گرفته گرم بهار با خیلی هم  رها

. زد را  خودش حرف باالخره عمه  اینکه تا. نداشتم  

  هم بهار از کوچیک بچه یه با نیست سختت.... جان مستانه میگم_

   کنی؟ مراقبت

. خودمه دختر بهار.... نیست سختم نه_  

  رها به نگاه یه.... ولی میرسونه رو تو مهربانی این میدونم_

 داشته معمولی بارداری یه بتونه که کرده ناامید  دکترش.... بنداز

 و است بچه عاشق.... نداره شانس.... من مهیار بیچاره.... باشه

.... اونوقت  

:داد ادامه عمه که میکردم خرد خاصی نظم با را ساالد خیارهای  

کنند؟ بزرگ رها و مهیار  بدی رو بهار چطوره میگم_  

  ترس از داشت که  قلبی به توجه بی عمه و. شد خشک دستم انگار

.  داد ادامه افتاد می لرزه به بهار دادن دست از  

. کنندمی نگهداری ازش واقعی مادر و پدر یه مثل میدم قول بهت_  

 و بود رفته میز  سمت پا و دست چهار که بهاری لحظه همان و

  برخاست میز کمک با و بود کرده دراز میز  سمت را دستانش



  و افتاد زمین به سر پشت با چنان و داد دست از را تعادلش. بود،

. دویدم سمتش و  کردم رها را چاقو که کرد گریه  

 بهار بودند، دویده بهار سمت دو  هر  که مهیار و رها از قبل درست

  میدادم، نوازش  دستم با را سرش حالیکه در و گرفتم آغوش در را

. انداختم مهیار و رها به تندی نگاه  

: گفت آرامی لحن با مهیار  

.  نباش نگران.... نشده چیزیش_  

   حتما؟ میشد چیزیش باید_

: گفت فوری رها  

. خانم مستانه بود بهش حواسم خدا به_  

! میگفتی؟ همینو بود خودتم ی بچه_  

! داره ربطی چه_  

. کشید مرا و گرفت را بازویم و آمد سمتم  فوری حامد و  

. خانم مستانه_  

:گفت حامد که آمدیم بیرون  پذیرایی از  

  زمین خودش بچه عزیزم؟ میکنی اینجوری چرا!.... مستانه_

.  خورد  

.  کردم بغض  

.  نمیدم کی  هیچ به رو بهار من.... حامد_  



. بگیره ازت رو بهار نخواست کسی.... باشه عزیزم باشه_  

  گفت.... نمیشن دار بچه رها و مهیار  گفت.... گفت عمه.... چرا_

.... اونا به بدم رو بهار  

. نیستم راضی من باشی راضی هم  تو عزیزم، نه_  

 ام شانه روی  که بهار سر به ای بوسه. شد راحت خیالم انگار

. کشیدم راحتی  نفس و زدم  بود، آرامشم باعث و بود گذاشته  
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  و جواد محمد دلیل، بی بودم پریشان و ملتهب هنوز من و. بود شب

.  داشتم استرس دلیل بی چرا  دانمنمی اما بودم خوابانده را بهار  

  خواب،  در که آندو به که نگاهی و برخاستم تخت روی از

.  انداختم میشد، نمایان قبل  از بیشتر شان کودکانه معصومیت  

. تخت سمت  برگشتم و بوسیدم را  دو هر روی  



 ها بچه برای  اتاق هوای نکند که ترسیدم. بردنمی خوابم باز اما

  سمتشان تا برخاستم باز برخوردند سرما آنها و  باشد سرد زیادی

.  گرفت را دستم مچ  حامد که بروم  

  طفل دوتا اون بذار بخواب بگیر... مستانه؟ میکنی اینجوری چرا_

. بخوابند هم معصوم  

. رفت جواد محمد و بهار  سمت نگاهم  

. بخورند سرما میترسم_  

....  گرمه اتاقم هوای خوبه حالشون .... انگار شدی وسواسی_

. بخواب  

 و عجیب خیالی و فکر. نبرد خوابم اما تخت روی  کشیدم دراز

.  بگیرد من از کسی را بهار مبادا که بود زده سرم به غریب  

!  جواد محمد از بیشتر حتی بودم  شده وابسته او به  

  روزهای چه  که هست  خاطرم  هنوز.  کردم بزرگش خودم چون

!  بهار نوزادی روزهای بود سختی  

 میخواستم وقت هر و ندهم شیر بهار به گریه با میگفت  مدام حامد

 شیر حین در و  بگیرم، وضو  کردمی وادارم بدهم، شیر بهار به

 فوت از داشتم دل در که غمی و ناراحتی اثر تا بخوانم  قرآن دادن

. باشد داشته اثر شیرم روی  کمتر گلنار،  

  هم جواد محمد دادن شیر برای  حتی که بود شده عادتم اینگونه و

.  بگیرم وضو  



.  برگشتم حامد  سمت و چرخیدم  

. من  تماشای برای بود باز چشمانش  

  تابی؟ بی چرا... جان؟ مستانه چیه_

  ازم رو بهار بیاد یکی قراره میکنم فکر همش.... حامد میترسم_

.... بگیره  

آخه؟ کی_   

  بهش بخواد رو  بهار و برگرده اگه  جواد محمد جان به!.... پیمان_

. کردم بزرگش من... منه دختر بهار.... نمیدم  

.  نمیشد گور و گم بشه، پیداش بود قرار اگه پیمان.... عزیزم_  

. کشیدم آهی  

.... حامد_  

...  حامد جان_  

   چرا؟ میترسم_

. بوسید را پیشانیم و کشید موهایم به دستی  

 حس این.... کردی بزرگ رو بهار گلنار، خود مثل تو یعنی این_

. میکنه غلیان اینجوری داره که توئه ی مادرانه  

  و بهار بین من . گفتمی راست. افتاد چشمم ی گوشه از اشکی

.  نمیدیدم فرقی  جواد محمد  



...  توام پشت برگرده، پیمانم اگه من.... من ی مستانه نترس_

 بچه این برای که بودیم تو و من  سختی،  روزای تو.... توام طرف

  بی بغلش بهار برگرده، هم پیمان حتی اگه.... شدیم پدر و مادر

. عزیزم کرده عادت تو و من  آغوش بوی به چون میکنه طاقتی  

  را چشمانم توانستم و گرفتم آرام کمی که بود حامد حرف این با

.  بذارم هم روی  

  شادی روی  را  چشمانش  و ببیند را ما خوشی  نتوانست دنیا اما

 و دنیا هم را شادی  اندک همان  و.... بست ما ناچیز و اندک های

! گرفت ما از روزگار  
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 بهانه به هم مهیار و  رها بودیم، افروز عمه مهمان که روزی چند

.  ماندند عمه ی خانه دیدنی عید ی  

  با را وقتشان مدام  که مخصوصا نبودم خوشحال  بودنشان از هیچ

. گذراندندمی بهار و جواد محمد  



  عمه و من از خواهش با هم را  بهار و جواد محمد غذای حتی

  از خوبی احساس چرا دانمنمی من و. دادندمی آنها به و گرفتندمی

. نداشتم صحنه این دیدن  

  قشنگ های خنده اثر در میداد، غذا بهار به داشت رها که یکبار

:گفت و شد زده  ذوق رها  بهار،  

. نازم دختر.... عشقم جانم ای_  

  را دستم مچ حامد که بگیرم او از را بهار که برخاستم فوری

.  گرفت  

 گوشم توی که شدم، مبل روی  نشستن به مجبور دستش فشار با

:گفت  

 یک داشتن حسرت فقط مهیار و  رها.... جان مستانه  نشو حساس_

  مطمئن.... بگیره ازت رو بهار نمیخواد کسی.... دارن رو فرزند

. باش  

. کند آرامم کمی توانست که بود حامد ی جمله همان فقط شاید  

  در که مغروری دختر آن رها، که چرا. بود هم درست البته و

. نبود شناختم،می  مجردی، دوران  

 جواد محمد و بهار دور همه وقتی شام، از بعد شب که دلیل این به

. آمد من پیش رها شدند، سرگرم ها بچه با و گرفتند را  

 سر خودش ولی شوم کالم هم  او با زیاد نداشتم دوست حقیقتا

. کرد باز را صحبت  



 شدم ناراحت خیلی .... افتاده برات اتفاقی چه شنیدم  عمو زن از_

. جان مستانه  

:گفتم کنم  نگاهش آنکه بی  

. ممنونم_  

 مثل یکی خدا  میخواد دلم.... هوشیه با و زیبا دختر واقعا بهار_

....  رو بهار  

.  بزند را  حرفش  نگذاشتم و کردم نگاهش  حرص با  

. پدرش حتی  نمیدم کسی هیچ به رو  بهار من_  

. بود رفته باال صدایم زیادی انگار. آمد سمتم همه نگاه لحظه یک  

: گفت فوری رها  

  ازت رو بهار کسی هیچ... بگیرم  ازت رو بهار نخواستم من_

. است مستانه اونم داره مادر یه فقط بهار... نمیگیره  

 خشم با ها مدت که بغضی رها،  حرف این شنیدن  از چرا دانمنمی

.  شکست بودم، کرده پنهانش عصبانیت  و حرص و  

:گفتم و گریستم بلند اختیار بی من و کردند سکوت همه  

.... نگیره ازم رو  بهار کسی  که داشتم استرس  همش مدت این_

.... کردم بزرگ رو بهار شرایطی چه تو من نمیدونه کی هیچ

 حتی من و... باشم دخترش مراقب که کرد سفارش دوستم بهترین

. بودم بهار مراقب جوادم، محمد از بیشتر  



 آمد می سمتم حالیکه در حامد و شدند  متاثر حرفهایم شنیدن از همه

:گفت  

...  عزیزم میشه ناراحت ات گریه دیدن با بهار.... جان مستانه_

.  نکن گریه  

.  کرد زمزمه آهسته  و فشرد محکم را  دستم رها  

  مادری تمرین دارم فقط من.... جان مستانه خودته  دختر فقط بهار_

. مونه  نمی من  کنار تو، بدون لحظه یه بهار  وگرنه میکنم  

 مدام که درونم آتش روی بود آبی. کرد آرامم که بود رها  حرف این

. شد خاموش  رها  حرف این با آخر در  و کشید می شعله  
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  عید بوی قبل های سال مثل حتی که روستایی. برگشتیم روستا به

.  داد نمی  



 بی از!.... گلنار از بود مانده خاطره برایم قشنگی روزهای چه

. کاظم مش از.... بی  

  یادآوری از روزی، یک نمیکردم، فکر وقت هیچ  که روزهایی

.شوم آتش پا تا سر آنگونه خاطراتش،  

  خاک سر که بود این کردیم روستا به رسیدن از بعد که کاری اولین

. برویم  گلنار و کاظم مش و بی بی  

 قطعا نبود، کاظم مش و گلنار و بی بی اسم با ها قبر  سنگ آن اگر

. اند کرده فوت آنها که نداشتم باور هم  هنوز  

.  میشد سپری  گلنار بدون که سالی اولین. سال ان بود بدی عید چه  

.  بودم غافل  آن از من که بود کنارم هنوز بزرگی  نعمت اما  

  روی دستی  حامد ریختم، گلنار خاک سر باالی را اشکانم وقتی

. کشید بازویم  

 احتیاج تو شیر به کمکی غذاهای  کنار هنوزم بهار.... جان مستانه_

 داشته اثر بچه روی شیرت که نخور غصه طوری پس.... داره

. باشه  

.  زد صدا را حامد دور، از مردی که بودیم گلنار  خاک سر همانجا  

   دکتر؟_

....  بله_  

 می نظر به آشنا. آمد جلو کمی. خوردنمی روستا اهالی به مرد

. نشناختم را  او من ولی رسید  



:گفت و انداخت گلنار قبر سنگ به نگاهی  

. هستم مراد پدر من_  

.  لرزید قلبم مراد، اسم شنیدن از  

:پرسید معطلی بی حامد  

  دارید؟ چکار من با_

  مش دختر مرگ ی قضیه.... میشه آزاد دیگه ماه چند تا مراد_

.... گفتم بهش  هم رو کاظم  

.... خب_  

  گلنار مرگ تو شما  میکنه فکر.... گرفته دل به کینه خیلی شما از_

. کنه ازدواج پیمان پسره اون با گذاشتید که مقصرید  

: گفتم عصبانیت با  

.  کنهمی فکری  همچین که احمقه  خیلی شما پسر_  

. داد جواب خودش و کنم سکوت یعنی رفت ام نشانه اخمی حامد  

. آقا نداره ربطی من به میکنه فکر چی  شما پسر اینکه_  

:گفت بلند مراد  پدر که کشید خودش دنبال و گرفت مرا دست و  

  توی خدا رو تو.... بشه درست دیگه دردسر یه باز  نمیخوام من_

  بهش تخفیف بلکه بده رضایت برو مونده باقی ماه چند همین

. کنم عوض  شما به نسبت رو نظرش بتونم منم بخوره،  

:گفت تامل بی و برگرداند سر حامد  



 زندان تو حقشه  اینا از بیشتر مراد.... نمیکنم کاری همچین_

. بمونه  

  مراد، پدر بلند فریاد که کردیم حرکت روستا سمت  هم با بعد و

:داد  را  هشدار آخرین  

.  بگیرم رو دعوا یه جلوی خواستم  فقط من_  

.  شما  از ممنون_  

. شدیم  دور آنجا از ما و  گفت اینرا حامد  

! بود دیگر ی فاجعه یک  شروع این و  

  آنروزی از میترسیدم.... شد نفسم هر  خوراک دلهره روز همان از

. شود رو  در رو حامد با بخواهد مراد و برسد فرا که  

  قیمت به حتی  مراد، چون شقی  کله و مغرور آدم داشتم حتم ولی

. آمد خواهد حامد و من سراغ باز رفتن، زندان  دیگر یکبار  
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.  گرفت جان قلبم در نوظهور اتفاقی شوم  حس آنروز، از  



 اتفاقی بدترین  خودش مراد، شدن آزاد اما بزنم بد  نفوس نمیخواستم

.  دهد رخ  شرایط آن در توانستمی که بود  

 خالی بد حس آن از خاطرم کم کم ها، ماه و روزها گذشت با اما

. شدم زندگی  روزمرگی  درگیر و شد  

  تلفن خطوط آمدن با. بود روستا اهالی برای خوبی سال ،74 سال

.  بودند  راضی  همه درمانگاه، و روستا به  

!  گلنار فوت شب  تلخ ی خاطره درگیر هنوز من و  

.  بهار یکسالگی  آن با همزمان  و رسید گلنار سالگرد اولین  

  دلم در گلنار غم هنوز. نه یا بگیرم باید تولد بهار برای دانستمنمی

 دلربایی با و بود افتاده راه تازه دخترم، بهار، طرفی از و بود زنده

  برای من به که کند راضی چنان  را حامد بود توانسته خاصی،

. کند اصرار تولد، گرفتن  

 ها ُمرده دنیای از باید زنده های آدم که شدم راضی  هم من باالخره

. بگیرند فاصله  

  بهار، برای تولد گرفتن برای حامد اصرار بیشترین دانستم می البته

! است من ی  روحیه  بخاطر  

  در برد، فیروزکوه به را ما. داد انجام خودش را  کارها تمام حامد

 همگی شام و گرفتیم ها بچه با خانوادگی عکس چند عکاسی آتلیه

. رستوران یک در شدیم حامد مهمان  

  بود قرار که خوشی ی خاطره آخرین شاید و آنشب بود زیبایی شب

. دهد رخ  سال آن در  



  خبر او از و زدم  تلفن عمه به بهار، یکسالگی تولد از بعد هفته چند

. شنیدم دیگری تلخ  

  7 اوایل  درست و کند حفظ  را  اش بارداری بود نتوانسته رها

. شد  متولد نارس اش بچه ماهگی  

  روز هر رها  و شد بستری نوزادان ویژه دستگاه در رها نوزاد

. میرفت بیمارستان به مرتبه یک او به دادن شیر برای  

 با نو سال سر دیدار از بعد. شدم متاثر خیلی خبر این شنیدن از

 ولی شود فرزندی صاحب که بودم کرده  آرزو برایش  واقعا رها،

. بود  دیگری چیز خدا خواست انگار  

. رسید  فرا شوم  روز همان اینکه تا گذشت روزها  

  ورودی، درب بستن از قبل حامد. بود درمانگاه کاری ساعت پایان

. شتافتم کمکش  به که بود  وسایل کردن جور و جمع مشغول  

  چای لیوان دو کارها، اتمام از خسته و کشیدیم تی هم  با را سالن

. رفتم اتاقش به و ریختم  

  با که کردمی مرتب را بیمه های برگه و بود نشسته میزش پشت

.  زد لبخند دیدنم  

  خاله از رو ها بچه بری نمیخوای.... کردی کمکم خیلی امروز_

. میشه شب داره... بگیری؟ رعنا  

 خاله.... ها بچه سراغ میریم هم با بعد.... بخوریم چایی.... میرم_

  بازی ها بچه با داره دوست خیلی تنهاست، زن  یه چون رعنا



  ببرم ها بچه روز  طول در که کرده  اصرار بهم کلی.... کنه

. پیشش  

. دوخت چشمانم به عمیق را نگاهش و آورد لب به کمرنگی لبخند  

   جان؟ مستانه ای خسته_

.... اصال.... نه_  

  چی؟ من  با زندگی از_

.  نه که معلومه!.... میزنی؟ حرفیه چه این_  

 زحمتت باعث روستا این توی موندن با من.... مستانه ببخش منو_

 بسازم برات شهر توی رو زندگی بهترین میتونستم.... شدم

.... ولی  

  هر حاال.... خوشبختم همیشه تو کنار  من.... حامد  نگو اینجوری_

. باشم که جا  

. شد تر رنگ  پر لبخندش  

.  خوشحالم_  

 

 

 

یگانه _مرضیه# محبوب نویسنده  قلم به        

 



     نویسنده واسم کانال  بالینک حتی حرام_رمان_کپی# 

 

           عشق  حدیث کانال          

 

           • . • . •  

 

•┈┈••✾❣✾••┈┈• 

 @hadis_eshghe 

•┈┈••✾❣✾••┈┈• 

 

             اول پارت به رفتن        

 

https://eitaa.com/hadis_eshghe/18459 

   2پیچک_مثل#

   آنالین_رمان#

315_پارت#  



 

 

 بسته محکم صدای که رساند لب به و آورد باال را چایش لیوان

. رسید  دویمان هر گوش به ورودی، ای  شیشه در شدن  

.  گذاشت میز روی  را چایش لیوان  و برخاست حامد  

 رو در میرم من.... بسته رو  در زده، باد بوده، باز در حتما_

.  ببندم  

.  شد باز اتاق در رفت، اتاقش در سمت و زد  دور را  میزش تا  

  از ترس، از روحم بود، ایستاده در  چهارچوب در که کسی دیدن با

! کرد پرواز جسمم  

  سرد  ترس از وجودم تمام که داشت نفرتی چنان نگاهش . بود مراد

. شد  

   احوال؟ و حال.... خوبی؟.... دکتر  جناب به به_

. برداشت اتاق، داخل سمت عقب، به قدمی حامد  

  میکنی؟  چکار اینجا تو_

! عجب... نمیپرسی؟ حالمو_  

. آمد  داخل به قدمی  

  بودیم؟ کالنتری توی که روزی اون یادته_

. آمد جلوتر مراد و شد حبس ترس از نفسم  



 شانه  وزن و  گذاشت مریض ی  معاینه تخت روی را دستش یک

. انداخت آن روی  را اش  

  چی بدی رضایت که بود کرده التماس بهت پدرم  وقتی یادته_

  از چیزا بعضی.... گوشمه توی حرفت  هنوز... یادمه من... گفتی؟

.  نمیره آدم یاد  

. داد ادامه پوزخندی با و کرد مکثی  

 و میشم.... بشم آزاد زندان از دیگه  سال ده شده گفتم، بهت منم_

  در زندون از من وقتی تو حال  به بدا اما.... نمیکشم رو تو منت

.  بیام  

  کردمی  بلند که  سری با همراه و برداشت تخت روی از را دستش

:گفت حامد مقابل در  

  که روزی اون... کرده فرقی یه فقط.... دکتر روزه  همون حاال_

....  باال ده کدخدای پسر.... بودم مراد  فقط... بودم کالنتری  توی من

 با.... گرفتم یاد چیزا خیلی.... کشیدم حبس سال چند وقتی ولی

  کش چاقو با سال چند من.... دکتر کنم خالصش.... شدم آشنا خیلیا

 کردی بد.... ریخت  حرفا این و  زندان  از ترسم.... کشیدم حبس ها

  اون حق در.... کردی بد خودت حق در!.... کردی بد.... دکتر

 مش با اگه... بودی نکرده مخالفت اگه.... کردی بد گلنار دختره

  به رو من حاال....  نده من به رو دخترش تا نمیزدی حرف کاظم

  ی بچه داشت.... بود من زن.... بود زنده گلنارم و نبودم تو روی

. کردمی بزرگ منو  

:گفتم ترس با فوری  



.... گلنار میکنی اشتباه_  

. افتاد من به نگاهش  

 مادر  و پدر بی ی بچه از خبر چه....  گلنار شفیق دوست .... به به_

. ببینم بیارش برو.... گلنار؟  

.  نبود دیدن برای تمرکز به قدر چشمانم و. کرد ایست قلبم انگار  

 ام پیشانی روی  را  سردی عرق که آورد لب به پوزخندی هم مراد

. نشاند  

. شده حساب تسویه وقت.... دکتر خب_  
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. شد  خشک مراد صورت  روی نگاهم  

  گوشم در را قلبم تپش هر صدای  که بود رفته باال قلبم  ضربان آنقدر

. شنیدممی  



 به بده رو گلنار ی بچه.... دکتر کنم ای معامله یه باهات میخوام_

.... من  

  جای به و کشیدم بلندی هین. نداشتم را حرفی همچین انتظار اصال

:زدم فریاد بلند من حامد  

.  نمیدمش کسی هیچ به.... منه دختر بهار_  

.  اومد من سمت تندش نگاه  

  ادعای من واسه حاال.... شدی  گلنار مرگ باعث تو خود.... تو_

!  میکنی؟ مادری  

  من سکوت ی نشانه به را دستش. بزنم حرف من  نگذاشت حامد

: گفت مراد به  رو و آورد باال  

. زنیممی حرف باهم بیرون بریم_  

: کشید فریاد  محکم مراد  

. بزنیم حرف جا همین.... نه_  

:گفت من به رو حامد  

. مستانه بیرون برو تو_  

. نمیرم جایی هیچ من.... حامد نه_  

. برد باال را صدایش عصبی حامد  

.  بیرون  برو میگم بهت_  

.... نمیدم عوضی  آدم این به رو بهار من!.... حامد_  



  روی محکم که دیوار به چسبیدم.  برداشت خیز سمتم عصبی مراد

. کوبید من کنار میز  

 عوضی.... شدی بیچاره زن اون مرگ باعث که تویی عوضی_

  خوش زبون با.... کردید تباه رو  گلنار زندگی که شوهرته این و تو

  که بالیی اون وگرنه.... میدید من به رو گلنار دختر.... میگم

. میارم سرتون کشیدم، حبسم،  سال چند بخاطر  

. کشید بیرون جیبش از داری ضامن چاقوی و  کرد کوتاه مکثی  

 با مراد که کردم خفه لبانم، پشت دست، دو با  را فریادم صدای

: گفت وار تهدید اما آهسته لحنی  

 که حبسی سال چند این توی.... دکتر زندانه خوبیهای از اینم_

  قبلی مراد اون.... شدم قبل از تر  شق کله و تر نترس خیلی کشیدم

  رو  خودشو کار تیزی یا میشه میگم  من که حرفی یا حاال.... ُمرد

.  میده انجام  

  مراد دست از عصبانیت شدت از  بیشتر. کرد نگاهم اخمی با حامد

. من تا بود  

.... بیار رو بهار برو.... مستانه_  

! چی؟_  

 قطعا نگاهش مقصود. نشست  چشمانم در خاصی طور  نگاهش

. نبود بهار آوردن  

.  بیارن رو بهار  بزن زنگ_  



: کشید فریاد مراد  

 اهالی اگه.... صدا و سر بی.... بیارتش خودش بره.... نه زنگ_

. شوهرت شکم توی میره تیزی این کنی خبر رو  روستا  

. کشید پر بدنم از روح کردم  حس لحظه همان  

  از آهسته ترس با من و داد تکان سری که انداختم حامد  به نگاه یک

. دویدم و گذشتم مراد کنار  

. کردم نگاه اطرافم به زنان نفس بعد و دویدم درمانگاه بیرون تا

  هوش مراد، تهدید از ناشی اضطراب طرفی از. بودم منگ و گیج

  اطراف به و چرخیدم خودم دور ای دقیقه چند بود، پرانده سرم از

. بکنم باید چه که بگیرم تصمیم توانستم تا کردم نگاه  

 

 

یگانه _مرضیه# محبوب نویسنده  قلم به        

 

     نویسنده واسم کانال  بالینک حتی حرام_رمان_کپی# 

 

           عشق  حدیث کانال          

 

           • . • . •  



 

•┈┈••✾❣✾••┈┈• 

 @hadis_eshghe 

•┈┈••✾❣✾••┈┈• 

 

             اول پارت به رفتن        

 

https://eitaa.com/hadis_eshghe/18459 

   2پیچک_مثل#

   آنالین_رمان#

317_پارت#  

 

 

 درد دستانم که کوبیدممی جعفر  آقا خانه در به مشت با چنان

.  گرفت  

. کمک بیاد  یکی.... کنید کمک خدا رو تو_  



  بیرون اش خانه از هم طاهر آقا انداختم راه که صدایی و سر با

. آمد  

   پرستار؟ خانم شده چی_

 اومده مراد.... بفرستن نیرو بگید.... کالنتری بزنید زنگ_

 ی بچه میخواد.... کرده تهدید چاقو با رو  شوهرم.... درمونگاه

.  کنید کاری یه خدا رو تو.... بگیره ما از زور  به رو گلنار  

 امده بیرون خانه از سراسیمه من  صدای و سر با که هم  جعفر آقا

.  شد ماجرا ی متوجه بود،  

. کالنتری میزنم  زنگ االن من  نباش نگران_  

:گفت رسیدمی نظر به نگران من مثل که هم  طاهر آقا و  

.  سراغش بریم باهم بیارم مو شکاری تفنگ منم برم بذار_  

  و جعفر آقا آمدن منتظر روستا های کوچه در من که  بود اینگونه و

. شدم طاهر آقا  

 در پشت. آمدند درمانگاه به من  با دو هر  جعفر آقا و طاهر آقا

:گفتم که بود درمانگاه  ورودی  

.  بیایید شما کردم  صدا و سر اگه.... داخل برم خودم  من بذارید_  

  درمانگاه محض سکوت. شدم درمانگاه  وارد. کردند قبول آنها و

. لرزاند را دلم کمی  

. آمد مراد صدای که رفتم حامد  اتاق سمت آهسته  

  نیومد؟  چرا پس_



: گفت  حامد که ماندم اتاق در پشت مراد صدای شنیدن با  

 دو بیاره رو  بهار که میفرستم رو زنم  من، کردی فکر واقعا_

....  کنه خبر رو  روستا اهالی تا رفت  اون!.... کنه؟ تو تقدیم دستی

 دستگیر تهدید و چاقوکشی جرم به.... نداری  فراری راه دیگه

. بکشی حبس بیشتر باید دفعه این و میشی  

. لرزاند را تنم مراد، فریاد بلند صدای  

 تویی.... میمردی گلنار جای به  باید که تویی.... کثافت عوضی_

 پشت بیافتم بازم باشه قرار اگه.... کردی بدبخت  رو دختر اون که

  و کشی چاقو تا باشه تو کشتن برای میخواد دلم  زندان، های میله

.....  تهدید  

: کشیدم فریاد مراد تهدید همان با  

.....  کنه کمک یک.... کمک بیایید..... جعفر آقا .... طاهر آقا_  

  مرا چنان و زد بیرون  حامد اتاق از  سراسیمه مراد فریادم صدای با

. شد داغ درد از  دستم که زمین  سمت کرد پرت  

  درگیر او با و گرفتند را مراد جلوی طاهر آقا  و  جعفر آقا اما

. شدند  

  هم تکان حتی درد از که دستی  با سختی به  حالیکه در من و

. رفتم پیش حامد اتاق سمت خورد،نمی  

.  جان حامد.... حامد_  



 با حالیکه در حامد. داد نشانم را چیز  همه خودش اتاق،  باز نیمه در

.  بود شده  خم زمین سمت بود گرفته را پهلویش دستش دو  

. کشیدم جیغ که چکیدمی خون انگشتانش الی البه از  

! حامدددد_  

. نشستم زمین وی مقابلش و رفتم جلو  

! شده؟ چی.... بمیرم الهی.... جان حامد_  

. بود پریده صورتش رنگ. کرد بلند کمی را سرش  

.... مستانه_  

. بیمارستان میریم االن نیست چیزی..... جانم.... جانم_  

  چطور نبودم دادنش  تکان به قادر حتی که دستی همان با نفهمیدم

. زدم  بیرون درمانگاه از و برخاستم  

  دستشان از مراد گویی بودند، درمانگاه بیرون طاهر  آقا و جعفر آقا

:گفتم گریه با که بود گریخته  

.  زده  چاقو با رو حامد مراد.... خدا رو تو کنید کمک_  
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 کردیم خودش  پیکان سوار را حامد جعفر، آقا و طاهر  آقا کمک با

. ببریم فیروزکوه بیمارستان به تا  

 گهلوی به سالمم دست با حالیکه در. بود باال خونریزی شدت اما

 آقا به بگیرم را  خونریزی جلوی تا آوردم می فشار  محکم حامد

: گفتم کردمی رانندگی  که جعفر  

   برید؟ سریعتر نمیشه_

.... شده تاریک هم  هوا.... پرستار خانم نیستم بلد رانندگی من_

.  خطرناکه... دید نمیشه رو جاده  

  زور به. نداشت رو به رنگ که برگشت حامدی سمت نگاهم

:گفتم و زدم لبخندی  

... جان حامد میشی خوب_  

. زد لب زحمت به  

.  شکسته.... دستت_  

 روی شدنم پرت و مراد  بخاطر که ام دیده آسیب دست به نگاهی

.  انداختم  دهم، تکانش توانستمنمی حتی و بود شکسته زمین،  

. افتاد فرو من، به محبتش آنهمه بخاطر چشمم از اشکی  

. بوسیدم را  سردش پیشانی و شدم خم  



.  نیست طوری.... منی فکر به که برات بمیرم_  

: گفت گوشم در لحظه یک که بودم، کرده خم هنوز  سمتش  را سرم   

. باش.... ها بچه... خودتو.... مراقب_  

. شد سرازیر  حرفش این  شنیدن از اشکانم  

.... رسیممی االن.... کنی؟ امیدم نا میخوای چرا.... حامددددد_

.  میکنم خواهش.... کن تحمل  

. بوسید را ام پیشانی و کشید جلو کمی زحمت به را سرش  

: گفتم هم  حال همان در  اما بگیرم را اشکانم جلوی نمیشد  

.  فقط کن تحمل.... بزنی حرف نکن سعی_  

. نزد حرفی  دیگر او و  

  را حرفم که  کردمی امیدوارم هم لرزاندمی را دلم هم  سکوتش

.  پذیرفته  

. رسیدیم  فیروزکوه بیمارستان که کشید طول چقدر دانمنمی  

 ها ثانیه دیگر و  آمد ماشین سمت  اورژانس دکتر جعفر،  آقا فریاد با

  دعا لب زیر بیمارستان حیاط در و گریستم می بلند  بلند. شدند گم

. ببخشد من به را حامد خدا که میکردم  

  هم را درد حتی شکسته، دست آن با من و بود شده تاریک هوا

. بودم کرده فراموش  



  در میکرد،  منحرف حامد حال از را ذهنم تمرکز که چیزی هر

! ام شکسته دست درد حتی. نداشت جایی وجودم  

.  آمد سراغم پرستاری تا کشید طول چقدر دانمنمی  

   تاجدار؟ خانم_

....  بله_  

  نیستید؟ دشت زرین روستای پرستار همان شما_

   چطوره؟ همسرم  حال.... پرستارم همون همون  من.... چرا_

   شماست؟ همسر  پورمهر دکتر_

.  نالیدم گریه با  

   چطوره؟ حالش.... بله_

  دستتون انگار.... بیمارستان داخل بفرمایید اول.... باشید آروم_

. شکسته  

   چطوره؟ همسرم حال بگید لطفا.... خوبم من_

  سرش باالی بیمارستان  دکترهای بهترین.... داخل بفرمایید شما_

.  هستن  
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 تازه آنکه با و.  شد گرفته گچ دستم دستم، از عکسبرداری، از بعد

 خراب حال  همان با اما دادمی نشان را خودش داشت دستم درد

. برگشتم بیمارستان اورژانس سمت  

. دیدم بیمارستان ورودی راهروی  در ، را  جعفر آقا و طاهر آقا  

  چشمان مثل بود سرخ چشمانش. نبود خوب خیلی هم آنها حال

.  من بارانی  

. برخاستند  دیدنم با  

.... یو سی ای بردنش.... پرستار خانم بشینید_  

!  عمل؟ اتاق میبردن باید!.... یو؟ سی ای_  

. بپرسم تا کرد کنجکاو مرا که بود جعفر آقا حرف همان  

. شدم اورژانس بخش وارد  

  کجاست؟ من همسر.... دکتر آقای_

   همسرتون؟_

.  شناخت مرا  که اورژانس گرستارهای از یکی  

. هستند پورمهر  دکتر همسر  ایشون دکتر_  



   پورمهر؟ خانم هستید خوب شما_

  چطوره؟ حالش همسرم.... ممنون_

:گفت مکثی از بعد  و انداخت پرستار به نگاهی دکتر  

.... بخش بردنش_  

 میرفت باید  خونریزی شدت اون  با!... بخشی؟ چه!.... بخش؟_

!  عمل اتاق  

! دارید خوبی پزشکی اطالعات شما_  

.  بگید بهم رو  راستش.... دکتر آقای هستم پرستار خودم من_  

. دارم  صحبت باهاتون بیرون بریم_  

! بود متحول حالم بدجوری. میزد شور دلم  

. نداشتم تاب هم  را قدم چند همان  

  چطوره؟ حالش بگید بهم خدا رو تو_

  من و بود کالفه. کشید بلندی نفس دکتر که نشست چشمانم  در اشک

.  مضطرب  حالش این از  

.  دادیم  انجام براش اومد می بر دستمون از  کاری  هر ما_  

   چطوره؟ حالش االن_

  و  نگران چنان اما. داشتم ضعف. بود بد حالم. میکرد درد دستم

  روی ماندن ثابت برای تمرکز قدرت چشمانم که بودم مضطرب



  تمام را چیز همه   دکتر ضعیف صدای و نداشت  را  دکتر صورت

.  کرد  

 فوت دکتر.... بیمارستان آوردنش که موقعی همون.... متاسفم_

. بود کرده  

. شد فلج  پاهایم جفت جا، در کردم حس  

. پیچید بیمارستان سالن در افتادنم صدای که زمین  خوردم چنان  

....  نه.... نداره حقیقت.... نه!.... حامد_  

  کل سکوت شکستن برای  شد مهیب و پرقدرت ناگهان صدایم و

.  بیمارستان  

.....  حامددددد.... حامددددد_  

. گرفت صدایم ثانیه چند عرض در که میزدم  جیغ آنچنان  

 آمپول یک زدن با و گرفتند را  دورم اورژانس بخش  پرستارهای

 و کردند تبدیل ضعیف ای ناله به را   هایم فریاد قوی، بخش آرامش

! بستری  بخش های تخت از  یکی روی مرا  

  و اعضا در که حسی بی آنهمه با و میگریستم همچنان من و

. میزدم ناله باز کردم،می احساس خودم جوارح  

 به.... جان حامد....  بذاری؟ تنهام تونستی چطور.... جان حامد_

....  جان حامد.... بگم؟ چی محمدجوادت و بهار  

.... حامد  
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  را  اسمش نمیشود دیگر که  شودمی برزخ چنان گاهی زندگی

. گذاشت زندگی  

. حامد فوت  از بعد.... من زندگی مثل درست  

  چند زور به هم و گرفت صدایم هم  که کشیدم جیغ و زدم ناله آنقدر

.  شدم بستری بیمارستان در شکسته دست همان  با بخش، آرامش  

  که چه هر.... هوش بی یا بودم هوشیار.... بیدار یا بودم خواب

 زندگی به امیدی هیچ که داشتم را ای مرده یک حال حس بود،

. ندارد  

 کاش که.... مرگ رویای در ای مرده و بودم ها زنده دنیا در من

  زمان  اسمش که  هایی دقیقه و ثانیه آن شدمی تمام و  رسید  می مرگم

. میداد مرگ بوی  من برای و بود ها زنده دنیای  



  زمان نفهمیدم  دیگر شد، تزریق من به که بخشی آرامش آنهمه با

. گذشت چگونه  

  نفهمیدم... ماندند رعنا خاله پیش حامد و من بی چگونه ها بچه

 ی برگه پای چگونه داد، خبر انتظامی نیروی به بیمارستان  چطور

«....  چاقو جراحت علت به»    شد؛ نوشته مرگ، علت و فوت  

  مهیار حتی و  آصف آقا و جان  خانم و افروز عمه حتی چطور و

.  شدند خبردار  

 به خیره و بیمارستان تخت روی بودم حس بی ی مرده  یک فقط من

. گذاشتمی نمایش به را گذشته خاطرات برایم که  اتاق سقف  

  «باش ها بچه و خودت.... مراقب.... جان مستانه»  

  و کند رحم من زار حال به دنیا تا میکشیدم جیغ آنقدر میخواست دلم

.  بایستد  

: بگوید و کند  معجزه خدا و  

. برگرد عقب به من امر به زمان ای_   

! ایستد نمی کسی هیچ برای  زمان.... نشد اما  

  بن حسین ی تشنه لبان برای خدای بود، معجزه به قرار اگر و

  خالی های کوزه به را آب هیچ، را  زمان و کردمی معجزه علی،

. گرداندبرمی شان  

. گرفتنمی آرام که درد پر قلبی و اشک دنیا یک و بودم من  



  به حامد بی که  من، برای بود  روز اولین که روزی همان فردای

 دیدنشان منبا و  آمدند بیمارستان به جان خانم و عمه  ،! رسید صبح

. کشیدم جیغ باز نداشتم، که جانی ی همه با  

 سرم به چی  ببینید بیایید.... اومدید خوش.... اومدید خوش_

. رفت حامدم ببینید.... اومد  

  گرفتم گریه هوای   باز من و گریستند در جلوی  همان از دو هر

.  گریستن برای  

 من و بودند آورده مشکی روسری و مانتو برایم  جان خانم و عمه

 مشکی ام زندگی  عزیز عزیزترین برای که نداشتم باور هنوز

. میپوشم  

  روستا به و  شدم مرخص بیمارستان از جان خانم و عمه همراه

  از هایم ناله باز درمانگاه باالی مشکی  ی پارچه دیدن با و برگشتم

.  شد آغاز نو  

 کاش.... میمردم  من کاش.... من بمیرم الهی.....  حامدددددد_

....  عزیزم..... جان حامد.... نمیدیدم رو روز این و میمردم

! معرفت بی  گذاشتی تنها کوچیک ی بچه دوتا با منو.... کجایی؟  

 صدای با و  بودند ایستاده روستا  اهالی را درمانگاه دور تا دور

  کشیدن نفس نای دیگر من و میگریستند بلند من، های  ناله و گرفته

. نداشتم هم  



  فقط که بود بد آنقدر حالم  و. نگرفتم ها بچه از سراغی حتی

 ولی شود کم قلبم روی حامد، داغ سنگینی از بلکه بگریم میخواستم

. نشد  

! کرد پیر شبه یک مرا حامد داغ  
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  از بعد. آورد می در پای از مرا  داشت حامد، دادن  دست از غم

  من  های دردسر به هم آگاهی ی اداره تحقیقات خاکسپاری  مراسم

. شد اضافه  

 انتقام تا کردم  جزم  را عزمم که بود تحقیقات شروع  همان با اما

. بگیرم را  حامد خون  

 تنظیم شکایتی  روستا، اهالی سایر و طاهر آقا و جعفر  آقا کمک با

  مجازات درخواست حامد، خون  شاکی تنها عنوان به من و کردیم

.  دادم را مراد  



 هم باز قبل ی دفعه مثل و شد دستگیر مراد تا نکشید طولی البته و

  آتشین سکوتی  در تنها من و کرد تهدید حتی و آورد در قلدربازی

  را دار طناب که کردم فکر روزی به سوزاندمی را  وجودم تمام که

. بیاندازم گردنش به  

  دنبال تنها و یکه که بود سخت برایم باورش. بود سختی روزهای

! باشم حامد قاتل مجازات  

  لباس همان با حامد، چهلم از بعد طوریکه.  کرد داغون مرا همین و

.  آمدم در پا از  کرد،می سنگینی تنم بر که مشکی  

.  ام روحی حال به برسد چه بود  بد هم جسمم حال  

 خودم شبانه، های گریه با حامد،  فوت از بعد روز 40 عرض در

.  کردم نابود را  

  خود سفارش به  باز بدهم شیر بهار  به خواستم و  گریستم وقت هر

  از حالیکه در و میگرفتم وضو  نبود، کنارم دیگر حاال که حامدی

 شیر او به میخواندم، والعصر ام سینه درون  آتش و غم شدت

. میدادم  

 حامد از بعد که ای خاطره دنیا یک مقابل در آوردم کم هم باز اما

  در مرا حامد جان بی و سرد تن که خاکی تل  و بود مانده باقی

! بود گرفته آغوش  

  اظهارات شنیدن از بعد حامد، دادگاه ی جلسه اولین از بعد درست

 همان جلوی  طاهر،  آقا و جعفر آقا شهادت و مراد پرند و چرند

. رفتم هوش از دادگاه  



  و بودند همراهم افروز عمه و آصف آقا. نبودم تنها  شکر رو خدا

. رساندند بیمارستان  به مرا  

 دستم که بودم نکرده توجه حتی من و بود شده باز  دستم گچ تازه

.  نه یا شده خوب  

  بعد دکتر. آزرد می مرا ام، شکسته دست از بیشتر دردم، پر دل

 از ناشی که حالی بی و ضعف از. کرد سفارش کلی ام معاینه

  از و... بهار به  مدام دادن شیر از.... بود میلی بی و غذا نخوردن

. افتادم پا از دیگر، چیزهای خیلی  

.شدم آزمایش  کلی دادن  و  بیمارستان در بستری  به مجبور  

  را کسی چه من، بی که جوادی محمد و بهار  برای نگرانی و 

! داشتند  

 تمام و رود آمده روستا به ماهی یک من، حال برای  عمه اگرچه

 بچه نگهداری در من تا بودند شده بسیج یکماه آن در روستا اهالی

. نداشت دوایی من تنهایی درد اما باشم، نداشته  مشکلی ها  

!  حامد خاطرات از بود پر خانه  

  از و.... مهرش پر نگاه از.... هایش عاشقانه از... حرفهایش از

!  من  قتل به بودند بسته همت کمر که هایی ثانیه  تک تک  

 مدام و نمیشد  آرام انگار که بود ام شکسته قلب.... من ی دغدغه

: میخورد چرخ  سرم در دادگاه در  مراد حرفهای  



  دکتر اون.... سراغش میرم بازم بشه زنده هم دیگه بار هزار اگه_

  ازم رو داشتم دوست که دختری.... گرفت ازم منو زندگی

. بمیره بود حقش.... گرفت  

! میزد آتش قبل از بیشتر مرا که بود حرفها همین و  

  قصاص حتما مراد که بودند کرده امیدوار مرا ها خیلی اگرچه

  چون گفتمی که دادگاه مشاور با صحبت خود یکی.... شودمی

 این بودن عمد قتل بر شواهد و  نیستن، دسترس در حامد دم ولی

  مراد  فرار و درگیری شاهد هم طاهر   آقا و جعفر  آقا و دارد ماجرا

 کالنتری  در مراد  از حامد خود شکایت ی سابقه آن از غیر و بودند

 عدم علت به اخیر سال چند  آن در مراد حبس و بود شده ثبت

 شده علت بر مزید موارد این ی همه نتیجه در بود، حامد رضایت

. دهد قصاص به حکم خودش دادگاه تا بود  

. شد صادر مراد برای قصاص حکم سختی هیچ بدون اینگونه و  

. نمیشد زنده  من، حامد هم، مراد قصاص با حتی که فایده چه اما  
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 با بعد و شدم بستری بیمارستان جسمانی  قوای ضعف از هفته یک

.  مرخص دارو پاکت یک  

  برگرداند، روستا به را ما تا آمد عمه و من دنبال آصف آقا وقتی

. گفت راه در عمه  

.  ها نشی ناراحت بگم چیزی یه مستانه_  

. گفت  که کردم نگاهش فقط متعجب  

 از.... نشد آروم کردیم کاری هر.... کرد طاقتی بی خیلی بهار_

  بیمارستان شد منتقل و بود دستگاه توی هم  رها ی بچه.... طرفی

 خانم ی خونه  اومدن بچه بخاطر هم مهیار و رها..... فیروزکوه

... جان  

.   عمه حرف این از یکباره به گرفتم استرس  

! عمه؟ شده چی_  

 توی تو که اولی شب  همون  از فقط..... نشده چیزی نترس_

 آروم طفلکی.... کرد گریه صبح  تا بهار شدی، بستری  بیمارستان

. بده شیرش رها، بدیمش شدیم مجبور ..... نمیشد  

.  داد ادامه عمه و کشیدم  عمیقی نفس و لحظه یه بستم چشم  

  هم رها.... میخوره رو رها شیر داره که میشه ای هفته یه االن_

  رها بذار.... شده  آروم بود، نگران اش بچه خاطر واسه خیلی که



  بچه به نباید داروهات بخاطر گفت دکتر که دیدی.... بده شیر بهش

. بدی شیر  

:گفتم و کشیدم آهی  

..... باشه_  

. داد ادامه و بوسید را  صورتم عمه  

. نداره مشکلی مستانه.... آصف جان خانم ی خونه بریم پس_  

   اونجا؟ چرا_

.  هست دو هر مراقب خودش مهیار .... اونجا بردیم رو ها بچه_  

. شدم زحمت باعث..... خدا رو تو ببخشید_  

. بود آقایی مرد چه رو  شوهرت بیامرزه خدا!... حرفیه چه این_  

.  انداخت گریه به مرا باز  عمه  حرف همین  

. سخته خیلی.... گرفت آتیش قلبم..... عمه_  

:گفت آهسته و گذاشت اش شانه روی را  سرم عمه  

. بود خوبی خیلی مرد.... داری حق_  

  خاطرات انگار. رفتم جان خانم ی خانه به روزی و حال چه با

. بودند کرده ام دوره  

 صحبت ی اجازه حامد که آنروزی تا ما خواستگاری خاطرات از

! کند دلگرم مرا  تا ایستاد یوان ا روی خودش و  داد را مهیار با  

. افتاد چشمم از باز اشکی  



! حامد خود داغ چون سوزنده و داغ  

 و ای لحظه کردند سکوت همه جان، خانم ی خانه به من ورود با

.  گشتم بهار و جواد محمد دنبال نگاهم با من  

. نبودند مهیار  و جان خانم جز  اتاق در کسی اما  

   کجان؟ بهار و جواد محمد_

.... پارک بردتشون رها_  

  قرمز های گل به شدم خیره و نشستم اتاق ورودی در کنار همانجا

. اتاق قالی  

:گفت  مهیار ای، دقیقه چند از بعد  

. بیارم رو   ها بچه تا رها دنبال میرم من_  

.  رفت و  

  همگی که آصف  آقا و عمه و جان خانم به و کردم بلند آرام را سرم

. شدم خیره  کردند،می نگاهم  غمبار چشمان با  

  جان؟ خانم خوبی_

 صدایش در که محسوسی بغض با همراه جان خانم و پرسیدم من

:گفت بود کرده ایجاد لرزش  

  نمیدیدم تو برای رو روز این  و میمردم من کاش.... خوبم من_

! مستانه  

:  گفتند من همراه همه  



.  جون از دور_  

  فراق درد از ام  سینه. کشیدم غلیظی آه من و گریست جان خانم و

 و بودم شنیده را حامد صدای نه که  بود روز چند و  چهل. میسوخت

. بودم دیده را او نه  

 آتشفشان،  یک مثل ام سینه ی قفسه  وسط که ای غصه از بستم چشم

.  میزد فواره آتشین ی گدازه  

 تموم که هم حامد  چهلم.... نداره رو قابلت اینا.... جان مستانه_

.... پس شده  

: گفتم فوری و انداختم گذاشتند مقابلم که کادوهایی به نگاهی  

! لباس؟.... هستن؟ چی اینا_  

  زدم  پس را ها  کادو دستم با من و. کرد تایید را حرفم  بقیه سکوت

:گفتم و  

  در مشکیمو لباس نبینم دار ی چوبه باالی رو حامد قاتل وقتی تا_

. نمیارم  
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 چایی جان خانم.  کردند سکوت همه   و نزد حرفی  کسی هیچ دیگر

  های دلبری  از و گفت جواد محمد  زبانی شیرین از عمه و آورد

.  بهار  

  که گرفته اُنس ها بچه به آنقدر هفته یک آن در  میگفت آصف آقا

. ندارد را شان  دوری طاقت  

 و تقدیر به ها، گذشته به داشتم  آنها حرفهای الی البه من و

.  میکردم فکر سرنوشتم  

 تصادف آن به. خورد بهم مهیار  و من نامزدی که روزی به

  روستای به رفتن تا گرفت من از را مادرم و پدر که وحشتناکی

  و بود روستا گیر  بهانه پزشک که حامدی با آشنایی و دشت زرین

  و شدم روستا ترک به مجبور او انکار  و عشقش به اعتراف از بعد

  و ما ازدواج و گلنار و پیمان آشنایی جریان و  او خواستگاری

.... و مراد با درگیری  

  که روزهایی و  زمان عمق به ای دقیقه چند سفر آن  از کشیدم آهی

 را شان ثانیه به ثانیه قدر آنکه بی گذشتم کنارشان از ساده چه

.  بدانم  

.  برگشت ها بچه با مهیار که بودم غرق خاطراتم  اعماق در هنوز  

 به را چپش دست و بود داده بهار کوچک دست به  را  راستش دست

. جواد محمد  



  آنکه بی که بود شده تنگ برایشان دلم چنان هفته، یک  از بعد من و

  گرفتنشان  آغوش در برای را دستانم و افتادم گریه به بخواهم

. گشودم  

  قربان گریه با من و کردند رها  آغوشم در را  خودشان دو هر

.  رفتم شان صدقه  

. جوادم محمد.... من بهار.... بشم فداتون_  

. ایستاد مهیار کنار  هم رها که بوسیدم را  دو هر و  

. جان مستانه سالم_  

. کردند اذیتت هفته یه ببخشید.... سالم_  

  و داشتم آرامش که بود هفته یه همین  تنها.... رو  حرف این نگو_

. نبودم هام غم یاد به  

 کنارم فاصله با هم  رها و نشاندم پاهایم  روی  را بهار و جواد محمد

. نشست  

:گفت بهار  به رو که بود بهار به نگاهش  

....  من؟ بغل نمیای.... نداری؟ دوست منو دیدی رو مامانت دیگه_

.  ببینم کن  بوس رو  رها  

.  شد کج کمی بهار  العمل عکس  دیدن برای سرم  

 قدم آن با و برخاست پاهایم روی  از که بود رها چشمان به نگاهش

. بوسید را  صورتش و رفت  رها  سمت آراَمش و کوچک های  



  من سمت  بکشد آغوش در و  بگیرد را او خواست رها تا اما

. گذاشت ام شانه روی دخترانه نازی با را  سرش و برگشت  

 آب دلم در آن یک در قند کیلو کیلو صحنه، این دیدن از کردم حس

. شد  

.  خندیدند  بلند صدای با همه و  

:گفت  و نشست جان خانم کنار  هم مهیار  

!  نازه قدر چه.... شدم دختر این عاشق من_  

:گفت  فوری عمه و  

. کنم دود اسپند یه  برم.... ماشاهللا_  

  آرامشی حس خودش داشتم آغوش در را ها بچه که  همین. رفت و

. میداد من به عمیق  

! بود کرده نابودم حامد غم وگرنه  
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 که اتاقی همان  در را ها بچه. بودند خواب همه. بود شده شب

  سفره برایمان  جان خانم حامد، و  من عقد ی خطبه از بعد روزی

. خواباندم بود، کرده پهن را  ناهار  

  داغی از گرفته دلم و بود هردویشان معصوم های چهره به نگاهم

. نمیشد سرد ام سینه در که  

. کردم زمزمه  لب زیر آهسته  

  تنها معصوم طفل تا دو این با من....  جان؟ حامد میبینی منو_

رفتی؟  و گذاشتی  

  میشه؟ تنها مستانه نگفتی

. چکید چشمانم از اشک اسم به آتش ای گدازه و کشیدم آهی  

. رفتم حیاط ایوان سمت و آمدم پایین ها پله از . بردنمی خوابم  

  پر آسمان به چشم و نشستم ایوان، روی و رنگ بی  حصیر روی 

. دوختم مهتابی و ستاره  

 آنرا که بود مانده جا ایوان روی   سماور کنار جان خانم تسبیح

.  فرستادن صلوات به کردم شروع  و برداشتم  

 با که خوشی و خوب زندگی بابت کردم هدیه حامد به را اول دور

  اواخر و کردم هدیه مادرم و پدر روح به را دوم دور. داشتیم هم



 صدای طنین با  را ام تنهایی خلوت آشنا، صدایی که بود دوم دور

.  شکست  آراَمش  

  خوبه؟ حالت.... چرا؟ نخوابیدی_

  خانم ی خانه ورودی در کنار که  مهیاری دیدن برای رفت باال سرم

. بود ایستاده جان  

. نبرد خوابم_  

:گفت و آمد جلو قدمی چند  

  نیستم؟ که مزاحمت_

....  نه_  

 زد ایوان آبی های نرده به تکیه و  حصیر روی نشست رویم روبه

 . 

   روستا؟ برگردی میخوای.... حاال؟ کنی  چکار میخوای_

  را جوابش و  کردم مکثی که بود دستم زیر هنوز تسبیح های دانه

. دادم  

  دق ی آینه اونجا حامد بی.... ولی.... دارم دوست رو  روستا_

. منه  

. بود غلیظی آه  شبیه بیشتر که کشید  عمیقی نفس  

   کنی؟ چکار میخوای پس_



  با فیروزکوه بیمارستان میرم.... جان خانم پیش برگردم .... شاید_

. کنند قبولم بیمارستان تو که امیدوارم.... میزنم حرف مغربی دکتر  

 فرستادم را هایم صلوات من تا شد  حاکم سکوت بینمان  ای ثانیه چند

. شکست را سکوت اینبار مهیار که  

 رو.... حمایتی چه مالی چه داشتی نیاز کمک به دلیلی هر به اگه_

....  نباشم زندگیت مزاحم میدم قول بهت.... کن حساب من کمک

  پدر االن من... نه یا بخوای چه.... باشم هات بچه حامی بذار ولی

.  نکن محروم ها بچه دیدن از  رو ما پس.... شدم  بهار رضائی  

. برسی خودت زندگی به بری بهتره.... داری زندگی خودت تو_  

  بهار مثل دختری که ندارم امیدی ولی میرسم خودم زندگی به من_

. باشم داشته  

. بود ناامید نظرم به خیلی  

 به و بیرون  میاد دستگاه از بزودی دخترت نباش نگران_

.... سالمتی  

:گفت آهسته حرفم میان و کنم تمام را  حرفم نگذاشت  

  رو ریخت رو پاکی آب دکتر  امروز همین.... عکس بر اتفاقا_

. نمیمونه زنده زیاد بچه این گفت و دستم  

. ریخت قلبم حرف، این شنیدن از لحظه یک  

   چرا؟_

. نیست بهش امیدی هم دستگاه  با حتی و.... اومده دنیا به نارس_  



 نداشتم جوابی چون کردم سکوت. سوخت رها حال به دلم آن، یک

. بدهم  

.  داشت را خودش های سختی  هم  مهیار زندگی  
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. بود مهیار با حق  

  با حتی و رفت دنیا از مهیار  و رها  نارس نوزاد بعد، روز سه

. نماند زنده  هم دستگاه وجود  

  از کاری ولی. میکردم درک  را حالش. سوخت رها حال به دلم

. دهد شیر بهار به دهم اجازه همچنان  اینکه جز آمد نمی بر دستم  

 توانستممی کمتر  من مراد، دادگاه کارهای  بخاطر که مخصوصا

.  باشم بهار پیش  



 شد می باعث که چیزی تنها اما. گذشتمی سخت  حامد بی روزها

  به امید کنم،  سپری امیدی  به را سخت روزهای آن بتوانم تا

. بود  مراد قصاص  

 او قصاص محل و. شد صادر  مراد حکم که روزهایی  در درست

. بود عموم  دید معرض  در و دشت زرین  روستای  همان  

. برگشتم روستا به قصاص، به مانده  روز چند درست  

  من اما. بود دلتنگی و غم هوای حامد، بی ام خانه هوای و حال

. میشوم تر آرام حتما مراد قصاص دیدن با میکردم فکر  

.  بود داشته نگه سرپا مرا روزها آن که بود چیزی همان این و  

 قدر به نه، که  ماه شش من و بود گذشته حامد فوت از ماه شش

. بودم شده  تر پیر سال شش  

 که نداشتم را آوردنش  در بنای و  بود تن به ام مشکی  لباس هنوز

. افتاد دیگری اتفاق یکروز  

  مراد قصاص روز تا بودند آمده روستا  به همراهم  آصف آقا و عمه

. باشند روستا در  

  قصاص تاریخ به مانده روز چند همان  هم  مهیار و  رها و جان خانم

  اجرای به مانده  روز  چند همان  در درست و آمدند روستا به مراد

 من  تنها و بود کور و سکوت حاال که  درمانگاهی آن  در مراد، حکم

. داد  رخ جدیدی اتفاق بودم، آن ضروری مواقع پرستار  

! منتظره غیر اتفاقی  



 اهالی به  اصال هایشان قیافه. آمدند درمانگاه به آقایی و خانم

. خوردنمی هم اطراف روستاهای  

  قیافه  و تیپ به هنوز  نگاهم حالیکه در من و گرفتند  را حامد سراغ

: گفتم بود شان  

. هستم  همسرش من.... بگید من به دارید  کاری اگه_  

  آغوش در  مرا و آمد جلو و زد لبخندی کرد تغییر خانم نگاه

.  گرفت  

 ی سلیقه به آفرین.... میبینم رو  تو که خوشحالم چقدر ... عزیزم_

. حامد  

. برداشت ترک حرف  این شنیدن از لحظه یک قلبم  

  نگاهشان مبهوت و مات من و شناختندمی را  حامد حتم به آنها

:گفت آقا که میکردم  

   کجاست؟ خودش دخترم، خب_

  با تنها. دادم دست از را تکلم قدرت. شدم الل یعنی. کردم سکوت

.  شدم شان خیره غمی پر نگاه  

 روزهایی چه در و... باشند حامد مادر و پدر.... آندو میزدم حدس

!  بودند  برگشته ایران به  

  که بود ایستاده کنارم هنوز  خانم. کرد نگرانشان کمی سکوتم

. کرد نگاه  دقیق را سرتاپایم  

!  ؟ عزیزم کردی تنت مشکی لباس چرا.... چرا_  



  باز خودشان که میجوشید چشمانم در اشک. انداختم پایین را سرم

.  دادند ادامه  

  من حامد سر بالیی.... که نگو..... نه.... جان؟ حامد.... حامد_

! اومده  

  سوالشان پاسخ و لرزید چشمانم  اشک رگبار زیر  هم هایم شانه

. شد  آشکار  
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 یک شروع باز  این و رفت حال از پایم جلوی همانجا پورمهر خانم

. بود دیگر ماجرای  

  اول از حامد  مادر و پدر برای را  چیز همه دوباره که بود سخت

.  کنم بازگو  



. میشد زنده برایم دوباره خاطرات انگار  

ُرمی   بود گرفته جان  باز که اشکی با و  کردم وصل حامد مادر به س 

 حتی و ازدواجمان و حامد با ام آشنایی داستان خاطرات، مرور از

. دادم  شرح را او شدن کشته ماجرای و مراد  با او دعوای  

  آنها و بودند پیشم  هم افروز عمه و جان خانم که کردم شکر رو خدا

. کردند کمکم حامد پدر و مادر کردن آرام برای هم  

  و گرفت آغوش  در را بهار و جواد محمد گریه با حامد مادر

. بوسید  

  پسر جواد، محمد فقط که دادن توضیح برای نبود خوبی شرایط

. نیست ما دختر بهار  و است حامد  

 از یکی شاید و ندیدم توضیح این به لزومی چرا نمیدونم اما

. شدم مرتکب لحظه همان را ام زندگی اشتباهات بزرگترین  

  مصادف و ایران، به سال چندین از بعد حامد مادر و پدر آمدن با

 غم کافی قدر به  خودش فرزندشان، تنها فوت خبر  با آمدنشان شدن

. بود انگیز  

 داده دست از را  حامد که اولی روزهای  هوای و حال باز ام خانه

.  گرفت بودم،  

  را خودم درد  من و. شد احوال مریض حامد  مادر روزی چند

.  شدم پرستارش  و کردم فراموش  

  نکرد تغییر مراد حکم بودند، دم ولی تنها که آنها آمدن با حاال حتی

. بس و بود  قصاص نظرشان هم آنها که چرا  



.  رسید  فرا مراد  قصاص روز و   

. نداشت خوشی حال کسی هیچ که  روزی  

.  من جز بیاید مراد ی محاکمه دیدن برای نبود حاضر  کسی هیچ  

: گفت قبل شب همان حامد پدر  

 و بیام اینکه به برسه چه میایسته پسرم قاتل دیدن با قلبم من_

.  ببینم  

:گفتم مصمم  من اما. نداشت خوشی حال که هم  حامد مادر  

 این دیدن برای من.... میرم من....  شما ی اجازه با.... پدرجان_

 این توی که روزهایی و شبا ی  همه.... کردم شماری لحظه روز

 حامد قاتل قصاص به امیدم تنها  و کردم سپری رو گذشته ماه شش

.  میرم تون اجازه با من.... بوده  

  خواندن و صبح  اذان از بعد و پوشیدم لباس. نکرد اعتراضی کسی

 بودم نشده دور خانه از قدمی چند هنوز. زدم بیرون خانه از نماز

.  آمد صدایی که  

! مستانه_  

: گفت و رساند من  به را خودش. بود عمه. ایستادم  

.  میشه بد حالت.... مستانه نرو_  

 رسوندیم بیمارستان به رو حامد که ای لحظه.... عمه نمیتونم_

شممه جلوی اینا ی همه زد، من به که حرفی آخرین  باید من.... چ 

. ببینم رو مراد قصاص و برم  



: گفت و  کشید آهی عمه  

. میام باهات منم پس_  

  برگذار روستا ی  سوخته بهداری روی روبه درست مراد قصاص

. میشد  

 جز و بودند آمده مراد قصاص دیدن برای هم روستا اهالی از خیلی

  شنیده ای گریه صدای مراد، مادر و پدر ی گریه بلند صدای

. نمیشد  
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 بودند، زده بزرگ ی دایره یک که روستا اهالی جمع وارد وقتی

  اعدام شاهد و بروم جلو تا کردند باز برایم را راه ها خیلی شدم،

. باشم  همسرم قاتل  



  جلو شده، پر پر  خاطرات از پر ذهنی و جان، کم پاهایی با من و

. رفتم  

. بود شده آویزان جرثقیلی از که بود داری طناب مقابلم جاییکه تا  

 خوب هم آنها حتی  ولی بود بلند مراد پدر و مادر های ضجه صدای

. است قصاص عمد قتل حکم که دانستندمی  

 ام گذشته شیرین خاطرات  داشت مدام که تلخ سکوتی. کردم سکوت

. کردمی مرور برایم را  

.  شد بیشتر ها  همهمه صدای بسته، های دست آن با متهم آمدن با  

 حالم که بودم  آن از تر قرص من  ولی گرفت را  دستم فوری عمه

. شود  بد مراد، چون کسی برابر در  

  حامد صدای صدا، و سر و هیاهو همه  آن میان در چرا دانمنمی و

. بود گوشم توی  

  ولی نیست یادم کشیدی سرمه  رو چشمات که باری  آخرین» _ 

...  نباش نگران  

....«  کنه مست منو میتونه هم سرمه  بی چشمات  

  هم آخر لحظات آن در حتی. ایستاد اعدام سکوی باالی مراد

. بود مغرور  

  مرا و گشتمی من دنبال جمعیت بین در داشت که  مغرور آنقدر 

.  دید  

.  کرد اشاره من به و آورد باال  من سمت را اش  اشاره انگشت  



:کشید  فریاد بعد کمی و  

  برنمی سرت از  دست من روح.... باش مطمئن.... میکنم تالفی_

. داره  

.  ماندم خیره او به تنها و زدم خامش خیال از پوزخندی  

! نبود هم انسان یک دیگر او قطعا  

! داشت تن به را انسان پوست که بود حیوانی  

  خواهش...  نکرد التماس. نکرد پشیمانی ابراز ای ذره حتی

! نزد صدا هم را خدا حتی.... نکرد  

. کرد تمام را چیز همه دار طناب و  

 و کشیدند جیغ ها خیلی و کشید باال را او ثقیل جر که لحظه ان

  هایش زدن پا و دست مدت تمام من نبینند، تا بستند چشم ها خیلی

. کردم نظاره  

 آرام را چشمانش تنها من حامد ولی! زد پا و دست  سخت چقدر

. رفت دنیا از و کرد سکوت و بست  

. افتاد چشمم از اشکی  

.  گرفت آتش دلم  

.  شد اعدام مراد  

 از دقیقه چند  از بعد مراد، جان بی ی جنازه. نشدم آرام من اما

 بود آویزانی دار  طناب آن به هنوز نگاهم من و آمد پایین دار باالی

! گرفت مراد  از مرا حامد خون انتقام که  



.  میشوم آرام مراد اعدام با کردممی فکر. بود بد خیلی  من حال اما

. نشد  اما شودمی خشک اشکانم کند،می  فروکش قلبم آتش  

.... پا تا سر. سوختم  نو از دوباره من  

: پرسیدمی مدام عمه  

  مستانه؟ خوبی_

  ی لحظه همان از . برگشتیم خانه به. میدادم تکان  سری مدام من و

 وقتی اما شدم قلبم  های تپش بودن نامنظم ی متوجه خانه، به ورود

:پرسید گریه و بغض  با حامد مادر و گشودم را خانه در  

   شد؟ قصاص.... من حامد قاتل_

. شد چی نفهمیدم دیگر  
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  روی بود کرده توقف شاید روزهایم  یا میشد قطع داشت شاید نفسم

.  کشید پر حامد  که روزی  همان  

 توصیف برای بود حرفی دو ی کلمه یک تنها بد. بود بد حالم

 حرفی هر پشت و داشت حرف هزار  من برای اما حالم وخامت

!  درد هزار  

. شدند  باز کندن، جان سختی به هایم پلک. گشودم چشم  

. نبود جمع در خودش ولی شنیدممی  را حامد مادر ی گریه صدای  

. بودند گرفته را  دورم قندی آب لیوان با رها و  جان خانم و عمه  

. بخور قند آب این از قُلُپ یه.... جان مستانه بیا_  

!  نبود قند آب شیرینی  من، تلخ روزهای دوای!.... قند آب چقدر  

 خانم و نوشیدم را قند آب از  کمی عمه  اصرار به و کشیدم آهی

.  زد غر  حرص با جان  

   مراد؟ اعدام دیدن رفتی چی واسه آخه_

. ام تنهایی روزهای درد گفتن برای بود کافی سوال همین و  

 اشک حامد برای ماه 6 که چشمانی اشک با زبانم  شد همراه و

. ریخت  

 با خواستم.... کنم آروم دلمو خواستم!.... جان؟ خانم میگی چی_

.... بشم آروم بلکه رو عوضی کثافت اون مرگ ببینم خودم چشمای

 و بود فرشته یه من حامد.... سوختم.... نشدم آروم ولی.... نشدم



  رو ما کاش.... رفت  نمی من حامد کاش..... اشغال یه عوضی اون

..... نمیذاشت تنها  

. گریستند ها خیلی ام گریه با. گریستم و  

....  رها حتی  

 اما بدهم دست از نوزادی در را  فرزندی رها مثل بودم حاضر

.  نبود اما.... باشد کنارم حامد  

 افتادم و خوردم خواب قرص یک جان، خانم و  عمه اصرار به

 رویایی به تبدیل حامد خواب دیدن با روزم و شب های  کابوس بلکه

.  شود شیرین  

 و شدم منگ و گیج تنها. نبرد خوابم هم خواب قرص  با حتی اما

.  کشیدم دراز ای دقیقه چند  

:بگویم او به  و ببینم را حامد خواب میخواست دلم واقعا  

  پس.... اومد؟ سرم تو بعد بالیی  چه بینیمی....  حالمو؟ بینی می_

 نمیگی....نمیپرسی؟ رو حالم چرا  نمیگیری؟ من  از سراغی چرا

  روی بودی ای  فرشته تو چون که میدونم.... شده؟  ذره یه برات دلم

  آرامش در و  هستی خدا بهشت از ای گوشه در حتم به.... زمین

  رحمی هستم، تو بی روزهای التهاب در که من به اما.... کامل

....  را زیبایت  چشمان نگاه هوای.... کرده را هوایت دلم.... کن

 همه.... را مهرت  پر آغوش هوای..... را ات عاشقانه کالم هوای

....  نکن حرام من  به را رویایت!....  گرفتی ازم را هایت خوبی ی

.  جان حامد  



!  آنروز بود  بدی روز چه  

 شاید!.... خوردنمی مراد از من انتقام روز به شباهتی هیچ اصال

. بود نکرده آرام  مرا انتقام هم  

  روزهای  همه از تر سخت و بود  حرفها این از تر سنگین حامد داغ

. بود گذشته که ماهی 6 آن  
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  بود روزی چند تازه  بهار و محمدجواد. بود گرفته دلم باز. بود شب

 بی آغوشش در و بودند کرده  عادت مادربزرگشان وجود به که

. کردندنمی قراری  

  رها  را بهار غذای. داشتند را ها بچه هوای خوب  هم  مهیار  و رها

. مهیار  را جواد محمد غذای و میداد  



. باشم تنها میخواست دلم فقط من و  

  شدند ظرفها درگیر جان خانم و عمه و شد جمع شام ی سفره وقتی

.  کردم استفاده جمع غفلت از من.... ها بچه با بازی سرگرم بقیه و  

  طی را روستا  سرازیری اختیار بی و زدم بیرون درمانگاه از

.  کردم  

. افتاد کاظم مش  ی خانه در به چشمم و ایستادم اراده بی لحظه یک

. خانه آن از داشتم خاطره چقدر  

  حیاط وارد و  شد باز در خانه، چوبی در به ای ضربه اندک با

. شدم  

  زایمان روز یاد.... افتادم گلنار و بی بی یاد. گرفت بغضم

  بهداری که روزی چند آن یاد.... بی بی های مهربانی یاد.... خودم

  را  روزی چند  زمین  زیر اتاقک در حامد و من و  بود گرفته آتش

. کردیم سر  

 شده تبدیل خودش، و گلنار و بی بی بدون کاظم مش ی خانه حاال

.  کور و سکوت  و خاموش  ای خونه به بود  

  دوباره و زدم  بیرون کاظم مش ی خانه از اشک پر چشمانی با

. گرفتم  پیش در را  روستا سرازیری  

 به آمدنم خاطرات از. داشتم روستا  های کوچه این  در خاطره چقدر

.... و حامد با ازدواجم و  نامزدی تا روستا  



  می خداحافظی خاطراتم تک تک از داشتم انگار و کشیدم آهی

 را  روستا و رسد می زودی به دانستم می که روزی  برای کردم

. کرد خواهم ترک  

.  آمد صدایی که بودم رسیده  روستا  وسط ی رودخانه نزدیک  

. مستانه_  

. رسید من به دوان دوان. بود مهیار. ایستادم  

  شده؟ چی_

....هیچی_  

   میری؟ کجا تاریکی این توی_ 

. بزنم قدم  میرم گرفته دلم_  

. برگرد خطرناکه_  

: گفتم حرفش به اعتنا بی  

! باشه؟ میخواد خطری چه_  

.  کرد اخمی  

. بیارن سرت بالیی بخوان  ممکنه عوضی مراد  اون رفقای_  

.  زدم حرفش از پوزخندی  

  از بیارن سرم  بالیی و باشه داشته هم  رفیقی اگر تازه! .... رفقا_

. حامد پیش برم خدامه  

. زد فریاد  سرم ناگهان  



 هات بچه  فکر چرا.... بزنی؟ حرفی همچین میتونی چطور_

   میکنن؟  چکار تو بدون  هات بچه نکردی فکر.... نیستی؟

:گفتم که رودخانه روی کوچک و چوبی پل مقابل بودم ایستاده  

.  حامد پیش برم  فقط میخواد دلم_  

. شد تر عصبانی  حرفم این از  

  فکر خودت به فقط چرا!.... شدی؟ خودخواه اینقدر چرا_

 جان خانم میدونی حاالشم همین تا.... چی؟ بقیه پس.... میکنی؟

  تو واسه چقدر  من مادر میدونی.... خورده؟ غصه تو واسه چقدر

 و داغ تو، ی غصه و غم و داغ....  نیستیم؟ آدم ما.... کرده؟ گریه

. هست هم ما ی غصه  

: گفتم لب زیر  و کشیدم آهی  

 میشم دیوونه دارم.... بگیرم آروم یا بمیرم یا برام کنید دعا پس_

. اینو میفهمی .... مهیار  

. ایستاد کنارم  من، از فاصله با  

 نیست این راهش ولی.... نفهمم که باشم  کر و  کور مگه_

  هات بچه ی آینده به.... بخون قرآن همسرت برای بشین.... مستانه

 خانم پیش برگرد.... بیرون بزن روستا این از  اصال... کن فکر

. میگیره زندگیتو آرامش خودش روستا این توی موندن.... جان  

  روستا از باید. بود مهیار با حق. کردم بلند آسمان سمت  را سرم

. دیدم نمی را آرامش روی وقت  هیچ وگرنه کردم می خداحافظی  
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دالرام#  

 

 

 اختصاص سوغاتی خرید به را   روز  یک بهار، و محدثه همراه

.  دادیم  

  دیدن سرگرم  بهار. رفتیم مخصوصی بازار به  محدثه اصرار با

.  کشید خودش همراه و گرفت  را بازویم محدثه  که بود ها مغازه  

  شده؟ چی_

....  بیا_  

: گفت و کشید فروشی  کتاب یک روی روبه مرا  

....  ببین اونو_  



 برای گلی شاخی»   کتاب به رسیدم و گرفتم را  دستش مسیر

.  پورمهر محمدجواد نویسنده؛«  همسرم  

! ماند باز تعجب از دهانم  

! باشد؟ نوشته کتاب برایش  که بود کجا زنش  بشر، این  

:گفت ذوق با محدثه که گرفت ام خنده سوال این جواب از  

 جای هیچ پسر این مثل اصال.... عالیه.... رو کتابش خوندم من_

.  نمیشه  پیدا دنیا  

. کردم کج محدثه ذوق آنهمه از را لبم  

.  ذوق  از حاال نمیری_  

 هیچی.... من خواستگاری بیاد پسر این آرزومه خودم جان به_

. میشم زنش مهریه بی....  نمیخوام ازش  

. زدم  حرفش از اخمی  

  یه واسه ندی  فنا به خودتو.... باش  خوددار کم یه.... حاال خوبه_

.... ریشو پسر  

: گفت زمزمه  گوشم زیر آهسته  

....  ها نگی بهار به من جوون_  

.  نمیگم نترس_  

: کرد  پچ پچ گوشم زیر  توی فوری او و  

. شدم فرمانده این عاشق من_  



! نمیفهمیدم اصال نمیگفتی اگه آخ_  

: گفتم حرفم ی ادامه در دادمو  باال آسمان تا را چشمانم  های حلقه  

  که بشر این تو  دیدی چی آخه!.... هستی کی دیگه تو.... خدا ای_

!  شدی عاشقش  

. میشی  عاشقش بخونی کتابشو هم تو  اگه کن باور_  

.  اونم از بهتر  یکی عاشق من_  

. شد  چهارتا چشمانش  

! کی؟ !.... واقعا؟_  

فتی  یقه و ریشو....  نیست آشنا_  این خوبه ولی.... نیست هم چ 

  این از چیزایی یه بلکه بخرم  واسش رو همسرداری آداب کتاب

. بگیره یاد ما ریشوی ی فرمانده  

  را  کتاب همان و  شدم فروشی کتاب ی مغازه وارد  حرف این با و

. خریدم  

  همان پی حواسم تمام. نبود محدثه و بهار خرید  به حواسم دیگر

  محدثه دل که است نوشته  چی بدانم که بود جواد محمد کتاب

.  بود تاب و تب در برایش،  

  و کردند  را خریدهایشان محدثه و بهار تا نکشید طولی هم چندان و

 برای گلی شاخه»   کتاب همان فقط من و هتل برگشتند  پر دست

! داشتم دست در را«  همسرم  
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  جناب کتاب خواندن به کردم شروع اشتیاق با برگشتیم هتل به وقتی

! فرمانده  

! همسرم برای گلی شاخه کتاب همان  

 پیچیده رمان بود سرخی گل  شاخه هم جلدش روی   عکش اتفاقا

. شده  

....  نوشته کتابی چه بدانم بودم کنجکاو  

. خواندم و زدم  ورق کتاب اول ی صفحه از   

: بود نوشته کتاب اول صفحه  در درست  

 پدر به تقدیم و هایش محبت ی همه  بخاطر مادرم به تقدیم_

  را کتاب این شد باعث گفتارش و رفتار تک تک که  مرحومم

. بنویسم  

  گل شدید ام فضولی ی نهفته حس و رفت باال تعجب از ابروهایم

.  کرد  

:بود نوشته کتاب اول فصل  



..... همسر تعریف  

 زندگی  همراه به  که که است اصطالحی زندگی  شریک یا همسر

  سر مصداق که هست باال آنقدر آن مقام و ارزش اما شودمی گفته

. دارد را بدن برای  

  شریک از کلی و جامع تعریف یک از است لطیفی ی واژه همسر

  حکم مشترک، زندگی  روح و جسم برای که کسی از.... زندگی

  مشترک زندگی  برای مختلفی تعاریف امروز..... دارد  را  چیز همه

  خطاهایی شاهد موارد برخی  در گاهی و است  مطرح ازدواج و

 مثل.... شده تعبیر مشترک زندگی  و ازدواج به منطق بی که هستیم

.... و حیوانات با ازدواج... خود با ازدواج  

 که است تامل جای  اما دارد رواج  بسیار غرب در  امروز که چیزی

   شودمی چگونه

  زندگی شریک یا  همسر را تو نام و سازد خودش همراه را حیوانی

!!!  بگذارد اش  

 

  هیچ که چشمانم.... کتابی همچین خوردنمی جواد محمد به واقعا

! ماند  باز هم از تعجب از هم لبانم  

. رسیدم دوم فصل به و کردم رد را کتاب اول فصل  

«   همسران  های عاشقانه»    

. شدم خواندن مشغول زده ذوق و  



 

  مضاعف خشمی و غیرت و باال بدنی قدرت با را مرد وقتی خداوند

. کرد لحاظ آن برای را حکمتی آفرید زن، بر  

  از محافظت برای  مگر نشد خشن و رگه دو صدایش مردی هیچ

. شد گذاشته مرد ی عهده  بر محافظت این ی  وظیفه که زنی  

  این از حفاظت برای و آفرید زیبا و  لطیف را زن عوض در و

. داد قرار محافظ را مرد سه  یا دو زیبا، و لطیف روح و جسم  

. برادر  یکی همسر، یکی پدر، یکی  

 چون تا داد  همسر به را اختیار بیشترین نفر سه  این میان از اما

 های نگاه مقابل  در همسرش از خاص،  غیرتی با و  محکم حصاری

... کند محافظت پلید افکار و آلوده دستان و هرز  

  خطر آژیر حکم که صدایی که  مردی هیچ برای نیست روا پس

 این خداوند.... ببرد باال همسرش  سر بر دارد، را هشدار برای

  چون خطر، مواقع  در تا داد قرار مردان ویژگی را خشن صدای

. کند دور زن از  را هرز و آلوده دستان و ها نگاه هشداری، زنگ  

 

 با داشت که بهاری به رو و بستم را کتاب. نشست  لبم به لبخندی

:گفتم زدند،می حرف هایشان قیمت و ها  خرید سر محدثه  

! نوشته؟ محمدجواد اینو واقعا!... بهار_  

 



 

 

   یگانه_مرضیه# محبوب نویسنده  قلم به      

 

     نویسنده واسم کانال  بالینک حتی حرام_رمان_کپی# 

 

           عشق  حدیث کانال          

 

           • . • . •  

 

•┈┈••✾❣✾••┈┈• 

 @hadis_eshghe 

•┈┈••✾❣✾••┈┈• 

 

             اول پارت به رفتن        

 



https://eitaa.com/hadis_eshghe/18459 

   2پیچک_مثل#

   آنالین_رمان#

332_پارت#  

 

 

 اصال که بود گرم هایشان خرید با سرشان آنقدر محدثه و بهار

. نشنیدند مرا صدای  

  را  ریشی متر  دو پسر آن های نوشته میخواست  دلم عجیب من و

. بخوانم  

 حتی و محکمش  های اخم و نگاهش تند ی  جاذبه خالف بر

  آن که کرد جذبم آنقدر کتابش متن چرا دانمنمی هایش،  عصبانیت

. خواندم شب  همان را ای صفحه 100 کوچک کتاب  

 محدثه و بهار های  بازی مسخره حتی که بودم خواندنش محو آنقدر

 نتوانست هم میخوانم، کتاب بس از  انداختند می دست مرا گاهی که

.  شود مانعم  

 به و کردند رها خودم حال به مرا  و شدند خسته  خودشان آخر در

 کلمات تک تک در نهفته حس در اتاق سکوت در  من و رفتند حرم

! شدم ذوب جواد محمد کتاب برانگیز اعجاز  

: کتاب آخر ی جمله در مخصوصا  



  شنیدن بخاطر را کتاب این و ام نکرده  ازدواج هنوز من آنکه با»  

  اما ام، نوشته مرحومم پدر از مادرم ی عاشقانه و زیبا  خطرات

  ازدواج عقد اسم به محکمی این به عهدی کسی وقتی  کنممی فکر

  زندگی های شب  و روزها تمام باید بست، اش زندگی  شریک با را

  و عشق محبت، آرامش، تا کند خود زندگی شریک وقف را اش

....« شود  سرشان روی ی سایه خوشبختی  

  تحت مرا جواد محمد کتاب مثل که آوردم نمی یاد به را کتابی هیچ

. باشد داده قرار تاثیر  

 تا دور نگاهم. رفتم رستوران به محدثه و بهار از زودتر آنشب

.  ببینم را جواد محمد بلکه تا گشت  را  رستوران ی محوطه دور  

. بزنم او به کتابش بخاطر ناب ی کنایه  یک آمد نمی بدم  

 گاهی. بود آمد و رفت حال در  معمول طبق. دیدم را او باالخره و

  زائران میزهای بین گاهی و  زدمی حرف رستوران مسئول با

. کند حل داشتند، مشکلی  اگر که میچرخید  

  سمت و کرد مکث کمی. افتاد من پیگیر نگاه به  نگاهش ناگهان

. آمد میزم  

  شده؟ چی_

. زدم  زل چشمانش به من که بود من غذای از میزخالی به نگاهش

  مخصوص خاص ی جذبه و همیشگی اخم آن با نگاهش رنگ

!  خوردنمی بود، نوشته که کلماتی  لطافت آن  به اصال خودش،  

. بگو داره مشکلی اگه غذاش.... ندادی؟ سفارش غذا چرا_  



: گفتم مقدمه بی  

.... همسرم برای  گلی شاخه_  

 باال چشمانم تا را  نگاهش که ببینم را  العملش عکس تا کردم مکث

.  آورد  

! چی؟_  

 بکوبم کتابتو ترسیدی!.... بهم؟ نگفتی  چرا!.... نوشتی؟ کتاب تو_

   سرت؟ تو

.  داد نشانم را   اش جدی های  اخم همان باز و گرفت را  نگاهش  

  میخوری؟ چی غذا_

! غذا؟ مورد در تو میزنم  حرف کتابت مورد  در دارم من_  

. بود  من خالی میز  به نگاهش هنوز  

 یکبار.... هاست متاهل واسه.... نمیخوره تو درد به کتاب اون_

.  نمیدم جوابتو  بزنی، حرفی موردش در هم دیگه  

: گفتم و  کردم کج را لبم  

  خوشم کتابت از که حیف!.... هستی اخالقی بد ی نویسنده عجب_

.  میکردم بارت دار نیش حرف  دوتا وگرنه اومد  

: داد جواب لب زیر و کشید بلندی پف  

. راحتی طور  هر_  

!  رفت و  



 کتاب نوشتن به برسد چه نبود بلد معاشرت آداب اصال بشر این

!  همسرداری  

 تحت مرا بدجوری کتابش عوض در و نبود خوشایند خیلی رفتارش

. بود داده قرار تاثیر  
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  من برگشتند، هتل به شام برای محدثه و بهار وقتی تازه شام از بعد

.  کردم را حرم به رفتن قصد  

. دیدمشان هتل ورودی درب درست  

.  خون کتاب خانم سالم_  

: پرسید که دادم سالمی  با را جوابش تنها من و گفت بهار  



! عجله؟ این با کجا_  

....  حرم میرم_  

. میشه ۱٢ ساعت برگردی بخوای و حرم برسی تا!... االن؟_  

. بشه خب_  

: گفت محدثه به رو   بعد و کرد نگاهم متعجب بهار  

. بیام من تا بده غذا سفارش منم  برای هتل رستوران  برو شما_  

.  کرد  نگاهم کالفه بهار رفت، که محدثه  

   بیاری؟ در رو جواد محمد لج  میخوای هی چرا.... جان دالرام_

.  همین حرم برم میخوام!.... دارم؟ چکار جواد محمد به من_  

 میخوای تنهایی حاال.... نیومدی که هم ما با.... دیره االن آخه_

   حرم؟ بری

. برم میتونم خودم.... بهار نیستم بچه من_  

 می عصبی را  او که بود باری اولین این شاید.  شد عصبی بهار

:گفت که عصبانیت این از متعجب و دیدم  

 رو تو.... غیرتیه خیلی چیزا این روی جواد محمد.... دالرااااام_

. خدا  

 ی جمله آن و او کتاب یاد مرا که غیرت اسم شنیدن از لبخندی

. نشست لبم روی انداخت، می معروفش  



  که مردی پس.... باشد ناموسش  جان حافظ تا شد  غیرتمند مرد»  

  او به که نیست بد است، غیرت  بی ناموسش جمال و زیبایی روی

! « نامرد بگوییم  

.  کرد  تر عصبی  را بهار لبم روی لبخند  

! االن؟  میخندی چی به_  

. کنم غیرتی  را اخمالو آقای آن آمد نمی بدم  

 تا گفته و حرم رفته تنهایی دالرام بگو بهش برو  االن همین پس_

. برمیگرده صبح اذان قبل  

: گفت که شنیدم را  بهار اعتراض صدای و افتادم راه و گفتم اینرا  

! دالرام.... نکن  لج.... خدا رو تو!... دالرام_  

. دادم ادامه راهم به آرام های قدم با و آهسته من و  

. برساند جواد محمد گوش به را  حرفم بهار تا بودم منتظر  

 غیرت جوشش آن برسد بلکه میکردم تامل ها  مغازه کنار کمی

! میزد دم آن از انقدر که ای مردانه  

  جواد محمد اسم که همین. خورد زنگ موبایلم گوشی.... رسید و

. زدم لبخند دیدم، بودم، کرده سیو فرمانده که را  

....  بله_  

  تو؟ کجایی_

....  حرم راه تو_  



  ۱۱ ساعت نگفتم مگه... حرم؟ بری نداری حق تنهایی نگفتم مگه_

  نرید؟  حرم همراه بی صبح اذان تا

 تازه خودشون من   های همراه ثانی در ندارم همراه به نیازی من_

. نمیشن من همراه دیگه اومدن، حرم از  

. کرد خالی گوشی توی را  پُرش نفس  

. میام دارم من واستا ای مغازه یه دم_  

. شد کشیده دلیل بی لبخندم  

! ؟! چرا؟ کردم ذوق  

 تا خونسرد و انداختم مقابلم ی مغازه به نگاهی و آوردم باال را سرم

: دادم را جوابش ندهد، نشان را ذوقم که حدی  

 دی ای ال های تلویزیون... واستادم خانگی لوازم مغازه  یه دم من_

 خودم برادر، نکش  زحمت ولی....  گذاشته اش مغازه  شیشه پشت

. برم میتونم  

:داد جواب جدی تنها  

. بیام تا واستا گفتم_  

  را تماس که ام گوشی ی صفحه به نگاهی لبخند با. کرد  قطع و

:گفتم لب زیر و انداختم بود کرده قطع  

. واستادم من.... غیرتی برادر بیا خب_  

 



 

 

 

یگانه _مرضیه# محبوب نویسنده  قلم به        

 

     نویسنده واسم کانال  بالینک حتی حرام_رمان_کپی# 

 

           عشق  حدیث کانال          

 

           • . • . •  

 

•┈┈••✾❣✾••┈┈• 

 @hadis_eshghe 

•┈┈••✾❣✾••┈┈• 

 

             اول پارت به رفتن        



 

https://eitaa.com/hadis_eshghe/18459 

   2پیچک_مثل#

   آنالین_رمان#

334_پارت#  

 

 

  که دور همان از. آمد که ایستادم آنقدر مغازه همان کنار همانجا و

  های  اخم کور  گره آن و تندش های  قدم دیدن از لحظه یک دیدمش

 دفعات با کمی دفعه این غیرتش،  رگ بخاطر انگار که اش جدی

. لرزید دلم  داشت، فرق قبل  

 ام شانه کنار آمد که گرفتم نادیده را او و انداختم پایین را سرم

. ایستاد  

   میکنی؟ لج پس_

! اومدی... ا  _  

: داد ادامه افتادیم می راه حرم سمت که حالی در  

.  میاری در منو سگ روی اون  داری واقعا_  

.  خندیدم  



 شما!.... ندارید سگ  روی اون که شما.... فرمانده دارید اختیار_

  گلی شاخه اون مورد در راستی خب.... دارید فرمانده  روی اون

 نکنه!... نوشتی؟ ای عاشقانه کتاب همچین کی... بگو  همسرم برای

! فرمانده شدی  عاشق خودت  

 به سر کاش گفتم؛ خودم با که انداخت من به تندی نگاه چنان ایستاد

. گذاشتمنمی سرش  

. بود  شده دیر کمی اما  

  اسمشو دیگه بار یه.... نمیخوره دردت به کتاب اون گفتم بهت_

. نیاوردی بیاری  

 میخوای  جوری چه اخالقی بد اینهمه با تو!.... اخالق بد حاال خب_

! باشی مهربون  ولی غیرتی مرد یه همسرت واسه  

  تمسخر به را کتابش از جمله یک عمدا من و نداد جوابمو ولی شنید

: اوردم زبان به  

 ی همه قرار که باشند عاشق اونقدر همسرانشون برای مردا خوبه_

. باشد همسرشان دیدن  هاشون بیقراری  

  می مقاومت  عجیب. کشید موهایش به چنگی کالفه و ایستاد باز

 لذت چشمانش فرار این از  دلیل بی من و نکند نگاهم که کرد

. کنم اذیتش بودم  توانسته خوب چون. بردممی  

. کرد بلند آسمان تا را   نگاهش و کشید بلندی های نفس  

  و کرد کنترل را  خودش خوب که بودم خشن و تند  واکنش یه منتظر

. داد ادامه را راهش  دوباره بعد  



!  داشت کیف کردنش اذیت چقدر  

. داشت کنترل  اعصابش روی عجیب  اما. خوردمی حرص خوب  

. نبود ولی بود غیرتی او مثل هم  شروین خواست دلم آن یک  

  چطوری نپرسید حتی شبانه  های مهمانی از بعد  بارها و بارها

   ؟!برگردم خانه به میخواهم

! شد می  من همپای هم رفتن حرم همان برای جواد محمد اما  

 ایستاد شدیم حرم  وارد ورودی درب از وقتی. کردم سکوت حرم تا

.  من از کرد فرار نگاهش باز و  

.  باش ستون همین کنار جا همین دیگه ساعت یه_  

. بمونم ساعتی سه  دو میخوام من.... کمه ساعت یه_  

  خوبه؟ 12 ساعت باشه_

. نیست  بد.... ا ی_  

. باش اینجا 12 پس_  

. کنم تماشا  را رفتنش تا ایستادم من و رفت  و گفت را این  

 شد خیره مقابل به حتی نگاهش.  آمد باال سرش شد دور که من از

!  آسمان به یا بود خیره زمین به  یا ایستاد می من مقابل وقتی اما  

! فهمیدم نمی را  نگاهش کنترل اینهمه علت  
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  زیارت حوصله با. داشتم زیادی وقت شب 12 تا. رفتم  حرم سمت

  مادرم نیت به  نماز رکعت دو زیارت، نماز رکعت دو خوندم، نامه

  به داشتم دل درد هرچی و نشستم ها  صحن از یکی کنج بعد و

. آوردم زبون  

.  بغض گاهی  کردم گریه گاهی  

 دلم اینکه از. خوشبختی از. خواستم شروین با مشترکم زندگی از

 عشق با خواستمی دلم. باشه آرامشم باعث که میخواست همسری

  عشق با مشترک، زندگی آخر تا و  کنم زندگی عشق با کنم، ازدواج

. بمونیم وفادار هم به  

  همان اثرات شاید. شد خواب مست  چشمام شد،  تموم که حرفهام

. بود ای دقیقه چند ی گریه  

 چشم و گذاشتم ام شده خم زانوان   روی را سرم ای لحظه چند

. بستم  



  چقدر نفهمیدم. برد خوابم و گرفت خوابم حرم،  شلوغی میان در

  آرامی به سبزش دستی چوب اون با ها خادم از یکی تا کشید طول

. زد ام شانه به  

.  عزیزم شو  بلند.... نخواب حرم  تو خانومم_  

  کجا که بردم یاد از ای لحظه منگ و گیج و کردم  بلند را سرم

. هستم  

. آمد یادم چرخید که  اطراف به نگاهم  

.  نخوابیدم بیشتر از دقیقه  چند تنها کردم فکر چرا دانم نمی  

  را  ضریح بار  آخرین برای تا رفتم اصلی صحن  سمت و برخاستم

 بود، شده گم جمعیت ازدحام در  که ضریح نزدیکی به وقتی. ببینم

: گفتم پررویی  زبان با باز و دادم سالمی رسیدم،  

 باید اینجا آوردی بار اولین راه اینهمه منو.... زدم  رو حرفهام من_

. بدی رو حاجتم  

  کنار دیواری ساعت به چشمم که  خروج در سمت به برگشتم بعد و

. افتاد درها از یکی  

!  بود شب نیمه 1 نزدیک ساعت. پرید سرم از برق  

 چقدر و. بودم نشنیده را صدایش. انداختم ام گوشی به نگاهی فوری

! بود زنگ  جواد محمد  



  فوری. کردم معطل را او عمدا که کندمی فکر االن داشتم حتم

 بیشتر کم یه اما دویدم را  خروج در خود تا رفتم  خروج در سمت

.  بود شده دیر خیلی، از  

.  نبود آنجا کسی  رسیدم، بود  قرارمان که ستونی همان به وقتی  

.  نبود که نبود جواد  محمد از خبری ولی زدم اطراف به چرخی  

. بود گذشته شب نیمه 1 ساعت از ربع یک هم ساعت  

.  گذاشتم غالش عمدا میکنه فکر حتما االن.... وای_  

  از ناموفق تماسی باز دیدم که آوردم در کیفم از را ام گوشی فوری

. است ام گوشی اصلی ی صفحه  روی جواد محمد  

.  نشنیدم که بودم دویدن حال در حتما من و  

  که کردم حرفی هر شنیدن ی آماده را خودم و گرفتم تماس فوری

.  شد وصل تماس  

 که بزند حرفی او اول تا کردم مکثی.... الو بگویم؛ حتی ترسیدم

:  پیچید گوشم توی فریادش  

!تو؟ کجایی_  

 فریاد او و زدم خودم دور چرخی. پرید زبانم از کلمات. شدم ُهل

: داد سر را دوم  

  کجایی؟ میگم بهت_

.... حرم تو_  
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: بود اوج در  صدایش همچنان  

  دروغ چرا.... بودم  ستون  همون  کنار یکساعت من!.... حرم؟ تو_

   میگی؟

....  کن باور..... خدا به نه_  

: گفت که بزنم حرف حتی نگذاشت  

  کجایی؟ االن_

.  قرارمون ستون همون جلوی_  

  این خدا به.... بیام تا واستا خواهران ورودی کنار  حرم بیرون بیا_

.... یکی دفعه  



  چکار خواستمی که بزنم حدس نبود سخت اما نگفت و کرد مکثی

. کند  

  همان با که شنیدم را گفت لب  زیر که ی االهللا الاله ذکر حتی

: داد ادامه جدیت  

. بیام تا واستا همونجا و نیار باال منو  سگ  روی اون_  

 خواب  فقط من.  شکست بدجوری دلم. گرفتم دلشوره. کرد  قطع و

! ماندم  

!  دروغگو بگوید؛ من به نداشتم توقع اصال  

. آمد تا ایستادم خواهران ورودی همان  کنار  حرم بیرون  

. بودم عصبانیتش ی متوجه دیدمش، می که  دور همان از  

. چشمانم به زد زل مستقیم همیشه  برخالف رسید که من به  

  از کردم فرار که ترسیدم چشمانش خشم از آنقدر عوض،   در من و

.  نگاهش  

. شد بلند صدایش و  

 و رفتم هتل خود تا.... ندادی جواب زدم زنگ بهت اونهمه_

  چیه؟ کارا این از قصدت  واقعا.... برگشتم

:  گفتم فقط و آوردم باال را سرم  

....  خدا به_  



 بلند را صدایش باز عصبانیت همان با. بزنم را حرفم حتی نگذاشت

!  قبل از بیشتر کمی حتی. کرد  

 تو بگی تو که  نمیشه باورم من.... نخور قسم دروغ به رو خدا_

  رو تو دیگه ی دفعه کردم داغ دستمو پشت یعنی.... بودی حرم

  از اونقدر... کارات این با قرآن به کندی پوستمو.... ببرم جایی

. شدم پیر روزه چند  همین تو که خوردم حرص دستت  

  بلند آنقدر را صدایش و بزنم حرف نگذاشت حتی  اینکه از دلخور

: کردم زمزمه لب زیر  چرخید، ما سمت ها خیلی نگاه حتی که کرد  

!  بزنم حرف نذاشتی.... نامرد_  

. افتاد راه حتی  خواهی معذرت هیچ بی او و  

 ایستاد می گاهی گه. افتادم راه سرش پشت او از دلخور و فاصله با

.  نه یا آیم می سرش پشت ببیند کردمی نگاه و  

  نتوانستم حتی  من ولی کنم اذیتش است قرار باز کرد می فکر شاید

. بدهم  توضیح را تفاهم سو این دلیل  

 همان با البته کرد همراهی اتاق در  پشت تا مرا که رسیدیم هتل به

.  عصبانیت و اخم و جدیت  

 حالت همان با محمدجواد کرد،  باز را اتاق در  بهار که همین

:گفت قهر و عصبانی  

.... شما تحویل_  

. کرد نگاهم تعجب با بهار. رفت و  



  چه با نمیدونی!.... آخه؟ میدی  حرصش اینقدر چرا!.... دالرام_

. نه یا برگشتی تو ببینه که زده  رو اتاق در اومده حالی  

 کنج  کردم پرت و  کردم مچاله حرص با را چادرم  و شدم اتاق وارد

. اتاق  

  حتی نذاشت  شما ریشو برادر این.... بدم حرصش نخواستم من_

 میگم راست خدا به.... برد  خوابم حرم تو من.... بزنم حرف

 همونجایی سر اومدم تا.... میگم راست   قسم مادرم  روح به.... بهار

. بود شده دیر داشتیم قرار که  

.  داد بیرون لبانش بین از را  پُرش نفس کالفه بهار  

  گفتی؟ بهش رو اینا_

 خدا، به بگم تااومدم! ..... زد؟  حرف میشه زهرمار برج این با_

 دلم خیلی بهار.... نخور قسم دروغات واسه رو خدا  گفت برگشت

. گرفته ازش  

. کشید آهی بهار  

  حرف باهاش خودم فردا بخواب برو حاال نداره اشکال.... بابا ای_

. میزنم  
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  توی صبح فردا و خوابیدم جواد  محمد از دلخوری آنهمه با آنشب

  شدیم، جمع صبحانه صرف برای میز یک دور وقتی  رستوران،

. کند سوتفاهم رفع تا  رفت فوری بهار  

  نکرد باور جواد محمد حتما. زدند می حرف هم  با چطور دیدم و

. داد توضیح هم  باز بهار ولی  

. نبود هم مهم اصال  دیگر گرچه  

: گفت مقدمه بی میز سر آمد که بهار  

 بعد که حرم میریم همه وداع دعای برای بخوریم صبحونه دخترا_

.  هتل در دم میان  برگشت برای ها  اتوبوس ظهر از  

:  گفتم لحظه همان  

. نمیام من_  

. آمد سمتم محدثه و بهار نگاه  

   نمیای؟ کجا_

:دادم جواب من  و پرسید بهار  

.... حرم_  



: گفت تعجب با محدثه  

! پس میشه چی وداع دعای.....  میاد؟ دلت_  

 پسر یه که میگم آقا به رو شکایتم هم میخونم دعا  هم اتاق از من_

. زد تهمت من به چطور ریشی متر دو  

....  که دادم توضیح جواد محمد برای من.... دالرام بیا کوتاه_  

 چه میدادی توضیح چه.... شکسته دلم.... جان بهار  نیست مهم_

!.... زده داد سرم دیشب آدم اونهمه چشم جلوی.... نمیبخشم من نه،

. بزنم حرف نذاشت حتی  

.... داشته حق اونم شده  طوری  هر حاال.... باش  بخشنده عزیزم_

. شده نگرانت.... دستش بودی امانت شما  

: گفت بهار که نشدم قانع  

. میاد داره ببین_  

  می ما سمت  را ما میز ی صبحانه سینی دیدم کردم  نگاه آن یک

.  آورد  

  و رسید  میزمان به. چرخاندم جهت خالف و گرفتم او از را نگاهم

:گفت  

.... بخیر ها خانم صبح_  

 میچید میز  روی را  نان و پنیر و کره و مربا حالیکه در بعد و

:گفت  

  بیارم؟ دارید میل دیگری  چیز اگه_



: گفت  صبحانه میز کسری جای به بهار  

. شما دیشب داد بخاطر شکسته ها بعضی دل.... جواد محمد آقا_  

: داد جواب و کرد مکثی  

.... و اومد جوش خونم دیشب که کنم چه.... من از داد ا ی_  

:گفت محدثه که بود برگشته سرم همچنان و نکردم او به توجهی  

.  نیست زحمتی اگه میخورم پخته مرغ تخم  من.... شرمنده_  

:گفت  فوری هم بهار و  

. عدسی منم_  

:پرسید  من به رو که آمد صدایش و  

   چی؟ شما_

. زد بازویم به بهار. ندادم را جوابش  

.  هستن شما با.... جان دالرام_  

: گفتم قهر با که بود او جهت  خالف نگاهم  

 صبحانه.... هستم دروغگو آدم یه من.... بخورم کوفت من_

!  چکار میخوام  

.  اتاق برگشتم و برخاستم میز پشت از و گفتم اینرا  

. شدم نمی آرام چیزها این با و بودم ناراحت خیلی خیلی  

 و بودند آورده  صبحانه برایم. آمدند محدثه و بهار که نکشید طولی

! نبود؟ کارساز ها اتاق به غذا  بردن عدم قانون باز چرا دانمنمی  



 به برادران و خواهران گروه و آنها با کردند اصرار قدر هر

.  نرفتم حرم به وداع، و جمعی دسته زیارت  

. کردم گی گله و خواندم را وداع دعای جا همان از و  
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  بهار، و محدثه نیامدن با و کردم جمع را چمدانم ظهر از بعد تا

. رفتم  رستوران سالن به ناهار برای تنهایی  

 که ام گوشی  توی کردم خم را  سرم و نشستم میزها از یکی پشت

.  شنیدم صدایی  

. سالم_  

. بود جواد محمد. آمد باال سرم  

: گفتم و انداختم  پایین را سرم قهر حالت به فوری  

.... علیک_  



 و میرفتی هتل تا وقتی شب  اون بودی من جای هم شما_

. میشدی عصبی برمیگشتی  

:داد ادامه که ندادم هم را جوابش حتی  

  قهر چرا  رضا امام با ولی نداره اشکال قهری من با حاال_

!  کردی؟  

.  شد باز زبانم ناخواسته  

  ریشو پسر یه و  برد خوابم رضا  امام حرم توی من اینکه بخاطر_

.  دروغگو زد؛ داد سرم همه جلوی  

.  کن حالل شماست با حق.... ببخشید_  

. چشمانش به زدم زل مستقیم و آوردم باال را سرم  

. نمیکنم حالل_  

  به برگشتم و رستوران از خروج در سمت رفتم  برخاستم و گفتم

.  زدم را قیدش صبحانه مثل هم  ناهار. اتاق  

. شد  زده اتاق در که  نکشید طولی اما  

. کردم نگاه در چشمی از  

. دستش روی غذایی با بود جواد محمد  

. نشست لبم روی  لبخند اختیار بی  

  کف را غذا که کردم باز را در الی. آمد خوشم  بودنش سمج از

:گفت  و گذاشت زمین  



میگیری؟  سخت  چرا خودت  به قهری من با_  

 بود، گذاشته اتاق  کف که غذایی ظرف  روی نگاهم و بستم را در

. ماند  

  بدون و راحت هتل، اتاق در که مخصوصا. بود ای خوشمزه ناهار

. شد خورده سرم از چادر افتادن ی دغدغه  

 و وداع ی برنامه از کلی. آمدند بهار و محدثه که  بود ناهار از بعد

  را آن ی روضه  و وداع دعای که جوادی محمد خوش صوت

. گفتند بود خوانده  

: گفت بهار ندیدند، من از العملی عکس وقتی و  

....  دیگه اومدی می.... میگیری سخت دیگه خیلی جان دالرام_

! نبود؟ حیف  

.مسافرت شما با اومدم که منم حیف نه_  

: اورد صورتم جلوی تعجب حالت با را  سرش بهار  

. نکردی اذیت رو جواد محمد کم هم تو خوبه حاال!.... واقعا_  

 تهمت بهش!.... زدم؟ داد سرش  بقیه جلوی!.... کردم؟  چکارش_

! زدم؟ بودن دروغگو  

. کشید  پری نفس بهار  

 دست از دیگه شد  تموم مسافرتم.... عزیزم نگیر سخت دیگه حاال_

.  میشی راحت ما  



 تالفی حتما  ولی.... شماهام ی همخونه باز خونه تو نخیر_

.  ریشی متر دو آقای  اون سر مخصوصا.... میکنم  

 و  کرد نگاهم  چهارچشمی دانست نمی را حرفم منظور  که محدثه

: گفت خنده با لب  زیر تنها بهار  

.  بشی آروم بلکه کن تالفی_  
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 صندلی سر همه قبلی ی برنامه  همان طبق باز و  آمدند ها اتوبوس

. نشستند هایشان  

.  بودیم  برادران اتوبوس ته هم  بهار و من  

 به کرد شروع اتوبوس، حرکت محض به فرمانده آقای اینبار

. غیاب  و حضور  

! من به رسید تعجب  کمال در و  



.... پارسا خانم_  

  صدا سمت هم  را سرم حتی اما. شنیدم اشتباه شاید کردم فکر اول

:زد صدا  باز که نچرخاندم  

.... پارسا خانم_  

. زد پهلویم به  آرنجش با بهار  

.....  حاضر بگو!.... دالرام_  

 بزند صدا را نامم  شد مجبور که بودم کرده کیف حالیکه در اینبار

:گفتم  

. دم نمی رو بشر این جواب من_  

.  شد کالفه بهار  

....  بابا ا ی_  

  به بهار، اما ندادم را جواد محمد غیاب  و حضور جواب آنکه با و

. اشاره من به و کرد بلند را  دستش من، جای  

. آمد کوتاه جواد محمد و  

. بود آب های  بطری کردن پخش نوبت غیاب،  و  حضور از بعد  

  هم من. کندمی پخش را آب های بطری خودش که دیدم دور از

.  بهار و من صندلی به رسید تا کردم کج پنجره سمت  را سرم  

 رو اسمش وقتی که پارسا خانم اون به بدید  اینم.... جان بهار بیا_

.  نمیده جواب میخونم که هم وقتی  نخوندی، چرا میگه نمیخونم،  



:گفتم که گذاشت دستم روی را آب بطری بهار  

. ندارم حرفی هیچ ایشون با دیگه من_  

: کرد پچ پچ گوشم زیر بهار  

!نبودی  ای کینه که تو.... دیگه بیا کوتاه_  

. رفت جواد محمد و نیامدم کوتاه و  

 بعد کمی و زد حرف و نشست محدثه پیش ساعتی چند هم بهار

. نشست  کنارم بهار، جای به محدثه  

  داری؟ نسبتی چه جواد محمد با تو.... دالرام بگو راستشو_

.  نسبتی هیچ شکر رو خدا_  

! داره  رو تو هوای  اینقدر چرا پس_  

. محدثه چشمان توی زدم زل  

.  گرفت درد سرم که زده داد سرم چنان.... ؟!داشتنه هوا این_  

  و شده منتظر.... حرم برده رو  تو مخصوصا  فرمانده عزیزم_

 و اومده هتل خود  تا نگرانی از هم بار یه تازه.... گردونده برت

. بگو بهم بشه نامزدت قراره یا خواستگارته اگه خب..... برگشته  

 بشر این با بخوام اگه میکنم آویز حلق خودمو.... جون از دور_

! تو؟ میگی چی.... بشم نامزد  

! نمیکنه؟ کارایی همچین بقیه واسه فرمانده چرا پس_  

.  نمیدونم  رو اونش دیگه_  



: گفت گوشم زیر آرام محدثه  

. ها نگی بهار به منو حرفای  من جان_  

   حرفا؟ کدوم_

. خواستگاریم بیاد فرمانده خدامه از من  گفتم، که  همون_  

  شده عاشقش اینجور محدثه که داشت  چه بشر این دانمنمی . خندیدم

. بود  

 درد به بشر این  بود، گفتن من  از ولی.... نمیگم عزیزم نترس_

. دانی خود حاال... نمیخوره مشترک زندگی  

  اگه کن دعا واسم.... ام فرمانده غیرت  عاشق من.... عزیزم نگو_

.  من  خواستگاری بیاد بخواد خدا  

  نیای شدی بدبخت بعد ولی میکنم دعا تو واسه.... عزیزم باشه_

. من پیش کنی گریه  

 خوشبخت رو  دختری هر  پسر این مطمئنم من   کن، دعا تو_

  نخوندی؟ کتابشو مگه.... میکنه

 ما به ش  داد فقط غیرتش از....  عمل کو ولی  خوندم.... بعله_

. رسید  
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. کردیم توقف راهی  بین رستوران  یک در نماز و شام. شد شب  

.  نداشتم را غذا به اعتراض ی حوصله قبل  ی دفعه برخالف  

  را بهار فرمانده که نشستم  میز یک سر بهار و محدثه همراه

. فراخواند  

  هم  با ما از دور کمی جواد محمد  و بهار. کردم  نگاهش یواشکی

. شدند  صحبت مشغول  

  با مورد چه در بدانم که بودم کنجکاو خیلی. برگشت بهار بعد کمی

! همه نگاه مقابل!.... رستوران  در هم آن. داشتند صحبت هم  

.  دانستم که  نکشید طولی اما  

. کرد  کج گوشم سمت را  سرش بهار  

  میخوای؟ فود فست میگه جواد محمد_

.... نخیر_  

.  کرد نگاهم تعجب با بهار  



!  میگی؟ واقعا_  

.  بله_  

. میخوای خودت طور  هر_  

  هم فرمانده  خود و معمول طبق بود جوجه. آمد غذا بعد کمی و

.  کردمی پخش  

  و کردم نگاهش اختیار بی گذاشت، میز روی مرا غذای وقتی حتی

 لبخند و سپرد من به را  نگاهش لحظه یک هم او که بود عجیب

. دیدم را  کوتاهش  

  چشیدن و اجبار این ولی دانمنمی را بود لبخندش پشت  مفهومی چه

.  نبود بد چندان هم نداشتم، خوردنش به ای عالقه هیچ که غذایی  

. چسبید که بود باری اولین بگویم میتوانم شاید  

. شدیم ها  اتوبوس سوار دوباره و خواندیم  نماز غذا، از بعد  

  و شد خاموش مسافران خواب بخاطر اتوبوس  سقف های چراغ

.  رفتند خواب به کم کم  مسافران ی همه  

. بودم بیدار هنوز من اما  

  را اتوبوس آخر خالی صندلی ردیف یک کدام هر  محدثه و بهار

. شدم تنها من که شد اینگونه و برداشتند خواب برای  

. بود بیرون به پنجره کنار از نگاهم  

  نما ها، ماشین  های چراغ روشنای با گاهی که تاریکی ی جاده به

.  گرفتمی  



   ؟!نمیخورم گفتی و میخوردی کباب جوجه پس_

  برخاست، ام صندلی کنار از  که جواد محمد صدای شنیدن از

. کردم تعجب  

. پنجره سمت  چرخید باز فوری و سمتش برگشت ای لحظه سرم

:گفت باز که ندادم را جوابش  

 حق منم به ولی.... اونشب واسه باشی ناراحت داری حق میدونم_

  یه وقتی.... زد  سرم به فکر یک و هزار.... باشم عصبی بده

 زنگ بهت بار 10 من و ندادی جواب  گوشیتو و کردی دیر ساعت

نمیشی؟ عصبی باشی خودت تو زدم،  

. نه را، حق  این گفتن به اعتراف ولی میدادم او  به را حق شاید  

:بگوید شد مجبور که کردم سکوت آنقدر  

  ماشاهللا وگرنه نداره دادن جواب  حال زبونت ای، خسته کنم فکر_

 دل به من از ولی بخوابی که  میرم من.... نمیدی جواب کم شما

....  دیگه انسانیم میکنیم، خطا گاهی ها،  ریشی متر دو ما.... نگیر

.  کن حالل  

 به خواهی معذرت در حتی بودنش سمج این از لبخندی. رفت و  

!  قهر در بودم  تر سمج او از من ولی نشست لبم  
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  آخرین آنشب و برسند خانه به صبح های نزدیک  ها بچه بود قرار

  را  خاطراتم ی ادامه آرامش، در توانستممی که شاید، بود شبی

. بنویسم  

  خانه، برقرار   سکوت در باز تا زدم را خواب قید خاطر همین به

. باشم داشته گذشته به گذری  

 

 فوت خبر شنیدن با اما بمانند ایران که بودند آمده حامد مادر و پدر

.  نداشتند ماندن برای  مساعدی روحی حال قاتلش، قصاص و حامد  

  کرایه با چرا دانمنمی اما ندارند، ماندن قصد بودند  گفته آنکه با

. گرفتم دلشوره آنها، ماندن و فیروزکوه  شهر در ای خانه کردن  

 دیدن به هفته هر وقتی اما. شدم  حساس زیادی میکردم فکر اوایل

 بردند،می پارک و گردش به  خود با را آنها و آمدند می ها بچه

.  لرزید دلم کمی  



! میترسیدم عادت  این از من و کردند عادت آنها به کم کم ها بچه  

  پرستار عنوان به فیروزکوه، بیمارستان در توانستم پیگیری با

. شوم کار به مشغول  

 هر   و روز هر شدن تلخ برای بود  خوبی یادآور اورژانس بخش اما

! افکارم ساعت  

  نیرو به چون بود اورژانس پذیرفتند مرا که بخشی تنها. بودم ناچار

. داشت نیاز  

. بود سخت حامد بی زندگی  و کار  

  گذشت، حامد فوت از که ماهی  8 عرض در که بود سخت آنقدر

! شدم پیر سال 8 قدر به کردم حس  

  و پیمان رفتن  گلنار، فوت حامد، فوت با همه خاطراتش و روستا

. آینده روزهای  برای شد ای خاطره تنها، فیروزکوه، به من آمدن  

 اما  رفتم می حامد  خاک سر و روستا به حامد مادر  و پدر با ماه هر

.  بودم فراری  روستا از عجیب  

  اهالی خاطر اما شد پر جدیدی دکتران با من رفتن از پس درمانگاه

  دلسوز و مهربان دکتر پورمهر، حامد یاد و نام از  وقت هیچ روستا

! نشد خالی  روستا،  

. رسید فرا  حامد سالگرد  و گذشت روزها  

. ام زنده  هنوز  و کردم سپری حامد بی را یکسال که نمیشد باورم  

...نبود خودم دست ماندن زنده اما  



.  اجازه و اذن  بی میتپید ها قلب  

.  بایستد ام، داده دست  از عزیزان داغ از داشت حق من قلب گرچه  

 تا. تر وابسته  حامد مادر و پدر به و شدند بزرگتر یکسال ها بچه

 اینکه برای و نشستمی حامد مادر زانوی روی بهار جاییکه

. میکرد گریه گاهی برود همراهش  

  را او و بود  گرفته خو حامد پدر های بازی  با هم جواد محمد

. دانست می خود همبازی  

 جای که گذشت من برای روزها و ها شب خیلی مدت، این در

. کردم احساس را حامد خالی  

  در جواد، محمد  و بهار به شدن وابسته  ی بهانه به رها  و مهیار اما

. بودند من  همپای ها بچه های مریضی حتی یا ها سختی تمام  

 خانه فیروزکوه در و بود کرده بهانه را  کارش که بود مدتی مهیار

. اجاره ای  

  را اش هفته یک وقت بیشتر ولی دارد ساختمانی  ی پروژه میگفت

. بود ها بچه پیش  

  مهیار مثل هم او  ولی داشتم رها  از اعتراضی توقع اینکه تر جالب

. بود ها بچه دیدن مشتاق  

  شده وابسته رها  و مهیار به حامد  پدر و مادر از بیشتر حتی ها بچه

. نداشتم ها بچه وابستگی اینهمه به خوبی حس اصال من و بودند  
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 براه حادثه یک باز تا شدمی شروع نو از باید که حوادثی ی همه و

. شد شروع  من کاری روز یک از بیاندازد  

 زیاد  اورژانس توی حال بد مریض.  بیمارستان در مشغله پر روزی

.  دیدم را مهیار مریض آنهمه وسط در  آنروز اما داشتیم  

 را او اتفاقی که  من  و شد بیمارستان وارد که بود آغوشش در بهار

  چنان دیدم، حیاط در اورژانس، بخش ی پنجره ی شیشه پشت از

 موقع به درست و بیمارستان حیاط سمت دویدم که شدم نگران

. کردم ایست مقابلش  

  شده؟ چی_

. نیست چیزی نباش نگران سالم_  

!  بیمارستان؟ اومدی بهار  با!.... نیست؟ چیزی چطور_  



 با و دید مرا و کرد بلند مهیار ی شانه از را سرش  موقع همان بهار

  جا من آغوش در تا گشود من  برای را کوچکش دستان دیدنم

. بگیرد  

.  شدم خیره مهیار به نگرانی با و  کردم بغل را او  

  میگم؟ شده چی_

  کم کارم  امروز اتفاقی من....  شده اسهال کم یه  صبح از هیچی_

 بهار بیام گفت  زد زنگ جان خانم که سرکار برم  دیر خواستم بود،

. دکترا  از یکی پیش اینجا بیارم رو  

  اومدی؟ تنها خودت_

. زد  موهایش به چنگی کالفه  

. اومدن هم پورمهر خانم و آقا.... نه_  

  کردی؟ خبر چی واسه دیگه رو اونا_

.  زد تلفن بهشون  جان خانم  نکردم خبر من_  

  کجان؟ االن خب_

. داد نشانم را  پورمهر آقای و برگشت  عقب به مهیار و  

 او و. کنم سالمی سر با بینمان،  زیاد ی فاصله بخاطر شدم مجبور

. داد من  مثل را جوابم هم  

  و شدم بیمارستان وارد بود آغوشم در حال بی  که بهاری همراه

. آمد دنبالم هم مهیار  



 تنها و. بردم اورژانس بخش  عمومی دکتر پیش فوری را بهار

. شربت یک نوشت  برایش که چیزی O. R. S بود .  

  ادامه اگر و باشد طبیعی شاید دستانش آلودگی بخاطر که اطمینان و

. شود پیگیری داشت  

  پورمهر آقای برگشتیم بیمارستان حیاط به که مهیار همراه

. بود منتظرمان  

   دخترم؟ شد چی سالم_

  دیگه است بچه!... کردید؟ اذیت رو خودتون اینهمه  چرا شما_

.  فقط داد بهش ساده شربت یه.... دهانش گذاشته بوده کثیف دستش  

: گفت مهیار به رو و زد لبخندی پورمهر آقای  

. نیست طوری گفتم.... پسرم دیدی_  

. شد پاسخگویی به مجبور که برگشت مهیار سمت  نگاهم. شدم گیج  

  زد زنگ جان خانم صبح.... کردم نگران رو همه.... ببخشید_

  نگران دیگه منم.... گرفته اسهال بهار گفت بهم داد خرید لیست

.... و شدم  

.  زدم پوزخندی  

....  طبیعیه چیزا این.... کردی نگرانم_  

.  ببخشید.... شدم  حساس کم یه  ها بچه رو کال_  

 آقای مقابل کردم خم سر شرمندگی با من و  گفت اینرا مهیار

.  پورمهر  



. کردیم اذیت بیخودی هم  رو شما.... پدرجان ببخشید خدا رو تو_  

!  معنادار زد لبخندی پورمهر آقای  

. نبود خاصی چیز که  شکر رو خدا.... اذیتی چه نه_  

. بفرمایید بله_  

 مهیار به اخم با گرفت، فاصله مهیار  و من از کمی که پدرجان

. انداختم نگاهی  

  کاری من های بچه به خواهشا!.... خلوته سرت خیلی انگار تو_

.  دکتر بیارمشون میتونم خودم بشن مریض اگه.... باش نداشته  

. دیدم چشمانش در وضوح به را ناراحتی  

  ها بچه رو کم یه دادم دست از رو خودم ی بچه چون فقط من_

.... که خواستم.... هستم  حساس  

:گفتم عصبی و فوری  

 بشه حساس پورمهر آقای نکن کاری  خدا رو تو.... مهیار نخواه_

.  دارم رو دلواپسی همین همش من.... بگیره ازم  رو ها بچه و  

.  نمیکنه کاری همچین نه!.... فکریه چه این_  

. باش نداشته جواد محمد و بهار به کاری دیگه هم شما_  

:گفت اما بود شده ناراحت آنکه با  

.... باشه_  

.  رفت و  
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!  نبود ساده اتفاق همین اما  

 آقای و خانم  های کفش دیدن با رسیدم خانه به خسته وقتی شب

.  زد  خشکم در جلوی پورمهر  

. ایستادم  گوش همانجا از اختیار بی  

  پا نباید جوونی این به زن.... جوونه خیلی مستانه من نظر به_

 مستانه ولی رفت  دست از دیگه که من پسر.... بشه ها بچه سوز

  کار مستانه ندارم دوست اصال من.... کنه ازدواج میتونه هنوز

  زن برای آمد و  رفت  و شلوغی  اونهمه با بیمارستان محیط.... کنه

.  نیست خوبی  محیط داره، کوچیک ی بچه دوتا که ای بیوه جوان  

. شد بد حالم همانروز  از انگار  



 که بود نهفته پشتش معنایی یه. بود  برانگیز شک برایم حرفها این

. ترساندمی مرا  

. کردند رفتن قصد آنها تا ماندم  حیاط در آنقدر  

  چراغ تک کم نور تاریکی در و شدم قایم حیاط های پله زیر فوری

. شدم نمی دیده حتم به حیاط،  

: گفت مهر پور آقای باز که کرد بدرقه در دم تا  را آنها جان خانم  

  ایران از  زودی به همسرم و من.... کنید صحبت مستانه با_

  از خیالم بریم، اینجا از اونکه از قبل میخواد دلم ولی.... میریم

. باشه راحت مستانه بابت  

  و کرد گویی خوشامد تنها. بگوید چه دانست نمی حتی جان خانم

. رفتند آنها  

  مرا جان خانم  که آمدم بیرون ها پله زیر از سد بسته که حیاط در

.  دید  

! مستانه_  

. استرس  از میلرزید بدجوری نگاهم  

   میگن؟ چی.... جون خانم_

:گفت و کشید آهی جان خانم  

. میگم برات تو بریم حاال_  

  بدجوری اما بود صریح و ساده  حامد مادر و پدر حرفهای آنکه با

.  بود آور دلشوره  



 خانه به رها همراه مهیار نرفته، بیمارستان به هنوز آنروز فردای

.آمد جان خانم ی  

. بودم عصبی او دست از خیلی  

  مهیار به رو شد، بازی گرم  بهار و محمدجواد با رها که همین

:گفتم  

.  دارم کارت_  

  ی طبقه های پله باالی من. آمد دنبالم هم او. رفتم ها پله سمت و

. ایستاد مقابلم و آمد که ایستادم دوم  

  ؟شده چی_

: گفتم  که بود صورتش به تندم نگاه  

 بالیی چه بهار برای شما ی ساده نگرانی یه با دیروز میدونی تو_

.  اومد سرم  

. انداخت پایین را سرش  

  محسوب بهار پدر جورایی یه من....  نبود خودم دست.... ببخشید_

.  داریم دوستش دو هر داده، شیر بهار به رها خب..... میشم  

. رفت باال اراده بی صدای  

  و نگرانی از بعد درست.... اینجا اومدن دیشب حامد مادر و پدر_

. شما دلیل  بی حساسیت  

.  کرد اخمی  



  حاال؟ شده چی.... خب_

!....  من واسه  دادن ازدواج سفارش جان خانم به!.... شده؟ چی_

  ی بچه باید تو که کنم مراقبت ها بچه از نمیتونم من میکنن فکر

.  بیمارستان بیاری منو مریض  

.... کن باور.... نه_  

:گفتم عصبی  

 زنت و تو کمک به نیازی من.... بفهم اینو.... مهیار نمیکنم باور_

  میشه؟ .... بردارید من زندگی سر از دست.... ندارم

.  برگرداند من از را  سرش و کرد حبس را نفسش  

  به حامد داغ.... نپیچید نسخه من ی واسه.... کنم زندگیمو بذارید_

 تو نشید من زندگی آتیش شما دیگه.... سوزوند منو کافی ی اندازه

.  خدا رو  

 هیچ بی بعد و  زد  دیوار و در به را  نگاهش عصبی تنها مهیار

. رفت پایین ها پله از حرفی  
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. بود شده شروع  

. بود راه در  که دیگر طوفانی  گردهای ریز  

.  شود خراب  من سر بود قرار باهم ها اتفاق این ی همه انگار و  

  میکردم فکر تازه و نیامدند ها بچه  دیدن رها و مهیار  روزی چند

  روز یک از بعد  هفته، اواخر درست که است شده تمام چیز همه

  تعویض پرستاران ی ویژه اتاق در  را لباسهایم وقتی سخت، کاری

. افتاد اتفاقی برگردم خانه به که کردم  

.... تاجدار خانم_  

. برگرداندم سر و ایستادم  

. زد صدایم که بود اورژانس دکتران از یکی پویا علی دکتر  

  داشت، را بیمارستان از خروج قصد من مثل انگار که او و ایستادم

.  رساند  من به را خودش  

   بگیرم؟ رو وقتتون میتونم_

....  بله_  

 و برسونم رو شما میتونم.... بیمارستانه پارکینگ  توی من ماشین_

.  کنیم صحبت باهم مسیر در  



. نمیشم مزاحمتون_  

. دارید اختیار_  

  به تعارف مرا کرد،  باز که را ماشینش در. رفتم ماشین تا همراهش

.  کرد نشستن  

. پرسید او و شدم سوار  

. بفرمایید رو  ادرستون میشه_  

. شدم زحمت باعث_  

. میکنم خواهش نه_  

. صالحی شهید ی کوچه دوم میدان_  

 حرفی چه این که شدم ام کنجکاوی حس  درگیر من و افتاد براه او

. شدمی گفته  راه بین و ماشین در باید که است  

....  شنیدم  شما مورد در بیمارستان پرستاران سایر از من_  

:پرسیدم که بود رو پیش مسیر به نگاهم  

  شنیدید؟ چی_

  دوتا اینکه.... هستید  مرحوم  پورمهر دکتر همسر شما اینکه_

....  حاال و دارید فرزند  

!  داره؟ ربطی من کار به اینا_  

. داره ربط بزنم میخوام من که حرفی به ولی نه که مسلمه.... نه_  

. چرخید سمتش نگاهم  



 و داشت بخشی  آرامش ی چهره. رسید می نظر به مرتب و مودب

. آرام صدایی  

. کنم خواستگاری شما از میخواستم_  

. نداشتم را  مطلبش اصل شنیدن  انتظار سرعت این به  

:گفت که کردم سکوت  

   ؟ خیر  امر برای بشم مزاحمتون خانواده با میدید اجازه_

. دکتر ندارم ازدواج قصد دیگه من_  

. انداخت باال ابرویی  

   کس؟ هیچ برای یا من برای_

. آمد ام چهره به اخمی  

  ؟!سوالیه چه این_

:داد جواب و  کرد مکث کمی  

....  بیمارستان آوردند رو  دخترتون پیش روز چند که آقایی اون_  

. بود مسیر به نگاهش اما او. چرخید  سمتش باز نگاهم  

 دوست  دوست آقا اون... دیدم جایی من  رو آقا اون اتفاقی طور به_

 ولی کردند ازدواج.... هستند عمران مهندس.... است  من صمیمی

  اون زندگی جزئیات از دوستم.... شوندنمی فرزند صاحب متاسفانه

 قبال اتفاقا که  هستند شما ی عمه پسر گفتند.... خبرداره  خوب آقا

.  بودند هم  شما  خواستگار  



. بود گرفته ماشین اتاقک هوای چقدر  

:داد ادامه او و کشیدم پایین  کمی را خودم سمت ی شیشه  

.... تاجدار خانم کنید فکر بیشتر من پیشنهاد روی_  

.  مقصد به رسیدیم و کردم سکوت  

: گفتم فوری تنها  

. دکتر ممنونم_  

. خانه وارد و انداختم کلید  سریع و شدم پیاده ماشین از و  
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. بودم همیشه  از تر ریخته بهم  

. مستاصل مستاصل    

 خسته ها بچه با  زدن  کله و سر  از جان خانم برگشتم خانه به وقتی

  تا که آنقدر. بود



: گفت در جلوی همان  عصبی و کالفه خانه، رسیدم  

  توی من کردی  فکر.... نیاد؟ اینجا دیگه گفتی مهیار به چی واسه_

  صبح از دوتا این!.... دارم؟ داری بچه ی حوصله سال و سن این

.... کردن کالفه منو  

:گفتم خستگی با  

. سالم علیک_  

:داد ادامه باز و  نشد منظورم ی متوجه حتی او و  

 ارواح به.... پایین انداخته ها پله از امروز خودشو جواد محمد_

..... شکست بچه  گردن گفتم.... زدم سکته یه پدرت و مادر خاک

 اومد می رها.... پارک بردمی رو اینا روز هر  بود مهیار اگه

. کشیدممی نفسی یه هم پیرزن من کرد،می بازی باهاشون  

 و ایوان ی گوشه  کردم پرت و  آوردم در حرص با را هایم کفش

. شدم خانه وارد  

 یک سر ناگهان که کردندمی بازی هم با داشتند جواد محمد و بهار

. شد دعوایشان ای پارچه عروسک  

 داد هردویشان سر باالفاصله. نکشید قد ام حوصله دیگر من و

. زدم  

.... کنید بس_  

. کرد تعجب ها بچه از بیشتر جان خانم. آمد سمتم ها بچه نگاه  



  را عروسک جواد محمد و میخواست را عروسک همچنان بهار

  حرص با را عروسک  و رفتم جلو عصبانیت روی از که دادنمی

 پرتابش بیرون به اتاق در از چنان و کشیدم جواد محمد دست از

. شدند ساکت همه ای لحظه که کردم  

. گریستم  بلند من و  

  بینیدنمی چرا.... فهمهنمی منو حال کی  هیچ چرا.... شدم خسته_

.  میشم خرد هم اما و اگر این ی همه بار زیر دارم  

.  آمدند سمتم هردو و افتادند گریه به ام گریه دیدن از ها بچه  

 گرفته هم  زودگذرش  های خوشی حتی از و هایش آدم و دنیا از دلم

. بود  

 و افتاد گریه به هم جان خانم حتی که طوری. میگریستم دل ته از

:گفتم گریه و فریاد با و افتادم حامد یاد باز من  

 من.... پس کجایی.... آوردی روزم به چه ببین بیا .... حامددددد_

کنم؟ بزرگ رو ها بچه  چطور تنها دست  

. گریستیم هم با همه  

  آغوش در محکم را ها بچه. بهار و جواد محمد و  جان خانم و من

: گفت جان خانم که میگریستم و بودم گرفته  

.  شدم خسته من و کردند اذیت ها  بچه.... مستانه نبود خودم دست_  

. نبود ها بچه حریف جان خانم.... نبود راهش این  



 کوچکی شهر در مخصوصا. نداشت مهدکودک جا همه  روزها آن

.  فیروزکوه چون  

 ها بچه از هم و کنم کار هم  چطور بودم مانده  واقعا من و

!  نگهداری  

  خرد فشارشان، چنگال زیر مرا داشتند مشکالت این ی همه

. کردندمی  

  من زندگی سخت  روزهای تازه. نبود بال و سختی ی همه این اما

. بود شده شروع  
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 به مرا ای بهانه  هر به بیمارستان  در یا. نبود بردار دست پویا دکتر

  ماشین با و کردمی اصرار آنقدر بازگشت راه در یا  کشاندمی اتاقش

  حدیثی حرف تا  میشدم ماشینش  سوار ناچار کا افتاد می راه دنبالم

. نشود درست برایم  



  و داشت حرف باز که یکروز که گذشت اینگونه روزی سه دو

  از باز او و شدم   ماشینش سوار  من، با زدن حرف برای اصرار

:  گفت خودش  

 با زندگی.... فهممنمی رو کنید ازدواج نمیخواید اینکه دلیل من_

. سخته تنها زن یه برای کوچک ی بچه دوتا  

  هام بچه میترسم چون... کنم ازدواج نمیخوام هام بچه بخاطر من_

.  ببینند صدمه  

 ی بچه مثل هات بچه برای میدم قول بهت من!.... ای؟ صدمه چه_

.  کنم رفتار خودم  

  ماشین از که همین . رسیدیم جان خانم ی خانه به و. کردم سکوت

  درست و آمد بیرون جان خانم ی خانه در از مهیار شدم، پیاده دکتر

. دید دکتر با  مرا آن یک در  

 قصد دکتر انگار اما. رفتم خانه  سمت و کردم خداحافظی دکتر از

.  او به مهیار و بود  مهیار به نگاهش. نداشت رفتن  

:گفت سالم بلند عمدا و  

.... مهندس سالم_  

.  نگاهش جدیت با و کرد سالمی تنها نمیشناخت را  او که مهیار  

: گفت و  کرد نگاهم دکتر  

. میکنم زحمت  رفع اجازتون با من_  

.  رفت و  



 انگار که اخمی ی اضافه به جدیت همان با مهیار رفتنش با

. کرد نگاهم بود، من مخصوص  

! بود؟ کی این_  

.... اورژانس دکتر_  

:پرسید اخم  و جدیت همان با  

  در دم تا رو پرستاران  شما، بیمارستان دکترای ی  همه.... آهان_

  میرسونن؟ خونه

: کردم نگاهش ناراحتی با  

   داری؟ منظوری چه حرفا این  از شما االن_

 از. شدم خانه وارد من و رفت  خودش کار دنبال و نداد جوابی

 بازی داشتند رها  با که ها بچه های خنده صدای  در جلوی همان

. شنیدم را کردندمی  

. دادم گوش ها بچه های خنده صدای به و کردم تامل ای لحظه چند  

 و ایستادم اتاق ورودی در کنار آهسته. شدم خانه  وارد بعد کمی و

 و بود بسته روسری با را چشمانش  رها چطور که کردم نگاه

. بگیرد را آنها تا بود کرده دراز ها بچه  سمت را دستانش  

  رها آنها صدای از و خندیدندمی ها بچه. نشست  لبم به لبخندی

. میشد هدایت  سمتشان  

.  من کمک اومدن صبح از.... بده خیرش خدا_  

. بود ایستاده کنارم چای سینی با  که جانی خانم سمت برگشت سرم  



: گفت بلند و انداخت من به نگاهی  

.  اومد مامانتون  بسه دیگه خب_  

  را چشمانش جلوی روسری رها جان خانم ی جمله این با و

.  کرد  سالم و برداشت  
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:گفت و گذاشت زمین روی را چای سینی جان خانم  

  ندیدی؟ رو  مهیار اومدی_

.... اتفاقا چرا_  

.  بیاد بگیره نون چندتا فقط گفتم.... کرده دیر_  

:گفت  کردمی شانه  را بهار موهای حالیکه  در رها و  

. بخره  خوراکی ها بچه برای رفته شاید_  



  برای خوراکی و نان از بود پر  دستش. آمد مهیار  موقع  همان و

. ها بچه  

: گفتم فوری  

. نمیخورن شام دیگه  اینا.... نه االن_  

 نظرم به که اخمی  با مهیار که کردم قایم فوری  را ها  خوراکی و

.  نشست اتاق طرف آن مقابلم بود جدی زیادی  

.... خب_  

  منظورش بزنم  حدس خواستم تا. افتاد من به نگاهش و گفت خب یه

:گفت چیست  خب آن از  

. بگو اورژانس دکتر اون از خب_  

  عصبی زد را  حرف این رها و جان خانم نگاه مقابل اینکه از

. شدم  

  حرف پرستارها و دکتر از که نیست بیمارستان محیط اینجا_

  کله و سر  باهاشون بیمارستان توی کافی ی اندازه  به.... بزنم

. میزنم  

:گفت و شد خم جلو به کمی  

   نمیزنی؟ کله و سر باهاشون بیمارستان از  غیر مطمئنی_

:پرسید میچرخید مهیار و من بین که نگاهی با جان خانم  

  درست هست حرفی اگه خب!.... زنیدمی  حرف  اینجوری چرا_

. بدونیم هم ما بگید  



:گفت فوری مهیار و  

.... بپرسید خانم مستانه از_  

:گفتم و دادم را مهیار جواب اخمی با  

  رسوند منو  مسیرش توی پویا دکتر.... جان خانم نیست چیزی_

. خونه  

:خندید مهیار  

! پویا دکتر!.... شد خاله پسر هم زود چه_  

. کردم نگاهش اخم با  

.  علی اسمش.... پویاست  فامیلش_  

. انداخت باال ابرویی  

. میدونی اسمشم پس_  

.  رفت باال صدایم  پاسخش، و پرسش این از عصبی  

!.... شدی عصبی دیدی در دم رو دکتر وقتی از!.... چته؟ تو_

!خونه؟ میام کی  با من داره ربطی چه تو به اصال  

. شد  تر عصبی هم او  

  ها بچه این حال به دلم... منه دختر بهار.... مربوطه من به_

. ناپدری دست زیر برن قراره  که میسوزه  

:زدم  فریاد. شد سرریز صبرم دیگر  



 زندگی.... نکن دراز گلیمت از بیشتر پاتو.... مهیار کن تمومش_

.  ببینی رو ها بچه نذارم که نذار.... نداره ربطی تو به من  

.  درآر حرص  و عصبی های خنده آن از. خندید  

  تو... بدونی خودت مال فقط رو ها بچه که نیست بعید تو از آره_

 من به وقت هیچ هم  رو عروسکات... بودی اینجوری بچگی از

  خراب منو بازی اسباب ماشینای تمام عوض در ولی نمیدادی

.  کردی  

: کرد پادرمیانی رها که  بخورم حرص کمتر تا بستم چشم  

. داره ربط خودش به مهیار زندگی.... مهیار است مستانه با حق_  

.  گشودم چشم که  زد فریادی چنان  مهیار ناگهان اما  

....  میدونه خوب خودش هم رو دلیلش .... داره ربط منم به.... نه_  

  او و برخیزد که کرد اشاره رها به رو  مهیار بزنم  حرف خواستم تا

:پرسید جان خانم هرقدر و برخاست  

!  کجا؟_  

. رفتند و ندادن جواب کدام هیچ  

! شد  مهیار رفتار این مبهوت  و مات هم جان خانم حتی و  
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 عصبانیت پی اختیار بی حواسم تمام بیمارستان، توی آنروز فردای

. بود مهیار قبل روز  

.... تاجدار خانم_  

  کردم بلند اورژانس های مریض لیست ی برگه روی  از رو سرم تا

. دیدم را پویا دکتر  

. برخاستم اورژانس سکوی پشت از  

. بله.... دکتر سالم_  

   شده؟ چیزی_

. بود موشکافانه و دقیق نگاهش  

  داشتید؟ کاری.... نه_

ُرمش 5 تخت مریض.... بله_  باید باز من اتاق بیاد بگید شد تمام س 

. کنم اش معاینه  

. چشم_  

  خوبه؟ حالت مطمئنی شما_



:گفتم و کشیدم ام  مقنعه به دستی  

....  خوبم بله_  

  و رفت اورژانس ورودی در سمت لحظه یک نگاهم موقع  همان و

. بود دستش روی بهار که دیدم را  مهیار  

: گفت معطلی  بی که دویدم در سمت. ریخت دلم  

   کجاست؟ دکتر..... خورده نفت_

! بود؟ کجا  نفت!.... نفت؟_  

: زد فریاد عصبی  

  کجاست؟ دکتر میگم_

. آمد جلو پویا دکتر و  

.  بیام تا تخت روی بذارید برید....هستم اورژانس دکتر من.... بله_  

 به همکارانم.  کرد چکار دکتر نفهمیدم اصال که شد بد آنقدر حالم

  آنشب بهار و دادند،  شستشو را بهار  ی معده دکتر همپای من جای

. شد بستری  بیمارستان  

 صلوات  بود قرمز اشک فرط از که چشمانی با تنها من و

.  فرستادم  

 که نداشتم هم  را بهار دیدن جرأت حتی و بودم نشسته سالن توی

:زدم داد سرش عصبانیت با من و  آمد سمتم مهیار  

   آوردی؟ سرش  بالیی چه_



  از را  سرش که  شد عصبی آنقدر حرفم این شنیدن با و بود کالفه

:گفت و برگرداند من  

 من به زد زنگ جان خانم.... بوده بطری یه آشپزخونه ی گوشه_

. خورده نفت بهار که  

  مهیار که گریستم بلند باز و کوبیدم  سرم توی محکم دست دو با

. شد خم پایم جلوی  

  که دیدی.... خدا به خوبه حالش بهار.... مستانه نکن اینجوری_

. حتما میشه بهتر .... دادن شستشو  رو اش معده  

. شد  شنیده  بلندی صدای  موقع  همان و  

! مستانه_  

  همراه. دیدم را پورمهر آقای صدا، سمت چرخاندم تا را سرم

. عصبی چقدر و. آمدند سمتم  همسرش  

:گفت حامد مادر بدهم توضیح خواستم تا  

.... داری  نگه رو ها بچه  نمیتونی تو_  

. شد  نیم دو به قلبم لحظه همان انگار  

:گفت اما بود عصبانی آنکه با  پورمهر آقای اما  

.... باش ساکت تو_  

:گفت گریه با  حامد مادر ولی  



  فقط اونم بیمارستانه تخت  رو  پسرم یادگار.... نمیشم ساکت_

. خانم این انگاری سهل بخاطر  

:گفت فوری مهیار و  

 خودم من... شده  رفع  خطر نباشید عصبی  مهر پور خانم_

. خوبه حالش.... بیمارستان رسوندمش  

  مهیار به رو بود قبل از تر مالیم خیلی که لحنی با  پورمهر خانم و

.  کرد  

 رسیدگی ها بچه به خیلی تو.... پسرم ممنونم ازت خیلی_

. شون مسئولیت بی مادر برخالف.... میکنی  

  از را ایستادن تحمل که طوری.  شد سرد وجودم تمام کردم حس

. صندلی روی افتادم و دادم دست  

. کرد اعتراض همسرش به رو که بود حامد پدر باز و  

. میافته دیگه اتفاقه.... کن بس گفتم_  
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  های کشیدن آه و سالن سکوت و پورمهر  خانم آمیز طعنه های نگاه

.  کردمی دیوانه مرا داشت همه  و همه حامد، پدر گاه بی و گاه  

:گفت و  کرد معاینه را بهار  کودکان، بخش دکتر باالخره  

  شستشو رو معده تونستیم زود خیلی هلل الحمد.... نیست چیزی_

  وگرنه میداریم نگهش بیمارستان و میکنیم احتیاط امشب.... بدیم

.... مینویسم  دارو براش.... میشه مرخص فردا.... خوبه حالش

 ولی.... استفراغ و اسهال دچار  یا بشه غذا بد روزی چند ممکنه

. میشه خوب کنه مصرف رو  داروهاش اگه  

.  کرد تشکر دکتر از مهیار من بجای حتی که بود بد حالم آنقدر  

:گفت مهیار به  رو حامد مادر باز دکتر رفتن با و  

 نمیرسوندی زود رو بهار تو اگه.... پسرم بده خیرت خدا_

. اومد می بچه این سر بالیی چه نبود  معلوم بیمارستان  

.  دادم گوش  حامد مادر های کنایه  به تنها و کردم حبس را نفسم  

!  نیست خوبی  حل راه سکوت همیشه اما کنم سکوت بودم مجبور  

 گفته حامد پدر و  مادر به را بهار  ی قضیه اول، روز همان  از کاش

 و من نه است پیمان و گلنار دختر بهار که بودم گفته کاش. بودم

. حامد  

. داد دستم کار ها نگفتن همین شاید و  



  مادر و پدر باز بیمارستان، از بهار  شدن مرخص از بعد روز دو

. آمدند بهار دیدن حامد  

  آن عوارض از تنها و بود خورده  را  داروهای. بود خوب بهار حال

. غذایی کم و بود مانده اسهال کمی مسمومیت،  

 پدر آنها روی جلوی که بودند آمده بهار دیدن به هم  رها  و مهیار

:گفت حامد  

.  نخوابیدم بچه این بخاطر شبه سه من_  

:داد جواب غصه با جان خانم اینکه  تا یکدفعه کردند سکوت همه  

.... و شد پرت ها بچه از حواسم.... شد من تقصیر_  

....  میخوان مادر ها بچه.... نیستید مقصر شما.... بزرگ خانم نه_ 

 این تموم نظرم به.... زندگیشه برای پول نیازمند هم مادرشون

  ازدواج اگه.... نداره سامان سرو مستانه که اینه  بخاطر مشکالت

 بچه پیش و کردنمی کار دیگه  گرفتمی سامان  و سر و کردمی

.  بود هاش  

:گفت تندی لحن با حامد مادر فوری و  

  زیر نمیدم رو  پسرم یادگارهای من.... مرد؟ میگی داری چی_

.  بشند بزرگ ناپدری دست  

  و  فکر هزار لحظه هر داشت که سکوتی. کردند  سکوت باز همه

. انداخت می جانم به را  استرس و خیال  

: گفت طوالنی مکثی از پس پورمهر جناب  



. پسرم کشیدی زحمت خیلی شما_  

. بود مهیار با  

 به شما مرحوم  پسر وقتی.... حرفیه چه این میکنم  خواهش_

  همسر  شد، بستری بیمارستان روزی چند مستانه رفت،  خدا رحمت

  فوت و بود نارس بچه متاسفانه اما.... بود کرده زایمان  تازه هم من

  به همسرم هفته، یک اون توی که بود این قضیه این حکمت اما شد

 که شد این.... داد شیر کرد،می طاقتی بی و خوردمی شیر که بهار

.... منه دختر جورایی یه بهار االن  

. کشید آهی حامد مادر  

  ما خیال تا...  باشند داشته شما مثل پدری محمدجواد و بهار کاش_

.  میشد راحت ها بچه بابت از هم  

 من مثل هم بقیه شاید. لرزاند بدجوری را دلم های پایه حرف این

! شدند شوکه  

 هفته یک از بعد که بودم مانده  من و. نگفت چیزی کسی اما

 حساس نگاه زیر باز چطوری ام گرفته بیمارستان از که مرخصی

. برگردم بیمارستان به حامد مادر و پدر  
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  در بدجوری حامد مادر و پدر  حرفهای اما. شد  خوب بهار حال

. میداد  جوالن سرم  

  رسما پویا دکتر بهار، حال بهبودی از بعد ی هفته همان درست و

.  کرد خواستگاری من از  

.... اما ندارم ازدواج قصد که بودم گفته او به یکبار آنکه با  

  حال بخاطر که مرخصی هفته یک از بعد بود من کاری اول روز

 کردم،  عوض لباس و رفتم بیمارستان به وقتی صبح که گرفتم بهار

. دیدم را دکتر  

  حتم به اما دادم نشان  کارم مشغول را خودم و انداختم پایین را سرم

. بود دیده مرا او  

. سالم_  

.  بود ایستاده  اورژانس پرستاری ایستگاه مقابل  

. سالم_  

  خوبه؟  دخترتون حال_

. بهتره خیلی ممنون_  



. شما تقدیم_  

. دیدم را  گلش شاخه که آمد باال سرم  

.  کرد مبهوت و مات مرا که  سرخ گلی شاخه  

  را گل شاخه کنم، رد  را گلش شاخه حتی یا بزنم  حرفی خواستم تا

. رفت و گذاشت پرستاری دفتر روی  

! کنم؟ چه او با کنم فکر که  دادنمی قد اشوبم پر ذهن دیگر  

ُرم داشتم وقتی ظهر، سر که شدم کارهایم درگیر   بیماران از یکی س 

. آمد سرم باالی میکردم وصل را  

   خوردی؟ ناهار_

  قطرات به نگاهم حالیکه در و دادم  ربط کارم به را ام توجهی بی

ُرم ُرم، پایین غلتانک چرخاندن با و بود س  ُرم داشتم س    تنظیم را س 

. دادم جواب میکردم،  

. ندارم اشتها نه_  

.  ایستاد ام شانه کنار و آمد جلو  

   بیمارستان؟  از بیرون یا بزنیم حرف اینجا.... دارم  کار باهات_

ُرم  از نگاهم. شد حبس نفسم .  چرخید او سمت به قطراتش و س 

:گفت قبل  از تر آهسته و داد تحویلم لبخندی  

   بخوریم؟ باهم ناهار_

:بگوید باز شد باعث من  طوالنی مکث  



 مناسبی جای قطعا ولی بزنم رو حرفهام اینجا میتونم بخوای اگه_

 شما برای نزنم حرف اینجا.... شماست و من به همه نگاه.... نیست

. بهتره  

  هشداری فقط یا  من پذیرفتن برای بود تهدیدی حرفش این دانم نمی

. پذیرش برای بود  

: گفتم ناچار  

  می خودم من.... بمونید منتظر  بیرون ی محوطه توی لطفا شما_

. ام  

  همکارم به  را کارم و کنم عوض  لباس شدم  ناچار.... رفت و

 راحت  را کارم این و بود خلوت اورژانس شکر  رو خدا. بسپارم

. بود کرده  
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. بود منتظرم مارستانیب  ی محوطه درون  

:گفت دمیرس که کشینزد  



 یخوب یغذا یلیخ که است مارستانیب یکینزد نی هم یرستوران_

. داره  

  د؟یبزن نجایا شهینم که هیطوالن نقدریا شما یحرفها_

 ثیحد و حرف تو یبرا خوامینم.... نداره یمشکل  من یبرا_

. بشه درست  

.  شدم اش یهمراه به مجبور و  دمیکش یپُر نفس  

. میشد بود، گفته که یرستوران همان وارد  

:گفتم یمعطل یب من و مینشست رستوران یزهایم از یکی پشت  

. هستم حرفهاتون دنیشن منتظر من_  

  زیم یرو  و کرد قالب هم در  را دستانش. آورد لبش به لبخند

. گذاشت  

   ؟یدیم  گوش من یحرفها به بگم، مقدمه یب اگه_ 

  گفتمیم بهتون مارستانیب یتو همون وگرنه بدم  گوش که اومدم_

.  نه  

. چرا دانمینم.  داشت استرس. د یکش یقیعم نفس  

   شده؟ یچ... دکتر دیکرد نگرانم_

.... خودمه مورد در.... نشو نگران   نه.... نه_  

 که گشتیم کلمات دنبال بیعج  او و کردمیم نگاهش همچنان من 

:گفت و  سپرد من به را  چشمانش ناگهان  



.... مستانه کن ازدواج من با_  

 صدا را نامم  حیصر آنقدر نکهیا. شد خشک چشمانش در چشمانم

:داد ادامه او و کرد شوکه مرا زد،  

  یلیخ..... یول  زنم یم  حرف  باهات راحت نقدریا اگه دیببخش_

  رو یخوب یزندگ هم با می تونیم ما.... توئه  شیپ دلم که وقته

 همه که کنم رفتار  هات بچه با یطور دمیم قول بهت.... میبساز

  یها بچه تو، یها بچه.... هستم  شون یواقع پدر  من کنند فکر

.....  منه  

  او از یکم تا  ام یصندل به زدم هیتک و برگرداندم او از را سرم

 او و. ردیبگ سفارش  تا آمد گارسون موقع همان  و باشم شده دور

: گفت من به رو بعد و داد سفارش را  خودش یغذا  

   د؟یدار لیم یچ شما_

. برام  نداره یفرق_  

. داد سفارش هم من  یبرا را خودش  یغذا همان او و  

. شد  ام رهیخ او باز گارسون،  رفتن با  

  تونمیم.... کنم صبر بخاطرت تونمیم.... کن فکر حرفام یرو_

  مدت  هی میتونیم اصال.... یبخوا تو که وقت هر  تا بدم مهلت بهت

   چطوره؟.... ین یبب ها بچه با منو رفتار تو تا میبش محرم بهم کوتاه

.  همچنان بودم کرده سکوت  



 کدام پشت از دانمینم که مضطرب و نگران آنقدر.... آشفته آنقدر

.  بود کرده تیسرا من به او ی ساده  حرف  

: داد  یم ادامه همچنان او و  

  اگه.... بده من و خودت به رو فرصت نیا.... کنمیم  خواهش_

 دمیم قول بهت  کنم، جلب رو اعتمادت نتونستم کوتاه مدت نیا یتو

 مارستانی ب نیا از اصال من.... باشم نداشته بهت یکار گهید

  خوبه؟.... رمیم

  سالح خلع او مصر  نگاه مقابل هم دیشا. میبگو چه دیبا دانستمینم

.... چون من، تا بود او نفع به زیچ همه اما بودم شده  

.  شد ریدرگ قلبم و فکرم آنروز  

 ختهیگر و جسته  یحرفها از مسموم یفکر یول نداشتم ازدواج قصد

. دادیم را بد اتفاق کی دینو من به داشت حامد مادر و پدر ی  
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.  افتاد بد اتفاق  آن که دینکش طول هم چندان  



  را ها بچه یوقت  بعد، شب دو ا،یپو دکتر یخواستگار از بعد درست

 جان خانم که میبود نشسته خانه وانیا در جان خانم همراه خواباندم،

.  گشود سخن به لب بود، شده یا  گهید طور هی آنروز نظرم به که  

. نجایا اومد حامد پدر امروز_  

   چرا؟_

. بزنه حرف من  با خواستیم_  

!  شما؟ با_  

:داد ادامه و شد  جا جابه شیسرجا یکم جان خانم  

.... شد  مسموم من یانگارسهل بخاطر بهار که یروز  همون از_  

! کرد آشوبم دل جان خانم مکث. کرد مکث  

  ؟شده یچ دیبگ من به خدا رو تو جان خانم_

. رهیبگ ازت رو ها بچه بتونه تا دادگاه رفته پدرشوهرت_  

  سرش که بود جان خانم چشمان یتو نگاهم. نشد باورم . زد خشکم

:گفت و انداخت نییپا را  

 ی وهیب زن هی یبرا گفتیم.... نکرد قبول گفتم بهش هرقدر_

. کنه یزندگ بچه تا دو با سخته جوون  

:زدم ادیفر یبلند یصدا با جان خانم یجلو  لحظه همان  

  سر اون از نایا حاال داد جون که بود من یپا یرو  سرش حامد_

   رن؟یبگ ازم منو یها بچه اومدن ایدن



 ام هیگر یصدا  تا دیکش آغوش در مرا و آمد سمتم  یفور جان خانم

. نکند داریب را ها بچه میادهایفر و  

 بخواد اون تا.... نشده یکار که حاال.... باش آروم جان مستانه_

. میکن یم یفکر هی ما  کنه یقانون اقدام  

.  نکرد آرامم هم جان خانم یحرفها  یحت یول  

  که ییبال نهمهیا از گرید من و ام  یزندگ و جان به  بود افتاده آتش

.  بودم شده خسته بود، آمده سرم  حامد، فوت از بعد هم، سر پشت  

  پورمهر یآقا دنید به و گرفتم ی مرخص یساعت چند آنروز یفردا

. رفتم  

 یپارک مکتین یرو. مینیبب را  گریهمد خانه از رونیب خواستم او از

.  میبود گذاشته قرار مارستانیب کینزد  

. یاصل بحث سراغ رفت مقدمه یب و آمد  

.  دادگاه رفتم من گفته بهت شما بزرگ خانم حتما_  

   د؟یکرد یکار  نیهمچ چرا بدونم خوامیم.... بله_

.  دوخت من  به را زشیت نگاه  

 اوج تو.... یندار  هم سال 25 هنوز  تو.... دخترم خودته نفع به_

   ؟یکن پسرم پاسوز بچه دوتا بخاطر خودتو یخوایم یجوون

  بخاطر حاضرم  باشه هم سوختن یحت نیا شما قول به اگه.... آره_

.  بسوزم هام بچه  



  پرستار نه خوانیم مادر ها بچه اون.... ذارمینم من.... نه_

.  مارستانیب  

! منه؟  کردن کار با  شما مشکل پس_  

  یزندگ  مخارج و  خرج بخاطر تو که نهیا من یاصل مشکل.... نه_

. یکن  کار یمجبور  

:گفتم مستاصل  

   کنم؟ چکار دیگیم شما_

:گفت  یکوتاه مکث از بعد و دیکش یآه  

  رو تو یها بچه که شناختمیم ات عمه پسر مثل یکس اگه خدا به_

 یکن ازدواج اون با دیبا بالا   و ا الا  گفتمیم بذاره، چشماش یرو

.  ندارم سراغ رو  یکس یول.... رمی گیم ازت رو هات بچه وگرنه  

: گفتم و افتادم ا یپو دکتر ادی یآن   

 که یهمون.... مارستانهیب دکتران  از یکی.... دارم سراغ من یول_

  اورژانس دکتر.... داد شستشو رو  اش معده شد، مسموم بهار یوقت

 کرده یخواستگار من از شیپ روز چند اتفاقا.... ماست مارستانیب

..... من یول  

  ؟یچ تو یول_

. بدم رد جواب  بهش خواستمیم_  

:دیپرس  و کرد یاخم  

  ه؟یبد آدم.... چرا؟_



.... دونهیم خودش یها بچه مثل منو یها بچه گفت  یحت.... نه_

.... حامد از بعد.... ترسمیم من یول  

. نشست میگلو یتو بغض  

  احساس که یزی هرچ از.... ازدواج از.... یزندگ  از حامد از بعد_

. ترسمیم  کنهیم دور هام بچه از منو کنمیم  

. کرد انتخاب را سکوت و دیکش یبلند نفس پورمهر یآقا  
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:گفت حامد پدر تا انداخت فاصله  مانیحرفها  نیب سکوت یکم  

  از من.... باشه یخوب مورد واقعا اگه.... کن قیتحق  موردش در_

  گرفتن ی قانون یکارها دنبال.... وگرنه.... گذرمیم ها بچه

. رمیم ها بچه یسرپرست  



 بعد واقعا خواستمینم. آمد باال الاقل نفسم. شد قرص دلم یکم انگار

 اجبار یول کنم  فکر ازدواج به حامد فوت از ماه شش  و کسالی از

.  کرد  وادارم ها بچه دادن دست از ترس و پورمهر یآقا  

 اتاق به راستکی برگشتم، مارستانیب به یوقت  که شد طور نیا

. رفتم ایپو دکتر  

  اورژانس یها  ضیمر از یکی یپا یشکستگ عکس دنید مشغول

:گفت و گذاشت  زشیم یرو  را  عکس من، دنید با که بود  

   ؟یداشت کارم_

....  بله_  

.  زشیم کنار یصندل به کرد اشاره  

:گفتم تنها و ننشستم  یصندل یرو  اما رفتم جلو  

. کردم فکر شما  یحرفها مورد  در من.... من_  

: گفت ذوق با  

! شد؟ ی چ اش نتیجه خب.... یعال چه_  

....  مینیبب رو  گریهمد یمدت .... شتریب ییآشنا یبرا خوبه_

. بشم آشنا تون خانواده با خواستمیم  

.  شد کمرنگ لبش یرو لبخند  

  رو  گهیهمد شتریب خودمون اول میتونیم.... هنوز زوده ها خانواده_

. بشند آشنا هم با ها خانواده بود مساعد نظرمون اگه بعد میبشناس  



. ندارم یمشکل من.... باشه_  

! نبود هم ل یدل  یب کم البته. گرفتم  دلشوره لیدل یب همانروز از  

 دست از ترس باز  دادم،یم رد جواب ایپو دکتر به  یلیدل هر به اگر

.  گرفتیم قوت ها بچه دادن  

  یشکل هر به. کردمیم ها بچه پاسوز را خودم داشتم هم نباریا دیشا

 ستهیشا ایپو دکتر که کنم ثابت پورمهر یآقا به خواستمیم بود که

  یآقا دل در آنقدر چطور دانمینم که  یاریمه از شتریب یحت است

! بود کرده باز جا پورمهر  

 قرار که یکوتاه مدت آن در. بود یخوب مرد ای پو دکتر واقعا اما

 را ها بچه. دی خر ها بچه یبرا هیهد یکل شد، گذاشته مان ییآشنا

. بردیم پارک به کباری یا هفته  

  هم قدر هر  من و. بودند کرده عادت دنشید به ها بچه بایتقر

 یرادیا نتوانستم ها، بچه با رفتارش  یرو مخصوصا بودم، وسواس

.  رمیبگ او از  

..... کروزی نکهیا تا  

 شد، گذاشته ایپو  دکتر و من نیب شتریب ییآشنا قرار که یروز از

. دیخریم یگل شاخه میبرا روز  هر  

 ثیحد و  حرف همکاران، نیب میبرا داشت سرخش  گل شاخه

  به یعصب یخانم  که  یروز ی  اندازه به نه اما. کردیم درست

.  آمد اورژانس  



  که ها مریض  از یکی سر یباال و بودم اورژانس بخش یتو

. دمیشن را یخانم ادیفر بلند یصدا  

. بزنم حرف پرستار اون با دیبا من.... کجاست؟_  

  دنمید با یصمد  خانم. رفتم یپرستار ستگاهیا سمت و شدم کنجکاو

: دمیپرس که شد دستپاچه یکم  

  شده؟ یچ_

: داد جواب یعصب خانم ،یصمد خانم یجا به و  

.  نمیبب رو پرستار اون خوامیم_  

  خانم؟  پرستار، کدوم_

..... کنه  یباز من پسر یزندگ با کرده قصد  که یهمون_  

   ه؟یک شما پسر_

. ایپو یعل.... یعل_  

!  ختندیر سرم یرو  خی آب انگار  

ن که شد خانم یعصب ی چهره مات چشمانم ن م  :گفتم کنان  م   

. دییبفرما.... رو.... کارتون حاال_  

. بزنم حرف پرستار اون خود با دیبا_  

:گفتم ی عل مادر به رو و انداختم یصمد خانم به ینگاه  

.  مارستانیب ی محوطه یتو  دییایب من با_  



 ی محوطه وارد یوقت. امد دنبالم تیعصبان همان با هم او

  مقابلش شدم، دور همکارانم  از یکاف قدر به و  میشد مارستانیب

:گفتم و ستادمیا  

. خانم هستم مستانه.... من_  

. کرد یخال را دلم ته  یبدجور نگاهش  

  من پسر زن یخوایم بچه تا دو با که یهست یا وهی ب زن  همون تو_

  ؟یبش

.  زد گوشم یتو ی محکم یلیس که  دادم تکان یسر  

  من پسر واسه بچه  تا دو با یتونست چطور.... بکش خجالت برو_

  خرج که بشم یدکتر هی زن برم یگفت خودت با.... یکن پهن دام

  بده؟ رو هام بچه منو

 ریتحق یبو که کلماتش تک تک به سکوت در تنها  من و گفتیم او

. دادمیم گوش داد،یم  
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  یزیآبرور خونت در دم امیم یبرندار  من پسر سر از دست اگه_

. کنمیم  

. بود سخت یلیخ  گرچه دادم نشان خودمو خونسرد  

  شما با دکتر خود گفته؟ شما به من مورد در یک بپرسم شهیم_

  زدن؟  حرف

. کرد نازک میبرا یچشم  

 ی همه نگفته خواسته.... گهینم ما  به یچیه خودش اون.... رینخ_

  مورد در قی تحق بود اومده یجوان  یآقا هی.... کنه  تموم رو کارا

.  گفتند ما به ها  هیهمسا  پسرم،  

  شیصدا باز که بود مانده رهیخ ای پو دکتر مادر صورت یتو نگاهم

. کرد بلند را  

 دار بچه زن هی یخواستگار من.... خودت یزندگ یپ برو_

. رمینم  

.  زد خشکم همانجا من و رفت  و گفت نرایا  

  کرده مشغول را ذهنم«  جوان یآقا»   ی کلمه  دو همان  هنوز

. بود  

  ایپو دکتر اتاق به راست کی بعد و ماندم اطیح در یا قهیدق چند

. رفتم  

  زیچ چیه  از انگار و آمد باال سمتم سرش کردم، باز را اتاقش در تا

. نداشت خبر  



. نی بش ایب.... سالم_  

 نگاهم تیجد د یشا و کرد نگاهم. ستادمیا زشیم مقابل  و رفتم جلو

. انداخت  شک به را او یکم که بود  

!  شده؟ یزیچ_  

  د؟ینگفت یزیچ من  مورد در تون خانواده به شما_

.  کرد فرار من، مستمر نگاه ری ز از کم کم.  شد حبس نفسش  

.  نگفتم... بله_  

... بود نجایا االن مادرتون.. دیکرد اشتباه یلیخ_  

. برخاست و آمد صورتش به یاخم  

  گفت؟ یچ_

:گفتم  و کردم کج را  صورتم یکم  

.  شدم واقع  لطفشون مورد_  

 هی کنمیم خواهش.... خوامیم معذرت ازت واقعا من.... یوا_

.  کنمیم درستش من بده یمهلت  

 من.... نشه جلب شما ی خانواده تیرضا اگه.... دکتر جناب_

.  بدم یمنف جواب شما به مجبورم لمیم برخالف  

. کنمیم درستش گفتم.... نباش نگران.... نه_  

  مرور کنار در و آمدم رونیب دکتر اتاق از یگرید حرف چیه یب

!  بیعج  بس دمیرس یا  جهینت به ا،یپو دکتر مادر یاحرفه  



 انجام قاتیتحق من یبرا بخواهد که شناختمیم که یجوان مرد تنها

. بود اریمه دهد،  

 منزل درب به مارستان یب خود از داشتم که یخستگ ی همه با شب

. رفتم   رها  و اریمه  

.  دمیشن را رها یصدا زدم که را  خانه در زنگ  

  بله؟_

  است؟ خونه اریمه....  ام مستانه.... جان رها سالم_

.... باال ایب.... آره.... زمی عز سالم_  

. دارم کارش نییپا ادیب بگو لطفا.... برم  دیبا.... نه_  

. بود شده متعجب انگار . کرد یمکث  

. اطیح تو ایب الاقل پس.... باشه_  

. زد را خانه در و  

  که بود یوقت چند و داشت یخوب  یمال وضع ار یمه. شد باز در

. بود کرده هیکرا ییالیو یا خانه روزکوه،یف  در یزندگ یبرا  

  روشن یها چراغ نور ریز در، کینزد همان و  شدم اطیح وارد

. ستادمیا اطیح  
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. یورزش شلوار و شرتیت کی با. آمد  

  روباز استخر کنار از که بود  شلوارش بیج در مچ تا دستش دو

:زد میصدا بلند و گذشت اطیح  

.... ما منزل دیاومد  دیدونست قابل  عجب چه....  خانم مستانه سالم_

  تو؟ یاینم

  از شیب نگاهش. ستادیا که ستدیبا مقابلم بودم منتظر صبرانه یب

! بود شاد اندازه  

   ق؟یتحق واسه ایپو دکتر  منزل یرفت تو_

. بدانم یزیچ من دیشا نداشت انتظار . خورد جا  

 به و دیکش رونیب شلوارش بیج  از را دستش ک ی و کرد یمکث

. زد چنگ  شیموها  

.....  خبببببب_  

.  دادیم نشان را تیواقع گفت یا دهیکش خب همان  

: شد بلند میصدا  

  ؟یکن ی کار نی همچ یبر من ی اجازه یب گفت بهت یک_



: داد جواب یفور  

.... پورمهر یآقا_  

!! حامد پدر_  

: داد جواب یجانب به حق لحن با  

....  بله_  

.  کردم نگاهش باز و دادم رونیب لبانم نیب از حرص  با را نفسم  

.... ار یمه نشو من تیعصبان باعث_  

: زد پوزخند یعصب هم او  

  برات؟ کردم قیتحق رفتم که توئه تیعصبان باعث_

: دمیکش ادیفر اش ی لجباز نهمهیا از  

  رو هام بچه یسرپرست حکم تو دادگاه رفته حامد پدر چون.... آره_

  خرج و نکردم ازدواج  من چون که نهیا هم  مشکلش تنها..... رهیبگ

  ستین اعتماد قابل یآدم هر  و بدم تونمینم رو  ها  بچه مخارج و

  ها بچه یسرپرست پس بشه، من یها بچه یناپدر  که ازدواج یبرا

 یلیخ که یکن قی تحق یآدم نیهمچ  واسه یرفت تو و  رهیبگ من  از رو

.  رهیبگ هامو بچه و ایپو دکتر یرو بذاره بیع هی بتونه راحت  

. افتاد شی ها شانه. رفت وا  

. نداشتم خبر هیقض نی ا از اصال من_  



  ایپو دکتر از ی زیچ اون خوامینم من یول.... ینداشت خبر که بله_

....  بدونه  

.  باز کرد اخم  

  اصال شما یایپو دکتر نیا.... بدونه؟ یخواینم  که یچ یعنی_

  اونوقت باشن هم مخالف که بندمیم  شرط.... ندارن  خبر اش خانواده

! ؟یکن ازدواج شده یهرطور  یخوایم  پدرشوهر بخاطر فقط تو  

. زدم ادیفر سرش قبل از تر محکم  

..... شد؟ راحت التیخ حاال.... آره.... هام بچه بخاطر.... آره_

  به.... تیزندگ به بچسب  برو... بردار سرم از دست گهید

. همسرت  

  از درست که یی رها  و رفت ها  پنجره کنار تا نگاهم لحظه وهمان

. کرد یم  نگاهمان داشت  پنجره کنار  

  نگران یخود یب تو و.... ته یزندگ نگران همسرت.... بفرما_

. امیم بر کارهام پس از خودم من .... من یزندگ  

  باالفاصله رها و عقب به دیچرخ سرش

.  رفت کنار پنجره کنار از  

.  زدم  رونیب اش خانه از و انداختم اریمه به یتند نگاه تنها من و  
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  یریدرگ بلکه مارستان،یب یکارها از نه خسته، یوقت شب  همان و

  ایپو  دکتر نیماش ی متوجه برگشتم، خانه به یفکر یها

. شدم خانه کنار  

. آمد سمتم و شد ادهیپ نی ماش از دمیرس خانه درب یجلو تا  

  د؟یکنیم  چکار نجایا شما.... سالم_

.  گرفت سمتم  یگل شاخه و آورد جلو را دستش  

.... مادرم  امروز جسارت بابت سالم_  

. آورد لبم به یلبخند گلش شاخه  

.  نبود الزم یول ممنون_  

  رو  پدرم و مادر تیرضا تونمیم من .... نباش نگران.... بود الزم_

 که حاال  یول بشند ریدرگ ها خانواده خواستمینم.... کنم جلب

  تا میبذار قرار یروز هی که ستین یا چاره.... دندیفهم خودشون

.  نندیبب رو گهیهمد ها خانواده  

.  ندارم یمشکل من دیبدون صالح  شما وقت هر.... ستین یمشکل_  



  خوبه؟.... هفته آخر یبرا باشه پس_

  داخل؟ دی آ ینم.... خوبه_

.... من هم یا خسته تو هم.... نه_  

:گفت که کردم باز را در و انداختم دیکل  

. خانم.... مستانه_  

....! خانم و مستانه نیب بود فاصله چقدر  

....  بله_  

 کردیم فکر من به او که آنقدر. د یدرخش یم یخاص طور  نگاهش

  فکر او به  او با ازدواج ی بواسطه  فرزندانم ی نگهدار جز من

. کردمینم  

. شهیم درست زیچ همه_  

.... حتما_  

. ستادیا در مقابل که شدم خانه وارد  

. ببندم را در که آمد ینم دلش شاید  

. براهه شهیهم  من جان خانم ییچا.... داخل؟ دیآ ینم_  

.... که بگم.... خوامیم..... یزیچ هی.... فقط.... ممنون.... نه_  

  ؟یچ_

  شرم با را سرش  و لبانش یرو شد دهیکش لبخندش.  کرد مکث یلیخ

. بود انداخته نییپا  



 جز!.... بود  کرده اش زده خجالت انقدر که بود یحرف چه نیا

....  نکهیا  

. ریبخ شبت.... دارم دوستت یلیخ_  

! رفت که بودم اش جمله مبهوت و  مات من! رفت و  

 تنها دنشیکش تکاف از قبل و  داد گاز چنان و شد  نشیماش سوار

. زد  خشکم در یجلو  یا هیثان چند که زد میبرا یبوق  

 و کرد داغ را میها  گونه  یرو کوتاهش ی جمله اثر زود یلیخ یول

. انداخت تپش به را قلبم  

 دمیند مارستانیب در گرید را ایپو  دکتر مادر. گذشت هم هفته ان

.  نندیبب را  گری همد ها خانواده تا شد گذاشته یقرار هفته آخر یول  

 نتوانسته هنوز دکتر دمیترسیم. زدی م شور آنروز یبرا  یبدجور دلم

.... و کند یراض را اش خانواده باشد  

.دیرس فرا روز آن و  

  حرف آخر. داشتم دلشوره بیعج و بودم دهیپوش یآسمان یآب بلوز 

.  بود نشسته یکرس  به جان خانم  

 عمه هم باشند حامد  مادر و پدر هم  اول جلسه در دیبا که گفت آنقدر

.  میبگو را همه شدم  ناچار که آصف آقا و  افروز  

.  گرفت اوج ام دلشوره زنگ، یصدا با باالخره و  
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 ی ورود در کنار من  و کند باز را در  تا اطیح سمت دیدو محمدجواد

. شدم منتظر خانه  

 یسالم با مادرش و کرد سالم ن ی سنگ اریبس ا،یپو دکتر پدر. آمدند

. ماند دهانم یتو  سالمش جواب که کرد ام حواله یتند نگاه چنان  

  من و کرد ممیتقد که بود گرفته یبزرگ  گل دسته دکتر خود اما یول

.  کردم تعارف را او دست با  

 ییرایپذ مسئول آصف آقا که نشستند جان خانم بزرگ اتاق در همه

. شد  

. دییبفرما.... باغه  نیهم یها بیس نا یا.... دییبفرما_  

. برنداشتند بیس کدام چی ه دکتر مادر نه و پدر نه اما  

! بود آشنا میبرا رفتارشان چقدر  

! افتادم گلنار یخواستگار ادی درست  



. دمیکش یبلند نفس ناصبورم، قلب کردن  آرام یبرا باز و  

.  کرد  شروع را بحث باالخره  حامد پدر  

. دیبگ خودتون از.... دکتر جناب خب_  

 و گذاشت شیپا یرو  را  دستش مادرش بزند یحرف  خواست تا دکتر

:گفت  

. بگند خودشون از پرستار خانم اول.... جناب دیببخش_  

!  شد سرد  تنم تمام آن کی  

: گفتم و دادم قورت یسخت به را میگلو آب  

  از رو  همسرم که شده شتریب مین و  کسالی.... من.... راستش خب_

.  دادم دست  

 که آنقدر. بود یزیآم ریتحق نگاه دکتر، مادر  و پدر نگاه چقدر

. دیپریم  ذهنم از کلمات  

 دو بهار و شده مشین و سال 3 جواد محمد.... دارم فرزند تا دو_

. ماهشه چند و سال  

: گفت بلند و زد چپش ی پا ران  یرو را  دستش دکتر پدر  

! عجب_  

. کرد  یخال را دلم ته  عجب،  همان و  

:دیپرس حامد مادر  

  د؟یدونستی نم رو جوون مستانه طی شرا شما_



:گفت ایپو دکتر پدر  

 نیا به یراض  واقعا ما.... نزد  یحرف پسرم متاسفانه.... خانم نه_

. میستین ازدواج  

:گفت همه مقابل یبد لحن با دکتر مادر که غصه از بستم چشم  

 یزندگ از پاتو نگفتم خودت به مارستانیب اومدم که یاونروز من_

   رون؟یب بکش من پسر

 یآقا مقابل حرفها آن دنیشن داشت یبد حس چه و.... بود من با

! همسرش و پورمهر  

: گفت بلند تیعصبان با ایپو دکتر  

.  زدم حرف شما با هفته  کی من.... جان  مادر.... مادر_  

 دوتا که وهیب زن هی یرو یگذاشت دست!.... آخه؟ ی زد  یچ حرف_

 نیا بگم لیفام و فک به شهینم روم اصال من.... داره بچه

! ؟یکرد فکر یچ آخه.... عروسمه  

:گفت باالفاصله پورمهر جناب  

   هستن؟ ها بچه شما  مشکل االن_

 تیموقع همان به بود دهیرس حرفها انگار. گشودم چشم یفور

. زدی م شور دلم شیبرا من که یحساس  

:داد جواب صراحت به هم  دکتر مادر  



 خب گفتمیم همه به نبودن بچه دوتا نیا اگه خدا به .... جناب بله_

 نیا که دیفهمیم  یجور چه یکس.... دختر فالن سراغ رفته پسرم

!! کرده  ازدواج قبال خانم  

  را همه توجه یا  سرفه با ایپو دکتر که رفت حامد  پدر سمت نگاهم

. کرد جلب  

  حرف برام اصال من.... دیکن  گوش من یحرفها به همه لطفا_

 که است یاله لطف بچه دوتا نیا نظرم به و.... ستین مهم مردم

. شده من حال شامل  

:داد را جوابش بلند یصدا با دکتر پدر  

  اون! ؟یچ مادرت و  من نظر! .... ست؟ین مهم برات مردم نظر_

! ست؟ین مهم برات هم  

: گشود لب حامد پدر که کرد  سکوت دکتر  

. کنمیم قبول رو  ها بچه یسرپرست من...  نهیهم  فقط مشکل اگه_  

. برخاستم بودم، نشسته  زانو دو یرو که  همانطور یفور  

!  نهههههههه_  

. آمد سمتم حامد پدر تند نگاه  

  یتونیم.... یجوون تو.... جان مستانه رینگ میتصم یاحساس_

 هر یایب یتونیم باشند من شی پ ها بچه... یباش  خوشبخت دوباره

. شونینیبب هفته  

.  گرفت بغضم  



.  جون پدر خدا رو تو.... باشم هام بچه با خوامیم من.... نه_  

.  صورتم یرو  شد  قیدق نگاهش پورمهر خانم  
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 ما   از رو ها بچه حضانت  ازدواج نیا با یداشت قصد فقط تو نکنه_

 ما که بود نیا ازدواج  از قصدت پس.... ؟یکنینم قبول که یریبگ

! م؟یباش نداشته ها بچه به یکار  

 خودش دیچرخیم آندو نیب که یمستاصل نگاه و  اشکانم سکوتم،

. بود جواب  

  خوادیم فقط.... خوادینم رو تو اصال خانم نیا.... یعل شو بلند_

. داره نگه خودش شیپ تو با ازدواج بخاطر  هاشو بچه  

  زیچ همه. برخاست هم ایپو دکتر پدر دکتر، مادر ی جمله نیا با و

. بودم گرفته قبل از را  اش دلشوره که  شد یا همانگونه  



  آنروز تا انگار که شد خشک  صورتم یرو چنان ایپو دکتر نگاه

  فقط فرزندانم ینگهدار  بخاطر من که بود نکرده هم را  فکرش یحت

. کنم  ازدواج بخواهم  

:دیپرس و  

! بود؟  نیا من با ازدواج از قصدت  واقعا!.... آره؟_  

 نییپا را سرم تنها. بدهم جواب تا نکرد ام یار ی یحت هم زبانم

.  کردم سکوت و انداختم  

  گوش که مادرت و من یحرفها ی جهینت نمیا.... پسر شو بلند_

.  ینداد  

. نگرفت را  مقابلشان یحت و  نزد یحرف یکس چیه. برخاستند  

  که خودش اما گذشتند  کنارم از دکتر  مادر و پدر که  ستادمیا هم من

. کرد مکث د،یرس من به  

 تو، یها بچه یبرا که بود نیا قصدم واقعا.... شدم عاشق واقعا_

  از قصدت فقط تو که کردمینم هم  رو  فکرش یحت یول.... باشم پدر

!.... من نه باشند هات  بچه ازدواج، نیا  

  که بود انداخته ه یسا صورتم یرو  نگاهش هنوز. دیکش یبلند نفس

: داد ادامه  

  اونا به.... دمیجنگیم ام خانواده با  تو بخاطر داشتم هفته تموم من_

! نبود نطوریا.... انگار یول.... میشد هم  عاشق دو  هر ما گفتم هم  



 نفس کی با همراه  او و نداشتم را چشمانش به کردن  نگاه جرات

:گفت بلند گر،ید بلند  

.  خداحافظ_  

.  شد ها  سرزنش آغاز تازه آنها رفتن. گذشت  کنارم از و  

. بود نفر  نیاول حامد مادر  

 نه تو.... یندار رو ها بچه یسرپرست یستگیشا گهید تو نظرم به_

 تو.... هات بچه یخوشبخت به نه ،یکنیم فکر خودت یخوشبخت به

!.... شد که یمتیق هر به حاال.... باشند تو شیپ ها  بچه یخوایم فقط

  باهات فقط ادی ب یکی که یبد ازدواج هیاعالم یبر  یخوایم حتما

!  گرفته  سامون و سر مستانه خب میبگ  ما تا کنه ازدواج  

. ستین نطوریا د یکن باور.... نه_  

:دی پرس حامد پدر و  

  بود، دکتر.... خوب ی خانواده اون با پسر.... چطوره؟ پس_

 تو باشند من شیپ ها بچه گفتم من تا اما داشت ی خوب یمال وضع

  یسرپرست بخاطر یخوایم فقط دنیفهم همه که یگفت یا نه چنان

. یکن  ازدواج ها بچه  

. آمد باال اشک با سرم  

.... مادرم ه ی من.... خدا رو تو دیبد حق من به.... جون پدر_

. بشم دور هام بچه از تونمینم  

: داد جواب یعصب و بلند  حامد مادر باز و  



  رو رانیا یتو موندن  پسرم شیپ سال یلیخ یول.... مادرم هی منم_

 تو یول.... بود صالح به نیا چون.... رو رفتن  ما و کرد انتخاب

  بهت گهید.... ترسونهیم منو نی ا.... یخواینم خودتم صالح یحت

 دروغ ما به یحاضر ها بچه بخاطر که ییتو.... ندارم اعتماد

 ها بچه مبادا که ادینم در صدات  بشه که هم یطور  هر فردا ،یبگ

 تحمل خودت هم رو،  طیشرا نیبدتر ممکنه.... میری بگ ازت رو

.... بمونن شتیپ ها بچه تا یکن تحمل به مجبور رو ها بچه هم یکن

. ترسمیم نیهم  از من  

 قبول یکس یول ست ین نطوریا گفتم؛  بار هزار. کردم التماس هیگر با

. نکرد  
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. شد شب  



  آصف آقا و  افروز عمه.... رفتند  حامد مادر و  پدر. رفتند همه

....  ییتنها و ماندم  من و رفتند  

.... مستانه_  

  بود آسمان به من نگاه. نشست وانیا یرو کنارم آمد. بود جان خانم

.  من صورت  یرو او نگاه و  

. کنهیم خرابتر رو  کارا عجله.... نکن عجله_  

  عجله یگیم چطور.... جون خانم رنی گیم ازم دارن رو هام بچه_

 نکنم؟

. دیکش آه خانم  

. بزنه حرف پورمهر  یآقا با بره بزنم زنگ اریمه به فردا بذار_  

 واسه رفته آقا..... کرد خراب  منو کار اریمه همون!.... اریمه_

  پدرشوهرم با خودم  جون، خانم  کن ولش.... قیتحق من شوهر پدر

. زنمیم  حرف  

 اعتماد تو به گهید اصال!.... یبزن یحرف چه یخوایم گهید_

. ندارن  

:دمیپرس یعصب  

!  دارن؟ اعتماد اریمه به اونوقت_  

  اریمه مثل یکی کاش گفته بهش پدرشوهرت گفتیم  آصف.... آره_

 بذار.... میرفتیم  رانیا از راحت ال یخ با ما تا بود مستانه  خواستگار

. بزنه حرف باهاشون اریمه  



 ربوده آنگونه را حامد پدر دل که بود کرده چه اریمه بودم مانده

. بود  

.  صبر جز نداشتم یا چاره  

 همه که دمیفهم آمد،  مارستانیب به ایپو دکتر یوقت.... آنروز یفردا

. است شده تمام زیچ  

. رفت اتاقش  سمت و نکرد هم سالم یحت  

. نبود سرخش یها گل شاخه از یخبر گرید  

  کردم باز که را  اتاقش در. رفتم  اتاقش سمت من و زدم ایدر به دل

.  گرفت من از را  نگاهش و کرد ی اخم د،ید مرا و  

 اومد ها بچه  اسم تا.... روزید  واسه بخوام معذرت ازت اومدم_

.... که شد چطور دمینفهم  

. برد خلسه به انگار مرا  نگاهش  با و کرد بلند سر  

 نیا یول!.... ؟یکرد خودت ی خواسته یفدا رو  یچ همه که_

  رو نقشه نیا قبل از.... نبود ها  بچه اسم واسه فقط تو یخودخواه

  حرف مادرم و پدر با هفته هی یچطور  من یدونیم.... یبود دهیکش

 کینزد از رو ات خانواده و تو و انیب فقط شدند یراض تا زدم

....  یبد بیفر هم منو یحت که نداشتم انتظار واقعا.... نن؟یبب  

.  کن باور....  نبوده بیفر_  

  ازدواج قصد که یگفت بهم نیماش یتو بار نیاول تو!.... نبوده؟_

! ؟  ادتهی.... یندار  



 هفته دو عرض در کردم فکر که بودم باور خوش  یلیخ من و

 یا گهید زیچ هدفت تو.... یول کردم اشتباه.... کنم تیراض تونستم

  پر بیج از بهتر من یها بچه  یبرا یپناه سر چه  یگفت.... بوده

....  دکتر هی پول  

....  خدا به نه_  

. رفت باال شیصدا  

 داشتم اعتماد  بهت اونقدر روزی د نیهم تا.... نخور قسم رو خدا_

 چقدر اونا.... خوردم قسم مادرم و  پدر شیپ بار هزار بخاطرت که

 یخوایم هات بچه از من تیحما ای پول بخاطر ای تو  که گفتن من به

  عاشق ما.... نه که  خوردم قسم بار هزار من و یکن  ازدواج من با

 که بودم کور من فقط.... من  یول بودم عاشق  آره.... میهست هم

. نشدم ،یندار ازدواج قصد یگفت که منظورت ی متوجه  

:گفتم و  دمیکش یپر نفس.  نداشت یا دهیفا  

  عشق گفتم خودم با من.... یکنیم قضاوت زود  یدار نظرم به_

. دارم تو به من که هست یاعتماد مهم... ادیم وجود به هم ها بعد  

.  دیخند  

.... یکن خر منو یتونیم خوب که من به یداشت اعتماد.... آره_

!  آره؟  

:گفتم تنها و  نداشتم را هیکنا آنهمه تحمل طاقت  گرید. بستم چشم  

.  نیهم.... کنم یخواه معذرت ازت فقط اومدم_  



. شد بلند شیصدا که دمیچرخ  اتاق در سمت و  

 خوامینم گهید.... برو مارستانیب نیا از چ یه که نجایا از_

. رمیم من.... ینر تو  اگه.... نمتیبب  

:گفتم که بود در ی رهی دستگ یرو دستم  

.... باشه_  

.  آمدم رونیب اتاقش از و دمیکش نییپا سمت به را در  ی رهیدستگ و  

  خالصش،  عشق حق در داشتم. باشد دلخور من  از داشت حق

. کردمیم انتیخ  

.  بودم مجبور اما  

.  دانستمیم   همسرش، و پورمهر یآقا را اجبار نیا مسبب و  
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  ضرر به هفته، کی عرض در زیچ همه یول شد چطور دانمینم

!  شد من  

  یکارها ایپو دکتر یخواستگار از قبل یحت  که پورمهر یآقا

  بهم از بعد بود، کرده شروع را  ها بچه یسرپرست  گرفتن یدادگاه

 خانم ی خانه آمد برگه کی با ،ی خواستگار مراسم خوردن

.... جان  

  داشته احساس دینبا. باشد مادر دینبا مادر کی گفتیم که یا برگه

  را شیها بچه  و خودش یخوشبخت دنبال برود مادر کی.... باشد

....  کند رها  

! شد؟یم مگر یول  

 یبرا تنها است قرار کردندیم  فکر شهیهم مثل.... رفتند ها بچه

 چند اما باشند  پدربزرگشان شیپ یباز و پارک  یبرا ساعت چند

! نبود ساعت  

! چرا؟. بود آرام دلم ته یادیز من و  

 بتواند کوچک ی بچه دوتا از  ینگهدار یسخت کردم یم فکر دیشا

. کند خسته را پورمهر یآقا و خانم  

  آنها و بود داده من به یسالگ 7 تا را بهار یسرپرست دادگاه البته

 که یمحمدجواد که داشتم دیام من  و. گرداندندیبرم  را بهار دیبا

  بهار، یب. بود،  سپرده پورمهر یآقا به را اش  یسرپرست دادگاه

. کند کالفه را آنها و نماند آنها شیپ  



  فکر نیهم وجود با تنها من و انداخت سرم به جان خانم را  فکر نیا

  یبرا یخواهش  و نکردم التماس. نکردم هیگر ها بچه  مقابل که بود

. نداشتم ها بچه ماندن  

  هم من دل ، شد یخال شانیصدا از خانه که نیهم و رفتند ها بچه

. شد یته آرامش از  

  باز جان  خانم و ستمیگر بلند  بلند آنها رفتن با.... شدم آشوب

. کرد تکرار را اش  یقبل یحرفها  

 بهت.... انی نم بر ها بچه پس از اونا.... باش آروم.... مستانه_

. باشند شتیپ ها بچه هفته آخر دمیم قول  

! گذشت  روز دو و  

  یب من و نکردند یقراریب ها بچه انگار و نشد یحرف... نشد یتماس

.  شدم طاقت  

  ادیفر اریاخت یب اریمه دنید با من و آمدند دنمید  به رها  و اریمه

:دمیکش  

 رو هام بچه یچطور ینیبب یاومد! ..... نجا؟یا یاومد یچ واسه_

   ؟!گرفتن ازم

  آغوش در مرا رها که هیگر ری ز  زدم یطور من  و کرد سکوت 

. دیکش  

 پدر با رهیم اریمه... میکن  کمکت میاومد ما.... جان مستانه_

. زنهیم  حرف شوهرت  



.  خورد گره ادیفر با ام هی گر یصدا باز و  

.... شد تموم گهید.... گرفتن ازم رو هام بچه... گه؟ یم یچ رهیم_

. رمیبم و  نیزم  بذارم سرمو فقط خوادیم دلم  

.  کردیم  آرامم داشت رها  

.  کن  تحمل کم هی... شهیم درست زمیعز...  نگووووو_  

! کردم تحمل چقدر من و  

  بخاطر بودم کرده  لیتعط را مارستانیب. آوردم دوام هفته کی تنها

  دق داشتم ها  بچه یب خانه در  و. سرم پشت یها  ثیحد و  حرف

.  کردمیم  

  ییالال شان یخال یها رختخواب سر یباال وقت رید تا شبها

. بود اشان یخال  یجا به تنها نگاهم سفره  سر صبح و خواندمیم  

!  اوردیب طاقت فرزندانش بدون تواندیم چقدر  مادر کی و  

  محمد یها ی باز اسباب و بود کمد یکشو یتو  هنوز شانیلباسها

 گفتیم که یا نشانه نهمهیا دنید با دلم و.... چشمم یجلو جواد

!یدلتنگ  از گرفت یم  است، یخال چقدر ها بچه یجا  
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  ها بچه از یخبر  چیه و. دیرس هفته کی به ها  بچه دنیند یوقت

  شانیها یباز اسباب به زدن زل و هیگر مرز از من یدلتنگ... نشد

. گذشت  

  بود نجایا و ماند پاسخ  یب پورمهر  یآقا منزل با من  یها تماس یحت

. دادم پس  را ام یزندگ آزمون نیبزرگتر که  

. نداشت معنا  میبرا یزندگ  گرید... خواستی م مرگ فقط دلم  

.  باشم صبور هم بازم بلکه دادندیم یدلگرم من به داشتند همه و  

  و آمدند یم دنمید به روز  هر  رها  و اریمه

. گفتند یم را  یتکرار یحرفها همان  

  و امروز گهید.... کنندیم  طاق رو طاقتشون ها بچه باش مطمئن_

.  برگردونن رو  بهار که فرداست  

 تنها بود یواه دی ام شد،یم القا من به حرفها نیا از که یحس تنها اما

!  من داشتن نگه آرام یبرا  

 اطیح به و نشستم جان خانم وانیا یرو.... ییتنها اوج در کروزی

. شدم رهیخ بود، شده  کور و  سکوت گرید که  ها بچه از یخال  

. بود ی حتم مرگم ها، بچه یب و حامد یب  



 وانیا یرو همان  از نگاهم و. نداشتم ها بچه آمدن به یدیام چیه و

.  دادیم آب باغ درختان به آن آب با جان خانم که افتاد یآب چاه به  

. رفتم چاه سر تا که شد چطور دمینفهم  

. انداختم عمقش به ینگاه و برداشتم را چاه بزرگ و یفلز در  

  الاقل. بود بزرگ  یادیز چاه  ی دهنه. دایناپ چاه ته و بود قیعم

! من ف ینح جسم یبرا  

 زالل آب به بود، باغ ته که ی چاه سر یباال ستاده یا همچنان و

  چاه درون اگر که کردمیم محاسبه داشتم و شدم  رهیخ چاه درون

.  نه ای است یحتم مرگم ایآ افتم،یب  

  ؟یواستاد اونجا یچ واسه_

.   ستادهیا چاه سر یباال همچنان من و بود  اریمه یصدا  

 نقدری ا.... نهیهم  یزندگ.... باشم زنده  وقت هر تا.... شدم خسته_

  شیپ.... حامد شیپ برم خوامیم.... کنم تمومش خوادیم دلم که سخت

.  مادرم و پدر  

 هم او نگاه. ستادیا چاه گرید طرف مقابلم و آمد جلو  یخونسرد با

. بود چاه عمق به  

  مهر عمق به نه.... یزندگ عمق به نه اما.... قهیعم آره_

  تو اگر.... مادرش به فرزند کی عشق  عمق  به نه.... یمادر

! ؟یچ محمدجواد و بهار  یول یرسیم آرامش به تو.... یبر  



 آنقدر. بود بسته نقش آب یرو  که بود خودم  ریتصو به نگاهم

 و شدمیم پرت چاه درون دیلغز یم میپا اگر که بودم چاه کینزد

: گفتیم داشت همچنان اریمه  

 خانم و اقا یبرا شونینگهدار سال 4 ریز ی بچه دوتا قطعا_

.... کنهیم کالفشون باالخره ها بچه یطاقت یب.... سخته پورمهر

.  گردونهیبرم رو دوشون هر ماه هی سر دمیم قول بهت  

:گفتم  که گرفت موج چشمانم یتو اشک  

  ؟یچ  برنگردوند اگه_

  شینگهدار ی  اجازه دادگاه چون.... گردونهیبرم حتما  رو بهار_

. نداده اونها به رو  

  نگاهش اشک پر چشمان همان با و اریمه سمت کردم بلند سر

.  کردم  

 داره هم سر پشت کرده فوت حامد یوقت از.... شدم خسته گهید_

  یروزها چرا.... داره؟ تحمل چقدر نفر هی مگه.... ادیم بد برام

  رسه؟ینم من، خوش  

 وجود تمام با ناگهان  که کردم غم از پر حرفم نیا  با هم را او نگاه

:  زدم ادیفر  

 هام بچه یول.... نشناسه منو یک چیه که ییجا هی برم خوادیم دلم_

.  باشند شمیپ  
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.  کردم سقوط چاه ی لبه کنار درست و دیلرز بلندم ادیفر از میپاها  

   کی. دی دو سمتم و دیترس یا لحظه اریمه

  نی زم یرو چاه لبه درست یوقت و. افتادم چاه درون کرد  فکر آن

: زد اد یفر و ستادیا سرم یباال ستم،یگر  بلند بلند و افتادم  

.  دیاریب آب وانیل هی.... جون خانم.... رها_  

. ستمیگریم بلند همچنان من و  

:گفت و نشست  شیپا یها  پنجه یرو کنارم  

. کنهیم آرومت هیگر .... کن هیگر_  

  قطعا آب، چاه سر یباال من دنید با و آمدند رها و جان خانم

. شدند بود، خورده چرخ  سرم در که  یفکر ی متوجه  

  سر که یا  هیگر ادیفر آن با  اما بود یخودکش قصدم آنکه با اما

. شدم آرام دادم،  

. بودن  صبور یبرا گرفتم روین باز  



  سر دشت، نیزر  یروستا  در غار یباال که ییادهایفر مثل درست

. دادمیم  

  بخاطر اریمه و نشد  ها بچه از یخبر .... نداد جواب هم صبر یول

 صحبت پورمهر  یآقا با و  رودی م که داد قول من، یطاقت یب

. کندیم  

  پدر که دواریام و کرد آرامم یکم  که بود اریمه حرف همان دیشا

. داد  خواهد  گوش اریمه  حرف به حامد  

  او با حامد پدر منزل درب یحضور  تا رفت ار یمه که یآنروز

. دادمیم جان داشتم من بزند، حرف  

! بود دمیام نیآخر نیا  

  هم ریت نیآخر نیا اگر بلکه کردیم آرامم داشتند  جان خانم و رها

.  اورمیب طاقت ننشست،  هدف به  

.  آمد بهار با اریمه  ار،یمه  رفتن  از ساعت سه از بعد.... اما  

 به را بهار. ست یگر بلند هم بهار که ستمیگر و  زدم یغیج چنان

  که شدیم قطع داشت نفسم که ستمیگریم چنان  و فشردیم نهیس

: گفت اریمه  

. باش صبور  کنمیم درستش گفتم بهت_  

. آمد باال بود کرده سیخ را  صورتم تمام که یاشکان با سرم  

.  اریمه ممنونم_  

:گفت و زد یلبخند  



..... هم جواد محمد_  

  ؟ی چ جواد محمد_

. ارهیم پورمهر یآقا خود شب تا_  

! شد ینم باورم. شدم  خشک یا لحظه  

. ندارم رو  طاقتش خدا به.... اریمه من  با نکن یشوخ_  

.  دیخند  

.  بزنه حرف باهات ادیب قراره پورمهر یآقا خود.... هیچ یشوخ_  

   ؟یحرف چه_

. گرفت من از را نگاهش و کرد کج  یکم را سرش  

. میبر ما ایب.... رها.... گهیم بهت ادیم خودش_  

:دیپرس بود، جمع حواسش من از شتریب که جان خانم و  

.  دیبمون ناهار !.... کجا؟_  

. بهتر فرصت هی سر  حاال.... شهینم_  

. کرد نگاهم تعجب با جان خانم و رفتند و  

 شب تا هم جواد  محمد و برگشته بهار که نیا از  بهتر فرصت_

! اد؟یم  

  شیپ یروز هر  که اریمه. نکردم توجه نکته نیا به هم من یحت و

!  رفت؟ زود  نقدریا چرا حاال ماند،یم شب تا آمد  یم جان خانم  
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  محمد با پورمهر یآقا بود گفته  اریمه که همانطور ظهر از بعد و

. آمد جواد  

 در را خودش و دیدو سمتم  د،ید مرا یوقت در یجلو همان از

. انداخت آغوشم  

.  بابابزرگ شیپ یومدین  چرا.... یمامان_  

: گفتم ستمیگریم ذوق شدت از که یحال در  

  گذشت؟  خوش بهت.... ؟یخوب تو....  زمیعز نشد_

 تو یول.... ی سوار تاپ رفتم....  دیخر نیماش برام  بزرگ بابا_

. ینبود  

. هستم که حاال.... پسرم نداره اشکال_  

  پورمهر یآقا جلب نگاهم که زدم جواد محمد سر به گرید یا بوسه

. کرد یم   تماشا را ما و بود ستادهیا در یجلو  همان که شد  

.  زمیعز  بهار شیپ برو_  



  جلو پورمهر یآقا که جان خانم شیپ فرستادم خانه را جواد محمد

. ستادیا مقابلم و آمد  

  گهید یزهایچ یلیخ و بچه پرستار و پارک و یباز اسباب با_

 تونستمیم و شدیم.... دارم نگه خودم شیپ رو جواد محمد تونستم

  نظرم..... که زد  یحرف اریمه اما....  دارم  نگهش شمیپ بازم

.  شد عوض  

 از داشتم گهید من.... دیبرگردوند رو جواد محمد که ممنونم یلیخ_

. شدمیم نابود شیدور  

. شد یخاص طور  نگاهش  

  شدم؟ یراض که گفت یچ من به اریمه یپرس ینم_

 به یمعنادار لبخند او و شد خشک پورمهر یآقا چشمان  در نگاهم

:داد را  جوابم من پرسش یب و آورد لب  

.  کرد  یخواستگار من از رو تو_  

  چشمان یتو همچنان  نگاهم. شد  متوقف زمان و  نیزم کردم حس

:داد ادامه که بود شده خشک پورمهر یآقا  

. داده بهش همسرش  رو شنهادی پ نیا گفت که است نجایا جالب_  

 کنم، سکته تعجب از کباری ام، یزندگ کل در بود قرار اگر یعنی

!  بود همانجا  



  نیاول او، رفتن  از بعد و نکردم باور  را پورمهر ی آقا یحرفها من

  خودش و زدم  زنگ  رها منزل به که بود نیا کردم که یکار

. برداشت  

. برگشتند هات بچه روشن چشمت.... جان مستانه سالم_  

!....  رها_  

....  بله_  

. بزنم حرف باهات اونجا امیب خوامیم  االن نی هم من_  

... می ا خونه.... ایب_   

 انگار که یجان خانم به رو و کردم  قطع را یگوش  یمعطل یب من و

 یباز آنها با داشت و بود شده تنگ ها بچه یبرا دلش  من از شتریب

:گفتم کرد،یم  

. نمشیبب برم دیبا... دارم کار اریمه با من_  

 یول کرد تعجب موقع یب  دارید آن از یا  لحظه جان خانم

.  نکرد یاعتراض  

. داشتم یحال چه که دانستیم فقط خدا  

  نیا رها خود نکهیا از اما کنم خراب را  رها یزندگ خواستمینم

  را  نکارشیا علت  دیبا که بودم متعجب آنقدر بود داده را شنهادیپ

. دانستمیم  

  علت از ملتهب  دلم و بود شوق اشک  مهمان چشمانم ریمس تمام و

!  رها کار  
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.  شدم اطیح وارد تند ییها قدم با  شد، باز در و زدم  که را در زنگ  

 آمدن با که بودند نشسته یصندل  یرو  استخر کنار رها،  و اریمه

. برخاست رها  من،  

   آورد؟ رو ها بچه.... مستانه شدم خوشحال یلیخ یوا_

  استخر به نگاهش. اریاخت یب رفت   اریمه سمت  نگاهم لحظه کی

: گفتم که بود  

.... یول.... شکر رو خدا آره_  

. دیکش من سمت را یکیپالست یها یصندل از یکی رها  

  شده؟ یچ.... نیبش_

  ریغ حرکت ن یا از نگاهش. گرفتم را  رها دست یفور و نشستم

. دی چرخ صورتم یتو  من ی منتظره  

   پورمهر؟ یآقا گهیم یچ_



!.... گه؟یم یچ_  

 مکث. باشد دروغ دمیشن که یخبر  دیشا کردم فکر  لحظه کی و

:گفتم کردینم نگاهم اصال که یاریمه  به رو و کردم  

   برگردونه؟ رو ها بچه داد تیرضا که یگفت  بهش یچ تو_

. رفت خانه سمت و برخاست من، سوال به توجه  یب اریمه و  

.  فشرد را دستم رها و  

  اعتماد اریمه به یلیخ پدرشوهرت دمید.... دادم شنهادیپ من_

  یحت.... گفته بزرگ خانم به.... گفته آصف عمو به بارها.... داره

  تو یخواستگار اومد  یم اریمه مثل یکس اگه که گفته هم جمع یتو

.  بود راحت ها بچه بابت از الشیخ  ،یکردیم ازدواج اون با تو و  

! ؟یچ یعنی حرف نیا!.. رها_  

.  یصندل  یرو نشست و د یکش من کنار تا را خودش یصندل  

  وقت چیه من.... کرده دمیناام موفق،  یباردار از دکتر.... مستانه_

 نیجن ذارهینم که هست من بدن ی تو یچ دونمینم... شمینم دار بچه

  و بهار الخصوص یعل.... است بچه عاشق اریمه.... کنه رشد

  ازدواج هم با هامون خانواده  زور به هم  اولش از ما .... جواد محمد

.... توئه عاشق اریمه دونستمیم اول همون از من و.... میکرد  

.  رفت مقابلش آب پر استخر  سمت  نگاهش و دیکش یبلند نفس   

  شدن، دار بچه  یبرا دیبا ای آخرش و اول.... کنم تشیاذ خوامینم_

.... کنه ازدواج دوباره اریمه.... ای میاریب بچه پرورشگاه از میبر  



!....  رها هیحرف چه نیا_  

.  کرد نگاهم  

  کنند فکر همه که نیهم.... مستانه بفهمه یزیچ یکس  ستین قرار_

 برام.... میزد رو شدن دار بچه دیق کنند فکر و میهم  با اریمه و من

  و یحام هی به  ازین.... دارن پدر به ازین هم تو یها بچه.... هیکاف

.... کنهی م حل رو ما یدو هر مشکل فکر نیا... سرپرست  

. بزنم بهم رو  تو یزندگ خوامینم من.... ستی ن نطوریا اصال_  

  بزرگ خانم  و عمو زن  از بارها.... یزنینم بهم منو یزندگ تو_

  نسخه اریمه و  من شدن دار بچه مشکل واسه خواستنیم که دمیشن

  اریمه  یبرا زن  هی  اونا که نمیبب رو  یروز اون خوامینم.... چندیبپ

 بده یلیخ و پسره  تک اریمه.... افروز عمو زن قول به....  کنند دایپ

 با تو ازدواج از تر سخت برام حرفا نیا!.... نداره بچه که

 دونستمیم کردم،   عقد اریمه  با که یروز اون از من... ارهیمه

  زیچ هی ازت فقط حاال.... شمینم ، یکرد تصرف تو که یقلب صاحب

  از منظورم.... نفهمه یزیچ ی کس یکن یکار خودت.... خوامیم

  مستانه؟ باشه.... پدرمه  و مادر.... یکس

. گرفتند فاصله هم از اراده یب لبانم  

!  رها_  

...  زد یلبخند  

  اگه یحت که یدیکش یسخت تیزندگ یتو خودت اونقدر تو مطمئنم_

 تو اگه یول.... یشینم من یزندگ  مشکل ،یکن ازدواج هم اریمه با



  و افروز عمو  زن دستور به ستین معلوم ،ینکن ازدواج اریمه با

. کنه ازدواج یک با اریمه شدن،  دار بچه یبرا بزرگ، خانم  

 یحرف یحت بتونم که بودم شده ی اون از تر جیگ. کردم  نگاهش تنها

. بزنم  

  روبرو  من با اریمه یول بزنم حرف هم  با رها و  اریمه با که رفتم

. دیکش سوت هم می گوشها که زد ییحرفها  رها و نشد  

.  گرفت آژانس برگشتم، یبرا  رها که رید آنقدر. شد وقت رید  

!  بود خانه اطیح در اریمه  نیماش آنکه با  

. نشود روبرو  من با داد ح یترج انگار یول  

.  بزنم حرف هم او با یزود به دی با دانستمیم یول  

 

 

گانه ی_هیمرض# محبوب سندهینو  قلم به        

 

     سندهینو واسم کانال  نکیبال یحت حرام_رمان_یکپ# 

 

           عشق  ثیحد کانال          

 



           • . • . •  

 

•┈┈••✾❣✾••┈┈• 

 @hadis_eshghe 

•┈┈••✾❣✾••┈┈• 

 

             اول پارت به رفتن        

 

https://eitaa.com/hadis_eshghe/18459 

   2چکیپ_مثل#

   نیآنال_رمان#

365_پارت#  

 

 

 

.  گذشت روز  سه رفتم،  رها  و اریمه ی خانه به که یروز از  



 منتظر. دمید  را خودش یحت نه و دمیشن اریمه از یحرف نه اما

. بودم او یسو از یاقدام  

 گذشته احساسات  ریدرگ را قلبم یحت ای فکرم آنکه از قبل خواستمیم

. بشنوم هم  را اری مه یحرفها  کنم،  

  ها بچه پورمهر یآقا چطور و چرا  که نگفتم هم جان خانم به یحت

. برگرداند را  

 تنها اریمه که بود غروب به رو هوا . بود سوم روز اواخر نکهیا تا

.  آمد جان  خانم ی خانه به  

  و بود کرده باز را   در و در سمت  بود دهیدو جواد محمد  شهیهم مثل

. آمد تاخانه ادشیفر یصدا  

....  اومده اریمه  عمو.... مامان_  

 خانم که انداختم سرم  یرو را بلندم یروسر و دمیپر جا  از یفور

:گفت تعجب با جان  

. گهیم هللا ای تو ادیب بخواد اون_  

. شد  همان و  

   ؟یهست.... جان خانم.... هللا ای.... هللا ای_

. جان اریمه تو ایب_  

 در ی آستانه در یوقت. کردمیم فرار لیدل یب او به نگاه از. آمد و

 کهیحال در ر یز به سر من و  گفت یسالم و کرد نگاهم ستاد،یا



  اتاق دور کنم،یم جور و  جمع  را اتاق دارم کردمیم وانمود

. دمیچرخیم  

  جان؟  خانم راهه به رو ات ییچا_

   ؟یاریم ییچا مستانه_

  کار هم مستانه با.... بخورم  خودتون دست از خوامیم.... نه_

. دارم  

.  دیچرخ اریمه و من نیب جان خانم زیت نگاه  

. ارمیب ییچا رمیم من پس.... باشه_  

. بکشه طول حرفامون دیشا جان خانم  نکن عجله_  

  تا بود گذاشته نیزم  را دستش دو یها پنجه که جان خانم و

. آمد باال اریمه سمت سرش زد،یبرخ  

  حرف مستانه با فقط یاومد!.... یخواینم هم ییچا اصال پس_

  ؟یبزن

.  کردم پنهان را لبخندم من و دیخند اریمه  

  بساط و ی بزن جارو و آب هی رو وانیا شما  تا.... گهید آره_

. میاومد ما یکن دم ییچا و یبنداز راه  رو  سماورت  

:گفت پوزخند با جان خانم  

.  اهیس نخود یپ یفرستیم منو یدار واقع در پس_  



 جان خانم و. برخاست اریمه با همراه ام خنده یصدا هم من نباریا

. رفت  رونیب اتاق از و گفت یعل ای کی  

م؟ یبزن حرف هم با باغ یتو شهیم_  

. باشه_  

. دنبالش من و رفت باغ سمت او و  

 به یخوراک بزرگ پاکت کی دمید دم،یرس که جان خانم وانیا به

. باشند سرگرم تا داده ها بچه  

.  رفتم اریمه دنبال و گرفتم ها بچه از را نگاهم یلبخند با  

 که ستادمیا  مقابلش هم من. ستادیا و رفت باغ  ته درختان سمت

:دیپرس  

  ست؟ین آشنا برات نجایا_

. دیچرخ  اطراف به نگاهم  

....  نه_  

. زد یلبخند  

  که ییهمونجا  نجایا!.... مستانه  شدم محو خاطرت از زود چقدر_

  جان خانم و جان  خانم ی خونه میاومد  دو هر یوقت سال چند از بعد

. میاومد م،یاریب بیس باغ ته از گفت  
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. دیچرخ اطراف به  تر قیدق نگاهم  

  همون.... مادرم و پدر فوت قبل شیپ سال چند!.... گفتیم راست

  میبزن حرف باهم فرستاد را ما بی س ی بهانه به جان خانم که یشب

   خودش م، یبرگشت یوقت و

  خوردن حق د،یند بله جواب اگر که کفش کی یتو  کرد را شیپا

. دیندار  مرا باغ از بیس  

. شد جدا هم  از ما راه و افتاد گرید اتفاقات که شد نیا و  

.  کرد باز را صحبت سر باز  اریمه شد، یطوالن  که سکوتم  

  مستانه؟ یکنیم  ازدواج من با_

 ی صندوقچه در زده قفل احساسات به نکرده، فکر گذشته به هنوز

 تپش به او ی ساده پرسش همان  با قلبم نداده، تیاهم خاطرات

. افتاد  

:داد ادامه که. کردم فرار مداومش نگاه از  



  ؟یدینم رو جوابم چرا_

  چقدر که آورد ادمی ساده نگاه همان   و. کنم نگاهش شدم، مجبور

  نیا بتوانم تا دمیجنگ احساساتم و خودم با چقدر  و. دارم دوستش

. کنم نابودش یحت ای پنهان را غالب حس  

 و دیکش  یبلند نفس که ماند چشمم یتو یا هیثان چند نگاهش

.  انداخت نییپا را  سرش دانهیناام  

.....  هیمنف جوابت پس_  

.....  نه_  

. نگاهم و کرد بلند سر دوباره ساده، نه، همان دنیشن با  

.  اوردمین را عشقش پر نگاه طاقت نباریا من و  

. اریمه دارم شرط_  

: داد را جوابم شوق پر یلبخند با  

. قبول طتی شرا ی همه_  

.... بگم بذار_  

.... بگو_  

  و جان خانم جز بشه خبردار ازدواجمون از دینبا یکس چیه اوال_

... بفهمند دینبا وجه چیه به رها ی خانواده..... عمه  

: گفت یفور  

.... قبول_  



 ییجا و مونمیم  جان خانم شیپ نجا یهم  عقد، از بعد من..... ایثان_

  یایب یتونیم روز  طول  در دوبار یکی یا هفته هم تو و... امینم

. یباش  رها شیپ ها شب دیبا.... یندار موندن حق و دنمید  

.  نکرد یاعتراض اما. باخت رنگ یکم  نگاهش  

.  یبد من به دیبا هم  طالق حق_  

   چرا؟ گهید نیا_

  تحمل رو تو و  من ازدواج تونهی نم رها کنم احساس وقت هر من_

  و حامد مرگ از بعد من و همسرته اون..... رمیگی م طالق.... کنه

.  برم ازدواج نیا بار ریز شدم مجبور ها بچه یسرپرست انیجر  

.  برگرداند من از را سرش  

   ست؟ین کار  در یعشق پس_

  یازین من.... رها یبرا بذار هم رو  عشقت.... ستین کن فکر تو_

.  نی هم خوام،یم رو هام بچه فقط من.... اریمه ندارم  تو عشق به  

:گفت غصه با  

  با منو یچطور یدار یفهمیم.... مستانه؟ یگیم یچ یفهمیم_

  ؟یکنیم له پا ری ز غرورت

.  رفت باال میصدا  

  رها آرامش واسه نایا.... شهینم عوض و نهیهم  طمیشرا_

  من چرا که بکشه آه کباری یحت خوامینم نیا یبرا..... الزمه

  اولش همسر که خوام ینم یشوهر من ..... گرفتم ازش رو  شوهرش



  من..... کردم خراب رو شیزندگ  که زهیبر اشک بکشه،  آه شب هر

.... نه ای یکنیم قبول رو  طمیشرا حاال ... اریمه ترسمیم مظلوم آه از

 آماده خودمو هم تو یمنف جواب یبرا یحت من.... بکن فکراتو

 رها  آه ستمین حاضر یول دمیم دست از رو هام بچه فوقش.... کردم

.  بخرم خودم یبرا رو  
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 یحرف  گرید که رفت  فرو فکر در  اریمه آنقدر شد،  تمام که میحرفها

. نزد  

! بود نزده هم حدس یحت را یآخر شرط آن  

.  برد فرو فکر به را او که بود آخر شرط  همان و  

 که یزیت ی شامه آن با جان خانم که میبرگشت جان خانم وانیا سمت

: دیپرس داشت،  

  شد؟ یچ مستانه با صحبتت  ی جهینت خب_



 بلند سر شد،ینم دهید او در گری د که یشوق و ذوق آن با اریمه و

. جان خانم سمت کرد  

. گهید میکرد صحبت_  

 بچه به ینگاه که  دیکش  اریمه و من سمت را ییچا ینیس جان خانم

.  اند خورده را  ها  یخوراک کل دم ید و انداختم ها  

 شام گهید یخورد رو اونا.... جان مامان!.... جواد محمد_

   ؟یخورینم

  انگشتان با تنها و دینشن مرا حرف اصال انگار جواد محمد و

  اریمه به رو  و دیچش باز را ینمک پفک نمک ی مزه دستانش،

:گفت  

. خواستمیم هم یبستن من.... اریمه عمو_  

  آمده رونیب افکارش از محمدجواد یصدا با کدفعهی که اریمه و 

:دیپرس یفور بود،  

   عمو؟ یچ_

.  خوامیم هم یبستن من گمیم_  

. چشم.... جان عمو باشه_  

:دیپرس باالفاصله جان خانم و  

  ؟یمونیم نجایا شام_

:دادم جواب او یجا به من که کرد سکوت تامل با اریمه  



 زودتر دیبا تنهاست  رها.... بره خوادیم اریمه.... جان خانم نه_

.  یبر که بخور توییچا.... بره  

 ثابت چشمانم در  را نگاهش یا لحظه. آمد سمتم اریمه متفاوت نگاه

. داشت نگه  

. رفت بودم گفته من  که همانطور و  خورد را شیچا  

  او چون. باشم بندیپا طمیشرا به که بود او از تر سخت من یبرا

  با خودم، چون تنها و دارم دوستش چقدر که دانست  ینم هنوز

  دگرگون ام یروح  حال حامد، سابق  نامزد زهره، آمدن ی حادثه

  ی همه با چقدر که کنم درک  را  رها حال توانستمیم بود، شده

. است خراب حالش داشت، که یانکار  

 سر ییبال نیهمچ  یزن کدام و بود داده را شنهادیپ نیا خودش او

!  آورد؟ یم  خودش یزندگ  

  شنهاداتیپ از  ترس، و اجبار  یرو از را نکاری ا رها نکهیا مگر

.  بود داده جان، خانم و افروز  عمه گرید  

  یزن  شوهرش، ی گذشته در بداند یزن که است  یحس بد چقدر و

. است بوده  او عاشق شوهرش که بوده،  

  یدرد خواستمی نم خاطر نیهم به و. کردمیم درک را رها حال من

. کنم اضافه شیدردها به  

  رها و باشم اریمه یبرا همسر کی مثل ،یانصاف یب با خواستمینم

. بسوزانم حسرت آتش در را  

.  کردمیم درک را  ها نیا و بودم زن  کی خودم من  



  کی اریمه و من  یها صحبت که دیفهم هم جان  خانم یحت آنشب

  اما دیپرس هم صحبت موضوع مورد در یحت و نبود یعاد صحبت

:گفتم جوابش در من  

. گهیم بهتون خودش خواست اگه_  

!  خورد پرش تو یبدجور خانم و  

. نداشت را من رفتار  نیا انتظار دیشا  

. دیفهم را  زی چ همه جان خانم که دینکش طول هم چندان اما  

......... چون  
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  کرده را ام یسع تمام من و. نبود اریمه از یخبر  که بود روز دو

.  رمینگ او از یخبر  و کنم مقاومت بتوانم که بودم  

..... که  بود سوم  روز  



  شان یشاد و  غیج و کردندیم  یباز جان خانم اط یح یتو ها بچه

. آمد اط یح در زنگ یصدا که بود کرده  پر را اطیح تمام  

 یکس هر که ها بچه نیب شد یا  مسابقه باز زنگ، یصدا  همان و

. است برنده کند، باز را  در زودتر بتواند  

. در به دیرسیم بهار  از زودتر مسلما جواد محمد و  

  ستیا قلبم گلش دسته دنید با من و. بود اریمه. گشود را در و

.  کرد  

 خانه سمت بدهد، لو را شوقم و ذوق تمام لبخندم آنکه از قبل

. دمیدو  

 خودش تا ماندم اتاق در همانجا و انداختم سرم یرو   را ام یروسر

.  آمد و دیایب  

.... سالم_  

 او به چقدر و  بود دهیپوش ییمویل یا مردانه بلوز. دمیچرخ سمتش

. آمد یم  

   ؟یکرد فکراتو .... سالم_

 کم هی یول.... نبودم نجایا گل دسته با االن بودم نکرده فکرامو اگه_

. بود منصفانه ری غ طتیشرا  

  اخمم آنکه خالف بر که چشمانش به زدم زل تیجد  با و کردم اخم

.  دیخندیم  باز اما د؛ید را  



  اشک همسرت که نهیا منصفانه ریغ!.... بود منصفانه ریغ_

.... بده رو شنهادیپ نیا خودش یروح  فشار تحت و.... زهیبر

.... یبر یتونیم.... ندارم یحرف یریبپذ رو من  طیشرا یخواینم

. ستین که اجبار  

:گفت و  آورد جلو را گلش دسته و آمد جلو  

  تو....  قبول رو  طتیشرا ی همه.... چشم.... بزنم جا ومدمین_

! ؟یبزن جا یخوا یم همش چرا  

.  باشه یا هیگال عقد از بعد خوامینم یول زنمینم جا_  

 شما حاال.... عقد  از بعد نه دارم یا هیگال االن نه میتسل من خب_

   ه؟یچ فیتکل بگو

. بود گلش دسته گرفتن نوبت حاال  

  آهسته لب ریز و  کنم  مهار را لبخندم نتوانستم و گرفتم را گل دسته

:گفتم  

.  من عقد ضمن  طیشرا با.... بگو جان خانم به_  

  ؟یچ مادرم و پدر به_

....  بگو هم اونها به_  

 جان خانم به بلده بهتر خودش  اون.... گمیم مادرم به اول پس_

. بگه  

 شد  چشمانش محو چشمانم و گرفت ام خنده حرفش، نیا دنیشن از

:زد لب آهسته که  



  رستوران؟ میبر ها بچه با شام_

. تنهاست رها.... نه_  

  شیپ شمال رفته هفته هی میکن عقد ما نکهیا یبرا و داده اجازه رها_

.  مادرش  

  ؟یکرد   مجبورش..... بگو راستش_

.  کرد اخم  

.... نزدم حرفم  باهاش تو از یحت من!.... مستانه؟ یگیم یچ_

 برام که یرستم  خوان هفت طیشرا منم.... شد یچ  دیپرس خودش

 پس گفت؛ و زد  لبخند دیشن یوقت  خدا به.... گفتم براش  رو یگذاشت

. بشه تموم ما عقد  مراسم تا مادرش  شیپ شمال رهیم  

  رها یوقت خوامینم.... بگو  افروز عمه به زودتر.....  پس_ 

.  نهیبب باهم رو  ما برگرده  

. شد شروع نکرده، عقد هنوز .... خدا ای_  

:دیخند که کردم  نگاهش چپ چپ  

  سوارکار شما.... بتازون.... شما  دست ما افسار.... بابا میتسل_

.  یهست  یماهر  

.... جون از دور_  

  قبول دراز، گوش دو من جز رو  یطیشرا نیهمچ یک.... وهللا نه_

. کنهیم  



  و انداخت خنده به مرا که یطور داشت یقشنگ  طنز انشیب طرز

. دمیکوب شیبازو  به ام یروسر ی گوشه با من  

.  گفتم کن بس_  

: دیخند هم باز  

  ؟یشیم  سوارم ای ببرم؟ بار..... ؟یچ گهید.... چشم اونم_

:گفتم خنده و اخم با  

. ها  اریمه زنمتیم_  

:گفت  یا بامزه طرز به و دیگز را لبش  

. عقد بعد گهید اون!.... اوه_  

  گذشته زیانگ خاطره یروزها دوباره داشت کالمش و نگاه طنتیش

. کردیم  مرور میبرا را  
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  یبرا آنروز یفردا  از کرد، مهمانمان اریمه که آنشب، شام از بعد

.  میشد محضر یراه   عقد یکارها  

  افروز عمه بود  قرار و دانستینم  یزیچ جان خانم هنوز آنکه با

  و  من همراه که قبل شب شام همان از اما دیبگو او به را  زیچ همه

  دهیفهم ییزهایچ هی که زدم حدس گذاشت، باال طاقچه و امدین اریمه

. است  

  و محضر یکارها یبرا اریمه با صبح از یوقت بعد روز درست و

  باز ظهر سر  و  سپردم، جان خانم به را ها بچه و رفتم ش،یآزما

. شد  حالمان شامل  شیها اخم برگشتم، اریمه همراه  

 باز را در جواد محمد که میداشت  انتظار م،یزد را خانه در زنگ تا

. میخورد جا محکمش، یها  اخم و جان خانم دنید با اما کند،  

. شد اطیح وارد اریمه بعد  من اول و رفت کنار  در یجلو از  

. میکرد سالم که میبود ار یمه  و من و نکرد هم سالم یحت  

 به ما ورود ی نشانه به را دستش و داد تکان یسر جواب، در فقط

. کرد دراز خانه  

 کدفعهی که میرفت ها پله تا جان خانم رفتار نیا از شوکه اریمه و من

.  زد مانیصدا  

.  نمیبب دیواست_  

  و بود ستادهیا  اطیح وسط حوض کنار. سمتش میبرگشت و میستادیا

:گفت که بود گرفته دستش در را آب ریش شلنگ  



. نمیبب  جلو دییایب_  

  و کرد تنگ مانیبرا را چپش چشم که میرفت جلو  یقدم چند دو هر

:گفت  

! د؟یکن عقد دیخوایم دوتا شما که  بشنوم افروز از دیبا من حاال_  

:گفتم  من بزند، یحرف  خواست تا اریمه  

. بگه شما  به بهتر بتونه عمه دیشا گفتم من_  

. آورد در مرا یادا و  کرد  کج را لبش  

  چکارت اریمه دمیپرس ازت اونروز!.... بگه؟ بتونه بهتر دیشا_

  یول کردم شک هم  اونروز د،یبزن حرف باغ ته دیرفت هم با داشت

 شما محرم من.... گهیم بدونه صالح اگه اریمه خود یگفت

! شمام با!.... ستم؟ین  

  ریش جان خانم که  میانداخت نییپا را  سرمان و میکرد سکوت دو هر

  پا تا سر را  اریمه و من آب  شلنگ با و کرد باز  را حوض آب

! سیخ  

  کند فرار خواست تا اریمه و کردم   فرار کنان خنده و دمیکش غیج

: زد ادیفر سرش جان خانم  

.  بشه تنت یداماد لباس که بشورم پاتو تا سر دیبا.... نمیبب واستا_  

  است داده یباز  آب ی اجازه  جان خانم که فکر نیا با ها بچه و

. گرفت شکل یخانوادگ یباز  آب کی و دندی دو حوض سمت  



 از بعد.... داد مزه  و. جان خانم خود یحت! میشد  سیخ هم با همه

 جان خانم ی  خانه در ام خنده یصدا حامد فوت از مین و کسالی

.  دیچیپ  

  که اصرار عمه و خواستم حلقه  کی فقط من. مینداشت  یخاص کار

.  رمیبگ هم شمعدان و نهیا دیبا  

! است شمعدان و نهیا مشترک یزندگ شگون گفتیم  

  ما فقط. دیرس   فرار عقد روز و. دمیخر اما نداشتم باور که من

  یآقا فقط البته و جان خانم  و  آصف آقا و افروز عمه و میبود

.... پورمهر  
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.  آورد ها یلیخ صورت به را اشک و لبخند ما، ی ساده عقد  

 سمت اریاخت یب  فکرم تمام. داشتم یمتفاوت حال عقد  مراسم از بعد

! بود حامد  



.  دیرس راه  از خبرش خوش  کیپ که بود متفاوت حالم آنقدر و  

  یادگاری انگشتر داشت یوقت و کرد هیهد انگشتر کی پورمهر یآقا

:گفت گوشم ری ز آهسته انداخت، یم دستم را اش  

. دمید رو حامد خواب شبید_  

 بود پورمهر ی آقا سمت نگاهم. آورد چشمم به را اشک حامد اسم

: داد ادامه که  

  بابتش المیخ... داره  یخوب ی ندهیآ.... خوشحالم مستانه یبرا گفت_

.  شد راحت  

.  انداخت هیگر به مرا  پورمهر، یآقا حرف نیا  

:گفت و دیبوس را ام یشانیپ و دیکش  سرم به یدست  

 نویا حامد که بوده صالحت به عقد نیا حتما.... دخترم نکن هیگر_

. یبش  خوشبخت هللا شاء ان.... گفته  

  ییها وسوسه  از دسته آن انگار. کرد آرامم پورمهر، یآقا خواب

 یهمگ  پورمهر، یآقا خواب دنیشن  با وجودم، در زد یم بد نفوس که

! رفت  نیب از و شد دود  

 نیا اما بود ساده غذا. میبود جان خانم  مهمان ناهار همه عقد از بعد

  برگذار خوش، دل با ها، مدت از بعد که بود یدورهم ناهار نیاول

. شدیم  



  جان خانم و  عمه به ظرفها کردن جمع یتو داشتم ناهار از بعد

 دستم مچ عمه ختم،یر ییظرفشو ی تو را  ظرفها تا که  کردمیم کمک

.  گرفت را  

.  برو هم تو.... باال رفته  ، ها بچه با اریمه.... رو نایا کن ول_  

..... ظرف نهمهیا آخه_  

. کرد ام حواله یاخم  

. گهید برو..... ستین مهم ظرفها_  

 که پله نیآخر  یرو. رفتم ها پله سمت و دادم گوش را عمه  حرف

. دمیشن را ها بچه ی خنده یصدا ستادم،یا  

. ستادمیا اتاق در پشت و رفتم اتاق در سمت آهسته  

 در دم اومد بود اش  گرسنه یلیخ گرگه  آقا که  روز  هی.... خالصه_

.... منگول و شنگول ی خونه  

 که بود داستان  غرق آنقدر اریمه. کردم باز را اتاق در زنان لبخند

. نشد  ورودم ی متوجه  

 آن تازه. دمیکش   دراز جواد، محمد بالشت کنار و  رفتم جلو آهسته

. آمد سمتم اریمه نگاه  که بود موقع  

 کردم نگاهش ها بچه مثل هم من و. افتادین داستانش نیب یا وقفه اما

. شدم  داستانش غرق و  

:گفت و دیبوس  را  ها بچه د،یرس  که داستانش آخر  



 یباز اسباب هی براش..... نزنه حرف و بخوابه یک هر حاال_

.  خرمیم خوب  

. زدند خواب  به را خودشان و بستند چشم  یفور ها بچه و  

.  آمد من سمت  حاال اریمه نگاه  

  ؟یخوب_

. زدم یلبخند  

.... خوبم که معلومه_  

  م؟یبزن قدم  باغ تو میبر_

. میبر_  

.... اطیح ته. میرفت جان خانم باغ سمت و  میبست را اتاق در

. میدیرس بود، کرده شروع را بحث خودش بار نیاول که ییهمانجا

. مینشست بیس  درختان ی هیسا ر یز  ن،یزم یرو  

  انداخت ام شانه ی رو را دستش که دیچرخ بیس درختان نیب نگاهم

.  دیکش خودش سمت مرا و  

....  باشم شتیپ ی نجوریا تا کردم  قبول رو هات یر یگ سخت همه_

..... بود سخت منم یبرا ،یگذاشت سر پشت تو که یسخت یروزها

 تا شب..... ادته؟ی رو یستادی ا چاه ی لبه یاومد که یروز اون

  منم هات، یسخت  ی همه یتو  خدا به..... مستانه دمینخواب صبح

 دنید طاقت.... نداشتم رو اشکات دنید طاقت.... دمیکش یسخت



 تموم یچ  همه گهید امروز از یول.... نداشتم رو هات غصه

.  دمیم قول بهت.... شهیم  

 و نشاند سرم یرو یا بوسه که دادم هیتک اش شانه به را سرم

:گفت  

.... مستانه دارم دوستت یلیخ_  
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   محمدجواد#

 

 

. دیرس تهران به اتوبوس باالخره  

. دالرام دست از سفر نیا در شدم جگر خون  

!  نکرد حالل کردم یکار هر و کرد قهر هم  آخرش  



  سرش یچ ی برا من که دانستیم خودش خدا. نبود مهم گرید

.  خوردم حرص  شی ها یانگار سهل بابت چقدر و زدم ادیفر  

. م یدیرس تهران به که بود صبح اذان  

. نبود یراه.  میرفت خانه تا ادهیپ دستمان در یها  چمدان همان با  

 خواب حتما  مادر کردمیم فکر. کردم باز را در و انداختم دیکل

. است  

 دم،ید نوشتن حال در یخور ناهار زیم پشت را او یوقت یول

. شدم متعجب  

! یداریب که شما.... سالم_  

:گفت و زد یلبخند  

. باشم داریب  دییایب  شما تا گفتم آره_  

  سراغ رفت راستکی.... بهار سمت نه و آمد من سمت نه بعد و

 نگفته هم سالم یحت یآلودگخواب و یخستگ از که  را او و دالرام

. دیکش آغوش در بود،  

. دخترم قبول ارتتیز_  

. دیبوس را دالرام یشانیپ و  

.  رفت اتاقش سمت و کرد یتشکر  تنها یحال یب با دالرام اما  

.  رفت مادر سمت بهار دالرام، رفتن از بعد  

.  بود شده ذره هی واست دلم.... برم قربونت_  



:گفت کردیم بوسه غرق را  مادر صورت کهیحال در و  

. میبخور باهم ذارمیم صبحانه  هی االن_  

. آن ی لبه به  دادم هیتک را سرم یخستگ از و  مبل یرو نشستم  

 را صبحانه ی سفره کهیحال در و کرد  روشن را ییچا ری ز بهار

:گفت دیچیم  

. یاومد یم ما با کاش.... مامان بود یخال یلیخ جات_  

 و بود ساکت خونه... نوشتم رو داستانم یکل عوض در.... نشد_

. داشتم ادیز وقت منم  

  بود یصندل ی  لبه به زده هیتک هنوز   سرم و بودم بسته را چشمانم

:گفتم که  

  یوقت چند هی  یتونینم و برگشته خونه به آشوب باز عوض در_

. یسیبنو رو داستانت  

. نگاهم لبخند با مادر و  کرد یاخم بهار  

.... جواد محمد رینگ سخت_  

. دادیم حرصم ییناسزا و فحش هر از شتریب  ر،ینگ سخت نیا  

:گفتم بهار  روبه و یصندل یرو نشستم و کردم صاف کمر  

 دختره نیا به حواسم سفر تموم! .... قا؟یدق یچ یعنی رمینگ سخت_

 سرمون ییبال چه یدید که تو.... بماند کردناش ناز حاال.... بود

!  آورد  



.  کرد نگاهمان متعجب مادر  

  مگه؟ شده یچ_

  آبشون دالرام  نیا با.... گهید جواده محمد.... جان مامان یچیه_

. رهی نم جوب هی یتو  

 زدم هیتک که بود اوردهین در سر  یزی چ ما یحرفها از هنوز مادر

:گفتم و ام یصندل  یپشت به دوباره  

. میکن یخوب یکس  به ومدهین ما به..... من مادر آره_  

. زد لب حرص با آهسته بهار  

. بشنوه دیشا.... جواد محمد کن بس_  

.  کردم سکوت ناچار و گفتم ی هللا اال الاله لب ریز  

.  بود شده تمام مسافرتمآن که بود یباق شکرش یجا الاقل  

. نداشتم را  دالرام یکارها تحمل تاب گری د یکی من چون  

 خواب کی  با تا رفتم اتاقم به  استراحت یبرا صبحانه، از بعد

  را رضا امام قلق بد مهمان آن با مشهد یارتیز سفر یسخت راحت،

. کنم فراموش  

.  بود ماجرا اصل شروع نیا اما  

.  شد شروع یارتیز سفر همان  از بعد ماجرا اصل اصل اصال  

  سفر از بعد روز سه ای دو یول. نشمردم!.... دینکش طول هم چندان

.... که بود یارتیز  
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.  شد شروع میها دغدغه باز برگشتند، مسافرت از که ها بچه  

. بود کرده لج جواد محمد با دالرام باز  

 و سفت نقدریا دالرام که افتاده یاتفاق چه  سفر در نگفت  جواد محمد

. نبود هم گفتن به الزم اما گرفته، دل به او از سخت  

. داشت معجزه کی به ازین ها،  یدلخور نیا کور گره شدن باز  

.  شد آغاز بزرگ  جنجال کی با که یا معجزه  

  سر درست یوقت  ناهار، سفره سر  ها، بچه بازگشت از بعد روز سه

 با یلجباز و لج یبرا یا بهانه دالرام، باز ساده، دوغ وانیل کی

. بود کرده دایپ جواد، محمد  



:گفت که کند پر  را دالرام دوغ وانیل خواست بهار  

  یکس سر و بشه خنک بلکه که فرمانده واسه زیبر.... ممنون نه_

.  نزنه داد گهید  

  دالرام به یحت آنکه با. جواد محمد سمت رفت یچشم  ری ز نگاهم

  را شیغذا ی لقمه اش، هیکنا دنیشن با اما بود،  انداختهین هم نگاه

 تا دیکش یبلند نفس و داشت، نگه یا هیثان چند دهانش، کنج

.  باشد خونسرد  

. آمد خانه  یورود در شدن باز بلند یصدا  موقع  همان و  

!  من  استقبال ادیب ستی ن یکس..... د؟ییکجا  یاهال سالم_  

. است آمده یکس چه زد حدس که بود نفر نیاول بهار  

:زد ادیفر یخوشحال با  

! بابا_  

  دیدو بهار. زد  پوزخند تنها دالرام کرد، بهار که  یذوق برخالف و

 دالرام، زیت نگاه مقابل در دادم، حیترج من اما ،ی ورود در یجلو

. بمانم زیم پشت  

.  آمد بهار ییگو خوشامد  یصدا و  

.... بود شده ذره هی برات دلم.... یاومد خوش یلیخ.... بابا سالم_

! دیکش طول ندفعهیا تیمامور چقدر  

. شد آشپزخانه وارد هم اری مه بهار، یپا یصدا با همزمان و  

! بود شده تنگ واسم دلتون نقدریا!.... یگرم استقبال چه به به_  



 محمد یشانیپ به یا بوسه او و  برخاست احترامش به جواد محمد

. زد جواد  

 هم دست او با یحت دالرام یجلو دانستیم. آمد من  سمت  نگاهش

. داد نخواهم  

. دوخت دالرام به را  نگاهش و  زد یلبخند فقط  

   بابا؟ دختر یچطور تو_

 به تنها دالرام اما دیکش نییپا دالرام صورت مقابل را سرش و

. کرد سالم یسرد  

! شده تنگ  برام دلش دخترم  چقدر!.... یوا_  

. نداد کش  را بحث نیا و زیم پشت نشست و  

 حالم چشم با. افتاد من به نگاهش باز که آورد بشقاب شیبرا بهار

  و کرد بلند سر مقدمه یب دالرام و دادم تکان یسر  که دیپرس را

: گفت  

.  بابا دارم خواستگار من.... یاومد شد خوب_  

  نمیبب بابا بگو گهید بار هی!..... افتاد؟ کار دخترم زبون!.... اوه_

  ؟یبلد

.  کرد  کج سر تیجد با دالرام و  

  هم هفته آخر  دارم خواستگار گمیم..... ندارما ی شوخ حوصله_

. تی مامور یبر ینش بلند باز.... ادیم  



  فی تشر بگو بهشون!.... حاال؟ کجا !..... یعجول  خواستگار چه_

....  تا نمک آب تو یوقت چند هی باشن داشته  

: زد ادیفر حرص با دالرام و  

 اونوقت ت،یشخص  با و پولدار پسره.... بره دیبد پَرش..... آره_

. یبنداز شور تا نمک آب تو بذار منو شما  

:داد جواب یشوخ به باز اریمه و  

! ه؟یچ اشکالش..... است خوشمزه یل یخ دالرام شور_  

. برخاست دالرام بنفش غیج و  

! بابا_  

. نشست ار یمه لب یرو خونسردانه یلبخند  

 حاال و ینگفت بابا ،یگفت که سالم.... انگار یافتاد راه.... بابا جان_

! بابا یگیم قهیدق 1 هر پسره نیا خاطر واسه  

 زیم پشت از  و بشقابش یتو دیکوب حرص با  را  قاشقش دالرام

. رفت و برخاست  
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. رفت هم اریمه لب یرو لبخند رفت، که دالرام  

. افتاد من به نگاهش  

   آخه؟ یذاریم سرش به سر چرا_

:گفت و داد تکان  یسر کالفه  

 گهیم  من به ،یکیعل نه یسالم نه ده،ینرس راه از هنوز_

. بشه بزرگ دختر نیا خوادیم یک.... دارم خواستگار  

.  شود بهتر اریمه یهوا و حال  تا کرد عوض را بحث یفور بهار  

   بابا؟ یخورینم چرا.... ست؟ین خوشمزه  کردم درست که ییغذا_

  دیفهم شدیم نگاهش همان از. رفت بهار سمت اریمه متفاوت نگاه

! بود بهار مثل  هم دالرام دارد، دوست چقدر که  

. داشت استراحت به ازین اری مه ناهار، از بعد  

 آهسته و نگذاشت که کنم کمک بهار به ظرفها شستن  در خواستم

: گفت گوشم ریز  

. خورده ذوقش تو یلیخ دالرام رفتار.... بابا شیپ برو شما_  



 برود گاهیپا به شدیم حاضر داشت. رفت جواد محمد سمت نگاهم

:گفتم که  

   ؟یندار درس.... ؟یچ تو_

  اونوقته.... شهیم شروع ام یکارورز یزود به یول.... فعال نه_

.  ینیبینم منو گهید و مارستانیب رهیم بهار گهید که  

.  کردم  اش حواله یاخم  

. نمینب رو تو اگه  شهیم تنگ برات دلم.... نگو_  

.  نازم مامان برم  دلت قربون_  

.  کردیم آرامم چقدر اش بوسه. دیبوس  محکم مرا و  

 که بودم نکرده فکر هم لحظه کی یحت. بود من دختر او اصال

! باشد  گلنار دختر بهار  

. بود من دختر بهار  

 که داشت یآرامش از نشان دوم، ی  طبقه سکوت. رفتم  ها پله سمت

. بود الزم اریمه استراحت یبرا دیشا  

  یرو و بود  گرفته دوش که دمید را  او گشودم، که را  اتاقمان در

. بود ده یکش دراز تخت  

. آمد من سمت  نگاهش در،  شدن باز یصدا با و بود داریب  

: دیپرس مقدمه یب بستم سرم پشت که را در  

   ؟یشناسی م رو پسره نیا_



!  پسره؟ کدوم_  

.  دالرام خواستگار نیهم_  

.  دمیند یول زده  رو  حرفش ی بار چند.... نه_  

.  من سمت دیچرخ بود، سرش  ریز  راستش دست که همانطور  

  جگرت به خون دالرام دونمیم....  بود شده تنگ  یلیخ برات دلم_

. کرده  

. بهار مثل اونم.... ستین مهم_  

! یهمسان ریغ مثل چه!..... بهار مثل_  

  قهیشق یموها. کردم نگاهش. نشستم کنارش تخت ی لبه و رفتم جلو

!  بود شده دیسف تماما اش  

:گفتم و دمیکش ش یموها به یدست  

.... ادینم خوشم رمردهایپ از من که یباش خودت فکر بهتره تو_

! شه؟یم دیسف  زود موهات نقدریا خبره چه  

.  دیخند  

  که بودم بلوند  مو و پیت خوش  که یاونوقت!.... منه؟ دست مگه_

! اد؟ینم خوشت رمردهایپ از حاال.... یننداخت  من به هم ینگاه  

!  ستین ادمی من که یداشت یک رو بلوندت یمو!.... دیببخش_  

.  نشاند ام گونه  به بوسه کی و شد زیخ مین یفور  



  بودم خوشگل اونقدر.... نبودم؟ خوشگل من!.... ؟یکنیم انکار_

! رفته  ادتی.... یبش زنم  یکرد دعا که  

! یمیقد  یشوخ همان باز  

 دادم نامه من کردم، اصرار که بودم من بازم....اومد ادمی.... آها_

. حرفا  نیا و کشمیم  خودمو وگرنه ایب خدا رو تو گفتم  

: گفت یخونسرد با و تخت یرو دی کش دراز دوباره  

. ادتهی انگار شکر  رو خدا نه_  

. گرفت ام خنده منم اش، ییپررو نهمهیا از  
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. شد شب  

. بود شام  آن و هم، دور شدن جمع یبرا بود یا بهانه باز  



  جوشد،یم  سرکه و ریس مثل چقدر دلش دانستمیم که اریمه و

.  نپرسد یزیچ نداشت طاقت  

..... بگو برام پسره نیا از_  

. رفت دالرام سمت همه نگاه لحظه کی  

.  اریمه چشمان سمت داد سوق میمستق را  نگاهش و کرد بلند سر  

  ؟یبگ نه بهش که یریبگ ازش بهونه هی یخوایم_

 از که دمیفهم آمد، فرود بشقابش یتو که اریمه چنگال و قاشق

. است شده کالفه دالرام دست  

  چرا نپرسم یچی ه قراره اگه.... نه ای هست یک بدونم دیبا باالخره_

   ؟یگفت من به پس

:داد جواب ییپررو با و کرد  کج یسر دالرام  

.... مثبته بهش جوابمم کردم فکرامو من.... یبدون فقط که گفتم_

.  شناسمشیم  

.  شد محکم اریمه  یشانیپ وسط اخم  

  دونمیم رو  اسمش نه.... میبشناس بگو هم ما به خب!.... ؟یشناسیم_

! یچ که خودت واسه یشد  کاره همه خودت.... کارشو نه  

. شد یعصب دالرام  

  مجبور و نبوده سرم باال پدر یوقت از.... شدم  همکاره.... آره_

.  شدم همکاره بکشم، آب از خودمو میگل خودم شدم  



.  اریمه دیکش یبلند پف  

.  است چکاره  نمیبب برم خوامیم  بگو اسمشو!.... ستم؟ین من االن_  

.  برخاست دالرام ادیفر یصدا و  

  به دیداد ریگ چرا.... شناسمشیم خودم.... گمیم ستین الزم_

. رمیبگ میتصم میزندگ واسه خودم خوامیم دیکن ولم..... ؟!من  

. جواد محمد سمت برگرداند سر اریمه  

  ؟  شیشناسیم تو_

.  کرد هل را جواد محمد ساده، سوال  همان و  

..... خب!..... من_  

. تر یعصبان را دالرام و  

  حاال؟ یچ که.... دتشید آره!.... ؟یدار چکار اون به_

: دیپرس جواد محمد از باز اریمه و  

بود؟ یپسر چطور_  

. کردم دخالت  ناچار من که  دیبگو چه بود مانده  جواد، محمد  

  رو  حرفا نیا بذار.... ستین حرفا نیا وقت شام  سر!.... اریمه_

. بعدا  

.  شد سکوت باعث  حرفم نیا و  

 دغدغه باز من و  شکستیم جا کی  و روز کی دیبا  باز که یسکوت

.  داشتم را ساعت  و روز  همان ی  



.  نه ای دارد قلبم را جنجال همه آن تحمل توان دانستمینم  

  و میبود نشسته دورهم  تنها نبود، که  شام. شد خورده سکوت در شام

. می کردی م یسپر را  ها لحظه زور به  

. کردی م ام وانهید داشت دالرام، خواستگار نیا جنجال  

 بدتر نیا از هیقض باز کنم جواب و سوال ادیز اگر  دانستمیم اما

. شودیم  

 یبهبود به رو ار،یمه و  دالرام ی رابطه نیا چرا دانمینم

. رفتینم  

 بازش بتوانم الاقل تا کردمینم دای پ را ها یناراحت ن یا کور گره سر

. کنم  

. گرفت  را خودش روال زیچ همه شام از بعد باز اما  

  یناصبور همه  نیا دمیترسیم اما. داشت حق. بود کالفه   واقعا اریمه

.  دهد دستمان کار باز اش  

   ؟یدار رو  پسره عکس_

  تنها بود، سرگرم  اش یگوش با مبل یرو که دالرام و دیپرس اریمه

. شد جا جابه مبل یرو یکم  

.  شینیبیم ادیم_  

. رفت ادیفر مرز تا  اریمه یصدا و  

 یگی م ه،یک پسره نیا گمیم.... دالرام ار ین در شورشو_

  آخه..... ستین الزم یگیم قات، یتحق برم گمیم .... شناسمشیم



 کم هی برات یذارینم که یاومد عمل به بوته ریز  تو مگه وانه،ید

!  رم؟یبگ سخت  
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 یعصبان یها حلقه در شد خشک. آمد اریمه سمت دالرام نگاه

.  اریمه چشمان  

.... مادر نه دارم پدر نه که هستم  یهرز  علف همون من.... آره_

....  کرد اش یمیقد عشق وقف رو  خودش پدرم و  ُمرد که مادرم

  کالتو برو حاال....  بود خوش عشقش با..... چکار  خواستیم دختر

. دیباش راحت شما  تا شیزندگ سر بره خوادیم دالرام که هوا بنداز  

 زیخ دالرام سمت اریمه کنم، آرام را  اریمه و بزنم  یحرف خواستم تا

. بود زده یلیس و بود برداشته  



 یکار مینتوانست کدام چیه جواد،  محمد ای و  بهار، یحت نه من، نه

. میکن  

.  خورد گره هیبق نگاه و سکوت با دمیکش که یبلند نیه یصدا  

 تو.... نذاشتم کم یچیه برات من..... ییرو و چشم یب یلیخ_

  پر اتیچرند از رو گوشت تا جونت مامان به یدیچسب یرفت یبود

  کرد، انتخاب رو  یکی مادرجون،  و پدرش نیب که یکس اون... کنه

 نه، یخوایم که یاحمق نقدریا واقعا اگه حاال.... من نه ،یبود تو

 خونه یبر  یکشک یکشک تا، کنم قاتیتحق و بزنم یحرف من

 زنش برو!....  هیچ واسه یخواستگار .... برو خب.... بخت،

.... شو  

  دالرام، رفتن از بعد. اتاقش سمت دیدو دالرام و  گفت نویا اریمه

. مبل یرو   افتاد هم اریمه  

  و زدیم قدم را خانه طول جواد  محمد و آورد آب وانیل کی بهار

:گفتم ار،یمه از یعصبان من  

 اومدنت از روز دو الاقل یذاشتیم!.... آخه؟ یکن  یم عجله چرا_

.... یزدی م حرف باهاش  بعد بگذره  

.  انداخت  من به یتند نگاه  

  و دمیند که یپسر هفته آخر گهیم.... ؟!یشناسینم نویا هنوز_

 ای دارم عجله من!.... شه؟یم آخه !.... یخواستگار ادیم نشناختم

!  اون؟  



 باهات گهی د که گوشش تو ی زد.... شد؟ خوب.... ؟یچ االن_

. نزنه حرف  

. رفت جواد محمد سمت نگاهش بعد و کرد سکوت یا لحظه چند  

   نه؟ شیدید تو_

  یسردرگم نشان بود، صورتش  یرو که یاخم. ستادیا جواد محمد

. بود اش  

. زد  شیموها به یچنگ کالفه  

.... آره_  

   ه؟یپسر چطور_

  وانیل آن با هم بهار یحت و بود جواد  محمد سمت  اریمه و من نگاه

  را  حرفش جواد محمد تا ستادهیا اتاق یورود کنار  دست در آب

. بزند  

..... اما نداره یبد ظاهر.... خب_  

.  کرد خراب  را  کار اما همان  

! ؟یچ اما_  

. شد تر یعصبان اریمه و کرد سکوت جواد محمد  

  نیا..... دیبگ  منم به خب!.... من با دیکنیم نیهمچ  چرا شماها_

! باالخره؟ نه ا ی هست آدم پسره  

. بود کالفه محمد  



  هم..... داره کار هم.... پولداره هم..... دیبگ ظاهرش  نظر از اگه_

..... رسهیم  دهنش به دستش  

. رفت باال اریمه یصدا و  

 بشه که یآدم.... نه ای هست آدم..... دارم کار چه نایا به من_

. کرد  حساب  روش  

. انداخت نییپا سر محمد  

..... نکنم فکر_  

  باز حساب جواد،  محمد حرف یرو اریمه که آنقدر.... تمام و 

.  نداشت تعصب من، حرف یحت  یرو  کرد،یم  

. ستین دفاع یجا واقعا که دانستمیم!.... نبود دفاع یجا  

  ارزشش واقعا  زد،یم زمان و نی زم به بخاطرش  دالرام که یپسر

. نداشت را  

. شناختمیم  یحت بهار از بهتر را دالرام من  

  دالرام دانستمیم  که نیهم اما بودم دهیند را  خواستگارش آنکه با و

 آدم چقدر  خواستگارش بدانم که بود یکاف میبرا  دارد، اصرار

  ؟!است یحساب
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.  کرد  قهر اریمه با شب، همان از دالرام  

. شودیم  چه یخواستگار آن عاقبت و آخر بود دایپ خوب  

  باز ها  گوش و  نندیبب چشمان تا انگار  افتدیب ها اتفاق یبعض دیبا اما

. بشنوند  

  خودش نیب تنش و کند سکوت الاقل تا کردم صحبت اریمه با یلیخ

. نکند شتریب هست که یآن  از را دالرام و  

  اریمه. شد هفته  آخر. داشت پا هی دالرام مرغ. نبود هم یا چاره

  به نشناخته و دهیند پسرک آن که داد اجازه دالرام به بهار ی لهیبوس

. آمد و د یایب یخواستگار  

. آمدنش از ماند باز اری مه و من دهان و  

. تنها یتنها.... یهمراه نه ،ی مادر نه ،یپدر نه!.... آمد تنها  

.شد  دگرگون حالش د،ید تنها را او اریمه  که یوقت همان  



  به و داشت  شی گلو در را یاد یفر چنان. سوخت حالش به دلم 

 ترک خانه یوارهاید دیشا داد،یم  سر اگر، که کردیم یمخف ناچار

. داشتیبرم  

!  دهیفا چه اما. بود  یلباس خوش و پیت خوش پسر  

  یکم اریمه.  دور تا دور یهمگ ما و نفره سه  مبل یرو نشست

:گفت یبلند نفس با همراه بعد و کرد نگاه را شیپا سرتا  

. بگو خودت از..... خب_  

:گفت  بعد و. انداخت دالرام به ینگاه اول و کرد بلند سر  

  تو خونه هی.... دارم یتجار  شرکت هی.... هستم  نیشرو_

 اگه... دره یجلو هم نمیماش... هیزعفران تو هم خونه هی.... هیطریق

. دینیبب دیتونیم دیخواست  

!  بود گستاخ یکم.  شد سرخ اریمه  

: گفت باالفاصله نیشرو کالم از بعد دالرام  

. نداره ما به یربط  جان نیشرو ثروت البته_  

  دانمیم دیبع که شد دالرام بی نص اریمه سمت از یا غره چشم

. داشت یاثر  

:گفت جواد محمد روبه  نیشرو که شد حاکم سکوت یا هیثان چند  

   برادر؟ یخوب شما_

 آنرا یمعن  جواد، محمد فقط که زد یا هیکنا که  بود دایپ خوب

. دیفهم  



 دالرام و. گفت ذکر لب ریز و انداخت نییپا را سرش  جواد محمد

.  کرد عوض را بحث باز  

..... وهیم دییبفرما_  

 همه جلسه هی نیا بود قرار.... ندارم وقتم.... ندارم لیم.... ممنون_

  خانم؟ دالرام نه.... بشه معلوم یچ

 خواست تا دالرام و. رفت دالرام سمت ما ی همه  متعجب نگاه

: داد ادامه نیشرو  بزند، یحرف  

  رانیا مادرم و پدر.... نشستم نجایا که نمیهم من....  پارسا یآقا_

 حاال.... کنم، ازدواج یک با من که  ستین هم مهم براشون.... ستنین

.  دیکن ق ی تحق موردم در دیبر بدم آدرس دیخوا یم الزمه، اگه  

:گفت اریمه یجا به دالرام یفور و  

.... ستین الزم قاتیتحق  اصال.... نه_  

 محکم را دستش کف و انداخت دالرام سمت یتند نگاه باز اریمه

 به رو اخم با و زدیم ادیفر زد،ینم اگر دیشا که زد  شیپا ران یرو

:گفت  نیشرو  

.... الزمه فکر  اما نباشه الزم قاتیتحق دیشا_  

.  کرد دراز نی شرو سمت  را دستش و برخاست جا از بعد و  

..... دنتونید از شدم خوشحال_  

..... یعنی نیا و  

. داد دست اریمع با و برخاست هم  نیشرو  



.  رفت در سمت یخداحافظ یب و  

!شد جنجال هم   رفتنش باز اما  

.....  دمتید شدم  خوشحال یگیم ی کرد دراز دستتو که یچ یعنی_

. نهیبش بازم خواستیم دیشا  

....  زدن یبرا یحرف نه داشت وقتشو نه!.... بشه؟ یچ که نهیبش_

  خب..... ستین الزم که یکرد  صادر حکم شما که هم قاتیتحق

!  کرد؟ شهیم هم  گهید یکار نیا ریغ مگه.... گهید باشه مبارکت  

.  کرد بلند باز را شیصدا یعصب دالرام  

  اسمتو گهی د من باشه، برخورده نیشرو به اگه .... بابا نیبب_

. ارمینم  

.  دیخند یعصب اریمه و  

  حرفو نیا من نکهیا یبجا!..... زمونه آخر!..... مستانه ینیبیم_

....  گهیم نویا داره  دخترم بزنم،  

. شد زیلبر اریمه صبر باز ناگهان و   

  سر از.... ؟!یبفهم  یخواینم چرا ستین آدم پسره نیا.... احمق،_

 واسه.... ستین هم عاشقت یحت ..... یخواستگار اومده یکاریب

! ؟یکن نابود تویزندگ که بشم الل یگیم من به یآدم نیهمچ  

 یبخوا اگه.... کنم نابودش خوامیم.... خودمه یزندگ.... آره_

. زنمیم دستمو رگ ،یکن مخالفت  



  که انداخت جانم به یا دلهره.... نبود دیتهد کی  فقط جمله آن و

. مبل یرو افتادم و شد سست میپاها همانجا  
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! کرد غذا اعتصاب ، ی خواستگار روز همان از دالرام  

. بود نخواهد خوش ان یجر نیا عاقبت و آخر دانستمیم  

. کردم صحبت  اریمه با خودم ،ی خواستگار از بعد روز دو ناچار  

  ریدرگ دائم بود، برگشته مسافرت از که ی روز از چارهیب

. بود شده دالرام ی دهینسنج یرفتارها  

  ینیس با که بود  دشیجد ی پروژه یساختمان یها  نقشه گرم سرش

. شدم اتاقمان  وارد یچا  

. مهندس ینباش خسته_  

  شتریب بود، زده چشم به که ی ا مطالعه نکیع  آن با کهیحال در

:داد  جواب د،یرس یم نظر به جذاب  



  یکارگرا جز رو  حرفش که یا چارهیب مهندس!.... مهندس_

. دندینم گوش شتریب ساختمان  

   دم؟ینم گوش رو  حرفت من!.... انصاف یب_

  لیتبد صدا  یب  یا خنده به که زد یلبخند. نگاهم و کرد بلند سر

. شد  

.  دیچرخ من سمت که داد اش یصندل به یچرخ  

.... یمن نفس تو!.... یساختمان کارگر تو_  

  زشیم یرو را یچا ینیس که کرد باز میبرا را  دستانش بعد و

. نشستم تخت ی لبه و گذاشتم  

. ی زد حرفتو..... نداره  دهیفا گهید_  

.... کرده خرد رو اعصابم دالرام ی ها یلجباز.... مستانه ام کالفه_

.  دستش از شمیم وونهید دارم.... نداره شعور ذره هی دختر نیا  

. داشت  حق. دمیکش یآه  

  که یببند پاشو و دست که ستین که بچه.... ؟یبکن یتونیم چکار_

 دیبا گمیم من.... یکن یتونینم که هم  حبسش.... نره رونیب خونه از

  بلکه کنه انتخاب کنه،یم انتخاب داره هم اشتباه اگه یحت یبذار

  میبخوا ما قدر هر.... بفهمه رو  پسره نیا رادی ا و بیع خودش

. میهست  دشمنش ما کنهیم فکر میکن دخالت  

 سرش و گذاشت  زیم یرو و برداشت چشمش یرو  از را نکشیع

.  شد رهیخ اتاق سقف به و گرفت باال سمت را  



 رها خدا به.... باشه رها و من دختر دالرام کنمیم شک یگاه_

. نکرد  یلجباز من با ینجور یا وقت چیه  

..... خانمه  توران تیترب ی  جهینت دالرام..... امرزتشیب خدا_

  دینبا ما..... اریمه میمقصر هم ما دیشا.... کرد شهینم یکار

 هم اش جهینت..... خانم توران شیپ بره یبچگ از دختر نیا میذاشتیم

 سنگ به سرش خودش تا میکن صبر دیبا فقط حاال..... نیا شد

. بخوره  

.... ترسمیم..... بخوره سنگ به سرش اگه_  

:گفتم و  داد ادامه نذاشتم  

.... بخوره که میکنیم دعا_  

.  شد ثابت چشمانم یتو نگاهش  

! بدم؟ شوهرش یمفت یمفت یگیم یعنی حاال_  

  مثل دونمیم چه بها،  ریش.... ببر هیمهر!.... یچ یعن ی یمفت.... نه_

 خود بلکه بمونن نامزد شتریب  بذار فقط.... گهید یرسما ی همه

.  بشه اشتباهش ی متوجه دالرام  

.  بلند و  ظیغل دیکش یآه  

  سرمون ییبالها چه دیبا یکار ندونم هی یبرا نیبب.... االهللا الاله_

.  ادیب  

!  جان اریمه_  

. زد یلبخند  ،ینگران آنهمه انیم و  کرد نگاهم  



 رو تیناراحت دنید طاقت که  نخور غصه تو.... اریمه جان_

. شهیم درست.... آره..... ندارم  

  عقل سر شاهللا ان  که براش کنمیم  نذر.... نخور غصه خودتم پس_

.  ادیب  

.  شد سرد که  رو ییچا اون بده.... هللا شاء ان_  

.  آقا زتونهیم رو ییچا_  

! شدم کورم.... بابا یا_  
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 تنها که یپسر ن، یشرو م،یشد مجبور که آورد سرمان ییبال دالرام

. میکن قبول را ، م یبود دهید کباری  

  از تر یطوالن  الاقل دالرام، از  نیشرو یخواستگار دوم ی جلسه

.  بود قبل  

. آمد  تنها هم باز و  



  یحت نه و  یخواستگار جلسه آن از داشتم یخوش  حال من نه

.  اریمه  

  سابقه نیشرو که بود گفته اریمه به ختهیگر و جسته هم جواد محمد

. ندارد یخوش ی  

 یدشمن یرو   از جواد، محمد  یحرفها گفتیم مدام دالرام اما

. است  

  یغذا اعتصاب و  اصرار. نداشت یا دهیفا

.  کرد را خودش کار دالرام  

 نشده، نییتع هنوز و آورد یم محبت و مهر دیبا که یا هیمهر

. شد جدال و جنگ باعث  

 دالرام و کند نییتع هیمهر دالرام  تولد سال عدد به خواستیم اریمه

. باشد اش هیمهر سکه کی تنها خواستیم  

 بود کرده نییتع ار یمه که یا هیمهر یحت. شدمیم وانهید داشتم واقعا

 گرید بود گفته دالرام که یا سکه کی اما. نداشتم قبول هم را

! بود حماقت تینها  

 سکه 300 شد  قرار باالخره....  و قهر و بحث و حرف یکل با

. باشد دالرام ی هیمهر  

. ترساندیم مرا دالرام یقلق بد نیا اما  

  مرا شود، نیشرو زن  ،یا هیمهر  و مراسم چیه یب خواستیم نکهیا

. کردی م وانهید داشت  



 دوم ی  جلسه یبرا یخوش دل چیه ها بحث و حرفها نیا

. نگذاشت مانیبرا  ،ی خواستگار  

. نبود بد هم چندان دوم ی جلسه اما  

.  افزود  دالرام ی هیمهر به  خودش نیشرو  

 ای را  ها نهیهز  و مراسم تمام و شد او یینها ی هیمهر سکه، 350

! رفتیپذ هم رسومات، و رسم ای یفروش  فخر یبرا  

  شانیکارها دنبال ره،یغ و عقد  و مراسم یبرا نکه یا شد جهینت و

. بروند  

! شد درست مشکل همانجا از و  

  از ینامزد مراسم  و دیخر ی  بهانه به روز  هر  نی شرو و دالرام

  نیا از داشتم یخراب حال چه من و بودند هم با شب، تا صبح

! روزانه  یدارهاید  

:گفتم اریمه به ناچار و دادیم را یبد  اتفاق دینو دلم  

. یبخون دوتا نیا نیب موقت عقد هی ستین  بهتر.... اریمه_  

. کرد اخم بار نیاول  

..... که کنم موقتش عقد دخترمو!.... ؟یچ گهید_  

. بود حدس قابل یول نگفت و  

  پسره.... هستن  باهم شب تا روز هر نایا.... کنهیم  یفرق چه االن_

..... عقد بدون وقت ه ی اگه داره خونه دوتا گفته خودش  



: زد اد یفر سرم که بود  بار نیاول دیشا و  

 احتمال نیا ی همه به یکاف اندازه به خودم من..... مستانه کن بس_

 صبح تا شب که سرمه یتو  اما و  اگر اونقدر....  کردم فکر ها

. ندارم خواب  

 دالرام با بهار قی طر از دیبا دیشا. نشدم آرام یول کردم سکوت

.  زدمیم  حرف  

. بزند حرف دالرام با توانستیم  بهتر بهار قطعا  

 داده قول رها به و بودم مادر من.... بود یبد ی روزها  چقدر و

  عشق مرا دالرام یول باشم دالرام مراقب خودم بهار مثل بودم

. بود کرده نابود را  مادرش یزندگ  که یکس و  دانستیم پدرش  

! مادر نه بودم ینامادر من و  
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دالرام#  

 

 



  را حرفم ،یلجباز هم  یکم و قهر و غذا اعتصاب ترفند با باالخره

. نشاندم یکرس به  

  قبول پدرم اگر و دیآ یم یخواستگار کباری فقط بود گفته  نیشرو

.  ستین کار در یدوم بار نکند،  

 جلسه همان که  کنم یکار زحمت  و زور هزار به توانستم من و

. شود تمام کار دوم و اول  

.  میرفتیم بازار به ینامزد یها   دیخر یبرا نی شرو با روز  هر

.  کردیم  خرج دلباز و دست یلیخ ییخدا  

 و  لمبرداریف و کیک و ییآرا گل سفارش  تا گرفته، ینامزد لباس از

....  شام یحت و باغ و  عکاس  

  بود وجودم در یذوق. بودم خوشحال چقدر!.... بود ییروزها چه

. بودم نکرده تجربه عمرم  تمام در که  

  به بازار از دیخر و مشغله پر  روز هی از خسته  که بود دوم روز

. برگشتم خانه  

  از زیم کنار مبل و. دمیچ زیم یرو   بهار کمک با را ها دیخر تمام

.  رفتم وا یخستگ  

  و جواد محمد و مستانه نبود از نشان که بود خانه  سکوت به نگاهم

. داشت پدر  

  پس؟  کجان هیبق_

: گفت آورد یم شربت وانیل کی میبرا کهیحال در بهار  



.  ارنشیب مراسم واسه جون خانم دنبال رفتن بابا و مامان_  

:دمیپرس ه یکنا به و مبل یپشت  به زدم هیتک  

  کجاست؟ فرمانده_

:داد جواب و کنارم نشست بهار  

.  سرکارش اونم_  

ن با  بهار که دمیکش سر  یکم را شربت ن م  : گفت م   

. نگرانم یل یخ من.... جان دالرام..... گمیم_  

!  نگران؟_  

.... پسره نیا یگفت بهم شیپ وقت یلیخ  ادتهی..... آره_  

: کردم نگاهش  حرص با  

.  نیشرو.... داره اسم پسره نیا_  

  قبل دیبا گفته بهت ،یگفت ادتهی.... بود نیشرو منظورم.... دیببخش_

 آلش دهیا زن  تو بشه مطمئن تا باشه داشته رابطه   ازدواج از

. یهست  

..... خب_  

.  زد زل چشمانم یتو چشمانش  

.... االن  بخواد مبادا نکهیا  از ترسمیم خب_  

. زدم ادیفر  سرش یعصب  



....  بدبخت نیا به دیداد ریگ همتون!.... بهار؟ یگیم یچ یفهمیم_

  فقط.... کنهیم خرج واسم داره یکل.... ؟یکرد دایخر نیا به نگاه هی

 اونوقت.... شده  مونینامزد مراسم ییآرا گل پول ونیلیم چند

.... تو  

. انداخت نییپا را سرش  

. نگرانتم.... یباش خودت مراقب که گفتم خواهرانه فقط من_  

. دمیکوب زیم یرو   محکم را شربتم ی نصفه وانیل  

  اسم به همتون چرا.... نباش نگرانم.... نباش خواهرم.... نباش_

  فراموش رو هاتون  هیکنا و شین!.... د؟یزنیم زخم من به محبت

 یخال دلمو ته مدام د،یبگ کیتبر من به نکهیا یجا  به.... کنمینم

. دیکنیم  

..... دیببخش گفتم_  

....  دتیببخش نه.... رو محبتت نه ..... نخواستم_  

  و زدم بغل را ها  دیخر. کردیم ام  یروان داشت حت،ینص همه نیا

. رفتم اتاقم سمت  
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مستانه#  

 

 

:گفت یرانندگ  انیم اریمه که میبود جان خانم ی خونه راه در  

 عقد خطبه هی ادیب ینامزد روز کردم صحبت مسجد یروحان با_

. بخونه موقت  

 که او به ینگاه مین و دمیکش نییپا چشمانم یجلو از را ام یگوش

.  انداختم بود جاده به نگاهش  

  بشه؟ خونده عقد  خطبه هی الاقل که یشد قانع پس_

. دوختم ام یگوش به را  نگاهم دوباره من و کرد سکوت  

  ؟یبزن  من سر سال نهمهی ا بعد داد هی  یخواستیم فقط_

. جاده یخاک  سمت دیکش و  زد فلشر ناگهان  

   ؟یشد پنچر.... شده؟ یچ_

.  من سمت دی چرخ که کرد توقف جاده یخاک ی  شانه یتو نیماش

. است مانیپش چقدر که گفتیم  نگاهش  

.... کن حالل منو.... مستانه_  



 را ام گونه و دیکش  جلو را سرش  که دیچرخیم صورتش یتو نگاهم

. دیبوس  

  دالرام یها حماقت بخاطر حالم.... ادیفر اون واسه  ام شرمنده_

.  بود بد یلیخ  

 یکن اجبار دیبا.... نهیهم مونده واسمون یراه تنها.... جان اریمه_

 که میکن دعا  هم یطرف از و کنند عقد دوهفته یک ی عرض در تا

 هی ریز دالرام بلکه بده نشون خودشو پسره نیا هفته دو نیهم یتو

. نره پسر نیا با سقف  

 بست قشیعم نفس با هم  را چشمانش که بلند آنقدر. دیکش یبلند نفس

.  کند آرامش بلکه  

. زد لبخند گشود که چشم  

. زدم لبخند هم من  

! مهندس آقا هیچ گهید_  

. دیبوس را  ام گونه دوباره  

 ی بچگانه یکارها ریدرگ که ییروزها نیا یتو ام یدلخوش تمام_

....  یکنارم تو که نهیا دالرامم،  

. لبانم یرو  شد دهیکش لبخندم  

. یکنارم تو که خوشحالم منم_   

 نفس هی تا  ومدیم ییبال هی سرم خواستیم دلت.... نگو یالک_

. یدیکشی م دستم از راحت  



. کردم اخم یفور  

.  اااااریمه_  

  رستوران هی میبر یا هیپا جان، خانم خونه رفتن از قبل.... جانم_

. عشقوالنه.... نفره دو ،ی مجرد.... خوب  

.  دمیخند  

  است؟ ه یپا بتمیج.... ؟یچ بتیج....  ام هیپا من_

.  کرد کج یسر  

.  میبر بزن.... هیپا ی هیپا_  

 یدلخوش تنها. نداشتم را اش ینگران  طاقت. شد  بهتر یکم حالش

. بود ام یزندگ  

.  شدم اریمه مهمان ناهار  

. روزکوهی ف در یمعروف یسنت رستوران  

.  دیچسب یلیخ  ها مدت از بعد  

  خاطرم را میبود رفته  رستوران باهم دونفره که یبار نیآخر

. ستین  

. شد ساز  خاطره مانیبرا  ها، مدت از بعد رستوران آن و  

  او با قبل از آنکه با و میرفت جان خانم ی خانه ناهار، از بعد

.  میدیشن  غر یکل اما میبود کرده هماهنگ  
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   داره؟ یفرق چه نباشم ای باشم پیرزن، من االن_

. انداخت جان خانم به ینگاه وسط  ی نهیا از اریمه  

. یباش دیبا جان، خانم یدار اریاخت_  

  با بتونه دیسف  چشم ی دختره نیا خورهینم آب چشمم.... بابا یا  _

. کنه یزندگ یکس  

. آمد سمتم  یا لحظه اریمه نیغمگ نگاه  

. عقب ی صندل سمت دمیچرخ  یفور من و  

  ان بگو.... جان  خانم نزن بد نفوس!.... آخه حرف نیا یچ یعنی_

. شهیم خوشبخت  هللا شاء  

  سرش تا سر ره یخ ی دختره اون..... دونمیم دیبع یول گمیم من_

. شهینم درست نخوره، سنگ به  

. شد  غم  از پر نگاهش و دیکش آه اریمه  



  نیا دست از!.... یآورد زبون به ریخ یدعا هی اگه شما حاال_

 یدعا هی شهیم  یچ.... دهیبع شما از بابا.... بزرگترا شما بد نفوس

. دیکن ریخ  

:گفت بلند جان خانم و  

  خوبه؟.... بشه خوشبخت یاله_

  سر ادیز خونه، میدیرس جان، خانم خدا رو تو.... شد حاال..... آها_

  گهید حاال.... میدیکن  وا رو سنگامون ما.... نذار دالرام سر به

. دونهیم خودش  

  کرده پاشو حتما.... دونمیم یزیچ هی من گفتم ید ید.... بفرما ها_

  آره؟.... خوامیم رو پسر نیا بالا  و ا الا  که کفش هی یتو

  ران  یرو دستش با جان، خانم و  میکرد سکوت اریمه هم  و من هم

. دیکوب شیپا  

  امرزش،یخداب مادر  از مو تار هی ..... بچه نیا دست از یوا یا_

.  نبرده ارث به  

....  نخور حرص شما حاال_  

.کرد اریمه نگاه چپ چپ جان خانم  

.  خورمیم  حرص دارم من هم، تو یجا به_  

. دیخند اریمه  

.  خورمیم حرص  خودم من.... جان خانم نخور حرص من یبجا_  

. شد تر یعصب  جان خانم که گرفت ام خنده  اریمه حرف از  



! خندنیم خم  غش غش چه.... الیخ یب شوهر و زن.... ایب_  

  از میبود دهیکش  چا هفته آن در ما که جان خانم دانستیم چه و

! دالرام دست  

. دی نیبیم شما که ستین یآن شهیهم ها  آدم یزندگ ظاهر  

  و ،یدلخوش یپا شهی هم را لبخندها که میگرفتیم اد ی ها آدم ما کاش

. میسیننو ها غصه  یپا را ها اشک  

  یقربان یبرا بود غصه از هم  تمساح اشک بود، نطوریا اگر که

! زشیت دندان  

.  رفتینم جان خانم گوش تو  حرفها نیا گرچه  

. نداشت را  حرفها نیا دنیشن ی حوصله گرید یعنی  

  کم اما بود،  برق و زرق پر ی لیخ گرچه دالرام ینامزد مراسم

. نداشت هم رادیا  

ت و یرنگ بادکنک و ییآرا گل آنهمه انیم   کیک و ها گل  رنگ س 

..... و داماد و  عروس لباس با ها بادکنک و  

!  نبود ینامزد در نیشرو اقوام از یکس چیه  
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 نیب هفته دو ی برا مسجد یروحان که یموقت عقد ی خطبه از بعد

.  شد آغاز آندو ینامزد مراسم رسما خواند،  دالرام و  نیشرو  

 برداشته خرج ونیلیم چند که یا شده ییآرا گل یسکو  همان کنار

  گرفتن  عکس  مشغول عکاس،  یهمراه با نیشرو و دالرام بود،

. شدند  

. دیکش را دستم بایز عمه  موقع  همان و  

! نداره؟ یشیخو  و قوم چیه پسره نیا.... مستانه_  

. جان عمه بگم یچ_  

.  خب مشکوکه_  

.... شنوا  گوش کو_  

.  تاسف از داد  تکان یسر عمه  

 کفش هی یتو کرده  و پا یلجباز با حتما.... دالرام دست از امام_

  آره؟.... خوادیم رو پسره نیا فقط که

.  کردم سکوت و دمیکش یآه  



 که  یفاخر لباس. بود شده بایز چقدر. دالرام سمت دیچرخ نگاهم

 بغض لیدل یب که آمد یم او به آنقدر بود دهیخر شیبرا نیشرو

.  کردمیم  

 به که قسم خدا  به که. داشتم او یبرا که ییها ینگران بابت دیشا

 یخوشبخت خواستم، یم خدا از  را بهار یخوشبخت که اندازه همان

. خواستمیم هم را دالرام  

  کم دالرام، ی برا را العاده فوق ینامزد کی از  یزی چ نیشرو

.  بود نذاشته  

.  بود داده غذا نوع 4 سفارش  ناهار، یبرا فقط  

  دسر همراه. پلو نیریش و کباب کباب،  جوجه گوشت، با پلو یباقال

.... و  نوشابه و ژله و  

 و اقوام از کی چیه نکهیا اما.... ینیریش و  وهیم نوع چند و

. لرزاندیم را دلم نبودند، ینامزد نیا در خودش شانیخو  

  به رو  مجلس، آخر  که خانم توران ی هیکنا و شی ن شتریب آن از و

: گفت من  

. دیباش نکرده بدبخت رو مادر یب  دختر نیا اریمه و تو دوارمیام_  

.  زدم چنگ در ستون به که گرفت یدرد چنان قلبم کردم حس یآن  

  آنکه یب خانم توران و گرفت  را دستم یفور که بود کنارم بهار

.  رفت ند،یبب وجودم در را زد که یشین اثر و اندازدیب ینگاه  

. رو  هیبق یاحرفه کن ول.... خدا رو تو.... مامان_  



  جان خانم و عمه یحت. مبل یرو نشاند و خانه سمت دیکش مرا و

  من حال که زده یا هیکنا خانم توران باز حتم به که زدند  حدس هم

. شده دگرگون آنقدر  

  و جواد محمد آمدن و خانم توران  رفتن از بعد و بود مجلس آخر اما

 من که نبود مهم  گرید ،یخانوادگ  یها  عکس گرفتن یبرا آصف آقا

. دمیشن یحرف چه  

 گذشته خاطرات ذهنم،  ی گوشه یحت  و. سوخت جگرم. سوخت قلبم

. سوخت دم،یشن که یا ه یکنا آتش ریز ام  

  کردند عوض لباس نیشرو و دالرام ،یخانوادگ یها  عکس از بعد

. رفتند  رونیب خانه از هم با و  

  قانون اگرچه. شد درهم شیها  اخم هم  اریمه موقع همان درست

 به دالرام شب، 8 ساعت از قبل تا نکردند، عقد  تا که بود گذاشته

!نداشت هم را دالرام نبود  طاقت انگار ی ول برگردد خانه  
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  دالرام#

 

  عوض را ام ینامزد لباس بود، یعال که ینامزد مراسم از بعد

. زدم  رونیب خانه از ن یشرو با و کردم  

 تیمحرم از بعد گرید اما شدم بابا یها اخم ی متوجه یحت آنکه با

. گرفت یم سخت دینبا نیشرو و من  

  ساعت از قبل دیبا من بود، گذاشته خودش که یقانون طبق من تازه

.  داشتم زمان یکل شب 8 تا و. بودمیم خانه شب 8  

  با نیشرو م،یشد نیماش سوار هم با و میزد  رونیب خانه از نکهیهم

:گفت شوق  

. خانم خوشگل  قربون_  

. کرد  روشن   را نیماش و زد دستم یرو یا بوسه بعد و  

   م؟یبر کجا خب_

:داد جواب  یا مقدمه چیه یب  او و دمیپرس من  

.... من ی خونه_  

. شد یخال  دلم لحظه، همان چرا دانمینم  

....  ای پارک میبر شهینم_  

. داد لمیتحو یاخم  

   ؟یترسیم ازم_



  هنوز ما.... داره فرق خونه بحث  یول!.... ییلولو مگه.... نه_

.  مینکرد عقد  

. سمتم دیچرخ و گذاشت فرمان یرو را چپش دست  

  بدون من.... بودم گفته بهت هم  نایا از قبل من....  دالرام نیبب_

 خوامیم که یهمون تو بدونم دیبا باالخره.... کنمی نم عقدت رابطه

 و  دور دختر کم یدونیم خودت.... میمحرم هم حاال.....  نه ای یهست

  خرج نهمهیا.... نرفتم کدوم چی ه  یخواستگار ی ول.... نبوده برم

  یکس همون تو بدونم  دینبا من اونوقت..... ینامزد نیا واسه کردم

.  نه ای  خوامیم که یهست  

 دختر نهمهیا..... افتاده جونت به که هیا خوره چه ن یا!.... نیشرو_

   دارن؟ رابطه مگه قبلش کننیم ازدواج هم با که پسر و

 ساله دو  ما.... هستن یطور نیا من یدوستا همه.... آره_

.... یومدین شمال، میبر سفر هی هم با ایب گفتم چقدر.... میباهم

 خوامیم رو تو من یول ست،ین برم و دور دختر کم هم االنش

.  خوشگلم  

  چرا.... امروز نیهم چرا. کردیم مضطربم ن، یشرو یحرفها

.  بود ام یزندگ   روز نیبهتر که یروز  همان  

.... میمحرم هفته دو تا حاال.... میبگرد میبر  امروز نیشرو_

  باشه؟

. د یکش یقیعم نفس  

   برم؟ کجا حاال.... باشه نمیا..... تو دست از_



. زدم ادیفر شوق با  

.  بگذره خوش بهمون که جا  هی.... دونمینم_  

:گفت و زد جا را دنده  

 عهد یبابا اگه.... ینرفت حاال  تا که ییجا هی برمتیم.... باشه_

  داره، یمعروف  یآب پارک امارات، بردمتیم ذاشت،یم انوستیدق

. میگذروند یم خوش یکل  

. شهیم یچ.... خوب یجا هی ببر منو نجایهم شما حاال_  

  یاینم اونم البد.... ؟یچ اون.... گرفتن  جشن برامون شب ها بچه_

؟یباش خونه دیبا شب 8 چون  

.  میداد قول .... نیشرو_  

.  دیکوب  فرمان یرو محکم را  دستش کف  

.  رمیگیم رو بابات نیا حال کردم که عقدت بذار_  

 

                         

 

    : توجه

 



 شده گرفته یواقع  داستان کی  از نیشرو و دالرام یماجرا تمام

  سر  بر نیشرو که ییبال و ییآشنا یروزها تعداد یحت.... است

....  و  آورد یم دالرام  

 

❌❌❌❌❌❌❌❌ 

 

 

گانه ی_هیمرض# محبوب سندهینو  قلم به        

 

     سندهینو واسم کانال  نکیبال یحت حرام_رمان_یکپ# 

 

           عشق  ثیحد کانال          

 

           • . • . •  

 

•┈┈••✾❣✾••┈┈• 

 @hadis_eshghe 



•┈┈••✾❣✾••┈┈• 

 

             اول پارت به رفتن        

 

https://eitaa.com/hadis_eshghe/18459 

   2چکیپ_مثل#

   نیآنال_رمان#

384_پارت#  

 

 

 

  خوشحال واقعا او کنار. گذاشتینم کم میبرا یز یچ نیشرو واقعا

.... اما بودم  

. گذشت ما ینامزد از روز سه  

.  گذاشتم دستش یرو  خرج هم خوب. میگشت هم  با روز،  سه هر  

 که غرب شهرک در معروف پاساژ کی از یچنان  آن یها دیخر از

.  رهیغ  و شهر ی ها  رستوران نیبهتر به رفتن تا بود  ییایتالیا برند  



  دمیپرس قدر  هر. بود صبح 8 ساعت قرارمان  چهارم، روز اما

.  دارم زیسوپرا  گفت چرا،  

 که باشم جوابگو نخواهم باز تا زدم  رونیب خانه از  ییواشک ناچار

.  شدم خارج خانه از نیشرو همراه  ،یزود  آن به صبح چرا  

.  شدم نشیماش  سوار که بود منتظرم خانه در دم  

.... سالم_  

. زد یقشنگ لبخند  

  م؟یبر.... من خانم  خوشگل سالم_

   کجا؟_

. افتاد راه د،یبگو آنکه از قبل و  

.  میشمال گهید ساعت سه میافتیب راه االن.... شمال تو دارم الیو هی_  

!  نیشرو_  

.  کرد بلند صداشو کالفه  

  حبسمون  تهران یتو.... ها مینامزد مثال..... ؟ی چ نیشرو_

.... دیباش خونه شب 8 ساعت قبل  د،ینر اونجا د،ینر نجایا.... کردن

. دالرام منه  مخ رو بابات یحرفا نیا  

. مینرس شب تا ترسمیم!.... شمال؟  میبر روزه هی آخه نیشرو_  

. خونه رسونمیم جت مثل  رو تو نیماش نیا با.... نترس_  



  دنیشن با صبح، اول همان از  که داشتم یحال چه آنروز دانمینم

. شد  دگرگون حالم ن، ی شرو  زیسوپرا  

. نشد که نشد  کنم منصرفش کردم یکار هر  

. بود کرده را زیچ همه فکر خودش  

 و پفک و پس یچ از. یخوراک از بود پر ن،یماش  عقب یصندل

  و همبرگر و شده یبند بسته ترش کباب جوجه تا گرفته تیسکویب

. رهیغ  

  یخوراک آنهمه کرد  میخواه وقت  یک روز کی در بودم مانده من و

!  میبخور را  

. بود شده شهیهم از  تر اخالق خوش  آنروز نیشرو  

  هم را صبحانه  وسائل یحت. دیخند و کرد یشوخ و  گفت را راه کل

. میکن  توقف مینباش مجبور صبحانه بخاطر تا بود برداشته  

.  میدیرس شیالیو به که بود 11 ساعت  یحوال درست و  

! شد باز نی زم کف تا دهانم ش،یالیو دنید با من و  

  اطیح وسط ی بایز یآبنما همان از.... بود قصر..... نبود الیو

  اطیح در که  الیو باز رو استخر تا گرفته الی و دلباز و بزرگ

  احاطه استخر دور ی باغچه یگلکار و بلند یوارهاید با که ،یپشت

....و خانه لیوسا یبایز دمانیچ یحت ای بود، شده  

..... یدار یقشنگ یالیو_  

: گفت داشتیم  بر را  سرم یرو شال کهیحال در و ستادیا و مقابلم  



.  عشقم رسهینم که تو یقشنگ به_  

. دیلرز دلم و نشست چشمانم در نگاهش  

: گفت یخاص لحن با و کرد باز را میموها  دور کش  

 صبر بخاطرت یلیخ.... دالرام نکن وونهید منو نیا از شتریب_

 خودت خراب منو نقدریا که یهست یدختر ن یاول تو.... کردم

.  یکرد  

  چند یبرا را عقلم که داشت یحس  چه دانمینم شیحرفها . کرد خامم

! انداخت کار از هیثان  
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 چشمم نحالیا با اما. روحم یحت نه و جسمم نه. نبود خوب حالم

.  نیشرو حرکات تکتک یرو  بود شده زوم  

  نبات یچا وانیل کی میبرا کهیحال در و رفت آشپزخانه سمت

: دمیپرس کرد،یم درست  



  شد؟ یچ..... خب_

! شد؟ یچ یچ_  

  شد؟ یچ یگفت نهمهیا.... کنمی نم عقدت رابطه  یب یگفت نهمهیا_

. آمد رون یب آشپزخانه از  زدیم هم که ینبات  ییچا وانیل با  

..... بخور رو نباتت یچا تو حاال_  

  که ات خانواده  از اون.... دونستمیم دیبا!.... بود؟ بهونه فقط پس_

.... که تو از نمیا ومد، ین ینامزد یتو هم نفر هی یحت  

.  کرد اخم  

.... ومدنین که نکردن حسابت  آدم ام خانواده_  

.  شد حرفش مات چشمانم  

  هم تو ینامزد حاال خوبه!.... رو؟  تو ای نکردن حساب آدم منو_

.  بوده  

 مبل یرو مقابلم و گذاشت میروبرو زیم  یرو را  نبات ییچا وانیل

. نشست  

 ام رهی خ زیآم ریتحق ینگاه با و انداخت یگرید یرو  را شیپا کی

. شد  

  با.... تتیقُزم خانواده اون با.... بدبخت نکردن حساب آدم رو تو_

.... حجرت عصر پدر اون  

. آورد در را پدرم یادا  و کرد کلفت را  شیصدا بعد و  



 8 ساعت گهیم  نیهمچ.... باشه خونه شب 8 ساعت دیبا دالرام_

 ساعت تا دخترش شبانه یها یپارت نصف تو نداره خبر انگار شب

.  دهیرقص یم من بغل تو شب نصفه 1  

: دمیکش ادیفر. ندارم  سکوت توان گرید کردم حس  

! ؟یزنی م سرکوفت یدار..... ینامرد یل یخ..... نیشرو_  

  من!.... واقعا؟ یهست یک یکرد فکر .... زنمیم سرکوفت..... آره_

  در واسم اصول و ادا تو مثل داشتم رابطه هیترک  ریسف دختر با

  تو از بهتر دختر تا صد... واقعا؟ یهست یک یکرد فکر.... اوردین

.  کردم نامزد تو با احمق ومن منه بر و دور  

.  زدیم حرف ینطور یا من با داشت شدینم باورم  

  یخواستگار یاومد  چرا یداشت من  از بهتر دختر صدتا اگه خب_

!!  من؟  

  رفته؟ ادتی ،یکرد  اصرار خودت_

 تیمسئول ی حوصله.... ندارم  و نداشتم ازدواج  طیشرا اصال من

.....  یخواستگار یایب دیبا یخوند گوشم تو یه تو ندارم، یریپذ

  ستم؟ی ن یزندگ اهل من  نگفتم بهت بارها

. زدم  ادیفر محکم  

 اگه.... تیخواستگار امیم بار هی من یگفت فقط تو..... دروغگو_

.... یاومد مادرت و پدر یب هم بعدش.... امینم گهید ینکرد قبول

 ما به که کن یراض  رو بابات که یخوند گوشم تو یه که یبود تو

. نده ریگ  



:گفت و مبل  یپشت به زد هیتک  

 یهست یا تحفه چه کردم فکر.... گهید بودم احمق..... خب آره_

  نامزد تو از بهتر با که  من سر بر  خاک دمید امروز اما..... حاال

  آخرشم ،ینامزد هی واسه یگذاشت دستم رو خرج اونهمه..... نکردم

..... یچیه به یچیه  

.  شد زانیآو ام قهیشق ی گوشه  از یسرد عرق و زدیم تند قلبم  

! ؟یچیه به یچیه یچ یعنی_  

: داد جواب کند نگاهم آنکه یب  

.... ازت ومدین خوشم..... یعنی_  
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. دیپر  سرم  از عقل ها، وانهید مثل که شد بد حالم چنان  



  و کردم پرتاب سمتش  را نبات ییچا وانیل ،یعصب حرکت کی در

. دمیکش غیج  

  دیبا ازدواج یبرا که ومدین خوشم  تو از هم من.... کثافت یعوض_

 رو االغ یتو که من سر بر خاک..... یکن تست رو   مردم یدخترا

. داشتم دوست  

 کدفعهی و کرد تنگ میبرا را  چپش چشم. برخاست جا از ناگهان

. شد ور حمله سمتم  

 و یبود ول ،ی پارت هر یتو روزید تا.... اشغال ببند رو دهنت_

  در دم من واسه حاال..... هرزه دالرام بودن گذاشته  رو اسمت

  نو؟یا یفهمیم.... دختره ادهیز  من یبرا که یز یچ.... ؟یآورد

  ینامزد روز چهار  فقط!... د؟یکش  کجا به کارمان. زدیم و گفتیم

!  آورد؟ دوام ما  

  آرام.... یجار  دهانم از خون و  کرد بمینص جانانه چک چند یوقت

  زور از زدیم نفس  نفس کهیحال  در و مبل یرو  نشست.... گرفت

:گفت بود، کرده یخال من صورت و سر  تو که ییبازو  

  که یا شده خراب همون گردونه برت ادیب آژانس زنمیم زنگ_

  بهش بمون جونت بابا همون شیپ برو..... خونه یگذاشت  رو  اسمش

  خروج و ورود ساعت واست که ینبود هم یا  تحفه نیهمچ بگو

. بود کرده نییتع  

. افتاد چشمم از یاشک  



  یکاغذ دستمال کی مثل او و دم یجنگ همه با ن،ی شرو بخاطر من

.  انداخت اش زباله سطل یتو مرا  

.  یگردونیم برم خودتم نجا،یا یآورد منو خودت_  

. صدادار زد یپوزخند  

 المیو از  که نیهم.... پادشاه؟ دختر کننیم  امر یچ گهید_

. کن شکر   رو خدا برو رونیب ننداختمت  

 بود نشده کم جسمم درد هنوز و سوختیم دستش ضرب از صورتم

. گرفت فرا را قلبم ی آتش ن،یشرو یحرفها  نیا با که  

. دمیکش غیج هیگر با  

 پست نقدریا یتون یم چطور.... یا زاده حروم هی تو..... یعوض_

. کثافت یباش  

 همان که زد گوشم یتو چنان و رساند من به را  خودش یجهش با

. شد لق دندانم  کردم حس لحظه  

  من یالی و از گمشو.... نده نسبت من به خودتو یها لقب_

.... رونیب  

  و گرفت را میبازو  یوقت اما باشد گفته راست که کردمینم باور و

  ابانیخ کف که داد هلم چنان و برد در دم تا مرا یراست یراست

. بودم او دست ی چهیباز مدت نیا تمام که کردم باور افتادم،  

. بودم افتاده آسفالت یرو  برهنه پا من و شد بسته الیو در  

.  ستمیگر یها ی ها و گذاشتم دستانم یرو  را سرم  



  هم را ام یگوش و کفش و فیک و  شد باز الیو در  که دینکش یطول

. کرد پرت سرم پشت  

 دلم یرو که یقیعم ترک همان مثل درست. شکست  ام یگوش

. بود برداشته  

. شناختمیم را یی جا نه و داشتم یپول نه. کنم چکار دیبا دانستمینم  

  و خورده، یلیس  یصورت خون، پر یدهان با و دمیپوش  را میها کفش

  انیاع یالیو از تا دمیکش را خودم لنگان لنگ بود، افتاده که یدندان

. شوم  دور یعوض ن یشرو یاشراف و  
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 اشکم که  شدم دور نیشرو یلعنت یالیو آن  از چقدر دانمینم

.  شد ریسراز  



  اصرار ،یعوض آن با ازدواج  یبرا چقدر که آمد ادمی دوباره باز

.  کردم  

  فیخف و خار را خودم نگونهی ا چرا که شدم متنفر یحت خودم از

.  کردم  

 که کردم فکر ، یشرج و گرم یهوا  آن در و خانه کی کنار نشستم

. برگردم خانه به ییرو چه با حاال  

. زد سرم به فکر هزار  

....  فرار یکی  

  اشتباه به اعتراف یکی

!  نیشرو به التماس.... هم یکی  

. ستم یگر باز و انداختم نییپا را سرم  

 جواد محمد به تنها گرفتم میتصم آخر  که کردم فکر یساعت مین دیشا

. میبگو  

. زدم زنگ لشیموبا به  

 حاال یلجباز و  قهر آن از بعد توانستمینم من!... بود سخت چقدر

. کنم کمک درخواست او از  

  دانستم ینم. ستمیگر بلند یصدا با و کردم قطع یفور را تماس

 ی خانه همان کنار ب،یغر  شهر  آن در و کنم سکوت توانمیم چقدر

. بمانم آشنا نا  



  تماس من با خودش جواد محمد که بود نگذشته شتریب یا قهیدق چند

.  گرفت  

....  نه ای بدهم  جواب بودم مانده  

.  نداشتم  شک جواد، محمد  بودن مرد و نی شرو ینامرد در  

  کمک او از گذاشتینم غرورم اما نداشتم شک گرید حاال الاقل

. بخواهم  

 تماس و خورد ی گوش ی صفحه به  دستم که بود اتمام به رو  تماسش

. شد وصل  

. بدهم جواب گذاشتینم میگلو یتو بغض اما دمیشن یم را شیصدا  

.... الو... یبود زده زنگ.... ؟یداشت کارم.... دالرام..... الو_

!  پس؟ یزنینم حرف چرا.... ادیم نیماش یصدا  

.  شکست بغضم لحظه یک و  

.... جواد محمد... الو_  

! ؟ییکجا!.... شده؟ یچ!.... ؟یکنیم هیگر_  

: گفتم ناچار و کردم یمکث  

  دنبالم؟ یایم بفرستم شنیلوک_

..... خب بده آدرس!.... ؟ییکجا مگه!... شن؟یلوک_  

..... ندارم رو  آدرسش_  

!  مگه؟ ستی ن اونجا نیشرو!.... خوبه؟ حالت_  



. رفت باال صدام یعصب  

  ای دنبالم یایم ..... ؟یدار نیشرو به چکار پرسم،یم دارم تو از_

  نه؟

.  دیکش یپُر نفس  

.  منتظرم.... بفرست شنیلوک_  

  که دینکش یطول  باز و فرستادم شنیلوک. کردم قطع را  تماس من و

.  زد زنگ  

. نزدم حرف  اما ستمیگر آهسته و دمیشن را شی صدا تنها نباریا  

! دالرام!.... ؟یزنی نم حرف  چرا!.... ؟یشمال تو!..... دالرام_  

  پوچ که یعشق  و خودم شانیپر حال به باز و کردم  قطع را تماس

. ستمیگر بود، رفته که ییآبرو و بود شده  

  و نشستم یشرج  یهوا آن با آفتاب، ریز خانه، همان  کنار همانجا

  مورد در ییفکرها چه با را راه طول تمام داندیم خدا..... آمد او

. آمد و بود کرده یرانندگ آنجا تا من،  
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.  یعصب هم یکم  و نگران.... آمد  

  لب و نیشرو دستان  رد تا گرفتم نییپا آنقدر اول  همان از را سرم

. ندینب را ام یخون  

! ؟یکنی م چکار نجایا!.... دالرام_  

 دنبالم سکوتم  از کالفه او و شدم نیماش سوار و ندادم را جوابش

. آمد  

: دیپرس باز  نشست، که نی ماش فرمان پشت  

  ؟یکرد  هیگر چرا و ی کنیم چکار نجایا یبگ یخواینم_

.... نکردم هیگر_  

:داد لمیتحو یعصب یا خنده  

. ومدیم تلفن پشت از ات هیگر یصدا!..... ؟ینکرد هیگر_  

 تر یعصب که خورده  سکوت مهر لبانم و بود نییپا همچنان سرم

. شد  

  یچ.... بزن حرف خب!.... اومدم؟ چطور یدونیم نجایهم تا_

  شده؟



 از لبانش که دی د صورتم در چه  دانمینم او و کردم بلند سر آهسته

.  شد باز کامل یا لحظه اخمانش گره و  گرفت فاصله هم  

! زده؟ کتکت!.... ه؟یخون لبت!.... لبت_  

. دیکش ادیفر که  کردم خم امکان حد  تا باز را سرم  

! کرده؟ ول نجایا  رو تو که کجاست یعوض اون_  

 چشمانم به باز  را اشک که داشت یسوز ،یبلند ی  همه با ادشیفر

. کشاند  

. شدیم  تر یعصب آرام آرام  او و ختمیریم  اشک آرام من  

 دست یچ واسه!.... کجاست؟ کثافتت نامزد او گمیم!..... توام؟ با_

! کرده؟ بلند روت  

  همان یجلو و شد  ادهیپ نیماش از بود، اشک و سکوت جوابم چون

.  برگشت بودم، نشسته که یا خانه  

. نمیبب رونی ب ایب.... یعوض  نیشرو..... یآ_  

 در به یچندبار  لگد با که دادمیم گوش  ادشیفر یصدا به تنها من و

.زد ناآشنا ی خانه آن  

 به دعوا و سوتفاهم کی آنکه از قبل و شدم ادهیپ  نیماش  از یفور

.  رفتم سمتش شود، اضافه آنروزم جنجال  

....  ستین نجایا  نیشرو خدا به_  

. نشست اهشیس چشمان  در صاف نگاهم  و ستادمیا مقابلش  



.  آمد چشمش به لبانم زخم حتما  باز و کرد نگاهم یا لحظه هم او  

. اوردمین یعوض اون سر  ییبال هی تا دالرام بزن حرف_  

. نکن یزی آبرور نجایا خدا رو تو.... نیماش تو میبر_  

. آمد دنبالم هم او و رفتم  نیماش سمت من  

:دیپرس باز و فرمان پشت نشست  

  شده؟ یچ_

.... برو افتیب راه_  

. کرد نگاهم یعصب  

 چشمت یپا!.... شمال اومدم دمیکوب تهران از!.... تو؟ یگیم یچ_

 ی کاسه یختیر   اشک بس از چشماتم.... هیخون لبت.... داره ورم

!  برم؟ افتمیب راه یگیم من به بعد خونه،  

.  انداخت چنگ میگلو به یبغض  

 راحت الت یخ حاال.... خوامینم رو  نیشرو....  خوامشینم_

.گهید برو..... شد؟  

  حرم در که یشب آن از شتریب یحت. بود یعصبان یلیخ اما افتاد راه

! ماند  قرار یپا مین و کساعتی او و برد خوابم رضا امام  

  سر نیا با و نجایا یبکشون منو که نهیا از بهتر بشم خفه یبگ بهم_

..... نپرسم یزیچ یبگ  بهم صورت و  

.... بدتر او حال و بود بد حالم  



  یزخم  کدام هر و دمیشنیم که ییحرفها از دادمیم  جان داشتم من و

. زدی م قلبم بر یکار  

  ن،یشرو با جواد محمد ی سهیمقا با یحت که بودم کور نقدریا چرا

!  نبردم؟ نیشرو ینامرد به یپ  

. ختمیر اشک و کردم سکوت  من و زد  حرف و زد  حرف او  

  و سر آن با مرا بابا کردم،یم دعا من و میدیرس تهران به که آنقدر

. ندینب صورت  
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 دعا که یزمان درست. بود یزمان بد اما شدم خانه وارد دلهره با

. نباشند ناهار سر  کردم یم دعا  

. بود اما  

  از جواب و سوال بدون بلکه کردم تند پا و انداختم نییپا را سرم

  سالن، کنار اول ی پله به دمیرس تا که بگذرم ناهارشان زیم کنار

.  آمد بابا یصدا  



 از پسره اون با سحر ی کله دمینفهم صبح یکرد فکر.... واستا_

! رون یب یزد خونه  

! ندادند؟ گوش  را عقلم  فرمان میپاها چرا دانمینم  

 پله یجلو  نییپا سر. ماندن  یرو بودند کرده  قفل میپاها انگار

  مرا و گرفت محکم را میبازو و آمد سمتم بابا که بودم ستادهیا

.  شد بلند مستانه یصدا موقع  همان و چرخاند  

. بوده نامزدش با ؟یدار چکارش.... اریمه_  

: داد جواب یعصب بابا و  

  ساعت فردا ترسمیم که شده  پررو اونقدر پسره اون!.... نامزدش_

. خونه ارتشیب شب نصفه 2  

 بلکه بود نییپا سرم و شدی م فشرده دستش ان یم  هنوز میبازو

. ندینب را صورتم  

   ؟یزود اون به صبح یرفت کجا.... خب_

:  گفت باز که کردم سکوت و دمیگز را لبم  

.  دارم کارش  ریبگ شمارشو_  

: گفتم اراده یب و کردم بلند سر چطور دمینفهم  

. دینزن زنگ.... نه_  

.  خورد چرخ صورتم یتو نگاهش  

! کبوده چشمت ریز ! .... چشمت_   



.  انداختم نییپا را   سرم یفور اما کردن یمخف یبرا بود شده رید و

. آورد باال نگاهش مقابل را سرم و کرد دراز دست بابا نباریا اما  

. لرزاند را دلم ، بود شده زوم صورتم یرو که نگاهش  و  اخمش،  

   زده؟ کتکت_

 پشت از هم بهار و مستانه یحت  شد باعث پاسخ، یب سوال  همان و

.  ندیایب من سمت  و برخیزند زیم  

  یتو را نیشرو دست ضرب آثار داشتند چشم جفت سه حاال

. دندیدیم صورتم  

. دیکش یبلند نیه مستانه  

! که داره ورم هم لبت_  

  بابا که انداخت یا وقفه  کالمشان  و شانی نگاهها نی ب  یا هیثان چند و

: گفت  

. بده شمارشو_  

....  به شد باز لبانم یفور  

.... خدا رو تو.... نه_  

  دست د،یکرد نامزد  ستین شتریب  روز چهار!.... ؟ یچ خدا رو تو_

! کرده بلند روت  

. ادیم شیپ نامزدا نیب ادیز دعواها نیا از.... بود ساده یدعوا هی_  



  دیام هنوز.... ندهد رخ بابا و ن یشرو نیب یریدرگ خواستمیم فقط

.... اما شودیم مانیپش  نیشرو که داشتم  

.  شد عوض بابا نگاه رنگ  

.  نمیبب کن  باز رو دهانت_  

 یجا حتما که شدم  ام شکسته دندان ی متوجه یآن اما شدم شوکه

.  بود آمده چشم به اش، یخال  

.  دیکش ادیفر سرم که شد چفت هم  یرو محکم لبانم  

.  نمیبب کن  باز دهنتو گفتم_  

  نگاهش و برداشت هم  یرو از را لبانم دستش،  شست با چنان و

.  افتاد دندانم یخال  یجا به قطعا  
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  که زد صورتم به یلیس چنان  که نبود، که یدندان یرو  نگاهش

. ها پله یرو شدم پرت  



  را  شیبازو جواد محمد همراه و برخاست مستانه غیج یصدا

. گرفتند  

  ای کشمیم رو خودم ای.... ؟یگفتیم که ینیشرو ن یشرو بود نیا_

  احمق..... دارم؟ نانیاطم بهش خوادینم قاتیتحق....  ن؟یشرو فقط

! شکسته رو دندونت زده  

. نداشتم گفتن یبرا  یحرف چیه گرید  

.... حاال و گرفتم  را نیشرو طرف یادیز خودم  

:زد  ادیفر بلند مستانه  

. کننیم یآشت فردا کردن، ییدعوا هی.... اریمه کن بس_  

 بابا سر یرو  که بود ینیبنز مثل مستانه حرف نیا انگار و

. ختندیر  

.... شکسته رو دندونش!.... سرت به زده!.... مستانه؟ یگیم یچ_

  روز چهار فقط!.... روز  چهار فقط.... کبوده چشمش یپا

!  نکرد رو رو، شیوونگید  

. آمد سمتم باز نگاهش و  

.... بده شمارشو_  

:گفتم هیگر با  که شود مانیپش  نیشرو دیشا داشتم دیام باز من و  

....  بابا_  

.  انگار کرد ترش وانهید بابا اسم همان  



  و دیکش رونیب جواد،  محمد و مستانه دستان چنگ  از را شی بازوها

و  زد ادیفر  

. شد  یخال سرم شی ها چک و مشت  

 هفته دو رفته ادتی.... کنم سرت تو خاک!.... شدم؟ بابات حاال_

!  یزد حرف من با یچطور قبل  

  که کردم ارتشیز که ییرضا امام همان به..... قسم خدا به اما

! نداشت درد ن،یشرو یلیس  و مشت ی اندازه به شیها مشت  

 مستانه زور با و  خسته کرد، هیتسو من با را میحرفها حساب یوقت

. مبل یرو افتاد و رفت عقب  جواد، محمد و  

  دانستمیم خدا به دانستمیم من و  آمد یم باال یسخت به یحت نفسش

. ام کرده اشتباه که  

  داشتم دیام  و خواستمیم بود، شده که هم میآبرو حفظ یبرا اما

. شود مانیپش نیشرو  

.  دمیشن را بابا یصدا که ستم یگریم آهسته  

.  نزدم کتکش باز تا کن جمعش چشمم یجلو از  نویا.... بهار_  

  سمت لنگان لنگ و شدم سرپا او ی بازو زور به و  آمد سمتم بهار و

. رفتم اتاقم  

!  دینخواب  صداها و سر اما  

.  بود بلند همچنان  مستانه و بابا ادیفر یصدا  

!  ؟یزد کتکش چرا.... یکرد خراب رو زیچ  همه!.... اریمه_  



 کمال و تمام ی وونهید هی امروز که نگو یچیه  گهید تو مستانه_

. هستم  

 که یکرد رو  کارا نیهم.... اریمه ستین تیترب نیا....  دمید بله_

. شده یفرار ازت دختر نیا  

.... میروان االن من.... مستانه ببند  رو دهنت گمیم_  

  خاموش آنها یصدا و سر تا میبود  کرده سکوت بهار  هم  و من هم

....  آنروز بود ینحس روز عجب و. شود  

! کردند  قهر هم با هم مستانه و بابا اما شد یچ دمینفهم من  
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  یخواه معذرت  و شود مانیپش نیشرو داشتم دی ام هنوز قدر هر

. شدمیم  دتریناام او، از یخبر یب با کند،  



 بابا، ی هیکنا و  شین ترس از من و. نشد او از یخبر  تمام کروزی

.  کردم حبس  اتاق در را خودم  

. گرفت تماس خودش شوم، و  نحس سفر آن از بعد روز دو اما  

 زد سرم به مثبت فکر یکل هیثان چند همان در و  کردم ذوق آنقدر

  آنروز رفت  ادمی پاک که کند،یم یعذرخواه من  از احتماال که

! انداخت رونی ب شیالیو از مرا چگونه نیشرو  

: گفت شد وصل تماس تا اما  

. دارم حرف باهات.... دنبالت امیم ۱۱  ساعت امروز_  

  همه اش، یاحوالپرس و سالم یب و کوتاه کالم ش،یصدا لحن آنکه با

  آمد که قرار سر داشتم، دیام هم  باز اما من، یبرا بود یا نشانه

. کند ابراز را اش یمانیپش و بزند حرف  

 خودم به  ، ساده دارید همان یبرا چقدر من  و شد  ۱۱ ساعت

!دمیرس  

 جواد محمد کتاب بودم، پمیت یبرا مناسب یمانتو و  شال دنبال یوقت

! کردم دایپ را  

 یبرا یگل شاخه....  » بخوانم تا دمیخر مشهد سفر در که یهمان

«.  همسرم  

! داشت ییبایز یها عاشقانه چه آمد ادمی و  

! نبود نیشرو وجود  در کدام چیه که خوردم  افسوس و  

. نبود منزل و داشت  یکار قرار بابا شکر را خدا  



 زدند یحرف نه اما  رومیم کجا که زدند حدس دیشا هم  بهار و مستانه

.  دندی پرس یزیچ نه و  

. بود  منتظرم یاصل ابانیخ سر  نیشرو  

 کتک بابا،  از کباری و خودش، از کباری دوبار، که یبدن آن با

. رفتم یاصل ابانیخ سر تا  یسخت به بود، کوفته و بود خورده  

. نداد یجواب یول دادم سالم گشودم، که را  نشیماش در  

  آنقدر شیها اخم! بود یشاک او انگار  من از شتریب. کردم  نگاهش

! زدم کتک را  او که بودم من  انگار بود محکم  

.  یدار کارم یگفت.... خب_  

.  نداختین من به هم ینگاه یحت  

: گشود لب یطوالن یمکث از بعد که بود ابان یخ به نگاهش  

..... میخورینم هم درد به ما_  

  را اش یمانیپش ابراز انتظار  چقدر. کرد نابودم جمله کی همان

! بود مانیپش او  چقدر و! داشتم  

. دهد ادامه او تا  شد باعث سکوتم  

  البته .... یستین خوامیم که یاون  تو نمیبیم کنمی م فکر قدر هر_

 یدایخر اون از.... یگذاشت دستم رو خرج یکل... نشد هم بد برات

 و ینامزد خود تا خودت، مال باشه، مبارکت که  گرفته ینامزد

  مال هم ینامزد یکادوها.... ییایتالیا پاساژ اون از دیخر هم بعدش

  ای یبخوا چه.... ستین شتریب هفته دو که هم ما تی محرم.... خودت



 و پدر با تو  بخاطر که فقط بگو رو احمق من.... شهیم تموم نه،

. شدم  ری درگ مادرم  

. آمد سمتم  نگاهش که  زدم یپوزخند  

! یتفاهم چه_  

!  تفاهم؟ کدوم_  

. نبودم عاشقش وقت  چیه ییگو. کردم  نگاهش نفرت با  

! شدم  ریدرگ پدرم با  چقدر یعوض ی تو بخاطر منم_  
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.  باز شد یعصب  

  دهنت؟ تو بزنم گهید یکی ا ی یبندیم دهنتو_

 و رابطه هی واسه الیو یکشوند منو یوقت.... ستین دیبع تو از_

 وجودت تو رتیغ  زار  دو و رونیب یکرد پرتم و ی زد کتکم بعدش



  چکار پول  یب ب،یغر  شهر هی یتو ابون،یخ یتو من که نبود

 آدم نهمهیا چشم یجلو نت،یماش  تو که ستین دیبع هم حاال!.... کنم

. یبزن کتکم  

  سمت را میرو. نمیبب را اش افهیق که خواستینم دلم گرید یحت

. رفت باال شیصدا که  برگرداندم پنجره  

 به ینامزد نی ا قبل اگه.... یبود خودت مقصر جون  احمق خب_

  ینم مونی نامزد زدن بهم به کار حاال ،یبود داده گوش حرفم

. دیرس  

  ییایح با یپا داشت را  خودش هوس. گرفت حرصم یلیخ.... نشد

!  نوشتیم من  

.  شدم رهیخ چشمانش در نفرت با و  سمتش دمیچرخ  

 دخترا با خوادیم  دلت که نهیا هم  مرضت.... نیشرو یضیمر تو_

  و تو.... ازدواج قبل تست یبذار رو  اسمش و یباش داشته رابطه

 و ستندین ها  یکثافتکار نیا اهل که ییدخترا و  من قدر تو امثال

  ها هرزه  همون از یکی با دیبا.... دیگشت ها هرزه با چون دیدونینم

 اشتباه موردت در که.... من ف یح فقط.... یکردیم ازدواج هم

 ابله من و یستین آدم تو گفت بهم جواد محمد چقدر.... کردم فکر

....  نه گفتم  

.  دیخند  

 که هست یج یبس شویر  برادر همون مثل یکی تو حق.... آره_

. دونهیم قدرتو  



:گفتم و برگرداندم را سرم  

! بود؟ نی هم حرفات_  

. بگم یپاپت دختر یتو به امیم یکرد فکر!.... یکرد فکر یچ پس_

!  بمون؟ من با... نکن رها منو خدا رو تو  

. شدم ادهیپ و کردم باز را  نشیماش در  

  تو مثل یکثافت از.... آشغال سطل  ندازمیم رو یدیخر یهرچ_

. تینامزد یر یادگی نمیا.... اشغال و فهیکث برسه، من به یهرچ  

 لمیتحو یپوزخند که نشیماش یتو کردم پرت را ام ینامزد انگشتر

.  شدم دور نشیماش از من و داد  

 با بودم، نیشرو نیماش دید در که یزمان تا خانه، ریمس برخالف

 و او دست یها  کتک ریز که ی تن درد یحت و برداشتم گام قدرت

. کردم  فراموش را  بود، شده ل ه بابا  

. شد تمام توانم. شکستم  شدم، خارج نگاهش درسید از که نیهم اما

.  ستمیگر و یا خانه کنار پله،  کی یرو نشستم  

.  دهیرس آخر به اش یزندگ که بود یکس مثل حالم  

  بیعج و بروم خانه خراب حال آن با خواستینم دلم چرا دانمینم

. بزنم حرف نفر کی با خواستیم دلم  

 نه و را خودش نه. نداشتم قبولش یحت آن از قبل تا که یکس

  یحرفها دنیشن  از بعد اتفاق، آن از بعد اما.... را  شیحرفها

!زدم زنگ جواد محمد به.... نیشرو  



 

 

 

گانه ی_هیمرض# محبوب سندهینو  قلم به        

 

     سندهینو واسم کانال  نکیبال یحت حرام_رمان_یکپ# 

 

           عشق  ثیحد کانال          

 

           • . • . •  

 

•┈┈••✾❣✾••┈┈• 

 @hadis_eshghe 

•┈┈••✾❣✾••┈┈• 

 

             اول پارت به رفتن        



 

https://eitaa.com/hadis_eshghe/18459 

   2چکیپ_مثل#

   نیآنال_رمان#

393_پارت#  

 

 

 

.  شد وصل تماس  

  شده؟ یچ!.... دالرام.... الو_

: گفتم زحمت به و دمیکش یآه  

. برات دارم زحمت_  

: دیپرس ینگران با و کرد یمکث  

  ؟ییکجا.... شده؟  یچ.... خدا ای_

. بزنم حرف باهات خوامیم....  ستمین خونه_  

  ؟ییکجا.... باشه_

....  ستین خوب  ادیز حالم.... فقط.... خونه کینزد.... ابانیخ تو_

. ایب زود  



  نشه بد حالت امی ب تا من.... خونه برو خب.... ست؟ین خوب حالت_

.  ابونیخ تو  

 نامزدم اسم که نامرد نی شرو و بود من حال فکر به او. گرفت دلم

  در مرا چ،یه نبود که حالم فکر به آنروز داشت، خودش یرو را

. انداخت رونیب شیالیو  از ب،یغر  شهر  

. نشکند بغضم خط پشت تا  دمیکش یپر نفس  

.  مونمیم منتظر.... بده ام یروح حال.... نه_  

  یسادگ و خودم  از حالم. شد ریسراز اشکم کردم،  قطع که را تماس

 خانواده ی همه  با یحت نیشرو مثل یآدم یبرا که خوردیم بهم ام

.  کردم رفتار و  زدم حرف بد ام  

  خاطراتم و ختمی ر اشک و ماندم پله همان یرو جواد محمد آمدن تا

.  کردم  مرور اول از را  

 یمن. شد  من ضامن محمد که یروز از.... نه.... اول  اول همان از

  بخاطر که سرم بر خاک.... بودم مست  نیشرو یمهمان یتو که

 تفاوت ی همه یرو.... مستانه یها  محبت یرو بستم چشم نیشرو

  یزندگ یها ی خوش ی همه یرو ....  نیشرو با جواد محمد یها

. ام  

 سمتم و شد ادهیپ ن یماش از کرد پارک ابانیخ کنار  را نیماش تا. آمد

. آمد  

  ؟یکنیم چکار نجایا_

! داشت فرق چقدر. کردم  نگاهش فقط  



....  کردنش نگاه یحت.... زدنش  حرف.... دنشیپوش لباس طرز  

. شد خم  

  شده؟ یچ!.... یکرد مرگم جون_

....  زد حرف شهینم نجایا_  

. دید را ابانیخ ته  تا نگاهش و دیچرخ سرش یفور  

  ؟یای ب راه یتونیم.... نجاست یا یقدم چند شاپ یکاف هی_

.  بود حالم علت دنبال و کردیم  نگاهم یگاه. افتادم راه و برخاستم  

 در مین و ساعت کی او که بودم افتاده یشب ادی چرا دانمینم من و

.  برنگردم هتل به ییتنها شب  من تا بود منتظرم رضا امام حرم  

  چقدر ،یشلوغ  آن و مغازه اونهمه نور ریز هتل،  تا حرم از مگر

  برگشت و رفت هتل تا او و حرم در برد خوابم  من!.... بود؟ راه

  که بودم احمق چقدر !.... کنم؟ یط  ییتنها را ریمس آن من مبادا که

! دمینفهم  را  کالمش منظور  ؟؛ییکجا د؛یکش  ادیفر سرم یوقت  

  سرم پشت و کرد  باز میبرا را یورود در. شاپ یکاف به میدیرس

. آمد  

:دیپرس او و نشستم شاپ یکاف یها یصندل از یکی پشت  

  بدم؟ سفارش یچ_

.... ییچا_  

.  داد کیک و ییچا سفارش او و  



  شده؟ یچ.... بگو_

:گفتم آهسته و گرفتم نییپا را سرم  

.  کن کمکم.... تونمینم گهید_  

   شده؟ یچ بگو.... منو یکشت_

. بفهمه بابا ینذار فعال و یکن کمکم بده قول_  

. دیکش نفس قیعم  

.... بگو_  

.  میبگو چطور ماندم من و  
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  ریسراز اشکانم و برگرداندم بود، دنیشن منتظر  که او از را سرم

. شد  

.... خوادینم منو گهی م نیشرو_  

.  دمیگز را لبم که شد بلند شیصدا  چنان ناگهان  

  چهار سر که هرته  شهر مگه....  شعور یب کهی مرت کرده غلط_

! بزنه؟ بهم  رو  ینامزد روز  

..... خدا رو تو!.... محمدجواد_  

  صورتش به یدست و گفت ی هللا  اال اله ال و بست چشم یعصب

. دیکش  

. بزنم حرف باهاش خوامیم بده رو شمارش_  

:  گفتم یفور  

.... خدا رو تو.... نه_  

....  نه یگفت  هیعوض پسره نیا گفتم یه.... ؟یچ خدا رو تو نه_

 دالرام بده شمارشو.... کنم رو  برات رو اش پرونده یحت ینذاشت

. سراغش رمیم و دارمیبرم اش پرونده یتو از وگرنه  

. ستم یگر آهسته و گذاشتم  سرم یرو  را دستم کف دو  

  ی مانده ته و  برود نیشرو سراغ جواد محمد تا بود مانده نیهم

  جواد محمد شیپ  ن،یشرو ی کنده  پوست و رک یحرفها  با م،یآبرو

. زدیبر  

.  شم راحت  همتون دست از  تا کشمیم خودمو..... خدا رو تو_  



. شد یعصبان  

 قبول خودتو  کار تاوان یخوای نم چرا!.... حرفا؟ نیا یچ یعنی_

  کارمو یذارینم چرا پس.... کنم  کمکت یخوایم یگفت.... ؟یکن

.  بدم انجام  

.  نگاهش آلود اشک یچشمان با و کردم بلند سر  

.  نیهم.... نفهمه فعال بابا که باشه  نیا فقط کمکت_  

: گفت لب  ری ز و دیکش یآه  

! آخه یدیم  حرصم چطور نیبب!... عجب.... خدا یا_  

  امروز.... بفهمه بابا نذار.... خواستم ازت کار هی.... خدا رو تو_

 یچ پسره نیا بپرسه ازم خوادیم  روز هر بابا یول شد تموم یهمچ

. شد  

. دیکش شیموها به یدست کالفه  

 ینامزد نیا که دهیفهم شیپ روز  دو همون بابا.... کنمینم گمون_

 نابود یعوض اون  واسه خودتو اصال.... دالرام.... رسهینم عقد به

.... شد تموم ینامزد تو یچ همه  کن شکر رو  خدا برو.... نکن  

. آمد سرم ییبال چه که دانستیم چه و  

. دیچک  چشمم از داغ  سرب مثل یاشک باز و بستم چشم  

. بخورم داشت اصرار او و آمد ییچا  

. نزدم غذا به لب روز دو نیا که گفته او  به بهار گفتیم  



 یکس چیه. زدمی نم غذا به لب دیبا حاال از!....بود ال یخ خوش چه و

  طونیش و شاد دختر  آن دالرام، گر ید من که دانستینم بهار یحت

!  ستمین گذشته  

 که ینامزد.... روز هی فقط اما.... رسما بودم نیشرو  زن حاال من

 حاال.... برد را ام یهست اما دینرس ازدواج به.... دینرس عقد به

  سرم نیشرو ییبال چه مینگو یکس  چیه به و کنم سکوت توانستمیم

  ؟یچ  بعدش اما آورد

. شودیم فاش  راز نیا یروز که دانستمیم  
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  باز بماند ادمی که  یزجر... دهم زجر  را خودم خواستیم دلم یلیخ

. نشوم ن یشرو امثال خام  



  در کرد، تمام را  زیچ همه نی شرو که  یروز همان   از را خودم

. کردم حبس اتاقم  

. شدمی نم خارج اتاق از شام نه و ناهار، نه صبحانه، نه   

  از«  همسرم یبرا یگل شاخه»   کتاب.... خواندمیم کتاب و

.... پورمهر محمدجواد  

. دمیفهمیم  را جمالتش تک تک مفهوم حاال  

  جواد محمد عاشق کتاب آن خواندن با محدثه چرا دمیفهمیم حاال

! بود شده  

. ستیچ آلود  هوس یها  عشق با پاک عشق فرق دمیفهمیم حاال  

 و خودم حال به.... ختمیر اشک یا صفحه 100  کتاب همان یپا

....  راز شد.... سکوت شد، میبرا تاوانش، که بودنم خام و یسادگ

. ختمیر اشک..... درد شد  

....  آمد دنمید که یکس نیاول...  امدمین رونیب اتاقم از کروزی یوقت

. بود بهار  

. کرد متعجبم که بود دستش  رو یزیچ  

.  ساالد با بود داگ هات چیساندو کی  

 غذا دلم اگه من! ....؟یآورد غذا برام که ی کرد فکر یچ_

. خوردمیم غذا نییپا ومدم یم خواستیم  

 میپا یرو  را ساالد و چیساندو ینیس و آمد جلو و زد یلبخند

. گذاشت  



. یدار دوست دونمیم که بخور نویا_  

! خورم؟یم چیساندو من گفته یک_  

:گفت  زنان لبخند بهار  

 کباب جوجه یگفت یوقت مشهد سفر  یتو تو گفت.... جواد محمد_

 کی از بعد دیشا حاال گفتیم.... یخوایم چیساندو یگفت ،یخورینم

. یبزن  چیساندو نیا به  لب دیشا  نزدن، غذا به لب روز  

. شد اشکم شدن یجار و چشمم   سوزش باعث یچ دانمینم  

:دیپرس و برداشت میپاها یرو  از را ینیس بهار  

  ؟یکن یم هیگر چرا_

  بدبختم؟ نقدریا من چرا.... بهار_

! دالرام_  

: گفت و دیکش  آغوش در مرا  

 ما.... داره یالعمل  عکس هی ایدن نیا یتو یکار هر .... زدلمیعز_

  پس زمان تا  یکن صبر فقط دی با حاال.... دالرام میگفت بهت همه

. بشه تموم تی خطا تاوان دادن  

  تا میخطا تاوان....  نمیبینم رو یخوشبخت یرو گهی د من!.... بهار_

. منه با عمرم آخر  

  خطاکاران یرو  به رو اش خونه در هم خدا یحت.... زمی عز نگو_

... رسهیم خوب یروزها باش مطمئن.... بندهینم  عمرشون آخر تا

.  ادیب خوب  یروزا تا بگذره دیبا روزها نیا.... فقط باش آروم  



 یکم قلبم درد ش، یحرفها با و ستمیگر بهار ی خواهرانه آغوش در

. شد دوا  

.  خوردم را چی ساندو.... بهار رفتن از بعد آنروز  

.... ختمیر اشک زدم، شده، سفارش چیساندو به که یگاز هر با

  اش، شده  سفارش چیساندو و بود تختم کنار هنوز محمدجواد کتاب

! نبود فکرم به او ی اندازه به نیشرو چرا.... دستم انیم  

   گوشم و  چشم نگونهیا که بود کرده دعا میبرا یکس چه دانمینم

. شد باز کدفعهی  

.... شد دیسف پس  آن از و بود یگرید رنگ  آن، از قبل تا ایدن انگار

! بود نیسنگ دن،ید نیا متیق یول... گرفتند رنگ میبرا ها آدم  

 ها یلیخ یبرا دیشا ها شبه کی نیا  از.... شدن عوض شبه کی من

  شیپا یسخت تاوان قطعا افتاده، اتفاق یکس هر یبرا اما افتدیب اتفاق

.  است داده  
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مستانه#  

 

 

. بود کرده حبس اتاقش در را خودش دالرام یروز چند  

 ینیسنگ  یروزها چه.... افتاده افتاده، یم دینبا که یاتفاق دانستمیم

. بود  

  انگار هم اریمه و بودم قهر دالرام زدن کتک بخاطر اریمه با من

 و نزند حرف من با قهر، ی بهانه به یروز چند آمد ینم بدش

. نشنود  را میحرفها  

. نبود راهش نیا.... و بود کرده قهر دالرام با هم اریمه  

.  بزنم حرف دالرام با خودم بودم کرده  قصد آنروز  

  اتاقش در دالرام  دنید به تا کردم یم را  میکارها تند و تند داشتم

.  شد اتاقمان وارد  اریمه که بروم  

 را  دستم مچ و آمد جلو که کردمیم مرتب را  زشیم  یرو  یها برگه

.  گرفت  

:گفت که زدم  حرف نه و کردم نگاهش نه  

! یکرد قهر من با چرا  تو!.... مستانه_  

.  نکرد اما کند رها تا دمیکش را دستم مچ  

.... اریمه کن ولم_  



  مقابل مرا و گرفت  هم  را گرمید دست مچ عیسر حرکت کی در

.  دیکش خودش  

.  کن نگاهم_  

: گفت باز که بودم برگردانده او از را سرم  

  منو.... خوردم قسم رو خدا.... ینکن نگاهم تا کنمی نم ولت خدا به_

. کن نگاه  

  لبش یرو کمرنگ یلبخند رگ  که کردم نگاهش تیجد با ناچار

. آمد  

   دارم؟ دوستت چقدر یدونیم_

.... اریمه کن بس_  

   نه؟ ای یدونیم.... بده جوابمو_

: گفتم حرص با  

 یحال چه من  ،ی زد رو دالرام چشمم یجلو یدونیم.... بگو تو_

  شدم؟

. یدی نفهم رو روزم اون حال تو.... مستانه.... مستانه_  

! ام ینامادر  هی چون حتما.... بگو.... فهممینم من آره_  

.  کرد اخم  

. نبود نیا  منظورم.... خواهشا نگو چرت_  

   بود؟ یچ منظورت پس.... بزنم  حرف یحت ینذاشت!... بود؟ یچ_



.  میختینر  بهمم باز تا کن  ول رو یلعنت اونروز.... مستانه_  

  نیهم  قرارمون.... نکن بلند دالرام یرو دست اما اریمه زیبر بهم_

  بخوره، سنگ به سرش میکن دعا میگفت.... رفته؟ ادتی.... بود

 االن دخترت.... شده  نیهم کنم فکر خب.... نکشه عقد به کارشون

  سراغش  هم پسره اون.... نرفته رونیب خونه از روزه چند

  کتکش چرا میخواست خدا از که شده یهمون یوقت پس... ومدهین

   ؟یزد

.  نبود خودم دست.... اونروز شدم وونهید_  

. کردم ثابت چشمانش در را نگاهم  

  هر در بدونه دیبا.... یپدرش تو.... اریمه باشه خودت دست_

  اون با شینامزد اگه کنه فکر دینبا.... یهست پشتش تو یطیشرا

....  بزن حرف  باهاش برو.... ی کنیم رهاش تو بخوره،  بهم پسره

.  اریمه برو.... اریب بدست رو  دلش برو  

. کرد  رها را دستانم  

. بگذره ی روز چند حاال_  

  رونیب اتاقش از شده  روز  چهار سه االن.... بگذره؟ گهید چقدر_

. دنشید برو.... بده خودش دست یکار هی ترسمیم.... ومدهین  

.  دیکش یپُر نفس  

. مستانه تو دست از یوا_  

. کرد نگاهم و برگشت. ستادیا که  رفت در سمت  



  قهر من با روزه  چهار سه که ببوس صورتمو.... شرط هی به_

.  یکرد  

. کردم  پرتاب سمتش رو دستم انیم ی ریگردگ دستمال  

! خدا به ییپررو یلیخ_  

. رفت و  زد یچشمک  

. کنم کتاب و حساب باهات که ام یدفتر حساب تو سمینویم پس_  
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  دالرام#

 

 



 ام یگوش یتو از را ینامزد یها  عکس تک تک داشتم اتاقم یتو

 در به ضربه چند که دمیکشیم  آه یعکس  هر یپا و کردمیم حذف

: گفتم است بهار کردمیم فکر که  من  و خورد اتاق  

....  بله_  

.  دیایب  اتاقم به که کردمینم هم را  فکرش یحت. بود بابا. شد باز در

 را پتو و دمیکش  دراز و یپاتخت یرو انداختم یفور  را ام یگوش

. انداختم سرم یرو  

.... واقعا دمیکشیم خجالت  

. بود گوشم یتو بابا یحرفها تک تک انگار  

.  نکردم باور من  و ستین ازدواج اهل پسره نیا گفت  من به چقدر  

. کند نابود را ام یزندگ تا نیشرو به فروختم مفت را خودم دیشا  

:گفت و تختم کنار نشست  

  شد باردار بار سه دو مادرت.... داد ینم بچه مادرت و من به خدا_

 اما موند بچه یماهگ هفت لیاوا تا بار، نیآخر. شدی م سقط بچه یول

 بود، دستگاه یتو که ماه کی از بعد و اومد ایدن به ماهه هفت

 رفت ایدن از مستانه اول همسر که  بود موقع همون درست.... ُمرد

  مادرت و شد ی بستر مارستانیب  شیروح بد حال  بخاطر مستانه و

 شد نیا.... کامل ی هفته دو.... داد ریش بود، رخوارهیش که بهار به

.  وابسته رها و من به و شد تو یریش  خواهر بهار که  

. دیکش یقیعم نفس  و کرد یمکث  



  که.... میبود شده دیام نا شدن دار بچه از گهید.... گذشت ها سال_

 ینم هم تو  کردمیم فکر لیاوا.... داد ما به رو تو خدا کدفعهی

  دواریام.... آخر ماه به دیرس مادرت یباردار یوقت اما.... یمون

  براش یکل و دختره بچه میدونست یم.... میداشت ذوق یکل.... میشد

 خواست مادرت ،یاومد ایدن به تو یوقت.... میبود دهیخر لباس

  یدل هر آرامش  باعث تو گفتیم.... دالرام بذاره رو اسمت

.... یشد ما  یزندگ  آرامش باعث که  یطور  همون.... یهست  

. دادمیم گوش شیحرفها به  پتو ریز هنوز من و کرد سکوت  

 یکس.... رو دخترم تک.... من شهیم.... بپرسم ازت خوامیم حاال_

  آرامش که یکس.... دهیبخش من به سخت امتحان یکل از بعد خدا که

 کتکت  اونروز اگه.... نخوام؟ دخترمو من شهیم.... بوده ام یزندگ

  اندازه به.... یدینفهم منو حال عمر  کی چون.... داشت لیدل زدم

نت ی ....  شب هر.... روز هر.... یکرد  تکرار حرفو نیا مدام س 

  کردمیم دیبا چکار.... نکرده یپدر برام بابام یگفت.... بار نیچند

 مسبب من یگفت بشم کینزد بهت اومدم وقت هر!.... نکردم؟ که

  از مادرت خود....  دالرام؟ کردم  چکار من.... مادرتم یها یبدبخت

 رو مستانه مادرت خود.... کنه  ازدواج من با خواست مستانه

 ینجوریا حاال که یبود کجا روزا  اون یتو تو،.... کرد یراض

 یمیصم دوست تا دو مادرت و مستانه.... ؟یکنیم قضاوتم

  چقدر.... بود سرش یباال مادرت یماریب یتو مستانه.... بودن

 با مستانه  امروز نیهم تا خدا به.... کرد مستانه به  رو تو سفارش

  که گفتم رو نایا!..... زدم؟ کتکت چرا که تو بخاطر بود قهر من

 ی حت.... یندار قبول رو ما تو گرچه میدار دوست ما ی همه یبدون



  بهار از حالتو روز   هر.... یشد  لج باهاش که یجواد  محمد  همون

 هیروح تو کنه  چکار که زنهیم حرف  بهار با داره مدام.... پرسهیم

  هی دیشا.... دالرام میا خانواده هی ما.... یاریب بدست رو ات

  واسه رو جونمون خدا به یول میشکست همو دل ناخواسته  ییروزا

.....  ینیبب رو ما حال یها ینگران نهمهیا هیکاف  فقط.... میدیم هم

 اون که حاال یحت.... میهست پشتت همه..... م یدار دوست همه

.....  رفته گذاشته که معلومه و ستین داشیپ گهید یعوض  

. زد میصدا و دیکش  سرم یرو  از را پتو. دیترک بغضم  

.... دالرام_  

. دیکش آغوشش در مرا او و نشستم  

 الزم برات دیشا شکست نیا.... ییبابا دختر..... یخودم  دختر تو_

. میدار دوست چقدر ما ی همه  که یبدون تا بود  
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 تمام و شود  ام یزندگ وارد ن یشرو بود الزم.... بود الزم واقعا

. بفهمم را  زهایچ یلیخ من تا کند نابود را ام یزندگ  

  اما کرد، پرواز قله کی یباال از که بود پرنده آن حال من حال

.... شکست را بالش  و زد نیزم را او سخت، یطوفان  

  بال همان با.... را  زیچ همه  بسازم نو از دوباره خواستمیم حاال

! شکسته  

 هیبق مثل و شکستم را اتاقم حصر بابا، یها صحبت از بعد آنکه با 

  تلخ طعم میلبخندها هنوز اما آمدم، شام،  و ناهار و صبحانه  زیم سر

.  دانستینم ی کس چی ه هنوز که داشت را  یراز  

 ها یلیخ. گذشت نیشرو و من ینامزد خوردن بهم از ماه کی

. خورده بهم ما ینامزد که دندیفهم  

  از گفتند شان همه و.... توران یمامان   و افروز یمامان  و جان خانم

. بود دایپ اول همان  

 آن به که یمراسم  از.... نیشرو  اقوام از یکی یحت امدنین از

 هیبق انگار که  گرید یزهایچ یلیخ.... از و شد برگذار سرعت

! دمیند من و دندید  

 نشسته دلم یرو  یسخت داغ. نداشتم دوست را زدن لبخند هنوز من

.  بود کرده غذا کم  و حرف کم مرا که بود  

  یالغر ن یا و. شدم الغر لویک 10 ماه، کی  همان عرض در

 محمد.... چیه  که مستانه. کرد  نگرانم هم را مستانه یحت فاحش،

.  دیپرسیم رو حالم مدام هم جواد  



  یحرفها یکل  جواد محمد نشستم،یم شام و ناهار زیم یپا یوقت

....  بود دیبع او از  که زدیم بامزه  

 و بود خون هنوز دلم اما کندیم را  نکاریا من حال یبرا دانستمیم

.  کردینم دوا را  زخمش داشت، یتلخ طعم که ییلبخندها با زخمش  

  چهل درست.... که خوردم را ام یزندگ یاصل ی ضربه یوقت اما

  در ترسناک یراتییتغ و گذشت نیشرو و من ینامزد از روز

. شد  احساس وجودم  

  هی حتما دی با که بود بد آنقدر.... بود بد یبدجور حالم ها صبح

. اورمین باال  تا گذاشتمیم دهانم  در شکالت  

.ترساندیم  مرا روز و  حال نیا چقدر و  

.  دادم شیآزما  نانیاطم یبرا اما بودم کرده شک  

 پله یرو افتادم. شد بد حالم شگاهی آزما همان یپا شد، مثبت یوقت و

. زانیآو دستم انیم ی برگه و  شگاهی آزما یها  

. کنم چکار دیبا که کنم فکر یحت دادینم  اجازه اشکانم  

  رد تا دمیچرخ  ابانیخ یتو آنقدر و آمدم نییپا ها پله از زحمت به

. بهتر  یکم حالم و شود پاک اشکانم  

 جواد محمد کوچه  سر درست که رفتم خانه سمت سست ییها قدم با

 ادهیپ نی ماش از و  کرد پارک خانه  در یجلو را نشیماش که دمید را

. شد  

. شد  رید ند،ینب روز و  حال آن با مرا تا  برگردم آمدم تا  



 و. بروم خانه سمت تا ستادیا. دی د کوچه سر مرا  و دیچرخ سرش

.  رفتم جلو خانه، سمت دیکشیم مرا زور به که ییپاها همان با من  

.... سالم_  

.... سالم_  

. شد  تر قی دق نگاهش  

  ؟یخوب_

.... خوبم.... آره_  

. گهیم گهید زیچ هی چشمات_  

:  گفتم ناچار که بدهم، نداشتم یجواب  

! خانم؟ هی چشم تو بزنه زل  دیبا فرمانده هی_  

. نشد ناراحت ام هیکنا  از اصال انگار و زد یکج لبخند  

 داد چشمات.... نزدم زل من ایثان.... داره فرق نگاه با نگاه اوال_

. یکرد  هیگر زنه،یم  

. خوبم گفتم_  

. شوم  وارد اول من تا  ستادیا کنار و کرد باز را خانه در  

 که رفتم ها پله سمت شدم خانه وارد  خراب، یروح  حال همان با

:زد میصدا جواد محمد  

  مخوف اتاق اون تو.... نییپا ایب کنمیم درست ییچا .... کن صبر_

....  نکن حبس  خودتو.... نمون  



   فرمانده؟  دستوره هی نمیا_

. شد واضح لبخندش  

.... ای یایم.... قطعا_  

!  سرم؟ زنیبر اتیعمل میت یها بچه یزنیم می سیب.... ؟یچ ای_  

.  دیخند  

  و مامان و بابا  زنمیم صدا هی.... نجاستیا من یات یعمل میت.... نه_

. نییپا متیاریم و اتاقت تو میزیر ی م خودم و بهار  

:گفتم   و زدم کالمش طنز از یلبخند  

. بکشه اونجا به کار ذارمینم.... فرمانده کن درست توییچا_  
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. دانشگاه بهار و بودند دیخر بابا و مستانه  

  فمیک درون را یلعنت شیآزما آن جواب و کردم عوض لباس

. یمخف  



  هم تیسکویب تا چند و بود کرده دم ییچا. آمدم نییپا ها پله از

.  بود دهیچ ی دست شیپ درون  

  هم من و بود نشسته آشپزخانه درون یخور  ناهار زیم پشت

: گفت که نشستم مقابلش یصندل  

   سراغش؟ برم یخوایم_

   ؟یک سراغ_

... گهید  نیشرو سراغ_  

.  برگرداندم نگاهش از را سرم کالفه و دمیکش یآه  

....  نه_  

 هی تو تیشکا با میتونیم هاش یکثافتکار  پرونده اون  با.... چرا؟_

.... میکن ادبش یاساس جور  

. ندارم تیشکا و یریدرگ ی حوصله.... محمد کن بس_  

  اش قهی خودم رمی م ،یچیه تمیشکا  اصال ایثان.... اوال جواد، محمد_

  خجالتش از یحساب  زد، کتکت که  یروز اون بابت و رمی گیم رو

. شهیم خنک تو دل الاقل.... امیم در  

:گفتم  و کردم نگاهش. گرفت بغضم  

.... بازداشتگاه یافتیم_  

. یشیم آروم  تو عوضش.... سرت یفدا_  

  داشتم؟ یتیاهم چه  من.... بود؟ فکرم به نقدریا چرا



  بشه؟ یچ  که بشم آروم_

.  کرد اخم  

 تا شبید مامان.... میشیم آروم همه یبش آروم تو!.... بشه؟ یچ_

.... نگرانته بهار.... ختهیر بهم اعصابش بابا....  دینخواب صبح  

. زدم زل  چشمانش یتو  

  ؟یچ تو_

. اش یصندل یپشت به زد ه یتک اخم همان با  

.  کنم ثابت مو  یبرادر یجور چه گهید.... نکنه درد دستت_  

.... کاش.... نبود برادرم کاش!... برادر  

. کردم عوض را بحث و دمیکش یآه  

  ت؟ ییچا کو پس_

  سر  رو شم خراب برم.... ینداد جوابمو .... کن صبر.... کردم دم_

   ن؟یشرو

....  نه_  

!  آخه؟ چرا_  

  هی کشش  اصال من یثان در.... یتالف واسه رهید کماهی بعد_

 یجا هی فقط دلم.... خوبم ینجوریهم... ندارم رو  گهید یریدرگ

 مونده بغض ن یا شر از تا کنم ه یگر یحساب برم که خوادیم خلوت

. بشم  راحت گلوم یتو  



....  مشهد واسه م یکنیم نام ثبت باز دوباره میدار_  

.  شد جلبش دوباره نگاهم  

   ؟یک.... واقعا؟_

  ؟یایب یخوایم.... ماه نی هم آخر_

 میبرا یقبل مسافرت  خوب خاطرات تمام و زدم یرنگ یب لبخند

 داشت را میهوا  چقدر الحق و بود یخوب همسفر واقعا  او. شد زنده

. کردم یلجباز او با چقدر  احمق من و  

:دمیپرس و انداختم نییپا را سرم   تفکر نیا از  

!  مشهد؟ یببر منو  بازم یحاضر....  یقبل سفر اون از بعد یعنی_  

.  چکارم من ده،یطلب رو تو آقا یوقت.... ؟یاین چرا آره_  

  نگاهش جذب چشمانم  اریاخت یب. کردم بلند سر و زدم یتلخ لبخند

. شد  

.... باز ینزن داد سرم بده قول_  

.  دیخند  

.  ینذار قرار یپا ساعت کی منو و یایب وقت سر بده قول تو_  

.... فرمانده چشم_  
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. گرفتم را ممیتصم ،ی فکر یریدرگ یکل از بعد من و. بود شده شب

  منحوس موجود آن شر از تا  کند کمکم توانستیم که یکس تنها

. بود سایپر شوم، راحت  

. شناسدیم را نکاریا متخصص دکتر که دانستمیم  

. زدم زنگ سایپر به ها، مدت از بعد  

.... الو_  

  ها یپارت تو شبا گهید.... تو؟ ییکجا.... خانم دالرام به به_

.... . که نکنه ها کلک یا.... نیشرو نه یا یم تو نه... یاینم  

. دمیکش تمیجاهل دوران یها  حماقت از یآه  

....  کن ولش رو نایا.... ندارم خبر نیشرو از  من نه،... سالم_

  بچه شر از که ی کرد یمعرف الیژ  به زنان متخصص دکتر  هی ادتهی

   بشه؟ راحت اش

 خودت واسه!.... ینبود حرفا نیا اهل که تو.... اوه اوه_

   ؟یخوایم

. بهم یدیم  شمارشو.... خوامیم دوستام از یکی واسه وونهید_  



 دکتر هی مطب تو تازه.... زه یتم کارش یول باالست متشیق_

. که  یدونیم.... باشه راحت التیخ که  هست متخصص  

. بده شمارشو.... دونمیم آره_  

 سهم بگو دوستت به اول!.... ی دار عجله چقدر  خوشگلم چشم_

. بدم رو شمارش تا بده منو یمعرف  

.  زدم میموها به یچنگ کالفه  

  ؟ تیمعرف حق چقدره_

.... تومن هی_  

! ون؟یلیم کی_  

.... رهیگیم دکتر  هم ونیلیم دو تازه....  ؟یکرد فکر یچ پس_  

! سا؟یپر خبره چه_  

... نداره تخصص دارم، سراغ هم ینیزم  ریز دکتر یخواینم_

  یشانس یول بدم؟ آدرسشو یخوایم... نکارسیا ی ول هست معتادم

.  مونهیم زنده ای رهیمیم دوستت ای گهید هست  

. فعال... زنمیم زنگ بهت  گمیم بهش_  

. یبا_  

  بودم مانده. تختم یرو  کردم پرت حرص با و کردم  قطع را یگوش

. افتادم جواد محمد ادی که کنم  جور چطور را سایپر و دکتر پول  

:گفت که زدم در به ضربه چند. رفتم اتاقش سمت فوري  



.... بهار تو ایب_  

: گفتم و  کردم  باز را در  

.... ستین بهار_  

 زیم پشت از . زد ادیفر دنمید از چشمانش که  شد متعجب آنقدر

.  زد شی موها به یچنگ و  برخاست کارش  

!  ییتو_  

  فرمانده؟ یکن یم کمکم.... اتاقت؟ امیب ینداشت توقع_

.  کرد اشاره زکارشیم یصندل به متفکرانه  

.... نیبش_  

. نشست تختش  ی لبه هم خودش  

  شده؟ یچ بگو_

  تکان دهانم در را زبانم یسخت به  و کارش زیم یصندل یرو نشستم

. دادم  

.  دارم الزم پول مقدار هی_  

. کرد بلند سر حرفم، دنیشن با که بود گرفته نییپا را سرش  

.... هی باز یخوایم نکنه.... دالرام؟ سرته تو یچ_  

....  ستمین یقبل دالرام اون گهید نترس.... دارم الزم خدا به_

.  گمیم راست خدا  به.... کنم درست شر خوامینم  

. دیکش یبلند نفس  



  ؟یدار  الزم چقدر_

: گفتم یاحتمال یها  دارو احتساب با و کردم یمکث  

. ونیلیم مین و سه_  

  ینگ تا!.... دالرام؟ یکن چکار یخوایم!.... ونیلیم مین و سه_

. کنمینم کمکت  
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.... بگو یکن کمک یخواینم.... دارم الزم خدا به گفتم_  

. برخاستم  ناچار من و کرد سکوت  

. یچیه پس.... باشه_  

:گفت که  رفتم اتاقش در تا  



  خرجش یخوایم که ییاونجا اما دمیم رو پول نیا  بهت خب یلیخ_

. کشمیم کارت و امیم باهات خودم یکن  

 نییپا را سرم که خورد گره  نگاهش در نگاهم. شد حبس نفسم

:گفتم و انداختم  

....  تونمینم_  

. تیعصبان با اما دیخند. شد یعصب  

 یگینم یول یخوایم پول ، یخوایم کمک که هیکار چه نیا_

 تازه.... یشد  آروم تو کنهیم فکر داره بابا تازه دالرام!.... ه؟یچ

. نکن خرابش .... یکرد  رییتغ کردم باور  

: گفتم که  بود نییپا نگاهش از هنوز سرم  

  آرامش که کنمینم یکار که دمیم قول بهت.... کردم رییتغ.... آره_

. بخوره بهم خونه نیا  

. دیکوب چپش ی پا ران  یرو محکم را  دستش کف  

.... خدا یوا یا_  

. ستادیا باالخره و زد قدم  بار نیچند اتاقش  وسط و برخاست  

 ینم یکس به که  یندار نانیاطم بهم هنوز یعنی.... ؟یگینم پس_

  گم؟

. نگاهش و کردم بلند سر  



 بذار.... بذار.... یول.... دارم  کامل نانیاطم بهت وقته یلیخ_ 

  خودمه  بخاطر نیا.... یندون خوامیم.... سخته برام گفتنش.... نگم

....  تو نه  

.  زد شیموها به یچنگ. شد کالفه  

.... نکرده  ییخدا نکنه که لرزهیم دلم یزنیم حرف  ینجوریا_  

 خونه از پول نیا با خوامیم نه.... نباش نگرانم.... منه با خدا_

 الزم.... یمهمون برم بابا ای تو اجازه یب خوامی م نه و کنم فرار

. دمیم پس  فرصت نیاول تو دمیم قول بهت.... خدا به دارم  

.  کرد یاخم  

.... یگینم که هستم  یکار نیا نگران من!.... خواست؟ پولو یک_  

  به.... مامانم خاک ارواح به.... خودم جان به.... دادم قول بهت_

. کنمینم درست  شر.... نباش نگران.... خدا  

:دیپرس باز و کرد فوت  لبانش نیب از محکم  را نفسش  

  باشم؟ یخوب کمک دیشا.... امیب باهات یذارینم_

:گفتم زده خجالت و زدم محبتش از  یکمرنگ لبخند  

. کنم یم  خواهش.... معذبم.... تونمینم من.... من.... نه_  

   زم؟یبر کارتت به ای یخوایم پول.... خب یلیخ_

.  کنمیم جبران.... فرمانده ممنونم یلیخ.... لطفا زیبر کارتم به_  

:گفت که جا از برخاستم  



 نشه که نکن یکار خدا رو تو.... باشه خودت  به حواست فقط_

. کرد جبران  

: گفتم و زدم یلبخند  

.... راحت التیخ_  

:گفت باز که رفتم اتاقش در دم تا  

.... که باشم مطمئن.... دالرام_  

:گفتم نگفته  

.... باش مطمئن_  

 

 

 

گانه ی_هیمرض# محبوب سندهینو  قلم به        

 

     سندهینو واسم کانال  نکیبال یحت حرام_رمان_یکپ# 

 

           عشق  ثیحد کانال          

 

           • . • . •  



 

•┈┈••✾❣✾••┈┈• 

 @hadis_eshghe 

•┈┈••✾❣✾••┈┈• 

 

             اول پارت به رفتن        

 

https://eitaa.com/hadis_eshghe/18459 

   2چکیپ_مثل#

   نیآنال_رمان#

402_پارت#  

 

 

 

.  کند زیوار میبرا را پول جواد محمد تا شدم منتظر تمام کروزی  

 محمد تیجد با  صبحانه زیم سر بعد روز صبح.  نشد یخبر اما

. شدم  رو روبه جواد  



  خت،یریم ییچا خودش یبرا داشت که بهار نگاه از دور آهسته

:گفتم  

. هستم پول منتظر_  

: داد را جوابم آهسته کند، نگاهم آنکه یب هم او و  

.... پول یب پول ای امیم باهات ای.... کردم فکر  رو  روزید تمام_  

. یکرد قبول تو_  

. کرد  زمزمه و کرد نگاهم تیجد با  

 سر ییبال هی باز... یکن چکار باهاش  یخوایم دونمینم که یپول_

   ؟یکن درست شر و یاریب خودت

!  محمدجواد_  

.  شدم سکوت به مجبور که نشست زیم پشت شی چا وانیل با بهار  

:گفت و انداخت جواد محمد و من به متفاوت ینگاه بهار  

   ستم؟ین مزاحم_

. جواد محمد نه و دادم یجواب من نه  

  تا و خوردیم صبحانه داشت تیجد با. کردمیم  نگاهش یگاه گه

. رفتم او با خانه اط یح تا برخاستم هم  من برخاست،  

.... واستا_  

.  کردم  نگاهش  و ستادمیا مقابلش و رساندم او به را خودم که ستادیا

: گفتم که  کردیم فرار من به کردن نگاه از  



  درست شر که دادم قول بهت.... دارم ازین پول اون به من_

. کنمینم  

. متاسفم ای یگیم بهم  ای..... کنم کمکت تونمینم من_  

. شدم یعصب  

  کمکم یگفت.... یکرد قبول رو قولم تو.... ییدروغگو هی تو_

. یکنیم  

.  خودته بخاطر.... نه گمیم حاال_  

.... باشه.... فرمانده باشه_  

  در من و. نگاهم و کرد بلند را سرش. رفتم عقب به یقدم چند

:گفتم بود او به هنوز نگاهم که یحال  

.  کنمینم حساب هم کمکت رو  و گمینم بهت یچیه گهید پس_  

 برگشت با که بود صبحانه زیم  پشت هنوز بهار. خانه به برگشتم

: دیپرس من  

  دالرام؟ خوبه یچ همه_

.... آره_  

  بودم؟ جواد محمد با حرفات مزاحم من_

. بود یخصوص حرف هی.... جان بهار نه_  

. انداخت باال ییاَبرو  



 چه که یگفتیم منم به.... ماجرا نیا از قبل.... یخصوص!.... اوه_

. یدار  ییها یخصوص  

. ندارم حوصله گهید خدا به.... نکن برداشت سؤ خواهشا بهار_  

 داشتم، عجله عالجش،  یبرا که یدرد با من و کرد  سکوت بهار

. رفتم  فرو فکر در تنها  

  ناخوش یبو . کردمیم یمخف همه از را تهوعم حالت روز  هر

. بودم دکتر پول کردن جور دنبال باز و کردمیم  تحمل را غذاها  

 آنکه از قبل و کردیم  حفظ کباری  نی هم را میآبرو خدا خواستیم دلم

. دی رس یم ادمیفر به شدند،یم باخبر  رازم  از گرانید  
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.  کردم قهر او با زد،  قولش ری ز جواد محمد که یروز همان از  

: گفت من به رو  عمدا  شام سر  

  ؟یبد من به رو یسبز  سبد شهیم_



. دادم او به را یسبز سبد نه و کردم نگاهش نه من و  

. نشستم اخم با  صبحانه زیم سر ، جواد محمد هم  آن از بعد روز  

  او به هم ینگاه مین یحت من و آمد سمتم جواد محمد نگاه یبار چند

.  انداختمیم  

: گفت و برخاست صبحانه زیم پشت از جواد محمد  

. دارم  کارت ؟یایب  قهیدق چند شهیم_  

 محمد به  نگاه یب که آمد سمتم بهار یحت و بابا و مستانه نگاه

:گفتم بود،  ستادهیا هنوز  ،ی ناهارخور زیم  کنار که یجواد  

. ندارم شما با یکار من_  

 چیه یب بعد و کرد   نگاهم فقط یا هیثان چند همه، کنجکاو  نگاه ریز

.  رفت یحرف  

 هیبق تا نشوم حاضر ناهار زیم سر دادم حیترج من و بود شده  ظهر

 یوقت درست. آمد اتاقم به بهار اما... نکنم کنجکاو آن از شتریب را

  تیسکویب خوردن به و نشدم حاضر ناهار زیم سر  ارمیو بخاطر که

.  کردم اکتفا ساده  

.  کرد متعجب مرا که بود دستش یبزرگ پاکت  

. خوردیم تولد یکادو به ها ک بود یپاکت یرو نگاهم  

.  باشم اومده ایدن به وریشهر  که آد ینم ادمی_  

.  دیخند  



. فرستاده برات جواد محمد نویا_  

. گرفتم بهار از را پاکت یفور و شد حبس نفسم یا لحظه  

. زدم لبخند و دمید را پاکت درون ی هیهد کارت  یکل نگاه کی با  

  ه؟یچ هیهد ابن مناسبت یبگ بهم ی خواینم هنوزم_

.  یبپرس محمد از دیبا نویا.... است هیهد هی فقط..... خب_  

! د یبگ یزیچ من به دیخواینم دوتا شما پس.... باشه_  

  جواد محمد از برو.... نداره یخاص مناسبت خدا به.... جان بهار_

.  بپرس  

. زد یمعنادار لبخند  

. باشه مبارکت.... ستین مهم.... باشه.... گفت رو نیهم اونم_  

. کردم یخال تختم یرو  یفور را پاکت من و رفت بهار  

  ونیلیم سه مبلغ به هیهد کارت و نامه کی و بود سرخ گل شاخه هی

. پانصد و  

.  کردم باز را  اش نامه یفور  

.... کردم اثبات بهت را بودنم  رازدار من نکهیا با ینگفت من به_

 از بعد دونمی م که مخصوصا.... دارم نانیاطم بهت من.... باشه

 اگه.... یستین ییدردسرها نیهمچ دنبال گهید  ن،یشرو ینامرد

 فقط.... بود خودم ناآرام دل بخاطر ندادم بهت رو پول نیا روزید

. یباش خودت مراقب بده قول  



. دمیکش نییپا چشمانم یجلو از را اش نامه  

  فکرم به نقدری ا نکهیا. اش نامه کلمات تک تک سراغ  رفت  فکرم

:  کرد باز جمله نیا به را لبانم و  آورد لبم به یلبخند مراقبم، و بود  

. فرمانده کنمیم جبران_  

 که یمتخصص دکتر به گرفت میبرا سایپر که یوقت با آنروز یفردا

. رفتم بود،  کرده یمعرف  

. نداشتم هم یا چاره اما داشتم ترس  

. شدم دکتر اتاق وارد معرف، اسم گفتن با  

. افزود ترسم به شتریب که کردم پر یا نامه  تیرضا فرم  

.... یکرد اقدام زود یلیخ.... نترس.... تخت یرو بخواب_

. ریبگ داروخونه از حتما  هم رو  داروهات  
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. نبود ندارد، درد و نترسم بود، گفته دکتر  که هم آنقدر  

. برسانم خانه به را خودم  چطور ماندم که شد بد حالم چنان  

: گفتم  و گرفتم دربست مطب در یجلو از یبدبخت با  

. دیدار نگه داروخانه هی دم.... دیببخش آقا_  

. باال سن بود یرمردیپ راننده  

.  دخترم چشم_  

 به مار مثل درد از. شوم ادهیپ ن یماش از چطور حال آن با ماندم و

  که بودم داده ه یتک جلو یصندل  یپشت را سرم و دمیچیپیم خودم

:دیپرس راننده  رمردیپ خود  

  رو  داروهات ی نسخه یخوایم....  ستین خوب حالت تو دخترم_

   رم؟یبگ برات من یبد

. ستین خوب حالم دیببخش ممنون_  

.  دکتر یومدیم ییتنها  دی نبا نحالتیا با_  

.  گرفت مهربان  ی راننده آن  را  میداروها و  

  را  ُمَسکن آمپول تا باشد خانه بهار برسم خانه به ی وقت کردمیم دعا

. بزند میبرا  

 یجلو تا یسخت به و کردم حساب را راننده پول خانه درب یجلو

.  رفتم در  

. شود باز خانه در زودتر بلکه گذاشتم، در زنگ  یرو را دستم  



. شدم خانه وارد نبود وجودم در گرید که یتوان با  من و شد باز در  

.  دهیچیپ خانه در غذا یبو و بود شده  ظهر سر  

  بلند اشپزخانه درون همان از بابا که بودند ناهار زیم  سر همه

:دیپرس  

! ؟یاومد حاال  و یرفت خونه از صبح از.... حاال؟ تا یبود کجا_  

 بود، نییپا هم فشارم قطعا و نداشتم دنیکش درد توان گرید که من و

:گفتم بلند توانم نیآخر با  

.  کن  کمکم.... بهار_  

  و شدند بلند  زیم سر از همه بهار یجا به و.  در  یجلو افتادم و

.  سمتم دندیدو  

  در را جانم ی ب تن و آمد سرم  یباال که بود یکس  نیاول مستانه

.  دیکش آغوشش  

  دالرام؟ شده چت.... بده مرگم خدا_

: زد  ادیفر بهار و  

. ستین خوب  حالش.... اورژانس دیبزن زنگ_  

  طرف دو را  دستش دو.... بابا و تلفن سمت دی دو جواد محمد و

.  گذاشت صورتم  

! یبود خوب صبح که تو اومده؟ سرت ییبال چه.... جان دالرام_  



.  بود گرفته را اورژانس  شماره که بود یجواد محمد به من نگاه و

:زدم ادیفر بلند  

. خوبم....  کن  قطعش_  

:گفت جواد محمد یجا به بهار و  

. ادیب اورژانس بذار دالرام یندار رو به رنگ_  

: زدم ادیفر باز من و  

....  کن  قطعش_  

 باال را میداروها پاکت که نه ای بزند حرف که بود مانده محمد و

: گفتم و آوردم  

.  کن قطعش.... بهم داده دارو.... دکتر  رفتم خودم_  

.  کرد جواد  محمد روبه و  انداخت میداروها به ینگاه بهار  

. جواد محمد کن  قطعش_  
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: گفت بهار که افتادم تخت یرو و رفتم اتاقم تا بابا و بهار کمک با  

.  زنمیم رو هاش  آمپول من.... دیبر لطفا بابا_  

.  رفت رونیب اتاقم از اما. کرد نگاهم ینگران با بابا  

:گفت و نشست تخت ی لبه بهار  

 دکتر مال داروهات نیا.... دالرام بگو رو  راستش من به_

  ادیب زنان دکتر بزنم زنگ دیبا اورژانس یجا  به االن.... زنانه

. سرت یباال  

.  گرفتم  را  دستش یفور  

  دکتر خودم من.... من جان.... کنمیم  خواهش.... نه.... بهار_

. شمیم  خوب بزنم رو هام آمپول.... ستین یزیچ.... رفتم  

. دیکش یآه  

! حالتو؟ ینی بینم!.... دالرام_  

. شمیم خوب کنم استفاده رو  داروهام.... خدا به شمیم خوب_  

.  شود آرام تا دیکش یقیعم نفس نگران و کالفه  

 هی برات فرستمیم رو جواد محمد.... بزنم رو آمپولت تا برگرد_

ُرم . نهییپا فشارت.... رهیبگ س   

.... ممنونم_  

. نگرانتم.... دالرام؟ شده یچ بگو من به_  



. شمیم بهتر بخوابم بذار.... نشده یزیچ_  

.  رفت رونیب اتاق از و زد را  ها آمپول من اصرار با بهار  

. خواب  گرم چشمانم و شد بهتر یکم حالم  داروها قیتزر با  

ُرم میبرا هم بهار  خوشحال. رفت رونیب اتاق از  و کرد وصل یس 

. بودم  

  شر از که دیارز یم اما بود ناخوش حالم و داشتم درد آنکه با

. شدم و  شوم  خالص آورد، سرم او که ییبال هر و  نیشرو  

.  زد یسر اتاقم به بهار که  بود ظهر از بعد  

   چطوري؟_

. خوبم یلیخ_  

.  زد یپوزخند  

 خوادیم جواد محمد.... یشد بهتر یول یستین که خوب یلیخ_

.  نتتیبب  

! منو؟_  

.... رو تو... آره_  

.... خوابم  بگو بهش_  

.  کرد اخم  



.... زنهیم بال بال داره کنده پر مرغ مثل.... نکن یانصاف یب_

 به هم یچیه.... دیشد مشکوک یلیخ دوتا شما.... داره کارت گهیم

.  هیخصوص  بازم حتما.... د،یگینم من  

: گفتم که بود رو به رو وارید به نگاهم  

 از شدن بلند حال ... بنداز سرم یرو شال هی.... ادیب بگو بهش_

. ندارم رو تخت یرو  

. زد  هیکنا باز بهار و  

. خوبم یلیخ بگو باز.... بفرما_  

.  رفت  رونیب اتاق از و انداخت سرم یرو یشال و  

  همان از. شد اتاقم وارد و زد در جواد محمد که د ینکش قهیدق 5 به

. شدم تشیعصبان ی  متوجه در بستن  

  همان با و بود یعصب یلیخ . ستادیا تختم یروبرو  و آمد جلو

.  کرد نگاهم تیعصبان  

! ه؟یچ_  

 به!.... ؟یبکش خودتو که یگرفت پول مین و ونیلیم سه!... ه؟یچ_

  یهمچ برم ای ی کرد یغلط چه یگیم ای.... دالرام قسم مادرم جان

. بگم بابا به رو  

.  ستمیگر آهسته و دمیکش سرم یرو را شالم  

. شد  نگران و کالفه. نداشت را ام هیگر انتظار دیشا  

 



 

 

گانه ی_هیمرض# محبوب سندهینو  قلم به        

 

     سندهینو واسم کانال  نکیبال یحت حرام_رمان_یکپ# 

 

           عشق  ثیحد کانال          

 

           • . • . •  

 

•┈┈••✾❣✾••┈┈• 

 @hadis_eshghe 

•┈┈••✾❣✾••┈┈• 

 

             اول پارت به رفتن        

 



https://eitaa.com/hadis_eshghe/18459 

   2چکیپ_مثل#

   نیآنال_رمان#

406_پارت#  

 

 

 

 

  خونه، یاومد رو و رنگ اون با  که ظهر از.... ؟ی گینم بهم چرا_

  که دادم پول بهت چون مقصرم....  مقصرم منم چون.... بده حالم

.... یبکش  خودتو یبر  

. خواستمیم دکترم  واسه پولو.... دکتر رفتم فقط  من.... کن بس_  

 دکتر واسه اگه... ؟یکنیم ام یعصبان چرا!.... َخَرم؟ من_

.  من از نه یریبگ پول بابا از یتونستیم یخواستیم  

.... بفهمه بابا نخواستم چون گرفتم تو از_  

:گفت تیعصبان با و تخت نییپا نشست  

. چته بگو بهم_  

 با کهیحال در  و زدم  کنار صورتم یجلو از حرص با رو شالم

:گفتم کردمیم  نگاهش آلود اشک یچشمان  



 هی فکر....  دارم سرطان  کن فکر... رمیمیم  دارم کن فکر_

  سرم از دست االن!.... شد؟ راحت التیخ حاال.... العالج یضیمر

! نه؟ ای یداریبرم  

:گفت یبلند نفس همراه و بست را  چشمانش  

 تا یکن حساب ی تونیم من کمک  یرو.... دالرام کن  گوش خوب_

.  یبگ رو  راستش که یوقت  

.  شد بلند میصدا  

.  رونیب اتاقم از برو.... خوامینم رو کمکت_  

. کرد نگاهم تیجد و اخم آن با و گشود چشم  

 یگیم یانداخت روز نیا به خودتو یگرفت پولو که حاال.... باشه_

. باشه!.... ؟یخوا ینم رو کمکم  

  روز و حال آن با نداشتم را اش هیکنا طاقت که  من و برخاست

. زدم شیصدا یعصب خراب  

... جواد محمد_  

  دیلرزیم و نداشت جان که یدستان با و آمدم نییپا تخت از. ستادیا

:گفتم  

. کنمیم حساب باهات االن_  

  که داشتم ریزنج  و پالک  کی تنها. گشودم را جواهراتم ی جعبه در

:گفتم و برداشتم آنرا  

.  بفروشم یزیچ هی یکن صبر دیبا هم  رو شیمابق.... ریبگ نویا_  



.  دیکش صورتش یرو  را راستش دست کف  

.... هللا اال اله ال_  

 از تر یعصبان من اما بود شده قبل از تر آرام.  کرد نگاهم یکم

:گفتم او یحت  

  ؟یخواینم پولتو مگه.... گهید رشیبگ_

:گفت  یتر آرام لحن با  

.  وقت چیه.... دالرام یدینفهم منو وقت چیه_  

.  رفت رونیب اتاق از بعد و  

  حال به آهسته و نیزم افتادم د یرس صفر به که یتوان با تا من و

.  ستمیگر خودم  

. بود نگرانم و خواستینم را پولش  جواد محمد قطعا  

 گفتن به قادر من اما.... دیفهم شدیم یحت قرارشیب نگاه از نرایا

  گرید تا کردمیم  تمام را بحث نیا یطور دیبا.... نبودم او به رازم

. نشود باز دوباره  

  از دست بهار تا شد باعث هم همان . بود بهتر حالم آنروز یفردا

. بردارد زنان، دکتر آمدن یبرا اصرار  

  حدس خواند،یم که یپزشک  درس و بهار زیت ی شامه قطعا اما

.  بود انداخته سرش  به را ییها  

.  نکند صحبت من با اتشیحدس مورد در وقت  چیه  کردمیم دعا  
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 خوب حالم. مصرف  را  داروها و کردم استراحت کامل  روز دو

. بود شده مرگم هی اما بود  

  چرا دانمینم من  و دیپرس ینم رو  حالم و کردینم نگاهم  یحت محمد

. بودم اش ساده نگاه  همان محتاج  

  قلبم که بود یغی ت پر خار مثل سکوتش یول نه ای بود قهر دانمینم

. بود کرده مجروح را  

.  رفتم سراغش خودم و  را سکوتش اوردمین طاقت که  بود سوم  روز

 سمت و انداختم سرم یرو یشال نباشد، معذب نکهیا یبرا فقط

.  رفتم اتاقش  

. دمیشن  را شیصدا شهیهم  مثل و زدم در  

....  بله_  



  لباسش شدم، متوجه که ستادمیا در آستانه همان و  شدم اتاقش وارد

  را  اش دهیورز یبازوها که بود تنش یدیسف یرکاب. ستین مناسب

 او به نگاهم لحظه کی فقط... لحظه کی من و  دیکشیم رخ به

. افتاد  

.   انداختم نییپا  را  سرم  یفور من و شد معذب او  

. باشم در پشت من که دیشا دی رس ینم هم  فکرش به یحت اصال  

. بپوشد را  راهنشیپ تا کردم او به را پشتم و دمیچرخ یفور  

:گفت و دیپوش و  

.  یبرگرد یتون یم حاال.... یباش  تو کردمینم فکر.... دیببخش_  

  که بود دهیپوش یا چهارخانه ی مردانه راهنیپ . سمتش دمیچرخ

. آمد یم او به یلیخ  

.  بود جذاب شهی هم  از شتریب نگاهش رنگ  چرا،  دانمینم آنروز و  

: دیپرس  که کردم  نگاهش  فقط یا هیثان چند  

   ؟یداشت کارم_

  واسه رو اسمم بپرسم خواستم  راستش.... آهان.... خب.... من_

   ؟ینوشت مشهد

. بود صورتش پوست ریز   یمرموز لبخند  

. کنم قبول ت یمسئول تونمینم.... روزت و حال  بخاطر.... خب_  

. شده بهتر حالم که روزه سه االن.... خوبم من_  



. دیشا..... یباش بهتر و یشد بهتر اگه_  

:گفتم اخم با  

  نه؟ ای یبر یم مشهد منو...  نه گهید دیشا_

!  بود کرده قهر من با بود  روز  سه که انگار نه انگار. دیخند  

!  مشهد  یایب یشیر متر دو یبرادرا با وقت هی نباشه بد_  

.  دمیخند هم من  حرفش، از  

  که ستمین یقبل دالرام اون گهید من.... دمیشا.... ستین  بد.... نه_

.  ستین بد  

:  گفت و برخاست تختش یرو از  

  نام ثبت ی نهیهز  خودم.... یمن  مهمان.... نطورهیا که حاال پس_

. کن دعام یلیخ حرم تو فقط.... دمیم رو  

. دانمینم هم خودم!.... ؟یچ یبرا. شدم زده ذوق  

  رو طال پالک و  ریزنج اون واقعا من.... من.... یزیچ هی فقط_

.... و  فروشمشیم.... خوامینم  

.  کرد نگاهم اخم با و دیچرخ سمتم  سرش یفور  

 ازین حاالها حاال رو پول اون .... ینکن رو نکاریا وقت هی_

 پسش بهم یکرد دایپ مناسب کار هی وقت هر کنمیم صبر.... ندارم

.  بده  

! کجا کار و کجا من چون !... یخواینم  پولو اصال پس_  



  اتاقش از تا در سمت  دمیچرخ.  کردم سکوت هم من... کرد سکوت

:گفت که شوم خارج  

.... زنمی نم حرف باهات گهید یفروخت  رو گردنبند اون بفهمم اگه_

   دالرام؟ یدیفهم

.  فرمانده چشم_  

. بود خوب حالم.  آمدم رونیب اتاقش از و فشردم را در ی رهیدستگ

! یارتیز  سفر کی یبرا.... داشتم ذوق . داشتم شوق  

!  نبودم گذشته دالرام آن  اصال من دیشا ای  
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.  شد هم بهتر حالم ماه آخر تا  

!بودم نگرفته اجازه بابا از یحت آنکه  با بودم بسته  را  مشهدم چمدان  

: گفتم بابا به رو سفر، از قبل روز سه درست  



.  مشهد  برم خوامیم من_  

.  لرزاند را دلم اخمش  

.... شهینم ییتنها_  

. میر  یم فرمانده مسجد جیبس کاروان  با... ستمین تنها_  

: دیپرس محکمش اخم همان  با و کرد بلند سر  

  ه؟یک فرمانده_

:گفت خنده با بهار  

. بابا گهیم  رو جواد محمد_  

. دمید را لبخندش  

!شد فرمانده پسر نیا باالخره پس_  

:  گفت یفور بهار  

 ی اداره یتو اتیعمل فرمانده و جهیبس فرمانده ساله یلیخ_

.  خودشون  

. داد تکان یسر بابا  

. برو.... باشه_  

  سمتم بهار و مستانه و بابا متعجب نگاه که دمیکش یادیفر ذوق با

: گفتم و شدم جا جابه مبل یرو  یفور من و آمد  

. داشتم ازین سفر نیا  به.... آخه خب_  

: گفت لبخند با مستانه و دیخند بابا  



 امام به یچ دونستم یم کاش.... خطر یب سفرت....  زمیعز برو_

.  دتیطلب دوباره یگفت رضا  

:گفت لبخند با بهار  

....  پاکه دلش بس از_  

. دهیطلب  هم رو تو.... یایب یخوایم که هم تو خب_  

.  بهار  سمت رفت  نگاهش بابا و گفتم من  

! دیکن یخال رو  خونه که دینوشت  اسم همتون پس_  

. کرد سکوت زنان لبخند هم بابا و دیخند مستانه  

 شب درست.... ذوق یکل و داشتم مسافرتم یبرا برنامه یکل نباریا

 چادر و ام بسته چمدان دنید با و آمد اتاقم به بهار سفر از قبل آخر

  چمدان یرو کرده تا من و بود داده قرض من به خودش  که یمشک

:گفت بودم گذاشته  

! یدار  سفر شوق یلیخ نباریا انگار_  

: گفتم که شد اتاقم وارد  

....  یلیخ_  

  کردمیم اتو را میفردا یمانتو داشتم که من به و تخت ی لبه نشست

. شد رهیخ  

! شده؟  خوب واقعا حالت.... دالرام_  



 دکتر خانم یداروها  با که بود یهورمون رییتغ هی فقط.... آره_

. شد خوب  

  که میکرد باور مامان  و من یکرد فکر واقعا!.... ی هورمون رییتغ_

! بود؟ یهورمون رییتغ  

. رفت سمتش  ترس با چشمانم. ختیر دلم  

  درسته؟.... یداشت سقط تو_

. ماند لباسم یرو اتو و شد باز هم از لبانم  

!  بهار_  

 دایپ داروهات اون از.... میدیفهم مامان و من یول ینگفت ما به_

  کتکت باز دیترسیم.... بفهمه بابا دینبا گفت نحالیا با مامان.... بود

  به خودت الاقل  کاش یول.... مامان نه و زدم یحرف من نه... بزنه

.  نشه بد حالت یاونجور تا میاومد یم باهات الاقل.... یگفتیم ما  

:گفتم و انداختم نییپا را  سرم زدم خجالت  

  تاوان ،یکاف ی اندازه به.... من.... نزن گهید رو حرفش .... بهار_

  یم ادمی یوقت کشم یم خجالت همتون از خدا به.... دادم رو اشتباهم

.  کردم تتونییاذ چطور یعوض اون بخاطر آد  

 نگرانت ما ی  همه!... چرا خجالت.... جان دالرام برم قربونت_

 به اگه من... بگو من به یداشت مشکل باز اگه خدا  رو تو.... میهست

. خوبم جرز یال درد به نخورم خواهرم درد  

....  نگو خدا رو تو .... بهار نگو_  



: زد ادیفر بهار که شدیم یجار داشت  باز اشکانم  

! دالرام سوخت مانتوت!.... سوخت_  

 قدر به مانتوام کردم، بلند مانتو  یرو از را اتو تا. بود شده رید و

.  بود شده آب کامل اتو، کف  

:گفتم و کردم بلند را مانتو خنده با  

! شه؟یم ُمد بپوشم، نویا اگه نظرت به_  

:داد جواب و دیخند  

  نداشته، یحساب و درست مانتو هی چارهیب نیا گن یم زمیعز نه_

!  دهیپوش یچ نیبب  
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!  سفر آن شد یسفر عجب و  



 محمد و بهار همراه. بودند منتظرمان ها  اتوبوس ظهر از بعد نباریا

. میشد  ها اتوبوس سوار  و میرفت مسجد تا  

  اتوبوس در ندفعهیا اما باشم جواد محمد اتوبوس در  خواستیم دلم

. میشد  سوار ها خانم  

 شیپ را ما بلکه گشتمیم جواد محمد دنبال چشم با. گرفت دلم

:دیپرس بهار که ببرد خودش  

. افتهی م راه اتوبوس االن دالرام نیبش_  

: گفتم یدلخور با  

.  خوامینم رو اتوبوس  نیا من_  

! ؟یچ یعنی_  

.  محمد اتوبوس تو میبر دفعه، اون مثل کاش_  

! محمد_  

. گهید گمیم  رو جواد محمد_  

:داد سر صدا یب یا خنده بهار  

!  باهاش یشد یخودمون چه_  

. گهید کن یکار هی بهار_  

. کرد نگاهم تعجب با  

!.... کنم؟ چکار_  

.  خودش اتوبوس تو ببره رو  ما بگو بهش_   



  خواهرا نیب ینگاه با و شد اتوبوس وارد جواد محمد  موقع  همان و

: گفت  

   هستند؟ همه_

  ما مسافران یباق و میبود اتوبوس ته چون و برخاستم یفور من و

 تا کردم اشاره و دادم تکان دست جواد محمد یبرا دند،یدینم را

. آمد و دیایب ما سمت  

:  گفتم لب ریز و بهار یپهلو به زدم محکم آرنجم با  

.... گهید بگو_  

. ما یصندل سر یباال دیرس محمد و   

  شده؟ یچ_

:گفت و دیکش یبلند پف بهار  

..... گهیم دالرام_  

  که بزنم شیپهلو به یگرید ی ضربه تا شد باعث کلمه  دو همان و

. کند عوض را اش جمله  

  د؟یدار جا.... شما اتوبوس تو امیب خوامیم من.... یعنی.... آها_

.  دیچرخ بهار و  من نیب نگاهش  

  برادرا دینبا رو صداتون اونجا! .... ترید راحت که نجایا_ 

. دیشیم معذب خودتون.... بشنون  

: گفتم یفور من و  



. م یستین معذب نه_  

:گفت و رفت اتوبوس یجلو تا نگاهش  

.  شهیم یچ نمیبب  بذار.... باشه_  

  که نیهم. شد ادهیپ اتوبوس از و گفت یزیچ  راننده به بعد و

.شدم خوشحال نکرد، حرکت اتوبوس  

  همان و کند دایپ یخال یصندل بهار  و من یبرا تا بود رفته  قطعا 

. شد هم  

  که کرد اشاره دست با و ستادیا اتوبوس دوم ی پله یرو و آمد

.میبرو  

:گفت اخم با بهار که میشد ادهیپ اتوبوس  از بهار و من و   

!  دالرام یکرد سوراخ رو پهلوم_  

.  اتوبوس اون  میریم  عوضش_  

  ؟!کنهیم یفرق چه آخه_

.... کنهی م فرق_  

.  مینشست بود، مسئولش جواد محمد که یاتوبوس ته باز و  

. بود شده عادت بد چشمانم چقدر و  

  و کردیم پخش  وهیم آب دیس کمک با باز و بود ستادهیا جواد محمد

 محمد دنبال فقط نگاهم.... نبودم وهیابم نوع دنبال نباریا گرید من

! بود  
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  دادیم وهیآبم  خودش را اتوبوس آخر نیا باز. بهار و من به دیرس

: گفت که  

. یداشت دوست هلو وهیآبم که هم  شما.... خب_  

:  گفتم یفور  

... کنهینم یفرق_  

. نگاهم تعجب  با و کرد بلند سر  

. داشتم نگه برات رو هلو  وهیآبم من!.... کنه؟ینم یفرق_  

:گفتم لبخند و ذوق با  

.  خوبه همون.... باشه خب_  

:گفت  بهار به رو و داد من به را وهیآبم  

  خواهر؟ یچ شما_



.  انداخت باال ییابرو بهار و  

  مونده؟ هم یا گهید زیچ انبه و هلو وهیآبم از ریغ مگه_

!  کردیم جذابش  چقدر اش خنده. دیخند جواد محمد  

  همون شما.... دالرام دادم رو  شیآخر بود کم که هم هلو.... نه_

. هلوئه  کن فکر بردار رو انبه  

 انبه وهیآبم زنان،  لبخند هم خودش و دمیخند من بهار، به حرفش از

. کرد نگاهم بهار رفت، که جواد محمد. داد بهار به را  

! ؟یخوب یمطمئن!.... دالرام یشد عوض  یلیخ تو_  

. بود دستم انیم ی وهیآبم یرو نگاهم  

 تفاوت تازه آورد،  سرم نیشرو که ییبال از بعد.... بهار خوبم_

.  دمیفهم رو  محمد و  نیشرو  

. کرد زمزمه لب ری ز بهار و  

... است نشونه هی نایا.... جان دالرام  یستین خوب نه_  

  ؟یچ ی نشونه_

. زد یکج لبخند  

.  هیچ ی نشونه که یبفهم دیبا خودت_  

.  شد دعا خواندن مشغول اش، یگوش  یرو از  و کرد سکوت و  

. شدم رهی خ رونی ب به اتوبوس ی پنجره از هم من و  



  از همه. داشت نگه نماز و شام یبرا اتوبوس  و شد شب کم کم

  ادهیپ که میشد  یافراد نیآخر هم  بهار و من و شدند ادهیپ اتوبوس

. شدند  

  و رساند ما به را خودش جواد محمد که میرفتیم  رستوران سمت

:گفت  

  ؟یخوایم یفود فست شما.... کبابه جوجه  بازم شام_

. کردم  نگاهش متعجب  

! ؟یمن با_  

....  گهید بله_  

:  گفتم و زدم اش توجه از یلبخند  

. خورمیم رو کباب جوجه همون..... ممنون.... نه_  

!  ؟یخوردینم  دفعه همون فقط پس.... عجب_  

: گفت که کردم سکوت و دمیخند  

. رستوران داخل دیبر پس.... باشه_  

 در دیس با مدام. بود محمد دنبال نگاهم.... میشد رستوران وارد

. زدیم حرف داشت غذاها   پخش مورد  

  من نگاه ریمس همان هم او نگاه ریمس دمید که بهار سمت دمیچرخ

: گفتم گوشش در آهسته که است  

! کلک یکن یم نگاه دیس به  یدار که هم تو_  



.  کرد  چرخش سمتم  سرش یفور  

. نه.... نه.... ها؟_  

: گفتم خنده با  

.... کلک  نگو یالک_  

: دمیپرس که حیمل زد یلبخند  

  خودش؟ نهیشینم جواد  محمد چرا_

. باشه غذاها پخش سر باال دیبا.... خب داره تیمسؤل_  

 

 

گانه ی_هیمرض# محبوب سندهینو  قلم به        

 

     سندهینو واسم کانال  نکیبال یحت حرام_رمان_یکپ# 

 

           عشق  ثیحد کانال          

 

           • . • . •  

 



•┈┈••✾❣✾••┈┈• 

 @hadis_eshghe 

•┈┈••✾❣✾••┈┈• 

 

             اول پارت به رفتن        

 

https://eitaa.com/hadis_eshghe/18459 

   2چکیپ_مثل#

   نیآنال_رمان#

411_پارت#  

 

 

 

 تک ماست هی غذا،  همراه و. شد پخش دیس و فرمانده توسط شام

. نوشابه و نفره  

 و ماست و غذا داشت که بود جواد محمد به غذا  نیب ما نگاهم

. کردیم  پخش را نوشابه  



   خوره؟یم شام  یک پس خودش_

....  اتوبوس تو کنم فکر_  

 مدت تمام محمد که دمید خودم چشم با اما خوردم را  شامم من

  را زائران یکسر و کم و رفتیم  زیم آن به زیم ن یا سر از داشت

. کردیم برطرف  

 نگه او یبرا گرفتم میتصم که بود نخورده دست ام نوشابه و ماستم

. دارم  

  و حضور  ستیل و بود فرمانده باز م،یبرگشت اتوبوس به یوقت

  نگاهش تا و بزند میصدا خواهدینم که بود نباریا حواسم.... ابیغ

. زد ینامحسوس لبخند او و کردم بلند دست آمد، اتوبوس ته  

  نگاهم تعجب با نداشت را یکار نیهمچ انتظار  من  از که بهار و

.  کرد  

 حساب آدم رو ما و نزده صدا  رو اسمم یگفت قبل ی دفعه ادمهی_

   پس؟ شد یچ.... نکرده

.  نباریا یول.... کنم تشیاذ خواستیم دلم دفعه اون_  

. سمتم دیچرخ کامل بهار  

  و رییتغ واسه فقط کارات نیا اما!....  یشد عوض واقعا تو دالرام_

. ستین شدن عوض  

  اندازه به.... هست که یچ هر واسه_

.کنم جبران خوامیم..... بودم بد یکاف  



 خوادیم یک فرمانده نمیبب بودم منتظر  من و نزد ی حرف گرید بهار

. بخورد را  شامش  

.  دستش یرو  مصرف کباری  یغذا ظرف کی با. آمد باالخره و  

 نه  و بود برداشته  ماست خودش یبرا  نه زدم،یم حدس که همانطور

. نوشابه  

. بردم شیبرا را ام نوشابه و ماست که اتوبوس آخر یصندل نشست  

. فرمانده دینباش خسته_  

. بود نوشابه و ماست یرو  نگاهش  

! منه؟ واسه نایا.... ممنون_  

....  بله_  

  و زدم بهار یصندل به هیتک هم،  من. گرفت را دو هر و زد لبخند

. بود گرسنه یلیخ. کردم شیتماشا  

   شده؟ یزیچ_

....  نه_  

   ؟یکنیم نگام یواستاد چرا_

. کنمیم نگاه ریپذ  تیمسول ی فرمانده هی به دارم_  

:گفت  و اتوبوس سقف سمت گرفت باال  را سرش. دیخند  

! کنم باورت سخته!....  یشد عوض  یلیخ گهید تو_  

. بشم یعوض تا بهتره بشم عوض_  



.... جون از دور_  

. شده سرد یکاف ی اندازه به غذا اون.... بخور  رو غذات_  

  ریمس تمام داشتم دنشید با انگار  من و شد خوردن مشغول باز

. کردمیم مرور  را مشترکمان خاطرات ی گذشته  

 چنان و شدم پرتاب جلو به سمتش راننده دیشد ترمز کی با ناگهان

  و خورد ُسر  دستش، از غذا ظرف  که خوردم  شیغذا  ظرف به

.  شد سرنگون  

 خواستمینم خودم جان به.... نبود یعمد خدا به.... دیببخش یوا_

.  بشه ینطوریا  

! ؟یخور یم قسم نقدریا  چرا ستین مهم_  

 که ختمیر رو غذات ظرف زدم یعمد یکن فکر خوامینم آخه_

. یبمون گرسنه  

  دستش، با و نشستیم شیپا یها پنجه یرو کهیحال در و زد لبخند

:گفت کردیم  جمع را  اتوبوس کف شده ختهیر  یها برنج  

  ترمز نیا با.... یصندل رو نیبش برو.... کنمینم یفکر نیهمچ_

.  نیزم یخوریم اتوبوس یها  

  ؟یچ تو_

 تا بود نشسته شیپا یها پنجه  یرو  اتوبوس کف که یهمانطور

: دیپرس کند،  جمع را  ها برنج  

   ؟یچ من_



.  یبخور ینتونست غذا_  

 نگاهم یا هیثان چند  و گذاشت شی زانو یرو  را راستش دست آرنج

.  کرد  

.  دارم هم نوشابه تازه.... خورم یم نون با رو ماست  همون_  

.  بشه ینجوریا خواستمینم واقعا.... دیببخش_  

. کردیم آب را قلبم  در یزیچ نگاهش. کرد نگاهم باز  

 میشدیم بود ی عمد هم  اگر تازه.... نبود یعمد دونمیم.... نگو_

. زدم لبخند تنها حرفش از.... تو نفع به چیه کی  
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!  لیدل یب داشتم وجدان عذاب  

. جواد محمد فکر تو افتادم  بدجور من اما بود اتفاق کی  



.  من جز بودند خواب همه. آمد ینم چشمم به یخوا که آنقدر  

 محمد یصندل تا رفتم و برخاستم جا از و گرفتم میتصم باالخره

. بود اتوبوس اول فیرد که جواد  

 آهسته و کردم  خم سر که خواندیم دعا اش یگوش یرو از داشت

: گفتم گوشش در  

  چرا؟ یدینخواب_

. دیچرخ  سمتم سرش  

  نجا؟یا یاومد چرا!.... ییتو_

. داشتم کارت_  

. امی م االن من برو_  

  برخاست اش یصندل یرو  از ام، یصندل یرو نشستم تا و برگشتم

. آمد اتوبوس ته سمت و  

:گفت و دیرس ام یصندل کنار  

. یدار  کارم گفت_  

؟یدینخواب یگرسنگ از_  

.  خوردم ماست و نون... ستمین گرسنه... بابا  نه!.... ؟یچ_  

. کنم باز برات یخوایم اگه آوردم پسیچ من_  

  هست؟ یچ پسیچ حاال .... یول.... رم یس.... بابا نه_

:  کردم زمزمه صدا یب یا خنده با  



. کچاپ_  

.  انداخت باال  را شی ابروها  

. نمیبب  بده.... مراده دهینطلب پسیچ_  

  در پسیچ ام،  کوله درون از من و اتوبوس آخر یصندل نشست

 دمیچرخیم و نشستمیم ام یصندل سر که همانطور و و آوردم

:  گفتم سمتش  

. یا گرسنه  کنم فکر_  

  هم خوردنش ی نحوه از. کرد باز و گرفت دستم  از را پسیچ

. است گرسنه که دیفهم شدیم  

:گفت که  کردمی م نگاهش هنوز . سوخت دلم  

.... نکردم تعارف آخ آخ_  

.  رمیس من نه.... جان نوش_  

 نیا با داشتمیم  نگه رو ماستم  کاش.... ممنون.... دیچسب یلیخ_

.  خوردمیم پسیچ  

. یموند گرسنه.... غذات واسه دیببخش_  

. ها یکن  چاق منو یخوایم.... شدم ریس خدا به.... بابا یا_  

  انیم را پسیچ یخال پاکت کهیحال  در و برخاست یصندل یرو از

: گفت کردیم مچاله دستش  



 سر این....  بده  امیپ لمیموبا به یداشت کارم...  بخواب گهید_

.  یبش رد مرد نهمهیا یجلو از خوامینم.... اتوبوس  

.  فرمانده چشم_  

. بال یب چشمت_  

  اما. کردم نگاهش نشست شیصندل  یرو یوقت تا من و رفت و گفت

 من اما دیخواب قطعا  هم محمد بود، خواب بهار. نبرد خوابم هم باز

.  خوردیم  چرخ  سرم در مینس مثل یفکر  

.  بودند کرده  را جانم قصد آنشب خاطرات  

  از و زدمیم لبخند آنها از یبرخ به یگاه... اتیجزئ تک تک با

.  دمیکشیم آه گرید یبرخ یادآوری  

.  دادم یسخت  تاوان شیبرا که بود کلمه کی  من یبرا رییتغ  
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. میدیرس مشهد به ما و شد صبح  



. بود حاضر صبحانه و میرفت هتل  رستوران به اول و میبود خسته  

  گوجه همراه به پزآب مرغ تخم عدد دو با یعدس  ظرف کی بهار

.  آورد  

. بود جواد محمد دنبال هنوز نگاهم  

  را  زائران  داشت ،یخستگ ی همه با حاال و شبش ید شام از ان

.  کردی م تیهدا  رستوران سمت  

  چندباره؟ یسال یارت یز  سفر نیا_

   چطور؟.... بار 4 یسال بایتقر_

  اد؟یم جواد محمد هم  ها سفر ی همه یتو_

  زحمت قبول ج یبس یها بچه از  گهید یکی با دیس آقا یگاه.... نه_

   چطور؟.... کنندیم

.  دهیم رو زائران ی صبحانه داره  االنم.... نخورده شام شبید_  

.  انداخت جواد محمد به ینگاه و برگشت عقب به هم بهار سر  

. میریبگ براش پزآب مرغ تخم و نون از لقمه هی یخوایم_  

: گفتم یفور  

.... خوبه آره_  

 را  بهار چشمانم با. داد جواد محمد به و رفت و گرفت لقمه بهار

 محمد نگاه و  کرد اشاره من به  داد را لقمه یوقت. کردمیم دنبال

! آمد ما زیم تا جواد  



:دمیپرس برگشت،  که بهار  

  ؟ یگفت بهش یچ_

. فرستاده برات دالرام رو لقمه نیا گفتم_  

. شد  سرخ میها گونه  

... که نفرستادم من!.... بهار_  

.  گهید یبود جواد محمد یگرسنگ نگران تو.... کنهیم یفرق چه_  

  سر ذوق با بود، اتاق هم ما با یقبل سفر در که محدثه  موقع  همان و

. آمد زمانیم  

 اتاق هی هم با.... دیهست  سفر نیا  تو هم شما که خوب چه.... سالم_

   م؟یریبگ

. باشد ما با محدثه خواستینم دلم چرا دانم ینم  

: گفت من به رو که کردم سکوت و گرفتم نییپا را سرم  

!.... یکرد جور و  جمع چادرتو قشنگ چقدر!.... دالرام یوا_

. یاومد ینم  بر پسش از ادمونی قبل ی دفعه  

: دیپرس باز او و زدم یکج لبخند  

  م؟یباش باهم که بگم فرمانده به برم_

:گفتم برخاست تا  

. کنهیم میتقس رو ها  اتاق خودش  فرمانده.... نه_  

:گفت بود برخاسته ها ک او و  



....  دیشا  بگم من حاال_  

: گفتم بردارد یقدم خواست تا  

. نیبش.... گمی م خودم.... نه_  

  با زدن  حرف مشتاق شتریب کنم  فکر. دیکش پر لبش یرو لبخند

. مان یها اتاق بودن  یکی درخواست تا بود جواد محمد  

:گفتم که زدیم حرف دیس با داشت. رفتم محمد سمت ناچار  

.... فرمانده دیببخش_  

 بلند سر من  و شد  دور او  از  دیببخش هی با دیس م،یصدا دنیشن با

.  کردم  

. دیچسب یلیخ.... مرغ تخم  ی خوشمزه ی لقمه واسه ممنون_  

   ؟یبخور صبحانه یخواینم_

  ؟یداشت یکار .... رفتن همه نکهیا بعد چرا_

  خواهرا از یکی  اما میباش تنها هم با میخوایم بهار و من.... نیبب_

  کنه خواهش ازت ادیب خواستیم.... بشه اتاق هم ما با داره اصرار

. بگم بهش تا بگو  نه هی حاال.... نذاشتم که  

. بشه اتاق هم باهاتون دیبذار خب_  

.... خب میخواینم_  

.  انگار کرد لج  

   چرا؟_



. تموم و بگو نه هی.... کن ولش  رو  چراش_  

. شد  آشکار لبخندش  

....  نه_   

.... نه گفت فرمانده گمیم.... خوبه_  

. گفتم تو حرف واسه رو نه اون  که من آخه_  

.  گهید یگفت نه.... کنهینم یفرق_  

 لب ری ز و کرد  مهار د،یکش شیها شیر به که یدست با را اش خنده

:گفت  

.... زنا شما  مکر از اَمان_  

:گفتم  و اوردمین کم  

.  ها فرمانده ی لجباز از اَمان_  
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: گفتم محدثه به نگاه یب و صبحانه  زیم سر برگشتم  

....  نه گفت_  

. دیکش یظیغل آه محدثه  

!  بد چه_  

.  محدثه به ینگاه  و انداخت من به ینگاه بهار  

  خوبه؟ ظهر... حرم میریم هم با  عوض در خب_

: گفتم یفور  

  ظهر از بعد تا خوامیم بخوابم نتونستم صبح تا شبید من_

. دیبر شما.... بخوابم  

:  گفت باز بهار  

. جون محدثه هستم  منتظرت یالب تو 12 ساعت  پس خب_  

.  خداحافظ فعال.... باشه_  

:دیپرس بهار که رفت محدثه  

   ما؟ اتاق ادیب ینذاشت چرا_

. ندارم حوصلشو.... میباش تنها خوامیم_  

   حرم؟ یاینم ما با واقعا حاال_

. ام خسته.... نه_  



 اتاقمان به یوقت صبحانه، از بعد که آنقدر. بودم خسته هم واقعا و

 دیشا  هم را زمان اصال و دمیخواب و کردم عوض لباس تنها میرفت

.  کردم گم  

.  کرد دارمیب بهار که دمیخواب آنقدر  

! ؟یخوابیم چقدر!.... که ینخورد  هم رو ناهارت!... دالرام_  

.  بهار ی متوجه و شدم ار یهوش یکم که بود موقع آن تازه  

   من؟ واسه  آورد ناهار یک_

  و ینخورد یول نشه سرد ناهارت گفتم کردم دارتیب.... گهید من_

. برد خوابم منم  

  حرم؟ دیرفت شما!.... بودم خسته چقدر.... بهار یوا_

  ؟یاینم ما با هم شب.... آره_

  د؟ی ریم یساعت چه_

.... گه ید نماز واسه_  

 دلم. برداشتم را ام یگوش  عوض در و ندادم بهار به یجواب

  نیب یدلخور باعث  قبل ی دفعه  که یشب آن عوض در خواستیم

.  بروم حرم به  شب او با نباریا  شد،  محمد و من  

....  که دادم امیپ او به یفور. زد   سرم به یفکر  

  نماز واسه  بهار یول حرم  برم 12 ساعت شب  خوامیم من_

  کنم؟ چکار.... رهیم



. امیم باهات من د؛یبگو کردمیم خدا خدا  

  یغذا ظرف به ینگاه برخاستم و تخت یرو انداختم را ام یگوش

. بود شده سرد سرد. انداختم ظهرم  

. کردم گرم دوباره را غذا و کردم دایپ قابلمه هی نتیکاب از  

. آمد ام یگوش امکیپ یصدا بخورم، غذا تا نیزم یرو نشستم تا

 ام یگوش به ینگاه و داد  را جوابم زود انقدر که کردم ذوق

.  انداختم  

. بود داده را جوابم  

.  برم حرم  امروز نکردم وقت و ام خسته منم.... امیم باهات_  

. نماند دور بهار نگاه از که زدم یکوتاه ادیفر شوق با  

 جواب ای بودم گرسنه یلیخ ای... دیچسب من به یلی خ ظهر یغذا ان

.  کرد باز مرا یاشتها  جواد محمد  

 به اما من و رفت حرم به نماز یبرا محدثه با باز  بهار.... شد شب

.  هتل رستوران  

. بود سرگرم هم باز جواد محمد  

  متوجه نگاهم ی جاذبه که آنقدر. کردم   نگاهش و نشستم یزیم پشت

.  کرد اش  

.  آمد زمیم سمت  

  ؟یدینم سفارش غذا چرا_



   ؟یبخور غذا دیبا نفر نیآخر شهیهم تو.... ستمین گرسنه ادیز_

  دیبا ما کاروان طرف از یکی گهیم هتل ریمد.... آره دفعه نیا_

.... رهیبگ  لیتحو رو وعده هر  یغذاها تعداد  

   حرم؟ میریم چند ساعت شب_

. باش هتل یالب  تو ۱٢ ساعت_  

.  فرمانده چشم_  

 شدم یخوب دختر نقدریا ها یتازگ چرا دینپرس یحت.... رفت او و

. میگویم  چشم شیها فرمان ی همه به که  

.  کند فکر زهایچ نیا به گذاشتینم اش یکار ی مشغله حتما  
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  مستانه#

 



 با دوباره ماه، چند از بعد که بود یفرصت باز و بودند رفته ها بچه

. بروم کتابم سراغ بال فراغ  

 سه . ماند پنهان ها یلیخ از دیشا و  شد برگذار ساده  اریمه و من عقد

. آمد  دنمید گل دسته با  اریمه که بود عقدمان از بعد روز  

. کردم نگاهش اخم با اما زدیم پر شی برا قلبم آنکه با  

  نجا؟یا  یاومد نشده روز سه یچ واسه_

.  شد دهیپاش نگاهش  در رنگ  

.  شده تنگ ها بچه یبرا دلم_  

. بشه حساس رها خوامینم.... اری مه برگرد زود_  

 بچه میدار حق ما .... اومده من با هم رها!.... مستانه؟ یگیم یچ_

. مینیبب رو ها  

:گفتم و کردم اشاره دستش انیم گل دسته به حرص با  

   ؟!یگرفت گل  من یبرا یرفت تو و اومده رها_

.  چرخاند من از را  سرش کالفه و نداد یجواب  

... مستانه  یریگیم سخت_  

 برام خوامی نم گهید.... یالیخ یب یلیخ تو رمی گینم سخت من_

.  شمیم دلخور ازت واقعا وگرنه.... یاریب یچیه  

. اوردین خودش یرو  به اما شد دلخور  



 دهیخر یخوراک و لباس ها بچه  یبرا رها دمید که شدم خانه وارد

. است  

  نگاهش و در  کنار همان نشستم. نشد اتاق به من ورود ی متوجه

.  کردم  

 بچه صورت به دست و کردیم ی باز ها بچه با دلسوز یمادر مثل

.  دیکشیم ها  

  شد اتاق وارد اریمه که کردمیم نگاه  رها به سکوت  در داشتم هنوز

:گفت و  

   رها؟ میبر_

  و کرد سالم. شد  من ی متوجه و  برگشت رها  ار،یمه  پرسش آن با

:گفت اریمه به رو  

  باغ یتو میبر ها بچه با خوامیم تازه.... حاال هست یا عجله چه_

. میکن ی باز بزرگ خانم  

:گفت یفور  جان خانم و  

. کردم درست غذا.... دیبمون ناهار_  

:گفت هیکنا به اریمه و  

.  رمی م من پس.... دیبمون شما_  

.  کرد نگاه اریمه به متعجب رها  

!  ؟ آخه چرا_  



. بمونم من ندارن دوست ایبعض خب_  

:گفتم  جوابش در من و  

  نمیا.... ادین نجایا ادیز رها بدون گفتم من.... جان رها بره بذار_

.  کرده لج  

: گفت اریمه به رو و دیخند رها  

  دونمیم.... ر ینگ سخت هم شما جان، مستانه.... گهید نکن لج_

  نجایا به ار یمه اومدن با یمشکل  من یول.... یگیم من بخاطر

. امیب  باهاش نتونم روز  هر من دیشا اد،یب بذار.... ندارم  

 هام بچه خواستمیم عقد نیا با من.... رها یستین تو مسئله اصال_

  و پدرشوهر و شد نمیهم خب....  نیهم دارم نگه خودم شیپ رو

  روز هر اریمه ستین الزم گهید.... رفتند رانیا  از شوهرم مادر

.  نجایا ادیب  

.  برخاست اریمه که بود یچ حرفم  در دانمینم  

  برم؟ ای یایم رها_

:گفت و برخاست ناچار رها. بود شده یعصب  

. میبمون خواستمیم من بابا یا_  

.  داد را جوابش اخم با اریمه و  

  بتونه نکهیا یبرا بودم یا لهیوس  فقط من.... گه؟ی م یچ ینیبینم_

.  میمزاحم نجایا ما گهیم داره رسما.... داره نگه رو ها بچه  

. نزدم یحرف  نی همچ من_  



:گفت ردیبپذ را حرفم آنکه یب اریمه  

.  رها منتطرتم  نیماش تو من_  

.  رفت و  

  نگاهم اخم با جان خانم رفتنشان با و شد رفتن به مجبور هم  رها

.  کرد  

  نیا ی اجازه خودش رها.... یاریم در شورشو یدار!.... مستانه_

!  شوهرته اریمه.... داده رو عقد  
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 کرده یمخف را احساساتم لحظه، آن تا که یمن و رفتند  رها  و اریمه

.  نشست میگلو در  یبغض رها و اری مه رفتن با بودم،  



  فرو فکر به و نشستم باغ به رو و  رفتم جان خانم وانیا به که آنقدر

. رفتم  

  رها از بتوانم تا کردمیم انکار داشتم و بود قلبم در اریمه  عشق

. کنم تیحما  

!  کردن یزندگ آنگونه بود سخت چقدر و  

! نبود من شیپ شب کی یحت و بود شوهرم اریمه  

! بخرد هیهد کی میبرا یحت  گذاشتمینم من و بود شوهرم اریمه  

. افتاد چشمم از یاشک  

! یزد غمبرک چرا تو.... خب خب خب_  

: گفتم  و کردم پاک  را اشکانم یفور  

. گرفته میزندگ و خودم از دلم_  

: گفت و کنارم  نشست جان خانم  

 یگرفت سخت یول.... نگرفته  شی زندگ از دلش  یک.... بابا یا_

  هم اریمه.... داده رو عقد نی ا ی اجازه خودش رها.... مستانه

. ی کن یم رفتار ینجور یا باهاش تو که نکرده یکار  

 انکار اگه یحت فهممیم رو  رها حال.... جان خانم زنم خودم من_

.... نداره یمشکل کنه وانمود اگه یحت... کنه  

: دادم ادامه و دمیکش یآه  



  از یکی عاشق ما  ازدواج از قبل سال نیچند.... امرزیب خدا حامد_

 محمد.... برسند بهم که نشد اما.... بود شده هاش  یدانشگاه هم

  وانهید داشتم.... برگشت شیدانشگاه  هم اومد، ایدن به که جواد

  انتیخ  من به وقت چیه حامد دونستمیم یحت  نکهیا با شدمیم

  شی آت دنشید با قلبم نیا.... نبود خودم  دست.... کنهینم

  یجلو که من خود .... فهممیم رو  رها حال االن من ..... گرفتیم

  اریمه نکهیلگا  به برسه چه گهید .... عذابشم ی هی ما هستم  چشماش

.... و بمونه من شی پ شب هی بخواد  

. دیکش صورتم به یدست جان خانم  

  مستانه کنهینم  فکر تو مثل یک  چیه.... برم تی مهربون قربون_

.  جان  

  دار بچه نیهم....  بکشه آه رها خوامینم... جان خانم ستین مهم_

 شیزندگ عذاب خوامینم گهید من .... هیبزرگ عذاب خودش شهینم

. بشم  

.  کرد سکوت  جان خانم  

  یبرا لباس و  یخوراک یکل با هم باز. آمد دنمید  رها  بعد روز دو

. ها بچه  

جان؟  رها یخری م رو نایا چرا_  

: گفت لبخند با  

.... شنیم خوشحال ها بچه_  



 مشغول ها یباز اسباب با ها بچه کم کم که شد ها بچه سرگرم

. دوخت من به را نگاهش رها و شدند  

 دلخور یلیخ ازت اریمه نجا،یا می اومد اریمه با که  یروز  اون از_

. ومدینم من با امروز یحت.... شده  

. ستین مهم_  

 ها بچه و تو شیپ شب هی داره  حق.... شوهرته.... مستانه مهمه_

. باشه  

:گفتم تیعصبان با  

 ناراحته یلیخ اگه.... کردم شرط  باهاش من.... نداره حق.... نه_

....  رفتن رانیا از  که مادرشوهرم و پدرشوهر.... بده طالقم تونهیم

.  ستین مهم زایچ نیا گهید  

  حل طالق  با هم تو مشکل اما  رفتن اونا.... کنهیم یفرق چه_

  خرج یذارینم چرا .... داره کارش از یخوب درآمد اریمه.... شهینم

....  یهمسرش هم تو خب... بده؟ رو ها بچه و تو  

. کردم سکوت  و برگرداندم را  سرم کالفه  

.  دهم حیتوض شدینم را میکارها از یلیخ لیدل  
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.  اریمه  عشق مقابل در کنم مقاومت بود سخت  

  اما بود، کنارم گر ید شوهران ی  همه مثل اریمه آمد ینم بدم چیه

. سوختینم خودم یبرا سوخت، یم رها یبرا دلم که آنقدر  

 با او یزندگ. شد تنگ شیبرا دلم. نشد یخبر اریمه  از یروز چند

.  داشت کور گره کی شهیهم من  

 خورد بهم کیژنت  شیآزما کی با  که ما ی جهینت یب ینامزد از ان

. یزندگ طی شرا  بخاطر نباریا هم نیا و  

. آمد که بودم شده دیناام گرید  اریمه  آمدن از من و بود هفته آخر  

  از چنان گشود، را خانه اطیح در جواد  محمد که یا  لحظه همان از

! شد  ینشدن مهار لبم یرو لبخند که کردم  ذوق دنشید  

  با من و آمد که میخوردیم ییچا  جان خانم با جان  خانم وانیا یرو

.  برگشتم خانه به یفور کنم،  مهارش توانستمی نم که یلبخند  

. شدم  اتاقمان وارد و رفتم باال ها پله از  

. آمد و. د یایب دنبالم او خواستیم دلم  



. ستادیا در ی آستانه در همان و گشود زدن  دریب را اتاق در  

 به کهیحال در  و نشستم بود، اطیح به رو که اتاقم ی پنجره ی لبه

:گفتم کردمیم نگاه رونیب  

  ؟یاومد که شد تنگ ها بچه یبرا دلت!.... عجب چه_

  رفت  امروز رها.... اومدم که شد تنگ لجباز یتو یبرا دلم_

.... مادرش شیپ شمال  

  خانم توران... شمال نفرست هفته هر نقدریا رو خدا  ی بنده اون_

. کنهیم شک  

 خونه امیم بار هی  یا هفته فقط که  یمن به!.... کنه؟یم شک یچ به_

!  بزرگم؟ مادر ی  

.  انگار گرفت ضربان دنشی د با قلبم. دیچرخ  سمتش سرم  

. گهید یخانوادگ یر یدرگ هی ی واسه کشمینم گهید_  

   دلخورم؟ ازت چقدر یدونیم_

. نشست میرو روبه  پنجره، گرید  طرف و آمد جلو  

  ؟یخواستیم منو هات، بچه یسرپرست بخاطر فقط تو پس_

:گفتم که بود من به نگاهش  

   نه؟یا از ریغ_

!  شکست  غمش پر نگاه دنید از لحظه  همان دلم و  



 در داشتند که یجواد  محمد و بهار به و دوخت پنجره به را  نگاهش

. کردندیم یباز اطیح  

. امینم  نجایا گهید... نطورهیا واقعا اگر_  

. دیچرخ سمتم نگاهش و گفت یجد  

. رفت در سمت او و کردم سکوت  

.  ینینب منو گهید دمیم قول بهت_  

. عشق به شدمیم زنده دنشید با من. زد تند قلبم. شد آشوب دلم و  

:گفتم برداشت اتاق رونیب به یقدم تا  

. ندارم دوست  یکن فکر اگر  یاحمق یلیخ.... اریمه واستا_  

:گفت بود ی کمرنگ لبخند لبش ی گوشه آنکه با  و سمتم دیچرخ  

. بود نیسنگ واسم حرفت یلیخ_  

  اون خوامیم.... بودم مجبور رها یجلو.... خوام یم معذرت_

 مثل اهیس.... اریمه نهیهم من یزندگ .... باشه من  از تر خوشبخت

. دمیپوش حامد یبرا که ییعزا  راهنیپ رنگ  

 سمتم آهسته ییها قدم با او و نشست میگلو در باز بغض جمله آن با

. گرفت را میها شانه و ستادیا مقابلم. آمد  

.... نیبب منو_  

. دیجوشیم آن در اشک  که یچشمان  با کردم  نگاهش  

. دیباش خوشبخت هردوتون خوامیم من_  
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دالرام#  

 

 تا بودم فرمانده آمدن  منتظر هتل ی الب در من و بود شب 12 ساعت

. میبرو  حرم به هم با  

  سرم  یرو چادر و خودم به و بودم گرفته دست تو  رو چادرم ی لبه

. آمد آشنا ییصدا  که کردمیم فکر  

   ؟یمنتظرم وقته یلیخ_

. زدم لبخند. بود محمد. کردم بلند سر  

....  نه_  

  اد؟یب خواستینم بهار.... میبر پس_



.... بود کرده استراحت کم و حرم بود رفته دوبار امروز.... نه_

.  بودم خواب ظهر از بعد تا  من،  عوض در  

:گفت که کردم نگاهش. دیخند  

. بودم خواب ظهر  از بعد تا.... من مثل درست_  

   واقعا؟_

 محدثه فکر به باز نمانیب سکوت در. کرد دییتا و  داد تکان یسر

. افتادم  

 حرم به محدثه با شب گفت  بهار که ظهر از بعد خود از دیشا

: بپرسم میآمد رونیب هتل از یوقت که شد باعث فکر نیهم. رودیم  

  آل دهیا ،ینوشت که هم یکتاب اون با.... یخوب یلیخ تو.... محمد_

. یشد جیبس یدخترا از یلیخ  

:  دیخند بلند  

! یجیبس ی دخترا آل دهیا_  

  ؟یستین ازدواج فکر تو چرا تو یول.... گمی م واقعا.... آره_

  به که.... زهیچ هی آرزوم و فکر تمام.... دالرام ستمین یچیه من_

.  شهیم محقق داره خدا دیام  

:دمیپرس که  بود نییپا سرش. کردم  نگاهش  

! ؟یچ_  

. زد  یدار هیکنا لبخند  



.  بگم چرا من.... یکرد چکار رو ونیلیم سه ینگفت من به تو_  

. گمیم راست خدا به.... داشت  فرق اون_  

:گفت اما رازش، دنیشن از شدم دیناام که آنقدر . کرد یمکث  

.  گمیم بهت من یول ینگفت که ینداشت  نانیاطم من  به تو اونکه با_  

.... نبود نانیاطم بحث کن باور_  

. کردم  باور باشه_  

.... گهید بگو خب_  

  د،یرس یم حرم به که ابانیخ ته تا نباریا نگاهش.  کرد سکوت باز

. رفت  

 بدست یبش کهیت کهیت یاله یگفت ناهار زیم سر روز هی ادتهی_

   داعش؟

. شد تند قلبم ضربان  

... خب_  

  به خوامینم.... منطقه رمیم دارم.... یرسیم آرزوت به یدار_

 داشته رو مادرم یهوا.... شهیم بد حالش بگم دونمیم.... بگم مادر

. باش  

 به نگاهم و. بود دهیرس تینها به قلبم ضربان. انگار کرد قفل پاهام

  او از من که رفت  همچنان و نشد من  ی متوجه یقدم چند که بود او

. ماندم عقب  



  او رفتن دنیشن بخاطر قلبم چرا....  شد؟ مهم میبرا او چرا... چرا؟

 ینم ادمی من که بود شده  زیعز م یبرا جواد محمد یک  از.... گرفت؟

. داشتم را   عالئمش تمام من  اما کنم باور خواستمینم.... آمد؟  

!!! بودم شده جواد محمد عاشق من  

  یلجباز یرو از  و حرص از روز کی که دعایي تصور از اشک

. آمد چشمم به کردم،  

   پس؟ یاینم چرا... ؟!دالرام شده یچ_

:گفتم بغض با که بودم بسته چشم  

. یشیم دیشه دونمیم یبر که یخوب اونقدر تو.... محمد نرو_  

. زد لبخند  

. نشدن دیشه اما خوبن ایلیخ.... خوادیم اقتیل شهادت_  

.  کردم نگاهش اشک  پر یچشمان  با و گشودم چشم  

. کنمی م خواهش.... محمد نرو_  

:گفت آهسته یجنس بد با  

  َشَرم از.... یرسیم آرزوت به که یباش خوشحال د یبا اتفاقا که تو_

.  یشیم خالص  
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 به ش،یها محبت به نگاهش، و او به که حاال چرا!.... حاال؟ چرا

! بودم؟ شده وابسته داشت، من  یرو که یرتیغ  

  چشمانم کشاند، ینابود به مرا  نی شرو  عشق که  یوقت حاال، چرا

! دید را جواد محمد غیدر یب یها محبت  

  را  نگاهش نیا چقدر . کردم نگاهش که دیجوشیم چشمانم  در اشک

 داشت تفاوت چقدر و.... منظور یب و ساده نگاه نیا. داشتم دوست

!  نیشرو آلود هوس یها نگاه با  

 به خواهدیم که حاال چرا.... ر؟ید نقدریا چرا!.... خدا؟ چرا

   برود؟ هیسور

!  واقعا؟ یزی ریم اشک ینجوریا من، رفتن واسه یدار االن_  

.  التماس و کردم نگاهش باز  

....  محمد نرو کنمیم  خواهش_  

   ؟!محمد ی گیم نقدریا چرا.... جواد محمد_

. دارم دوست را محمد نام چقدر که میبگو.... میبگو نتوانستم و  



:  گفت و کرد فوت را نفسش کالفه  

.... واستا کنار ایب_  

 گنبد به نگاهم ستمیگر یم که همچنان و آمدم کنار رو  ادهیپ وسط از

. افتاد  رضا امام ییطال  

.  شدم زدن حرف مشغول دلم، در همانجا از  

  غلط من.... کردم اشتباه من....  نذار خدا رو تو.... بره نذار_

.  بره اون نذار یول.... کردم  

  را او ام هیگر و ستمیگریم همچنان. آمد جلو جواد  محمد باز و

. بود کرده کالفه  

  ینجوریا چرا آخه!.... که یش یم خوشحال تو گفتم من بابا یا  _

!  ؟یکنیم هیگر  

. کردم نگاهش باز  

  خواهش....  گهید وقت هی  بذار.... من  بخاطر.... نرو حاال_

. کنمیم  

  از تا رهیبگ داعش منو بود آرزوت تو!.... دالرام؟ شده چت تو_

. ی بش خالص َشَرم  

:گفتم هیگر با یفور  

.  یرین م بگو.... نرو.... باشه؟.... کردم اشتباه.... کردم غلط_  

... ها  حرم میرفتیم می داشت ما.... حرم؟ میبر یخواینم_  



 تنها. نکرد هم  نگاهم یحت گرید. حرم سمت افتادم راه  همراهش

:دیپرس یم دیشنی م را ام هیگر یصدا  یوقت یگاه  

 یخوایم دونستمیم اگه.... کن  بس کنم یم خواهش!.... دالرام_

. گفتمینم بهت اصال ،یکن  هیگر ینجوریا  

  را  خاطره یکل  من یبرا که شی صدا به تنها سکوت در هم من و

.  دادم یم گوش کرد، یم یادآوری  

  گرید هم بهم دعا و نماز یبرا ساعت کی تنها. می دیرس حرم به ما

: گفت یشوخ به نکنم هیگر گرید من آنکه یبرا او و میداد وقت  

. یبذار قال نجایا منو ساعت کی ینر باز_  

  چشمان با  هم را او لب یرو  لبخند و زدم لبخند زور به تنها

. دمیدزد اشکبارم،  

 و اشتباهاتم تمام  به اعتراف. بزنم را میحرفها تا رفتم  حرم سمت

. بود شده ام یزندگ دیام تنها که یحاجت خواستن  

  متحول مرا آنگونه ساعت، و روز  کدام از دانستمینم که یعشق

. بود کرده  
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  یپر دل همان با و نشستم بود ح یضر به رو که حرم  از یا گوشه

.  کردم دل درد هم و ستمیگر هم داشتم افتاده اتفاقات از که  

! ام شده جواد محمد عاشق حاال چرا که کردم تیشکا هم یگاه  

. داشتم یبیعج حال آنشب  

 با آزار و تیاذ  و یلجباز آنهمه بعد  من، که شدینم باورم هم خودم

. باشم شده  عاشقش حاال  جواد، محمد  

!  بود کرده باز  جا دلم در آنقدر یک از بودم مانده  

 یحت که  یپررنگ حس نیچن  نیا که من، بودم احمق چقدر و

. نشدم متوجه  را بود، داده قرار رشیتاث تحت هم  را قلبم ضربان  

  من، در راتییتغ نیاول که آمد ی م ادمی کردم،یم  فکر خوب یوقت

.  افتاد اتفاق ن،یشرو با ام ینامزد از بعد درست  

  آن در مرا رت،یغ یب و نامرد نیشرو که یروز همان از دیشا

 به محمد و انداخت رونیب شیالیو   از اتفاق، آن از  بعد ب،یغر  شهر

. دیرس دادم  



! بود حالم نگران چقدر و داد، من به را ونیلیم سه که یروز آن ای  

. افتاد چشمم از یاشک  

. داشتم دوستش کردم،یم را فکرش آنکه شتریب یلیخ  

. گذراندم ارتیز و دعا و دل درد و هیگر به را ساعت کی  

. رفتم م،یبود گذاشته که یقرار  محل سمت سست ییها قدم با  

 حاال. کردم نگاهش  دور از ستادمیا!.... بود آنجا من از زودتر 

. آمد یم بایز یلیخ  چشمم به انگار  

  سفر در که یا نشانه همه آن از بعد که کردم لعنت را خودم باز

. گفتم  بله نیشرو به باز گذاشت، چشمانم شیپ خدا ،یقبل  

. رفتم جلو سرافکنده  

  ؟یانداخت نییپا سرتو چرا... ه؟یچ.... باشه قبول... سالم_

. نگاهش و کردم بلند سر  

  از واقعا کردمیم فکر.... ؟ینشد آروم!... یکرد  هیگر چقدر_

. گفتمینم بهت اصال وگرنه یشیم خوشحال خبر نیا دنیشن  

: گفتم چشمش در چشم تیعصبان با  

  فکر.... دلم؟ سنگ  من مگه.... شم؟یم خوشحال ی کرد فکر چرا_

  ؟یبش کهیت کهیت داعش بدست خوادیم  دلم واقعا یکرد

.  کرد یجار  را  اشکم باز آخر ی جمله ان  



  که کردیم نگاهم متعجب و چشمانم به بود زده زل. بود برده ماتش

: دادم ادامه نداشت یتمام که یاشکان همان با  

! ندارم؟  دل من یکرد  فکر چرا!.... یجنس بد یلیخ_  

 به سر همانطور  اشکانم از کالفه  و انداخت نییپا باالخره  را سرش

: گفت ریز  

  از یکرد کور چشماتو  امشب.... نکن هیگر گهید  حاال... دیببخش_

!  یکرد هیگر بس  

.  سرنوشتم از پر دلم من و بود کالفه هم او. دنبالش من و. افتاد راه  

:دیپرس کند بهتر مرا خراب حال آنکه یبرا  ستادیا کباری  

  ؟ یبخور بخرم یزیچ هی یخوایم_

. کردم دیناام هم را او و دادم یمنف  جواب سر با  
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 کالفه خسته اشک نهمهیا از را او و ختمیر اشک هتل خود تا

.  کردم  

  نیا دنیشن از من کرد،یم فکر که بودم دلخور آن  از همه از شتریب

. شومی م خوشحال خبر  

 ساعت. رفتم اتاقم به و ندادم هم را  رشیبخ شب جواب یحت

. خواب  بهار و بود شب  مهین دو کینزد  

. بزنم حرف خدا با هم باز خواستمیم. خواستینم خواب دلم

 یلیخ از و. بود شده  عاشق حاال که قلبم از خودم، از . داشتم تیشکا

.... گرید یزهایچ  

 ینم هم منطقه به جواد محمد اگر یحت. ریدرگ سخت فکرم و

....  بخواهد مرا بود،  محال رفت،  

  حجاب به یاعتقاد  نه.... داشته ناموفق ینامزد  کباری که یدختر

! نماز به نه و داشت  

 بود یتلخ یادگاری که یمخوف راز.... کنار به هم نهایا ی همه تازه

   گفتم؟ی م او به دیبا چگونه را نیشرو از

 باالخره دانستمیم که مخصوصا. بود ثمر یب  آخرش عشق نیا

. کندیم لیتحم جواد محمد به  را خودش محدثه  

.... نماز و بود حجاب اهل هم.... یجیبس هم بود یچادر هم  

 چشمانم اشک باز که سوخت  سهیمقا نیا از قلبم آنقدر. دمیکش آه

.  شد یجار  



. شد یادآور ی ذهنم، در جواد محمد کتاب  ی خاطره باز و  

  بخاطر را کتاب نیا و ام نکرده ازدواج هنوز من آنکه با»   

  ام، نوشته مرحومم  پدر از مادرم ی عاشقانه و بایز   خطرات دنیشن

 عقد اسم به یمحکم نیا به یعهد یکس یوقت کنمیم فکر اما

  یها شب  و روزها تمام دیبا بست، اش یزندگ کی شر با را ازدواج

  محبت، آرامش، تا کند خود یزندگ   کیشر وقف  را اش یزندگ

....«. شود سرشان یرو ی هیسا یخوشبخت  و  عشق  

  لیموبا دمید آمدم خودم به لحظه کی. گذشت  چطور زمان دانمینم

. دیگویم  صبح اذان بهار  

. دیکش یا ازهیخم و برخاست خواب از هم خودش  

  ؟یکنیم  هیگر یدار.... شده؟ یچ.... ریبخ صبح... سالم_

. ستین یزیچ_  

! خون ی کاسه شده چشمان !.... ست؟ین یزیچ چطور_  

.  بده ادی نماز منم به بهار_  

.  دیخند  

. نداره هیگر نکهیا خب_  

. داد ادمی را صبح  نماز و وضو او و کردم سکوت  

:گفت و دیبوس  را صورتم خواندم را نمازم یوقت  

  رو تو که داره دوست یلیخ خدا مطمئنم.... زمیعز باشه قبول_

. یکرد قبول هم تو و کرده دعوت خودش سمت  



  ده؟ینم رو  حاجتم پس چرا_

. دهیم حتما باشه مصلحت به اگه....  باش صبور_  

  که نه ای میبگو  او به بودم مانده. نشست بهار چشمان  در نگاهم

:دیپرس  

  حرم؟  یرفت جواد محمد با شبید_

:گفت باز که کردم خم بله ی نشانه به را سرم  

   ؟یکرد ه یگر که شد دعواتون باز... خب_

....  نه_  

  ؟ شده یچ پس_

:گفتم لب ر ی ز و دمیکش یآه  

. ینگ بهش یدیم قول بگم یزیچ هی_  

.... آره_  

. بهار  شدم عاشقش....  من.... من_  

. د یکش یقیعم نفس  

  هی تونستیم  فقط تو یرفتار رییتغ اونهمه.... دالرام دونستمیم_

. بود عشق  هم اون و  باشه داشته لیدل  
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  بهار نماز، از بعد که دعایي و داد ادمی بهار که یصبح  نماز از بعد

. خواستم  را جواد محمد  خدا از است مستجاب گفتیم  

! بود  گرفته ام خنده خودم حال به خودم  

! جواد محمد  عشق و من ! .... دعا و من!.... نماز و من  

  هم خواب اما. دمیخواب صبح نماز از بعد. آلود خواب و بودم خسته

.  نکرد آرامم  

. کرد تابم  یب شتریب که دمید یشانیپر خواب  

!....  کردمیم هیگر من چقدر و رود یم دارد جواد محمد دمید خواب

! خواب در یحت  

. شدم داریب خواب از  بهار یصدا با  

  صبحانه؟ یاینم.... دالرام_

:  گفتم و زدم یغلت  

.... ریبخ صبح_  

. زد  ینیدلنش لبخند  



.... خودم خواهر  به سالم_  

:گفتم و تخت  یرو نشستم  

   کنم؟ چکار.... بهار ام کالفه_

.  کرد نگاهم کرد،یم سرش را چادرش کهیحال در  

  محمد از که ییرفتارها با کنم فکر.... بفهمون بهش میمستق ریغ_

. آره اونم دم،ید جواد  

  من به فکرش.... محمد اصال.... کردم نامزد بار هی من.... آخه_

 رو یکی دیشا....  دیشا باشه جیبس یدخترا تو شتریب.... رسهینم

.  محدثه.... مثل یکی....  کرده انتخاب  

 دیشا.... نکن نگاه بیرق هی چشم  به محدثه به.... جان دالرام_

 تو بشه باعث ی روز هی ب،یرق ی ذاریم رو  اسمش که یکس  همون

   نه؟ ای صبحانه یایم حاال.... یایب محمد چشم به

:  گفتم و برخاستم  

. بشم حاضر کن صبر_  

 میبود نشسته زیم پشت. میرفت هتل رستوران به بهار با و شدم آماده

  هنوز که  مرا نگاه و دیچرخ زهای م نیب نگاهش. آمد محمد که

. کرد جذب را بود، آلود پف شبانه، ی هیگر فرط از چشمانم  

: گفت مقدمه یب و آمد  زمانیم سمت  

   بزنم؟ حرف دالرام با قهیدق چند شهیم.... سالم_

:گفت خاستی برم جا از کهیحال در بهار که بود بهار به نگاهش  



! باهم دیدار یخصوص حرف شما چقدر بابا یا_  

  محمد که اوردیب صبحانه مانیبرا صبحانه  زیم سر  از تا رفت بهار

: گفت نییپا یسر  با اما من به رو  

  موندم هنوز گرچه.... گفتم بهت رو  رازم شبید کردم اشتباه دیشا_

!  یکرد هیگر  کردم، تتیاذ نقدریا حاال تا که یمن  خاطر واسه چرا  

  قلبم ضربان می تنظ انگار که شیصدا نیطن به و بود نییپا منم سر

. دادم یم گوش بود، شده وصل آن به  

 به من.... بفهمند مادر و بهار که نکن یکار هی کنمیم  خواهش_

  تو و من نی ب راز هی نمیا خوادیم دلم.... تو جز نگفتم یک چیه

  ؟ید یم قول.... بمونه

:گفتم آهسته و دمیکش یآه  

. یدیفهمیم منو حال کاش اما.... مونهیم_  

 حالت شبید چرا بدونم خوامی م هم خودم من.... بگو بهم خب_

.  شد بد اونقدر  

. یبفهم خودت  دیبا.... جواد محمد ستین یگفتن_  

. آمد صورتش یرو  تعجب از یاخم  

 جواد محمد به رو و برگشت صبحانه زی م از پر دست با بهار و

:گفت  

 صبحانه خوام یم ام گرسنه من  تون اجازه با.... فرمانده خب_

.  بخورم  



  و بود من به هنوز  نگاهش کهیحال  در و برخاست ناچار  جواد محمد

:گفت  بودم کرده  مطرح شیبرا که ییمعما ری درگ فکرش  

.... باش خودت  مراقب.... پس_  

: کرد  اصالح بهار ممتد نگاه با یفور و  

. دیباش خودتون مراقب یعنی_  

.  رفت و  
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  نماز از بعد هم  آن ساعت چهار فقط آنکه با آمد ینم هم خوابم یحت

. بودم دهیخواب صبح  

 در توانستمینم  واقعا من و بروند حرم به خواستندیم محدثه با بهار

. کنم نرم پنجه و دسته افکارم با و بمانم هتل  



. شدم همراهشان   هم من  

  خودم افکار در من و زدیم حرف بهار با شتری ب دفعه نیا محدثه

. بودم غرق  

. میدیرس حرم به  

. رفتند ارتیز به محدثه و  بهار و داشتم حرف یکل هنوز من  

  ییطال گنبد به ره یخ حرم، اطیح  یها  غرفه از یک ی سقف ری ز من

. امام با داشتم حرف چقدر دلم در و بودم امام رنگ  

  نماز مشغول محدثه و نشست من  کنار بهار. برگشتند بهار و محدثه

. شد  

:  گفت گوشم  در آهسته بهار  

. بدم  شنهادیپ جواد محمد به اونو خواسته ازم محدثه_  

: گفتم لب ریز و بستم غصه با را چشمانم  یا لحظه  

 که هیهمون قطعا....  ادیم یلیخ محمد به اون.... نه  که چرا.... آره_

.  خوادیم محمد  

.  کنهینم هم  فکر ازدواج به االن اصال جواد محمد!... دالرام_  

: دادم جواب بهار چشم در چشم و دیچرخ  بهار سمت سرم  

 ییآشنا شنهادیپ محدثه یبگ بهش یوقت قطعا یول.... آره االن_

....  یچادر دختر هی.... جیبس یدخترا  از یکی یبگ  یوقت.... داده

!نکنه؟ قبول چرا  



. نکن نگاه هیقض به ینجوریا دالرام_  

  محدثه.... داشتم ناموفق ینامزد هی من.... کنم؟ نگاه  یجور چه_

 یول داشتم رو مختلط یها یپارت به رفتن ی سابقه من.... نداشته

.... من....  نداشته محدثه  

  بغض و کردم سکوت تنها. داشتم نیجن سقط هی میبگو نتوانستم و

. نشست میگلو در ینیسنگ  

! نبودم جواد محمد  به راز نهمهیا گفتن به قادر واقعا  

.... نیآتش عشق آن با من نکهی ا یعنی نیا.... حسرت یعنی نیا و

.  نبودم  جواد محمد قیال  

.  میبگر اشتباهاتم بخاطر تنها خواستیم دلم. داشتم یبد حال چه

 کی به حسرت با حاال تا بود شده باعث که بود  من اشتباهات نیا

. میبگو نه لم،یم خالف بر قلبم، به پاک، عشق  

 که یقیعم یها   حسرت و طرف کی هیسور به جواد محمد رفتن

.  طرف کی داشتم، اشتباهاتم از دلم در  

  افکار خواستیم دلم. بودم آلود خواب و خسته. میبرگشت هتل به

. بخوابم یساعت چند الاقل تا کردیم  میرها شانمیپر  

. اتاق به من و رفتند یالب به یچا خوردن یبرا  بهار و محدثه

  گوشه کردم پرت حوصله یب را  میها لباس و زدم  تا فقط را چادرم

. تخت یرو افتادم و یا  



 یم چنگ مدام هم  خاطرات. بود کنکاش حال در هنوز ذهنم

 رد داشتم خاطراتم تک تک در  من و عاشقم قلب یرو به  انداختند

. دمید یم را جواد محمد یپا  

  من یرو یلیخ اما.... نبود برادرم!.... بود کنارم جا همه و شهیهم

! داشت رتیغ  

 و بود شناخته من  از بهتر را  نیشرو چون آمد دنبالم بار نیچند

. بود نگرانم  

.  دمیفهم را  نهایا رید چقدر و  
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. کالفه من، نیغمگ  سکوت از بهار و  بود ناهار وقت  

.  محمد به بدم  تو از نخ سر هی یخوایم.... نگرانتم یلیخ دالرام_  



 یوقت که االن. شدم دیناام زود  یلیخ اما شد نگاهش جذب نگاهم

. منطقه رفتیم داشت محمد.... نبود  

. اتیعمل رهیم داره.... نه_  

. یگیم  راست.... آها_  

  گفته؟ هم تو به_

: کرد نگاهم متعجب بهار  

  ؟ اتیعمل رهیم گفته تو به خودش نکنه.... نکنه.... آره_

.... آره_  

 نه بود هیسور منظورش  یول اتیعمل رهیم گه،یم  هیبق به بود گفته

.  کشور داخل یها اتیعمل  

  حفظش بالها از باشه  همراهش ستین یزیچ دعایي هی بهار گمیم_

  کنه؟

: گفت و آمد سمتم لبخند با بهار  

  ؟ینگرانش... بشم عاشقت دل قربون آخ_

:  داد ادامه که کردم سکوت  

. بود دستش الاقل نقره انگشتر هی خواستیم دلم_  

   چرا؟ نقره انگشتر_

.  کنهیم  حفظ رو آدم بالها  عیجم از اتیروا طبق آخه_  

. دمیپر جا  از یفور  



 حرم به رفتن ی بهونه به امشب نیهم.... خرمیم براش خب_

.  یفروش انگشتر هی برمشیم  

 لبخند اما دانستمینم را لبخندش یمعنا. کرد نگاهم  زنان لبخند

. آمد لبش به یا کننده  دواریام و قشنگ  

  به شب 12 ساعت  خواهمیم هم امشب که دادم امیپ جواد محمد به

. دیآ ینم من با بهار  و بروم حرم  

 ام یگوش مدام. ساده امکیپ جواب کی یبرا بودم  شده قراریب چه و

.  دهدیم را  جوابم یک نمیبب تا کردمیم چک را  

  مدام خنده با  نبود، پنهان چشمش از ام یقراریب نیا که بهار و

:گفتیم  

....  یعاشق  پدر بسوزه یا  _  

:داد را جوابم باالخره و  

 باهات.... حرم برم تونمیم شب  فقط دارم جلسه امروز  منم اتفاقا_

. امیم  

:گفتم و گذاشتم کنار را ام یگوش  زده ذوق و  

.  خرمیم انگشتر براش شب_  

:گفت ی شوخ به بهار و  

. یوا یوا.... خرهیم انگشتر داماد واسه عروس_  

:گفتم و دمیکش یآه  



 انتخاب منو اصال جواد محمد معلوم کجا از!.... بهار؟ یگیم یچ_

.  شناختمش رید که فیح واقعا.... فیح.... کنه؟  

. انداخت گردنم دور یدست و نشست کنارم بهار  

 وقت تو ی برا جواد محمد که  اونقدر.... زمیعز  نخور غصه_

.  نذاشته وقت من،  یحت یخانم چ یه یبرا ذارهیم  

: داد ادامه و  زد یچشمک  

.  باش دواریام_  

 که یپنهان یها  راز ی همه با موجود، یها تفاوت ی همه با من و

 داشتم دیام من و  بود داده ادمی بهار که ینمازها منی به تنها داشتم،

.  شدم دواریام بود، خواهد کارساز  

... خوردمیم غبطه محدثه به شدت به چند هر  
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. جواد محمد آمدن قراریب من باز و بود شب  

 از قبل و آمد. بودم منتظرش یالب در او از زودتر   من هم باز

:  گفت زی هرچ  

. میبر.... دیکش طول کارم بود شلوغ سرم من.... دیببخش_  

:گفت که میافتاد راه  

!  ها یکرد هیگر من واسه یلیخ شبید.... یشد بهتر کم هی انگار_  

 انگشتر اگر تا دوختم ها مغازه  به را نگاهم و زدم یکمرنگ لبخند

. بخرم انگشتر شیبرا  دم،ید یفروش  

  ؟ینگفت که بهار به!.... یقهر حتما االنم_

. اتیعمل یبر یخوای م گفتیم خودش.... نگفتم رینخ_  

  کننیم فکر... نشن نگران ستمین هفته دو که کردم  آمادشون آره_

. هیسور رمیم دوننینم.... هیداخل اتیعمل  

. ستادمیا یفور و دمید یانگشترفروش  کی  

  شیصدا شدم مجبور که داد ادامه راهش به همچنان جواد محمد اما

. بزنم  

.... جواد محمد_  

 حس.... پا تا سر شدم سرخ. انداخت  قلبم به یآتش  چه اسمش و

. دی فهم خواهد را عاشقم قلب راز کند  نگاهم اگر کردم  



 بودم، ستادهیا کنارش  که یا مغازه سمت کند نگاهم آنکه یب او اما

. آمد  

  شده؟ یچ_

. کن انتخاب ق یعق انگشتر هی_  

:دیپرس متعجب  

! ؟یچ_  

. کنه یم  حفظ  بالها از رو آدم قیعق انگشتر دمیشن_  

 که آنقدر. زد زل من به اریاخت یب و آمد سمتم تعجب با چشمانش

  را سرش ره،یخ نگاه آن از زده خجالت و آمد خودش به کدفعهی

. گرفت نییپا  

!  بالها از بودن امان در واسه!..... من واسه قی عق انگشتر_  

کنم؟ انتخاب خودم یکی ای  یکنیم انتخاب_  

:گفت  بود انگشترها به  نگاهش که یحال در و زد یلبخند  

.... شدم شوکه_  

   چطوره؟ نیا.... کنمیم انتخاب خودم باشه_

:گفت که بود لبش  یرو لبخند هنوز  

.... قشنگه_  

  د؟یدیم ما به رو  انگشتر نی ا.... دیببخش آقا_

. دییبفرما بله_  



 دست انگشت در آنرا جواد محمد یوقت بود  انگشتر به نگاهم

. کرد راستش  

:گفتم  شوق با که آمد یم دستش به   

. باشه مبارکت.... قشنگه یلیخ_  

  رابا  سرش یفور  اما آمد، چشمانم سمت یا هیثان چند باز نگاهش

:گفت و  گرفت نییپا لبش  یرو لبخند همان  

  شر از دیبا  هم تو کنم فکر.... رمیگیم برات من  هم یکی پس_

  چطوره؟ نیا.... یباش  امان در بالها

 من ی قهیسل به اش قهیسل. بود اش یانتخاب انگشتر یرو نگاهم

. آمد یم  دستم به انگشترش اما خوردینم  

. بودم رهیخ دستم انیم انگشتر به حرم خود تا  

 ان یم قیعق انگشتر به نگاهم و بود قراریب دلم نشستم، حرم تو یوقت

. بود دستم  

  دور حیضر از آنکه با و گرفتم باال  حیضر سمت را  انگشتر آهسته

 امام به رو اما  دمیدیم را حیضر ی گوشه هی دور تنهااز و بودم

:گفتم  

  بهش تونمینم من....  زهیعز یلیخ واسم.... آقا گرفته من واسه نویا_

  اون و اومد سرم بال نهمهیا یعنی.... دارم دوستش چقدر که بگم

  بعد من و کردیم کمکم دیبا یعنی! .... ل؟یدل یب  بود، کنارم  همش

 به رو جواد محمد شما بگم اگه!....  شدم؟ینم عاشقش  ن،یشرو از

  اون قیال من دمیشا.... دونمینم!.... د؟یکنیم قبول د،یببخش من



 باهاش دیبا خوب اتیخصوص اونهمه با محدثه دمیشا.... ستمین

. کنه ازدواج  
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. دیچک چشمانم از  حسرت با یاشک و دمیکش یآه  

 مقابل را دستم کهیحال در و کردم  دستم دوباره  را قی عق انگشتر

  بودم، رهیخ انگشتر ییبایز و ظرافت به و آوردم یم باال چشمانم

. کردم زمزمه لب ریز  

 رو تو.... کنه  مستجاب رو دعاهام  از یکی بخوام خدا از اگر_

.... جواد محمد خوامیم  

  انگشتر براش خوامیم گفتم؛ یوقت  نگاهش سمت دی کش پر دلم باز و

.  بخرم قیعق  



 ان.... یحت و....  اش جذبه با اخم  آن یگاه نگاهش، ش،یلبخندها

  فراموشش چگونه من.... بود شده باتریز  ق،ی عق انگشتر با که یدست

!  کردم؟یم  

  با.... تلخم یزندگ  یها حسرت ی  همه.... دردم درمان.... بدم حال

.  کردیم دایپ نیتسک او، با زدن  حرف و امام حیضر به نگاه  

  صحن یها ستون از یکی کنار آمدن  زمان که ساعت کی از بعد

.  دمیرس  ستون کنار به وقت سر بود، یرضو  جامع  

! نبود مهم  چندان من یبرا ی ول. بود کرده رید او نباریا انگار  

. آمد یم حتما دیآ یم  گفتیم او اگر  

  ؟یچ که کرده تند را شیها قدم چطور که دمشی د دور از. آمد و

   بودم؟ منتظرش شتریب یا قهیدق چند من چون

. دانستینم تو و کنم صبر عمر تمام شی برا بودم حاضر  

  رید نرایا من و ام یزندگ ی همه به.... دیارز یم جواد محمد

.  بود برده یپ قتیحق نیا به من از زودتر یلیخ محدثه و دمیفهم  

. شد رید دیببخش_  

 و برم هتل تا خوامیم.... بزنم داد سرت خوامیم.... بخشمینم_

  حاال؟  تا یبود کجا بگم؛ بهت و برگردم

 را بود منتظرم  او که یقبل یدفعه  ی هیکنا دانست  یم. دیخند

. زدمیم  

.... ببخش رو بار هی نیا شما حاال_  



. دمیبخش_  

. کردم زمزمه لب ریز و  

.... ببخشم بهت هم رو  قلبم حاضرم_  

 کرده سکوت دو هر حرم، به آمدن برخالف. میافتاد راه هتل سمت

.  شکستم  را سکوت نیا نباریا من که میبود  

ت؟ یمامور یبر  یخوایم یک_  

..... ندهیآ هفته اخر_  

.بود نمانده یوقت ادیز  

؟ینر که نداره یراه چیه_  

. تامل با کرد یمکث  

 و یکرد هیگر  اونقدر شبید تو  که شده یچ دونمینم.... دالرام_

 باز.... هم تی مامور برم دارم حتم.... یدیخر انگشتر برام امشب

. برم دیبا اما.... یکنیم هیگر  

.... پس بده قول_  

. ستادیا هم او و ستادمیا  

:گفتم بغض با  

... یگردیبرم بده قول_  

. نشاند چشمانم به اشک باز و نداد قول انصاف یب. نداد قول  

. کرد نگاهم کالفه  



.... ستین من دست یچیه برم که منطقه.... نزن گول  رو خودت_

.  بدم قول بهت تونمینم....  افتهیب یاتفاق  چه ستین معلوم  و خطرناکه  

 پشت به مرا یوقت. ختمیر اشک آهسته  و کردم سکوت هتل خود تا

:گفت  ریز به سر  رساند، اتاقم در  

 قول یجا به اما..... فهممینم حالتو کنمیم فکر یچ  هر.... دالرام_

.  تمیزندگ  َشرا  ها حاال حاال من گم،یم بهت  

:دادم  را جوابش بود مانده میگلو یتو که یبغض همان با  

..... و یمن یزندگ ی همه..... تو_  

  که یحرف از متعجب جواد محمد و شکست یلعنت بغض.... نشد و

 که بود اش ادامه منتظر بود، دهیشن مهین و نصفه من، ی هیگر با

. بستم سرم  پشت را در و کردم باز را اتاق در و انداختم دیکل  

 نقدریا یک من ا،یخدا. ستمیگر   همانجا و زدم اتاق در به هیتک

!  زم؟یر یم بهم نگونهیا رفتنش، اسم دنیشن از که شدم عاشقش  

. بود سهمم شانیپر یها خواب باز آنشب  
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.  یقراریب دنشیند و بود عذاب دنشید. بود سخت  

 یارتیز مسافرت. نروم حرم به  او با گرید کردم  عهد خودم با اما

. دعا  و شد  اشک من،  یبرا اش همه ما  

 تا  بودند داده قول  بهم روزها و ساعت انگار و. م یبرگشت تهران به

.  برسد جواد  محمد رفتن  روز تا بگذرند عیسر  

  خبر من جز یکس  و رودیم اتیعمل به که بود گفته هم مستانه به

! است ه یسور  همان  اتش،یعمل که نداشت  

 یقیطر به بتوانم بلکه ترفند و نقشه هزار به کردم  فکر شب نیچند

.  بکند بازگشتش، سالمت یبرا  را تالشش که  رمیبگ قول او از  

.  رفتم سراغش بود، خانه مهمان  او که یآخر شب درست و  

  و رفت با و آمدها و رفت نیا به بود کرده عادت گرید و زدم در

. شدینم ری غافلگ آمدم،  

....  بله_  

 ساک یرو نگاهم. بستیم  را  ساکش داشت. گشودم را در

:گفتم که بود مسافرتش  



.  امیب بعدا برم یدار کار اگه... دارم حرف باهات_  

: گفت و  برخاست جا از  

.... شد تموم.... نه_  

  ریز به سر  و تختش یرو نشستم تعارف یب و  شدم اتاقش وارد

:گفتم  

  یوقت.... ستین وقت.... اما دارم حرف باهات یل یخ.... یدونیم_

. گمیم رو شیباق یبرگشت  

:دادم ادامه که بود ستادهیا  اتاق وسط هنوز  

 ،ینش معذب که تو  بخاطر شده یوقت چند االن که نکن من به نگاه_

 نبودم، حجاب اهل من یدونیم خوب خودت.... کنمیم سرم شال

  بازم شد،ینم میزندگ یبال نیشرو .... اگه دیشا  نبودم، نماز اهل

....  بودم یقبل دالرام همون  

. بود سخت گفتنش که یحرف یبرا کردم تازه ینفس و کردم یمکث  

 یحرف هی و ی شد خسته من یکارا  دست از یروز هی.... ادته؟ی_

 ا ی هست ادتی هنوز.... دونمینم.... شکست دلمو یلیخ که یزد بهم

. نباشم هرزه  یگفت بهم.... نه؟  

:  گفت یفور  

.... حرف اون بابت من.... دالرام_  

. بردم باال سمتش را دستم کف  



 نماز اهل.... بودم حجاب بد دیشا.... من.... جواد محمد  کن گوش_

 چیه.... یول  کردمیم شرکت مختلط یها یپارت  تو.... نبودم

. نکردم  یهرزگ.... وقت  

  ناچار که او عشق   بخاطر حرف، آن بخاطر نه بود گرفته بغضم

. رمیبگ قول او از آنگونه بودم  

:  گفت کالفه باز و  

 گمیم االنم دیببخش گفتم هم بار  اون من.... دالرام کن گوش_

.... که  

.... کن گوش تو.... نه_  

.   نگاهش بود، کرده تر را چشمانم که یاشکان با و کردم بلند سر  

 به.... ینکرد جبران  رو حرفت  اون هنوز تو.... کنمینم حاللت_

.... یبش هم دیشه یحت و یبر اگه خدا  

:  دادم ادامه چشمش در چشم و شد تند اشکانم  

 نکنم حاللت من  تا.... نخواه شهادت خدا از پس.... کنمینم حاللت_

.  یکنیم جبران و یگردیبرم.... یشینم دیشه تو  

.  دیکش ششی ر ته به یدست و بست را  چشمانش  

! دالرام_  

:گفتم بلند، ییصدا و بود شده تند که یا هیگر با و یعصب  

  ذره هی یحت.... یکنیم جبران و  یگردیبرم.... محمد رهینم ادمی_

. رهی م ادمی حرفت اون که نکن فکر هم  



....  نیبب_  

. شد بلند ادیفر به میصدا  

.  نمیبب خوامینم و نمیبینم_  

  رونیب اتاقش  از شده البیس اشکان همان با و برخاستم جا از و

. زدم  
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. نروم محمد ی بدرقه به تا دمیجنگ خودم با بعد، روز صبح  

 خودم، ییتنها در اش، بدرقه  در و کردم حبس را خودم اتاقم تو

.  ستمیگر  

. بود بهار دانستیم مرا حال خانه  در که یکس تنها  



  گشود، را اتاق  در تا و آمد اتاقم به رفت، جواد محمد که نیهم

:گفت  

.  رفت محمد_  

:گفتم و کردم پاک دست پشت  با را اشکانم  

   نزد؟ یحرف_

.... اتفاقا چرا_  

.  بهار سمت دیچرخ یفور نگاهم  

  گفت؟ یچ_

. نشست تختم ی لبه و آمد جلو بهار  

.... یکن حاللش....  افتاد، براش ی اتفاق اگه..... اگه بگم بهت گفت_

. کوتاهه ایدن از دستش چون  

. شد بلند ام هیگر یصدا  

!  ؟یبزن یحرف نی همچ یتونست چطور.... جنس بد_  

. دیکش یقیعم  نفس بهار  

 ،یسالمت به  ،یبزود هللا شاء ان  کن دعا براش.... جان دالرام_

.  گردهیبرم  

 خوادیم دلم.... بشنوه رو صدام  خدا کنم چکار.... بهار بگو تو_

.  بده گوش رو حرفام  خدا بار هی نیهم  



  ترک و واجبات، انجام که دمی شن بزرگان از یل یخ از من خب_

 باعث هم نیهم و بشه کینزد خدا به انسان شهیم  باعث محرمات،

. شهیم دعا استجابت  

  ه؟یچ واجبات خب_

. گهی د روزه و نماز_  

  رو  کدوم چیه  االن تا.... روزه اما.... خونمیم رو  نمازام که من_

  سالمت رو جواد محمد خدا که رمی بگ روزه تونمیم.... نگرفتم

   برگردونه؟

.  یری بگ روزه یا گهید زیچ تی ن به یتونینم یدار قضا روزه تا_  

: گفتم متفکرانه و کردم یمکث  

  من گردهیبرم محمد که  یروز تا من که کنم تی ن اگه.... خب_

 به رو محمد هم خدا نکهیا  شرط به رمیگیم رو   قضاهام روزه

  ؟یچ برگردونه یسالمت

: گفت و کرد فکر یکم بهار  

  محمد اومدن تا واقعا یخوایم تو یول.... یبگ یتونیم نویا آره_

   ؟یری بگ روزه

. کردم نگاهش مصمم  

... آره_  

  بهار اول روز. رمیبگ روزه تا شدم داریب سحر آنروز یفردا از و

.  گرفت روزه  همراهم هم  



  حضورش به چقدر دمیفهم جواد، محمد نبود با که بود  آنروز تازه و

. ام کرده عادت خانه در  

 کی گذشت با  تنها من  و حضورش یها  خاطره از بود پر خانه

. بودم دلتنگش چقدر روز،  
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  مستانه#

 

  او، از بعد روز  دو درست و....  رفت تیمامور به جواد محمد

  به بود بهار یها یدانشگاه هم از یکی که  یخواستگار

. آمد  شی خواستگار  

 دالرام یبرا که یاتفاق بخاطر من اما است یخوب پسر  گفتیم بهار

. کنم  قیتحق یحساب و  درست خواستمیم  قطعا بود، افتاده  



 در بعد و مینیبب را او اش خانواده همراه بار کی  گفتیم اریمه

  یخواستگار ی جلسه بک قرار که شد نیا. میکن  قیتحق موردش

. شد گذاشته  بهار یبرا  

.  میکرد زیتم را  خانه یحساب بهار و من و دیخر  وهیم یکل اریمه  

  هم سر پشت بود یروز چند چون  و شست را ها  وهیم هم دالرام

. کند کار امدین دلم  گرفت،یم روزه  

 اما. بود آماده و  حاضر زیچ همه. دیرس فرا یخواستگار  روز و

. داشتم دلشوره من  

  بود ادیز من به آنقدر غش،یدر یب یها محبت. بود  من نفس بهار

. گرفتیم قلبم  من، از او شدن دور  تصور از که  

: دیپرس و نشست مبل  یرو و دیپوش را لباسش یوقت  

  خوبه؟ نیا مامان_

  زنگ، یصدا دنیشن با. بود شده  ماه. انداخت چنگ میگلو به بغض

. برخاست اریمه  

.... اومدن_  

 رییتغ یلیخ رفتارش بود، یوقت چند که دالرام و رفت  فونیآ سمت

  چادر بود، کرده سر که یشال و  بلند دامن و بلوز آن با بود، کرده

. داد او به را بهار دیسف  

: گفت  آمد خوش اریمه و شد باز در  

. دییبفرما.... دی آمد خوش سالم_  



 به  که یخانم سرش پشت. کرد سالم و شد خانه وارد انسالیم ییآقا

 آندو با همسن  نظر به که گرید  یخانم سپس و بود  همسرش نظر

. دست در بایز یگل دسته با یجوان پسر آخر  در و آمد یم  

. بود بلندتر بهار از ی کم قامتش و قد و  بود لباس خوش  

....  دیآمد  خوش یلیخ_  

  چهره انسالیم ی آقا آن چقدر و کردم نگاه تکشان تک به و گفتم من

! بود آشنا اش  

  صحبت به  شروع اریمه که ام دهید کجا را او که بودم فکر در

.  کرد  

 بخاطر البته.... نگفته یزیچ ما به شما مورد در ادیز بهار دخترم_

 نندیبب را گریهمد ها خانواده جلسه هی میگفت.... نداشته ییآشنا نکهیا

. بشند آشنا باهم بهتر تا  

. کرد صحبت به شروع انسالیم مرد  

 نمیبب را او خوب توانستمینم داشت چشم به که ینک یع آن پشت از

.  ام دهید  کجا قبال را او که اورمیب ادی به و  

 که هست یسال چند ما یآقا دیسع  که بدم دیبا یح یتوض هی خب_

  هستند، من همسر ی برادرزاده چون و دادند دست از رو  پدرشون

  امیب همراهشون به من که کردند امر بنده همسر یعنی خانم عمه

  است یزندگ اهل و مهربون پسر  جان دیسع قتایحق....  یخواستگار

  دیسع البته... شده یدانشگاه هم  شما دختر با که است یوقت چند و



 جلسه یه اول که شد خوب  نگفته، ما به شما  از ادیز  هم جان

.  نندیبب  رو گریهمد ها خانواده تا دیگذاشت  

  ی عمه شوهر گفتیم که یی آقا آن یرو بود شده زیت چشمانم

.  است بهار  یهمکالس د،یسع  

  کردیم کنکاش داشت هنوز ذهنم... بود آشنا شی صدا نیطن چقدر

.  کرد یمعرف را خودش که  

  هردو  شوهر  و زن ستمین موافق و هستم پزشک خودم بنده_

 شهیم چه اما  باخبرم رشته نیا  یدردسرها از چون باشند پزشک

. شده گرفتار دل که کرد  

:دیپرس لبخند با اریمه  

  به رو خودتون با ییآشنا افتخار اول  شما شد الزم.... دکتر جناب_

.  دیبد ما  

....  یداخل پزشک هستم رستگار.... حتما بله_  

  به نام نیا با را نفر کی ذهنم زود یلیخ و! بود آشنا  نام نیا چقدر

  به  شدت به قلبم ،یحت دنشید تصور از که یکس.  کرد یمعرف من

.  افتاد ضربان  

: گفتم دیلرزیم اریاخت یب که ییصدا با و ستادمیا  

  د؟یهست رستگار مانیپ.... مانیپ.... شما!... شما؟_
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:کرد نگاهم تعجب با  

  د؟یبود من یها ضیمر از شما.... بله_

  شد یجار جگاهمیگ کنار از یسرد عرق.  شد قطع نفسم. گرفت قلبم

.  کند مرور را خاطرات ذهنم تا اوردین تاب میپاها و  

  یزی چ نیآخر دالرام، ادیفر و بهار غیج یصدا و ن یزم یرو افتادم

. دمیشن که شد  

.... نبودم مادرت من سال نهمهیا میبگو بهار به که  نداشتم طاقت من

  و من نیب بخواهد بهار نداشتم طاقت من.... نخواست را تو پدرت و

. کند انتخاب را یکی مانیپ  

  را فشارم داشت بهار. بود سرم یباال اریمه آمدم،  بهوش یوقت

. زدی م هم میبرا را  یقند آب وانیل دالرام و گرفتیم  

  ؟یداد سکته رو ما ی  همه تو.... جان؟ مستانه شد یچ_

.  رونیب  برن اتاق از همه  بگو..... اریمه_  

.  کرد نگاهم متعجب اریمه  



  اجازه ازت گفت دکتر یآقا تازه.... هستن نگرانت.... آخه؟ چرا_

.  کنه ات نهیمعا ادیب رمیبگ  

.  برن دالرام و  بهار بگو اول_  

.  بلند دیکش یپف اریمه  

.  رونیب دیبر.... دخترا_  

:دیپرس ینگران با بهار  

.  بگو رو راستش خدا رو تو.... ؟یخوب مامان_  

  برو هم تو... جان دالرام.... مهمونا شیپ برو.... جان بهار خوبم_

. کن ییرایپذ.... ازشون  

. چشم_  

  نگران چشمان به و دمیکش آه رفتند رونیب اتاق از که  دالرام و بهار

. شدم رهیخ اریمه  

  ه؟یک اون یدونیم.... اریمه_

   ه؟یک.... نه_

.... حامد دوست.... بهاره پدر اون_  

.  گرفت را  میگلو بغض و  

. هیاسم تشابه هی فقط.... ستین  اون زمیعز نه_   

.... ادیب خودش بگو برو_  

. ستین وقتش االن جان مستانه_  



. زدم قلبم به یچنگ یعصب  

....  ادیب بگو_  

 که دمیشن شدم،یم زیخ مین اتاقمان تخت یرو که یحال در بعد و

:گفت  

.  نخور حرص فقط.... باشه باشه_  

 و خودم حال به ،یا ه یثان چند مهلت همان  در من تا رفت  اریمه و

.  میبگر بهار  

. آمد که دینکش یطول  

  د؟یشد بهتر_ 

  من و. نشست او و دیکش کنار او ی برا را  کارش زیم یصندل اریمه

 بود اشک پر چشمانم . کردم نگاهش نداده را سؤالش جواب اصال

: گفتم که  

   د؟یبردار رو  نکتونیع شهیم_

 تعجب از هم قلبم کردم حس من  و برداشت را  نکشیع متعجب

!  شد متوقف  

! بود خودش  

.  شد یجار  چشمم از یاشک  

  یروستا.... کاظم؟ مش داماد....  د؟یهست گلنار  همسر.... شما_

  ادتونه؟ی دشت نیزر



.  انداخت نییپا باالخره  را سرش که آنقدر. ماند چشمانم در نگاهش  

:دادم ادامه باز من و  

  همسرت ی برادرزاده یبرا یاومد که یدختر یدونیم_

   خودته؟ دختر ،ی خواستگار

  اتمیحدس ی همه دییتا چشمانش  اشک کرد، بلند  باز که را سرش

. شد  

! یا  مستانه.... تو_  

. خورد گره تاسف از یلبخند با بغضم  

 مثل  رو بهار که هستم یمادر همون  من.... متاسفانه آره.... آره_

 بهش.... نخواست اونو پدرش نگفتم بهش و کردم بزرگ دخترم

  رو یسخت  یروزها چه که نگفتم بهش.... ستمین مادرش نگفتم

. ادیب خواستگار براش و برسه امروز به تا گذروندم  
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. داشتم  حرف یکل من و بود کرده سکوت  

  تو یوقت یدونیم!.... گذشت؟ یچ  من به ها سال نیا یدونیم تو_ 

دادم؟  رو یچ تاوان  من.... آورد؟ حامد سر ییبال چه مراد ،یرفت  

 رفته تو گهید ی ول برگشتم روستا اون به من.... ستم ین نامرد من_

.... بود مونده قبر  سنگ هی فقط هم  حامد از و یبود  

....  کنه؟ بزرگش مستانه بذار یگفت.... ؟یومدین بهار دنبال چرا_

  بهار فیتکل الاقل یول دادمینم  بهت رو بهار یومد یم اگر گرچه

 تو.... بگم بهش سن نیا تو  االن نکهیا نه.... بود شده روشن

. یپدرش  

. زنمی م حرف باهاش خودم_  

.  شد بلند میصدا  

 عمر هی.... ینبود عمر هی.... گفتن یبرا رهید حاال.... ذارمینم_

  من دختر نفهمه تا اسرارم ی صندوقچه یتو گذاشتم  رو اسمت

 نام به... خودش نام به.... گرفت شناسنامه براش حامد.... ستین

.... من  

:دادم ادامه  و شد دراز ار یمه سمت دستم  

  اریمه بهار، االن و کردم ازدواج ام عمه پسر با حامد  از بعد من_

!  واقعا؟ بهش یبگ یچ یخوایم.... دونهیم اش یواقع  پدر مثل رو  

 ای است غم پر کند وانمود خواستیم ای یچشمان با  و کرد بلند یسر

. کرد نگاهم داشت، غم واقعا  



  اون تقاص امروز نیهم تا من.... ؟یدونیم یچ من یزندگ از تو_

  یفرزند بهم خدا اما کردم ازدواج من.... دادم پس رو ینامرد

 یچ تقاص شدم متوجه رید.... موند دلم به شدن پدر حسرت.... نداد

  بلکه زدم سر روستا به یچندبار شدم متوجه یوقت....  دمیم دارم رو

  ازت رو بهار خواستمیم.... کردم اشتباه بگم بهت و نمتیبب اونجا

  زدم،  سر هم روزکوه ی ف مارستانیب.... نکردم داتیپ اما.... رمیبگ

 حاال اما.... ی رفت اونجا از و ی کرد کار اونجا مدت هی گفتن یول

  اعتراف و بزنم زانو  بهار هم  تو یجلو هم که  دارم رو  جراتش

. کنم  

:گفتم و تخت یرو نشستم نبود، من در که یتوان با  

  یبگ بهار به رو قتیحق دمینم اجازه بهت.... مانیپ برو نجایا از_

  بهار یزندگ تو اول از که یکس .... یزیبر بهم رو دختر نیا و

. شهیم نابود و ست ین االنم نبوده،  

:گفت آهسته و برخاست اش یصندل  یازرو  

 حرف باهم دیبا بعدا اما رمیم من.... ستین خوب حالت االن_

 حرمت به اونم.... کنم یکار تو ی اجازه بدون خوامینم.... میبزن

.  یکرد یمادر من، بهار یبرا که سال نهمهیا  

:زدم  ادیفر هیگر با  

. نجایا  از برو.... برنگرد گهید و برو_  



. ستمیگر بلند نداشت را غم آنهمه توان که یقلب با من و رفت او و

  را سرم و گرفت را میها شانه  نشست،یم کنارم کهیحال در اریمه

:داد جا آغوشش در  

. ستین خوب  قلبت واسه....  زم یعز باش آروم.... جان مستانه_  

  عکس و بهار فقط.... نبودم هم  ام مریض قلب فکر به یحت من و

. بود کرده  نگرانم او العمل  
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.  بود شده محقق میها کابوس  و ها دلشوره  

 تولد راز دیبا ای. بود دهیرس فرا دمیترسیم آن از که یروز  همان

. کردمیم  سکوت ای و گفتمیم او به را بهار  

  یسو از یالعمل عکس  منتظر و میدار نگه دست د یبا گفتیم اریمه

. میباش مانیپ  

.  یخواستگار روز از بعد  روز سه درست. میکرد صبر ما و  

.بود سخت چقدر و  



  چی ه که یخواستگار خوردن بهم از تنها و دانستینم یزیچ بهار

. بود شده شوکه داد،ی نم او به یحیتوض چی ه ،یکس  

 حیتوض کی خواست یم دلم چقدر من و نبود مناسب چندان حالش

. بدهم او به مناسب  

. زد زنگ مانیپ که یروز  تا. شدینم اما  

. زد زنگ که میبود  اتاقمان در اریمه  و من و بود شب  

  فونیآ یرو را تماس  اریمه. نداشتم را او با زدن  حرف قدرت من

:داد جواب و گذاشت  

....  بله_  

:دمیشن را شیصدا  

....  بهار پدر.... هستم  رستگار من.... سالم_  

.... رستگار یآقا بله_  

. کنم صحبت همسرتون با خواستمیم_  

. دی بزن رو  حرفتون شما.... شنوهیم_   

.... متاسفم کردم درست براتون که  یدردسر بابت من خب_

. منه حق نیا.... کنم صحبت بهار با خوامیم.... یول  

. رفت باال میصدا یعصب  

  ،یرفت و یگذاشت رو دخترت که ی وقت اون.... یندار یحق چیه تو_

. یگرفت خودت از رو حق نیا  



. میکن  صحبت یحضور جلسه هی هم با بذار الاقل پس_  

:گفت  من یجا به اریمه و کردم سکوت  

   کجا؟ و یک..... ستین یمشکل_

   چطوره؟ صبح ۱۱ ساعت فردا_

:داد ادامه اریمه من سکوت با  

.... باشه_  

. 11 ساعت.... دنبالتون امیم_  

.  کرد  قطع رو تماس و  

 دشید از که  بود صورتم یرو  یاخم. رفت اریمه سمت نگاهم

. نماند پنهان  

   ؟یکنیم نگام یاونجور چرا_

.   دیبکن وا  رو َسنگاتون دی با باالخره خب_  

.  ندارم باهاش یحرف من_  

 بهار با تو ی اجازه یب اونکه از قبل ایب کنار باهاش.... مستانه_

. بزنه حرف  

.  نبود دیبع احتمال نیا و  

.  رفتم مانیپ دنید به ناچار  

. میبگو بهار  به را زیچ همه بخواهد که بودم نگران هنوز و  

. شدیم یحال چه  دیفهمیم را قتی حق اگر بهار دانستیم خدا فقط و  



  قرار فشار تحت چنان را قلبم راز،   نیا شدن فاش بابت ینگران و

 قلب، درشت و زیر قرص چند دیبا شب هر که بود داده

....  خوردمیم  
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  مانیپ مان،ی خانه در یجلو ، 11 ساعت  سر روز،  آن یفردا و

. بود منتظرمان  

.  دیدینم را ما و بود دانشگاه بهار که کردم شکر را خدا  

:گفت اریمه افتاد، راه که نیماش  

.  میبرگرد زود دیبا ما  رستگار جناب_  

: گفت و دیکش یبلند نفس مانیپ و  

.  بزنم حرف بهار با خوامیم من راستش .... خب_  

.  اوردمین سکوت  طاقت و شد باز لبانم چرا دمینفهم  



  بهار سن، نیا یتو خوامینم.... دمینم بهت یا اجازه نی همچ من_

 اصال ای.... یاومد یم بهار یکودک تو اگه.... بشه رو روبه باهات

  یول اد،یب کنار هیقض نیا با تونستیم بهتر بهار دیشا قبل، سال چند

 که تو.... یزی بر بهم منو دختر روان و  روح ذارم،ینم االن من

 یچ یخوایم االن.... شیدیند هم بار به یحت اومد ا یدن به بهار یوقت

  نخواستم؟ ده،یند رو تو من یبگ.... ؟یبگ بهش

. کرد سکوت و دیکش یآه  

.  رفتم تند یکم  که فهماند من به نگاهش با و برگرداند سر اریمه  

  هیهمسا روستا تو  باهم که ییروزا اون حرمت به....  خانم مستانه_

  یحت.... منه حق  نیا.... بزنم حرف  باهاش من الاقل  دیبذار میبود

.  هستم  پدرش من باشه هم اسم به  

. بودم شده حساس. نبود خودم دست. شد بلند میصدا  

  حامد و من به یوقت.... یستین  پدرش هم اسم به تو.... ذارمینم_

  رو  امروز فکر د،یریبگ شناسنامه براش دیبر و شما ی بچه یگفت

!  ؟یکردینم  

: گفتم من که میکرد سکوت همه  یا هیثان چند  

.  خونه برسون رو ما  برگرد.... نهیهم حرفت تمام اگه_  

.... گرفتم اجازه ازتون.... کردم درخواست ازتون من.... نه_

 یبرا که یسال  چند نیا حرمت به.... کنم ناراحتتون خواستمینم

  ینم رو اجازه نیا من به که حاال اما.... دیدیکش  زحمت  من دختر

 صحبت تونمیم راحت یلیخ بهار  با من که بگم مجبورم..... دید



  یدانشگاه هم  قیطر از هم دونمیم  رو دانشگاهش محل هم.... کنم

. دارم رو لشیموبا شماره هاش،  

 که یزیچ همان ... ترساندیم  مرا که بود یز یچ همان نیا و

.  افتدیب اتفاق خواستمینم  

:داد ادامه باز او و  

  هی نیا یتو شما ای.... دمیم وقت بهتون ماه هی شما حال بخاطر_

. بگم بهش ماه هی نیا از بعد من ای..... دیبگ بهش رو قتیحق ماه  

.  خورد گره بغض با تمیعصبان  

  در یظلم چه یگفت.... ؟یگفت همسرت به تویزندگ قتیحق خودت_

  ؟یکرد دخترت  حق

 چه فهموند من به و نداد فرزند بهم خدا یوقت.... گفتم.... آره_

 به بارها.... توبه  و استغفار از شد  پر شبم و  روز.... کردم یاشتباه

  کی با خدا و... بده بهم جبران فرصت و کردم اشتباه گفتم خدا

.... دیشیم مانعم حاال  شما و داد نشون من به رو دخترم ساده، اتفاق

  و  روز یتو  شما..... اما کردم بهار حق در یبزرگ  ظلم دونمیم

  یجور چه.... دمیکش ییها یسخت چه د ینیبب که دینبود من یشبها

  به رو بهار گهید بار هی فقط.... گهید بار هی خدا که ختمیر اشک

.... منه حق نیا.... بده نشون من  

 چه.... من و  بزند یحرف نتوانست گرید و شکست شیگلو بغض

! داشتم یخراب حال  
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 او با خودم گفت، یم بهار به را زیچ همه مان،یپ  آنکه از قبل دیبا

.  زدمیم  حرف  

. آمد شیپ فرصت نیا و  

   ناهار؟ میدار یچ.... گلم مامان قربون_

   کو؟ سالمت_

: گفت و شد آشپزخانه وارد  

   مامان؟ یبهتر.... من نفس به سالم.... مامانم ماه یرو به سالم_

  همه  بهار اگر من،  یزندگ حسرت بود شده مادر اسم نیا. دمیکش آه

. دیفهمیم را زیچ  

. آشپزخانه زیم پشت مقابلم نشست و شست  را دستانش  

   خبر؟ چه جواد  محمد از مامان_



.  تهیمامور هنوز.... ندارم یخبر_  

  هی االن.... شده عوض یلیخ.... ؟یدید رو دالرام ی رفتارها گمیم_

. رهیگیم روزه داره هم سر  پشت هست هفته  

. کشیدم یقیعم نفس  

. کرد رییتغ دیرفت که ی مشهد سفر از_  

. رهیگیم روزه جواد محمد یسالمت واسه_  

.  شد گرد تعجب  از چشمانم  

. قضاست روزه گفت من به یول_  

  که یروز تا  که کرده  شرط خدا با یول قضاست روزه.... آره_

  و رهیگیم  رو قضاش یها  روزه  ت،یمامور از برگرده جواد محمد

. باشه جواد محمد مراقب  خدا عوضش در  

! واقعا_  

 دیشا. بود شده  عوض یلیخ دالرام واقعا. بود آمده لبم یرو لبخند

.  برسد نجایا به تا  بود الزم شیبرا ی عشق شکست آن  

.  بهار نگاه و کردم بلند سر  

 رفته  مادرش به قطعا اش یمهربان و. بود گلنار هیشب چشمانش

. بود برده ارث به مانیپ از را  یپزشک به اش عالقه اما.... بود  

  ؟یکنیم  نگام ینجوریا چرا مامان؟ هیچ_



  لب یسخت به. بود فرصت نیبهتر االن دیشا.... زدم یتلخ لبخند

.  گشودم  

  ؟یاومد  ایدن به چطور تو کردم فیتعر برات حاال تا_

. زد  اش چانه ریز را دستش عالقه با  

....  بگو.... نه_  

: گفتم و دادم قورت زور به را میگلو آب  

 مجبور روستا، یاهال از یکی کاظم، مش بد حال بخاطر پدرت_

 روستا یها خانم.... بودم تنها دست... شهر مارستانیب بره بود شده

. یایب   ایدن به که یداشت عجله یلیخ هم تو  و کمکم اومدن  

 شیزندگ ی قصه یکجا دانستمینم هم خودم یحت.... کردم یمکث

.  است گلنار دختر او میبگو دیبا  

.  کرد متعجب  را او که نشست چشمانم  در اشک  

  شد؟  یچ!.... مامان_

  اون از قبل چون.... شد یخال اش  خونه.... کرد  فوت کاظم مش_

..... کردند فوت نشینازن مادربزرگ و دوستم گلنار  

. آمد صورتش یتو یاخم  

! اومدم؟ ایدن به روزا  اون یتو من_  

. آمد صورتم به اشکانم انیم یلبخند  



 غصه از پر که ییروزها یتو یشد خدا ی هیهد نیبهتر تو_

. بهار می گذاشت رو اسمت که شد نیا.... بود  

.  بود خارج من ی عهده از....  نگفتم.... نشد  

: کرد نگاهم ینگران با بهار که شد تند اشکانم  

  شدم من کنمیم فکر.... یکنیم هیگر که ینجوریا!.... مامان_

. تیزندگ عذاب  

 دهیرس  هق هق  به که یا هیگر همان با و برخاستم جا  از یفور

.  دمیکش آغوش در را او بود،  

 جواد محمد جان به.... ام یزندگ یخوشبخت ی فرشته یشد تو_

.  گمیم راست  

.... خدا رو تو نکن هیگر!... مامان_  

  چقدر یبدون خوامیم.... یمن یزندگ ی همه تو .... جان بهار_

. دارم دوستت  

.  دونمیم خدا به.... دونمیم_  

.  کردم نگاهش یزورک یلبخند با و زدم  صورتش به یا بوسه  

. ناهار ایب کن عوض لباساتو برو_  

  ؟یخوب_

. برو.... خوبم آره_  



.... نشد چرا که بزنم زمانه سر  را هقم هق نیآخر من تا رفت او

. نگفتم و نتوانستم چرا  
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  دالرام#

 

 

 نیقی و داشتم یخاص  آرامش آنکه با. گرفتم روزه تمام ی هفته کی

 جواد محمد بازگشت قراریب اما کندیم مستجاب را میدعا خدا که

. بودم  

 

 را  ام یزندگ ریمس کردم،یم سفر گذشته  به ام ییتنها در یوقت یگاه

. دمیدیم روشن  



  محمد با یلجباز یبرا و بود متنفر حجاب از کروزی که یدالرام

 ایح حاال.... دارد شرم حاال ستاد،یا یم مقابلش حجاب یب جواد،

! کشدیم خجالت اش  گذشته از یگاه یحت و کندیم  

   ؟یچ کرد یمعرف  را محدثه بهار و نخواست را  او محمد اگر اما

. بود ام یفکر بزرگ چالش  هنوز، سوال نیا  

  گفتیم بهار. گذشت یم سخت یلیخ من یبرا جواد محمد نبود

  و ردی گیم تماس کی ش،یها تیمامور  از آمدن از قبل جواد محمد

. افتدیب اتفاق روز آن محمد از  یتماس بودم منتظر روز هر من  

! شوم عاشق آنقدر من شدینم یکس چیه باور چ، یه  که من باور  

  بخاطر که  یبلوز و یروسر آن و  انگشترش نبودش، در حاال

  تا بود چشمانم یجلو مدام  بود، گرفته میبرا یخواه معذرت

.  شود  مرور باز میبرا خاطراتش  

  سرم  نیشرو که یاتفاق از بعد  یحت.... نبودم یشاک  ام یزندگ از

 من تا شد باعث که بود او چون.... گذشتم هم  نیشرو از آورد،

. شوم جواد محمد  عاشق  

  عاشق.... اش یجوانمرد و  یمردانگ  عاشق.... رتشیغ  عاشق

 نگاه آن با اهشیس چشمان آن  عاشق.... صداقتش و یرازدار

. بود قلبم تند یها تپش  عامل  که اهشیس  

  من و بود  رفته تیمامور به جواد محمد که بود یدوم ی هفته

 یب یکم بودم، گرفته روزه هم سر پشت که یا هفته  دو بخاطر

. بودم شده  رمق یب و حال  



 شتریب تا کنم کمکشان خانا یکارها در گذاشتندینم  بهار و مستانه

. کنم استراحت  

  صحبت بهار با و بودم نشسته سالن یتو یوقت کروز ی باالخره و

. خورد زنگ خانه تلفن کردم،یم  

. رفت  تلفن سمت بهار  

  ؟یخوب!.... جواد محمد....  یوا.... بله_

 داشت که بود بهار به نگاهم. کرد  پا سر  مرا جواد،  محمد  اسم همان

.  کردیم صحبت محمد با  

.... حاال؟  یگردیبرم یک.... خوبن همه.... ؟ ی گردیبرم یک_

.  باشه.... باشه  

. آمد رونیب آشپزخانه از شوق با هم مستانه. کرد قطع را تلفن و  

! بود؟ جواد محمد_  

.  خونه ادیم گهید روز دو یکی تا گفت.... مامان آره_  

 متعجب نگاه که یخوشحال از  دمیکش غیج چطور دمینفهم من و

 سمتم خواند،یم روزنامه و بود نشسته مبل یرو که بابا و مستانه

. آمد  

:گفتم و  شدم سرخ که دمی کش خجالت آنقدر  

....  دیببخش_  

:دیپرس و رفت بهار سمت باز مستانه نگاه و  



  ؟ بود خوب حالش_

  از فرار ی برا شدم مجبور  که بود من با هنوز  نگاهش بابا و

. بروم اتاقم سمت نگاهش،  

 و آمد لبم یرو   شوق از یلبخند بستم، سرم پشت که را اتاقم در

. شد جلب  بودم، گرفته کادو او از که یقیعق  انگشتر به نگاهم  

 

 

 

گانه ی_هیمرض# محبوب سندهینو  قلم به        

 

     سندهینو واسم کانال  نکیبال یحت حرام_رمان_یکپ# 

 

           عشق  ثیحد کانال          

 

           • . • . •  

 

•┈┈••✾❣✾••┈┈• 



 @hadis_eshghe 

•┈┈••✾❣✾••┈┈• 

 

             اول پارت به رفتن        

 

https://eitaa.com/hadis_eshghe/18459 

   2چکیپ_مثل#

   نیآنال_رمان#

436_پارت#  

 

 

 

  ناهار خودم  گرفتم میتصم اما  بودم، روزه آنکه  با آنروز، یفردا

. کنم درست  

. دارد دوست یلیخ  یماکاران جواد محمد دانستمیم  

.  دمینخواب صبح اذان بعد و برخاستم یادیز  یانرژ با سحر  

  را ام یماکاران خوراک کردم، سرخ و گرفتم پوست را ازهایپ

.  کردم درست  



. برد خوابم صبحانه زی م سر یخستگ از که آنقدر  

 صبحانه کردن آماده یبرا مستانه که بود صبح 8 کینزد ساعت

 جا یماکاران خوراک ی قابلمه  دنید با و شد آشپزخانه وارد

.  خورد  

!  ؟یکرد درست نویا یک.... گه؟ید هیچ نیا_  

.  شد باز چشمانم مستانه یصدا با  

. کنم درست یماکاران  خوامیم_  

: کرد نگاهم لبخند با مستانه  

! جواد محمد ی عالقه مورد  یغذا.... به به_  

.  نبودم پنهانش به  قادر اما دادیم لو  مرا، دیشا لبخندم  

:  گفت و زد سرم به یا بوسه  

   هم؟ امروز یا روزه .... ؟یچ خودت پس... زمیعز ینباش خسته_

:دادم جواب و دمیکش صورتم به یدست  

.... ام روزه چرا_  

. شد زانیآو مستانه لبان  

.ینبود روزه خودت الاقل کاش_  

. خورمیم افطار من.... ستین مهم_  

. شد دهیشن خانه یورود  در کنار از ییصدا  موقع  همان و  

. دیبذار  هم گرسنه من یبرا.... د؟یبخور دیخوایم یچ_  



 نگاه مقابل و نزنم غیج نتوانستم شوق از. بود جواد محمد یصدا

. دمیکش خجالت خودم که زدم یغیج چنان مستانه  

: گفت یفور مستانه  

.... جواد  محمد آقا هللا ای_  

. آمد شیصدا باز و  

. واستادم نجایا دینباش نگران چشم_  

  و دار نیآست  بلوز آن با که آورد شال کی میبرا  خنده با مستانه و

. پوشاندیم  مرا بلند، دامن  

: گفت مستانه که جواد محمد دنید  یبرا بود قراریب  چقدر چشمانم و  

.... پسرم ایب_  

 اش یدست ساک. دیباریم صورتش و سر از یخستگ. آمد محمد و

.  کرد سالم مستانه و من به و  گذاشت نی زم را  

. دیند من به و دیبخور دیخواستیم یچ دینگفت حاال.... سالم_  

.  دیخند مستانه  

  ظهر یبرا داره دالرام.... شکمو نترس.... ماهت یرو به سالم_

. کنهیم درست یماکاران  

  االن خوردم،یم یچ  ناهار و شام من دیبدون اگه!.... یماکاران یوا_

.  یماکاران قابلمه تو رمیم سر با  



  با هم آشپز تازه... میبخور میخوا یم هم  ما چون....  نرو سر با_

  رو  زحمتش نهمهیا داره گناه کنه،یم درست غذا داره روزه  زبون

. یکن خراب  

:گفت مستانه به رو و آمد جلو جواد محمد  

..... رینگ روزه امروز خدا رو تو_  

. است روزه دالرام.... ستمین روزه که من_  
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.  آمد من سمت جواد محمد نگاه  

  آشپز؟ هم و ی ا روزه  هم شما....  دیببخش اخ_ 

. کرد ام زده خجالت شتریب مستانه که انداختم نییپا سر  

  عاشق که یکس  یبرا رو غذا نیا تا دهینخواب سحر  از کنم فکر_

. کنه  درست هیماکاران  

.  زد بهم محکم  را  دستش دو کف ذوق با محمد و  



 رمیبگ دوش هی برم من.... داشته  دوستم خدا چقدر امروز.... یوا_

.  ناهار تا بخورم صبحانه هی فعال امیب کنم  عوض لباس و  

.  کرد نگاهم مستانه  و. رفت و  

  ؟یچ حاال.... خب_

. دانستیم را قلبم راز نکند. ختیر لحظه کی دلم  

  زی م سر ما با یتونیم یبخوا.... ؟یباش روزه بازم یخوایم_

.  ها  یکن افطار و  ینیبش صبحانه  

: داد ادامه که بودم مردد هنوز  

 خب.... یریبگ روزه ادیب جواد محمد یوقت تا یبود کرده نذر_

.یکن  افطار پس یتونیم.... گهید اومد  

 بخاطر بود دهی فهم کجا از.... دی تپ یم دهانم یتو داشت قلبم انگار

  و سر با بهار که هنوز بودم مردد!.... گرفتم؟ روزه  جواد محمد

. آمد نییپا ها پله از صدا  

! اومده جواد محمد.... روشن چشمت....  مامان یوا_  

: گفت دیچیم را صبحانه زیم که یحال در مستانه  

 یتونیم  رو آشپزمون فعال نیبب ایب.... روشن دلمون چشم.... بله_

  کنه؟  افطار که یکن یراض

. دیچرخ  بهار نگاه و  

!  یا روزه تو!.... دالرام یوا_  



:گفت نداده جواب هنوز  

.... کن افطار رو  امروز قبول، نذرت_  

   نداره؟ یاشکال_

: گفت گوشم تو و  دیبوس مرا بهار  

 جواد  محمد که کرده قبول رو نذرت خدا.... یاشکال چه زمیعز نه_

. برگشته یسالمت به  

 به او. است بهار کار داشتم حتم. مستانه یجلو دمیکش  خجالت باز و

.  بود گفته مستانه  

 صبحانه  زیم سر  یهمگ.  کردم افطار را  ام روزه آنروز  که شد نیا

:گفت مستانه که میبود نشسته  

 دیبا کم کم.... بسه اتیعمل و تیمامور گهید.... محمد آقا خب_

. خونه یاریب یریبگ زنتو دست و ی خواستگار یبر  

. شد بسته کال میگلو راه  

:  گفت و کرد یا سرفه جواد محمد  

. گهی د دیکن بدبخت منو دیخوایم دیبگ_  

: گفت اخم با یفور بهار  

  و ینوشت یهمسردار یروانشناس کتاب اونهمه!....  محمدجواد_

! ....  بدبخت ،یگیم بعد  

:گفت ی فور جواد محمد  



 بدبختش دیخوایم که یا چارهیب دختر اون به دیکنینم رحم من به_

. دیکن رحم دیکن  

:گفت باز مستانه و  

. خوادیم رو  تو.... دختره اون  خود نترس_  

  که بودم انداخته نییپا آنقدر را سرم . زدیم هزار ی رو قلبم ضربان

. کرد خواهد من جلب را همه نگاه که داشتم حتم  

  ام؟ شده  جواد محمد عاشق دانستیم نکند
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:شد رهیخ متعجب مادرش به جواد محمد  

!  واقعا؟_  

:داد ادامه مستانه و  

. گفته بهار به مشهد سفر تو.... بله_  



  داشت قلب که یخ ی تکه کی مثل. شد سرد وجودم تمام لحظه کی و

. رفت جواد محمد سمت نگاهم. بود عاشق و  

.  کرد سکوت متفکرانه جواد محمد و مستانه گفتیم را محدثه  

  بود او تنها دیشا. کرد نگاهم بود چشمانش در که  یغم با اما بهار

. دیفهمیم مرا حال که  

.  آمد سراغم بهار که رفتم اتاقم به صبحانه از بعد  

.... واقعا  من دالرام_  

. میستی ن هم قسمت ما واقعا.... دیشا.... بهار  نگو یچیه_  

.  تختم ی لبه  نشست د،یکش که  یپُر نفس همراه  

!  نشده متوجه یچ یه چرا جواد محمد خود نشونه،  نهمهیا با موندم_  

....  ستین عاشق چون_  

  سرگرم را خودم داشتم یسع که یحال در من و کرد  سکوت بهار

:  گفتم کنم یکار  

. توران  مامان شیپ  برگردم خوامیم_  

....  نه_  

  حرف قراره روز  هر نجایا.... برگردم دی با.... بهار چرا_

. ندارم رو  طاقتش.... من و باشه نایا و  یخواستگار  

 دیشا.... نکن قضاوت زود.... دالرام ستین معلوم یچیه اصال_

. ادین خوشش محدثه از جواد  محمد اصال  



.... ست؟ین حجاب اهل.... ه؟یپارت اهل.... چرا؟!.... اد؟ین خوشش_

  داشته؟ ناموفق  ینامزد ای

.  نگاهش  از سوختم من و کرد  نگاهم غصه با  فقط ناچار بهار  

 نام دنیشن با اما بود شده  بهتر جواد محمد  آمدن با من حال

. رفت دست از دمیام تمام ،ی خواستگار  

  بود تلخ چقدر و ندارد یانجام  سر  چیه عشق نیا که دمیفهم تازه

.  آوردم بدستش رید که یعشق و من کار انیپا  

. وستمیپ یخانوادگ جمع به که  بود ظهر از بعد  

  محمد خوردند،یم وهیم و ییچا و بودند شده جمع سالن یتو همه

  نگاهش ها پله یباال از که گفتی م سفرش خاطرات از داشت جواد

 و گذاشتم ها پله یرو پا که ی وقت اما نشد، من  ی متوجه. کردم

.  کرد نگاه لحظه کی د،یشن شیحرفها  نیب ما کم کم را میپا یصدا  

 نشستم بهار کنار. شدم سالن وارد من و افتاد شی حرفها نیب یمکث

  شیحرفها ی ادامه انگار و انداخت نییپا را  سرش جواد محمد که

.  نزد را  

. بشنوم یزیچ من خواستینم گرید او ای بودم مزاحم ای  

: دمیپرس بهار  گوش ریز آهسته  

   بود؟ یخواستگار صحبت_

. شد تموم گفت،یم خاطراتش از بابا نه_  

.  نداد ادامه  اومدم من چون ای شد تموم_  



. دالرام یشد حساس....  کنه؟  قطعش یایب تو دیبا چرا_  

. بودم شده حساس من هم دیشا  

 حجابم باعث... شد رفتارم رییتغ  باعث که یپسر قلب  یرو  حساس

.  نمینب را او تا بستمیم چشم دیبا من .... حاال و شد  

  تک تک حاال که یکتاب. خواندم بار  ده از شتریب را کتابش یحت من

!  ام نوشته را آن من انگار که دمیفهمیم آنقدر  را جمالتش  
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. شدیم یجد داشت  واقعا جواد محمد یبرا یخواستگار ی هیقض  

. بود بحث نیهم بود، یصحبت وقت هر شام،  سر  ناهار، سر  

. دیفهمینم را حالم یکس چی ه انگار نکهیا از بودم شده کالفه  

. دیفهم جواد محمد خود یحت که افکارم و بودم خودم تو آنقدر  

  وارد ،یمصلحت یا سرفه با که شستمیم را شام  یظرفها داشتم

. شد آشپزخانه  



 داشتم ناخواسته لب ریز که بود یاتیاب بخاطر حتما  هم  سرفه ان

.  کردمیم زمزمه  

 

است  کرده وفادار کبوترانه را ما   

 

است کرده  گرفتار و  است کرده آزاد  

 

  مرا تیدلتنگ  که باد بلند بامت

 

است کرده  زاریب تو ریغ  هست چه هر از  

 

را نکرده   گناه که یدل آن خوشبخت  

 

است کرده  اقرار تو لطف شگاهیپ در  

 

بود  تو بخشش  طمع ما گناه تنها  

 

است کرده کار گنه  تو کرامت را ما  



 

ریز به  سر تو نزد و سرفرازم سرو چون  

 

است کرده خوار مرا  که یگل آن قربان  

 

:گفت و نتیکاب به زد هیتک  

 حالل قصد یجد یجد ای نظرم به !.... یبود ساکت  امروز یلیخ_

   ؟یدلخور من از.... ای  یندار رو کردنم

 کتابش،  نوشتن سراغ بود رفته حتما مستانه. سالن سمت رفت نگاهم

  بهار و دادیم  آب اطیح یها گل به  داشتم حتم البته که نبود هم بابا

. دیدیم ونیزیتلو که  

.  یزد حدس درست... آره_  

. زد یکج لبخند  

  ؟یکن حاللم ستین قرار پس_

....  نه کنم،یم حاللت نه، ،....نه_  

. متعجب کرد یاخم  

  شده؟ یچ_

  کاش د؟یدینم مرا چرا د؟یفهمینم چرا. بود ختهی ر بهم واقعا حالم

 ای ردیپذیم گذشته، ی سابقه آن  با مرا گفتیم...  کردیم راحتم



  االن.... نه.... رفته  دختر یخواستگار به پسر بوده، تا یول.... نه

! داد را  یخواستگار شنهادیپ خودش محدثه  

 نکیس ی رو را دستم دو  آرنج درهمم افکار از منگ و جیگ

 ینگران با شده،  بد حالم کردیم فکر که او و گذاشتم  ییظرفشو

:دیپرس  

 یخوایم پول اگه.... کرده؟ عود ات یضیمر.... شده؟ یچ_

.... بگو  

.  زدم زل چشمانش در حرص با و کردم بلند سر  

.... دلخورم ازت_  

.  شد شتریب تعجبش و اخم  

. نکردم یکار که من.... آخه؟ چرا_  

! ؟ینیبینم رو نشونه نهمهیا چرا!.... ؟یکن ینم درکم چرا_  

! ؟یچ ی نشونه!.... نشونه_  

  بهار به رو و  زدم رونیب آشپزخانه از و شستم را دستانم کالفه

:گفتم  

.  تونم  ینم من.... بکش آب رو  ظرفا_   

.  برگشتم اتاقم به جواد محمد ی شده شوکه نگاه مقابل در و  

...  کردم؟یم را یچ التماس. گرفت ام هیگر بستم، را اتاق در تا و

  ها  نیا از زودتر را حالم خواستیم اگر که.... خواستینم مرا

. بود دهیفهم  



  اما زم،یبر دور را شی ها یادگاری و خاطرات تمام خواستیم دلم

  توانستمینم که بود  زیعز آنقدر دستم، انیم قیعق انگشتر  همان تنها

. اورمیب در دستم از انرا  کروز،ی یحت  
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   محمدجواد#

 

  چرا گفتیم نکهیا علت واقعا بودم، متعجب دالرام  متفاوت رفتار از

. شدمینم متوجه را  نکردم؟، درک را ها نشونه  

. رفتم بهار  سراغ ناچار  

:گفتم که کرد یم مرتب را اش کتابخانه داشت و بود اتاقش در  

  د؟یدار وقت دکتر خانم_

. زد لبخند  

.  هست وقت  شهیهم  شما یبرا.... فرمانده بله_  



. بود اتاقش ریچشمگ انضباط و نظم به نگاهم.  شدم اتاقش وارد  

  ؟یخواستیم وقت چرا  ینگفت.... خب_

. تختش ی لبه نشستم  

  ی کله و سر باز  ترسمیم.... داره؟ یمشکل چه دالرام یدونیم تو_

....و باشه شده دایپ  نیشرو پسره نیا  

.  داشت هیکنا یمعنا لبش یرو لبخند. کرد نگاهم و ستادیا مقابلم  

.  ستین نیشرو بحث.... رینخ_  

.... یکنینم درک منو گهیم من به.... ه؟یچ حرفاش نیا علت پس_

! ینیبینم رو ها نشونه چرا گهیم  

.آمد سمتم بود، دستش در که یکتاب نیآخر با بهار  

  ه؟یچ نیا_

. افتاد دستش درون کتاب جلد به نگاهم  

. همسرم« یبرا یگل شاخه.  » بود خودم کتاب  

... گهید منه کتاب_  

 سه دالرام ،ینبود که یا هفته دو  نیهم یتو بگم بهت اگه خب_

  ؟یگیم یچ  خونده، رو کتاب نی ا بار چهار

 کتاب نیا و کنهی م فکر اش گذشته اشتباهات به داره حتما... خب_

. سهی مقا نیشرو اشکاالت با رو  

. تخت یرو  زد  محکم را کتاب و شد کالفه  



! جواد محمد_  

. کردم  نگاهش متعجب  

! خب؟ هیچ_  

 اون از... ؟ینیبینم چرا چشماته یجلو نشونه نهمهی ا!... خب؟ هیچ_

  من از شتریب تو با دالرام خورد، بهم دالرام ینامزد  که  یروز

 اون از.... دیزدیم باهم که یخصوص  یحرفا اون از.... زد  حرف

 تو یسالمت نذر  که ییها روزه از.... دیخر برات که  یقیعق انگشتر

آخه؟ چرا .... بود کرده  

.  بپرس خودش از برو ؟یپرسیم من از چرا_  

. دیکش یبلند نفس  

 یک از... ؟ ی ریگینم چرا تو موندم حاال.... دونمیم و دمیپرس_

   من؟ داداش یشد خنگ نقدریا

. دادم لشیتحو یاخم  

  چرا نگو، خب  شده، چش دالرام یبگ راست و  رک یخواینم_

     ؟یکنیم بارم متلک

:گفت که بست یا لحظه را  چشمانش    

. گمیم.... خب یلیخ_  

. سپرد من  به را  نگاهش  و گشودم چشم و  

. شده  عاشق_  



! ؟یچ_  

. فرمانده شده عاشقت.... بله_  

.  زدم پوزخند  

.  نداره امکان_  

.  شده  و داره امکان_  
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  بزند، رونیب کاسه از خبر کی دنیشن با چشمانم بود قرار اگر

.  روز  همان  و بود خبر همان  

. ماند بهار  چشمان در نگاهم  یا هیثان چند  

   ؟یکنیم یشوخ_

. زد یکج لبخند  

  ونیم دالرام قی عق انگشتر!.... کنم؟یم یشوخ من   واقعا محمد،_

.  دستته  



 تا. مشهد تا رفت ذهنم. قیعق انگشتر  به نگاهم و افتاد نییپا سرم

  حالش هستم، هیسور عازم گفتم او به یوقت از که  یسفر  همان

.  شد دگرگون  

!  خون ی کاسه شد چشمان که کرد هیگر آنقدر آنشب  

. بودم اش هیگر علت هنوزدنبال من و  

  ؟ یمطمئن.... تو_

. دستم از دیکش یبلند پف بهار  

  ؟یکنی نم باور چرا شده، عاشقت دالرام!... جواد محمد_

.... اون.... بود متنفر  من از اون.... چطور؟ آخه_  

  رو  تو چشماش که یکرد کمکش اونقدر یوقت اما.... بود... بله_

... شد عاشقت.... دید  

  ؟یچ یعنی.... یکنینم درک منو گه،یم نکهیا.... حاال.... خب_

.  نه ای یخوا یم اونو هم تو که دونستیم رو فشیتکل یعنی_  

. دمیکش عرقم از سیخ صورت به یدست  

 نویا خودشم.... دالرام یخواستگار برو گمینم من.... محمد نیبب_

 به فرصت هی اما.... یکن چکار کنه امر تو به یکس که خوادینم

 یشناختیم که  یقبل دالرام با یلیخ دختر نیا.... بده اون و خودت

 شال مقابلت میبرگشت مشهد از یوقت  از یکرد دقت.... کرده فرق

  چادر ادیم  رونیب که من با....  خونهیم نمازاشو... کنه؟یم سر

  هم یطرف از!.... شده  رو اون به رو  نیا از کال.... کنهیم سرش



  زبون با ییجورا هی شینیبب یبر تو داره اصرار مامان که محدثه

  ش،یخواستگار یبر اگر و  خوادیم رو تو که گفته یزبون یب

  هر بده، خودت به رو فرصت نیا حاال.... مثبته بهت جوابش

 ارین خودت یرو به.... گهیم یچ  دلت نیبب اما.... خوبند دوتاشون

 برو.... کن فکر بهش یول.... خبره چه دالرام دل  تو یدونیم که

. ریبگ میتصم بعد.... نیبب هم رو محدثه  

 به!.... نکردم؟ نگاه دالرام به قی دق حاال تا اصال من  یکنیم باور_

. هیچ چشماش رنگ دونمینم یحت مامان جان  

 نویا... ریبگ نظر ریز  رو  رفتارش.... قیدق.... کن  نگاهش خب_

 واقعا قصدت چون.... نداره اشکال ،یدونیم هم خودت که

. ازدواجه  

. آخه ندارم ازدواج یآمادگ االن من.... بابا یا_  

 یآمادگ بشه، نفر هی  بند دلت یوقت.... یکنیم دایپ یآمادگ نترس_

.  نبوده قسمتت یعن ی که نشد هم اگر..... ادیم خودش  

. برگشتم اتاقم به و زدم  رونیب بهار اتاق از منگ و جیگ  

  سرم تو بهار یحرفها  ای. گرفت کال  مرا آنشب خواب بهار یحرفها

. چشمم یجلو دالرام یکارها ای بود  

  است قرار دیفهم یوقت دمیشنیم گوشم  در را التماسش یصدا انگار

!  بروم هیسور به  

 

....«نرو من بخاطر.... محمد نرو_ »  



  

 کالفه که کردند  ام دوره ها خاطره و کردم فکر و  زدم غلت آنقدر

. خواب همه و بود صبح اذان کینزد. رفتم اطیح به  

. دانمینم بودم، یچ  ی کالفه من و  
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  زود آنقدر  زمان چرا دانمینم و. برد خوابم صبح  نماز از بعد

. کرد داریب مرا  بهار و شد ظهر  سر که گذشت  

! یخواب یم چقدر... فرمانده شو بلند_  

.  دمیکش ام ختهی ر بهم یموها به یدست و تخت یرو  نشستم کالفه  

  بهار.... بودم داریب صبح اذان خود تا... ؟!خواب کدوم!.... خواب_

.  منو واقعا یختیر بهمم..... ،! یگفت من به شبید  بود یچ نیا  

.  دیخند  



  تو کنمیم فکر من .... جواد محمد یبود ختهیر بهم نایا از قبل تو_

 دیجد حس نیا اسم یدونینم اما یست ین عالقه یب دالرام به نسبت هم

.  یبذار یچ رو  

.  زدم پس را ملحفه کالفه  

. شدیم  مرور سرم یتو خاطره خاطره همش_  

 الاقل ادیب کن داریب رو جواد محمد  برو که اومد در صداش مامان_

. فرمانده یموند خواب که صبحانه.... بخوره ناهار  

.  برو تو.... بکشم صورتم و سر به یدست هی امیم باشه_  

:گفت لبخند با باز  

 دیشا بنداز بهش نگاه هی زیم  سر.... کرده درست غذا دالرام_

. یدید رو چشماش رنگ  

:گفتم و کردم بلند را بالشتم  بود، انداخته دست مرا بهار  

. یصلوات نمیبب برو_  

  چشمان با صورتم و دست شستن  از بعد من و رفت و دیخند بهار

.  رفتم نیی پا ها پله از بلند نیآست راهنیپ دنیپوش و آلود پف  

. گفتن  به کرد شروع دی د مرا که یا لحظه همان  از مادر  

! یریبگ زن   یخوایم ینجوریا.... خوابالو ی آقا سالم به به_  

 و بود ستادهیا ییظرفشو یپا. دالرام سمت رفت اراده یب نگاهم

. شستیم ناهار، زیم یبرا وانیل داشت  



 دارم خونه نه که بشه من زن ادیم یک آخه!.... من  مادر زن کدوم_

  از بعد روز دو من تازه... یچنان  آن حقوق نه و باال مدل نیماش نه

   ؟یر یبگ ازم اونم یخوا یم دارم، استراحت ت،یمامور

:گفت  باز مادر و  

  طور اون و است محدثه اسمش.... جهیبس یدخترا از یکی اتفاقا_

 از ییجورا هی... هم هیخوب دختر هم  دم،یکش بهار  زبون  ریز از که

. اومده خوشش تو  

: زدم یپوزخند  

 تیمامور از برگشتن  از بعد گهید یکن یکار یخوا یم بگو پس_

 جارو دیبا برگشتم سفر از تا و باشم داشته راحت خواب هی نتونم

   بشورم؟ ظرف و بزنم

:داد را جوابم که دیچیم  را  ناهار زیم داشت. دیخند مادر  

 به یبخواب ظهر لنگ تا ای یبشور ظرف ازدواج از بعد نکهیا_

  هی نذارم خوامیم فعال من.... من نه داره ربط همسرت  و خودت

. بمونه مجرد تالش  پر و کوشا جوان  

 وانیل چند  شستن یادیز نظرم به. دالرام سمت رفت  باز نگاهم

. بود دهیکش طول  

 به دادن گوش  محو آنقدر انگار. ماند دستش حرکت یرو چشمانم

. بود مانده معطل دستش، انیم وانیل که بود مادر و  من یها  حرف  

. حاال  کنم چکار.... میتسل.... خب_  



 به ینگاه بود، ت یرضا از حاال که یلب یرو لبخند همان با مادر و

. مقابلم زیم پشت نشست و انداخت من  

  تا بذاره مالقات قرار هی و کنه  صحبت باهاش گمیم بهار به_

  هنوز که.... دارم مانیا پسرم یچشما به چون.... دینیبب رو گهیهمد

 یارتیز یسفرها و مسجد تو نکهیا  با ه،یشکل چه دختر اون دونهینم

! دتشید یلیخ  

  وانیل یرو  انگار که بود دالرام دست یرو نگاهم  مدت، تمام من و

. بود شده خشک  

  یبلند آخ و دیچرخ  وانیل در عیسر  حرکت کی با دستش کدفعهی و

. گفت  

  شد؟ یچ_

: داد جواب کند  نگاهم نکهیا بدون او و دمیپرس من  

. ستین یزیچ_  

. داد  ادامه باز مادر و  

  خوبه؟ هفته نیهم_

 یزیچ دنبال اما ستین یزیچ گفت آنکه با. بود دالرام دنبال نگاهم

 دستمال  ییتا 8 ای 7 و یکاغذ  دستمال سمت رفت. گشتیم

.  گذاشت دستش  یرو و برداشت  

.  است افتاده یاتفاق چه دمیفهم که بود  لحظه آن تازه  
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.  رفتم سمتش و  برخاستم یفور  

. رو دستت نمیبب_  

: گفت که بود نییپا سرش  

. ستین یزیچ_   

: گفتم  یشتریب تیجد با  

. شدینم یخون  دستت ریز یکاغذ دستمال نهمهیا نبود، یزیچ اگه_  

. برخاست هم مادر من  حرف آن با و  

.  نمیبب....  ؟یدیبر رو دستت!.... جان دالرام_  

  انگشت قیعم زخم دنید از که برداشت را دستش یرو دستمال

. بستم را چشمانم دستش،  

! زم؟ ی عز  یکرد چکار دالرام یوا_  



.  کرد بلند را شیصدا و  گفت نرایا مادر  

. ببند رو دالرام دست ایب..... بهار_  

  زخم از که یاخم همان با نگاهم که  رفت رونیب آشپزخانه از بعد و

. دالرام سمت رفت بود، دستش بد  

. خوادیم هی بخ دستت... ؟ینکرد  دقت چرا_  

:گفت کند، نگاهم آنکه یب  

.  فرمانده.... دیببخش_  

 چرا!.... فرمانده گفتیم من به بود وقت یلیخ. شدم شوکه من و

! نشدم؟  رفتارش رییتغ نیا ی متوجه  چرا! نکردم دقت  

 حاال!.... خوادیم  هیبخ دالرام دست که گفت داد و غ یج با و آمد بهار

! بود نازک دل نقدریا و خوندیم یپزشک خودش خوبه  

:گفتم  من ناچار که هول و بودند جیگ آنقدر بهار و مادر  

 تا ایب دالرام منو با شو حاضر برو  بهار.... مامان ستین یزیچ_

.  نشه نگران اومد بابا که خونه بمون  هم  شما ، مامان.... درمونگاه  

  حتما ظهر و بود رفته شرکتش به آنروز بابا چون ماند مادر

.  گشتیبرم  

  نی ماش هم من. دیایب و کند عوض  لباس تا کرد کمک دالرام به بهار

.  آمدند که کردم روشن را  

. بود دهیپر رنگش  کردم،یم  نگاهش یگاه گه وسط ی نهیا از  



:دم یپرس و شد باز زبانم  چرا دمینفهم  

.  دهیپر یلیخ رنگت.... ؟یخوب.... دالرام_  

. رفت  دالرام سمت بهار نگاه که بود موقع آن تازه و  

!  جان دالرام دهیپر رنگت.... آره یوا_  

. هیخون کم  بخاطر حتما.... ستین یزیچ_  

  وارد دالرام و بهار  و ستادمیا اتاق رونیب من. نبود شلوغ درمانگاه

. شدند قاتیتزر اتاق  

. نداشت رو به رنگ دالرام  هنوز اما برگشتند که دینکش یطول

.  بهار ی شانه  یرو شد کج سرش شد نیماش سوار که نیهم  

. افتاده خونش قند دالرام کنم فکر جواد، محمد_  

. گرمیم وهیم آب و کیک هی االن_  

 وهیم آب و کیک تا سه و دمیدو سوپرمارکت هی سمت یفور

.  گرفتم  
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  و کرد باز شیبرا را کیک بهار. نداشت رو به رنگ واقعا دالرام

. زد ین را وهیم آب  

  بهش کاش... افتاده فشارت کم هی ستین یزیچ.... جان دالرام ایب_

ُرم هی .  زدنیم س   

:گفت یحال یب با و گشود  چشم که بود دالرام به نگاهم  

.... خوبم_  

:گفتم یشوخ به من و. گرفت دالرام سمت را وهیم  آب ین باز بهار  

.  انبه نه.... هلوئه آب نیا.... یشیم بهتر یبخور رو وهیم آب_  

  عوض آنقدر. کردیم نگاهش قیدق چشمانم. زد یرنگ یب لبخند

 گذشته دالرام آن اصال انگار که مین و ماه دو نیا طول  در بود شده

. بود یگرید فرد ها  

 داده اش چهره به یخاص لطافت و آمد یم او به حجاب و چادر

. بود  

 ی هیسا چادر آن یوقت از او با داشتم خوب ی  خاطره چقدر و

! بود شده سرش  

.  شنیم نگرانمون االن میبر.... خوبم من میبر_  

:گفتم یشوخ  به باز من و  

! م؟یبر یگیم ، یخورد رو کتیک و وهیم آب شما.... م؟یبر کجا_  



  ینگاه بهار به نیماش وسط ی نهیا از و فرمان پشت نشستم

.  انداختم  

. بخور  رو کتیک و وهیم آب بهار_  

.  کرد باز رو  یشوخ سر من،  مثل هم بهار  

  ینوائ هی به تو، بخاطر هم ما.... جان دالرام دیپر  رنگت خوبه_

. میدیرس  

 مادر، یحرفها دنیشن از بعد ای بزند لبخند نداشت حال هنوز ای

. آمد ینم لبش به لبخند گرید  

 دستش  پانسمان دنید با که بود دالرام نگران مادر. میبرگشت خانه به

:گفت  

  خورده؟ هیبخ تا چند.... رمیبم یاله_

: میگفت ی فور بهار و من  

.  جون از دور_  

.  داد را مادر جواب بهار و  

 دالرام هفته هی  تا فعال که نهیا مهم... ستین مهم  اش هیبخ تعداد_

. بزنه دیسف و اهیس به دست دینبا گهید  

:گفت شدیم خانه وارد دالرام همراه  کهیحال در مادر  

  خودش نخواستم، کار ازش من خدا  به.... کنه استراحت دیبا آره_

.  شورهی م رو  ظرفا و کنهیم درست ناهار  



: گفتم بهار به رو  

.  کنهیم کار بهار، دکتر خانم گهید حاال از خب_  

: گفت من به ابرو و چشم ی اشاره با بهار و  

 خوبه تون  ندهیآ واسه.... ستین بد یبشور رو  ظرفا  هم شما_

. فرمانده  

. زدم باال را  ها نیآست همانجا من و  

 ئتیه ییظرفشو سال 7 ی سابقه خودم من.... ؟ یترسونیم منو_

.منه با ناهار ی ظرفا آقا،.... دکتر خانم دارم رو  

! نکرد یاعتراض کس چیه و  

!  بشورم ظرف من بود خداشون  از انگار  

. شد نوشته من یپا  شام و  ناهار یظرفها که شد نیا و  
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.  اداره گشتمیبرم دیبا. شد تمام ت،ی مامور از بعد استراحت روز دو

  و سر ی متوجه  که رفتم نییپا ها پله از و برخاستم زود صبح

. شدم آشپزخانه درون یصدا  

! بود دالرام. رفتم آشپزخانه سمت آرام  

! دیچیم را صبحانه زیم داشت  

!  شده یچیپ باند دست همان با  

!  خورد؟یم صبحانه یکس چه  صبح، وقت نیا  

... سالم_  

. کرد  مهمانم گذرا،  نگاه کی به و دیچرخ  سمتم سرش  

.  گهید زیم سر نیبش.... سالم_  

  ؟یدیچ رو صبحانه  زیم صبح، وقت نیا یک واسه_

. کرد پر را ام ییچا وانیل و زد لبخند  

. فرمانده گهید شما واسه_  

  خشک صورتش  یرو نگاهم که  شدم شوکه  حرفش دنیشن از چنان

. شد  

! ستین دالرام او اصال کردم حس  

 را شدنم که یت کهیت یآرزو  زیم همان یپا کروزی که یدالرام

!! بود دهیچ صبحانه زیم میبرا حاال داشت، داعش توسط  

   پس؟ یکنینم شروع چرا_



  قشنگ را شالش چقدر. بود مانده  جا صورتش ی رو هنوز نگاهم

!  بود بسته  

! یلبنان دختران هیشب  

   بود؟ گرفته ادی زیچ نهمهیا کجا از

! روم یم اداره به امروز من بود، دهیفهم  کجا از اصال  

  دستت؟ بخاطر ینکن کار هفته آخر تا نشد قرار مگه_

  کردم حس که داشت یزی چ نگاهش. نگاهم لبخند  با و کرد بلند سر

. شد آب لحظه کی در قلبم، تمام  

.... کردم حاضر صبحانه فرمانده، یبرا فقط.... که نکردم یکار_

.  بودم گرسنه خودمم آخه  

  کردم،یم نگاهش همچنان اگر دیشا. انداختم نییپا را سرم یفور

. دادمیم دست از را قلبم ضربان کنترل  

سرکار؟  رمیم  امروز یدونست یم کجا از_  

  استراحت تیمامور بعد روز دو یگفت مستانه به... یگفت خودت_

. یدار  

 ای بخورم توانستمی م دانم ینم اصال که گرفتم خودم یبرا یا لقمه

.  نه  

  کنم؟ نیریش تویچا_



  یچا چرا که  بودم مانده خودم من.... کند؟ نیری ش را من ییچا

 رفته باال قلبم ضربان چرا.... شدم؟ مست نخورده، را  رنشیش

!  مگر؟ بودم نگران اصال بودم؟ یچ نگران من.... بود؟  

  گلو از او، دست  نیریش یچا جرعه جرعه ضرب به را ام لقمه

. برخاستم و دادم نییپا  

 دستت... کن  استراحت برو... یدیکش زحمت یلیخ.... ممنون_

. کنه یزی خونر باز ممکنه  

. نداره افت بم بادمجون.... نباش  من نگران_  

. انداختم بهش یتند نگاه  

! ؟یچ ی عنی حرف نیا_  

. انداخت نییپا را سرش کرده، بغض  

.... جواد محمد شد  عوض زایچ یلیخ رید یلیخ_  

. بوده حاال  نیهم تو ریی تغ زمان... ستین رید وقت چیه_  

   دارم؟ دوستش که یکس دادن دست از متیق به_

: گفتم حرص با  

 آورد سرت نیشرو  که ییبال اونهمه از بعد که برات متاسفم واقعا_

! یفکرش  تو هم باز  

:گفت که  رفتم در سمت  

....  نبود ن ی شرو  منظورم_  



: گفتم و کردم یمکث  حرفش نیا  با که بودم دهیپوش  را میها کفش  

.... یک هر حاال_  

. زدم  رونیب خانه از و  
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. گرفت  جان سرم در باز کلماتش که بودم اداره ریمس یتو  

«.  دارم؟  دوستش که یکس دادن دست از متیق به» _   

:    بود گفته بهار که آمد ادمی لحظه کی و  

. شده عاشقت دالرام_     

!  بودم شده خنگ چقدر من و  

!  گفتیم مرا  

!  من دادن دست از متیق به  

. شدم  دلخور دم،ینفهم  را  منظورش نکهیا بابت خودم از  



. داشت حق واقعا. کنمینم درکش من د؛ یبگو داشت حق  

 سوء و بود خودم یکارها  ی پ فکرم تمام و بودم سرکار آنروز

. میها برداشت  

 ریغ قلب تپش هی...  لیدل یب ی دلشوره هی!... داشتم یبد حال عجب

! دیچرخیم دالرام حول همش که یافکار  و.... یعاد  

  فکرم باز چهارراه چراغ پشت هم خانه به برگشت راه  سر  ظهر

.  شد رشیدرگ  

. افتاد بود  فرمان یرو که دستم به نگاهم  

  موقع همان و. بود همراهم  که بود وقت یلیخ  قشیعق انگشتر

.  زد صدا یپسرک  

 گل یکی واسه.... مادرت واسه... زنت، واسه.... آقا؟ بدم گل_

. گهید بخر  

.  بده یکی_  

 که بود یکس به تنها ذهنم من  و داد من به سرخ گل شاخه کی

. کنم  مشیتقد را گل شاخه خواستمیم  

! دالرام  

. بودند جمع آشپزخانه در همه دم،یرس که خانه به  

.... یهمگ به سالم_  

! نه دالرام اما آمد سمتم بهار  و مادر نگاه  



   سرکار؟ یرفتیم دیبا  امروز مگه تو_

.  تیمامور بعد دارم  استراحت روز دو فقط گفتم.... جان مادر بله_  

:دیپرس طنتیش با بهار  

  ه؟یک واسه گل  شاخه اون حاال_

:گفتم گرفتمیم را لبانم یرو لبخند  یجلو کهیحال در  

  حاضر صبحانه من یبرا صبح،  امروز که یخانم  اون واسه_

. کرده  

. آورد سمتم را دالرام متعجب نگاه حرف  همان و  

. گرفتم سمتش را  سرخ گل شاخه  

.... شما به میتقد_  

.  شد شوکه  

  ؟ !منه مال واقعا_

....  بله_  

.  ممنون_  

:کرد طنتیش  باز بهار و  

 بخاطر فرمانده داره یمعن چه یعن ی!... سرخ گل  شاخه هی... اوه_

 صبحانه واست مدت نهمهیا من!.... بده هیهد گل شاخه صبحانه، هی

!  پس؟ ینداد گل بهم چرا کردم، حاضر  

.  آمدم شیبرا ییابرو و چشم  



  لباس برم من.... شهیم میتقد هم  شما گل شاخه.... چشششششم_

.  کنم عوض  

  تند قلبم نقدریا که داشتم را یچ جانیه دانمینم. رفتم  اتاقم سمت و

! زدیم  
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  مستانه#

 

 اسم به یوقت بار  هر. نشد اما کنم صحبت بهار با خواستم بار نیچند

.  آمد بند زبانم که دیلرز قلبم چنان  زد، میصدا مادر  

 محمد بیعج یرفتارها  و آمد تی مامور از جواد  محمد یطرف از

  رشانیدرگ فکرم تمام که کرد، زده شگفت مرا آنقدر دالرام با جواد

. شد  



 یباز گربه و موش آن از رفتارشان دالرام و جواد محمد نظرم به

. بود کرده رییتغ یلیخ  داشتند لیاوا که  

.  ندیبب را خانم محدثه هفته  آخر بود، کرده قبول محمد نحال،یا با اما  

 به روز  هر بود، برداشته که یدیجد ی پروژه بخاطر هم اریمه

. بود کار سرگرم هم شب  یحت یگاه و رفت  یم شرکت  

  ی پروژه کی کامل ی نقشه ماه آخر تا بود داده تعهد گفتیم

. دهد لی تحو را  یشهرک  

  شب هر که بود شده یآرام محل  همه، بودن وجود با خانه

 لیتحو انتشارات به زودتر چه  هر تا سمیبنو را رمانم توانستمیم

. دهم  

 

  کرد صحبت من با بارها رها ار،یمه و  من قهر و  دعوا از بعد»  

. بماند شمیپ اریمه شب کی هفته، در که رمیبپذ  الاقل تا  

 اشتباه در سخت اما ،شده ام یزندگ مهمان تازه آرامش کردمیم فکر

. بودم  

  درست و بود برگشته رانیا به سالها، از بعد رها،  برادر ُرهام،

 به م،یبود اریمه ی خانه مهمان جان،  خانم و ها بچه و من که یشب

. آمد خواهرش دنید  

. شدم معذب ورودش با  



 یزیچ ای یکس دنبال انگار که بودم او یپ در یپ نگاه ی متوجه

. گشتیم  

  روز سه داشت، جواد محمد و بهار به که یمحبت و ها نگاه آن و

. کرد دایپ معنا بعد  

 یبرا را باغ ی شده دهیچ یها بیس میداشت قصد جان خانم با آنروز

 یصدا که میکن میتقس یترش و  بیس ی سرکه و  مربا و لواشک

. شد زده خانه در زنگ  

.  بود در کردن باز  مامور معمول  طبق جواد محمد  

...  کن باز رو در محمدجواد بدو_  

  محمد که کردمیم رنده  را مربا  مخصوص یها ب یس داشتم هنوز

.  برگشت جواد  

. اومده بود اریمه عمو ی خونه که آقاهه اون... مامان_  

  و کردم  سر چادر. خورد گره بهم تعجب با جان  خانم و من نگاه

. رفتم اطیح سمت  

: گفتم که بود ستادهیا اطیح حوض  یجلو رهام  

.... سالم_  

. شد ام متوجه من، یصدا با  

  مزاحمتون خبر یب و موقع  بد دیببخش.... خانم مستانه سالم_

.  رمیبگ رو وقتتون قهیدق چند خواستمیم.... شدم  

:گفتم و رفتم نییپا ها پله از  



... داخل دییبفرما_  

. خوبه نجایهم.... ممنون.... نه_  

. کنمیم گوش من دییبفرما_  

.انداخت نییپا یپوست ریز   و نامحسوس یلبخند با را سرش  

  متاسف یلیخ.... دمیشن  همسرتون مورد در رها  از.... راستش_

.  واقعا شدم  

...  ممنون_  

:گفت من چشم در چشم و کرد بلند سر  

.... گذشته شما از  من  یخواستگار موضوع از سال یلیخ... خب_

  اجازه اگر.... بگم خواستم.... کرده فرق االن هم من  و شما  طیشرا

.  شما یخواستگار امیب دوباره خوامیم... دیبد  

  خبر با رهام حرف نی ا از اریمه  بود یکاف فقط. کرد ستیا یآن قلبم

. شدیم  

: گفتم یفور  

. هیمنف شما به حاال نیهم از من جواب.... نه_  

!  چرا؟_  

:گفتم اخم با  

  مزاحمم هم گهید و دیبر نجایا از.... دونمینم حشی توض به یلیدل_

.... و ذارمیم  پا ریز  رو احترامتون وگرنه دینش  



:داد را جوابم بلند  که دمیچرخ خانه سمت نگفته و  

. مستانه کشمینم دست ازت من_  

. کند  جا از را قلبم انگار  اطیح در شدن بسته یصدا و  
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  غرور  بخاطر  الاقل رهام، با یجد برخورد آن از  بعد کردم فکر

. نبود بردار دست او یول.... دیاین دنمید خودش،  

 زدیم را خانه زنگ و گذاشتیم خانه یجلو گل سبد کی روز  هر

.  رفتیم و  

! شد؟یم چه دید یم  اریمه روز کی اگر  داشتم دلشوره  

  هر و گذاشت خانه در پشت را گلش  سبد که  روز  چهار سه درست

  کردم، رفتار  او با شد، پاره خواندن، از بعد که  نامه کی با روز

  یروسر  همان با خودم شد، زده در زنگ نکهیا محض به روز کی

!  دمید را   اریمه بزنم، یادیفر خواستم تا و  در سمت دمیدو  

. گرفت سمتم را  دستش یرو گل سبد و زد یلبخند  

.... سالم_  



.... سالم_  

  ؟یکن  باز درو یاومد وضع نیا با_

. شد خانه وارد او و کردم سکوت  

   ه؟یک کار.... بود خانه در پشت گل سبد نیا_

 دیشا دیفهمیم  اریمه اگر! گل سبد سمت رفت نگرانم نگاه گفت، تا

. کردیم فاش را ز یچ همه  یزیآبرور کی متیق به  

  و گذاشتم در یپا همانجا و گرفتم  دستش یرو از را  گل سبد یفور

:گفتم  

  تو یاریم هیچ و هیک واسه  یدونینم که یگل دسته یچ واسه_

  خونه؟

. کرد نگاهم تعجب با اریمه  

.  گهید گذاشته خونه نیا واسه حتما  در جلو گذاشته یک هر خب_  

: گفتم حرص با  

. فهیکث نزن  دست بهش.... گذاشته یاشتباه دمیشا... رینخ_  

.... مستانه  یریگیم سخت_  

: گفتم ادیفر با  

  نه؟ ای یکنیم  بس!.... اریمه_

.... زنمینم بهش  دست باشه،... حاال نشو یعصب.... خب یلیخ_

.  رونیب میبر ناهار  ها بچه با شو حاضر برو یزنینم منو اگه حاال  



:گفتم که بودم یعصب و کالفه هنوز  

. ندارم حوصله  امروز.... گهید روز هی حاال_  

  یکنیم دعوا من با ناشناس گل دسته هی سر.... مستانه؟ شده چت_

!  زهرمار؟  رو روزمون و  

 ناچار. کندیم شک باشم، حوصله یب یادیز  بخواهم اگر دمید

. میشد اش یمهربان  مهمان باز. میرفت  همراهش  

. برد پارک به را ها بچه مفصل،  یناهار از بعد  

  مکتین یرو تنها من و شدندیم سرسره سوار و دندیخندیم ها بچه

.  کردمیم  نگاهشان نشسته،  

 یاساس یفکر دیبا. نداشتم رهام  یها گل دسته نی ا از یخوب حس

. بفهمد را  زیچ همه  اریمه آنکه از قبل کردمیم شیبرا  

 با در، پشت اط،یح ی پله تک یپا وقت اول صبح  از آنروز یفردا

. بزنم حرف او با رهام  آمدن محض به تا نشستم چادر  

  یم گل دسته میبرا رهام روز  هر  که بود دهیفهم هم جان خانم یحت

. بود افزوده  میها دلشوره به یکل و آورد  

.  بفهمه رو یچ همه خانم توران  آخرش ترسمیم_  

! د؟ینزن بد نفوس شهیم_  

.  آمدم رونیب خاطراتم از هم دمیپر  جا از هم در، زنگ یصدا با و  

  سوار داشت که دمید را رهام   و کرد باز را اطیح در یفور

:گفتم  که شدیم نشیماش  



.  کن صبر_  

: گفتم و کوچه گرید طرف کردم پرت را گلش سبد  میپا با. ستادیا  

.  بردار سرم از دست....  ه؟یمنف جوابم گمیم یشینم متوجه چرا_  

 تا دمیکش پس پا ام خانواده بخاطر کباری.... مستانه دارمیبرم_

  دلمو جواب فقط خوامیم امروز دادم، رو دلم جواب امروز نیهم

. ندارم کار هم  یکس به بدم، رو  

 متوجه رو  یواضح نیا به  نه.... دادم رو دلت جواب من_

  از ینتون یحت که رمیبگ سخت بهت یطور نکن ی کار!... ؟یشینم

. ی بش رد  طرفا نیا  

. زد لبخند ییپررو با  

  و امیم اونقدر.... ستین سخت  یکنیم فکر که هم اونقدرا.... نه_

  ای خواستگارم  من بفهمند کوچه اهل کل ای تا ارمیم برات گل دسته

.  یخواستگار امیب یبذار  
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.  نبود بردار  دست رهام  

  صحبت رهام با تا رفتم  رها دنید ناچار. کرد شک  کم کم  هم اریمه

. کند  

  ریگیپ ینجوریا  اگه... بزن حرف رهام با خواهشا.... جان رها_

.  ندازهیم راه یزی آبرور اریمه بشه  

:گفت  صالیاست با رها  

  من پدر و مادر.... دهینم  گوش رو یک چیه  حرف خدا به_

 که خونده سرشون تو اونقدر  یول هستن  مخالف خودشون

. کرده  شونیراض  

: گفتم حرص با  

.... نقدریا چرا.... هیمنف جوابم  گفتم بهش من.... آخه؟ یچ یعنی_  

  ه؟یمنف یچ_

. شدم شوکه رها و من صحبت انیم درست ار،یمه آمدن از  

.  رفت سمتش و برخاست  جا از یفور رها  

! که  یسرکار شب تا امروز یگفت.... ؟یخوب سالم_  

 امروز  شدن، مریض کارگرا از  تا چند یول باشم بود  قرار... آره_

. هیچ بودن یمنف ی  هیقض نیا خب.... شد لیتعط کار  

. کردم نگاهش اخم با  



. نکن یفضول.... است زنونه ی هیقض هی_  

. دمیند زیجا  رو ماندن و برخاستم مبل  یرو از  

  خونه که االنه جان، خانم شیپ گذاشتم  را ها بچه.... برم دیبا من_

.  سرشون یرو باشند گذاشته  رو جان خانم ی  

: گفت اریمه کردم،  سرم را شالم تا  

. نجایا ناهار انیب ها بچه و  جان خانم آژانس با زنمیم زنگ_  

. ندارم حوصله کنه،یم درد سرم.... نه_  

. پس  رسونمتیم_  

.  کردم اخم باز  

. نده ریگ من به نقدریا و رها شی پ بمون.... نه_  

. کرد اخم تعجب از  

! ؟یهست یعصب نقدریا چرا مستانه؟ چته!.... دادم؟ ریگ بهت من_  

 من به رادیا و بیع هی یخوایم دائم تو.... ستین میزیچ_

.  جان رها خداحافظ.... یبچسبون  

. کنم هیگر خواستیم دلم زدم، رونیب که اریمه و   رها ی خانه از

  دردسر میبرا آخرش نبودنش، بردار دست و رهام  یلجباز نیا

. شدیم  

 یعصبان آنقدر. بود خانه درب یجلو  رهام باز دمیرس خانه به یوقت

: زدم  ادیفر نیماش  درون از که شدم  



.... واستا_  

 با و ستادمیا مقابلش. شدم ادهیپ و  کردم حساب را راننده  پول عیسر

: گفتم صورتش تو حرص  

....  نمتیبب خوامینم.... هیمنف بهت جوابم گمیم.... ؟یفهمینم چرا_

  شنوه؟ینم گوشات چرا

.  کرد  حفظ را  آرامشش و لبخند  

 تو کنم، یراض  تونستم هم رو  مادرم و پدر که حاال .... نه حاال_

. کنمی م یراض  هم رو  

 کوچه نیا  یتو منو یآبرو.... رهام ستمین مادرت و پدر من_

.  ها سی پل به زنمیم زنگ خدا به.... نبر  

 دسته.... جرمه؟ عشق نمیبب خوامی م.... االن نیهم....  بزن زنگ_

  جرمه؟ آوردن گل

  رهام کردمینم فکر یحت. گرفت درد یبدجور سرم. شدم کالفه

. کند مقاومت بخواهد  سرسختانه نقدریا  

  عاقبت و آخر نکهیا از ترساندیم  مرا که بود رهام یسرسخت نیهم

.  باشد رها  و اریمه  و من راز  شدن فاش اصرارش، همه نیا  
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   محمدجواد#

 

! بودم شده  عاشق  

 در دقت با حاال بودم، نکرده فکر ازدواج به یحت  آنروز تا که یمن

  یگاه اش، ی ا قهوه روشن چشمان به نگاه با دالرام،  یرفتارها

. رفتیم باال قلبم ضربان ش،یصدا شنیدن با یحت  

.  نکنم تشکر او از  من و کند حاضر صبحانه میبرا روز  هر شدینم  

  نگاهش یحت کردم،یم یسع کهیحال در صبحانه،  زی م سر آنروز

: گفتم بزنم، را میحرفها آرامش در بلکه نکنم  

  رو کرده یمعرف  بهار که یخانم محدثه برم قراره ظهر از بعد_

.  نمیبب  

 هم یاتاق هم.... مشهد تو میبود  همسفر هم با.... هیخوب دختر_

 من شد باعث که بود اون و کرد فیتعر یلیخ کتابت از.... میبود

. بخونم و  بخرم رو کتابت  

. نگاهش و کردم بلند سر  

  یحرف دارد دوست مرا اگر داشتم انتظار!.... بود بیعج آرامشش

!  زدیم گرید  



:داد ادامه او و  

.... کردم یخوشبخت  یآرزو برات_  

  کرده اشتباه بهار ای. ختندیر سرم  یرو خی آب سطل کی کردم حس

  مرا واقعا خودش ای است شده  عاشقم دالرام گفت،یم که بود

.  زدیم دلش از یحرف کاش.... خواستینم  

 نامه. بزند حرف من با میمستق ریغ ینحو به الاقل داشتم انتظار

. دیرس یم من به بهار زبان از یحت ،یامیپ ،یا  

  شیرفتارها و او به که یمدت تمام من.... یعنی نیا و.... یچیه یول

....  آخر در و  کردم عشقش گرفتار را خودم تنها بودم، کرده فکر

.  چیه  

:گفتم و دمیکش سر را ام ییچا وانیل  

. بخوره رقم  برات ها نیبهتر دوارمیام منم_  

:گفت که برخاستم زیم پشت از  

. شدیم  ینطوریا دینبا.... شکسته یبدجور دلم.... خورهینم رقم_  

:دمیپرس و  سمتش دمیچرخ  

   ؟ی طور چه_

: گفت بغض با  

  نازل سرم بال اون کاش.... شدینم سبز راهم سر نیشرو کاش_

.... کاش.... شدینم  



 رییتغ تا بود  آمده که یسبز ریمس انگار که شی حرفها از کالفه

. دید ینم را دهد رخ اش یزندگ  

  تو تا افتاد یم اتفاقا  نیا ی همه د یبا!... دالرام؟ یگ یم یدار یچ_

... کرده سر  شال و نشسته من یجلو حاال که یدالرام نیا یبش

.  گرفته  رو قضاش یها  روزه.... خونهیم نماز  

.  افتاد فرود اش گونه از یاشک  

.  دادم دست از رو ستادمیا  نجایا که ییجا یبان و باعث یول_  

. رفت باال حرص با میصدا  

.  یکنیم فکر یعوض  نیشرو اون به هنوز که متاسفم برات واقعا_  

  یحرف تا گشود لب تا و افتاد من به اشکش پر چشمان. خورد جا

. زدم رونیب آشپزخانه از من بزند،  

  مسکن کی خوردن  به مجبور  مرا که یسردرد با رفتم اداره به

.  کرد  

.  نکنم فکر  دالرام به تا دمیجنگ خودم با آنروز  

  از بهار که ییجا  از اما نداشتم را خانم محدثه دنید  ی حوصله چیه

. شدم  رفتن به مجبور بود، گذاشته قرار  و قول من طرف  
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  یرو بودم، گذاشته را خانم محدثه با مالقات قرار که یپارک یتو

. نشستم یخال مکتین کی  

.  شد دالرام ری درگ باز فکرم و  

  سرم بالها نی ا کاش... شد؟ینم  سبز  راهم  سر نی شرو کاش» _ 

... اومد ینم  

... ؟یگ یم یدار یچ_  

...  یکن رییتغ تو تا افتادیم اتفاقا نیا دیبا  

«.  دادم دست از رو  اش یبان و باعث که دهیفا چه_  

.  فرمانده سالم_  

 یفور که بود ستادهیا مقابلم بلند قد  و یچادر یخانم. کردم بلند سر

.  است خانم محدثه او شدم متوجه  

.... نبود حواسم من دیببخش.... سالم_  

  م؟یکن صحبت شاپ یکاف هی میبر دیموافق

.  بله_  



. بود شاپ یکاف  کی ابانیخ طرف آن. میگذشت ابانیخ از هم  همراه

. دادم او به را زیم انتخاب اریاخت. میشد که  شاپ یکاف وارد  

. کرد انتخاب زیم یخاص  وسواس با  

 یسع کهیحال در و گرفتم  نییپا را سرم. نشستم که زیم پشت

: گفتم دهم پوشش را ام یحوصلگ یب کردمیم  

. دیکن انتخاب رو  سفارشتون اول_  

  سر حرف ریدرگ ذهنم باز و رفت شاپ یکاف یمنو  یرو  نگاهش

. شد دالرام صبح  

  اتفاقات؟ یبان و باعث

.  ییچا با بیس یپا کیک هی من_  

.... ییچا هی منم_  

. دییبفرما اول شما خب_  

: دمی پرس منگ و جیگ  

   رو؟ یچ_

.... انتظاراتتون از....  خودتون از_  

. ام مانده جا دالرام با صبحم سر  خاطرات در هنوز  دمیفهم تازه  

.... دیدونیم زهای چ یلیخ بهار قی طر  از شما کنم فکر خب.... بله_

. دیبگ خودتون از اول  



  و فکر آنهمه با زدن حرف توان واقعا اما نبود یخوب  فرار راه نیا

.  نداشتم را   یذهن یریدرگ  

. شدم خودم افکار ریدرگ باز  من و گفتیم خودش از داشت او

  آن یفکر ی دغدغه تمام ش،یحرفها و دالرام فکر خودم، یحرفها

. بود  شده من  روز  

  سرم در  مدام ،« اتفاقات یبان و باعث»   ی جمله کی آن

. دیچرخیم  

 بهم ای اش یزندگ جهت ریی تغ.... اتفاقات؟ کدام یبان و باعث

   ن؟ی شرو با اش ینامزد خوردن

.... میکرد یم  صحبت اش یزندگ مثبت رییتغ مورد در میداشت ما

 که چرا نبود  نیشرو اش، یزندگ اتفاقات یبان و  باعث قطعا پس

«!   داده دست از را اتفاقات ان یبان و باعث که فیح»   گفت  

.  ماندیم نفر کی.... تنها و  

! بودم من.... هم آن و  

!  من  

 رهیخ بود، شاپ یکاف در که مقابلم در به چشمانم  و کردم بلند سر

. ماند  

 یجد یلیخ را خانم محدثه با من دارید ی هیقض دالرام احتماال

! بود کرده فرض  

   شده؟ یزیچ_



. کردیم نگاهم متعجب که افتاد خانم محدثه به نگاهم  

. ستین خوب حالتون یلیخ  امروز شما نظرم به_  

  یفکر ی دغدغه  امروز من.... یول متاسفم.... شماست با حق بله_

.... هیکاف شما با ییآشنا یبرا نجا یهم تا کنم فکر.... داشتم یادیز

. دیببخش منو.... گرفتم رو وقتتون که متاسفم واقعا لطفا دیکن حالل  

 کردم حساب را  سفارشاتمان پول و رفتم شاپ یکاف  صندوق سمت

.  زدم  رونیب شاپ یکاف از گر ید یخواه معذرت کی با باز و  

 تمام. بود شده  دردسرم باعث من،  نداشتن عاشقانه ی تجربه نیا

.  بودم کرده برداشت بد را  دالرام یحرفها  
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 و رفت سردردم. شد خوب حالم  کدفعهی انگار. برگشتم خانه به

.  شدم شارژ  



:گفتم شدم خانه وارد تا  

  یخواه معذرت یحساب دوستت از دیبا... ؟ییکجا بهار.... بهار_

. نداشتم زدن  حرف ی حوصله اصال امروز.... یکن  

:داد را جوابم آشپزخانه از مادر بهار، یجا به  

.... ومدهین دانشگاه از هنوز بهار_  

  کجاست؟ دالرام.... گلم مادر به سالم_

.... رفت_  

.  خورد سرم وسط یفوالد یچکش انگار  

!  کجا؟_  

  شون اقوام از یکی گفت زد  زنگ  شیپ روز چند  خانم توران_

 و  شمال برگرده دالرام با خوادیم گفت.... دالرام یخواستگار  اومده

.... بمونن اونجا یوقت چند  

. شد خشک مادر صورت  یرو سردم نگاه  

  بره؟ دیگذاشت چرا_

.  کرد نگاهم متعجب مادر  

 دالرام.... بزرگشه مادر!... خوبه؟ حالت!.... بره؟ گذاشتم چرا_

 به زدم زنگ.... کردم؟یم دیبا چکار  من.... شده بزرگ اون شیپ

 اگه گفتم ؛ دمیپرس خودش از.... گه یم یچ خودش  گفت  گفتم، اریمه

. بهتره بره گفت یول.... بمونه شمونیپ تونهیم بخواد  



 دم یکش صورتم یرو   را دستم کف.  شد عرق از سی خ انگار صورتم

: گفت مادر که  

   بود؟ چطور خانم محدثه نیا حاال_

:دادم جواب کالفه  

. خورهینم من درد به_  

:داد جواب یهوش زیت با مادر و  

  است؟ گهید یجا  هی دلت ای خورهینم دردت به_

  شد خشک چشمانش یتو تعجب با نگاهم. شد بلند مادر سمت سرم

:گفت که  

... شمال برن خوانیم فردا گفت.... دنبالش برو یدار  دوستش اگه_

  دایپ دالرام واسه خانم توران که  یخواستگار.... نشده رید هنوز

 گهید.... کرده رییتغ دالرام.... خورهینم دالرام االن درد به کرده،

. ستین شیپ ماه 4 دختر اون  

!  مامان_  

.  گرفت ام گونه از یشگونین و زد یلبخند  

 رید تا گهید برو.... ستمین مادر که نشناسم رو  پسرم اگه من_

  نگفتم، نشد، یبگ و یاین باز .... بزن باهاش حرفتم.... نشده

. نداشتم زدن حرف  ی حوصله  

: گفتم و زدم  نیشرمگ لبخند  

. چشم_  



  در یجلو. کردم مرور را میحرفها راه کل و شدم نمیماش سوار

  یب قلب تا دمیکش  یقیعم نفس کردم، توقف که خانم توران ی خانه

. کنم آرام را تابم  

  نیماش درون که یا مردانه عطر  از و دمیکش میموها به یدست

. زدم میگلو ریز یکم داشتم  

:  داد جواب خانم توران. زدم را  در زنگ و رفتم خانه سمت  

....  بله_  

  یجلو ادیب قهیدق چند دیبگ دالرام به شهیم.... خانم توران سالم_

 در؟ 

:گفت اما. نه دیبگو که االنه گفتم خودم با ،یطوالن کرد یمکث  

.  کن صبر قهیدق چند_  

 

 

 

 

گانه ی_هیمرض# محبوب سندهینو  قلم به        

 

     سندهینو واسم کانال  نکیبال یحت حرام_رمان_یکپ# 

 



           عشق  ثیحد کانال          

 

           • . • . •  

 

•┈┈••✾❣✾••┈┈• 

 @hadis_eshghe 

•┈┈••✾❣✾••┈┈• 

 

             اول پارت به رفتن        

 

https://eitaa.com/hadis_eshghe/18459 

   2چکیپ_مثل#

   نیآنال_رمان#

453_پارت#  

 

 



  دیسف چادر. دیچرخ در سمت سرم  اط،یح در شدن باز یصدا با

. ستادی ا در یجلو و بود کرده  سر یرنگ  

  کور را لبخندم راستم، دست شست  و اشاره انگشت دو با یفور

:  گفتم و کردم  

! ؟یخداحافظ یب_  

:گفت جوابم در هم او  

!  ؟یزد  حرف سالم یب_  

: گفتم یفور  

  سالم_

. فرمانده سالم کیعل_  

 قلبم.... فرمانده گفتیم یوقت.. ند ینب را لبخندم تا کردم   خم را سرم

! انگار شدیم آب  

: گفتم و کردم بلند سر  

. دارم حرف باهات شو   حاضر برو_  

. می زد صبح  رو حرفامون کنم فکر_  

  شسته را  صورتش ای بود کرده هی گر ای. نشست چشمانش در نگاهم

. بود خورده تاب بیعج چشمانش  یها مژه که بود  

  نه؟ ای یکن عوض لباس یریم حاال.... نزدم رو حرفام من.... نه_

:  گفتم تیجد با که انگار بود مردد  



 یکنیم  صدام چرا ،یدینم  گوش رو فرمانده حرف یوقت_

!  فرمانده؟  

. زد یحال یب لبخند  

. کم هی یشیم معطل.... باشه_  

. نداره یمشکل_  

:گفتم لب ری ز من و رفت  و بست را در  

!  خوشحالم ،یمعطل  نیا واسه_  

. آمد که ستادمیا منتظرش در یجلو همان  

  کرده سر چادر قشنگ چقدر. گرفت  نظر ریز را ش یپا سرتا نگاهم

.  انگار نداشت چادرش  کردن جمع با یمشکل  گرید. بود  

  سخت. افتادم راه که نشست جلو یصندل یرو. میرفت  نیماش سمت

. قلبم راز از کردن صحبت بود  

  چطوره؟  دستت_

....خوبه_  

   ؟یکرد هیگر ای خورده تاب ینجوریا شهیهم هات مژه_

. کرد تعجب  

 خانم هی صورت تو یبزن زل ای یبزن حرف من با یاومد شما_

!  نامحرم؟  

.  کرد  اش شوکه شتریب  ام خنده و دمیخند  



  آنکه با. بودم شده زبانش قشنگ  شین عاشق من. باز  کردم  نگاهش

. بود  همان زبانش یزیت اما بود کرده رییتغ رفتارش  

  نگران گمی م یبزود... دارم  حرف حاال.... نگاه تا میدار نگاه_

.  بده منو  سوال جواب اول شما.... نباش  

   ؟یبپرس ازم نویا یاومد راه نهمهیا.... کردم ه یگر کن فرض_

  را  شیها تپش لحظه همان از قلبم و بود لبم یرو یا مهین لبخند

. بود کرده شروع  

  یشد عجول نقدریا چرا... باهات دارم حرف که گفتم .... نه خب_

. حاال  کن صبر!... تو؟  
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  دالرام#

 



  هیگر آنهمه از بعد که بود بیعج  آنقدر من، دنبال جواد،  محمد آمدن

.بزند رونیب حدقه از را چشمانم بودم، داده سر که یا  

  کرد نگاهم تا که بود چشمانم  یتو هنوز اشکام قرمز رد انگار

  یا دهیفا زدن  حرف و گفتن گرید که دانستمیم من اما. دیفهم

. ندارد  

  راه دنبالش من  و کرد پارک را نیماش. میدیرس پارک کی به

  ظهر  از بعد امروز او آمد ادمی که میشدیم رد ابانیخ از دیبا. افتادم

. زد یم حرف  او با و دیدیم را محدثه دیبا  

: دمیپرس او  از موقع  همان و  

.... جواد محمد_  

. کرد خکوبمیم جوابش و  

.... جانم_  

 به چرا!!.... گفت ینم جانم خانم، کی به وقت چ یه او!.... جانم؟

!  جانم؟ گفت من  

  ها نی ماش بوق و  ترمز یصدا که  شدم خکوبیم ابانیخ وسط چنان

. چرخاند سمتم هم را جواد محمد یحت  نگاه و برخاست  

   پس؟ یواستاد چرا_

  را دستش یحت.  دیکش و گرفت را  چادرم ی گوشه و سمتم برگشت

  گوشخراش یصدا تا آورد باال  ها، نیماش از بخشش ی نشانه به

. بخوابد شانیها بوق  



: د یپرس که دیکش رو ادهیپ سمت مرا  

!  ؟یواستاد ابونیخ وسط چرا_  

. شد زوم  اهشیس چشمان  در نگاهم  

!  جانم؟ یگفت من به .... یچ واسه_  

  سپس. کرد نگاهم یا هیثان  چند سوالم از شد  شوکه یا لحظه

.  دیخند  

:  گفت و دیکش شیموها به یچنگ  

   ؟یموند ابونی خ وسط کلمه هی ن یهم واسه پس_

. کشاند لبخند به را اش خنده که بود ی جد آنقدر نگاهم  

  ؟یگفت چرا.... جانم یبگ  خانم هی به که یستین یکس تو_

  م؟ینیبش و پارک تو میبر شهیم_

. گرفت را نفسم راه  باز میگلو بغض  

 نگو یکنینم درک منو گمیم... محمد یکنیم تمیاذ یدار... نه_

.  کشمیم زجر  یچطور کلماتت نیا با من که یفهم ینم تو.... چرا  

 شده  یجار باز اشکانم که من و نداد را جوابم آنکه با رفتم دنبالش

:گفتم بود  

  دست چرا ؟یخوایم جونم از یچ.... گفتم؟ یچ ید یشن.... توام با_

  رفتم خونه اون از و بستم رو چمدونم من.... ؟یدار یبرنم سرم از

. ینش روحم سوهان حرفات، نیا با گهید تا  



  به ام یباران نگاه. کنارش هم من و یخال مکتین ک ی یرو نشست

:گفت که بود او  

  قراره دیشا.... جانم ؛ گفتم اگه.... نداشتم رو کردنت تیاذ قصد_

. یبش جانم  

 چشمانم مردمک. شدم خشک چوب، تکه کی مثل کردم حس

. اهشیس  چشمان یرو بود شده خشک  

:دمیپرس و کردم نگاهش زده، خی یها آدم مثل  

  ؟یینجایا  چرا.... یبود رونیب محدثه با دیبا االن اصال تو_

. برد باال را قلبم تپش که زد ییبایز لبخند  

. کشه یم  کجا رو تو دلت ینی بب دیبا....کنهینم یفرق_   

  دیشا که بود رفته باال آنقدر قلبم ی ها تپش. ماند باز تعجب از لبانم

:گفت و نکرد رحم من به اما. دیشنیم او  هم را شیصدا  

  دالرام؟ یکنیم  ازدواج من با_

  نفس و دمیکش پر نفس کی و کردم باز را دهانم. نماند میبرا ینفس

. دمیشن را اش خنده یصدا  که برگرداندم او از را سرم زنان  

: گفتم حرص با  

 وقته چند نیا یتو من یدونینم  تو.... یبخند بهم  دمیبا.... بخند_

. دمیکش یچ  

 



  

 

 

گانه ی_هیمرض# محبوب سندهینو  قلم به        

 

     سندهینو واسم کانال  نکیبال یحت حرام_رمان_یکپ# 

 

           عشق  ثیحد کانال          

 

           • . • . •  

 

•┈┈••✾❣✾••┈┈• 

 @hadis_eshghe 

•┈┈••✾❣✾••┈┈• 

 

             اول پارت به رفتن        



 

https://eitaa.com/hadis_eshghe/18459 

   2چکیپ_مثل#

   نیآنال_رمان#

455_پارت#  

 

 

 

  کلمه کی منتظر من االن.... نه؟ ای یگیم رو بله.... خانم دالرام_

. ریخ ای بله.... ام  

  و کرد خم را سرش  که بود تند قلبم  یها تپش هنوز. کردم سکوت

:گفت  گوشم کنار  

  کنم نیتمر االن قراره.... کنمیم  یخواستگار ازت دارم االن من_

. بگم هم بابا به بتونم شب که  

:د یپرس باز و دیکش  عقب را  سرش. دمیخند حرفش از  

.  نه ای کنه خوشبختت بتونه که یدار مانیا  ات فرمانده به_  

 اشک و لبم  یرو لبخند همان  با. افتاد چشمم از شوق از یاشک

! زدیم لبخند دلربا عجب و. کردم نگاهش چشمانم  



.... بودم درخواستش نیا منتظر یلیخ.... دارم مانیا بهش.... آره_

. یلیخ  

:گفت یبلند نفس همراه و مکتین  یپشت به زد هیتک  

  شب تا کنه خدا!.... دالرام؟ من قلب با یکرد چکار.... خدا یوا_

 مهم ُمردم اگه بعدش کنم، یخواستگار  رسما  رو، تو که ارمیب َدووم

. ستین  

: گفتم حرص با  

! محمد_  

!  محمد؟ ی گیم نقدریا چرا.... محمدجواد_  

: گفتم و انداختم نییپا سر ییپررو با من و  

.... محمدم عاشق من_  

. یحت  سوختم. شدم آتش.  شدم  سرخ و  

.  برخاست اش ی گوش زنگ یصدا لحظه همان و  

:گفت و انداخت اش یگوش ی صفحه به ینگاه  

. نه ای گفتم بهت بپرسه خوادیم کنم فکر .... مامانمه_  

. کرد  وصل را تماس او و دمیخند  

  مامان گفتم... زم ی عز گفتم آره.... گلم  مامان سالم....  مامان جانم_

.  یگوش  یگوش.... کن باور.... جاست نیهم االن.... خوبم  

. گرفت سمتم را  اش یگوش  



. بزنه حرف تو  با خوادیم... ایب_  

:گفتم خجالت با و  گرفتم را یگوش  

....  بله_  

 هی لطفا یگفت رو بله اگه.... زم؟ی عز یخوب.... جان دالرام سالم_

  بله و یخواستگار شب تا دیبخر  هم با امروز  نیهم  هم انگشتر

. میکن  یکی رو  برون  

 چمدان کی و  هیگر با من. بود آمده بند زبانم. بگم یچ بودم مانده

 از پر یقلب و انگشتر کی با حاال و بودم زده رون یب خانه آن از

! گشتمیبرم آن به دوباره داشتم شوق  

  حکم. بود زیچ همه انگار جواد محمد ی ساده یخواستگار  همان

....  زیچ همه.... ینامزد حکم مستانه، تیرضا حکم پدرم، تیرضا

  دغدغه اما بود، نشده رهیغ و عقد و هیمهر از یحرف یحت آنکه با

. نبود شیبرا هم یا  

  همه که  یروز  همان یسادگ به ساده،  انگشتر کی جواد محمد با

  ما برگشت و میبرگشت خانه به و میدیخر کرد، ر ییتغ کدفعهی زیچ

!  مستانه اسپند دود و بهار یها  زدن غیج یصدا  با شد مصادف  
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. ماند توران مامان ی خانه چمدانم  

 محمد آمد، خانه به بابا یوقت شب همان. شدمیم ماندگار دیبا انگار

.  کرد  یخواستگار او از مرا جواد  

 بابا با ییارویرو از دمیکشیم خجالت آنقدر و داشتم یبد ی دلشوره

. زد میصدا بابا اما بودم کرده  مشغول آشپزخانه در را خودم که  

.... دالرام_  

....  بله_  

. گهی د نیبش ایب خب.... اومدن؟ من یخواستگار  مگه_  

:گفت خنده با بهار  

.... خانم عروس ایب_  

 یآسمان یآب راهنیپ. انداختم محمد به نگاه کی و  شدم  سالن وارد

 گرفته نییپا را   سرش و بود دهیپوش یا یمشک شلوار  با یکمرنگ

!  آنشب بود شده جذاب چقدر. بود  

:دیپرس باز بابا و  بهار کنار نشستم  

  ؟یندار ی حرف.... ؟یبزن حرف  یخواینم_



: گفت مستانه که کردم سکوت  

   ه؟یچ ما یخواستگار جواب بگو کلمه هی.... اریمه نکن تشیاذ_

:گفت که چرخاندم بابا سمت  را سرم  

   د؟یشیم ناراحت.... نه بگم اگه_

 بود، بابا به نگرانمان نگاه که جواد محمد و من یجا به مستانه و

. داد جواب  

  ذوق یکل گفتم بهت که  امروز حاال خوبه.... نکن یشوخ اریمه_

....  یگفت و یکرد  

. بزند را  حرفش مستانه نگذاشت یحت و شد دستپاچه بابا و   

....  نه!!.... من_  

:  گفت ناچار بابا که دیخندیم  آهسته هم محمد. گرفت ام خنده  

.  مثبته جوابم.... جواد محمد از بهتر یک.... آره.... خب یلیخ_  

  به خانه، به برگشت از بعد جواد، محمد که ین یریش یفور بهار

:گفت و آورد  را بود دهیخر مستانه دستور  

 دیبا وگرنه است شده  دهیچیپ باند هنوز  دستش فی ح خانم عروس_

. آوردن یم رو ییچا  

  کردم  حس من و  زد من به یقشنگ لبخند افتاد، جواد محمد به نگاهم

. رومیم راه ابرها یرو که  



  زی م مهمان که بود دهیخر ینیریش  جعبه  آن همراه یقشنگ گل دسته

:گفت یشوخ به بابا  و شد سالن یرو  

 و گل یرفت چرا بود، مثبت جوابم  هم ینیریش و گل یب حاال_

   ؟یدیخر ینیریش

. داد جواب محمد و  

. شهینم ینیریش و گل ی ب یخواستگار_  

:گفت برداشت را اش ینیریش که مستانه  

  شیپ عیسر چه.... عقد خیتار و  هیمهر سراغ میبر حاال.... خب_

! نه؟ م،یریم  

. دنیخند همه و  

:  گفت و کرد نگاهم  جواد محمد  

. کنه نییتع رو ه یمهر خانم دالرام خود.... خوامیم دیبد اجازه اگه_  

  آن من اصال. خجالت از شدم آب. دیچرخ من سمت همه نگاه

!  بودم شده یخجالت یادیز ای!... بودم یقبل دالرام  

.... خب.... خب_  

: گفت یفور مستانه  

. مهمه تو نظر.... دخترم بگو_  

 دایپ مانیا جواد  محمد به.... به.... ماه چند نیا یتو من.... خب_

.... هیکاف  من یبرا سکه 14 همون.... کردم  



. کرد بلند را  شیصدا بهار  

.  باش زود....  کن اضافه هم  نیاربع سفر هی_  

: گفتم خنده با من و  

....  ینفر دو نی اربع سفر هی و_  

: گفت یشوخ به باز بهار و  

. باشم منم.... ینفر سه_  

. داد را بهار جواب مستانه و دنیخند همه  

. میفرستیم خودتون  یآقا با رو شما_  
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. بود عشقمان یسادگ به من، از  جواد محمد یخواستگار  یسادگ  



 که یا ساده به یعقد. شد گذاشته بعد ی هفته دو یبرا عقد  قرار

.  اصال بودم شده  ها یسادگ نیهم  عاشق من. نبود مهم میبرا گرید  

 تا و داد خواهد من به عقد از بعد را  کادو نیبهتر گفتیم محمد

. زد  نخواهد کادو نیا  از یحرف آنروز  

.شد  شی کادو ریدرگ همانروز  از ذهنم  

  اندازه به تا کرد صحبت مسجد  یروحان  با آنروز یفردا یبرا بابا

  از و. بخواند تیمحرم عقد جواد، محمد و من یبرا هفته دو ی

. شد  تر عاشق عاشقم قلب شب،  همان  

 یدلواپس و هیگر و جانیه از پر  روز کی از بعد که بود شب آخر

  به داشتم اتاقم  در شد، ختم ی خواستگار و عشق به آخرش که

 اتاق در به ضربه چند که کردم یم  فکر آنروز حوادث تکتک

.  خورد  

....  بله_  

:گفت آهسته که دمیشن را جواد محمد یصدا  

.... دالرام_  

 باز را در خواستم تا و انداختم سرم یرو را شالم و برخاستم جا از

. شد بسته دوباره در و گرفت در پشت از را در  ی رهیدستگ کنم،

:دمی پرس خنده با نکارش؛یا از متعجب  

! ؟یکنی م نیهمچ چرا_  

:گفت آهسته و چسباند  در به را سرش  



 خطبه دیس حاج که یموقع فردا تا االن از.... کامل روز هی بذار_

....  نمتینب خونه،یم رو موقتمون عقد ی  

   آخه؟ چرا_

.... باشم امروز  از تر عاشق فردا خوامیم_  

:داد ادامه  او و دمیخند  

.... یکن حاضر صبحانه ینش داریب صبح.... دالرام کن گوش_

. سرکار رمیم صبحانه بدون استثنائا رو فردا  

! محمد_  

: گفت که یوقت شیصدا داشت یقشنگ  آهنگ چه و  

.... جانم_  

! او«  جانم»   ی کلمه  کی آن گرفتیم داشت را جانم  

  سرکار  یبر صبحانه بدون خوامینم.... رینگ سخت_

 خوامیم.... ارزشه با ادیم بدست یسخت به که یز یچ.... الزمه_

  تا بشه باعث عقد،  ی خطبه از  بعد.... دنتیند کروزی یسخت طعم

. کنم نگاهت ریس دل هی  

. سوختیم  آتش شور که یشمع  مثل درست.  شدم آب ذوق از  

. خانوم دالرام ریبخ شبت_  

. کمال و تمام. دیکش را لبانم یلبخند  

. جواد محمد ریبخ شبت_  



. بود اری الیخ و فکر اش همه.... نبود خواب آنشب اما  

  چه و.... میشدیم  تکرار هم چشم در چشم که میبود خاطرات و من

.  یادآوری نی ا بود بخش لذت  

 آنشب و کردم قبول اما... دنشیند  روز کی نیریش یسخت ی همه با

.گذشت  

  اما بودم دهیخواب شهیهم از رترید قبل شب آنکه با آنروز یفردا 

.  کرد داریب خواب از مرا زود  صبح بهار  

. شب  تا میدار کار یکل  خانم عروس شو داریب.... سالم_  
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 را ام دهیژول  یموها دست دو با و تختم یرو نشستم آلود خواب

. زدم چنگ  

. تازه صبحه 9 ساعت !.... بهار_  



. آورد در مرا یاَدا  

 وقت برات  صبح 10 ساعت واسه شو بلند!.... صبحه 9 تازه_

.... گرفتم شگاهیآرا  

. شد  چهارتا چشمانم  

!  ؟یگرفت وقت یک !.... من واسه_  

....  روزید_  

! بهار یهست یک گهید تو_  

  باهم بعدشم شگاه،یآرا بعد و صبحانه اول.... باش زود شو بلند_

  اون عکسا، تو که.... میبکش رو دستت ی هیبخ  درمونگاه تا میبر

.  نباشه دستت رو پانسمان  

  جادیا یمضاعف ی انرژ کن در که  یشوق با و زدم پس  را پتو یفور

:زدم  ادیفر بود، کرده  

.  چشششششم_  

 که نشستم یا صبحانه  زیم سر رفتم  و شستم را  صورتم و دست

.  بود دهیچ مستانه  

.  خانم عروس ریبخ صبح_  

:  گفتم لبخند با  

.  ریبخ هم شما  صبح سالم_  

. زدندیم لبخند من به جا همه و زیچ همه آنروز انگار  



 یحت ای بهار نگاه.... ها یشمعدان یرو لبخند. ساعت  یها عقربه

! شگاهیآرا شگری آرا خانم زهرا یحت.... مستانه  

 و میرفت درمانگاه تا بهار با ابرو، و صورت اصالح کی از بعد

. دمیکش را دستم ی هیبخ  

 آنکه یبرا مستانه و بود آمده جواد  محمد م،یبرگشت خانه به یوقت

.  گرفت را چشمانش  یجلو ند،ینب فاحش ی افهی ق رییتغ آن با مرا  

. گرفت ام خنده مستانه، نکاریا از  

. دیکش سشوار را میموها بهار و رفتم اتاقم به بهار همراه  

. کردم یمیمال شیآرا و خواندم را عصرم  و ظهر نماز  

 و بود کرده صحبت دیس حاج با ظهر از بعد 5 ساعت یبرا بابا

. لباس انتخاب یبرا نداشتم یچندان وقت  

 دلم من یول بپوشم ساده دامن و کت کی گفت یم مدام بهار

  باتریز جواد،  محمد چشم در حجاب، یب نگاه نی اول در خواستیم

. کنم جلوه شهیهم از  

 همه. نبود وقت اما دمیخریم لباس دست کی قطعا داشتم وقت اگر

. شد ییکهوی زیچ  

.  شد بهار حرف هم سر آخر  

  یرو تا. بود کوتاه یکم دامنش که داشتم دامنش با دیسف کت کی

. دیرس ینم شتریب زانوانم  



  عقد، از بعد و قبل چادر کی با. ستین یزیچ  گفتیم بهار اما

. شودیم رفع مشکل  

. شد 5 ساعت  باالخره و  

  سر شیرو یدی سف چادر و دمیپوش را دمیسف شال ک ی بهار کمک با

.  کردم  

 و کت که  یجواد محمد دنی د با و آمدم نییپا  بهار با ها پله از

  دیسف بلوز کی رشیز که بود دهیپوش یقشنگ یمشک شلوار

!  بود شده جذاب یلیخ کرد،یم ییخودنما  

  که زدیم را  مقاومتش یزورها نیآخر داشت. بود نییپا سرش

:گفتم آهسته و نشستم کنارش ی نفره تک مبل ی رو. نکند نگاهم  

.... سالم_  

.... سالم_  
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. کرد متعجبم داشت، خودش یبرا که یریگ سخت نهمهیا  



  مطلوب ساعت و روز ریتاث از یا قهیدق چند اول آمد که آقا حاج

 یخوب روز آنروز  که کرد دییتا بعد و گفت اتیروا   در عقد یبرا

. است  

!  حرف نیا دنیشن از شدم خوشحال  چقدر و  

:گفت محمد  به رو عقد ی خطبه خواندن از  قبل آن، از بعد  

 توافق به خانم عروس با موقت، عقد ی هیمهر مورد در داماد، آقا_

  د؟یدیرس

  چنان نگاه، نیاول با چشمانش و کرد نگاه من  به جواد محمد

.  شد منفجر وجودم در شوق  و یخوشحال از یبمب که دیدرخش  

  ؟یکنیم قبول هیمهر عنوان به رو ی نامزد انگشتر_

. کردم نگاهش لبخند با  

. فرمانده بله_  

:گفت که شد یم لی تبد خنده به  داشت لبخندش  

! ؟ینگ رو فرمانده شدینم حاال_  

  چشمان نگاه با همراه لب، ریز  و آهسته باز که دمیخند زیر

. شد ام  رهیخ عاشقش،  

  وگرنه... عقد  بعد اما... کنم نگات ریس دل هی خوادیم دلم یلیخ_

. اد یم در همه صدا  

. آمد در همه یصدا هم  اندازه همان و  



   پس؟ شد یچ.... داماد یآقا_

:داد جواب جواد محمد یفور و  

. ستین یمشکل.... آقا حاج بله_  

 قلبم. نفهمم را عقد ی خطبه از یچ یه گرید شد باعث حرفش همان

. زدیم تند  

  دمید که آمدم خودم به لحظه ه ی. فکر از پر سرم و بود آتش تنم

! میگو ینم را بله چرا که زندیم بال بال میرو  یجلو دارد بهار  

 را دستم نگفته، را بله هنوز جواد محمد. تمام و گفتم بله کی و

. افزود بود، شده عشقش زمیه که یتن آتش به و گرفت  

....  گالب نه و داشت  گل نه. دینکش طول ادیز جواد محمد گفتن بله  

! میکن ناز تا شدیم فیرد گالب و گل که بود ها خانم ما یبرا  

  من از را چادرم  و شال بهار رفت، و خواند را خطبه دیس حاج تا

.  گرفت  

 تا نشستمیم جواد محمد مقابل حجاب یب کروزی چطور ماندم من و

  حرص شتریب من  و کردینم نگاهم وقت چیه او گرچه. کنم تشیاذ

 از  شدم سرخ هم،  کنار و میبود هم  محرم که حاال.... اما خوردم یم

.  مقابلش حجاب یب خجالت،  

. گذراند نظر ریز از  را میپا سرتا و آمد سمتم  نگاهش  

: دیپرس بابا که بود سالن ی گوشه  شنیپارت آوردن ری درگ بهار  

   بهار؟ یکنیم چکار_



. رمیبگ داماد  و  عروس از عکس تا دو اجازتون با خوامیم_  

.  ریبگ ینجوریهم... میستین نامحرم که ما خب_  

.  کشنیم خجالت دوتا  نیا یول... بله_  

  چشمان مقابل را شنیپارت بهار و شد بلند مستانه ی خنده یصدا

.  کرد باز بابا و مستانه  

. یریگیم ژست خوب چقدر  نمی بب ایب شو بلند جواد محمد خب_  
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  صادر بهار دستورات و. میرفت  شنیپارت پشت و میبرخاست دو هر

 را  ما ژست  نتوانند مستانه ای بابا  یحت تا گفتیم آهسته البته. شد

. کنند تصور  

. باشه من سمت هردوتون سر.... دیواست هم مقابل_  



. کرد زمزمه لبخند با جواد محمد که میستادیا هم مقابل  

! دنت؟ید از شمیم وونهید دارم یدونیم_  

. شدیم دهیکش شتریب لحظه به لحظه داشت لبم یرو لبخند  

! محمد_  

. جواد محمد   بگو من جان... محمد جان_  

 خنده با دو هر که  گرفت  را عکس یآمادگ اعالم یب بهار و دمیخند

.    میکرد اعتراض  

!  ؟ینگفت سه، دو،  ک،ی چرا_    

:گفت و دیخند بهار   

. بود خوب ژستتون خب_  

 قتیحق کی  من به بود، باعثش بهار که ییها ژست   و ها  عکس

. فهماند را بزرگ  

! نبودم جواد محمد عاشق من  

. بودم اش وانهید من  

! نبود هم  نیشرو  عشق با یحت سهیمقا قابل او عشق  

! باشد؟ عاشق نقدریا ی مرد  شدیم مگر  

 ترم وانهید اش، عاشقانه کالم کی با ،یعکس هر بعد و قبل

.  کردیم  

.... دالرام یشد  من نفس تو_  



! دالرام یعنی نیا و.... یهست جونم آروم یدونیم_  

!  بالم؟یم انتخابم و خودم به کنمیم نگات یدونیم_  

!  زد؟یبر بهم مرا تا بود آورده کجا از عاشقانه ی جمله نهمهیا  

 از میتوانستیم مگر خجالت شدت از حاال و. شد  تمام ها  عکس

. مییایب رونیب شنیپارت پشت  

.  نکرد تیاذ کم هم بابا  

.... نداره رو حرفا  نیا که بوسه تا چهار.... گهید رونیب  دییایب_

.  حساسم دخترم  رو یلیخ من که نرسه تا ده به فقط  

  که گرم مستانه دم باز. خجالت از بود شده لبو کال که جواد محمد

   گفت؛ یم شی ها خنده انیم در

! ؟یکن یم تشونیاذ نقدریا چرا... اریمه  کن ولشون بابا_  

  یراه شن،یپارت کردن جمع با وباز آمد خودش بهار باالخره

. نگذاشت مانیبرا  

.  ریز به سر به مجبور  و شدم چشم تو چشم مستانه و بابا با کدفعهی  

. دیرس ادمانیفر به که  بود بهار نیا باز  

  ارمیم براتون رو شام.... دیباش راحت هم با اتاق تو باال دیبر_

.  همونجا  

  گفتم دیببخش هی  یفور خجالت، از  شومیم آب ستمی با اگر دمید من و

. ها پله سمت کردم  فرار و  



. آمد هم جواد محمد که ستادمیا اتاقم در پشت  

 ها خنده که بعد ی کم و میدیخند بلند بلند دو هر شد، اتاقم وارد یوقت

. شد  رهیخ هم به مانی هردو نگاه. رفت  

.  بگو یدار ی حرف اگر حاال.... من خانم خب_  

.... یکی.... جز ندارم یحرف چیه_  

  ؟یچ_

.  جواد محمد دارم دوستت یلیخ_  

 تند ضربان. چسباند اش نهیس به مرا و گشود را   دستانش یفور

: گفت که بود گوشم ریز قلبش  

. دالرام وونتمید من_  
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 یلزوم کندیم فکر که یمرد. است آن اعتراف به  عشق ییبایز»  

. است اشتباه در سخت ست،ی ن همسرش به عشقش اعتراف به  



  و عالقه، و عشق یداریپا باعث همسرتان نزد عشق، به اعتراف

.... شودیم  شدنتان تر عاشق  

!  کرد معجزه شودیم جمالت یجادو با  

«.  دینباش غافل جادو نیا اعجاز از  

. بود«  همسرم یبرا یگل شاخه»   کتاب جمالت نیا  

. کرد اثبات من به را شیحرفها تک تک جواد، محمد که یکتاب

. ام شده عاشق بار نیاول یبرا  و تازه کردمی م حس که آنقدر  

  هوس دیشا.... نبود عشق  ن،یشرو به عشق اصال که دمیفهمیم تازه

.  عشق جز یاسم هر.... یطانیش ی عالقه کی دیشا  

  نماز خواندن از بعد صبح روز هر که داشتم دوستش  آنقدر من

  پشت او همراه تا کردمیم حاضر صبحانه و ماندمیم داریب صبح،

  هم با اش، عاشقانه کلمات و محبت با نگاه انیم در و نمیبنش زیم

. میبخور صبحانه  

 به.... چرا من به اما نبود محمد به یرادیا چیه. بود خوب زیچ همه

  نیهم انگار و گفتمیم محمد به د یبا الاقل که ییرازها  به. سکوتم

.  کشتیم ینگران و دلشوره از مرا داشت که بود  رازها  شدن فاش  

 نیا. میبگو او به عقد از قبل خواستیم دلم. نداشتم یادیز وقت

.  خواستیم زمان هم و بود سخت هم گفتنش اما بداند که بود حقش  

 را مانی عاشقانه لحظات گفتنش، با نکند که دیلرزیم دلم من و

. کنم خراب  



  تا.... شدیم دهیکش دنبالم که بود یطناب  مثل من کیتار ی گذشته اما

.... و خورد گره گردنم دور طناب  نیا کروزی نکهیا  

 که بود گذاشته یقشنگ یسنت آهنگ. میبود رونیب جواد محمد با

:بود کرده  باتریز را ما ی عاشقانه لحظات  

 

ل یاص یی  بایز لی دل یب لبخند  

من   خمار صبح مست یها هیگر شب  

 

من  کنار ایدر من ندار و دار  

من  فرار راه ییتو هام هیگر از من بهار ابر  

 

یمن یبایز تو با خوبه حالم  

یمن یصدا تو یمن ینفسا  

 

ی من کنار تا تو با خوبه حالم  

ی من قرار تو توام قرار یب  

 

قشنگ ی دلشوره سنگ شهیهم قلب  



ببند منو زخم ریبگ منو دست رنگ  هزار یمو  

 

تو  محال عشق سرم توو افتاده  

تو  الیخ توو من من، الیخ یب تو  

 

تو  حال به وصله هنوز منه حال  

بخند الاقل پس بگو الاقل پس  

 

یمن یبایز تو با خوبه حالم  

یمن یصدا تو یمن ینفسا  

 

ی من کنار تا تو با خوبه حالم  

ی من قرار تو توام قرار یب  

 

  شوق پا سرتا  من و. من یبرا  کردیم زمزمه که بود او به نگاهم

.  خاموش را نی ماش و کرد توقف که  عشقش ابراز نهمهیا از شدمیم  

! پس؟ شد یچ... ا  _  



 بعد میبخور وه یآبم ،یبستن هی شد  خشک گلوم! .... خانم دالرام_

.  برات خونمیم رو اش هیبق  

 بزرگ  یفروش یبستن ی مغازه سمت و میشد ادهیپ  نیماش از دو هر

 داشت، یمسقف و شده یکار  گل و قشنگ اطیح  که یکالس با و

. میرفت  

: گفت جواد محمد که نشستم اش یخال یها یصندل از یکی پشت  

. نندیبیم  رو ما مردم... ابونهیخ کینزد.... نه اونجا_  

....  نند یبب خب_  

.  کرد خم  گوشم کنار تا را  سرش و زد یزیآم طنتیش لبخند  

 کنم،یم دایپ برات دنج و خوشگل  یصندل هی من ایب شما... خانومم_

. کنمیم مهمونت هم بوسه هی گم، یم کارمم لیدل  

: گفتم چشمش در چشم لبخند، با همراه  ییپررو و طنتیش با منم  

.  چشششششم.... یآخر اون  بخاطر فقط_  
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  ابانیخ از و بود اطیح یها  وسط درست. کرد انتخاب یگرید زیم

:دمیپرس و زیم پشت نشستم. نداشت دید  

  داشت؟ یفرق چه اونجا با نجایا حاال_

.... میبخور یزیچ هی گهید یآدما چشم یجلو دهیبع  شما  و من از_

 یبستن و  وهیم آب که نهیبب رو ما بخره، که نداشت یکی دیشا

. رهیگیم  رو ما دامن آهش و خوادیم دلش م،یخوریم  

:گفتم یشوخ به  

.  رهینگ رو ما دامن آهش که میپوشینم دامن خب_  

: گفتم و دمیخند که آورد صورت به یالک یاخم  

   من؟ دامن به یداد ریگ ای  یبد ما به یبستن یخوایم حاال_

.  دیخند  

.... خانم دالرام میرسیم هم خونه یول.... شهینم نجایا که فیح_

. ها شهیم منم  یدراز زبون نوبت که اونجاست  

 یاسکوپ یبستن من.... یبگ شما یچ هر.... فرمانده خب یلیخ_

  یکی.... انبه هم  یکی ،یبلوبر ی کی ترش، یبستن یکی... خوامیم

. یطالب.... هم  

. امیم االن چشم_  

  یها گلدان گذاشتن با که یفروش یبستن اطیح ییبایز به من و رفت

 رهیخ بود، کرده بایز  را اطیح ی شده  مسقف یفضا  کاج، بزرگ

....  که بودم  



تون برادر جناب پس!.... نجاستیا یک نیبب....  به به_ !  زد  رو ُمخ   

 بود، ستادهیا میرو روبه که یخانم دنید با. دیچرخ  صدا سمت سرم

. دیپر لبم یرو لبخند  

  ما یها یپارت  جمع تو بگو پس!.... کرده؟ ت یچادر یک از_

.... نکنه.... یاینم  

  ریز را دستم یفور  که شد خشک ام ینامزد انگشتر یرو  نگاهش

. کرد نگاهم پوزخند با  همچنان او و کردم یمخف چادرم  

  ،یگفت یالک!... نه؟ نبود برادرت.... دالرام  سرت تو خاک_

! نبودن؟ یشیر  دومتر نایا مگه!....  باهاش؟ یکرد نامزد.... آره؟  

:گفتم  و کردم جمع را جرأتم تمام  

 تو پرونده جواد محمد یبدون خوبه.... برو نجایا از.... سایپر_ 

. داره  

. انداخت باال ییابرو  

  دارم آتو تو از هم من رفته ادتی انگار!.... ؟یکرد دمیتهد االن_

 دوستت واسه یگفت که بود زنان  متخصص دکتر اون.... زمیعز

 که یا برگه و  شش،یپ یرفت ،یخواستیم خودت واسه.... یخوایم

 جوادتون  محمد یبرا  من چطوره حاال.... فرستاد برام رو  یکرد پر

!  نه؟ ای داشته نیجن سقط ینامزد  قبل زنش دونهیم بگم بفرستم  

  که بود سایپر چشمان یرو نگاهم. افتاد هم فشارم دیشا. شد بد حالم

:  گفت و زد یا روزمندانهیپ لبخند  



  سقط لمیف یخواینم اگه.... گمیم  یچ نیبب کن گوش خوب حاال_

....  یسوزونیم منو ی پرونده بفرستم، نامزدت یبرا  رو شما نیجن

  خب؟

. آمد محمد که شدیم  قطع داشت نفسم  

:گفت لبخند با سایپر و  

 دالرام با که یپارت اون یتو.... ادتونه؟ی منو.... برادر یآقا سالم_

 یکی من.... ینینب رو ها نامحرم که نییپا یانداخت سرتو و یاومد

. بودم ها نامحرم اون از  

 چه ترساند هم مرا که بود یجد آنقدر محمد صورت یرو اخم

. سایپر به برسد  

 گفتم یچ  نره ادتی.... کرده یاخم چه.... بابا خب یلیخ_

. یبا.... دالرام  

. رفت و داد تکان یدست و  

!  بود بد  حالم چقدر من و  
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. خراب حال آن یتو داشتم کم  را جواد محمد  یجد یصدا فقط  

  گفت؟ یچ بهت نیا_

  و گرفتم نییپا  را سرم. را جرأتش نه داشتم زدن  حرف توان نه

: گفت گوشم یتو یعصب محمد و ستمیگر آرام  

   زد؟ یحرف  یعوض  نیشرو  اون از.... گفت؟ یچ بهت گمیم_

. دوختم او به را ام یباران چشمان  نگاه و کردم بلند سر ناچار  

. کرد ام مسخره_  

  و برگرداند من  از یا لحظه را سرش. شد باز ی آن ابروانش گره

  سر باز داشت که یزخم حال به  و گرفتم نییپا را  سرم  باز هم من

. ستمیگر آهسته کرد،یم باز  

 نکن هیگر گهید.... رفتم تند کم هی من.... دیببخش.... خب یلیخ_

. دالرام  

.  فشرد  را دستم انگشتان دست دو با و داد  دستم به یدستمال  

.... کن نگاه منو.... جان دالرام_  

. شد ام رهیخ ناراحت یچشمان با  که کردم بلند سر  

  بکشونم باز رو دختره اون برم  ای یکنیم پاک اشکاتو.... دیببخش_

 کنهیم کور چشماشو داره که یگفت من نامزد به یچ بگم بهش نجایا

  تو؟  مفت حرف واسه

:داد ادامه باز که زدم یلبخند  



  خوبه؟.... نهینب اشکتو که رهیبم محمد_

:  گفتم یفور  

.  جواد محمد جون از دور... ا  _  

. دی بوس را دستم یواشکی و زد لبخند  

 واسه شهادت یدعا هی یکن هیگر  گهید بار هی.... جواد  محمد جان_

  آب هامون ی بستن نیبب.... ها بشه مستجاب یآن که کنمیم خودم

. ریبگ تو یبستن قاشق ایب.... بشه آب خودشم ی بستن یاله... شد  

: گفت باز و داد جا انگشتانم انیم  را یبستن قاشق  

  بدم؟ یبستن بهت من چشم نهمهیا یجلو  ای یخوریم_

 و یطالب و انبه و یبلوبر ،یبیترک خوش رنگ   یرو نگاهم

: گفتم که بود یبستن یزرشک  

.... جواد محمد_  

: گفت عشق با  

... جواد  محمد جان_  

 ییروزا اون.... افتادم ها گذشته ادی.... دمید  رو سایپر یوقت_

.... که  

. دادم ادامه یسخت  به و کردم بغض  

....  رفتمیم یپارت.... بودم نیشرو دوست.... بودم لجباز_

.... حجابم  



  و بایز یاهیس  در و دیچرخ سمتش سرم. شد یجار  باز اشکانم و

. زدم  زل نگاهش، ی کننده رهیخ  

. نبودم یا هرزه آدم من.... خدا به_  

 شد  متورم چنان گردنش رگ و شد  سرخ. شد عوض  رنگش کدفعهی

. دمیترس که  

. بشنوم یزیچ خوامینم گهید_  

  زیم پشت از. نشد آرام او یول شدم الل که گفت یجد آنقدر

. رفت و برخاست  

  خارج هم یفروش یبستن اطیح ی محوطه از یحت . کردم  نگاهش

!  رفت ابانیخ سمت و شد  

. نداشت یتمام که یاشکان و شده آب یبستن دو و ماندم من  
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  چاره سکوت. است سکوت ،یعصبان  اما عاشق  مردان عادت»  

  آرام یبرا و احترام، حفظ یبرا بحث، انیپا یبرا است یخوب ی

 کی اما کندیم تحمل را تیعصبان  فشار یلحظات تنها که ،یقلب شدن

. ماندیم عاشق  عمر  

  اما شوند،یم یجد کنند،یم اخم شوند،یم یعصبان  عاشق مردان

!  یناخوش از برندارد ترک همسرشان قلب تا کنندیم سکوت  

«.  است یکاف تیجد و اخم همان  باشد، هم قهر به ازین اگر یحت و  

!شد همانگونه قایدق او و بودم خوانده کتابش در  را جمالت نیا  

  حرف هم من  نکردم، جرأت یحت که یاخم با  و یعصب اما آمد

. میبرو یعنی نیا و برداشت را فمیک. بزنم  

! ماند نخورده دست و شد آب!... شد یبستن عجب. رفتم  همراهش  

. نداشتم را سکوتش طاقت من و می شد نیماش سوار  

.... جواد محمد_  

  ها راننده با انگار کردیم یرانندگ اخم با چنان. نداد را جوابم یحت

.  داشت دعوا هم  

.  بود مانینامزد از  بعد او سکوت  و قهر نیاول نیا  

 جانت گهید  االن.... جانم یگفت یم جواد، محمد گفتمیم تا قبلنا_

ستم؟ین  

:گفت لب ریز کالفه  

....  هللا اال الاله_  



!  من دست از_  

. دادم ادامه آرام و نرم یلحن با باز من و نداد را جوابم  

! ؟ی کرد قهر من با االن!!.... محمد_  

. داد رونیب ،یبلند فوت با نه،یس از را  اش یعصب نفس  

 دلهره و ترس  از خواستمیم!.... زد؟ حرف کالم دو باهات شهینم_

.... از خواستمیم.... بگم هام  

:گفت و  آورد باال را دستش کف. کرد باز زبان باالخره و  

. بشنوم خوامینم یچیه.... ستین خوب حالم فعال.... دالرام_  

. انگار بودم شده ینارنج  نازک یدالرام. شکست دلم  

 سمت داشتم انتظار. داد ادامه اش یرانندگ به او و کردم سکوت

. نرفت یول برود خانه  

. دمیدیم آن پشت از که یریتصاو و بود نیماش ی پنجره به نگاهم

  را دلم اگر یحت او، با بود، ییجا  هر یول کجاست مقصد دانستمینم

. بودم آرام شکست،یم هم  

. شد و. شودیم شکسته سکوت  آن باالخره دانستمیم چون  

  همان باز و. کرد روشن  را نیماش ضبط اول شدن،  شکستن از قبل

.  زاده اشرف حجت«  من یبایز»   آهنگ  

! آهنگ ان بود نیدلنش چقدر و  



  من و کنم نگاهش تا کردیم ییصدا هم آن با داشت که مخصوصا

.  نکردم نگاهش  
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. بودم شیصدا دنیشن منتظر صبرانه یب من و. شد تمام آهنگ  

  منتظر هنوز من.  زدینم حرف هدف یب. داشت استیس بیعج اما

  دراز دست ،یعصب همانگونه یلحن  با که بودم او  از یکالم دنیشن

.  دستش انیم گرفت را دستم ی پنجه و کرد  

   نباشه؟ من دست یتو دستت داره یمعن چه_

 کور لبانم یرو را لبخندم. گرفت سر از دوباره را دنیتپ قلبم و

:  گفت که کردم  

   کنه؟ فرار من از چشمات  دهیم یمعن چه_

 و ستادیا دوبل و ابانیخ ی گوشه دیکش را فرمان یا لحظه و

. چرخاند سمتش  را سرم  و دراز دست و  من سمت دیچرخ  



:گفتم یدلخور با شد روشن  اهشیس نگاه به چشمم تا  

! جواد محمد_  

. میبگو را م یها یدلخور نداد مهلت یحت او و  

  حرف.... کنم سکوت اگه یحت.... یجانم شهیهم تو.... جانم_

  باشه؟.... کنم اخم.... نزنم

. نشد اما نشود ده یکش لبخند به که  فشردمیم هم یرو  محکم را لبانم  

 الاقل میکن یفکر هی شام واسه حاال .... شد آب که هامون یبستن_

.  خدااا به گرسنمه من هم ادیب در  شما دل از هم  

.  دمیخند  

....  شکمو_  

: گفت ربط یب و زد لبخند  

. الزمه خانمم واسه یول شمی م اخالق بد یگاه.... ببخش منو_  

 اش یاخالق بد عاشق  من بود، یاخالق  بد ،یقشنگ  آن با او اخم اگر

!بودم  

  عوض در و یاخالق  بد و قهر شدیم یا قهیدق چند  سکوت کی اگر

  عاشق من م،یجادو شیبایز کلمات با و کردیم جبران خودش باز

حر نیا ! بودم جادو  و س   

  قدم هم همراه و یپارک به میرفت. شد یقبل جواد محمد همان باز

. گفت  اش یناراحت  علت از باالخره که بود آنجا. میزد  



.  کرد باز لب که فشردیم دستش انیم را دستم  

  ادمی یوقت.... یهمسرم  ،یمن خانم.... حساسم ات گذشته  یرو من_

 جوش به خونم آورد، سرت ییبال چه یعوض  نیشرو اون ادیم

  اگه من.... دالرام ارین چشمام یجلو  رو ات گذشته گهید.... ادیم

  یرو من....  کردمینم یخواستگار ازت نداشتم، اعتماد بهت

  با خودت اگه یحت .... دالرام ییتو  من قرمز خط... حساسم ناموسم

  رو یدالرام من.... یاریب ادمی رو ات گذشته یبخوا خودت زبون

  هی.... محجبه و حجاب با خانم هی.... کنارمه االن که کردم انتخاب

.... یبزن یحرف  ات گذشته از نشنوم گهید پس.... یمذهب خانم

  باشه؟

  نیبزرگتر میرازها گفتن حاال. کرد مستاصلم که بود  کالمش نیهم

! بود شده ام  یزندگ موضل  
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. ناراحت ای خوشحالم دانستمینم که یحال  از بودم دگرگون  



 و شدمیم کینزد عقدمان خیتار  به روز به روز آنکه  از خوشحال

. بود مانده بسته سر  هنوز که ییرازها بابت ناراحت  

 راه بلکه کردم  ریدرگ را فکرم و ذهنم تمام یروز چند. بود شب

.  نشد دایپ مناسب راهکار... نشد اما کنم دایپ یحل  

 یحت سردرد، ی بهانه به و بودم دهیکش دراز  تخت یرو کالفه

 به او اما. بودم کرده لیتعط  هم را جواد محمد با یگرد نیماش

.  آمد سراغم  

.  شد باز در و خورد در به کوتاه ی ضربه چند  

. بود محمد  

  رونیب من با و یاریم بهونه رو سردرد هی   نمیبیم.... خب_

! ؟یاینم  

:گفتم و تختم یپشت به زدم هیتک یفور  

. نبود بهونه... کردیم درد سرم کن باور.... تو ایب_  

. بست سرش  پشت را در و شد اتاق وارد  

.  کرد نگاهم و آمد جلو قدم به قدم  

کنه؟یم درد سرت یکجا_  

. گذاشتم سرم وسط  یرو رو دستم  

. نجایا_  



  از قسمت همان  یرو یا بوسه و شد خم. آمد تختم یپا تا و دیخند

: گفت  و زد سرم  

ه؟ یچ ات بهونه گهید... شد درمان  نیا خب_  

.  کنارم دمیکش و  گرفتم را دستش  

. ام  شانه یرو گذاشت را دستش و تخت ی لبه نشست  

  حالت هیروز چند .... کنهینم قانعم ها بهونه نیا.... دالرام؟ چته_

  یگاه و یفکر  تو.... کنمیم  نگات مدام.... ینگران ... دگرگونه

 رو دستت انگشت ناخن ی گوشه اراده یب که فکر  غرق اونقدر

.  یخوریم  

. بود کرده یبررس رو  حالم قیدق چقدر  

.... ستین یزیچ_  

!! یشد ینجوریا ستین که یزیچ واسه!... ست؟ین یزیچ_  

.  بود سخت یلیخ  گفتنش. دمیکش آه و گذاشتم اش شانه یرو  را سرم

. نداشتم را گفتنش تاب انگار من و  

: دیپرس باز دید که را سکوتم  

  داره؟ ات گذشته به یربط_

 و کردم بلند  اش شانه  یرو از رو سرم یفور. زدم  خی انگار و

:گفتم زنان لبخند زور به و برخاستم  

   م؟یبخور یبستن هی میبر_



. شد زده لبش ی  گوشه لبخند کیت  

  اگه.... باشه یول... حاال؟... ینگفت  اومدم که ظهر از!.... االن؟_

. میریم یبخوا تو  

. خورد زنگ ام یگوش  موقع  همان و  

.  گرفت سمتم و برداشت تخت یرو از را ام یگوش  جواد محمد  

. یگوش ی صفحه یرو شد خشک سایپر ی شماره دنید با نگاهم  

:گفتم دستپاچه. بود حرام لبانم به لبخند انگار  

.  زنهیم زنگ دوباره بعدا ستین مهم_  

   هست؟ یک_

.... یچکیه_  

. تاسف  به داد تکان یسر باز او و   

   ؟!یچکیه_

. در سمت رفت شود قطع تماس آنکه از قبل و برخاست  

.... خانم دالرام باشه !.... بود؟ بهونه هم یبستن.... بده رو جوابش_

. فردا تا باشه  

! کابوس؟ نیا شدینم تمام چرا.  نشست میگلو در بغض. رفت و   

. دادم  جواب خوردیم که  ییها زنگ نیآخر  در را یگوش  

 

 



 

گانه ی_هیمرض# محبوب سندهینو  قلم به        

 

     سندهینو واسم کانال  نکیبال یحت حرام_رمان_یکپ# 

 

           عشق  ثیحد کانال          

 

           • . • . •  

 

•┈┈••✾❣✾••┈┈• 

 @hadis_eshghe 

•┈┈••✾❣✾••┈┈• 

 

             اول پارت به رفتن        

 

https://eitaa.com/hadis_eshghe/18459 



   2چکیپ_مثل#

   نیآنال_رمان#

467_پارت#  

 

 

 

.... الو_  

  کنم چکار جان،  دالرام.... ؟یخوب.... یچادر دالرام به سالم_

  محمدتون آقا یبرا  رو نتیجن سقط لمیف و دکتر ی برگه  بدم.... من؟

.... ای بفرستند  

.  کردم یخال  یگوش یتو را ام  شده حبس نفس  

.... خدا رو تو.... بده  مهلت بهم.... سا یپر کن گوش_  

.  دیخند  

  دیبا که تو یخدا.... من؟ ای تو یخدا.... ؟یک  یخدا!!.... خدا_

!  ؟یکنیم التماس من به چرا کنه کمکت یلیخ  

:  گفت که کردم  حفظ را سکوتم اما. گرفت حرصم  

 ریبخ شبت... دمیم مهلت بهت هفته آخر تا باشه... خب یلیخ_

.  جون دالرام  

.  شد یجار  هم  من اشکان شد، قطع که تماس  



 بود شب 12 کینزد ساعت. بهار سراغ رفتم شانی پر حال همان با

. بود داریب هنوز شکر را خدا و زدم  را اتاقش در که  

....  بله_  

. ستمیگر شدم اتاقش وارد تا  

.... بهار کن کمکم_  

. دی ترس من دنید با که  کردیم  کار تابش لپ یپا داشت  

! دالرام؟ شده یچ_  

.  نشستم کنارش و رفتم جلو  

  دکتر و کرد کمکم که یکس.... ام یقبل یدوستا از یکی.... سایپر_

. کنم نیجن سقط تا کرد یمعرف  

.... خب_  

 بده رو امضا  و کردم پر که یا نامهیرضا ی برگه خوادیم گهیم_

 در... ببره نیب از  من به رو محمد اعتماد خوادیم.... جواد محمد به

 ناستیا محمد ی اداره تو که شو یاخالق ی پرونده گهیم عوض

.  نکنه رو نکاریا تا بدم بهش  

. سمتم دیچرخ بهار  

 برات ینگ جواد محمد به رو هی قض اصل زودتر اگه.... دالرام_

  به ای دیبا یه عمرت آخر تا که ی دردسر  ،....شهی م درست دردسر

  ینگران و یافسردگ با یه ای یکن  پنهان محمد از و یبد باج سایپر



  االن نیهم یبزن حرف دیبا آخرش یوقت... یکن نرم پنجه و دست

.  بزن حرف  

  شک من به ترسمیم!... کنه؟یم فکر  یچ من مورد در محمد آخه_

  اون ششیپ گهی د ترسمیم.... نکنه اعتماد بهم گهید ترسمیم.... کنه

. نشم یقبل دالرام  

. گرفت را دستانم  

 رییتغ تو دونهیم.... داره اعتماد  بهت یلیخ جواد محمد .... نترس_

 مرتکب یگناه که تو تازه.... یستین یقبل دالرام اون گهید و یکرد

...  دیبود محرم د،یبود نامزد نیشرو با تو... ینشد  

. شد ی جار باز اشکانم  

... سخته برام یلیخ گفتنش.... بهار سخته_  

  همه که بگو سایپر به بعدم.... سی بنو نامه هی یتو.... سیبنو خب_

  عوض یوقت چند هم رو ات شماره ،یگفت جواد  محمد به رو یچ

. شهیم حل  مشکل.... کن  

 یآمادگ جواد محمد به رازم  گفتن یبرا هنوز  اما شدم تر آرام

! نامه کی نوشتن.... بود یخوب  راهکار بهار، راهکار اما نداشتم  
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  مانده روز چند خواستم یم اما بودم خسته. کردم پاره و نوشتم بارها

  کنار مهلت الاقل تا بدهم جواد محمد به را نامه عقدمان،  خیتار به

. باشد داشته را عقد  زدن بهم ای آمدن  

  چند.... دیفهمینم مرا حال یکس  چیه!.... بود یبد یروزها چه

 ام نامه جمالت تک تک به و بمانم اتاقم در تا آوردم بهانه یروز

.  کنم فکر  

  بر هم را جواد محمد دنید یحت که  روز دو از  بعد باالخره، و

  مهلت من به روز دو دیبگو او به گفتم بهار به و کردم حرام خودم

. نوشتم را ام  نامه رد،ینگ من از  یسراغ و دهد  

.... محمدم سالم»    

  خوشبخت من  میشد نامزد هم با که یروز چند نیا طول  در چقدر

....کنارت بودم  

 توان که است سخت آنقدر بزنم خواهمیم که یی حرفها گفتن اما

.  ندارم را تو با ییارویرو  

 یول.... خودم زبان از یحت یستی ن ام گذشته دنیشن به حاضر یگفت

.... بزنم را  ییحرفها دیبا من  



  زجر چقدر نامه، نیا نوشتن یحت یبرا یبدان خواهدیم دلم

  چقدر بودم باعثش خودم که یا گذشته  به اعتراف یبرا.... دمیکش

....  کردم هیگر  

 داده بیفر را تو عقد، از قبل خواهمینم.... کن انتخاب خودت حاال

.... یباش کرده انتخاب مرا خودت خواهمیم.... باشم  

 ییایب شمال  که زدم زنگ تو به که یروز اون.... جواد محمد

  بخاطر.... نی شرو  اصرار بخاطر همانروز درست.... دنبالم

 با آنجا در که برد ییالیو به مرا بود، کرده وانهید  مرا که یاصرار

..... کردم یخداحافظ تمیثیح و آبرو تمام  

.... شد پوچ ، ییزناشو ی رابطه  آن از بعد شیقرارها و قول تمام

  از مرا آخر، در و زد کتکم  و کرد ریتحق را ام خانواده و مرا

  من به آنروز را اش ینامرد تی نها و.... انداخت رونیب شیالیو

. کرد اثبات  

 ی خورده زخم باهم روحم و جسم که، یبد حال و ماندم من

.  شد اش ینامرد  

 گرید دانستمیم  روز  همان من و  یآمد دنبالم تو.... زدم زنگ تو به

. ستین نیشرو با ام ینامزد ی  ادامه به یدیام  

... نشد تمام نجایا به ماجرا اما  

....« باردارم دمیفهم.... بعد ماه کی  

 



  آنقدر کلمه هر یپا و  شد روان  اشکانم باز که بود نامه ییهمانجا

. شد سیخ  اشکانم از ام نامه که ختمیر اشک  

 نه و رودیم بار ریز  نیشرو نه دانستمیم.... نداشتم یا چاره»  

 ام چاره تنها. کنم صحبت ییرسوا نیا مورد در  بابا با توانستمیم

  آن شر از شدن خالص پول و....  رمیبگ کمک تو از که بود نیا

.... جواد محمد ببخش منو.... کنم جور را شوم نیجن  

  به کردن فکر تاب که هست خراب حالم آنقدر حرفها نیا گفتن از

.... ندارم را تو العمل عکس  

  هنوز اگر.... روم یم توران مامان دنید و دهمیم بهار به را ام نامه

  ها نیا است،  من با ازدواج قصدت هنوز و یدار نانیاطم من به

.... وگرنه ییآ یم کنار آنها با حتما که است من یزندگ یرازها  

  مهلت ندهیآ ی هفته.... ردیبگ تماس من با بگو بهار به....  این دنبالم

  گردمیبرم شمال به تهران از... من.... و شودیم تمام تمانیمحرم

 یزندگ نه و تو یزندگ مزاحم نه....  نباشم ت یزندگ مزاحم تا

. مستانه  

....  اما دمیرس  عشق نیا به ر ید یلیخ چند هر.... دارم دوستت

....« یمانیم قلبم ی فرمانده شهیهم  
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   محمدجواد#

 

 کالفه. بود کرده حبس اتاق در را  خودش دالرام که بود یروز  دو

. نکارشیا با کرد ام  

!  دیکش کنار را خودش نگونهیا که افتاده یاتفاق چه دانستمینم  

: دیپرس بارها و شد متوجه هم مادر یحت  

   شده؟ دعواتون_

.... شما جان به نه_  

!  کرده؟ قهر دالرام  چرا پس_  

:گفت ینگران با مادر که کردم سکوت  

  هی نکنه!.... آخه؟ یچ یعنی.... باشه تنها خوادیم گفته بهار به_

! بزنه بهم  رو ینامزد وقت  

: گفتم و زدم میموها به یچنگ. شدم تر کالفه  

.... هللا شاء ان نه_  



 من به یا نامه بهار برگشتم، خانه به اداره از ی وقت سوم روز و

. کردم سکته انگار لحظه همان. داد  

. بود بهار به نگاهم  

  کجاست؟ خودش_

: گفت نشود متوجه مادر نکهیا یبرا آهسته بهار و  

.... من اتاق میبر_  

:گفت بستم سرم  پشت را اتاقش در تا. دنبالش هم   من و رفت او  

.  هیگر از کرد کور خودشو امروز دالرام_  

   کجاست؟ دالرام االن.... بگو من به تو الاقل  بهار؟ شده یچ_

. خانم توران ی خونه  رفت.... رفت_  

. در به زدم هیتک و نشستم در  یپا همان شد سست میپاها انگار  

  آخه؟ چرا.... یوا یا_

. بخونش.... گفته  رو زیچ همه نامه تو_  

  لحظه همان از  که یسردرد با.... نگران هم و بودم یعصب هم

. گشودم چشمانم یجلو را  نامه شد، شروع  

. برد باال هم را قلبم ضربان اش نامه اول ی جمله همان  

....« محمدم سالم»    

. خوردیم سرم وسط که بود یپُتک  مثل خواندمیم  که یا جمله هر

 ی همه  من کند، اعتراف بخواهد او که  آن از تر قبل یلیخ گرچه



  آن یادآوری و  اش گذشته تکرار اما بودم زده حدس را حوادث آن

 را نامه یجا یجا  که یاشک یها لکه آن و خودش  زبان از حوادث

.  کرد  یم ام وانهید داشت بود، کرده پر  

  یحت. برگشتم روزها همان به درست انگار خواندم که را اش نامه

 شیبرا حوادث آن تک تک یپا به پا من که دینفهم هم خودش

 یخوابیب  و گرفتم سردرد.... بودم نگران.... داشتم دلشوره

.  دمینفهم  و شدم عاشقش  روزها  همان از دیشا.... دمیکش  

 نگاهم.  گذاشتم زانوام   یرو را چپم دست و کردم خم  را چپم یزانو

  در را دالرام ی نامه. کردیم نگاهم  نگران هم او که بود بهار به

: گفتم  و دادم تکان هوا  

  بره؟ یگذاشت چرا_

  ،یبخون رو نامه و یایب تو تا موندیم اگر که بود بد  اونقدر حالش_

ُرم  ریز رفتیم   چکار.... ناهار نه و خورد صبحانه نه.... س 

!  کردم؟یم  

:دمیپرس و  نی زم یرو انداختم را نامه کالفه  

 که هست هم یا گهید زیچ!.... بود؟ نیهم رازش!....  ن؟یهم_

  باشه؟ نگفته

  یروز از.... ستین یزیچ کم.... نیهم  نگو ینجوریا یول.... نه_ 

.... اون  با ینامزد که  

: گفتم یفور  

....  ارین اسمشو_  



:  گفت اسمش یجا به بهار و  

  امروز، نیهم تا خورده، بهم یعوض  اون با شی نامزد یوقت از_

.... بوده نی هم گفتن واسه کرده هیگر بار هر  

. دونستمیم من_  

! ؟یدونستیم_  

  اونروزش حال دنید و یخون کم یها  قرص دنی د گهید.... آره_

 دوتا شما ای!... ندازه؟یم یچ ادی رو آدم رفت، حال  از در یجلو که

.... ای دیکرد فرض خنگ یلیخ منو  

:دیپرس یفور و زد یلبخند بهار  

   دنبالش؟ یریم حاال_

. کردم فوت لبانم نیب از را نفسم  

  ناهار بعد... بشه  خوب سردردم تا بده بهم قرص هی اول.... آره_

  هر واسه که بزنم سرش داد دوتا باشم داشته جون الاقل که بخورم

.  دالرام دنبال رمیم بعدش.... تورانش  مامان ی خونه نره یزیچ  
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. کرد اثر بود، داده من به بهار که یقرص خوردم، که را  ناهار  

  برخاستم، که زیم پشت از. دالرام ریدرگ فکرم و شد  بهتر سردردم

: گفت مادر  

. هی چ مشکلش نیبب بزن دالرام به زنگ هی... محمد_  

. دنبالش رمیم دارم.... دونمیم  رو  مشکلش نباش، نگران شما_  

.  زد یخوشحال برق  مادر چشمان  

. ستین قهر یعنی.... بودم نگران یلیخ.... واقعا؟_  

:گفتم و دمی بوس را  صورتش  

. راحت التیخ.... نه_  

 با یجد یکم  گرفتم میتصم کردم،  دواریام را  مادر آنکه با اما

  ی خانه به یز یچ  هر  سر ،یبعد  ی دفعه تا کنم برخورد دالرام

. نبرد پناه خانم توران  

  زنگ و دمیکش یبلند نفس دمیرس که خانم توران ی خانه در پشت

. زدم را خانه  

....  بله_  

.  منتظرم نیماش ی تو من دیبگ دالرام به.... سالم_  



  یخورینم دردش به تو گفتم بهش اولم از من.... نمیبب کن صبر_

  امیم خودم نجا،یا ادیب کنه قهر ماه هر دختر نیا باشه قرار اگه یول

  یخال سرتون دخترمم  یزندگ یتالف  و زنمی م حرف مادرت اون با

.... شده بچه نیا نوبت حاال نبود بس دخترم.... کنمیم  

 زده  که یحرف خالف بر اما. ندادم یجواب و کردم فوت  را نفسم تنها

. نشدم منتظرش ن یماش یتو بودم،  

 باز خانم توران  یحرفها با که یسردرد آن با  در یجلو همان

. آمد دالرام که زدم  قدم برگشت،  

  سر یدیسف چادر . کردم نگاهش اخم با کرد، باز که را  اطیح در

. کرد ترم یعصب که بود کرده  

:گفتم سالم یب  

   ؟یکرد سر  دیسف چادر یچ واسه.... میبر یایب نگفتم مگه_

:گفت که هیگر از بود قرمز  چشمانش. انداخت نییپا را سرش  

 میتصم احساسات یرو از خوامینم.... یشد یاحساس امروز تو_

. یریبگ  

  قلبم در دسته تا چاقو کی کردم حس

. رفت جنون حد تا یآن سردردم . نشد. نتوانستم. رفت فرو  

.  شد شهیهم از بلندتر میصدا  

. اوردمین خودت و خودم سر یی بال هی تا ایب بپوش لباساتو برو_  

.  دمیکش ادیفر تر یعصب که نرفت  



....  بروووو_  

. رمیبگ آرام بلکه گفتم ذکر  و دمیکش صورتم به یدست. رفت  

  تا یحرف چیه یب که بود کرده  سر را  اش یمشک چادر. برگشت

: گفت نیماش یتو مینشست تا. دنبالم هم  او و رفتم نیماش  

... جواد محمد_  

: گفتم و بستم چشم که بود یعصب  هنوز  

.... داغونم واقعا االن.... نگو یچیه_  

  اما. کرد سکوت هم او. افتادم  راه و کردم  روشن  را نیماش

.  دادیم آزارم هم  سکوتش  

  را اشکانش طاقت من و زدیریم  اشک آهسته و صدا یب دانستمیم

.  نداشتم  

 دوباره خودم  بود، یعصب هنوز که یلحن همان با گذشت که یکم

. کردم شروع را بحث  
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 که دمیدینم را  صورتش من و بود  چرخانده پنجره سمت را سرش

:گفتم  

  هم یکرد تیاذ خودتو هم و  ینگفت و یکرد سکوت نهمهیا_ 

 زنگ یوقت..... بودم زده حدس رو  نایا ی همه من اخرشم.... منو

 نشسته ابونیخ کنار ونیگر یچشما با یوقت.... شمال امیب یزد

 تنها..... ؟ یچ ی عنی نایا....  دیچکیم خون لبت ی گوشه  از و یبود

... کرده ولت بی غر شهر تو که  یبود یعوض اون با ،یومدین که

  اونروز....یخوایم پول یگفت و اتاقم یاومد که یروز  همون ای

 حال هی با بعد روز چند و دادم بهت پولو  یوقت اما کردم فکر هزار

  اهن و بود مسکن  قرص داروهات یوقت ای...  خونه یاومد زار

....  دمیفهم رو زی چ همه موقع همون من.....  

  نبود حاضر و بود برگردانده من از را  سرش هنوز کردم  نگاهش

. کند نگاهم  

. بودم حساس داشت، قهر حس  که حالت، نیا به من چقدر و  

.  سمتش کردم دراز  دست و کردم توقف بست بن ی کوچه هی یتو

. چرخاندم خودم سمت را سرش و گرفتم را اش چانه  

  چشمانش از  صدا یب و آرام اشک و بود خون رنگ  چشمانش

: گفتم حرص با که دیباریم  

! ه؟یچ واسه ات هیگر االن_  

.  شد منفجر ادیفر و هیگر و بغض  از یبمب انگار و  



  سخت چقدر  من واسه که یفهمینم... یفهمینم تو  رو زایچ نیا_

  سرم  نیشرو که  ییبال از بعد روز اون که گذشت سخت.... گذشت

  گذشت سخت چقدر.... دنبالم یایب گفتم و زدم زنگ بهت آورد، در

  نشده، شروع که  ینامزد و نیشرو یها کتک از  کبود تن هی با که

 نه و یبود همسرم نه موقع اون که تو نگاه از  بود، شده تموم

. کنم  فرار محرمم  

  محکم را دستش کف. حبس نفسم و شد خشک چشمانش یتو نگاهم

.  دیکوب داشبورد یرو  

 رفتم کجا بگم بهت یکرد  اصرار و اتاقم یاومد که یروز اون ای_

! کنم؟یم هی گر چرا من و یدونستیم یگیم حاال.... هیچ دردم و  

 است االن گفتم  که محکم آنقدر. زد  نی ماش داشبورد یرو  محکم باز

.  شود باز دستش ی هیبخ  

:گفتم اش هیگر بلند هق هق انیم و  گرفتم را دستش  

.... باش آروم.... باشه_  

 و بود عذابم و  زجر جور هی تو ندونستن.... باشم آروم چطور_

. نهیهم یکنینم درک منو تو گمیم... گهید جور هی تو دونستن  

  چرا که کنم شی دعوا من بود قرار که رفت ادمی اصال. شدم کالفه

. رفته خانم توران ی خانه به  

. خودم سمت دمیکش و گرفتم را  شیبازو و کردم  دراز را دستم

. زدم  چادرش یرو  یا بوسه و چسباندم ام نهیس به را سرش  



 بود کرده آشفته را او که آنگونه را حالش من.... بود او با حق دیشا

.  نداشتم  هم  را خرابش حال آن دنید طاقت یول دمیفهمینم و  

! بود  شده زیعز نهمهیا میبرا زود چقدر  

 نمیبیم رو اشکات که نیهم یول  فهمتینم من آره.... باش آروم_

... شه یم خراب حالم  

 ادمی رو روزا اون گهید دمیکش زجر یلیخ من..... جواد محمد_

 بگو ای یخواینم منو بگو حاال نیهم ای..... خدا رو تو.... ارین

   ه؟یچ من فیتکل

  چشمانش در رهیخ. کردم جدا ام نهیس  از را او و گرفتم را اش شانه

: گفتم  

.... یمن نفس.... یمن عشق.... ی من خانم.... روشنه  شما فیتکل_

 و منه شیپ االن که یدالرام.... ندارم ات گذشته به یکار من،

! ست؟ین ی کاف برات نیهم.... ستین ها گذشته دالرام همسرم،  

. شد یجار   اشکانش باز  

.... محمد_  

. دادم را جوابش لبخند با  

. زمیعز جواد محمد_  

. شد اش خنده باعث ام جمله  همان و  
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  مهمانش عصرانه من و.... ناهار نه و بود خورده صبحانه نه

.  کردم  

  زیم کی پشت و میرفت شاپ یکاف کی به

  کرده کور را  چشمانش. مینشست شاپ یکاف ی نقطه نیتر کنج در

.  بود ستهی گر بس از بود  

.  کردم نگاهش باز و دادم کیک  و ییچا سفارش  

.  کردیم آرام  هم مرا بود، آرام  یوقت اش چهره به کردن نگاه  

  ی فرشته همان  من چشمان در انگار و. داشت ینینش دل ی چهره

! بود  دهیآفر بایز نگونهیا را او تنها خدا که بود ییبایز  

 دقت با ینامحرم زن چیه ی چهره به آنروز تا نکه یا بخاطر دیشا

 صاحب و  بود محرمم که بود یکس تنها او و بودم نکرده نگاه

... قلبم و یزندگ  

  را همسرم  نقدریا شوم، عاشق یوقت  کروزی کردمینم فکر یحت

 قراریب قلبم صورتش، به کردن نگاه از یحت که باشم داشته دوست

. شود  



.  گرفتم سمتش را دستم کف  و کردم دراز زی م یرو را دستم   

  انگشتان دستم، شست انگشت با. گذاشت دستم یرو  را دستش

:دیپرس چشمم در چشم که دادم نوازش را  دستش فی ظر  

  جواد؟ محمد  یکنیم نگام ینطوریا چرا_ 

   ؟یچطور_

.  خودم از کشمیم خجالت.... که یطور هی_  

.  صدا یب دمیخند  

  ؟ زهیبر خجالتت تا بشم پرو_

. شد  سرخ و دیخند  

  زیم  طرف اون  امیب نجایهم تونمیم .... بگو بشم پررو یخوایم اگه_

  یخودیب که یاشک  اونهمه واسه.... ببوسمت و بغلم تو رمتیبگ و

.  یکرد کور چشماتو  و یختیر  

: گفت که توانمینم جمع یجلو دانستیم  

.... ایب یگیم راست_  

:گفتم و کردم ل یتبد لبخند به را ام خنده  

 اونجا... شهیم من نوبت میبرس که خونه یول.... تونم ینم که نجایا_

. یکن فرار ذارمینم گهید  

.  دیخند یقشنگ شرم با  



  بود، کرده ضعف  حتما که او تا کردم سکوت آمد،  که سفارشات

.  بخورد یزیچ  

 که او به را چشمانم البته و بخورد یزیچ راحت تا دوختم را لبانم

.  بود ثواب ن یع کردنش نگاه  

 عبادت را همسرم  به کردن نگاه که بودم خوشبخت چقدر من و

. دانستمیم  

 رد و داشتند را بلند شی ر فقط نید از که شناختمیم را ها یلیخ

!  چیه  همسرشان، با یمهربان و اخالق  از اما.... یشانیپ یرو  مهر  

 هیعل امبریپ که باشم یعاشق مرد  همان داشتم دوست شهیهم من اما

 به شتریب باشد،  تر کامل مانشیا یکس هر:  بود فرموده السالم

. کندیم محبت همسرش  

 اما شود کامل مانمیا خواستمیم  فقط شدن عاشق از قبل تا من و

  او بخاطر هم افتاد، دالرام نگاه دست به قلبم  ضربان یوقت

 که کردیم وادار مرا که یقلب  هم  باشم، همسر ن یبهتر خواستمیم

. باشم نیبهتر  
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  مستانه#

 

 

 یوقت اما بودم دالرام و جواد محمد یها یآشت و  قهر نگران یلیخ

. شدیم راحت المیخ باز دم،یدیم  را  شانیها عاشقانه ،یاتفاق یگاه  

. بود پدرش نیع درست جواد، محمد  

 که انیب را  احساساتش و کند  عالقه ابراز توانستیم بایز آنقدر

.  انداخت یم حامد ادی مرا یگاه  

 با دالرام و جواد محمد که یا هفته دو همان عرض در هم اریمه

 به حامد که ینیزم  فروش دنبال بود رفته بودند کرده نامزد هم

 لیتشک و جواد محمد یبرا من و بود کرده نامم به هیمهر عنوان

. بفروشم  آنرا خواستمیم اش، یزندگ  

  از حتما سال، انیسال گذشت و ن،یزم یباال متراژ  بخاطر دانستمیم

. شده  برخوردار یخوب متیق  

  یاردیلیم  نیزم. رساند من به هم  یخوب خبر اریمه شکر را خدا و

  محمد ازدواج مخارج  و خرج تمام شدیم فروشش با و داشت متیق

.  بپردازم را خانه دیخر یحت  و دالرام و جواد  

  لباس در را پسرش تا نبود که یحامد محبت یبرا قلبم یگاه.... اما

.  گرفتی م ند،یبب یداماد  



 ینگران بود، شده  بهار جواد، محمد یبرا میها یدلواپس از بعد حاال

. من گاه یب و گاه  

  حرف بهار  با خواستم هربار من و بود اتمام به رو مانیپ مهلت

. شدم الل که م،یصدا  مادر  و کرد نگاهم یطور بزنم،  

  دیبا که داشت یحکمت دیشا نیا و بود قاصر زبانم. نگفتم و نشد

  روز کی و. دیشنیم مانیپ خود زبان  از را اش یزندگ  قتیحق بهار

. افتاد اتفاق نیا  

  دنبال دالرام و جواد محمد. کردمینم را فکرش ی حت که روز کی

.  آمدند یم خانه پر دست با روز  هر و بودند عقدشان یدهایخر  

  نشانم را دالرام یدهایخر داشت جواد محمد شهیهم  مثل هم  آنروز

. دیرس سر  بهار که دادیم  

  دیخر به را نگاهش و دستم کنار  مبل یرو نشست. بود درهم یکم

. دوخت ها  

: گفت دالرام به یشوخ به جواد محمد  

 نایا از یکل خوادیم اومده خواهرشوهر االن.... کن جمعشون_

. رهیبگ رادیا  

  سراغ به ینگران لحظه، همان از و آمد بهار لب به یرنگ یب لبخند

!  من  

  با من بردند، اتاقشان به را شانی ها دیخر که جواد محمد و دالرام

. شدم تنها بهار  



.  انگار یناراحت امروز.... جان؟ بهار شده یچ_  

. شده تمام زیچ  همه که کردم حاصل نانیاطم گرید و کرد بغض  

  ادتونه؟ی دیسع_

! د؟یسع_  

 به دیگفت شما و... ام یخواستگار  اومد که من یدانشگاه هم  همون_

 آدم و دیشناسیم رو اش عمه  شوهر دیگفت....  خورهینم من درد

. ستنین یمناسب یها  

. کرد ستیا قلبم  

..... خب_  

.  دانشگاهم اومد امروز اش  عمه شوهر_  

. داد ادامه او و گرفت نفسم. زدم خی  

.  بزنه حرف من با خوادیم گفت_  

. چرخدیم سرم دور اتاق  کردمیم حس  

.... خب_  

  احمق من.... بگم براش خودم از گفت اول.... رفتم  باهاش_

.  زدم حرف باهاش مونیزندگ از .... خودم از دادم گوش  حرفشو  

. دارم نگه ثابت بهار صورت یرو توانستمینم  یحت را نگاهم  

  یزندگ از بعد .... زد لبخند مدام.... داد گوش حرفام به خوب_

.  گفت خودش  



. نزد  قلبم کردم حس که بود جا  همان و  

  مرگ از بعد رو  دخترش و مرده همسرش شیپ انیسال گفت_

  دخترش ادی اونو من، گفت.... آشناها از یکی به سپرده  همسرش

  دور ذهنم از  رو دیسع فکر خواست  ازم نیهم واسه.... ندازمیم

  برام که من... نزدم حرف باهاش گهید که من.... مامان.... کنم

!  کنه؟ ریتحق منو ینجوریا اومد چرا.... بود شده تموم یچ همه

!  چرا؟  

  دراز دست زحمت به. چرخدیم  سرم دور دارد هم خانه کردم حس

:  گفتم و خودم سمت دمیکش را او و  بهار سمت کردم  
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 برم بذار.... ندارن رو اقتتیل اونا گفتم.... برم قربونت یاله_

. بشه بهتر حالت ارمیب ییچا هی برات  



  نبود معلوم شیچرا و.... بود نگفته را قتیحق مانیپ انگار آنکه با

....  دی تپ بد.... جان یه از ای ذوق  از ای من قلب اما  

.  رفت جیگ سرم  برخاستم، تا  

. نی زم یرو افتادم و.  گرفت درد قلبم  

!  بودم شده طاقت کم چقدر  

! کردم تحمل  را گلنار و ی ب یب داغ که من  

! ماندم زنده حامد داغ با که من  

! بود شده کم نقدریا توانم حاال چرا  

  از یگاه..... بهار و جواد محمد در بود شده خالصه من، یایدن

.  کردمی نم فکر هم اریمه  به یحت که دمیکشیم خجالت خودم  

 جواد محمد و بهار یخوشبخت فقط که بمانم زنده آنقدر خواستیم دلم

.  نمیبب را  

.  بودم دهیکش یزندگ در که بود ییها یسخت بخاطر هم نیا دیشا  

 و بود جواد محمد یپاها یرو سرم ییرایپذ وسط کردم باز که چشم

. زدیم هم قند آب یبرا داشت دالرام  و گرفتیم  را فشارم بهار  

 ی وارهید که شدیم دهیشن یخوریچا قاشق تند ضربات یصدا تنها

.  کردیم اصابت وانیل  

.  بهار سمت رفت جواد محمد نگاه  

  نه؟ییپا فشارش_



: گفت من به رو ینگران با و داد تکان یسر تنها بهار  

  به.... ندارم ی ا غصه چیه گهید من.... برم قربونت.... مامان_

  باشه؟.... باش خوب فقط تو.... خوبه حالم خدا

 بهار زبان  از باز که من یبرا  دیارز یم مادر ی کلمه همان

. بشنوم  

: کردم زمزمه  آرام و بستم چشم  

.... ها بچه خوبم_  

. آمد خانه در شدن بسته یصدا  موقع  همان و  

! د؟ییکجا.... خانه یاهال_  

 از فیک د،ید خانه وسط آنگونه مرا و آمد که جلو. بود اریمه

. افتاد دستش  

! مستانه_  

  تیعصبان با ار یمه و ستیگر بلند بهار او دنیدو با و دیدو سمتم

:گفت  

  شده؟ یچ_

. شد بد حالش_  

.  کرد نگاهشان  یعصبان باز اریمه  و گفت دالرام  

....  اورژانس دیبزن  زنگ!... پس؟ دیواستاد چرا_  

:گفت نباریا جواد محمد  



.... میزد زنگ_  

:گفتم آهسته شدنش آرام یبرا که ستیگریم آهسته بهار  

.... خوبم_  

  فشار با و کرد ام روانه یاخم. نگذاشت اریمه کا زمیبرخ خواستم و

.  کرد دنیخواب به مجبور  مرا باز ام، شانه  

  گره هم با تشیعصبان و ینگران و گرفت را چپم  دست ی پنجه

.  خورد  

  شده؟ بد حالت که گفته یچ یک.... باز نبودم روز دو فقط_

:دادم جواب آهسته  

.  نداره کشش گهید و ناقصه من قلب  نیا.... نگفته  یزیچ یچکیه_  

. دی چرخ ها بچه سمت اما اریمه نگاه  

  توئه؟ کار.... دالرام .... د؟یداد حرصش  کدومتون دیبگ راستشو_
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. بردم باال توانم حد تا را میصدا یفور  

!....  اریمه_  

:گفت هیگر با بهار و  

 بد حالش کنم  دل درد باهاش اگه دونستمینم..... بود من ریتقص_

!شد بد حالش باز چرا دونمی نم.... آخه نگفتم یزیچ..... شهیم  

  از ابرو ی اشاره با و دادم بود، دستم در که اریمه دست به یفشار

. شد حاکم سکوت اورژانس، آمدن با که کند سکوت خواستم او  

....  یشگیهم یحرفها  همان و  

  خوب براش تیعصبان و جانیه.... داره مشکل شونیا قلب_

. ستین  

  هنوز که اریمه به رو و شدم زیخ  مین زحمت به رفت که اورژانس

:گفتم بود نشسته سرم یباال  

.  اتاقشون برن ها بچه بگو_  

.  کرد گوش را حرفم اما. شد شوکه  

  نشسته چشمانم در که یاشک با و فشردم  را دستش رفتند،  که ها بچه

:گفتم بود  

. دهید رو مانیپ بهار امروز_  

!  ماند نهی س در اریمه نفس  

! مانیپ_  



  خالص کرد، یم تحمل که یجانیه  فشار از را قلبم تا دمیکش یآه

. کنم  

.  داده شرح بهار یبرا رو  اش گذشته فقط.... نگفته بهش_  

: دیپرس  و کرد یاخم  

. داره یا نقشه نکنه_  

. مطمئنم نویا من.... شده منصرف .... نه_  

.  رهیگیم تماس ما با حتما خودش.... باشه درست حرفت اگر_  

. وستیپ قتیحق به اریمه  حرف زود چه و  

  من و!... خودم یگوش به. زد زنگ مانیپ که میبود اتاقمان در شب

  نگاه اریمه به و باشم آرام تا دم یکش یم یقیعم  نفس کهیحال در

:دادم جواب را  یگوش ؛ نشو زده جانیه گفت؛یم  مدام که کردمیم  

....  بله_  

 بهار با کردم قصد امروز.... رستگار مانیپ.... منم.... سالم_

....  زدم هم  حرف.... بزنم حرف  

:داد ادامه و دیکش یبلند نفس  

 لحظه هی.... یکرد  تیترب رو بهار خوب چقدر.... مستانه ممنونم_

.... دمیکش خجالت خودم  از و.... کردم افتخار وجودش به

.... بگم بهش ی چ دونستمینم ای نکردم  نی تمر نکن فکر.... نتونستم

 یوقت اما.... بارها  و بارها.... کردم نی تمر رو حرفهام  بارها من

 ی مادرانه ریتصو نشد.... نشد  گفت، یزندگ  و خودش از اون



  خوامیم ازت اما مستانه نگفتم  من.... رو داشت  تو از که یقشنگ

  نامه هی یتو رو  حرفهام من.... یبگ بهار به روز هی رو  راز نیا

  من بگو بهش  روز هی.... فرستمیم برات رو نامه.... نوشتم براش

  و کردم رهاش نکهیا از.... من که  بدونه الاقل بذار.... بودم پدرش

  ؟یبگ بهش یدیم قول.... باشه؟.... متاسفم چقدر.... رفتم

... ینگفت رو  قتیحق.... امروز که ممنونم یلی خ.... دمیم قول_

....که نداشتم رو توانش من..... واقعا  

.  گرفت من از را یگوش یفور اریمه و ستمیگر  

 شتریب بذارم تونمینم.... شده بد حالش  امروز مستانه یول دیببخش_

....  ارهیب فشار  خودش به نیا از  

  نگاه لبخند با و  گرفت را دستم. نگاهم و کرد قطع را یگوش اریمه

. دوخت من به را  نگرانش  

 دالرام.... شد  درست یچ همه... شد درست.... نکن  هیگر گهید_

 بهتر دیبا تو.... تو فقط.... مونهیم ما شیپ بهار.... شده سربراه

. یبش  

. کردم زمزمه و نشاندم لبانم یرو را لبخند  

.  اریمه ممنونم_  

.  من صورت سمت شد خم و یپاتخت یرو گذاشت را یگوش  

. شده دیسف تو دست از سرم یموها تک تک یدونیم_  

.  دیکش آه که صدا یب دمیخند  



  شدم رتریپ کسالی من.... شد بد حالت تو وقت هر.... بخند_

  فکر.... باشم نداشته رو تو ی دغدغه بذار خدا رو تو.... مستانه

  چیه  تو جز من و رفت  رها.... کرد ریپ منو تو، یضیمر و قلب

.  باش خودت فکر به.... ندارم میزندگ  یتو رو یک  

:گفتم و دمیکش یبلند نفس  

 داره هنوز و دهید یادیز یها  داغ قلب نیا.... نباش  من نگران_

.  ها گفتن یقلب مثال  بگه که زهیری م بهم کوکش فقط یگاه.... زنهیم  

  گوشم در شیصدا و دیبوس را ام یشانیپ و زد یرنگ یب لبخند

.  دیچیپ  

. دارم دوستت یلیخ_  
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 بود ام هیمهر که  ینیزم  فروش بخاطر  هم. بود شلوغ  سرش اریمه

.  خودش یمهندس شرکت یکارها بخاطر هم و  



  یوقت باز دالرام، و جواد محمد عقد   یها دیخر دار و ری گ در من و

  یروز چند داشتم، بهار یبرا که یی ها ینگران رفع  بعد تا کردم دایپ

. شوم کتابم نوشتن ریگیپ  

 

  و آمد روز  هر و  فرستاد گل دسته آنقدر. نبود بردار دست رهام»  

.  دید را   او اریمه  کروزی نکهیا تا رفت  

  را جان خانم چادر. کرد هراسان  مرا خانه در زنگ ممتد یصدا

 با من و بود  شده ریدرگ رهام  با اریمه. در دم دمیدو و کردم سر

: زدم ادیفر  بلند ینگران از صحنه نیا دنید  

.... کن ولش اریمه_  

. کوچه یتو دمیدو ناچار  

 وارید به محکم را او و بود گرفته دست دو با را رهام ی قهی اریمه

. دیکوبیم  

 نه جواب و ی کرد  یخواستگار بار هی.... کن وا گوشاتو خوب_

.  برو نجایا از و کولت یرو   بذار رو دمت حاال.... یدیشن  

.  زد پوزخند یلجباز  با رهام و  

.  تو نه بگه مستانه  خود دیبا_  

: گفتم یفور من و  

! ه؟یمنف جوابم نگفتم بهت  من!.... نگفتم؟_  

.  نشد قانع باز و  



  و تو بحال من، دل یکرد فکر.... یکرد رد منو ترحم  بخاطر تو_

. سوخته هات بچه  

. کرد شتریب رهام ی قه ی یرو  را دستش فشار باز اریمه  

 روز  هر یچ واسه.... شهینم تیحال حساب  حرف انگار تو_

. نه گهیم بهت داره یفهمینم مگه.... ی اریم گل واسش  

.  دیکش اریمه دست ریز  از محکم  را  اش قهی رهام  

  جوش خودت خاطر واسه دونمیم که من.... هم تو کن ولم_

. کنه انتخاب رو  یکی تو و من نی ب دیبا خودش.... نترس.... یزنیم  

: گفتم یفور من و  

.... شد راحت التیخ حاال.... کنمیم انتخاب رو اریمه من.... آره_

. بردار سرم از دست  

.  اومد من سمت رهام نگاه  

  یباز رها یزندگ با یخوایم!.... ؟یکنیم انتخاب رو اریمه_

 دست ارمیاخت من!.... مستانه؟ یگیم یچ یفهمیم!.... ؟یکن

. داره یزندگ و  زن نیا یول.... خودمه  

:  گفتم حرص با  

.  برو فقط گهید حاال.... رهام دادم جوابتو_  

.  دیکوب رهام ی شانه به محکم اریمه و  

. نمتینب طرفا نیا گهید برو_  



. شد  نیماش سوار و کرد نگاهمان ضی غ با تنها رهام  

  با اریمه گذشت،  اریمه و من چشم یجلو از نش یماش که نیهم

  پشت را در. خانه سمت دیکش مرا و گرفت را دستم مچ تیعصبان

.  زد ادیفر و بست سرمان  

  ؟یگینم من به تو و ارهیم گل روز هر  برات، یک از_

.... چون نگفتم_  

. دیکش ادیفر باز و نداد مهلت او و   

   گفتم؟ یک از_

. کنم آرام را قلبم درد تا  دمیکش یپر نفس  

. شهیم یماه هی_  

. دیکوب وارید  به یمحکم مشت  

!  ؟ینگفت من به تو و ماهه هی_  

. شد سخت  دنمیکش نفس باز  

.... من.... اریمه_  

!  ؟ی کرد فکر خودت با یچ  واقعا!... ؟یچ_  

. کردم نگاهش دلخور  

  نه؟ ای بزنم حرف یذاریم_

. نگذاشت او و  

..... ذارمی نم نه_  



  آن با اطیح در شدن بسته یصدا.  رفت و گشود را  خانه در بعد و

. کرد بدتر را  حالم د،یکوب بهم اریمه که یشدت  

. ستمیگر و اطیح  ی پله یپا نشستم  

   چرا؟!.... گرفت؟ینم آرام آشوبم پر یزندگ چرا
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.  امدین دنمید یا  هفته کی اریمه  

 او بلکه تا زدم زنگ هم رها به یحت . شدم دلخور او از یلیخ یلیخ

. کند صحبت رهام با شتریب بتواند  

.  کرد دلواپس مرا شتریب رها  یحرفها اما  

  که کفش هی تو کرده پاشو گمیم بهش یچ هر مستانه، خدا به_

  موندم خدا به..... ادیب اریمه و  تو یزندگ طرف مستانه ذارمینم

.  کنم چکار  

   چطوره؟ اریمه حاال_



 خدا رو تو.... بشه یحساب یدعوا هی آخرش ترسمیم.... یعصب_

. کنم چکار  من بگو تو  

.  بود نمانده یراه  چی ه انگار و  

  م؟یبگ رهام به رو قتیحق نظرت به_

. دیکش یآه رها و  دمیپرس نرایا من  

 یول.... بگم بهش گمیم نمیبیم رو  اریمه حال یوقت .... دونمینم_

. ندازهیم راه  دعوا بگم بهش اگه گمیم.... نمیب یم رو  رهام حال  

  بگم؟ من یخوایم_

  دیبا.... بهتره بگم خودم بگم، بشم مجبور اگه.... شه یم بدتر... نه_

. شده هم گهید زیچ هی.... خواستم خودم بدونه  

  ؟یچ_

 حاال.... و کرده ی راض تو با ازدواج واسه  رو پدرم و مادر رهام_

 انیب  تا کنم صحبت تو با من که زنهیم  زنگ مامانم یه

.  یخواستگار  

  راه یدادیب و  داد چنان من و  یخواستگار انیب اصال یخوایم_

بردارن؟  دست  و بربخوره بهشون  که بندازم  

 و ناراضي هم پدرم و  مادر باز یاونجور دیشا.... هیخوب فکر_

. کنند مخالفت رهام با و بشند ناراحت  



 تا روزه دو یکی نیهم.... بده رو  کاراش بیترت خودت پس_

  شلوغه سرش اریمه یدونیم که بگو رو یروز هی.... دهینفهم اریمه

.  ادینم نجایا  

 ریبخ کنه خدا.... رها دارم دلشوره یلیخ.... خوبه.... باشه_

. بگذره  

 کن صحبت بزرگ خانم با فقط.... شهیم درست.... نباش نگران_

. باشه انیجر در که  

. میبنداز راه یا تهیفرمال یخواستگار شدم مجبور  که شد نطوریا و  

. فقط بود مانده راه  همان انگار و  

  اما  کردم صحبت هم  جان خانم با البته

. کرد یخال را دلم ته شتریب جان خانم  

. کنهی م یزیآبرور بفهمه اریمه اگه_   

. فهمهینم_  

.... اما  

  هر. داشتم قلب تپش صبح از من  و دیرس  فرار ی خواستگار  روز

! باشد اریمه نکند که  دمیترس خورد درخانه  زنگ بار  

 به عادل آقا  و خانم توران که شد شب. امدین اریمه هم  آنروز اما

  برخورد نیسرسنگ آنها با اول همان  از من و آمدند  رهام  همراه

.  کردم  
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  شان ناراحت یلیخ شد، داده نیسنگ سر یسالم جواب همان انگار

. بود خوب  یلیخ نیا و کرد  

 یحرف یکس چیه و میبود شده جمع جان خانم ی خانه  اتاق در همه

  را سرش  ،یدلخور شدت از که خانم،  توران به ناچار من که زدینم

: گفتم و انداختم ینگاه  بود، برگردانده من از کامل  

  که گفتم هم پسرتون به من.... دی نش دلخور من از....  خانم توران_

.  نرفت گوشش تو چرا دونمینم یول هیمنف جوابم  

: گفت خانم توران یجا به خان عادل  

 یراض میدید رو  خودش اصرار یوقت یول میبود مخالف هم ما_

... شده  که هم ما بخاطر حاال.... میشد  



. دادم  جواب یفور  

 گهید هم شما خوبه... دیدیشن که هیهمون جوابم من.... متاسفم... نه_

. دیننداز زحمت به پسرتون بخاطر ینجوریا رو خودتون  

:گفت حرص با خانم توران  

  پسر ریتقص.... یدار ناز نقدریا و یهست زن وهی ب هی حال خوبه_

. سوخته متیتی یها  بچه و تو حال به دلش که بود من  

. آمد ی م شیپ یدلخور داشت.... بهتر اما آمد درد به قلبم  

  فکر چرا.... خانم  توران ندارم  شما پسر یدلسوز به یازین من_

! مثبته؟ من  جواب حتما پولدار، و مجرده پسرتون چون دیکنیم  

:گفت بلند خانم توران  

...  َوق  َوق بدورش سگا.... طبق  طبق ها ا فاده_  

. شد یعصبان جان خانم نباریا  

  بهت باشند داشته فهیوظ که ستنین دستت ریز همه  خانم، توران_

. بدن مثبت جواب  

. اتاق داخل دیدو جواد محمد  موقع  همان و  

.  اومده اریمه  عمو.... مامان_  

:گفت هیکنا به رهام که دی پر رخم از رنگ  

 شب  موقع نی ا اریمه چرا پس ،یندار ترحم به ی ازین واقعا اگه_

. باشه رها شیپ دیبا اریمه االن!... نجا؟یا اومده  



  داشت انگار که قلبم تند ضربان نیب بودم مانده دستپاچه من و

  یها هیکنا و حرفها نیب و شکافتیم را ام نهیس جناق یها استخوان

. خانم توران و رهام  

.... باشه شوهرش به شتریب حواسش که بکشم رو  رها گوش دیبا_

! نجا؟یا ادیب شب موقع نیا دار زن مرد داره، یمعن چه  

 یاخم ورود، ی  لحظه همان از.  شد اتاق وارد اریمه موقع وهمان

 شاخه به خان عادل  و خانم توران نگاه و نشست  اش یشانیپ یرو

. بود اریمه  دست انیم گل  

! دهیخر هم گل شاخه آقا... بفرما_  

: دیپرس اخم همان با اریمه و گفت رهام  

  خبره؟ چه نجایا_

 جواب طعنه  با خانم توران م،یبزن یحرف میآمد جان  خانم و من تا

. داد  

  چکار نجایا بگو تو حاال.... یخواستگار رهام واسه میاومد_

  ؟یستین زنت شیپ یچ واسه شب وقت نیا.... ؟یکنیم

  نییپا یفور را سرم. دیچرخ ما تک تک صورت  یرو اریمه نگاه

.  زد ادیفر و  نیزم کرد پرت را  گلش شاخه اریمه که انداختم  

  نشه؟ داتیپ نورایا نگفتم بهت مگه_

.  شد بم میها گوش کردم حس ار،یمه  ادیفر همان از  



  رهام ی قهی اریمه و پوشاند را تنم  تمام یسرد عرق. زدیم بد قلبم

. گرفت مادرش و پدر چشم مقابل را  

  ه؟یمنف جوابش یفهمینم چرا شدن؟ کر  گوشات چرا_

  اریمه و رهام به زحمت به. زدیم دو دو ینگران شدت از چشمام

 گفت؛یم مدام که خانم توران ی ها داد و غیج انیم و ماندم رهیخ

 دانستمیم که یلبخند با رهام که دم یشن ؛یدار چکارش.... کن ولش

:گفت  کند، وانهید را اریمه است ممکن  

   ؟یندار  زن تو مگه.... ؟ی ناراحت چرا تو_
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  نکهیا تا شدیم فشرده هم یرو چطور که دمیدیم را  اریمه لبان

: گفت حرص با خانم توران  

 نجایا یاومد گل شاخه هی با شب  وقت نیا که بگو خودتو.... آره_

! ؟ یبکن یغلط چه  



 به نفسم که زدیم انیم در خط کی آنقدر ای زدینم قلبم ای. بستم چشم

.  زد ادیفر زدم یم  را حدسش که  موقع همان اری مه و افتاد شماره  

   ؟یفهمیم....  یعقد زن.... منه زن مستانه_

.   رهام یحت و.... خان عادل.... خانم توران نگاه. شد تمام و  

.  دمیشنینم کاش که دمیشن یبد  یحرفها چه و  

  دور من از را  او اریمه و جان  خانم. کرد حمله  سمتم خانم توران

:  زدیم ادیفر همچنان  اما کردند  

   ؟ی کرد دار شوهر مرد هی قالب خودتو....  هرزه  ی کهیزن_

 و دیدیم چشمم.  شد قطع چاقو با قلبم یها  رگ از یکی کردم حس

. زدینم قلبم  اما دیشنیم گوشم  

. دیکوب  اریمه صورت به یمحکم یلیس که دینکش یطول و  

....  خورهینم من دختر درد به گهید بشه دوتا شلوارش که یمرد_

.... دونستمیم  

  اریمه گفتم ،ینبود باهاش تو شمال، اومد رها   بار هر یوقت

 بغل داشته انگار اما.... شلوغه  سرش... شرکته گفت؛   ؛ کجاست؟

! دهیخندیم مونیسادگ و ما به مستانه  

  خان عادل و خانم توران از یادیز  یناسزاها و حرفها  آنشب، من

. دمیشن را  



  یدادها انیم  تا کردم سکوت و  دمید را رهام زیآم ریتحق نگاه و

.  رفتند و بروند آنها د؛یبپرس رها  از دیبر گفت؛ی م مدام که اریمه

. زدیم داد سرم دیبا که بود اریمه نوبت نباریا  رفتنشان، از بعد  

  ؟ ینگفت بهم چرا_

. زدینم که بود  وقت یلیخ قلبم.... دیرس صفر به توانم گرید و

.  بودم داده هیتک آن به که یوارید همان کنار افتادم و شد شل میپاها  

: گفت و دیدو سمتم جان خانم  

. ستین دعوا وقت  االن.... اریمه_  

. دیکش  نعره باز او یول  

 نویهم.... یکرد خرد منو.... مستانه یکرد ام وونهید تو_

 گند.... آره؟.... بدم لو رو زیچ همه  یکرد مجبورم.... ؟یخواستیم

.... یچ همه به یزد  

 تیعصبان با  باز لب ریز و در  چهارچوب یتو  نشست هم او

.  کرد زمزمه  

. شهیم یچ دونه یم خدا حاال_  

  جان،یه و ینگران و استرس شدت از که بود من به جان خانم نگاه

. زدمی م نفس نفس  

  مستانه؟ یخوب_

. ستمیگر صدا یب و آهسته و کردم  نگاهش فقط  

: گفت یناراحت با هم جان خانم  



.  کرد شهیم چکار.... بابا یا_  

. شد بلند اریمه یصدا باز و  

!  نجا؟یا ادیب دیبد اجازه رهام به گفت یک!.... کرد؟ شهیم چکار_  

. برد باال را شیصدا جان خانم نباریا  

.... بشه تموم هیقض نیا خواست فقط مستانه.... اریمه کن بس_

 همه به یزد گند یاومد تو یول یبش  ریدرگ رهام با تو خواستینم

  عادل و توران االن که زنت شیپ برو شو بلند هم حاال..... یچ

.  نه ای دونهیم یزیچ اون نندیبب تا  رها  شیپ رنیم  

  نیا از ها حرمت و شهیم دعوا باز.... بهتره نباشم من.... برن_

. شهیم ختهیر بدتر  

 نگاه من به  جان خانم باز و اط یح سمت رفت و  برخاست اریمه

.  کرد  

 افتاده اتاق وسط  که بود اریمه ی شده لگدمال گل شاخه   یرو نگاهم

. بود  

. نداشتم طاقت من نباریا اما بود گرید جنجال کی شروع باز نیا و  

. آمد خواهم  در پا از دانستمیم.... یروح نه و یجسم نه  
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. شد شروع میها دغدغه باز آنشب از  

. شدم داریب خانم توران یصدا و سر با آنروز یفردا  

 کثافت ی مستانه یآها.... بار و بند یب ی هرزه  زن یآها_

  چطور.... بکنم سرتو یموها تک تک خوامیم ایب.... یعوض

 یآ.... ؟یتونست  چطور!.... ؟یکن  یباز من دختر یزندگ با یتونست

 اومده زن نیا.... است هرزه زن  نیا.... خرابه  زن نیا.... مردم

  ات نهیس به هات بچه داغ یاله.... کرده خراب  منو دختر یزندگ

  به شیآت یاله.... یکن تنت رو هات بچه اهیس لباس یاله.... بمونه

.... بباره مادرت و پدر قبر  

 

  همان یرو  اتاقم، همان از. بشنوم که داشتم تاب  مگر چقدر و

. ستمیگر بلند بلند بودم، نشسته که یتشک  

  نبود، اشک انگار که میها هیگر  وسط که دینکش قهیدق چند به اما

. گرفت درد قلبم بود، ن یآتش یها گدازه  



  داریب خواب از من، ی هیگر یصدا  با که هم بهار و جواد محمد

.  کردندیم نگاهم اشکبار چشم با  تنها بودند، شده  

  بود، میپاها یرو هنوز که ییپتو به دست دو با درد شدت  از من و

. برخاست خانم توران یصدا  باز و زدم چنگ  

 یآ.... کرده  جادو رو دخترم خدا به.... گر جادو... طهی عفر_

  به لعنت.... است بدکاره زن نیا.... جادوگره هی  زن نیا.... مردم

  نیهمچ که  مادرت و پدر قبر به تف یا... مادرت پدرو و تو

....  انداختند پس یدختر  

  چنگ پتو به همچنان  من و کردندیم نگاهم ینگران با بهار و محمد

 ریگ ام نهیس ی قفسه یها دنده نی ب که یا مهین نفس بلکه تا زدمیم

. شود  خارج بود، کرده  

  و کرد باز را اتاقم در تیعصبان  با اریمه خراب،  حال آن انیم اما

. دیکش ادیفر سرم  

؟ یکن جمعش چطور یخوایم رو یزی آبرور نیا.... بفرما_  

  قلبم یها تپش سوزن قطعا. چرخاندم در سمت را  سرم زحمت به

! ماند ، نزدن یرو قلبم انگار  که بود کرده ریگ  

.... اری.... مه_  

  چم دانمینم... بودم کرده سکته واقعا دیشا... بودم شده کبود دیشا

.  زد ادیفر ام چهره دنید با ار یمه که بود شده  

.... جان خانم_  



. خواباند تشک یرو  مرا و  گرفت را میها شانه. دیدو سمتم و  

. برد ادی از را شیادهایفر بهرحال اما  بود کرده هول  

....  باش آروم.... ستین یزیچ_  

 نهیس یها دنده نیب ینامرئ یخنجر و بود اریمه چشمان یتو نگاهم

.  بود کرده ریگ انگار ام  

  را صورتم یکبود لحظه، به لحظه خودم،. بود گرفته یبدجور نفسم

.کردمیم حس  

  یها ادیفر همچنان و رفتمیم  هوش  از درد از داشتم هم دیشا و

 رهی خ اریمه چشمان به چشمانم که یمن و شدیم دهیشن خانم توران

  تک تک با نداشت، را ام نهیس از شدن کنده قصد نفسم و بودم مانده

. کندم جان خانم، توران یحرفها  

  همه یجلو تا در جلو ایب یگیم  راست.... آبرو یب ی کهیزن یآ_

.  یهست یک تو بگم آدما نیا ی  

  عالم در تا رفت هم صدا و شد بسته چشمانم  و.... دینرس هوا

  چقدر من که برود ادمی از ی قیدقا ،یاریناهوش کور و سکوت

!  بدبختم  

 

 

 

گانه ی_هیمرض# محبوب سندهینو  قلم به        



 

     سندهینو واسم کانال  نکیبال یحت حرام_رمان_یکپ# 

 

           عشق  ثیحد کانال          

 

           • . • . •  

 

•┈┈••✾❣✾••┈┈• 

 @hadis_eshghe 

•┈┈••✾❣✾••┈┈• 

 

             اول پارت به رفتن        

 

https://eitaa.com/hadis_eshghe/18459 

   2چکیپ_مثل#

   نیآنال_رمان#



481_پارت#  

 

 

 

  هنوز آنکه با قلبم و بود دهانم یرو  یژنیاکس ماسک. گشودم چشم

! زدی م هم باز اما بود نیسنگ  و داشت درد هم  

 تا بود گرفته آغوش  در مرا مرگ کاش. زدینم  کاش کردم  آرزو

.... یسخت آنهمه شدیم تمام  

 و بود نشسته تختم کنار یصندل یرو جان خانم. برگشت سرم

. بود برده خوابش  همانطور  

  اتاق در جان خانم  و من جز یکس  چیه. کردم نگاه را  برم و دور

. بودم ها بچه نگران من و... نبود  

  را جان خانم اخم یصدا و دیکش ریت باز قلبم که شدم زیخ مین یکم

.  کرد اریهوش زود یلیخ  

 االن.... یکرد  جون نصفه  رو ما تو.... ؟یخوب!.... مستانه_

  ؟یخوب

   کجان؟ ها بچه_

. پارک بُردشون شد، راحت  تو از الشیخ یوقت اریمه_  

.  دمیپرس باز  



  شد؟ ی چ خانم توران_

. دیکش یظ یغل آه جان خانم  

 از شدم آب که  من.... نرفته مادرش به رها یمو تار به خدا به_

.... هیهمسا  و در تو خجالت  

:داد ادامه جان خانم که افتاد چشمانم از یاشک  

.... کرده رحم بهت یلیخ خدا گفتیم دکتر.... مستانه  کن ولش_

.... یبود نکرده  رد رو سکته اگه  

!  کردم؟ سکته من مگه_  

. شد هول جان خانم  

. ینکرد سکته اصال.... یعن ی.... یکرد رد....  یعنی.... نه_  

:گفتم گذاشتمیم  قلبم یرو را دستم کهیحال در و دمیکش یبلند نفس  

  ای قلبم کردم حس.... شد بد یلیخ حالم چون.... کردم سکته دمیشا_

. زنهینم اصال ای.... زنهیم کند یلیخ داره  

 رحم خدا گفت دکتر.... زمیعز ینکرد سکته.... جون از دور_

  تو نیبب.... یهست  بخش اتاق هی  یتو نیبب.... ینکرد  سکته کرده

. یستین مخصوص یها اتاق اون  

:گفتم یکمرنگ لبخند با  

.... یول ستمین وی یس یس تو... آره_  



 کنترل را قلبم ضربان که سرم  یباال کوچک توریمان به دست با

. کردم اشاره کردیم  

....  ستین نرمال چندان حالم که دهیم نشون سرمه، باال که نیهم_

. نگو دروغ گهید من به.... جان خانم بودم پرستار  خودم من  

.... بدونم چه.... بابا یا  _  

  نجام؟یا یک تا حاال_

. یباش دیبا رو امشب گفت دکتر_  

!یینجایا که  شما شن؟یم یچ ها بچه_  

  مالقات ساعت تا من.... یندار همراه به ازین گفت دکتر.... نه_

 مالقات ساعت به هم یزیچ.... برم دیبا بعدش.... نجامیا فقط

شون از شب هی یبرا.... نباش ها بچه نگران.... نمونده . امیم بر پَس   

  قهیدق. بود نمانده مالقات ساعت تا  یزیچ. گفتیم  راست جان خانم

 دسته با اریمه که بود جان خانم  یحرفها وسط یول  دمینفهم را اش

. شد  اتاق وارد گل  

 خانم نگاه یجلو ،ی حرف چیه یب  و گذاشت سرم یباال را گل دسته

.  صورتم یجلو  شد خم جان،  

  یتو چشمانش اشک آنکه از قبل و  کرد نگاهم  فقط یا هیثان چند

: گفت و دیبوس را ام یشانیپ د،ییایب فرود صورتم  

.  شدم ریپ عمرم، کل ی اندازه به امروز نیهم_  



 خانم کند، مهار توانست  را اشکانش خوب که او، یجا به و گفت او

. ستیگر بلند جان  
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  یکل و کرد  مارستانیب از شدنم مرخص یبرا سفارش  یکل دکتر

. نوشت  میبرا اضطراب ضد  و قلب قرص  

  جانیه  هر  از دور یمدت یبرا که بود نیا دکتر سفارشات از یکی

. ببرم پناه کجا به که بودم مانده من و باشم یاضطراب و  

 جان خانم ی خانه سمت اریمه ن یماش حرکت ریمس دمید یوقت اما

:  دمیپرس اریمه از تعجب با ست،ین  

  ؟یر یم یدار کجا_

.  دیجد ی خونه_  



  ه؟یچ منظورت!... د؟یجد ی خونه_

 و ییالیو ی خونه هی.... گرفتم  رو دوستام از یکی ی خونه دیکل_

 رفته  رانیا از دوستم آخه.... داشته داریسرا مدت هی.... دار اطیح

.... اونجا نی بر شما شد  قرار....  رانیا ادیم بار دو یکی یسال و

. راحته  لشیوسا و خونه بابت از ینجور یا هم الشیخ  

!  اریمه_  

: گفت و انداخت من به ینگاه مین  

  خونه ببرم رو تو دکتر، ی هیتوص هم اون بعد ینداشت که انتظار_

   جان؟ خانم ی

.  اونجان ها بچه آخه_  

.  نباش نگران.... ارمشونیم_  

  شد؟ ی چ خانم توران_

.  کرد یاخم  

  ُرهام  انیجر  و رها و خانم توران از حالت، نیا  با گهید بار هی_

. شمیم یعصبان دستت از یحساب ،یبپرس  

. دمیکش یبلند نفس  

  توران و جان خانم یجلو که یروز   اون از گهی د.... بشو خب_

. ستین بدتر که یزد  داد سرم خانم  

! من به او نگاه و بود نی ماش حرکت  ریمس به من نگاه  



  جنون مرز تا روز دو نیا یتو من.... کن تمومش.... مستانه_

 آقا یها هیکنا خانم،  توران یحرفها.... تو حال.... برگشتم و رفتم

  رو مونی زندگ بذار... کن  بس..... رهام یها  طعنه.... عادل

  شدن فاش ی دغدغه گهید.... بهتر.... شده که هیکار گهید.... میبکن

. می ندار رو  راز نیا  

  نداره؟ یمشکل اون االن.... ؟ ی چ رها پس!.... تو؟ و  من فقط_

.  نباش اون نگران  تو.... هستم هم  رها  فکر_  

 دیخر یکل اریمه راه  سر. نزدم حرف مقصد خود تا و کردم سکوت

. کند پر میبرا دیبا را خچالی گفتیم. کرد  

!  من یبرا دیخریم وهیم و  کمپوت داشت شتریب نظرم به اما  

م؟یبخور کمپوت ناهار و شام! .... ار؟یمه خبره چه_  

  زن من... برس خودت به کم هی.... شماست واسه فقط نایا رینخ_

. ندارم دوست ضیمر و الغر  

  یقشنگ و بزرگ ی خانه ار،یمه دوست ی خانه.  خانه به میدیرس

. بود  

. شده یگلکار یها باغچه و  وهیم درختان با  

 خچالی و خواب  سی سرو تا مبلمان از. بود ایمه هم خانه لیوسا تمام

.  غیره  و گاز و  

  توران یادهایفر از بودن دور و خانه اطیح ییبایز آنهمه دیشا

 اما.... کند آرام  یکم روز چند عرض  در مرا توانستیم خانم،



 به ییناروا یها   تهمت و حرفها چه که نبرد خاطرم از وقت چیه

!  زد من  
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  دالرام#

 

 

. بود مانده عقدمان به روز دو تنها  

 یبد ی دلشوره اما میبود داده انجام را  مانیدهایخر تمام آنکه با

. داشتم  

 محمد به که  است یوافر عشق  بخاطر نیا گفتیم مدام بهار اما

. دارم جواد  

.  بود طور  نیهم  هم واقعا و  



. بردینم خوابم او با صحبت بدون شبها که داشتم دوستش آنقدر  

 و آمد یم اتاقم به شب هر چون.  کردیم مسخره  مرا محمد یگاه

  مثل گفت؛یم خودش قول به و نشست یم تختم کنار خواب، از قبل

  بگم؟ قصه برات دیبا کوچولو یها بچه دختر

  دستش دو با را  دستم و کردیم نگاهم فقط او و بستمیم چشم من و

.  فشردیم  

  او عاشق نگاه اثر در دانمینم من  و دیکشیم میموها به یدست یگاه

. رفتمیم خواب به شهیهم از  زودتر محبتش، پر  یها نوازش ای  

.  بودم بهار ونیمد ،یحت  را عشق نیا یخوشبخت  نیا آرامش، نیا

  ی خواهرانه و عاقالنه ییراهنما اگر گفتم؛ هم او به کباری یحت

. شدینم حل یراحت آن به سای پر و  من یماجرا دیشا نبود، بهار  

 سایپر دیتهد شر  از جواد محمد به قتیحق گفتن از بعد آنکه با اما

.  ماندند ها  دلشوره هم باز شدم، خالص  

! نبودم آرام من  اما. بود خوب ظاهر به زیچ همه  

  لیدل یب دیشا که یاسترس شدت از عقدمان، از قبل شب درست

  محمد چشم از نیا و نخوردم شام. گرفتم تهوع حالت یحت بود،

. نماند دور مستانه و جواد  

   پس؟ یخورینم یچیه چرا.... جان دالرام_

.... هیجور هی حالم_  

:دیپرس جواد  محمد که بود من به مستانه و جواد محمد نگاه  



   ؟یجور چه_

 حالم که گشتم ی کلمات دنبال و دادم تکان هوا در را دستم کالفه تنها

:گفتم تر کالفه  د،ینرس ذهنم به یزیچ چون و  کند فیتوص را  

. بخوابم رمیم من.... دیببخش_  

: گفت که دمیشن را بهار یصدا که رفتم  ها پله سمت  

. هیعیطب دمیشا.... داره دلشوره.... نگرانه_  

 تخت یرو را  خودم و کردم باز  را  گلسرم بستم، که را اتاقم در

.  انداختم  

 انتظارم  جعبه درون که ییبایز لباس به. بود اتاق ی  گوشه به نگاهم

  انتخاب عروس لباس من اما بود عقد مراسم آنکه با. دیکشیم را

. میرینگ مراسم گرید تا کردم  

 آماده مشترک، یزندگ شروع  یبرا هم زیچ همه آمد یم نظر به

 بود، مستانه ی هی مهر که ینیزم که میبود شانس خوش قدر آن. بود

  مراسم یبرا  را اش نهیهز  از یکم مستانه و  رفت فروش به

. گذاشت کنار مانی خانه دیخر یبرا را یمابق  و عقدمان  

 به خواستمیم  قدر هر. دادیم بد دینو من به یبیغر حس هی باز اما

. شدینم نکنم، فکر مجهول حس نیا  

. دی چرخ پاشنه یرو  یآن در و خورد در به ضربه چند  

.  شد اتاق وارد و کرد نگاهم و  ستادیا در ی آستانه در جواد محمد  

 



 

گانه ی_هیمرض# محبوب سندهینو  قلم به        

 

     سندهینو واسم کانال  نکیبال یحت حرام_رمان_یکپ# 

 

           عشق  ثیحد کانال          

 

           • . • . •  

 

•┈┈••✾❣✾••┈┈• 

 @hadis_eshghe 

•┈┈••✾❣✾••┈┈• 

 

             اول پارت به رفتن        

 

https://eitaa.com/hadis_eshghe/18459 



   2چکیپ_مثل#

   نیآنال_رمان#

484_پارت#  

 

 

 

  در ینگران. نشست تختم کنار که بودم دهیکش  دراز تخت یرو

.  کرد باز را یشوخ سر  اما بود چشمانش  

. یکنیم پنهون  رو یزیچ هی من  از یدار باز نکنه.... شده؟ یچ_  

.... ترسمیم_  

. آمد اش یشانیپ به تعجب از یاخم  

!  ترس_  

  گونه یرو و کردم دراز را دستم که بود اهشیس  چشمان به نگاهم

. بود کرده جذابش که  داشت یاهیس شیر ته. گذاشتم اش  

.  دیخند که دمیکش  ریشش ته به ی دست نوازشگونه  

   رم؟یمیم دارم نکنه_

  که آنقدر. کرد  منفجر مرا  نگران قلب بمب، کی مثل حرفش همان

. زدم ادیفر سرش  

! محمد_  



!  شد شوکه  

! دالرام؟ شده چت_  

.  کردم بغض  

 یوقت شه یهم!... من یبرا یخوشبخت نهمهیا!.... شده؟ چم_

 حاال.... کرده خراب رو  زیچ همه و اومده یاتفاق هی  بودم، خوشحال

.... باز اگه  

.  دیخند  

!  آخه یاتفاق چه_  

  ای.... بشه دایپ  یعوض  نیشرو اون  ی کله و سر....  دونمیم چه_

.... که ادیب سایپر  

  او از یکم شد، یم یجد آنقدر یوقت. کرد نگاهم تیجد و اخم با

. دمیترسیم  

  ؟یگینم من به شده یخبر هی باز نکنه_

.  یدار نیشرو توهم من، از شتریب که تو.... نشده یزیچ رینخ_  

. نزد هم لبخند کی یحت  

  اومده؟_

! عجبا.... خدا به نه گمیم_  

. گرفت  را دستم و اتاقم یهوا در کرد فوت را نفسش  

.... ببند چشماتو_  



  ؟یچ واسه_ 

. یبپرس دیبا حتما.... چشم بگو ببند، گمیم_  

.  آمد فیخف  ییصدا و سر و  بستم را چشمانم  

  لوس و مزه یب  یها یشوخ نیا  از.... ؟یکنیم چکار!.... محمد_ 

. نباشه  

. دیآ یم فرود صورتم یتو نفسش کردم   حس ناگهان  

  کنم؟ باز چشمامو_

....  نه_  

. گرفت ام خنده  

  ؟یکنیم   چکار یدار.... آخه؟ یچ واسه_

.... کنمیم نگات دارم_  

.... یلوس یلیخ_  

. کن گوش .... نکن باز چشماتو.... نه_  

.... شنومینم یزیچ_  

»   کتاب خودت، قول به بار هزار مثال.... کن دقت کوچولو هی_

. یخوند رو«   همسرم  یبرا یگل شاخه  

 هم دیشا. دیکش میموها به یدست  که کردم زیت شتر یب را میگوشها

! زدیم بهم  شی ها نوازش با را   تمرکزم داشت  

.... محمد شنومینم_  



. منو یکشت.... جواد محمد_  

.... گهید بگو خب_  

.... باشه.... یزد بهم رو  کمیرمانت یها برنامه تمام یعنی_

. کنمیم ات ییراهنما  
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. گذاشت اش نهیس تخت را دستم کف  و گرفت را دستم  

   کنه؟ینم احساس هم دستت شنوه،ینم گوشات اگه.... ؟یچ حاال_

   ؟یگیم قلبتو یها تپش_

  یها  نفس هنوز که بود دهیکش  صورتم یجلو را صورتش آنقدر

:گفت آهسته که آمد  یم فرود صورتم یتو گرمش  

.... زنهی م همسرش یبرا ینجوریا.... مرد هی قلب یوقت_

.... یوقت  



  که بود کالمش ی ادامه دنیشن ی تشنه من یگوشها و کرد مکث

!  خورد لبانم یرو یا بوسه حرفش، ی ادامه دنیشن از قبل  

.... همسرشه دنیبوس ی تشنه لحظه هر.... مرد هی یوقت_  

.... خب_  

 ینگران.... بشه  دلشوره زن، اون یبرا دینبا و تونهینم یچیه_

.  کنه خراب رو لحظات  نیا وسط، نیا دینبا  یچیه.... بشه  

  از و نشست چشمانش در صاف نگاهم. گشودم چشم اریاخت یب

:گفتم  و ختمیآو گردنش دور را دستانم کوتاه، یغیج  با جان،یه شدت  

....دارم دوستت یلیخ_  

.  کرد محاصره دستانش با مرا و دیخند  

  یچیه.... یبندیم چشماتو یوقت یدونیم....  نگرانم نگو گهید پس_

. یندار کم ها فرشته از  

.... کنمیم باز  چشمامو یعنی.... جنس بد یا_  

:گفت خنده با یفور او و  

. طانیش خود یشیم_  

  به پا که بزنم را  او که کردم بلند را بالشتک و دمیچرخ حرص با

. گذاشت فرار  

 یبو با صبح و  برد خوابم رید. بود عقدمان  روز  آنروز، یفردا و

. شدم داریب بود،  انداخته براه مستانه  که یاسپند  



 رتید.... ؟یبر یخواینم مگه شگاهیآرا.... خانم عروس سالم_

. منتظرته صبحانه زیم پشت داماد یآقا..... نشه  

: گفتم که در  سمت رفت که نشستم تخت یرو و شدم زیخ مین  

.  ممنون.... و.... سالم_  

. رفت و مادرانه زد یلبخند  

  از شوق، با بهار  که رفتم نییپا ها پله از شستم که را  صورتم و سر

.  زد کف میبرا یناهارخور زی م همان پشت  

.... خانم عروس افتخار به_  

:گفت اخم با جواد محمد که زدندیم کف بهار و مستانه  

   م؟یبزن کف داماد آقا خاطر واسه دینگفت چرا اومدم من!... دیببخش_

. د یخند بلند مستانه  

. تو واسه نمیا بفرما....  خان حسود_  

. زیم پشت  نشستم که زد کف جواد محمد چشمان یجلو بعد و  

:گفت  و گرفت سمتم یا  لقمه جواد محمد  

....  خانم عروس بفرما_  

. داماد  آقا ممنون_  

. دیخند صدا یب پر یدهان با بهار و  

!  رنیگیم لیتحو  رو گهیهمد چه_  

  کجاست؟ بابا_



 صبحانه شما.... ادیم.... ینی ریش و وهیم سراغ بار تره رفته_

 که انیب گفتم  هم خانم کارگر دوتا .... دینباش نگران دیبر دیبخور

.  نباشم تنها دست  

  نیماش در کرد اشاره چشم  با که برخاست زی م پشت از محمد

.  است منتظرم  

 کی که آوردم ادی به را یجواد محمد همان انگار آن،  کی در من و

. کردمیم  یلجباز و بودم  دشمن او با روز  

 خدا نکهیا از  دمیکش یقیعم نفس و زدم  خاطراتم یرو به یلبخند

  باور هم اعتقاداتش به یحت  کروزی که رساند یجواد محمد به مرا

!  نداشتم  
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 یم صحبت اش یگوش با داشت شدم، که جواد محمد نیماش سوار

.  کرد  



  نه.... نه....  کنم یم صحبت بعدا شما با من حاال.... چشم_

 یراض بله.... شکر یاله.... نهیا قسمتم حتما.... نشدم منصرف

. یعل ای.... هللا  شاء ان.... ندارم یمشکل.... ام  

  بود؟ یک_

: گفت و زد یلبخند دادن، جواب یجا به و دیچرخ  سمتم سرش  

   دارم؟ دوستت چقدر که یدونیم_

.  کردم نگاهش تنها نبود، سوالم جواب که یا  جمله از متعجب  

!. محمد_  

.... منو یکشت... محمدجواد_  

. دمیپرس بود یک_  

.  شدم نگران که کرد یمکث  

! ستم؟ین شما با من .... پورمهر جواد محمد جناب_  

. بود  کارم طرف از_  

  بوده؟ نیا قسمتم یگفت که گفتن یچ_

.دیخند کم کم و زد یلبخند. چرخاند سمتم را سرش  

..... رونیب کشهیم ماست از  رو مو!.... من دارم یزن عجب_ 

.  دارم تیمامور  

 بچرخم ام یصندل یرو کامل تا بود یکاف میبرا تی مامور نام همان

: بپرسم ینگران با و  



!  ه؟یسور یبر یخوایم که نگو! .... جواد محمد_  

. بود جواب  خود آمد، ینم من سمت گرید که ی نگاه و سکوتش  

  ؟یبر... یخوایم.... پس_

  ام دلشوره و شد معنا میها ترس  که بود سکوت جوابم هم باز

 آرام نقدریا توانستیم چطور! بود آرام چقدر. کردم نگاهش. ریتفس

. باشد  

   ؟یبر یخوایم یک بگو الاقل_

: گفت نباریا و  

.... فردا_  

!  عقدمون از بعد روز!....  فردا  نیهم!...  فردا_  

  را میحرفها هم   باز اما دیلرز م یصدا. شد یجار اجازه یب اشکانم

. زدم  

.  نرو کباری نیا.... محمد_  

.  زمیعز شهینم_  

.  عقدمون  از بعد روز چند بذار... بره گهید یکی بذار الاقل_  

. زد یلبخند  

! کنه؟یم یفرق چه_  

.  زدم ادیفر سرش که شد بلند ام هیگر یصدا  



  دو الاقل شوهرم خوامیم.... کنهیم  فرق من یبرا.... کنهی م فرق_

. باشه شمیپ روز سه  

  باز کرد،ینم نگاهم یحت نکهی ا از یعصب من و  دیکش یظیغل آه

  میها ینگران و خودم حال به آرام و خودم یصندل سمت دمیچرخ

  خراب را عقدمان روز تا بودند آمده  ها دلشوره باز انگار. ستمیگر

. کنند  

. شود  تمام میها هیگر تا  کرد سکوت یا قهیدق چند هم او  
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  یخوایم چطور کرده پف یچشما  اون با االن.... خانم دالرام_

!  شگاه؟یآرا یبر  

. زدم  ادیفر حرص با  



.... باش راحت.... برو!.... یدار من یچشما به چکار شما_

.  یدار زن و یمتاهل  مرد هی انگار نه انگار.... برو رو تتیمامور  

 گفتم بهت من.... نهیا کارم من یدونستیم که تو بابا.... االهللا الاله_

 خواستمینم ن یهم واسه اصال.... کشمینم دست  هام تیمامور از

.  کنم ازدواج  

:گفتم که بود او به حرص با نگاهم. شدم تر یعصب  

  مراسم اصال یخوایم.... مینکرد  عقد که هنوز.... هیخوب فکر آره_

   چطوره؟.... م؟یبزن بهم رو امروز

 نی ماش سقف به یا لحظه را نگاهش و کرد فوت را نفسش کالفه

. دوخت  

 نیا کنم،یم یمهربون من یهرچ....  باش شاهد خودت.... خدا یا_

  رفتم که فردا....  خانم دالرام نداره اشکال.... زنهیم داد سرم خانم

.  یشیم مونیپش  

: گفتم بلند دادنش حرص یبرا عمدا  

.  شمینم مونیپش_  

.  انگار کرد لج هم او  

  دیشه جواد محمد گفتن و زدن زنگ اگه.... ؟یمطمئن.... ؟یشینم_

  ؟یچ شده

 بلکه د،یپر  لبش یرو  از لبخندش تنها نه که دمیکش یداد چنان

.   آرام مرا و کند ستیا ابانیخ ی  گوشه شد مجبور  



....  کنمینم حاللت گهید.... بخشمتینم خدا به!.... جواد محمد_

 خودت یدستا با یاله.... دستات  رو بذاره منو ی  جنازه خدا، یاله

.... یاله.... یکن خاک منو  

  در را  نگاهش اهیس جام و دهانم یجلو گذاشت  را  دستش یفور

.  ختیر چشمانم  

.... ایب کوتاه.... محمد مرگ .... من جان.... جان دالرام_  

 دستم. برداشت دهانم یجلو از را  دستش که ستمیگر بلند مستاصل

. فشرد دستش انیم محکم  و گرفت را  

.... یخانم نمتیبب_  

: گفتم ستمیگریم  که همچنان. آمد باال آهسته سرم  

.... خواستم؟ یچ  ازت من مگه.... ؟یدیم حرصم  چرا.... محمد_

... نرو بار  هی نیهم گمیم  

.... مادرم جان به... قسم خدا به.... کسم نیزتر یعز جان به_

 بذار.... نکن ینجوریا من دل با خدا رو تو.... دالرام تونمینم

  هم  اونجا ،یزی ریم بهم منو یدار  تو که ینجوریا.... برم راحت

.  توئه شیپ  حواسم تمام باشم  

  از شدیم کور داشت چشمانم که آنقدر. دیشا بود خون. نبود اشک

. هیگر شدت  

.  کرد خامم زبان با باز او  و کردم سکوت. نبود هم  یراه اما  



  عقدمون  روز.... بشم قشنگت یاشکا یفدا... یاله  برم قربونت_

. گهید بزن.... بزن من به لبخند هی.... باشه؟.... نکن خراب رو  

  او یبرا انگار اما. دینرس لبخند به اما. رفت باال ی کم لبم ی گوشم

. بود  یکاف هم  همانقدر  
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 یمن سمت دی چرخ و کرد خاموش را نیماش. مید یرس شگاهیآرا به

. نداشتم را ن یماش از شدن ادهیپ قصد انگار که  

.  رو به رو ی شهیش به من و بود من به نگاهش   

  شگاهیآرا به میدیرس... خانم دالرام_



. بود دستم در ام  ینامزد انگشتر. دستانم سمت انداختم نییپا را سرم

.... عاشقانه ینامزد و کننده زیسوپرا  یخواستگار  کی از یادگاری

. بودم خوشبخت کنارش چقدر من و  

. شهیم رتید.... گهید برو.... جان دالرام_  

 قلبم دور تا دور مدام که بود یا َعشقه اهیگ مثل داشتنش دوست

.  شدیم سبز دلم، کنج او، عشق  از نو یبرگ روز هر و دیچیپیم  

. شمام با.... دالرام... خدا یا_  

  چقدر!.... بود؟ شده تر جذاب شهیهم از چرا. دیچرخ او سمت سرم

:گفت که شوم ادهیپ نیماش  از خواستم و دمیکش آه! یخواستن  

....  کن صبر_  

  بوسه و گرفت  را گرمید دست که  ماند در ی رهی دستگ یرو دستم

. زد یا  

.  خوشگلم  خانم خداحافظ_   

. سمتش برگشت سرم  حرص با ،یفور  

   ؟یکنیم یخداحافظ یچ واسه_

.  شد شوکه  

.  ینجوریهم_  

. ستم یگر باز من و  

!.... ؟ی نجوریهم_  



.  شد ریسراز اشکانم باز و  

 منو عشقت با یخوایم تو.... ؟یبکش منو یخوا یم تو محمد_

  ؟یدیم عذابم چرا ؟یکن وونهید

:داد جواب بود شده ام رهیخ که یمتعجب چشمان همان با  

  یخداحافظ کردم غلط من اصال آقا.... خدا به نه.... جون از دور_

. ببخش شما.... کردم  

. رفتم  نشانه سمتش را ام  اشاره انگشت ی شتریب حرص با  

. یکن یخداحافظ  من با یندار  حق گهید_  

.  شد رمونید برو.... زمیعز چشم.... چشم_  

.  گرفت چشمانم سمت و آورد باال را  دستش مچ  

. دالرام شد رید.... ساعتو نیبب_  

: گفت و زد یلبخند. شدم ادهیپ و دمیکش را در ی رهیدستگ  

. گهید برو....  زمیعز برو_  

 نگاه از کندمینم دل. چشمانش یرو بود کرده ستیا چشمانم و

.  کردنش  

.... برو محمد جان_  

  و شگاهیآرا سمت کردم تند پا. شود یجار اشکانم  که آن از قبل باز

  هقم  هق یصدا رفت، نشیماش که نیهم. ستادمیا  یورود در پشت

.  شد بلند  



!شدم شگاهیآرا وارد یقرمز چشمان چه با  

. ثیحد و  حرف یکل  و دمیشن غر یکل  

: گفتیم یکی  

...   رو یعروس بزن بهم االن نیهم ستین یدرست آدم اگه خب_  

.... گهید یکی و  

  بخاطر اونم.... آره؟ ... کنهیم تشیاذ مادرشوهرش احتماال بابا نه_

  درسته؟.... عقد  مخارج و خرج

 ستهیگر آنگونه جواد محمد عشق از من که دندینفهم کدام چیه یول

. بودم  

 از ییها هیثان حسرت یحت که آنقدر.... رید یلیخ.... شناختمش رید

!  بود مانده دلم بر نداشتم، را او که را  عمرم  
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 ای ربع هی با حاال. داشت یفرق چه اما. ریتاخ یکم با. بودم حاضر

! نباشد محمد عقدمان یفردا  بود قرار یوقت.   رترید ساعت مین  

 شده بایز. شدم  رهی خ عروس لباس آن در خودم به و دمیکش آه باز

. بماند تا  بمیبفر را محمد بتوانم که یا اندازه به نه اما بودم  

:گفت شگاهیآرا مسئول که دمیکش آه باز  

.  منتظره در دم آقاتون.... خانم عروس بفرما_  

 داماد اول که بود نیا لمبرداریف و  شگاهیآرا رسم. رفتم در یجلو تا

. کند  سر شنل ای چادر  خواست اگر بعد ندیبب را عروس  

 تند نقدریا چرا. کرد ستیا قلبم رفتم، که در  یجلو همان تا

. انگار داشتم دلشوره باز!... زد؟یم  

  آنقدر قشنگش یمشک شلوار و  کت آن با من، به پشت جواد محمد

. هیگر ریز بزنم بلند همانجا خواستیم دلم که بود شده بایز  

 یرو یلبخند دنم،ید با و من سمت دیچرخ لمبرداریف دستور با

.  شکفت لبانش  

. شما به میتقد.... خوشگلم خانم سالم_  

 د،یشا شهی هم  از تر آهسته و  گرفتم او از را عروس گل دسته

.  دادم را جوابش  

... سالم_    

.  ها عقدمونه روز ... کن بلند سرتو.... رو ات غصه گهید نمینب_  



: گفتم نکنم  هیگر تا کردمیم مقاومت داشتم یسخت به کهیحال در  

. میبر_  

. رهیگیم  لمیف داره لمبرداریف... میبر کجا_  

.  کن  سرش رو خانم عروس  شنل حاال.... داماد یآقا_  

 انداخت سرم یرو  و گرفت لمبرداریف دست از را شنلم جواد محمد

 گفت اهسته د،یکش یم سرم یرو شتریب را شنل یجلو  کهیحال در و

: 

... نهینب رو خوشگلم خانم یکس که باشه جلو نمیا_  

  خودش نیماش با لمبرداریف.برد نیماش سمت و  گرفت را دستم و

.  بود اطاعت به مجبور محمد  و دادیم دستور و آمد یم دنبالمان  

.  بودم دوخته عروسم گل دسته به را نگاهم ر یز به سر من و  

  ؟یکنیم هیگر باز.... نمتیبب.... دالرام_

. کرد نگاهم و زد یلبخند. سمتش کردم بلند سر  

 باشه.... نداره شگون... هیگر یب هیگر.... خوب دختر نیآفر_

   عشقم؟

....  ندارد شگون  عقدمان از بعد رفتنش  دانستیم  کاش!.... شگون

.  ندارد شگون عقدمان از بعد من گذاشتن تنها  

  و ذوق تمام من و.... شدیم گرفته دیبا عکس یکل.  هیآتل به میدیرس

. انگار بود شده کور شوقم  



  رو دستتون و دیستیبا همسرتون پشت لطفا.... داماد آقا خب_

. دیکن حلقه دورش  

  باز گرفت،  آغوش به مرا و ستادیا سرم پشت یوقت جواد محمد

:گفت   گوشم ریز آهسته. کردم بغض  

  باهام گهید چرا.... بگو یزیچ هی.... خانم خوشگل.... یخواستن_

   ؟یزنی نم حرف

. دیستیبا هم یرو به رو  دیبرگرد حاال.... خوبه_  

:گفت لبخند  با که میبود رهیخ  هم  چشم در چشم  

. گهید بزن من دل واسه الاقل لبخند هی... دالرام برم قربونت_  

  شه؟ی م درست یزیچ... من لبخند با_

:گفت نشستیم  داشت هم او نگاه یتو که یغم با  

. من خراب حال.... آره_  

  لبخندم دنید با که  نشاندم لبانم یرو  زور به یلبخند او بخاطر فقط

:زد لب آهسته  

. بزنه  قلبم تا بخند پس.... یمن قلب تو_  
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 خانم . بودند منتظرمان همه. میرفت  خانه به ه،یآتل یها  عکس از بعد

 ینم بود، گفته آنکه با.... توران مامان یحت. بود آمده هم بزرگ

.  دیآ  

 گفتم جواد محمد از شیبرا قدر هر و. داشت نهیک  مستانه از هنوز

.  زد  بهم رو دخترم یزندگ مستانه گفتیم مدام.... نشد قانع هم باز  

. میشد خانه وارد هیبق گفتن ماشاهللا و اسپند دود انیم  

 یصندل یرو. بود دهیکش زحمت یلیخ عقد ی سفره  نیتزئ در بهار

. افتاد عقد  سفره به نگاهم م ینشست که مانیها  

  آمده که یدفتردار تا کرد باز عقد ی سفره یجلو  را  شنیپارت بهار

.  ندینب را  ما بخواند، را عقد ی خطبه بود  

  یباال افروز مامان و بودند ستادهیا سرمان یباال مستانه و بهار

.  دیساب یم قند سرمان  

: گفت گوشم در آهسته محمد  

  یجار عقد ی خطبه تا ببخشم رو  تمونیمحرم مدت یباق خوامیم_

. کنمینم نگاهت یا قهیدق چند پس.... بشه  

. گرفت من  از را  نگاهش و دیچرخ عقد ی سفره سمت سرش و  



  دست از را ها هیثان آن نداشتم  طاقت واقعا. نداشتم طاقت من یول

. شومیم نابود رفتنش، با فردا دانستمیم. بدهم  

... انگار دمیشنیم یا زمزمه تنها من و.... آمد عاقد بلند یصدا

. بود محمد ریدرگ فکرم  

:  گفت که بهار یصدا با که آنقدر  

....  ارهیب گل رفته عروس_  

 و بود محمد به  نگاهم. شد خوانده عقد ی خطبه کبار ی شدم متوجه

. بود گشوده  دستانمان یرو که یقرآن به محمد  

! بود وسفی ی سوره  

! محمد من، وسفی و  

 یتو آهسته و  کرد خم سر بهار که نشست چشمانم در باز اشک

: گفت گوشم  

. کن دعا من واسه... شهیم مستجاب دعا عقد سر_  

  گلو در بغص همان با. شد وارد من به یبزرگ شوک انگار و

. خودم یبرا.... بهار یبرا نه اما شدم، زمزمه مشغول  

 حاال یول شناختم  رو محمد رید.... دمیرس بهت رید.... ایخدا_

 ستین یقو مانمیا اونقدر هنوز....  یریبگ ازم اونو دمینم تیرضا

  دمیم قسم رو تو... باشم داشته رو یبزرگ امتحان نی همچ طاقت که

. ری نگ ازم رو محمد خودش، نام ی اصل صاحب به  

:گفت گوشم ری ز آهسته باز بهار که دیچک چشمانم از یاشک  



.... سومه ی دفعه.... دالرام_   

. کردم زمزمه باز ها هیثان نیآخر در من و  

 قسمت اگه.... داره دوست رو  دیس آقا هم بهار دونم یم.... ایخدا_

....  کرده یخواهر برام بهار.... برسون بهم رو دوتا نیا... هست

. کن خوشبختش  

لم؟یوک  خانم عروس_  

  لحظه. گرفتم را   دستش و کردم  دراز دست محمد، ی اجازه یب و

:گفتم اشک و بغض با من و . کرد نگاهم یا  

. بله.... بزرگترا ی اجازه با_  

.  شد یجار چشمانم اشک و. نشست جواد محمد لب یرو یلبخند

... ستندیگری م عقد ی سفره سر  ها عروس که داشت قتیحق نیا

.  انگار نداشت جواد محمد گفتن بله به ی کار یکس گرید  

 محمد که کند پاک را اشکانم تا بود شده خم یکاغذ دستمال با بهار

:گفت  

.  بله... خدا بر توکل با و.... مادرم ی اجازه با_  

. ندیبگو کیتبر تا آمدند همه  و شد بلند ها  زدن کف یصدا  

  یشرع و یقانون  و یرسم همسر حاال.... پارسا دالرام.... من

! بودم پورمهر جواد محمد  
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  خوشحال همه. بود یعال.... نه که خوب. بود خوب زیچ همه

 گرفته  حالم من باز اما کردند یخوشبخت یآرزو مانیبرا همه بودند،

. بود  

  و. رفتند همه.... خورده شام مهمانان و ختهیر بهم خانه. بود شب

. دارم یحال چه من که دینفهم یکس  

 حاال. برگشتم اتاقم به شود، متوجه یکس آنکه یب  صدا، و سر یب

! کردم؟یم یخداحافظ جواد محمد با دیبا  فردا عقد، از بعد  

. شد باز اتاقم در که تختم ی  لبه بودم نشسته  

  نگاهم و دستش آرنج یرو بود انداخته را کتش. بود جواد محمد

.  کردیم  

.  کرد اتاقم در پشت زیآو  زانیآو را کتش و شد اتاق وارد  

. ستادیا مقابلم و آمد جلو  

  ؟یار یب در رو سرت  یها سنجاق کنم  کمکت یخوایم_



. نشست تخت یرو  سرم، پشت من، جواب یب او و ندادم یجواب

 میموها یال البه سنجاق نیاول آرام. آمد باال سرم  یرو تا دستانش

:گفت و  دیکش رونیب را  

 مامانم به یحرف فردا دونمیم که صبوره اونقدر من خانم دالرام_

 تو فردا خودم.... بشه نگرانم خوامینم و ناراحته قلبش.... زنهینم

  یشهر تیمامور  هی کدفعهی کنمیم  وانمود و زنمیم زنگ   بهش ریمس

  خانومم؟ باشه.... اومده شیپ برام

: دمیپرس زده خی یها آدم مثل  

. شمینم نگرانت من.... ندارم؟ قلب من_  

. افتاد نییپا دستانش  

  مافوقم با منو تماس خودت... بگم هم تو به خواستمینم خدا به_

. یدیشن  

. نداشت ستنیگر طاقت چشمانم گر ید. دمیکش یآه  

. باشه.... باز یریم یدار گفتم  قدر هر.... باشه.... محمد باشه_  

  حلقه کمرم دور دستانش بود، نشسته سرم پشت که  همانطور کدفعهی

 که زد هیتک اش شانه به سرم پشت. اش نهیس سمت دیکش مرا. شد

. نشست چشمانم در چشمانش  

 اگه.... نداره اشکال اما.... یکرد  تمیاذ حرفات  با امروز چقدر_

. بدم گوش حرفات به دارم دوست من... بگو ی دلخور ازم بازم  

.  شد غرق چشمانش  اهیس یها لهیت یتو نگاهم  



 خودت مراقب خدا رو تو.... جواد محمد یزی عز برام یلیخ_

. باش  

  ام یشانیپ به را اش یشانیپ و دی کش نییپا را  سرش. زد یپهن لبخند

. چسباند  

 بگم یخوایم حاال.... ادته؟ی دمیم بهت عقد از بعد گفتم که ییکادو_

   ه؟یچ کادوم

. بگو.... آره_    

  صورتم یتو نفسش که بود دهیچسب  ام یشانیپ به  هنوز اش یشانیپ

.  خورد  

   ادته؟ی... بود ات هیمهر جز.... یخواست ازم کربال  نیاربع هی_

.... خب_  

  کربال عازم باهم.... برگردم تمیمامور  از هللا شاء  ان خدا دیام به_

. میشیم  

! جواد؟ محمد یگیم راست.... واقعا؟_  

. زد لبخند  

بهت؟ گفتم هم دروغ حاال تا_  

. زدم حلقه  گردنش دور را دستانم و دمیچرخ  

  هیمهر من.... یبرگرد  سالمت بده قول.... بده قول.... جان محمد_

 حاللت.... هم یبش دیشه.... اگه .... اگه یحت.... بخشمینم رو ام

. کنمینم  



.  کرد ام  احاطه دستانش  

.... که هللا شاء ان.... دمیم قول.... چشم....  خدا دیام به_

.  گردمیبرم  

: گفت آهسته و زد صورتم به یا بوسه  

.  نمیبب  رو ات یتاب یب خوامینم.... باش آروم گهید حاال_  

  کنم پنهان او از را  اضطرابم توانستمیم فقط دیشا  شد؟یم مگر یول

. شدمینم آرام یول  
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  همان هم باز. شوم  داریب سحر تا کردم کوک شب  همان را لمیموبا

.  کند آرامم داشتم، دیام که ییقضا یها روزه نذر  

.  کردم در یخستگ یکم آشفته، اما نه، که خواب  

.شدم داریب خواب از خورد، زنگ لمیموبا یوقت  



.  رمیبگ آرام بلکه تا د،یخواب من  اتاقم در را آنشب جواد محمد   

.  دمیکش شیرو را پتو. بود خواب . کردم نگاهش یکم و نشستم  

. نکنم نگاهش ریس دل کی امدین دلم باز و  

  یلجباز و لج از را مانی گذشته خاطرات تمام اش  چهره به نگاه

  شدن عاشق تا  مان، ینامزد خوردن بهم و نیشرو یماجرا از ها،

. آورد ادمی به را همه ،! بود دیبع که یقلب  

. نشست لبم به خاطرات یادآوری از یلبخند  

 کنار  یزندگ لحظات چقدر. دادم نوازش آرام را شی موها اریاخت یب

. بود بایز او  

 یحت تا گرفته رفتار  و اعتقادات  از.... داشت فرق نیشرو با یلیخ

! عالقه  و عشق ابراز  

.  شد اریهوش انگار که دمیبوس را اش گونه آهسته و کردم خم سر  

. کرد نگاهم و زد پلک یچندبار  

  شده؟ صبح_

.  بخواب.... نه_  

   ؟یداریب چرا تو پس_

.  بخورم یسحر خوامیم من_  

!  ؟یسحر_  



  ساعد یرو. نداشت عادت خوابم  چراغ نور به  هنوز  چشمانش

: دیپرس و شد زیخ مین راستش دست  

  ؟یچ  واسه یسحر_

.  رمیبگ روزه خوامیم_  

!  امروز؟ نیهم_  

  داره؟ یبیع_

....  یول.... نه_  

.  زدم شی موها به وار نوازش یچنگ باز  

  یسحر نییپا رمیم من.... کن استراحت.... بخواب ریبگ_

. کنمیم دارتیب امیم دادن اذان.... بخورم  

  یغذاها از یکم . زدم  رونیب اتاق که کردیم نگاهم متعجب هنوز

 وانیل کی با  و کردم گرم کروفریما در را عقدمان شب ی مانده

  ها پله از هم جواد محمد دمید که  یناهارخور زی سرم نشستم یچا

. آمد نییپا  

:گفت و شد آشپزخانه وارد  

. رمیگیم روزه امروز منم_  

!محمد_  

: گفت خنده با  



 من و یریبگ روزه تو ه؟یچ.... بابا جواد محمد.... منو یکشت_

   رم؟ینگ

  شانه یرو دستش فشار با که زمیبر ییچا شیبرا تا برخاستم جا از

:  گفت گوشم  در و شد خم ام،  

 ستمین من یوقت هم تو بده قول.... زمیریم ییچا خودم.... نیبش تو_

. یباش خودت مراقب  

  ادامه که بردارد را یکی تا ها وانیل سمت دیچرخ نداده قول هنوز و

:داد  

  تیمامور رفتم که یروز از گفت  بهار ،یقبل یدفعه که اومد ادمی_

.  برگردم سالم من که یگرفت  روزه  سرهم  پشت برگشتم، تا  

: دادم جواب و کردم پنهان او از را لبخندم  

. داشتم قضا  یها  روزه_  

. مقابلم نشست یچا وانیل با  

  تا یریگیم قضاتو یروزها که یبود کرده نذر  گفت بهار یول_

. کنه حفظ بال از منو خدا  

.  شد آشکار یکم لبخندم  

....  کرده اغراق بهار_  

.  کرد غنچه  عمد به را لبانش  
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  نداشته؟ من تیمامور به یربط اصال پس... آهان_

.  داد ادامه که گرفت ام خنده  

....  یشد عاشقم اول تو کن قبول_  

: گفت  باز او که برخاست ام خنده یصدا  

.... هستم ات وونهید االن من.... عوض در یول.... ؟یدار قبول_

  یجلو  ز،یم نیهم پشت ادیم ادتی.... من لجباز دارم دوست یلیخ

.  برادر یبش کهیت کهیت یاله  ،یگفت حرص با ی جور چه مامانم  

 آه و شد غم پر نگاهم. رفت لبانم  یرو از لبخند من و دیخند خودش

. دمیکش  

.  خدا رو تو نگو.... محمد نگو_  

.  گرفت  را دستانم یفور  



....  موال به عاشقتم من.... منو نی بب.... ن؟ییپا یانداخت سرتو چرا_

  و لج اون از.... میدیرس کجا به کجا  از رهینم ادمی هم لحظه هی یحت

. یعاشق  و عشق ن یا به ها یلجباز  

. افتاد چشمم از یاشک قطره هم گرفت ام خنده حرفش از هم  

: گفت که چشمانش در زدم زل  

.... بفهمم اگه خدا به اما_  

. ترساند مرا یا لحظه که بود یجد قدر آن دشیتهد لحن  

  تیاذ خودتو ، ها  روزه و  نذر نیا با بفهمم اگه تو جان به_

. بخشمتینم.... یکرد  

  آرومم که یزیچ تنها یستین تو یوقت کن باور....  شمینم تیاذ_

  تو، یسالمت  قبال در کردم عهد خدا با دونمیم که نهیهم کنه،یم

. ارمیب جا به رو  قضام یها  روزه  

: گفت و زد لبخند  

. شد سرد ات ییچا_  

  جواد محمد  یبرا هم بشقاب هی خواستم خوردم، که را ام ییچا

. نگذاشت که کنم اضافه  

   م؟یبخور غذا  بشقاب هی از باهم یشیم ناراحت_

  لبخند یب لبان یرو او نگاه و بود لبش یرو لبخند یرو من نگاه

.  من  

  بشم؟ ناراحت چرا.... نه_



  و کرد عوض را  اش یصندل و گذاشت  خودش و من  نیب را بشقاب

.  من لبان یرو   هنوز او نگاه و بود غذا به نگاهم. نشست کنارم  

. گرفت دلم گه،ید بزن  لبخند هی.... ؟یخندینم چرا_  

 یا بوسه با را لبخندم و دیکش  جلو را  سرش یفور  که زدم لبخند

. ربود  

. شد رهیخ لبانم  به باز که رفت  سمتش نگاهم متعجب  یها حلقه  

. نمیبب بزن لبخند_  

  تکرار باز و د یبوس مرا باز که زدم لبخند و کردم  نگاهش متعجب

: کرد  

.... گهید  لبخند هی_  

. شد لبانش  شکار لبانم باز که شد دهیکش لبانم یرو لبخند  

!  داره عسل  طعم چقدر لبخندات یدونیم چیه_  

  کشتیم مرا ش یها عاشقانه. مردمیم او بدون من. دیلرز ام چانه

. حتما  

. ستم یگر یها یها  و ختمیآو گردنش دور را دستانم  

! شد؟ یچ!.... دالرام_  

 سراغ که یا  عاشقانه  مکان نی تر امن در. بودم آغوشش در من

.  نداشتم  ییآرزو چی ه گرید اش یسالمت و او  جز من. داشتم  



 تو که ینبیز  حضرت همون به قسم رو تو.... جواد محمد_

  خاک ارواح.... نذار تنها منو.... یباش حرمش مدافع یخوایم

. باش خودت مراقب.... پدرت  

 هیگر زمیعز.... هستم تو جان به.... هستم خدا به!.... جان دالرام_

 ببرمت نیاربع دادم قول  بهت!.... دالرام.... ینجوریا نکن

 اذان االن.... بابا یا  ..... دمیم قول بهت.... گردمیبرم.... کربال

.... ینخورد هم غذا لقمه هی.... دنیم  

. پاک را  چشمانم اشک و  کرد  باز گردنش دور  از را دستانم  

  قبل.... نمونده محرم تا یزیچ.... باشه؟.... کن  فکر نیاربع به_

  باشه؟.... گردمیبرم محرم
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. رفت جواد محمد  



  در فکر هزار. نشد نکنم هیگر چشمانش  یجلو که کردم یکار هر

  مضطرب و  کردن دیناام یبرا دادندیم جوالن  چنان و بود سرم

. نبودم کردنشان مهار به قادر که کردنم  

  آتش یها گدازه  مثل صورتم یرو  اش یخداحافظ  یها بوسه یجا

. سوختیم  

. افتاد او یخال یجا به نگاهم و برگشتم اتاقم به  

 امیا شروع به لیتبد رفتنش، با که یمشترک یزندگ شب نیاول به

.  شد ام ییتنها  

 یتو او یداماد  شلوار و کت و بود جعبه درون عروسم لباس

. اتاقم در زیآو کاور،  

.  دستم در عقدمان ی حلقه و بود نهیآ یجلو هنوز  عروسم گل دسته  

  کرده، بغض خاطرات، چشم در چشم و تخت ی لبه نشستم

. آوردم ادی به را   اش یخداحافظ  

  برو.... ؟یکنی م هیگر آخه چرا!....  دالرام یبد دق  منو یخوایم_

  از تا مسافرت بره شوهرشون خداشونه از که زنا ی همه مثل

.  باش خوشحال  برو بکشند، راحت نفس هی دستش  

.... یدار فرق مردا ی همه با هم تو.... ستمین زنا ی  همه مثل من_

 نمي اشک ینجور یا رفتنت بخاطر حاال ،ینبود خوب نقدریا اگه

. ختمیر  

. یشاد تا داشت غم از نشان شتریب که یلبخند. زد لبخند یفور  



  نوازشم آرام. گذاشت ام گونه ی رو و کرد دراز  را  راستش دست

 ،ینفس قدر به تنها و دیبوس قیعم  مرا. دیکش جلو  را  سرش و کرد

. دیکش عقب را سرش  

 که یقیعق انگشتر هم تو.... منه با یدیخر برام که  یقیعق انگشتر_

 تو ادی کنم، نگاه که انگشترت به من... کن دستت دمویخر برات

  گهید حاال.... من ادی ،یکن نگاه  که من انگشتر به هم تو و افتم یم

. بزن لبخند  

:گفتم و  دمشیبوس اشک و بغض با تنها  

... زنمینم لبخند من ،یواست نجایا هم صبح فردا تا .... محمد برو_

. برو پس.... کنمیم هیگر فقط رفتنت دنید با من  

: گفتم باز و کردم او به را پشتم و دمیچرخ  

. جواد  محمد برو_  

  نشاند سرم یرو که یا بوسه و دمیشن را دیکش که  یپر نفس یصدا

. ستادیا اما شد دور من از یقدم چند و  

:گفت آهسته که دی لرزیم میها شانه  

.... دالرام یزی عز برام یلیخ_  

 سقوط   اط،یح در شدن بسته یصدا  با. در سمت شد تند شیها قدم و

.  ستمیگر و ن یزم  سمت کردم  

!  نداشت یتمام  ها اشک نیا  



 اداره جواد محمد کردند، یم فکر  بهار و مستانه ظهر، از بعد تا

 یجسم حال با  مرا حال که بودم کالفه و حال یب  آنقدر من و است

  مخصوص، دمنوش وانیل دو افطار از بعد و گرفتند اشتباه ،یگرید

.  دادند خوردم به زور به  

 ی بشکه ک ی به لیتبد باشم، سالن یتو شب  اخر تا اگر دمید

 زنگ تلفن که رفتم ها پله سمت خاطر نیهم به. شومیم دمنوش

.  خورد  

. کردم ستیا سوم ی پله ی رو من و برداشت را  یگوش بهار  
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! داماد یآقا سالم... الو_  

  و تلفن سمت برگشتم که کرد  هول چنان مرا جمله، کی همان و

. ام ستادهیا سوم  ی پله یرو که رفت ادمی پاک  



 سمتم مستانه و  بهار که سالن کف شدم پرت سوم ی پله از چنان 

.  دندیدو  

! دالرام_  

:دمیپرس بهار از درد آنهمه با اما گرفت درد یبدجور دستم  

  بود؟ جواد محمد_

. زد  یشخندین بهار  

   نشد؟ که تیطور!.... خبره چه_

.  خوبم.... نه_  

. برداشت باز را تلفن  یگوش بهار برخاستم، جا از من تا  

 تا که شده تنگ برات دلش اونقدر زنت نیا.... جواد محمد الو_

 ییکجا.... نییپا کرد پرت  ها پله از خودشو  جواد، محمد گفتم

   ؟یگیم  واقعا.... ت؟یمامور.... خونه؟ یا ینم چرا.... پس؟

.  رساندم او به را  خودم لنگان لنگ که آمد من سمت بهار نگاه  

:گفت و داد من به را  یگوش بهار  

  ؟یدونستیم تو_

. گرفتم را یگوش و گذاشتم جواب یب را  سؤالش  

. محمد.... الو_  



  هی هنوز.... ؟یافتاد  پله تا چند از ؟یخوب.... محمد جان.... سالم_

  کور هیگر با چشماتو یبخوا حاال از.... نگذشته رفتنم از روزم

! نمونده چشمات  از یزیچ گهید برگردم من تا یکن  

  ؟یخوب... تو.... خوبم.... نشد یزیچ_

: گفت محمدجواد که نبودم راحت مستانه و بهار قیدق نگاه ریز   

  مایهواپ سوار رمیم دارم... بزنم زنگ تونمینم گهید.... خوبم_

  باز بهار و مامان یجلو.... بدم لیتحو رو ام یگوش دیبا.... بشم

  هم خدا رو تو.... باشه؟.... بشن نگران هم اونا که ینکن هیگر

.  نکن هیگر  

. دمیکش یآه  

.... باشه_  

: گفت آهسته  

باشه؟....  نمینب رو ات  غصه.... دارم؟ دوست یل یخ که یدونیم_  

.... باش خودت مراقب.... باشه_  

.  مامان یدیم رو یگوش حاال.... هستم_  

. گرفتم سمتش را یگوش که کردیم نگاهم داشت مستانه  

  و گرفت را میبازوها. ستادیا مقابلم بهار که گرفت  را یگوش مستانه

: دیپرس آهسته  

   ه؟یسور رفته جواد محمد_



. دیکش آغوش در مرا  بهار که دادم تکان  سر بغض با  

 هی روزید از دم ید... دالرام؟ ینگفت بهم چرا.... رمیبم.... یاله_

. چشماته تو یغم  

. زدم لب آهسته  

.... نگو مستانه به_  

. فشرد یهمدرد نشانه به را میبازو و  داد تکان یسر  
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  مستانه#

 

. بود رفته یتیمامور به جواد محمد  

! دالرام با عقدش روز از بعد درست  

.... دالرام و  



  یگاه اما کند،  پنهان من از را چشمانش  غم کرد،یم یسع آنکه با

  از یدور یبرا  و زدیر یم اشک  یواشکی چطور، که دمید یم

. کندیم یدلتنگ جواد، محمد  

 من به تلفن یپا  جواد، محمد که بود ییحرفها... تر سخت آن از

. گفت  

  شما به رو کارها و نباشم مدت هی مجبورم که دیببخش.... مامان_

  همون خونه هی خودت، ی تجربه و دالرام ی قهیسل با.... بسپارم

 خونه دیخر دنبال دیبا عقد از بعد یگفت.... دیریبگ  خودتون یکینزد

  شونه یرو گذاشتم رو  کار نیا د یببخش... نشد وقت یول.... باشم

 و دیبخر رو دالرام ی هی جهز هم بهار باکمک.... شما یها

  سر.... کشهیم  طول تمیمامور کم  هی من.... جان مامان.... دینیبچ

  الیخ و فکر نهینش تا هیزیجه و  خونه دیخر با دیکن  گرم رو دالرام

  باشه؟.... کنه

   ؟یهست قولت سر.... یرینم هیسور یداد قول تو جواد محمد_ 

. لرزاند را دلم اش خنده. دیخند  

 سخت تمیمامور.... نباش نگرانم.... برگردم که دمیم بهت قول_

  سخت بهش دالرام دونمیم.... من و.... شهیم یطوالن یول ستین

. گذرهیم  

: دمیپرس باز نبود، من به حواسشان که بود دالرام  و بهار به نگاهم  

   ه؟یسور  یریم یدار.... بگو  رو  راستش_



....  بدم لیتحو کنم خاموش دیبا رو ام یگوش.... برم دیبا... آخ آخ_

  خواستم یچ نره ادتی.... خداحافظ.... گلم مامان دارم دوست یلیخ

 تا خودمو کنمیم یسع  دالرام، جان به.... خودت جان به.... شما از

  نیاربع ببرمش دادم قول دالرام به.... برسونم نیاربع از قبل

.  کربال  

 یتو اشغال بوق و کرد قطع  بزنم، یحرف خواستم تا. گرفت دلم

. دیچیپ گوشم  

 یزیچ که گفت یم هم اش یر ی گ گوشه و دالرام سرخ چشمان

.  داندیم  

  و ازاردیب مرا بخواهد که نبود یقبل  دالرام آن گرید دالرام نیا اما

. کند ناراحت  مرا شیحرفها با  

  رفته هیسور جواد محمد که بکشم زبانش  ریز از خواستم یبار چند

.  کرد عوض را بحث یقیطر به  بار هر اما نه؟ ای  

  را  دستش کباری  رفت، رونیب خانه از و کرد بهانه را دیخر کباری

 که جواد، محمد  یحرفها سمت دیکش را بحث  هم کباری و دیبر

. بودم کرده بازگو دالرام و  بهار یبرا خودم  

  گذشت،یم  که روز هر. گذشت جواد محمد رفتن  از هفته کی

. دمیدیم تر  قراریب را دالرام  

  یم بهانه هزار  شیبرا و کردیم  پنهان من از را  چشمانش یسرخ

. دیتراش  



 همان  جز نبود یا  چاره شده، تنگ جواد محمد یبرا دلش دانستمیم

. جواد محمد شنهادیپ  

.... خانه دیخر دنبال میافتاد و میکرد صحبت دالرام با بهار با ناچار

.  شدیم رفع یحت هم من یتنگ دل لهیوس نیا به دیشا  
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  و بهار با. میکرد دایپ خودمان یک ینزد همان خواب، دو یا خانه

. میرفت خانه دنید یبرا دالرام  

  داشت ازین یزکاریتم یکم. بود خانه به نگاهم. بود یخوب ی خانه

. بود خوب اما  

. بود  مهمتر دالرام نظر حال هر به  

   جان؟ دالرام چطوره_



 اش شانه به یدست  که بود مانده خواب  اتاق ی پنجره یرو  نگاهش

. زدم  

.... جان دالرام_  

 اشک یفور  من، دنید با و  برگرداند عقب به سر لحظه کی

.  زد لبخند و کرد پاک را  چشمانش  

.... خوبه_  

  شده؟ تنگ جواد محمد یبرا دلت_

. داد قورت یسخت به را بغضش  

. دادم اش شانه به یفشار و انداختم اش شانه یرو را دستم  

  ناراحت من از خته،یر  اشک واسش ینجوریا خانومش بفهمه اگه_

. کرده من  به رو  تو سفارش یکل.... شهیم  

. دیترک بغضش ناگهان  

. آمد خواب  اتاق سمت دالرام ی هیگر ی صدا با هم بهار  

  شده؟ یچ_

:گفتم دمیکشی م آغوش در را دالرام  کهیحال در  

.... کرده شوهرشو یهوا دلش_  

 حال نتوانست هم خانه دنید یحت. شد ناراحت و  متاثر هم بهار و

. کند خوب را  ما از کدام چیه  



  خانه به زود میشد مجبور. حال یب یکم و بود روزه دالرام

 سر بود یروز چند که  اریمه م،یشد خانه وارد که نی هم. میبرگرد

:  گفت بلند ییصدا با بود، امدهین خانه و بود شرکتش ی پروژه  

   د؟یدید منو دیشد  خوشحال.... ها خانم.... به به_

 یحال یب و کرد یسالم تنها. نه دالرام اما. میزد  لبخند بهار و من

.  رفت اتاقش به و کرد بهانه را  

.  شد متاثر دالرام حال دن ید از هم اریمه  

  شده؟ چش دالرام_

.  کنارش  مبل یرو نشستم  

  تماس گهید و تیمامور رفته که شده  یروز ده جواد محمد_

. نگرفته  

. دیکش یپُر  نفس هم اریمه  

!  عقد؟ از بعد درست.... رفت یم  گهید وقت هی کاش.... بابا یا  _  

.  گهید تهیمامور.... که ستین خودش دست_  

  د؟یبود کجا شماها  حاال خب_

  خونه براش  خواستمیم که رو نیزم پول یباق گفته جواد محمد_

.  میکن دایپ کاینزد  نیهم خونه هی زودتر  میبر بخرم،  

د؟یکرد دایپ هم یزیچ_  



 دمیپرس دالرام از قدر هر یول بود خوب.... مید ید خونه هی_

. نگفت بگه، نظرشو  

 تو و من دیبا.... نداره رو کارا نیا ی حوصله و حال االن دالرام_

  تونمیم و مهندسم هی من باالخره.... خونه دنبال میبر

  رو خونه خانم، هی نظر از هم  شما  بفهمم، رو خونه رادیا و بیع

 با هم  رو دالرام بود، خوب که میدید یزیچ اگه ،ی کنیم یبررس

. میبریم خودمون  

:گفت یشوخ به و شد  سالن وارد یچا ینیس با بهار  

  ست؟ین مهم براتون یپزشک  آخر ترم یدانشجو  هی نظر_

. دیخند اریمه  

.  باشه نداشته یز ی چ یروسیو خونه، ینیبب  یایب دیبا.... اتفاقا چرا_  

. کرد کج یشوخ به را  سرش بهار  

!  یندازیم دست دخترتون حاال.... بابا_  

. دیگز جوابش در را  لبش هم اریمه  

  بازار دیبر ریبگ رو دالرام دست شما.... دکتر خانم دیدار اریاخت_

  ما داماد و عروس تازه نیا داست،یپ که نجوریا.... هیزیجه دیخر

  نیا دیبا برگرده، جواد محمد تا.... ندارن یعروس گرفتن قصد

. بره میبفرست رو دختر  

.... چشم_  
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. گشتم خونه دنبال اریمه با آنروز  یفردا از   

  برود بازار به او با تا کرد یراض را دالرام ترفند  هزار با هم بهار

.  کند هیته  را اش هیزیجه و  

  تمام. نبود یعاد  دلشوره نهمهی ا. داشتم یبد ی دلشوره چه من و

 ده گذشت از بعد حاال و بود روزه ده جواد، محمد یها تیمامور

. نبود جواد محمد از ی خبر هنوز  روز  

  تاب یب آنقدر. آوردم یم کم داشتم هم خودم چ،یه  که دالرام گرید

 زنگ جواد محمد همکاران از ی کی به ناچار کروزی که بودم شده

. زدم  

  اما نشود، متوجه  دالرام تا کنم صحبت آرام کردم یم یسع آنکه با

.  بود حرفها  نیا از تر زیت او  یها گوش انگار  



 چهارده االن.... هستم جواد محمد مادر من.... پسرم سالم.... الو_

 شما  به گرفتم دلشوره.... ندارم ازش یخبر و تیمامور  رفته  روزه

.  زدم زنگ  

. شد  سالن وارد بود  ختهیر بهار و من یبرا که ییچا ینیس با دالرام

 و ستادیا مقابلم  همانطور و نگذاشت هم  زیم یرو را ینیس یحت و

.  شد جواد محمد  از یخبر منتظر  

   جواد؟ محمد کدوم.... ارمینم جا به.... سالم_

. پورمهر جواد محمد.... پورمهر_  

: گفتم  باز دلشوره با من که کرد سکوت  

.... دیبد هم ما به د یدار یخبر ازش اگه خدا رو تو_  

... هللا شاء ان ادیم.... نباش نگران جان مادر_  

 طول هفته دو که رفته ینم  یتیمامور حال  به تا اصال آخه_

.... بکشه  

.  داره فرق دفعه نیا.... خب_  

 یب از ُمردم.... بگو یدار ی خبر اگه زتیعز جان... پسرم_

. یخبر  

: گفت لب ریز و  دیکش یپُر نفس  

. آخه بگم یچ.... هللا اال اله ال_  

. شده  یطور که  شود خبردار شستم تا بود یکاف جمله  کی همان و  



: گفتم هیگر با  

  که یدونیم خودت تو... کنمیم دق  دارم.... جان مادر  بگو من به_

.  پسرم الاقل بده  ما به یخبر هی.... شنیم  نگران جور چه مادرا  

  و شوکه دست، در ییچا ینیس  همان با ستاده،یا  مقابلم هم دالرام

: گفت که کردیم  نگاهم هراسان  

.... شده محاصره داعش توسط شدن،  اعزام ها اون که یا منطقه_

.  فقط دیکن دعا  

: گفتم لب ری ز تنها من و  

.... نیحس ای_  

: گفتم لب ریز و افتاد دستم از یگوش  

!  داعش_  

  گوشم در بود دالرام دست در که ییچا ینیس خوردن نیزم یصدا

.  دیچیپ  

. دیکش غیج بلند دالرام  

.... جواد محمد_  

  آرام مرا دانستینم بهار چارهیب. نبودم عالم نی ا در انگار من و

. را دالرام ای کند  

  شده، رهیخ رو به رو وارید به آرام، من و دیکشیم  غیج فقط دالرام

.  ستمیگریم  
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.  بود ریدرگ ذهنم باز اما دمیشنیم  را اریمه یصدا  

.... نشده یزیچ.. زمیعز دهیبع تو از.... منه؟ با حواست مستانه_

  رنیم یخود  یروهاین یبزود... شده محاصره  منطقه اون گفتن

  تو نکن داغون خودتو  ینجوریا.... انیم در محاصره از و کمک

 به لب کال دالرام ،ی زیریم اشک ینجوریا تو یوقت  از.... خدا رو

.... نکرده هم افطار یحت... نزده غذا و آب  

.  دمیشن را   اریمه آخر ی جمله  همان انگار  

! دالرام_  

.  رفتم دالرام اتاق سمت بیعج ییروین با و برخاستم جا  از یفور

  با دارد یطور چه بهار دمید و  کردم باز زدن در  یب را اتاق در

. کند افطار که کند اش یراض بلکه تا زند یم  حرف دالرام  



.... دالرام_   

.  زد ادیفر هیگر با که افتاد من به اش نشسته خون به چشمان نگاه  

   پس؟ شد ینطوریا چرا.... کردم نذر براش من_

:داد جواب  من یجا به بهار  

 جیبس یدوستا به....  خدا رو تو نکن یناشکر.... که  نشده یطور_

 14000 نذر براش همه دادن، امیپ ئتیه یها بچه  به دادن، امیپ

. کن دعا هم تو میکنیم دعا میدار.... برداشتند صلوات  

 لبه از یفور بهار که نمیبش نیزم  یرو خواستم و  شدم اتاقش وارد

 سر یباال هم  خودش. داد من به را شیجا و برخاست تخت ی

. ستادیا دالرام  

  باز چشمانش که  بود ستهیگر آنقدر. بود دالرام صورت  یرو نگاهم

. انداختم اتاقش یوارید ساعت به ینگاه. شدینم  

  چنده؟ ساعت یدونیم_

.  گرفتم را  دستش آرام من و  کرد نگاهم تنها  

  افطار هنوز.... گذشته اذان از ساعت سه و شبه ده ساعت_

 االن جواد محمد اگه نظرت به.... یختیر اشک همش و ینکرد

  بلند.... دختر یر یگیم معده زخم  فردا.... کرد؟یم  چکار بود نجایا

. کن  افطار برو شو  

  و انداخت گردنم  دور را دستانش. نشست چشمانش در اشک باز

. گرفت یم آغوش در مرا دالرام که بود یبار نی اول نیا. ستیگر  



  بهتر شماها..... کنم  چکار بگو بهم خدا رو تو... جون مستانه_

.... بشنوه صدامو خدا کنم چکار بگو بهم.... دیدونیم  

.  دمیکش شیموها به یدست آرام  

  هم االن نیهم خدا ،یریگیم روزه یدار است هفته دو االن تو_

 که دهینبخش رو گناهانم هنوز خدا د یشا گمی م همش... شنوهیم صداتو

. اومد محمد  سر بال نیا  

.ستیگر باز من آغوش در او و  

 ببخشتت، خواستینم و نداشت دوست اگه خدا... زمیعز نه_

 خدا شیپ ما ی  همه از االن تو.... کردینم راهت  به سر ینجوریا

  هنوز که یا روزه  زبان نی هم با.... کن دعا تو.... یزتریعز

.  ینکرد افطار  

  رو جواد محمد.... خداااا.... برگردون رو جواد محمد.... خدااااا_

.  رینگ ازم  

  نی آم کرد،یم دعا  داشت نکرده، افطار هنوز که او با و بستم چشم

. گفتم  

 خودش حتم به دالرام باختم،یم را  خودم من اگر. بود اریمه با حق

! کشتیم غصه شدت از را  

 یزندگ تمام.... انگار من و نداشت را  ها غصه نیا طاقت  هنوز او

....  ها غصه نیا از بود شده پر ام  

 



 

 

گانه ی_هیمرض# محبوب سندهینو  قلم به        

 

     سندهینو واسم کانال  نکیبال یحت حرام_رمان_یکپ# 

 

           عشق  ثیحد کانال          

 

           • . • . •  

 

•┈┈••✾❣✾••┈┈• 

 @hadis_eshghe 

•┈┈••✾❣✾••┈┈• 

 

             اول پارت به رفتن        

 



https://eitaa.com/hadis_eshghe/18459 

   2چکیپ_مثل#

   نیآنال_رمان#

500_پارت#  

  

 

 

. بود یشانیپر و  سخت یروزها  

.  کردیم هالک هیگر با را خودش چشمانم، یجلو داشت دالرام  

 که بود هفته سه  از شیب و گرفتیم روزه  روز  هر  هم یطرف از

. بود گرفته روزه  هم سر پشت  

 به یکم و ردی بگ روزه نتواند ماهانه، یمرخص با که بودم دواریام

  تا خوردیم قرص ؛ کرد  اعتراف خودش که دهد استراحت  خودش

. ردیبگ روزه  گردد، یم  بر جواد محمد که یروز تا بتواند  

 قبول ردینگ سخت خودش به آنگونه تا کردم صحبت او با هرقدر

. نکرد  

 آرام ینطوریا و.... الزمه جواد محمد یسالمت ی برا گفتیم مدام

. شودیم  

بود  شده کم توانش انگار اما بود آرام  



  کنار در من و....  عقدش  روز از  الغرتر یحت!.... بود شده الغر

. بودم هم دالرام حال نگران جواد، محمد یبرا  میها ینگران  

. گذشت جواد محمد نبود از ماه کی  

 بلکه کردند گرم را دالرام و من  سر ترفند هزار با بهار و اریمه

  حال هم بهار و  اریمه یها ترفند  یحت اما میکن یطاقت یب کمتر

. نکرد خوب را  ما نگران  

  محمد یبرا خواستمیم که یا خانه. بود کامل دالرام ی هیزیجه

....  نبود جواد محمد از یخبر هنوز  اما شد یداریخر بخرم، جواد  

....  اریمه و بودم من فقط. امدین خانه دیخر یبرا هم دالرام یحت

. داشت هم یخوب رینورگ. بود یقشنگ ی خانه  

  نقشه خوش ار،یمه قول به اما. ساخت سال چند ،یمتر 80 یا خانه

.  خوب مصالح و  خوب رینورگ با  

  هر  اریمه م،یکرد   یداریخر را جواد محمد ی خانه که یروز از

.   بردیم شان خانه به د،یخریم دالرام هیزیجه  یبرا که یزیچ  

  با برگردد، جواد محمد یوقت نکهیا و خانه، دمانیچ یهوا به بایتقر

  آرام را دالرام بروند، خودشان  یزندگ سر دیبا ساده، یمهمان کی

. داشتم نگه  

 آنکه از زودتر. شد دهیچ زود یل یخ جواد، محمد و دالرام ی خانه

  رو عقدشان یها  عکس از تا چند  دالرام یحت. کردم یم را فکرش

. زد  شانخواب اتاق در و کرد قاب  



  جواد، محمد یب شد، یداریخر جواد محمد نام به  که یا خانه اما

. بود بیغر یلیخ  

  ی بهانه با روز  هر. دالرام احزان ی کلبه بود شده که آنقدر

 و  سرخ یچشمان با و رفتیم آنجا به روزه، زبان با خانه، دمانیچ

.  گشتیبرم هیگر از آلود پف  

  که یطور.... آوردم کم هم خودم یحت دالرام، یطاقت یب دنید با

 بلند دالرام، چشمان مقابل یحت یگاه . دمیفهمینم را  خودم حال گرید

.  ستمیگریم  

 تنها حاال و بودم کرده تحمل را یسخت  هر جواد  محمد بخاطر من

 ماندن زنده یبرا  قلبم یها تپش دیام که یکس تنها.... حامد ادگاری

! نبود کنارم بود،  

  کرده جواد محمد  بازگشت یبرا که یینذرها و بودم برداشته یدفتر

. نوشتمیم  آن در را بودم  

  نیتمر یصدا  که سال هر خالف بر و بود محرم  اول شب درست

.  بود کور و سوت خانه د،یچیپیم خانه در جواد محمد یمداح  

  و ماندم من رفتند، ئتیه به هم  با دالرام و بهار یوقت. گرفت دلم

. دهم سر  توانستمینم دالرام، چشمان یجلو که ییها ناله  

 از بعد. نبیز حضرت به کردم هی هد  نماز رکعت دو  و گرفتم وضو

.  شد یجار اشکانم نگفته، نماز،  

 به برادرت ی وقت منتظرت یچشما  به قسم رو تو.... جان خانم_

  مهیخ به برادرت ،ی بود منتظر لحظه هر یوقت.... رفت دانیم



  برادرت چشمان به قسم رو تو.... جان خانم.... برنگشت و برگرده

  خانم ندارم رو شما صبر من.... برگردون من به  رو پسرم عباس،

  خانم ستمین نبیز  من.... جان خانم  ندارم رو شما طاقت  من.... جان

.  برگردون بهم منو جواد محمد.... جان  
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  ناچار اریمه من،  یها هیگر و  دالرام یها یقرار یب بخاطر باز

. ردیبگ تماس جواد محمد همکار با شد  

.  آمد یگرید خبر نباریا و  

  قلبم گرید. آورد در پا از مرا خبر نیا و. بود شده  ریاس جواد محمد

.  بود دهیرس  آن توقف زمان دیشا. دیکش ینم  

  یها تپش همان  جز یزیچ ام، یزندگ ی گذشته ی ها یسخت تحمل

.  بود نگذاشته قلبم یبرا را سرد  



 با  من. بردیم نیب  از داشت را خودش. سوختیم دالرام  حال به دلم

  جواد، محمد  اسارت خبر دنیشن  از یروز چند ناراحت قلب آن

.... دالرام اما شدم ضیمر  

 هم  یکس چیه با.... ختینر هم  اشک قطره کی ی حت گفتیم بهار

. نزد حرف  

. بود کرده نگرانم نیهم و  

  جان میپاها یکم کردم، استراحت اتاقم در روز سه آنکه از بعد

.... نه قلبم اما گرفت  

. رساندم سالن به را خودم دالرام دنید یبرا تنها  

 دارد دمید کردم  دقت. کردیم  کار روزه، زبان همان با داشت

. کند یم زیتم را خانه یاساس  

   زم؟ی عز یکنیم چکار... جان دالرام_

....  کربال میبر نیاربع داده قول من به.... گردهیبرم  جواد محمد_

.  ادیم که دونمیم.... ادیم یزود به  

  سالن به هنوز و نشستم ها پله یرو.  رفت میپاها از رمق  باز انگار

. نگاه دالرام به و کردم بغض ده،ینرس  

. بود ییفرسا طاقت  و سخت امتحان نیا. گرفتم آتش. سوخت قلبم  

. کنم تحمل توانمیم ی ک تا دانستم ینم  

  را پسرم تا بودم کرده  زمان امام مادر نذر صلوات 100 شب هر

.  برگرداند من به  



! نبود را  محرم کل جواد محمد  که یسال نیاول. رفت  محرم  

. بود شده تنگ شیها یمداح و  شعرها یبرا دلم  

  و کردمیم زمزمه  را شی شعرها از یکی خودم،  خلوت در یگاه

. دیرس هم عمه و جان خانم به جواد محمد اسارت خبر. ستمیگریم  

 یها بچه کل....  بهار و دالرام و من تنها نه. کردندیم دعا همه

 و بودند شده خبردار همه.... دیشا  ما ی محله کل.... جیبس و ئتیه

.  کردندیم دعا  

  نام مسجد، در  هیرق حضرت شهادت  مراسم در گفت یم بهار یحت

  منتظر همه حاال. خواندند بیجی  ام شیبرا و آوردند را جواد محمد

.  بودند جواد محمد از یخبر  

  محمد همکاران از  نفر چند همراه  به جیبس ی فرمانده شب کی یحت

. آمد دنمانید جواد  

.  شود جواد محمد از یخبر ریگیپ خودش داد قول و کرد یهمدرد  

  که بود مین و ماه دو کینزد.... لرزاندیم را دلم یریگیپ نهمهیا و

  ،یخبر یب نیا و مینداشت او از جواد، محمد اسارت جز یخبر

.  کرد یم وانهید مرا داشت  

....  نه جواد محمد اما د یرس  هم نیاربع   

. دمیترسی م نیهم  از من و  



 خورده قرص هم سر پشت ماه  دو از شیب. شد د یناام دالرام دیام

  شیکربال قول که ینیاربع دنیرس فرا با حاال و ردیبگ روزه تا بود

. نداشت یخوش حال دالرام بود، داده او به جواد، محمد را  
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 حال صبح  اول از آنروز انگار. بود دالرام دنبال نگرانم نگاه

. نداشت یخوش  

 را دستم مدام بزنم  یحرف خواستمیم تا و بود خانه آنروز هم اریمه

. کرد  یم زمزمه آهسته و گرفتیم  

 که باش خودت فکر شتریب.... باش  نداشته یکار دالرام به ادیز_

.  ناراحته قلبت  

. آمد یبیعج و بلند یصدا نشده تمام اریمه  حرف هنوز  

. میدیدو آشپزخانه سمت اریمه همراه  



. میشد هل  مانیدو هر. بود رفته حال از آشپزخانه کف دالرام  

. دیکش یم ادیفر اریمه  

.... بهار_  

 هیگر با زدمیم یلیس دالرام صورت یتو آرام  کهیحال در من و

. کردمیم شیصدا  

.... دخترم.... جان دالرام_  

 با و بود هوش یب. میبرد اتاقش به را او اریمه و بهار کمک با

.  گرفت را فشارش بهار اما  زد زنگ اورژانس به اریمه آنکه  

. کنم درست قند آب براش رمیم.... نهییپا یلیخ فشارش_  

  کهیحال در و گرفتم دستم در را  دالرام سرد دست رفت، که بهار

:گفتم  هیگر با فشردمیم  دستم انیم آنرا  

  گفت،یم بهار.... شده فیضع گرفته، روزه  سرهم پشت بس از_

. گرفته روزه یسحر  یب ریاخ روز چند نیا اصال  

.  دیکش دالرام صورت به یدست  کالفه اریمه  

. بابا یشنویم صدامو.... جان دالرام_  

. کرد بلند یکن را  دالرام سر  اریمه و آمد قند آب وانیل با بهار  

. ختیر دالرام دهان به قند آب  قاشق قاشق بهار  

....  زمیعز  کن وا چشماتو.... جان دالرام_  

. افتاد هیگر به دالرام حال یبرا هم بهار  



. دمیکش ادیفر. شد تمام  طاقتم لحظه همان   گرید من و  

!  ؟یگرفت من از بود یامتحان چه  نیا.... خداااااا_  

.  شد همزمان هم با خانه زنگ و تلفن  زنگ یصدا  

. برخاست یفور بهار  

.... اومده  اورژانس حتما_  

. برنداشت را تلفن  یکس و میبود دالرام سر یباال هم اریمه و من  

:  گفت و زد دالرام  صورت به یلیس  باز اریمه  

.... بگو یزیچ هی بابا.... جان دالرام_  

. زد پلک  یسخت به و خورد  تکان دالرام یها پلک یکم  

.  زدم شیصدا شد لیتبد اشک به که یشوق با  

  ؟یخوب.... جان دالرام_

:گفت یفیضع یصدا با  و شد باز زحمت به خشکش لبان  

  محمد پس چرا.... چرا؟.... خوندم استغاثه.... نماز  من.... من_

  ومد؟ین

. ختیر اشک آرام و  

  همراهش تنها و نداشتم دالرام یبرا یجواب. سوخت جگرم

.  ستمیگر  
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ُرم  کی و اورژانس . زد  دالرام به س   

  یم طاقت یکم بلکه داشت ما ی ها ینگران یبرا هم ییدوا کاش

. میآورد  

  نه داشت یخوب  حال نه. میبود دالرام مراقب ظهر از بعد تا همه

. آمد یم  بند شیها اشک  

  داشت بهار. آمد دالرام اتاق به مهیسراس اریمه که  بود ظهر از بعد

 کنم قانعش کردم یم یسع هم  من و دادیم غذا دالرام به زور به

. شد باز اتاق در که  بخورد غذا یکم  

  که یحال در و  کرد نگاه دالرام و  من به اشک پر  یچشمان با اریمه

: گفت داشت دست در را لشیموبا  

. بود جواد محمد ی اداره از یک ی... االن نیهم....  زدن زنگ_  

:دیپرس و نشست تخت یرو یفور هم دالرام. شد حبس نفسم  

  شده؟ یچ_

: گفت ردیبگ را  اشکانش یجلو توانستینم که یحال در اریمه  



 تونستند و کردند  حمله ها یداعش  مقر به جواد، محمد یها  همرزم_

  مجروح فقط.... فقط.... است زنده..... کنند دای پ رو جواد محمد

  هیسور یها مارستانیب از یکی یتو یا دوهفته د یبا گفتند.... شده

.  رانیا بدن انتقالش بتونن تا بمونه  

.  برخاست دالرام و  بهار و من ادیفر بلند یصدا  

  در کهیحال در دالرام و. میزدیم  غیج شوق از هم  و میستیگریم هم

.  کردیم تکرار  بلند ستیگریم بهار آغوش  

  باورت بهار.... داد جوابمو  زهرا، حضرت به استغاثه نماز_

! است زنده جواد  محمد.... شه؟یم  

! آنروز کردم دای پ یخوب حال چه  

.  دیتپ یم نو  از دوباره قلبم انگار. شدم جوان دوباره  کردم حس  

  باز دالرام. میافتاد جوش و جنب به همه باز آنروز یفردا از

. شیها روزه گرفتن به بود کرده شروع  

 نباریا گفتیم شد، خواهد بد  حالش باز که گفتمیم او به قدر هر

. شودینم  بد حالش گرید  

!  انگار  کرد زنده دوباره  را  ما جواد، محمد بودن زنده خبر  

  هم را آنجا دیبا گفتیم و زدیم  سر شان خانه به روز  هر دالرام

. باشد آماده جواد،  محمد آمدن یبرا تا کند زیتم  



  منتظر صبرانه یب. بود گرفته جان خانه در بیعج یشوق  و شور

 به جواد محمد انتقال خبر بعد روز چند که میبود  جواد محمد آمدن

.  دیرس ما به تهران یها مارستانیب از یکی  

  اریمه. میافتاد جوش و جنب به همه. بود یا العاده  فوق روز  آنروز

. میکن  یقربان گوسفند  کی دیبا گفتیم  

  شوق از فقط دالرام و میریبگ یمذهب مراسم کی دی با گفتیم بهار و

  ییبال چه میدانستینم قایدق هنوز اما  ختیر یم اشک و زدیم لبخند

! آمده جواد محمد سر  
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 میرفت  مارستانیب به جواد، محمد دن ید یبرا که را  یروز وقت چیه

. کنمینم فراموش را  



  هنوز من  یول. دیخندیم لی دل یب که داشت شوق  آنقدر دالرام

 میبرا را اتفاق کی دینو باز که داشتم یا دلشوره. بودم آشوب

. داشت  

  لبخند ماه سه از بعد و بود دهیپوش یقشنگ یآب  یروسر دالرام

. زدیم  

 شوق، شدت  از. میرفت  مارستانیب به بزرگ یگل  دسته با همراه

. دواندیم مارستان یب یراهرو  در مرا میپاها  

.  دیپرس یپرستار ستگاهیا از و بود  ما ی همه از تر  جلو اریمه اما  

  پورمهر، جواد محمد نام به آوردند هیسور از مجروح هی دیببخش_

  اتاقه؟ کدوم

  ساعت از بعد حتما گفتن، شونیا دکتر.... فقط 204 اتاق... بله_

. دارند صحبت  باهاتون مالقات  

....  حتما بله_  

  دست  با و دیدو جلو دالرام. بود ها  اتاق ی شماره دنبال چشمانم فقط

. است کرده دایپ را اتاق که کرد اشاره  

 یخصوص اتاق  کی جواد، محمد اتاق. میرفت سرش  پشت هم ما

. اتاق درون  جواد محمد  تخت تنها و. بود  

 باند با سرش که رفت یجواد محمد سر یباال شوق با دالرام

. بود پانسمان و زخم  از پر صورتش و بود  شده بسته یدیسف  

. زد  خشکم در یجلو  



  را  سرش یحت. اتاق ی پنجره به نگاهش و بود شکسته دستش کی

. نمیبب درست را  او که برنگرداند  

  به.... طلبت یکی.... نداره اشکال باشه... کو؟ سالمت.... محمد_

....  کن سالم مادرت به الاقل  یکنینم سالم من  

  سکوت  هم بهار و اریمه. بروم جلو  که کرد اشاره دست با دالرام  

 محمد دست و رفتم جلو که کردندیم ام نظاره تنها و بودند کرده

. گرفتم را جواد  

  یبرگردون سرتو یخواینم.... ؟ یشنویم صدامو.... جواد محمد_

   نمت؟یبب

  ما یصدا انگار آنکه با و بود پنجره  به نگاهش!.... نداد را جوابم

. دادینم را جوابمان اما دیشنیم را  

:گفت و گذاشت جواد  محمد سر یرو  را دستش دالرام  

 نیاربع یداد قول که یبود تو ن یا رفته ادتی.... آقا؟ یکرد قهر_

! یزد   قولت ریز و کربال  یبریم منو  

  وحشت. خورد  تخت یرو جواد، محمد که یدیشد تکان با ناگهان

.  کردم  

.  ترساند مرا که بود بلند چنان ادشیفر یصدا  

.... دیببر من چشم یجلو از رو نا یا .... نجایا ادیب ی کی.... پرستار_  

! نبود من جواد محمد او اصال  انگار. زد خشکم  



  را ما کهیحال در  و آمد اتاقش به پرستار که زد نعره و ادیفر آنقدر

: گفت کردیم  رونیب اتاق از  

 یمعمول ضیمر هی شما ضیمر....  دیکن صحبت  دکترش با لطفا_

. ستین  

 تیهدا  دکتر اتاق سمت رتیح و  بهت با را ما و  بست را اتاق در

.  کرد  
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.... دالرام و من تنها. میبود  دکتر اتاق در  

. کند صحبت  فقط ما با تنها، بود خواسته دکتر  

:گفت که بود دالرام به دکتر نگاه  

   ؟یهست جواد محمد همسر شما.... دخترم؟ یخوب_



....  بله_  

  نظر از.... بوده داعش دیشد یها شکنجه تحت ماه دو شما همسر_

 دیبا حاالها حاال  دیشا یروح  نظر از اما هست بهبود به رو یجسم

  سرش به که ییها ضربه  بخاطر مخصوصا.... باشه  درمان تحت

  رو یمزمن یها  سردرد رشیتاث تحت که یانفجار  موج و شده وارد

  اون شما همسر.... دخترم بکن رو  فکرات خوب.... کنهیم تحمل

 الاقل روز، شبانه  ساعت چهار و ستیب از.... ستی ن قبل ماه سه آدم

 آدم نیا اصال نکه یا.... بوده شکنجه ریز  روز هر رو  ساعتش 15

 نظر به یول.... است معجزه خودش مونده، زنده شکنجه نهمهیا با

  با و آروم و یباش صبور یتونیم  اگر.... رینگ تصمیم یاحساس من

 بهتره وگرنه.... بمون  کنارش ،یکن کمک بهش همسرت، به محبت

. یبش جدا ازش.... حاال نیهم  

. نداشتم دکتر از را یحرف نیهمچ  دنیشن توقع اصال . شدم شوکه  

   ه؟یچ پسرم مشکل االن.... دکتر_

. آمد من  سمت  نگاهش  

 مدت نیا که هست  ییها شکنجه یروح جینتا شما،  پسر مشکل_

 هی بهش نداشت طاقت یحت بگم اگه شهی م باورتون.... کرده تحمل

ُرم   و صورت و  سر یرو شکنجه اونهمه اثر!.... م؟یکن وصل س 

  باهاش سالها تا دیشا اون ی روح اثر یول رهیم نیب از بدنش

 اکتفا ها دارو نیهم به فقط اما سمیبنو دارو براش دیبا.... باشه

.... باشه درمان  تحت هم باز دیبا شد مرخص یوقت.... دینکن

. دیبکن رو  مراعاتش دیبا و  هست یعصب و پرخاشگر  احتماال  



  که دکتر اتاق از . زدیم بد ای زد ینم قلبم باز ای. شد دگرگون حالم

. آمدند سمتمان بهار و اری مه م،یآمد رونیب  

   گفت؟ یچ دکتر.... شد؟ یچ_

  اریمه و گفت را دکتر حاتیتوض دالرام. نداشتم گفتن قدرت که من

 تا کرد کمکم و گرفت  محکم را میبازو تنها دیند مناسب را حالم که

.  ستمیبا خودم یپا یرو الاقل  

. کرد یم صحبت داشت دالرام  با هم بهار  

.... شهیم خوب محمدجواد.... مستانه نباش نگران_  

 با است قرار چقدر که دمیدیم زمان گذر در دیبا. بزنم نداشتم یحرف

. باشد متفاوت  ها گذشته  

 به روز  هر ما. بود یبستر مارستانیب در تمام هفته کی جواد محمد

! کردن صحبت کالم کی از غیدر اما میرفت یم دنشید  

.  مینداشت هم  را  زدن  حرف جرات یحت که بود یعصب آنقدر  

 که ییها اخم با . شد مرخص مارستانیب از جواد  محمد باالخره و

 شیزانو به که  یبیآس بخاطر عصا کی و. دانستمینم را لشیدل

. بود شده وارد  

 یبرا. بود آرام خوب دالرام اما بودم نگران یلیخ من آنکه با

 مسجد به را یقربان  گوسفند کی  پول اری،مه جواد محمد بازگشت

  درست ینذر آن با بود، راه  در که یا هیفاطم امیا یبرا تا داد

. کنند  



  جواد محمد اما بود آمده جواد محمد استقبال به اسپند با هم دالرام

.  نکرد هم  نگاهش یحت  

  هم شیابرو به خم اصال دالرام اما. سوخت دالرام  یبرا همانجا دلم

. اوردین  

  یبرا هم آصف  آقا و عمه و جان  خانم یحت. مینشست سالن در همه

.  بودند آمده جواد محمد دنید  

!  خودش جز بودند، خوشحال جواد محمد  بازگشت از همه  

 دادینم را یکس چیه سواالت جواب و مبل یرو بود  نشسته اخم با

:دیپرس  آصف آقا که  

... یکن ینم فی تعر برامون.... جواد محمد خب_  

  ،یحرف چیه یب  و برخاست مبل ی رو از جواد محمد  موقع  همان و

. رفت اتاقش سمت ش یعصا کمک با  
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  دالرام#

 

.  نبود مهم میبرا داشت هم  تیواقع اگر یحت دکتر یحرفها  

.... اما بود یکاف میبرا  بود، زنده جواد محمد که نیهم  

   ناولها و اَدرکأسا یالساق هایا ای اال

   هامشکل افتاد یول اول نمود آسان عشق که

  یسخت شد، مرخص مارستانیب  از جواد محمد که یروز همان از

.  شد شروع هم  یسازگار نیا  

 جواب یوقت.... اخم تنها و کرد سکوت ما، ی همه جواب در یوقت

 یحرفها به یپ که  بود موقع آن رفت، اتاقش به و نداد را آصف بابا

. بردم دکتر  

  چیه  اش اجازه دانستمیم یول زدم در. رفتم جواد  محمد اتاق سمت

  اتاقش وارد و گشودم  را در خاطر نیهم به. شودینم صادر وقت

. شدم  

  زانو یرو را  دست دو هر یها  آرنج و بود نشسته تختش ی لبه

.  بود گرفته را سرش  دستش، کف دو با و گذاشته  

. نگاهم یعصب و کرد بلند سر که رفتم جلو یقدم چند  

. ندارم حوصله رونیب برو!.... ؟یایم کجا_  



. شد تلخ لبم یرو لبخند  

 ماه سه یدونیم....  برگشتي؟ تو تا دمیکش یچ ماه سه من یدونیم_

  شد؟ بد  حالم و کردم الغر لویک 10 که گرفتم روزه اونقدر

. شد تر  محکم شیها اخم  

.... یشد زجرم باعث دعاهات همون با تو.... کنم؟  چکار خب_

  دمیکش یچ من ی دونیم.... کردن؟یم ام شکنجه یجور چه یدونیم

  ماه؟ سه نیا یتو

  اش گونه طرف دو را دستم دو. زدم زانو مقابلش و رفتم جلوتر

  عطش اهشیس چشمان. داشتم نگه صورتم مقابل را  سرش و گذاشتم

  یعصب اگر یحت کرد،یم کم ذره ذره داشت را دنشیند ماه سه

! بود  

:گفتم و زدم لبخند   

.... یخوب االن شکر رو خدا_  

: زد ادیفر  و برخاست یفور  و دیکش عقب  را  سرش ناگهان  

  که یجواد محمد  اون گهید من.... حالمو؟ ینیبینم!.... خوبم؟ االن_

  یها یداعش اون یصدا.... کنهیم درد سرم.... ستمین یشناختیم

  یهنوزجلو  همرزم کشتن ی صحنه.... گوشمه یتو  هنوز یعوض

  صدا و سر تحمل.... شدم زاریب بودنم، زنده و خودم از.... چشمامه

  تحمل حاال که دنیخند سرم یباال اونقدر.... ندارم رو  یشلوغ و

  بعد برگشتم، یروان هی من.... ندارم هم  رو  گرانی د ی خنده یصدا



  االن که برو.... دالرام برو!.... ؟یخوب شکر  رو خدا یگیم تو

. گمیم بهت یزیچ هی ندارم حوصلتو  

.... جواد  محمد بگو_  

. باز گرفت بغضم  

 دلم اونقدر.... دمیند نگاهتو  ماه سه.... دمینشن صداتو ماه سه_

. شمینم  ناراحت ،یبزن هم داد سرم حاال که شده تنگ برات  

. نگفتم یزیچ که  من!... چرا؟. کرد  اش یعصبان حرفم نیا انگار  

 حوصلتو گهید بگم بهت اگه!.... ؟ یشینم ناراحت بکشم  داد سرت_

!  ؟یچ نمتیبب خوامینم گهید بگم!.... ؟یچ ندارم  

: زد ادیفر  ناگهان که شکستیم زشیت نگاه ر یز داشت بغضم  

. دمینکوب وارید تو سرمو  تا اتاقم از رونیب  برو گمیم بهت_  

 یچشمان با بروم، در سمت که آن از قبل اما. برخاستم جا  از یفور

  علم قد مقابلش دارش،ید از لب، به یلبخند و شیحرفها از اشک پر

: گفتم و کردم  

 از یول رونیب رمیم اتاقت از بگم بهت خواستم.... یول.... رمیم_

. جواد محمد دارم دوست یلی خ.... نه تیزندگ  

  فرار کند، یعصب را او اشکانم ا ی بزند، ادیفر باز تو آنکه از قبل و

.  کردم  
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. نبودم اما بودم یم یقو دیبا  

 مانی گذشته ی عاشقانه یها  خاطره و نبودنش ماه سه یسخت

. گذاشتینم  

 ضربه چند که شدم آرام ختم،یر ام ییتنها در که یاشک  قطره چند با

.  خورد در به یا  

. نبود اما. باشد جواد محمد کردم  آرزو  

.  بود بهار. شد باز اتاق در  

  شام؟ یاینم_

. خوامینم شام... نه_  

. برداشت داخل به یقدم و زد یلبخند  



  شام تو.... پس؟ ی خورینم یچیه چرا.... یستین روزه گهید که تو_

  باهم ای هیاتفاق تفاهم نیا.... خوادینم  شام هم جواد محمد.... یخواینم

  شده؟ بحثتون

:گفتم و دمیکش یآه  

 یراه.... ستین خوب حالش.... هم با میندار یبحث!....  ؟یبحث چه_

. ستین صبر جز هم  

.  شد نیغمگ یکم  حرفم، دنیشن  از هم بهار یحت  

. داره دوستت جواد محمد.... دالرام شهیم درست_  

: گفتم  غصه با و رفت بهار  سمت نگاهم  

. باشه نداشته گهید ترسمیم_  

.  هیمقطع یضیمر نیا!.... هیحرف چه نیا_  

.  کنه خدا.... بهار کنه خدا_  

 صحبت باهاش خودم من.... بگذره یروز چند بذار حاال_

. شام ای ب حاال..... کنمیم  

  براش من بده  رو جواد محمد شام ینیس یول.... خوام ینم شام من_

. ببرم  

. زد یقشنگ لبخند  

.  چششششم_  



  گذشته بروم، رون یب اتاق از گفت من به که یوقت از یساعت چند

.  بروم سراغش دوباره که بود یخوب ی بهانه شام ینیس و بود  

.  گشودم را اتاقش در زدن، در ی ب گرفتم، بهار از که را شام ینیس  

. شامه وقت خب_  

 اش یشانیپ ی رو را دستش ساعد و بود دهیکش  دراز تخت یرو

. بود گذاشته  

....  بزن در_  

. نشستم تختش یپا و رفتم جلو. بود آرام شیصدا  

....  یشوهرم.... میمحرم_  

:گفت قبل از تر تند یکم و بست چشم یا لحظه  

.... بزن در گفتم_  

   ؟یخورینم  غذا حاال.... زنمیم در.... چشم_

. ندارم لیم_  

. ها است مهیق_  

 نگاه بیعج... رفت ینیس سمت اریاخت یب نگاهش.... مهیق گفتم تا

  وسط اخم کم کم که دیدیم یچ غذا  ظرف آن در دانمینم و. کردیم

. نشست اش یشانیپ  

 ادیفر و کرد سرنگون را ینیس  دستش با و شد زیخ مین کدفعهی

. دیکش  



....  رونیب برو_  

 تو....  ؟ یکنیم داغون خودتو یدار چرا!.... جواد محمد_

  آرومت زدن، حرف  دیشا.... بزن حرف خب!... ینبود ینجوریا

. کنه  

:گفت و  گرفت را سرش دست دو با کالفه  

.... برو خدا رو تو.... دالرام برو.... یدونینم تو.... یفهمینم تو_  

. ستمیگر ست، یگریم که او یپا به پا و گرفتم  را دستش آرام  

. بزن حرف من جان.... جواد محمد_  

  حس که زد نعره صورتم یتو یطور  و کرد بلند  را  سرش ناگهان

. برداشت ترک هزاران شیصدا دنیشن از قلبم کردم  

.... بروووو گمیم بهت_  
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. بودم شده افسرده یها آدم مثل  



 رییتغ انقدر که  کردی م تیاذ را  جواد محمد داشت یچ دانمینم

. بود کرده  

. نداشتم را رفتارش نیا طاقت من و  

  گرفتم، مستانه از که یا صبحانه  ینیس با باز  آنروز یفردا

. رفتم سراغش  

.  نداد جواب یول . زدم در نباریا  

 حوله با داشت و بود گرفته دوش. بود داریب. کردم  باز آهسته را در

:گفتم که کردیم خشک را  شیموها  

.  ریبخ تون صبح.... پیت خوش یآقا به سالم_  

. نگاهم اخم با و تخت یرو کرد پرت را حوله  

. وتریکامپ زیم  یرو گذاشتم را ینیس  موقع همان  و اوردمین طاقت  

  تو جز من.... خدا رو تو.... نکن رفتار ینجوریا  من با.... محمد_

.... ندارم یزندگ نیا به یدیام چیه  

 که یاخم آن از تر آرام. بست چشم و کرد فوت محکم  را نفسش

:گفت بود،  آورده صورت به قبل ی هیثان چند  

.... خودت یزندگ دنبال برو... خورمینم دردت به من.... دالرام_

.  ستمین یخوایم تو که یجواد محمد اون من  

.  انیپا خط  یقدم کی به میبود دهیرس انگار. شد  یجار اشکانم  

 با یول میدیرس بهم رید ما.... رمیمیم تو بدون من.... محمد نگو_

.... می ندار یمشکل ما.... میبود خوب هم  



! م؟یندار_  

: دیپرس باز من  چشم در چشم  

  دلم گهید که دمید ییزایچ نباری ا من.... تو؟ نظر از هیچ مشکل_

 دمیشه قیرف انتقام تا هیسور برم  فقط نکهیا جز بمونم زنده خوادینم

 یزندگ یآدم نیهمچ با یتونیم تو..... رمیبگ کثافتها اون از رو

  ؟یکن

. شد سست میپاها کردم حس  

: گفتم و وترشیکامپ زیم کنار یصندل سمت  کردم دراز دست  

  یبریم نی اربع منو یبرگرد یداد قول تو.... تو!.... محمد_

.... یگفت تو.... کربال  

: زد ادیفر  

 یقبل جواد  محمد اون گهید االن  من.... ُمرد جواد  محمد اون_

 یقبل آدم اون گهید ،یکن یزندگ ها یداعش با ماه سه یوقت.... ستمین

 داره یا هیسور مردان ناموس با یفرق چه من ناموس .... یشینم

.... که  

  کرده  عرق صورت به یدست ،ی عصب فشار شدت از اما نگفت و

.  دیکش اش  

  برو من یزندگ  از.... رونی ب برو من اتاق از.... دالرام برو_

.  فقط برو.... رونیب  

!  رونیب برو من یزندگ از گفت؛ !.... یزندگ  



. اشک از سوخت باز چشمانم   

  برم تیزندگ از من !.... ؟یگیم یچ  یدار یفهمیم!.... جواد محمد_

! ؟یعنی!.... رون؟یب  

.... من ای.... بده طالق درخواست خودت ای.... آره_  

  بعد و یریبگ روزه تیزندگ یتو آدم  نیزتریعز یبرا ماه سه یوقت

!  ؟یشویم یحال چه یبشنو یحرف نیهمچ  

.  دیرس هم مستانه گوش به یحت دیشا که یغیج چنان . دمیکش غیج  

.... کنمینم حاللت.... بخشمتینم_  

 به دنیرس از قبل هم  را او ادیفر یصدا اما اتاقم سمت کردم  فرار و

.  دمیشن اتاقم  

.... نبخش_  
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  مستانه#



 

 

. آمد  سالن تا دالرام بلند غیج یصدا  

.  زد خشکش ،یناهارخور  زیم پشت هم بهار یحت  

:گفتم که بود بهم مانیهردو نگاه  

. امیب  من تا بخور رو  ات صبحانه تو_  

  ی طبقه  یراهرو از یحت اش هیگر  یصدا. رفتم دالرام  اتاق سمت

. بود دنیشن قابل هم دوم  

. شدم اتاقش  وارد زدم در یب  

  صبح؟ اول شده یچ!.. دالرام_

: گفت تیعصبان  با و کرد بلند سر  

... دهیم طالقم  خودش ای رمیبگ رو  طالقم برم من ای گهیم من به_

  باهاش اومدم شبمید... جان مستانه بگو تو.... مگه؟ کردم چکار من

.... زد من به رو  حرفها نیا و زد داد  االنم.... نذاشت بزنم حرف  

 بستم را دالرام  اتاق در یفور که لحظه، کی در شدم  یعصب چنان

. جواد محمد سراغ رفتم و  

. زد ادیفر کردم باز را اتاقش در تا  

.  دیکن ولم.... ندارم حرف  یک چیه با من_  



 که دمیکوب چنان  را در عمدا و شدم اتاقش وارد تی عصبان با من اما

. کرد بلند را سرش  

. نداشت  مرا انتظار اصال.  نداشت را تمیعصبان آنهمه انتظار  

! شما_  

 من.... جواد محمد کنمینم حاللت بگم بهت اومدم.... منم.... آره_

  اما مومن و یمذهب  پسر هی بشه سن نیا تو که نکردم بزرگ پسر

  دنبال بره ی گفت دالرام به یچ  واسه.... بشن  دلخور ازش همه

   طالق؟

: گفت و زد مقابلم یقدم چند.  برخاست کالفه  

.... کردم اشتباه_  

. داد ادامه او اما کلمه آن دنیشن از شدم خوشحال چقدر  

  خوامیم فقط نمیبیم کنمیم فکر که االن من.... بود اشتباه ما عقد_ 

.... باشم نجایا خوامینم.... باشم هیسور تو هام همرزم یباق مثل

. نداره رو یدور  نیا طاقت دالرام  

. دادم لشیتحو یپوزخند  

 ،ی کن مبارزه و هیسور وقف خودتو اگه نکن فکر.... جواد محمد_

  همسرت حق.... رو  مادرت من حق تو.... شهیم  یراض ازت خدا

  مومن آدم هی با رو یداعش ه ی فرق هنوز تو.... ینکرد ادا رو

.  یدونینم ییوال  

. رفت باال شیصدا نباریا  



. برم خوامیم دونمیم چون و.... دونمیم خوبم... چرا_  

 و  یگر یوحش  تو و دارن رو نی د اسم ها یداعش....  یدونینم تو_

 یها آدم اما.... کنندیم عمل مانیا و نید یب یها آدم مثل اتیجنا

  از چطور تو.... بشکنه یکی دل کنندینم یکار شناس، خدا و مومن

  یبر باز یخوایم حاال و یشکست  رو ما ی همه دل یبرگشت یوقت

   ه؟یسور

. زد ادیفر کالفه ناگهان  

 کهیت چشمام یجلو رو قمیرف یوقت.... دیفهمینم  منو حال شماها_

 به برسم راه از تا حاال دیدار توقع ازم چطور.... کردن کهیت

  هم من قیرف.... داشت بچه تا دو منم قیرف.... بزنم؟ لبخند همسرم

.... داشت همسر  

  براش هم همسرش  یدعا مطمئنا  چون بود شهادت اقتشیل قتیرف_

  هیسور پسرمو من .... نشکسته رو  همسرش دل چون.... بوده نیهم

 و پست اگه اونا!.... برگرده یداعش  هی مثل باهلل نعوذ که نفرستادم

 دل برو.... نهیهم اونا و ما ن یب فرق تنها هستن، و بودن نامرد

 تا گرفته روزه برات ماه سه دختر نیا.... اریب  بدست رو دالرام

 زنده قدر تو  بعد.... بده بهت رو خطاهات جبران فرصت خدا

..... ؟یبش دیشه هیسور یبر یخوا یم فقط و یدونینم رو موندنت

....  کردن خودشون یروز رو شهادت اول شدن، دیشه که ییاونا

 اونوقت.... نبود براشون شهادت  جز یراه که بودند خوب اونقدر

.... تو  



 یقدر انگار. تختش ی لبه نشست. دیچرخ چشمانم در نگاهش

. دیشیاند یم میحرفها به داشت متفکرانه  

:گفتم باز و رفتم  اتاقش در سمت  

 دختر نیا..... کنمینم حاللت منم.... بکشه آه دستت از دالرام اگه_

 که نبود یازین و نذر.... گذاشت هیما جونش از تو یسالمت یبرا

  شهادت که همونقدر.... بدون رو موندنت زنده قدر.... باشه نکرده

.... بخواه یریبخ  عاقبت فقط تو.... نعمته هم یزندگ.... نعمته کی

 یشیم دیشه قتیرف مثل.... یباش قیال و خوب  اونقدر اگر حاال

.... وگرنه  

  رونیب اتاقش  از که بود تفکر در  قیعم. نگاهش و کردم سکوت

. زدم  
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  انگار که ردی م تند قلبم چنان آمدم رونیب که جواد محمد اتاق از

.  بودم دهیدو  

:گفت بهار که آشپزخانه به برگشتم  

 فعال یوقت.... بشه خوب جواد محمد تا برهیم زمان .... مامان_

 نداشته توقع.... نره اداره تا نوشته براش یاستعالج کماهی دکتر

  از هم خودش که مطمئنم.... بشه عوض رفتارش  شبه هی که دیباش

. ناراحته ه،یعصب و نداره یخوب  رفتار که نیا  

. بشه خوب که بخواد خودش کنه خدا_  

! نخواد؟ شهیم مگه_  

.... کنمینم رییتغ گهید من.... نمیهم من بگه مدام نکهیا.... آره_

.  مییایب  کنار باهاش دیبا ما  کنه فکر نکهیا  

: گفت و داد  تکان یسر بهار  

 به فقط بهبود یبرا کنم فکر  من یول شماست با حق.... آره_

  یکی دیبا دیشا.... کرد اکتفا دینبا  یروانکاو منظم جلسات   و داروها

. بزنه حرف باهاش هم  دوستاش از  

  ؟یک_

:  گفت و کرد فکر یکم بهار  

. دیس آقا... مثال.... چطوره؟ جیبس یها بچه از_   

  ؟یدار  رو شمارش_

. داره شیگوش تو جواد محمد.... نه من یعنی.... آره_   



.  کردم تنگ شی برا را چپم چشم  

!  هستن ا یک جواد محمد یدوستا یدونیم خوب... کلک یا_  

.  شد سرخ  

.  فقط دمشید م،ی رفت گاهیپا طرف  از که یمشهد یها  مسافرت تو_  

: گفتم و زدم یلبخند  

  دینبا جواد  محمد.... یزیچ ه ی یول.... کن دایپ  شمارشو برو_ 

 کنه فکر دیبا.... بزنه حرف باهاش میگفت دوستش به ما که بفهمه

.  حالشه ریگی پ خودش دوستش  

.... حتما_  

. ماند ام نخورده دست یچا  وانیل به نگاهم من و رفت بهار  

:گفت  شوق با و برگشت بهار بعد یکم  

  امروز گفت و زدم زنگ.... بود جواد محمد دفتر یتو شمارش_

 فرصت.... زایچ نیا و گاهیپا  یکارها ی بهانه  به... دنشید ادیم

  نه؟ ه،یخوب

  تو؟ ای  جواد محمد یبرا... ؟یک یبرا_

: گرفت من از را نگاهش و شد  سرخ یکم شیها گونه. خورد جا  

.  لطفا نکن یشوخ !... مامان_  

. زد لبخند هم او که دمیخند  

.  دیخوشحال و  حال سر و شوخ  هنوز اوضاع نی ا یتو که خوبه_  



. دمیکش یبلند نفس  

  درست.... شکر  بار هزار.... برگشته زنده جواد،  محمد که نیهم_

. بده صبر دالرام به  خدا فقط... شهیم  

. ها پله سمت  رفت بهار نگاه   

 دیبزن حرف اونم  با دیبا.... ستین جواد محمد از کنار اونم حال_

  از شتریب یکم دیبا جواد محمد حال نیا با که بدونه دیبا.... کنم فکر

. باشه صبور قبل  

.  دیچرخی نم یعاد من یزندگ  چرخ وقت چیه. دمیکش آه باز  

 آنرا و افتد یم من یزندگ چرخ  ریز یسنگ کی شهیهم انگار

.  کندیم واژگون  

.  باشم صبور بتوانم تا کرد یم کمکم دیبا خدا فقط  

 

 

 

 

گانه ی_هیمرض# محبوب سندهینو  قلم به        

 

     سندهینو واسم کانال  نکیبال یحت حرام_رمان_یکپ# 

 



           عشق  ثیحد کانال          

 

           • . • . •  

 

•┈┈••✾❣✾••┈┈• 

 @hadis_eshghe 

•┈┈••✾❣✾••┈┈• 

 

             اول پارت به رفتن        

 

https://eitaa.com/hadis_eshghe/18459 

   2چکیپ_مثل#

   نیآنال_رمان#

511_پارت#  

  

بهار #  

 



 

. بود سخت یلیخ میبرا دیس  آقا به زدن زنگ  

.... من.... تیواقع در اما گذاشت  سرم به سر یشوخ به مادر دیشا

.  کردمیم فکر دیس آقا به که بود وقت یلیخ  

. رفت باال قلبم ضربان د،یچیپ گوشم  در انتظار بوق یصدا یوقت

 از شیصدا که کردم آرام را خودم قیعم نفس چند با و بستم چشم

. آمد خط پشت  

....  بله_  

.  هستم جواد محمد خواهر.... من.... من.... سالم_  

 که دمیشن ها بچه از... خوبه؟ جواد محمد.... پورمهر خانم سالم_

  روز چند اما.... شدم خوشحال یلیخ.... رانیا برگشته یسالمت به

  فعال گفتن آقا حاج که دنشید میایب جیبس یها بچه با میخواست شیپ

. نداره یمساعد حال  

... من.... نه شیروح حال اما خوبه اش یجسم حال یعنی.... بله_

. داشتم براتون  زحمت هی  

. دییبفرما.... خدمتم در_  

  یها بچه ریسا  یهمراه بدون.... تنها.... شما خواستمیم راستش_

...  کنه صحبت  یکس با داره ازین ... دیایب جواد محمد دنید.... جیبس

. طاقت یب  و هیعصب.... است ختهیر بهم یلیخ  یروح نظر از  



  خدمت برسم تا دییبفرما ساعت... چشم... بگم یچ... یوا یا_

.  شما  

 خوب ظهر، از بعد 5 ساعت  امروز کنم فکر.... ماست از خدمت_

 انگار.... گفتم شما به من نشه متوجه اصال.... یراست.... باشه

. دنشید دیاومد خودتون  

.  راحت التونیخ.... حتما چشم_  

. ممنونم_  

. دیباش سالمت_  

  دهانم در ام،  نهیس یجا به قلبم  کردم حس کردم قطع  که را یگوش

.  تپدیم  

 پاک دست پشت با را ام یشانیپ  یرو نشسته عرق درشت قطرات

:گفتم لب ری ز و کردم  

. کنه ریخ به خدا_  

.  زد سرم به  ید،فکریس آقا آمدن از قبل من و  

  ناهار از قبل. آرام اما بود حوصله یب. رفتم جواد محمد دنید به

: گفتم که بود  

  ؟یایب ییجا هی من با یدار وقت_

. کرد نگاهم متعجب  

   کجا؟!!.... من_ 



. یشیم متوجه یایب اگه_  

.  بهار ندارم حوصله_  

 با که الزمه هم نجایا.... تنهام من .... جواد محمد  نکن مجبورم_

  برم؟ تنها من دهیم اجازه رتتیغ.... یایب من

.  شد زیت صورتم یرو  نگاهش  

   کجا؟ یگینم_

....  نه_  

.  دیکش شیموها به یدست و تختش یرو نشست  

.  باش منتظرم نییپا برو_  

. زدم لبخند  

 با که کردیم  درددل مادر با داشت دالرام. رفتم نییپا ها پله از

. شد من جلب نگاهش دنمید  

:  دیپرس مادر  موقع  همان و  

  ؟یسالمت به کجا_

 زنگ داشتم کارت اگه ؟یا خونه .... جان دالرام.... امیم زود_

. یا یب ییجا هی زنمیم  

   کجا؟_

 یبرا یا نقشه چه کردینم هم فکرش  یحت. کردم نگاهش لبخند با

. ام ختهیر  جواد محمد و او  



. ایب دمیم  آدرس زدم زنگ.... حاال_  

  او از قهر حاال به دالرام نگاه جواد محمد آمدن با موقع  همان و

. انداخت نییپا را  سرش و دیچرخ  

 دیند را اش توجه چون و انداخت دالرام به ینگاه اما جواد محمد

:  گفت من به رو  

  م؟یبر_
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. افتادم راه جواد  محمد همراه  

. میریم کجا ینگفت... خب_  

. کرد تصاحب را لبانم یکمرنگ لبخند  

.  میرسیم....  باش صبور_  



 مادر که یا خانه. کردم باز را اط یح در و انداختم دیکل. میدیرس و

. بود دوم ی  طبقه بود، دهیخر  جواد محمد یبرا  

.  مینشد آسانسور آمدن منتظر  

  باز را جواد محمد ی خانه  واحد در من و میرفت باال ها پله از

.  کردم  

....  بفرما_  

  مادر از خودش که بود رفته ادشی انگار یحت. بود شده جیگ

.  کند گرم  را دالرام سر تا بخرد یا خانه شیبرا بود، خواسته  

. شدم وارد سرش پشت من  و شد خانه وارد  

. آمد  سمتم  نگاهش بستم، که را خانه در  

   ؟یآورد منو کجاست نجایا_

.  بود شده دهیچ کامل خانه. گذاشتم ها مبل از یکی  یرو  را چادرم  

: گفتم و زدم  سالن در یچرخ  

. یدونیم بهتر  که خودت ؟یپرسیم من از چرا_  

؟ یآورد منو کجاست نجایا گمیم.... ندارم حوصله نکن تمیاذ بهار_  

 ماه سه زحمت.... نیبب برو.... خودته ی خونه....  باش راحت_

. یبزن توش یچرخ هی که داره ارزش اونقدر دالرام و من  

 دیشا. دیچرخ  خانه در نگاهش. شد باز ابروانش نیب فی ظر اخم

. رود یم راه  دارد خودش ی خانه در که بود نکرده  باور هنوز  



. شد خشک  وارید یرو نگاهش. رفت خواب  اتاق سمت  

 دهیکوب وارید به را  عقدشان  یها عکس از یکی دالرام که ییهمانجا

. بود  

:گفتم و شدم  اتاق وارد هم من  

. جواد محمد نیبش_  

 لبه نشست اما. دیرس یم نظر به یعصب یکم. شد  دگرگون حالش

. نفره دو تخت ی  

 را  عقدش ی ها  عکس تخت، کنار یپاتخت یکشو  از و شدم خم

.  زدم دستش یرو  و دمیکش رونیب  

....  نیبب_  

: گفت کالفه  

. ندارم حوصله_  

:گفتم تیجد با نباریا من و  

....  یبود یک تو  ادیب ادتی تا  کن نگاه.... باش داشته حوصله_   

 ادامه من و دوخت عکس نیاول به من اصرار به دیشا را  نگاهش

:دادم  

 که یبود یجواد محمد همون تو.... ادیب ادتی تا کنم  کمکت بذار_

....  ینوشت کتاب دالرام، با عقد از قبل ،ینداشت که  یهمسر یبرا

 یکس تو.... همسران مناسب  یرفتارها مورد در  عاشقانه یکتاب

  دالرام مراقب مادر که یکرد سفارش یکل رفتنت از قبل که یهست



 بره ای یگفت دالرام به چرا دونمینم حاال... کنه یدلتنگ مبادا تا باشه

! یدی م طالقش تو ای کنه طالق یتقاضا  

  در دوباره داشت واقعا دیشا. کردیم نگاه دقت با را ها  عکس

.  افتاد یم یزندگ  انیجر  

 رنگ  ،یدور و غربت  از دور اسارت، و جنگ از دور که یانیجر

. داشت یزندگ  

  یکنیم یکار حاال  چطور.... جواد محمد یبود دالرام  عاشق تو_

 اونو گهید تو که کنه فکر و کنه هیگر و نهیبش دالرام روز  هر که

! ؟یخواینم  
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:دادم ادامه من و. تخت یرو دیکوب حرص با را  عکس  

   ؟یندار  دوست رو دالرام واقعا... جواد؟ محمد شده یچ_

:دیچرخ سمتم تیعصبان با سرش  



!  باشم؟ نداشته دوستش تونمیم!!.... من_  

  و داد تکان تاسف به یسر. دمید  چشمانش در را اشک  برق من و 

: گفت  

  هی شدم.... بمونم کنارش تونمینم  من.... من.... بهار کشمیم  زجر_

  یطرف از و زنهیم براش قلبم یطرف  از... تحمل کم.... یعصب آدم

  واسه دارن که افتم یم هیسور یتو  هام قیرف ادی ادیم شمیپ وقت هر

  و خوب همسرم کنار   من و شنیم پر  پر شون دهیعق  و رتیغ  خاطر

 گمیم خودم با.... برنگردم گهید برم که نباریا دیشا اصال... خوشم

 از ریغ گهید نفر کی زجر باعث چرا!.... ؟ اصال کردم عقد چرا

  من از یحت اگه.... رهیبگ طالق اگه... بره اگه!.... شم؟یم خودم

.... بهتره خودش یبرا.... بشه متنفر  

. افتاد چشمانش از یاشک و زد یپوزخند  

....  نیشرو مثل بودم ینامرد هی من گهیم الاقل_  

  خدا عرش  طالق یدونینم مگه!.... جواد؟ محمد یگ یم یدار یچ_

  طاقت چون  بلرزه خدا عرش یخوایم تو بعد!.... لرزونه؟یم رو

 نیا یول داره درمان تیروح ی دردا!... ؟یندار رو دالرام زجر

  شهدا از داستان یکل من بابا.... یکن عوض دیبا رو فکرت طرز

 کدوم چیه   و بودن شونیزندگ و  زن  عاشق همشون  که خوندم

  فکر تو.... ریبگ  طالق برو نگرفتن همسرشون به هدفشون  بخاطر

 فعال تو اوال!.... کشه؟ینم زجر  ینجوریا دالرام، االن یکنیم

.... یدار یاستعالج ماه کی یروح یناراحت و تیمجروح بخاطر

 تا فعال گفت کردم صحبت  هم همکارانت از یکی با من تازه



  حاال نیهم دالرام ایثان.... رو تو فرستنینم منطقه دوباره کسال،ی

 سر ییبال هی ترسمیم.... شهیم نابود تو یرفتارا دست از داره

! نامرد بگه بهت که یطالق از بعد  فکر اونوقت تو  و ارهیب خودش  

. بود رفته فرو قیعم  یتفکر در خوب. گرفتم را دستش  

  خودش سر  ییبال هی تو یحرفها بخاطر دالرام اونکه از قبل_

... کن  نظر دیتجد رفتارت یتو.... ارهیب  

:گفتم و دمیکش رونیب  فمیک از را لمیموبا که کرد سکوت  

 باهم.... خودتونه ی خونه.... نجایا ادیب زنمیم زنگ  بهش االن من_

 بعد تا هم با دمیم سفارش غذا براتون اصال یخوایم.... دیبزن حرف

  رو لیوسا نیا تمام  روزه زبان با دالرام.... دیبمون نجایهم ظهر از

 چشم و دهیکش زحمت یلیخ خونه نیا به تو اومدن یبرا.... دهیچ

 تنها باهاش یتونیم که زدن  حرف هی ی اندازه الاقل... بوده انتظار

  ؟ی تونینم.... یباش

. زدم زنگ دالرام به چشمانش  مقابل من و کرد سکوت  

. خودت ی خونه یایم دالرام.... الو_  

! خودم ی خونه_  

! دارد یا  خانه بود رفته ادش ی هم او انگار  

. جواد محمد و تو ی خونه... آره_  

   چرا؟ اونجا_

. داره  کارت که نجاستیا نفر کی_  



.  نه یعصب اما بود آشفته هنوز. بود جواد محمد به نگاهم  

   اونجاست؟ جواد محمد_

....  بله_  

  داره؟  کار من با اون_

....  بله_  

  طالق  حرف باز و امیب اگه خدا به.... شدم آروم تازه من بهار_

.  توران مامان ی خونه  رمیم همونجا از راست هی بزنه،  

. ایب بکش زحمت شما حاال_  

.  کرد یمکث  

. امیم بشم حاضر .... باشه_  

: گفتم جواد محمد به رو کردم قطع  که را یگوش  

  ازت داره یسخت امتحان خدا.... گفتم بهت  یچ باشه ادتی_

 یداشت دالرام با که یتند رفتار بخاطر  حاالشم نی هم تا.... رهیگیم

  حاال.... کن جمع حواستو خواهشا.... یشد شرمنده خدا شیپ یلیخ

 نذار.... اریب  در دلش از.... خوبه تیروح حال کم هی که امروز

. رهی بگ آهش  

. کننده دواریام خودش نیا و بود آرام. کرد نگاهم تنها  
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   محمدجواد#

 

 

  شده یداریخر من اسم به که یا خانه در ماندم. من   اما رفت بهار

. بود  

. بود دالرام دست زحمت  یرو نگاهم  

. بود بهتر خودش یبرا نیا اما بود سخت عشقش انکار  

 چند و شدم  ریاس که  یروز  از درست. نداشتم یخوش حال من

 سرم یتو شان ن یسنگ یها نیپوت با آنقدر و کردند ام دوره یداعش

 یعصب ییصدا  و سر هر از بودم، هوشیب روز دو که زدند لگد

. شدمیم  

  وارد سرم به که ییها ضربه آن با!.... اصال؟ ماندم زنده  من چرا

.  بمانم زنده که بود بیعج شد،  



 که بود سخت  آنقدر اسارت، دوران یجسم و یروح  یها شکنجه

.  دی این لبانم به لبخند یحت حاال  

  دالرام سر ییبال ناخواسته خراب، حال آن انیم  یگاه دمیترسیم

 چشمانم که شدیم بد آنقدر حالم یوقت.... نبود دیبع من از نیا. اورمیب

 اطرافم  و ایدن از و دیدینم یزیچ خودم،  ی شکنجه  یها صحنه جز

.  اورمیب انمیاطراف سر ییبال بخواهم نبود دیبع ، شدمیم  جدا  

  ها،  آن چشمان یجلو وقت چی ه تا اتاقم در کردم حبس را خودم

. شوم خوب من بود دیبع اما. نشود بد حالم  

.  بودم شده یعصب شتریب انگار یحت .... نداشت یاثر  هنوز  داروها

. کردندیم ام کالفه  اصال یگاه  

  عکسش یحت که  یکس. کردم سر دالرام دنید بدون هفته کی من و

.  باشد من با تیمامور در یحت  تا بودم گذاشته پولم فی ک در را  

  عقد،  یها عکس.  دارم دوستش چقدر من دانستینم کس چیه و

.  گرفت را توانم ی همه بود، او دست زحمت که یا خانه آن دنید  

  را احساسم  یجلو تا نشد گرید و  کرد یادآوری من به را عشقم

.  دیایب دالرام تا ماندم من و رفت  بهار. رمیبگ  

  بعد و کرد نگاهم لحظه کی گشود، که را خانه در. داشت دیکل. آمد

. بست را  در قهر، حالت با  

  طرف آن من،  مقابل و گذاشت مبل یرو و کرد تا را  چادرش

. ها مبل از یکی یرو  نشست خانه،  



 را   زورم تمام که یعشق ی اندازه به.... ریس دل کی . کردم  نگاهش

.... خودش بخاطر فقط. کنم پنهانش تا زدم  

. آورد نییپا را سرش  

   ؟یداشت حرف_

  حرف، از شتریب اما.... ادیز داشتم حرف. برخاستم مبل  یرو از

 یپا داشت، ثبات یا قهیدق چند یبرا حالم که حاال خواستیم دلم

.  کنم اثبات عمل  با را  عشقش  و بمانم احساسم  

 دو. رفتم بود نشسته که یمبل خود تا و کردم کم را نمانیب ی فاصله

  تا سرم و  گذاشتم مبل ی دسته یرو مبل طرف دو را دستم

. کرد   خم صورتش  

  یکم و تعجب یکم. کند نگاهم بهتر تا دیکش عقب  یکم را سرش

.  زدی م موج چشمانش در ترس  

  ؟ی ترسیم چرا_

: گفت یفور  

. ترسمینم_  

 سرت ییبال هی من مثل یا وونهید هی یترسیم .... یترسیم_

  آره؟.... ارهیب

: گفت یعصب  و کرد اخم  

 نیا خوامینم گهید.... یشکست حرفات  با رو دلم یلیخ.... محمد_

.  رمیم من.... نهیا حرفات اگه.... بشنوم رو حرفا  



  برود، آنکه از  قبل اما کردم صاف کمر مقابلش هم  من و برخاست

. گرفت را او دستانم  
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. شد رهیخ چشمانم به  تعجب با نگاهش  

. نداشتم هم تیعصبان و تیجد اما آمد ینم لبم  به لبخند  

 مست یآن که ختیر یم قلبم در  داشت یزیچ نگاهش یبایز جام

. دنش ینوش از شدم  

:گفتم آهسته و زدم لبانش به یا بوسه  

. یدادیم طالق  درخواست و  یرفتیم کاش.... یرفت یم کاش_  

.  کرد بغض  

  من  یبرا نکاریا یکنیم فکر.... ارین رو  اسمش گهید خدا رو تو_

....  توران مامان نیهم... شه؟یم  یچ بعدش یگینم.... است؟ ساده



 بگم ماه سه بعد حاال.... نکنم عقد تو با که زد  غر بهم یکل

 هیسور به رفتن هدفم گفت بگم.... نخواست؟ منو بگم....؟یچ

 تو از ییجدا کرد،  داغون رو من   نیشرو از ییجدا اگه.... است؟

   گم؟یم یچ من  یفهمیم محمد....  کنهیم نابودم

 نداشته فرار راه تا کردم تنگ کمرش دور شتریب را دستانم ی حلقه

. باشد  

 چرا.... میبود  ماندن به محکوم او و من. نداشت  فرار قصد هم او

!  کردم؟یم  اصرار من خواست،یم همانطور  مرا خودش یوقت  

 ام نهیس یرو را  سرش. ندیبب او نگذاشتم اما افتاد چشمم از یاشک

. نشاندم سرش  یرو به یا  بوسه و فشردم  

. بود کرده پنهان من از که داشت بغض چقدر و  

.  شد بلند  اش هیگر یصدا  

!.... ختم؟ی ر اشک دستت از چقدر هفته هی نیهم تو یدونیم_

  خواستم؟ خدا  از رو مرگم چقدر یدونیم

:  گفتم یفور  

....  نکنه خدا_  

....  ینباش تو روز  هی باشه قرار اگر... کنه خدا....  محمد چرا_

. نباشم منم یاله  

 اما دیدینم او. گذاشتم  سرش یرو   را راستم ی گونه و بستم چشم

.  ستمیگر اشکانش یپا به پا هم من  



.... او و بودم  من.... بهار نه و بود مادر نه. بود خودمان ی خانه

  از فکرم،  آنکه یبرا یگاه  اسارت یروزها در یحت که یکس

  لبخند به شود، خالص ها، شکنجه و حقارت  و اسارت طیشرا

 به....  کردیم مستم که  قشنگش چشمان به.... کردمیم فکر شیبایز

.  بود عسل از  تر نیریش که نشیریش یها بوسه  

 خسته  و ری درگ فکر یخالص راه که یمن.... نشوم؟ مست چرا حاال

  عشقش چرا حاال بود، دالرام به  کردن فکر اسارت، زمان در ام،

! کنم؟ غ ی در خودم از بود، هردومان آرامش ی هیما که را  

  خدا که بود یحالل نیتر نیریش و  نیتر احساس پر و نیباتریز نیا

. بود دهیآفر  

....  اسارت از قبل زمان به برگشتم دوباره انگار... شدم زنده انگار

! شد خوب حالم. بود خوب حالم  

  در را سالش مانتو که بود زده ذوق  چنان من، از بهتر هم دالرام

. بماند تا آورد  

 آنهمه از بعد یا خنده با و یناهارخور زیم یرو گذاشت بشقاب

:گفت هیگر  

  م؟یبد سفارش غذا.... آقا نپختم ناهار_

. بودم خوشحال دل ته از اما آمد ینم لبم یرو لبخند  

   ؟یخوریم یچ_

  ؟یخور یم یچ تو_



 خوب نویا ،یخورینم کباب جوجه که تو.... کن ولش  رو من_

. دونمیم  

.  دیخند  

  خوبه؟.... فود فست پس_

. داد سفارش او و  دادم تکان یسر  
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  مزمن یسردردها. بود خوب  حالم. بود شده معجزه آنروز دیشا

. نشدم هم یعصب یحت و نداشتم  

: گفت دالرام ناهار، از بعد. میخورد هم با یا خوشمزه ناهار  

....  محمد کن  استراحت برو_   

: گفت که برخاستم  

 یگفتیم.... جواد محمد یگفتیم محمد،  کردمیم صدات یوقت قبال_

. جواد محمد  بگو محمد، جان  

. بود جواب  منتظر انگار هم  او. کردم  نگاهش  



....  محمد جان_  

. دیکش لبانش  یرو را لبخند کلمه  دو همان  

.  رفتم اتاق سمت  د،یلنگ یم هنوز که ییپا همان با  

 خواستمینم. ماند رهیخ سقف به  چشمانم و دمیکش  دراز تخت یرو

. نشد  و کنم اسارت تلخ خاطرات ریدرگ را ذهنم باز  

. شد  اتاق وارد دالرام  

.  دیکش میموها به یدست و نشست کنارم تخت ی لبه  

 چشم یکس رو ما پیت خوش یآقا که زمیبر بهم رو موهات کم هی_

. نزنه  

. دیایب فرود میبازو یرو سرش تا دمیکش را دستش  

: گفت و گذاشت ام نهیس یرو  را سرش او اما  

...  جواد محمد دارم دوست یلیخ_  

   ندارم؟ من مگه_

....  نه_  

  ام نهیس به را  سرش. کردم نگاهش خشم با و شدم زیخ مین یفور

. باشد امان در  من نیخشمگ نگاه از تا چسباند  

. یندار دوستم دارم، دوستت من که اونقدر.... محمد یندار_  

! دالرام_  

. دیلرز یم شیصدا  



  فکر چیه ،یدیم  طالقم تو ای رمیبگ  طالق برم خودم ای یگفت یوقت_

  اره؟یم سرم ییبال چه حرفات که یکرد

: داد ادامه او و ندادم یجواب  

 اگه ،یکن اراده اگه.... یتونیم تو.... جواد محمد باش قبل مثل_

  موقع که یهمون.... قبل جواد  محمد همون یشیم دوباره یبخوا

  من بخاطر فقط که یهمون.... نداشت رو  اشکام دنید طاقت رفتنش

  رو صورتم که یهمون.... کنه رو  سفارشم تا زد  زنگ مادرش به

. بمونه براش  رفتنش از قبل یخوش  ی خاطره تا کرد بوسه غرق  

. فشردم ام نهیس  به شتریب را سرش. آمد باال یبلند نفس با ام نهیس  

  همان از نه. هستم عاشقش  چقدر که دیفهمینم  وقت چیه دیشا

  همان از دیشا بلکه.... ینامزد کوتاه دوران از یحت نه.... روز

: گفت و زد زل چشمانم در سر  رهیخ ،یارتیز سفر در که  یروز  

.... خورمینم کباب  جوجه من_  

  کتاب هی تو دونمیم  من»   که؛ کرد چمیپ سوال مدام که یروز آن ای

  حرم در گذاشت غال مرا یوقت ی حت ای همسران«  مورد در ینوشت

  کم خاطره.... دنبالش دمیدو هتل خود تا ینگران با اده،یپ یپا من و

 یول نوشتمیم رتمیغ یپا به را احساسم آنروزها دیشا.... مینداشت

.... بودم نگرانش.... داشتم دوستش.... بود عشق.... نبود رتیغ

  یم رونیب شالش کنار از شهیهم که شیموها دسته آن یرو یحت

  سرش ییبال ای.... کند نگاهش یکس خواستینم  دلم.... انداخت

 خواب که آورد سرش ییبال یلعنت  نیشرو.... آورد که.... اوردیب



 یحت او و بودم آشفته بخاطرش ها مدت تا. ربود  مرا یها شب

! نشد متوجه  

 دمشیبوس تنها.... حیتوض ی حوصله نه و داشتم گفتن زبان نه حاال

. کندیم  اشتباه  بداند بلکه  

!.... یدور ماه سه قدر به یا بوسه  
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  دالرام#

 

 

  یاعتبار هنوز اما . بود عمرم یروزها   نیبهتر از  یکی آنروز دیشا

.  رفتیم یروانکاو جلسات. شدیم درمان دیبا جواد محمد. نداشت



 بود زود  هنوز یعنی نیا و کردیم  مصرف را شی ها قرص و دارو

. کنم انتخاب را ام یزندگ روز بدترین و نیبهتر که  

  ما از یخوشحال با بهار. میبرگشت خانه به که  بود ظهر از بعد

. ختیر شوق  اشک مستانه و کرد استقبال  

  بهار ناگهان و برخاست در. زنگ یصدا که بود  موقع  همان و

. شدند  متعجب همه که  کرد یذوق چنان  

:  گفت ریز به سر و شد سرخ د،ید را همه متعجب نگاه چون  

. خوشحالم دوتا شما  بابت.... بابت_  

  اما کرد وصل جواد محمد و من به را زنگ یصدا که بود ربط یب

.  اوردین شیرو به یکس  

 یارتیز سفر در که یهمان.... جواد محمد دوستان از یکی. بود دیس

. شدم دیس به بهار ی عالقه  ی متوجه مشهد  

. شد خانه وارد دیس آقا و میکرد  سر  چادر بهار و مستانه و من  

  آنرا جواد، محمد دنید با که داشت دستش یرو ینیریش جعبه کی

. دیکش آغوش در را  محمد و گذاشت  زیم یرو یفور  

. فرمانده نمتیبیم دوباره که شدم خوشحال چقدر_  

  سمت چرخاند  سر دیس که آمد لبم  به فرمانده نام دنیشن از یلبخند

. ما  

:گفت و گرفت نییپا ی فور را  نگاهش  



 نیا دنید امین اوردمین طاقت گهید.... شدم مزاحم دیببخش سالم_

.  قیرف  

. کرد نشستن به اشاره دست با مستانه  

. نی بش بفرما.... پسرم یآمد خوش_  

: گفت جواد محمد اما  

...  من اتاق باال  میریم.... نه_  

 آندو دنبال نگاهش هنوز که کردمی م نگاه را بهار ی چشم ری ز من و

. بود  

. دیچرخ  یناهارخور زیم  سمت یفور بهار رفتند آنها یوقت  

. ببرم ینیریش با ییچا براشون_  

 و ختیر ییچا  وانیل دو نزده، یحرف مستانه نه و  من، نه هنوز و

.  کرد باز را ینی ریش ی جعبه در  

. برهیم دالرام....  یببر تو خوادینم_  

:گفت و برداشت را ینیس  یفور بهار یول  

. تونمیم خودم_  

. رفت ها پله سمت و  

 جواد محمد به عشقم ادی مرا یگاه  که شوقش و شور نیا از یلبخند

. آمد لبم به انداخت، یم  

  د؟یکرد صحبت ؟یچ شما.... خب_



....  بله_  

   ؟یسالمت به  یک.... خوبه_

  ؟یک یچ_

. خودتون یزندگ خونه  سر دیریم_  

  زودتر خوامی م من.... یول نزد یحرف که محمدجواد.... دونمینم_

. باشه  بهتر ینطوریا دیشا.... میبر  

.  کرد نگاهم مهربانانه مستانه  

  یخوراک مواد تا بگو زودتر فقط.... شهیم ی بخوا وقت هر_

. دینمون گرسنه که کنم پر رو خونتون  

:دیپرس باز که گرفت ام خنده حرفش از  

   چطوره؟ هفته آخر تا_

  کنه؟یم قبول جواد محمد یعنی.... خوبه!....  هفته؟ آخر_

.  من با اون.... نکنه قبول چرا_  

.  شد شور  و ذوق پر لبخندم  

! میکردیم شروع را   مشترکمان یزندگ  هفته، آخر تا  

 به که  شوق و  ذوق با بهار رفت، دیس آقا یوقت  بعد، ساعت کی

:  گفت بود، ادیز ی کم جواد محمد و  من یبرا نظرم  

   خوره؟ی م ییچا با ینیریش یکس.... خب_



  و ینیریش هم  و آورد ییچا هم  او اما میکرد سکوت مستانه و من

:گفت ، آن از گاز  نیاول با و برداشت خودش هم  را ینیریش نیاول  

!  است خوشمزه و تازه چقدر_  

.  کرد روانه سمتش یا نانهیزبیت نگاه مستانه و  

! آورده دیس آقا چون_  

:  گفت سرفه انیم و دیپر بهار ی گلو در ینیریش  

. هستم تر ینیریش عاشق من.... نه_  

:دیپرس باز من، زیر یها خنده ان یم در مستانه و  

! تر؟ ینیر ی ش عاشق فقط_  

. لبو مثل  شد سرخ بهار و  

!  مامان_  
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.کردند صحبت  اتاق در هم با یا قهیدق چند هم جواد  محمد و دیس  

  داد یکس سر که آنقدر الاقل. بود آرام یلیخ جواد  محمد انروز

. نزند  

: گفت مستانه  شام، زی م سر آمد، خانه  به بابا یوقت شب  

.  شونیزندگ سر برن دالرام و جواد محمد هفته  آخر قراره_  

 به هم جواد محمد یحت. رفت مستانه سمت  من جز همه نگاه

. شد رهی خ مادرش  

. آمد صورتش پوست ری ز ینامحسوس اخم چرا دانمینم و  

: گفت  من به رو و شد خوشحال  اما کرد  تعجب یلیخ بابا  

!  دالرام؟ آره_  

....  دیبد اجازه شما اگه_  

:گفت و زد یلبخند بابا  

....  هی خال خچالتونی فقط.... خوب چه_  

:  گفت شوق با یفور بهار  

  پُرش روزه هی مادر و من د،یکن تقبل رو  هاش نهیهز شما اگه_

. میکنیم  

. شما با  زحمتش.... من با پولش.... چشم_  

.... جز بودند خوشحال همه  

....  ممنون_  



! ینخورد رو شامت!.... جواد محمد_  

. بخوابم رمیم ام خسته_  

:گفتم و برخاستم هم من برخاست جواد محمد تا  

. اتاقم رمیم منم.... ممنون_  

 به و رفتم دنبالش. نزد یحرف اما آمد سمتم جواد  محمد سرد نگاه

. رفتم او اتاق سمت  خودم، اتاق یجا  

:گفت بستم را  اتاقش در تا و  نکرد یاعتراض  

!  مون؟ی زندگ سر میبر هفته آخر یگفت تو_  

.... چون..... آره خب_  

. یکرد اشتباه_  

. شدم شوکه  

.... میزد  حرف هم با.... یبود یراض خودتم تو!... جواد محمد_

  رفته؟ ادتی.... امروز نیهم

  گفتم؟.... یزود نیا به نگفتم_

. ستادمیا اش یقدم کی و رفتم جلو  

  کنه؟ یم یفرق چه_

. داد  را جوابم یعصب  

  یعصب آن کی در.... ندارم ثبات هنوز من.....  منم فرقش_

. گرفته درد سرم تو، دست از که االن مثل  درست.... شمیم  



.  نباش نگران تو.... امیم که امی ب کنار  طیشرا نیا با دیبا من خب_  

: گفتم دلخور که انقدر.  کرد  نگاهم سرد  

 پس.... بره ادمی امروزت قشنگ یحرفها نذار.... جواد محمد_

.  نکن خرابش خواهشا  

.  نمینب را او تا دیچرخ و گرفت من   از را  نگاهش  

.  خودته ری گ دامن عواقبش.... باشه_  

.  زمیعز ستین یمشکل_  

. زدم یا  بوسه را اش گونه و رفتم جلوتر  

. عشقم ریبخ شبت_  

. ریبخ شب_  

 رتیبخ شب که لبم ی گوشه بذار بوسه هی.... ها یگفت سرد یلیخ_

. یدیبوس یم  منو یلیخ قبلنا ادمهی.... بشه کامل  

  را  نگاهش ی سرد که آنقدر. گرم  اش بوسه اما  بود سرد  نگاهش

. شست  

.... اخمالو یآقا دارم دوستت_  

 حال تا کنم عالقه  و عشق  ابراز آنقدر تا بود من ی  فهیوظ نیا دیشا

! بود مشکالت آغاز نیا و.... شود  بهتر جواد محمد  
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  جواد محمد داشتم، شوق مشترکمان یزندگ شروع ی برا من قدر هر

.  بود اخمو یگاه  یحت و خونسرد  

 را اخم نیا علت یحت. گذاشتم اش  یضیمر یپا را   ها نیا ی همه

. دیرس  فرا بودم، منتظرش که یا هفته آخر و. دمینپرس هم  

 را خچالی. بودند کرده خرج بهار و مستانه و بود کرده نهیهز بابا

.  کرد مهمانمان بابا شام آنشب و  کردند  پر هم را  زریفر چ،یه که  

 یزندگ شروع مناسبت به بابا و بود ماه آذر اواخر  سرد یهوا

. بود کرده دعوت یسنت رستوران کی به را  ما مان، مشترک  

  یها  راهرو از. بودند شده دهیکش  مشما تماما رستوران یها قیآالچ

  ها قیآالچ همان از یکی ریز و  میگذشت رستوران  ی شده سنگفرش

.  کرد  یولخرج یکل و گذاشت تمام سنگ بابا. مینشست  

  سکوتش نیا. بود کرده سکوت  شتریب شهیهم از آنشب جواد محمد

.  لرزاندیم را دلم یگاه  



 ساالدش. دمیکش غذا جواد، محمد  یبرا من آمد، که  شام سفارشات

  و کردم نگاهش عاشقانه و گرفتم پوست  را اش گوجه. زدم  سس را

: گفتم گوشش ریز آهسته  

  ؟یستین خوشحال .... بزن  لبخند امشب هی_

: گفت حیصر یلیخ و  

....  نه_  

 بابا که یولخرج  بخاطر اما. ربود  هم مرا لبان لبخند که گفت یا نه

.  دیایب نظر به لبخند  هیشب الاقل تا دمیکش زور به را لبانم بود، کرده  

  ای حرف کالم هی از امان اما داد،  یچا سفارش بابا شد، خورده شام

! شود دهیشن جواد محمد از که یتشکر  

  گرفته کم  کم داشت هم من حال. بود خورده  ذوقم تو یبدجور

.شدیم  

: گفت بکم، صم یآقا به رو بابا و شد خورده هم ییچا کم کم  

  بده قول... دستت سپارمیم رو  دخترم.... جواد محمد آقا خب_

.  یباش مراقبش  

 هم  را دستش لرزش یحت. کرد رییتغ جواد محمد  نگاه ناگهان

 داشته نگهش آرام تمیر یرو زور به انگار که یلحن با. شدم متوجه

: گفت بود  

...  دمینم قول_  



 او و. جواد محمد صورت یرو شد  خشک هم بهار و مستانه نگاه

: داد ادامه  

  50 یروز.... ستین خودم دست من حال.... گفتم هم خودش به_

  یزود نی ا  به دینبا... ندارم تعادل هنوز اما خورم یم قرص تا

. میکن شروع مونویزندگ که  دیکردیم اصرار  

:  گفت تعجب با مستانه. شد همه مار زهر  شام انگار  

. گفت دالرام خود.... م؟یکرد  اصرار ما مگه_  

:گفت همه  مقابل درنگ یب جواد محمد و  

. دهیم خودش هم  رو تاوانش... کرده اشتباه_  

  همه نگاه. زد  رونیب قیآالچ از که بود دنبالش نگاهم. برخاست و

: گفتم بابا به رو یفور که بود من به  

  حالش االن چرا دونمینم.... بودم گفته هم خودش به من دیکن باور_

 خوب محمد حال.... یدیکش زحمت امشب یلیخ!... شد ینجوریا

.  ریبخ شبتون....رمیم باهاش من..... ستین  

:زد می صدا مستانه که بروم  رونیب قیآالچ از تا برخاستم  

 کوتاه تو شده، ی عصب یدید اگه.... نزن یحرف تو.... جان دالرام_

.  ایب  

. چشم_  

 و انداختم بهار و  مستانه و بابا به ی نگاه باز دمیپوش را  میها کفش تا

:گفتم  



.  گذشت خوش یلیخ.... امشب واسه ممنونم_  

  یخروج در سمت دمیدو آنها نفر سه  هر  نیغمگ نگاه مقابل در و

.  رستوران  
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 را  خودم زنان  نفس نفس که بود  دهیرس نشیماش به تازه جواد محمد

. رساندم او به  

. ادیب باهات همسرت واستا الاقل_  

  وسط زد محکم را  دستش کف چنان و انداخت  من به یتند نگاه

. شدم الل  که نیماش سقف  

.  فقط نگو یچیه.... دالرام نگو یچیه_  

. نشد آرام او یول  نگفتم یچیه من  

. نشستم  کنارش، جلو، یصندل هم  من و فرمان پشت نشست  



. ادیفر  با اما افتاد راه  

 چه ندارم خودمم ی حوصله االن من.... یگرفت میتصم عجوالنه_

.... تو به برسه  

!بود ایدن کار ن یتر سخت انگار و. کردم سکوت  

. میفهمینم  همو  زبون گهید.... دالرام میفهمینم همو زبون_  

! بود بد چقدر  مشترکمان یزندگ شروع. دمیکش  یآه و بستم چشم  

 سمت میشد خانه وارد یوقت. شدم الل من و. زد  غر خانه خود تا

.  دمیشن را اتاق در قفل یصدا  لحظه کی در و  رفت خواب اتاق  

. زدم در  به آرام و رفتم  در سمت متعجب  

! ؟یکرد قفل چرا  درو!... محمد_  

. باشم تنها خوامیم_  

 خراب رو  امشب هی نیهم.... کن بس خدا رو تو!.... محمد_

  باشه؟.... نکن

 باز در. دمیشن در  سمت تا را شیپا کوبش یصدا  که دینکش یطول

:دیپرس ستاده،یا مقابلم یعصب و شد  

  شب هر من!.... ؟یفهمینم منو حال انگار تو!.... امشب؟  هی نیهم_

 بذار گفتم.... یکن تحمل منو  یتونینم گفتم بهت.... دالرام نمیهم

  ؟یموند  چرا پس.... برو

  واقعا اما باشم صبور  کنم، سکوت  زم،ینر اشک کردم  تالش چقدر

. شدینم  



. شد تمام صبرم هم و شکست سکوتم  هم  شد، ری سراز اشکانم هم  

 خودت.... من بخاطر الاقل وگرنه.... بمونم من که یخواینم تو_

.  یستین یقبل  جواد محمد اون گهید تو.... یکرد یم تالش هم  

. یعصب زد یپوزخند  

.  نمون من یپا  گفتم.... ستمین گفتم بهت خودم که من.... ستمین_  

.  دمیگز نگاهش ر ی ز محکم را لبم  

  ؟یکنیم خراب رو یچ همه ی دار چرا.... ؟!محمد یگیم یچ_

:  زد ادیفر  

. دالراااااام..... یوا یوا یوا_  

  هشدار من به داشت قرمزش چشمان. سپرد من به  باز را  نگاهش

 یکل.... بغض ی کل. داشتم حرف  یکل هم من یول کنم سکوت دادیم

. درددل  

  یجور چه تو که کنم فراموش بتونم کاش.... باشه... محمد باشه_

  جواد محمد اون تو... بتونم کاش.... یستین حاال و یبود عاشقم

. یستین من یقبل  

. دی کوب در به محکم  را  سرش ناگهان  

.... . گمیم کن بس_  

 دست دو با کهی حال در و گرفتم فاصله  او از ترس شدت  از یفور

. ستمیگر آهسته  بودم، گرفته را دهانم یجلو  



.  زد ادیفر و آمد جلو یقدم چند  زنان  نفس هم او  

  فراموش  من که همونطور..... یکن فراموش بهتره.... آره_

  همه  اون یرو.... تو سابق ینامزد یرو بستم رو  چشمام... کردم

 یچ ی حت و یرفت یجور چه توش تو دونستمیم که یپارت

.... کردم جمعت هات یمهمون  از یکی یتو از خودم.... یدیپوش

  ادته؟ی

  نشد. دادیم طعنه تند یبو یبدجور  شیحرفها ن یا. دمیگز را لبم

  از یبدتر واکنش  من حرف هر که بود یعصب آنقدر . بزنم حرف

. داشت را او سمت  

.  دیکش ادیفر باز  

....  بده جواب_  

  زیم یرو گلدان  و کرد دراز دست ندادم، یجواب  من چون و

. زد  نیزم به محکم را  یناهارخور  

: گفتم دهیترس  

.... اصال من.... باشه.... باتوئه  حق... باش آروم!... جواد محمد_

. کردم اشتباه  

  یآخر ی لحظه تا نگاهش. رفت عقب یقدم چند و دیکش یبلند نفس

. بود من به رفتی م اتاق سمت که  

 یصدا یسخت به . آمد باال هم با بغضم و نفس. بست که  را اتاق در

.  کردمیم کنترل  را ام هیگر  



.  بود جارو دنیکش به ازین اما کردم جمع دست با را   ها شهیش خرده

:دیکش ادیفر بلند  کردم روشن را ی برق جارو تا اما  

.... کن خفه اونو_  
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. شد تلخ نگونهیا مان مشترک یزندگ  شروع اول شب  

 تا  یدستمال کردن سیخ تنها با و صدا یب جواد، محمد بخاطر ناچار

. کردم جمع را ها شهیش خرده داشت، امکان که ییجا  

 را  میزانوها و نشستم مبل یرو ها، شهیش خرده کردن جمع از بعد

. شدم رهیخ بود بسته جواد محمد که یاتاق در به و زدم بغل  

 گلسرم. بود رفته خواب به و بود شده آرام دیشا. نبود ییصدا و سر

  شیپاها یصدا  که بخوابم مبل همان  یرو هم من تا کردم باز را

. آمد  

  و شدم زیخ مین بودم، دهیکش دراز مبل یرو که  همانطور یفور

.  شد باز اتاق در که رفت  در سمت نگاهم  



  یاخم هنوز اما بود آرام. ستادیا در چهارچوب  در و  کرد نگاهم

. نشسته  اش یشانیپ وسط  

: گفتم  من ناچار که بزند یحرف نبود قرار انگار  

 باعث تو آره.... بودم ناجور دختر  هی من... آره!... ه؟یچ گهید_

 شبانه یها یپارت وسط از منو تو،... آره.... بشم راه به سر یشد

   بگم؟ بازم.... یکرد جمع

:دادم ادامه و گرفت  بغضم چرا من یول کرد سکوت  

 بار هی روز  هر.... جواد محمد داشتم توقع نیا از شتر یب تو از اما_

  سر بود نیا  اعتقادش که یکس.... کشمیم آه و خونمیم رو کتابت

  یها مزاحم یرو رو  رتشی غ و صداشو و نزنه  داد همسرش

.... خودش حاال ببره، باال شیزندگ  

  بودم، دهیکش دراز شیرو که یمبل مقابل. آمد جلو.  ستمیگر و نگفتم

.  زد زانو  

: گفت که بود آرام  

  اون خواستمینم خدا  به.... دالرام ستین خودم دست  چون برو گفتم_

 جان .... نکن هیگر حاال.... شد یچ دمینفهم اصال.... بزنم رو حرفا

 تلخ همه کام به  رو  امشب نیهم.... رمیبم.... نکن  هیگر جواد محمد

  شدم منفجر گهید بودم دلخور تون  همه از صبح  از.... یول کردم

. نزدم داد بس از  

. کردم  نگاهش اشک پر یچشمان با  

  بخوابم؟ مبل یرو  دیبا من هم حاال.... ؟یچ حاال_



. شد دهیکش یکم  لبش ی گوشه  

....  اریاخت یب خواب یتو ترسمیم .... یول.... نه_  

  سرمو اگه امشب من.... جواد  محمد شهینم سرم حرفا نیا من_

. نمیبیم کابوس نخوابم، و نذارم تو یبازو یرو  

  کنم جمع رو  ها شهیش خرده  اول بذار.... یدان خود.... باشه_

.... بعد  

. کردم جمعشون_  

! ؟یچ با_  

....  دست با_  

. یا  لحظه بست چشم  

. یدینبر که رو دستت.... رمیبم یاله_   

:گفتم و زدم لبخند  

.  یبدهکار بهم یشکست که یقلب بخاطر تو یول دمینبر رو دستم_  

:گفت که می رفتیم خواب اتاق سمت. برخاست  و گرفت را دستم  

.... باش دور ازم تو.... نگو یچیه  تو زمیریم بهم ی اونجور یوقت_

 شتیپ پس نذار.... کشمیم خجالت خودم از یلیخ  بشم آروم یوقت

  باشه؟.... باشم زده خجالت

. باشه_  



 نیا که  کردیم اعتراف بار  هر خودش یوقت اما بود سخت

  با شدن، آرام  از پس بار هر و ستین خودش دست تیعصبان

.  شدمیم آرام کرد،یم ییدلجو من اشکبار چشمان  از خوب، کلمات  

  مان،یها  خاطره  خاطر و  ذهن از را ها تیعصبان  ان که آرام آنقدر

.  بزنم خط  

  را  اسارتش دوران یها شکنجه یها  زخم باز نیول یبرا آنشب

  و جسم یرو  از آثارش دانستمی م دیبع یحت که ق یعم آنقدر. دمید

. شود  پاک روحش  
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 چشم شد، ری خ به ختم که ،یجنجال شب کی از بعد. بود صبح

 بود خواهد جنجال پر قبل شب مثل  دانستمینم که یصبح  در گشودم

.  نه ای  



  یا لحظه دم،ید را جواد محمد یخال یجا و زدم  غلت که نیهم

  آشفته یموها آن با و دمیپر نییپا تخت از یفور.  داشت برم ترس

. رفتم  سالن سمت  

 آهسته. دیچی م را صبحانه زیم داشت که جواد محمد دنید با اما

.  کردم  نگاهش  اتاق، در چهارچوب کنار از و اتاق سمت برگشتم  

 قشنگ یآوا آن کنار  در و بود کرده روشن آوا موج یرو را ویراد

. دیچرخ یم زیم دور  داشت شدیم پخش که یسنت و  

  گذاشته تنها خانه در مرا کردم، فکر که دمیکش  خجالت خودم از

. است  

  عروس تازه یسالمت نا. دمیکش میموها به یدست  اتاق، به برگشتم

  حمام، ییروشو در و آمد لبم به یشرم پر لبخند. شدمیم محسوب

 شانه  یرو را همه و کردم شانه می موها و شستم را  صورتم و دست

.  زدم رونیب اتاق از و کردم رها راستم ی  

!  من یآقا کرده چکار.... به به_  

. بود نگاهش در غم  یکم هنوز. آمد من  سمت  نگاهش  

  ؟یدیبخش شب ید بابت منو_

  حفظ را خودم تیجد و نشود باز لبخند به تا کردم غنچه را لبانم

. کنم  

. داره یبستگ... خب_  

! ؟یچ به_  



:گفتم و زیم پشت نشستم  

.  نه ای بشه مهربون امروز آقامون نکهیا به_  

:  گفت و زیم پشت نشست هم او  

  مهربون االن تا شبید همون از که من.... انصاف یب یا_

! دمتیبوس بار هزار  کنم، فکر یول  نشمردم.... شدم  

  ؟یدیخواب زود که تو!.... ؟یک دیببخش_

.  کرد نگاهم یجد یاخم با  

  م؟ینزد حرف  یکل.... دم؟یخواب زود من_

   ؟یگیم رو ساعت مین همون_

: گفتم خنده با که کرد نگاهم چپ چپ  

 یتونست  یک.... بخشمتیم ،یدیچ که یا صبحانه زی م خاطر واسه_

!  ینیبب تدارک  رو نهمهیا  

  زد زنگ صبح....  مامانه کار.... بگم دروغ تونمینم .... خداااا یا_

. رسمه یعروس روز صبح ی  صبحانه گهیم.... آورد صبحانه و  

 محمد که. ماند پاچه کله و میحل  و پز آب مرغ  تخم یرو نگاهم

: گفت جواد  

.... میشد دعوت هم  ناهار تازه_  

. گذرهیم خوش چقدر.... هیعال_  

: گفت جوابم در که بود من  به جواد محمد یخی و سرد نگاه  



. برو خودت... دالرام ندارم رو  رسما نیا  ی حوصله من_  

برم؟  تنها  من.... حتما؟ یکنیم یشوخ_  

  داشتم ترس همش.... نداشتم راحت خواب شب تموم.... بله_

.... و نمیبب کابوس  

.  دمیخند  

  مبل، کوسن یجا به سرمو نکهیا از.... من  عوض در یول_

 راحت و  بودم خوشحال ی لیخ شوهرم، یبازو  یرو گذاشتم

. دمیخواب  

  استخوان مغز تا که ییها نگاه دسته آن از. کرد نگاهم یخی و سرد

. کندیم نفوذ  
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  یگاه که آنقدر. داشت فرق گذشته با یلیخ جواد محمد با یزندگ

 هیکنا یب حرف و هیکنا ای غم و یخوشحال  ،یجد و  یشوخ  نیب مرز

. شدمیم متوجه اشتباه یگاه که بود کیبار آنقدر اش،  

 ساده از که  نیهم بود، امدهین  لبش به لبخند بود روزها که نیهم

 دیشا که یموضوع سر یگاه یحت و شدیم یعصب زهایچ نیتر

. ترساندیم  یکم  مرا نداشت، یتیاهم اصال  

 یول بود ماهید اواخر. گذشت مشترکمان یزندگ شروع از ماه کی

  جواد محمد گاه یب و گاه یها تی عصبان با بودم نتوانسته هنوز من

. میایب کنار  

 وقت یبعض اما کردیم یخواه معذرت خودش اوقات شتریب گرچه

. دانستیم مقصر  مرا هم ها  

 یدیجد یدارو اش،  ییدارو زیتجو نیآخر در هم  جواد محمد دکتر

  ان که یاول روز  همان از که بود کرده  اضافه شیداروها  ستیل به

. خت یر بهم کامال کرد،  مصرف را  

  عوارض یپا را  شیها تیعصبان و یدگرگون نیا اصال دانستمینم

.  اسارتش دوران یروح  یها شکنجه یپا  ای سمیبنو داروها  

. میبود برگشته خانه به دکتر از تازه. هست ادمی  خوب را  آنروز 

.  بود قراریب دکتر مطب همان  از جواد محمد  

  جواد محمد  درمان بود، معتقد که بود دکتر حرف بخاطر دیشا

.  دیکش خواهد طول دوره چند و دارو چند از شتریب  



 و خسته او و شد اضافه جواد  محمد یداروها به دارو چند یوقت

. برگشت خانه به دکتر یها  حرف از یعصب  

  درست شیبرا یمقو  اما خنک یدنینوش کی خواستم آرامشش یبرا

. کنم  

  درونش ریش  یمقدار و موز کی و کردم روشن  را کن مخلوط

  یحرف یحت من که آن از قبل و شد آشپزخانه وارد  ناگهان که ختمیر

. شدم شوکه که زد نیزم را  کن مخلوط چنان بزنم،  

  حرص با که بود  کن مخلوط ی  شهیش خرده یها تکه یرو نگاهم

: زد ادیفر  

  ؟یکنیم یغلط  چه یدار_

. گرفتم فاصله  او از یکم  

.... کنم درست وهیآبم هی برات.... خواستم فقط_  

 که است االن کردم فکر که فشردیم هم  یرو را ش یها دندان چنان

. بشکند فَکش، استخوان  

  مرا خونش رنگ   و سرخ نگاه یحت اش، یعصب و تند یها نفس

  نیا خودش  اما کنم فرار دمیترس یم نگاهش ریز  اما بود ترسانده

:داد من به را اجازه  

.....  شو دور چشمام یجلو از_  

. نشد آرام او  یول کردم قفل یفور  را  در و اتاق  سمت کردم فرار

  که ییادهایفر و  زدیم نیزم به که یظروف  و ظرف  شکستن یصدا



  و گرفتم را میها گوش دست دو با. لرزاند را تنم تمام دیکشیم

. سپردم  گوش اریاخت  یب صداها، و  سر به و دمیلرز  

 من  یزندگ از گفتم.... برو گفتم بهت....  نیستم یشدن خوب.... من_

  هر یدار دوست.... ؟یموند  چرا.... ؟ینرفت چرا.... برو یلعنت

  ؟یدینم جوابمو چرا... آره؟.... ؟ینیبب ینجور یا منو  روز

  من یها اشک شد،یم بد نگونهیا او  حال وقت هر. نبود خودم دست

. گشت یم یجار  صورتم یرو هم  

  یپا به پا و بودم نشسته شدنش، آرام منتظر اتاق در پشت هنوز

. شد ور حمله اتاق در سمت که ختمیریم اشک ،  شیادهایفر  

.  شکنمایم و در زنمیم... توام با.... یلعنت کن وا درو.... دالرام_  

: دادم را جوابش هیگر و ترس با  

  برم.... بده حالت یوقت.... یگیم شهیهم خودت.... تو.... محمد_

. اتاق تو  

  خونه از االن نیهم ای.... تو با کردم غلط من.... درو  نیا کن باز_

بزنم ای یریم ام  

  یوحش ینجوریا که توئه بخاطر....  حالمو ینیبیم .... بشکنم درو

  در نیا کن باز....  بشه بلند روت دستم.... خوامینم چون.... شمیم

. رو یلعنت  

  آرام زود یلیخ شهیهم. نبود یشگ ی هم محمد محمد، انگار آنروز

!  کرد ریی تغ رفتارش روز همان اما شدیم  
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  و در به زدن ضربه یپا که یانرژ  از خسته. افتاد در یپا همانجا

 که ستمیگریم آهسته در همان پشت هم من.  بود کرده وارید

. آمد شیصدا  

... قبل از تر آرام  

  ؟یکن یزندگ یا وونهید نیهمچ هی با یخوایم بازم_

: دادم جواب اشک و بغض همان با من و  

  ؟ یفهمیم.... دارم  دوستش.... آره_

. خواستمیم من که یآرامش همان به دیرس  شیصدا انگار و  

.... دالرام_  

.  غم از بود  پر شد،یم آرام یوقت  شیصدا نیطن  

   ؟یدیترس ازم.... دالرام_

.  کردمیم درست رموزیش  برات داشتم فقط من !.... نترسم؟_  



.... رهیبم جواد محمد یاله_  

:زدم  ادیفر در پشت همان از حرص، با  

....  نکنه خدا_  

. برخاست اش هیگر یصدا کدفعهی و  

  که ستمین یاون هم و دارم دوستت هم یوقت.... رمیبم  بذار... چرا_ 

 منو بگم بهت تونمینم هم و دارم دوستت هم یوقت.... باشم خواستمیم

.... برو و بذار  

  من و شد باز در  یال. چرخاندم  قفل در را دیکل و  کردم دراز دست

.  ستیگریم و  بود نشسته نیزم  یرو  در، یپا همان که دمید را او  

 او هم. انداختم آغوشش  در را خودم هم  من و کردم  باز تمام را در

!  من هم  و ستیگریم  

  و کرد هیهد سرم، به یپ در یپ  یها بوسه. دیکش میموها به یدست

! اشک آنهمه دست از نشد آرام باز  

 انگار دم،یدیم  رو چشمات اشک اگه ،ی روز هی.... رمیبم یاله_

  چشمات اشک دارم رو  هر.... حاال اما.... بود میزندگ  آخر روز

 وونهید یبدجور که هیوقت چند.... دالرام ببخش منو!.... نمیبیم رو

  یتو مدام ییصدا هی انگار حاال.... نبودم ینجوریا لیاوا.... شمیم

....  سرمه  

.  شدم رهیخ چشمانش به درجه  صفر مرز از و کردم  بلند را سرم  

.... جواد محمد یشیم خوب_  



 نهیس  یرو را سرم باز و دیبوس را ام یشانیپ. دی لرز غم از لبانش

. چسباند اش  

. نباشم تو ی شرمنده تا بشم خوب دیبا_  

!  نبود آنگونه  فقط آنروز  

  نمانده شکستن  یبرا یزیچ گرید. بود نیهم جواد محمد روز  هر

  به توانم یک تا دانستمینم.... وانیل تا چند و بشقاب دوتا جز. بود

.  باشم صبور که دهدیم اجازه من  

 با یپرس احوال و حال ی بهانه به کباری روز چند هر هم، دیس آقا

.  گرفتیم تماس  جواد محمد  

  از یحرف جواد محمد گرید او، مستمر یها صحبت منی به الاقل

. زدی نم طالق  

  و درمان و جواد  محمد یروانکاو جلسات کنار  در.... من اما و

 امام مادر به نماز  رکعت دو روز  هر  او، یشفا تین به ش،یدارو

. کردمیم هیهد زمان،  

 ها جمعه و عباس،  حضرت مادر به هیهد صلوات 200 یروز

. خواندمیم  را  زهرا حضرت به استغاثه نماز  

  گفت؛یم جواد محمد به مدام یروانکاو جلسات در  بار هر که دکتر

. شدمینم متوجه ی زیچ من یول.... یشد بهتر یلیخ  

:گفت جوابم در دم،یپرس دکتر از را جمله نیا علت که کباری  



 بلند شما یرو دست و کنه کنترل رو خودش تونهیم که نیهم_

. دخترم باش دواریام شهیم خوب.... معجزه یعنی نکنه  

  شود خوب خوب  او شود، تمام طاقتم آنکه از قبل کردمیم دعا من و

. کند درمان را ام  آزرده قلب شیها  عاشقانه باز تا  

  نازل سرمان  یگرید از پس ی کی حوادث. نداد  مهلت یزندگ اما

. شد  
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  مستانه#

 

  یزندگ سر بودند رفته دالرام و جواد محمد که بود یچندماه

.  خودشان  

 یبرا او با یزندگ که است کرده  رییتغ آنقدر جواد محمد دانستمیم

. باشد سخت دالرام  



 شده تر پخته و تر خانم یلیخ. نبود یقبل دالرام  آن هم دالرام اما

  یسع من و  آمد، یم ما دنید جواد محمد با که یگاه یحت. بود

  گفت؛یم تنها بپرسم، جواد محمد رفتار مورد در  او از کردمیم

. خوبه  

.  ستین خوب که دانستمیم. نبود خوب اما  

 دانستمیم اما زدینم حرف من با. بود شده یگرید  طور هی هم بهار

.  است کرده یمخف من از دلش  در را  یراز  

  را انتشارات ریمد یصدا. آمد ینم بر دستم از ی کار حال هر به

  آن از شتریب. آوردم در بود، افتاده میکارها نیب که یا وقفه با هم

. موکول گرید یزمان به را رمانم نوشتن و کنم صبر توانستمینم  

. گرفتم بدست قلم دوباره میها دغدغه ی همه با که بود نیا  

 

 آن با و بایز  بزرگ،. بود یخوب ی خانه ار،یمه دوست ی خانه

. کنند یباز آن در توانستندیم خوب ها بچه داشت که یاطیح  

  ییصداها و سر ی همه  از دور  به. میبود آنجا در که بود یسال دو

.  انداخت راه خانم توران که  

 رها  اما کرد اریمه  از طالق به وادار را  رها یحت  که دمیشن دور از

. ندارد یمشکل من و اریمه با که بود مصمم  

  بوق تو جا همه که گفتیم مدام. دینال یم خانم توران از یلیخ عمه

....  گرفته دوم زن اریمه که کرده کرنا و  



  یحت توان گرید که یقلب آن با  من که کردم شکر  را خدا چقدر و

. بودم دور جنجال همه آن از نداشت دنیتپ  

. بودم  اریمه تیدرا ونیمد را نیا و  

 و ماند یمخف خانم  توران از  گرفت، ما یبرا اریمه که یا خانه

.  شد ما آرامش باعث نیهم  

 کم کم. رفتیم  اول کالس سال آن و بود شده بزرگ جواد محمد

  بهار و او یبرا  یکودک از اریمه  که یزحمات بخاطر دادم عادتش

. بابا د؛یبگو اریمه به بود، دهیکش  

!  کردیم  ذوق اریمه چقدر  و گفتیم هم او  

  حامد خود کردمیم فکر دم،یدیم  ها بچه با را رفتارش یوقت یگاه

! است  

. یواقع پدر کی مثل درست و.... صبور.... مهربان  

  از پر یسال. بود ما یبرا یخوب سال. هست ادمی  خوب را سال ان

. خوب اتفاقات  

  ریدرگ. بود رفته مدرسه به جواد  محمد که نبود شتریب یماه دو

  به رها  کروز،ی  که مشقش و درس و بودم او ی مدرسه یکارها

.  آمد دنمید  

.  داد آب... بابا سیبنو_  

 جواد محمد. برخاست در زنگ یصدا که نوشتیم جواد محمد

:  گفت و نیزم یرو کرد پرت  را  مدادش یفور  



....  اومده بابا_  

.  کردم  نگاهشان پنجره، کنار از. اطیح سمت دندی دو بهار همراه و

. بود رها.... نبود اریمه اما. کردند باز را خانه در  

 قدم با بعد و د یبوس را ها بچه ی رو اول. شد خم  در یجلو همان

.  آمد خانه سمت تند ییها  

.... مستانه_  

 بود شده  جمع چشمانش در اشک. نگاهش و کردم باز را خانه در

: دمیپرس ینگران با که  

! شده؟ یچ_  

 لب تا زد سرم به هیثان چند آن در  فکر هزار. دیلرز بغض از لبانش

.  گشود  

....  باردارم من_  

  در را  رها و دمیکش غیج که شدم خوشحال خبر نی ا دنیشن از چنان

.  گرفتم آغوش  

 اریمه.... یاله.... مبارکه.... شهینم باورم..... من یخدا یوا_ 

  دونه؟یم

. دیچک چشمانش از اشکانش  

. نگفتم  بهش هنوز نه_   

.  بگو بهش نجای هم امشب کنمیم درست  شام یبخوا اگه.... تو ایب_  



. دیگز شوق با را لبش  

. آخه م یشیم مزاحمت_  

. بزنم غیج خوامیم یخوشحال از امشب.... نزن حرفو  نیا اصال_  

! آنشب شد یماندن  ادی به شب چه و  
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.  گرفتم تماس ار یمه همراه با و کردم درست شام  

  دارم هم همراه تلفن هی من افتاد ادشی من، خانم عجب چه سالم_

. بزنه زنگ  من به تونهیم که  

 نشان را ذوقم و شوق کردمیم یسع که یحال در و بودم رها یجلو

: گفتم ندهم  

. دیبمون شب کنم،یم  درست شام.... نجایا اومده رها_  

  حاال؟ یکنیم درست یچ.... من یوا_



. بگه رها  یچ هر_  

! ستم؟ین آدم من.... بگه؟ رها  یچ هر_  

:  گفتم که دیخند  هم رها. دمیخند  

. یمونینم گشنه نترس،.... کنمی م درست یزیچ هی حاال شکمو_  

 چه باز.... د یکنیم آب ریز منو سر آخرش تا دو شما.... باشه_

  د؟یدیکش  واسم یا نقشه

.... اریمه ایب زود.... خوب  یها نقشه_  

  ام؟یب رید  دارم جراتم مگه....  چشم... بله_

.  فعال خداحافظ_  

.  خداحافظ_   

. شدم رهی خ رها به کردم قطع که را تلفن  

  کنم؟  درست واست یدار  دوست یچ بگو حاال... خب_

. زد لبخند متفکرانه  

.  خوادیم بادمجون مهیق دلم.... یول  شمیم پرو که د یببخش.... خب_  

  رو  اریمه.... شب؟ واسه بخرم هم کیک برم حاال.... هیعال_

   چطوره؟....  میکن زیسوپرا

. دیخند ذوق با رها  

 به خبر نیا گفتن واسه دارم ذوق االن نیهم از.... مستانه یوا_

.  اریمه  



  جواد محمد ی  کتهید.... نشده رید تا کنم دیخر برم عیسر من پس_

. تو با  

. میدار مهیق شام امشب.... زمیعز سیبنو.... جواد محمد.... چشم_  

.  کرد نگاهم متعجب جواد محمد  و دمیخند بلند من  

. مینخوند رو نایا ما مامان_   

: گفتم و کردم رها به رو خنده با  

. بگو بهش رو نایهم دارند نان و آب شام نایا جان رها_  

.  کرد غش  خنده از رها  

.... دیببخش یوا_   

 محمد با رها. برگشتم خانه به کوچک کیک کی  با و کردم دیخر

.  کردمیم درست شام من و زدیم  کله و سر جواد  

 به نشیماش ورود با و دیرس  سر  هم اریمه که  بود ظهر از بعد

: گفت ذوق با رها  اط،یح  

حاال؟  بگم بهش یجور چه من.... مستانه یوا_   

  بگم؟ من یخوایم_

: گفتم من و داد تکان  ذوق با را سرش  

.  سرکار بذارمش یجور چه نیبب کن نگاه و نیبش پس_  

.شد خانه وارد اریمه و دی خند شوق با رها  



 تا. وهیم یمقدار و بود دهیخر یخوراک  ها بچه یبرا  معمول طبق

: گفتم و دم یپر مقابلش کرد، باز را خانه در  

.... سالم_  

. کرد نگاهم متعجب  

.... سالم_  
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!... یخوشحال چقدر!.... امشب یشد بیعج_  

. گمیم بهت کم کم ایب  حاال.... یلیخ_  

. کرد یاحوالپرس  و سالم  هم  رها با و شد خانه وارد اریمه  

 بچه. بردم کیک و  ییچا شیبرا من که ها مبل از ی کی یرو نشست

:گفتم که خواستندیم کیک و کردند ذوق کیک دنید با ها  

. هیچ ما کیک مناسبت دیبگ  دیبا اول... نه_  

:گفت زنان  لبخند اریمه  



 یتو من حاال تا یک از یول!.... تولدمه!.... شدم  ریغافلگ یوا_

!  شدم؟ متولد آذر  

.  دمیخند  

.  ستین تو تولد اما هست تولد_  

. زدن کف به کرد شروع اریمه و  

.....  جواده محمد تولد_  

.... رینخ_  

: دیپرس متعجب اریمه که کردیم نگاهم ذوق با رها  

....  بهار نازم  دختر.... آهان.... ه؟یک تولد پس_  

  یرو و دیدو یفور  بهار و کرد  دراز بهار سمت  را دستش بعد و

.  دادم باال  ینف ی نشانه به را ابروانم من و. نشست  اریمه یپا  

....  خودته تولد پس.... ست ین که هم بهار  تولد.... بابا یا_  

.  کردم زیت ش ی برا را چشمانم  

  ؟!آخه هستم  یماه آذر من!.... اریمه_

. رفت  رها سمت نگاهش بود شده جیگ  کامال که اریمه  

.  رهاست تولد.... آهان_  

: گفتم شیجا به من و دیخند رها  

  که ادتی رو ماها  از کدوم چیه تولد اصال.... واقعا نکش خجالت_

! یگیم اشتباه هم رو همه... چ،یه ستین  



.  دیبد کیک کهیت هی من به دونم،ینم هست  یک هر تولد آقا_  

: انداختم  باال ییاَبرو و برداشتم زیم ی رو  از را کیک  

. دم ینم کیک دینگ تا.... گهید رینخ_  

. آورد  صورت به ی الک یاخم اریمه  

.  کن ییراهنما الاقل.... جنس بد  ی مستانه یا_  

. گرفتم نییپا یکم را  سرم ذوق با  

. اونو  مینیبینم ما یول  هست  ما جمع  یتو.... خب_   

. خنده ریز م یزد رها و من که آنقدر. شد جیگ کامال  اریمه یعنی  

 واسه دهیرس ییجا به کارمون گهید! .... ؟یک روح !.... روحه_

! م؟یر یگیم تولد ارواح  

. رفت  رها  سمت نگاهم  و بلند دمیکش یپف  

. است وابسته هم  رها به.... گهید ییراهنما هی_  

  نگاه از گرفت نییپا را  سرش رها  و. رها سمت دیچرخ اریمه نگاه

  اریمه هم صبح  فردا تا بروم شیپ نطوریهم اگر دمید. اریمه زیت

: گفتم ناچار بزند، حدس تواندینم  

. شده اضافه ما جمع به نفر هی_  

: گفتم خنده با باز که بود شده خشک رها  یرو همچنان اریمه نگاه  

. یشد بابا ....  نهییپا وتی کیآ گهید یلیخ_  



  برداشتم شیپاها یرو از را بهار یفور. شد جدا  هم از اریمه لبان

.  رها  سمت دیچرخ که  

  شدم؟ بابا.... من!... رها؟ آره_

: گفت آهسته و شد  سرخ رها  

.  اریمه آره_  

 ذوق  از. دیکش آغوش در ما چشمان مقابل را  رها و  برخاست اریمه

: گفت گوشم  در جواد محمد که دمیخندیم داشتم  

  داره؟ ین ین رها، خاله یعنی.... مامان_

....  پسرم آره_  
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بهار #  

 



 

  او از یگاه بودم، زده زنگ دیس آقا به جواد محمد بخاطر یوقت از

. شدمیم جواد  محمد حال ریگیپ  

  یحرف درمانش روند و حالش  از که بود تودار  آنقدر جواد محمد

. زدینم  

. خوبه  گفت؛یم فقط او از  بدتر هم دالرام  

  دیس به اریاخت یب  که یقلب بابت هم یکم البته و حالش نگران من و

.  زدمیم زنگ او به بودم، سپرده  

 ی متوجه بودند، ما ی خانه شام  جواد، محمد و دالرام که روز کی

. شدم دالرام قرمز چشمان  

: گفتم و دمی کش  یکنار را او  

   شده؟ یزیچ_

....  نه_  

.  هست یزیچ  هی زنهیم داد چشمات.... دالرام نگو دروغ من به_  

. شد اشک از پر چشمانش که دمید را شیگلو یتو بغض  

   ارم؟یم بد ،یزندگ  تو نقدریا من چرا.... بهار_

. کردم نگاهش  ینگران با  

. دالرام بگو من به!.... شده؟ یچ_  

. بود خی دستانش. گرفت را دستم  



.   شده دایپ اش کله و سر .... نیشرو_   

!! ؟یچ_    

  جواد، محمد یحت  همه نگاه لحظه کی در که ،یچ گفتم بلند چنان

. آمد سمتم  

  زمزمه آهسته و سمتم کرد کج همه نگاه از را سرش یفور دالرام

.  کرد  

 گهیم مدام یه .... شده حساس یلیخ جواد محمد.... خدا رو تو_

 چند تازه.... زهیریم بهم دونمی م چون نگفتم بهش شده، یچ ه،یچ

 اون به و گفتم تو  به بفهمه.... شده بهتر کم هی ،ینگ  یبگ ه،یروز

. شهیم دعوامون باز نگفتم  

شده؟ دعواتونم حاال تا مگه_  

. دیکش یآه  

. بهار خدا رو   تو کن ولش_  

  یچ یعوض  نیشرو اون بگو الاقل یول پرسمینم  گهید... باشه_

گه؟یم  

  محمد ترس از... دهیم امیپ مدام.... بزنه حرف باهام خوادیم_

....  کنمیم حذف رو اماشیپ یفور جواد،  

  خواد؟ی م یچ... مرگشه؟ چه نیبب خب_

.  من شیپ  برگرده خوادیم_  

. شد  چهارتا چشمانم  



! حاال؟!.... واقعا یشرفیب چه_  

  اگه که کنهیم  دمیتهد داره.... کردم  ازدواج دونهیم نیا از بدتر_

  من از عکس ی کسری ندم، گوش حرفاش به و نزنم حرف باهاش

. کنهیم پخش ذارهیم که داره  

.  باز گرفت بغضش د،یرس که  حرفش ینجایا  

  آبروم چرا.... کردم توبه که من.... کردم رییتغ  که من.... بهار_

  بره؟ دیبا

  بدون یطور چه کنم فکر موردش در بذار.... زمیعز نترس_

 خالص نیشرو شر از میکن ماجرا نیا وارد رو جواد محمد نکهیا

 محمد شهیم باعث تو شونیپر حال نیهم.... نباش نگران.... میبش

  چون اما باشه،  نداشته اعتماد بهت نکهیا  نه.... کنه شک بهت جواد

 ممکنه ده،یم ادامه رو درمانش داره و هست  یبد طیشرا یتو

. بشه شکاک  

  کنم؟  چکار حاال_

 جواب.... نکنه شک جواد محمد باش آروم فقط.... یچیه فعال_

. باش  مطمئن.... کنهینم یکار فعال اون... نده هم  نیشرو  

  برگردم؟ من خوادیم یچ واسه آخه_

... زهیبر بهم تویزندگ  فقط خوادیم دیشا.... گرفته  حرصش چون_

. هستن  ضیمر آدما، نجوریا... بدونم چه  



 از. نشد خوب حالش  اما دادم، دالرام به که یدلدار ی همه با آنشب

  دالرام یرو  یبدجور جواد، محمد  ی کنجکاوانه نگاه هم  یطرف

. بود کرده زوم  

  و شود ینیبدب و  شک به لیتبد جواد، محمد یکنجکاو نیا دمیترسیم

.  اضافه شانیزندگ  کور یها گره به یگرید گره  
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  صفحه یرو دیس  آقا ی شماره دنید با برخاست، که لمیموبا یصدا

 و کردم صاف ی ا سرفه با را میصدا بار نیچند. شدم  هل ام، یگوش

. برداشتم را یگوش  

....  بله_  

.... پورمهر خانم سالم_  

.... سالم_   

  هی دیدار وقت اگه خواستمیم  من.... شدم مزاحمتون دیببخش_

  باشم؟ داشته شما با  یکوچک صحبت



  تا همکارانم، نگاه از بودن راحت یبرا و بودم مارستانیب یتو

. رفتم  بخش یانتها  

. خدمتم در دییبفرما بله_  

.... بگم چطور.... راستش خب_  

.  شدم نگران که کرد یمکث  

  شه؟یم جواد محمد  به مربوط.... شده؟  یطور_

. ستین  جواد محمد به مربوط نه.... نه_  

ن باز و ن م  : گفت کنان م   

....  نازکه دل یلیخ بنده مادر.... بگم چطور.... راستش.... خب_ 

. شکنهیم دلش زود ییجورا هی یعنی  

:دمیپرس تعجب با  

!  شکستم؟ رو   شما مادر دل.... من.... یعنی_  

.... نه هنوز.... نه_  

!! نه هنوز_   

. کنمیم عرض خدمتتون االن دیبد مهلت من  به  قهیدق چند هی_  

.... دییبفرما_  

:داد  ادامه که بودم شده کنجکاو بیعج  

 یلیخ نیهم  واسه... هستم  تجربه یب کم هی.... من راستش_ 

 باعث ممکنه که  زنمیم حرف یطور هی وقت هی اگه خوامیم معذرت



 قصدم بخدا.... یادب یب بر حمل نکرده یخدا ای بشه سوتفاهم

. ستین جسارت  

:دمیپرس نگران  

  شده؟ یچ.... شدم  نگران من دییفرمایم شما که ینجوریا_

.... هللا شاء ان رهیخ امر.... نشده یزیچ.... دینباش نگران... نه_

 محترم خانواده و شما خدمت امیب مادرم با دیبد اجازه اگه خواستمیم

  دلش زود کم هی مادرم که گفتم... فقط.... یخواستگار  یبرا

 هی یطرف از.... داشته شیزندگ تو ادیز یسخت.... مادره.... رهیگیم

 حرمت .... بشکنم  رو دلش خواستمی نم.... است وابسته من به هم کم

 اگه بدونم خواستم نیهم واسه.... کنم حفظ خواستم  رو  دشیسف یمو

.... میبش شما مزاحم.... هست مثبت.... ریحق نیا به شما جواب

.... وگرنه  

 از بودم شده زده جانیه و زدیم  تند یلیخ قلبم آنکه با. کرد سکوت

:گفتم یدلخور با اما خبر، نیا دنیشن  

 دنیشن طاقت که دیباش جرات کم نقدریا نداشتم توقع من... دیس آقا_

! دیباش نداشته رو درخواستتون جواب  

:  گفت یفور  

....  دونمیم.... سوزهیم مادرم حال به دلم فقط.... قسم خدا به نه_

 و جواد محمد طیشرا دیشا اصال.... نباشم شما قیال دیشا من

  حرفها نیا یبرا یمناسب وقت تا شده باعث اومده، شیپ که یاتفاقات



 تا.... من و داره من ازدواج به اصرار یلیخ مادرم.... اما نباشه

.... شیپ وقت یلیخ  از.... البته.... رفتم  طفره امروز  

: گفت یسخت به  و  باز کرد مکث  

. داشتم نظر  مد  رو شما_  

:  داد ادامه که شدی م آب دلم تو قند  

... میریم مادرم و من که هست  یخواستگار  نیاول نیا چون_

 دیشیم متوجه دشیبشناس و دینیبب  اگه  خدا به.... نشکنه دلش خواستم

. است یداشتن دوست و مهربون  چقدر که  

  روزیپ قلبم، بلند یها تپش تاز و تاخت بر تا دمیکش یبلند نفس

. شوم  

.... بگم شما به رو جوابم تماس هی با تونمینم من.... حال هر به_

 با لطفا.... نه چه و بله چه حاال.... دیدار دنیشن جرات اگر

  رو شونیا کی نزد از شمیم خوشحال.... دیاریب  فیتشر مادرتون

 تونمینم هستم کارم طیمح یتو من دیببخش.... متاسفم.... وگرنه نمیبب

.  خداحافظ.... شما ی اجازه با.... کنم صحبت ادیز  

  موقع همان دیبا دیشا گفتم بد دیشا. رفتم  وا کردم، قطع  که را یگوش

 و من دل. داشتم دل هم من ی ول کردمیم اعالم را مثبتم جواب

 نیا با که کردمیم اعالم شکل آن به اگر شکستیم دیشا هم مادرم

. موافقم درخواست  
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  شکست کی  انگار. نشدم آرام اما دادم انجام یدرست  کار آنکه با

. بودم خورده بزرگ یعشق  

. زدینم زنگ او گرید قطعا چراکه. شدم افسرده. شدم پکر  

  شام هم دالرام و  جواد محمد برگشتم، خانه به خسته یوقت بود شب

. بودند ما ی خانه  

. شدم حالش بهبود ی متوجه جواد محمد به نگاه کی با  

  هم  قدر نیهم. دیخندیم یگاه یحت و زدیم لبخند یگاه. بود آرام

. شود آرام او بابت دلم که بود یکاف  

 باعث جواد محمد حال بهبود انگار. بود شده ترآرام یکم هم دالرام

.  ردیبگ آرام یکم هم او تا بود شده  

:گفت که دالرام کنار نشستم  

. یناراحت کم هی نظرم به...  بهار؟ یخوب_  



:  گفتم گوشش ریز آهسته  

. آره_  

!  چرا؟_  

  پشت که را در و شد که اتاقم وارد. دیایب من با تا دمیکش را دستش

. کردم نگاهش غصه با بستم سرمان  

. زد زنگ بهم امروز_  

  ؟یک_

.... دیس_  

... خب_   

. یخواستگار ادیب  مثبته جوابم اگه بدونه خواستیم_  

. کرد نگاهم جانیه با دالرام  

  ؟یگفت یچ تو خب_

  ادیب د یبا دمینم جواب تلفن  یپا من گفتم  بهش.... یچیه_

.  یخواستگار  

!  بهار_  

. کردم بلند سر یناراحت با  

 ینجوریا یکی خورهیبرم بهم.... دارم دل منم خب.... دالرام_

.  کنه یخواستگار من از بخواد  

:گفت مهین  لبخند هی با  



. کرد   یخواستگار ازم پارک تو جواد محمد.... پس؟ بگم یچ من_  

 هی سر... دیبود همخونه هم با شما.... دالرام داشت  فرق اون_

 که دیس.... و من یول.... دیرفت  مسافرت هم با.... دینشستیم سفره

. مینبود ینجوریا  

 عاشق تو، مثل اگه  نباش نگران.... بهار یکرد یدرست کار دمیشا_

. بره ذاره ینم تو، حرف نیا با باشه، شده  

.... دالرام یوا.... بذاره شیپ پا گهید کنمینم فکر.... من یول_

  نه؟.... زدمینم حرفو  اون کاش

  دوستش تو که اونقدر اگه... ستین هم  ینطوریا.... زمیعز نه_

. ادیم باشه، داشته دوستت اونم ،یدار  

:  داد ادامه که دمیکش یبلند آه  

  کنم؟  چکار نیشرو با من ینگفت_

  ه؟یچ حسابش حرف ینشد متوجه_

. داد سر یبلند نفس  

. دهیم دردسر یبو هست ی چ هر دونمیم یول.... هنوز نه_  

.  آرومه جواد  محمد که فعال_  

  کرد، یم مصرف رو دکتر یداروها که یاول روز چند.... آره_

.... شکست رو  بود دستش دم  یچ هر.... بود شده یعصب یلیخ

. کنه کنترل تونهیم اما شهیم یعصب.... شده بهتر االن  

. شدم رهی خ چشمانش به و  گرفتم را دستش  



! باشد شده خانم  نقدریا ما، طونی ش و طاقت کم دالرام شدینم باورم  

 محمد دیشا ینبود تو اگه.... دالرام یهست  یبزرگ کمک یلیخ تو_

. بود نشده آروم نقدریا حاال جواد  

 و دیکش سوزناک آه. کرد تازه را  دلش داغ من،  حرف نیا انگار

. تخت یرو نشست  

!سخته چقدر یبدون اگه!.... بهار  یگیم یچ_  

: دمیپرس من و تخت ی لبه نشست  

  دالرام؟  شده یزیچ باز_
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.... بهار شده حساس_  

. داره دوستت بس از.... زمیعز خوبه  نکهیا خب_  

:  گفت حرص با و  داد تکان یسر  



 رمیم.... ادیم دنبالم اتاق تو رمی م.... بهار شمیم ت یاذ دارم گهید_

 هیگر.... ؟یکنیم  چکار پرسه،یم همش .... کنهیم نگام آشپزخونه تو

. شمیم یعصب که ینکن  

.... دالرام عشقه از خدا به_  

. کرد نگاهم یعصب  

 خودم دست.... نکنم؟ هیگر تونمیم  زنه،یم داد سرم یوقت!.... بهار_

  محمد اون.... رهیگیم دلم ره،یم باال صداش وقت هر.... ستین

 یوقت.... بردینم باال رو صداش یحت.... نبود نیا من یقبل جواد

 مدام.... شکنهیم  آدم دل کنه، قبول خوادینم اصال شه،یم آروم که هم

!....  کنم؟ چکار  من خوب.... شمیم یعصب که یز ینر اشک گهیم

. بشکنم کجا  هامو بغض  

. باز  بود گرفته بغضش. نشستم کنارش و رفتم جلو  

  رو ات هیگر  و بغض ستین حاضر داره دوستت بس از خدا به_

. بوده باعثش اریاخت یب خودش دونهیم چون.... نهیبب  

  مدام هم یعوض  نیشرو نیا.... کنم؟  چکار دیبا من!.... ؟یچ من_

...  ترسمیم جواد  محمد تیحساس نهمه یا با منم خب....  کنهیم دمیتهد  

. کردیم  تحمل را یسخت  طیشرا. دمیکش آه  

. بزنم حرف جواد محمد با امشب من بذار.... سخته یدار حق_  

 من با یکنیم درددل بهار با گهیم همش.... گفتم بهت من ینگ_

 خب.... زنهیم  داد سرم بزنم حرف باهاش اگه من آخه خب.... نه



  حرفامو باهاش تونمینم گهید من  یول ستین خودش دست دونمیم

. بزنم  

  االن نیبب.... شهیم بهتر گهید کوچولو هی.... زمیعز نخور غصه_ 

 شهیم بهتر داره.... زدینم لبخندم یحت لیاوا ادتهی... زنهیم لبخند

.  جان دالرام  

  از شام، از بعد و گذاشتم کنار  را خودم یها ینگران  شب،  همان

 صحبت جواد محمد با تا کردم یخال شانه ظرفها  شستن  بار ریز

. کنم  

 ی نقشه  ی بهانه به بابا و بودند آشپزخانه در  دالرام و مادر

. رفت اتاقش به داد،یم لی تحو موقع، سر دیبا که یساختمان  

:گفتم و جواد محمد  کنار نشستم  

. یشد  بهتر نمیبیم که شکر رو خدا_  

. زد یتلخ لبخند تنها  

. شده افسرده کم هی دالرام یول_  

.  دیچرخ سمتم جواد محمد نگاه  

من؟  از زده یحرف.... زنهیم  حرف من از شتریب که تو با_  

. گفته  ییزایچ هی_  

. چرخاند سمتم را اش تنه  مین ،یجد یاخم با جواد محمد  

  گفته؟ یچ_ 



...  یشد حساس  هاش هیگر یرو که نیا از... گفته تو از.... خب_

. یکنیم  چکش مدام نکهیا  

: گفت آهسته اما یعصب و  داد تکان یسر  

.... زنهینم حرف یول هیچ دردش بگه من به گفتم بهش بار صد_

 اشک یوقت اما ام یعصب دونمیم....  ستین خودم دست .... بهار اما

 من کنهی م فکر..... رمی گیم سردرد نمیبی م رو  چشماش تو

 با و کنهیم کز آشپزخونه تو رهیم خوابمیم من تا شبا.... فهممینم

  بود شیگوش  تو سرش فقط اگه.... کنهیم گرم رو سرش شیگوش

.... شمیم منقلب کنه،یم هیگر یه نمیبیم یوقت  اما نداشتم یکار

 ینجوریا خوامینم .... سخته یلیخ  براش من با یزندگ  کنمیم حساس

 تو اشک زنه،یم حرف باهام تا  هم طرف هی از.... بکشه عذاب

.... آخر میس به زنمیم.... من و شهی م جمع چشماش  

:گفتم و دمیکش یآه  

. شهیم آروم تو، آرامش با اون.... یباش آروم کن یسع_  

.... جوادم محمد همون من خدا  به.... سخته کم هی که کنم چکار_

 خدا به.... دالرامم عاشق هنوزم من!..... یشد عوض دینگ نقدریا

....  کنمیم شکر رو  خدا دارمش و کنارمه، نکهیا  بخاطر روز  هر

.... مامان جان  به.... تو جان به.... هستم یعصب که کنم  چکار اما

  هر چرا دونمینم اما کنمینم فکر اسارتم دوران  به قبل مثل گهید

  منو باشه، قاشق هی یصدا ولو کنه یم تمیاذ که یز ی چ هر ،ییصدا

 که است  یلعنت یقرصا نیا عوارض هم دیشا .... زهیریم بهم

.  خورمیم  



 دالرام به روز  هر کن یسع فقط .... جواد محمد شهیم درست_

. کنهیم آرومش  اعتراف ن یا.... زهیعز برات چقدر که یبگ  
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   محمدجواد#

 

 

 گذاشتمیم دینبا. شدم متنفر خودم از شتریب بهار یحرفها از بعد

.  اندازدیب فاصله ما نیب من، یعصب یادهایفر  

  دوشادوش میداشت آرام و ادهیپ یوقت خانه، به بازگشت راه در آنشب

.  گرفتم را  دستش لحظه کی  م،یرفتیم راه هم  

 رییتغ آنقدر من،  که بود بد چقدر. برگشت سمتم متعجب  نگاهش

!  کردیم  تعجب او دستش، گرفتن یبرا حاال که بودم کرده  



  از یحت که من باشم؟ قبل مثل توانستمینم چرا. آمد بدم خودم از

! داشتم دوستش شتریب هم قبل  

  دادم دستش یها پنجه سر به یفشار م،یرفت هم همراه که یقدم چند

: گفتم و  

 هام تیعصبان.... یشد خسته  من دست از نظرم  به هیوقت چند_

  کرده؟ ات خسته

. دیچرخ  من سمت سرش  

  ؟!جواد محمد یگیم یچ_

  حرف او با عاشقانه  شب همان الاقل  بتوانم بلکه دمیکش یبلند نفس

. بزنم  

.... شده عوض اخالقم درسته.... شمیم یعصب زود یلیخ درسته_

  فکر هم ذره هی یحت یول.... اریاخت یب کنمیم تتیاذ یگاه درسته

. شده کم تو به ام عالقه از که نکن  

.  آزرد یم مرا هم  سکوتش یحت. بود کرده سکوت  

 یناراحت نقدریا یچ از بگو.... بزن حرف من با.... جان دالرام_

  ؟یخودت تو وقته چند که

  چشمانش روشن رنگ پشت گفت یم نگاهش آنکه با. کرد نگاهم

.  کرد انکارش باز اما است نهفته بزرگ یغم  

.  کن باور.... ستمین ناراحت_  

. دادم لشیتحو یاخم  



  وقت بهار با زدن  حرف یبرا چطور.... ؟یستین  ناراحت چطور_

!  نه  من با یول یدار  

  تند یادیز دیشا. کرد سکوت و گرفت نییپا نگاهم از را سرش

. بود یعصب و بلند یکم میصدا لحن هم دیشا ای. رفتم  

. کردم باز را خانه در و انداختم دیکل.  میدیرس خانه به  

 یکم و نکند بهانه را خواب الاقل خواستیم دلم میشد که خانه وارد

 گفت دیپوش یخانگ  لباس و آورد در را  چادرش تا او و بزند حرف

: 

  ؟ یخوریم ییچا_

.  شدم خوشحال  کردن، صحبت یبرا شدیم یا بهانه ییچا نکهیا از  

. آره_  

.  کرد  روشن را  یکتر ریز. رفت آشپزخانه سمت  

.  بخوابم رفتم من.... زیبر خودت کردم،   روشن رو ییچا ری ز من_  

.  شد بلند میصدا یعصب که  رفت اتاق سمت  

 داریب خواستم.... کنم  روشن رو  یکتر ریز که داشتم دست خودم_

. میبزن حرف  هم با میباش  

   ؟ی چ مورد در_

  خانه خود تا که بود رفته ادشی انگار بود یتعجب سؤالش  لحن چنان

. زدم  حرف او با  



 حال نیا .... تو سکوت نی ا مورد در!.... ؟ ی چ مورد در_ 

.  شونیپر  

.  کند گمراهم فقط که زد یلبخند  

. ریبخ شب.... ندارم هم یحرف.... جواد  محمد خوبم من_  

 از شد منفجر  مغزم کردم حس بست، سرش پشت که  را اتاق در

. تیعصبان شدت  

:زدم ادیفر و دمیکوب  اتاق در به یمحکم لگد حرص با  

!  میندار هم یبرا یحرف تو. و من گهید..... خوبه  یلیخ.... خوبه_  
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  من و  بود شده حساس من  سکوت یرو ی ادیز محمدجواد

. کنم یمخف  او از را  نیشرو موضوع توانمیم  یک تا دانستمینم  

  و نامه کی با البته. رفتیم اداره به جواد محمد که بود یا هفته چند

. پزشک  دستورات  

 همکارانش ریسا با کمتر تا بودند دهید تدارک شی برا یخاص اتاق

  اش، مارگونهیب و یاحتمال یها تیعصبان یجلو تا باشد تعامل در

.  شود گرفته  

 آسوده الیخ با حاال. کرد دوا  مرا نگران حال اداره،  به او رفتن

. گشتمیم  ن،یشرو با مقابله یبرا یمناسب حل راه دنبال یتر  

! بود  جواد محمد قهر من، مشکل ن،یشرو از ریغ اما  

  از نتوانستم، من و میبزن حرف هم  با کرد  اصرار که یشب آن از

. بود شده دلخور یحساب من  

  اما داشت حق....  نه او با اما زنمیم حرف بهار با من چرا گفتیم

. کردمیم  را اش یعصب  حال مراعات من  

 میها ینگران انیم در ،یزندگ  یها آشوب انیم. بود ماه اسفند 

 ،یتکان خانه  یکارها نیح در  کروزی ن،یشرو  یها دیتهد بابت

.  خورد زنگ ام یگوش  

 ام یگوش به  ینگاه و شستم  را دستانم د،یع ی کارها از خسته

.  انداختم  

. کرد ستیا قلبم ن،یشرو ی  شماره دنید با  



. دادم جواب  را یگوش باالخره، که ییپاسخگو یرو بودم مردد  

.... الو_  

 یبخوا اگه یدونیم.... ؟یدینم  رو هام امیپ جواب گهید... سالم_

  شه؟یم یچ یند جوابمو

 را  آتش از ی شعله تپش، هر با انگار قلبم و بود شی حرفها به گوشم

.  دیکشی م جانم به  

  یهست یک یکرد  فکر.... ؟یخوای م.... بدم نشونت تونمیم خوب_ 

  گهید دونمیم چه و یکرد توبه یبگ من به اگه ی کرد فکر واقعا؟

  عکس یکل....کنم؟یم باور یکی من ،یستین یمهمون و یپارت اهل

.... ییعکسا چه اونم.... دارم ازت  

.  برد عمرم آخر  لحظه تا مرا اش خنده یصدا  

 اونو اول.... گذاشتم برات واتساپ یتو رو اش نمونه هی االن_

.  ززززمیعز دالرام یبا.... خوبه؟... میزنیم حرف باهم بعد نیبب  

  یرو زحمت به که یچشمان و سرد یدستان با. شدم  منجمد انگار

 نت و کردم قطع را تماس بودم،  داشته نگهشان ام  یگوش ی صفحه

. شدم  واتساپ وارد. روشن  را ام یگوش  

. دمشید آمده، امیپ نیاول در راحت یلیخ   

. شد حبس نفسم.... لود را  عکس  و کردم باز را امشیپ یوقت  



  در. دمیشنیم را قلبم یها تپش بلند یصدا  فقط من  و شد  لود عکس

  سر انگار.... سرم یحت و.... چشمانم انیم در ییجا یحت ای گوشم

. ینگران  شدت از بودم شده نبض پا تا  

 مهین عکس کی!....رفت ادمی از دنیکش نفس و شد  لود عکس

!  نیشرو گرمید طرف و سایپر کنار! برهنه  

  از یزیچ زد یم پا و دست ها خاطره نیب داشت ام  حافظه قدر هر

. آمد ینم ادمی عکس  آن و یمهمان آن  

 جهت یب چشمانم. افتاد دستم از ی گوش که دیلرز آنقدر  آخر، دستانم

  به زنان نفس قلبم و بود تفکر حال در مغزم. د یچرخیم خانه در

.  تازه یهوا یا جرعه دنبال  

:  زدم ادیفر درمانده ناچار،  

. کثافت.... شرفیب..... یعوض_  

.  زدمیم نیزم به را  دستم کنار از  یزیچ دم،یکشیم که یادیفر هر با

.... شمعدان  ،یزیروم گلدان، ، وانیل  

 خانه کنج نشستم نشدم،  آرام و ختمی ر بهم یکاف قدر به را خانه یوقت

.  زدم  زار و  

. دیچرخ در قفل در دیکل که بکنم دیبا چکار بودم مانده هنوز  

 یلیخ و افتاد من به لحظه کی جواد محمد نگاه و  شد باز خانه در

! خانه  وسط یها شهیش  خرده جلب زود  
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! خبره چه نجایا_  

 ام دهیپر رو و رنگ صورت یچاشن یلبخند. برخاستم جا  از یفور

:  گفتم و کردم  

.  زمیریم ییچا هی برات االن بذار.... یاومد  خوش.... سالم_  

  قهرش ادآوری که  یاخم همان با جواد محمد و رفتم آشپزخانه سمت

:گفت بود  

 یها تیعصبان تا ارهیم بار به خسارت شتریب شما یتکون خونه_

.  من  

.  لبانم ی رو دمیکش  زور به را لبخندم باز  

  که یزیم همان یپا نشست که هنوز، دیلرزیم استرس  از دستانم

. بود افتاده زیم ی هیپا کنار ن،یزم  یرو ام یگوش  



 گردش در جواد محمد العمل عکس   و یکتر باز ریش نیب نگاهم

. بود  

  یزنیم ها یتکون خونه نیا ونیم.... ننداز نیزم  رو تو یگوش_

.  شیشکنیم  

  آنقدر من و بردارد نیزم  یرو از  را ام یگوش تا کرد دراز دست و

  وانیل که کردم جواد محمد وقف فقط را نگاهم گر ید که شدم هل

. دستم یرو شد زیسرر ،یکتر داغ آب از یچا  

:  گفتم وانیل کردن  رها همراه و دمیکش غیج  

.  دارمیم برش امیم.... کن ولش .... سوختم_  

  وارد و گذاشت زی م یرو را یگوش  و برخاست. آمد سمتم  نگاهش

. شد آشپزخانه  

!  امروز؟ یکنیم چکار_  

  شدیم  باز کور گره  نیا کاش. بود صورتش قیعم اخم یرو نگاهم

.  نباشم مضطرب آنقدر الاقل تا  

.  گرفت جا چشمانم در نگاهش  

. دستت یرو  بزن پماد هی برو!.... من به یزد زل یچ واسه_  

  دنبال خودش ناچار. ماندم اش رهی خ باز دستم سوزش همه با اما من

.  زد غر و رفت یسوختگ پماد  

  روز  هر... دالرام یزیریم  بهم اعصابمو یدار  واقعا گهید_

  االن من که منه،  رفتار از اگه.... یدلواپس و هل ینجوریا یخودیب



  چرا پس ه،یا  گهید زیچ از اگه.... شدم  آرومتر ماهه کی کینزد

! ؟یگینم بهم  

  یها طعنه کنارش، در و زد دستم یرو آرام و  کرد دایپ رو پماد

!  فراوان  

  حرف یکل هم کیج تو کی ج بهار با و یزنینم حرف من با_

   نه؟ ای چته یگیم.... شمیم وونهید دستت از دارم خدا  به.... یزنیم

  از که یانگشت همان با و کرد بلند  سر لحظه کی . کردم  نگاهش

. کرد دمیتهد بود، شده یپماد دستم، یرو یسوختگ  پماد زدن  

.  نکن نگام هم یاونجور .... باز بشم وونهید نذار_  

. گشود ادیفر  به لب باز ناگهان که کردم نگاهش بغض با من و  

 یایباز ونهید نیا با گفتم بهت که من خب.... ؟ی شد خسته ازم_

.... میخورینم هم   درد به ما من،  

. نشدم خسته_  

. زد  یشدارین پوزخند  

  هم رو خودم ی حوصله که یمن از.... یشد خسته.... نگو دروغ_

.... ستمین ها گذشته مثل که من  از.... دمیم ریگ بهت مدام و ندارم

   آره؟

  را او و کنم  اعتراف را زیچ همه ،یناگهان مبادا، تا دمیگز را لبم

. یعصبان شتریب  

... یشد  خسته من دست از پس.... آره_  



.  دمیم طالقت میریم فردا....منه با طالق حق.... نداره یکار   

: گفتم بلند د،یچک چشمانش  مقابل که یاشک با یفور  

  مادرم، روح  به... نشدم خسته تو از.... نه خدا  به.... محمد نه_

.  گمیم راست قسم  خدا به.... نه  

.  کدفعهی شد وانهید انگار و  

  فکر!.... ؟یدی م دق رو خودت  و من یدار چرا!.... چته؟ پس_

  نم؟یبینم رو حالت و  کورم  من یکرد
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 وانهید لحظه، به لحظه را او و  ختمیر اشک آرام آرام کرده بغض

.  کردم تر  

  آخه؟ یدینم جوابمو چرا.... توام با_

.  نتیکاب سنگ  یرو زد  را دستش کف محکم و  



.... دالرام_  

.ستمیگر و کردم سکوت فقط و انداختم نییپا را سرم  

 یتو و یمست حال  در من ی برهنه یعکسا گفتمیم.  گفتمیم دیبا یچ

  شه؟یم پخش جا همه یلعنت نیشرو توسط داره ،یپارت

. باشم جواد محمد یوانگید شاهد باز تا کردم سکوت   فقط ناچار  

 تمام بزند که بود یعصب من یا هفته چند سکوت از آنقدر

.  شود آرام بلکه بشکند و زدیبر  بهم را آشپزخانه  

.  جواد محمد یوانگید متیق به یحت.... شدیم فاش دینبا من  راز اما  

.... میکنیم تمومش فردا..... باشه.... توام؟ با..... ؟یگینم پس_

 خسته  من از تو.... یبزن گول یتونینم منو.... محضر میریم صبح

....امیباز وونهید  نیهم از... یشد  

.... محمد نه... تو جان به.... نه_  

.  کرد ترش وانهید قسمم، انگار و  

 نیبب کن نگاه خوب پس... باشه!.... ؟ینشد خسته  من از!.... نه؟_

  اعتراف خودت  و شد باز زبونت قفل دیشا شمیم وونهید یجور چه

.  یکرد  

.  شکست و شکست.... شکست و  

  ام وانهید داشت آشپزخانه، لیوسا شدن خرد درشت و زیر یصدا

.  کردیم  



  یرو نشستم آشپزخانه، کنج و گذاشتم میها گوش ی رو را دستم دو

.  نیزم  

. بلرزاند را تنم هنوز که بود بلند انقدر محمد ادیفر یصدا اما  

 تا  شد باز لبانم بارها اضطراب، شدت از قلبم تند یها  تپش انیم در

 باز افتاد محمد نگاه یسرخ به چشمم  یوقت اما می بگو را  زیچ همه

. شدم الل  

 تمام که شکست و دیکوب آشپزخانه لیوسا و وارید و در به آنقدر

.  داد دست از  را  اش یانرژ  

. کرد نگاهم و آشپزخانه شخوانیپ به زد هیتک زنان نفس  

 به بازم حاال.... یبساز یا وونهید نیهمچ با قراره تو!.... ؟یدید_

. ینشد  خسته بگو دروغ  

 ام شده تا زانوان  یرو  را سرم و  کردم خفه دست  دو با را هقم  هق

.  شد ترآرام ،  آهسته آهسته، او یصدا و گذاشتم  

  قدر به من،.... من.... بزن حرف... بزن حرف گمیم بهت یوقت_

 رو  تو شونیپر حال دنید طاقت گهید....  دالرام هستم وونهید یکاف

. ندارم  

.  رفت راه اش ی کیپالست ییدمپا با  ها شهیش خرده  همان  انیم باز و  

  گفتم؟ یچ یدیشن_

 شخوانیپ سنگ یرو   قدرت پر دستش کف که کردم بلند سر یفور

.  آمد فرود  



.... نکن نگام  یاونجور_   

 بود گرفته هیگر شدت از که ییصدا با آهسته و کردم خم سر

.  دادم را جوابش  

. دمیشن_  

. کردمیم نگاهش یچشم ریز. میکرد سکوت هردو یا هیثان چند  

  به را بود افتاده نیزم یرو که ی کوچک یکیپالست ینیس ش،یپا با

: گفت لب ریز و  کرد پرت یطرف  

.... من به لعنت_  

. تیعصبان انیپا یعنی نیا و  

 و گذاشت  سرم طرف  دو را دستش دو و آمد سمتم  بلند ییها قدم با

. کرد بلند چشمانش مقابل  را سرم  

   چرا؟....  کنم؟یم تتیاذ نقدریا چرا.... دالرام من، به لعنت_

. زدم لبخند زور به  

.... محمد_  

: گفت بایز  چقدر او و  

. اشیباز وونهید نیا با رهیبم محمد یاله.... محمد جان_  

.  نکنه خدا_  

  و. کرد احاطه را  دورم دستانش. اش نهیس سمت دیکش  را سرم

. شد بخشمآرامش شیصدا  



 تو یب من... گفتم دروغ... کردم غلط.... دالرام بشم فدات یاله_

! آخه؟ بدم طالقت یچطور .... مرمیم  
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  و گرفت آرام جواد محمد یوقت ،یعصب تنش کی از بعد همانشب،

.  دادم امیپ نی شرو به ناچار ام یگوش با د،یخواب  

   م؟یبزن حرف میتونیم کجا_

:داد جواب که بود، من امیپ زنگ به گوش انگار و  

. کنمیم امکیپ واست_  

  ری درگ را قلبم باز که یاضطراب با و کردم خاموش را ام یگوش نت

.  شدم زیگالو بود، کرده خودش  

  و اگر آنهمه مقابل در مقاومت به دیرسینم من  زور  انگار اما

..... اما  



  کی آدرس. فرستاد را  آدرس تا نشستم داریب ، یگوش یپا آنقدر

. شاپ یکاف  

  یحرفها آشوب دل تنها. نکردم دقت مکانش و منطقه به اصال

. بس و بودم نیشرو  

 یخوش دل چیه  که شدم یآدرس به رفتن به مجبور انروز، یفردا

. نداشتم شیبرا  

  آژانس نیماش با.... دور یلیخ.... دور اما. بود یخلوت شاپ یکاف

! بودم راه  در یساعت کی شاپ، یکاف خود تا  

  ها یصندل و زی م انیم چشمم که  نی هم شدم، شاپ  یکاف وارد یوقت

. دمیکش یراحت نفس د،یند را ن یشرو و دیچرخ  

  الاقل نکهیا یبرا بود یمناسب وقت اما شد راحت  المیخ خودیب دیشا

. کنم مرور ییتنها در را میحرفها  

  نظر ریز را شاپ یکاف دور تا دور اول نگاهم. نشستم یزیم پشت

.  گرفت  

. بود شاپ یکاف طرف  چهار بامبو بزرگ  گلدان چند  

 وارید به رهی غ و یچوب فانوس و عکس قاب از یسنت ناتیتزئ و

. زیآو  

  تا کردم گره  هم در را آنها ناچار. افتاد لرزانم دستان به نگاهم

. نباشد محسوس  لرزشش  

. یقول  خوش.... سالم_  



  به انقدر شهیهم مثل و بود ستادهیا مقابلم نیشرو. شد بلند سرم

  ظاهرش  از شدینم یرادیا چیه که بود دهیرس پشیت و خودش

.  گرفت  

  تر متعفن هم بو بد باتالق کی  از باطنش ظاهرش،  خالف بر اما

. بود  

. شدم  سالمش جواب دادن به مجبور و گرفتم نییپا را سرم اخم با  

.  بگو کارتو.... ندارم وقت ادیز من.... سالم_  

  در یپوزخند. اش یصندل یپشت  به زد هیتک و  زیم پشت نشست

. لرزاند را دلم که زد جوابم  

 بهت چادر چه.... یشد تر خوشگل!.... یکرد  رییتغ چقدر اوه_

  یمشکل چادرت با من که بود چادر مشکلت اگه خب! .... ادیم

.  نداشتم  

. گرفت حرصم  

 ای.... بزن حرف  درست.... میندار ینسبت چیه  هم با تو و من_

. برم ای یگیم رو کارت  

: گفت راحت الیخ با  

  اگه نمیبب خوامیم.... برو اصال!.... اخالق بد چقدر... حاال خب_

 که یهمون.... هیرتیغ پسره اون واسه رو عکسا نیا از یکی

. شهیم یحال چه  بفرستم، نبود، یول داداشته گفتیم  

. شد  آتش در غرق انگار صورتم تمام  



  مطمئن. نداشت یرحم چیه. نشست چشمانش در اریاخت یب نگاهم

. زدیبر  بهم را ام یزندگ  تواندیم که بودم  

  ؟یخوایم یچ من از_

:داد باال را شی ها شانه خونسرد  

  رو عکسات عوضش در منم.... راحت و ساده کار هی.... یچیه_

  خوبه؟... دمیم خودت لیتحو ارمیم

. بود مخم  یرو یادیز لبش یرو لبخند  

.  بردار سرم از دست فقط.... ندارم عکسا اون به یازین_  

.  دیخند  

. دارمیم بر سرت از دست.... چشم_  
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:گفت که بود لبانش به نگاهم   



 خودش که هست هم  خاطرم یتو  البته .... دمیشن  سایپر از ادمهی_

....  دستشه ریز  ام پرونده که گفت و کرد دیتهد منو  یدوبار یکی

.  میدار ازین بهش ما.... باشه که یچ هر یول است چکاره دونمینم  

  در را قلبم ضربان بلند یصدا. کرد منقلب را حالم چشمانش برق

: داد ادامه که دمیشنیم گوشم  

. یکن  یخال برام رو ها بچه از تا چند ی پرونده خوامیم_   

. شد  چهارتا چشمانم  

  ه؟یچ منظورت!.... ؟یچ_

   تر؟ واضح نیا از.... گهید یکن پاکش یعنی_

. شدم منجمد پا  تا سر کردم حس  

 پرونده!.... ؟یگ یم یچ یفهمیم!.... انگار ستین خوب حالت تو_

 یتو.... ستی ن هم محمدجواد دست.... ستین من دست شما یها

  پاکشون یجور  چه من.... شونه اداره تو.... وترهیکامپ ستمیس

!! کنم؟؟  

. زد  لبخند خونسرد  

  جوادش یول داشت محمد ادمهی!.... بود جواد محمد  اسمش پس_

.  ندارم اسمش با یکار من.... حال هر به.... خب .... نبود ادمی  

. نگاهش ضیغ با و کردم یخال میها دندان سر  را حرصم  

... دمیم فیتخف بهت.... نکن نگام یاونجور.... حاال خوب_  



 جلب چشمانم. گذاشت  زیم یرو ی کاغذ  و کرد بشیج در دست بعد

.  شد کاغذ  

....  دار برش_  

.  برداشتم را کاغذ  نماند، دور ن یشرو نگاه از که یدست لرزش با

.  تهران شمال در بود یآدرس  

  خب؟_

. محمدجواد به بده_  

  نگرفته، را منظورش  هنوز که گفت هیکنا با را  جواد محمد چنان

. شد بد حالم  

  ؟یچ واسه_

 از!.... یمهمون چه و هیمهمون آدرس نیا هفته  نیا آخر بگو_

 مواد هم هست توش یالک مشروبات هم.... گذشته گهید یپارت

.  سرشون زنیبر  بگو.... مخدر  

.  انگار بودم کرده هنگ  

! ؟یچ یعنی نیا!.... نیا_  

: گفت آهسته و دیکش  جلو را سرش  

. بهش بده گفتم.... باش  نداشته کاراش نیا به یکار_  

  کف بذارم  آدرس هی ینجوریهم!.... بگم؟ یچ  بهش من آخه_

!  یآورد کجا از آدرسو نیا گهینم!.... نجا؟یا زن یبر بگم دستش  



. رفت باال آرام لبش ی گوشه  

 پرونده همون.... باشه خب.... یندار  دوست آسون کار انگار تو_

.  کن پاک رو ها  

. کردم بلند را میصدا یعصب من  و برخاست و  

  ؟یگیم یچ آخه یفهمیم_

. شد خشم از پر چشمانش  

....  هستم؟ یک من  انگار رفته ادتی....نکن بلند من یبرا صداتو_

  فردا ای یدیم بهش آدرسو تاشب ای... دارم رو پسره اون ی شماره

 نذار حت،ینص تو  به من از یول.... فرستمیم براش رو  عکسا صبح

.  ستین حجاب با یلیخ عکسات چون.... بکشه اونجا به کار  

.  شد اکو گوشم  در اش خنده  یصدا انگار و دیخند  

 یحال با زده، خی و سرد. ماندم زی م همان یپا همانجا  و رفت او

.  شانیپر و آشفته یافکار با.  مضطرب و نگران  
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  هزار با و نشستم شاپ یکاف زی م همان پشت من  اما رفت  نیشرو

.  شدم ریدرگ الیخ و فکر  

  یرو ساعت به چشمم که لحظه کی. رفت دستم از  زمان که آنقدر

! شده رید چقدر که شدم متوجه افتاد، وارید  

. زدم  رونیب  شاپ یکاف از و  برخاستم عجله با  

 دهینرس جواد  محمد فقط کردمی م دعا من و بود  راه یلیخ خانه تا

. باشد  

. شد بدتر  حالم دم،ید را شیها  کفش خانه، در پشت یوقت اما  

. شدم  وارد و کردم  باز را در دیکل با  

  سرم پشت را در که بود نشسته ونیزیتلو یرو روبه مبل یرو

: گفتم  نلرزد استرس شدت از کردمیم یسع که یی صدا با و بستم  

. شد رید دیببخش.... سالم_  

  قورت را میگلو  آب. بود درهم یبدجور شیها  اخم. نکرد نگاهم

:گفتم باز و دادم  

! جواد محمد_  

   ؟یبود کجا_

...  رونیب_  

.  زد یپوزخند  

! رونیب.... بدونم؟ ستین قرار نمیا_  



: گفتم آوردم یم در را مانتوام کهیحال در و  زدم تا را چادرم  

. ارمیب برات ییچا هی بذار_  

:گفت بلند  که بودم نرفته شتریب اشپزخانه  یورود یجلو تا  

  چنده؟ ساعت_

!  بود ظهر 3 کینزد... ساعت سمت برگشت سرم  

 از.... ینبود زدم  زنگ مامان خونه.... بودم خونه 1 ساعت من_

 االن.... ینبرد همراهت  رو لتیموبا.... نداشت خبر دم،یپرس بهار

!  نه؟ ای یبود کجا بدونم دارم حق  

  زدم گوشم پشت  را بود آمده صورتم یجلو که یمزاحم یموها آرام

: گفتم و  

. رفتم دوستام از یکی.... یک ی دنید مدتها از بعد.... از بعد_  

: دیپرس یجد و دیچرخ  سمتم سرش  

  ؟یگفتیم من به دینبا_

.  دیببخش_  

 و ختمیر یچا وانیل دو. شدم آشپزخانه وارد من و کرد سکوت

.  برگشتم  

  ارم؟یب ناهار_

.  کرد نگاهم کنارش، نشستن و زی م یرو ینیس گذاشتن با همزمان

. دیلرز دلم که آنقدر. یجد یلیخ  



  دوستت؟ کدوم_

. دمیترسیم ازش که یسوال  همان  

   ارم؟یب ناهار.... ینداد جوابمو_

:  دیپرس دوباره تیجد با هم او  

  دوستت؟ کدوم گفتم_

.... و سردادم یا دهیکش یا  

.... یشناسینم..... ا  _  

 یدوستا.... هستن شبانه یها یپارت  یدوستا شما، یقبل یدوستا_

 کدوم.... جیبس یها خانم با یارتیز یسفرها یدوستا  شما، االن

  ندو؟یا از یکی

 مرا داشت تیجد و اخم آن با نگاهش یاهیس. چشمانش در زدم زل

. ترساندیم  

  ینجوریا ازم یوقت.... نکن نگام ینجوریا خدا رو  تو.... محمد_

....  ای.... یبزن ادیفر هی کدفعهی  ترسمیم.... ترسمیم ازت ،یپرسیم

.... یبشکن رو یزیچ هی ای  

 و دیکش صورتش به یدست. دمیشن را دیکش که یق یعم نفس یصدا

. شد  رهیخ ونیزیتلو به باز و گرفت من   از را  نگاهش  

  کرد دراز دست  ناگهان که کردمیم لیتحل را سکوتش و حال داشتم

. گرفت را دستم و  

: گفت آرام که  بودم شوکه کارش نیا از هنوز  



!  زده؟ خی  ینجوریا من جواب و سوال واسه دستات االن_  

  بود ترآرام. کرد نگاهم باز و دیکش یبلند نفس که ندادم یجواب چیه

  شکر را خدا لحظه  آن چقدر و بود شده  کم نگاهش تیجد. انگار

. نشود یعصب تا کند کنترل  را خودش توانست که کردم  

. خودش تسلط ای بود داروها  اثر در کنترل، نیا دانمینم  

! بود امن گرمش،  دستان انیم ام، زده خی دستان یجا چقدر و  
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  ه یثان چند. بود  شده عوض  نگاهش حال انگار. دیچرخ  سمتم سرش

  لبخند به لبش ی گوشه خت،یر  نگاهم جام در را   نگاهش که یا

. رفت باال یکمرنگ  

. زد ام یشانیپ کنج یا  بوسه و خودش  سمت دیکش مرا  



....  من سر به عالم خاک یعنی یبترس ازم تو اگه_  

.... محمد جون از دور_  

. نشاند سرم به گرید یا بوسه باز  

. گهید یگفتیم  بهم دیبا خب.... شه؟یم نگرانت آدم یگینم تو آخه_  

. گمیم بعد به نیا از چشم.... دیببخش.... نشد_  

  سه مبل همان ی رو.  بگذارم شی پا یرو  را سرم تا دیکش را دستم

 بزند چنگ آرام تا گذاشتم شیپا  یرو را  سرم و دم یکش دراز نفره،

. کند آرامم و سرم یموها یال البه  

 آهسته که کرد یم دور ذهنم  از را شانمیپر افکار تمام نوازشش

:گفت  

 و سوال هی از نقدریا چرا ،یدید رو دوستت یرفت حاال خب_

   ؟یدیترس من ی ساده جواب

  باز که االنه کنمی م فکر همش.... جواد محمد ستین خودم دست_

....  هم منو یحت نباریا و یبشکن زویچ همه یبزن و یبش یعصبان  

  باز خودش که  خوردم ناخواسته را ام جمله ینجایا. کردم سکوت

:دیپرس  

   ؟یچ رو تو_

  آورد صورتم ی جلو سرم یباال  از را  سرش که بود  سخت جوابش

.  کرد نگاه چشمانم به و  

  کنم؟ بلند نمیزتریعز یرو رو دستم یترس یم_



. دیکش یتلخ آه و زد یتلخ لبخند. فشردم هم یرو  محکم را لبانم

.  کرد بلند سر و زد صورتم به یا بوسه  

:  گفتم و کردم بلند سر یفور  

. ستین خودم دست.... جواد محمد ببخش منو_  

. یدار حق.... نه_  

!نشست شیگلو در ینیسنگ بغض چه و  

  و چرخاندم صورتم سمت دستم دو با را  سرش ی فور. گرفت دلم

.  کردم نگاهش نشستم،یم  مبل یرو  زانو، دو  که یحال در

. نشود اشک از  پر چشمانم، مقابل که بود مغرور  آنقدر چشمانش  

.... یلیخ دارم دوستت_  

  ام محاصره دستانش. دمیبوس را صورتش من  نباریا و گفتم من

 یحت... برد را می ها دلهره تمام آغوشش و.... کرد  سالحم خلع. کرد

 آن  دیبا چطور رفت ادمی و.... گذاشت یشرط چه ن یشرو رفت ادمی

 از تا اب،یکم بود یفرصت.... بدهم محمد به  را آدرس و کاغذ

  باور تا.... شوم  آرام زش،یآم محبت یها  نوازش خروشان  جوشش

  شاخه»   ،یبایز کتاب که است یجواد محمد همان هنوز که کنم

! نوشت را«   همسرم  یبرا یگل  

 یها حمله با کردیم مقابله خوب که داشت دوستم آنقدر هنوز او

 اما .... دارو و یروانکاو  منظم جلسات کمک با گرچه. اش یعصب

. کنترل نیا در داشت یمهم سهم هم  عشق  



  حاضر را شام .... نیشرو شرط گفتن به باز دمیرس باالخره اما

. زد  سرم به یفکر که دمیچیم را سفره و بودم کرده  

: گفتم  گذاشتمیم زی م یرو را املت بشقاب  کهیحال در  

 گهیم.... هستن  مشکوک یلیخ گهیم داره هیهمسا هی دوستم_

....  رنیم و  انیم یناجور یآدما  که ذارنیم یمهمون  شبا یبعض

  یسر هی متونیت یها بچه با یبر یتونیم بده رو آدرسش  اگه گمیم

  د؟یبزن اونجا به

: دیپرس که کرد پاره را دلم بند نگاهش. کرد نگاهم  
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دوستت؟ کدوم ینگفت_  

 چه ماندم من و. ماند صورتم یرو  زشیت نگاه. شدم  خشک انگار

. میبگو  



. یشناسینم تو گفتم.... آخه خب_  

:گفت که بود صورتم یرو   هنوز  نگاهش  

....  نمی بب بده  رو آدرس خب_  

. دادم جواد محمد به را کاغذ. نشست لبم به یلبخند و آمد باال نفسم

:گفت که گرفتمیم خودم یبرا لقمه هی داشتم تازه  

!  کاغذ نیا دهیم یا مردونه  عطر یبو چه_  

: گفتم و افتادم سرفه به  

. نبود همراهمون کاغذ.... نوشت  گارسون_  

!  گارسون_  

.... رستوران  میرفت_  

  که شد زوم چشمانم یرو نگاهش. نشست ابروانش نیب یفیظر اخم

:گفتم بودم، کرده یمخف را می ها دلهره تمام پشتش که یلبخند با  

.... غذا شد سرد_  

. گرفت یا لقمه  و گذاشت دستش کنار را کاغذ  

! ه؟یشهر باال دوستت_  

: گفتم و دادم قورت را دهانم در شده دهیجو ی لقمه  

.... آره راستش .... خب_  

. دانستیم را ز ی چ همه انگار کرد نگاهم یجور  



 خوامیم.... امیم باهات منم یگذاشت قرار دوستت با که بعد ی دفعه_

. نمشیبب  

. دیماس لبم یرو لبخند  

. حتما.... باشه.... ا  _  

 به و کردم کز  آشپزخانه در د،یخواب  جواد محمد ی وقت شام، از بعد

. دادم امیپ نیشرو  

. بفرست برام رو عکسا.... دادم انجام رو یخواست  که یکار_  

. داد را جوابم یفور و بود نیآنال و  

. زمی عززززز چشم_  

 که دمیکش نییپا چشمانم مقابل از را  یگوش. خورد بهم او از حالم

.  خورد نگ،یپیتا ی کلمه به چشمم یگوش ی صفحه یباال باز  

. آمد امشیپ و. نوشتیم یزیچ داشت  

.... ریبگ رو عکسات یقبل شاپ یکاف همون به ایب فردا_  

  هم باز... نیشرو  نحس دارید هم  باز.... بزنم زار خواستیم دلم

.... جواد محمد  از زیچ همه ماندن یمخف ی دلهره  

. رفتم یقبل شاپ یکاف  همان به آنروز ی فردا ناچار، اما  

 یزیم پشت. زدیم 1000 یرو  قلبم ورود ی لحظه همان از نباریا

. شدم  ظاهر  سرش یباال  که بود نشسته  

. نیبش.... سالم_  



. برم خوامیم بده رو  عکسام_  

! یدار  عجله چقدر_  

. کردم  نگاهش یعصب  

. گفتم بده رو عکسام ختمینر نجایهم رو آبروت تا_  

.  دیخند  

. ای ب.... خب یلیخ_  

:گفت که بردارم تا کردم دراز دست. گذاشت  زیم یرو یپاکت  

. ستین همش البته_  

.  انگار کرد ستیا همانجا قلبم و  

. ی دیم رو  عکسام ی همه یگفت تو_  

  ضمن در.... آخه دارم کار باهات هنوز.... دمیم رو  عکسات گفتم_

  یچ دادم بهت  روزید که یآدرس  اون که ستی ن معلوم هم  هنوز

  آدرس، اون سر  ختنیر پسره اون میت یها بچه دمید اگه..... شهیم

. کردم یکار هی دیشا  

.  دمیکوب  زی م یرو را دستم  کف یعصب  

.... ییدروغگو هی تو_  

.  دیخند  

 یاشکال.... بشم همکار  شوهرت با بخوام دیشا.... نخور حرص_

  منحرف و اوباش و اراذل خودشون قول به دارم.... مگه؟ داره



 ستین یکار کم..... کنمیم یمعرف بهشون رو یاخالق و ینید یها

. واقعا  

. کرد ام حواله یچشمک که  فشردم بهم را میها دندان حرص با  

.  نشده تموم باهات هنوز کارم.... باش تماسم زنگ به گوش برو_  
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   بهار#

 

 

  ستادمیا یم پا  رو آنقدر. داشتم ی سخت یکارآموز.  بودم مارستانیب

! ندارم پا اصال کردم یم فکر خواب، موقع شبها که  



  وارد را ها ضیمر ی گذرونده خالصه داشتم. بود شلوغ سرم

.  خورد  زنگ ام یگوش که  کردمیم ستیل  

 دستم انگشتان نیب از خودکار. شدم هول. بود  دیس آقا ی شماره

. افتاد  

  ،یگوش ی صفحه یرو دستم شست دنیکش با و دمیکش یبلند نفس

. کردم  وصل را تماس  

....  بله_  

....  پورمهر خانم سالم_  

.... سالم_  

  که یروز اون از  راستش.... خب.... شدم مزاحم باز که دیببخش_

  فکر یلیخ د،یبگ منو ازدواج شنهادیپ جواب دیستین  حاضر دیگفت شما

  کنم یخواه  معذرت خواستم.... بوده اشتباه کارم حتما..... کردم

. ازدواج امر یبرا مزاحمت یبرا رمیبگ اجازه هی.... و  

 ام مقنعه ی گوشه به یدست و بردم دهانم داخل ذوق با را لبانم

. دمیکش  

 با اول مادرتون هست امکانش اگه فقط.... دیار یب فیتشر بله_

.  کنند هماهنگ مادرم  

. یعل ای.... خوش روزتون.... ممنون.... حتما بله... بله_  

. شدم  رهیخ یگوش ی صفحه به متعجب  من و! کرد قطع  

! داشت  ذوق من از شتریب او انگار  



 مادر. بود زده زنگ دیس آقا مادر انگار دمیرس  خانه به که شب

. دارد صحبت یخصوص من با گفتیم و بود خوشحال یلیخ  

  هوشیب یخستگ از داشتم شام از  بعد... نبود سخت ادیز حدسش

:گفت مادر که شدمیم  

  تو واسه خوانیم.... زد زنگ  جواد محمد دوست مادر امروز_

. ی خواستگار انیب  

  لبخند تنها کردم یم یمخف دلم  در را  شوقم و ذوق تمام که من و

. زدم  

.  ارنیب فیتشر خب_  

.... انیب گفتن هم دالرام و جواد محمد به.... انیم  شب فردا گفتن_

  نه؟ ای یدار  مناسب لباس

.... دارم_  

....  د،یخر رمیم  اریمه با صبح اول .... دارم کار چقدر  فردا یوا_

. میکن زیتم دیبا هم رو خونه!.... خونه یوا  

. ام خونه فردا.... مادر نباش نگران_  

.  شد خشک صورتم یرو  نگاهش  

  کنم؟  چکار من یبر  تو!.... بهار_

. گرفت ام غصه که دیجوش چشمانش در اشک  

. رهیگیم دلم نکن ه یگر خدا رو تو_  



. زد لبخند یفور و خورد فرو را بغضش  

 خانم.... یشد  خانم و بزرگ زود چقدر.... دخترم برم قربونت_

!  من دکتر  

. زدم  یشرم پر لبخند افتخار با  

  دالرام به یحت  مادر. افتاد خروش و جوش در خانه آنروز یفردا

.  دیایب  ما به کمک یبرا که زد زنگ هم  

. آمد دالرام بودند رفته دیخر به بابا و مادر یوقت درست و  

  باز را خانه در جواد محمد دیکل با که زدمیم جارو را خانه داشتم

. شد سالن  وارد و کرد  

.... سالم_   

.  میدار کار یلیخ که کمک ایب یاومد زود خوبه.... سالم_  

  نگاهش متعجب. کرد خاموش  را  یبرق جارو شد  خم و آمد جلو

: گفت بود شکستن  مرز در عیبغض با که کردم  

.  پاشهیم هم از ام یزندگ داره.... بهار کن کمکم_  
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   باز؟ شده یچ_

.  انگار کرد آب غصه  از را قلبم اش هیگر . هیگر  ریز زد  

 هر .... دستشه عکس عالم هی.... داره یبرنم سرم از دست نیشرو_

.  تونمینم رمیبگ ازش رو همه تا کنمیم یکار  

.  ماند چشمانش اشک  یرو نگاهم  

  خواد؟یم یچ عکسا  عوض در_

. جواد  محمد بدم که داده بهم آدرس هی_  

!  آدرس_  

 را  جارو هم من. ن یزم  یرو نشست اشک پر چشمان همان با کالفه

.  نشستم کنارش و کردم رها  

. شده یچ نمیبب کن فیتعر یحساب درست_  

 بهم آدرس هی رم، یبگ رو  عکسا  رفتم کردم، صحبت باهاش رفتم_

  رن،یبگ رو خونه اون یآدما زنیبر تا جواد محمد  بدم دیبا گفت داد

. ناجوره یلیخ یمهمون هی گفتیم  

! بده لو رو  خودشون یها یمهمون از یکی دیبا یچ  واسه نیشرو_  



.... جواد محمد دادم آدرسو یبدبخت به.... شه کله  تو یچ دونمینم_

 با.... داده آدرسو نیا دوستام از یکی گفتم آخه.... کرده شک کم هی

  رو عکسام ی همه یول دادم،  بهش آدرسو  یبدبخت به اونکه

....  هست بازم گفت داد  بهم عکس پاکت ه ی فقط.... نگرفتم  

 یمطمئن.... بود؟ خودت عکس  واقعا.... ؟یدید رو  عکسا_

  نبود؟ فتوشاپ

: گفت و انداخت نییپا را سرش  

  ازم ییعکسا چه نبود میحال بودم مست.... بود خودم یعکسا_

.  گرفتن  

  هم  مرا دالرام، چشم اشکان.  شد دهیگز دندانم ریز اراده یب لبم

: دمیپرس باز و گرفتم را دستش دو و دادم سر  یآه. کرد منقلب  

  نه؟ ای شهیم یعصب... شده؟ بهتر جواد محمد حال حاال_

  نیشرو رو عکسا  اون از یکی  اگه دونمیم یول....  بهتره یلیخ_

  محمد از بدتر من حال االن.... رهی م جنون  مرز تا بفرسته براش

  عادت یحت استرس شدت از ماهه دو شهیم باورت بهار،.... جواده

!  افتاده عقب ام  ماهانه  

:داد ادامه هیگر با که کردیم لیتحل را حرفش داشت ذهنم  

....  داده دیجد آدرس هی بهم باز نی شرو.... بهار ندارم روز و شب_

  بهم گهید دفعه نیا.... محمد بدم  رو  آدرس نیا یطور  چه من آخه

. کنهیم شک  

  نه؟ ای یخوریم قرص .... ؟یستین  باردار یمطمئن_



. شد خشک  صورتم یرو دفعه کی چشمانش  

.... من.... من.... یواااا_  

! ؟یچ تو_  

 یخدا یوا!.... ستین ادمی خوردم رو قرصام که  یبار نیآخر_

.... نکنه!.... من  

. ایب بده شیآزما هی ابانیخ سر شگاهیآزما االن نیهم  برو شو بلند_  

   کنم؟ چکار  نیشرو با بگو اول.... بهار ندارم رو  اش حوصله_

  نهمهیا.... هیچ مشکلت نمیبب دیبا.... شیآزما اول گمیم بهت_

. گهید برو.... ینباش ای یباش باردار چه ستین خوب برات استرس  

 خودم شدم، خانه یکارها و جارو ریدرگ آنکه با من  و رفت دالرام

. کردم فراموش پاک را یخواستگار مراسم و  

  و ن،یشرو یر یباجگ جواد، محمد یضیمر بود، شده افکارم تمام

! بود باردار ،یحت دیشا که یدالرام  
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.... نه  دالرام اما برگشتند بابا و مادر شد، تمام که جارو  

   ومده؟ین هنوز دالرام .... جان بهار ینباش خسته_

.  دارم یریگردگ هی فقط من دینباش  نگران ادیم_  

  در بابا و یخور ناهار زیم یرو گذاشت را وهیم  یها پاکت مادر

: گفت نشستیم مبل  یرو کهیحال  

 اون  ست،ین خوب اش وهیم نیا.... کند  رو ما پوست شما مادر نیا_

  هی گهید میبر بخر بابا.... است مونده اش ینیری ش اون داره، لک

.  خواستگاره  

:گفت و رفت بابا سمت یا  غره چشم مادر  

  دارم کار یکل  من.... کمک ایب یبش ولو اونجا اونکه یجا به_

   ومد؟ین چرا دالرام نمیبب بزنم زنگ بذار.... امروز

. گهید ادیم االن مامان نزن زنگ_  

.  کرد نگاهم متعجب مادر  

  ازش؟ یدار خبر تو_

. ادیم داره.... آره_  

  دینکش یطول. شد خانه یریگردگ مشغول و دیکش یبلند پف مادر

. بود گرفته یجور بد حالش. برگشت هم دالرام که  



 انداخت ها مبل از  یکی یرو را شالش  مانتو و چادر و کرد یسالم

. شد آشپزخانه وارد و  

  غفلت از شتم،یم را ها وهیم  کهیحال در و سمتش برگرداندم سر

:دمیپرس آهسته و کردم استفاده مادر  

 قهیدق 10 جوابش ،یدادیم یاورژانس تست هی کاش.... شد؟ یچ_

.  شدیم حاضر یا  

  زمزمه گوشم کنار و دیکش جلو را  سرش که بود من به نگاهش

.  کرد  

.  بود مثبت.... کردم  نکارویهم_  

.... یخوشحال از دمیکش غیج چطور دمینفهم  

!  مامان.... یوا_  

. زد لب و ستادیا مقابلم یفور دالرام  

.... نگو.... بهار  نگو خدا رو تو_  

   چرا؟_

 محمد نذار.... ستین روشن تاشیاذ و نیشرو با فم یتکل هنوز من_

. بشه حساس من یآمدها و رفت  یرو نی ا از شتریب جواد  

:دندیپرس که بود آمده ما سمت بابا و مادر نگاه  

  شده؟ یچ_



 که یغیج آن یبرا یا بهانه چه  بودم مانده که یمن یجا به دالرام

: گفت  کنم، جور بودم، داده سر اراده یب  

. ادیم ناهار ظهر جواد محمد_  

.  برگشت من سمت بابا و مادر ی زده خی نگاه  

! داشت زدن غیج نیا_  

 و شستم را دستانم که ها ینیریش دنیچ به کرد شروع دالرام

: گفتم وار زمزمه  

 به واشی واش ی رو یچ همه خودم.... دالرام شهیم درست_

.  گمیم محمدجواد  

. گرفت اوج چشمانش در ترس  

 به.... بهتره حالش هیوقت چند تازه.... نگو خدا رو تو.... بهار نه_

... زهیریم بهم خدا  

 نقدریا دینبا هم حال و وضع نیا با تو!.... م؟یکن  چکار پس_

. یبکش استرس  

. دیلرز را لبش  

.  کنمیم یفکر هی خودم بذار_  

....  یکن تیاذ خودتو نقدریا حالت نیا با ستین زیجا.... دالرام_

 دیشا یحت شه،یم یعصب  روز هی فوقش... بگم جواد محمد به بذار

. ادیم کوتاه بچه و تو بخاطر آخرش یول کنه  قهر روز دو  

. بست غصه با را  چشمانش  



 خوامینم.... زمیری م سرم تو یخاک هی.... نگو من جان.... بهار نه_

. خدا رو تو....  نهیبب  رو  عکسا  اون از یکی جواد محمد  
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  با من گذاشتیم کاش یول. خواست مهلت من از دالرام. نگفتم

. کنم صحبت جواد محمد با خودم زبان  

 محمد ها، مهمان از قبل هم آمدند ها مهمان هم که  بود ظهر از بعد

. جواد  

 در بود توانسته که بود عشق ریتاث نظرم به. بود خوب حالش

. کند کنترل را اش یعصب یها تنش آنقدر ماه  چهار عرض  

  ،یعصب حال آن در مبادا نکهیا و  دالرام بخاطر محمد بودم مطمئن

 و دیایب کنار  اش یعصب یفشارها با توانست بزند، بیآس او به

. کند کنترل  را خودش  



  یباردار خبر دادن با حاال که  داشتم اصرار لیدل نیهم به دیشا

. بود نیشرو آزار و تیاذ گفتن  وقت دالرام  

 هم. بود یبیعج  روز من، از دیس  آقا یخواستگار روز   حال، هر به

 بابت نگران هم .... دالرام یباردار و خودم بابت بودم خوشحال

 همه یوقت جواد محمد العمل عکس   و نیشرو ی ها تیاذ و آزار

. دیفهمیم را زیچ  

  معطوف حواسم تمام . گرفت یخاص نظم افکارم ها   مهمان آمدن با

. شد سادات شکوه  

  قبال خودش که  طور همان د،یس  آقا مادر سادات،  شکوه خانم حاج

. بود یمهربان و چهره خوش اری بس زن بود، گفته  

 اریاخت یب دلم  گفت، اش یزندگ یها یسخت و  خودش از یوقت

. سوخت  شیبرا یبدجور  

 و رفت ایدن از  د،یس  آقا همان ای آقا یعل تولد با  همسرش گفتیم

.  شد بزرگ  یمیتی غم با ابتدا  همان از آقا یعل  

 قلب  شدن شکسته  نگران آنقدر داشت حق دیشا. بود دیس با حق دیشا

.  باشد مادرش  

:گفت بابا شد، تمام که خانم حاج  یها صحبت  

  هی هم جوان دوتا نیا د،یریبگ پوست یا وهیم هی شما تا خانم حاج_

. باشند داشته هم با یکوتاه صحبت  

.  پسرم برو.... نه که چرا... شماست دست هم آقا یعل ی اجازه_  



 و میرفت اتاقم سمت . برخاستم او تبع به هم من و برخاست  آقا یعل

.  گشودم شیبرا را  اتاق در من  

. دییبفرما_  

.... شما اول نه_  

...  دییبفرما شما_  

 حس که بود مانده  ریز به سر  آنقدر. شد وارد و  زد یزیر لبخند

. است  معذب کردم  

.... دییبفرما_  

  دراز ام مطالعه زیم یصندل سمت  را دستم و نشستم تخت ی لبه من

.  کردم  

: گفتم  که نشست هم او  

  خوب رو تون ندهیآ همسر  که الزمه ازدواج یبرا کنم فکر_

د؟ یکن بلند رو   سرتون دیخواینم شما.... دینیبب  

  یگاه و انداخت یم من به نگاه هی یگاه. شد بلند لبخند با سرش

.  رفت یم اتاق وسط ی چهیقال سمت  نگاهش باز  

  که کردم درخواست و زدم زنگ  بهتون که  روز اون بابت قتایحق_

  من از یلیخ شما انگار.... ام شرمنده بدونم، زودتر رو  شما پاسخ

. دیشد دلخور  

  امروز یول شدم دلخور یلیخ دی شا اونروز.... شرمنده دشمنتون_

. دی داشت حق شما که شدم متوجه دم،ید  رو  مادرتون که  



. شد حالم شامل ی ا لحظه نگاهش  

:گفت و زد یلبخند  

 ییها یسخت  بخاطر من تیحساس که دیشد متوجه که خوشحالم_

. دهیکش مادرم که هست  

 هی اگر.... کرده ری درگ رو ذهنم سوال هی یول شدم متوجه بله_

  حرف هی شما یزندگ  مورد در شما مادر.... محال  فرض به یروز

  رو کدوم  طرف شما حق، حرف همسرتون و... بزنه ناحق

  حاضر ش،یزندگ تو دهیکش یادیز یسخت مادرتون  چون د؟یریگیم

  نشکنه؟ دلش یول کنه یپافشار  ناحقش حرف یرو دیشیم

: داد جواب قهیدق چند از بعد و رفت  فرو فکر در  
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 از دست تا کنمی م صحبت.... زنمی م حرف باهاش  بتونم کهییجا تا_

. برداره یپافشار  

؟یچ اونوقت.... نکرد قبول که محال فرض به اگر حاال_  

: گفت و گرفت نییپا را سرش  

  حرف بار ریز  یول نشکنه دلش که بوسمیم پاشو  و دست اونقدر_

.  رمینم ناحقش  

.  لرزاند را دلم ته اما. زد یقشنگ حرف. دمیکش یبلند نفس  

  رو دلم یکم هی قتایحق....  مادرتون یرو شما تیحساس_

  د،یدیم تیاهم مادرتون دل به یلیخ  شما چون ترسمیم.... لرزونهیم

.... نتونم من  

. بدهم ادامه را  حرفم نگذاشت  

  و یشخص  یزندگ وارد تی حساس نیا ذارمینم  من دیکن باور_

  شهیهم حاالشم نیهم تا دیکنیم فکر شما.... بشه  من ییزناشو

 تفاوت هم با وقتا یلیخ.... بوده؟ من  یکارها ی همه موافق مادرم

.... کردم رام  رو  دلش روش  نیهم  با آخرش  اما میداشت یفکر

  مد که یکار واحد،  آن در اما کردم  حفظ رو اش مادرانه حرمت

. دادم انجام رو بوده نظرم  

:داد ادامه او و کردم سکوت. دمیکش یپر نفس  

  احترام جز.... خوامینم یچیه مشترک یزندگ یتو همسرم  از من_

! ه؟یادیز ی  خواسته نیا شما نظر  به.... مادرم  



 یدوستان مشترک یزندگ ی تجربه اونقدر یول ستین ادیز.... نه_

  بودن مادرشون به وابسته اونقدر همسرانشون متاسفانه که دمید رو

  نداشتن، مادرشون به رو مشترکشون یزندگ یتو گفتن نه قدرت که

. ترسمیم که  

  ما یباورها  یرو  گرانید گرانید تلخ اتیتجرب.... دیدار حق_

.... افتهیب اتفاق نیا نذارم که دمیم قول شما به من یول.... داره ریتاث

. دیکن حفظ رو مادرم  احترام که د یهست خوب اونقدر هم شما دونمیم  

. دوخت بهم ش ی حرفها با را لبانم. کردم سکوت  

. بودم او آمدن منتظر بود وقت  یلیخ آنکه با..... نه را  افکارم اما

 هی افکارم و گفتیم زیچ هی دلم اما اش، یخواستگار  منتظر

 توانستمیم نکهیا به.... بود قرص چشمانش مانیا به دلم.... زیچ

. کنم حساب چشمانش یایح و صداقت  یرو  عمر تمام  

.  کردیم مشوش  مرا یکم خانم، سادات شکوه یرو   تشیحساس اما  

  از بابا و مادر. دیرس اتمام به یخوب به یخواستگار ی جلسه آن

  دییتا به هم جواد محمد که مخصوصا. بود آمده خوششان  آقا یعل

: گفت  پدر و مادر نظر  

  شیباق.... هیمهربون  زن هم خانم حاج.... هیخوب و  پاک چشم پسر_

.  بپسنده دی با بهار گهید رو  

: گفتم که افتاد من به همه نگاه  

. هللا شاء ان  کنم فکر یروز چند.... چشم_  



  خانه به تا بود دالرام  آمدن منتظر در یجلو جواد محمد یوقت شب

. کردم استفاده فرصت از بروند، شان  

... جواد محمد_  

....  بله_  

 که یاخم نی ا اما دیدرخشیم قبل مثل چشمانش. کردم  نگاهش

  متفاوت ها، گذشته با را او یلیخ  ،یشانیپ وسط بود اسارتش ادگاری

. بود کرده  

.... شده افسرده کم هی  هیوقت چند.... باش دالرام مراقب_  

. دیکش نهیس به را  اطیح پاک یهوا  

  باتو رو  حرفاش.... دارم گله هم  تو از.... بهار نگو بهم گهید تو_

.  خورمیم  من رو  جوشش و   حرص و زنهیم  

  ای شده بابا میبگو او به بودم مردد. کردم نگاهش  یا هیثان چند

....  نه  

  تا یحرف چیه یب جواد محمد. آمد دالرام که گرفتم  دندان ریز را لبم

: دیپرس آهسته دالرام که رفت  اطیح در سمت  

  ؟ ینگفت که بهش_

  خودش بزرگ نعمت نیا خدا  به.... بگم خواست یم دلم یلیخ_

.... دالرام بگو بهش.... نهی شرو شر رفع یبرا  یبزرگ کمک  



.... ترسمیم ازش یادیز  ها یتازگ.... بهار بگم بهش تونمینم من_

  دارم استرس همش یول داره، اخم فقط و ستین یعصب اونکه با

.  بشکنه یزیچ مبادا بشه، یعصبان مبادا بزنه، داد مبادا  

. بود سخت . داشت حق  

.  شد بلند جواد محمد اعتراض یصدا  موقع همان  

.  بزن حرف بمون شما برم من مونده، حرفهاتون اگه خب_  

:گفت و زد پا را  شیها کفش یفور دالرام  

.  خداحافظ.... شد یعصب آخ آخ_  

. بود ادیز روزم آن یها دغدغه چقدر. رفت و  

  اش، یباردار و دالرام.... آقا یعل  یخواستگار جواب و خودم

!  شیها مزاحمت و نیشرو.... اش، یماریب و جواد محمد  

! افتد؟یب اتفاق بود قرار یچ  
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   محمدجواد#

 

 من که دانستیم یزیچ قطعا. بود گوشم یتو  بهار یحرفها

.  دانستمینم  

  هی داشتم نیقی. بود گذشته شک حد از گرید دالرام رفتار یتازگ

.  بود افتاده یاتفاق  

  یآدرس دادن بعد و! یمیقد قیرف کی نام گفتن یبرا  ترس همه ان

 و ختندیر آنجا ها بچه یوقت که!  مختلط یمهمان ک ی از یباالشهر

  و دختران و یالکل مشروبات از ریغ زدند،  هم به را یمهمان

  و قمار لیوسا و   مخدر، مواد یکل  کردند، ریدستگ که یادیز  پسران

 آنقدر البته و کرد، تر نیسنگ را پرونده که شد کشف هم یبند شرط

  پرونده میشد مجبور که شد ضبط  و کشف گردان روان   مخدر مواد

. میبده مخدر مواد با مبارزه ستاد به را  

  داده دالرام به چطور  ،یمیقد دوست کی را قیدق  اطالعات نهمهیا

! بود؟  

  سوال کی او از یوقت کردیم گم را شیپا و دست چنان یطرف از

. سوختیم حالش به دلم که دمیپرسیم ساده  



  دستانش زد،یم   دو دو ترس از چشمانش  یها حلقه د،یپریم  رنگش

 آن ی همه توانستم ینم که گرفتیم استرس یطور  و شدیم خی

.  بگذارم من یها  تیعصبان از  او تلخ یها خاطره یپا را حاالت  

.  رمیبگ نظرش ر یز گرفتم میتصم  

. باشم دالرام  مراقب شتریب که  گفت من به بهار  که یشب همان از  

 یول شدم خواب ی آماده و رفتم اتاق به میدیرس خانه به یوقت

. امدین دالرام  

 و بود نشسته مبل یرو که دمید  را  او. کردم باز را   اتاق در آهسته

. بود اش یگوش جلب نگاهش  

  صورتش به یدست یگاه کالفه و یگوش در کردیم پیتا یزیچ

.  شدیم شانی پر و کردیم پیتا باز. دیکشیم  

  و آرام انفدر.هی گر ریز  زد و کرد پرت مبل یرو  را یگوش ناگهان

. کند داریب خواب از مرا  مبادا که صدا یب  

 طاقت. کنم یم نگاهش اتاق در یال از من که دانستینم اما

.  گشودم را اتاق در یعصب. نداشتم را  اشکانش  

!  شب؟ وقت نی ا یکنیم چکار_  

. دیکش صورتش و سر به یدست و مبل یرو نشست صاف یفور  

. دمیترس!.... جواد محمد_  

. رفتم جلو اخم با  



....  ؟یترسیم  من از که ماهه چند  االن یدونیم.... یبترس دمیبا_

 که حاال... ؟یترسیم ازم نقدریا تو که شدم وونهید  مگه بار چند من

!  ؟یترسیم  ازم تو برداشتم،  یوونگید از دست و شدم  آروم من  

.  است مضطرب و جیگ که بود مشخص کامال. برخاست یفور  

.  میبخواب میبر_  

.  گرفتم را دستش مچ که آمد جلو  

  لرزش ترس از چشمانش مردمک. نگاهم و کرد بلند را سرش

. داشت یخاص  

 شمیم وونهید دارم.... شده یچ بگو من به....  زمی عز.... دالرام_

. رفتارت نیا دنید از  

.  کند گمراهم تا زد یلبخند  

  مگه؟ شده یزیچ_

! نشده؟ یزیچ_  

. داد سر یا خنده لی دل یب و داد قورت را شیگلو آب  

.  میبخواب میبر.... خوبم من.... حتما یدید خواب_  

: گفتم باز و کردم حفظ  را  آرامشم ،یبلند نفس همراه  

   ؟یگینم پس_

  زد بلند که برداشتم را اش یگوش. مبل سمت رفتم که کرد سکوت

. هیگر ریز  



.... خدا رو تو محمد_  

 که بود او به نگاهم. کردیم ام وانهید داشت التماس نیا و هیگر نیا

!  نشد باز اش یگوش  اما. زدم را  اش یگوش  رمز  

!  بود داده  رییتغ را  رمزش  

. او سمت برگشتم  

.  بزن رو   رمزش ایب.... ؟یکرد عوض رو تیگوش  رمز_  

: گفت و آمد جلو دیباریم  چشمانش از که یاشکان همان با  

.... خدا رو تو.... محمد بهت گمیم_  

.  نگاهش نهیس به  دست و مبل یرو   کردم پرت را یگوش حرص با  

. بگو .... منتظرم_  
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 که دیچرخیم اطراف  به نگاهش.  بود شده تند اضطراب از نفسش

:دمی کش ادیفر یعصب  و شد تمام طاقتم  

! دالرام_  

:گفت ی فور و گرفت فاصله من از یقدم که آنقدر. دیترس  

....  باردارم من_  

! نی ا جز داشتم یزیچ  هر دنیشن توقع  

! ؟یگفت یچ_  

:  گفت دهیبر دهیبر  ،یشتریب ترس با  

.  دارم... بار.... من.... من_  

  صورتش یرو  چشمانم. انداختند خی آب یا حوضچه در مرا انگار

. شد خشک  

  ؟ یخوردینم قرص مگه.... مگه_

:داد جواب و رفت عقب یقدم چند  ،یشتریب ترس با  

.  کن باور....نبود یعمد... رفت ادمی یک از دمینفهم خدا به_  

  ،یاله نعمت و بود یشاد موجب که یمهم نیا به  یخبر یبرا چرا

! بود دهیترس نقدریا  

  و ترس موجب  آنقدر و زدم ادیفر سرش که دمیکش  خجالت خودم از

  باال را دستش دو کف که برداشتم سمتش یقدم. شدم اش دلهره

:گفت ترس با و آورد  



.... جواد محمد گفتم راستشو خدا به_  

! ؟ی ترسیم ازم نقدریا که باهات کردم چکار من!.... جان دالرام_  

  دستم دو کف و آمد لبم  به لبخند. شد خشک یا مجسمه مثل انگار

. کردم  دراز سمتش را  

  چرا.... شم؟یم  یعصب خبر نیا از  یکرد فکر چرا.... زمیعز ایب_

  ؟ی نگفت بهم زودتر

. دیدو من سمت و هیگر ری ز زد بلند ناگهان  

: گفت هیگر با که دمیکش  آغوش در را او  

! محمد_  

....  محمد جان_  

 یبگ دیشا گفتم ....  مزاحمه االن بچه نیا یکن  فکر دیشا گفتم_

....   بود سرم تو دیشا و  اما و اگر هزار.... میکن سقطش  

.  زدم بوسه را  شیموها یرو و دمیکش یظیغل آه  

  وقته چند حاال.... شم؟یم یعصب خدا ی هیهد از یکرد  فکر چرا_ 

....  ؟یکنیم یکار پنهون ازم که  

.... خب_  

 یکم ی فاصله از و دیکش عقب  را سرش. داد سر یا دهیکش خب

.  کرد نگاهم  داشت، من با که  

.... قیدق دونمینم_  



. نشود مضطرب تا باز زدم لبخند  

  نیهم.... دکتر میری م نشدن، لیتعط ها  یسونوگراف  و نشده دیع تا_ 

   چطوره؟ فردا

 نهفته یرمز کی  یحت هم لبخند آن  پشت کردم حس اما زد یلبخند

. بود  

  آرامش پشت یحت اما. شد آرام  تا زدم  حرف او با آنقدر آنشب

.  بود نهفته یغم  هم  صورتش  

  تازه نان. زدم رونیب خانه از بود، خواب دالرام یوقت  آنروز یفردا

. دمیخر میحل و  

. گل شاخه  کی چهارراه، سر فروش گل پسر  کی از راه در و  

! همسرم یبرا گل شاخه کی  

 را صبحانه ی سفره. بود خواب هنوز دالرام برگشتم، که خانه به

. کردم دم ییچا و دمیچ نباریا من  

. شد داریب که بود صبحانه زیم دن یچ فیظر یصدا و  سر از دیشا  

! محمد یوا_  

. شما میتقد... جان دلبر عاشق.... هستم جواد محمد.... سالم_  

. افتاد دستم انیم گل  شاخه به نگاهش  

! منه یبرا نیا_  

.  همسرم یبرا یگل  شاخه.... همسرم یبرا.... بله_  



  من از را گل شاخه  که آن از قبل و کرد نگاهم و زد یقشنگ لبخند

. انداخت آغوشم در را  خودش رد،یبگ  

.  جواد محمد دارم دوستت چقدر_  

. کردم محبوس   آغوشم در را او دستانم با  

.... بانو شتریب من_  
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  زده زنگ بهار به خانه همان از. میافتاد راه و میخورد صبحانه

. بودم گرفته او از را  زنان پزشک کی  آدرس و بودم  

  یگاه. بود کرده سکوت دالرام دکتر، مطب  تا ریمس تمام در

  یشاد  هم، چشمانش رنگ اما نبود مضطرب. کردم  یم  نگاهش

.  نبود  

   زم؟یعز هیچ_



.... یچیه_  

 انگار تو!.... بچه؟  نیا بابت یستین خوشحال یعنی!... ؟یچیه_

!  یستین یراض  ادیز خودت  

. ندارم یمشکل... نه_  

  دستم کف را دستش یها پنجه  سر که گرفتم سمتش را دستم کف

. گذاشت  

. دمیبوس و لبانم سمت دمیکش را   انگشتانش سر  

   پسر؟ ای دختر.... ه؟یچ نظرت به حاال_

.  کرد زانیآو دانمینم عالمت به را لبش  

.  کردیم پنهانش داشت که بود یزیچ کی هنوز . بود بیعج  

 و یتیتقو یداروها  نوشتن و خون  فشار گرفتن  از بعد هم دکتر 

  قلبش، یصدا دنیشن و نیجن  یسالمت دییتا یبرا که گفت ره،یغ

  چیه یجا که کرد راحت را ما الیخ اما میکن صبر دیبا گرید یکم

. ستین ینگران  

 گفتیم که آنگونه دالرام چرا دانمی نم یول بودم خوشحال واقعا من

. نبود هست، خوشحال  

  ها ابانیخ یکل و بود دیع کینزد. بودم گرفته یمرخص  را  آنروز

: دادم شنهادی پ خانه، به برگشت راه در. شلوغ  

   م؟یبخور غذا رونیب ناهار_

:گفت که بود پنجره سمت سرش  



. آره یخوایم تو اگه_  

  ؟یخوایم یچ تو_

.  کنهینم یفرق برام_  

. رفت  باال میصدا کالفه  

!  یستین  خوشحال چرا دونمینم هنوز!.... دالرام؟ شده چت_  

. بود نمایشي کامال که زد یلبخند . کرد نگاهم  

.... خوشحالم_  

 لبانم نیب از کنم، باورش داشت ی سع که یدروغ نهمه یا از را نفسم

. کردم سکوت هم  من و کردم فوت  

  دیق. من به نه و دیچسبیم او به نه هم  ناهار آن قطعا. نداشت دهیفا

. میبرگشت خانه به و زدم  هم را  ناهار  

.  خورد زنگ  اش یگوش  که کردمیم عوض را لباسم داشتم

.  کردم نگاهش اتاق در یال از کنجکاوانه  

 مضطرب اش، یگوش زنگ یصدا دنیشن با که  بود آشپزخانه در

. برداشت را اش یگوش یفور و فشیک سمت دیدو. شد  

! کرد قطع  

. نوشتیم یزیچ  باز داشت. کردمیم نظاره را حرکاتش تک تک  

. شدم مصمم و دمیکش کنار  را سرم  

! نبود اش یباردار بود، کرده پنهان من از او که یراز  



 یا خفه غیج که کردم باز کهوی را اتاق در. داشتم ن یقی را نیا گرید

. دیکش  

   رون؟یب یایم  اتاق از ینجوریا  چرا!.... محمد_

 داشت یسع که  یاسترس آن و افتاد لرزانش دستان به یوقت نگاهم

.  گرفت حرصم کند، پنهانش  

:گفتم و کردم دراز  سمتش را دستم کف . شدم یعصب  

.... من به بدش_  

!  رو؟ یچ_  

. یکنیم پنهون ازم یه که یهمون_  

. دیپر صورتش رنگ  

. فهممینم منظورتو_  

 تنش تمام که زدم یادیفر چنان و  دینرس مغزم به خون  چرا دمینفهم

.  دیلرز  

.... گفتم من به بده_  

. کنمیم  خواهش.... جواد محمد_  

.  نشوم خامش باز تا بستم چشم  

.... دالرام من بده گفتم_  

. دمیم حیتوض برات خودم بذار.... من جان_  

.  نشست چشمانش یتو صاف نگاهم و گشودم چشم  



. یدادیم شبید همون ،یبد حی توض بود قرار اگه.... ؟!حیتوض_  
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....  من.... من_  

   بشم؟ وونهید باز ای ید یم من به رو یلعنت  یگوش اون_

  عقلم و دنشید از شدم کور که دیگز  محکم چنان نگاهم ری ز را لبش

. شد ادیفر باز میصدا. افتاد کار از  

. گفتم من به بده_  

  حال نیهم.... نی زم سمت  کرد سقوط و گذاشت دستم کف را یگوش

. کردیم ترم وانهید لحظه هر داشت که بود دگرگونش  

 پا یها پنجه ی رو مقابلش ناچار. دانستمینم را  اش یگوش  رمز

. گرفتم  او سمت را  یگوش و نشستم  



.  بزن رمزشو_  

: گفت که بود اشک از سی خ صورتش. کرد بلند سر  

.... گمیم بهت خودم بذار.... جواد محمد خدا رو تو_  

  و ستیگر بلند که دمیکش سرش یداد چنان و  رسما شدم وانهید

.  زد را  رمزش  

. کردم چک را  شیها  تماس اول من و  

. نبود ناشناس ی شماره کی جز یزیچ  

  همان  عرض  در که دیجد امیپ چند. رفتم شیها امکیپ سراغ بعد

. بود آمده قهیدق چند  

  مونیپش بودم  گفته بهت.... ؟یدینم منو تماس جواب حاال»  

 حالت تا نیبب برو.... واتساپ گذاشتم رو دتیجد یعکسا .... یشیم

  اد«یب جا

:بود  داده امیپ او و  

 جواب تونمینم است، خونه  جواد محمد االن.... خدا رو تو»  

.«  نزن زنگ االن.... بدم،  

! برداشت بزرگ یشکاف  سرم فرق انگار  

  همان. آمد ها امیپ و زدم واتساپسش یرو اشاره انگشت با یفور

.  بود فرستاده عکس نیچند ناشناس  ی شماره  

. شد  سست میپاها همانجا و کردم لود را عکس نیاول  



 که یلباس با!.... یعوض نیشرو آغوش در!.... بود دالرام عکس

.ستین لباس میبگو  توانستمیم نه و  هست لباس میبگو توانستمیم نه  

.  کردم  لود را یبعد عکس. شد تند نفسم  

.  دیلرزیم داشت تنم تمام  

! بود یافتضاح چه  

 تا که شیپاها یبرهنگ و بود داده لم نفره سه مبل  کی یرو دالرام

  را مغزم یاریهوش یها سلول  تمام عکس  همان  و د،یرسیم ران

.  سوزاند  

 سوم عکس که سوختیم نیآتش  یتب از و بود افتاده شماره به نفسم

  کنارش و بود انداخته نی شرو گردن دور دست ستادهیا. کردم لود را

  دالرام، کمر دور  را  دستش هم  او که بود یگری د جوان پسر کی

  یرو رها تماما شیموها! یا خنده چه! یلباس چه و. بود کرده قفل

....  که باز آنقدر لباسش ی قهی و  لختش یها شانه  

. شدم آتش از یا کوره . کردم حس  

. آمد سیو کی  لحظه همان و  

. کردم  لودش و صفحه نییپا برگشتم  

  ای نمتیبب یایم  امروز حاال.... ؟یدید رو  عکسا....  زمیعز خب_

....  شده تنگ یبدجور  برات دلم.... نه؟  

 هیگر یصدا و ست یگری م بلند بلند دالرام. افتاد دستم از اش یگوش

. کردیم تکه تکه را تنم گوشت داشت که بود یبرق ی اَره مثل اش  



  دیشا بودم شده وانهید آنطور که یبار  نیآخر. دمینفهم را خودم حال

. آمد ینم ادمی اصال  

  دالرام ی برهنه مهین یها  عکس بود چشمانم یجلو که یزیچ تنها

.  گوشم ی تو یعوض نیشرو یصدا و بود  

  یصندل و یخور ناهار زیم سر را تمیعصبان و حرص  تمام یوقت

 آنهمه یبرا آوردم کم نفس یوقت... کردم یخال اش یچوب یها

. شدینم یخال که یتیعصبان  

. آشپزخانه  ستون کنار افتادم  

 اش ینیب. نگاهم و کرد بلند آهسته را  سرش. بود دالرام به نگاهم

. بودم کرده یخون دستم، یل یس ضرب با را  

 کباری یحت  سخت یروزها آن  ی همه اوج در که یمن!.... من

! بود نشده بلند شیرو دستم  

  از را، بغضم ، را خودم بتوآنم که داشتم دوستش انقدر که یمن

  یخال سرش را میها یوانگید و اسارت دوران یها شکنجه

.... حاال اما!.... نکنم  
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:گفت که ستیگریم آرام  

. است گذشته مال.... قبله مال... عکسا اون_  

:گفتم نبود وجودم در گر ید که یرمق با  

. بشنوم صداتو خوامینم.... شو ساکت_  

.  کرد بلند را اش هیگر یصدا باز ام جمله نیهم و  

....  ستمین مقصر  من خدا به.... جواد محمد_  

.... ببند  دهنتو گمیم_  

 دفاع خودم  از یذارینم چرا!.... ببندم؟ دهنمو  چرا!.... چرا؟_

! کنم؟  

.... ینبود هرزه یگفت!.... ؟یدار خودت از یدفاع چه!.... دفاع؟_

. گهیم گهید زیچ هی عکسات یول  

. دینال یادیفر با همراه و بست چشم  

  نبود میحال.... بودم مست فقط من.... نبودم قرآن به.... نبودم_

. رنیگیم ییعکسا چه ازم نبود میحال....  کنمیم چکار  

. شد تنگ تیعصبان شدت از چپم چشم  



! دارن؟ ایک رو تو یلعنت یعکسا نی ا!.... رن؟یگیم_  

  کردم حمله سمتش. کرد عود ام ی وانگید رگ باز که نداد را جوابم

. کردم بلند صورتم مقابل را سرش خشونت با و  

....  باتوام_  

.  دونمینم خدا  به.... دونمینم_  

  گرفت جان دستانم باز. داشت را  مرگ حکم من یبرا او دونمینم

....  زدن یبرا  

!  زدم کتکش چقدر دمینفهم  

  در کم، کم و  بستم چشم ن،یزم یرو افتادم و شد قطع نفسم یوقت

  دوباره مغزم رفتند،یم تاک کی ت و آهسته که ییها  هیثان گذر کنار

. افتاد کار  

. بودم یعصب  هنوز اما  

.... کن جمع لباساتو شو بلند_  

 از که یچشمان با و کرد بلند دستانش یرو از یفور را سرش

. کرد نگاهم بود، شده  سرخ هیگر شدت  

! ؟یچ_  

 دمیکش نییپا را چمدان. رفتم اتاق یوارید کمد یباال  چمدان سراغ

. ییرایپذ وسط کردم پرت و  

. بزنم  حرف الاقل بذار.... جواد محمد_  



...   نگووووو یچیه االن.... یبزن حرف خوامینم_  

: زد ادیفر و  کرد بلند را سرش کرده بغض  

  من.... دارم  یا گذشته چه یدونستیم نایا از قبل تو.... چراااا_

  رو  عکسا  نیا نخواستم فقط من.... نکردم پنهون ازت یزیچ

.  ینیبب  

 تمام  انگار و کردی م درد سرم. ستادمیا در چارچوب  نیب و رفتم جلو

:گفتم و دمیکوب  اتاق در وسط  یمحکم مشت.زدیم وار نبض تنم  

 برات دلش گهی م بهت که یداشت قرار کجا کثافت  نی شرو اون با_

! شده؟ تنگ  

. دینال حرص با  

....  عکسا  همون عوض در.... کنهیم تمیاذ داره فقط خدا به_

 یتو کنهیم  پخش رو  عکسام  کرده دمیتهد.... رهیبگ باج خوادیم

. گمیم تو جان به.... یمجاز یفضا  

  هم باز او اما بشنوم را شیصدا نه و نمیبب را حالش نه تا بستم چشم

.  ستیگر  

....  خدا به..... جواد محمد_  

.  خورد  ترک ییگو اتاق در که دمیکوب در به محکم چنان  

  چشمم یجلو خوامینم.... بده  حالم االن.... کن  جمع لباساتو_

. رمی بگ خودمو یجلو  تونمینم.... یباش  

. بزنم حرفامو الاقل بذار_  



: دمیکش نعره محکم  

. بشنوم یچیه خوامینم االن.... یبزن خوامینم_  

 ییرایپذ وسط از را چمدان.  برخاست ستیگریم که همانطور

 ییصدا با کرد عبور  که ام شانه کنار  از. آمد اتاق  سمت و برداشت

: گفت بغض از دیلرزیم که  

....  حاال.... هرزه؟  یگفت بهم کنمینم حاللت گفتم ادتهی.... باشه_  

  صورتش یتو چنان دستم و شد حبس  نفسم کدفعهی. شد یچ دمینفهم

. گرفت هم را او نفس  که آمد فرود  

 داشت که داشت یآتش نگاهش. دوخت  من به را اشکش  پر چشمان

. بود گرفته یبدجور  ام یوانگید رگ یول سوزاندیم هم را دلم  
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 گرید که بود یساعت مین آنکه با. دمیفهمینم را خودم حال هم خودم

  خاکستر ریز انگار بودم یآتش هنوز  من اما کردینم هیگر دالرام

.  بکشد شعله باز تا است یا جرقه کی منتظر که  

  با و میشد نیماش  سوار. آمد همراهم  و بست را شی ها لباس چمدان

. زدمیم چرخ ابانیخ در چرا دانمینم اما بود  خانه قصدم آنکه  

  کال را  نگاهش. رفتی م نگاهش سمت چشمانم  اریاخت یب یگاه

 که زد یم موج صورتش در یغم و بود چرخانده پنجره سمت

! سوخت وجودم تمام افتاد، او به نگاهم ار،یاخت یب که هربار  

 اما بودم یعصب   هم زدم کتکش آنکه بابت خودم دست از یحت

. بود یلعنت نیشرو فکر کرد،یم د یتشد را تیعصبان نیا که یزیچ  

. بهش  بزن زنگ_  

 مین او و زدم  را  حرف نیا  که خوردیم چرخ سرم  در یفکر

. انداخت من به ینگاه  

  ؟یک به_

. شینیبب یخوای م االن نیهم بگو  بهش.... یعوض  نیشرو اون به_  

. بست غصه با را  چشمانش  

.... که کنمیم خواهش.... محمد_  

.  کرد پر  را نیماش اتاقک کل باز میصدا  

.... بهش بزن زنگ گمیم بهت_  

:گفتم گرفت،  را  شماره تا. کرد اطاعت یا دهیکش نفس با  



.... فونیآ رو بزن_  

.  شد پخش اش یگوش فونیآ از یعوض مردک آن یصدا و  

  ؟یدینم جوابمو چرا.... عشقم به سالم... الو_

  من و.  انگار نداشت دادن جواب قصد که بود دالرام به نگاهم

 با صحبت و ن ی شرو یصدا لحن دنیشن از لحظه به لحظه داشتم

.  آمد یم جوش به خونم دالرام،  

  بود ریدرگ شیگلو  در یبغض با و  بود بسته را چشمانش اما دالرام

: گفت بغض با ناچار . زدم شیپهلو به ارنجم با که  

.... نمتیبب االن نیهم دیبا.... سالم_  

  خونه ایب.... ام خونه.... شده  تنگ واسم دلشون  خانم.... به به_

   عشقم؟ یدار که آدرسو.... ام

 ترک شیها استخوان کردم حس  که فشردم هم یرو   را فَکم چنان

 چهره تا دالرام سمت  دمیچرخ و ابان یخ کنار دمیکش هوا یب. خورد

. نمیبب را اش  

 گفت آهسته که دیچکیم چشمانش از یاشک و بود بسته چشم هنوز

: 

.... آره_  

  ؟یکنیم هی گر یدار.... ؟ جوونم داره غم نقدریا صدات چرا_

:گفت که بدهد را جوابش کردم اشاره دست با  

. گمیم بهت اومدم.... حاال_  



. منتظرتم.... زمیعز ایب_  

  انگار. دیرس آخر  به میبرا ایدن کردم،  حس کرد،  قطع که را تماس

!....  دانستیم را  نیشرو ی  خانه آدرس. بودم ستادهیا ایدن آخر

  را سرم مغز داشت گفت دالرام به نیشرو که  یجانم و  زمیعز

.  کردیم منفجر  

  نگاه به توجه یب او و بود مانده دالرام صورت  یرو نگاهم تنها

. ستیگریم آرام و بود انداخته ریز به را نگاهش من، نیآتش  

  رو  نیشرو  جانم و زمی عز نیا حیتوض.... ؟یچ حاال.... خب_

  ؟یدینم

 غم شدت از که ییصدا با یسخت به و خورد فرو را بغضش

:داد جواب دیلرزیم  

.....  خدا به بده حرص منو تا زهی ریم کرم داره_  

 همه یدار بعد یدون یم هم  رو اش خونه آدرس!.... عجب!.... خدا_

  ؟ یکنیم انکار رو

. رفتم  اش خونه مونینامزد تو بار هی_  

. داد حرصم چشمانش اشک باز و زدم یصدادار  پوزخند  

. منه مخ  یرو که اشکاتو اون کن پاک_  

:گفت  که بود خون چشمانش. کرد نگاهم  

  یروز هی خدا به یول....  درسته یگیم تو یچ هر فعال.... باشه_

.... جواد محمد ی شیم مونیپش یبدجور  که رسهیم  



 ی همه مبادا آنکه ترس از دیشا. شدم  منفجر لحظه آن چرا دمینفهم

.  باشد تفاهم سو  کی ها اتفاق آن  

  یاتفاق.... ؟یباردار یاتفاق!.... ه؟ یاتفاق نایا ی همه.... دهنتو ببند_

  آدرس یاتفاق.... رفته؟ لو عکسات یاتفاق.... ؟ ینگفت تویباردار

 بهت یاتفاق حتما هم  نیشرو....  ؟یدونیم رو  نیشرو ی خونه

  نه؟ ای آره.... آره؟.... گه؟یم جانم و  زمیعز
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  گفت هیگر انیم یسخت به و داد تکان طرف دو به را  سرش هیگر با

: 

 من به یتهمت بد.... خدا دست سپردمت.... محمد  یشیم مونیپش_

. یزد  



  زیچ همه اما دیلرز یبدجور قلبم یها هیپا کردم حس لحظه کی

: دیکش ادیفر وجودم از ییصدا یحت که آنقدر.... بود دالرام هیعل  

.  یکرد انتیخ من، پاک  عشق به که ییتو نیا.... محاله_  

 دمیدیم هم باز کردمیم مرور را ریاخ یها نشانه و رفتار هرقدر

. ام دهیچ درست را تفکراتم  پازل تمام  

  از یحت من آنکه با نکهیا و!... اش یباردار شدن  فاش از ترسش

! نشد خوشحال اما کردم استقبال اش یباردار  

  که یعشق سوختن یبرا شود آتش ام نهیس باز تا دمیکش یبلند نفس

. سوزاند مرا  یبدجور انگار  

 زنگ او و ستادمیا فونیآ رسیت  از دور ن،یشرو ی خانه در پشت

. زد  را  نیشرو واحد  

 شدت از داشت قلبم. میشد خانه وارد هم با دو هر .  شد باز در و

. ستدیا یم آخرش داشتم حتم که زدیم تند آنقدر خشم  

 خانه زنگ دالرام که ستادمیا وارید به هیتک نیشرو واحد در کنار

.  زد را  

: گفت دالرام  به رو ندیبب مرا که آن از قبل و شد باز در و  

.  عشقم  تو ایب!.... یداد افتخار.... به به_  

. شدم ظاهر در یجلو  و دمییسا هم به را میها دندان  

  نیقی به لیتبد  میها گمان تمام که دیپر نی شرو رخ  از رنگ چنان

. شد  



  را  در. خودش ی  خانه سمت دمیکش   را او و گرفتم  محکم را اش قهی

.  زدم ادیفر و  بستم سرم پشت  

.  بزن حرف نکشتمت تا..... کثافت اشغال_  

: گفت که بود گردش در دالرام و  من نیب نگاهش  

  جمع خودتو زن  برو!.... ؟یگرفت منو ی قهی چرا!.... تو؟ چته_

! یدید رو  عکساش.... کن  

. دمیکوب وارید به را او محکم  

 که  ارمیم سرت  ییبال.... کنمیم رو پوستت.... یعوض  شو خفه_

.  ینکن نگاه یناس  و احد چیه به گهید و نییپا یبنداز  سرتو گهید  

:گفت و زد یپوزخند  

 تو که بوده هرزه اونقدر زنت چه من به!... اصال؟ خوبه حالت تو_

. داره عکس مرد  تا هزار بغل  

 که بود یزیت کارد مثل حرفش. گرفت را چشمانم ی جلو  خون انگار

  را خودم حال که کرد تکه تکه را قلبم چنان و شکافت را ام نهیس

. دمینفهم  

  یجلو آنقدر دالرام که آمدم خودم  به یوقت. دمی نفهم یچیه گرید

  سرش از چادرش که نکنم، خفه  را نیشرو تا بود  آمده میپا و دست

.  نیشرو و من یپا و دست ریز بود افتاده  



  فاصله او از کردم، نیشرو نثار که یمشت تا چند  از زنان نفس

  کردیم پاک را  اش ینیب و دهان خون داشت که او به رو و گرفتم

: گفتم  

  یافتیب تا زنمیم برات یاخاذ جرم به پرونده هی.... نمتینب گهید_

.  یبخور خنک آب و زندان  

. آمد سمتم حرص  با نگاهش  

. میبر کن  سر چادرتو_  

  ادیفر نیشرو که  برداشت را  چادرش د،یلرزیم که  یدستان با دالرام

. زد  

 زنت  رو نقدریا که تو.... پسر آقا یدینشن رو یحرف هی.... واستا_

   ؟ینگفت بهش.... خوادیم منو زنت که یبدون دیبا....  یهست یرتیغ

. دیکش غیج دالرام  

! ؟یگیم یدار یچ.... کثافت شو خفه_  

.  دیخند بلند خون پر دهان همان  با نی شرو و  

 تو به و من ی خونه ادیب شد حاضر زنت.... نیبب.... پس ینگفت_

. ندم نشون تو به رو  عکساش یول کنه انتیخ  

: زد ادیفر هیگر با دالرام و دیکش سوت سرم  
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.... جان به.... محمد گهیم دروغ خدا به.... گهیم دروغ_  

: زد ادیفر نیشرو نگفته و  

   ؟یچ کنم ثابت!.... گم؟یم دروغ_

. باخت رنگ  نگاهش دالرام  

.... یگیم دروغ.... نههههه_  

. کرد نگاهم و دیخند نیشرو  

. دارم رو عکسش_  

 ریگ ام نهیس  یها دنده نیب ییجا  نفسم. دیرس فرا اجلم کردم حس

: گفت نیشرو و کرد  



 فردا تا.... دارم ازش عکس یکل.... فرستمیم برات کنمیم داشیپ_

  سرم یخواست ییبال هر کنم  ثابت نتونستم اگه....  بده مهلت بهم

. اریب  

 به رنگ. دیچرخ دالرام سمت چشمانم. شد قفل هم  یرو میها دندان

. نداشت رو  

! دستش؟ شدن رو  یبرا!.... چرا؟  

 و رفتم خانه  در سمت د،یکشیم مرا  وزن سخت، که ییپاها با

. دنبالم هیگر با دالرام  

  جان به.... گهیم دروغ.... گمیم راست خدا به.... جواد محمد_

.... تو  

 بتوانم تا کردم مشت را دستانم و ستادمیا آسانسور درب یجلو

. کنم مهار را خشمم  

 باز که شدم  آسانسور اتاقک وارد شد، باز که آسانسور در

.  ستیگر  

.  کردیم پاره را  مغزم یها رگ  تک تک داشت هم  اش هیگر یحت  

.... قسم نیحس امام به_  

 یتو زدم چنان و دادم دست از را دستم کنترل چرا دمینفهم

. ماند نگاهم یرو  تعجب با نگاهش که  صورتش  

! ؟  یکرد باور.... حرفاشو !.... تو_  

.... ببند دهنتو فقط_  



  به لیتبد باز را، انتشیخ به نمیقی داشت که چشمانش از را نگاهم

:گفت کرده بغض که گرفتم کرد،یم شک  

.  شاهده خودش خدا.... نکن باور.... باشه_  

  تاراج به مانیزندگ شیآسا و خواب و آرامش تا شدیم دیبا چه گرید

!  برود؟  

  توقف نیماش یوقت. رفتم خانه سمت  نیشرو ی خانه  از کراستی

. آمدم خودم به کرد  

 از خسته. بود ستهیگر فقط او و بودم زده ادیفر سرش  را راه تمام

  قیطر چیه به که یتمرکز و ل،ی تحل به دادینم قد گرید که یذهن

  را آمده شیپ حوادث یها تکه باز و  کنم، تفکر تا شدینم حاصل

.زدم   ترمز خانه کنار رم،یبگ جهینت و  نم،یبچ هم کنار  

  حرف هم هنوز انگار دالرام  اما. نبود زدن یبرا  یحرف گرید 

. نداشت یارزش میبرا گرید که  ییحرفها. داشت  

.... محمد یکنی م اشتباه خدا به_  

....  شو ادهیپ_  

  از را چمدانش هم خودم و کردم ادهیپ را دالرام. ستیگر هم باز

. شدم خانه وارد و دمیکش رونیب عقب یصندل  

 لب و دالرام یلی س از قرمز صورت آن با ما، ی منتظره ری غ ورود

. کرد شوکه را همه  ،یخون دهان و  

. آمد سمتمان که بود ینفر نیاول مادر  



! جواد؟ محمد شده یچ!.... من یخدا_  

  در نفسش که بود شده ناراحت آنقدر . مادر نگاه سمت رفت نگاهم

. بود شده  مقطع و دیلرزیم نهیس  

....  دیبپرس  خودش از_  

. زد میصدا بلند بهار  

.... جواد محمد_  

 آنکه از قبل و آمد سمتم بابا که  در سمت رفتم و نکردم ییاعتنا

:دیپرس بزنم یحرف یحت  

!! نجا؟یا شیآورد  چمدون هی با و  یزد کتکش_  

:دادم جواب  بود سردردم شدت از که یاخم با  

....  بله_  

: دیکوب صورتم به ی محکم یلیس که دینکش  هیثان به و  

 یرو دست نکهیا از و باش مرد الاقل.... یداشت ایح شتریب قبلنا_

. شرمنده یکرد بلند زنت  

! ختیریم  اشک داشت هنوز. چرخاندم دالرام سمت  را سرم  

  نیا که کردم لطف بهت.... زدم  کتکت چرا بگو....  بگو بهشون_

  من اگه قطعا چون.... یبزن حرف  که دمیم خودت به رو شانس

.  شهیم بد یلیخ برات.... بگم  



 میصدا هنوز که یبهار و مادر مقابل  و نشدم دالرام گفتن منتظر و

  رونیب خانه از و گذشتم اطیح از بزنم، حرف و ستمیبا تا زدند،یم

. زدم  
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  دالرام#

 

 

  از که یدرخت تک همان به. بود رهیخ اتاقم ی پنجره به باز نگاهم

. داشت دید من، اتاق ی پنجره سمت  

  و دییایب  بهار تا بود منتظر که یبرگ یب یها  شاخه همان به

. بزند شکوفه سبزش یبرگها  

! نبود نفس کی تنها انگار که دمیکش یآه  



. گرفت  آتش وجودم تمام.... سوختم  

  وارد یحرف چی ه یب بهار و شد  باز یکوچک ی ضربه با اتاقم در

. شد اتاقم  

  بغضم من و کرد نگاهم. تخت ی  لبه نشست و تختم یپا تا آمد جلو

:گفتم و دادم پوشش لبخند با را  

 اسفند آخر تا مگه!... چرا؟.... نداره برگ اطیح درخت نیا هنوز_

  چون.... نزده؟ برگ چرا پس.... نمونده؟ شتریب هفته کی فقط

   منه؟ اتاق سمت

 من با داشت غمش پر چشمان با که دیچرخ ی بهار سمت سرم

. کردیم یهمدرد  

....  ستین برگش و شاخ به یدیام گهید که من یزندگ مثل درست_

   درسته؟

  در مرا تا کرد  باز را دستانش و ستیگر او یحت من یجا به

. ردی بگ آغوش  

. زدم  زار آغوشش در  

 نیا تاوانش که کردم چکار من.... ؟یفهمیم.... شدم نابود.... بهار_

  ده؟ینبخش منو خدا چرا....  بودم کرده توبه که من.... شد؟

 اتفاق نیا.... دهیبخش  رو تو که مطمئنم خدا!.... زمی عز یگیم یچ_

  یماریب ن،ی شرو ییدروغگو و ینامرد.... نبود تو بخاطر تنها

 نایا ی همه خودت، مدت یطوالن  سکوت یحت جواد، محمد یعصب



  چطور بگو.... بگو کم کم بهش  گفتم بهت چقدر... شد باعث

. زمیعز  ینگفت خودت.... رهیگیم باج ازت  داره نیشرو  

  همون کاش.... عقب به گشتیبرم  روزا کاش.... کردم اشتباه_ 

  هاشو امیپ کاش.... دادمیم نشون بهش رو  نیشرو یها امیپ نیاول

 ی بچه نیا نداره قبول یحت محمد.... بهار یوا.... کردم ینم پاک

. بگو بهم تو.... بکنم دیبا چکار.... شمیم وونهید دارم.... ماست  

:دادم ادامه باز  من و. داد نوازش را میموها تنها و دیکش یآه بهار  

 مدرک من  از گفت ییپررو کمال در یحت ن یشرو.... یوا_

 گهید من بهار.... ه؟یچ مدرکش یعنی.... گرفتم  دلشوره.... داره

. کشمینم  

 یحت زدند تهمت هم خدا امبریپ وسف، ی به.... زمی عز باش آروم_

 قول بهت.... شد ثابت شیگناه  یب آخر در یول  انداختنش، زندان

. دمیم  

 که یا مستانه و پدر یحت بلکه  مرا تنها نه. کرد  آرامم بهار آنشب

 توان اصال  من و. شده یچ بپرسند من از خواستندیم مدام

. نداشتم ییپاسخگو  

 آنقدر. داشتم یبد ی دلشوره. بود بد حالم صبح از  آنروز یفردا اما

.  افتاد تهوع حالت به استرس، فشار از ام معده یچندبار که  

 ینگران و استرس بخاطر ای بود ام  یباردار اریو از نیا دانستمینم

. ادیز  



 شدینم قطعا که بود من هیشب  حالشان آنقدر  هم مستانه و پدر

. بشنوند را  من حاتیتوض  

. شد یجنجال شب  اما. کردن  صبر شب تا هم  آنها. کردم صبر  

  با که بود بد حالم آنقدر من و. آمد پاکت کی با یعصبان جواد محمد

.  رفتمیم  هوش از داشتم دنشید  

:  گفت و داد تکان هوا در را پاکت  

 نایا.... کنم؟؟یم اشتباه یگیم بازم..... شم؟؟یم مونیپش یگیم بازم_

!پس؟ هیچ  

  یتو رو پاکت چنان و اومد جلو که بود دستش پاکت یرو نگاهم

. شد پاره پاکت ی گوشه یزیت با لبم ی گوشه که زد صورتم  
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  نفس. بود خون نگاهش آسمان رنگ . نشست چشمانش در نگاهم

:دیکش ادی فر که زدیم نفس  

  ؟یبگ بهم یدار یچ گهید_

. دیرس عمرم روز نی آخر انگار  

  نگونهیا که بود داده  نشان یمدرک چه جواد محمد به نیشرو دانمینم

. بود مصمم و قاطعانه او  

  بود، خبر یب  زیچ همه از که بابا یول دیلرزیم  یبدجور دلم من

.  آمد جواد محمد سمت تیعصبان با  و اوردین طاقت  

.... نجایا دیآورد  دعواهاتونو یچ واسه  م،یندون یزی چ ما قراره اگه_

... دیبگ هم ما به خب میبدون قراره اگه  

  که نشد هیثان ک ی و. انداخت ینگاه بابا به پوزخند با جواد محمد

.  خورد را  پوزخندش جواب  

.  برد باال را شیصدا و زد  صورتش به یلیس بابا  

 بهت یچیه پدر هی عنوان به الاقل که کردم ییآقا یلیخ شبید_

  و کردم ازدواج مادرت با که  بود سالت چند رفته ادتی.... نگفتم

 دختر که درسته، نیا!.... کردم؟ یپدر برات ام نداشته پسر مثل

!....  من؟ ی خونه  یگردون برش چمدون هی با و یبزن کتک منو

  دایپ اعصاب مشکل تو گفته دکتر که میدونیم همه خوبه حاال

.  یکرد  

:  گفت حرص  با که بود مانده ش یپا ریز  فرش به جواد محمد نگاه  



 دالرام یدونیم شما.... نشدم که  کور یول دارم  اعصاب مشکل_

   کرده؟ چکار

  یحرف بخواهد مستانه و بابا نگاه مقابل نکهیا از دیلرزیم داشت تنم

. بزند  

.  گرفت را بابا یبازو  و آمد جلو ینگران با مستانه  

  زن یدعوا هی.... نشده یزیچ... خدا رو تو باش  آروم.... اریمه_

. مینکن دخالت ما بهتره.... هیشوهر و  

. شد ادیفر بابا یصدا و  

  دخترمو صورت!... ؟یگیم نویا پسرته چون!.... نشده؟ یزیچ_

  انگار!... هست  طلبکارم  ییپررو با و نجایا آوردتش و کرده کبود

  یروان هی با.... ساخت باهاش که بود من دختر نیا که رفته ادشی

.  شد آروم دارو و قرص مشت ه ی زور به و برگشت هیسور از که  

 هم را بابا یحت دمیترس که بود شده مشت چنان جواد محمد دستان

. بزند  

:گفتم و آمدم جلو عجله با  

....  باش آروم.... نشده یچیه بابا_  

  صورتش که بود یعصب آنقدر. افتاد من به جواد محمد نگاه

.  متورم گردنش رگ و  بود شده قرمزش  

 تو، انتیخ اثبات یبرا حاال که یکرد چکار من یزندگ با نیبب_

. بشنوم  هم سرکوفت دیبا  



 خشم و تعجب با بابا و. کردند سکوت همه یا  لحظه. رفتم وا

:دیپرس  

!  کرده؟ انتیخ من دختر!.... ؟یگفت یچ_  

:دیپرس تعجب  به ختهیآم ینگران با هم مستانه  

.... نداره  امکان!.... پسرم  یگیم یدار یچ!... جواد محمد_  

  زده صورتم یتو که را ییها عکس پاکت همه نگاه مقابل محمد و

.  کرد باز بود  

  چکار نیشرو دست عکسا نیا دیبپرس..... امکان نمیا دییبفرما_

!  کرده؟یم  

: گفت  و دیدو جلو بهار  

.... دمیم حیتوض من_  

:  گفت بهار به رو چشمانم، یجلو بار، نیاول  یبرا محمد و  

. یدونستیم تو و کردیم درددل تو با مدت تمام..... شو خفه تو_  

.... نه   خدا به.... نه_  

.  افتادم ها عکس یپا زانو دو. کرد یخال میزانوها. شد بد حالم  

  ادی به که دادینم یاری یحت ذهنم!.... یافتضاح یها  عکس چه

..... شده گرفته من از ییها عکس نیهمچ وقت  چه و کجا اورمیب

.  مبهم یکم گرید یبعض و بود واضح یلیخ ها  عکس از یبعض  

:گفت یفور بهار و  



. کن باور.... محمد شده فوتوشاپ_  

. شد کر  میها گوش که  دیکش یا نعره چنان جواد محمد و  

! ه؟یچ ختهیر فلش تو که یلمیف نیا پس!.... فتوشاپ_  

 مهم میبرا یچیه  گرید. دیکش رونیب شلوارش بی ج از را یفلش و

 ری ز یها عکس  همان یرو نگاهم و بود شده سخت نفسم. نبود

.... پا و دست  

! بودم؟ من نیا من، یخدا!.... نیشرو با تخت یرو  

:گفتم زحمت به و کردم نگاه بهار به  تنها. گرفت نفسم  

. گناهم یب.... من...  یدونیم.... تو.... تو.... بهار_  

.  رفتم حال از و  
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  و بود سرم یباال. افتاد بهار به نگاهم شد، باز چشمانم  باز یوقت

.  دهد خوردم به را قند آب وان یل داشت یسع  

. نبود گرید که بود یجواد محمد دنبال من نگاه اما  

 یبرا که زدمینم  حدس یحت من و بودند ونیزیتلو ی پا مستانه و بابا

....  یچکار  

....  دالرام بخور نیا از کم هی_  

  و زد یادیفر چنان بابا ده،ینرس وانیل نازک ی جداره به لبانم هنوز

. رفت باهم جانم و نفس  که آمد سمتم  

! ه؟یچ نیا.... یعوض کثافت_  

.  دیدو بابا دنبال هیگر با مستانه  

.... باش آروم اریمه_  

  مستانه، و بهار ی ادهایفر با و شد بمینص هم بابا از لگد و مشت چند

. ستمیگر آهسته کردند، دور من از زور  به را بابا که  

.... نکردم انتیخ من خدا به_  

  و بود چشمانش  در که یتهمت از تنم تمام که کردیم  نگاهم چنان بابا

. گرفت آتش قلبم داشت، اشاره من به  

! گه؟یم یچ لمیف نیا پس.... کثافت شو خفه_  

 و نزند کتک مرا تا بودند داشته نگه را  بابا زور به مستانه و بهار

: گفتم  نداشت باورش کس چیه که یاشکان  همان با من  



. دیکنینم باور چرا.... قسم مامان خاک ارواح به_  

: دیکش ادیفر باز  زنان نفس بابا  

  یعوض نی شرو دست عکسات و لمیف.... کنم؟  باور رو یچ_

. کنم  باور رو ی چ حاال.... بوده  

  بود گرفته را نفسم که یا هیگر آنهمه  انیم دمیکشی م نفس زحمت به

: گفتم که  

.  دونمینم خدا  به.... دونمینم_  

:  گفت یفور بهار  

  نیشرو.... زده  حرفاشو من با.... دونمیم من.... گهیم راست بابا_

. رهیبگ باج ازش خواستیم  

  بشه؟ ینجوریا یگذاشت و یدونستیم تو_

.  زد یم حرف بهار با طور  نیا بابا که دمید ی م بود بار نیاول  

  یکار نیهمچ  یعوض اون نذارم تا ینگفت من به زودتر چرا_

! کنه؟  

:داد جواب مستانه نباریا و  

  رو لمایف و عکسا  نیا نیشرو میبفهم دیبا.... باش  آروم.... اریمه_

.... آورده کجا از  

 مستانه دست ری ز از خشونت با را   شیبازو و دیکش یبلند نفس بابا

.  کرد خارج  



 دختر اگه.... هیشدن  انگار باش آروم یگیم نیهمچ .... کن ولم_

!  ؟یزدی م حرفو  نیهم بود خودتم  

. شد یعصبان مستانه  

 نویهم  اومد، یم هم بهار سر بال نیا اگه خدا به.... آره_

. کرد یکار  شهینم که دادیب و  داد با.... گفتمیم  

. رفت مستانه سمت خشم با بابا نگاه  

  یچ من یبفهم تا یندار دختر تو.... یکردینم رو نکاریا.... نه_

. یدی فهمیم منو حال بود، خودت دختر بهار  اگه.... گمیم  

. شد خشک  بابا صورت یرو  بهار و من نگاه  

. برداشت بابا سمت به یقدم بهار  

! ستم؟ی ن شما دختر من!.... من!.... د؟یگفت یچ!.... ؟یچ_  

 و لمیف سر کردند فراموش همه انگار  که دیکش یغیج چنان مستانه

.  کردندی م بحث داشتند من یها  عکس  

.... اااااریمه_  

. مستانه سمت برگرداند سر بهار  

! ستم؟ین دخترت  من.... من!.... گه؟یم یچ بابا!.... مامان_  

.  نگاهش تنها و کرد  بغض مستانه  

! شد فاش  آورد سرم نی شرو که ییبال نیماب  یراز عجب  
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 از یلیخ که است ییجا همان جهنم یول.... کجاست جهنم دانمینم

  چه.... میندار دنید توان ما و.... ظهور به کشدیم   رخ ها تیواقع

 چشم و شنودینم  را ییصدا هر  ما گوش که نیا است ینعمت خوب

 و چشم است یجهنم چه و.... ندیبب را  وارهاید یفراسو  ستین قادر

 آن، از قبل نکهیا  مگر.... شنودیم  و ندیبیم را زی چ همه که یگوش

... باشد دنید و دنیشن ی آماده روحش  

  که ییها عکس ی دوباره دنی د یبرا آماده.... نبودم آماده من و

. بود شده گرفته من از یمست حال در کروزی  

 میها غصه و بودم من گرید حاال. شد پا به یجهنم  ییبلوا خانه یتو

  هم  را بهار  ی خواهرانه  یها  یهمدرد و ها   نوازش یحت و

.  نداشتم  



  گرید!.... کرد شوکه  هم را من یحت  که بود شده یراز  ری درگ بهار

!  کند؟ کمکم  بخواهد که او از داشتم یتوقع چه  

...  نبود مستانه یقیحق دختر اما  بود من یریش خواهر گرچه بهار

  او دختر اما بود کرده بزرگ اورا و بود داده ریش او به مستانه

.  نبود  

  یب اثبات و بودم من. داشت یا دغدغه خانه در  یکس هر حاال

 من به که یتهمت و ییرسوا و مستانه  قهر و بود بابا.... ام یگناه

 و.... بود شده فاش تازه که یا گذشته و بود بهار.... شد زده

.  بهار هم و بودم من اش دغدغه هم که یا مستانه  

  به خدا خود بلکه  کردم حبس اتاقم یواریچهارد در باز را خودم

.  برسد ادمیفر  

  هیسور از جواد محمد آمدن یبرا  یروز که یا سجاده همان یپا

.  بودم نشسته خواندم، نماز  

  زمان در و بود داده ادمی بهار که خواندم را یا استغاثه نماز همان

  از یخبر زود  چه و خواندم  داعش، بدست جواد محمد اسارت

. دیرس ما به جواد محمد  

....  زهرا حضرت به استغاثه نماز  

 ینیثیاغ فاطمه ای  یموالت ای»   یطوالن  ذکر آن و بود شده تمام نماز

 حاتیتسب داشتم و نشستم زانو دو. بودم گفته سجده در را« 

. شد باز اتاقم در که خواندمیم را   زهرا حضرت  

.  ستیک نمیبب تا برنگرداندم یرو یحت من و شد  اتاقم وارد یکس  



 دعا بود، شده لبم  ری ز اذکار ی مهیضم که یاشک قطره با دلم در اما

  ببخش، مرا کردم، اشتباه:  دیبگو و دیایب باشد، جواد محمد کردم،

.  اشتباهش به اعتراف نه و بود محمد نه یول  

.... جان دالرام_  

  را شیصدا بودم قبله روبه هنوز که همانطور من و. بود مستانه

. دمیشن  

 همه تو ماجرا نیا اول از که گفت  بهار.... زد حرف من با بهار_

  پنهان ازش جواد، محمد یعصب و یروح  طیشرا بخاطر رو یچ

...  یشد شرف یب نیشرو اون ی طعمه تو دونمیم من.... یکرد

 بهت بده حق بهش.... نکن نینفر منو جواد محمد خدا رو تو یول

...  داره دوستت... یزنش تو.... ستین خودش دست... کنه شک

 چه کرد وونهید  هم رو پدرت منو عکس و لمیف اون.... شده شوکه

. جواد محمد به برسه  

. شد  یجار چشمانم از هم سر پشت اشکانم و بستم چشم  

 کنمینم نشینفر .... زد  یبزرگ تهمت من به.... دمینم حق بهش_

  یزندگ باهاش شد، ثابت منم یگناه یب اگه یحت  گهید.... یول

. کنمینم  

: گفت مستانه که کردم جمع را ام سجاده و دمیبوس را حمیتسب  

 طیشرا خدا به.... شهیم مونیپش زود ای رید دونمیم.... جان دالرام_

  رو  عکسا و لمایف اون که شده باعث  جواد محمد یعصب و یروح

.... کنه باور  



.... شکسته یبدجور دلم.... ندارم حرفا نیا به یکار من_  

 دیشا.... نبود تظاهر چشمانش غم. بود مستانه چشمان  در نگاهم

 هیگر با میصدا که نبود خوب من حال اما داشت مادرانه حس واقعا

.  شد بلند  

 چه.... ستین من ی بچه اون گهی م باردارش همسر به یکس یوقت_

  د؟یدار من  از یانتظار

. شد باز هم  از مستانه لبان  

!  ؟یباردار_  

. آمد سمتم مستانه  و فشردم هم یرو  محکم را لبانم  

!  ؟یباردار تو!.... دالرام_  

 که بود آغوشش  در. دیکش آغوش  در مرا که شد بلند ام هیگر یصدا

. کنمیم  حس روز آن در را مادرم یخال ی جا چقدر دمیفهم  
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   بهار#



 

 که  داشت درد شی حرفها آنقدر انگار. بزند حرف توانست ینم مادر

. نبود گفتنش به قادر  

 که  را شیزندگ داستان سینو دست که بود نیا کرد که یکار تنها

.  بخوانم تا بدهد من به بود، نکرده تمام هنوز  

  مادر رفاقت و او یزندگ  داستان  و گذاشتم وقت تمام، کروزی من و

!  گلنار مرگ به دمیرس که بود روز  اواخر و خواندم گلنار با را  

!  آمد ایدن به که  یکوچک دختر و  

! بود بهار .... اسمش و  

 سینو دست یها  کاغذ  یرو از  را سرم. نشست چشمانم  در اشک

  زمزمه ییصدا  و بغض به دیلرز لبانم اریاخت یب و  کردم بلند مادر

.  وار  

!  ؟ هستم  گلنار دختر من!.... من_  

  که  بود مادر یزندگ  داستان یآنجا از

  مرا مستانه و نخواست مرا پدرم.... دمیفهم را ام یزندگ  یدردها

  است، مرحومم  پدر کردمیم فکر  شهیهم که حامد بابا و کرد بزرگ

. گرفت شناسنامه میبرا  

  تمام.... ندهیآ  و گذشته نیب ییجا .... شدم گم زمان در کردم حس

 شدند عوض میبرا ها آدم.... باخت رنگ  من نیریش   و تلخ خاطرات

.  کرد دایپ یگرید مفهوم میبرا ها یلیخ یها نگاه یحت و  



! بود یبد حس چه  

  رها  مرا زانمیعز نکهیا حس.... یشدگ طرد حس....  یگمنام حس

. کردند  

 مادر با یحت نه و  بخورم غذا خواستم نه تمام کروزی من و بود شب

.  آمد سراغم خودش که بود شب. بزنم حرف  

  مرگ از یوقت دمیفهم را دالرام حس که بود لحظه آن تازه من و

. زدیم  حرف مادرش  

  یپا همانجا و . گشود را اتاقم در  مادر که بودم نشسته تخت یرو

. ستادیا در  

 یچیه بهت که نمیبب رو حالت نیا خواستمینم خدا به.... جان بهار_

  دنیشن دمیترس... یبود یدکتر  مدرک گرفتن ریدرگ تو.... نگفتم

. زهیبر بهم رو روانت  و روح و کنه تتیاذ خبر نیا  

:دمیپرس کنم  نگاهش آنکه یب  

   د؟یدار خبر  ازش.... است؟ زنده  هنوز پدرم_

 آنقدر آنکه از بعد و کرد سکوت  مادر. دمیپرس یسخت  سوال انگار

: گفت کنم نگاهش شدم مجبور که شد یطوالن  سکوتش  

.  بله_  

: دمیپرس باز که کرد مي نگاهم نیغمگ و بود من به چشمانش  

  نمش؟یبب شهیم_

.... البته.... آره یبخوا خودت اگه_  



. کرد یمکث  و دیکش یآه  

. شیدید دوبار یکی_  

  ه؟یک اون دیبگ من به!.... ؟یک_

....  تو یخواستگار اومد که تیدانشگاه  هم ی عمه شوهر  همون_  

. بود ذهنم در هنوز  آنروز ی  خاطره. گرفت فاصله هم از لبانم

  حال از د،یپرس را دیسع ی عمه شوهر لیفام و  اسم مادر یوقت

. رفت  

   رستگار؟.... یآقا_

.  باز گرفت بغضم من و داد  تکان یسر مادر  

 یکاف تو دیکش  صحبت، ی بهانه به منو بعد روز چند که  همون_

! منه؟ پدر.... اون!.... شاپ؟  

 تجربه را م یاهایرو یجیتدر  مرگ من و ستی گریم آرام مادر

.  کردمیم  

  رقم ییروزها چه و کردمیم  تصور خودم یبرا  ییروزها چه

!  خورد  

! نبود اشک چشمانم، در اشک  

! سوزاندیم مرا یبدجور و داشت شعله. بود آتش  

 یرایپذ که را  میها گونه و.... را قلبم یحت که را چشمانم تنها نه

. بود شده اشکانم  



 تمام و بشوند  دیسف و اهیس همه  میها خاطره تا شدیم دیبا چه گرید

! تلخ قتیحق آن مقابل در ببازند رنگ ام گذشته یروزها  

:گفتم مصمم نحالیا با اما  

 خوامیم.... بزنم حرف باهاش خوامیم.... د؟یدار  رو  اش شماره_

. نه نجایا اما.... نمشیبب  

  مرا چرا.... بودم جواب  کی دنبال تنها من و رفتیپذ مادر

! نخواست؟  
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  در من خود ی خواسته طبق و کرد صحبت رستگار یآقا با مادر

.  نمیبب را او تا گذاشتم  قرار یقبل  شاپ یکاف همان  

. بزنم شیصدا پدر توانستمینم یحت. داشتم یبد حال چه و  



 نیا درخواست خودم آنکه با  و رفتم شاپ یکاف به او از زودتر

!  نبود خوش  حالم اما بودم، داده را دارید  

. بودم مضطرب  من و بود زده خی دستانم  

  و ندیبب را او  تا رفتیم شاپ  یکاف در سمت گاه یب و گاه نگاهم

. آمد  

  دست در یرنگ یا قهوه چرم فیک و بود دهیپوش ی ا چهارخانه کت

 نشسته پشتش من که یزیم سمت و دید مرا نگاه کی با. داشت

. آمد بودم،  

 دیخوایم شما گفت  و گرفت تماس من با مادرتون شبید.... سالم_

.  دینیبب منو  

  یب لحظه همان از یبدجور دلم. گرفتم نییپا نگاهش از را سرم

. سوالم پاسخ دنیشن  یبرا کرد یتاب  

.  بله.... سالم_  

  تا فشردم هم در را ام زده خی دستان آنقدر من و. زیم پشت نشست

:میبگو توانستم  

.... که.... شدم متوجه یاتفاق طور به.... شیپ روز چند.... من_

. دی هست  من پدر شما  

  بغض چرا.... د؟یلرز میصدا چرا!.... زدمیم حرف سخت چقدر

   کردم؟



 به یدست یفور اما . شد شوکه. کردم  نگاهش و آمد باال آهسته نگاهم

:گفت  و دیکش اش شده اصالح  یها گونه  

  زده؟ ی حرف مادرتون_

:دادم جواب که  بودم ریدرگ گلو در  بغض همان با  

 مادرم مستانه ای  گلنار مرحومم مادر!.... مادرم؟ کدوم!.... مادرم؟_

!  کرد؟ بزرگ منو که  

  یصدا همان با  من که کردیم فرار  چشمانم به نگاه از. دیکش یآه

: دادم ادامه خراب حال و لرزان  

.... زده یحرف مادرم نه و دمید رو  مرحومم مادر خواب  نه.... نه_

 ازتون اومدم من.... ستین الزم حشیتوض که افتاد گهید اتفاق هی

.  نیهم... بپرسم سوال تا چند  

:گفت و داد قورت را شیگلو آب  

.... دخترم بپرس_  

  از هم  آن من، یها گوش یبرا بود یبیغر ی کلمه چه!... دخترم

! نبود وقت چی ه که یپدر زبان  

  گونه یرو شد   یجار. نگرفتم و رمیبگ را اشکانم یجلو شدینم

. داشت یدرد از تیحکا  کدام هر که ییها اشک م،یها  

   درسته؟ دیهست  من پدر شما.... حال هر به.... عجب!... دخترم_

 نیتر یاصل به دمیرس من و داد  تکان یسر و دیگز   محکم را لبش

. سوال  



  د؟ینخواست منو چرا_

 کالفه و برگرداند من از را  سرش. شد سرخ. شد  ریمتغ حالش

.  دیکش صورتش به یدست  

  دادن؟ جواب بود سخت  ای نداشت یجواب

. دادم  را جوابش خودم که شد یطوالن سکوتش آنقدر  

  بودم دختر چون ای.... شدم؟ مادرم مرگ باعث.... بودم؟ قدم بد_

  د؟ینخواست منو

  که بود یآن  از تر نیسنگ سکوتش و بود کرده حبس را نفسش

:دادم ادامه شدینم مهار که یاشکان همان با من و بشکند  

 شما مقابل امیب سن، نیا یتو حاال که برام سخته چقدر دیدونیم_

 از دارم یبد  حال چه دیدونیم.... بپرسم؟ رو سواالت نیا و نمیبش

 چه با دیبگ من به الاقل.... چرا؟  آخه شدم؟ راز نیا ی متوجه یوقت

  مادرم عاشق که شما.... د؟ینخواست رو خودتون دختر یاستدالل

 منو پس  چرا.... دیکرد ازدواج عشق با که شما.... دیبود

  د؟ینخواست

. گفته رو زیچ همه  مستانه پس_  

  مادر یپا را میها دانسته داشت، اصرار نکهیا از  گرفت حرصم

. سدیبنو  
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  که یدوران از.... خوندم رو مادرم یزندگ کتاب من.... نه گفتم_

  در و کرد ازدواج یوقت از.... دوست گلنار با و  شد روستا وارد

  ایدن به.... من و دیکرد ازدواج گلنار با شما یوقت تا موند روستا

. آمدم  

: گفت یا دهیکش خب و  داد تکان یسر  

....  خببببب_  

  د؟ ینخواست منو چرا.... دینداد منو جواب  شما خب_

  زیم یرو ی کاغذ دستمال ی  جعبه از و کردم پاک را اشکانم

:گفت که برداشتم یدستمال  

 و بودم داده دست از رو همسرم تازه.... داشتم یبد طیشرا_

 مخالفت بخاطر یطرف از.... داشتم رو ایدن غم نیبزرگتر .... انگار

  شیپ برگردم نوزاد هی با که شدینم .... گلنار و من  ازدواج با مادرم

 که یخاطرات مرور  و روستا یتو موندن هم گهید ی طرف  از و اونها

. بود سخت یلیخ برام کردینم رهام  



 پاک را دیچک چشمم  ی گوشه از که یاشک باز و  دادم تکان یسر

: کردم  

  خودتون یزندگ دنبال دیبر و دیکن رها منو دیگرفت میتصم پس_

   درسته؟

 تا کرد دراز دستانم سمت را دستانش و یا هیثان چند کرد نگاهم

 با و برداشتم زیم یرو  از را دستانم یفور که ردیبگ را دستانم

. کردم نگاهش اشک  پر چشمان همان  

.... بهار هستم  پدرت من_  

 پدر اسم به اونو نکردم عادت یحت من و نبوده سال 27 که یپدر_

! بزنم؟ صدا  

.  کرد حبس باز را نفسش  

....  ینبود که دنبالت برگشتم یوقت.... شدم مونیپش بعد سال چند_

 نبود خاطرم قیدق  هم جانش خانم  ی خونه... نبود  روستا تو مستانه

.... نکردم داتیپ یول  گشتم رو حوش و  حول همون اما  

  د؟ یشد مونیپش بعد سال چند قایدق_

  اش حافظه که ری د یلیخ حتما. بود شده بست هم یرو  محکم لبانش

.  اوردیب ادی به را  جان خانم ی خانه تا نکرد یاری  

 که دیشد مونیپش  رید اونقدر.... ستین دادن جواب به ازین... بله_

  البته و.... دیکرد  فراموش رو جانم خانم ی خانه ق یدق آدرس گهید

. میبود  رفته اونجا از  ما که رید اونقدر  



. صورتش به یدست  و دیکش یآه  

 واسه کردم، اشتباه  دونمیم خودم که من!.... ؟یبد عذابم یاومد_

  بکشم؟  عذاب دوباره تا یاومد یچ

  رو  حق نیا.... بزنم حرف ام  یواقع پدر با کباری اومدم فقط_

! ندارم؟  

  با حاال یدار حق... من شیپ یای ب یحت یتونیم.... یدار که البته_

  ؟یخوایم نویا.... یکن یزندگ خودت  یواقع پدر

. دادم تکان تاسف به یسر  

 سال 27 که  هستن ییهمونا.... من یواقع ی خانواده.... اصال_

 یول.... یاحترام قابل برام پدر کی عنوان به شما.... بودن کنارم

.  باشم زانمیعز  شیپ دمیم حیترج.... یزندگ یبرا  

:  گفت و برداشت زیخ جلو سمت  

....  کنم یم فراهم برات رو  کشور خارج در لیتحص طیشرا من_

. یباش من با  یبخوا هیکاف فقط  

  کنار و باشم رانیا که دهم یم حی ترج من.... خوامینم.... ممنون_

 که ساله 20 از شتریب یول اوردهین ایدن به منو اگرچه که یمادر

. کردم صداش مادر  

  اشتباهم، جبران یبرا رو میزندگ تموم.... یدخترم تو!.... بهار_

. زمیریم پات به  



 دیکن درک منو  دارم دوست اما ندارم  شما از یدلخور.... ممنون_

  د،ینخواست منو و  دیداشت انتخاب حق شما شیپ سال  27 یهمونطور

. خوامیم رو ام خانواده و دارم انتخاب حق االن منم  

  نحالیا با اما. کردم حس را آورد یم شیها دندان  یرو  که یفشار

  کنترل را خودش توانست خوب  آنقدر هم باز اما بود تلخ. زد لبخند

  کالم  نیآخر یبرا من و نکند یاعتراض ای دینگر من  مقابل که کند،

:گفتم  

  یتو رو گهیهمد میتونیم.... میباش یخانوادگ دوستان میتونیم_

. راهه نیبهتر نیا .... مینیبب یخانوادگ یها یمهمون  

. گرفت نییپا را  سرش و کرد سکوت  
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 نبود خوب چندان حالم برگشتم، خانه  به شاپ یکاف از یوقت آنکه با

  همه یایگو خود  که بود سرخ  انقدر که مادر چشمان دنید با اما

.  دهم بروز را ام یناراحت نتوانستم بود، زیچ  

.  کرد گل اش مادرانه یصبر یب د،ید مرا تا  

  ش؟یدید.... شد؟ یچ.... ؟یاومد جان بهار_

. بپوشانم آن پشت را بغضم بلکه زدم لبخند  

  ه؟یچ غذا!.... یی بو چه.... بله_

.  لبخند یبرا گرفت تازه جان مادر انگار و  

.  کشمیم برات االن.... ؟یا گرسنه جانم_  

.  هم با همه سفره سر دیبذار نه_  

. آمد ادشی شی ها غصه باز و دیکش یآه مادر  

.... دهینم گوش منو حرف اصال که دالرام!.... سفره؟  سر کدوم_

 رفته دفعه ده و بیسکوئیت تا دو با خورده ییچا وان یل هی صبح از

 و زنمی نم حرف  باهاش اصال که هم  اریمه.... زده  عق و ییدستشو

 منم.... کنه یکار دالرام واسه بتونه بلکه نیشرو  دنبال  افتاده اونم

. کردم هیگر امیبدبخت واسه ریس دل هی و خونه تو نشستم  

 یبرا. نداشتم  را اشکانش دنید  طاقت. ستیگر باز  لحظه همان و

. بود عروسش که یدالرام یحت  بود مادر همه  

.  دمیکش آغوش در نباریا را او من و رفتم جلو  

.  مامان شهیم درسته.... نکن ه یگر خدا رو تو_  



 دلش به گرید کلمات ی همه از شتریب آخر ی کلمه همان انگار و

  به را اش یباران ی مادرانه نگاه و آغوشم از کرد بلند سر. نشست

.  دوخت من  

  که خوردم  غصه چقدر شبید از یدونیم.... بشم فدات یاله_

. ینکرد صدام مامان  

. دم یبوس را دستش  

. یمن گل مامان شهیهم شما.... نبود یعمد خدا به_  

. دیچک  چشمانش از سرهم پشت اشکانش  

.  کردمی م چکار نداشتم رو  تو اگه.... من بهار بشم فدات_  

.  شود یجار  هم  خودم اشکان نگذاشتم  و دمیخند  

.  شتیپ امیم بعد بزنم دالرام به سر هی اول برم....  یدار که حاال_  

....  کن صبر_  

. گرفت میبرا لقمه کی و  گاز سمت رفت  

. ینکن ضعف بخور نویا الاقل_  

. گرفت یگرید ی لقمه که گرفتم را لقمه  

.... بسه نیهم_  

 محمد..... بشه  بد حالش ترسمیم.... نگرانشم.... دالرام واسه نیا_

 ریبخ خدا.... دهینم منو یها تلفن جواب صبح از کرده لج هم جواد

....  کنه  



.... کنهیم دفاع ازش خودش هم خدا.... گناهه یب دالرام.... مامان_

.  نباش نگران  

 لقمه کی و زده  گاز ی لقمه کی  با من و داد تکان یسر تنها مادر

. رفتم اتاقش سمت دالرام یبرا  

 تخت یرو. شدم  وارد  و کردم باز دستم ساعد با را  در زدن در یب

: گفتم که بود دهیکش دراز  

  به.... کنه غذا اعتصاب دینبا که باردار مادر.... نمیبب شو بلند_

 یگینم.... باش  معصوم طفل اون فکر به الاقل یست ین خودت فکر

....  زنهیم داد داره همش و است گرسنه  

:   گفتم و کردم بچگانه را میصدا  

....  گشنمه من.... دالرام مامان_  

. برخاست  هیگر فرط از اش گرفته و آلود غم یصدا  

. رمیبم تا باشم تنها اونقدر خوامیم.... بهار  رونیب برو_  
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  هیگر و غصه راهش  اما بودند زده او به یبزرگ تهمت . داشت حق

.  نبود  

. کنارش نشستم و دمیکش  سرش یرو  از را پتو و رفتم  تختش سمت  

. میکن چکار دیبا بگم بهت تا بخور رو لقمه نیا_  

. کرد نگاهم و دیچرخ من سمت  

  ؟یکن  چکار یخوایم_

.... لقمه اول_  

.  گرفت  دستم از را لقمه  

   حاال؟ هست یچ ی لقمه نیا_

.  شده خوشمزه یلیخ... کرده درست یشام مامان_  

. افتاد من به باز نگاهش  

. یایب کنار ت یزندگ راز با یتونست  یزود نیا به کنمینم باور_  

.  ماند ام نهیس  وسط نفسم انگار  

. دمشید رفتم امروز... کرد شهیم چکار یول.... بود سخت_  

  ؟یک_

.  دمیند سال 27 که رو یپدر_  

  ه؟یک یدونیم.... واقعا؟_



  که اش عمه شوهر .... ادتهی می دانشگاه هم یخواستگار.... آره_

. رفت  حال از و دیپرس  رو  اسمش مامان  

! بود؟ تو پدر.... اون!!.... واقعا_  

. شد  متعجب هم دالرام و کردم سکوت  

  حال از دیپرس  رو اسمش تا مستانه که بود بیعج  برام واقعا آره_

 دست از رو تو دیترس مستانه.... داشت حق نمیبیم حاال یول رفت

.  بده  

: گفتم بحث کردم عوض یبرا  و دمیکش یآه  

 پدرم که بره ادمی بذار.... کنم فکر بهش خوامینم رو نایا کن ولش_

. کنمیم  خواهش....  رفت و نخواست منو  

. کشمیم حرف ازت یاوضاع بد ی تو.... دیببخش_  

  دیبا دالرام نیبب.... مهمتره تو ی ه یقض االن.... ستین مهم.... نه_

. رهیبگ لمیف ازت تونسته که یبود نیشرو با کجاها یکن فکر  

.  داد تکان تاسف با را سرش  

 ادمی یچیه.... کنمیم فکر دارم روزه دو االن....  بهار نپرس_

. شده محو خاطراتم تمام انگار دارم استرس بس از.... ادینم  

! ؟ی دار رو یچ استرس زمیعز_  

. گرفت سخت یبغض را   شیگلو راه باز  



  به.... کنم ثابت رو میگناه یب جواد محمد به نتونم نکهیا استرس_

  نیهمچ اگه.... خودم مرگ یحت... کردم فکر یچ همه به خدا

.  کشمیم خودمو....  افتهیب یاتفاق  

 ثابت رو تیگناه یب.... ه یحرف چه نیا زمی عز!.... دالرام_

 گهید.... بخور رو ات لقمه حاال.... کنهی م کمکمون خدا... میکنیم

.  یبد یگرسنگ کوچولو اون و خودتو به که نمینب هم  

  تازه من و. زد اش لقمه به یگاز  ختیریم اشک که همانطور

 دالرام خراب حال به باشد بد که  هم قدر هر من حال که دمیفهم

. رسد ینم  

 آمده دالرام سر  که ییبال با من، یزندگ راز شدن  فاش اگر دیشا

  ینم کنار زیچ  همه با عی سر آنقدر وقت چیه شد،ی نم مصادف بود،

. آمدم  

  محمد و دالرام.  بود مهم زانمیعز یزندگ حاال. نبودم مهم من حاال

  و تیاذ بخاطر تنها و بودند کرده ازدواج هم با عاشقانه که یجواد

. بود آمده شیپ  باور قابل ریغ و  بزرگ یسوءتفاهم ن،یشرو آزار  

  هم  خودش اگر یحت داشتم، حتم شد،ینم اتهام رفع  دالرام از اگر

. کشتی م را خودش کرد، ینم اعتراف  

  و زن حرمت تمام تا بود یکاف  لمیف و  ها عکس همان دنید تنها

 آنگونه که دالرام داشت حق و شود ختهیر یپدر و  دختر و یشوهر

. اش  یگناه یب اثبات ی برا کند یتاب یب  



  یزندگ زانمیعز با سال 27 چون کردم فراموش را   میها غصه من

 را نمانیب تی میصم شدن یمتالش توانستمینم حاال و بودم کرده

  هم  رازش شدن فاش یحت دم،یند سال 27 که یپدر اما باشم شاهد

. کند جادیا یبحران  توانستینم چندان  

 ازین من به جواد محمد ای اریمه بابا یحت و مادر  دالرام، چقدر و

.  داشتند  
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 جواد محمد با  گرفتم میتصم دالرام، لمیف و عکس یبررس از بعد

. کنم صحبت  

 اش خانه که دانستمیم اما نداشتم یخبر او از که بود یشب چند

. است  

.  بود خانه حتما   ها ظهر از بعد  اما رفتیم اداره ها صبح دیشا  



. رفتم جواد محمد ی خانه میبگو دالرام ای مادر به آنکه یب  

.  کردم باز خانه، زنگ زدن یب را  اطیح در و داشتم را خانه دیکل

 به هم واحد دیکل آنکه با و ستادمیا جواد محمد واحد در پشت

  زنگ دادم، حی ترج اما بود زیآو بود، دالرام دیکل دسته که یدیجاکل

. بزنم  

 ستادهیا واحد  در پشت. نشد باز در و زدم زنگ  یبار چهار سه

.  گشود را ییرو روبه واحد در ،یخانم که بودم  

   د؟یدار کار واحد نیا با شما.... سالم_

. ستین انگار یول... بله_  

: گفت آهسته  

  دادیب و داد و شکست زیم زیچ یکل  شیپ قهیدق چند  نیهم.... هست_

 بچه من کنند،  دعوا واشتری دیبگ بهشون خدا رو تو خانم..... کرد

. ترسهیم  دارم، کیکوچ  

. د یگفت که ممنون_  

 باور دمید که یزی چ. کردم باز را خانه در و انداختم دیکل ناچار

! نبود یکردن  

 انیم و بود شکسته ظروف و ظرف  یکل. بود خرابه.. نبود خانه

.  نشسته نیزم یرو   جواد محمد شه،یش خرده همان  

. دمید را دستش انیم  گاریس که بستم  سرم پشت را در  

! یزدینم گاریس به لب تو!.... جواد محمد_  



 لحظه داشت که  ییصدا با و داد نشانم را شیشانیپ  یرو نشسته اخم

: گفت شدیم  تر بلند لحظه به  

! تو؟ یایم یندازیم دیکل که نداره صاحب شده، خراب  نیا مگه_  

  باور وقت چیه دمیدینم خودم چشمان با اگر دیشا.... شدینم باورم

. کردمینم  

: زدم ادیفر سرش و رفتم سمتش تیعصبان با  

 خونه  نیا ینجوریا و یشیم پدر یدار .... خودت از بکش خجالت_

.!  یختیر بهم رو  

:زد یصدادار  پوزخند و  داد تکان یسر  

! منه؟ ی بچه اون مگه!.... پدر_  

 یرو انداختم و  آوردم در را چادرم حرص با. آمد جوش به خونم

  زمین یرو  کنارش و برداشتم مبل یرو از کوسن  کی و مبل

. نشستم و گذاشته  

: گفتم آرامش با و دمیکش یبلند نفس نحال،یا با اما  

  االن مال عکسا نیا.... دمید رو  دالرام یعکسا و  لمیف من محمد_

.... باشه دالرام ینامزد دوران مال تونهیم لمیف اون نیبب.... ستین

  اون، یالیو شمال رفته  نیشرو با  که یروز  همون  گفت بهم خودش

 خونه تمام که گفت هم اتفاقا و بوده نیشرو با که هیروز تنها

 بعدش.... داشته نیدورب هم خواب اتاق مسلما خب داشته، نیدورب

 ندازهیم الشیو از اونو نیشرو و شهیم دعواش نی شرو با هم

....  تو و رونیب  



:دیکش ادیفر ناگهان  

.بشنوم خوامینم گهید.... بهار کن بس_  

 از قبل خوامیم.... یزد دالرام به  یبزرگ تهمت تو....  یبشنو دیبا_

.  یببر یپ اشتباهت به بشه، رید اونکه  

  سمت به را اش یخاکستر دود  و زد  گارشیس به یقیعم پُک باز

. کرد فوت باال  

:زدم داد و دمیکش دستش انگشتان نیب از را گارشیس حرص با  

 محمد ایب خودت به.... یکنیم وونهید رو دالرام و خودت یدار_

. جواد  

. زد یتلخ شخندین  

 نتونستم هم شب هی!.... تر؟ وونهید نیا از یعن ی!.... وونهید_

 که کرد یکار دالرام .... قهیدق هی بگو.... ساعت ه ی بگو.... بخوابم

.... کردمینم رو  فکرش یحت  

: گفتم  و کردم خاموش یکاغذ دستمال با را  گاریس  

.... بزرگه سوتفاهم هی انیجر نیا ی همه خدا به.... جواد محمد_  
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.  انداخت من به یتند نگاه ناگهان  

.... قبل مال لمایف  و عکسا.... بشه که بگو یزیچ هی .... ؟!سوتفاهم_

! چرا؟ کرد، پنهون ازم اونم.... ؟ یچ شیباردار.... محال فرض به  

. گفت بهت دیفهم تا.... بود دهیفهم تازه خودشم خدا به_  

. رفت باال شیصدا  

  ریز  از زور به خودم بهار،  یگیم یدار یچ!.... ؟ گفت بهم_

 چک  رو شیگوش خواستم کردم،  شک کاراش به.... دمیکش زبونش

  و یعصب من  چون که کرد یباز لمیف واسم و هیگر ری ز زد کنم،

 که دمینفهم شب همون  که بودم ساده من نیا بگه، بهم دهیترس میروان

  احمق چقدر.... داره اضطراب و یآشفتگ به یربط چه  شیباردار

.شدم  حرفاش خام شب اون که بودم  

  خواستیم دالرام یول بگم بهت خواستم  خودم من  محمد، جان به_

 ازت نخواسته یکس تو جان به.... بگه بهت رو نی شرو انیجر اول

  ای تو زور به حاال بارداره، دیفهم دالرام تا کنه، پنهون یزیچ

. بود یاتفاق نیا.... گفت  بهت خودش  



 که یشب  همون یفردا !... ؟یکنیم دفاع ازش چرا آخه!.... ؟یاتفاق_

 امیپ من.... بود مشین و ماه دو کینزد دکتر، بردمش  گفت، بهم

 نیا شیپ ماه سه از قایدق دمی د کردم، چک که  رو شی گوش یها

 باج بهش ینجوریا.... اونم.... ده،یم امیپ بهش داره یعوض  نیشرو

!  عکس یکسری سر.... داده  

.... خدا به جواد محمد_  

. دیکش ادیفر ناگهان  

!.... بدونم؟ یاتفاق رو نایا ی  همه یجور چه.... بهار کن بس_

. یکنیم  دفاع ازش نهمهیا رهی گیم حرصم  

 دمیشن من باشه،... ؟ دالرامه ی باردار تو مشکل االن.... باشه_

 هی با خودم رن،یگیم بچه از یا   ان ید تست هم دوران  نیهم یتو

  خوبه؟ د،یدی م إ ن، یا   ید شی آزما میریم و کنمیم صحبت دکتر

: گفتم یعصب و  گرفت  حرصم باز که زد پوزخند  

 بهت دالرام کرد، اثبات تست جواب اگه.... باشه ادتی یول_

 تا کنمیم کمکش خودم من... خودته ی بچه اون و نکرده انتیخ

. بشه جدا ازت  

  روز و حال دنید از آنقدر. زدم  چنگ را چادرم و برخاستم جا از

.  نداشتم ماندن طاقت که ختمیر  بهم جواد محمد  

  چند خانه به برگشت راه در  و زدم رونیب خانه از کرده بغض

. دیچک چشمانم از یاشک قطره  

! شد؟ خراب نگونهیا آندو ی عاشقانه یزندگ چرا دانمینم  



  باز را اتاق در تا . رفتم دالرام اتاق به راستکی و برگشتم خانه به

:  گفتم کردم  

 خوامیم... میکن  تمومش زودتر رو هیقض نیا  دیبا.... دالرام_

  ؟یکنیم  قبول.... یبد یا  ان ید شیآزما

: گفت که بود دهیکش  دراز تخت یرو  

! ؟یا ان ید_  

  و دیکنیم نابود سوتفاهم  هی سر رو خودتون دیدار دوتا  شما... آره_

  بهم رو تونیزندگ تونسته که  کنهیم ذوق داره شرف  یب نیشرو

  باشه؟.... کنمیم هماهنگ  شگاهیآزما  با خودم.... بزنه

  و عکس باز بشه، معلوم هم بچه ی هیقض اگه یحت .... دهیفا چه_

.  هست لمایف  

....  دونهیم هم جواد محمد یحت نویا... قبله مال اونا.... دالرام_

  خیتار که است بچه نیهم شما  یزندگ ابهام ی نقطه تنها االن

  شده یکی نیشرو یها امیپ نیاول  خیتار با یشانس بد  از تو یباردار

. کرده جادیا  سوتفاهم جواد محمد واسه نیهم و  

:دیپرس و شد زیخ مین  

  بوده؟ یکی من یباردار با نیشرو امیپ خ یتار!... واقعا؟_

 دو تو گفته دکتر دکتر، یرفت جواد محمد با یوقت نکهی ا مثل... بله_

  سه تو، یگوش تو هم نیشرو امیپ ن یاول خیتار و است ات مهین و ماه

 شک باعث مسئله نی هم و تو یباردار از قبل هفته  دو یعنی قبله ماه

. شده  



  جواد محمد منو یزندگ گهید بشه، ثابت من یگناه یب اگه یحت_

 منو افتضاح یعکسا.... شده ختهیر  ها حرمت.... شهینم درست

....  دهید بابا یحت  

.  هیگر  ریز زد بلند و  

  لمایف و عکس نیا ی خاطره یجور چه... دهید بابا یحت منو لمیف_

 پاک تو، خود ای مستانه یحت  و جواد محمد و  بابا ذهن از رو

  رمیبم خوادیم دلم.... کنم

! .... دالرام_    

 و. داشت حق. کرد صدا سرم در  که بود یبمب مثل  اش هیگر یصدا

.  دانستمیم  شرف یب نیشرو را  انیجر نیا ی اصل مقصر من  
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 بود اسفند یروزها نیآخر در التماس یکل با. میبود شگاهیآزما یتو

  آن در را ام  یکارورز ی دوره که یمارستانیب  شگاهیآزما از که



 التیتعط به شگاه،یآزما دکتر رفتن از قبل خواستم گذراندمیم

. ردی بگ دالرام از را تست  نیا نوروز،  

 د،یع به مانده روز دو درست و شد  اثربخش میها التماس  باالخره و

. داد وقت  ما به شگاهیازما  

 هم جواد محمد و کردم آماده cvs تست گرفتن یبرا را دالرام

. بود کرده پر را نامه  تیرضا ی برگه  

 احتمال مورد در دکتر اما بود کم نیجن یبرا تست  نیا خطر آنکه با

. داد  هشدار ما به تست، از پس سقط  

 بودند مصمم دو  هر جواد محمد هم و دالرام هم  وجود، نیا با اما

. شود انجام تست نیا که  

 شود انجام تست  بود قرار که  یمخصوص اتاق به دالرام همراه

. باشم کنارش بود  الزم و داشت استرس یکم. رفتم  

  از که من و دیکش دالرام صورت مقابل یا پرده شگاهیآزما پرستار

  با کردن صحبت با کردم، یسع  داشتم یآگاه تست  انیجر روند

. کنم دور  ینگران و اضطراب هرگونه  از را او دالرام،  

: گفت که کردمیم نگاهش و بود گرفته را دستش  

   بهار؟ داره درد_

. برات زننیم یحس یب.... زمی عز  بکش قیعم نفس... نه_  

  شروع را کارش که دکتر به من و بست استرس با را  چشمانش

. کردم نگاه بود کرده  



  به تست که ی ا لحظه همان از اما. دینکش طول چندان cvs تست

. دمیترس که شد بد چنان دالرام  حال د،یرس انیپا  

.  کرد افت فشارش و دیپر رنگش  

 شیبرا تا فرستادم را جواد محمد و دیکش دراز تخت  یرو ناچار

. ردیبگ وهیآبم  

:دمیپرس دمیکشیم صورتش  به یدست آرام کهیحال در  

   ؟یبهتر االن_

  شانیپر یکم که  شیموها به یدست. بدهد را جوابم نتوانست یحت

:گفتم و دمیکش بود شده  

  بخور، صبحانه خوب گفتم... شهیم خوب االن حالت زمیعز_

. ینکرد گوش حرفمو  

  یکوتاه نگاه و داد من به را وهیآبم  در کنار همان  و آمد محمدجواد

.  انداخت داخل به  

 بلند را  سرش. برگشتم دالرام سمت و زدم ین  را وهیابم یفور

.  رساندم لبانش به را ین و کردم  

 جا حالت االن.... نهیریش.... بخور نیا از کم هی.... زمیعز ایب_

. ادیم  

. گشود چشم زحمت به و دینوش را وهیم آب از یکم  

  نگاهش ریمس زود و رفت جواد محمد سمت لحظه کی نگاهش

. داد رییتغ  



. برگرداندم جواد محمد سمت  را سرم  

. میایب ما تا اطیح تو یبر یتونیم تو_  

. رفت  و کرد  نگاهمان  

 کاش. دادی م آزارم یلیخ دالرام و جواد محمد نیب سکوت نیا

. شد یم برطرف سوتفاهم نیا زودتر  

. بود حاضر دیع اول یروزها  یبرا شی آزما جواب اما  

! سال آن بود یبد دیع چه و  

  و دعوا زور به. یدیع  گرفتن و دیع یشاد یبرا نبود یدماغ و دل

 خانه بکشاند دیع شام یبرا الاقل را  جواد محمد توانست مادر  قهر،

  نگران من و بود نامساعد حالش cvs  تست روز همان  از دالرام و

. شود نشیجن  سقط باعث تست انجام مبادا آنکه  

.... شد و  
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. بود کرده درست یماه با پلو ی سبز شام مادر. مثال بود دیع شب

. امدین رونیب اتاق  از یحت نامساعدش حال شدت  از که دالرام اما  

  از دور جواد  محمد و بود نیسنگ سر جواد محمد با هنوز هم بابا

. نشسته مبل یرو بابا  

.  کردیم نی غمگ  مرا هم یخانوادگ نیسنگ جو  نیا به نگاه یحت  

:  گفت بابا که مید یچ را شام ی سفره مادر کمک با  

  دیع شب هی الاقل.... شام ادیب بزن صدا رو دالرام برو.... بهار_

.  میباش هم دور  

. باشه مطلق استراحت دیبا فعال.... ستین خوب حالش_  

  همان از.... چرا دانستندیم همه. نشست بابا صورت یرو یاخم

  دکتر و شد ینیب لک دچار دالرام شد، گرفته cvs تست که  یروز

. بود داده مطلق استراحت دستور او به زنان  

: گفت بلند و دیکش  یپر نفس بابا  

 همه تن ینجوریا که بشه هالک دردسرا نیا یبان و باعث یاله_

. لرزوند رو ما ی  

:داد جواب بلند جواد محمد و  

.... هللا شاء ان_  

: گفت باز و انداخت جواد محمد  به یتند نگاه بابا  

. یهست یبان و باعث خودتم تو_  



. کرد بلند را شیصدا  یدلخور با مادر  

 نقدریا.... است  ختهیر بهم اعصابمون مون همه.... اریمه کن بس_

. دیافتین هم جون به  

.  بود یعصبان یلیخ بابا اما  

 ان یا ید یکوفت تست اون بخاطر من دختر!... آخه؟ یگیم یچ_

  ای مونهیم زنده اش بچه اصال ستین معلوم و تخت یرو افتاده

. داشته برش شک آقا، نیا نکهیا واسه فقط.... نه  

 که یمبل ی  دسته ی لبه  دو به را شیها پنجه  چنان جواد محمد

  یسخت به که بزنم حدس توانستم که فشردیم بود، نشسته شیرو

. ندهد را  بابا جواب تا داشته نگه را خودش  

: گفتم من ناچار  

....  کرد پهن دوتا نیا یبرا یدام بد نیشرو.... د یبد حق.... بابا_

  یطور حاال.... کردیم شک بود، جواد محمد یجا  یکس هر دیشا

. تمام و دنیم ان یا ید  شیآزما هی نشده،  

:دیچی پ خانه در بابا بلند ادیفر یصدا و  

  زده، دخترم به یبزرگ نیا به  تهمت!.... تو؟ آخه یگیم یچ_

! نشده؟ یزیچ یگیم  

. ستادیا بابا مقابل و  آمد اتاق سمت تیعصبان با مادر  



 به ،یدید رو لما یف و عکسا اون یوقت تو خود.... اریمه کن بس_

....  اومد جوش به تو خود رتیغ.... هیچ نایا که یافتاد  دالرام جون

.  لطفا باش ساکت داغونه،  اعصابمون ما ی  همه که حاال پس  

  پاک دختر به.... ها یریم راه اعصابم یرو یدار خدا به مستانه_

! ؟یچ یعنی یفهمیم.... زدن زنا  تهمت من،  

  و عکس هی سر  شیپ روز چند نیهم که تو.... یفهم یم تو فقط نه_

  دالرام سر یتونست تا بوده، دالرام ینامزد مال شد ثابت که یلمیف

 قبلنا مال لمیف و عکسا یدیفهم چون حاال.... تهمت  بهش و یزد داد

! ؟یزن یم دخترت یگناه یب از دم بوده،  

.  در سمت رفت مقدمه یب و برخاست جواد محمد  

. خونه رمیم.... خوام ینم شام من_  

. جواد محمد واستا_  

 در دالرام موقع، همان و نکرد صبر  جواد محمد اما  زد صدا مادر

  صدا بلند بود، آمده دوم ی طبقه یها پله کنار تا  یسخت به کهیحال

: زد  

.... بهار_  

 دلم لحظه کی من  و. نداشت رو به رنگ. دیچرخ  سمتش همه نگاه

. دنشید از ختیر  

:گفت آهسته  گرفتم،  آغوشم در را او تا و دمیدو سمتش وقفه یب  

. شد تموم.... بهار شد تموم_  



   زم؟یعز یچ_

. نی زم یرو نشست زانو دو و شد یخال زانوانش  

....  شد سقط_  

. ستی گر آغوشم در و  
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ُرم کی فرستادم را  جواد محمد. شد یدیع شب عجب   چند و س 

  کس چیه حال  یعنی. نبود خوب  اصال حالش. گرفت یتیتقو آمپول

. نبود خوب  

. ستیگر یکل یا هفته 12 ی بچه همان یبرا دالرام  

 هم.... جواد محمد  یحت و نگران مادر ،یعصب و  بود تاب یب بابا

. دیپرس را دالرام حال  



ُرم یوقت :دیپرس دالرام  اتاق در پشت آورد، را ها آمپول و س   

   چطوره؟ حالش_

.... ستین خوب_  

  داد من به را شی داروها پاکت و د یکش صورتش به یدست. بود کالفه

:گفت و  

. مارستانیب مشیببر یخوایم_  

. ماند جواد محمد  چشمان به نگاهم  

   ؟یکنیم نگام ینجوریا چرا_

 بچه اون پدر تو که بده نشون تست نیا جواب اگه.... محمد_

. بخشهینم رو  تو وقت چیه دالرام.... شه؟یم یچ  یدونیم.... یبود  

 و داد من به را  داروها پاکت و شد  ظاهر نگاهش در یشانیپر

. رفت  

 سر یباال لیتحو سال خود تا. نبود خوب اصال  سال آن دیع شب

. کنم آرامش  بلکه زدمیم  حرف او با داشتم و بودم دالرام  

 بعد. بود شده ظاهر  او در لحظه همان   از یافسردگ یها نشانه دیشا

.... و نیجن سقط از  

 میبرا که یکیتبر امیپ نیاول و. بود دیع اول روز  شب، آن یفردا

. بود دیس آقا سمت  از خانه، یجنجال احوال و اوضاع آن در آمد،  

. بود نوشته بایز چه و  کردم  ذوق امشیپ دنید از چقدر  



  گرید یبهار آمدن کیتبر و خانم بهار خود به سالم عرض با»   

«  جانب نیا جواب  در شما ییپاسخگو دیام به و  

 که کند اعتراض ک،یتبر امیپ کی قالب در بود  توانسته خوب

. شد یچ اش یخواستگار  جواب  

 امیپ هم من تنها. نبود مساعد ما ی خانه طیشرا که فیح یول

. نزدم جوابم از یحرف اصال و دادم یکیتبر  

. داد امیپ باز اما  

  ؟« بزنم زنگ شما  به االن شهیم»  

.  توانستمینم  هم و بزنم حرف او با خواستمی م هم. شدم هول  

. دادم امیپ و رفتم خودم  اتاق سمت یفور  

. ستین یمشکل بله_  

.  گرفت تماس که دینکش یطول و  

.... الو_  

  سال هللا شاء ان...  دیع مناسبت به کیتبر دوتا.... خانم بهار سالم_

. خانواده کنار دی باش داشته یخوب  

. شاهللا ان محترم و یگرام مادر  کنار هم شما.... ممنونم... سالم_  

. کردم صبر جوابتون دنیشن یبرا کسالهی من جسارتا_  

: گفتم آهسته و دمیگز  خنده از را لبم  

.... که اومد شیپ کسالت مقدار هی.... ام شرمنده_  



:دیپرس یفور  

  شده؟ یچ.... باشه دور بال_

 هی ریدرگ.... خانومش  و جواد محمد یبرا.... نه من یبرا... نه_

....  شدند یروح کسالت  

  خدمت مادر با دیبد اجازه الاقل  خب... بشه برطرف هللا شاء ان_

. نو سال کی تبر یبرا میبرس  

 خانم حاج... ماست از خدمت....  دیکنیم ام شرمنده... نه یوا_

. هستن بزرگتر  

. داره  اصرار مادر... دیدار اریاخت_  

. چشم یرو قدمتون یول میستین  شما افتادن زحمت به یراض ما_  

. میرسیم   شما خدمت ظهر از قبل تا پس_  

.... دییبفرما_  

.  شما خداحافظ.... اجازه با_  

 سمت دمیدو و زدم  رونیب اتاق  از یفور کردم، قطع  که را یگوش

  کردیم درست ی کاچ دالرام یبرا داشت آشپزخانه در مادر. سالن

:گفتم ها پله یباال همان از که  

. یدنیددیع  انیم دارن خانوم حاج با دی س آقا.... مامان_  

. رفت وا مادر  

! احوال و اوضاع  نیا با میکن چکار.... من یوا یا  _  
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  بابا با من ناچارا. نی سنگ سر و بود  قهر بابا با مادر. نبود یا چاره

  یدنید دیع یبرا خانم حاج و دیس آقا که دادم اطالع و زدم  حرف

.  ندیآ یم  

!بود شده یری ش تو ریش عجب  

  دو هر و بود  شده بحثش مادر با بابا.... ضیمر و حال یب دالرام

 خانم حاج و دی س آقا آمدن از قبل درست هم جواد  محمد. بودند قهر

.  شد ماندگار و بپرسد را دالرام حال و آمد  

....  من و  

! دمیپوش یچ دمینفهم که بودم هول و جیگ آنقدر  

!  نرگس یها گل از بایز گل سبد کی با. آمدند و  



 دهیپوش یرنگ  یخاکستر کت. بود  شده لباس خوش چه دیس آقا و

 یب و سرد یفضا خانه در دم همان  از که بود زده یعطر و بود

.  کرد معطر را  ما ی خانه روح  

:  گفت یمهربان با خانم حاج که میبود برخاسته احترامشان به همه  

.  میشد مزاحمتون یدیع اول روز اگه دیببخش_  

. کنمیم خواهش دییبفرما... یرحمت شما خانم حاج دیینفرما_  

 یباال ی نفره سه  مبل سمت را خانم حاج دست با بابا و گفت مادر

. کرد تیهدا سالن  

: گفت دیس آقا که ندیبنش جمعمان در شد ناچار هم جواد محمد  

  یزیچ.... دور بال.... فرمانده یداشت کسالت دمیشن  خانم بهار از_

  شده؟

:  گفت بعد  و آمد من سمت خانه،یتوب اول جواد،  محمد نگاه  

. دیخوشامد یلیخ.... ستین یمهم زیچ نه_  

. کرد شروع مقدمه یب خانم حاج و  

  یب رزنیپ  من  صبوره، جان یعل  هرقدر دیبخوا رو  راستش_

  یلیخ.... بشنوم رو  خانوم بهار جواب ستین دلم تو دل.... طاقتم

. نشد یخبر یول جوابم  منتظر وقته  

 باز که انداختم نییپا را سرم خجالت با من و کردند سکوت همه

:داد ادامه خانم حاج  



  مهرت دمت،ید که  یاول روز همون از که من.... جان مادر بگو_

 حتما خب.... شمینم ناراحت یبگ هم نه یحت اگه.... نشسته دلم به

. یگفت نه که هست من یعل تو یرادیا  

.... خانم حاج نه_  

:دیپرس یرکیز با خانم حاج  

  ؟یعل دیس یخواستگار  جواب به ای منه یحرفا  به نه نیا االن_

 و بودم شده سرخ خجالت از که یحال در و کردم بلند سر یفور

: گفتم شدم،یم آب یشمع مثل  

.  گفت نه بهشون شهینم که هست  آقا اونقدر شما پسر.... دیینفرما_  

. شدند خوشحال خانم حاج جز همه  

 یچا حاال خانم مستانه.... ها یگفت رو بله.... گلم  عروس قربون_

. اریب ینیریش و  

. کمک ایب جان بهار....خانم حاج چشم_  

  بود ییها هیکنا دسته آن از«  کمک ایب جان، بهار»   نیا کنم فکر

. داشت ناسزا تا هزار  خود در که  

: گفت گوشم در آهسته مادر شدم، آشپزخانه  وارد تا  

  بله جواب تو بعد ،یدنید دیع اومدن نایا!.... دختر؟ یهول تو مگه_

!  ؟یدیم بهشون  

: گفتم و انداختم نییپا  رو  سرم شرمنده  



...  دیببخش_  

  وارد باز تا. داد دستم را یچا ینیس و رفت یا  غره چشم مادر

: گفت خانم  حاج شدم، سالن  

 یب یپاها نی ا با رو رزنیپ من گفتن، رو بله خانم بهار که حاال_

  رو برون بله و  عقد قرار ،یدنید  دیع نیا در دیبذار دیکن عفو جون

. میبذار هم  

 باشد احترام و ادب کمال در خواستیم که یلحن با نباریا بابا و

:داد جواب  

  حاال.... یدنید دیع دیاومد شما.... شهینم که االن خانم حاج آخه_

. گهید فرصت هی واسه باشه حرفا ی هیبق  

  از من و نوروزه دیع التیتعط... پسرم االن از بهتر یفرصت چه_

  دیس آقا عقد و برون بله یبرا بگم خوامیم که دارم برادر هی ایدن دار

.... بشه شما زحمت باعث که میندار  هم  مهمون ادیز... نیهم اد،یب

.. فرصت سر واسه بره بعد م،یبخون  تیمحرم و برون بله هی الاقل

  خانم؟ مستانه گمیم بد

.  دیبگو چه ماند مادر و  
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! شد گذاشته ساده  برون بله کی قرار د،یع اول روز  

  حاج رفتن از بعد اما پدر، نه  و کرد یاعتراض مادر نه آنکه با

.  شدند یشاک  دو هر خانم،  

  بود؟ الزم  برون بله اوضاع نیا یتو حاال_

:گفتم یناراحت با من و گفت بابا  

 فرصت هی واسه باشه دینگفت خانم حاج به چرا  شما خود خب_

  گه؟ید

  یا غره چشم تنها مادر و برگرداند من از را  سرش اخم با بابا

: گفت آندو خالف بر جواد  محمد اما. رفت  

  بهار باشه مبارک.... دیع یتو افتاد برون بله که شد خوب اتفاقا_

. بشه عوض خونه نیا یهوا و حال دیشا.... جان  

. برد باال را شیصدا باز تی عصبان با بابا و  

 خونه نیا یهوا  و حال که شهیم یکرد شما که یکار با مگه_

   بشه؟ عوض

.  کرد  نگاهم و اوردین طاقت  جواد محمد  



  ومدمین شما برون بله واسه اگه  من.... گلم  خواهر باشه مبارکت_

. مبارک دتمیع.... ینش دلخور ازم  

:  گفت بلند بابا و مادر  به رو بعد و  

. مبارک هم شما دیع_  

.  رفت و  

. شد دعوا  باز هم رفتنش با  

 جواب فردا پس فردا.... تو؟ یکنیم ینجوریا  چرا!.... اریمه_

 ان و کنهیم یخواه  معذرت جواد محمد و ادیم ان یا ید شیآزما

. شهیم درست یچ همه یسالمت به هللا شاء  

.  برخاست بابا ادیفر یصدا  

 یآبرو!.... شه؟ یم درست یسالمت به یچ!.... تو؟ خوبه حالت_

! شده؟ ختهی ر که ییها حرمت!.... من؟ دختر  

. آمد بابا سمت حرص با مادر  

  یحرمت اگه.... ؟ی برد ادی از رو خودت  یکارها و  حرفها چرا تو_

   شوهر  و زن دوتا نیا.... یبود مقصر هم تو شده، ختهیر

 تو.... ؟یچ تو.... کنندیم یآشت باهم بازم کنن،ی م دعوا.... هستن

   ؟یکرد  باور رو لمایف و  عکس  اون چرا  یبود پدرش که

. شد سرخ  بابا صورت  

.... ها ام یعصب  یلیخ حرفات نیا دست از روزه دو من مستانه_

. بشم مونیپش بعدش که بگم یزیچ هی نذار  



. دیکش ادی فر محکم مادر و  

 که یبگ یخوایم یچ.... بشنوم خوامیم واقعا نه.... بگو_

 تو یول دونستیم خودش پدر  مثل رو تو جواد محمد.... ؟ینگفت

... دخترته دالرام فقط دنیفهم همه  که یکرد رفتار  باهاش یطور  

  زن یدعوا نیا  از گرفتم استرس چقدر من و. شد بسته بابا چشمان

.  یشوهر و  

....  دینکن دعوا  خدا رو تو_  

: گفت حرفم به اعتنا یب بابا اما  

.... یفهمینم منو  حال هنوزم تو_  

.... فهممینم آره_  

. برسد دالرام گوش به یحت دمیترس که شد بلند چنان  مادر یصدا  

  حذف خاطرت  از رو بهار و جواد محمد و من چرا که فهممینم_

  یدعوا نیهم  یتو من کهیحال در!.... دالرام یگ یم فقط و یکرد

 اون اونکه با.... گرفتم رو تو دختر  طرف  دالرام، و جواد محمد

 اما انداخت سرم تو فکر هزار و بود افتضاح یل یخ لمایف و عکسا

 چپ جواد محمد با تو اما.... نکردم شک دالرام یپاک به بار هی من

 تو که ساله ستیب از شتریب بچه نیا که انگار نه انگار.... یافتاد

  کنه؟ شک دالرام به که یدینم حق بهش چرا.... کنهیم صدا بابا رو

  یدید رو لمشیف که یروز همون یبود دالرام پدر که تو....  

  ادتی دیبا من حاال ،یکشتیم یداشت لگدت و مشت ری ز رو دالرام

! ؟یزد  بودن هرزه ننگ دخترت به خودت که ارمیب  



. داشتم را  اش دلهره و خواستینم دلم که یزیچ ان شد و  

. ستادیا تپش از قلبم که زد  مادر صورت به  یلیس چنان بابا  
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... زد دینبا رو حرفا یبعض بدم، ادتی که زدم نویا_  

 یلیخ مادر حال کردم حس و رفت  اتاقش سمت و گفت نرایا بابا

  خوردن یلیس  شاهد بار نیاول یبرا که است یمن یحت از بدتر

. بودم مادرم  

  ؟ی خوب... مامان_

  داشت. داد دست از را ستادنیا  توان شیپاها و د یلرز شیها شانه

. گرفتم را  او که نیزم سمت کردیم  سقوط  

!....  مامان_  

 که بود یزیت خنجر مثل دیباریم  او چشمان از که  یاشک قطره هر

.  کردیم شرحه شرحه مرا قلب  



.... بهار_  

.... جانم_  

.  باشه دهینشن رو  ما یصدا.... دالرام نیبب برو_  

:گفتم و بستم اش مادرانه محبت حس ن یا از را چشمانم  

. ستین خوب  حالت... مامان بمونم شتیپ بذار_  

  من.... ببر براش هم رو دالرام یکاچ.... باشم تنها خوامیم.... نه_

.... خوامینم  هم ناهار... این سراغم.... جواد محمد اتاق تو رمیم

.  تو با زحمتش  

  خوب را حسش. کردم نظاره را رفتنش. برخاست زحمت به و

  دست دور از یا  خاطره در داشت،یم بر که یقدم هر. دمیفهمیم

.  شدیم غرق ها  

  اما شود مانیپش زود یلیخ که  هست  عاشقش آنقدر پدر دانستمیم

  یهاسال  خاطر ،یسونام ک ی قدر به یلیس همان  که دهیفا چه

. بود کرده بیتخر را،  گذشته نیریش  

 سال آن مثل یسال  چیه. رفتم دالرام اتاق سمت یکاچ کاسه کی با

. نبود تلخ و بد آنقدر  

. کرد  نگاهم کردم، باز را اتاقش در تا  

   شد؟ دعواش بابا با مستانه_

:گفتم و بستم  سرم پشت را در  

....  متاسفانه بله_  



   من؟ سر_

 بود کرده دراز تخت یرو که شیپاها یرو را یکاچ ینیس

. گذاشتم  

.  بخور تو یکاچ حاال_  

   خت؟یر بهم ینجوریا ما یزندگ چرا .... بهار؟ شد  ینجوریا چرا_

 بلند اون گور  از شایات نیا ی  همه.... نگذره  نیشرو از خدا_

. شهیم  

:دیپرس باز و دیکش یآه  

  شه؟ یم حاضر یک  شیآزما جواب_

... جان دالرام یول....  زننیم زنگ  خودشون گفتن_  

:دادم ادامه که  کرد نگاهم  

  عذاب چقدر دونمیم.... گذشت سخت بهت یلیخ مدت نیا دونمیم_

  اعصاب قرص داره هنوز جواد محمد باشه ادتی اما.... یدیکش

 که یمیتصم هر الاقل.... نبوده یعاد  طیشرا تو اونم.... خورهیم

 جواد محمد دکتر  با برو قبلش.... تیزندگ یبرا یریبگ یخواست

.  بزن حرف  

  مرگ باعث  و کرد شک من به شوهرم بگم.... بگم؟ یچ برم_

   شد؟ بچمون



  تونهیم یحت که دکتر هی عنوان به.... مشاور هی  عنوان به... نه_

 ،یشد تیاذ نقدریا مدت نیا یتو که تو خود یروح  بهبود یبرا

. بده راهکار بهت  

. شد نابود من  یزندگ.... خوشه دلت تو چقدر... بهار بابا یا_  

  همه یزندگ ی بگ نویا تو اگه.... ستین نطوریا خدا به زمیعز نه_

  هم مامان و بابا جواد، محمد و تو  بخاطر.... شهیم نابود هم ما ی

 بزنه مامانو بابا دمیند کباری من سال نهمهیا.... کردن دعوا باهم

.  امروز یول  

. آمد سمتم تعجب با چشمانش  

!  زد؟_  

....  متاسفانه بله_  

. داد  سر ظیغل یآه  

.... شهیم تموم یچ همه یبش جدا  جواد محمد از تو اگه نکن فکر_

 بعد ممکنه یحت.... شهیم خراب ما ی همه یزندگ.... خدا به نه

 دختر دمیفهم نکهیا با من... بشه جدا مامان از بابا سال، نهمهیا

.... اما ستمین مامان یواقع  

:دادم ادامه یسخت به من و بست را میگلو راه باز یبغض  

  رانیا از رو من رفتن  طیشرا تونهیم گفت رستگار یآقا اونکه با_

 اون با تونمیم یحت ای بدم ادامه رو  درسم رانیا خارج  تا کنه فراهم

  و ستیب که یکسان با.... باشم شماها با خواستم من اما کنم، یزندگ



  از یزندگ نیا  نذار خدا رو تو... کردم یزندگ باهاشون سال هفت

. بپاشه هم  

  هم مقدار ن یهم به من و. داد گوش میحرفها به سکوت در تنها

. بودم یراض  
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 گذاشته را  قرارش خانم، حاج که یبرون بله خیتار از قبل روز دو

.  شد حاضر ان یا ید شی آزما جواب بود،  

  شگاهیآزما مسئول از را جواب و زدم زنگ شگاهیآزما به خودم

. دمیپرس  

 دالرام با حق. نشاند ام یشانیپ یرو   یسرد عرق ش، یآزما جواب و

 دانستمیم که نیهم  اما نداشتم، شی آزما جواب در  یشک گرچه. بود



 شود،یم یگرید جنجال شروع باعث خودش ش ی آزما جواب آن

. شدم دلهره دچار  

 جواد محمد به که بود نیا کردم  که یکار نیاول و  کردم  فکر یکم

. بزنم زنگ  

... جواد محمد الو_  

  شده؟ بد حالش دالرام.... شده؟ یچ.... سالم_

: دادم جواب و دمیکش یآه  

   ؟یکرد باهاش یکار نی همچ  چرا ینگرانش نقدریا که تو_

. کرد فوت یگوش  در را نفسش  

.  یآورد ریگ وقت هم تو ست،ین خوش  حالم بهار_  

  گفتم نرود رونی ب اتاقم از میصدا کردم یم یسع کهی حال در حرص با

: 

 اون.... نگفته دروغ بهت دالرام.... شده حاضر  شیآزما جواب_

. جواد محمد بود خودت ی بچه شد، سقط که یا بچه  

:بپرسم شدم   مجبور که آنقدر. کرد سکوت  

  ؟یخوب.... جواد محمد.... ؟یدیشن صدامو_

. نبود شکستش یبرا یراه انگار و بود الود بغض شیصدا  

.... کردم نابود رو  میزندگ.... بهار؟ خوبم نظرت به_  

:گفتم و دمیکش یآه  



  نی هم از تو اما نگفتم، دالرام به هنوز  رو شیآزما جواب من_

  از برو.... یشد مونیپش ومده،ین  شیآزما جواب کن  وانمود امروز

 حالش... شهیم افسرده داره اون.... جواد محمد اریب در دالرام دل

. ستین خوب  

:دمیپرس که  کرد سکوت باز  

  گفتم؟ یچ یدیشن_

.  بزن حرف دالرام  با.... میزندگ به زدم گند.... بهار کن کمکم_  

  که خودته نوبت حاال.... زدم  حرف باهاش روزی د نیهم تا من_

. یبزن حرف باهاش  

:دادم ادامه ندارد، ی جواب دمید یوقت  

.... نجای ا ایب شو بلند.... االن  نیهم اصال.... امروز نیهم_  

  بگم؟ یچ آخه_

  فکر دیبا ،یزد  خودتو حرف  مصمم اونقدر یوقت .... دونمینم_

.  یکردیم هم  رو نجاشیا  

:دادم ادامه باز من و دیکش یآه  

  دعواشون مامان با بابا دالرام،  و  تو بخاطر شیپ  روز  دو نیهم_

 دالرام و تو بخاطر بابا و مامان یزندگ اگه جواد، محمد.... شد

   ه؟یک گردن گناهش بشه، خراب

 ذارمینم.... سراغش رمی م.... یعوض نیشرو  اون گردن_

. بشه تموم یچ  همه ینجوریا  



 دینبا.... ؟یچ بعدش... یگرفت رو  نیشرو حال که  هم فرضا حاال_

....  ؟یاریب بدست یجور هی رو دالرام ی شکسته دل و یایب

 تیاذ چقدر ،یزد  که یتهمت و تو بخاطر مدت نیا یتو اون یدونیم

  شده؟

.... بهار دونمیم خدا به.... دونمیم_  

 بگو خودت با....  نترس بزنه، پَست نکهیا از.... کن جبران پس_

. شکستم یبدجور رو  همسرم دل چون  منه حق نیا  

. دادم  کردن فکر فرصت او به و کردم  قطع را یگوش    

 دایپ اشتباهاتش جبران یبرا یمناسب  راهکار بتواند بودم دواریام

. کند  
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  دالرام#

 

 

  نی غمگ آنقدر من و باشد، دیع   روز که آمد ینم ادمی وقت چیه

. باشم  

  خوب خاطرات تک تک داشتم خودم، ییتنها در و بودم اتاقم در

. کردمیم مرور را بود شده تلخ میبرا حاال که گذشته  

. زدم تختم یپشت به هیتک و دمیکش یآه  

. نداشتم ام یگناه یب شدن فاش  یبرا یدیام چیه  گرید انگار حاال  

  یوقت اما شد،یم ثابت ش،یآزما  جواب آمدن با قطعا من یگناه یب

 گرفته حالم آنقدر کردم، فدا را  کودکم ام، یگناه یب اثبات بخاطر

. نبود مهم ام، یگناه یب اثبات یحت م یبرا گرید که شد  

. بود بهار قطعا . دمیشن را آمد اتاقم در پشت تا  که ییپا یصدا  

. شد دهی شن خورد، در به که یکوتاه ی ضربه دو یصدا و  

!  بهار؟ گرفتیم اجازه من، اتاق به ورود  یبرا ،یک از  

....  تو ایب_  

! در چهارچوب خشک من چشمان و شد   باز اتاق در و  

 تا را پتو و  گرفتم صورتش از  را نگاهم یفور! بود جواد محمد

. دمیکش باال میها شانه یرو  



  من و. داشت  حرف انگار. آمد جلو یقدم چند و  بست را اتاق در

. نداشتم دنیشن ی حوصله اصال  

   ؟یبهتر_

. آمد لبم به سؤالش از یپوزخند  

. بزنم حرف باهات خوامینم .... محمد برو فقط !.... بهترم؟_  

.  دیکش یبلند نفس  و آمد جلوتر  

.... بگم اگه یحت_  

 دیشا. کرد مکث  نگفتن، و گفتن نیب مرز در درست... نجایهم و

 یکنجکاو ی همه با من اما بپرسم تا کند کنجکاوم  خواستیم. عمدا

. کردم سکوت شده، فعال  

.  تختم نییپا نشست و دیرس تخت  ی لبه به که  آنقدر. آمد جلوتر  

. داشتم بودن، معذب احساس شدنش کینزد نهمهیا از من و  

. کردم او به را پشتم و دمیکش سرم  یرو را پتو  

. ندارم باهات یحرف من.... برو_  

. گذاشت کمرم یگود یرو  را دستش  

.... کردم اشتباه من.... دالرام_  

 ادامه او اما. زم یبر بهم باز تا بود بس یا کلمه سه ی جمله همان

:داد  

.... من..... کنمیم التماست.... ببخش منو_  



. نشستم تخت  یرو باز و زدم پس  را پتو ناگهان  

:زدم ادیفر که دیجوشیم چشمانم  در اشک  

.... یزد کتک منو تو که شهینم باورم  هنوز یحت!.... ؟یجور چه_

 یخوا یم  چطور.... یشد بچمون مرگ باعث... ،یزد  تهمت من به

!ببخشمت؟  

  را  نگاهش رنگ انگار که بود خورده  گره یغم با  اهشیس چشمان

....  بود او از بدتر من حال هم باز اما. بود کرده تر  رهیت شهیهم از  

... برووو.... فقط برو_  

. انداخت نییپا را  نگاهش و بست یا لحظه را  چشمانش  

.... دالرام کننیم اشتباه آدما یول.... کردم بد.... یدار حق_  

.  دادم را جوابش نبود،  دستم کنترلش که یا هیگر با  

 چرا.... محمد یبود فرشته اول از من یبرا تو یول.... آره_

! بشه؟ ینجوریا یگذاشت  

 که یساخت فرشته ذهنت یتو من  از اونقدر.... نه یهم تو مشکل_

. یندار  رو اشتباهم درک قدرت حاال  

 یرو یا بوسه شد خم و آمد جلو که برگرداندم او از را سرم

. زد دستانم  

....دالرام ببخش منو_  

 تنگم، ی نهی س در نبود چرا دانمینم که ینفس با و ستمیگر آهسته

: گفتم  



. ستین خوب حالم.... بذار تنهام_  

  م؟یبزن حرف رونیب میبر یخوایم_

:زدم ادیفر بود، نگذاشته میبرا نفس که یا هیگر همان با  

.  فقط بذار تنهام_  

  اما. دیبوس را  ام یشانیپ رفتن،  از قبل و کرد یتامل  اما برخاست

.  نبود خرابم حال التهاب بخش نیتسک هم  شیها بوسه یحت  
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  را او که کرد التماسم یحت و بود شده مانیپش جواد محمد آنکه با

. نبود خوب  حالم اما ببخشم،  

 که بود واحوال  اوضاع همان در درست و بودم شده افسرده یلیخ

.  شد برگذار بهار برون بله مراسم  



  یحت مستانه. آمدند  هم آصف بابا و  افروز مامان و جان خانم یحت

. بود کرده دعوت هم را  رستگار  یآقا بهار، پدر  

  در گرچه کردم،یم شیستا شهیهم را مستانه یآل دهیا ی هیروح نیا

. داشتم لج او با شهیهم ظاهر،  به گذشته،  

.... بغض از  پُر بودم من تنها شوق،  و شور پر  جمع آن انیم   

 یکمرنگ یصورت بلند نیآست بلوز. بود شده باتریز  شهیهم  از بهار

. داشت سر به یبراق رنگ  دیسف یروسر و بود دهیپوش  

 بود آمده اش ییدا  فقط هم  بهار همسر آقا، یعل ی خانواده  طرف از

.  کرد یجار را عقد ی خطبه هم خودش که  

  برگذار یمحضر عقد مراسم نوروز، دیع التیتعط بعد شد  قرار و

. شود  

. بود ادیز یکم  خانه، روح یب و سرد یفضا یبرا برون بله آن اما

.  شود بهتر ما حال یکم کردندیم  صبر کاش  

.  نبود مساعد چندان  حالشان هم بابا و مستانه یحت  

  کرده یآشت هم آندو  جواد، محمد یمانیپش ابراز از  بعد ییگو آنکه با

. بود نیسنگ سر بابا با مستانه  هنوز اما بودند،  

 که کردندیم  وانمود یطور گرانید مقابل در ظاهر  به هم دیشا

. ندارند یمشکل  باهم انگار  

 بود، زده مستانه صورت به یلیس بابا ییگو که بودم دهیشن بهار از

!بود نادر سال، چند و ستیب نی ا در اتفاق نیا و  



  محمد از قدر هر. بود سخت هم کردن  وانمود همان من، یبرا اما 

. آمد یم سمتم یا بهانه به او، باز شدم، یم دور جواد  

  جمع یفضا آقا، یعل ییدا توسط عقد ی خطبه شدن خوانده از بعد

. شد  باز زدن، حرف و گفتن یبرا  

 یرو تا رفتند  اطیح سمت هم با که آقا یعل و بهار  از ریغ البته

. بزنند حرف و کنند خلوت هم با اطیح ی گوشه یسنت تخت  

  محمد و خودم ینامزد ی سهیمقا  و یادآوری از اریاخت یب یاشک

. دیچک  چشمم از آقا، یعل و بهار با جواد  

. ببخشه منو بلکه برسم جان دلبر به کم هی.... بفرما_  

 میبرا که یدست ش یپ و نشست کنارم یخال یصندل. بود جواد محمد

. گرفت سمتم را بود کرده خرد موز  

. بود کرده انتخاب من  با زدن  حرف یبرا را یوقت بد  

  گمیم یزیچ هی جمع یجلو ستین خوب حالم نینش نجایا برو_

.... که  

: گفت نگفته  

 چشمام .... شکستم  دلتو.... یبگ یچ  هر  یدار حق.... زمی عز بگو_

.  واستم جبرانش یپا دیبا نرم، ام دنده کور،  

:گفتم و دمیکش یبلند نفس حرص از  

. دمیم  طالق درخواست رمیم.... ستین یراحت نیا به جبرانش_  



 به دلم لحظه کی که شد خشک صورتم یتو ی طور هی نگاهش

. ردیبگ میتصم میبرا دلم هم نباریا نگذاستم اما. سوخت حالش  

  اون از بعد که منه حقه نیکمتر نیا.... نکن نگام یطور اون_

. بدم انجام تونمیم ،یزد بهم که یتهمت  

: گفت آهسته و گرفت نییپا را سرش  

.... دالرام بده مونیزندگ  به فرصت هی.... یول یدار حق_  

.  زدم یپوزخند  

  یدعوا یفدا هم  رو بچمون یحت ما !.... ؟یزندگ کدوم!.... یزندگ_

. میکرد یشوهر و زن  
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 رهیخ نگاه جلب زود یلیخ و دیچرخ  جمع نیب نگاهم. کرد سکوت

. شد  افروز مامان ی  

. آمد جواد محمد و من سمت و آورد لبش به یشینما یلبخند  

 شام خوب دوتا شما.... داماد؟ شاه  شما  یچطور.... دالرام؟ یخوب_

. ها دینداد شام ه ی ما به و دیچوندیپ رو تونیعروس  

. بود آبرو حفظ یبرا شتریب که زد یلبخند جواد محمد  

  در دیاریب فی تشر شام.... ما  چشم یرو آصف بابا و شما قدم_

. میباش خدمتتون  خودمون، منزل  

 آنها داشت یراست یراست. رفت جواد  محمد سمت  من متعجب نگاه

!  کرد؟یم دعوت نبودم، من که یا خانه به را  

. کرد  نگاهمان لبخند با افروز مامان  

. میبش مزاحمش  ما نداره  دوست ادیز جان  دالرام کنم فکر_  

. شدم هل و  چرخاندم او سمت جواد محمد از  را سرم یفور  

. شما خدمت در میهست.... دیاریب فیتشر.... چرا نه.... نه_  

:  گفت و دیبوس مرا یشانیپ و شد خم افروز مامان و  

  شما که شدم خوشحال یلیخ خدا به.... جان دالرام برم قربونت_

  دمیشن  البته.... هیخوب پسر جواد محمد.... دیگرفت سامون و سر دوتا

 تو یول شده یعصب  یکم ران،یا به برگشت و تیمجروح از بعد

   نه؟.... یکن رامش  یبلد خوب



  بود افروز مامان به هنوز نگاهم. میبگو چه ماندم من  و  زد یچشمک

: داد ادامه که  

  رو  شما یعروس یکادو آصف..... میشیم مزاحمتون شب پس_

  مینتونست میبود گرفتار و ریگ هم ما د،یببخش گهید.... نداده هنوز

 میتقد رو کادومون میبرس خدمت که امشب حاال یول تهران میایب

  تونیعروس از ماه 6 تازه.... نشده رید ادمی ز البته.... کنمیم

  نه؟... گذشته

. رفت و دیخند باز و  

. جواد محمد  سمت دیچرخ حرص با سرم  

. ذارمینم  خونه اون تو پامو من!.... واقعا؟ ی کرد فکر یچ_  

  که یافروز مامان سمت رخش، تمام و بود من به سمت مرخشین

.  کرد زمزمه لب  ری ز آهسته و کردیم نگاهمان داشت هنوز انگار  

.... کنندیم  نگاهمون دارن هنوز_  

: گفتم یزورک لبخند همان با و زدم یلبخند زور به  

  ییمهمونا واسه  کن درست شام و برو خودت.... ام ینم باهات من_

. یکرد دعوت که  

  و کرد دراز دست. چرخاند من سمت را سرش و  دیکش را لبخندش

.  گرفت را دستم ی پنجه  

  که تو.... شده یچ  نداره خبر یک  چیه هنوز.... دالرام خدا رو تو_

 لیفام کل تو تو، قهر و یلجباز و من یعقل کم جنجال یخواینم



 مامان گوش به  ما شیپ روز چند  نیا یدعوا انیجر اگه.... چه؟یبپ

 خوب خودت.... شهیم شروع سوم یجهان جنگ برسه،  شما توران

  مخالف شونیا آخه.... زنهیم  هیکنا خودت به چقدر که یدونیم

  مادر مرگ تو دونهیم  مقصر رو  مادرم هنوز و بود  من با ازدواج

.... تو  

 نه ، او اما. برگرداندم او از یکم را ام تنه مین و دمیکش یبلند پف

 دیکش جلو گوشم  کنار تا هم  را سرش بلکه نکرد رها را دستانم تنها

:  گفت آهسته و  

  سفارش  رونیب از هم غذا.... دمیم انجام خودم رو   کارا ی همه_

....  که خونه ایب  من با.... فقط.... یافتیب زحمت تو ینخوا که دمیم  

 اندک با صورتم و کرد  چرخش سمتش شانه کنار از سرم یفور

.  ست یا او صورت مقابل ،یا فاصله  

  هنوز من..... نجایا گردمیبرم رفتن، مهمونا یوقت شب یول امیم_

. جواد محمد دمتینبخش  

. زد  یکمرنگ لبخند  

.... من  دالرام چشم_  

  رام  مرا داشت، شتریب کی کدام دانمینم کالمش، لحن ای نگاهش

!  کرد؟یم  

 بابا و جان خانم و  افروز مامان  بهار، برون بله از  بعد که شد نیا

. شدند دعوت ما منزل   شام آصف،  



 رفتندینپذ را شام  به دعوت بابا و مستانه کردم، اصرار قدر هر اما

. ماندن خانه و  

  یدست تا میبرگرد خانه به زودتر میشد  مجبور جواد، محمد و من اما

. میبکش خانه صورت  و سر به  
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! من یب خانه آن بود شده یا خانه عجب و  

.... نفره سه مبل  یرو پتو و بالشت ،ییرایپذ کف یی ها شهیش خرده

  ته عالم کی و  ،ییظرفشو نکیس یتو نشسته  ظروف  و ظرف

! یدست ش یپ یرو  گاریس  

.  کردم نگاه بود، ستادهیا سرم پشت که یجواد محمد به اخم با  

  ؟ ! واقعا یدیکش گاریس نهمهیا تو_



  به و ماندم چرا دمینفهم. شدم ریاس دستانش حصار  در ناگهان

. دادم گوش قلبش یصدا  

 از داشتم که نگفت بهت بهار مگه.... شمیم وونهید ینباش تو_

   مردم؟یم تیدور

:گفتم و دمیکش عقب را خودم  

. ادیم بدم یگاریس آدم از من ،یبدون بهتره هم شما.... نگفت نه_  

  وزن و گذاشت یخور ناهار زی م یرو  را دستش کف و زد لبخند

. انداخت آن ی رو را اش شانه  

. رهیمیم جواد، محمد ،یبر اگه ،یبدون بهتره هم شما_  

 زبان  به مقابلش اخم با اما نکنه، خدا گفتم؛ لحظه کی  دلم تو آنکه با

:گفتم  

.  بوده ن یهم زده، که یتهمت یسزا حتما_  

  زود یلیخ اما گرفت  اوج نگاهش غم. شد محو لبش یرو لبخند

. کرد عوض را بحث  

  نیا به یدست هی شما حاال.... رمیپذیم مرگه، من ی سزا اگر چشم_

. است خرابه هی تو، بدون که بکش ما عشق  یب ی خونه  

 تا آورد یبرق جارو او. کردن جور و جمع مشغول و شدم خم

  اما رفتم  ها  ظرف سراغ من  و کند  جمع را  ها پاش و ختیر

. زدمی م غر  همچنان  



  نیماش یتو یدی چیم رو ظرف نهمهیا الاقل.... خدااااا رو تو نگاه_

! ییظرفشو  

 یپا بعد و کردم پر را ییظرفشو  نیماش.... کار به کردم شروع و

.  بشورم را   ها ظرف یباق  تا ستادمیا نکیس  

. آمد آشپزخانه سمت و  زد  جارو را خانه هم جواد محمد  

  هم باز اما کردم  حس را  حضورش. ستادیا من، سر پشت قایدق

 و  کرد دراز را دستانش دستانم، کنار از درست او  و نکردم یتوجه

. شستن به کرد شروع داشت،یبرم یگرید اسکاج  کهیحال در  

.  اونور برو.... شورمیم من... ؟یکنیم چکار_  

  من ی شانه یرو یا لحظه یبرا را اش چانه و کرد  خم را سرش

. گذاشت  

.... شورم یم رو  ظرفا  نیا کل ،یباش من بغل تو تو اگه_  

:گفتم و دمیکش آب را دستانم یفور  

.  نمیبش رمیم.... ستین خوب حالم من.... بشور خودت_  

 از که بودم دهیچرخ. گرفت مرا ی کف دست دو همان با. نگذاشت اما

 علم قد مقابلم که یا نهیس و دستانش با مرا او اما کنم  فرار آغوشش

. کرد محصور بود، کرده  

. کن ولم.... برم بذار_  

.  شد حبس نفسم که کینزد آنقدر. کرد خم صورتم یتو را سرش  

: گفت و داد نگاهم خورد به را  نگاهش  



.  نره ادتی جانم و زمیعز.... باشه؟.... کن یآبرودار  امشب_  

. برگرداندم او از را سرم من  و  زد یچشمک  

. بتونم ستمین مطمئن_  

. زد ام گونه یرو یطوالن اما نرم یا بوسه  

.... دالرام ببخش منو.... شد بلند روت دستم که یاله رمیبم_

.... یبر یبذار اگه شمیم وونهید خودت، جان به.... کنمیم  خواهش

  دکتر رو  داروها تازه.... کرده اثر  داروها تازه.... شدم خوب تازه

  باشه؟.... نرو.... کرده کم

 نگاه و زد ام  ینیب نوک به را اش  ینیب نوک که ندادم را جوابش

. دوخت چشمانم به را اش رهیخ  

....  کردم تتیاذ که جواد محمد رهیبم یاله.... جواد  محمد جان_  

. یگفت بهم یچ  نرفته ادمی.... شکسته دلم هنوز_  

: دادم ادامه که دیجوش یم چشمانم در اشک و بود چشمانش در نگاهم  

.... یگفت من به تو_  

  را  سرش تا. د یبوس مرا و رساند لبانم به را لبانش نگفته، هنوز و

: گفت اشکانم زشیر با همزمان د،یکش عقب  

.... ارین ادمی  خدا رو تو... نگو گهید.... نگو_  

. برخاست در زنگ یصدا  موقع  همان و  

.  خوردمیم حرص من و دیخندیم او اما. میشد هول  هردو  
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! ؟ی آورد لباسم سر به یچ ات، یکف یدستا با نیبب_  

.  کن عوضش اتاق تو برو_  

  ییرایپذ وسط  زیم یرو نشسته خاک آمد، ادمی که رفتم اتاق سمت

.  مانده هنوز  

:زدم ادیفر بلند اریاخت یب  

. بکش یدست هی رو ییرایپذ وسط زیم.... جواد محمد_  

.  خنده با البته. داد را جوابم بلند هم او  

.... بانو چشم_  

  را ها  مهمان آمدن  یصدا گشتم،یم لباس دنبال که ینیح در من و

. دمیشن  



 باشه مبارک.... یقشنگ ی خونه چه.... ماشاهللا.... به به.... سالم_

.  دیبش خوشبخت هللا شاء ان .... هللا شاء ان  

. جان خانم دی آمد خوش سالم_  

پس؟  کو دالرام_  

. االن ادیم.... کنهیم عوض رو  لباسش داره_  

  مفهوم من. شد افروز  مامان و جان خانم ی خنده باعث جمله همان

  و دمیفهم را جواد  محمد ،ی«   کنه عوض لباس رفته»   ی جمله

  زدم غر لب ریز  و گرفتم را  افروز مامان و جان خانم ی خنده علت

: 

! ینگ شدینم حاال_  

  و آمدم رونیب اتاق از زده خجالت و کردم عوض لباس باالخره

:گفتم  

. دیآمد  خوش.... سالم_  

  یب یا خنده با افروز مامان و دار، هیکنا لبخند همان  با جان خانم

. کردند نگاهم صدا،  

  را  ها ظرف داشت که جواد محمد به و آشپزخانه سمت رفتم

.  انداختم ی نگاه شست،یم  

 جان خانم که کردم روشن  را رشی ز و گذاشتم گاز یرو  را یکتر

: گفت  

!  شهینم شسته هم شب فردا تا د،یکرد تلمبار ظرف اونهمه_  



:داد را جان خانم جواب یفور  جواد محمد که دمیکش خجالت  

  یپا ظرفا داشت، کسالت روز چند دالرام.. جان خانم  منم مقصر_

. شد تلمبار  نَُشستم و کردم یتنبل منم بود، من  

:دیپرس افروز مامان و  

 شده؟ یچ.... زرده کم هی روتم  و رنگ.... جان دالرام یراست_

   ؟یسرماخورد

:داد جواب محمد من یجا به کردم باز تا را دهانم. بگم یچ ماندم  

 و یحال یب و  ضعف.... غذا کم و بود شده فیضع کم هی.... نه_

.  گهید نایا  

: دیپرس یزهوشیت با جان خانم  

   جان؟  دالرام یباردار.... ه؟یخبر نکنه_

 آن تا که هم یجواد محمد که بود مانده شدن، بسته و باز نیب لبانم

  داده را افروز مامان و جان خانم یها سوال ی همه جواب لحظه،

. کرد نگاهم بود،  

 رفت در جان خانم و جواد محمد  نیب نگاهم. میبگو یچ ماندم من و

 که دیفهم یزیچ  ،یطوالن سکوت نیا از جان خانم که بود، آمد و

:گفت  

 ن،یبش ایب.... اونجا یواست ادیز خوادینم حالت اون با حاال خب_

. کنهی م رو  را  کار خودش جواد محمد  

.  کرد قیتصد  هم جواد محمد و  



 ادیم جوش آب بشورم،  رو  ها ظرف تا.... جان دالرام نیبش برو_

. کنمیم دم هم  ییچا هی من و  

  افروز مامان که نفره، دو مبل یرو نشستم و شدم ییرایپذ وارد

: گفت  

. میشدینم مزاحمت ،یدار کسالت دونستمیم اگه خدا به_  

. دیاومد خوش.... هیحرف چه نیا... نه_  

 مانده صورتم  یرو خاص یل یخ افروز، مامان و جان خانم نگاه

. بود  

  کنم، فرار نگاهشان ری ز از ماهرانه کردمیم یسع یگاه که آنقدر

.  شدینم انگار اما  

  رفتار مو، به مو نگاهشان، نیب ذره  ریز تا بودند،  آمده انگار اصال

! کنند یبررس را جواد محمد و من  
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 و کرد دم ییچا و برآمد ظرفها  شستن پس از جواد، محمد باالخره

. من کنار نشست آمد  

  ظرفها شستن از که یراهنیپ ی جلو و سیخ یها   نیآست همان با

.  بود تر هنوز  

  و گذاشت یناهارخور زیم یرو  یکارت آصف بابا نشست کنارم تا

: گفت  

  خرجش هم با.... شماست یعروس یکادو یول...  زهیناچ یلیخ_

. ها دیکن  

: گفت محمد که زدم  اجبار به یلبخند  

  خانومه عروس مال یعروس یکادو.... دالرام مال باشه یچ هر_

.  داماد آقا نه  

 راست دانمینم.  انداختم او به ینگاه  تنها که من  جز دنیخند همه

 دیکش لبانش کل  یرو را لبخندش  د،ید را نگاهم تا اما نه، ای گفتیم

: گفت گوشم  ریز آهسته و  

.... باشه مبارکت_  

. ندارم بهش یازین_  

: گفت خاستیبرم جا از کهیحال در  افروز، مامان  

. بخونم رو نمازم تا جان دالرام بده من به سجاده هی_   

. برداشت شهیش خرده تکه هی شی پا کنار از و شد خم  موقع  همان و  



!  روش نذاشتم پامو خوبه!.... ه؟یچ نیا یوا_  

. شدم  هل زده، خجالت  

.... دیببخش یوا_   

:  گفت یفور جواد محمد و  

  باشه، احوال ضیمر خونه خانم یوقت .... منه دست هنر... دیببخش_

. شهینم بهتر نیا از مردا، ما زدن  جارو  

. کرد من به رو و دیخند  افروز مامان  

.  زمیعز شو خوب نداده، باد به رو خونه کل تا جان دالرام_  

. دم یچرخ محمد سمت یا غره چشم با و زدم یلبخند  

! ینزد درست هم جارو هی_  

. داد را  جوابم لب ریز  

  کر هی باشه قهر باهام خانومم یوقت!.... من از یدار یانتظار چه_

. ستمین شتریب کور و  

. رفتم خواب اتاق سمت افروز مامان همراه و برخاستم جا از  

. سجاده نمیا دییبفرما_  

.  کرد نگاهم قیدق و گرفت  من از را سجاده  

   جان؟ دالرام یداشت سقط_

. زد یلبخند من، شدن شوکه دنید از او و خوردم جا  



 دار بچه دوباره... ستین مهم.... یندار رو به رنگ.... معلومه_

  محمد اخالق با ماه6 نیا یتو چقدر که دمیشن مستانه از.... دیشیم

 جواد محمد یبهبود روند اگه گفتیم مستانه.... ی اومد کنار جواد

!  بوده تو خاطر واسه بوده خوب  

:داد ادامه که شد لبانم مهر سکوت و انداختم نییپا را سرم  

 بوده، حتما که بوده یعصب مدت  نیا یتو یلیخ جواد محمد دیشا_

 هی.... خوندم رو  نگاهش من.... ها داره دوستت یلیخ بدون نویا اما

 شده خوب تازه.... باش داشته هواشو.... کنهیم نگات یقشنگ طور

.  انگار  

. نداشتم سکوت جز  یا چاره! ؟یچ  من پس!.... جواد؟ محمد یهوا

 احتمال ای بذارم افروز مامان یدلسوز  یپا را حرفها آن دانستمینم

. مستانه از یثیحد و  حرف دنیشن  

.  خواند را نمازش و کرد پهن سجاده او و گفتم یچشم ناچار اما  

. داد را شام سفارش جواد محمد که بود افروز مامان نماز از بعد و  
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 تا که بود نی سنگ یلیخ ینیچ یها بشقاب. دمیچ  را  شام ی سفره

. شد شروع دلم ریز درد باز  کردم، بلند را آنها از دسته کی  

  در جواد محمد که ماندم آشپزخانه کف از برخاستن و نشستن انیم

:دیپرس کند کمک سفره دنیچ در تا دیچرخیم آشپزخانه دور کهیحال  

  شد؟  یچ ها بشقاب_

.  کنمیم بلند رهیگیم درد دلم.... نهیسنگ نجاستیا_  

  هیبق دید از آشپزخانه نییپا نتیکاب پشت دو هر.  من کنار شد خم

.  کرد نگاهم که میبود شده پنهان  

  پس؟ ینکرد صدام چرا_

:گفتم و کند خامم  نگاهش نگذاشتم  

.... نبود مهم_  

  دلم ده،ینشن  صداتو گوشام ده،ید اشتباه چشمام بار هی.... مهمه_

.... دمیم پس یبدجور  دارم االن رو تاوانش نکرده، باور حرفاتو

. افتهیب اتفاق اون خوامینم گهید  

حر  زد صورتم به ل یدل یب یا بوسه که بودم شده کلماتش  یجادو س 

. کرد بلند هم با را شده دهیچ هم ی رو ینیچ یها بشقاب ی دسته و  



  اگر بودم مطمئن اما داشتم دیترد هنوز!.... ببخشمش؟ توانستمیم

  م،یبمان هم با ، مان ی خانه مشترک سقف همان ریز   هم با روز چند

! دیبخش خواهم را  او قطعا  

. شد ده یچ شام ی سفره  

  نشسته یطور همه انگار یول نمیبنش جواد محمد کنار خواستمینم

! بود جواد محمد و من یبرا سفره، دور یخال یجا  تنها که بودند  

  وسط و دمیچ را هردو از یسید. کباب هم و جوجه هم. آمد هم غذا

:  گفت جان خانم  که گذاشتم سفره  

 از نداره اشکال دفعه نیا احواله، ضیمر خانومت چون حاال_

. امینم خونتون گهید وگرنه،.... یداد سفارش رونیب  

. دیخند محمد  

.  ببخش رو ما ندفعهیا هی حاال.... جان خانم برم قربونت_  

: گفت دیکشیم برنج و داشتیم بر یبشقاب که یحال در بعد و  

 دیبخور رو خانم دالرام پخت دست ،یبعد ی دفعه  هللا شاء ان_

  کرد درست من  ی واسه یماکاران هی یعنی!.... هیمحشر چه  دینیبب

! مشترک یزندگ نی ا شد اش جهینت که  ازدواج از قبل  

 او که  یروز ی ماکاران ی خاطره او، حرف با من و دندیخند همه

.شد زنده میبرا برگشت، تیمامور از  

.  باشم دور گرانید نگاه از تا گرفتم نییپا را سرم  



  یزیچ ر،یاخ روز ده جنجال همان  جز و نداشتم کم او از خاطره

. دمیند رفتارش  در عشق جز  

 دست. شدم متعجب که گذاشت  من مقابل را بود دهیکش که یبشقاب

 گذاشت بشقابم کنار جوجه تکه چند و کباب خیس  کی و کرد دراز

:گفتم آهسته که  

  شماست؟ واسه نیا_

. شماست واسه رینخ_  

.  خورمینم نهمهیا من_  

 کرده سفارش جان خانم یحت.... یشد فیضع.... یبخور دیبا_

. باشم داشته رو تو یهوا شتریب  

!  واقعا؟_  

:کرد زمزمه ریز به سر  و زد یلبخند  

  بدم؟ غذا بهت قاشق  قاشق چشم، نهمهیا یجلو ای ی خوریم غذاتو_

 

 

 

گانه ی_هیمرض# محبوب سندهینو  قلم به        

 

     سندهینو واسم کانال  نکیبال یحت حرام_رمان_یکپ# 



 

           عشق  ثیحد کانال          

 

           • . • . •  

 

•┈┈••✾❣✾••┈┈• 

 @hadis_eshghe 

•┈┈••✾❣✾••┈┈• 

 

             اول پارت به رفتن        

 

https://eitaa.com/hadis_eshghe/18459 

   2چکیپ_مثل#

   نیآنال_رمان#

579_پارت#  

 

 



 

  نیماش درون را ها بشقاب سفره، کردن جمع و شام از بعد

:گفت آصف بابا که دمیچ ییظرفشو  

  خسته هم شما و میا خسته ما.... پسرم بده زحمت رفع ی اجازه_

 ان... دییسرپا صبح از برون  بله مراسم دیخر واسه حتما.... تر

.  دیباش داشته یخوب  سال هللا شاء  

. انداخت یوارید ساعت به ینگاه محمد  

.... شهیم تر خلوت جاده بگذره  قدر هر.... شبه ۱٠ ساعت تازه_

. د یبمون گهید کم هی  

:  گفتم یفور و  خوردم  حرص محمد، جهت یب اصرار نیا از من  

 یمشکل.... بهتره برسند که برن  زودتر....خب هستن خسته_

. سالمت به  دیبر.... ستین  

 محمد با و گردمیبرم بابا ی خانه به رفتنشان با که بود خوش دلم

: گفت جان خانم که شد نخواهم تنها جواد  

  ای فردا ار،یمه ی خونه میریم امشب ما..... جان جواد محمد نه_

.  میافت ی م راه  فردا، پس  

. رفتم وا  

!  روزکوه؟یف دیبرگرد االن دیخواینم!... ؟یچ_  

. کرد نگاهم قیدق جان خانم  

  ما؟ دست از یشد خسته.... میبمون روز  دو الاقل.... نه_



.  اصال.... نه_  

 ماندند،یم بابا ی  خانه آنشب آنها اگر. شد لیتحل مشغول یفور ذهنم

 جواد محمد شیپ را شب و  کردمیم یآبرودار دیبا من قطعا

! ماندمیم  

: گفتم یفور  

  رفتن، واسه زوده االن روزکوه،یف دیبرگرد دیخواینم اگه پس_

. دیبمون  

. دیخند  افروز مامان  

 هی م،یبر زودتر یگیم بار هی... ؟یخوایم یچ معلومه اصال تو_

. میبمون یگیم بار  

  یراض و بمانم محمد شیپ آنشب خواستمینم اصال.  کنم چکار ماندم

.  شوم بخشش به  

.... جان خانم دیدیکش زحمت_  

: گفتم جواد محمد ییگو خوشامد انیم من و  گفت نرایا محمد  

. امیم  شما با منم پس_  

. آمد سمتم  شان سه هر نگاه  

!  کجا؟ تو_  

: گفتم بود الزم لی دل دنیتراش یبرا که یمکث با که  دیپرس جان خانم  

. میکن جمع  رو ها پاش و ختیر هم با که بهار به دادم قول_  



 مستانه به خودمون ما.... کمک یایب حالت نیا با تو ستین الزم_

. میکنیم کمک  

  محکم را دستم مچ جواد، محمد که اورمیب یگرید لیدل خواستم

: گفت  فشردیم کهی حال در و گرفت  

.... یکن استراحت بهتره شما بله_  

  نظاره را آصف بابا و افروز مامان و جان خانم رفتن یدیناام با

  نهیس به دست خانه، در به هیتک محمد شد، بسته خانه در تا که کردم

. کرد نگاهم تیجد با  و دیچرخ سمتم  

 یزیچ اونا که امیب فقط بود  قرار.... نکن نگام یاونطور_

. بمونم شب نبود قرار.... نفهمن  

 یم فاصله در از  کهیحال در و داد باال را شیها شانه یخونسرد با

: گفت گرفت،  

. کننیم  شک حتما اونا ی بر اگه....شد قرار حاال... خب_  

: گفتم و دمیچرخ  سمتش حرص با  

. موننیم اونا یدونستیم.... نجایا یآورد منو عمدا تو_  

  کردیم  جمع را  یچا یها وانیل کهی حال در و کرد  پنهان را لبخندش

: گفت  

  یآبرودار  دینبا... یچ که باالخره.... دونستمی م که هم فرضا_

  ؟یکن



 با و نفره سه مبل یرو نشستم و دادم  رونیب ینیب از  محکم را نفسم

. کردم  نگاهش اخم  

:  گفت و کرد جمع  را ها وانیل تمام  

. خوابه وقت.... خب_  

: گفتم و  دمیکش دراز نفره، سه مبل همان ی رو یفور من و  

.  راحته جام من.... ریبخ شب_  

 را شیصدا که بستم نگاهش از  را چشمانم من و  کرد نگاهم یکم

:دمیشن  

 نجایا من.... ستین راحت نجایا.... بخواب تخت رو برو_

. خوابمیم  

. دمید اش یجد نگاه در را حرفش قیتصد و گشودم چشم یفور

 او و رفتم  اتاق سمت شود، مانیپش آنکه از قبل و برخاستم

. دیخواب  مبل یرو بود، گفته  که همانطور  
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 عطر کرد،ینم می رها که یآلود خواب حس کنار در. بود شده صبح

. دیلغز یم میموها یرو که را  یزیچ و کردمیم  حس را یخوش  

  دنید با که دمیکش میموها به یدست و برگرداندم سر ترس با یفور

  اهرم را دستش  کف و بود دهیکش  دراز سرم یباال  که یجواد محمد

.  شدم شوکه بود،  کرده  سرش ریز  

.  زد من جهت یب ترس جواب در یلبخند  

... ریبخ صبح_  

 وجودم در عوارضش هنوز که یترس  از و دمیکش صورتم به یدست

: گفتم حرص با بود،  

....منو یترسوند_  

  به یدست. برد  ادمی از را اخمم که آرام آنقدر. بود آرام شیصدا

  کنار از یمیمر گل شاخه که کنم مرتب را  ها آن تا دمیکش میموها

. افتاد میموها  

.داشت را خودش یتازگ  عطر  هنوز  

 گوشه تا بود شده شکسته که یمیمر  کوچک ی شاخه فینح ی تنه 

.  برداشتم را بنشیند، میموها ی  

   ؟یدار دوست میمر_

: داد ادامه باز که ندادم را جوابش  

. کردم حاضر رو صبحانه_  



 نیا من که کنم فکر نیا به خواستمینم. رفت  رونیب اتاق از و

!  دارم دوست را جواد محمد ی عاشقانه ی هیروح  

 او اما بود زده من به که بودم یتهمت ی خورده زخم هنوز من

 که یا عاشقانه  خوش یروزها  به تا کردیم وادارم کم کم داشت

.  کنم فکر م،یداشت هم کنار  

 زیم دنید با ،ییرایپذ به برگشتم و شستم که را  صورتم و دست

. شدم شوکه اش، شده  دهیچ ی صبحانه  

!  میمر عطر خوش  یها گل از بود کرده پر را  زیم وسط گلدان  

! بود کم  یناهارخور زی م یها یصندل از یکی انگار یول  

:گفت  که رفتم جلو  

. زمیریم ییچا برات االن.... نیبش_  

. آمد شیصدا که نشستم زیم پشت  

  هم و بود سرد  نجایا هم.... نه من یول.... یدیخواب خوب انگار_

. نبود کنارم جانم،  آرام و دلبر  

 دنیشن چندان کردمیم وانمود دیبا اما بشنود داشت دوست میها  گوش

. ستین ندیخوشا میبرا حرفها نیا  

.... ببخشمت که یکن قانع منو حرفات با نکن یسع نقدریا.... بسه_  

  کنار کرد  خم را سرش و گذاشت   زیم یرو را ام ییچا وانیل

. زد لبخند. صورتم  



  اگه.... یمن یزندگ  ی همه تو.... کنمیم التماس.... کنمینم یسع_

. دالرام شمیم نابود ،یبر تو  

   کو؟_

. دیچرخ صبحانه، زیم دمانیچ  نیب سرش و کرد نگاهم تعجب با  

!  کو؟ یچ_  

. بود نجایا جاش.... یناهارخور زیم یها یصندل از یکی_  

 گرفت یم زیم طرف دو به را شیها پنجه کهیحال در  و کرد خم سر

:  گفت ندیبنش تا  

. شکستمش.... بودم یعصب_  

.  شد خشک نگاهش یرو چشمانم  

!  ش؟یشکست_  

  کی عرض در من.... ینشد من حال ی متوجه  اصال انگار تو_

.... شدمیم  وونهید داشتم.... شدمیم معتاد گاری س به داشتم هفته

! گم؟یم  یچ من یفهمیم  

.  نبود کننده قانع میبرا شیهاحرف  

  خودت؟ اشتباه سر  ای یزد من به که یتهمت سر_

  من از را  نگاهش زود، یلیخ یول شد نگاهم مات نگاهش  یا لحظه

.  گرفت  



 یبر.... کنمیم التماست االن دارم  که حالمو دونمیم.... دو هر_

   ؟یخوایم نویا واقعا تو.... دالرام شمیم نابود

  ری اخ روز ده  تلخ یروزها ادی و برگرداندم او  از کالفه  را سرم

. افتادم  

!....  ؟ینکرد  نابود منو ،یزد که  یحرف اون با تو!.... ؟یچ تو_

.... دم؟یکش یچ من یدونیم!.... ؟ینکرد خراب رو  مونیزندگ

  همسرم دیبا چرا خدااااا، که زدم ضجه صبح تا یی شبا چه یدونیم

!  بشه؟ ثابت میگناه یب که زدم ضجه... بزنه؟ رو  حرفا نیا من به  

  نییپا یصندل ی رو از. کرد متاثر را او و دیچک چشمانم از یاشک

.  زد زانو می پاها یجلو و آمد  

 میپا ران یرو  که دستانم یرو یا بوسه و آورد جلو را سرش

. زد بودم، گذاشته  

  نگاهش بدست را  نگاهم اگر دانستمیم. نگاهم و کرد بلند سر

  اما. کردم فرار نگاهش از زی ناگر شد، خواهم رام   حتما بسپارم،

 گونه آرام و کرد بلند دست که دیدویم صورتم یرو  هنوز اشکانم

. داد نوازش دستش با را سمیخ یها  

  بهم مهلت هی.... کرده تتیاذ ینطوریا که رهیبم جواد محمد یاله_

  که یکار یتالف همه، از اول دمیم قول بهت من.... دالرام بده

....  نکهیا  دوم و ارم،یب در  سرش  و کرد مونیزندگ  با نیشرو

  نویا.... مادرت خاک ارواح رو تو.... کنم جبران رو اشتباهم

  باشه؟.... بده بهم رو فرصت
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 میبرا گذشته یروزها  قدر هر. بود وجودم در یبی عج یدگرگون هی

 لیتحل در. کنم هنگ که بود صادقانه آنقدر شیحرفها اما بود سخت

  یروزها چقدر  که کنم، فراموش گرید و بزنم قفل را  ذهنم تفکر و

. ام گذرانده  را یسخت  

 عاشقانه با قلبم یرو  قیعم یها  زخم داشت دیشا . کردم سکوت

. شدیم میترم ش،یها  

  محمد  همان او یحت که انگار نه  انگار و گرفتیم میبرا لقمه لقمه

 که بود تندخو و یعصبان  آنقدر شیپ روز ده نیهم تا که بود یجواد

! نداشتم را او با زدن حرف جرات  

: گفتم که میخورد  را صبحانه  



....  بابا ی  خونه رمیم من_  

.  گرفت را دستم مچ برخاستم ز یم پشت از تا و  

  یخواست اگه بعدش....  فقط امروز هی.... میباش باهم امروز بذار_

. بابا ی خونه برمتیم  

حر  مثل و ماند چشمانش  اهیس یها رهیدا در نگاهم   یب شدگان، س 

: گفتم اریاخت  

... باشه_  

  و کرد جمع  را صبحانه زیم تمام. شد اندازه ی ب لبخندش شوق

. شست را ظرفها  

  و وانیل. برداشت یچا فالسک اما میبرو میخواهیم کجا دانستمینم

! وهیم و قند  

  کی بودم داده قول. دمینپرس هم  من و کجا نگفت او و میافتاد راه

. باشم او با را امروز  

  یراض داشتم دیشا ای.... نه ای ام دهیبخش را او دانستمینم هنوز

! ببخشم که شدمیم  

اها، و اگر نیا از کدام چیه به حال هر به . نکردم  فکر  اَما  

  ،یادار کارت ی ارائه و ینگهبان کی کنار ستیا از بعد یوقت اما

 ی شده یکار گل و سبزه ی محوطه کی به ورود ی اجازه ما به

. داد حیتوض خودش  شد، داده بزرگ  



 اداره کارکنان مخصوص فقط که هست یحیتفر مجتمع کی نجایا_

.  صفاست با هم یلیخ و هیمذهب و  یخانوادگ طشیمح..... ماست ی  

! خلوت هم چقدر و  

! خلوته؟ نقدریا شهیهم نجایا_  

  هستن، مسافرت ایلیخ و دهیع  التیتعط چون کنم فکر.... نه_

. خلوته  

  از همراهش. برداشت را یچا فالسک سبد و کرد  پارک را نیماش

  که بودم کرده اشتباه من و بود سرد هنوز هوا. شدم ادهیپ نیماش

. برنداشتم خودم یبرا یژاکت  

.  رفت شده یکار  چمن ی محوطه وسط یها قیآالچ از یکی سمت

  یسکو یرو و گذاشت  قیآالچ وسط گرد زیم یرو را فالسک سبد

 کنارش فاصله، با هم من و رفتم  سمتش. نشست زی م دور یسنگ

. نشستم  

. هیقشنگ یجا_  

  ست؟ین که سردت_

 تمام یسنگ یسکو  یسرما شدت از کهیحال در من و دیپرس او

  که فشردم هم دور محکم را دستانم ی پنجه زد،یم خی داشت وجودم

. گرفت  را جوابش  

.  گرفت دستم،  انگشتان دور را  دستش دو و دیکش جلو را خودش

 که  کردیم گرم را دستانم ی زده خی پوست داشت دستش یگرما

. دیبوس و لبانش سمت دیکش هم با  را  خودش و من دستان ی رهیدا  



:  گفتم یفور  

.... نه یبب یکس دیشا_  

  ؟ینیبیم رو یکس تو.... ستین یکس_

.  برگشت او  نگاه سمت دوباره ناچار و دیچرخ  اطراف به نگاهم  

.... سرده یلیخ دستات_  

....  سرده یلیخ مینشست  روش که یسرد سنگ نیا آخه_  

: گفت و  آورد در را کاپشنش و برخاست  

. شو بلند_  

 کرد  پهن سنگ یرو  رو، به را کاپشن که کردم اطاعت حرفش از

: گفت و  

. نیبش حاال_  

. بود گرم. زد گره کمرم دور  را کاپشن یها نیآست او و. نشستم

 زده که یا مردانه  عطر آن با. داشت را  خودش تن مطبوع یگرما

. بود  

. نکرد  یاری زبانم اما ؛  ؟یچ خودت بپرسم؛ خواستیم دلم  
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  لبانش سمت و  فشرد دستش کف دو انیم را انگشتانم سر دوباره

. کرد گرم را دستانم  گرم، و قیعم یها چند با و دیکش  

:گفت که بود دستم انگشتان به نگاهش  

....  جان دالرام ببخش منو!.... یکوچک و فیظر یانگشتا چه_

..... شمیم متنفر خودم از.... ادی م ادمی که گذشته ی روزا  ی خاطره

  همه از.... نکردم باور حرفاتو چطور..... زدم کتکت چطور

..... که یوقت..... شتریب  

 آمده باال شکستن مرز تا که بود شده یبغض دستخوش شیصدا

. بود  

  رو اتیچرند اون یوقت.... یعوض  نیشرو اون ی خونه میرفت_

 نیحس امام به یگفت  تو آسانسور تو یوقت.... کرد یروان  منو و گفت

.... گوشت یتو  زدم و اوردمین  طاقت چرا دمینفهم من و..... قسم  

 اشک زالل قطرات تنها.... صدا یب و مردانه اما. شکست بغضش

  دو همان با چشمانش، اشک ریتاث تحت  من و شد روان چشمانش از

. کردم نگاهش بود، دستانش بند در هنوز که یدست  



  انیم یزورک یلبخند خاطرات،  زهر از فرار یبرا و کرد بلند سر

.  آورد صورتش  

   زم؟یبر ییچا_

: گفتم که دمیکش رونیب دستانش ان یم از را دستانم  

.... زیبر_  

 بعد. ختیر یچا  و گذاشت قیآالچ  وسط گرد زی م یرو وانیل دو

:گفت و گذاشت دستم دو انیم را داغ وانیل  

  از شده  قرمز دماغت نوک.... بخور کم هی.... ی شیم گرم االن_

.  سرما  

 رساندم لبم به را وانیل. داد سر صدا یب و کوتاه یا خنده و گفت او

 دلم باز. کردیم گرمم داشت  یچا یگرما. دمینوش یکم و

. نتوانستم اما ؛ ست؟ین سردت تو بپرسم؛  خواستیم  

  میبر یدار رو توانش.... ینیبی م رو باال اون.... میینجایا ناهار_

. اونجاست رستورانش.... اونجا  

  توان دیشا. رستوران خود تا رفت و گرفت را دستش ری مس نگاهم

! توانستمیم داشت، را میهوا  یهمانطور  او اگر اما نداشتم  

.  چسباند لبانم به  یکوچک قند او و  دادم تکان یسر  

. کردم اش مزه مزه داغ، یچا با و دمیکش دهانم داخل به را قند

! دیچسبیم چقدر  

  شد؟ گرمت االن_



: گفت باز یبلند نفس با  همراه او و دادم تکان یسر تنها  

  چطوره؟ .... نجایا  مییایب یدعلیس و  بهار با روز هی_

. باشد شاد داشت یسع اما. بود نیغمگ. بود چشمانش به نگاهم

:  داد ادامه  و آورد صورتش  یپهنا به یلبخند  

نه؟.... ببخشه منو جان دلبر اگر البته_  

 فراموش که داشتم ازین هنوز من. بزنم حرف آنجا خواستینم دلم

  و داشت میترم به ازین ام آزرده  قلب هنوز.... را  قبل یروزها کنم

  ده همان یها  خاطره یتلخ شدیم زنده  یگاه هنوز،  خاطرم، در

.  ری اخ روز  

 خواستیم دلم و. بودم شده گرم حاال. میخورد سکوت در را مانیچا

. ببرم لذت محوطه، سرسبز ی منظره دنید از  

 جواد محمد سمت باز دیچرخ اطراف به نگاهم وقت  هر اما

. گرفت اش خنده هم  خودش. برگشت  

:دمیپرس ؛ بود خورده گره لبخند با که یتیعصبان با من و  

!  ساعته؟ دو یشد رهیخ یچ به_  

: داد را جوابم احساس با چقدر و  

  که یکس به.... میزندگ تموم به.... نفسم به.... دلبرم به... عشقم به_

 به.... من قلب ی واسه مونهیم  بهار مثل اما ستین بهار اسمش

. قشنگم دالرام  

!  رفت تعجب از هم لبم یرو لبخند  



!  مرد کی کالم  در لطافت آنهمه  
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  مستانه#

 

. شد برگذار یخوش و یخوب به بهار برون بله مراسم  

  اما جواد، محمد با دالرام هم بودم، قهر اریمه با  من هم اونکه، با

.  نشد یزیآبرور که شکر یاله  

  دالرام با کردیم یسع دالرام، شی آزما جواب دنیفهم  با جواد محمد

  را  شیآزما جواب که میاوردین  رو به کدام چیه  ما و  بزند حرف

.  میدانیم  



  التیتعط از  بعد شیآزما جواب که بود گفته دالرام به بهار یحت

  محمد کند فکر و شود آرام دالرام بلکه تا شودیم داده نوروز،

. است شده مانی پش خودش جواد  

 یب و  سرد رفتار دنید با که جان خانم بهار، برون بله روز  همان

  یزندگ احوال من از بود، زده یاتیحدس جواد، محمد با دالرام روح

 بسنده دارن؛ اختالف باهم کم هی  گفتن؛ به تنها من  و دیپرس را آندو

.  کردم  

  مجبور آنها تا کرد یکار افروز، عمه  کمک با خودش جان خانم اما

  خودشان، یآبرو  حفظ بخاطر  الاقل را قهرشان  و اختالف شوند،

.  بگذارند کنار  

  یبرا که دالرام و جواد محمد  شد، تمام که بهار برون بله مجلس

. رفتند شان خانه به داشتند دعوت را جان خانم و  افروز عمه شام  

 به بهار با هم آقا یعل و برد منزل به را شانیا هم، خانم حاج ییدا

. رفت  رونیب کردن،  صحبت ی بهانه  

  ریدلگ او از هنوز  که یاریمه  و پاش و ختیر  یکل و ماندم من

. بودم  

  کنم، جمع همراهش  را ها پاش و  ختیر داشت توقع اریمه آنکه با

  جواد، محمد اتاق سمت و کردم رها  همانطور را ز یچ همه  من، اما

.رفتم بود، شده من اتاق ار،یمه با قهر بخاطر بود وقت یلیخ که  

 را داستانم ی ادامه آمده، شیپ یها یر یدرگ بخاطر بود وقت یلیخ

.  بودم ننوشته  



  نشستم و برداشتم کار زیم ی قفسه از را رمانم یها  برگه ی پوشه

. شد  باز اتاق در ننوشته، هنوز اما  ،یصندل یرو  

 و برداشتم  را خودکارم یفور او به توجه یب من و بود اریمه

. سمینویم دارم که کردم وانمود  

 یگینم و یخوابیم نجایا شبه چند!.... ؟یکنیم فرار من از حاال_

   غصه؟ از کنهیم سکته تو  بدون شوهرت

 توجه یب او به خواستمیم کهی حال در و بود ها  برگه یرو سرم

 یقبل یها برگه یرو از آوردم، یم در را نوشتن یاَدا و باشم،

 ی تنه یرو نوشتن،  نقش یبرا فقط را یا کلمه چند م،یها نوشته

. نوشتم دم،یسف کاغذ  

.  رونیب برو.... سمینویم  رو  رمانم دارم_  

: گفت و  آمد جلو و نرفت  

!  ؟یکرد قهر که میا بچه ما مگه.... کوچولوهاست  بچه واسه قهر_  

 یحت و بود شیحرفها به حواسم تمام آنکه با. ندادم را جوابش

  یدلخور با خواند،ینم را نوشتیم کاغذ در و دیدیم آنچه چشمانم

:گفتم  

  چند و ستیب بعد.... میداشت همو حرمت الاقل.... میبود بچه کاش_

.  هم گوش تو میزدینم مشترک یزندگ سال  

. دمیشن را دیکش  پف دهان، از که  یپر نفس یصدا  



 گرش ید دست کف و  کارم زیم یرو   را دستش کی  کف و آمد جلو

.  کرد خم را سرش  و گرفت ام  یصندل ی لبه را  

  و بودم نوشته کاغذ یرو  رمانم، قبل صفحات کلمات از یخط چند

:گفت که خواندیم داشت او  

   ازم؟ یدلخور پس االن_ 

:دادم را جوابش  یسرد به  

  نباشم؟_

: گفت و گذاشت دستم ریز کاغذ یرو را سبابه انگشت  

  فقط ،ینوشت که  ینامفهوم خط چند نیهم یتو که ی دلخور اونقدر_

.... اریمه.... اریمه.... اریمه....  ؟!یکرد تکرار منو اسم بار 5

!  ار؟یمه... اریمه  

 نیدستچ اریاخت یب ،یکلمات چه. شد کاغذ جلب دقت با تازه نگاهم

! بودم کرده  

! یآشت لبخند، ،یدلخور  جان، خانم  عشقش،  ار،یمه  

  خم گوشم کنار را  سرش که همانطور که گرفتی م ام خنده داشت

. دیبوس را ام گونه بود، کرده  

 ی رهیدا در او نگاه و دیچرخ صورتش سمت اراده یب نگاهم

. نشست من نگاه محدود  



 یول ،یکن  چکار دیبا شمیم وونهید من یدونیم  تو.... دیببخش_

  به یکن ترم وونهید یخوایم شهیهم...  یاریم در رو  حرصم شهیهم

. یکن آرومم  نکهیا یجا  

. شدم رهیخ دستم، ریز کاغذ به و چرخاندم باز را سرم  

 محمد و دالرام مشکل که حاال.... نکن ام وونهید گهید!.... مستانه_

.... شهیم حل  داره هم جواد  

 ،یشد وونهید خودت قول به که ی روز  همون من!.... شه؟یم حل_

  چکار تو یول!.... شه؟یم حل نایا مشکل باش آروم نگفتم بهت

   ؟یکرد

. دیبوس باز را ام گونه  

   ؟یشیم یراض  کردم غلط بگم_

. دیچرخ اجازه یب زبانم  

.... جون از دور_  

 نشستیم گوشم در که ینفس همراه  و چسباند گوشم به را لبانش

: گفت  

 ی راض ست،ین خوش حالم ،یکرد  قهر من با که یشب  اون از بگم_

  گرفتم، بغلم ی تو و کردم بالشت تن رو راهنتیپ بگم.... ؟یمیش

   ؟یشیم یراض

:  داد ادامه که گرفت  ام خنده آخرش ی جمله از  

.... گمیم راست تو جان به_  



 کم کم لبخندم و گرفتم باال اتاق سقف سمت را سرم یبلند نفس با

:  گفتم که شد محو  
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.... شکسته دلم_  

....  دلت یبرا رمیبم_  

: میبگو  کرد  مجبورم باز  

.... جون از دور_  

  صدات.... فقط بزن حرف من با.... شکسته یچ  از بگو.... بگو_

.  دمینشن روزه چند رو  

 شده قدش تمام حاال. من یصندل  کنار نشست شیپا  یها پنجه یرو

. یصندل همان ارتفاع به بود  



: گفتم و کردم  نگاهش  

.... زننیم صدا  بابا رو تو من یها بچه که ساله چند و ستیب_

 یوقت چون.... اونا یبابا و من همسر یشد تو ساله چند و ستیب

....  کسالی بهار و بود سالش دو تازه جواد محمد  کرد، فوت حامد

 زده صدا دوسال همون یتو رو  حامد بار چند  جواد محمد مگه

 بابا بار، چند سال، چند و ستیب نی ا یتو رو تو عوض در... بود؟

 تو که نکردند فکر بهار و جواد محمد وقت چیه.... زده؟ صدا

 یواقع پدر مان،یپ با بهار، چرا نظرت به اصال.... یستین پدرشون

 یواقع پدر به رو ما اون و میا خانواده هی ما چون.... نرفت؟ اش

  کنارش وقت چیه که یپدر به  رو  تو واقع در.... داد حیترج اش

.... داد حیترج نبوده،  

:گفتم و دمیکش یآه که  کردیم گوش میحرفها به خوب  

.... که ی زد یحرف تو.... روز اون یول_  

: گفتم و کردم یمکث. گفتنش بود سخت  

 دالرام درسته.... یدالرام فکر به فقط تو کردم حس اونروز_

  دینبا یول.... کرده اشتباه جواد  محمد درست... توئه هیواقع دختر

  بهار به حرفاشو دالرام.... بودن مقصر دو هر که میکن فراموش

 داره هنوز  هم جواد محمد نگفته، یچیه جواد محمد به.... زده

  حالش، و طیشرا  اون با خب.... کنهیم مصرف  اعصاب یقرصا

 رو ن،یشرو که  ییلمایف و عکسا اون و دالرام سکوت  که مسلمه

 به برسه چه کنه،یم جادیا سالم آدم هی دل تو شبهه و  شک کرد،



  تحت دیبا ها مدت تا گفته؛ روانپزشکش دکتر خود  که یجواد محمد

....  باشه درمان  

. کردیم نگاهم یحرف چیه یب هم او و  کردمیم  نگاهش  

.... اریمه شکست یبدجور دلم.... روز اون_  

.  گرفت بغضم که بود حرفم ینجایا  

  هام بچه و من تو سال، چند و ستیب نیا تمام کردم حس لحظه هی_

 میدار ما نکنه... کردم فکر لحظه هی.. یکرد تحمل  زور به رو

.... میکنیم لیتحم بهت  رو  خودمون  

:دادم ادامه یفور و نگذاشتم که دیبگو یزیچ خواست  

 یکرد ییآقا....  میباش هم با که میبود مجبور ش،یپ سال ستیب_

  یسرپرست گرفتن یبرا پورمهر ی آقا اصرار و من  طیشرا بخاطر

 االن..... یول.... یکرد قبول رو هام بچه منو یسرپرست  ها، بچه

  من... بکن تویزندگ برو.... بده طالقم.... اریمه یستین مجبور گهید

.  امیم بر هام بچه و خودم پس از  

. برد باال را شیصدا اخم با و مقابلم نشست زانو دو ناگهان  

 تو یسرپرست گرفتن دنبال فقط من!.... مستانه؟ یگ یم یدار یچ_

  من کنار تو خواستمیم من.... بودم عاشقت من.... نبودم ها بچه و

  ازدواج گهید یکی با حامد، بعد نکهیا فکر از یحت من.... یباش

! بود؟  نیا من عشق دستمزد واقعا... ختمی ریم بهم هم یکن  

 و دوختم او  به را ام یباران نگاه. دیچک میها گونه یرو اشکانم

:گفتم  



  تو برخوردن، مشکل به باهم جواد محمد و دالرام یوقت چرا پس_

  رو تو و ندارم دختر من یگفت  و یگرفت رو دالرام طرف  یطور

 جواد محمد به زور به مدت نیا تمام که انگار کنم،ینم درک

 مثل هم جواد  محمد بوده، تو دختر دالرام اگه!.... پسرم؟ یگفتیم

  جواد محمد و  دالرام مشکل یوقت  خدا به!... نبوده؟ بوده، پسرت

  کردم، ییدلجو ازش زدم، حرف دالرام با رفتم  من اومد، شیپ

  انتظار نیهم هم  تو از شه،یم مونیپش جواد محمد  کردم دوارشیام

  ،یبزن حرف پدرانه ،یبزن حرف جواد محمد با ی بر که داشتم رو

 که یکرد برخورد جواد محمد با ی طور تو یول.... ،یکن حتشینص

.بشه  راه روبه دوتا نیا یزندگ یخواینم گهید کردم حس  

. کرد سکوت و  گرفت نییپا را سرش  که بود من  به هنوز  نگاهش  
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  یبرا یحرف  گرید من و متفکرانه او. میبود کرده سکوت  هردو

. نداشتم گفتن  



.  دمیشن را شیصدا که سمیبنو که برداشتم باز را  خودکارم  

....  مستانه توئه با حق_  

.  برگرداندم سمتش  را سرم  

  محمد رفت، ادم ی که بودم ناراحت دالرام بخاطر اونقدر.... من_

 اونو شد باعث یفراموش نیهم.... شد بزرگ من  بغل تو جواد،

.  پسرم تا نمیبب خودم داماد  

  نیا ُدم.... نپاشه  هم از شونیزندگ میکن کمکشون دیبا ما.... اریمه_

 مش یبنداز دوتا نی ا یزندگ از و می ریبگ دیبا هم رو  یعوض  نیشرو

.  رونیب  

. آورد باال سمتم را سرش  

....  اونروز اگه دیببخش_  

:گفتم و نکشد خجالت  تا نکردم نگاهش  

....  دمیبخش_  

 قصد لبانش  اما دیبوس را راستم ی گونه و شد بلند  زانو دو یرو

. گرفت ام خنده که نداشت را صورتم  از ییجدا  

 گذشته ازت یسال و سن.... واسم نکن لوس خودتو حاال_

. ادینم بهت اَداها نیا.... یشیم  بابابزرگ کم کم  یدار.... رمردیپ  

.  دوخت من مرخین به را خاصش نگاه و دیکش عقب  یکم را سرش  

.... شمینم ریپ من که منه چشم یجلو شما مثل یعشق هی یوقت_

  چون ،یداشت یشوهر  خوب شما  ماشاهللا یول رفته باال سنم درسته



  دیسف موهام تمام بدبخت من... عوض در.... ینشد ریپ اصال

.  داده حرصم یحساب زنم یعنی.... شده  

  هی که نشد و دیکش  عقب  را خودش که آوردم باال را  دستم حرص با

. کنم یخال را حرصم و بزنم اش شانه به ضربه  

  هم  در باز نگاهمان بعد، هیثان چند. گرفت ام خنده هم من و دیخند

. خورد گره  

.... مستانه  یماه تو_  

:گفت خاستیبرم نیزم  یرو از کهیحال در بعد و  

  نخواهم اریهوش.... عشقم یم   مست  من.... عشقم یم   یمست من_

.... شد  

....  کن جور و جمع کم هی رو   سالن  برو لطفا.... مست یآقا_  

 شیپ شهیم و  هیخال خونه که روزم هی... رمیم.... گهید مجبورم_

.... کار یپ فرستهیم منو م،ی باش خانم سرکار  

: گفتم بود دهیرس اتاق در به که او  به و زدم یلبخند  

....  اریمه_   

. من  سمت دیچرخ نرم  شانه،  کنار از سرش و ستادیا  

.... جان_  

 صفحه دو الاقل  منم شد، تموم که کارت... ستین ی مست وقت فعال_

. بدم نشون بهت رو یمست و یم   تا ایب... نوشتم، رو  رمانم از  



:گفت یا مزه با حالت با و کرد گرد عمدا  را  چشمانش  

! شد  نخواهم اریهوش! .... من یوا_  

  خودش هم  که دمیخند آنقدر بود،  آورده در که  یاداباز دست از

. خنده از کردم غش من هم و  گرفت اش خنده  

 اما سمیبنو تا گرفتم  بدست خودکار و دمیکش یبلند نفس رفت که او

. گرفتیم ام خنده باز و افتادم یم اریمه اَطوار و اَدا ادی مدام  

 یبرا شدم مصمم و کردم تمرکز خاطراتم  یرو باالخره اما

.... نوشتن  
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.  دمیشن سال آن که بود یخبر  نیتر خوش رها،  یباردار»    

 که آنقدر. نبود  خوش حالش. شد  شروع رها اریو  که دینکش یطول

. کند درست غذا توانستیم نه و  خوردیم غذا نه  



. کنم درست غذا شی برا گرفتم میتصم من که شد نیا  

  هر  اریمه و  کردمیم درست مختلف  یغذا نوع دو روز هر من

.  بردیم را غذاها  و آمد یم ظهر، از بعد روز  

  یم خوش رها  مزاق به کردمیم  درست که یغذاهای شکر را خدا

. آمد  

.ما شیپ ندیایب رها با شام گفتمیم اریمه به هم   ها وقت یگاه  

 یکم میداشت  که ییها یدورهم با تنها و بود ندار حال یکم رها 

. شدیم بهتر حالش  

  اش یباردار یپا را ها نیا ی همه. بود شده الغر هم یکم

 که بود نیا غممان و هم تمام ار،یمه هم و من هم قتایحق. میگذاشت

  را  موفق یباردار  کی مدت، نهمهیا از بعد تا م یباش رها مراقب

. کند تجربه  

.  دیرس هم خانم توران و عمه و جان خانم به رها  یباردار خبر  

  امان در خانم  توران دست از ار،یمه تیدرا با  که شکر رو خدا

  تا کرده پا به جنجال یکل خانم توران  گفتیم افروز عمه اما. بودم

. بدهند او به مرا ی خونه آدرس  

  اما. نبود دیبع او از. اندازدیب راه صدا و سر خواستیم باز حتما

.  نداشت رها  و اریمه جز را ما  منزل آدرس یکس  شکر را خدا  

  خواستمیم.... اریمه یبرا بودم شده شهیهم از رتری گ سخت آنروزها

 لیدل نیهم به.... باشد او شیپ شتر یب رها، یباردار بخاطر اریمه

  شیپ اریمه هفته،  یروزها شتریب که  گرفتم،یم سخت خودم به آنقدر



 ینم رو با اما  شد،یم تنگ اریمه یبرا دلم یحت یگاه. بود رها

  در و کردمیم دعوت  شام را آنها یدورهم کی ی بهانه به و آوردم

.  دمیدیم یحساب و  درست را اریمه یدورهم همان  

 داشت، من به  نسبت که یبزرگوار و رها  بخاطر بودم حاضر من

.  کند مانیزا یسالمت به تا رمیبگ سخت خودم به  

  ی سابقه چون. دیرس یماهگ شش به رها  یباردار و گذشت ها ماه

.  بود داده  مطلق استراحت او  به دکتر داشت، زودرس  مانیزا  

  و  شام از ریغ. کرد شتریب را  میکارها مطلق، استراحت  نیهم و

 خانه به هم کباری یا هفته کردم،یم درست رها  یبرا که یناهار

. دادمیم انجام را خانه نظافت و رفتمیم اش  

  رها اما برود او  شیپ رها که گفته بارها خانم توران گفت،ی م رها

  او و زندیم  هیکنا مدام مادرش گفت،یم رها. است نکرده قبول

. ندارد را هیکنا آنهمه دنیشن طاقت  

 ی خانه یکارها به کمک یبرا  که هفته آخر روز،  کی.... اما

....که افتاد یاتفاق بودم، او شیپ رها،  

 وارد که زدمیم جارو را  رها ی خانه داشتم و بودم گذاشته شام

.  شد سالن  

.  کنمیم تتیاذ یلیخ.... خدا رو تو دیببخش مستانه_  

. یکن  مانیزا یسالمت به هللا شاء ان... هیحرف چه نیا_  

: گفتم جواد محمد به رو   موقع  همان و  



  ؟ینوشت رو ات کتهید .... جان محمد_

. برخاست خانه در زنگ یصدا نداده جواب جواد محمد  هنوز و  

.  اف اف سمت رفت  خنده با رها  

.  گذاشته جا رو دشیکل باز... استیمه کنم فکر_  

. زد را خانه در و  
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  شوکه من و  شد باز خانه در که بودم زدن جارو مشغول هنوز

. شدم  

 و گذاشت  نیزم من دنید با  را چمدانش!.... بود خانم توران

. کرد بلند را شیصدا  

.... کن خراب خونه خانم جمال به روشن  چشمم.... به به_  

. کشاند ما سمت هم را رها  یحت شیصدا  

. یایب ستین الزم گفتم که من!.... ؟یکنیم چکار نجایا!.... مامان_  



. آورد درد به را قلبم خانم، توران پوزخند  

 خبر، چه مستانه از گفتم یه!.... ن؟یا ای کنمیم  چکار نجایا من_

....  رها سرت تو  خاک یعنی!... پس بود دروغ.... ندارم خبر یگفت

  کلفت هم تو و دهیکش واست جارو هی!... کنه؟ خام  رو تو اومده نیا

  کلفت کم ما،  یزندگ خونه، تو  مگه بخت بد!.... ؟یشد خر ده،یند

! یداد راه خونت تو نویا که بوده،  

  بود مانده یحت  هم رها. نبود ز یجا ماندن. رفت  رها  سمت نگاهم

.  کند دفاع من از چطور  

  خانه از و گرفتم را ها بچه دست خانم، توران بلند یادهایفر انیم

. زدم رونیب رها ی  

  از یهرچ باز و آمد دنبالم خانم توران اط،یح  در یجلو خود تا

.  کرد نثارم آمد در دهانش  

  تا و دیایب دنبالم نکند که دمیدویم کوچه یتو بلند یها قدم با آنقدر

 یبرا یوقت که اندازدیب راه  یزیآبرور هم آنجا و کند بمیتعق خانه در

: گفتم و کردم بلند دست نیماش نیاول  

. دربست_  

. هیگر ریز زد  بهار نشستم، تا  

   جان؟  مامان شده یچ_

:  گفت هیگر انیم  

.... اومد  در پام از کفشم_  



 و نداشت کفش لنگه کی که دمید را  بهار یپا یوقت  شد کباب جگرم

 بود، دهی دو نیزم یرو را یاصل ابانیخ تا ری مس تمام چون

. بود شده پاره  هم  جورابش  

 و رفتم اتاقم سمت فقط که بود بد حالم اونقدر دمیرس خانه به یوقت

. باشند نداشته یکار من  با گفتم ها بچه به  

. زدم زار و انداختم تخت یرو را خودم  

 سخت خودم به قدر هر که یزندگ  آن و خودم یبرا. بود شکسته دلم

.  بود سرم پشت ناسزا و داشت را  هوو اسم  هم باز گرفتم،یم  

 در پشت یخستگ از هم جواد محمد  و بهار. ماندم اتاقم در شب تا

 بود شده کیتار هوا یول بود چند ساعت دانمینم. دندیخواب من اتاق

.  دهیشن ار یمه یصدا و شد باز خانه در که  

! مستانه_  

 که نشستم تخت یرو. آمدیم شب از ساعت آن دی نبا. ندادم یجواب

.  کرد داریب  را ها بچه شیصدا با انگار و آمد  اتاق در یجلو تا  

. شد گم کفشم  د،یکش دستمو مامان.... بابا_  

:دیپرس اریمه و  گفت نرایا بهار  

  ؟یدیخواب نجایا چرا_

 ششیپ میخواستیم هم ما.... کرد هیگر و اتاق تو اومد مامان_

.... کرده قفل اتاقو در یول میباش  

.  خورد در به  یا ضربه چند  



   ؟یشنویم صدامو..... مستانه_

: گفت ینگران با او اما برود بلکه بدهم جواب خواستمینم  

.  شکنمیم درو.... ینکن باز درو اگه_  

  بهار، و جواد محمد در، شدن باز با و کردم  باز را  در ناچار

. انداختند آغوشم در را  خودشان  

:  گفت اریمه که دم یبوس را  دو هر  

 دیبر.... زه یم یرو.... دمی خر یخوراک براتون من ها بچه_

. دیبخور  

:کرد نگاهم اریمه دند،یدو که ها بچه  

  ؟یخوب.... شده یچ گفت و زد زنگ  بهم رها_

.  رها شیپ برو!... ؟یینجایا ساعت، نیا تو، چرا_  

: گفت و زد شیموها به یچنگ  

....  نجایا امیب امشب گفت رها خود خانم، توران ی حرفا دست از_

.... شهرستان رفتم من گفته خانم توران به عمدا  

  که گرفتیم  بغضم داشت چون گرفتم نییپا نگاهش از را سرم

. کرد بلند را  سرم و زد ام چانه ریز دست  

  ؟یناراحت خانم توران یحرفا واسه .... نمتیبب_

 آدم بازم کنمیم  یکار هر.... شده خسته که خودم  دل واسه... نه_

.  ام بده  



.  گشود میبرا را دستانش  که شکستیم داشت بغضم  

  یهوو واسه یزن کدوم.... زمی عز یا فرشته تو!... گفته؟ یک_

   پزه؟یم غذا روز   هر  خودش،

. کرد میموها نثار یا بوسه که افتاد چشمم از یاشک  

.... نداره خانم توران رو نجایا آدرس باز شکر رو خدا حاال_

  خوشبخت یادیز  اگه آدم.... بود الزم  هیکنا هی سال چند بعد باالخره

  نه؟.... خورهیم چشم باشه،

. کرد ام هیهد یا بوسه باز که گرفت ام خنده حرفش از  

  شما شیپ من رهاست،  شیپ خانم توران تا فعلن.... مستانه بخند_

. مونمیم  

  تر آهسته و گوشم کنار تا دیکش جلو یکم را سرش  و زد  یچشمک و

: گفت  

. شده تنگ واسم  دلت که شهیم یماه  6 کنم فکر_  
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   محمدجواد#

 

 

 آنها ماندن. شدند  ریخ باعث آصف بابا و افروز مامان و جان خانم

  شده، که هم آبرو  حفظ یبرا دالرام تا شد موجب مادرم، شیپ در

.  باشد من شیپ خودمان ی خانه در یروز  دو  

. جبران یبرا داشتم  را زیناچ فرصت نی هم تنها من و  

  بودم، زده او به که ییحرفها به باز خودم ییتنها در شبها یوقت

.  گرفتیم درد سرم کردم،یم فکر  

.  زدم کتکش نامردانه یحت  و.... حقش در بودم کرده بد یلیخ  

 آسوده و راحت  گذاشتینم که بود ها الیخ و  فکر نیهم شبها

  یگاریس سردردم، کاهش یبرا شدمیم وسوسه باز  یگاه. بخوابم

  الیخ و فکر  هزار  با را سرم و  کردمیم مقاومت باز اما کنم دود

  تکرار و عادت به لیتبد داشت که  یگاریس آن فکر  تا گرم گرید

.  شود محو سرم از شد،یم  

. دمیخواب سالن  در من برگشت،  خانه به دالرام که یشب چند همان

 آرام آنقدر. بود شده آرام اما.... نه ای دهیبخش مرا بود نگفته هنوز

  آغوشم در را او گذشته، جبران به و دمیبوسیم را او یوقت که



  نبود، حاضر هنوز نحالیا با اما . کردینم یاعتراض ، فشردمیم

. باشم  کنارش شبها  

 خانم که کردم سفارش دالرام  چشم از دور و زدم زنگ مادر به

 یا هفته کی ، دیع التیتعط ی بهانه به را افروز مامان و جان

 اما باشم، داشته  ام گذشته جبران یبرا یکاف مهلت من تا دارد نگه

  تهران در روز  پنج و شب چهار  آنها تاینها و نکرد قبول آصف بابا

.  ماندند  

  تهران افروز مامان و جان خانم بودم دهیشن مادر از  که یآخر شب

.  بود ام خانه در و من، شیپ دالرام که بود یشب  نی آخر هستند،  

  یفرصت هر از و بودم کرده او وقف  را  روز چهار آن تمام آنکه با

 بودم کرده استفاده اش، شکسته  دل آوردن دست به  و جبران یبرا

.  نه ای دهیبخش مرا که بود نگفته کالم کی هنوز اما  

 آمدینم خوابم. بودم خانه در قبل یهاشب از قرارتریب آخر شب و

  افروز، مامان و  جان خانم رفتن با دانستمیم. زدمی م قدم سالن در و

. گرددیبرم اش یپدر ی خانه به حتما دالرام  

  فکر در آنقدر. شوم مانعش بتوانم آنکه یبرا بودم یراهکار دنبال

 به میپا م،یها زدن  قدم انیم در  و نبود اطرافم به حواسم که بودم

 یبیمه یصدا با  وانیل و خورد بودم، دهینوش که ییچا یخال وانیل

.  شکست را شب سکوت و وارید سمت شد پرت  

. ستادیا در ی آستانه در دالرام و   شد باز اتاق در  که دینکش یطول  

!  شب؟ وقت نی ا یکنیم چکار_  



. بخواب برو.... یچیه_  

  به یچنگ. شده داریب خواب از  که بود مشخص کامال . کرد نگاهم

 یا کاناپه یرو نشست و آمد. برنگشت اتاق سمت  اما زد  شیموها

. بود شده من، خواب یجا بود، شب چهار که  

....  گهید بخواب خب_  

.... برهینم خوابم_  

!  چرا؟_  

 را بلندش یموها  و بود دهیپوش یا بنده دو تاپ. مقابلش ستادمیا

.  کند وانهید مرا  تا راستش ی شانه یرو بود انداخته عمدا دیشا  

!  چرا؟ واقعا یدونینم_  

 باز بعد و ندیبب مرا بهتر آلودش خواب چشمان تا زد پلک یبار چند

  در و برد فرو حالتش خوش و  فر یموها انبوه در  را شیها پنجه

 عقب به صورتش کنار از را شی موها از یادیز حجم که،یحال

 وانهید بودم، بلندش یموها  عاشق  که مرا داشت نکاریا با و راندیم

: گفت کرد،یم  

.  دونمینم... نه_  

  شانه طرف دو یرو ختمیر را ش یموها دستم دو با و رفتم سمتش

  نگاهش. داشتم دوست را حالتش خوش یموها با  یباز.... شیها

.  بود من یزندگ  تمام انگار. داشتم دوست را دختر  نیا چقدر. کردم  



 یزندگ برنگردد، من یزندگ به و نبخشد مرا اگر  کردمیم حس

. دهیرس  آخر به من یبرا  
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.  شد متعجب من، حرکت نیا از  

.  ینکن کوتاهش وقت هی.... دارم؟ دوست موهاتو چقدر  یدونستیم_  

  بخواب.... شده 2 کینزد ساعت!.... ؟یشب نصفه خوبه حالت تو_

. گهید  

. رفت روشنش چشمان سمت نگاهم  

  و افروز مامان و جان خانم فردا.... بخوابم یگیم راحت یلیخ_

....  گردنیبرم آصف بابا  

.... خب_  



.  نه ای یدیبخش منو ینگفت هنوز تو!.... خب؟_  

 دست دو با که زدیبرخ مبل ی رو از خواست و  دیکش یپر نفس

. گرفتم را  بازوانش  

. یبرگرد  کنم چکار بگو.... دالرام_  

  قالب هم در که ییها پنجه به را  چشمانش. برگشت من از نگاهش

. دوخت  بود، کرده  

  و بردم جلو را سرم. صورتش یجلو  شد ختهیر شی موها نکار،یا با

  نیا یول بود تیرضا ی نشانه سکوت گرچه. زدم  کنار را  شیموها

.  داشت فرق تیرضا با سکوت،  

: گفت که بود چشمانش در دیترد رنگ  

  بهت شد، تموم که دیع التیتعط.... کنم فکر بهش خوامینم فعال_

. گمیم  

.  رفت باال میصدا  

 کنارم تو اونروز  تا رمیمیم  من!.... شد؟ تموم دیع التیتعط_

. ینباش  

  خاطره هنوز.... ومدمین کنار هیقض نیا با هنوز من!.... محمد_

.  چشممه ی جلو اسفند، آخر  ی هفته تلخ یها  

  از مرهیم محمد.... دالرام بمون .... من جان....  محمد جان_

. ها یدلتنگ  

:داد را جوابم یعصب و کرد یاخم  



  رو نجایا فکر دیبا یزد بهم یبزرگ تهمت نیهمچ که یوقت اون_

.  یکردیم هم  

: گفتم آرام  و گذاشتم شی پاها یرو  را سرم. کردم سکوت  

  قرص دوتا  یکی که نهیا تشی نها.... نخور حرص تو.... باشه_

 نبودنت یخمار  گار،یس جعبه هی و شهیم اضافه هام قرص به گهید

. کنهی م کم برام رو  

.  کنم رامش توانستم خوب انگار. دستم از شد عاجز  

  تونمینم واقعا  االن.... نکن تمیاذ خدا رو تو.... جواد محمد_

  بخاطرش تو که کنم یاقدام فعال ستین قرارم اما.... ببخشمت

 اضافه اعصابت یقرصا به قرص هی و یکن الی خ و فکر یبخوا

. یبزن گاریس به لب دوباره ای یکن  

:گفتم که بود شیپاها  یرو  هنوز سرم  

.... دالرام کن نوازشم_  

  آن را یدرخواست نی همچ توقع چون. حرفم از کرد تعجب دیشا

: گفت یطوالن یمکث با. نداشت لحظه  

 ستمین ریدلگ ازت  االن.... نکن ینجوریا کنمیم  خواهش محمد_

.  کنم فکر دیبا مونیزندگ مورد  در.... یول  

.  نگاهش و کردم  بلند را سرم  



 ازم شهیم!.... یگیم یچ یدونینم خودتم اصال!... ؟یچ یعنی_

 نقدریا بعد و ینبخش منو شهیم!.... ؟ینبخش منو یول ینباش ریدلگ

! ؟ی باش آروم کنارم  

.  گرفت چشمانم از را  نگاهش  

  سقط عوارض  از دیشا.... هیجور هی حالم.... نکن لیتحل خواهشا_

  خوش حالم  اصال و قرارمیب و تاب یب.... یخون کم ای باشه

 نمیبش خوادیم دلم همش یول ستمین دلخور ازت اونکه با.... ستین

.... کنم هیگر ،یزد بهم که ییحرفا اون واسه و ییجا هی  

  آغوشم در را او  و کنارش مبل یرو  نشستم. کرد شوکه  مرا  حرفش

:  گفتم و گرفتم  

 حال.... کردم تتیاذ یبدجور....  یدار حق.... عشقم کن هیگر_

 و مونده دلت تو هنوز که ییحرفها واسه.... نهیهم واسه بدت

 گهید بگم که  ستمین گهید یمردا  از یلیخ مثل من.... یزنینم

....  نزن حرفشو شده، تموم یچ همه گهید بگم، ای.... بشنوم خوامینم

. زمی عز بگو.... بشنوم خوامیم اتفاقا  

 یوقت داشت یپُر دل چه و شد بلند سرعت به اش هیگر یصدا و

:گفت که  

  باز بدونم کجا از.... محمد یکرد  خراب رو  هامون عاشقونه تموم_

... یزنینم تهمت بهم باز بدونم کجا از.... یکنینم شک بهم  
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 اعصابم یبرا  که یقرص آنهمه با من. داشت حق. شد بد حالم

 شکسته که یحرمت یحت و بودم  زده که ییحرفها  آن با خوردم،یم

. کنم پاک او ذهن از کدفعهی را ی همچ خواستمیم حاال  چطور بودم،  

. کند هیگر آغوشم در تا گذاشتم  

  نرم یشامپو  خوش عطر و بردم فرو شیموها  در را میها پنجه

. دمیکش  مشام به را بود،  شی موها  یرو هنوز که ،یا کننده  

 بار هی.... اما کردم تتیاذ یلیخ من.... باتوئه حق.... من دالرام_

  مونیپش دمیم قول بهت.... بار هی نیهم.... بده فرصت بهم

  یها عاشقانه  ما.... دالرام دارم دوست مونویزندگ من.... یشینم

  یسفرها...  میندار کم خوش، ی خاطره ما.... میدار یقشنگ

....  عقدمون یعکسا .... یدیخر  برام که یقیعق انگشتر.... یارتیز

  بد حالم که ییروزا تموم یتو.... دالرام میکرد شروع   عشق با ما



  که گفت دکترم بارها.... بشم خوب شد، باعث تو حضور بود،

....  بوده ات یبهبود باعث همسرت صبر ی جهینت  

 منو و یبذار  چشم بدم یروزا تموم یرو یتونینم هنوز تو یعنی

  تو.... زمیعز رفته  ادتی!.... مینداشت  خوب یروزا کم.... ؟یببخش

  ایثان.... جواد محمد اوال گفتم بهت.... محمد ،یزد  صدام وقت هر

.... جواد محمد جان  

  در من و دادیم  گوش داشت خوب. آمد ینم هقش  هق از ییصدا

. کردمیم نوازش را  شیموها آرام زدم،یم حرف او با کهیحال  

  آرام و گذاشت ام نهیس جناق  یرو را  گوشش که  آنقدر. شد آرام

.  گرفت  

. انداختم ینگاه صورتش به باال از و کردم   خم را سرم  

  داشتم، آغوش در را او که همانطور من و بود بسته را  چشمانش

: گفتم و زدم هی تک و مبل گاه هیتک  سمت دمیچرخ  

. میبخواب هم کنار نجایهم بذار.... زمیعز بخواب_  

 چندبرابر او گرفتم، ی م آرامش او  از من هرقدر انگار . نزد یحرف

. گرفتیم آرام من آغوش  در شتر،یب  

 ما. میشدیم آرام هم  کنار تنها انگار و. میداشت ازین هم به ما چقدر

. ندارم شک.... میبود شده دهیآفر هم  یبرا قطعا  

.  دیچرخ یخشک با گردنم شد باز که نیهم چشمانم. بود شده صبح  



  بود، شده رگ  به رگ ممکن، حالت نیبدتر در که یگردن درد از

 میپاها یرو را  سرش که افتاد یدالرام به چشمم و گفتم یآخ

. بود خواب هنوز و بود گذاشته  

  به که را ام شده خشک بدن و شدم جا به جا م،یجا در یکم آهسته

. دادم  یقوس و کش بودم، دهیخواب مبل یرو  نشسته حالت  

  خواب هنوز  که یدالرام آرام ی چهره سمت رفت   نگاهم باز و

. بود  

 پوست آنقدر. زدم صورتش یرو آرام یا بوسه. آمد  لبم به یلبخند

 داریب باعث نیهم و نداشت ییجدا قصد لبانم که بود نرم صورتش

.  شد شدنش  

  من یپا یرو را شب که شد متوجه دیچرخ میپا یرو  یکم سرش تا

.  دهیخواب  

! دم؟یخواب نجایا من!.... جواد  محمد یوا_  

.  دمیخند  

  یبدجور من گردن رگ یول یدیخواب خوب کنم فکر  که شما بله_

. دنیخواب نشسته بخاطر گرفته  

. نشست و شد زیخ مین  

. نمیبب بذار... واقعا_  

 مالش را گردنم رگ آرام، فشی ظر یها پنجه با کهیحال در بعد و

: گفت دادیم  



.  ذارمیم گرم آب سهیک برات_  

 میبر دیبا امروز.... رمیبگ نون برم من تا بذار  ییچا فعال شما_

.  افروز مامان  و آصف بابا و جان خانم ی بدرقه  

«   فرمانده چشم»   د،یبگو که  است االن کردم حس  چرا دانمینم

:گفت یول  

. ذارمیم ییچا رمیم االن_  

: گفتم که بود رفته آشپزخانه سمت  

 رو دلت که نهیا بخاطر نمیا!.... ؟یزنینم صدام فرمانده گهید_

!  شکستم؟  

  گرفت، من از که را نگاهش. کرد نگاهم و ستادیا آشپزخانه یورود

:داد جواب  

  تلخ یروزها گهید... که بدون.... زدم صدات فرمانده وقت هر_

.  کردم فراموش رو اسفند آخر  

  پس. کرد اصابت قلبم وسط به درست که بود یریت مثل  حرفش

! بود؟ دهینبخش مرا هنوز  
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بهار #  

 

  شده نامزد تازه آقا، یعل و من و بود دیع التیتعط یروزها

.  میبود  

  من و. باشم آنها ی خانه من دیع   روز  هر داشت دوست خانم حاج

  و مادر از نه خانم، حاج ی خانه به رفتن بخاطر که بود یروز چند

.محمدجواد و دالرام از نه  و داشتم خبر پدر  

  اما گذشت،یم دی س آقا و من تیمحرم از روز چهار سه تنها آنکه با

  دلش که گفت؛یم و فرستادیم دنبالم را  دیس آقا روز،  هر خانم حاج

 پدر و بودند کرده عادت هم پدر و  مادر یحت گرید . شده تنگ میبرا

  من یبرا را داشت دالرام ینامزد  زمان که ییها یریگ سخت

. نداشت  

!  کجا نی شرو و کجا آقا یعل البته  

  هر دیشا. برد خانم حاج شیپ مرا و آمد دنبالم آقا  یعل هم  آنروز

  خانه همش چرا م،یهست نامزد ما که  کردیم گله بود، من یجا یکس

  هست  حواسش آقا یعل خود دانستمیم من اما!.... مادرشوهر؟ ی



 تا من و.... آمد دنبالم آقا یعل  هم، چهارم روز آنکه از بعد اما

: گفتم شدم او  405پژو سوار  

.... سالم_  

  امسال شده یبهار تو بهار عجب... خانوم بهار ماه یرو به سالم_

.  خانوم بهار هم و  اومده خانم بهار هم.... من یبرا  

:دمیپرس و زدم لبخند کالمش طنز از  

  د؟یس  آقا کجا امروز_

  رو شما ناهار  گفتن و کردن درست فسنجون امروز خانم حاج_

. ششیپ ببرم  

 به هم آقا یعل خود که کردمینم فکر یحت یعنی. شد رنگ کم لبخندم

. میباش تنها هم با میدار دوست ی گاه و مینامزد ما که نرسد ذهنش  

.  انداخت من  به ینگاه ،یرانندگ  نیح در او و کردم سکوت  

  بهارخانوم؟ شده یزیچ_

...  یول ستین یمهم زیچ.... نه_  

  ؟یچ یول_

.... ای یپارک هی میبر شهینم_  

. کرده درست غذا ده،یکش زحمت خانوم، حاج آخه_  

. میریم خانوم حاج با خب_  

. سکوت  و کرد کج  یکم را سرش  



.  شدم دلخور ل،یدل یب سکوت نیا از قتایحق یول نزدم یحرف هم من

  من، آمدن با قبل، یروزها مثل  هم باز. خانم حاج ی خانه میدیرس

. رفت ام  صدقه قربان و کرد دود یاسپند  

  برات زود به زود دلم.... یآمد  خوش.... نازم عروس سالم_ 

. کردم درست فسنجون واستون ناهار.... خدا  به شهیم تنگ  

  خدا به.... دیکنیم شرمنده منو نقدریا چرا.... خانم حاج سالم_

. باشم شما   مهمون ناهار روز  هر روز هر کشمیم خجالت  

: گفت مادرانه  یلبخند با  

  خونه نور شما.... مییتنها نجایا یعل   منو.... زمیعز هیحرف چه نیا_

.  جان  زیعز تو ایب.... خدا به یشد ما ی  

 رنگ  یرو نگاهم اما. گذشتم خانم حاج یصفا با یول  ینقل اطیح از

. ماند بود دهیچ اطیح کنج که ییها یشمعدان تک تک یبایز  

!  زن نیا بود قهیسل خوش چه و.... قرمز ،ی صورت د،یسف  

  کنار نشستم. شدم  شد، یم محسوب ییپذرا که ی بزرگ اتاق وارد

  اتاق وارد وهیم   ظرف کی با و شست را دستانش دیس آقا ،یبخار

. شد  

  استکان کهیحال در و آمد یچا ینیس با هم خانم  حاج سرش پشت

 یها ینعلبک  آن با همراه را، ی چا یقجر طرح  کیبار کمر یها

: گفت گذاشتیم مقابلم یقجر  



.... رونیب خانوم  بهار با دیبر پسرم گفتم... گفتم هم دیس آقا به_

 ندارم پا من آخه یول... امیب دیبا منم گهیم یول... خونه دییایب ناهار

....  خدا به  

  سکوت و بود انداخته نییپا را  سرش. آقا یعل سمت رفت نگاهم

. بود کرده  

. ستیچ هیقض دمیفهم تازه  
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 رهیدا به نگاهش خانم حاج که ماند یچا استکان همان   یرو نگاهم

. شد جلب ینیس محدود ی  

. ارمیب ینیریش و نقل خواستمیم.... من بر یوا یا_  

:  گفتم یفور که زدیبرخ که گرفت زانو به دست  

....  خورمیم قند من خوادینم_  



:گفت و  برخاست دیس آقا  

.... خانم حاج رمیم من_  

  آقا گفت؛یم یک ی. پسر و مادر نیب احترام نهمهی ا از کردمیم حظ

  و دمیکش یقیعم نفس.... خانم حاج گفتیم یکی.... یعل دیس ای دیس

 داشته را مادر نیا دل یهوا که دارد حق دیس گفتم؛ خودم با

! میدار هم برو دل تو نقدریا مادر مگر.... باشد  

  او مقابل هم  یچا استکان کی خانم حاج. برگشت که آقا یعل

: گفت و گذاشت  

  کنج یکن کز باز نمینب.... ه؟ی چ امروز برنامه.... دیس آقا خب_

. خونه به اومده عروس یناسالمت بابا.... ها خونه نیهم  

:داد جواب دیس آقا  که انداختم نییپا خجالت  با را سرم  

. دارم  خاص ی برنامه هی امروز.... دیبد اجازه اگه_  

. کرد یحیمل ی خنده خانم حاج  

. کن هماهنگ خانومت با تو برنامه_  

 از شدم آب کردم حس که گرم  آنقدر. آمد من سمت دیس نگاه

. خجالت  

 شرم، آتش از  میها گونه گذاشتم و انداختم نییپا را  سرم دوباره

: گفت بلند و برخاست خانم حاج که بسوزد  

.... خودم  یکارا سراغ برم من.... یعل ای_  

: گفتم کردم بلند که یسر  همراه یفور  



. کمکتون امیب من دیبذار خانم حاج_  

. زد لبخند و برگشت سمتم سرش  

. گذرهیم  سخت بهش شما ی ب که دیس آقا دل  کمک برو شما_  

  با که یلبخند و دیس صورت  سمت برگشت نگاهم . خوردم جا

 یجلو و بود کرده مشت را دستش  ی پنجه. داشت لب یرو متانت

: گفتم که بپوشاند را لبخندش که بود گرفته دهانش  

!ه؟یچ شما امروز خاص ی برنامه_  

  اندازه به نه اما انگار دیکشیم خجالت  یبدجور هم   او. کرد نگاهم

. من ی  

. میبر تا دیبخور رو تونییچا_  

!  م؟یبر کجا!... م؟یبر_  

.  رمیبگ اجازه و بدم  نشونتون رو ییجا هی خوامیم_  

  خجالت هم و ابهامش از بزند تند  قلبم هم که کالمش بود گنگ آنقدر

.  بود مانده صورتش یرو که  متعجبم، و رهیخ  نگاه از شوم زده  

. برداشتم را یچا استکان و انداختم ن ییپا باز را سرم  

 دنبالش خواستیم. برخاستم دیس آقا همراه م،یخورد که را یچا

 و رفت باال آشپزخانه کنار یسنگ یها پله از. رفتم هم  من و بروم

: گفت و ستادیا پاگرد نیاول درست. دنبالش من  

. من به دیبد رو تونیروسر شهیم خانم بهار دیببخش_  



. شدم شوکه  

!  ام؟ یروسر_  

 و بودم گذاشته یبخار کنار نییپا را چادرم.  داد تکان یسر

 سرم ل،یدل یب  یشرم با کهیحال در و آوردم در هم   را ام یروسر

  بودم، بافته که را بلندم یموها دست دو با و بود نییپا نگاهش از

: گفتم کردمیم مرتب  

.... یروسر نمیا_  

: گفت و  گرفت دستم انیم  از را  یروسر و ستادیا سرم پشت  

.... اجازه با_  

  یشوق هم بودم، متعجب هم. بست را چشمانم خودم، یروسر با و

 با نبود، دایپ زیچ چی ه که یروسر پشت از. بود وجودم  در بیعج

 کردم دراز دست بود، گرفته را دمید یجلو که ی مطلق یاهیس آن

:گفتم  و جلو سمت  

.  نمیبینم یچیه  من.... ینجوریا  نیزم خورمیم_  

: کرد زمزمه گوشم کنار آرامش تینها در ییصدا با  

.  خانوم بهار  بذارم، من مگه_  

 روز و حال یبرا بود کم دستش ی گرما. گرفت را چپم دست بعد و

!  کرد آشوب شتریب را من  و زد دستم یرو یا بوسه که من  
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 و ستادیا باالخره. رفتم یم دنبالش من و دیکشیم  آهسته را دستم

: گفت  

.... دیاومد خوش من یمجرد ی خونه به_  

. دمیشن  را یدر شدن باز یصدا و  

   چشمام؟ یجلو  از بردارم رو ام یروسر شهیم_

....  بله_  

  یرو که شدم یا خانه محو و دمیکش چشمانم یجلو از را یروسر

. بودم ستادهیا اش ییرا یپذ درون فرش  

  را اتاق در. پنجره  سمت اتاق کی و یمتر 15 کوچک  سالن کی

! دیس آقا داشت یمنظم اتاق عجب   و کردم باز  

 شهیش  درون یچکیپ کوچک ی شاخه. بود تر مرتب هم من اتاق از

 و یچوب تخت کنار قلم و دفتر ک ی و بود شیها کتاب کنار یآب ی

  پشت. بود نور  به رو د،یسف ی پرده با اتاق ی پنجره. اش ساده



  پنجره ی منظره که، بود یشمعدان  گلدان فیرد کی اتاق، ی پنجره

.  بود کرده باتریز را دشید و  

. قرآن اتیآ و شهدا  عکس  از پر هم  اتاق وارید و در  

 در که  او به لبخند با و اتاق  آن در کردمیم   آرامش احساس

:  گفتم و کردم ینگاه بود، ستادهیا در چارچوب  

   هست؟ اجازه_

....  بله_  

: گفتم دیچرخی م اتاقش در سرم کهیحال در و تخت ی لبه نشستم  

 پنجره پشت ی شمعدون چقدر.... دلباز چه.... دیدار  یقشنگ اتاق_

. خونه نی ا به داده ییصفا  چه!.... دیگذاشت  

. زد تند قلبم نبود، نمانیب که یا فاصله  از. کنارم نشست  و آمد جلو  

  هجوم به هنوز  من و. گرفت  را دستم و سمتم  کرد دراز دست

  عادت نشست،یم دستم یرو  یوقت دستش، ی  گونه تب یگرما

.  نداشتم  

   خانوم؟ بهار کنم یخواهش هی ازتون شهیم_

 بود زالل چه  و. بود رهیت یاقهوه چشمانش رنگ. کردم  نگاهش

! چشمانش پاک آسمان  

....  بله_  

 میایب ازدواج، از بعد که هست صفا با اونقدر نجایا نظرتون به_

  نجا؟یا



  نگاهم و کردم مکث یکم. نداشتم را حرف نیا دنیشن انتظار اصال

  یخوب نور و بود یقشنگ اتاق. دیچرخ اتاقش در یگرید دید با

. داشت  

  مهمه شما نظر....  چطوره؟.... میکنیم  یبازساز و راتیتعم البته_

.  خانوم بهار  

.... یول هست یقشنگ اتاق.... خب_  

  د؟یکن یزندگ  مادرشوهر با دیترسیم_

 نبود قرار.... آخه یول ماهه یلیخ که خانم حاج.... خب نه.... نه_

.... میبود نزده حرف اصال مورد نیا در ما یعنی.... باشه ینطوریا

  نه؟ م، یزدیم حرف باهم قبلش بود خوب

. دیبوس و لبانش کنار دیکش باال را دستم  

  با کم هی.... یول.... یبگ شما  یچ هر.... میزنیم حرف خب_

. کنم اجاره  خونه هی بخوام که سخته دارم من که یکم ی بودجه  

 آخه.... باشم مادرم کینزد داشتم دوست یلیخ....  منم راستش_

. مادره همدم دختر و داره  منو  فقط اون  

: گفت لبخند و یمهربان  و ینرم با هم او  

  یلیخ.... نداره اصال  دختر و داره رو پسر هی نیهم هم خانم حاج_

  به پدرم.... کنه یزندگ  باهاش ستین هم کس چیه.... شهیم تنها

.  ندارم هم یبرادر ای خواهر و  رفته خدا رحمت  



.  گفتیم راست. دیچرخ اتاقش در باز نگاهم. شد قفل  هم یرو لبانم

 دالرام یحت داشت، را اریمه بابا داشت، را جواد  محمد من، مادر

. نداشت را یعل دیس  جز یکس خانم حاج اما.... بود هم  

  در و گردنم پشت گذاشت دست دیس که آنقدر. شد یطوالن سکوتم

  وسط یا بوسه و صورتش سمت  دیکش جلو را  سرم لحظه کی

. زد ام یشانیپ  

 کی. انگار شد پاک ام حافظه ی همه چ،یه که افکارم رشته گرید

:گفت که شرم از بودم آتش ی گلوله  

  سر مادرم از و  امیم  روز  هر خودم.... خانوم بهار سرتون یفدا_

. کردم ناراحتتون و زدم  حرفو نیا که دیببخش.... زنمیم  
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 رمیبپذ اگر بودم مطمئن که یا خواسته و آقا  یعل محبت انیم

. بودم افتاده ریگ شد، خواهد خوشحال  

  مانیپش بود، زده  که یحرف از خودش که شد یطوالن سکوتم آنقدر

. شد  

 من با گهید  چرا.... کردم ناراحتت اگه ببخش.... خانوم بهار_

   ؟یزنی نم حرف

  م؛یبگو خواستیم دلم هم. رفتم  فرو فکر در و کردم  نگاهش فقط

 را قول نیا دمیترسیم هم و ندارم ی مشکل مادرش کنار یزندگ با من

. بدهم  

 بود چشمانم یجلو شناختمیم که یکسان ی همه  تلخ ی تجربه

  بخاطر که خودم مادر یحت تا گرفته همکار و دوست از.... انگار

  محمد و من خواستندیم ران،یا  به جان پدر و جان مادر بازگشت

. رندیبگ  او از را جواد  

  کم روزها آن ی خاطره  اما نداشتم  یسن زمان آن من که بود درست

. بودم دهیشن هم  گرانید از و بود ذهنم در شیب و  

  را سکوتم  کرد یسع و نشست کنارم باز و آورد یکتاب دیس آقا

. بشکند  

   ؟یکن تین یخوایم.... خانم؟  بهار براتون رمیبگ حافظ فال هی_

 حاج ی خانه به آمدن مورد در هم من که افتاد  دلم به لحظه کی

 را تمین که آقا یعل.... تماشا هم  و بود فال هم.... کنم تین خانم،



  و کردمیم فکر  موردش در شتریب آمد، یم خوب اگر. دانستینم

. ستین صالح که شدیم قرص دلم  گرید هم، بد اگر  

:گفتم و بستم چشم  

. کنم تین دیبذار_  

 قلبم از کلمه به  کلمه داشت که یتین انیم در بستم، چشم که نیهم

.  آمد فرود ام گونه یرو یا  بوسه گذشت،یم  

. کنم نگاهتون فقط خوادیم دلم.... خانم بهار ی ماه  شما چقدر_  

  شده،  سرخ حتما  دانستمیم که ییها گونه همراه و  شد باز چشمانم

.  انداختم نییپا را  سرم نگاهش، از  و زدم یلبخند  

. دیریبگ_  

 سبابه انگشت با و فرستاد یصلوات و فاتحه و  بست چشم او و

.  کرد باز  را یا صفحه  

: گفت  لبخند با و کرد باز را حافظ کتاب  

...  به به_  

: خواند ینیدلنش و وایش لحن با بعد و  

 

شد مجلس ماه و دی بدرخش یا ستاره  

شد  مونس و قیرف را ما ی دهیرم دل  

ننوشت خط  و نرفت مکتب به که  من نگار  



شد مدرس صد آموز مسئله غمزه به  

 

  ینامزد  مورد در کردیم  فکر دیس آقا. آمد لبم یرو یلبخند

  یبرا من اما دارد  یا عاشقانه ر یتعب شعر نیا و ام گرفته خودمان

.  بودم کرده تین بود، داده شنهادیپ و بود زده که یحرف تین  

. شد ام  رهیخ باز بست، که  را حافظ کتاب  

  ؟یدیبخش منو.... خانوم  بهار خب_

  رو شما بخوام من  که دینکرد یکار  که شما.... خدا رو تو دینگ_

. ببخشم  

  شیها کتاب  ی قفسه در را حافظ کتاب. شد تر نیریش لبخندش

: گفت که بود من به نگاهش. نشست کنارم باز و گذاشت  

   کنم؟ باز رو  موهاتون شهیم_

 گفت یا اجازه با  او و زد خشکم.  دیپر سرم از برق لحظه هی انگار

.  کرد باز را میموها بافت و کرد دراز دست و  

  موج  آن در عشق و تعجب که ی لحن با دید را میموها یبلندا یوقت

:  گفت گوشم  کنار و دیکش جلو  را  سرش زد،یم  

بود تو یسوی گ ی قصه ما، ی  حلقه در دوش_  

. بود تو  یمو ی سلسه از  سخن شب، دل تا  



  که بود یروز ن یاول نیا روز چند آن در. احساس آنهمه از شدم آب

  روز هر من و بود رفته فرا محبت ی طهیح از ما  یحرفها انگار،

. شدمیم مواجه آقا، یعل یسو از یدیجد احساسات ابراز با  

  دور را دستش  و دیکش سمتم را  خودش که بود نییپا همچنان سرم

. کرد حلقه میبازو  

  باشم؟ ادب یب کم  هی دیدیم اجازه_

.  شد منفجر قلبم در که بود جانیه از یبمب مثل  حرفش نیا  

. اش نهیس سمت دیکش مرا بود شده دستش ریاس که ییبازو همان با

 تاب مگر من قلب اما. او آغوش بود جهان یجا  نیتر امن دیشا

.  آورد یم را عشق نهمهیا تحمل  

.  دیبوس قیعم مرا و نگذاشت میبرا دنیکش نفس یبرا  یمهلت هم او  
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. کرد ریغافلگ  یبدجور را ما  یهردو خانم، حاج یصدا ناگهان  

.... هللا ای_  

 سیخ. میشد هل  دو هر اما نشد اتاق  وارد و گفت هللا ای فقط آنکه با

 در سمت رفت دستپاچه و یفور  آقا یعل و شدم شرم عرق از

. اتاقش  

.... خانم حاج جانم_  

.... دیس آقا_  

.... خانم حاج بگوشم.... دیس جان_  

  جان مادر خب....  ؟یکن حبسش اتاقت تو یآورد رو  یطفلک اون_

  یچا دییایب ای.... ببر وهیم و یچا  ایب ای.... دیخشک  دختر نیا یگلو

. دیبخور وهیم و  

: گفت و انداخت من به ینگاه دیس آقا  

 و یچا امیم ای نیی پا میایم ای بگم خانوم بهار به.... خانم حاج چشم_

.... برم یم رو ینیریش  

. حاضره گهید ساعت هی تا ناهارم چون پس زودتر_  

.... چشم_  

.... بال یب چشمت_  

  هم  از دو هر انگار حاال. رفت خانم حاج و بست را اتاقش در

  د یخند صدا یب و  شد سرخ ستادهیا  در کنار همان. میدیکشیم خجالت

. گذاشت صورتش ی رو  را دستش و  



. نگاهم و کرد  بلند سر که گرفت ام خنده اش، خنده دنید با هم من  

. بهتره میباش ادب  با.... میباش ادب ی ب ومدهین ما به_  

.  دمیخند هم   باز حرفش از  

 ارمیب وهیم و ییچا ای نییپا میریم .... خانوم بهار م یکن چکار حاال_

.  باال  

 آتش به پا  سرتا مرا او به  هم کردن نگاه یحت . کردم  نگاهش

. عشق  از دیکشیم  

. شوم  عاشقش سرعت ن یا به شدیم مگر  

. بود شیها محبت بخاطر قطعا  

. دیدونیم صالح خودتون طور  هر_  

.  شماست دست هم ما صالح_  

: گفت خودش که ردیبگ آرام قلبم ضربان تا دمیکش یپف  

.  شده تند قلبتون ضربان من مثل هم  شما انگار.... باال ارمیب رمیم_  

  خجالت از نشوم آب تا گرفتن چشمانم یجلو را دستم و دمیخند باز

.  رفت او و  

.  برگشت ینیریش و وهیم و یچا ینیس کی با که دینکش یطول  

.  گرفت پوست را یسرخ بی س و گذاشت تختش یرو را ینیس  

 خانم حاج که.... خانوم بهار واسه رمیبگ پوست سرخ  بیس اول_

.کرده رو  شما سفارش یکل  



.... دیس آقا_  

  را  سرش. بی س گرفتن پوست از  ستادیا حرکت ی ب دستش ناگهان

:  گفت آهسته و  کرد  کج یکم من صورت سمت  

. دیبزن صدا منو  قشنگتون یصدا  لحن اون با گهی د بار هی شهیم_  

.  دمیخند و دمیگز را لبم  

. کشمیم خجالت.... دینکن شرمنده منو ینجوریا نقدریا دیس آقا_  

  امر فقط شما.... شرمنده دشمنتون.... خانوم بهار خدا رو تو دینگ_

. دییبفرما  

:گفت دادیم دستم به یبیس کهیحال در بعد و  

.... دیبگ بهم دیخواستیم یچ دینگفت_  

. دمیخند زیر  

. شهیم فراموشم خب د،یدیم  جوابمو یاونجور شما یوقت_  

  قشنگ اونقدر شما یوقت... بگم یچ... گمیم یبگ  شما یچ هر_

  یزنیم صدا

  شما قشنگ  لحن اون جواب که بگم یچ دیبگ من  به ؛ دیس آقا ؛

  بانو؟ بهار جانم بگم ای.... د؟یس  جان بگم.... جانم؟ بگم.... باشه؟

   چطوره؟ بانو، نفس بگم اصال نه،.... 

  گذاشتیم مگر. بود مانده لبخند خط یرو که بود وقت یلیخ لبانم

. شود محو لبانم یرو  از لبخندم که  



  بگم؟ یچ .... گهید دیبگ_

. خوبه... هم بانو نفس .... قشنگه بانو بهار.... خب_  

. دیخند شوق با  

.... بانو نفس چشم_  
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  کردن بلند سر ی رو  خجالت، از  آنکه با. بود آماده خانم  حاج ناهار

. دمیگز را لبم د،یچ دیس  آقا که یا سفره دن ید با اما نداشتم  

  همه از و. بود دهیکش زحمت ی کل دش،یشد پادرد آن با خانم حاج

  و کرد پهن آقا یعل اتاق در باال را  ناهار ی سفره که، یوقت بدتر

. آورد آقا  یعل همراه را  ناهار لیوسا کل  

 اما ندیبنش سفره یپا ما کنار خواهدیم هم خودش کردم فکر اول

. کردم نگاه دیس آقا به تعجب با رفت، یوقت  



!  رفت؟ چرا خانم حاج پس_  

. میباش تنها ما خوادیم_  

! دنیکش زحمت نهمهیا.... سرم به خاک یوا_  

  من خدا به.... خانم بهار شما جان از دور_

. دیباش راحت دیبا شما گفت، خنده با  یول گفتم بهشون  

. دیس آقا راحتم من خدا به_  

. انداخت نییپا سر زده، خجالت  و گرفت من  از را لبخندش  

. خانوم  بهار گفتن منو_  

.آقا یعل  صورت یرو  شد مات چشمانم  

! بودن راحت آن یبرا زد تند قلبم لحظه،  همان از و  

.  دیکش برنج من  یبرا و برداشت یبشقاب دیس آقا  

.... هیکاف ممنون_  

. کردم نگاهش متعجب من و نگذاشت من  یرو شیپ اما را بشقاب

 برداشتن با بعد ی کم و ختیر برنج یرو  فسنجان خورشت  از یکم

  نگاهش هنوز  من و برداشت را  خورشت و برنج از یکم قاشق،

.  من لبان سمت گرفت که کردمیم  

. هللا بسم.... خانوم  بهار بفرما_  

  بود، شده دراز من  لبان سمت که  او دست به تنها و بودم شده شوکه

: گفت خنده با که کردمیم نگاه  



. خانم بهار گرفت درد دستم_  

.  خورمیم خودم دیس آقا زشته_  

. خانومه حاج  سفارش نیا نه_  

:  گفت یفور که  دمیگز چنان دیس نگاه مقابل را لبم  

  افتاد دستم.... محبته لقمه.... دینگز رو لبتون گه ید د،یس جان_ 

. ها  

 را لبانم کهیحال در و شرم از  بستم چشم من و دیخند خودش و

:  گفتم گشودمیم  

.  کرد شرمنده منو خانم حاج_  

  ریز خجالت  و شرم از کهیحال در و بردم دهان به را  غذا قاشق

: گفتم دمیجویم را غذا د،یس آقا نگاه  

. شهینم ینجوریا.... بخورم غذا خودم دیبذار لطفا.... دیس آقا_  

. آخه محبته لقمه_  

. او بشقاب سمت کردم دراز دست هم من  

.  رمیبگ براتون محبت لقمه هم من پس_  

  انگشتان سر اول  لبخند با که گرفتم لبانش سمت  را  غذا از یقاشق

.  برد دهان به را  قاشق بعد و زد یا بوسه را دستم  

! محبت یها لقمه آن چسبدیم بیعج و  



 حاج و دیس آقا محبت تر، خوشمزه آن از و بود یا خوشمزه ناهار

. خانم  

  لیوسا  جمع یبرا کردن، کمک در تا کردم یکار هر  ناهار، از بعد

. خانم حاج نه و گذاشت دیس آقا نه شوم، کیشر ناهار،  

. نداشتم یراه یشرمندگ جز باز من و  

 شب10 ساعت تا ماندن و همان خانم حاج ی  خانه به من رفتن

: گفتم دیس  آقا به شد، صرف که شام همان،  

   د؟یبرسون منو دیکشیم زحمت.... دیس آقا_

....  حتما بله_  
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 خانم حاج. آمدم نییپا ها پله از د یس آقا همراه و دمیپوش را ام مانتو

  یفور که زدیبرخ  خواست من دنی د با که بود نشسته یبخار کنار

.  گرفتم را دستش و دمیدو سمتش  

  امروز... دیکن حالل.... دیباش راحت.... خانم حاج خدا رو تو نه_

.  کردم تون خسته یلیخ  

  از رو دیس و من.... ییما ی خونه  نور شما... جان  زی عز نگو_

. ی اریم در ییتنها  

.  ریبخ شبتون... دیببخش_  

. دخترم برسون سالم_  

.  رسونمیم  رو  تونیبزرگ_  

: گفت و دیبوس را مادرش دست و رفت جلو دیس آقا و  

. کشهیم  طول امیب و برم تا من بخواب، شما... خانم حاج_  

.  جان دیس ببر دتویکل_  

. چشم.... دیس جان_  

  چقدر. شدمیم احساس از زیلبر مادرش، و دیس زدن حرف دنید از

  حرف مهربانانه هم با خوب چقدر و رفتندیم هم ی صدقه قربان

.  زدنیم  

 و دیس آقا سمت دمیچرخ و در به زدم هیتک که میبود برگشت راه در

:گفتم  

.... دیس آقا_  



.... خانوم بهار جانم_  

... ماهه یلیخ مادرتون.... داره ی صفا چه شما ی خونه.... گمیم_

. نگرانم همش من  

. برگشت من سمت ی ا لحظه نگاهش  

!  چرا؟ نگران_  

....  بشکنم رو  خانم حاج دل ناخواسته نکرده، یخدا نکنه گمیم_

. رمی گیم دلشوره اریاخت یب.... که زن  نیا ماهه اونقدر  

.  کرد  صدا یب ی خنده  

 شب چند نیهم هم خانم حاج که دیهست ماه اونقدر خودتون شما_

. گفتیم بهم نویهم شیپ  

! واقعا؟_  

  رو خانومم بهار دل اگه کنمینم حاللت د،یس گفتی م.... بله_

 به میکرد  اصرار ما نکنه دیپرسیم  یه  تازه باش، مراقب... یبشکن

. یباش شده ناراحت شما  م،یری بگ برون بله زودتر نکهیا  

! آخه؟  چرا یناراحت....  خدا به نه_  

!  کردم؟یم یخوشبخت احساس د،یس  آقا کنار نقدریا که بودم من یعنی  

  و کرد خاموش را نیماش دیس آقا که ما ی خانه در  یجلو میدیرس

.  دیچرخ من  سمت اش تنه مین  

  حاال؟ میکن چکار.... خانم بهار خب_



.  حتما یخداحافظ گهید یچیه_  

.  دیخند  

   ببوسم؟ رو  ماهتون یرو  دیدیم اجازه_

. دیچرخ  اطراف به سرم و زد تند قلبم باز  

. نهینب یکس یوا_  

.... کیتار میستادیوا که هم نجایا و بسته بن کوچه. ستین یکس_  

:گفت که بودم کرده غنچه خنده شدت از را لبانم  

. ببوس منو شما د،یدار شو یگ آماده شما که حاال خب_  

  که بود موقع آن تازه . دیکش جلو من صورت سمت  را  سرش بعد و

. است گرفته  یمنظور چه به را لبانم شدن غنچه دم،یفهم  

 یرو یا بوسه هم او که ببوسم را  راستش ی  گونه شدم مجبور

: گفت و زد صورتم  

.  دینیبب منو خواب یاله_  

.  خنده  ریز زدم بلند اریاخت یب حرفش از  

.  طور  نیهم  هم شما_  

! شود چه نم،یبب  رو شما خواب من اگه.... یوا_  

. شدم ادهیپ نی ماش از لبو مثل شده سرخ  

. بشه راحت المیخ که دیبزن من به  زنگ هی دیدیرس... دیبر آروم_  

.  زد یچشمک  



  داریب هیبق دیشا  چون زنمینم زنگ.... خانم بهار  راحت التونیخ_

.... دمیم امیپ بشن،  

.  منتظرم من... باشه_  

:  گفت یفور زدیم جا را دنده کهی حال در و کرد  روشن  را نیماش  

. خانوم بهار دارم دوستتون یلیخ_  

 باال قلبم ضربان  و بود گوشم در ش ی صدا خوش لحن هنوز. رفت و

 خانه وارد تا که  نیهم بودند داریب پدر و مادر. شدم خانه وارد که

: گفت  مادر شدم،  

. متی نیبب میتونینم روزم هی گهید.... زمیعز دختر سالم_  

  شروع و مادر  کنار نشستم چادر  مانتو همان با  و کردم یسالم

. زدن  حرف به کردم  

 خانم حاج چقدر یبدون اگه یوا....  مامان  مامان،  مامان،_ 

. محبتش نهمهیا از کشمیم خجالت من.... ماهه  

. گفتم را  آنروز یماجرا  تمام بعد و  

 

 

 

گانه ی_هیمرض# محبوب سندهینو  قلم به        

 



     سندهینو واسم کانال  نکیبال یحت حرام_رمان_یکپ# 

 

           عشق  ثیحد کانال          

 

           • . • . •  

 

•┈┈••✾❣✾••┈┈• 

 @hadis_eshghe 

•┈┈••✾❣✾••┈┈• 

 

             اول پارت به رفتن        

 

https://eitaa.com/hadis_eshghe/18459 

   2چکیپ_مثل#

   نیآنال_رمان#

598_پارت#  



 

 

دالرام#  

 

 

 مهلت هی من به گفت؛ یم مدام که جواد  محمد دل بخاطر را دیع تمام

. ماندم خودمان ی خانه در بده، گهید  

.  شد سالم یروزها نیبدتر اولش یروزها گرچه  شد، یمتفاوت دیع

. نمودند رخ خوش یروزها ، جواد محمد یمانیپش ابراز از بعد اما  

  کردمی م حس کالمش و رفتارش  از را جواد محمد یمانیپش آنکه با

. زدی م شور دلم یبدجور اما  

. بودم دهینرس را نی شرو یها دروغ حساب هنوز  

  تقاص هم نیشرو  حتما دیبا بود، جواد محمد بخشش به قرار اگر

.  دادیم  را بود کرده نابود که ییروزها  

  شد،یم یسپر ،یگر ید از پس یکی نوروز، دیع التیتعط یروزها

  هم کباری یحت اما. بودم جواد محمد  یها تیمح شاهد روز  هر و

. ببخشم و بزنم صدا فرمانده را او نشد یراض دلم  

  به دیجد عضو کی حاال. بود دهیرس التیتعط آخر یروزها

. بود آقا یعل آن و. بود شده اضافه ما ی خانواده  



 همه ن،ی فرورد زدهیس به مانده روز سه بدر، زدهی س یبرا شد  قرار

.  روزکوهیف در بزرگ خانم ی خانه میبرو  

.  شدند دعوت هم خانم حاج و آقا یعل یحت  

 شب کی جواد محمد  و من. یجمع دسته و یخانوادگ مسافرت کی

  و خانم حاج و  آقا یعل همراه به بابا و مستانه م،ی شد یراه  زودتر

. شوند یراه  آنروز یفردا بود قرار  بهار  

  هی داشت ی سع جواد محمد را  بزرگ خانم ی خانه تا راه تمام

.  بکشد را خودش  بخشش به اعتراف من، زبان ریز  از یطور  

. دانستمیم  الزم را  صبر گرید یکم  من، اما  

. کوه  روزیف میدیرس  که بود شب سر  

. کرد خی تنم تمام  و دیوز  یسرد سوز شدم، ادهیپ نی ماش  از که نیهم

 و دیکش رونیب نی ماش پشت از را لیوسا جواد محمد که کردم یلرز

. نی زم  یرو گذاشت  

.  رو لیوسا ارمیم  من.... سرده هوا.... تو برو تو_  

  کردم، باز را در تا. دمیدو بزرگ خانم ی خانه  سمت یمعطل یب

: گفت جان خانم  

. یبش گرم یکرس  ریز ایب.... جان  دالرام یآمد خوش.... به به_  

 گفتم که یسالم همراه و شدم  جان خانم بزرگ  اتاق وارد یفور

. دمیخز یکرس ریز  

. آمد هم جواد محمد دینکش یطول  



. خودم جان خانم به سالم_  

. براتون ارمیب ییچا تا خانومت  شیپ برو.... پسرم سالم_  

.  من کنار درست  نشست عمدا و آمد هم جواد محمد  

. ها نجایا یهوا سرده عجب_  

  فاصله من از شده که هم  آبرو حفظ بخاطر بلکه کردم نگاهش یکم

. کرد نگاهم لبخند با و  نشد منظورم ی  متوجه اما ردیبگ  

.... قشنگت نگاه نیا به جانم_  

: گفتم که ام یشانیپ وسط زد یا بوسه بعد و  

....  تر طرف  اون یبر شهیم_  

: گفت  یا بامزه لحن با  

....  جان  خانوم شهینم نه_  

! من؟ به یدیچسب.... گهید اونور برو.... جواد محمد_  

. بچسبم یخوایم.... دمینچسب هنوز_  

 یچا ینیس و آمد جان خانم که  دیخند خودش حرف از هم خودش

. جواد محمد  و من مقابل نشست و یکرس  یرو گذاشت را  

.... بهتره کم ه ی روت و رنگ.... دالرام؟ یخوب.... دیآمد خوش_  

.  بذارن شونیا اگه.... جان خانم خوبم_  

 چهره به یساختگ یاخم و کرد جواد محمد به نگاه هی بزرگ خانم

.  انداخت  



....  گهید نکن تشیاذ_  

:  گفت ییپرو با جواد محمد و  

.... چسبهیم کنم تشیاذ_  

 میت یتو رفت هم او و دیخند جواد محمد حرف نی ا از بزرگ خانم

. او  

.... گهید  کنه تتیاذ کم هی بذار خب_  
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. زد کف جان، خانم  یطرفدار  از شوق با جواد محمد  

... جان خانم یدار ولیا_  

  یچا. اوردی ن خودش یرو به اصال اما. کردم  نگاهش چپ چپ

  یکرس یگرما ریز میپاها که همانطور . دیچسب یلیخ بزرگ خانم



  و سرم پشت بالشت به زدم هیتک  بود، شده گرم خوب بزرگ، خانم

:گفتم  

   ؟یدار یچ غذا حاال.... بزرگ خانم_

.  انداخت باال ییابرو بود، شده بانمک  شب آن انگار که جان خانم  

!  ؟یخوای م غذا ده،ینرس هنوز.... جان دالرام هیخبر نکنه_  

: گفتم یفور  

. ام گرسنه  آخه خب.... نه_  

. دیخند جان خانم  

 تیچا جواد، محمد.... کنم گرم رو  غذا رمیم من.... کردم یشوخ_

.  شد سرد  

.  کرد شروع باز جواد محمد رفت، که جان خانم  

....  گهید بگو دالرام_  

  بگم؟ یچ_

 من با االن نیهم تا که تو.... گهید تمام و یدیبخش منو بگو_

 اومدن افروز مامان و جان خانم  که یروز همون از.... یبود

.... ما ی خونه  

  قرص هنوز داشت جواد محمد. داشتم دیترد هم  هنوز قتایحق

  یماریب نیا عوارض  از بود قرار اگر. بود درمان  تحت و خوردیم

. نداشت یا  دهیفا من بخشش یعنی باشد شک ، یروان  و یروح  



. کردم نگاهش یجد  خاطر، نیهم به  

. نبود باهات دلم یول بودم_  

. گرفت غم رنگ  چشمانش  

. یکنیم یشوخ  یدار.... دالرام نکن تمیاذ_  

:  گفتم مصمم و دمیکش یبلند نفس  

.... مونده جسمم  یتو سقط عوارض هنوز.... کنمینم  یشوخ چمیه_

. گوشم تو حرفات تلخ ی خاطره و  

  و سرش پشت بالشت به زد هیتک. شد غرق شیها  یکشت تمام انگار

: گفت آهسته  

.... گهید نکن خرابش_  

... یکرد خرابش تو.... نکردم خرابش من_  

. چرخاند سمتم بود، زده هیتک وارید به که همانطور  را سرش  

....  ها باهام ی کنیم لج یدار_  

 سفره ،ی کرس  همان یرو. برگشت جان خانم که ندادم را جوابش

: گفت و کرد پهن  

.  میخوریم نون  با باشه یچ هر_  

. جان خانم نکنه درد دستت_  

  ری ز سرما از هنوز  من و کردیم بزرگ خانم کمک  جواد محمد

. شد لیتکم شام ی سفره که، بودم دهیخز یکرس  



 بود، کرده درست جان خانم که یا  مچهیتی. مینشست یکرس دور همه

. بود  مزه خوش یلیخ  

 میبرا لقمه ک ی جواد محمد بود، نمانیب که ینیسنگ  سکوت انیم

. شد  دراز سمتم  دستش و گرفت  

: گفت جان خانم که رمیبگ را اش لقمه که بودم مردد  

  زهرمار ریبگ.... افتاد دستش خب.... هست تونیزیچ هی دوتا شما_

.  محبته ی لقمه هی ست،ین که  

 جان خانم که انداختم نییپا را سرم  و گرفتم دستش  از را لقمه ناچار

: داد ادامه بود،  شده خبردار  شستش انگار که  
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 یول بالشت یرو   یبذار سرتو یبدون دیبا ،یقهر  شوهرت با اگه_

. کننیم لعنتت آسمون یها فرشته ،یباش شکسته  شوهرتو دل  

  که گرفت حرصم جان خانم حرف نیا از

. انداختم جواد محمد به ینگاه مین و انداختم باال ییابرو  

 یلیخ حرف هی بهش و باشه شکسته  رو زنش دل شوهره  اگه حاال_

....  تهمت   مثال بد،  

.  شد بلند جواد محمد یصدا  

! دالرام_  

  بزرگ، خانم که نگفتم را کالمم  یباق و کردم حبس را  نفسم یفور

. دیچرخ نمانیب نگاهش  

 بهشت تو رهیبگ سخت بهش و بشکنه رو زنش دل  که یمرد یجا_

.  ستین خدا  

  حرف به اشاره به ییاَبرو باز و انداختم جواد محمد به ینگاه مین

. باال جان، خانم  

  ادیفر جان خانم نگاه مقابل یعصب  و برخاست ناگهان جواد محمد

. دیکش  

.... نداشتم انتظار ازت واقعا_  

!  رفت و  

.  شد دهیچیپ خانه در دیکوب بهم که یدر یصدا  



  د؟یکرد دعوا دوتا شما!....  شد؟ چش_

:گفتم و بود، پشتم  که یبالشت به زدم هیتک کالفه  

....  نیهم واسه نخورده رو قرصاش باز نیا_  

 یگفت!.... شده؟ یچ گمیم بهت.... دالرام نزن حرف خودیب_

! زده؟ تهمت بهت.... زد داد جواد محمد.... تهمت  

.  دیکشیم را یچ  همه زبانم  ریز  از بزرگ خانم ماندم،یم آنجا اگر

. جواد محمد دنبال رفتم و دم یپوش را ژاکتم و برخاستم ناچار  

  جان خانم اطیح  یها پله یرو. دمید را او کردم باز  را خانه در تا

. بود  کرده احاطه را  دورش یدیسف دود و بود نشسته  

. نشستم پله نیاول ی رو و رفتم جلو  

! د؟یکشیم گاریس داشت  

! ؟یزنینم یکوفت گاریس نیا به  لب گهید ینگفت.... بهت نیآفر_  

: دیکش ادیفر ناگهان  

 یچ همه یداشت... کردم غلط گمی م دارم روزه ده.... نگو یچیه_

! جان؟ خانم دست  کف یذاشتیم رو  

. باشه!.... سرت؟ رو یگذاشت صداتم_  

. ستادیا مقابلم و  برخاست یفور  

 آن توانستینم آنشب گر،ید ها مدت از بعد دیشا. نبود خوب حالش

. کند  کنترل را اش یعصب انفعال حالت  



....  دادامو حرفامو، روزه، ده.... دالرام میندار باهم یحرف گهید_

 بهت نازکتر گل از ام، نهیس  یتو ختمیر رو  همه.... ادمویفر

.... یه تو اونوقت.... نگفتم  

. آورد در ادامو و  کرد  کج را لبش  

... فالن االن.... گوشمه تو حرفات االن... ببخشمت تونمینم االن_

  الاقل یول.... نبخش خب یببخش یخواینم.... بسه.... نه االن

  یدونیم نویا.... بمونه ما نیب دیبا ما، نیب یحرفا.... زی نر آبرومو

! نه؟ ای  

.  برخاستم و  دمیکش یپر نفس  

  تو.... شهیم لیتبد  نیقی به شکم داره کنمیم فکر.... محمد یدونیم_

  خب.... یکن شک بهم یتونیم بازم ،یکرد شک بهم بار هی که

.   ینشد درمان یحساب و درست و یخوریم قرص یدار هنوز  

  چنگ محکم را میبازو و انداخت ن یزم یرو  را گارشیس حرص با

. زد  

! ام؟ وونهید من یبگ یخوایم!.... دالرام_  

 از شتریب سکوتم  همان اما ندادم را جوابش و کردم  نگاهش فقط

.  ختیر بهم را او ندادم که یجواب  

 شیها پنجه ر ی ز از محکم را میبازو که دیکش سرم یادیفر چنان

.  خانه داخل سمت دمیدو و دمیکش  

....  تا شو دور چشمم  یجلو از_  



  آخر که بستم سرم پشت صدا  پر چنان را خانه در.... دمینشن و

. شد  نامفهوم کالمش  
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. شد بدل و رد یحرف نه و شد خورده یحساب و درست شام نه  

.  کرد نگاهم  جان، خانم که جان خانم یکرس ری ز برگشتم دوباره  

.... یختیر بهم رو اعصابش_  

. ختهیر بهم یا گهید زیچ از اعصابش اون_  

 جواد محمد و من مشکل بداند بود، شده کنجکاو سخت که جان خانم

  از را شام ی  سفره کرد،یم غر  غر لب ریز کهیحال در ست،یچ

.  کرد جمع  یکرس یرو  



  گرید طرف نباریا اما. برگشت هم جواد محمد  که دینکش یطول 

.  نشست یکرس  

: گفت و انداخت او و من به نگاه هی جان خانم  

 یزیچ هی دالرام حاال.... د؟یکنیم گهیهمد زهرمار  شامو چرا_

. گفت  

  کرده قصد که جان خانم جواب در و کرد نگاهم یعصب  جواد محمد

: گفت بدهد، یآشت را ما شده  طور  هر بود  

 تو بلکه بذارم  سرمو برم کجا.... خوامینم شام من.... جان خانم_

. بشم راحت و رمیبم خواب  

: گفتم باالفاصله  که داد حرصم  جواد محمد حرف نیا آنقدر  

  رمیبم بذارم سرمو منم ، من به بده هم پتو و بالشت هی جان خانم_

. بشه خالص  َشَرم از و بپوشه رو اهمیس لباس فردا  از یکی بلکه  

 جواب در نداشت توقع انگار. کرد ام حواله یتند نگاه جواد محمد

. کنم مثل به مقابله هم  من خودش، کالم  

: گفت یعصب بود،  شده کالفه ما، جمالت دست از که بزرگ خانم  

  دیبود خوب که خونتون اومدم که دیع اول!.... شما؟ چتونه_

!  باهم؟  

 برگردانده هم  از را سرمان که  یحال در و میکرد سکوت دو هر

. میدیشن را جان خانم یصدا م،یبود  



  از گذاشتم، براتون باال اتاق هی.... دیارین در اَدا من  واسه خودیب_

  هم کنار شب که انداختم راه  شو یکرس کمردردم، نیا با صبح

! د؟ی کرد قهر من واسه حاال.... دیباش  

.... اصال خوابمیم نجایهم من_  

:  میبگو شدم مجبور که کرد نگاهم چپ چپ چنان خانم و گفتم من  

.... یدیکش زحمت شما که یاتاق همون میریم.... خب_  

 باال ی طبقه  اتاق ی گوشه. خواست یم جان خانم که شد  همان و

  ی گوشه پتو و اضافه بالشت دو کهیحال در جان خانم و ستادمیا

 ی  جواد محمد و بودم، ستادهیا واری د کنج که یمن به گذاشتیم اتاق

: گفت و انداخت ی نگاه بود، ستادهیا پنجره کنار که  

هست؟ ادتی اتاقو نیا.... جواد محمد_  

. دیچرخ اتاق در جواد محمد نگاه   

   چطور؟.... نه_

. دیکش یبلند نفس جان خانم  

  ،یکردیم یزندگ نجایا مامانت با یوقت چند و ی بود بچه یوقت_

. دیبود اتاق نیا یتو  

 غم ی رهیت رنگ   رنگش اما کرد  عوض رنگ جواد محمد نگاه

. بود  

. ادمهی ییزایچ هی... آره.... آها_  

. ریبخ شبتون.... خب_  



  یول بود سرد  اتاق یهوا. بود  یکرس به نگاهم. شد بسته اتاق در

  بود، انداخته یکرس  یرو  بزرگ خانم که ینیسنگ  لحاف ری ز انگار

. نداشت ییمعنا سرما  

 المپ به ینگاه. بود گرم خوب. دمیکش دراز و رفتم   یکرس سمت

  لحاف راحت، ال یخ با و انداختم  بود زیآو یکرس ر یز که یا رشته

. دمیکش باال گردنم ریز تا را  

. بود خوابم مانع جواد، محمد حضور اما بخوابم تا بستم چشم  

  کنار تا که دمشید میها پلک یال از یبار چند و  زد قدم اتاق در

  از من، مقابل  و آمد یکرس سمت تاینها و برگشت و رفت پنجره

.  دیکش دراز یکرس   گرید طرف  
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  افروز عمه و جان  خانم رفتن از بعد جواد محمد و دالرام آنکه با

 یقیتوف چندان  شان رابطه اما، بودند، هم  کنار خود، خانه در هم،

. نداشت  

  کروزی که آنقدر. کرد یم استفاده ها  فرصت از خوب  جواد محمد

 یا بهانه باز بلکه، جان خانم ی خانه رفت دالرام با ه،یبق از زودتر

. دالرام با صحبت یبرا باشد  

 انیپا خط ی لبه  که یرمان یبرا بودم  مانده که بود وقت یلیخ من و

. بود کرده ستیا  

:  نوشتم و گرفتم  دست در قلم باز  

  ار،یمه تنها و  ماند رها شیپ یماه  چند خانم، توران آنکه با»   

 هیکنا اما شد دور  رها از ،یعمران تیمامور ی  بهانه به ماه کی

.  دیرس  هم اریمه  و من گوش به تا خانم توران یها  

  تا دینبا دانستمیم.  شدم تنها باز من و برگشت رها ش یپ ناچار اریمه

  رها ی خانه  بر و دور هست،  رها شیپ خانم  توران که  یروز

.  شود میدایپ  

 و بود کنارش مادرش. بود  راحت رها بابت از هم المیخ البته

. دادیم انجام را شیکارها  

  و مادر میبرا دلم روزها، آن  وشب  روز ییتنها در چقدر من و

. شد تنگ پدرم  

  رها شیپ یماهگ هفت آخر تا خانم توران و اریمه شیپ رفت  اریمه

. ماند  



.... همان  هم اریمه  امدنین و همان خانم  توران ماندن  

  را اریمه ماه چند که بود سخت میبرا اما نداشتم یاعتراض گرچه

....  نمینب  

  رها از تر سخت من یبرا یزندگ  نیا شدم، متوجه که بود آنجا

.  گذردیم  

 و  خودش یبرا که ییها یسخت ی  همه با رها، یباردار  دوران اما

. شد  تمام داشت، من  

  بچه قبل، دفعات مثل نکند نکهیا و رها  یباردار یها ینگران دل

 اتمام به رها، یباردار آخر ماه دنیرس با د،ی ایب ایدن به زودتر

. دیرس  

. شد  سالم و ناز دختر کی صاحب رها  

.  شد رها ی خانه مهمان یشاد و گذاشتند  دالرام را  اسمش  

.  نرفتم رها دنید روز چهل تا خانم  توران حضور بخاطر من اما

. رفتم  رها دنید به بار نیاول یبرا که بود خانم توران رفتن از بعد  

 تازه. بود خوب دخترش حال هم  و خودش حال  هم شکر را خدا

. بود مانی یخوشبخت اول  

  اما بود گرم سرش دالرام با رها  و جواد محمد و  بهار سرگرم من

  ضیمر رها دالرام، آمدن ایدن به از بعد ماه شش  و کسالی درست

. شد احوال  



  یردهی ش بخاطر او ی اندازه از  شیب یالغر کردندیم فکر همه

  غصه بخاطر رها بود؛ گفته  افروز عمه به خانم توران البته و است

  شده ضیمر من،  با اریمه ازدواج از یتینارضا  و خوردن، غم و

. است  

.  بود سخت میبرا حرفها  نیا دنیشن چقدر  

 خانم توران هنوز. دمیدینم کینزد از را خانم توران شکر را خدا

 آورده که بود ی شانس نیبزرگتر نیا و نداشت را ما  ی خانه آدرس

. بودم  

. نماند منوال همان به من  یخوشبخت اما  

  و کرد مراجعه  دکتر به داشت که یضعف و یحال  یب دنبال به رها

 که شد یا توده ی متوجه ،یبردار عکس و شی آزما دادن از بعد

. بود کرده رشد   اش معده در  

  سال آن که شد  یغم نیبزرگتر خبر  نیا و داشت معده سرطان رها

. کرد غم به لیتبد را ما یخوشبخت تمام  

  دالرام شد مجبور ،یدرمان یمیش  و یجراح عمل ی فور انجام یبرا

.« بود من یزندگ از یا تازه فصل شروع نیا و رد یبگ ری ش از را  
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  ی خانه  به تا شدند ما همراه هم، خانم حاج و آقا یعل  آنروز، یفردا

.  میبرو جان خانم  

  یبرا اصرارش نیا و. باشد ما ن یماش در داشت اصرار  خانم حاج

. بود بیعج من  

  در و نکرد قبول خانم حاج گفتند، چه هر  هم بهار و آقا یعل خود

. شد سوار ما نیماش  

 نکرد قبول ندی بنش جلو یصندل نکهیا بر یمبن هم  مرا اصرار یحت

. نشست عقب یصندل و  

: گفتم که میبود روزکوه یف راه در  

.... شد بد یلیخ ینجوریا خانم حاج_  

....  باشند تنها ی عل با بهار خواست،یم دلم من.... زم یعز یبد چه_

  حرف و هستن  جوون باالخره.... باشم ن مزاحمش خواستمینم

. بشند خوشبخت که  یاله.... دارن  

.  اریمه سمت رفت خانم حاج محبت نهمهیا از نگاهم  



. بود تیرضا  از هم او لب یرو لبخند  

. دیینفرما....  خانم حاج دیهست  سر تاج شما_  

  به خدا.... دهیرس  فردا و امروز به گهید من عمر....  دخترم چرا_

  هفت همه  زمان  اون.... رو آقا حاج امرزهیب خدا.... دادینم بچه ما

 هم بچه کی یحت بود محل معتمد که آقا حاج و داشتن بچه تا هشت

  ادمهی... بود  رفته باال هم من و  آقا حاج سن یطرف از.... نداشت

  نیاربع تا عاشورا  از روز، چهل کل.... نیحس امام به شد متوسل

  من و ومدنیم محل یاهال روز هر.... میگرفت روضه خونمون رو

  مراسم روز چهل نیا که یخستگ ی همه با.... و ییرایپذ و یچا

 ما به خدا ن،ی اربع از بعد درست اما داشت من ی برا سرهم پشت

.... داد رو آقا یعل  

: داد ادامه و خانم حاج دیکش یظیغل آه  

  حاج اومد، ایدن  به یعل تا.... دیند پسرشو آقا، حاج که فیح اما_

.  کرد فوت آقا  

.  کرد عود  ام یکنجکاو  

   بودن؟ ض یمر آقا حاج_

 یحت که کرد تصادف نشیماش با چنان.... کرد تصادف.... نه_

.... ما به برگردونن سالم نتونستن. هم  را اش جنازه  

.  بوده سختتون یلیخ حتما!.... سخت چقدر.... ایخدا_  

 دمید ندادم، ریش بچه به  تمام روز هی که اونقدر.... یلیخ_

  صبر طلب نبیز  حضرت از و کردم صلوات  نذر.... تونمینم



  یطور منو  که نیحس امام ی رخوارهیش به دادم قسمش.... کردم

. بدم ریش رو بچم بتونم الاقل که کنه آروم  

 تولد از که ماه چند بعد رو اولم شوهر منم خانم حاج.... عجب_

 بود شده پر  سالش دو جواد محمد.... دادم دست از گذشت، بهار

.  بود کسالشی  فقط بهار یول  

 فوت چطور خدا ی بنده اون.... کنه  رحمتش  خدا.... خدا یا_

 کرد؟ 

.... کشتنش_  

! چرا؟!.... ؟یچ_  

....  یمیقد ی نهیک هی سر_  

  چشمانم یجلو از شیپ سالها ی خاطره موج انگار و دمیکش یآه

. گذشت  

 ینگاه خانم  حاج به وسط ی نهیا درون از اری مه  موقع  همان و

: گفت و انداخت  

!  آقاست چقدر.... پسر نیا به ماشاهلل.... امرزهیب رو  آقا حاج خدا_  

.  شماست غالم.... پسرم ممنون_  

. آقاست پارچه هی خانم حاج دیینفرما_  

: گفت و آمد من  سمت اریمه نگاه  

  دست بده ییچا وان یل هی... حرف به یگرفت رو خانم حاج هم شما_

. خانم حاج  



 هی برات بذار....  دیببخش خانم حاج.... یگیم راست.... آخ آخ_

. زم یبر یچا وانیل  

. خوامینم ییچا  من.... جون مادر  نکش زحمت_  

. برداشتم ییچا و قند.... دینکن تعارف_  

. خوادیم ییچا آقاتون کنم فکر یول.... ندارم تعارف_  

.  رفت اریمه سمت نگاهم  

  ؟یخوایم ییچا_

. ادین قهرش خدا اگه بله_  

!  اریمه.... وا_  

  یحسود هم، حامد ی خاطره  یاداوری از یحت  اریمه کردم حس

  نشان را نی ا شواهد تمام اما کنم  فکر ینطوریا  خواستمینم. کرد

. دادیم  

. گذاشتم کنسول یوانیل جا یرو و ختمیر ییچا شیبرا  

 عقب یصندل ی لبه به را سرش خانم حاج. انداختم عقب به ینگاه

. بود برده خوابش  و بود داده هیتک  

  ناراحت من ی  گذشته یها خاطره دنیشن از انگار شما دیببخش_

. یشد  

. کرد  نگاه را خانم  حاج وسط ی نهیا از و کرد یاخم  

.  یستین ها زنده فکر به یهست اموات فکر به که اونقدر.... بله_  



!  اریمه_  
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. دیکش سی ه حرص با  

 بدبخت من یول.... امرزهیب رو حامد خدا!... مگه؟ گمیم دروغ_

 الزم حاال.... هات؟ بچه واسه نکردم یپدر خودت قول به.... ؟یچ

 بودند، کوچک ها بچه یوقت اولت شوهر که یبگ  خانم حاج به بود

! شده؟ فوت  

!یکنی م یحسود ییزای چ چه به تو.... واقعا داره خنده_  

 مدام بود، زنده  رها یوقت تا.... ی بود ینطوریهم  یزندگ اول از_

  فوت امرزیخداب که هم یوقت.... اون شیپ برو این  من شیپ یگفتیم



 انگار.... یدی کش چشمم یجلو  رو حامد یها خاطره تموم کرد،

!  نبودم تیزندگ یتو من اصال  

 زنده  رها یوقت!.... فکرت طرز نیا با رهیگیم حرصم.... کن بس_

. گفتمیم  رها  بخاطر بود  

  بخاطر ای یکرد  ازدواج من با هات بچه بخاطر ای....  گهید نهیهم_

  یگیم یه رو ات  گذشته خاطرات که هم حاال ،یکرد یم ردم رها،

. یکشیم آه و  

.  یزنیم حرف یدار یلیخ بخور تو ییچا_  

.  کرد سکوت و زد یپوزخند  

  میحرفها یرو  شتریب. شدم ر یدلگ اریمه دست از یلیخ آنروز

.  نظرم به بود شده حساس  

 ها بچه یبرا که  یزحمات بابت چقدر که گفتمیم او به شهیهم آنکه با

. ممنونم او از ده،یکش  

 که بود، شده جادیا توجه، کمبود کدام از تیحساس نیا اما دانمینم

. آمد ینم من چشم به  

 حسادت موجبات باز تا کردم سکوت جان خانم ی خانه خود تا

. بود شده ظهر  م،یدیرس جان خانم ی خانه به یوقت . نشوم اریمه  

 بودند کرده کمک نهار تدارک در جان خانم به جواد محمد و دالرام

.  بود منتظرمان ناهار ی شده دهیچ ی سفره و  



 که جواد محمد سمت رفت یواشکی نگاهم من و مینشست سفره سر

  سر یحت و بود اش یشانیپ یرو  یاخم قبل، روز  دو خالف بر

. ننشست دالرام کنار هم سفره  

 دنید از خانم حاج و نشستند  هم کنار آقا یعل و  بهار عوض در

: گفت بلند آنها،  

 واسه اسپند هی من کجاست اسپندتون بزرگ، خانم .... ماشاهللا_

. کنم دود پسرم و عروسم  

: گفت و  برخاست دالرام  که دندیخند آهسته آقا یعل و بهار  

. کنمیم دود اسپند هی االن من_  

  یاخم همچنان. انداختم جواد محمد به ینگاه باز دالرام، رفتن با

  در و برگشت دالرام که بود کرده  خوش جا اش یشانیپ وسط محکم

  صلوات بلند هیبق و دیچرخیم سفره  دور دان اسپند همراه کهیحال

.  کردم نگاهش فرستادند،یم  

. رفت رونیب اتاق از  و دیچرخ هم جواد محمد سر دور  

: گفتم من نباریا که شدند  ناهار خوردن مشغول همه دوباره  

  یعال شما یآلو  و مرغ خورشت... جان خانم نکنه درد دستت_

. شده  

. کردند درست هم با شوهر  و زن نیا.... نکردم درست من_  

.  انداختم جواد محمد به ینگاه  

.... پسرم نکنه درد شما دست_  



. کنمیم  خواهش_  

 و جواد محمد مقابل  سفره، گرید طرف نشست و برگشت هم دالرام

: گفت  

. شه ینم بهتر نیا از من پخت دست.... دیببخش گهید_  

. داد تکان یسر خانم حاج  

 یپزیم ییغذا عجب.... آقاتون بحال خوش.... دخترم شده یعال_

.  شما  

.  انداخت جواد محمد به نگاه هی  یرکیز  ریز و زد یلبخند دالرام  

. برخاست سفره یپا  از که بود ینفر ن یاول جواد محمد  

. نکنه درد شما دست ممنون_  

.  داد جواب جان خانم و  

.  کن  تشکر اون از.... نکنه درد خانمت دست_  

  را  خورد گره بهم لحظه کی که را  دالرام و جواد  محمد نگاه من و

  یخال و خشک تشکر هی همراه و برخاست که ی جواد محمد و دمید

. رفت رونیب اتاق از  

 یآشت نبود قرار انگار. بودند کرده  قهر هم با دو آن انگار باز

! کنند  

 

 



 

گانه ی_هیمرض# محبوب سندهینو  قلم به        

 

     سندهینو واسم کانال  نکیبال یحت حرام_رمان_یکپ# 

 

           عشق  ثیحد کانال          

 

           • . • . •  

 

•┈┈••✾❣✾••┈┈• 

 @hadis_eshghe 

•┈┈••✾❣✾••┈┈• 

 

             اول پارت به رفتن        

 

https://eitaa.com/hadis_eshghe/18459 



   2چکیپ_مثل#

   نیآنال_رمان#

605_پارت#  

 

 

  دالرام#

 

 

  ی خانه به همه بود قرار که یروز   همان درست بعد، روز صبح

. میشد داری ب خواب از جان خانم  بلند یصدا با ند،یایب جان خانم  

. هللا ای.... هللا ای..... شد رید دیش بلند .... دیش بلند_  

. ستادیا در ی آستانه در جان خانم و شد باز سوم  هللا ای با اتاق در

. افتاد جواد محمد  من به نگاهش  

. کرد ینگاه جان خانم به و شد زیخ مین جواد محمد  

  ؟!هیوضع چه نیا_

. جان خانم به بعد و میکرد نگاه بهم دو هر  

  یکی دهیخواب  سر نیا یکی.... بخوابن  هم کنار دیبا شوهر و زن_

!  سر اون  

: گفتم کردمیم مرتب دست  با را میموها کهی حال در و نشستم  



. جان خانم ریبخ صبح_  

  شوهرت کنار د یبا.... ؟یدیخواب  اونور چرا تو.... ریبخ صبحت_

. بشه آروم تا... یآوردیم در دلش از ،یکردیم نازش .... یبودیم  

!  من؟_  

. زد یپوزخند جواد محمد  

.... نذار دلم رو دست.... جان خانم بابا یا_  

 شب که یمرد.... نذار دلم رو دست.... کن جمع خودتو پاشو_

. ستین  مرد نبوسه، و نکنه نوازش زنشو  

:دیپرس متعجب جواد محمد و جان خانم حرف نیا از  گرفت ام خنده  

! ؟یهست یک طرف شما االن دیببخش_  

  من از خوابو شبتون،ید یدعوا اون با.... هردوتون طرف_

  دوتا شما  رو امروز ناهار که دیبخور صبحانه دی ش بلند.... دیگرفت

. ندارم پا و دست من.... دیکن درست دیبا  

:  گفت لب ریز و د یکش شیموها به یدست جواد محمد  

. مایشد ی گرفتار عجب_  

  ؟یگفت یچ_

.  میایم االن.... جان  خانم یچیه_  

 پله از کنان غر غر و رفت ما ی هردو به یا غره چشم جان خانم

.  رفت نییپا ها  



  هم کنار شب اگه.... میقد یشوهرا و زن  شوهرم، و زن_

. بردینم خوابشون اصال دن،یخوابینم  

: گفت اخم با که دیچرخ جواد محمد سمت خنده با نگاهم  

  جان خانم یها کهیت نیا  دنیشن یبان و باعث شما!.... داره؟ خنده_

.  ها یشد  

. رفت نییپا اتاق از و برخاست جا از بعد و  

 که کنم قبول خواستمینم هنوز  اما، بودم مقصر واقعا من دمیشا

. ببخشم را جواد محمد توانمیم  

  من، بخشش به او اصرار بخاطر که یکشش همه  نیا از هم دیشا

. بردمیم لذت بود، شده جادیا نمانیب  

  از که نیهم. بستم گلسرم با و زدم شانه را میموها رفتنش، از بعد

 باز داشت که دمیشن را جان خانم یصدا آمدم نیی پا خانه یها پله

.  کردیم حتینص را جواد محمد  

. ستادمیا گوش  کرده، ذوق  

  دارن دوست زنا.... یبر زنت ی صدقه قربون دیبا.... پسرم نیبب_

.  بچرخه دورشون پروانه مثل شوهرشون  

   ندارن؟ یا فهیوظ زنا.... جون؟ خانم یچ زنا_

 جان خانم که کردم کج جواد  محمد  حرف نیا  دنیشن از را لبم

:داد جواب  

. کنمیم حتینص رو دالرام فرصت  سر خودم حاال_  
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 محمد صبحانه، سفره سر که بود جان خانم یحرفها اثر دانم،ینم

.  بود شبید بحث بخاطر ای بود کرده اخم جواد  

. شد خورده سکوت در صبحانه  

:  گفت جان خانم  دم،یکش سر  را میچا که نیهم  

  جمع رو صبحانه ی سفره نیهم  فقط من.... دیش بلند خب_

.  تونمینم من  که دیبپز ناهار مهمونا یبرا باهم دیبر.... کنمیم  

:  گفت یفور جان خانم که برخاست جواد محمد  

   کجا؟_

. شد متعجب جواد محمد  

  بگم؟ دیبا_



. یکن  کمکمش دیبا.... تنهاست دست خانومت .... بله_  

   کنم؟ کمکش بعد برم ییجا  هی دیدیم اجازه_

. گرفت ام خنده برود خواستیم که ییجا آن و  محمد حرف از  

: گفت بود لبش کنج که یلبخند با هم جان خانم  

. میدار  کار یکل باش زود  برو.... آهان_  

:  گفت جان  خانم و دمیخند آهسته من که رفت اخم با جواد محمد  

.  یکرد اش وونهید تو.... نخند_  

!  من؟_  

 اونقدر یول... توئه عاشق بچه نیا.... ها دونمینم نکن فکر.... بله_

 خودش بچه نیا.... ختهیر بهم روانش و اعصاب که یدیم  حرصش

 داره هنوز...  یبد حرصش گهید دینبا تو داره، اعصاب مشکل

. باش داشته هواشو کم هی....  کنهی م مصرف دارو  

: گفتم خودم با اما. کردم  سکوت تنها  

!...  ؟یچ من یول!... داره طرفدار چقدر.... محمد بحال خوش_  

. آشپزخانه سمت رفتم جان خانم یها حتینص دست از فرار یبرا  

 نکیس  یرو و بود درآورده زریفر از مرغ یکل جان خانم

 در و شد آشپزخانه وارد هم جواد محمد که بود گذاشته ییظرفشو

: گفت زدیم باال را شی ها نیآست کهیحال  

کنم؟  چکار من خب_  



:گفتم و گذاشتم مقابلش ازیپ و ینیزم بیس یکل  

. ریبگ پوست_  

! کنم؟ درست غذا ئتیه هی  یبرا قراره مگه!.... خبره چه_  

.  ستنین تیهئ از کم_  

  کوچک زیم یرو گذاشتم و ختمیر  ییچا وانیل دو من  و شد مشغول

  خرد را ازهایپ تا نشستمیم محمد مقابل کهیحال در و آشپزخانه کنار

: گفتم کنم  

  غذا هم شام واسه یریگیم پوست  یدار تو که ینجوریا باش زود_

. شهینم درست  

. دارم دست تا  دو.... ستمین که پا هشت دیببخش_  

: گفتم نشستیم اشک به ازیپ یبو از داشت که  چشمش در چشم  

 پوست دست با دیبا یبود هم پا هشت یول.... ها دیببخش_

. پا با نه یگرفتیم  

.  نگفت چیه و حرفم از دیکش یپف  

 با ازیپ عجب  و بسوزاند را چشمانم که بود من اشکان  نوبت حاال

! بود ینسب و اصل  

  هم را جواد محمد اشک بلکه من تنها نه. آورد در را اشکم خوب

. کرد یجار  

: گفتم که میختیریم اشک شدت به دو هر  



.... شدم  کور خدا یوا_  

. رمیگیم پوست من برو تو_  

. شد رید.... خوادینم.... فداکار یآخ_  

. کرد بلند صداشو یعصب  

. کن سرخ رو  ها مرغ برو.... بزن  زار نینش نجایا شده رید اگه_  

. دیگویم راست دمید اما شدم دلخور بلندش یصدا از آنکه با  

:گفتم و برخاستم یدلخور با اما  

  شه؟یم روزت  هر عادت داره زدن داد گهید هست هواست_

 جواد محمد که ختمیر روغن و گذاشتم گاز یرو یبزرگ  ی تابهیماه

:داد را جوابم تیعصبان با  

  گمیم دارم روزه ده کینزد یوقت .... بشه روزم  هر کار هم دیبا_

  غرور مرد هی... شهیم عادتم زدن داد...ادیم ناز خانم  و کردم غلط

  ؟یکن قبول یخواینم چرا... داره
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:گفتم و انداختم تابهیماه کف را مرغ ی تکه نیاول حرص با  

  یزد  بهم یبزرگ اون به تهمت اون یوقت.... نداره؟ غرور زن هی_

 معذرت روز ده با یکرد فکر.... یشد بچمون سقط موجب و

 التیتعط بعد  شیآزما جواب که فیح... ببخشمت تونمیم یخواه

  شیآزما جوابم رفتم یم التیتعط ن یهم یتو وگرنه....  شهیم حاضر

  چه بمونه ادتی  که صورتت یتو زدمیم اومدم یم  و گرفتمیم رو

. یکرد نابودم یجور  

 چنان و برداشتم مرغ ران. نکردم سکوت من یول. کرد سکوت

 ختیر تابهی ماه درون داغ روغن که تابهیماه  وسط کردم پرت

.  دستم یرو  

. زدم غیج اریاخت یب  

.... سوختم_  

  هم جواد محمد. زمیبر آب دستم  یرو تا ییظرفشو سمت دمیدو و

. کرد کم را تابهیماه ری ز دیدو یفور  

  ؟یکرد  چکار نمیبب_



 که یا سوخته  دست و ازیپ یبو. شد دگرگون حالم انگار و

. شد ام هیگر  باعث سوخت،یم  

.... یفهمینم حالمو تو.... کن ولم_  

 ی ادامه خواستیم انگار که آمد سمتم یطور. داشت اخم. آمد جلو

  عکس نیا  با من و دیکش آغوش در مرا اما دهد ادامه را بحث

. شدم متعجب او العمل  

 دمیم اجازه بهت... کن هیگر یشد خسته ازم اگه.... کن هیگر_

 آروم یول.... زدمت که  یروز همون   عوض در... یبزن منو یحت

  ذارمینم من.... مونیزندگ سر میبرگرد ایب یول.... دالرام شو

. بشه نابود مونیزندگ  

. دمیکوب اش نهیس به مشت با  

  دلم تا یعوض نیشرو اون سراغ ینرفت یحت  تو.... شد نابود_

 یچ که یاریب بدست منو دل  یاومد دیع  روز ده.... بشه آروم

  عذابمون ینجوریا که برس رو  یعوض اون حساب برو... بشه

. داد  

 یجا نیا و.  نبود اخمش. کرد نگاهم. دیکش عقب  یکم را سرش

. داشت تعجب  

 دم نرفتم یول.... اش پرونده سراغ رفتم.... نرفتم  یدونیم کجا از_

  کنه فکر گذاشتم.... نکنه فرار دستم از و نفهمه یزیچ تا خونش

. دارم  شک بهت هنوز  



 به را یا هفته دو ی فاصله همان   باز انگار. شد  یجار اشکانم

  سرمان  بال آن که اسفند یروزها  نیآخر در درست و برگشتم عقب

. گرفتم قرار شد، نازل  

 محمد همان با را او داشتم.... نه من اما بود شده  آرام جواد محمد

 یسوختگ پماد را  دستم یرو که  کردمیم سهیمقا اسفند یآخرا جواد

  از آنکه یبرا  و انداخت تابهیماه درون مرغ گرید تکه چند و زد

: گفت میبردار دست ندیناخوشا یحرفها آن  

  رو ازایپ همون نیبش تو.... میبد مردم خورد به ییغذا عجب_

. کنمیم  سرخ رو نایا  من ریبگ پوست  

 بهانه.... من ختنیر اشک یبرا بود یمناسب ی نهیگز ازهایپ دیشا

. کرد  ینم یاعتراض اشک آنهمه به یکس دیشا که یا  

 ییچا دو جواد محمد شد،  سرخ  ها مرغ و شد  تمام که ازهایپ

. ختیر  

 همان  درون و  کردم سیخ را ها برنج که بود شده  تمام کار نصف

.  ختمیر را ازها یپ م،یبود کرده سرخ  را ها مرغ که یا تابهیماه  

.  بخور  توییچا نیبش ایب_  

 من به او نگاه. کردم اطاعت ختم،یر تابهیماه درون که  را ازهایپ

. ام چاي وانیل به من و بود  

 ،  نباشم کنارت من اگه یتونیم خوب.... یدیخواب زودتر تو شبید_

. یبخواب راحت  

: داد ادامه که ندادم را جوابش  



....  کردم نگاهت یه... زدم غلت یلیخ.... نبرد خوابم من یول_  

: گفت باز و  دیکش یپُر نفس  

. یمن یزندگ  تموم کن قبول_  
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:داد ادامه که کردمیم مزه مزه را ام ییچا  

 نکهیا از قبل... دالرام یکنیم  تموم رو یچ همه گهید فردا از_

.  بفهمن یزیچ افروز مامان و جان خانم  

 کشاند کجا به کجا  از. کردم نگاهش کردم،یم بلند که یسر همراه

. را بحث نیا  

....  بده مهلت من به گفتم بهت_  

  یروزا تمام  د،یع اول روز سه  دو از ریغ!.... قا؟یدق چقدر_

! ؟ یدینبخش هنوز ...  کمه؟ هنوز... میبود باهم رو  دیع التیتعط  



.... محمد نیبب_  

:  گفت تیجد با  

.... روانشناس  دکتر شیپ رمیم  دارم هنوز من.... نیبب  تو.... نه_

 با  و یایب جلسه هی هم تو خوامیم.... داره ادامه درمانم جلسات هنوز

  من ،ینبخش منو  گفت بهت من دکتر اگه... یبزن حرف من دکتر

. ندارم باهات یکار چیه گهید  

.... ستین دنیبخش از من ترس م، یبگو او به دیبا چطور  دانستمینم

. است شک نیا ی ادامه  از من ترس  

:دیپرس که کردم  نگاهش تنها  

   ؟یندار قبول منم دکتر  حرف.... ه؟یچ_

.... شده ختهیر ها حرمت.... محمد_  

. کرد بلند را شیصدا نداده ادامه هنوز  

 یخوایم.... ؟یکن  چکار یخوایم شده ختهیر ها حرمت چون خب_

  یبر یخوای م دمیشا ای بخنده بهمون  یعوض نی شرو اون یبذار

   اون؟ شیپ

.  کرد مردد مرا باز اش جمله آخر  ی تکه نیهم  

.... ترسونهیم منو تو تفکر  نی هم.... نیهم_  

.  دمیکش عقب را خودم  که زیم یرو زد  محکم چنان  



  شب هر.... یفهم ینم منو حال تو.... دالرام یکرد ام خسته گهید_

 تو که یزندگ  سر ،یچ سر.... الیخ و فکر شب هر...  سردرد

. یکنیم  خرابش یدار  

. کردم تنگ ش ی برا را چشمانم  

....  بود یک !.... کردم؟ خرابش من دیببخش_  

:زد ادیفر نگفته  

 تو ،یگفت دروغ بهم ینبود تو ... کردم خراب  من.... من آره_

 که  من چون چرا؟ .... مقصرم من  فقط.... یکرد یمخف ازم ینبود

 یچ همه مقصر  تونهیم من  از بهتر یک دارم، اعصاب مشکل

! آره؟.... باشه  

 و داد هل عقب به را اش یصندل  تیعصبان با بعد  و گفت حرص با

. اطیح سمت رفت  

 فوت آشپزخانه یفضا در و کشاند  لبانم مرز به را نفسم رفتنش

. شد  

 به قادر اما کردم آب را   یبزرگ ی قابلمه. شد ییغذا عجب واقعا

. رفتم جواد محمد دنبال ناچار. نبودم کردنش بلند  

  را دورش یخاکستر دود همان باز و بود نشسته اط یح ی پله یرو

.  بود کرده احاطه  

 نیب گاریس که یدست همان یرو  زدم حرص با و رفتم جلو

. داشت انگشتانش  



:دیکش ادیفر که افتاد گارشیس  

....  ه؟یچ گهید_  

.... نکش گاریس_  

.  دوخت چشم من به تیعصبان با  

 اریاخت... کنم داغون  رو ام هیر خوامیم.... داره یربط چه تو به_

!ندارم؟ نمیا  

. گمیم خودت خاطر واسه!.... محمد؟ یکنیم  لج یدار یک با_  

.  دیچرخ من  سمت اش تنه مین  

 حتما ،یبود اگه!.... ؟یهست منم فکر به مگه تو!... واقعا؟_

 هی.... ادیم سرم یی بال چه بپاشه، هم  از مونیزندگ اگه که یدونستیم

. کنهیم  داغون رو ام هی ر که  یگاریس نی ا از بدتر یزیچ  

:  گفتم جان، خانم ی خانه وانیا یها نرده به هیتک  

....  گاز رو بذارم تونمینم رو آب ی قابلمه کن ولش رو نایا_

.  کمک ایب.... شده رید.... کنم آبکش برنج خوامیم  

. برخاست و زد شیموها به یچنگ و دیکش یبلند پف  
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بهار #  

 

 

  شروع جان خانم ی خانه به ما، یادماندنی به سفر که ما ی خانه از

 بابا نیماش  در آقا یعل و من اصرار رغم یعل  خانم حاج شد،

. نشست  

  یماندن ادی به  سفر آن از تا آقا ی عل و من یبرا شد  یفرصت باز و

. میکن استفاده کردن، صحبت و بودن هم کنار یبرا  

 یکل آقا یعل. بود خلوت جاده و میکردیم حرکت  بابا سر پشت ما

. میبخور هم با راه در تا بود دهیخر میبرا یخوراک  

. آقا یعل سمت  گرفتم  و کردم باز را یپسیچ پاکت  

.... دییبفرما_  

.... جان  بانو ممنون_  

  بهار گفت،یم  من به شهیهم آخر. کرد ام زده ذوق د،یجد لقب نیا

! خانوم  



 و برداشت یپس یچ و کرد دراز دست که نشست لبم یرو یلبخند

.  من  لبان سمت گرفت  

. دارمیبرم خودم ممنون_  

. محبته پسیچ یکی نیا حاال_  

  کرد،یم من میتقد و زدیم محبت برچسب هی را یز ی چ هر نکهیا از

. گرفت ام خنده  

. نشم زده محبت وقت هی.... من  به دیدار محبت ی لیخ شما گمیم_  

.  دیخند  

  ی جهینت همانجا گرفتم میتصم که میکرد سکوت یا قهیدق چند

 حاج ی خانه  در مانیزندگ شروع به نسبت را ام یریگ میتصم

. میبگو او به خانم،  

... دیس آقا_  

.... خانوم بهار بله_  

.  کردم فکر شما حرف مورد در یلیخ من_  

. دیچرخ  سمتم سرش  

   حرف؟ کدوم_

.  گهید خانم حاج با یزندگ_  

.... بله.... آهان_  



 مثل  رو شونیا.... اومده خوشم خانم حاج از یلیخ.... من.... خب_

....  که بگم خواستم.... دارم دوست خودم مادر  

.  است من  حرف ی ادامه دنیشن منتظر  چقدر که بود مشخص کامل  

  یکم من  و کردیم نگاهم کباری هیثان چند هر. کردم  نگاهش

. گفتن یبرا  کردم طنتیش  

.... خب_  

:  گفتم خنده با  

  ؟یچ خب_

..... گهید حرفتون ی ادامه خب_  

. خواند را دستم خودش که کردم جمع را ام خنده  

   د؟یکن تیاذ منو دیخوایم پس_

:گفتم شدینم  جمع قهیطر چیه  به که یلبخند با  

. رمیبگ باج خواستم.... نکنه خدا که تیاذ_  

:د یپرس زنان لبخند  

  روز کی یتو بوسه تا صد.... دمیم هم باج.... خانم بهار چشم_

   چطوره؟

. گرفت ام خنده  

!! تا صد_  

: دادم ادامه دمیخند یم که همچنان  



!!  روز هی یتو_  

: گفت خنده با هم او  

. امیم بر  پسش از من_  

: گفتم مقدمه یب و کردم جور  و جمع را لبخندم  

. ندارم مادرتون شیپ یزندگ  با یمشکل من_  

  در را مفهومش  تا کرد تکرار دوباره را ام جمله. انگار کرد هنگ

.  ابدی  

.... یعنی.... دیندار  یمشکل  من مادر شیپ یزندگ با_  

. کنم یزندگ خانم حاج ی خونه دوم ی طبقه حاضرم یعنی_  

.  شد بلند یشاد به شیصدا  

 متانیتقد بوسه تا ستیدو من.... کمه صدتا..... خانوم بهار یواااا_

.  روز سه  یتو اما.... کنمیم  

.  خنده شدت  از گرفتمیم درد دل داشتم گهید  

 مهلت روز  سه شد که تا  ستیدو بود، روز هی یتو صدتا_

!  ه؟یچطور کتابش و حساب نیا.... د؟یگرفت  

. افتاد خنده به من ی خنده از هم او  

  هیتسو روزه هی گفتم بود شما  به ادمیز محبت از اول یتا صد_

  خانومه حاج به شما محبت خاطر واسه دوم یتا صد اما کنمیم



 در چه تره، یطوالن  زمانش هم داره فرق بوسه نوع هم  نیهم واسه

.  طول  در چه و  عرض  

 و کنسول یرو  گذاشتم را پسیچ پاکت. خنده از شدم سرخ گهید

.  افتاد خنده به من با هم او. خنده از کردم غش  

  بهار چقدر.... بودم دهیند رو خانوم بهار ی خنده حاال  تا.... جانم_

! بزنه هم شکوفه ه ی که االنه.... خندهیم قشنگ خانوم  

  خنده باز کالمش آخر ی جمله با  که آمد یم بند ام  خنده داشت تازه 

. گرفت ام  
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 یوقت اما. بود یخوب  یول کوتاه سفر. میدیرس جان  خانم ی خانه به

 جواد، محمد یشانیپ یرو اخم دنید  با م،یدیرس جان  خانم ی خانه به

. دیلرز دلم  

  جواد، محمد یها اخم یول شده حل آندو مشکل که  کردم یم فکر

. گفتی م گرید زیچ کی  

 هم دیشا. زدیم لبخند و بود آرام خوب دالرام جواد،  محمد عکس بر

!  کند یباز نقش بود بلد خوب  

 و کردند فیتعر الو و مرغ خورشت از همه  ناهار، ی سفره سر

 دالرام و جواد محمد پختدست خورشت ان که گفت جان خانم

. است  

 زده  کنارش که ییحرفها و یآشپز کار همان که نبود سخت حدسش

. بود کرده شکرآب  را شاننیب  یطور بود، شده  

  بعد دالرام با تا آمد شیپ یفرصت ناهار، یظرفها کردن جمع از بعد

. بزنم حرف  ها مدت از  

   باز؟ شده یچ.... دالرام_

  را  سوال نیتر بیعج انگار دیچرخ  صورتم یتو یطور  نگاهش

. بودم دهیپرس  

! اومده؟ شیپ یدیجد ی مسئله مگه!... باز؟ شده یچ_  

.  زدم آشپزخانه وارید به هیتک  

!دیبود هم شیپ  اولش، روز چند  جز رو دیع تموم شما!.... دالرام_  



. کرد نگاهم شستیم را ظرفها  که همانطور  

   ببخشمش؟ دیبا میبود هم  کنار چون خب_

! دالرام_  

. کرد نگاهم یعصب  

. شکاکه آدم نیا.... یفهم ینم حالمو تو.... بهار کن بس_  

!  ؟یگیم یدار یچ!.... دالرام_  

.... باز و میزندگ سر برگردم ترسم یم من.... یدیشن که  همون_  

  یاونطور نامرد نیشرو اگه هم دفعه نیا.... نداره وجود یباز_

. دیکشینم نجایا به کار کردی نم تیاذ  

. آمد آشپزخانه سمت مامان  موقع همان  

.  کجاست عروسم گهی م همش خانم حاج که هیبق شیپ برو ایب بهار_  

 و خواند را نگاهم مفهوم مادر و . رفت مادر سمت دیترد با نگاهم

: گفت آهسته  

.  زنمیم حرف باهاش من_  

 اشاره دست با خانم حاج شدم، اتاق وارد تا. هیبق شیپ برگشتم ناچار

  سکوت از خانم حاج و نشستم دیس آقا کنار. نمیبنش دیس  آقا کنار کرد

: گفت و کرد استفاده جمع  

 خانم از رمیبگ اجازه هی خواستم میهست جمع همه که حاال_

  د،یع التیتعط بعد  که دیبد یا اجازه هی.... بزرگ خانم.... بزرگ



  براشون مراسم هی زودتر و عقد  یکارا دنبال برن جوون دوتا نیا

. میریبگ  

. ماند خانم حاج صورت یرو نگاهش  جان خانم  

 من.... دیبگ شما یچ هر.... هیحرف چه نیا.... خانم؟ حاج دیمن با_

  سر برن بعدم و بشه برپا دوتا نیا مراسم زودتر که خدامه از

. نمیبب رو ام رهینب زودتر منم بلکه شونیزندگ  

. کرد نگاه بابا به لبخند  با خانم حاج  

  آخر و عقد  یکارها دنبال برن نیفرورد 14.... دیموافق اگه_

.  شونیزندگ سر  برن هم تابستون  

:  گفت بابا که دمیشن اما انداختم ری ز به را سرم  

. دیدونیم صالح  زور  هر... ستین یمشکل چیه_  

 از داشتند همه بود، بدر زدهیس   یبرا مسافرت آن  انگار نه انگار

  رفتن یبرا هم یلیخ انگار و زدندیم حرف دیس  آقا و من مراسم

  خانم د،یرس جهی نت به ها صحبت یوقت که یحد تا داشتند،  عجله من

.  برخاست و  گفت یعل ای جان  

  به میبپز اش هی امشب  کنم درست  رو یشیآت اش هی  لیوسا برم من_

.  جوونا نی ا یخوشبخت تین  

  و شد اتاق وارد  مادر برود رونی ب اتاق از خواست جان خانم تا و

: گفت یشوخ  به جان خانم  

.  زن  مادر یچطور_  



 ییجدا. بست را  میگلو راه بغض لحظه همان از اما. دنیخند همه و

. بود سخت یلیخ میبرا مادر از  
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 بزرگ ی کنده چند دیس آقا و جواد  محمد کمک  با. بود شده شب

 خانم. میآورد جان خانم آش یبرا را باغ ته ی شکسته یها درخت

  اش بزرگ ی قابلمه مادر و کرد  پهن یانداز ریز  وانیا یرو جان

. دیمال گل را  

 ی قابلمه د،یس  آقا و جواد محمد کمک با گرفتند، آتش که ها کنده

. گذاشتند ها کنده یرو را  آش ی شده آب  

. شد رهیخ ها کنده سوختن ییبایز به و نشست ییجا یکس هر  

. کنارم دیس آقا البته و پله یرو من  



 با هم خانم حاج آتش،  همان کنار یکیپالست یصندل  یرو جان خانم

  گرم آتش یگرما  با شیپاها تا نشست کنارش جان  خانم اصرار

. شود  

  پهن انداز ریز  یرو  هم آصف بابا و افروز مامان و بابا و مادر

.  وانیا یرو شده  

. جواد محمد و دالرام اما و  

  نییپا ی پله ی رو تنها دالرام و بود ستادهیا آتش کنار جواد محمد

. وانیا  

.  شود حل شانی هردو مشکل سال  آن کردم  آرزو شان یبرا دل ته از

. برگردد اش یزندگ به دالرام هم و شود خوب جواد محمد حال هم  

  محمد ناخواسته یگاه گه دمیدیم که بود دالرام سمت شتریب نگاهم

 ای دانستینم هم خودش یحت. گرفت ام خنده. کندیم نگاه را جواد

. است جواد محمد شی پ دلش هنوز که کند انکار خواستیم هم دیشا  

:گفت که خانم حاج یصدا با آمد جوش که قابلمه آب  

.... صلوات جوونا یخوشبخت واسه_  

. فرستادند صلوات بلند همه  

  قابلمه درون و آورد بود پخته پز زود در که را یحبوبات جان خانم

  و زد هم را قابلمه یمحتوا ، آش مخصوص  بلند ری کفگ با و ختیر

: گفت  



  بغلشون کوچولو هی جمع، یتو جوون دوتا نیا گهید سال که یاله_

. باشه  

. گفتند نیآم یاله بلند همه  

 محمدجواد نه، ما،  عکس بر اما خجالت از میشد سرخ دیس آقا و من

.  اوردند خودشان یرو به دالرام نه، و  

:  گفت دوباره باز. رفتینم رو از هم جان خانم اما  

.  نمیبب هاتونو بچه نمردم تا من که  دیاریب هم سر پشت تا دو یاله_  

. شد بلند همه  اعتراض یصدا  

.  جان خانم بده عمر بهت سال صد خدا_  

: گفت تیعصبان با جان خانم  و گفت مادر  

 دالرام و جواد محمد بچه که نی هم!...  چکار؟ خوامیم سال صد_

.... بسمه دیس آقا و  بهار ی بچه هم بعدش و نمیبب رو  

  جان خانم از را  آش بزرگ ریکفگ  و رفت جلو ی فور جواد محمد

.  گرفت  

 یوقت دیزنیم حرف  یاحساس االن شما.... جان خانم  من به دیبد_

  ری کفگ نیا من به دیبد.... دیشی م مونیپش سرتون ختنیر ها بچه

. کنم باطل رو  دعاهاتون همه تا رو ییجادو  

  ریکفگ که ینیح  در جان خانم اما دنیخند جواد محمد  حرف از همه

:  گفت زدی م هم جواد محمد و دادیم او به را  

. دیبفرست صلوات باشه شده بابا خودم پسر نیا گهید سال یاله_  



 نگاه جان خانم  به چپ چپ جواد، محمد که فرستادن صلوات همه

:  گفت و کرد  

 ای.... جان دیس اصال.... دیریبگ رو  تون ییجادو ر یکفگ مینخواست_

. یریبگ حاجت بزن هم رو  زیسحرآم آش نیا  ایب شو بلند یعل  

. برخاست دیس آقا همه ی خنده با  

  در را ری کفگ کباری دیس آقا تا و داد دیس آقا به را ری کفگ جواد محمد

: گفت جان خانم چرخاند، قابلمه  
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....  بده قلو دو هی بهت خدا یاله پسرم ماشاهللا_  

:  گفت بلند خانم حاج و دندیخند همه  

.... نیآم یاله_  



  گردن مثل من،  از بدتر هم دیس آقا  و شد سرخ بناگوش تا میها گونه

. آش ی قابلمه سمت  کرد خم را سرش ها شکسته  

.  شد یسبز نوبت و خورد آش با قُل هی هم اش حبوبات کم کم  

  شب آش همه انگار. خودش یبرا داشت یمراسم  هم  یسبز ختنیر

. بودند گرفته اشتباه ، ینذر آش با را ن یفرورد زدهمیس  

  نوبت به یکس هر. شدند جمع  آش دور همه شد  ختهیر که یسبز

: گفت جان خانم که زدیم هم  را آش  

.  بزن هم   رو آش ایب شو  بلند.... دالرام_  

. برخاست بود کرده سکوت لحظه آن تا که دالرام  

.  زدن هم یبرا نداشت یجان  دستش اما گرفت  را ریکفگ آنکه با

  که یاخم همان با و ستادیا کنارش جواد محمد لحظه همان درست

  را  آش هم، با  و گرفت را ریکفگ چوب یانتها نداشت، معنا اصال

. زدند هم  

  یدعاها آن از ی کی جان خانم باز و فرستادند صلوات شانیبرا همه

. آورد لب  به را خاصش  

. کنه نیریش بچه هی با رو تونیزندگ خدا یاله_  

. گفتم نیام دل ته از  

!  شد خوشمزه آش آن چقدر  

  سازگار خوب آش  یمحتوا با جان خانم یدعاها و صلوات بیترک

. انگار بود  



 و ختیر یا کاسه ،یکس هر یبرا  جان خانم شد،  حاضر که آش

 نیتزئ داغ نعنا با جواد محمد داغ، ازیپ با دالرام کشک، با مادر

. کردند  

 خواب نوبت آش، از بعد و خوردند را  اش آتش همان  دور همه

. شد  

 که بود ادیز آنقدر البته. یخال اش ی قابلمه و بود شده خاموش آتش

.  گذاشت بدر زدهیس  روز یبرا  آنرا جا خانم و ماند قابلمه کی  

 با جان خانم. بود ها خواب اتاق میتقس نوبت آش،  میتقس از بعد

 و دالرام به یکی.. دیس آقا و من به  خواب اتاق هی خانم  حاج اصرار

 بابا و خودش و داد خانم حاج و  مادر به هم یکی و.... جواد محمد

  در جان، خانم ییرایپذ اتاق در ار یمه بابا و  افروز مامان و آصف

.  دندیخواب اول ی طبقه  

. شدم معذب یل یخ اول. بودمیم دیس آقا کتار که بود یشب نیاول نیا  

 حس نیا دمید یوقت اما کنم فرار اتاق از یا بهانه به خواستمیم مدام

. گرفت ام خنده است مشترک  

: گفت مقدمه یب دیس آقا که کردم دراز اتاق یکرس ری ز را میپاها  

  وقت یعنی.... نشد.... دادم دست از رو امروز ی بوسه تا صد_

. نشد  

:  گفتم و کردم  مهار را ام خنده  

. دمیبخش رو  اش همه من_  



.  نگاهم یکرس گرید طرف از  و کرد بلند سر  

. کنمیم شروع فردا از... خانوم بهار خدا رو تو نه_  

 بالشتم کنار و زدم تا و برداشتم سرم یرو از  را ام یروسر

. گذاشتم  

.... دیس آقا ادهیز وقت حاال_  

:گفت که بود من به نگاهش  

.... هست  وقت االنم  البته_  

: گفتم کند یاقدام آنکه از قبل و دمیکش دراز یفور  

.... ریبخ شب_  

:گفت اما ببندد چشم هم او بلکه بستم چشم  

! د؟یزنیم خواب به رو خودتون دستم، از فرار یبرا گهید حاال_  

 و. دیدینم را لبخندم او قطعا. کردم سکوت اما آمد لبم یرو لبخند

. آمد سرم یباال بعد یکم  

  به یا بوسه که کردم  حس ام بسته یها پلک پشت  از را حضورش

 یوقت اما.... بود الزم ریبخ شب یبرا حتم به یکی. زد ام یشانیپ

. گرفت ام خنده دیرس یچندم و ستیب به بوسه تعداد  

. کند ادا شب  همان را بوسه تا صد بود کرده قصد او  
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 داریب خواب از دیس آقا ی بوسه با هم نیفرورد زدهمیس روز صبح

. شدم  

:گفت که زدم شیرو به یلبخند  

.... کم هی  اتاق یهوا شبید.... خانوم بهار  ریبخ صبحتون_  

: گفتم و شدم زیخ مین نگفته  

. بودا گرم خوب یکرس ریز یول بود  سرد کم هی آره_  

. دیخند و  کرد نگاهم  

.... اتاق یهوا شبید.... نه_  

:دمیپرس تعجب با  

   ؟یهست  ییگرما شما پس!.... بود؟ گرم_

.  دیخند صدا یب و زیر  

. بود یبهار یبهار اتاق یهوا شبید.... نه_  

. نشستم و خنده ریز زدم بلند حرفش از  



 رو صبحانه جان خانم حتما که نییپا میبر ببافم  رو  موهامو من_

. کرده حاضر  

: گفت و گرفت دستم از  آوردم در فمیک  از تا را ام شونه  

....  کنمیم شونه خودم_  

: گفتم خجالت با و کردم او به را  پشتم من بعد و  

..... شرمنده_  

.... یقشنگ نیا به یموها.... ه یحرف چه.... شرمنده  شما دشمن_

 کوتاه  رو موهاتون دمینم اجازه بهتون اجازتون، با.... خانم بهار

. دیکن  

  اجازه؟ یب ای بود  اجازه نیا االن_

.  دمینم اجازه اجازه، یب شما، ی اجازه با_  

. باز دمیخند  

.  ندارم کردن غش حال من دینکن یشوخ یصبح اول.... دیس آقا_  

  ببافم؟_

.  شهیم زحمت_  

 بهار هی که  من یبرا مخصوصا.... رحمته  که خانوم بهار_

.  بهاره فقط من  یفصال ی همه دارم،  یاختصاص  



  احساس همون با بافت را میموها او و گرفتم نییپا  را  سرم ذوق با

  موج دستانش یال البه و بود گرفته نشات عشق از که یقشنگ

. زدیم  

  و بودند داریب همه. میرفت نییپا ها پله از هم با م،یموها  بافت از بعد

  یم سفره سر دیبا که میبود ینفر نیآخر دیس  آقا و  من انگار

. مینشست  

: گفت زیت نگاه کی با جان خانم و خجالت از شدم آب  

. دییبفرما.... داماد و  عروس به به_  

 یبرا خانم حاج. دنبالش به من و  کرد سالم و شد  سرخ هم دیس آقا

: گفت  و کرد باز جا ما  

  کره و ریپن اون از یکی خانم، مستانه.... ریبخ صبحتون... سالم_

.  طرف نیا دیبد رو  ها عسل و  

. خانم حاج چشم_  

 به حواسش یکس هیبق انگار داشت را ما یهوا خانم حاج که آنقدر

. نبود ما  

. دالرام و محمدجواد جز بودند همه. دیچرخ  جمع نیب نگاهم  

   کجان؟ دالرام و جواد  محمد پس_

:داد را جوابم مادر  



 تاول یبدجور  امروز.... بود سوخته دالرام دست روزید انگار_

 هی تا روزکوهیف مارستانیب ن یهم رفتند جواد محمد  با بود، زده

.  نکنه عفونت که کنه پانسمان  

  بود؟ بدجور یلیخ.... کردمیم پانسمان براش خودم_

. کرد اعتراض هیبق یجا به بزرگ  خانم و داد  تکان یسر مادر  

.  دیبخور رو صبحونتون.... دینکن بد رو همه حال سفره سر حاال_  

 کره کوچولو لقمه هی دیس آقا که بود نییپا سرم. کردم سکوت ناچار

. داد  دستم عسل، و  

: گفتم آهسته  

....  ممنون_  

.  گرفت قرار دستم انیم یبعد ی لقمه  گذاشتم، دهان به را لقمه تا و  

 دمید که نیهم. انهی هست ما به حواسشان هیبق نمیبب کردم ینگاه

: گفتم ستی ن ما به حواسشان  

....  خوامینم لقمه گهید ممنون_  

: دیپرس گوشم ریز و کرد  کج را سرش  

....  چرا؟_  

.  نهیبب یکس خوامینم_  

 که بود لحظه آن تازه. نگرفت لقمه گرید و یا  لحظه کرد نگاهم

. است شده ناراحت دیشا کردم فکر  



  شوهر و زن  او و من.... مگر؟ شدیم چه دند،یدیم هم هیبق اصال

.... گرید میبود  
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 لیوسا تند و تند عجول، یها آدم مثل. شد خورده که صبحانه

:  گفت مادر  که نیهم و کردم  جمع را صبحانه  

....  نباشه تنها آقا یعل شیپ برو_  

 که کنم اشاره خواستم. ستادمیا اتاق در چوب چهار خواسته خدا از

. میبزن قدم اطیح در هم با و دیایب رونیب اتاق از  

  رد،ینگ لقمه میبرا گرید بودم گفته نکهیا بخاطر من  از کردمیم حس

. بود شده ناراحت  

. نکرد نگاهم کردم، نگاهش و ستادمیا اتاق در ی آستانه قدر هر اما

!  دیدینم اصال مرا انگار او و او یرو بود شده  زوم من نگاه  



! بود؟ شده ناراحت من از حد نیا تا یعنی  

:  گفت اریمه بابا سر آخر که ستادمیا در ی آستانه در آنقدر  

. داره کارتون  بهار کنم فکر .... آقا یعل_  

 در چهارچوب کنار از زده خجالت من و آمد سمتم آقا یعل نگاه

.  رفتم کنار  

. ستادی ا مقابلم و آمد رونی ب اتاق از هم او  

  شده؟ یچ_

.  دییایب دنبالم_  

  انوار و نبود گرم آنقدر هوا هنوز. جان خانم  وانیا سمت رفتم

.  گرفتینم را جان خانم  وانیا د،یخورش  

 خواستمینم اما نبود کنترل قابل که نشست بدنم بر یلرز سرما از

.  بزنم را میحرفها هیبق مقابل در  

: گفتم و گرفتم را دیس  دستان یفور  

  د؟یشد ناراحت من از_

. شد تر متعجب من  حرف نیا با متعجبش نگاه  

!  ناراحت؟_  

:گفت که دمیلرز کنجکاوش نگاه مقابل باز  

.... تو میبر خب  ،یلرزیم یدار_  

.... فقط بگو بهم شما.... خوبه نجایهم.... دیس آقا نه_  



 دستانم که آنقدر. داشت لرزش سرما سوز از هم میصدا نیطن یحت

:گفت  و گرفت را  

. سرده نجایا.... بزن حرف باال ی طبقه میریم خب_  

.... باشه_  

: گفت و گشود میبرا را   خانه در یفور  

. نباشه زشت که امیم  من گهید قهیدق چند برو شما اول_  

  قبل شب که یاتاق همان سمت دمی دو سرما شدت از و کردم اطاعت

.  میبود گذرانده آن در را  

  باز سرما شدت از و دمیخز یکرس  ریز که بود براه  یکرس هنوز

.  دمیلرز  

  و شد باز اتاق  در که کرد گرمم  زود یلیخ یکرس  ریز گرم یهوا

.  وارد آقا یعل  

 نگذاشت که نمیبنش الاقل خواستم من  و بست سرش  پشت را اتاق در

. نشست کنارم  هم خودش و  

. یهست ییسرما یلیخ شما  انگار.... باش راحت... نه_  

.  شد سرخ آتش میها گونه  

....  کم هی_  

.  دیخند  

.  دیبگ دیخواستیم یچ حاال خب!.... کم؟ هی_  



.  دیببخش_  

....  ببخشه خدا_  

.... دیببخش بگم خواستمیم واقعا نه_  

.  دیخند  

  ؟یچ واسه_

. دیری نگ جمع یجلو گفتم که شما محبت  یها لقمه واسه_  

.  دیخند ز ی ر زیر و انداخت نییپا را سرش  

! ؟یخندیم چرا!.... آقا یعل_  

. کرد بلند سر یفور  

.... یچیه یچیه_  

! د؟یخند چرا من جان.... نه_  

. نداشت  جذبه اصال که کرد یاخم  

 زبون به ییزایچ چه واسه رو خودتون جان!.... خانوم بهار.... ا  _

. دمیخند شدم ناراحت دیکرد فکر نکهیا از.... دیاریم  

 لقمه گهید گفتم اونکه از بعد رفتارتون کم هی نظرم به آخه_

. شد یجور  هی د،یرینگ  

.  کرد نگاهم  زنان لبخند  

  دلم کم هی یول نشدم ناراحت اما.... دونمینم  رو  جورش چه_

. د یکردیم درک منو حال خواستیم  



. کرد یخال رو دلم ته انگار آخرش ی جمله نیا  

! کردم؟ چکار سرم بر خاک یوا_  

  را سرم ی رو و شد بلند زانو دو یرو و دیگز   محکم را لبش

. دیبوس  

 ستین مهم اصال.... خدا به یچ یه.... خانوم بهار جون از دور_

. دیکن ولش  

. شمیم ناراحت دینگ اگه خودم جان به_  

. کرد  کج را سرش  

 دیبگ.... دیخوریم قسم رو خودتون جان نقدریا چرا  شما بابا یا_

.... من جان به  

 

 

 

 

گانه ی_هیمرض# محبوب سندهینو  قلم به        

 

     سندهینو واسم کانال  نکیبال یحت حرام_رمان_یکپ# 

 



           عشق  ثیحد کانال          

 

           • . • . •  

 

•┈┈••✾❣✾••┈┈• 

 @hadis_eshghe 

•┈┈••✾❣✾••┈┈• 

 

             اول پارت به رفتن        

 

https://eitaa.com/hadis_eshghe/18459 

   2چکیپ_مثل#

   نیآنال_رمان#

615_پارت#  

 

 

 



 

. نداشت یبُرش چ یه که ییها اخم  آن از. کردم اخم  

.... آقا یعل_  

: گفت زنان لبخند  

.... آقا یعل جان_  

. کوتاه ی جمله تک نیا از شدم آب انگار من و  

  د؟یکنینم درک منو دیگفت کردم  چکار من.... آقا یعل گهید دیبگ_

: گفت و انداخت نییپا را سرش  

. دارم دوستتون چقدر که دیکنینم درک منو_  

! ن یا جز داشتم را ی حرف هر انتظار  

 یایدن انگار می کرد نامزد که یروز  از.... ستین  من دست اصال_

  که فردا از اما.... بود دیع که روز چند نیا حاال... شده عوض من

   کنم؟ چکار  نمینب رو شما و سرکار  برم بخوام

  گرمش نگاه ری ز داشتم.... گرما شدت از شده آب یبرف آدم هی مثل

. شدمیم آب عشقش،  نیآتش یحرفها و  

:  گفتم و زدم پس را  یکرس یرو لحافت که آنقدر  

   م؟یبچرخ  باغ ته میبر!.... شد گرمم چقدر_

. آخه یخوریم سرما شما_  

. پوشمیم رو ژاکتم_  



 را ام یپشم یروسر  و برداشتم را ژاکتم یفور  من و  کرد نگاهم

. کردم سرم  

  م؟یبر_

.  کند پاک  را ام حافظه که بود قشنگ آنقدر لبانش یرو لبخند

. برخاست که بودم بایز لبخند آن ی رهی خ همچنان  

. آمد او بعد یکم و رفتم  من اول باز  

 بزرگ ی کنده کی یرو ه،یبق  چشم از دور جان خانم اطیح ته

. مینشست ن،یزم یرو افتاده  

  که خودش سمت دیکشیم محکم  مرا و بود میبازو به دیس آقا دست

:گفتم آهسته و دادم اش شانه  ی هیتک را سرم  

.  دیبمون ینجوریهم شهیهم دیبد قول من به.... آقا یعل_  

.... چشم یرو به_  

. زد  بهم را مانیها عاشقانه یبلند یصدا  موقع  همان و  

! دالرام_  

  و جواد محمد یصدا  اما بود دور دمانید از که ییجا  رفت  نگاهمان

. میبشنو  هم ما که بود بلند آنقدر دالرام  

. یکنیم یعاص منو یدار گهید_  

  ما قطعا. خانه داخل رفت جواد  محمد حرف به توجه یب دالرام و

 مقابل در را شیصدا آنگونه گرنه و میبود پنهان جواد محمد دید از

.  کردی نم بلند ما  



:دیپرس آقا یعل  

   چطوره؟ جواد  محمد حال_

.... بگم یچ_  

   بزنم؟ حرف باهاش من یخوایم_

....  هیعال که دیبکش  زحمت اگه_  

. زنم یم  حرف باهاش اداره تو فردا_  

! د؟یهست جواد محمد ی اداره  تو هم شما مگه_  

.  بوده معرفم جواد محمد خود.... شدم استخدام ها یتازگ_  

   د؟یریم هیسور.... هم شما_

 قلبم اش هیثان هر یبرا که کرد یمکث او و لرزاند را دلم سوال نیا

.  دیتپ قدرت پر و بلند  

  د؟یدیم بهم رفتن  ی اجازه شما_

. شد پاره قلبم یبندها تمام کردم حس  

:گفتم و اش شانه به زدم هیتک باز را سرم  

..... آقا یعل_  

. بغض  از دیلرزیم یبدجور میصدا  

. بدم دست از رو شما خوامینم من.... من_  

  مرا بود، انداخته میبازو دور که را  یدست همان با  اما نکرد نگاهم

. زد سرم به یا بوسه باز و خودش سمت  دیکش محکم  



.... بارشه فصل بهار چون.... کنندیم هیگر یل یخ خانوما بهار_

   درسته؟

.... دیس آقا_  

! یکنیم هیگر ینجور یا یدار شما نرفتم که هنوز... دیس آقا جان_  

.  بود سخت میبرا هم حرفش دنیشن یحت  

 یاقدام شما ی اجازه یب.... اما میدار یاعتقادات هی ما درسته_

.میکنینم  

. ممنونم_  

  همان دیشا  بهار، احساس نیباتریز!.... اش شانه بود یامن یجا چه

  من در زدم، اش شانه ی هیتک را  سرم سکوت،  در یوقت لحظه،

.  شد شکوفا  

 رنگ چه  احساس، نیا و. نداشتم آنروز تا که بیعج یاحساس

!  من قلب یرو زدیم داشت یخوش  
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  دالرام#

 

.  من یبرا شد یبتیمص هم جان خانم ی خانه بدر زدهیس  

 وحشت که شد آب پر چنان تاول و  زد یتاول چنان ام سوخته دست

! کردم  

. شد بحثم جواد  محمد با باز  صبح همان از و  

. بود شده کم طاقتش و بود یعصب انگار خودش. نبود من ریتقص

 که جواد محمد و شد بد حالم دستم دنید با صبح نماز  از بعد صبح

.  دیکشیم گاریس اتاق پنجره همان   کنار برد،ینم  خوابش گرید  

:گفتم او  گاریس و خودم  دست از یحرص  

.  کن خاموشش!.... جواد محمد شدم خفه_  

.  زد یپوزخند  

  و زدن یبرا دارم حرف بس از شدم خفه که من مثل یشد تازه_

. بشنوه که ستین یکس  

. دمیشن هم خوب.... یزد حرفاتو_  

.  انداخت  من به یتند نگاه  

! تو یداد  گوش هم چقدر_  



  که کنم سر را ام  یروسر خواستم گرمید دست با و برخاستم جا از

: گفت ی عصب و آمد جلو  

....  هنوز خوابن همه!... کجا؟_  

 که یدست همان.  گرفت را دستم که در سمت رفتم و ندادم یجواب

. دمیکش غ یج اریاخت یب من و بود زده تاول  

.... یآ_  

. نگاهم  متعجب و کرد  رها را دستم  

. زده تاول دستم_  

  باز ابروانش وسط اخم یحت. آوردم باال یکم نگاهش مقابل را دستم

. شد  

!زده هم یتاول چه_  

.  کرد نگاه را دستم دقت با و گرفت را دستم انگشتان سر  

  شده؟ یطور  نیا روز،ید  ناهار همون از_

:گفت که بکشم  دستش انیم از را ام پنجه خواستم.  دادم تکان یسر  

 ینجوریا دهیم  دارو و کنهیم پانسمان واست مارستانیب میبر ایب_

....بهتره  

  پوست بخواهد مارستانیب مبادا که دمیترسیم نیا از. بودم مردد

. بکند دستمو  



  مرا میپاها سرم،  را چادرم و کرد  تنم را مانتوم  خودش یوقت اما

. دیکش دنبالش  

. دید را ما مستانه م،یآمد نییپا که ها پله از  

!  ؟ صبح وقت نیا کجا.... سالم_  

 دکتر میبر.... زده تاول یبدجور دالرام دست.... مارستانیب_

.  نهیبب  

. دالرام دستتو نمیبب_  

. دادم نشانش ها پله یباال  همان از را دستم  

!  شد؟ ینطوری ا یک.... خدا ای_  

. دستم یرو ختیر روغن.... ناهار کردن درست سر روزید_  

  روزی د همون چرا تو... زده تاول یبدجور... مارستانیب دیبر آره_

!  خوب؟ دختر ومدین در کتیج  

  از ما و دیکش و  گرفت را گرمید دست جواد محمد که کردم سکوت

. میزد رونیب خانه  

 ، که ییبال ی برا بودم استرس تماما من م،یشد  که نیماش سوار

.  اوردیب دستم سر خواستیم مارستانیب  

. شد عوض رفتارش کال جواد محمد اما  

! بود شده مهربان باز  

. داشت دعوا من با قبل قهیدق چند نیهم تا که انگار نه انگار  



  قطع رو دستت  خوانینم نترس.... ؟یشد ساکت نقدر یا چرا حاال_

.  که کنند  

 شده گوجه کی  ی اندازه به که  دستم بزرگ تاول به که همانطور

: گفتم بود  مشهود میصدا در که یاسترس با کردم، یم نگاه بود  

.  ترسمیم_  

  و کرد دراز  سمتم را دستش قه یدق چند عرض در  و. کرد نگاهم

. خودش سمت دیکش و  گرفت را میبازو  

:گفت و  دیبوس را چادرم ی رو دیرس اش شانه به که ام شانه  

. من یداشتن  دوست یترسو_  
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. نبود هضم قابل میبرا جواد محمد رفتار رییتغ نیا  



 مارستانیب به. نداشتم رفتارش لیتحل یبرا هم  یوقت حال بهر

. میشد اورژانس وارد و میدیرس  

  بخش ضیمر تنها من و. نداشت ضیمر تا ده دیشا  مارستانیب کل

. بودم اورژانس  

!  آنروز بود یبیعج  روز چه و  

!  مارستانیب اورژانس و ن یفرورد زدهمیس  

.  آمد سمتم یپرستار خانم که یصندل یرو نشستم  

  شده؟ یچ خب_

:داد جواب جواد  محمد بودم، شده الل ترس از که یمن یجا به  

. زده تاول یبدجور و سوزونده  رو دستش_  

. رو دستت نمیبب_  

.  انداخت دستم به ینگاه پرستار که آوردم باال را دستم ترس با  

 و میکن پاره دیبا رو تاول نیا خب!.... زده هم یتاول  چه!.... اوه_

. میبردار یچ یق با رو پوست  

. همان من دل ته رفتن  ضعف و همان پرستار گفتن  

.  خوبم.... نه_  

.  گرفت را میها شانه جواد محمد که برخاستم  

!  کجا؟_  

.  کردم  نگاهش عاجزانه  



. کن ولم .... خدا به شهی م خوب خودش_  

 و رنگ..... نداره درد نترس.... است مرده پوست اون خانم نیبب_

  هی ستین که قلب یجراح!.... ده؟ی پر رنگت چرا.... نیبب رو  روش

. است ساده پانسمان  

 نشستم یصندل  یرو باز میها شانه یرو جواد محمد دست فشار با

:  گفت پرستار که  

  ؟یخورد صبحانه_

.  دادم باال نه، عالمت به را سرم  

.  نخوره بهم حالش که بخر شکالت تا چند هی براش برو شما خب_  

 یخال یها  تخت از یکی به هیتک پرستار و  رفت جواد محمد

.  زد اورژانس  

  ؟ شوهرته_

:  گفتم بود استرس و ترس از یناش که یحال یب با  

... آره_  

. ستین یزیچ نکهیا  نترس.... زمیعز ییترسو یلیخ_  

.  شد یجار اریاخت یب اشکانم  

  دنیکش درد طاقت گهید دمیکش  زجر هفته دو نی هم یتو بس از_

. ندارم  

.  رفت رژه چشمانم یجلو خاطرات  انگار و  



.... و نیجن  سقط تا گرفته cvs  شیآزما آن از  

  لحاظ از آنقدر گرید. بودم آورده کم. دیباریم  همچنان اشکانم

. نداشتم درد طاقت که بودم شده فی ضع یروح  

 و گذاشت دهانم  و کرد باز میبرا شکالت  هی یفور  و آمد محمدجواد

:  گفت باز پرستار  

!  ؟یترسیم یچ از یخوب نیا به شوهر_  

 دستم محکم جواد محمد. بستم چشم برداشت را یچ یق دمید تا بعد و

  همچنان  من و ختیر نیبتاد دستم یرو پرستار و گرفت را

.  ستمیگریم  

. دمیشن  گوشم کنار را جواد محمد یصدا  

 هیگر ینجوریا چرا.... خدا  به ستین یزیچ.... جان دالرام_

  ؟یز یریم اشک ینجوریا واسم رمیبم منم.... ؟یکنیم

: گفتم اعتراض به  و گشودم چشم  

.  محمد کن بس_  

. دیخند آهسته  

! ینگرفت ادی نمیا هنوز.... جواد محمد_  

 دیبریم یچیق با را تاول داشت که پرستار دنید  با موقع  همان و

. شد بد حالم  

. رفت  بود بدنم یتو که  یجون تمام انگار  



. کردم ضعف  

  کردن یچیق و  یبزرگ آن به تاول آن دنیبر دنید اما نداشتم درد

  صفر به فشارم انگار که کرد بد  را حالم آنقدر تاول، یرو پوست

. دیرس  

. محض یکیتار از شد پر چشمانم و افتاد عقب به سرم  
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 به چشمانم. داشت باد بزرگ بادکنک کی ی اندازه به سرم انگار

.  شد باز زور  

 سرم یباال یکس  و بودم اورژانس یخال یها تخت از یکی یرو

!  نبود  



. نگاه ام سوخته دست به و کردم بلند یکم  را سرم  

  ضعف و افتاد فشارم  یوقت. دمینفهم یچیه اصال. بود شده پانسمان

  را حالم شده، گاره تاول آن دنید  و صبحانه نخوردن و یصبحگاه

 بهتر میبرا ی نطوریا انگار و نشدم متوجه یزی چ گرید کرد، بد

. بود  

ُرم گرمید دست به  رگ در تند  و تند قطراتش که بود وصل یس 

. رفت یم دستم  

 پرده و آمد جلو. بود لبش کنج یلبخند. آمد محمد  که دینکش یطول

.  تختم لبه نشست و دیکش کامل را تخت دور یآب ی  

. نداشتم حال هنوز من و بود صورتم یتو نگاهش  

. شد تموم یدید_  

. مردمیم داشتم یدید_  

. دیبوس مرا و کرد خم سر و دیخند  

!  ؟یکنیم غش تاول هی سر.... رمیبم من یاله_  

: گفتم  حرص با و شد  یجار اشکانم  

 اون از اون.... یاوردین سرم بال کم هفته دو نیهم  یتو.... آره_

 دمیکش  یزجر چه یدینفهم اصال تو که یلعنت ا ن یا ید شیآزما

  هم ومده،ین جوابش.... یچ آخرش و دمیکش یاسترس  چه.... من

!...  ام؟ یشگاهیآزما  موش من.... شد مونیپش آقا هم و شد سقط بچه



  کن تمومش  ،یگیم یه حاال و  یآورد سرم ییبال  چه یدونیم تو

.... کن تمومش  

  را نگاهش و کرد یاخم. دیکش عقب را  سرش و خورد فرو را نفس

. دادم ادامه باز من و گرفت من از  

 یباردار اری و دیدونیم نه.... راحته زایچ یلیخ مردا شما واسه_

 تازه.... سخته چقدر سقط دیدونیم نه... هیچ مانیزا  دیدونیم نه ه،یچ

  ،ی شگاهیآزما موش رو زنتون د،یآیم هم ینیب بد و شک هی سر

.... و دیکنیم فرض  

: گفتم و چشمانم  یرو گذاشتم و آوردم باال را ام سوخته دست ساعد  

  شتریب ،یباش کنارم  که هم تو.... ستین خوب حالم.... محمد برو_

.  یاریم ادمی هامو یبدبخت  

. آمد پوزخندش  یصدا  

!! ارم؟یم ادتی هاتو یبدبخت من_  

  بخاطر دیشا . بودم شده اخالق بد من انگار حاال. کردم سکوت

. بود کرده نیسنگ  را سرم که بود ی فشار افت همان  

. شدم  مانیپش میحرفها از زود یلیخ  

. بود رفته محمد  برداشتم، چشمانم یرو  از را دستم ساعد تا اما  

. آمد سراغم  یقبل پرستار همان بعد یکم  

ُرم به ینگاه : گفت و انداخت س   



  غش  راه، به را داشتم، شما یآقا مثل شوهر هی اگه منم_

. یُمرد تو انگار شد نگرانت یطور یطفلک .... کردمیم  

ُرم از نگاهش . دیچرخ من سمت  س   

.  کردم پانسمان که رو دستت!.... ؟یکنیم هیگر چرا گهید حاال_  

:داد ادامه باز او و ندادم یجواب  

  یناز ناز  زنم بخره، زنشو  ناز اونقدر یوقت شوهر  خب یآخ_

. گهید شهیم  

. رفت و دیخند خودش و گفت خودش  

 مدام، دلم ته اما زدم  حرف بد. بودم جواد محمد فکر در اما من

.  میخورینم هم درد به گهید ما گفت؛یم ییندا  
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ُرم .  آمد پرستار با جواد  محمد شد، تمام که دستم س   

. بود برگشته دوباره ابروانش انیم اخم حاال  

 خونه رفت.... باشه داشته جهی گ سر هنوز ممکنه د،یکن  کمکش_

  نوشتم براش  هم  رو یسوختگ  یداروها... بخوره صبحانه حتما

  با اول.... کنه  باز را دستش پانسمان تونهیم فردا.... کنه استفاده

ُرم  بعد د،یکن سی خ رو دستش تاول یرو لیاستر گاز شستشو، س 

. دیبردار رو پانسمان  

  تا کردم زیآو تخت از را میپاها و دمیکش تخت ی لبه تا را خودم

. انگار نداشتم جون هنوز. زمیبرخ  

.  کرد میپا را می ها  کفش و آمد جلو جواد محمد که  ا سلوموشن آنقدر  

. زد گوشم در یا هیکنا آهسته باز پرستار موقع  همان و  

. خانم  ینازناز یباش داشته یخوب سال_  

 ت،یعصبان ای  حرص با جواد محمد و ستادمیا پا  یرو زحمت به 

. گرفت محکم را سالمم دست مچ دانم،ینم  

! کنم فرار دیترسیم دیشا  

  را سکوت و کردم کج پنجره سمت را  سرم م،یشد  که نیماش سوار

.  انتخاب  

. شد بلند شیصدا بعد یکم اما کرد سکوت اول هم او  

!یمن یها یبدبخت باعث تو گهیم من به_  

.  بده حالم... محمد کن بس_  



.  دیکش سوت گوشم که زد ادیفر محکم چنان ناگهان  

  حرف منم یبذار یخواینم چرا.... شدم خسته.... کنمینم بس_

! بگم؟ یک به رو دردام بدبخت من پس.... بزنم  

: گفتم آهسته و بستم ادشیفر یصدا از را چشمانم  

  به تا افتاد یم دیبا اتفاق نیا انگار.... جواد محمد میکن تمومش ایب_

. میخورینم هم درد به کنه، ثابت ما  

. داد سر  یعصب یا خنده  

  رفت کجا!.... کثافت؟  نیشرو  اون!.... خوره؟یم دردت به یک_

  دیبا! .... بود؟ دروغ همه!.... ؟یداشت که یاحساس و  عشق اونهمه

  رو زیچ همه بود، من اشتباه بخاطر میبگ حاال که اتفاق هی سر

!  ؟یکن خراب  

:دادم  جواب رمق یب باز  و دمیکش یآه  

  عشق نیا به تو اما.... بودم عاشقت.... یگرفت ازم تو رو احساسم_

.  یکرد شک  

. رفت باال شیصدا باز  

.... ام یروان ضیمر هی منم.... کردم اشتباه.... کردم غلط... آقا_

 رو نایا چرا.... بشم درمان دیبا منم.... کنم  اشتباه تونمیم منم

!  ؟یفهمینم  

  نیسنگ سرم. بود سقط از بعد یخون  کم عوارض دیشا. بودم خسته

.  خواستیم هیگر  ایدن هی دلم و بود  



! اشک و یدلتنگ احساس آنقدر.... واقعا شدمیم افسرده داشتم  

  و ستمیگر آهسته. شوم آرام تا کنم هیگر دیبا چقدر دانستمینم

. جان خانم ی  خانه به میدیرس  

: گفتم و شدم ادهیپ کرد توقف تا  

...  طالق یکارها دنبال رمیم فردا من... محمد_  

. کرد نگاهم یعصب  

.  من یروانکاو دکتر شیپ یایم  من با فردا تو_  

. نمیبینم یلزوم_  

. نمیبیم الزم من_  

: گفتم که کرد باز را  اطیح در  

 یزندگ باهم خوامینم گهید.... کن طالق ی آماده خودتو  حال بهر_

. میکن  

: دیکش ادیفر  نشده دور او از ی قدم چند هنوز و  

. ها یکنیم یعاص  منو یدار گهید!... دالرام_  

 

 

 

گانه ی_هیمرض# محبوب سندهینو  قلم به        



 

     سندهینو واسم کانال  نکیبال یحت حرام_رمان_یکپ# 

 

           عشق  ثیحد کانال          

 

           • . • . •  

 

•┈┈••✾❣✾••┈┈• 

 @hadis_eshghe 

•┈┈••✾❣✾••┈┈• 

 

             اول پارت به رفتن        

 

https://eitaa.com/hadis_eshghe/18459 

   2چکیپ_مثل#

   نیآنال_رمان#



620_پارت#  

 

 

 

. شد تمام هم ن یفرورد زدهمیس  

. هیگر و  داشتم بغض همش. بود یبد حال آنروز من حال  

 علت یحت من و  دیچکیم چشمانم از یاشک یگاه هیبق نگاه از دور

. دانستمینم را اشک نهمهیا  

  گرید و.... اشتباهاتم و خودم از یحت. بود گرفته یبدجور دلم

. نداشتم محمد با را ناتمام بحث نیا آمدن کش ی حوصله  

 قایدق دانستمینم هم  باز کردمیم کنکاش  وجودم اعماق در قدر هر

! است؟ بد  آنقدر حالم چرا  

.... گرید یطرف از و بودم ناراحت جواد محمد  از هم یطرف از

  گر،ید بُعد کی  از یحت و.... شیها محبت و هات توجه به وابسته

.  نداشتم هم  را اش حوصله  

.  روانکاو  دکتر شیپ رفتمیم دیبا جواد محمد خود قول به دیشا  

 خانه در یجلو همان  از من و. تهران میبرگشت همه بعد روز صبح

. خانه داخل رفتم جواد، محمد تند و زیت نگاه  رقم یعل بابا، ی  

 و رفتم اتاقم سمت. شدند متعجب همه بلکه جواد محمد تنها نه دیشا

.  دمیکش دراز تخت یرو و  



. شد باز بیمه یا ضربه با اتاق در که دینکش یطول و  

 خودم در که یعصبان چنان بود جواد محمد. در سمت برگشت سرم

. شدم مچاله  

  چادر سر  کش کنار که دیکش یجالباس زیآو پشت از چنان را چادرم

. شد پاره  

: زد ادیفر و کرد پرت سمتم را چادر  

  با امیم نییپا ی این گهید ی قهیدق ده تا اگه.... قسم مادرم جان به_

. برمتیم لگد و مشت  

  آن ترس از اما.  حالم شدن تر خراب یبرا بود یکاف  دشیتهد نیهم

. نداشتم گفتن جرات  وحشتناکش نگاه  

 خشم آنهمه و او با که داشتم ترس. دمیپوش لباس باز  من و رفت او

. برگردم خانه به بود، نشده درمان هنوز که یعصب یماریب یحت و  

. نداشتم  هم دنیپرس جرات شده الل یها آدم مثل اما  

  برم ترس که کردیم یرانندگ بد آنقدر اما زدی نم یحرف هم او

. داشت  

. شد باز ام شده  الل زبان ناچار  

.... محمد_  

 اشکانم که دیکش  سرم یغیج چنان  او و گفتم را کلمه هی همان خدا به

.  شد یجار  



  هردومون ای کشمیم خودمو با امروز..... نزننننننن حرف یچیه_

.  رو  

. بود شده زیلبر صبرش انگار و  

....  یفهمینم رو بدبخت من حال که ییتو.... منو یکرد  یروان تو_

 یحت.... شدمیم خوب داشتم من.... یکرد بدتر منم  حال که ییتو

....  نبودم یعصب  نداشتم، سردرد اما  خوردمینم هم رو  قرصام یگاه

 شبید از.... یکرد وونهید منو  باز حرفات اون با و یاومد تو اما

   ؟یفهمیم.... نذاشتم هم رو پلک االن تا

  استرس باز نامعلوم، ریمس  نیا از من و. رفتینم خانه سمت

 پارک ابانیخ  ی گوشه یبیغر  و بیعج طرز با یوقت اما. گرفتم

. گرفتم آرام یکم  شد، ادهیپ و کرد  

. شدمیم ادهیپ دیبا یعنی نیا و  کرد باز مرا سمت در خشونت با  

 وارد. رفتم  همراهش و شدم یکن گوش حرف دختر روز ان

  روانکاو دکتر شیپ هم مرا دمیفهم بود آنجا تازه که شد یساختمان

. است  برده خودش  

. انداختم دکترش مطب به ینگاه  و نشستم سالن یصندل یرو  

.  اش یضیمر لی اوا همان.... بودم آمده کباری دیشا  

  قدم و بود قراریب  هنوز  خودش اما نشستم، یصندل  یرو من آنکه با

.  زد صدا را او ،یمنش که زدیم  

. شماست نوبت.... پورمهر یآقا_  



  و اخم همان با و کرد ییراهنما اتاق در سمت مرا دستش با

.  کرد باز میبرا را  دکتر اتاق در تیعصبان  
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  طرف دو و هم  یرو به رو یصندل دو یرو. میشد  دکتر اتاق وارد

. مینشست دکتر زیم  

 جواد محمد دنید با که یگندم جو یموها با بود یانسال یم مرد دکتر

. زد لبخند  

  نیا همسر که است بنده افتخار باعث.... دیآمد خوش یلیخ خب_

   دخترم؟ یچطور.... نمیبب رو  قهرمان مرد

:  داد ادامه جواد محمد  که کردم سکوت تنها و انداختم نییپا را سرم  

  متاسفم د،یع التیتعط امیا یتو  مکرر یها تلفن بخاطر واقعا_

. دکتر  



  ضیمر هی د،یع التیتعط یتو حاال.... نبود یمشکل.... پسرم نگو_

  در من با شما همسر دخترم، خب.... مگه شد یچ داشتم، هم یتلفن

 ی عجوالنه تصمیمات  نگران هم یلیخ.... زده  حرف شما مورد

 جدا همسرت  از یگرفت میتصم چرا یبگ بهم شه یم.... شماست

  ؟یبش

  حرف یبرا  یخوب یروح حال واقعا آنروز. بودم کرده سکوت

  حال تا بود داده هم دست به دست زی چ همه انگار و نداشتم زدن

. زدیبر بهم شتر یب مرا یروح  

:  گفت من یجا به جواد محمد که شد یطوالن آنقدر سکوتم  

  کنه،یم سکوت ینجوریا یوقت یعن ی.... دکتر دینیبیم.... دییبفرما_

.... گهید  بزن حرف خب.... شمیم وونهید  

. دیباش منتظر رونیب دیببر فی تشر لطفا شما.... پورمهر یآقا_  

.... آخه_  

.  برو.... پسرم برو_  

  حبس نفس رفتنش. رفت و گفت  ی االهللا الاله لب ری ز جواد محمد

.  کرد  آزاد مرا ی شده  

  شوهرت.... دونمیم رو زیچ همه  من... بزن حرف من با دخترم_

  نتونستم که بود ختهیر بهم اونقدر.... زد زنگ بهم دیع امیا یتو

 ییها اتفاق بابت ی لیخ.... دمینم مشاوره دیع امیا یتو  من بگم بهش

 بهم خودت بار هی دارم دوست اما  شدم  متاسف افتاده، شما نیب که

.  اول از.... رو یچ همه.... یبگ  



 لحن ریتاث تحت دانمینم و افتاد دکتر به نگاهم. کردم  بلند را سرم

.  شد باز زبانم که اش، مهربانانه نگاه ای بود دکتر ی پدرانه  

 سرم که ییبال.... نیشرو با ییآشنا از. گفتم را  یچ همه اول از

  جواد محمد یضیمر بعد..... جواد محمد و من شدن عاشق.... آورد

... و ینیب بد و شک و نیشرو زیآم دیتهد یها امیپ و  

 ، ام گذشته خاطرات تمام گفتن  یپا دمید که آمدم  خودم به وقت هی

.  ام ستهیگر باز  

  من و گرفت سمتم را   زشیم یرو  یکاغذ دستمال ی جعبه دکتر

. برداشتم یکی  

 حق بهت.... افتاده تیزندگ یتو یسخت اتفاقات.... دخترم نیبب_

  که یریبپذ دیبا اما.... باشه شده  فیتضع روحت نقدریا االن دمیم

  دیبا تو.... بوده خودت یتجربگ یب ثمره اتفاقات نیا نصف حداقل

  به کرد، دتیتهد ن،یشرو سابقت،  نامزد که  یاول روز  همون

 یوقت اما یعصب و بود احوال ضی مر درسته.... یگفتیم همسرت

  کنترل خودشو یعصب انفعاالت ی حت تو، وجود بخاطر بود تونسته

 هم یگفتیم بهش اگه مطمئنا نکنه، بلند تو ی رو دست و کنه

  یتجربگ یب نجایا شما اما..... کنه کنترل خودشو  تونستیم

 یگفت بهش.... یگفت   هم دروغ بهش بلکه ینگفت تنها نه و.... یکرد

  تا یکرد پنهان ازش تویباردار.... یدار قرار یم یقد دوست هی با

....  دیفهم خودش  

.... دکتر  یآقا باردارم دمیفهم روز همون  هم خودم من_  



  و ینگفت بهش چون اما.... یدیفهم یک خودت که کنهینم یفرق_

  تصور نیا ،یگفت رو یچ همه نه،یبب لتویموبا یگوش خواست یوقت

 و یبگ بهش یخواستینم خودت  قطعا که، یکرد یقطع براش رو

. یکن پنهان ازش یخواستیم  

: داد ادامه  باز و کرد یمکث  
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  و حرفها و کلمات  از آدما.... داره یاثر هی کلمات دخترم نیبب_

 ییها برداشت کی نند،یبیم  و شنوندیم  ما  از که ییرفتارها

  درسته؟.... شد  هیقض نیا منکر شهینم کنند،یم

....  بله_  



 کارانه پنهان رفتار و حرفات با شما خوب.... خوب دختر نیآفر_

  انتیخ بهت دارم که یکرد القا را معنا نیا  شوهرت به ات،

  شما رفتار به باتوجه اما بوده یغلط تصور نیا که درسته.... کنمیم

.....  ستین دیبع چندان  تفکر، نیا  یالقا همسرت، ی عصب یماریب و  

  داره؟ دوستت چقدر شما  همسر یدونیم_

. شد مات دکتر چشمان  در نگاهم  

  بهم بارها.... کرده فی تعر رو  شما ییآشنا انیجر برام خودش_ 

  عاشقش شما اول که درسته گفته.... البته اتفاقات نیا قبل.... گفته،

 یحرفها  من.... شد شما  از تر عاشق اون ازدواج، بعد اما.... دیشد

  حرف نیا  صدق در اما.... کنمینم قبول لیدل  یب رو نمیمراجع

 با که یاول روز چون.... چرا؟ یدونیم.... ندارم  شک جواد محمد

  من به بود، اسارت دوران یها شکنجه  اثرات از یروح فشار اون

  حفظ خودشو ی زندگ بتونه که نداشتم باور یحت دی شا کرد، مراجعه

 یکی گفتم خودم با.... کردیم تحمل رو یادیز یروح فشار.... کنه

  بخاطر که یگیم بهم و یایم که نمیبیم رو شما بگذره که جلسه دو

 یزندگ  باهاش ی تونینم گهید شوهرت، یها کتک و شتم و ضرب

 یبرا.... دمینشن شما از وقت چی ه  رو،  یحرف نیهمچ اما.... یکن

  گفتم بهش دم،یپرس جواد محمد خود از بار هی.... بود بیعج خودمم

  هم رو همسرت  شه،یم شروع سردردات و شهی م بد حالت یوقت

  چشماش یتو اشک.... دخترم شهینم باورت.... ؟یزنیم کتک

  بعدش چون کنم  یکار نیهمچ که نکنه خدا گفت؛ بهم و نشست

 از شتریب یلیخ  شما  شوهر.... کنم نگاه چشماش ی تو تونمینم گهید



  عاشق اول یک ستین مهم.... داره دوستت یکن رو   فکرش اونچه

 داره تازه.... نکن ترکش.... مونهیم  عاشق یک که نهیا مهم شده،

  و روح سر یی بال چه دونمینم ،یبر اگه.... دهیم  جواب درمانش

  مهلت بهش.... است وابسته  بهت یلیخ.... ادی م پسر نیا روان

 واسه یباش یداشت یمهلت هی بذار که زنمی م حرف باهاش منم.... بده

.  کردن فکر  

. بود شده چم دانمینم  

 یاحرفه داشتم اما بود میگلو یتو بغض آنکه با  و زدیم تند قلبم

.  کردمیم لیتحل را دکتر  

 محمد نوبت و  آمدم رونیب اتاق از من دکتر، یها  صحبت از بعد

. شد جواد  

.  شدم منتظرش و نشستم سالن یصندل یرو  

 هم  باز جواد محمد چشم از دور تا بود یخوب فرصت انتظار نیا و

.  کنم فکر  

 گم  خورد،یم چرخ سرم در که یوار  رهیزنج  افکار پس، در زمان

. شد  

! شدم  منتظرش چقدر دمینفهم یحت من و  آمد جواد محمد  

 یول آرام. بود شده  تر آرام انگار میآمد رونیب که  دکتر مطب از

:گفت که بود اش یشانیپ  وسط یقبل محکم  اخم همان. یجد  

. بابا ی خونه برمتیم_  



.  کردم نگاهش. و دیچرخ سمتش   سرم که آنقدر. شدم متعجب  

  که بابا ی خانه  در یجلو مرا و بود  نکرده یشوخ  قطعا. بود مصمم

. کرد نگاهم لحظه کی کرد، ادهیپ  

 تا. کرد مانمیپش که انداخت جانم به یآتش هی نگاهش، کی همان

.  رفت اما بزنم، یحرف خواستم  
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 سمتم مستانه و بابا خاص نگاه  ورودم با و برگشتم خانه به ناچار

. آمد  

  کو؟  جواد محمد_

. اداره رفت یم دیبا کنم فکر.... رفت_  



.  نکرد اما کندیم آرامم بابا، شیپ برگشتن کردم،یم فکر  

 ی خاطره بودم، تنها اتاق آن در وقت هر که یاتاق و بودم من باز

  اتاقم سکوت در را  ها  خاطره داشتم.... شدیم زنده  میبرا میها هیگر

 ام یگوش به یامیپ که  فکر ریاخ  اتفاقات چکیپ به  و کردمیم مرور

. آمد  

. بود نوشته کوتاه!.... بود جواد محمد  

....ا یب یخواست.... منتظرتم خونه من_  

 دکتر یحرفها به  و دمیکش دراز باز  و گذاشتم تخت یرو  را یگوش

. کردم فکر خوردیم چرخ  سرم در که  

 بود جواد محمد حتما . برخاست ام یگوش زنگ یصدا  موقع همان

. باز  

. آمد ابروان نیب ناخواسته  یاخم سا،یپر ی شماره  دنید با اما  

.  بدهم را جوابش  که شدم کنجکاو  

  یجور بد شوهرت دمیشن  نیشرو  از.... خوشگله سالم .... الوووو_

. کرده شک بهت  

: داد ادامه او یول  ندادم را جوابش. گرفت حرصم  

.... زده هم  کتکت انگار_  

.  دیخند و  

  ها  یشیر متر دو نیا به جور چه تو.... خنده از ُمردم من یوا_

....  یکرد ولش که داشت کم یچ  نیشرو.... واقعا یکرد اعتماد



  دومتر نیا زن که نهیا از بهتر برات یبود یم ن یشرو فرند گرل

  رید هنوزم یول.... گم؟یم بد.... بزنه کتکت و یباش یشیر

  متر دو از.... چادر نیهم با یحت.... خوادتیم  نیشرو.... نشده

  تونست نیشرو الاقل .... بهتره واست نیشرو.... بابا شو جدا یشیر

  قول به و اند یوسواس  چقدر ها ی شیر دومتر نیا که  کنه ثابت بهت

.... کن گوش یشنو یم صدامو دونمیم.... نیبب.... یرتیغ  خودشون

  همون بگم بهت گفت.... نتت یبب خواد یم.... داده امیپ واست  نیشرو

 امیم منم.... 3 ساعت  امروز.... منتظرته.... یقبل شاپ یکاف

. یبا.... عشقم  

 یب را ام یگوش که ختیر بهم اعصابم آنقدر من  و شد قطع تماس

  ناخن هم و شکست یگوش ی صفحه  هم. وارید  به دمیکوب اریاخت

.  من انگشت  

  من  سر از دست ها آدم نیا  چرا.... انگار شدمیم وانهید داشتم

! داشتند؟یبرنم  

! زد یبیترک عجب خرابم، حال به سای پر یحرفها  

 و راه یخستگ. رفت ساعت  سمت نگاهم.... انگار شدم وانهید

 نیا و جواد محمد دکتر به رفتن و جان خانم ی  خانه از برگشت

.  کرد ام  وانهید از تر وانهید گرید تماس،  

  یگوش همان با و دمیپوش لباس. دمیفهمینم را  خودم حال انگار

.  زدم  رونی ب اتاق از شکسته  

. دمید را مستانه آمدم نییپا ها پله از تا  



  رفته بابات... ناهار  واسه بزنم صدات اومدم.... یاومد خودت ا  _

.  میبخور ناهار باهم ما ایب ست،ین رونیب  

....  رمیس من_  

! دالرام؟ یریم کجا_  

 و  سر از انگار که بودم یعصب یطور کی. ندادم را مستانه جواب

  رفتم، که خانه  یورود در یجلو تا دیکشیم  شعله آتش گردنم

. د یدو دنبالم مستانه  

 دعوات جواد محمد با.... ؟یهست  یعصب نقدریا چرا جان، دالرام_

  شده؟

: زدم ادیفر ناخواسته ت،یعصبان با   

 نابود منو یزندگ که  یعوض نیشرو اون سراغ رمی م دارم.... نه_ 

.  کرد  

. بود یکاف مستانه، شدن مضطرب یبرا  نیشرو اسم   

.  آخه ییتنها یریم یدار کجا.... جان دالرام نرو.... خدا ای_  

: گفتم و دمیکش باال را کفشم ی پاشنه   

.... اشغال کثافت.... کنمیم اش خفه  دستام نیهم با_   
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. آمد دنبالم مستانه  اطیح در خود تا  

.... نرو تنها.... جان دالرام نرو_    

. زدم  رونیب خانه از و ندادم گوش او حرف به من اما  

.  داشتم بودم دهید آنجا را  نیشرو  دوبار، که یشاپ ی کاف آدرس هنوز

. بود بد از بدتر حالم  

 جواد محمد. خورد زنگ شکسته لیموبا همان که بودم راه یتو

.  کردیم  کار هنوز ام شکسته یگوش که نیا تر بیعج و. بود  

  ؟ییکجا دالرام.... الو_

   ؟یدار چکار_

: زد ادیفر یعصب  

. بده جوابمو ییکجا گمیم.... شوهرتم هنوز_  

. یعوض  نیشرو سراغ رمیم دارم_  

.  نمیبب برگرد.... خودیب_  



  اگه تو.... کنم بحث باهات ندارم حوصله اصال جواد محمد نیبب_

 من و جاش سر  بود نشسته االن یبود زده نیشرو گوش تو یکی

شدم ینم  نیشرو و سایپر دست  ی مضحکه  

 که  ارمیم سرت  ییبال.... خونه یبرنگرد االن نیهم اگه دالرام_ 

. یبزن حرف  من حرف یرو باشه آخرت دفعه  

: گفتم کالم کی  

. متاسفم_  

 انتقام و نفرت یها شعله. خاموش را ام یگوش و کردم  قطع و

 یزیچ به نبودم قادر که سوزاندیم باهم را قلبم و  عقل چنان داشت

. کنم  فکر ن،یشرو گوش به دار آب یلیس کی زدن جز  

  یکاف وارد یمعطل یب و شدم ادهیپ نیماش از. دمیرس  شاپ یکاف به

 نشسته زیم کی دور هم با که دمید را  سایپر و نی شرو. شدم شاپ

.  بودند  

.  نبود شاپ یکاف  در ما جز یکس  چی ه انگار و  

  بلند من سمت شانیهردو نگاه. رفتم زشانیم سمت  بلند ییها گام با

. شد  

  دالرام همون نیا... سایپر گمیم!....  نجاستیا یک نیبب....  به به_

! شده یچادر  حاال که ها  یمهمون یتو نبود ما یپت و لخت  

: دیخند سایپر که شدیم  فشرده هم یرو  محکم میها دندان  



 حاال،.... بود گرفته پوست بادمجون موقع اون.... خودشه چرا_

. پوسته با بادمجون  

  قول به.   انگار بود جوش  حال در مغزم.  دندیخند ه ر  ه ر و

  دوختم نیشرو به را  نگاهم. دیرس  جوش ی نقطه به آمپرم معروف،

:گفتم و  

.... کنمیم خفه خودم یدستا  نیهم با رو یعوض کثافت یتو_  

.  دیخند  

  من با یقشنگ  یروزا چه رفته ادتی!.... عشقم؟  چرا!.... منو؟_

  ؟یداشت

:گرفت دار طعنه حالت یبدجور لبخندش و گفت نرایا  

  همون.... خوشگلم ییالیو خونه همون .... شمال میرفت رفته ادتی_

  پسر اون  به دادم لمشویف که یهمون..... میالکچر خواب اتاق

!  ؟ عشقم اومد خوشت..... هیرتیغ  

  مقابلم زیم ی رو نگاهم. بود شده  آتش تیعصبان شدت از نفسم

. کرد شکار را نیشرو مقابل ی قهوه فنجان و دیچرخ  

  دراز دست که دندیخندیم من  به بلند بلند داشتند سایپر و  نیشرو

 یرو ختمیر  و برداشتم را قهوه فنجان حرکت  کی در و کردم

.  نیشرو صورت  

 واقعا نیشرو ی چهره البته و  بود آمده هم من  لب  به لبخند حاال

.  بود یدنید  



.  شد باز یمتر ک ی دهانش و آورد باال تعجب با را   دستش دو کف  

! یکرد یغلط چه تو!... یوا_  
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 لبم یرو لبخند همان  با شجاعانه من  و شد قطع هم سایپر یها خنده

 شده  کثیف راهنیپ و شده یا قهوه صورت و سر  آن و نیشرو به

:گفتم و انداختم ینگاه اش  

 کاش البته.... یدار اقتشویل که یز یچ.... کردم تیا قهوه قشنگ_

 یول.... صورتت تو زدمیم تا بود دستم دم ها یا قهوه اصل اون از

. یشد یا  قهوه رسما.... ست ین  بد نمیا خب  

. رساند انفجار مرز به را ن یشرو ام، خنده ی صدا که دمیخند  

 برداشت زیخ سمتم و داد هل عقب به را اش یصندل چطور دمینفهم

. کنم  فرار نتوانستم که  



 ینیب از خون، از یکیبار یجو که زد صورتم یتو یا دهیکش چنان

 سمت داد هل مرا محکم کردم، نگاهش  جسورانه  اما. شد روان ام

.  شد بلند شاپ یکاف مسئول بلند یصدا که وارید  

. ستین دعوا یجا نجایا.... د؟یکنیم چکار آقا_  

:داد را  او جواب بلند که  بود من به نیشرو نیخشمگ نگاه  

. کنمیم حساب باهات برابر دو.... شکستم  یچ هر_  

  که بودم دهیچسب وارید ی نهیس به هنوز. برداشت سمتم یقدم بعد و

.  کرد  نگاهم و گذاشت  فاصله خودش و من نیب قدم کی  

 یتو شیپ ماه چند نیهم تا.... رو و چشم یب ی هرزه ی دختره_

 در رو ها محجبه دختر یادا من واسه حاال و یبود من خواب اتاق

 یبچسب که یکرد ول منو... کنم اقتتیل یب سر تو خاک .... ؟یاریم

!  شکاک ی پسره اون به  

.  کردم  نگاهش نفرت با  

  تو  سر تو خاک_

  مجذوب ،یخون  صورت و سر با مرا که داشت جذبه آنقدر نگاهش

. کند مبهوت و  

  بیج از یکارت یفور من، صورت و سر به نگاه کی با و آمد جلو

. داد نشان شاپ یکاف مسئول به و آورد  در راهنشیپ  

.... ده و صد بزن زنگ  االن نیهم_  



  تنها نه شاپ یکاف مسئول که بود یکارت چه آن دانمینم من و

!  شد گچ رنگش یحت هم سایپر ؛ بلکه ؛ قربان چشم  گفت؛ یفور  

  بیج درون گذاشت را  کارت و نی شرو سمت رفت جواد محمد نگاه

. وارید سمت دیکش و گرفت را  نیشرو ی  قهی و راهنشیپ  

.  دمیشن را شی صدا که شدم دور جواد، محمد دست کنار  از یفور  

!  ؟یکنیم بلند من  زن یرو دست که دهیکش ییجا به کارت حاال_  

ش مثل مدام و شده هرزه که کن  جمع رو زنت  برو.... کن ولم_   ک 

. من به چسبهیم شلوار  

.  دیچیپ شاپ یکاف در جواد محمد بلند یصدا  

 جواب که شده  تو نوبت حاال.... یعوض دارم اعتماد زنم به من_

...  دارم هاتو یگندکار  تمام آمار.... یبد هاتو یکثافتکار تک تک

.  خورمیم رو تو مثل یاشغال بی فر یراحت نیا به  من یکرد فکر  

 بود جواد محمد  صورت یتو نگاهش.... انگار بود شده الل نیشرو

 جواب جرات اما داشت صورت یتو ظاهر به یاخم آنکه با و

. نداشت را دادن  

 بود معلوم و دیکش یم  جلو را شالش که ینیح در  و آمد جلو سایپر

: گفت دهیترس چقدر  

  ه و گ..... خدا به کرد غلط..... نباریا دشیببخش....  برادر سالم_

.... شهینم شما  محترم همسر مزاحم گهید خدا به..... خورد یادیز  



  و دمیدینم سا یپر از را  حرفها نیا خودم، گوش و چشم با اگر

! کردمینم باور که دارم حتم دمیشنینم  

  محمد نیا و نداشت گفتن یبرا یحرف  هم کلمه کی یحت که  نیشرو

 به کرد شروع بود، دهیچسب را او ی قهی که  همانطور که بود جواد

.  نیشرو ی پرونده یها مورد درشت و زی ر گفتن  

 به کار رسما هم، منطقه یکالنتر  نیکترینزد از مامور  دو آمدن با

. دی کش کیبار یجا  

  با و بودم نشسته شاپ یکاف یها یصندل از یک ی یرو تنها من

  یجلو داشتم،  یسع بودم، گرفته ام ینیب یجلو که یکاغذ دستمال

. رمیبگ را ام ینیب یزیخونر  

:  گفت التماس  با و آمد سمتم سای پر موقع  همان و  

 سر از دست بگو شوهرت نیا به.... برم قربونت... جان دالرام_

. میکرد غلط خدا به.... برداره ما  

  آمده یکالنتر از که  یمامور سمت رفت نگاهم و ندادم بهش یجواب

. بود  

  ینظام احترام یادا  با عوض در و داد نشان را کارتش جواد محمد

. ختیر سایپر و نیشرو پر و کرک سرباز،  

 من به جواد محمد که نشست ام خورده کتک صورت یرو یلبخند

. کرد اشاره  

 م یبر االن نیهم خوامیم من و زدن کتک رو بنده همسر.... آقا نیا_

.  کنم روشن  شونیا با رو فمیتکل تا ،یکالنتر  



 و من دارید ی جلسه آن عاقبت و آخر کردم،ینم هم فکر یحت یعنی

. باشد یخوب نیا به ن،یشرو  

! الل و بود شده موش رسما  نیشرو  

.  برود او میبذار الاقل که کردیم  رو التماسم مدام هیگر با هم سایپر  

:دیپرس یکالنتر مامور  موقع  همان و   

  ؟ یچ خانوم نیا_

 مرتب را شالش دست با باز سایپر و داد نشان را  سایپر دست با

: گفت دستپاچه و کرد  

.... نکردم جادیا یمزاحمت ممن خدا به....  برادر سالم_  

: گفت  جواد محمد یول  

 قصد که کنم ثابت تونمیم من  و هستن آقا نیا با هم شونیا بله_

  ییبال باهم بوده قرار دمیشا.... داشتن رو  همسرم  یبرا مزاحمت

  رو بنده همسر دینیبیم که طور نیهم.... ارنیب بنده همسر سر

.  زدن کتک  

: گفت هیگر با سایپر  

.... نکردم  یکارکتک من مادرم جان به.... نزدم من خدا به_  

. یکالنتر  میرفت هم با یهمگ. خواستمیم  که یهمان شد و  
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.... دمینم تیرضا عنوان چیه به من_  

  جواد محمد سمت سایپر و نیشرو نگاه. بود جواد  محمد  حرف نیا

.  زد یپوزخند نیشرو که آمد  

 و ذارمیم سند من.... نده تیرضا .... شود معتبر گدا نکند خدا_

.  رونیب امیم  

. بزند لبخند که بود جواد محمد نوبت حاال  

  و عکس نشر و  د،یتهد ،یاخاذ جرم  به شما.... پسر گل گهید نه_

  که یدار یقطور ی پرونده بنده، همسر از یخصوص یها لمیف

.... شد اضافه بهش امروزم شتم و ضرب  

. کرد عوض رنگ  نیشرو نگاه  

.  پررو ی  پسره رمیبگ حالتو خورمیم قسم_  

  گفتن؛ با را جلسه ختم  سروان جناب و دیخند جواد محمد

. کرد اعالم.... بازداشتگاه برن دیبا شونیا.... یصادق  



  بود، بازداشتگاه به نیشرو بردن مامور  که یسرباز همان ،یصادق

: گفت جواد محمد به یا خصمانه نگاه با نیشرو  که شد اتاق وارد  

.  باشه ادتی نویا.... کنمیم یتالف_  

: گفت و داد تکان ی سر جواد محمد  

 حاال فعال.... باشه.... یاومد در زندون از و ی کرد وقت اگه_

. رهیگ پات ها حاال  

.  هیگر ریز   زد بلند نیشرو  رفتن با. بود سایپر نوبت حاال و  

.... سروان جناب نکردم یکار  من خدا به_  

  هم او حکم که دیچرخیم جواد  محمد و  سروان جناب  نیب نگاهش

.  شد صادر  

  د؟یندار یتیشکا شونیا از_

 من به ینگاه جواد محمد و دیپرس سروان جناب را سوال نیا

:  انداخت  

  ؟یندار یت یشکا ازش شما_

.  کرد التماس بلند سایپر نزده، یحرف هنوز  

  نیشرو ریتقص  کارا ی همه... نکردم یکار که من... جان دالرام_

. بدم شهادت  نیشرو  یکارا ی همه به حاضرم.... بود  

.  کرد نگاهش سروان جناب  



 شما.... بعد تا شما شهادات  و شما خدمت در میباش فعال پس_

.  دیبر دیتونیم  

  او، برخاستن با و  برخاست جواد محمد  که گفت نرایا سروان جناب

. شد بلند احترامش به  هم  سروان جناب  

  آرام کردمی م حس. میآمد رونیب یکالنتر از و  دادند دست هم با

.  بود آمده لبم   به لبخند یحت. دمیکش نفس. شدم  

  یرو نشسته اخم ی متوجه تازه شدم که جواد محمد نیماش سوار

. شدم اش یشانیپ  

  ؟شده یچ_

. بنداز صورتت به نگاه هی!.... شده؟ یچ_  

 به ینگاه آن ی نهیآ در و آوردم نییپا را صورتم مقابل ریگ آفتاب

. انداختم صورتم  

. بود یخون یکم هنوز ام  ینیب و بود کرده  ورم چشمم ریز  

. شهیم خوب ستین یزیچ_  

. ترساند مرا که دیکش یادیفر ناگهان  

 االن نبود انیجر  در نیشرو ی پرونده اگه.... نرو؟ نگفتم بهت_

 ی همه به یزدیم گند یداشت تو.... میکن بازداشتش میتونستینم

. من یکارا  

.... حاال خب یلیخ_  

: دیکش داد سرم باز یرانندگ نیح در و انداخت  من به یتند نگاه  



!  هست؟ کارات به حواست!... حاال؟ خب یلیخ_  

  سرم یتو مشت با  ،یعوض نیشرو اونقدر... محمد نزن داد سرم_

  مدت بعد... شدم آروم  االن تازه.... کنهیم درد سرم حاال که ده،یکوب

. االنم آرامش به دیارز یم.... شدم آروم انگار ها  

:داد سر  یا خنده یعصب  

 یم یگیم بعد.... یداد سکته رو  مامانم.... یکرد  جگر خون منو_

 شکسته سرتو کثافت اون که بودم دهینرس سر من اگه.... د؟یارز

. بود  

: دادم جواب یخونسرد با  

 رو  شاپ یکاف آدرس یچطور یراست ....  یدیرس  سر که تو خب_

  ؟یکرد دایپ

 ی سر کرد،یم مهارش خوب که یتیعصبان  همان با و نداد را جوابم

. شود آرام تا دیکش یقیعم  نفس و داد تکان  
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بهار #  

 

 آقا و خانم حاج که بود گذشته ن یفرورد زدهمیس  از روز سه تنها

. آمدند ما ی خانه به عقد  قرار یبرا دیس  

  و بزنم یحرف دمیترسیم اما میکن عقد زودتر بود خدام از که من

  دور ازمون یخوایم که یشد خسته ما از ند،یبگو پدر و مادر

  ؟یبش

. برخاست دی س آقا که آوردم، را یچا ینیس. کردم سکوت ناچار

. چرخاند و گرفت  من از را ینیس  

: گفت خانم حاج که بود او به همه خاص نگاه  

  رو عقد ی بله که میاومد امروز ما.... خانم مستانه خب_

.... میریبگ  

  بهار نیا.... دییبفرما شما یچ  هر.... خانم حاج دیباش سالمت_

. میتقو نمیا و ما خانوم  

:  گفت بلند خانم حاج که کرد اشاره تلفن زیم یرو  میتقو به مادر  

  عقد یبرا رو ندهیآ هفته آخر میگرفت میتصم قتایحق  ما... هللا بسم_

  بدن رو عقد شاتی آزما برن جوون دوتا نیا هم اونروز تا.... میبذار

. بدن انجام رو  کاراشون و  

:  گفت موقع همان اریمه بابا  



  مراسم یبرا یول.... عقد ی برا میندار یحرف ما خانم حاج_

  تدارک یا جهیزیه هی که هللا شاء ان دیبد مهلت دیبا.... یعروس

.  مینیبب  

  هم با خودشون رو  یعروس حاال.... مهمه جوون دوتا نیا عقد_

  درسته؟.... باشه ی ک که انیم کنار

: گفت خانم حاج  و کرد دییتا مادر  

.  دیبفرست صلوات هی شون  یخوشبخت_  

  سر درد یب و راحت یلیخ یطور  نیا و فرستادند صلوات همه

.  شد صادر  هم عقد ی اجازه  

  دلش چون و میبش متحمل  دیبا ما رو عقد مراسم گفتیم بابا

  تاالر دیبا که گفت هم خانم حاج  به نذاره، کم من  یبرا خواستیم

. میکن دعوت مهمان و میریبگ  

. شدم زده خجالت حرف نیا دنیشن از  

 نقدریا و ستین من یواقع پدر ار،یمه بابا دانستم، یم که نیهم

.  کردیم تمیاذ کند،یم خرج  من، بخاطر  

  و خرج کرده،  بزرگ مرا ها سال چون که باشد مجبور  خواستمینم

.  شود متحمل رو  ازدواجم مخارج  

  مراسم مورد در هم  با پدر و مادر د،یس آقا و خانم حاج  رفتن از بعد

.  شدم شان بحث وارد که کردندی م صحبت داشتند ها،  مهمان و  



  ییها سال تمام یبزرگ به بغض کی. داشتم یبیغر  و بیعج حال

. نشست می گلو  در کردم، یزندگ   کنارشان که  

  جان؟ بهار هیچ تو نظر_

:دمیپرس لبخند  با یسخت به  

   ؟ی چ مورد در_

.... بهتره باشه خودمون  کینزد گمیم من.... گهید  تاالر مورد در_

  ظهر از بعد میبر  چطوره.... هست خوب تاالر دوتا  یحوال نیهم

. میکن رزو و مینیبب  

. انداختم نییپا یشرمندگ با را سرم  

   جان؟ بهار شده یچ_

:  گفت پدر ندادم، جواب من چون و دیپرس مادر  

 خودش بذار مستانه خب...  اد؟ینم خوشت طرفا نیا تاالر از نکنه_

.  کنند انتخاب تاالر برن آقا یعل و  

  و مات را پدر و  مادر که دیجوشیم چشمم در یاشک. کردم بلند سر

.  کرد مبهوت  

  ؟یکن یم هیگر چرا_

  دیبود من مادر نه شما.... ها سال نیا ی همه... واسه.... ممنونم_

  هم  فکرشو یحت وقت چیه.... قسم خدا به اما.... من  پدر نه شما و

 دوست منو نقدریا اما دینباش من  یواقع پدر و مادر  که کردمینم

  دوست خودتون، یواقع دختر از  شتریب منو شما....   دیباش داشته



  یم زحمت یتو.... من بخاطر.... که ام شرمنده من... دیداشت

.  دیافت  

. آمد سمتم هیگر با  و برخاست مادر  

 تو!.... من بهار یگیم یچ.... نشنوم رو  حرفا نیا و رمیبم یاله_

  هی اگه!... ؟یستین من یواقع دختر که یچ یعنی... یخودم دختر

.  گذرمی نم ازت ،یبزن حرفو نیا گهید بار  

 مرا و بود داده رمیش که یمادر  آغوش در که داشتم کم را  نیهم

 نفسم که میبگر چنان نبود، من  یواقع مادر اما بود کرده بزرگ

. ردیبگ  

  آنقدر خاطراتش از یبعض که ییها سال. بود سال  انیسال بغض نیا

 آنها ی همه در  اما داشت را خاطره از یا هاله تنها که بود دور

. مهربان و بود اسوه مادرم،  

 تا شد باعث نیا و انداخت هیگر  به هم را  پدر مادر، و من ی هیگر

!میشو یخال  بغض، از یهمگ  
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. میرفت تاالر دنید  یبرا روز  همان  

  روز دو که یاتفاق بخاطر اما آمد یم ما با هم دالرام خواستیم دلم

 یتو نه داشت،  ورم هنوز صورتش و سر و بود افتاده شیبرا قبل

 دنید یبرا ما  با نه و شد ظاهر آقا یعل و خانم حاج و ما جمع

. آمد تاالر  

  عقدمان، مراسم  قرار مورد در او به تا رفتم اتاقش به که یوقت تنها

. زدم  حرف او با یا کلمه چند م،یبگو  

  گه؟ید یبد  نظر یاینم پس_

. امیب کجا کبود صورت و سر  نیا با من.... جان بهار برو نه_  

  کتک باهاش  یرفت که دیرسیم  نیشرو به زورت تو مگه آخه_

   ؟یکن یکار

: گفت زنان لبخند  

  و حرفا اون انتقام انگار.... نگو که شدم  آروم نقدریا.... بهار نگو_

.  گرفتم رو زد من به که ییتهمتا  

. زدم یکج لبخند  

  یشد آروم پس  که حاال!.... یگرفت هم یانتقام چه...  نمیبیم... بله_

. گهی د تیزندگ خونه  سر برو شو بلند  

.  کرد حبس  من حرف نیا دنیشن با را نفسش  



 ترسمیم.... فقط.... ندارم جواد محمد بخشش با یمشکل گهید_

....  کنه شک بهم باز.... که  

.  گرفتم شیبازو  از یشگونین  

 خوب زن هی.... شوهرت  شیپ برو شو بلند بکش خجالت_

. ذارهینم تنها خونه، ی تو رو  شوهرش  

  خاطر واسه بود یعصب دستم از  شیپ روز دو از اونقدر آخه خب_

. کنه دعوا باهام باز و برگردم  ترسمیم.... که نی شرو شیپ رفتن  

 صبرانه یب االن اون.... خدا رو تو نده زجرش نقدریا!.... دالرام_

.  یبرگرد که تو منتظره  

 باشم باهات هفته نیا الاقل.... کنم صبر هم ندهیآ هفته آخر تا حاال_

....  ینیبب شگاهیآرا یخوایم.... یکن انتخاب عروس لباس یخوایم

 خوب حالم که برونت بله سر.... بخرم لباس خوامیم خودمم اصال

.  عروسم  خواهر من آخه.... کنم یتالف  دیبا االن نبود  

. گرفتم اش گونه از یشگونین که داد تکان یسر عشوه با  

 یکنیم ناز  یه حاال و یبرد منو داداش دل ینجوریا... بال_ 

.  گهید یبرگرد  

: گفتم که انداخت نیی پا را سرش. کرد سکوت و دیخند  

   م؟ینیبب تاالر میبر هم با ادیب بگم جواد محمد به بزنم زنگ_



  صورت و سر نیا با منم.... سرکاره االن اون.... دیبر شما... نه_

 التیخ برو.... ادیب باهام گمیم بهش لباس دیخر  یبرا... امینم

. ام یآشت یآشت محمد با من... راحت  

: دمیپرس باز و  کردم کج یسر  

  بهش؟ یزنیم زنگ واقعا_

....  خدا به آره_  

. بهار جان به بگو_  

: گفت لبخند با و  کرد نگاهم  

.... بهار جان به_  

. گهید یکنیم  یآشت که یداد قول پس.... باشه_  

  اتاق در کنار تا  کردمی م نگاهش که  همانطور من و  داد تکان یسر

. رفتم  

....  نره ادتی_  

.  دیخند  

.  دادم قول بهت... رهینم ادمی نه_  
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محمدجواد #  

 

 

  انگار و. دیرسی م ماه کی به داشت  دالرام قهر. نبود خوب حالم

. تمام یعنی نیا و نداشت هم یآشت قصد  

 در اما. بودم کرده آماده هم طالقش درخواست یبرا  یحت را خودم

  مشورت هم او با یحت روانکاوم، دکتر با دارید در یدیام نا اوج

.  کردم  

 به نسبت احساسش داره شما همسر من نظر به.... پسرم نیبب خب_

  رو  شیزندگ داره، دوستت.... کنهیم سرکوب خودش در رو شما

 ها آدم ما.... بگذره تو یخطا از ستین حاضر اما داره، دوست هم

.... میدیم دوباره فرصت هی م،یهست عاشقشون که یکسان به معموال

  که دونهیم خوب نکهیا با کنهیم مقاومت  داره سخت شما همسر اما

.... سخته یلیخ براش  شما بدون یزندگ  

.... اوصاف نیا با حاال.... دکتر؟ بکنم تونمیم چکار_  



  البته.... ببخشه رو  تو که میکن وادارش دیبا.... هست حل راه هی_

 چیه گهید صورت اون در و نده جواب هم حل راه نیا ممکنه

. کرد شهینم یکار  

 چه دالرام که  نبودم مطمئن هنوز. بود خاص یلی خ دکتر، حل راه

. دهد ی م نشان یواکنش  

. کنم امتحان بودم مشتاق حال، هر به اما  

  رو  کارم و  تمرکز تمام شد، بازداشت  نیشرو که یروز  اون از

.  نیشرو ی پرونده یرو گذاشتم  

 بازداشتگاه از  را  خودش شب، آن قه،یوث گذاشتن با دانستم یم

  گور و گم بتواند آنکه از قبل ست یبا یم من اما آورد یم رونیب

  و. فرستادم یم دادگاه به گرشید یها  جرم بخاطر را  او شود،

 جلب حکم توانستم ،یروز شبانه یریگیپ با بعد،  روز کی درست

. رمیبگ را  نیشرو  

 کمک او از  یبازپرس یبرا هم خودمان ی اداره  یها بچه از

.  گرفتم  

 اما نبود ینگران یجا چیه و بود کامل پرونده مدارک آنکه با

. داشتم دلشوره  

  ریدستگ نیشرو که دادند اطالع من به همکارانم و دوستان یوقت

  همکارانم همراه هم من تا شد داده اجازه ،یبازپرس یبرا و شده

. کردمیم سکته داشتم شوق، از باشم،  



 یحت و بودم، زده او به ناحق به  که یتهمت و دالرام ریتصو مدام

  یکنیم اشتباه یدار خدا به گفت؛یم هم سر پشت که او، یصدا

. آمد یم چشمم یجلو ؛!  جواد محمد  

. میشد اتاق وارد بود یبازپرس مامور که یدوست همان  همراه  

  ،یبازپرس زیم مقابل یصندل یرو  نشسته دستبند، با نیشرو دنید

. بود یند یخوشا ریتصو  

. دیپر رنگش من، دنید با که آنقدر. نداشت را  من دنید توقع  

  با که دادم لم یصندل به یطور. نشستم یصندل یرو مقابلش هم من

. است راحت پرونده نیا بابت از المیخ م،یبگو او به بدن، زبان  

.  گرفت خوب ،   را مقابلش من، نشستن  طرز نیا مفهوم  انگار او و  

:  گفت دیلرز  یم که ییصدا با  

. نکردم یکار من.... من.... شده یاشتباه حتما_  

: گفت که بود  یبازپرس مسئول ،یاحمد یآقا  

   ؟یشناسیم  رو شونیا_

ن و کرد اشاره من به  دستش با نیشرو ن م  : گفت کنان  م   

.... شونیا.... شونیا_  

.  نه ای ی شناسیم.... پورمهر یآقا.... بله_  

.... خب_  



 س ینوام از یاخاذ جرم.... نهیسنگ یلیخ ات پرونده.... نداره خب_

 بازم.... و فساد مرکز ییبرپا و  یبند شرط و قمار جرم.... مردم

  بسه؟ ای بگم

  خارج لبانش نی ماب از نامفهوم ییصدا و گرفت فاصله هم از لبانش

. شد  

 دییتا شما سکوت و.... یبزن حرف یخواینم انگار.... خب_

  روز تا بازداشتگاه یریم پرونده نیهم با.... شماست ی پرونده

.  برسه دادگاهت  

:  گفت و کرد بلند سر ناگهان  

 جان به.... کنمیم  پاک رو  عکسا تمام.... نکردم یکار  من خدا به_

.... کنمیم پاک رو  عکسا تمام خودم  

  یآقا همسر شما.... ستین  عکس تا چند فقط شما جرم االن_

  چند نیا از ریغ....  ندادن تیرضا شونیا و دیزد کتک رو پورمهر

  نیا و تیرضا با گهید که شده ات پرونده ی مهیضم هم گزارش تا

  به دیتهد و  سینوام با نامشروع رابطه.... شهینم درست حرفا

  یمورد هشت  هفت، کینزد که ها  اون عکس و لمیف یافشا

 حکم.... ستی ن هم قهیوث به یازین یحت گهید نظرم به.... هست

....  اومده ات پرونده یتو هم شما منزل یبازرس  

 و بزند حرف توانستی نم یحت که بود شده شوکه چنان نیشرو

..... من  
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  که آرامم نیشرو  از یبازپرس ی  جلسه.کردیم درد یبدجور سرم

. ختیر بهم کال مرا چ،یه نکرد  

 تا ببرم پوشاک بازار به را  دالرام بود قرار همانروز   عصر و

. کند انتخاب لباس بهار  عقد  مراسم یبرا  

!بود یبد سردرد عجب و  

  یاثر شیرو   بر هم  مسکن قرص یحت که ییسردردها آن از

. ندارد  

.  سراغش رفتم ب،یغر و بیعج  سردرد  همان با نخورده ناهار

. آمد که بودم منتظرش خانه در یجلو  

. بود صورتش یرو نیشرو دست شتم و ضرب  آثار هنوز  

 من اما. بپوشاند را ها یکبود از یکم تا بود زده یدود نکیع

. است زده کتکش چطور یعوض آن دانستم،یم خوب  



.  کرد سالم شد  که نیماش سوار  

.... سالم_  

.... سالم_  

  او از داشتم دوست یلیخ. من هم بود ساکت او  هم و افتادم راه

 خانه به بازگشت مورد در نظرش من، دکتر با صحبت بعد بپرسم

.  نکنم یپرسش که بود دکتر دیتاک اما ستیچ مانی  

  حاال؟ میریم کجا_

. گهید یمجلس لباس بازار یگفت_  

  ؟یبلد.... آره_

: دیپرس باز که  دادم تکان یسر  

   خبر؟  چه نیشرو از_

.  انداختم او به ینگاه مین  

. گهید بازداشته!... باشه؟ دیبا خبر چه_  

. دمیپرس سوال هی فقط من!... خب یزنیم  حرف  ینجوریا چرا_  

  ی اندازه به... بشنوم خوامینم یحت  رو یعوض اون اسم گهید_

. هستم  ریدرگ اسمش با اداره تو یکاف  

... حاال  خب یلیخ_   



 ای سردرد از داشتم واقعا من اما. شد دلخور انگار و کرد سکوت

  یم یگرید روز  را لباسش دیخر کاش.... وانهید ای شدمیم کور

.  انداخت  

  کم ن،یشرو ی پرونده با یری درگ و بازار و ها  ابانیخ یشلوغ

. بود نگرفته من  از یانرژ  

  اریبس و طبقه چند در. میدیرس یمجلس لباس بازار به باالخره

. رفتم دالرام همراه  و زدم پاساژ نگیپارک درون را  نیماش. متنوع  

! بود دلخور هم  هنوز  

!  گرفتیم فاصله من از باز رساندم یم او به را خودم من قدر هر  

. داشتم نگهش و گرفتم را  شیبازو یعصب اریاخت یب  

  پاساژ تو منم با دیبا یاومد من  با.... ؟یکنیم  ینجوریا چرا_ 

. یبچرخ  

  گرفتم محکم را  دستش من و برگرداند من از را سرش  یدلخور با

. دیایب راه من با شد مجبور نباریا و  

: گفت آهسته که میشد پاساژ ی مغازه  نیاول وارد  

. یشکوند دستمو  یانگشتا_  

  ی پنجه ی رو بر دستم ناخداگاه فشار ی متوجه لحظه آن تازه

. شدم دستانش  

 به دستش، یرو  و کیبوت وارید سمت دمیچرخ  همراهش آهسته

.  زدم یا بوسه دستم، فشار جبران  



 یرو که یمکث اما دمیدینم اش یآفتاب نکیع پشت از را  نگاهش

. بود تعجبش از نشان دیشا داشت، صورتم  
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  جناب؟ دیداشت یامر_

:  گفت دالرام و میدیچرخ فروشنده خانم سمت  

 که دیجد یها  طرح نیا از.... خواستمیم دهیپوش  مجلس لباس هی_

....  و بلنده نیآست  

. نیبب رو  مدال نیا زمیعز ایب.... دیخوایم ی چ دونمیم بله_   

 بیج در را دستم دو کهیحال در  من و رفت فروشنده سمت دالرام

.  روز آن سردرد و مشغله از دمیکش بلند یپف بردمیم شلوارم  

. دمیشن  را فروشنده خانم یصدا بعد یکم  



  لباسشون دینیبب.... هستن  پرو اتاق یتو خانومتون.... آقا_

. چطوره  

 کوتاه و یچوب  در که زدم در به ضربه دو و رفتم  پرو اتاق سمت

. شد  باز پرو اتاق  

. شد محو خاطرم از زیچ  همه لحظه کی  

....  نیشرو ی پرونده.... دالرام قهر.... من یفکر یها  یریدرگ  

  طرحش، هم رنگش،  هم که یلباس و بود دالرام  یرو تنها نگاهم

 مبهوت و مات مرا که آمد یم او به آنقدر یهمگ.... مدلش یحت

. کرد خودش  

   چطوره؟_

!  ادیم بهت چه.... ستیب ستیب_  

 من، به پشت ، نهیا درون از و پرو اتاق ی نهیا سمت دیچرخ

.  کرد برانداز را خودش  

 نیباتریز میبرا  هم او به کردن نگاه یحت! داشتم دوستش چقدر

. شدیم محسوب ام یزندگ  ی خاطره  

:گفت یک دمینفهم که شدم شی تماشا محو چنان  

. ومدین  خوشم من یول_  

  ؟یگفت یچ_

.  ازش ومدین خوشم گمیم_  



: گفتم  اخم با یفور  

. ریبگ نویهم.... محشره نیا دالرام_  

. برقه و  زرق پر یلیخ.... ادینم خوشم نه_  

. ادیم بهت یلیخ.... خودم جان به_  

  یرو یکبود. نداشت چشم به هم یدود نکیع  حاال. کرد نگاهم

.  زدیم یزرد به داشت اش گونه  

  یدلبر همان به هم  یکبود سبز و  زرد رنگ  همان  با صورتش یول

. بودی م دیبا که بود  

!   کردمیم تجربه رسما را یوانگید دادم،یم دست  از را او اگر من  

  کیبوت کی سراغ که میآمد رونیب کیبوت آن از.... دینخر هم آخر

 مدل کی یرو  گذاشت دست ن یتریو پشت همان  از. رفت گرید

.  برق و زرق پر  و باز قهی یماکس  

 خوشت نویا بعد  برقش، و زرق واسه ومدین خوشت اونو االن_

! اومده؟  

:دیچرخ سمتم  نگاهش  

  بده؟_

 نه داره جلو  نه... داره قهی نه... داره نیآست نه!.... ست؟ین بد_

  ادیب داماد یوقت تاالر، یتو یبپوش نویا یخوایم تو بعد.... پشت

  ؟یکن  چکار یخوایم



 ادیم داماد  یوقت یپرسیم من از یدار االن!.... جواد محمد_

. گهید نیا گمیم که تونمیم حتما!.... پوشونم؟یم  خودمو یچطور  

.  کردم نگاهش فقط و کردم  کج یکم  را سرم  

 رفتمیم خودم... باهام یاومد یچ واسه ینداشت حوصله که تو خب_

.  دمیخریم لباسمو  

  سرم  و گرفتم را  دستش مچ که شود رد کنارم از قهر با باز خواست

:گفتم و دمیکش جلو گوشش  کنار تا را  

 اما.... هستم هم  نوکرش.... دارم حوصله شهیهم  زنم واسه من_

  از عکس هی بعد و یبخر لباسو اون اگه.... ام یرتیغ زنم  تن یرو

 لحظه، هی خواسته، ای ناخواسته بهار، لمیف یتو ا ی نمیبب ازت تاالر

 لباس.....  تو و لباس نیا و دونمیم من.... رهیبگ رو  تو ن،یدورب

  فرو گوشت تو نویا.... دالرام کنمیم کهیت کهیت ،ی چیق با خوشگلتو

. کن  

 نبردم باال هم را میصدا یحت ،ی گرسنگ و سردرد آنهمه با آنکه با

.  برگرداند من از را سرش  و کرد قهر. شد  دلخور من از اما  
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  سمت رفت تند یها قدم با و د یکش رونیب دستم  از را  دستش مچ

. یقبل  ی مغازه همان  

  مغازه، به ورود از قبل و رساندم او به بلند گام دو با را خودم 

.  گرفتم  را دستش دوباره  

 و یهست یعصب  یک دست از امروز دونمینم.... محمد کن ولم_

. یکنیم یخال  من  سر یدار  

  را اش یدود نکیع و کردم شک. داشت لرزش یکم شیصدا

.  برداشتم صورتش یرو از خاطر نانیاطم یبرا  

  انگشت سر با و کردم دراز دست . گرفت نییپا یفور را سرش

 باال را  سرش و گرفتم را اش چانه بودم، کرده  خم که یا اشاره

. آوردم  

  تک یرو چقدر من و. کردیم هیگر داشت.... بود  درست حدسم

. بودم حساس اشکانش تک  

   ؟یزیریم اشک یدار لباسه  اون واسه االن_

 ی حوصله شوهرم که زمیریم  اشک دارم خودم دل واسه رینخ_

. نداره منو  

!  شوهرم گفت!.... شوهرم  



.  بودم کرده فراموش را شوهرم بود گفته که یبار نیآخر انگار و  

! مدت نیا میبود شده  دور هم  از چقدر  

.  دمیبوس آهسته و آوردم باال  را بود دستم ریاس که یدست همان  

 خوامیم یک واسه پس باشم نداشته حوصله عشقم واسه اگه من_

.... لباس اون یرو  فقط من!.... باشم؟ داشته حوصله  

 گفت بود شده ری سراز چشمش از که یاشکان همان با یعصب نگفته

 :  

.... یندار اعتماد من به هنوز تو.... نکن بهانه لباسو  اون یالک_

 یا لهیوس رو عکسام تونست یعوض نیشرو اون  چون یکنیم فکر

  اون.... رینخ.... افتهیم اتفاق ن یا بازم پس کنه،  من، دیتهد یبرا

 عکس  ازم یک نبود مهم واسم اصال زمان اون.... داشت فرق زمان

  چیه یگوش یتو  من عکس که  مهمه برام االن یول نداره ای داره

. نباشه یک  

  دهیکش دنبالم متعجب او و دمیکش را  دستش. آمد لبم ی گوشه یلبخند

. شد  

. دمینخر  لباسمو هنوز من....  ؟یریم کجا_  

. گشتیم ییجا دنبال چشمانم  

. داشت شاپ یکاف کی حتما یبزرگ  آن به پاساژ  

  همراه هم را  او یوقت. خورد شاپ یکاف یتابلو به چشمم باالخره

. شد قبل از تر متعجب دم،یکش شاپ ی کاف سمت خودم  



  نجا؟یا میاومد یچ واسه االن_

 یکاف ی نقطه نیتر کنج در که  یزیم دور یها یصندل از یکی

.  دمیکش عقب شی برا را بود شاپ  

.... نیبش_  

. دیچرخ اطراف به نگاهش. مقابلش من و نشست  

  نجا؟یا میاومد یچ واسه_

  دنید من و بود برنداشته را اش  یدود نکیع هنوز. کردم  نگاهش

  یمشک ی شهیش به شدن رهیخ به دادمیم حیترج را  چشمانش رنگ

. اش یدود نکیع  

 چقدر. دمیکش آهسته و گرفتم را نکیع قاب و  کردم دراز دست

! داشت یقشنگ بیترک او، خاص نگاه با  چشمان،. رنگ  

  سمت سفارش  گرفتن یبرا یجوان پسر که بود لبم یرو لبخند

. آمد زمانیم  

 کیک و ییچا هی من.... دیدار لیم یچ... قربان دی آمد خوش سالم_

  ؟یچ شما.... بیس یپا

:زد لب آهسته متعجب دالرام و دمیپرس من  

!  من؟_  

: گفت مکث با که  دادم تکان یسر  

 ییگردو کیک کی ... آره... ییگردو.... ای یشکالت کیک هی منم_

. ییچا با  



.  میدیخند  هم با دو هر رفت که  جوان پسر  

  یچ یدونینم خودتم یعنی!.... ییگردو کیک نه.... یشکالت کیک_

   ؟یخوایم

. کردم هوس  رو هردوش من خب_  

: گفتم بلند و کردم بلند دست  

. میبریم دیبذار هم یشکالت کیک کی زحمت یب آقا_  
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؟ یداد سفارش من یبرا_  

.  کردم  نگاهش  

.  خورمیم بیس یپا کیک که من.... گهید آره_  

:گفت که  نخندد مقابلم که کردیم کنترل شدت به را لبانش  



  نجا؟یا میاومد یچ واسه حاال_

. بود کرده هنگ مغزم گهید.... بودم نخورده ناهار_  

   چرا؟!.... ؟ ینخورد ناهار_

  یتو من و پدرش ی خونه رفته کرده، قهر خانومم چون خب_

. ندارم یچیه   ریپن و نون جز  خونمون خچالی  

:دادم  ادامه که بود رفته  لو لبخندش گرید. کردیم نگاهم  

.... کردیم درست که ییها یماکاران واسه زده لک دلم_  

 و بردم لبانم سمتم و چسباندم هم به را راستم دست  انگشتان سر بعد

. دمیبوس  

 مدت نیا یتو من گهینم یحت انصاف یب!.... بود  معرکه یوا_

!  خورمیم یچ  

  ی خونه بنده، خود با که شیپ روز چند نیهم تا شما!.... د؟یببخش_

. یشد غذا یب روزه چند همش.... یداشت غذا و یبود جان خانم  

 یوقت چارهیب جواد محمد ینگفت روز چند نیهم یتو شما خب_

   خوره؟یم یچ ادیم اداره از  کوفته و خسته

.  برگرداند  من  از را  سرش   

  رو احمق منو.... یخودت شکم  فکر فقط.... جواد محمد کن بس_

.... که بگو  

. شد  هم در میها اخم  



! ؟یچ تو_  

: گفت  و دیکش یآه  

 یکاف یکشوند منو که یاریب  در من دل از یخوایم کردم فکر_

. شاپ  

!دالرام_  

!  بود شده ینارنج نازک  چقدر کرد نگاهم  

....  خب پره دلم  هنوز.... ه؟یچ_  

:گفتم آهسته تیعصبان و حرص با  

!  من؟ دست از شهیم یخال یک شما دل_  

.  نداد  را جوابم و گرفت نییپا را سرش  

 یحرف کی  باز شود درست ز یچ همه خواستیم تا چرا دانمینم

.  شدیم گرفته سر از یدلخور باز و آمد یم شیپ  

. میشد  دلخور هم از باز یالک یالک یعنی  

. دیرس سفارشات  تا میکرد سکوت دو هر  

.  انداختم دالرام به یچشم ر یز  ینگاه جوان  پسر رفتن از بعد  

  او از را چنگال که کردیم رو و  ریز را کیک داشت  چنگالش با

. گذاشتم خودم دهان به را اش  ییگردو کیک از تکه هی و گرفتم  

 که بود منتظره ری غ عمل نیا و من به نگاهش. بود خوشمزه عجب

: گفتم  



. شما یبرا نمیا بفرما.... باشه_  

  سوار چنگال یرو را کیک گرید ی تکه کی کهیحال در بعد و

: گفتم کردمیم  

..... کن باز لباتو_  

.  گرفت اش خنده  

!  جواد محمد یدار ییرو عجب_  

  نخوردم، همشو تا.... است خوشمزه یلیخ کهیک گه ید باش زود_ 

.  بخورش  

  و دیکش چنگم را  چنگال دستش، با و گرفت دهان به را چنگال

.  داد قرار چنگال حمالت هدف  را کشیک یفور  
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  دالرام#

 



. دمینخر لباس هم  آخرش  

 محمد چشمان یقرمز حال به دلم م،یخورد که را ییچا و کیک

. سوخت  

  را چشمانش شست، و اشاره انگشت دو با مدام که بود خسته آنقدر

. دادیم مالش  

:گفتم میخورد را ییچا و کیک نیهم  

  خونه؟ میبر_

 میبر... شده  بهتر سردردم کم هی تازه.... یدینخر  لباس هنوز_

. ستین یمشکل یبپوش اونو یتون یم که یدونیم اگه... بخر لباستو  

 آقا یعل و بهار  فردا.... شدم  منصرف دیخر از  امروز.... نه_

  هم بهار اگه امیم  باهاشون منم بخرن لباس پاساژ نی هم انیب خوانیم

.  خرمیم لباسو همون بود مساعد نظرش  

 کن   پرو لباسو همون میریم باهم االن نیهم... یایب اونا با خوادینم_

.  نه ای ادیم خوشت نیبب  

. کردم نگاهش مصمم  

. امیم خودم  فردا بخرم خواستم اگه.... نه االن.... جواد محمد_  

   ؟یایم چطور تنها خودت_

.... مترو هم هست اتوبوس  هم... نداره یکار... وا_  

  ام؟یب باهات من یخوا ینم یمطمئن_



.  چشمانش به زدم زل لبخند با  

. امیم خودم خوادینم.... ؟یکن  منصرفم باز که یایب.... مطمئنم_  

  م؟یبر پس.... باشه_

.میبر_  

. ستادیا باز جواد محمد م،یآمد رونیب  که شاپ یکاف از  

   م؟ینیبب رو گهید یها مغازه میبر یخواینم_

.  میبر.... نه_  

!  ینخر که یکرد کفش هی یتو یکرد پاتو پس... عجب_  

. یراست  خوامیم کفشم!.... کفش آخ_  

. انگار  بودم کرده اش  کالفه. کرد نگاهم باز و ستادیا  

. دادم انصراف و دمیخند  

.  کردم یشوخ دیببخش_  

: گفت دستم به یفشار با و گرفت را راستم دست ی پنجه محکم  

. ینکن یشوخ موقع بد گهید نکه،یا واسه نمیا_  

. شده خوب تاولش تازه دستم نیا.... محمد یآ_  

.... رمیبم آخ_  

. دیبوس و آورد  باال را دستم  



  ما که گفتمیم من بعد و دیدیم را  ما یکس اگر بود دار خنده اصال

! آمد یم در شیها شاخ ،! میقهر هم با  

 شده یشکل نیا  ما یها قهر چرا اصال!.... اصال؟ میبود قهر مگر

!  شود؟یم یداشتن دوست و جذاب نقدریا هم قهر مگر!.... بود؟  

 دلم. برگردم خانه به خودم خواستمینم هنوز چرا دانمینم حال نیا با

  من بازگشت از یحرف ای.... کند درخواست محمد باز خواستیم

.باشم داشته بازگشت یبرا یا بهانه  من تا بکشد شیپ  

 خودمان ی خانه سمت مرا که بودم فکر در برگشت، راه تمام در

. کندیم اده یپ بابا، ی خانه  یجلو ای برد،یم  

  همراهش  ببرد، خودمان خانه به مرا اگر یحت گفتم؛ خودم با

.  بود شده تنگ  شیبرا یخاص جور هی دلم. رومیم  

  زمزمه آن یبرا.... او با بودن تنها یبرا.... بودن کنارش یبرا

! بود  خاص مواقع مخصوص فقط که یا عاشقانه یها  

 اطراف به ینگاه من و کرد ادهیپ بابا ی خانه در یجلو مرا اما 

: گفتم ناچار و انداختم  

  ؟یاینم_

....  بخوابم خونه رمیم.... ام خسته یلیخ.... نه_  

. نرفت اما کردم نگاهش و شدم ادهیپ  

  ؟یستین خسته مگه.... گهید برو_

.... خونه تو برو تو اول_  



. بودم خاصش یها تی حساس نی ا عاشق  

.... چشم_  

: گفت  گرفتم فاصله نیماش از قدم کی تا  

. دالرام_  

.  زد لب فقط و داد لمیتحو یا  مهین لبخند. برگشت عقب به سرم  

.  بمونه ادتی.... دارما دوستت_  

. رفتم خانه در سمت و دمیخند  
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  سر یروزید یپاساژ  همان به باز و رفتم خودم همانروز یفردا و

. زدم  

. افتاد یبیعج اتفاق که دیخر یبرا شدم مردد هم نباریا  



  یمجلس لباس دنبال اتفاقا و لباس دیخر یبرا بود آمده هم یخانم

. گشتیم یا دهیپوش  

:دمیپرس او از دنشید با چرا دانمینم من و  

 خواهرم مراسم یبرا خوبه لباس  نیا شما نظر به.... دیببخش خانم_

  بپوشم؟

 بودم کرده انتخاب جواد محمد با روزید که یا دهیپوش لباس همان

:گفت که دادم نشانش را  

  یکی بود، شوهرم خواهر یعروس قبل، ماه چند من  اتفاقا.... آره_

.  اومد خوشم یلیخ که من.... باهاش بودم راحت یلیخ دمیخر  

:دمیپرس دیترد با باز  

   ست؟ین برق و  زرق پر یادیز شما  نظر به نیا_

  یعروس یگفت که هم شما.... خوشگله یل یخ تن یتو نه_

.  نه ای یکن فرق هیبق با دیبا خب .... خواهرته  

: گفتم که بود مانده لباس  یرو نگاهم  

  کنم؟ پرو نویا شهیم.... فروشنده خانم_

 ،یاومد همسرت با!.... ؟ینبود نجایا هم روزید شما.... بله_

   درسته؟

:دادم جواب یشرمندگ و لبخند با  

.... درسته_  



 بهت ینخواست خودت دمید چون اما.... ومدیم بهت خودم جان به_

. بود قشنگ تنت  یتو یلیخ یول  نکردم اصرار  

  یخانم هم و فروشنده  خانم هم نبار یا و کردم پرو را لباس دوباره

  فی تعر لباس از یکل بود کرده لباس آن دیخر به  قیتشو مرا که

. کردند  

....  ادیم بهت یلیخ خدا به_  

   ؟یگیم واقعا_

. اد یم بهت دوش هر طرحش  هم رنگش هم.... آره_  

 میبگو است بهتر.... خواستی م جواد محمد که  یهمان. شد  همان

. بود دهیپسند جواد  محمد که یهمان  

  عقد  یکارها حال کمک من و. بود نمانده یزیچ بهار مراسم تا

. بودم شده بهار  

  عروس، یبرا شگاهیآرا انتخاب عقد، سر یشگون کردم درست

. انداخت من گردن  به بهار را ی چ همه  عروس، لباس دیخر یحت  

  آخر م،یبگو جواد محمد به رفت  ادمی یحت که شد شلوغ سرم آنقدر

. دمیخر را   لباس کدام سر  

  آنقدر جواد محمد مثل ها وقت یگاه  و بود ما ی راننده  فقط آقا یعل

  لباس مورد در دادن  نظر فرصت یحت که گشتیبرم  اداره از رید

. نداشت هم را شگاهیآرا و عروس  



 با اما. بود هم مثل آقا، یعل و  جواد محمد یکار ی مشغله انگار

 به و کردم درست غذا روز هر هفته،  آن یکار  ی مشغله ی همه

  بابا ی خانه به شام خوردن یبرا الاقل که دادم امیپ جواد محمد

.  دیایب  

. زدیم هیکنا  شام سر شب هر  و کرد ینم یلطف  کم هم بابا و  

 آقا.... دیکرد درست  برامون دوتا شما که شده یتیوضع چه نیا_

  لنگر نجایا یاومد که ی چ یعنی.... دادم  شوهر دختر من

. گهید شوهرت  ی خونه برو.... یانداخت  

.  زدیم جواد محمد به هم یا هیکنا بابا کردم،یم سکوت من چون و  

. گهید ببرش و  ریبگ زنتو دست!.... یهست یمرد جور تو آخه_  

 دادیم سر یا سرفه بابا، یها هیکنا  نیا مقابل در مستانه یگاه البته

     گفت؛یم و

.  دوننیم بهتر خودشون.... کن  بس اریمه_    

. نبود بردار دست بابا اما  

.  دیرس  فرا بهار عقد   روز باالخره  

  کردن اتو و  تاالر یها وهیم  شستن. میداشت کار صبح از آنروز

....و خانه  کردن جارو و عقد سر یها لباس  

 وقتم و بودم خسته  واقعا من و شد  تمام کارها  ظهر  سر باالخره اما

. نخوردم هم ناهار یحت که ، بود کم  



  لباس و خودش فکر به تنها ی کس هر ظهر، از ساعت آن در و

.  بود افتاده شیها  

:  گفت و رساند  بروم، بود قرار  که یشگاهیآرا به مرا جواد محمد  

....  دنبالت  امیب بزن زنگ_  

.... خودم اتاق تخت یرو گذاشتم  لباساتو هم شما.... فرمانده چشم_

.... گذاشتم  لباسات کنار هم رو   عطرت... مرتب و دهیکش اتو

.  بزن یخواست حاال گذاشتم کرواتم  

: گفت  و آورد صورت به یالک یاخم  

. پمیت خوش کرواتم، بدون من.... نشو لوس برو_  

. رفت و  زد یچشمک که زدم لبخند نفسش به اعتماد از  
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 مرگم چه دانمینم اما نشدم معطل چندان و داشتم وقت شگاهیآرا

. بود شده  

. نبود خوب حالم  

 یحساب و  درست ناهار نه و  صبحانه نه و بودم خسته بس از

. کردمیم غش داشتم بودم، خورده  

 و تاالر به الاقل را خودم تا ذاشتمیم دهانم یتو شکالت هی مدام

. برسونم رد،یبگ را ضعفم یجلو که ،ینیری ش کی خوردن  

  را عشا و مغرب  نماز تاالر  در تا گرفتم وضو  ش،یآرا از قبل

. ش یآرا مخصوص یصندل یرو نشستم بعد و بخوانم  

 که بود آنجا تازه. دمیپوش را لباسم اول شد، تمام که  شگریآرا کار

. شدم خوشحال انتخابم از  

  با،یز هم می موها. بود میموها نوبت حاال. آمد یم من به واقعا

. نشدم ریس شگاهیآرا ی نهیآ در  خودم دنید از  من و شد ونینیش  

  کش، نداشتن بخاطر که را یعرب  چادر و کردم سر شال اطیاحت با

 و انداختم آرنجم ی رو بودم، آورده خودم با م،یموها نشدن خراب و

. زدم زنگ جواد محمد به  

  عکس دنید یبرا داشتم یبیعج ذوق هی. آمد که دینکش یطول و

. او العمل  

. آمدم  رونیب شگاهیارا از  و کردم  سر اطیاحت با را چادرم  



 اقیاشت با شدم ن یماش سوار تا. بود منتظرم شگاه،ی آرا یجلو درست

.   دیچرخ  سمتش سرم  

.... سالم_  

  خوب را شی موها. بود کرده گرم  را نیماش یفضا  تمام عطرش

 دهیکش یقشنگ ش یر  خط صورتش، اصالح در و بود دهیکش  سشوار

. بود  

  یجور هی نگاهش او اما! او تا شدم اش ییبایز مجذوب   من انگار

. شدم متعجب که دیچرخ صورتم یتو  

!  نکهیا  مثل کردم سالم_  

! تاالر؟ یای ب یخوایم ینجوریهم ظی غل شیآرا نیا با.... سالم_  

.... ستین ظیغل_  

!دالرام!.... ست؟ین ظیغل_  

  از را  شوقم و ذوق تمام و کرد فوت را نفسش و بست چشم یعصب

. گرفت من  

 هی ناچارم که است یعصب آنقدر دمید. افتاد راه و کرد سکوت

. کنم آرامش یجور  

.  نهینب منو یکس نییپا میندازم سرمو نترس_  

.  نداد هم را جوابم اصال  

!  ؟یریبگ حالمو دیبا امروزم.... واقعا یبد یلیخ!....محمد_  



 کی سمت رفت.  کردم نگاهش. شد ادهیپ نیماش  از و کرد توقف

! داروخانه  

  یمشک شلوار و کت عجب و برگشت که کردمیم  نگاهش همچنان

. آمد یم او به دوخت، خوش دیسف  راهنیپ آن با اش  

! رفت دنبالش هم دلم چ،یه که چشمانم  

. کردم حس دوباره را  عطرش شد  که نیماش سوار  

.... نویا ریبگ_  

. بود ماسک کی  

! ه؟یچ نیا_   

. بپوشونه رو شتیآرا تا صورتت به  بزن.... ماسک_  

. بپوشونم  تونمینم که چشمامو خب_  

 تو .... کنه نگات ی کس ادینم خوشم.... نییپا بنداز سرتو گهید اونو_

  یفکر ه ی  خودت دینبا یدونست یم منو یها تیحساس نیا که

!  ؟یکردیم  

! دونستم؟یم رو  شما یها تیحساس دیبا کجا از من دیببخش_  

. کرد  نگاهم اخم با  

 من یکرد شرط ،یبود لج من با  که یزمان اون....  رفته؟ ادتی_

 نیب یایب جلسه هی هم شما  تا شما یها یپارت تو امیب جلسه هی

 که ینکن شیآرا تو یول امیم کردم  شرط من.... جی بس یخواهرا

 خونه در یجلو همون  که یزد یگر یج قرمز رژ  هی هم زمان اون



  قرار چون اما ینبود زنم  زمان  اون... یکن پاکش کردم، وادارت

 دیبا پس.... یمن زن حاال اما گفتم بهت نویا یایب من با بود

.  یبدون رو من  یها تیحساس  

  من ذهن از تر  پررنگ انگار او  ذهن در که یخاطرات یآور ادی از

. زدم لبخند بود،  

.  رو ماسک  اون گهید بزن_  

  یها کش تا برداشتم سرم یرو از  را چادرم و کردم خم سر ناچار

. اندازمیب گوشم دور رو،  ماسک طرف دو  

.... حاال نمتیبب_  

. زد لبخند  که کردم بلند سر  

.... خوبه_  
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! محمد یحساس یلیخ_  

.  کرد نگاهم باز لحظه کی  



 و نمیبب زنمو یخوشگل  خودم، فقط خوادیم دلم نکهیا!.... حساسم_

! ت؟یحساس شد ببرم، حض  

. بودم شیها تیحساس نیهم  عاشق  من. گفتیم راست!....واقعا نه  

  یزیچ به مردا  یوقت دونمیم... شناسم یم خوب خودمو جنس من،_

  رو ییفکرا  چه سرشون تو کنن،یم نگاه رهیبگ  رو چشمشون که

  اما....  ازدواج؟ از قبل نداشتم دل خودم من مگه.... کننیم تصور

  ینامحرم چیه  نگاه نیهم واسه...  بشه بند  دلم به  چشمم خواستمینم

 هی فقط.... نییپا نداختمیم سرمو افتاد،یم نگاهم اگه ای کردمینم

....  که نمیبب رو  یکی یچشما رنگ که خواست دلم بار هی.... بار  

:  دمیپرس ضیغ و  تعجب با یفور  

! بود؟ یک اون!.... دیببخش_  

: گفت و زد  یمرموز لبخند  

 نکرده دقت روز  اون تا.... نگو که داشت یقشنگ یچشما هی_

....  و کردم نگاهش دقت با بار هی فقط اما.... بودم  

. انداختم باال ییابرو  

   شد؟ یچ بعدش... روشن چشمم_

 و کنهیم بحث من با داره االن که یدلبر خانوم نی هم.... شد زنم_

. کرده گل شیحسود  

 و دی خند بلند بلند چنان. کند مهار نتوانست را اش خنده و گفت او

. شد یکی حرصم و خنده که گذاشت یباق شیحرفها شوک در مرا  



. زدم شیبازو به یپ در یپ مشت چند  

! محمد  یجنس بد یلیخ_  

. دیرس صفر به آن کی من توان و دیخندیم همچنان او  

  وهیم آب هی کیک هی... بخر یزیچ هی محمد.... کردم ضعف یوا_

. افتاد فشارم.... باش زود.... نیریش  

! ؟ینخورد ناهار باز_  

: گفتم حرص با  

. باش زود... بده حالم محمد!.... اصال؟  شد وقت_  

. چشم.... خب یلی خ... خب یلیخ_  

 سمت نباریا اما. دیدو باز و شد اده یپ نیماش از و ابان یخ کنار دیکش

  هم، نییپا فشار و خراب حال آن با یحت. سوپرمارکت  کی

. کرد یم خود مجذوب مرا تش،یجذاب  

 سمتم را دو هر نشست تا و گرفت میبرا وهیم آب و کیک کی. آمد

 قادر یحت که دیلرزیم دستانم و  بود نییپا فشارم آنقدر اما گرفت

.  کنم باز را کیک کاغذ نبودم  

. کن بازش.... گمیم بهت بده حالم.... محمد_   

  باهات من ینیبب تا نخور، ناهار فقط تو گهید بار  هی.... بابا یا_

.  کنمیم چکار  

.  داد دستم وهیم آب با و کرد باز  را کیک کاغذ  



....  بفرما_  

  کرد براهم رو یکم وهیم آب از  جرعه چند و کی ک از گاز تا چند

:دمیپرس یکنجکاو با که  

  مثال؟ یکن یم چکار خب_

!کنم؟یم  چکار رو یچ_  

  شه؟یم یچ نخورم،  ناهار گهی د بار هی اگه یگفت.... گهید منو_

  فرمان، پشت و یا عجله یا بوسه و صورتم سمت دیکش را سرش

. کرد ام گونه نثار  

 التیتعط نیهم تو... ها یبر دکتر  هی  دیبا تو.... بوسمتیم یچیه_

.  افتادهین فشارت کم هم دیع  

: دادم را جوابش پر یدهان با  

 کندن دنید از  ،یقبل دفعه اون.... سقطه از بعد یخون کم مال_

. داره  فرق نیا.... افتاد  فشارم دستم تاول  

....  گهید خوادیم کامل چکاپ هی....  باشه یچ هر  یبرا حال بهر_  

: گفت و انداخت دستش یمچ  ساعت به ینگاه  

  م؟یبر یعکاس هی_

!  ؟یعکاس_  

.... میریبگ یادگاری عکس هی.... شما قشنگ پیت نیا با گهید آره_  

  م؟یکن دایپ کجا از  یعکاس حاال_



.  زد یچشمک  

. کردم دایپ_  

  شیکارها نیا عاشق من!.... بود کرده یقیدق یز ی ر برنامه انگار

 او  یساعت و  روز چه از قایدق که بود رفته ادمی اصال.... واقعا بودم

  فرصت نیا اما د،ینپرس هم او و نگفتم تو به آنکه با و دمیبخش را

.  بودم داده او به را دوباره  
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! شدینم باورم  

. بود کرده هماهنگ  یخانم عکاس و هیآتل با یحت  

  مخصوص اتاق در تا داد مهلت  ما به یا قهیدق چند عکاس، خانم 

. میشو آماده ،ی عکاس  



  یقد ی نهیآ مقابل و برداشتم را  چادرم و شال و  ماسک من و 

. آمد  لبم به لبخند باز که کردم برانداز را  خودم اتاق،  

  را میموها منظم یها  نیچ اط،یاحت با و آرام داشتم یوقت درست و

. شد  ظاهر سرم پشت جواد محمد کردم،یم مرتب باز،  

  را دستش دو  و زد یقشنگ یلبخند. بود او به نهی ا درون از نگاهم

. گذاشت میها شانه یرو  

  اد؟یم بهت یدید!.... یدیخر لباسو نی هم  آخرشم پس_

. کردم غنچه ناز با را لبانم  

.... ادیم بهم پوشمیم یچ  هر من خب_  

  با ام چانه. چرخاند خودش سمت مرا و گرفت  را  میبازو ناگهان

 نییپا صورتم کی نزد تا را سرش  و گرفت شستش  و اشاره انگشت

.  آورد  

 که کردمیم بی تعق را، صورتم  یرو  نگاهش یها  حلقه  چرخش

.  کرد  مکث لبانم یرو  

 قشنگ رنگ مبادا که آرام آنقدر. زد لبانم یرو یآرام به یا بوسه

.  ندیبنش لبانش یرو لبانم  

 منو هفته چند نیا یتو چقدر تو و دارم دوستت چقدر یدونیم_

  ؟یببخش منو نشده وقت.... ؟یداد زجر

.  شد باز اتاق در  

... د؟یهست آماده خب_  



.... حرفها نیتر ی حساس در درست. میشد  ریغافلگ  

  ریبگ رو خانوم ی چانه شما آقا.... قشنگه ژست همون .... هیعال_

.  صورتت سمت  

! شد یعکس عجب و  

  جواد محمد و من یبرا کدام چیه  اما شد گرفته هم  گرید عکس چند

. نشد عکس آن یقشنگ به  

 نیا با اما.... بود شده رید. میکرد حرکت تاالر سمت ه،یآتل از بعد

.  بود شهیهم از تر  حال سر نفر، دو  ما حال وجود،  

.  دینپرس گرید هم او و بودم نداده را  سؤالش  جواب هنوز من  

. میکردیم صبر  بهار مراسم آخر تا دیبا دیشا  

. زدند  غر  سرمان همه تاالر، به ما دنیرس با  

   هست؟ معلوم شما دییکجا_

  د؟یموند کجا شما اومدن هم داماد  و عروس_

   د؟ینداد جواب چرا  میزد زنگ_

 و مبهم یکلمات با هم ان.... داد  را همه جواب تنه کی محمد و

!  یتکرار  

....  گهید نشد.... گهید شد رید_  

! خنده از شدمیم منفجر داشتم من و  

! شدم دادنش جواب ی مرده کشته یعنی  



! جواب؟ شد هم نیا یعنی!.... نشد؟!.... شد رید  

. شدند جمع عقد ی سفره دور همه و شد تمام ها هیکنا باالخره

  سرم یرو که  یعرب چادر آن با و آقا شیفرما به بودم زده ماسک

  خود کنار بود، آقا حضرت دستور هم باز که یدود ینکیع و بود

. ستادمیا آقا، یعل و بهار  عقد ی سفره  دور جواد، محمد  

 یوقت که بود خاطرم در هنوز من و. بود آمده  هم رستگار یآقا

  یزیچ آقا یعل به رستگار یآقا  مورد  در دم؛یپرس بهار از کبار،ی

  به که ییزهایچ.... نه... که؛ داد نگونهیا را جوابم  او و ؟یگفت

 سال 27 که یپدر یول گمیم را  است مربوط ما مشترک یزندگ

 خودم حرف نمیا.... نداره من  یزندگ در هم یاثر  نبوده، کنارم

 من به نرایا و کردم صحبت خانواده مشاوران از  یکی با.... ستین

 بود مرتبط ام ندهیآ همسر به قطعا داشتم ناموفق ینامزد  اگر... گفت

 از بعد دیشا  اما گمینم ازدواج از قبل رو هیقض نیا و گفتمیم و

.  بگم  بهش ازدواج  

  داشت ناموفق ی نامزد کی بهار  اگر خودش قول به. داشت هم حق

 نبوده، وقت چیه که یپدر ی هیقض اما گفتیم آقا  یعل به دیبا حتما

!  دارد؟ او مشترک یزندگ در یاثر چه  

!  بهار بود شده ماه چقدر  

 بسابم را  سرش یباال قند و بروم سرش یباال تا کرد اشاره بهار

.  شد منصرف که کردم اشاره ام یدود نکیع و یعرب  چادر به اما  

.شدمیم  شاد اش، یخوشبخت از من قطعا و بود فرشته بهار  



  زوم  بهار یرو نگاهم . شد آغاز عقد ی خطبه خواندن عاقد، آمدن با

  که کردمیم ی خوشبخت  یآرزو داشتم شیبرا دل ته از و بود شده

. کردم ضعف باز کردم حس  

. بود شده  یدردسر هم  آنروز من نخوردن ناهار نیا  

  خون فشار افت از باز دستانم و بود شده نیسنگ یبدجور میپاها

.  دیلرزیم  

 خم دهانم کنار  تا را  سرش که  زدم جواد محمد یپهلو به آهسته

.  کرد  

. افتاده فشارم.... بده حالم.... باز_  

! االن؟_  
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! االن؟ یگیم که خودمه دست فشارم مگه_  

:دیپرس و دیکش یپف  

  االن؟  کنم چکار_

 یکار هی نشم  ولو سفره نیهم وسط  یخوایم اگه فقط.... دونمینم_

.  کن  

  را  ماسک ناچار.... انگار شدیم قطع داشت هم نفسم یحت گرید

  غش اگر بلکه تا شدم دور عقد ی سفره از یکم و دمیکش نییپا

. نزنم  بهم را بهار عقد   مراسم کردم،  

 را حالم نیا دانستمی نم. بودم نکرده ضعف احساس آنقدر آنروز تا

.  سقط عوارض ای سمیبنو ام یبدن ضعف یپا به  

 از یکی دست کی با. آمد جواد محمد که دینکش  طول شتریب یکم

. ینیریش کی گرید دست با و بود آورده را تاالر یها یصندل  

!  گرفت ام خنده دنشید از  

 دهانم به را ینیریش تا. نشستم من و گذاشت در کنار را یصندل

  زور  از را چشمانم و دادم هیتک عقد  اتاق وارید به را  سرم گذاشتم،

. بستم خونم،  نییپا فشار  

  شده؟ یچ_

.  بود افروز مامان یصدا  

. افتاده فشارش_  

! جان دالرام_   



  ینیریش نیریش شهد تنها و بود امدهین جا حالم هنوز. گشودم چشم

:گفتم زحمت به که بود شده  ممزوج دهانم در  

.... بهترم_  

.  کرد جواد محمد به رو افروز مامان و  

.... یدکتر هی ببرش فردا نیهم.... نده گوش نیا حرف به نیبب_

  هی حاال.... باشه سقط  واسه دیشا.... شده فیضع یلیخ نظرم به نیا

. نداره ضرر که دکتر  

.... چشم_  

.  شد بلند  ها  زدن کف یصدا  موقع  همان و  

. زدم لبخند تنها من و  گفت را بله بهار  

 بهار سر یباال روز و حال آن با که شدم خوشحال آنقدر یعنی

 بابت، نیا از را  خدا یحت که نکردم، خراب را عقدش  و ستادمینا

.  کردم شکر  

  و عروس با گرفتن عکس و بود کادوها  نوبت عقد ی خطبه از بعد 

. داماد  

  یبرا بود یبزرگ شانس نیا و میبود  کوچکتر همه از ما که البته و

.  شود بهتر یکم حالم تا من  

  انیم از چشمانم هم  من...  ها عکس و بود کادوها به حواسشان همه

.  دیدیم را بهار یگاه ت،یجمع  

   ؟یشد بهتر_



. من گوش کنار بود کرده خم سر که بود جواد محمد  

... بهترم_  

  از بعد ،ینخوا ای یبخوا چه امشب چون.... شکر رو خدا خب_

. بدزدمت خوامیم تاالر  

. نگاهش و کردم بلند را  سرم. گرفت ام خنده حرفش از  

   ؟یبدزد منو یخوایم_

. داد تکان یسر لبخند با  

.  ها ینزد سر آخر رو ماسکت_  

 خواستم. ام نزده  را  ماسکم ،ینیری ش خوردن از بعد که آمد ادمی تازه

.  گرفت را دستم که بزنم  

  یبزن ماسکم.... یکنیم غش یدار  ینجوریهم.... خوادینم حاال_

 با میخواست یول.... یچیه گهید و رسهینم بهت ژنیاکس گهید

. بزن میریبگ عکس داماد و عروس  

. گرفت را دستم و ماند دستم یرو دستش و گفت نرایا  

! یعنی بود عشق تب!.... تبدار و گرم چقدر  

 را دستم کهیحال در جواد محمد  و زدم را  ماسکم شد، که ما نوبت

  من. کشاند آقا یعل  و بهار یصندل  سمت مرا داشت دست در هنوز

. ستادیا آقا یعل کنار محمد و  بهار کنار  

: گفت بهار شد، گرفته عکس نیهم  



  ؟یبساب قند سرم یباال یومدین چرا_

  عقدت سفره وسط  وگرنه ومدمی ن که خوب.... خدا به شد بد حالم_

.  کردمیم غش  

  افتاد؟ فشارت.... چرا؟_

: گفتم و گوشش کنار کردم خم سر  

.  دیآ یم بهم... جان بهار مبارکه.... ستی ن مهم نایا حاال_  

: گفتم تر آهسته که شد باتریز لبخندش  

. ها یهست سرتر تو البته_  

. زد دستم  یرو آرام دستش، با و دیخند  

  سرتر جواد محمد از خودت نکهیا نه حاال.... نکن فتنه برو_

.  گهید باشه تر خوشگل دیبا زن!... یستین  

.  گنیم همه نویا .... بعله اونکه_  

.  شدم شاد هم شیها خنده نیا یبرا دل ته از من و دیخند هم باز  
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  یرو  را شالم و  ماسک و چادر و  شدم  سالن وارد  بهار عقد از بعد

. گذاشتم ها یصندل از یکی  

  بخاطر بود وقت یلیخ. افتاد توران مامان به  چشم موقع همان

  دیشا و بودم نگرفته او از یسراغ ام یزندگ یها ی ری درگ و کارها

  او از هم مرا مستانه، که کند یباف الیخ باز شدیم موجب نیهم

. است گرفته  

. ستادمیا مقابلش و رفتم سمتش  

.... یمامان سالم_  

: گفت و آمد  ییابرو و چشم. بود  درست حدسم  

! یبکن من به سالم هی داد اجازه مستانه عجب چه_  

  مستانه به یربط ... بودم گرفتار خودم خدا به.... جان یمامان_

. نداره  

  گرفت ازم رو مامانت... مستانه؟ میت تو یرفت هم تو.... حتما آره_

. نبود بس  

. نداشت یا دهیفا او با بحث انگار  



 دلم باز  انگار و بود زیم یها وهیم و ینیر یش  یرو چشمم 

. خواست  

  عوارض آنقدر و بودم نخورده که یناهار از و  کردم دراز دست

. کردم گله یمامان به داشت،  

. ام گرسنه همش حاال و نخوردم ناهار هی_   

. زد هیکنا کی باز و گذاشت میبرا یدست شیپ کی یمامان  

  واسه یزیچ شوهرت  ی خونه.... یشد الغر.... اصال معلومه_

   ؟ی ندار خوردن

.  دادم جواب گرفتمیم پوست خودم یبرا موز کی کهیحال در  

  عصر مگه!.... یزنیم یدار خنده یحرفا چه ن یبب خودت آخه_

....  بخورم غذا  نشد وقت امروز هی.... میباش نداشته غذا که حجره

.  گهید آخه عروسم  خواهر  

. زد یپوزخند حرفم تمسخر به توران مامان  

! توئه؟ خواهر  آخه اون_  

. ماهه یلیخ.... خواهرمه مثل_  

  ستین ادتی.... ؟ یفروخت هاش بچه و مستانه به منو.... که واقعا_

  زد؟ بهم مادرتو یزندگ مستانه نیهم

  با من مامان اد،یم ادمی من که ییجا تا.... جان توران مامان_

. بود یجون جون قیرف مستانه  



 که یبود من شیپ که یوقت تا...  دادن؟ شستشو  هم رو  تو مغز_

 شیپ ماه چند یرفت  که نیهم!... شد؟  یچ.... یکردی م قبول حرفامو

  فراموش رو  حرفام منو  هم  یشد پسرش عاشق  هم مستانه،

!  ؟یکرد  

.... بودم شما یحرفا ریتاث تحت  خودتون، قول به  موقع اون خب_

 گله من از مستانه به و دیزد زنگ بار نیآخر خودتون ادمهی تازه

  البته.... مستانه شیپ دیفرستاد منو و دیشد خسته  من از که دیکرد

.... ها نشد بدم  

: گفتم خنده با  و زدم یچشمک  

.  هیخوب شوهر یلیخ جواد محمد آخه_  

.  اوردین سرت هوو هی اگه.... مادرشه مثل اونم.... واستا حاال_  

  را  موز حلقه چند و  برخاستم زیم پشت از ناتمام، بحث نیا از کالفه

  مامان  گوش در پر  دهان همان با و  گذاشتم  دهان در چنگالم با هم با

: گفتم توران  

....  افروز مامان و بزرگ خانم زیم سمت رمی م فعال من_  

....  یا فهیطا  همون از هم تو.... برو آره_  

.  نیبش ما زیم ایب هم شما خب_  

.  گرفته تون همه دست از دلم.... دالرام کن ولم_  

 هی آهسته و دادم قورت دهینجو و دهیجو را دهانم درون یموزها

: گفتم و  زدم توران مامان یشانیپ به بوسه  



  شما.... رهیبگ نذار خب.... دلشه  گرفتن مقصر خودش یکس هر_

. فعال.... نینش تنها هم  

  مخصوص یها استدالل با توران، مامان باز تا ستادمینا و گفتم

.  زدیبر بهم را اعصابم خودش،  

  را لباسم که را  یفروشگاه سراغ همه زدم، تاالر  در که چرخ کی

  که طور همان لباس آن یعنی  نیا و. گرفتند من از بودم، دهیخر

.  بود جذاب بودن، گفته فروشنده خانم و محمد  

  و کردم سر را بلندم و یمجلس شال تنها داماد و  عروس آمدن با

. لمبرداریف سمت رفتم  

 ازم یدید جا  هر  منو لطفا عروسم خواهر من.... زمی عز سالم_

. رینگ لمیف  

.  دیخند  

...ریبگ لمیف یبگ یخوایم کردم فکر.... چشم.... سالم_  

. کنهیم رو  پوستم حساسه  شوهرم که رینگ لمیف زمیعز نه_  

:  گفت خنده با  

. بود مراقبش دیبا یخوشگل نیا به زن.... داره حق خب_  

.  کردم کج یسر افتخار با  

.  شماست لطف نظر قربانت_  
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 دادم گوش فروشنده خانم و جواد  محمد حرف به که شد خوب واقعا

  و کردمیم فرار لمبرداریف از مدام دیبا وگرنه دمیخر  را لباس آن و

. دمیچرخیم تاالر ی تو سر به چادر  

 ییوضو همان  با تاالر، کوچک  ی نمازخانه در را نمازم شام قبل 

 بابت از المیخ تا خواندم بودم، گرفته  شگاهیآرا ش،یآرا از قبل که

   باشد  راحت نمازم

  امدین دلم.... توران مامان شی پ نمیبنش خواستم  شد، که شام سر 

  زیم سر که  آقا یعل مادر خانم، حاج دنید با اما بگذارم شیتنها

. شد راحت المیخ بود نشسته توران مامان  



  دید بلکه باشد تنها  توران مامان با او که بود صالح به دیشا اصال

. کند اثر توران مامان در هم خانم حاج مثبت  

. ختمیر خودم یبرا ساالد یکم   و افروز مامان زی م سر نشستم  

.  دارم ضعف همش نخوردم، ناهار هی من یوا_   

: گفت بزرگ خانم روبه و  کرد نگاهم لبخند با افروز مامان  

  جان؟ خانم نه مگه!... دالرام شده  ماه چه ماشاهللا_

. زد یچشمک لبخند با بزرگ خانم  

. جواد محمد بحال خوش_  

. دمیخند آهسته و خجالت از شدم سرخ  

  فشارت افت  و ضعف نیا واسه دکتر هی حتما جان  دالرام یول_

. باشه داشته هواتو شتریب که گفتم موردت در هم مستانه به.... برو  

. بود ساده ضعف هی.... دیرینگ سخت.... ستین یزیچ_  

  زدهمیس تو.... دوبار بار هی ضعف!.... ه؟یچ ضعف زمیعز نه_

.  بود شده بد حالت باز تو میبود جان خانم ی خونه  که هم نیفرورد  

  تاول چشمام یجلو پرستاره.... بود ام سوخته دست بخاطر اونکه_

. شد بد حالم کند دستمو  

. که ستین یزیچ... یدکتر هی یشیآزما هی حاال_   

.... چشم_  



  االنه گفتم خودم با. خوردمیم ولع با ها، گرسنه مثل من و آمد شام

! یا نخورده غذا تو مگه بگن؛ هم  افروز مامان و جان خانم که  

  اشتها یبدجور و  شدمیم گرسنه یبدجور.... نبود خودم دست اصال

! داشتم  

  سر چادر فرمانده، امر به باز. بود یخداحافظ نوبت شام از بعد

. کردم یخداحافظ داماد و عروس از رفتم و زدم  ماسک و کردم  

  را میبازو مستانه بروم نییپا تاالر  ی ها پله از  خواستم که نیهم

.  گرفت  

.... دالرام واستا_  

 تک داشت و بود شلوغ سرش هم  خودش. تاالر سمت دیکش باز مرا

:گفت که  کردیم بدرقه را   ها مهمان تک  

  شده؟ یچ_

.... خدا به یچیه_   

! خورده بهم حالت تو  گنیم چرا پس_  

.  نیهم کردم ضعف فقط من.... خدا به نه_  

. نشد قانع  من یحرفها با مستانه نگران نگاه  

  کار جواد محمد با نییپا میبر باهم بذار شهینم سرم حرفا نیا من_

. دارم  

 سخت نقدریا را ساده فشار افت  کی چرا که کردمینم درک اصال

. گرفتندیم  



 مستانه. میکرد  ترک را تاالر که میشد ینفرات نیآخر  مستانه و من

  سمت راستکی من همراه و نرفت هم آقا یعل و بهار دنبال یحت

.  آمد جواد محمد  

: گفت او به  مانده قدم چند اما  

.  دارم کار محمدجواد  با من واستا  نجایهم تو_  

 جواد محمد به یچ دمینفهم من  و رفت او و کردم  نگاهش متعجب

.  کردیم نگاهم  مادرش، یحرفها  انیم ان،یم در یکی که گفت  

  یکار. دمیترس اخم همان از من و نشست اش یشان یپ وسط یاخم

! بود؟ شده یچ دانمینم و بودم نکرده  

 تنها داشت عجله رفتن یبرا که یحال در و برگشت سمتم مستانه

: گفت  

 حالتو زنمیم زنگ فردا برم دیبا من .... دالرام باش خودت مراقب_

.  پرسمیم  

  د؟ یزنیم زنگ_ 

:  دیخند  

 بفرما.... دمینم راهت بابات ی خونه امشب خوشگلت پیت نیا با_

. جان  شوهر ی خونه  

 که بودن بسته همت کمر همه. کردم خم خجالت از باز را سرم

.  انگار باشد محمد و من کنان یآشت مراسم رسما، آنشب،  
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 دلم. کردم بلند جواد محمد سمت  را سرم رفت که مستانه

  یم نگاهش فقط یا قهیدق چند و ستادمیا یم همانجا خواستیم

.  کردم  

! نبود من قلب فکر انصاف یب  

! پیت خوش آنقدر آدم  

! دلبر  نقدریا شوهر  

: گفتم و رفتم جواد محمد سمت. بود گرفته ام خنده  

.... سالم_  

  تاالر؟  تو شده بد حالت باز تو.... سالم_

. بود دفعه هی همون.... خدا به نه_  



 مرا و گرفت را دستم. نشد باز اخمانش اما دادم را  جوابش آنکه با

. دیکش نیماش سمت  

.  کردم نگاهش باز میشد  که نیماش سوار  

   ؟یکرد اخم که یهست یعصب من دست از_

.... رهیدرگ فکرم.... نه_  

   ؟یچ ریدرگ_

  اخم، آن با  اش چهره انگار. بود او به نگاهم هنوز. نداد یجواب

.  نداشت کم ،یواقع ی فرمانده کی از یزیچ  

.... جواد محمد_  

.  آمد رونیب  افکارش از انگار و دیچرخ سمتم  لحظه کی سرش  

.... جانم_  

.  رفتن گهی د سمت هی داماد  و عروس.... م؟ی ریم میدار کجا_  

. میندار کار اونا به ما_  

....  برم عروس نیماش دنبال  خواستمیم من محمد!.... دیببخش_   

 ینگران یبرا یپوشش تنها انگار که زد یلبخند. کرد نگاهم باز

.  بود صورتش انیم نشسته  

. بدزدمت خوامیم گفتم_  

! فرمانده دزده یم خودشم زن مگه آدم آخه_  

:  گفت جانیه  پر و بلند ناگهان  



 یگیم  من به یدار باز یوقت.... عمرم بله .... عشقم بله_

 نقدریا برم قربونت...  موال به هستم نوکرتم من.... فرمانده

... بگو  گهید بار هی!.... فرمانده یگیم قشنگ چه.... یدلبر  

  بود انداخته انیغل به چنان مرا احساسات و جاناتیه  سلول انگار

. کنم یدلبر شدم وسوسه هم من که  

:گفتم و چرخاندم سمتش را  سرم ناز با  

.... فرمانده_  

. دیکش یکم را  ام گونه آهسته، اما حرص با و  کرد دراز دست  

.... جانم_  

.  گرفت اوج اش ینگران انگار باز و نگاهم  باز و کرد یمکث  

   دالرام؟ یخوب واقعا_

  زده؟ یحرف مستانه شده؟ یچ.... خوبم  خدا به.... آره_

:  گفت یفور  

....  نه... نه... جون از دور_  

.  شد گرد چشمانم  

   ؟! جون از دور یچ یعنی!.... جون از دور_

. کرد پرت را حواسم یا خنده با باز  

 هی نستا،یا یتو شکمو یبالگرها نیا قول به میبر.... بابا یچیه_

  م؟یبزن پرو بیترک



!  ؟ هست ی چ پرو بیترک_  

 گردو و پسته یکل  که معجون یبستن هی.... ؟یدار دوست معجون_

. داره زایچ نیا از و کنجد  و موز و  

.... کن صبر لحظه هی_  

 اما.... نه ای معجون خوردن یبرا  دارم جا واقعا  دانستمینم هنوز

: گفتم ییپررو  با من و خواست  دلم انگار باز کردم مکث که یکم  

. خوامیم.... آره یوا_  
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   محمدجواد#

 

! شد زهرمارم  بهار، مراسم یخوش  

 بهم را اعصابم یحساب که انداخت سرم یتو فکر هی و آمد مادر

. ختیر  



 با دالرام و کند ییخودنما معجزه توانستیم که یشب  در هم اون

. اوردیب در هوا  و حال آن از را خانه دوباره ام، خانه به بازگشتش  

 هم دالرام خود یحت که آنشب یبرا که ییفکرها و ها نقشه چه

! نداشتم باشد، من شیپ خواستیم  

 تاالر از تا دالرام،  ضعف و غش  ی هیقض دنیشن از بعد مادر،

: گفت مقدمه یب و آمد سمتم  ،  شد خارج  

  رو  رها  خواب شبه چند.... زنهیم شور دلم جواد محمد» _ 

  ی سفره وسط دالرام که دمیشن  افروز مامان از امروزم .... نمیبیم

  دور.... ترسمیم... فهیضع یادیز دختر نیا.... شده  بد حالش عقد

....  الل زبونم...  جونش از  دور.... جون از  

! ؟یچ  جون، از دور دیبگ بهم شهیم_  

: گفت آهسته و دی گز را  لبش مادر  

 یکیژنت کنه خدا... یباش مراقبش بهتره.... داشت سرطان رها_ 

  ببرش حتما حتما....  هم دالرام غش  و ضعف نیا ترسمیم.... نباشه

. « ها ینگ  یزیچ خودش  به.... باشه؟.... جواد محمد دکتر  

! جواد محمد_  

 امیم یمعجون بزرگ  ظرف. آورد خودم به مرا باز دالرام یصدا

  دهینرس لبانم به هنوز ظرف درون  قاشق و بودم گذاشته دستش

. بود  

   پس؟ یخورینم چرا_



.  کردم گم آن پشت را میها دلشوره و زدم لبخند  

. بود دالرام به معجون خوردن انیم نگاهم. گذاشتم دهان به یقاشق

 یخون کم عوارض از حتما فشار افت نیا و... داشت یخوب یاشتها

. بود  

 به یزنیم زل و  یخوریم معجون  قاشق هی یه چرا... شده؟ یچ_

!  من؟  

. اجبار به زدم لبخند باز  

.  یزد هم یُکش محمد پیت چه.... عشقم ییتو یاصل معجون آخه_  

.  دیخند ناز با  

.... گفتن یم نویهم هم تاالر  یتو همه_   

. زمیعز  نزنن چشمت که یاله گفتم؛ دلم تو و دمیکش یآه  

: دیپرس دالرام که کردم روشن را  نیماش باز  

  ؟یخورینم گهید_

.  یریبگ جون کم هی بخور تو.... زمیعز نه_  

.  ها ینخورد یچیه خودت_  

. عشقم نداره اشکال_  

  از یوقت از!.... شده؟ یچ.... بگو رو  راستش.... جواد محمد_

. یشد یجور هی تو رونیب میاومد تاالر  

. دادم سر  لی دل یب یا خنده  



. کنهی م درد سرم کم هی نشده یطور_  

گفت؟ یچ بهت مامانت یبگ یخواینم_  

. باشم داشته رو تو یهوا  گفت یچیه_  

. دینپرس هم  یسوال گری د اما نکرد باور  

.  خورد کامل رو  معجون  

! باشد بد اتفاق  هی لیدل توانستینم او خوب  یاشتها نیا قطعا  

.  کرد کم  را میها ینگران از یکم نیهم و  

.  کردم باز دالرام یبرا را در و انداختم دیکل من.  میدیرس خانه به  

.  ماند خانه ی ها پاش و ختیر  یرو نگاهش شد، که خانه وارد  

! تو یکرد چکار!.... جواد محمد_  

 خودم شب تا گرفتم یمرخص فردا...  نشو نگران اصال.... دیببخش_

. دمیم لتیتحو رو خونه گل ی دسته مثل.... نوکرتم  

 جمع را  ها پاش و ختیر از تا چند الاقل آرامشش، یبرا بعد و

:  گفتم و کردم  

 نمیبب رو دلبرم ار،یب در رو چادر  اون.... من خانم دلبر حاال_

. کنم حض  
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 او به نگاهم که  من و کرد تا شالش همراه و آورد در را  چادرش

  ی شعله یرو  تا کردمیم آب را یکتر داشتم که که  یحال در بود،

.  نگرفتم او از را نگاهم یا هیثان ی حت بگذارم، گاز  

 ی دلبر آن و بود، خورده  یقشنگ تاب و چیپ که یقشنگ یموها آن با

  ریز را دلم داشت بود، رفتارش و حرکات تک تک خاص انگار که

.  کردیم رو و  

.  شد تکرار سرم در مادر یصدا باز اما  

.  سالن به برگشتم و جون؛ از دور کردم؛ زمزمه لب ریز  

  آنکه با. بود انداخته گرید یپا یرو پا کی و مبل یرو بود نشسته

. بود دایپ هم همانطور اندامش یی بایز اما بود دهی پوش کامل لباسش  

   قشنگه؟_



 زدیم تند آنگونه داشت بازگشتش یبرا قلبم ای. زدم یشوق پر لبخند

  از تماما که یمنف  افکار از مغزم ای کند ستیا خواستیم انگار که

.  شدیم منفجر داشت بود، یعلم لیدل و سند یب الیخ و فکر  

  یا بوسه شیموها قشنگ تاب یرو . نشستم کنارش و رفتم سمتش

. دادم میبازو ی هیتک را  سرش و زدم  

: گفتم که آغوشم در بود گرفته  آرام انگار هم او  

  گذشت؟ سخت برام چقدر مدت نیا یدونیم_

   ؟یکشینم که گاریس گهید.... جواد محمد_

  دکتر هی فقط.... آرومه اعصابم.... اومده دلبرم.... تو جان به نه_

. تمام گهید و فشارت افت نیا واسه میبر  

.  نکن شلوغش یالک... بابا خوبم_  

. شهینم یزیچ دکتر هی حاال_  

.  نگاهم و کرد بلند را سرش  

   ؟ینزن گاریس  به لب گهید یدیم قول.... محمد_

: گفتم کردمیم کنترل را ام خنده کهیحال  در کردنش، تیاذ یبرا  

  اعصابم من و یبر  و یکن قهر یبخوا باز اگه... دمینم قول.... نه_

. ستین دیبع زه،یبر بهم  

.  کرد یقشنگ اخم  

. برم که  دارم مرض من مگه ،ینکن تیاذ منو اگه شما_  



.  جون از دور_  

 کی در. داشتم دوستش چقدر.  رفت  ضعف شی برا دلم دفعه کی

  بازوانم انیم و دمیکش آغوش در محکم را او ،یناگهان حرکت

.  فشردم  

 بود، شده تنگ برات دلم نهمهیا!....  دختر آخه یعشق تو چقدر_

 رفتمیم داشتم گهید.... یبزن سر ازم یایب روز هی الاقل ینکرد

.  یبرگرد تو بلکه که منطقه  

.کرد جدا ام نهیس از را  سرش یفور  

!  ؟یگیم یالک_  

 ام فرمانده اگر که گرفتم یسالمت هیدییتا دکترم از....  خدا به نه_

. برم  کرد، موافقت  

. شد  نگران نگاهش  

   محمد؟ یبر یخوایم_

. زدم لبخند  

.... نشده دییتا هنوز_  

. گرفت اوج چشمانش در ینگران  

.... نرو من جان_  

.  کن باور.... ستین معلوم یچیه....  زمیعز_  

. نشست  قشنگش چشمان یتو یاشک  



. کنمی م خواهش.... محمد نرو_  

  صورتش و سر  یرو ها بوسه.  آغوشم سمت دمی کش را او دوباره

  داشت یبدجور اما ستین معلوم که خوردم قسم بار نیچند. زدم

! ختیر یم اشک  

.... برم چشمات قربون.... جان دلبر.... زمیعز.... جان دالرام_

.  نکن هیگر محمد جان  
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 خام،  یفکر از ینگران  و یدلواپس  از پر هم. بود یبیعج شب آنشب

 با شب یها مهین تا.... خاطره از پر هم.... شور و  عشق  از پر هم

. میبود داریب دالرام  



  را دلم... کرد یدلبر... میخورد ییچا.... میزد حرف یدر هر از

  قشنگ نیطن هم  دیشا.... شیموها تاب و چیپ یال  البه ییجا... برد

. بود رنگ  خوش هم هنوز که قرمزش لبان یحت ای شیصدا  

  خواب، در دنشید... دالرام از بعد یلیخ یحت. برد خوابم وقت رید

. داشت یگرید لطف  

 حمام نم که شیموها به یگاه و بودم نشسته دار یب سرش یباال

  باز و زدمیم یا بوسه را، خودش خوش یشامپو عطر و داشت

.  شدمینم ریس  

 با مرا اشتباه تقاص که کردم شکر را  خدا بارها و  بارها شب  همان

  دوباره را او که کردم شکر را خدا.... نداد من به دالرام از ییجدا

  هرگز که یا بچه یجا به که کردم شکر را خدا.... برگرداند من به

.  نگرفت من از را دالرام  دم،ینفهم را تشیجنس  یحت و دمیند  

.  بود انداخته سرم به مادر  که بود یفکر همان ام دغدغه تنها  

  دو هر آنقدر و  بخوابم شهیهم از رترید تا شد باعث نهایا ی همه

.  میبمان خواب هم صبح نماز بود  کینزد که میبود خسته آنروز،  

....  و میشد هوشیب دوباره صبح نماز  از بعد باز و  

  را چشمانم  زور به. کرد ارمیهوش یکم که بود لمیموبا  زنگ یصدا

  یرو یوارید ساعت  یها عقربه دم،ید که یزیچ ن ی اول و کردم باز

. بود وارید  

! بود 11 کینزد ساعت  

. برداشتم را لمیموبا و شدم زیخ مین  



...  بله_  

....  پورمهر یآقا سالم_  

... سالم_  

 و ا ن یا   ید شی آزما همون... زنمیم زنگ شگاهیآزما از من_

. تیاَبو صیتشخ  

. دییبفرما بله بله_  

. نشست تخت یرو   و شد اریهوش من صحبت یصدا از هم دالرام  

 نندیبب رو شما خواستن دکتر و  هست  حاضر شتونیازما جواب_

 رو شتونی آزما جواب دیاریب فی تشر امروز داره امکان اگه

. دیریبگ  

. انداختم کردیم نگاهم  متعجب که دالرام به ینگاه  

 حاضره شیآزما جواب اگه امیب حتما که داره یلزوم چه... خب_

.... دیبگ من به تلفن یپا  

.  بگن خودتون به دیبا شخصا گفتن دکتر که هست  یا مسئله هی نه_  

  رونیب اتاق از و  دیدو و برخاست تخت یرو از دالرام موقع همان

: دمیپرس که رفت  

!  داره؟ یمشکل  شیآزما جواب_  

. دنیم  حیتوض بهتون دکتر.... دیاریب فی تشر شما حاال_  

: گفتم ناچار  



   هستند؟  دکتر برسم یک تا .... خب یلیخ_

. دیباش نجایا ظهر 1 ساعت از قبل تا شما_  

.  ممنون باشه_  

  دالرام دنبال و گذاشتم تخت کنار  را یگوش کردم،  قطع که را تماس

. بود ییدستشو  در نظر به. رفتم  

: گفتم و  زدم ییدستشو در به ضربه چند  

.... اونجا میبر دیبا.... زدن زنگ شگاهی آزما از دالرام_  

. آمد یبیعج یصدا و  

! دالرام_  

  شده بد باز  حالش. کردم باز  را ییدستشو در که نداد یجواب

! یخال ی معده!.... آورد یم باال داشت!.... بود  

! شده؟ یچ_  

: گفت زحمت به  

....  قند آب.... افتاده فشارم_  

 وانیل و آشپزخانه سمت دمیدو عی سر چنان.... کنمی م چکار دمینفهم

. شکستم اریاخت یب هم را وانیل کی که کردم درست یقند آب  

.... جان دالرام_   
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  اگر. کردم سکته که آمد رونیب ییدستشو از ییرو و رنگ هی با

. کردیم  سقوط نیزم سمت سر با بودم نگرفته را  شیبازو  

.... بخور رو  قند آب نیا!.... باز؟  یشد  ینطوریا چرا یوا یا_  

: گفت  زحمت به و  دینوش یا جرعه  

.  بده بهم یزیچ هی یا  لقمه هی.... محمد کردم ضعف_  

  گرید. برگشتم و گرفتم شیبرا لقمه هی یُهلک ُهل  و برخاستم باز

 سرهم پشت بود روز دو نکهیا.... نبود خودم دست ام ینگران

  یعاد نظرم به اصال حالش نیا!... بود؟ یعیطب افتاد،  یم فشارش

!  نبود  

: گفت زحمت به و زد اش لقمه به گاز کی که کردمیم  نگاهش  

   شگاه؟یآزما... میبر.... دیبا چرا_

 به رنگ.... بچسب رو خودت حال تو.... کن  ولش اونو حاال_

. نمونده روت  



.... ریبگ خودت یبرا هم لقمه هی برو_  

.  کردم نگاهش کالفه و یعصب  

 یعیطب حالت نیا گمیم.... یباش من فکر به  خوادینم االن_

  فشارت روز هر قراره یعنی.... امروز هم... روزید هم... ستین

  افته؟یب ینطوریا

. دیکش سر  را قند آب و داد  قورت را لقمه  

.... خوبم_  

 و دیکش  دراز نیزم یرو ییدستشو در یجلو  همانجا بعد و

 آن در یحکمت دیشا... انگار گرفتم سردرد. بست را  چشمانش

. بود دالرام بد حال  و شیآزما جواب  

  را دالرام چادر  و یروسر و مانتو و دمیپوش لباس نخورده صبحانه

.  آوردم هم  

.  افتهیم ی نجوریا فشارت ی چ واسه مینیبب میبر بپوش... ایب_  

  ناچار. کند تنش خودش را لباسش بتواند که بود آن  از تر حال یب

. میافتاد راه دو هر  و کردم  کمکش  

. بود مضطرب من از شتر یب او انگار و  

   زدن؟ زنگ شگاهیآزما از چرا یعنی.... محمد_

.  بده یحیتوض هی خوادیم دکتر  گفت... دونمینم_  

  بگه؟ خوادیم یچ یعنی_



.  رفت  سمتش کالمش نیماب نگاهم  

 تو االن... خدا  رو  تو کن ولش رو  شگاهیآزما و شی آزما اون_

  ؟یخوب

: گفت که بود کرده بغض. د یشن را حرفم که دانم یم دیبع اصال  

  شده؟ یچ باز یعنی... شدیم خوب داشت یچ همه تازه_

. ستین یزیچ.... ینگران  یچ واسه.... نشده یطور_  

  درون از هردو اما کردم انتخاب را سکوت هم من و کرد سکوت

. میبود آشفته  

  خودمان یهوا  و حال در دو هر. میکرد سکوت شگاه یآزما خود تا

.  میبود  

  یم قتیحق به داشت الل، زبانم انگار که مادر یحرفها دلواپس من

 شدت از یحت که داشت را یچ ی دلشوره دانمینم او و وستیپ

. شدیم تهوع حالت دچار ی گاه باز دلشوره  

 آب و کیک و  شکالت شیبرا شدم  مجبور باز راه،  نیب که آنقدر

. بخرم وهیم  

  سر شگاهیآزما  قسمت و مارستانیب به شانیپر  یحال با دو هر و

. میزد  

 امیب امروز که گفتن  و گرفتن تماس نجایا از من به  خانم، دیببخش_

... دارند یحاتیتوض همسرم  و من شیآزما مورد در دکتر  

   ؟یآقا شما_



.  هستم پورمهر_  

 دکتر به من دیباش داشته فیتشر.... بله.... پورمهر یاقا... ها_

. بدم اطالع  

... و برداشت را تلفن  یگوش بعد و  

. حتما... بله.... آوردن فی تشر پورمهر یآقا.... دکتر الو_  

:گفت گذاشت که را یگوش  

. هستن شما منتظر دکتر ،201 اتاق سالن، یانتها_  
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  دالرام#

 



 

  زودگذر می ها یخوش چرا شد؟یم خراب باز دیبا زی چ همه چرا

  ش،یآزما جواب ش،یآزما ی ساده اشتباه کی سر  باز اگر... بود؟

!  داشت؟ باور من یگناه یب به هم  باز محمد کرد،یم رییتغ سهوا  

  داشتم یبد حال چه  و خوردیم چرخ سرم در که بود  یسواالت نهایا

!  من  

 با دلم در بود،  ادیز استرس از که یتهوع حالت و  فشار افت آن با

. خواستمیم زیچ کی تنها و  زدمی م حرف خدا  

  کادر یانگار سهل اثر در  شیآزما جواب بود قرار واقعا   اگر

.  خداااااا برسان مرا مرگ.... باشد شده اشتباه شگاه،یآزما  

  از دور من  و آمد یم چشمم در  یاشک تصور ن یا از یحت یگاه

. کردمیم پاکش جواد،  محمد چشم  

  ضربان یصدا  استرس، شدت از گرید من و میشد  دکتر اتاق وارد

. دمیشنیم میها  گوش در را قلبم  

! دیاومد همسرتون با_  

.  دیلرز تنم هم، ساده ی جمله همان  از من و  گفت نرایا دکتر  

. د ینیبنش دییبفرما_  

: گفت دکتر که مینشست هم کنار دکتر، زیم مقابل  

 گان، کننده مراجعه ا ن یا   ید ش یآزما جواب یوقت معموال من_

 به رو  شیآزما جواب شه،یم کننده درخواست شخص تیابو دییتا



  تفاهم سو نیا یقیطر به و بره که خوامیم ازش و دمیم آقا خود

  من، گفتن  از قبل شما انگار یول کنه برطرف رو شده جادیا

.... دیکرد برطرف رو  سوتفاهم  

. بود شده شروع نو از من یبرا یزندگ انگار. دمیکش یراحت نفس

: گفت جواد محمد که شد رفع ام عجوالنه  استرس  

....  دکتر... بله_  

....  شکر رو خدا خب_  

 وندیپ دم،یکشی م نهیس به که یراحت نفس به که یلبخند با همراه

:گفتم بود خورده  

  و فکر هزار و شدم زنده و ُمردم بار هزار..... دکتر یآقا یوا_

 ما با دیخواست شما که افتاده یاتفاق  چه یعنی که زد سرم به الیخ

. دیبزن حرف  

 ستین خوب باردار یها خانم یبرا  اصال!... چرا؟ الیخ و فکر_

.  کنند تجربه رو   استرس نقدریا  

. شد ختم یتلخ به لبخندم  

.  شد سقط.... دکتر ستمین باردار گهید_  

!  دوتا؟ هر_  

. شد خشک دکتر صورت یرو جواد  محمد و من نگاه  

! دوتا؟ هر یچ یعنی_  



  شد، انجام شیآزما نیح که یسونوگراف و شما، شیآزما یتو خب_

  خودتون  کردم فکر.... دیهست   باردار دوقلو شما که شد ثابت

  ا ن، یا   ید  شیآزما یبرا که زمان  اون ضمن در.... دیدونیم

 نبود شما تیوضع نیا گفتن یبرا یمناسب طیشرا  د،یآورد فیتشر

....شده ثابت شی آزما نیا در شما همسر تیابو که حاال اما  

 میکرد سکوت دو هر آنقدر. بودم مانده رهیخ دکتر به مبهوت و مات

:دی پرس باز دکتر که  

   شدن؟ سقط قُل،  دو هر که دیهست مطمئن شما_

:  دیپرس من یجا به جواد محمد  

  ممکنه؟  مگه یزیچ  نیهمچ اصال_

  ی سهیک کی داخل کدام هر.... باشند ناهمسان ها دوقلو اگر... بله_

  سقط، موارد شتریب در... جداگانه جفت یدارا و  هستند مجزا آب

. زنهینم دوم  قُل به یا صدمه سقط  باشند، ناهمسان ها  دوقلو اگر  

  منتظر و کرد نگاهم تعجب با هم جواد محمد. میبگو چه بودم مانده

 مقابلش تیز یو برگه یرو دکتر که بود من از یدییتا ای یحرف

: گفت و نوشت یزیچ  

 داخل ی سونوگراف دیبر االن  نیهم... ستین یمشکل خب_

  تا دیبد سونو هی االن  نیهم... نوشتم یاُرژانس براتون.... مارستانیب

.  دیبش مطمئن  

. گرفت را برگه و برخاست جواد محمد  

...  کر و کور  و الل. بودم شده الل انگار اصال  



. شدمینم متوجه را  اطرافم از یچیه  

 داده رخ توانستیم که بود یا معجزه  آن و بودم  فکر کی در تنها

 و  مبهم راز آن دانستن به بود مشتاق عجب جواد محمد و. باشد

.   وار معجزه  
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  با جواد محمد اما بودم بهت در هنوز  م،یآمد رونیب که  دکتر اتاق از

 کجا دمینفهم.  یسونوگراف سمت دیکشیم مرا دستم بیعج یشوق

  مخصوص تخت یرو که آمدم خودم به وقت هی. شد  چطور و رفتم

  من از سونو نیح در دکتر خانم و ام دهیکش دراز  یسونوگراف

:دیپرس  



   هست؟ اولتون یباردار ... سالتونه؟ چند شما خانم_

:  گفتم کالفه بغض، و یآشفتگ با  

. نه  یعنی.... بله_  

 تعجب با دکتر  که کردیم نگاهم و بود گرفته را دستم جواد محمد

: دیپرس  

  نه؟ ای بله باالخره_

 از میصدا و دیدو صورتم یرو اشکانم. نشد گرید  و بستم چشم آرام

.  دیلرز بغض  

   نه؟ ای باردارم من.... دکتر خانم_

  حاال؟ یکن یم هیگر چرا_

 ی معجزه همان قیال.... باشم خواستیم دلم. نبود خودم دست

. بود زده حدس دکتر که ینادر  

: گفت دید را شانمیپر حال  یوقت دکتر و  

 نیجن.... زمیعز ستین خوب  واست یشونیپر  جور نیا اصال_

. زنهیم داره قلبش و سالمه  

! جواد محمد  و من با کرد ها چه.... جمله آن و  

.  هیگر  ریز زدم بلند یصدا با من  

.... ممنونم ایخدا_  



  یرو را اش یشان یپ که بود گرفته قرار ریتاث تحت آنقدر محمد و

. صدا یب اما ستیگر من همراه و گذاشت ام یشانیپ  

. کردمی م حس میبازو کنار را اش شانه یها تکان تنها  

.... قلبشو یصدا بده گوش.... آخه؟  هیگر چرا_  

  جواد محمد و من  حال. دیرس گوشمان به او تپش پر قلب یصدا و

. دیفهمینم خودمان،  جز  کس، چیه را  

: گفت دکتر که می ستیگریم همچنان  

  د،یشد باردار ها سال بعد حتما.... یمشتاق مادر و پدر عجب_

   درسته؟

. محمد نه و دهم جواب توانستمیم من نه  

 تحت هم  را دکتر خانم یحت. بود ی احساس پر و قشنگ لحظات چه

.  داد قرار ریتاث  

 اشک نقدریا یسونوگراف  هی یبرا که دیهست  یشوهر  و زن نیاول_

....  نداره یمشکل  و خوبه نیجن حال.... دیختیر  

:گفتم و تخت  یرو نشستم  

 سقط هی شیپ ماه کی کینزد قبل هفته چند  من دکتر خانم_

   بشه؟ سقط هم بچه نیا داره امکان.... داشتم

  سقط یکی که بودن ناهمسان یدوقلو حتما دیداشت سقط هی اگه خب_

  شما و گذشته  اتفاق اون از ماه هی اگر اما.... مونده یکی و شده



  هی که خوبه البته .... کنهینم دیتهد  رو نیجن یخطر د،یندار عالئم

. دیباش مراقب و دیکن استراحت شتریب کم  

. جواد محمد سمت رفت شوق با نگاهم  

 یخوش رنگ که میداشت لب به یلبخند دو هر. شد  ام رهیخ هم او

. داشت  

. اقیاشت  و عشق د،یام  

 کرده عوض رنگ ایدن همه  انگار میآمد رونیب که یسونوگراف از

 شیها ییبایز تمام با بهار  که یخواستن و بایز آنقدر. بود

  رخ  جواد، محمد و من دیجد و قشنگ یایدن با تقابل در توانستینم

!  کند یینما  

 کمربندم کهیحال در  من  و کرد نگاهم جواد محمد. می شد نیماش سوار

: گفتم بستمیم را  

  شده؟ یچ_

  از یقشنگ نیا به معجزه یعنی!.... نشده؟ یزیچ .... بشم فدات_

! چرا؟.... افتاده  اتفاق ما واسه آدم ها ونیلیم ونیم  

. دیبوس یپ در یپ و گرفت باز را دستم. شد انینما لبخندم  

 داد خوامیم!.... دالرام دارم رو تو که خوشبختم  چقدر من یوا_

. شکرت ایخدا بزنم  

  ما نیماش ی شهیش کنار یرانندگ و ییراهنما سی پل موقع  همان و

. ستادیا  



. یواستاد ییبدجا کن حرکت آقا_  

  را نیماش و  کرد یخواه معذرت جواد محمد. گرفت ام خنده

. روشن  

:  گفت چرخاندیم جا  در را نیماش فرمان  کهیحال در  

.... ها م یکرد ذوق بار هی...  نیبب ایب حاال_  
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  جواد محمد. آمد یم در داشت گذشته سخت یروزها ی همه یتالف

. میباش رونیب ناهار تا کرد اصرار  

 بد اضطراب و  استرس همه آن و  یطوالن  قهر آن از بعد هم من و

. میباش خوش یکم که دمیند  



 درکه ی منطقه در رستوران باغچه کی به تا بود اری هم هوا

. میافتاد راه  هم همراه و میکرد پارک را  نیماش. میبرو  

 خوب احساس نیا. شد جواد محمد  گرم دست ریاس دستم اول، همان

 تا داشتیبرم قدم آرام یحت او. داشتم دوست را ی همراه مشترک

. بودم  یانرژ از پر آنروز انگار من و. نشوم خسته  

  االن؟ یخوب_

....  ام گرسنه گاو هی مثل یول خوبم االن_  

: کرد یاخم  

  افت و ضعف همه   اون... عشقم  خب یدار حق.... جون از دور_

  شما داشته، غذا به ازین بچه نی ا.... حتما بوده ن یهم  واسه فشارم

. شدهیم بد حالت هم افتادهیم فشارت هم ی کردی م کار یه  

 خوشمزه ناهار هی من به زودتر افتهین فشارم یخوایم اگه خب_

. کردم ضعف.... بده  

: گفت دستم، به دستش یها پنجه فشار همراه  

  میبر کن انتخاب رستوران هی.... چشم یرو  ناهارم... چشم_

.  ناهار  

  سنگفرش و بزرگ یچوب یدرها با یسنت رستوران کی دنید با

  کنار یسنگ اجاق یرو نینماد که یا گچهید و گید و یمیقد یها

: گفتم بود، گذاشته اش یورود در  

....  نیهم_  



  هر یرو هنوز . بود خنک و  یبهار هوا. میشد رستوران وارد

  از کوچک منقل کی بود ،یسنت و   باز رو  رستوران درون که یتخت

  آن یرو کوچک  طیمح بخش گرما تا داشت قرار  سرخ یها ذغال

. باشد تخت  

  از داشتم واقعا که من و مینشست یخال یها تخت از یکی یرو

: گفتم کردمیم  ضعف یگرسنگ  

 و مینخورد صبحانه... خدا به شهیم بد حالم باز داره من.... محمد_

.  میبود یسونوگراف  و شگاهی آزما یتو همش  

:  گفت گوشم  در آهسته و کرد نگاهم یعشق پر و خاص نگاه با  

 منو یدلبر نهمهیا با آخرش آخه،.... خالص و بشم فدات بذار_

  فندق اون واسه که برم تو ضعف  قربون.... دختر تو یکشیم

  یچ.... دمیم غذا  سفارش رمیم خودم االن.... کوچولوئه یشکمو

   ؟یخوریم

.... نباشه قرمز گوشت فقط یچ هر_  

   خوبه؟ ترش کباب جوجه_

. کردم  ضعف باز و انداختم باال ییابرو  

..... آره یوا_  

.  دیخند  

.  هامون بیج شدن یخال سمت میبر_  



  و رفت خودش. ردی بگ سفارش و دیایب گارسون تا نداد مهلت و

.  برگشت پر دست با و داد سفارش  

: گفت و تخت  یرو گذاشت که  بود دستش یرو مخلفات از ینیس  

 هم  شدم، گارسون هم  خودم شما،  ضعف و یگرسنگ بخاطر یعنی_

  هم بابا من یوا.... خوامیم غذا هم شدم یخدمات  هم دادم، سفارش

! شدم  

. گرفت ام خنده که گفت ذوق با چنان را آخر ی جمله آن و  

 حالم آنکه یبرا و  برداشتم را کاهو ساالد مصرف کبار ی ظرف کی

 چنگال تا هم  جواد محمد. کردم خوردن به شروع نشود بد باز

.  خورد زنگ اش یگوش نماند، عقب من از که برداشت  

 یخال جات.... میستین خونه آره.... خانم مامان سالم... الو_

  چطور؟... میرونیب

 ساالد داره.... خوبه حالش.... نجاستیا دالرام... نباش نگران... 

. میرفت  هم دکتر بله.... خورهیم  

 نگاهم کهیحال در و زد ییبایز لبخند. شد یک ی محمد با نگاهم

:  گفت کردیم  

.... مامان شهینم باورت بگم یزیچ هی_  

:  گفت او و شد تر دهیکش لبخندم  

 شده  سقط یکی.... بودن قلو دو  ها بچه.... هنوز  بارداره دالرام_

 از اما دونمینم  قیدق شو یعلم حاتیتوض منم نی بب.... مونده یکی



 ی کله از.... روشن چشمم!.... ؟یچ.... گهیم بهت  یبپرس بهار

! ؟یچ که  مادرشوهرش ی خونه رفته  سحر  

 از که بود انداخته غبغب به یباد و بود کرده اخم  یالک جواد محمد

.  کردم غش خنده  

: داد ادامه باز که خواستیم نرایهم  هم  او انگار و  

  من.... باشن باهم نهمهیا دهیم یمعن چه... حاال عقدن نایا خوبه_

.  بگو بهش نویا... ها حساسم خواهرم یرو  

  و دیخواب غبغش باد هم که دیکش را  گوشش خوب مستانه انگار و

.  رفت   صورتش یرو  یالک اخم هم  
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  در و گذاشت کنار را اش ی گوش هم جواد محمد. دیرس غذاها

:  گفت کردیم  پهن تخت، یرو  را  مصرف کباری ی سفره کهیحال  

 عجب.... گرفت اش هیگر هم مامان.... امروز شد یروز عجب_

. واقعا  بود یقشنگ اتفاق  

  یجعفر نیدورچ آن و بود ترش  کباب جوجه خوش رنگ به نگاهم

.  بنفش کلم و ارشوریخ و ازیپ و  

 ی متوجه گذاشتم، دهان به که  قاشق سه دو که بودم  گرسنه آنقدر

. شدم جواد محمد ی رهیخ نگاه  

: گفتم پر دهان همان با ناچار. گرفت ام خنده  

. ام گرسنه یلیخ خدا به.... نکن نگام یاونطور من جان_   

. اش نهیس تخت زد محکم را دستش کف و دیخند  

.... جانت  نوش بخور... برم قربونت_  

 چه.... گرسنه من و مخلفات آنهمه. خوردمیم غذا هم و دمیخندیم هم

! شود  

  ها سال انگار  من و.... کاهو ساالد و پروده تونیز  و یترش ریس

. بودم نخورده غذا  

.... وسط نی ا کردی نم تیاذ کم  هم جواد محمد  

.... نکرده یخدا  که بخور آرومتر کم هی.... فقط... جونت نوش_  

  انداخت خنده به مرا هم اش، خنده همان یول دیخند فقط و نگفت و

.  سرفه به هم و  



. بخور غذاتو.... زمیعز جانت نوش.... دیببخش.... رمیبم یاله_  

 گذاشت دهانم به کاهو ساالد گرفت، پوست یترش ر یس خت،یر دوغ

.  کردمیم مزه مزه را  عشق داشتم تازه عاشقش، نگاه ری ز من و  

  محمد اسارت دوران از.... میبود دهیکش یادی ز یها یسخت ما

  مزاحمت  و نیشرو تا اش، یروح یماریب عوارض  و گرفته

  ییدوقلوها از یک ی سقط و یا هفته چند قهر همان یحت ای.... شیها

  یبهتر خوش رنگ ما یزندگ بود، زنده  هم هنوز اگر دیشا که

. داشت  

  را شکرش یجا آنقدر هم باز ، آنروز  ی معجزه.... شکر یاله اما

. کردمینم فکر گذشته تلخ خاطرات به گرید که  بود گذاشته یباق  

 خواستیم دلم تازه. مینشست تخت همان یرو همانجا  ناهار از بعد

....  کنم استفاده آرام طیمح و فضا آن آرامش از  

  و بود انداخته ام شانه یرو را دستش او و میبود نشسته هم کنار

. کردیم  نگاهم یگاه  

   عاشقتم؟ چقدر یدونیم_

: داد ادامه او و زدم لبخند تنها  

   نه؟ ای یکنیم حالل منو.... یبگ بهم دیبا گهید_

  همان و کردم سکوت لبانم یرو بود آمده کش که یلبخند همان با

.  شد بلند ی خانم دلخراش ادیفر یصدا موقع  



  یقامت بلند یمرد  که ها تخت از یکی سمت رفت هردومان نگاه

  و فر یموها چنان. زدیم کتک را ییمانتو یخانم انه،یوحش داشت

  و. شد شیر دلم که دیکشیم بود آمده رونیب شالش از  که را  مجعدش

. برخاست محمد که دادیم  سر کیرک ی ها فحش بیعج  

. گرفتم  دلشوره باز  

   محمد؟ کجا_

: گفت اخم با  

.... شهینم ینجوریا_  

. دنبالش  استرس با  هم  من و رفت و  

. ریبگ دهنتو یجلو.... نشسته خانواده نجایا... برادر_   

 زد ادیفر که بود دهن  بد آنقدر جوان مرد  زدم،یم حدس که همانطور

: 

 دادم فحش تو زن  به وقت هر.... چه تو به.... دراز شیر  گمشو_

.... جلو ایب  

. نداره یفرق.... داداش میدار رتیغ هم هیبق ناموس  یرو ما_  

:گفت تمام یادب یب با جوان مرد  

....  نمیبب رو رتتیغ که بگم ناموست به رو  آبدارش کی بذار پس_  

 وانهید چطور را   محمد حرف، همان  دانستمیم من و دیخند بلند و

....  شد ریدرگ محمد و دمیکش غیج من ... کرد خواهد  
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بعد_ماه#6  

بهار #  

 

 

  تاظهر خواستیم دلم. آلود خواب و خسته هنوز من و بود صبح

. شدیم  مگر اما بخوابم  

  چشمانم یجلو از  را ایرو  خوش ی هاله داشت، هم آقا یعل یصدا

.  زدیم کنار  

....  شو بلند... شو بلند.... من خانوم.... خانم بهار.... من بهار_  



....  یارینم نمره.... ادیم خوابت.... یکنیم ضعف.... شهیم رتید

. شو بلند.... بلندشو  

! خواندیم شعر  داشت انگار  

 و سر با. گرفت ام خنده هیقاف و وزن یب جمالت آن دنیشن از

. رفتم  رونی ب اتاق از و برخاستم دهیژول و آلودخواب یصورت  

:  گفت دنم،ید با که بود کرده پهن را صبحانه ی سفره  

 خونه یتو روز  هر که خوشبختم  من چقدر.... شد  بهار باالخره_ 

. شهی م بهار من ی  

.  دمیخند و کردم کج حرفش از را سرم  

. ریبخ صبح... سالم!.... آقا یعل_  

.... کرده چکار واست دیس نیبب.... من خانوم بهار یرو به سالم_

.  ها خانومه حاج پخت دست میحل نیا البته  

  همون بخدا.... افتاده زحمت تو یلیخ حتما.... خدا بنده.... یوا_

  از یریم شما که گفتم کردم،  هوس میحل گفتم بهش   که روزیپر

.... یریگیم میحل لویک کی  کوچه سر نیهم  

  صبحانه ایب حاال..... نداره شتریب  عروس هی که خانوم حاج گهید_ 

.  شد سرد  

:گفتم بود، مانده  قشنگش نییتز  و میحل یرو که ی نگاه و شوق با  

.... دی س آقا امیم االنه_  



  صورتم و دست و دوم ی طبقه  یراهرو ته ییدستشو سمت دمیدو

. برگشتم و شستم را  

  از مدام را حالتم یب و لخت یموها کهیحال در و  سفره سر نشستم

  دسترنج یآلبالو یمربا به ناخونک هی زدم،یم کنار صورتم یجلو

: گفتم  و زدم خانم حاج  

.... ماهه بشم فداش خانوم  حاج یعنی.... است معرکه یوا_

 گمیم.. دیس آقا.... خدا به است فرشته زن نیا آخه.... برم قربونش

 بخدا... شلوغه مارستانیب تو سرم هفته آخر تا من هفته نیا که

 غذا ما واسه داره روز  هر  شدم، خانوم حاج  یرو ی شرمنده

. آخه زشته.... کنهیم درست  

  زد گوشم پشت را  میموها خنده، با و کرد دراز دست و  زد یچشمک

 حاج منت یب یها محبت از من از نه اما!... خجالت از شد  سرخ و

! خانم  

  مرغ تخم تا دو بابا گمیم ی چ هر.... خانوم  بهار کنم چکار_

 دیبا من.... عروسه تازه عروسم.... نه گهیم همش  شب، میخوریم

. باشم داشته هواشو  

:گفتم و دمیگز را لبم  

.... خدا  به دهیم خجالتم.... خدا یوا_  

  رونیب میبریم  رو خانوم حاج ما امشب.... میبخور میحل ایب حاال_

. شام  

   م؟یببر کجا_



  ی اداره با قرارداد طرف که ییها رستوران ی  مجموعه میبر_

  ضمن در.... یخانوادگ  هم و سالمه و خوبه طشی مح هم.... ماست

.  یعال هم متشیق  

 هی ابونیخ سر نیهم رمیم خونه، امیب زود بتونم اگه یوا.... هیعال_

.... تشکر بابت رمیبگ  براش هم کادو  

  مانیزندگ آرامش آنهمه از ذوق با  که داد دستم میحل الهیپ هی دیس آقا

:گفتم  

.... دیس آقا یوا_  

  شد؟  یچ... جان_

  هم خانوم حاج.... میخوشبخت یل یخ ما.... مینخور چشم... گمیم_

 با نقدریا که بشه دایپ مادرشوهر هی کردمینم فکر اصال  من... ماهه

. دارم دوستش مادرم  قد خدا به.... باشه خوب عروسش  

.  کرد زمزمه مدام خنده انیم و دیخند دیس آقا  

 یالعل باهلل اال القوة و الحول .... ماشاهللا  ماشاهللا ماشاهللا_

.... میالعظ  

 هم  باز نکارشیا از من که کرد فوت خودمان نی ب را نفسش بعد و

. گرفت ام خنده  

  مشترک یزندگ  از ام یخوشنود و تیرضا از من که بار هر آخر

 المیخ هم  من نگونهیا و کردیم  تکرار را نکاریهم او گفتم،یم

  شه،یهم  هللا شاء ان ،یاله ی قوه و حول به که شدیم راحت

. ماند خواهد خوب آنقدر مانیزندگ  
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  کار محل به رفتن ی آماده آقا یعل و من و شد خورده صبحانه

. میشد  

 که  نمازش، چادر  همان با خانم حاج م،یآمد نییپا ها پله از که نیهم

: گفت و آمد جلو رنگ  یآب زیر یها  گل از بود پر  

.  دیکن صبر... سالم_  

. برگشت و آشپزخانه یتو رفت بعد و  

: گفت و داد ما  از کدام هر دست سرخ بیس کی  همراه به لقمه دو  

.... سالمت به دیبر_  

  خانم حاج صورت. گرفت دهیناد را او یمهربان نهمه یا مگر شدیم

:گفتم  و دمیبوس را  

. میدیم زحمتت یلیخ خانم حاج_   



  شما بدون رزنیپ  من... دیمن ی خونه رحمت شما.... دخترم نگو_ 

. شدمیم تنها  

.  جان مادر  یسر تاج شما_  

: گفت لبخند با خانم حاج و گفت نرایا دیس آقا  

. دیبر.... شد رتونید_  

  به رفتن یبرا یحت اش، یمهربان آنهمه با خانم،  حاج از کندن دل

. بود سخت میبرا  هم  مارستانیب  

. شدم  غرق خاطراتم در مارستانیب تا ریمس کل و  دمیکش یپر نفس  

  روز در یوقت... ورماهیشهر ی آخرا قبل، هفته که بود ادمی هنوز

  یاهویه انیم و کندم، دل پدر و  مادر از یسخت به مان، یعروس

 چه گذاشتم، خانم حاج خانه به پا بار، نیاول یبرا ها،  مهمان

.  بود گرفته را وجودم تمام یبیعج احساس  

  داشتم، سراغ خانم حاج از که یمهربان  ی همه با  کردمیم احساس

. ستمین شتریب بهیغر کی او ی خانه در اما  

  گوشه گوشه و بود دهیکش را ام جهیزیه دنیچ زحمت مادر آنکه با

... اما داشت را مادرم رنج دست عطر آقا، یعل و من ی خانه ی

. بود گرفته دلم  

  ها عروس ی همه  یبرا ها، ازدواج تمام در یگرفتگ دل نیا دیشا

. افتد یم اتفاق  

. داشتم فرق هیبق با من اما  



 رمیش مهربانانه اما بود اوردهین ایدن به مرا که  داشتم یمادر من

  سرش در را  من  کردن رها  فکر وقت چیه و  کرد، بزرگم داد،

  از مرا و بود من یواقع پدر اگرچه که داشتم یپدر و... نداشت

.... برگشت... شد مانیپش اما کرد  رها و نخواست تولد بدو همان

  یمهر یب بودم نتوانسته هم هنوز من اما ببخشم را   او کرد التماس

. کنم هضم  را اش  

  چطور بود، محبت  از سرشار  که شدم بزرگ یا خانه در یوقت

! نبودم دخترشان من که کنم قبول توانستمیم  

  یسع ه،یزیجه بزرگ لیوسا از تکه چند دیخر  با رستگار یآقا

. کند ببخشش  به وادار مرا  و اوردیب بدست مرا دل داشت  

  هنوز من. بود  آقا یعل و من مشترک یزندگ شروع شب... آنشب

  اریمه بابا و مستانه مامان یقیحق دختر که  بودم نگفته او به

  حامد پدرم نام که بود دهیفهم ام شناسنامه از او البته.... ستمین

 و مستانه،  مادرم با ازدواج از بعد اریمه بابا و است پورمهر

  یرضاع پدر  مرحومش، همسر  رها،  از من خوردن ری ش بخاطر

.  است من  

 توان که ام یزندگ ی دهیچیپ بهم  کالف نیا از بود بد حالم آنقدر اما

  کنم باور خواستمینم یحت چون. نداشتم آقا یعل به را قتیحق گفتن

. ستمین و  نبودم حامد و مستانه دختر من سال، 27 از بعد که  

 خانه در عروس لباس آن با من و  شد  تمام ها مهمان یاهویه یوقت

. شد انینما میگلو بغض. شدم تنها او با اقا یعل ی  



. کردیم ام خفه داشت یزیت چنگک مثل یبیغر حس  

.  یاومد خوش خودت خونه به خانوم بهار_  

  نگاهش داشتم گلو  در که یسخت  بغض همان با من و گفت آقا یعل

.  کردم  

! ؟یکرد بغض چرا... شده؟ یچ_  
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  به که بود یت یکبر کوچک ی شعله همان مثل آقا  یعل سوال نیا

! شد دهیکش قلبم باروت انبار  



  کم سکوت و تحمل یبرا توانم انگار گرید . بلند بلند. هیگر  ریز زدم

. بود شده  

  دیبا دانستینم که شد هل و دستپاچه چنان که آقا یعل چارهیب و

.  کند چکار  

!  خانوم؟ بهار.... شده؟ یچ_  

. گرفت را میها شانه و نشست کنارم تخت، لبه کنارم  

 چرا.... ؟!زده یحرف یکس.... بگو یزیچ هی.... جان بهار_

  بهار؟  خانوم یکنی م هیگر ینجوریا

....  دلم_  

.  زمیعز  بگو زودتر خب... رمیبم یاله.... ؟یدار درد دل_  

  نیا منظورم نه می بگو و رمیبگ نفس هق،  هق آنهمه انیم خواستم تا

!  رفت گرفته، دلم که است  

! برگشت خانم حاج با بعد یکم  

: گفت خانم حاج که کردم پاک را اشکانم زده خجالت  

 دیس دمیم االن.... گذاشتم دمنوش هی برات.... دخترم؟ یخوب_

.  هیعیطب  نایا نباش نگران.... ارهیب برات  

  دمنوش وانی ل کی با بعد یکم دیس آقا و رفت لبخند  با خانم حاج

.  برگشت  

  نگاهم شده، سرخ یصورت با و گذاشت یپاتخت یرو را وانیل

.  کرد  



: گفتم که بود خاص نگاهش  

. گرفته دلم بگم خواستم... کنهینم درد دلم_  

....  اش یشانیپ وسط  زد محکم را  دستش کف و  داد تکان یسر

 خجالت از شده  سرخ صورت همان با که کردمیم   نگاهش متعجب

: گفت  

.  نموند برامون تیثیح آبرو_  

!  چرا؟_  

 خوب حالت شما گفتم زدم صدا  رو مادر نییپا رفتم.... بگم یچ_

 یچ دمیفهم حاال!.... زود چه  گفت و شد متعجب اونم.... ستین

! کرده فکر  

. خجالت  از شدم سرخ او مثل هم من و دمیگز را لبم  

  باهم دو هر و کرد نگاهم هم او. کردم   نگاهش یچشم ریز بعد یکم

.  میدیخند  

  خواب از. شدم خانم حاج محبت ی شرمنده باز روز  آن یفردا اما

  داریب خواب از من از زودتر آقا یعل که شدم متوجه شدم داریب که

. ستیخال کنارم ش،یجا و شده  

 ونیم که رفتم نییپا ها پله از  و دمیکش صورتم و سر به یدست

. دمیشن رو خانم  حاج و آقا یعل یصدا اول پاگرد  

.... برم قربونت... جان دیس_  

... خانم حاج نکنه خدا_  



  ینکن تشیاذ.... باش داشته رو دختر نیا یهوا.... جان مادر نیبب_

 بشه یجور هی نکنه .... است قعدهیذ.... مادر حرامه ماه.... وقت هی

.  بشه تیاذ دختر نیا یحرام ماه نیا یتو و بشم شرمنده من  

. گرفتم دست دو با را ام خنده یجلو و وارید به دمیچسب  

  هي و خانم حاج یها حتینص دام  در بود افتاده... آقا یعل چارهیب

!دیکشیم خجالت دیبا  

 نییپا ها پله از بعد و شود تمام شان یحرفها بلکه کردم  معطل یکم

. رفتم  

.... خانم حاج سالم_  

.  کردم  ذوق که نشست خانم حاج لبان یرو  یلبخند چنان  

. کردم حاضر صبحانتو نیبش ایب.... مادر  سالم جان_  

.  دیدیکش زحمت.... چرا دیکرد شرمنده یوا_  

  آقا به آنکه از قبل که دیس آقا مقابل سفره، یپا  نیزم کف نشستم

:  گفت باز خانم حاج کنم سالم دیس  

. زد زنگ خانم مستانه صبح_  

! زد  زنگ مامانم_  

  عروس واسه مخصوص صبحانه که بفرستم رو  دیس گفت... بله_

  رسم هم ما.... خانم مستانه گفتم؛ منم.... رسمه گفت.... ارهیب خانم

....  عروسمون میبد شاهانه ی صبحانه میدار  

. گرفت آتش میها گونه  



. د یکرد شرمنده.... خانم حاج یوا_  

  ارده حلوا و رهیش  و عسل و مربا و کره. دیچرخ سفره  یرو نگاهم

... و یمحل مرغ تخم و میحل و  
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:گفتم خنده با که کرد بلند سر  هم او آقا، یعل سمت رفت نگاهم  

... سالم_  

. صدا یب و زیر. دیخند  

.  خانووووم عروس سالم_  

 خانم حاج که خانم حاج نگاه مقابل دمیکش خجالت باز  حرفش نیا از

:  گفت و برخاست  



  رو صبحانتون شما... خوردم صبحانه من.... دیباش راحت_

. دیبخور  

! رفت که خانم حاج!.... آقا یعل یوا_   

 واسه رو سفره نیا و خورده صبحانه سحر کله....وهللا بگم یچ_

....  دهیچ ما  

 گهید کشمیم خجالت من بگو.... شدم شرمنده خدا به یوا_

. نکنه شرمندمون  

: گفت آهسته خنده با آقا یعل  

 از شتریب دیبا تو گهیم بزنم، حرف کالم هی من اگه که نگو یچیه_

. یباش داشته رو  عروست تازه یهوا من  

  سرم و گذاشتم شرمم  از شده داغ  صورت یرو را راستم دست کف

.  انداختم نییپا خنده با رو  

  یرو  از کشمیم خجالت من... شهینم ینجوریا.... دیس آقا یوا_

. خانم حاج  

. کرده درست خودش  هم  ناهار تازه_  

.  کمکش رمیم صبحونه بعد من بذار.... افتهیم  پا از خدا بنده_  

. برو گذاشت اگه_   

. بود  شناخته من از بهتر را  مادرش  د،یس آقا انگار و  

 خانم حاج که آشپزخانه رفتم صبحانه سفره لیوسا با صبحانه از بعد

. زد  صدا بلند دنمید با  



.... دیس آقا_  

. آمد آشپزخانه سمت یفور آقا یعل  

.... خانم حاج بله_  

. آمد خانم حاج صورت ی رو یقشنگ اخم  

  نیا یهوا هفته ه ی گفتم... بشه راست  و خم عروست یگذاشت چرا_

. باش  داشته دخترو  

.  کرد نگاهم یشرمندگ  با و تکان یسر دیس آقا و ماندم  واج و هاج  

  خدا رو تو نشدم آب خجالت از من  تا حاال... خانوم؟ بهار دیدیشن_

. دیکن استراحت دیبر  

! بودم شده شوکه  

  د؟یس آقا دیمن با_

. داد جوآب نباریا خانم حاج و  

...  برو.... دخترم آره_  

. دیکنیم درست  غذا یدار  که شما کمک اومدم من آخه اما_  

. کرد نگاهم ییبایز لبخند  با خانم حاج  

 آقا... ندارم هم یکار ستمین تنها دست  من برو.... دخترم قربونت_

. شما شیپ ادیم و کنه یم جمع رو صبحانه لیوسا دیس  

  آشپزخانه از که کرد اشاره لبخند با که دیچرخ آقا  یعل سمت نگاهم

.  بروم رونیب  



: گفت گوشم  در آقا یعل که آمدم رونیب آشپزخانه از ناچار  

 کنم خانم حاج کمک کم هی منم باال،  برو شما... خانوم  بهار برو_

. امیم  

 داشت را میهوا خانم حاج که آنقدر. برگشتم باال ی طبقه به ناچار

! ماند؟یم یباق یدلتنگ یبرا مگر ییجا گرید  

  حاج.... ناهار از  هم آن و یعروس از بعد روز ی صبحانه از ان

  یمقو یغذا دیبا گفتیم. بود کرده درست  فسنجان باز خانم

.  بخورم  

 خود خود او... ستین هم  مادرشوهر یحت او کردمیم فکر یگاه

.  است مادرم  

 که داشتم شک  یگاه که زدیم حرف  طرف یب و  مادرانه  یطور

  را  او طرف شود، بحثم دیس  آقا با نکرده، یخدا  ،ی روز اگر

! ردیبگ  

 باز و شد مرور سرم  در مشترکمان یزندگ اول ی هفته  خاطرات

  یرو که آقا یعل دست ی متوجه که بودم برگشته حال زمان به

. شدم بود نشسته من دست  

  و بود، کرده دستش  ازدواج ی حلقه عنوان به که ینیپالت انگشتر

 ی عاشقانه  شروع گواه و  بود، من دستم انیم ی حلقه هیشب

. داشت را  مانیزندگ  
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!  خانوم بهار  یفکر تو یلیخ_  

  همان  کنار من که بود سخت هم باورش  یحت. کردم نگاهش لبخند با

 یخوب همان به هم او و داشتم را  شی آرزو یروز که بودم یدیس

. کردمیم  تصور که بود  

  جیبس یها خانم  از یکی ییراهنما ونیمد را یخوشبخت نیا من البته

. بودم  

 روز  را اریط جعفر نماز ازدواج از قبل حتما که بود گفته من به او

  و همسر نیبهتر نماز از بعد و بخوان ظهر نماز  از بعد جمعه

.  بخواه خدا از آخرت و ایدن در را تیعاف و  آرامش و یزندگ  

  و کن تکرار کبار،ی فصل، هر در حداقل سال در  را  نماز نیا و

. بهتر که یتوانست  شتریب اگر  

  واقعا هم آن که  بود زهرا حضرت به استغاثه نماز گرید دستور و

 بعد که بود آن شرط  به دستورات نیا ی همه البته. کردیم معجزه



  انیب زیر  زیر و تک تک را ات، خواسته خود،  زبان  با نماز از

. یکن  

 یخوب.... یشد حرف کم یلیخ  شما  امروز.... خانوم بهار گمیم_

!  شما؟  

  و داشت جا نیماش ی دنده یرو دستم  هنوز. کردم  نگاهش عشق با

. من دست یرو او دست  

.... یعال... ام یعال_  

.... میکن ریغافلگ رو خانم حاج  شام شد قرار.... شکر یاله خب_

  نرفته؟ که ادتی

....  دیس آقا نه_  

.  کرد حواله سمتم نگاهش با  را قشنگش لبخند  

  د؟یهست که خودتونم  مراقب_

...  بله_  

  د؟یدونیم  ای کنم سفارش_

:  گفتم خنده با  

  شو همه اگرچه... بشنوم  دارم دوست کن سفارش  باز شما_

. دونمیم  

: گفت و داد رونیب نهیس از را نفسش  



  سرپا ادم یز.... ها ینکن خسته خودتو ادیز.... خب یلیخ_

  منم... بده امیپ بهم شد خلوت سرت هم وقت هر.... یوانست

  سرم دارم، ضی مر ندارم، وقت ینگ.... ناهار موقع ... نطوریهم

.... یخور یم خوب رو ناهارت... شلوغه  

.  داد ادامه و انداخت اش یمچ  ساعت به ینگاه  

  دنبالتون؟  امیب خوبه 5 یحوال ظهر از بعد_

....  آقا یعل بله_  

. کرد نگاهم لبخند با باز  

 یباش خودت  مراقب.... من بهار... من خانوم.... آقا یعل جان_

. ها  

 دکتر هی... یگی م شما نقدریا که  ندارم یجراح که  من.... زمیعز_

. هستم هم مراقب هستم،.... ام ساده یعموم  

:دیپرس و کرد توقف مارستانیب در کنار  

  کنم اشاره نگهبان به یخوایم....؟یبر خودت یتونیم نجایا از_

   برسونمت؟ ها پله یجلو تا برداره  رو ریزنج

. گرفت ام خنده  

.... ندازنیم دست منو دوستام خدا  به!.... خبره چه!... اقااااا؟ یعل_

  راه قدم چهار  یذارینم شما که  مگه هستم یا تحفه چه حاال گنیم

!  برم؟  

: گفت یا بامزه اخم با  



 یلیخ شوهرم ایثان شوهرمم عشق اوال بگو.... بگو بهشون خب_

  من رو  مادرشوهرم رابعا.... عروسم تازه ثالثا داره دوستم

.  دونهیم خودش دختر منو مادرشوهرم بگو.... حساسه  

. ایدن اون میری م م،یخوریم  چشم جا در که بگم رو نایا خب_   

ةَ  ال و حول ال ماشاهللا ماشاهلل.... جونمون از دور_   یالعل باهلل اال قُوَّ

. میالعظ  

:گفتم خنده با که خودش و من سمت  کرد فوت باز و  

  ؟یبخون دعا یخوایم بازم ای برم... دیس آقا_

:زد یلبخند مچهین  

....  خدا به سپردمت.... سالمت  به برو گهید نه_  
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  رسمیت در یوقت تا. دادم تکان دست  شیبرا و شدم ادهیپ نیماش از

  دست و کرد نگاهم یگاه گه ،ییبایز لبخند با هم او و ستادمیا بود،

. رفت و داد تکان  یدست آخر،  

  ریتاخ شتریب  قهیدق ده دیشا. شدم  مارستانیب وارد رفتنش از بعد

 به باز کردند  شروع دوستانم شدم، بخش وارد که نیهم اما نداشتم

.  من انداختن دست  

  رو شما  ناز داشتن داماد آقا بازم! .... خانم عروس به به_

   د؟یاومد رید نقدریا که دنیخریم

: گفتم کردم یم تنم را روپوشم کهیحال در  

  شما از کدوم کی بفهمم روز هی  فقط... شهیم هم شما نوبت حاال_

!  من ارمیب روزش به چه که یوا ... کرده نامزد  

 کی از بعد. رفتم خودم یکارها  دنبال هم من و دندیخند همه

 ستگاهیا یتو ها،  مریض یدارو ستیل دنید و  بخش به یسرکش

 کردمیم چک را  ضانیمر یپرستار اقدامات ستیل داشتم ،ی پرستار

  بود، من سال و  سن از بزرگتر اما  جوان خانم که یداوود خانم که

. نشست یصندل  یرو کنارم  

.  جون  بهار رهینم یکی من   سر تو واقعا_  

   زم؟یعز یچ_

  به دیبا انایاح که ییداروها و  بود دستم ریز یها  برگه به نگاهم

. شدی م اضافه ضانیمر یداروها ستیل  



 بدون خودت قول به و ساده پسر هی به یدکتر مدرک با تو نکهیا_

! ؟یداد مثبت جواب ،ی کارشناس یلیتحص مدرک  

!  مگه؟ چشه_  

  چرا... کردم ردش داشتم دکترا خواستگار من!.. جون؟ بهار چشه_

! آخه یگرفت نییپا دسته خودتو نقدریا  

. بود طرف  اخالق و شعور.... نبود مدرک  مالکم من خب_  

  باشه؟ طرف  اخالق و شعور و مدرک مالکت شدینم خب_

.  دمیخند  

 میزندگ یتو یآدم  نیهمچ یول کردمیم قبول دیشا شدیم اگه خب_

. ومدین  

! ومد؟ین_  

.  کردم  نگاهش تعجب با  

! ه؟یچ منظورت_  

 چهل که درسته.... توئه از باالتر سنش درسته.... یمصدق دکتر_

 هم   همکار خوب،  شغل  خوب، کار....  داره فوق مدرک یول سالشه

. دیشدیم  

. زدیم رونیب حدقه از  داشت چشمانم  

! نبوده من خواستگار اصال که یمصدق دکتر!... ؟یمصدق دکتر_  

.  زد بود، انگشتانم انیم  خودکار که یدست یرو دستش با  



....  یکرد عجله گمیم که نهیهم_  

! ی گیم یچ نمیبب بزن حرف یحساب و  درست.... وا_  

  به یوقت... دهیشن یمصدق دکتر از یکمال خانم....  زمیعز نیبب_

  اتاق رفته کارت همون با ،یداد  یعروس دعوت کارت  یکمال خانم

 خانم یعروس کارت گفته ه؟یچ  نیا دهیپرس دکترم و یمصدق دکتر

  د؛یپرس و افتاد دستش ونیم از خودکار گفتم تا گه یم.... پورمهر

!  داشت؟ نامزد پورمهر خانم مگه  

 کردم غلبه افکارم و خودم بر زود یلیخ اما تعجب از شد باز دهانم

:گفتم و بستم هم یرو را لبانم و  

 من.... نداره یا دهیفا چیه حرفا نیا گهید االن... زمیعز نیبب_

. ام  یراض میزندگ از و کردم ازدواج  

.  زد یپوزخند  

!  نشده شتریب هفته هی هنوز!... ؟یهست  هم یراض_  

. کردم نگاهش اخم با  

  ازدواج به یداد ریگ شما یچ واسه االن!.... یداوود خانم_

!... من  

  دکتر ،یماه نیا به تو.... جون بهار سوخت برات دلم چون_

! یشد پلمهید آدم هی زن یرفت و یداد دست از رو یمصدق  
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. شدمیم یعصبان کم کم داشتم گهید  

 دکتر دست از خودکار افتادن هی سر من!... یداوود خانم_

  ؟!یعنی شدم بدبخت ،یمصدق

  کنار پورمهر خانم  گفته؛ یکمال  خانم به.... نبوده  خودکار هی فقط_

 ایدن مرد نیتر  خوشبخت و نی تر عاشق مرد اون باشه یکس هر

. شهیم  

  در یداوود خانم یحرفها با  داشت که یافکار دست از یعصب

. دمیکوب  زمی م یرو محکم را  دستم کف داد،یم  جوالن سرم  

  و تفکرات... بشنوم خوامینم یچیه گهید.... یداوود خانم بسه_

  جرات اگر شونیا.... نداره یربط چیه من به یمصدق  دکتر یحرفا

.... بود زده یحرف هی من، ازدواج از قبل تا الاقل داشت  زدن  حرف

  شما از بشنوم رو حرفا نیا گهید  کباری اگر و هستم متاهل من االنم

. وسالم... شمیم دلخور  

!شده یک  عاشق که ی مصدق دکتر فیح  واقعا... فیح_  



  من اما رفت ی داوود خانم. دمیکش  یقیعم نفس و  بستم را چشمانم

 سراغ  ناچار. نداشتم کارم یرو یتمرکز  گرید. ختمیر بهم یبدجور

. شود  بهتر حالم یکم  تا رفتم لمیموبا  

.  است داده امیپ آقا یعل دمی د کردم چک را م یها امیپ که نیهم  

 تو... یخانوم شده تنگ برات دلم.... من خانوم بهار سالم_

  ؟یکنیم خسته دل مجنون نیا از یادی... ؟یچ

  پیتا و دادم ماساژ دستم انگشتان نوک با را دردم پر یشانیپ

.  کردم  

  وقت هنوز... کردم چک رو ام یگوش  رید دیببخش... زمی عز سالم_

. دیببخش شلوغه سرم.. بشه تنگ دلم نشده  

  ریدرگ باز بخواهم آنکه یب و زمیم یرو گذاشتم  باز را ام یگوش

. شدم یداوود خانم یحرفها  

 تا ختمیر خودم ی برا یچا وانیل کی و دمیکش صورتم به یدست باز

. کند بهتر  را حالم یکم  

. آمد یا مردانه یصدا  موقع  همان و  

.  لطفا دیبد منو یها مریض ستیل.... یرج یا خانم سالم_  

. بود یمصدق دکتر. رفت صدا سمت تا نگاهم  

  یها برگه یرو   را سرم افتد،یب  من به نگاهش آنکه از قبل یفور

 توانستمینم را ذهنم ی آشفته افکار اما. انداختم نییپا دستم ریز

. کنم کنترل  



! خورد؟یم  چرخ سرم در که بود یافکار چه نیا ایخدا  

  باز را یگوش و. زدم را ام یگوش رمز باز و  کردم یاستفغار

.  کردم  

  در همانطور را نامش. زدم زنگ جانم یعل به لحظه همان یفور

  را یگوش که  نخورد شتریب زنگ چند و بودم کرده ویس یگوش

. برداشت  

  زم؟یعز یخوب.... خانوم بهار سالم_

.  بزن حرف من با کم هی... آقا یعل... سالم_  

:دیپرس متعجب و کرد یمکث  

! بهار؟ شده یچ_  

. بشنوم صداتو خواست دلم.... یچیه_  

.  دیخند  

 نکن یباز من  روان  و روح با ی نجوریا... جان بهار .... زمیعز_

. ها یباش بمیطب تو که  شمیم ضتیمر من.... دکتر خانوم  

 آقا، یعل ی عالقه و عشق نهمهیا مقابل در. شدم شرمنده خودم از

  ،یداوود خانم زبان از هم آن ،یمصدق دکتر ی عالقه ابراز به من

! کردم؟یم فکر داشتم  

.... جان یعل_  

 بگو.... یعل جان !... جان یعل  یگیم من به باره نیاول... یوا_

.  جان بهار  



. دارم دوستت ... یلیخ_  

.... گهید واری د تو بکوبم سرمو خودم بگو خب.... خانوم بهار_

  هم از نشده شتریب ساعت کی هنوز!.... آخه یکنیم ام وونهید چرا

. میشد دور  

:گفتم آهسته و دمیگز را لبم  

...  آقا یعل دارم دوستت یلیخ_  

 برم حاال... جان؟ بهار باشه.... باشم جانت یعل  همون بگذار_

!  دکتر؟ خانم سرکارم  

. شدم  مزاحمت ببخش...  زمی عز برو_   

  دلت زمیعز.... بود یشکل نیا ها مزاحمت ی همه کاش یوا_

....  شو مزاحمم برام، شد تنگ  

.  دمیخند  

.  من یآقا باشه ریبخ روزت.... حتما چشم_  

.... جان یعل یبهار روزت بگو،_  

. دمیخند باز  

....  جان یعل  یبهار روزت_  

  یتو یمنف افکار و دمیکش یآرام  نفس. کردم قطع ی فور را تماس و

 کنند مقاومت نتوانستند بودم، گرفته که یمثبت یانرژ مقابل در سرم

! شدند محو و  
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.  بود مادر. خورد زنگ ام یگوش که ناهار موقع  و بود سرظهر  

.  شده ذره هی برات دلم... مامان سالم_  

  زم؟یعز یخوب.... جان بهار سالم_

  سر هی فردا بشه اگه گمیم دیس آقا به.... مامان برم صدات قربون_

.  نمتیبب امیب  

....  افتاده یاتفاق هی... راستش....  جان بهار.... دلم زیعز_  

  شده؟ یچ_

.  انگار ستین خوب حالش رستگار یآقا_  

  شده؟ یچ_



 که شده قرار داره مشکل قلبش نکهیا مثل گفت زد زنگ  خانومش_

  منو گفته خودش اما  خودش مارستانیب بره خواستنیم.... بشه ویآنژ

. دخترم  مارستانیب دیببر  

. لرزاند را دلم دخترم، ی کلمه آن  

.... خب_  

 بزنم زنگ بهت  گفتم.... بدم بهشون  نداشتم قیدق  آدرس یچیه_

. یکن صحبت خانومش با خودت  

 برم سرکارم،  فعال حاال.... بهش زنمیم زنگ جون مامان چشم_

.  چشم خونه  

 در.... بشه ویآنژ زودتر دیبا ... ستین خوب حالش  جان بهار_

. یندار رو  خانومش ی شماره که تو ضمن  

....  واسم کن امکیپ خب_   

 زنگ  زودتر حتما یول.... برس کارت به برو.... زمیعز باشه_

. بشه رید  ترسمیم.... بزن  

 نقدریا یچ  واسه شما.... چشم.... برم قربونت... جان مامان_

! ینگران  

.  آخه پدرته باشه یچ هر گهید_  

:گفتم آهسته و بستم چشم  

. خداحافظ.... دی اریمه بابا و شما  من پدر و مادر_  



  دم،یشنیم که را  رستگار اسم. لی دل یب بودم شده یعصب یکم دیشا

 یب نوزاد کی از تنفر.... افتادم یم ازخودم مرد نیا تنفر ادی باز

  به عمر کی اما.... نبود مقصر چی ه  مادرش، مرگ در که.... آزار

! شد تقاص نکرده، گناه  

 لیموبا شماره تماس از بعد بالفاصله هم مادر. ختیر بهم باز حالم

.  کرد امکیپ را  

.  بودم دل دو خودم و بود شماره  یرو نگاهم  

. زدم زنگ  باالخره اما  

.... الو_  

. بهارم  من.... رستگار خانم سالم_  

  حالش مانیپ.... شدم مزاحمت دی ببخش زمیعز.... جان بهار سالم_

... بشه ویآنژ زودتر دیبا گفته خودش مارستانیب دکتر ست،ین خوب

.  شما مارستانیب ادیب خوادیم گه یم خودش یول  

  کجاست؟ خودش االن_

.... یگوش  یگوش... شنوهیم رو صدات داره... جا نیهم_  

  یگوش. شد رید  بزنم، حرف او با  ستین الزم نه که بگم خواستم تا

. شد دهیشن رستگار یآقا یصدا و داد دستش به را  

....  بابا شدم مزاحمت ببخش.... جان بهار سالم_  

!؟ بابا... من یبرا بود یبیغر ی کلمه چه  

! نکردم؟ شیصدا بابا کباری یحت که ییبابا !.... بابا؟ کدام  



:داد ادامه خودش که شد  یطوالن مکثم  

 امیب خوامیم.... باشه مونده عمرم از روز هی اگه.... جان بهار_

 تو خوامیم.... یول شمیم زحمتت باعث دونمیم.... تو شیپ

 تیحالل تو از قبلش الاقل ُمردم وقت هی اگر که باشم تو مارستانیب

. باشم دهیطلب  

 را کوتاه ی جمله آن نتوانستم اما  جون؛ از دور گفتم؛ دلم تو آنکه با

:گفتم یسخت به و کنم یجار زبان به  

.  فرستمیم رستگار خانم ی برا رو  آدرس_  

.  کردم قطع را یگوش و  
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. داشتم یبد  ی دوگانه حال  



  یطرف از و واجب  احترامش و است پدرم او دانستمیم یطرف از

 کی مرور اثر در که ینفرت از سوختیم مغزم یها سلول تک تک

.  گرفتیم جان دوباره ذهنم در داشت خاطره، عمر  

 یحت که گرفتم ی سردرد ناهار زی م یپا همانجا و فرستادم  را  آدرس

. نزدم  میغذا به لب  

  وارد همکارانم از یکی و شد باز پرستاران استراحت اتاق در

. اتاق  

  ؟یخوب... پورمهر خانم_

. کنهیم درد سرم.... نه_  

 دم  تا رو تو بگو شوهرت  به خب.... دختر زدن چشمت کن باور_

  یجلو عالقه و  عشق یکل با روز هر  روز  هر... ارهین مارستانیب

 ادیم گل شاخه  هی با شب و اردتیم  دکتر و پرستار همه نیا چشم

. گه ید حسودن آدما خوب.... دنبالت  

 یزندگ لیتحل به کار بمانم، آنجا گرید ی قهیدق کی اگر دمید

. کشد یم هم آقا یعل  و من ییزناشو  

  یرو روبه یخال مکتین کی  یرو  و مارستانیب اطیح در آمدم

. نشستم مارستانیب در یورود  یجلو باز ی محوطه سبز یفضا  

  از کالفه. نشد بهتر سردردم اما گذاشت سکوت در یا قهیدق چند

.  خورد زنگ ام یگوش که بودم اهویه  پر آنروز  

  را تماس یفور  و دمید یگوش ی صفحه یرو را جانم یعل نام

.  کردم وصل  



.... سالم_   

  دنبالت امیب... شده  تموم کارم اداره من ،یخانم.... جانم بهار سالم_

  نه؟ ای

   بگم؟ یزیچ هی.... جان یعل_

.... جانم بگو_  

.  بزنم حرف باهات  دیبا.... دیبا_  

. گوشم پا سرتا... کنهی م آرومم صدات....  زمیعز بزن_  

.  نمتی بب دیبا....  یعنی.... نه_  

....  تمومه کارم من خب.... شده؟ تنگ برام باز دلت ... جانم یا_

   دنبالت؟ امیب

.  بزنم حرف باهات مارستانیب ی  محوطه نیهم تو دیبا یول... ایب_  

.... بگو بهم خونه میریم خب_  

. گرفتم دلشوره  

. ششیپ بمونم دیبا ادیم داره حال بد ضیمر هی ....  آخه.... نه_  

 بد ضیمر سر باال یبمون دیبا شما  فقط مارستانیب اون یتو_

! حال؟  

. آشناست آخه_  

  خوبه؟ خانم  حاج بهار؟ شده ی چ.... خداااا ای_



 نسبت من با.... نداره ینسبت شما  با اصال یعنی.... آره یعنی... نه_

. داره  

. شد آشفته  

   جواد؟ محمد خانم.... ه؟یک_

. گمیم بهت نجایا ایب حاال.... جان یعل نه_  

. امیم دارم.... باشه_  

 دمیسف  روپوش بزرگ بیج داخل را  ام یگوش من  و شد قطع تماس

.  گرفتم را دردم پر سر دست، دو با و انداختم  

. میبگو هم  یعل به را قتیحق که بود الزم گرید حاال  

!  داغون؟ ی هیروح و ختهیر بهم حال  آن با چطور!....  چطور؟ اما  

 دیبا نبودم، رستگار  یآقا رشیپذ  ی آماده خودم یحت یوقت چطور

! دادم؟یم حیتوض یعل به را یمبهم آن به موضوع، آن  

 برکت  به البته. نبود یادیز راه  ،  ما مارستانیب تا یعل ی اداره از

. رساند  یم بهم عیسر را ما که یاتوبان  

  جلو که مارستانیب در یورود همان از. آمد که دی نکش قهیدق ستیب

!  دید مرا او هم و دمید را  او من هم آمد،  
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 با و آمد جلو  که بردم فرو روپوشم بیج در را  دستم دو. ستادمیا

.  کرد نگاهم خوب اول ینگران  

  سالم رفت ادشی یحت که انقدر  من، از شتریب یحت. بود شانیپر 

. کند  

   شده؟ یچ بهار_

.  شدم ریدرگ داشتم، گفتن یبرا که یا دلشوره با و دمیگز را لبم  

!! بهار_  

. نشست کنارم هم او و یخال مکتین همان یرو نشستم  

  شده؟ یچ گمیم.... دیرس لبم به جونم.... بهار_

 بغض باز که بود سخت آنقدر قتیحق گفتن. نگاهش و کردم بلند سر

. کنم  

. بگم بهت دیبا یزیچ... هی... جان یعل_  

. گرفت را دستم دو و کرد دراز را  دستش دو یفور  

. منتظرم .... بگو_  



 م،یها پلک پشت  یوقت. بستم را  چشمانم و انداختم نییپا را سرم

  انگار کردم، حس را دستانش یگرما اما دمیند را اش  چهره ریتصو

: گفتم و کردم باز لب که شدم تر آرام  

.... نجایا ارنیم دارن رو رستگار یآقا_  

  و بود عقدمون ی  سفره سر هم که ییآقا همون!... رستگار؟ یآقا_

. مادرته ی میقد دوستان از یکی یگفت!.... مراسممون؟ تو هم  

.  شکست بغضم که بود آنجا و  

.... پدرمه اون_  

  من و کرد سکوت و شد کم دستانم یرو  ،یعل  دستان فشار یحت

.  اش زده بهت  چشمان در گشودم چشم ناچار  

  اریمه بابا و مستانه مامان یواقع دختر من.... جان یعل_

....  ستمین  

: دادم ادامه من و ماند اشکانم یرو  نگاهش  

.... مستانه یمیصم دوست.... بود ییروستا ی ساده زن هی مادرم_

 یآقا ی خانواده دیشد مخالفت بخاطر.... بود رستگار یآقا.... پدرم

....  ازدواج از بعد... کردن ازدواج باهم یسخت به  اونها رستگار،

  همون یتو و.... شهیم طرد اش خانواده طرف  از رستگار یآقا

  مانیزا  سر مادرم اما.... مونهیم بود،  اونجا اهل مادرم که ییروستا

 چون و دونهیم مادرم  مرگ مقصر منو.... پدرم.... و رهیم ایدن از

.... خوادینم منو  اونم.... خوانینم منو هم اش خانواده دونهیم  

:دادم ادامه یعل ریمتح چشمان در چشم و دمیکش ینفس  



  رو  موضوع نیا هم  مونینامزد از قبل ماه چند تا من_

  هضمش هم هنوز.... دمیفهم اتفاق هی سر.... اما.... دونستمینم

. متاسفم.... بگم بهت ازدواج از قبل که نشد نمیهم واسه... نکردم  

  در شلوارش بیج از یدستمال و فشرد هم یرو  محکم را لبانش

  سکوتش اما بود قبل نگاه همان  نگاهش آنکه با. داد بدستم و آورد

. دادیم عذابم یبدجور  

.  دیپسندینم را یسرراه دختر کی دیشا  

   ؟ی دلخور من از .... جان یعل_

  رو روبه به را نگاهش  تنها و نداد را جوابم. دیرسیم نظر به کالفه

. دوخت  

. شمام با.... آقا یعل.... دیس آقا_  

 من، یها ینگران و آقا، یعل سخت سکوت انی م موقع،  همان و

. دمیشن را  رستگار خانم یصدا  

  ؟یخودت.... جان بهار_

.... سالم_  

....   هست اورژانس یتو االن.... آوردم رو رستگار.... سالم_

.  گشتم دنبالت رو  مارستانیب کل.... نتتیبب خوادیم  

. امیم االن  من دیبر شما...  امیم االن بله_  

. برگشت  یعل سمت نگاهم باز رفت که رستگار خانم  
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....یعل_   

. میزنیم  حرف باهم بعدا.... بهار برو_  

  خونه؟ یر یم.... ؟یچ تو_

. نمیشیم منتظرت نجایهم.... نه_  

 و کند نگاهم لحظه کی بلکه کردم  نگاهش رهیخ آنقدر و زدم لبخند

  ناچار که نکرد، نگاهم اما بخوانم، را  چشمانش در نشسته حس

.  گرفتم او از را نگاهم  

 یجد و خشک  لحن با که کردیم  فرار من به کردن نگاه از مدام

 دلشوره و سواالت تمام جواب بودم،  دهینشن آنروز تا که ش،یصدا

. داد را میها  

. باشم تنها کم  هی بهتره... ستین خوب حالم فعال.... بهار برو_  

. شد ی جار اشکانم باز  

.... بهار جان... آقا یعل .... جان یعل_  



  یب و سرد اما. کرد  نگاهم یفور. خواند را حرفم ادامه  نگفته هنوز

:  گفت روح  

.... برو االن کنمی م خواهش.... برو.... جان بهار جون از دور_

. میزنیم حرف بعدا  

.... او نه و داشتم یخوش  حال من نه.  هیگر با اما رفتم  

!  زدند چشممان واقعا انگار  

  حد، آن تا کبار،ی یحت عقدمان،  دوران طول در آمد  ینم ادمی یحت

.  نمیبب یجد ای لبخند بدون را  صورتش  

.....  آنروز یول  

  اورژانس وارد  و کردم پاک  را اشکانم دمیرس  که اورژانس به

. شدم  

:  دمیپرس اورژانس پرستار سر از  

  تخته؟ کدوم رستگار یآقا.... سالم_

.... 8 شماره تخت.... دکتر  خانم سالم_  

 شده دهیکش تخت دور تا دور ی پرده. رفتم 8 ی شماره تخت سمت

. زدم کنار آهسته را  پرده من و بود  

.  رفت رستگار یآقا سر یباال روشن توریمان  یرو نگاهم اول  

. خوب نسبت به فشارش یول بود باال یکم   قلبش ضربان  



 که بود خواب انگار رستگار یآقا. رفت رستگار خانم  سمت نگاهم

:گفتم آهسته  

   چطوره؟ حالش_

.  برد خوابش  اما.... بود اومدنت منتظر یلیخ_  

  یبزود هللا شاء ان.... داره یخوب یدکترا نجایا.... دینباش نگران_

. شهیم ویآنژ  

  رستگار یآقا صورت  به باز من  و کرد سکوت و  داد تکان یسر

. انداختم ینگاه  

 توانستمینم  یحت هنوز یوقت بابا گفتمیم مرد نیا به دیبا چطور

! بزنم؟ شیصدا آقا، لقب بدون  

. افتاد من به چشمش نگاه، نیاول در. گشود چشم و  زد پلک ناگهان  

!  بهار_  

... سالم_  

  م؟یبزن حرف تنها شهیم... ماهت یرو به سالم_

  یب و برخاست یآن همسرش و گفت  همسرش به رو  را  پرسش نیا

. گذاشت مانیتنها یحرف چیه  

.... جان بهار نجایا ایب_  

 اطاعت. نمیبنش تختش کنار یصندل  یرو کرد اشاره که رفتم جلو

.  گرفت را دستم  و کرد دراز  دست او و کردم  



  شد سرد وجودم تمام گرفت را دستم یوقت یول  بود پدرم آنکه با

.  انگار  

! ییگو بود نامحرم کی هنوز  من یبرا او  

:گفت که نکردم یحت نگاهش  

. نمیبیم رو مادرت خواب شبه چند..... بهار_  

 چشمانم و رفت نگاهم تیمحدود جمله، کی همان با چرا دانمینم

: گفت و زد یتلخ لبخند. دیچرخ سمتش  

  رو داشت که  یقشنگ قرمز ی روسر  همون.... دمید رو گلنار_

  به بود، مونده ذهنم تو شهیهم  که همونطور..... بود کرده سرش

..... داشتم دوستش شهیهم  که یهمونطور.... اومد خوابم  

.  دمید را افتاد چشمش  ی گوشه از  که یاشک قطره من و دیکش یآه  

.  نزد بزنه، حرف من با کردم  یکار هر.... بود دلخور من از_  

. ستی گر اهسته که بود شده  خشک صورتش  یرو نگاهم  
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  نکردم یپدر برات من.... بهار کردم بد من.... چرا دونمیم من_

  اندازه به حاال  اما.... دونمینم.... بودم خام.... بودم جوون... بهار

 بار هی فقط.... بار هی.... بهار.... جان بهار مونمیپش  عمرم تموم ی

. یدیبخش منو که بگو من به  

 اصال. کردم سکوت تنها و گرفتم نییپا را سرم. شد حبس نفسم

. باشد شده مانیپش او که کنم درک توانستمینم  

  متیق به!.... من یجوان از یمین رفتن متیق به....  ؟یمتیق چه به

 نهمهیا بعد من داشت توقع چطور حاال!.... من ییتنها و یکس یب

  بودم دخترش.... نخواست مرا و  بودم دخترش که برود ادمی سال،

!  کرد رها  مرا و  

.... دخترم.... بابا منو کن نگاه.... جان بهار_  

.  شد هم بدتر بود، که بد حالم  

 کی و کردم بلند سر که دیچکیم چشمانم از دانه دانه داشت اشکانم

.  نگاهش لحظه  

: گفتم و برخاستم  

. دینباش نگران.... دیشیم بهتر_  



 ینگ بهم اگه خدا به.... جان بابا.... نرو کنمیم خواهش .... بابا_

 دمیم قول بهت..... کنمیم  تموم ویآنژ ریز من  ،یدیبخش منو

.... بهار  

 که ییصدا و  اشک و بغض با و بستم هم یرو  محکم را چشمانم

:دادم جواب دیلرزیم  

 ریبخ شب.... باشه مراقبتون هی بق از شتریب پرستار که سپارمیم_

.  رستگار یآقا  

  نه. اشک از سی خ یصورت و. پر یدل با. آمدم رونیب اورژانس از

.  رستگار یآقا ی دوباره دیدن حال نه و داشتم ماندن حال  

.  محوطه در  آمدم و برداشتم را  چادرم و فیک  و بخش برگشتم  

 آنجا از قبل من که بود نشسته یمکتین همان یرو   هنوز آقا یعل

. بودم نشسته  

. ستادمیا مقابلش که بود فکر در  قی عم. رفتم جلو  

.... آقا یعل_  

  من از جلوتر یحرف چیه یب. ستادیا و کرد نگاهم فقط لحظه کی

. کرد حرکت  

! نگرفت هم را دستم نبار،یا یحت  

. بود کرده سکوت هم باز او و می شد نیماش سوار  

   ؟یبزن حرف من با شهی م.... جان یعل_

.  ستمین خوب  االن... نه_  



 دیبا نقدریا رستگاره،  یآقا من پدر نکه،یا یعنی.... آقا؟ یعل چرا_ 

  زه؟یبر بهم رو شما

.بودم جوابش منتظر.  دیکش یپُر نفس  

  سکوت ساعت هی بذار.... زمیعز... من خانوم...  خانوم بهار_

  باشه؟.... کنم

:گفتم بغض از دیلرزیم که ییصدا با  

 سکوت.... دمی کش زجر موضوع نیا از کم من.... آقا یعل باشه_

.  روش  هم شما  

.  نبود ساده سکوت کی تنها سکوت نیا اما. کردم سکوت و  

 تمام در که یپدر از.... ام یزندگ   از ختمیر ها  اشک سکوت در

  یزندگ هم را حالم هم آمدنش با هم حاال و نبود  ام گذشته یروزها

. کردیم خراب داشت را ام  

 که دمیدیم را آقا یعل نگاه ختم،ی ریم که یاشکان نیماب یگاه گه

. آمد یم سمتم  

.  انگار بود کرده  اش کالفه اشکانم  

  هیگر یدار چرا.... زمیعز کردم سکوت فقط من.... جان بهار_

  آخه؟ یکنیم

  من!.... واقعا؟  یصبح سر یآقا یعل همون شما.... نکنم؟ هیگر_

 من.... داشتم لیدل نگفتم بهت مویزندگ تلخ قتیحق  نیا امروز تا اگه

  مامان و دونمیم رستگار یآقا  همون رو  رستگار یآقا هم  هنوز



  که یکس یبرا.... ام یواقع یبابا و  مامان  رو اریمه بابا و مستانه

  دارم رو یریدرگ نیا باهاش خودم و کنم صداش  پدر تونمینم یحت

!  یشد دلخور ازم شما ندارم، قبولش پدر عنوان به اصال که  
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 یندونست اسرارت محرم منو نکهیا بابت من.... خانم  بهار رینخ_

  همسرت من مگه.... نبودم؟ شوهرت من مگه.... شدم ناراحت

  بدونه؟ رو همسرش  یها دغدغه دینبا همسر ه ی مگه.... نبودم؟

:  گفتم بود گرفته شدت حاال که یا هیگر همان با  

  هم شما خوامینم.... کننیم نابودم دارن من، یها دغدغه.... نه_

.... یبش نابود من مثل  



  دهیلرز قبل از شتریب میصدا نیطن و بود رفته باال یکم میصدا دیشا

. بود  

  سمت کرد دراز دست بعد و کرد نگاهم م،یحرفها نیب ما یبار چند

 و لبانش یکی نزد تا کرد بلند آهسته و گرفت را  سردم دست. من

. دیبوس  

  حرف باهم بعدا.... باش آروم فعال... باشه.... زمیعز باشه_

.... رستوران میبر خانم حاج با خوابمیم امشب.... میزنیم

.  زمیعز گهی د وقت هی باشه.... بگذره خوش بهمون میخواستیم  

 تمام را بحث آن شهیهم یبرا کباری خواستمیم.... نشدم آرام من اما

. کنم  

. زنمینم غذا به لب من وگرنه میبزن حرف دیبا حاال نیهم.... نه_  

: گفت آرام و دیکش صورتش به یدست  

..... یوا یا  _  

 من یول.... نگفتم بهت رو میزندگ  راز من که یناراحت نیا از تو_

 حاال.... نبود تصور قابل هم خودمم یبرا چون.... نشد.... نتونستم

 بهم هستم نسب و اصل یب و پناه یب دختر هی من که یناراحت اگه

...  هم از می تونیم.... نشده ری د هنوزم.... بگو  

»   ی ممنوعه ی کلمه دنیشن از قبل و آمد سمتم  خشم با نگاهش

.  کرد بلند سرم را شیصدا بار نیاول  یبرا«  طالق  

! ؟یگیم یچ یدار .... بهااااار_  



.  کردم تکرار  باز مصمم من و  

  یکن فکر دیشا.... باشه سخت برات دیشا.... گمیم  یچ فهممیم من_

.... من  

: گفت خشم با باز بلند، یصدا همان با  

..... کن بس جدت سر  رو تو.... خانوم بهار کن بس_  

  نیماش از. کرد  توقف و کنار زد  اتوبان وسط درست و زد  فلشر و

  حال به بلند یصدا با باز که بست محکم را در چنان و شد ادهیپ

.  ستمیگر خودم  

.  بود شده جدا عالم ی همه  از انگار که یکس حس. داشتم یبد حس  

 او به ترحم  و یدلسوز چشم به همه که یکس.... پناه یب.... تنها

  و نداشت خانواده اسم به یبزرگ یحام که یکس. کردندیم نگاه

. دانستندیم را نیا عالم ی همه انگار  

  کردند، بزرگ مرا که یا خانواده یواقع دختر من دانستندیم

 تیهو کی نداشتن حس نیا داشت یبد احساس چقدر و.... ستمین

! یلیفام  

 یحت آنکه از قبل  و شد نیماش سوار  باز آقا یعل  که دینکش یطول

.  گرفت لشیموبا یگوش با را یا  شماره بزنم، حرف کالم کی من  

  میبر دنبالت می ایم میدار باش حاضر.... خانم حاج سالم.... الو_

....  میراه تو ما.... باش حاضر فقط شما... خانم حاج بله.... رونیب

.  شما خداحافظ  



  کرده اش  یعصبان. افتاد براه دوباره. کرد قطع که  را تماس و

! بود دیبع  من از.... پوچ  و چیه سر. بودم  

 درست شهیهم که یمن.... کردمیم رفتار عاقالنه شهیهم که یمن

 حالم چرا دانستمینم هم خودم یحت نباریا اما... گرفتمیم میتصم

  بهتر را حالم آقا، یعل  با زدن حرف کردمیم فکر!... ست؟ین خوب

! من عذاب ی عنی نیا و.... بزنم حرف خواستینم او اما کندیم  
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  ناچار. میکردینم سکوت وقت  چیه ما. دادیم آزارم نمانیب سکوت

. شکستم را سکوت من  

. بزنم حرف بذار.... خدا رو تو.... بده حالم.... آقا یعل_  



. کرد فوت ن،یماش کوچک  اتاقک در  صدا با را نفسش  

  باشه؟... نه خانم حاج بخاطر.... نه امشب هی.... خانم بهار_

!....  نه؟ یگیم که برسه خانم حاج  گوش به قراره من  یحرفا مگه_

...  دارم حرف یکل.... بزنم حرف خودم شوهر با خوامیم من

! نه؟ ای یریپذ یم ط یشرا نیا با منو تو بدونم خوامیم  

.  کردم  اش یعصبان باز  

 اگه تو.... نداره من رشیپذ به یربط مسئله نیا.... بهار_

. یگفتی م عقدمون قبل  دیبا نه ای رمیبپذ من یخواستیم  

  کردم حس که نه یا واسه نگفتم اگه گمیم.... نهیهم حرفم منم خب_

  ها اون.... زدم حرف مشاور تا  چند با... ستین  گفتنش به یلزوم

. گفتن بهم نطوریا  

 دنبال گهید چرا  پس.... یداشت شده یکارشناس لیدل پس.... خوبه_ 

؟ یمن نظر  

 دستم از کنمیم حس.... یشد ناراحت  کنمیم حس.... جان یعل_

  درسته؟.... یهست یعصبان

: دیکش  صورتش  به یدست کالفه  

 بهم رو یچ همه  امروز نیهم.... خواهشا کن بس.... االهللا الاله_

 یچ شد یچ  یگیم یه مدام  و کنم فکر یحت یذارینم بعد یگفت

.... شد  



 گرفته میصدا هم که بودم ستهیگر  آنقدر گرید. انداختم نییپا را سرم

.  نداشتم هم هیگر حال گرید. بود شده سرخ چشمانم  هم و بود  

  خانه به. خواستیم را نیهم  انگار هم او و کردم  سکوت تنها

  به یعل... میشد خانم حاج آمدن منتظر در یجلو همان و میدیرس

 بود، آماده قبل از انگار که هم او و دیایب تا زد  زنگ خانم حاج

. آمد  

:گفت که شود  سوار جلو یصندل یرو تا شوم ادهیپ خواستم  

. یباش همسرت  شیپ دیبا تو.... جان  مادر نیبش_  

 نباشد، او به پشتم نکهیا یبرا من و نشست سرم پشت خانم حاج

. در سمت دمیچرخ یکم  

.... خانم حاج سالم_  

.... جون مادر سالم_   

: گفتم ،یکن گم رد یلبخند با که افتاد راه آقا یعل  

 رون،یب میبر تا خونه امیب زودتر خواستمیم.... شد رید دیببخش_

. نشد یول  

   دخترم؟ گرفته چرا صدات.... روشنه هوا  هنوز خوبه مادر نه_ 

.... ی چیه!.... من؟_  

.  دیچرخ عقب یصندل  سمت سرم  باز و سردادم یمصلحت  یا سرفه  

.  کم هی خوردم سرما دیشا_  



   نم؟یبیم اشتباه من ای!... کرده پف چشماتم_

.... زدم لبخند لیدل یب باز و دمیکش صورتم به یدست  

. است یخواب یب از... ام خسته.... نه_  

... ینش ضیمر وقت هی.... باش داشته خودتو  یهوا مادر_  

.... خانم حاج چشم_  

 ینفر سه حاال.  نزد یحرف گری د و انداخت باال ییابرو خانم حاج

. میبود کرده سکوت  

  چقدر من و شد پخش  آوا ویراد یسنت ی نغمه تنها  رستوران خود تا

.  خوردمی م فرو باالجبار که ییها هیگر یبرا داشتم یپر دل  
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  هم با همه کرد پارک  را نیماش آقا یعل یوقت. میدی رس  رستوران به

 یفضا. میشد رستوران ی شده یکار  گل و سرسبز ی محوطه وارد

  آن دنید از بتوانم تا نبود خوش من حال اما. داشت  یقشنگ باز

. ببرم لذت مناظر  

  م؟ینیبنش تخت یرو ای تو میبر خب_

: گفت خانم حاج  و دیپرس آقا یعل  

.  بپرس خانومت از مادر یپرسیم من از چرا_  

 شتریب یبرا بود یلیدل که یمکث با من و. دیچرخ سمتم آقا یعل نگاه

:گفتم چشمانش،  یها حلقه در شدن رهیخ  

  خانم حاج نشستن واسه رونیب یها تخت یول... کنهینم یفرق_

. تره راحت  

. نداشتم را لبخندش دنید توقع. زد لبخند  

.  مینی شیم رونیب پس_  

  بودم، زده حدس که طور همان و مینشست ها تخت از یکی یرو

.  کرد دراز را   شیپاها پادرد،  بخاطر خانم حاج  

. کنهیم درد... مادر دیببخش_  

. هستم یبد عروس یلیخ... خانم حاج  ببخش شما_  

 خواستیم یک بهتر،  شما از.... ماشاهللا   یماه شما  جون مادر نگو_

  از تر روشن هوا که نجایا االن مادر.... بشه دیس آقا و من بینص



  واسه یمطمئن... ها کرده پف یبدجور  چشمات نظرم به... نهیماش

! ؟ی  خواب کم  

ن نگاهم، ن م  . دیچرخ  خانم حاج و  آقا یعل نیب کنان،  م   

....  راستش...  آخه... خب_  

 اونجا... میا یم شهر وسط از... خانم حاج هواست یآلودگ مال_

. گهید هوا تره آلوده  

: شد رهیخ دیس آقا به یزی ت نگاه با خانم حاج و گفت دیس آقا  

  بهار دل جان دیس نفهمم.... نباشه دل از یول باشه نایا از کنه خدا_

. کنمینم حاللت  رو رمیش...  ها یبشکن منو  

 مبادا که یگر ید طرف چرخاندم را  سرم یفور. گرفت بغضم

.... اما نندیبب را نگاهم  

.... نکردم یکار که من.... جان مادر نه_  

  هی... بود دوتا شما به حواسم راه تمام!.... ؟یکن  یکار دیبا مگه_

 شب و دیرفت یخوش و خنده با صبح... دینزد حرف باهم کلمه

!  د؟یاومد بکم، صم   ینجوریا  

 بشود که بود یآن از زتریت خانم حاج . کرد سکوت هم دیس آقا یحت

.  کرد پنهان او از یزیچ  

. دیبگ من به راستشو.... شده؟ یچ_  

  عکس منتظر  و کرده، سکوت دو هر. بود یسخت یها هیثان چه

. خانم حاج العمل  



. زنمینم غذا  به لب منم.... د؟یبزن حرف دیخواینم پس.... باشه_  

 کردمیم حس.  نداشتم را حالش  آن دنید طاقت. شد  کالفه باز دیس

 دیبا انگار... است ختهیر بهم را  او آنگونه آنروز، قتیحق و من

. شدیم فاش همه یبرا آنروز قت،یحق  

: گفتم ناچار و یسخت به و انداختم ریز به سر  

   ما؟ مارستانیب اومد شد بد  حالش.... پدرم_

 تو و نجاستیا پدرت... دخترم؟ ینگفت بهم چرا... چرا؟... آخ آخ_

! رستوران؟  یاومد  

. دیچرخ یسخت به زبانم باز  

.  هست ام یواقع... پدر   منظورم_  

 توانستمینم گرید من و بود مانده صورتم یرو خانم حاج چشمان

:داد ادامه دیس که ستمی گریم آهسته و  آرام. بزنم حرف  

. ستین خانم مستانه و اریمه آقا یواقع دختر... خانم بهار_  

  همچنان اما داشت شدن خاکستر یتمنا که داشتم را یآتش حس

! سوختیم  

 نمیبب را  نگاهش تا کنم بلند سر گذاشتینم یحت خانم  حاج سکوت

.... و  
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   رستگار؟  یآقا همون... شما یواقع پدر_

:کردم بلند سر یفور که شدم شوکه  چنان من و دیپرس خانم حاج  

   د؟یدونیم کجا از شما یول... بله_

. نشست خانم حاج لب یرو تلخ یلبخند  

 نشستم.... بود شده پر زهایم ی همه.... تاالر یتو  عقدتون  روز_

. گفت بهم اون.... بود تنها من مثل اونم که باال سن یخانم هی شیپ  

.  دیدینم خوب اشک زالل ی حلقه آن با چشمانم  

   د؟یگی م رو بزرگ خانم!... باال؟ سن یتنها خانم_ 

 خانم دالرام با  ینسبت هی.... شناسمیم که رو شما بزرگ خانم_

... نه.... خانم نهیتهم!.... خدا؟ بود یچ  اسمش.... داشت  

!  خانم توران_  

. خانم توران... نیآفر_  

. شد بلند هم دیس آقا متعجب یصدا  



!  جان؟ مادر یدونستیم شما_  

  کنه؟یم یفرق چه... ندونم ای  بدونم حاال خب_

 تیعصبان با ناگهان که شد خشک خانم حاج صورت  یرو نگاهم

. آقا یعل  یپا یرو زد  

!  ؟یکرد دعوا من دختر با... موضوع نیهم واسه  نکنه!!.... دیس_  

. آمد  من سمت آقا یعل متعجب نگاه  

! خانوم؟ بهار کردم دعوا  شما با من_  

 یلحن با و کرد  باز میبرا را دستانش خانم حاج نداده، جواب هنوز

: گفت مادرانه  

 چه دلت با امروز من دیس نیا  نمیبب ایب... دخترم بگردم دورت_

! کرده  

.  رفتم سمتش خانم  حاج اصرار با  و شکست بغضم  

. دیکش آغوش در مرا مادرانه  

. میبگر یمادر آغوش در که داشتم  ازین چقدر من و  

  هیگر نجوریا  گفته یچ بهت دیس... برم دلت اون قربون یاله_

!  مادر؟ یکنیم  

  خانم؟ بهار گفتم.... نگفتم یزیچ خدا به من ... خانم حاج_

:گفتم بغض آنهمه انیم زحمت به و کردم بلند سر  

.  پره روزگار از من دل.... خانم حاج نه_  



 ه ی پدرت حاال... ن ی نطوریا مردا یبعض.... مادر دلت واسه رمیبم_

  درسته؟... شده  مونیپش انگار ی ول کرده ییخطا

: گفت دیس به رو خانم حاج باز که ندادم یجواب  

 بهش کالم هی اگه....اریب آب وانیل هی دخترم واسه برو شو بلند_

.  توئه یپا  اشکاش نیا گناه ، یباش زده  حرف  

   خانوم؟ بهار زدم  حرف... نزدم حرف اصال   من.... خدا یا_

:گفتم و برخاستم من د،یس آقا یجا به  

  بشورم رو صورتم و دست هم تا رمیم خودم من... دیس آقا نیبش_

. امیم من دیبد سفارش شما.... بشه بهتر حالم کم هی هم  

.  ادیب باهات دیس بذار_  

. باشم تنها خوامیم... نه_  

 تخت از و زدم پا بود، شده جفت تخت نییپا که را میها  کفش و

.  شدم دور  

 قرص با یحت دانستم یم که یبد سردرد متیق به گرچه . شدم سبک

. شد  نخواهد خوب هم  

 شعر تیب نیا  که بود نجایا و شدم یخال. کردم هیگر. شدم آرام اما

:  که آمد ادمی  

. خواهد خدا گر..... ریخ  سبب شود عدو  

.  برگشتم یبهتر حال با و زدم قدم یکم و شستم را  صورتم و دست  



. شدم دیس آقا بتیغ ی متوجه برگشتم که نیهم  

  کجاست؟ آقا یعل پس_

: گفت لبخند  با خانم حاج  

  و زمونه دست  از نمینب گهید... دخترم نیبش ا یب.... حاال ادیم_

  یاونجور چشماتو گه،ید یکس هر  و شوهرت و پدرت و   روزگار

  من.... مادر نداره خوردن غصه  ارزش روزگار.... ها یکن سرخ

... دخترم ایب.... شکسته قلبتو یچ دونمیم.... شدم بزرگ میتی خودم

. کنم فی تعر خودمو یزندگ داستان واست تا کنارم نیبش ایب  
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 که بود ساده  کشاورز هی پدرم... میبود برادر و  خواهر تا 7 ما_

  مردم یهانیزم واسه تهران اطراف یروستاها یتو انقالب از قبل



.... بود یسخت دوران.... ارهیب در تونستینم ینون.... کردیم کار

.... شدینم بازم اما کردنیم کار هم من کوچکتر یبرادرا  و  خواهر

 خالصه.... مینداشت خوردن واسه ییغذا شبا یبعض  یحت یگاه

 کرد فوت حادثه ه ی یتو پدرم نکهیا تا گذشتیم سخت  روزگارمون

 تونستینم مادرم.... شد شروع روز  اون از ما یبدبخت و بتیمص و

 و گذاشت.... هم  مادرم که شد نطوریا و کنه ریس رو  بچه تا 7 شکم

.... ستین هم مادرم میدید و میشد داریب خواب از  روز هی.... رفت

  چیه... میزد سر ها هیهمسا به.... ومدین اما میشد  منتظرش شب تا

  منتیم که دیچی پ روستامون یتو گهید.... نداشت ازش یخبر یک

  ما واسه دلشون ها هیهمسا.... رفته و گذاشته رو هاش بچه خانم

 تا 7 ما و کرد قبول رو ماها از یکی یا هیهمسا  هر... سوخت

  بزرگتر همه از که من... میشد جدا هم از ناچار به برادر و  خواهر

 یتاجر هی ی خونه تا برد شهر به  هامون هیهمسا  از یکی رو بودم

. کنم  کار داشت، حجره تهران بازار یتو که  

  یآقا زن شدم، یاشراف خونه اون  وارد که نیهم و خواست خدا

  و موهام کردن کوتاه و حمام هی با.... اومد خوشش من از تاجر،

  زن.... شد رو اون به رونیا از ام افهیق نو، لباس دست هی دنیپوش

  چون و شد من ی فتهیش چنان بود  خانم نیگل اسمش که تاجر یآقا

 که داشت  دوست اش، نداشته دختر مثل منو  بود، کور اجاقش

. کردند قبول یفرزند به منو تا  گفت شوهرش بهادر آقا به اونقدر  

 توجه من به  یلیخ و بودند ی مهربون و خوب  یلیخ ی خانواده

  ما شیپ هم برادرام  و  خواهر تا 6 خواستیم دلم که منم داشتند،

  اونا... کردم فی تعر خانم نیگل یبرا  مویزندگ داستان روز هی باشند



  خواهر تا روستا به اومدند من با که گرفتند قرار ریتاث تحت اونقدر

  روستامون  به یوقت اما کنند قبول یسرپرست به منم یبرادرا و

... نبودن که نبودن گشتند برادرام و خواهر دنبال هرقدر برگشتم

 ها بچه نتونستند چون و بودن ی ریفق یآدما هم ما یها ی هیهمسا

 یحت بهادر آقا.... کنند کار تا شهر فرستادن رو اونا دارن، نگه رو

.....  نشد دایپ  ازشون یرد چیه   اما گشت دنبالشون هم  شهر یتو

  مرد و زن کی دست ریز خودم من.... جون  مادر که خالصه

  حالتو من...  شدم بزرگ کردند، یپدر و مادر برام که بهیغر

  بهادر یالیفام از چقدر من که دونهیم فقط خدا.... دخترم فهممیم

  خدا با مرد بهادر آقا که ییاونجا از اما دمیشن ثی حد و حرف خان

 کی که کرد ت یترب خودش دختر مثل یطور منو بود، یمومن و

 چیه ات گذشته یزندگ از بگم خوامیم حاال.... کردم  دعاش عمر

  ییجا هی رو مادرم روز هی داشتم  آرزو منم.... دخترم نکش خجالت

  وقت چیه اما کردم رها رو شما کردم اشتباه من بگه بهم و نمیبب

  یتو اون.... ببخشش شده، مونیپش پدرت خود که حاال... دمشیند

....  دهیکش عذاب تو از شتریب مطمئنا  ها، سال نیا  

:  داد ادامه و گرفت محکم  رو دستم خانم حاج و دمیکش یآه  

 آقا مثل اما... بود یخوب یلیخ مرد.... دیس آقا امرز یب خدا پدر_

  د،یس مانیا بخاطر فقط بهادر آقا...  نداشت یخوب ی مال  وضع بهادر

  خدا... ام یراض یلیخ دیس با  خودم یزندگ از.... داد بهش منو

.... بود ییخدا با و مهربون مرد امرزیب  



.... باشه مهربون و خدا با پدرش مثل منم دیس دارم دوست منم

.... کنه رفتار  زنش با پدرش مثل دارم دوست  

: گفت و دیکش یآه  باز خانم حاج  

   آره؟... دخترم آوردم درد سرتو_

! دیداشت یبینش و فراز پر یزندگ چه...  خانم حاج نه_  

  ری فق و کشاورز همه... نبود یراحت  نقدریا ما زمان... مادر یا_

.... بود بزرگ ماهم یخدا یول.... بود سخت واقعا آره.... بودن

 هی اونم یزندگ یبرا موندیم و کرد ینم رها رو ما  مادرم اگه دیشا

.  کنه بزرگ هم  کنار رو  ما ی همه تونستیم و شدیم یفرج  
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. آمد دیس آقا که کردم یم صحبت خانم حاج با داشتم هنوز  

  یرو گذاشت  من مقابل که بود کوچولو یکادو  کی دستش یرو

: گفت و تخت  

. شما میتقد نمیا.... خانم بهار_  

: دمی پرس منگ و جیگ  

! ؟یچ واسه_  

. کرد اشاره خانم حاج به چشمانش با دیس  

 شما از دیبا که کردن  متنبه رو من و چوندنیپ رو گوشم  خانم حاج_

.  بخوام معذرت  

:گفتم  و دمیبوس را  خانم حاج صورت. آمد لبم یرو  یشور پر لبخند  

! آخه؟ دیماه  نقدریا چرا شما خانم حاج یوا_  

: گفت ریز به سر طنتیش با آقا یعل و  

 به.... گرفتم که ییکادو نیا از تشکر یبرا بوسه ه ی کنم فکر البته_

.  خانوم بهار یبدهکار منم  

:داد  جواب من، یجا به یا بامزه اخم با خانم حاج و  

  لیتحو نجایا شهی نم رو  شما یها بوسه!.... نجا؟یا... روشن چشمم_

.  شب آخر واسه  بمونه... داد  

  صورتش به یدست  که شد سرخ  چنان مادرش حرف نیا از دیس و

  موقع همان. برگرداند خانم حاج  و من از شرم با را  سرش و دیکش



 با خانم حاج و  شد پخش مجتمع درون یبلندگوها از اذان یصدا

. برخاست«  یعل ای»   گفتن  

. بخونم نمازمو رمیبگ وضو برم من_  

.  کرد  نگاهش چپ چپ خانم حاج که زدیبرخ خواست هم آقا یعل  

!  شما؟ کجا_  

.... گهید نماز واسه رمیبگ وضو منم_  

  بعد بشه قبول نمازت که اریب بدست رو یشکست که یدل اول شما_

.  ایب  

  نگاهش از را لبخندم دستم، انگشتان با من و آمد سمتم آقا یعل نگاه

. پوشاندم  

 مانده  صورتم یرو که یا رهیخ نگاه با آقا یعل. رفت که خانم حاج

: گفت  کردم،یم فرار آن از من و بود  

. زدم داد سرت دیببخش.... جان بهار_  

:گفتم کنم  نگاهش آنکه یب  

. رفت باال صداتون کم هی ... نبود داد_  

.  لطفا بنداز من به نگاه هی حاال.... بهار خانوم دیببخش_  

: گفت و زد یقشنگ لبخند  که کردم بلند سر  

  ،یدار یخوب شوهر مادر ام، یاخالق  بد شوهر من اگه عوضش_

! نه؟ مگه  



....  دمیخند  

. خوب  شوهر هم خوب  شوهر مادر هم_  

.  انداخت باال شوق با ییابرو  

  همه که یبهار خودت شما آخه خب.... لطفتونه نظر... ممنون_

  هم  رو کادو بابت تشکر ی بوسه.... گهید یاریم شوق سر رو

. رفته ادمی نکن فکر.... خدا دیام به رمی گیم ازتون  

. واقعا کنمی م غش دارم نخوردم ناهار منم... شام و نماز فعال_  

.  کرد اخم  

... یبخور دیبا  ناهارتو نگفتم_  

.... و افتاد ها  اتفاق اون هم بعدش... بود ختهیر بهم حالم_   

...  جان بهار_  

... جانم_  

. کرد نگاهم ی نیدلنش لبخند با  فقط یا هیثان چند  

 یدلخور هی  و اتفاق هی سر نشنوم گهید... دارم دوستت یلیخ_

  زبون به رو... قاف... الف... الم... طا  اون نحس اسم کوچولو

.... ها یاریب  

.  نشست نگاهش در یغم که دیباریم چشمانم از داشت  شوق اشک  

  یروز چه... هللا  اال اله ال... یکرد  هیگر یلیخ امروز ... رمیبم_

  اون... گهید شما  نکن لج میبزن حرف بعد بذار گمی م.... امروز بود



 حالم االن نیبب ... ستین مساعد حالم حتما گمیم نویا که  زمان

. نبود یمشکل و میزد  حرف... بهتره  

 من یدونینم  تو.... شدمیم وونهید داشتم من... جان  یعل شدینم_

. بودم یروز و حال چه یتو  

   ؟یبهتر االن.... خدااا یا_

  زن نیا چقدر.... ماه دارم مادرشوهر هی خدا لطف به... خوبم_

! است فرشته  

: گفت  و گرفت باال  را  سرش دیس آقا  

.... است فرشته همون دسترنج که یدار  شوهر هی و_  

  من اما کنم یفیتعر هم او از  خواستیم انگار.... گرفت ام خنده

  م،یشد تنها باهم یوقت شب، یبرا را میها  فیتعر و کردم سکوت

. گذاشتم  
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  حاج که کرد پهن را شام ی سفره دیس آقا د،یرس که  شام سفارشات

: گفت بودم نشسته کنارش که من به خانم  

... آقاتون ش یپ دخترم برو_  

  یکم. نشستم آقا یعل  کنار و  کردم اطاعت رو  خانم حاج دستور

.... آقا یعل یبرا  یکم و گرفتم پوست خانم حاج یبرا یترش ریس  

  یبرا... جان دیس... بخور غذاتو.... شهیم سرد غذات دخترم_

.... بذار کباب خانومت  

.... خانومه حاج دستور گهید.... خانوم حاج چشششششم_  

. گذاشت بشقابم یرو  بزرگ کباب ک ی چنگالش با و  

.... آقا یعل هیلیخ_  

.  کرد زمزمه گوشم  یتو آهسته  

  چطور اونوقت ،ینخور خوب که شامم... ینخورد که ناهارم_

  ؟یکن هیتسو من  با رو کادو اون واسه تشکر یها  بوسه یخوایم

. گرفتم نییپا را  سرم خجالت با  

! دیس آقا_  

.  کرد نجوا گوشم در باز  

 بلند روت صدامو  که ناراحتم یلیخ... کن حاللم.... دیس جان_

.  کردم  



  یلبخند که داشت غم نگاهش عمق. گفتیم راست. کردم  نگاهش

.  زدم شیرو به  

.  ستین ادمی یزیچ که من_  

. کرد کم را  نگاهش غم ساده، ی جمله  همان انگار  

  فراموش منو یها یبد ی همه کاش.... بشم ات حافظه اون یفدا_

.... که گهید زیچ هی و بمونه ادتی هام یخوب شهیهم یول یکن  

. شد بلند هم خانم حاج یصدا  

  رنگ.... بخوره غذا لقمه هی دختر اون بذار جدت رو تو... دیس_

. نمونده روش به  

... بعد بمونه شیباق .... چشم.... خانم حاج دیگیم راست.... آخ آخ_  

 از بعد. شدم  خوردن مشغول و دمیخند خانم حاج توجه نهمهیا از

. خانه میبرگشت ناچار و شد وقت رید بخند، بگو یکم و شام  

  ینحو به و خانم حاج و من خنداندن به کرد شروع دیس آقا راه در

. آوردن در دلمان از  

 ی طبقه به و میکرد یخداحافظ  خانم حاج از و می دیرس که خانه به

. شدم آقا یعل ناتمام ی جمله  همان گفتن منتظر  م،یرفت باال  

: گفتم آوردم در را چادرم تا  

  بعد؟ میبخور شام گفت خانم حاج یبگ یخواستیم یچ_

: گفتم که کرد نگاهم متعجب و امدین ادشی  



.... نه امویخوب یول یکن فراموش هامو یبد کاش یگفت که  همون_

.... ینگفت و نکهی ا گهید زیچ هی و  

.  برداشت سرم  از آهسته را ام مقنعه و آمد جلو  

  و کردم مرتب  را میموها دست دو با که بود میموها یرو  نگاهش

:گفتم کردمیم باز  را ام مانتو یها دکمه که ینیح در  

  ومد؟ین ادتی_

.... اومد ادمی... چرا_  

: گفتم و یراحت  مبل یرو نشستم  

.... بگو خب_  

. نگاهم و کرد کی بار میبرا یچشم  

  شه؟یم یچ رستگار  یآقا فیتکل بگو اول تو_

. کردم تعجب  

!!یعل_  

....جانم_  

! داره؟ شما و من حرف به یربط چه رستگار  یآقا انیجر_  

  یرو  را شی پا کی. نشست ی راحت مبل گرید  طرف آمد و جلو

. شد رهیخ رو روبه به و انداخت یگرید  

....داره ربط حتما_  
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! ؟یکنیم تمیاذ یدار_  

.... شما جان به نه_  

.  کردم  نگاهش متعجب و  سمتش دمیچرخ  

 نیا پس.... دونم یم رو  رستگار یآقا و شما موضوع منم یوقت_

... ندارم قبلش به یکار گهید اصال.... داره ربط منم به موضوع

  یول یعلت هر به اصال... نشد....  ینگفت... بدونم ینخواست خب

   شه؟یم یچ رستگار یآقا با فتیتکل یبگ اول دیبا  دونمیم که حاال

.  مونهیم رستگار یآقا همون  من یبرا رستگار یآقا_  

  ؟ یبر پدرت دنید یخواینم یعنی_

.... ارهی مه بابا من پدر_  

.  کرد نگاهم و یراحت مبل  یپشت به زد هیتک  

... شناسمیم  من که یبهار_  



: گفتم  جهت یب یتیعصبان با من نداده، ادامه او هنوز  

  نیا یتو گرانید  نگاه وقت هر.... آقا یعل  ببخشمش  تونمینم... نه_

  کی.... ادیم ادمی دونستمینم رو قت یحق من، که یسال  هفت و ستیب

  یها نگاه اون ی همه ی اندازه به  االن.... نگو که شمیم یبد حال

. ناراحتم ازش کرده، دایپ مفهوم برام حاال  که ینامفهوم  

 یرفت تو یوقت یدونیم.... گفت؟ یچ من به خانم حاج یدونیم_

  زد؟ ییحرفا چه خانم حاج یبشور رو  روت و دست

. ختیر دلم  

! گفت؟ یچ_  

....  شهیزندگ  ی مرحله نیتر  سخت یتو بهار االن گفت من به_

 یمونیپش واسه رو خدا بار هزار  بود تو یجا  اگه خودش گفت

  یزندگ سر  اتفاق نیا بود حاضر گفت.... کردیم شکر پدرش

 دیدیم  یطور ه ی ای ییجا هی رو  مادرش یروز هی و افتهیب خودش

  کنه فکر عمر ه ی نکهیا تا کردم رهات  که مونمیپش گفتیم بهش که

 تو.... نگرفت وجدان عذاب و نشد مونیپش وقت چیه  مادرش که

 یتو که ییآرزو همون.... خانوم بهار یمادرم محال  یآرزو

.... افتاد اتفاق تو یزندگ یتو و افتادین  اتفاق اون یزندگ  

  دراز سمتم را دستش که بودم شده آقا یعل یحرفها مبهوت و مات

.  دعوت آغوشش  سمت مرا و کرد  

 نهیس  یرو را سرم . من آرامش امن  محل آغوشش و.... بود پناهم

. گرفت مرا دستش دو با گذاشتم که اش  



 زنده  رو ها مرده که یبهار.... یبهار تو.... بهار شیبخشیم تو_

  چیه بهار.... زهیچ همه به دنیبخش جان بهار، تیخاص.... کنهیم

 در منت یب  بهار چون.... دونه؟یم منو قدر یک  پرسه؛ینم وقت

  یبهار خود تو.... کنهیم تازه نفس درختان، خشک  یها شاخه

. ببخشش.... زمیعز  

.  ستمیگریم ی عل  آغوش در داشتم چرا دانمینم  

. کند آرامم و دهد شستشو را ام حافظه که بود بلد  خوب چقدر او و  

  سرد غذامون  گفت خانم حاج و  زدمی م حرف داشتم که موقع اون_

  تو من، از که یبد یها  خاطره ی همه.... که بگم خواستمیم شد

  نیا اون و بمونه ادتی زیچ  هی یول کن حذف  رو  یدار سرت

  بهار ذارمینم.... یا بهونه چیه به وقت چیه.... عاشقتم  من.... که

  هر سر که نفهمم  و نشنوم گهی د پس.... بدم دست از رو میزندگ

  کرده فکر ، ممنوعه اسم  اون به یبزرگ و کوچک ی مسئله

  باشه؟.... یباش

 لبخند با و کردم  بلند اش نهیس یرو   از صورتش، دنید قد را، سرم

. دمی بوس را اش چانه  

.... چشم_  

 نیا به دو هر. چسباند اش  نهیس به مرا و باز دیکش یپُر نفس

  ،یلیدل هر به اگر یحت که میگرفتی م ادی دیبا.... میداشت ازین آرامش

 هم از ای.... می شد ناراحت نکرده، یخدا ای... گرفت هم  از دلمان

  یهردو  حق آرامش نیا.... میکن  آرام را  گریهمد  دیبا.... یعصبان

. بود ما  
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  دالرام#

 

 

 شست یم آنرا هیگر با داشت مستانه که بود یقبر سنگ  یرو نگاهم

.... بود  پر ایدن ی همه از انگار منم دل و  

  تجربه را مانیزا  از قبل یافسردگ داشتم نکرده مانیزا  هنوز دیشا

.... کردمیم  

! نداشتم؟ حق .... داشتم حق  

  و ییتنها.... نبود کنارش همسرش و بود باردار بود ماه 6 که یزن

 هی شهیهم دیبا که بود یرسم چه نیا.... نبود کم جواد محمد نبود

!  د؟یلنگ یم من  یزندگ ی گوشه  

. گرفت  رو اشکانم یجلو مستانه یصدا  



 یحساب االن بود نجایا جواد محمد اگه خدا به.... جان دالرام_

  ؟یکنیم هیگر براش ینجوریا یدار که کردیم دعوا باهات

  نفهمد، را حالم مستانه آنکه یبرا اما بود گرفته جواد  محمد از دلم

.  کردم انکار باز  

. کنمینم هیگر جواد محمد واسه.... نه_  

!  ؟ینجوریا یکنیم هیگر یک واسه پس_  

.... پره دلم_  

  به داره گناه.... باش معصوم طفل   اون فکر به برم  دلت قربون_

.... خدا  

.  ماند مستانه ی چهره به نگاهم و دمیکش یآه  

 تجربه را یاد یز  تلخ یها اتفاق خودش اون.... گفتیم راست

! داشت یدل چه واقعا و.... بود کرده  

 با انگار و.... جواد  محمد پدر حامد، آقا شدن کشته ی هیقض همان

  رستوران  در که یروز همان به گذشته، به  باز آن، یادآوری

. برگشتم شد،  شیدعوا چاقوکش الت کی با جواد محمد... درکه  

: دمیکشیم  ادیفر استرس با  

.... کن ولش من جان..... جواد محمد_  

.  کرد دا یپ خیب حرفها آن از شتریب آنروز یدعوا... نه اما  



  شلوارش بیج از یدار ضامن یچاقو  چاقوکش، و   دهن بد مرد آن

  گرید و شد اهیس چشمانم که کرد حمله جواد محمد طرف و دیکش

. دمینفهم زیچ چیه  

  زمان، باز  و دیکش رونیب میها  خاطره از مرا اریمه بابا یصدا

.  برگشت حال  به من، یبرا  

.... شد شب میبر دیش بلند_  

 باال و بزرگ شکم آن با شدن بلند. آمد من سمت و برخاست مستانه

 که ییتاشو ی هی پا چهار یرو از مستانه کمک با. بود سخت آمده،

  و کرد  جمع را هیچهارپا مستانه  که برخاستم بود،  گذاشته میبرا بابا

: گفت  

....   مان؟یزا واسه یدار وقت یک تا گفته دکترت_  

.  مارستانیب بخوابم برم دیبا وگرنه... هفته ن یهم آخر گفت_  

 من به خودش بهار.... یکنی م مانیزا یسالمت به هللا شاء ان_

  همون م یببر گرفت دردت وقت هر که کرده رو سفارشات

  زنگ بهش بود که هم شب وقت  هر گفته، یحت خودش، مارستانیب

.  شتیپ ادیب بزنم  

. باز گرفت بغضم  

....  کنهینم پر  واسم رو جواد محمد یجا نایا_  

.  یدار حق.... زمیعز دونمیم_  



  براه یهمگ. رفتم بابا نیماش خود تا مستانه کمک با و دمیکش یآه

  پهلو، به ن،یماش عقب یصندل من . جان خانم ی خانه  سمت میافتاد

. کرد نگاهم وسط ی نهیا  درون از بابا که بودم دهیکش دراز  

  دالرام؟ یخوب_

.... خوبم_  

! بعد؟ دیبذار شدینم حاال!.... بود؟ نجایا اومدن وقت االن آخه_  

  بازم برم بخوام ییجا هر برم؟ کجا.... خب بود گرفته دلم بابا_

. رهیگیم دلم برم ییجا هر جواد، محمد بدون.... رهیگیم بغضم  

 بلکه بستم چشم. شد حاکم نیماش در سکوت باز و دیکش آه هم بابا

.  شد بلند بابا لیموبا یگوش یصدا که بخوابم یکم  

. دیشن را بابا یصدا گوشم بودم، بسته چشم  که همانطور  

 نه ،یتماس نه!... مرد؟ ییکجا بابا،... ؟یخودت.... الو.... الو_

. نجاستیا دالرام آره...  آره.... میشد زنده و میُمرد ،یتلفن  

.  گشود را  چشمانم پلک آخر ی جمله  همان و  

!  محمدجواده؟_  

. گرفت سمتم را یگوش و داد تکان یسر بابا  
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. هیگر ریز زدم گرفتم را یگوش تا  

  نکن هیگر جواد محمد مرگ.... جان دالرام بگردم دورت یاله_

....  زمیعز  

  ؟یرفت ماهه چند یدونیم_

 تهیمامور.... خب نبود که من دست.... یاله  برم قربونت_

   کجام؟ االن  بگو عوضش.... بشه یطوالن ممکنه گفتم.... گهید

  ؟ییکجا_

  ؟ییکجا تو.... خونه امیم دارم.... تهران فرودگاه_

:گفتم و یصندل گاه  هی تک به دادم هیتک را پردردم کمر  

.  دشت نیزر ی روستا میاومد_  

!  کجا؟_  

  سر میاومد.... یشد متولد که ییهمونجا.... دشت  نیزر  یروستا_

.... حامد آقا... پدرت خاک  

 دیبا یآخر ماه  نیا یدونینم تو مگه  آخه!.... چکار؟ دیرفت اونجا_

!  ؟ینکن دور دور  نیماش با نقدریا و  سرجات ینیبش  



 منو دل و تی مامور رهیم تموم ماه 6 شوهرم یوقت .... دایببخش_

 دمیپوس!.... مگه؟ مونهیم  روان و  اعصاب واسم من.... کنهیم خون

  داد شنهادیپ مادرت که کردم هیگر  روز و شب اونقدر.... خونه تو

. کنه خوب  حالمو روستا نیا یهوا و حال بلکه نجایا میایب  

....  ییبال ه ی اگه دختر آخه.... هللا اال اله ال_  

.  دادم را جوابش یعصب  

 6.... نگووووو که پُره ازت دلم  اونقدر.... محمد نکن  بحث من با_

   شه؟یم دلواپس آدم یگینم... ینزد تلفن هی و تیمامور  یرفت ماهه

.  زدم زنگ بار هی قبل ماه نیهم که من دلم زیعز_  

  شم؟ینم نگران  من االن تا قبل ماه از خب_

  هستم ینیخمامام فرودگاه االن من.... جان دالرام  کن ول رو نایا_

 ای یهست خونه.... خونه امیب تا دارم کار گهید مین و ساعت کی هی

  نه؟

.... ها نبودم خونه یبگ باز ینر گهید یجا.... ایب آره.... آره_

 داره فرودگاهه جواد  محمد ریبگ گازشو بابا.... خونه ایب راستکی

. خونه برسون منو.... خونه ادیم  

 محمد یصدا که. برگشت سمتم جلو یصندل کنار از هم مستانه نگاه

.  شد بلند جواد  

 نترس.... بابا دییایب اطیاحت با.... ریبگ گازشو یچ.... نههههه_

....  دیایب آروم.... تیمامور دوباره  گردمینم برم... کنمینم فرار

.  خداحافظ فعال... باشه؟  



. شدم سرحال کردم،  قطع که را تماس  

. کرد نگاهم جلو یصندل  کنار از مستانه  

. جان دالرام  روشن چشمت_  

. دمیکش یپر نفس و زدم لبخند  

 شد خوب.... بودم شده خسته خدا به گهید... روشن  هم شما چشم_

.  برگشت که  

.  دیخند مستانه  

 شدنش بابا  ی لحظه واسه خودشو گفتیم رفتیم داشت ادتهی_

. اومد موقع به شکر یاله... رسونهیم  

. دیند منو یها یسخت  ماه 6 دهیفا چه یول.... آره_  

: گفت و دیخند آهسته مستانه  

....  بگو براش صبح تا رو همه  امشب حاال_  

.  کرد نگاهم وسط ی نهیا درون  از بابا که دمیخند  

 یچ ما ی نیریش.... شوهرتون از نمیا... خانم دالرام خب_

.... شه؟یم  

. تون نوه تولد با باشه شما ینیریش_  

.  کرد  یاخم بابا و دیخند بلند بلند مستانه  

. خب یکردیم دعوت شام  هم رو ما امشب هی حاال_  

: داد جواب من یجا به مستانه و  



 ریس دل هی نایا بذار.... دنیند همو دوتا نیا ماهه 6!....  کجا؟ شما_

 هی فعال....دن یم شما به هم شام هی چشم، بعد بزنن، حرف هم با

 میدار ما که نذاره شام واسه  غذا جان خانم بگو بزن زنگ

. تهران  میگردیبرم  
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 من تا کندیم درست شام که گفت مستانه قدر هر. میدیرس تهران به

.  نکردم قبول م،یبرو آنها شیپ آنشب جواد محمد و  

  اول ر،یپاگ  و دست و بزرگ شکم آن با و خانه رفتم راستکی

 بلندم یها یسرهم از یکی بعد و دمیکش خانه گوش و سر به یدست

. کردم تنم را  

  منتظر و گذاشتم ییچا. دمیرس خودم به و کردم  شیآرا یکم یحت

. کرد رید اما شدم  



 به انتظار نهمهیا از خسته. کند نگرانم خواستیم هم  باز انگار

. زدم زنگ  اش یگوش  

! من آرام   دل   جانم_  

.... جواد محمد کنمیم رو سرت  یموها تک تک... نشو لوس_

.... ماه چند نیا دمیکش زجر چقدر یدونیم  

. ها شمیم زشت بشم کچل  زمیعز_  

. خب منتظرتم ساعته هی خونه، من.... ؟یکجائ االن_  

....  بشمار ده تا زمیعز_  

  قا؟یدق ییکجا.... نشو لوس_

. بگم تا بشمار ده تا قایدق_  

. شمردم بلند حرص  با و کالفه  

... هشت... هفت.... شش... پنج... چهار... سه... دو... کی_

...  ده.... نه  

   ؟یبشمار یبلد هم ستیب تا حاال.... یبشمار ده تا یبلد که نیآفر_

. شد یکی ام  خنده و حرص  

.... جوااااااد محمد_  

  ایب.... برات بود  شده ذره هی دلم که بشم صدات  یفدا... جانم_

.  کن روشن  رو  فونیآ ریتصو.... فونیآ یجلو  



  زدم را  فونیآ ریتصو ی دکمه. رفتم فونیآ یجلو و  برخاستم یفور

: گفتم و  

.... خب_  

  شد؟  روشن.... خب_

. نمتیبینم.... آره_  

  فونیآ شکر یاله خب... درسته ای خرابه فونیآ نمی بب گفتم نه_ 

. سالمه هم خونه  

. گرفت حرصم باز  

.... محمد  کشمتیم_  

....  دیخند  

... کن خالصم  و ریبگ جونمو بزن... ایب_  

  را او بود، فونیآ ریتصو به چشمم که یحال در  لحظه، همان و  

.  دمید  

.  زدم را  در شدن باز ی دکمه و دمیکش غیج شوق از  

  یجار اشکانم  بار نیچند شوق از. زدیم بال بال شیبرا داشت قلبم

  نیهم.  شدم منتظر در پشت و گذاشتم باز مهین را خانه در یال. شد

  شد مجبور او و هیگر ریز زدم بلند ذوق شدت از  شد، باز در که

.  بکشد آغوش در مرا و ببندد شیپا با را در ک،یعل و سالم یب  

 یا هیگر چه  نیبب دهیند منو ماه 6.... من برم عشقم   قربون آخ_

! ؟یکنی م چکار بشم دیشه.... واسم کنهیم  



 و دمیکوب اش نهیس تخت به محکم که شدم یعصب  حرفش از چنان

. شد خم یکم درد، از د،یخندیم کهیحال در او  

.... شکست ام نه یس ی قفسه.... نامرد دالرام یا_  

.  یباران چشمان همان با. کردم  نگاهش و دمیکش عقب را خودم  

 چیه یاله.... یبد عذابم ینجوریا دهینرس هنوز یتونیم چطور_

.... یکن خاک منو خودت یدستا با یاله.... ینرس آرزوت به وقت  

. دیکش جلو   سرشو و گرفت دهانم یجلو دستشو کف یفور  

.... کردم غلط ... زمی عز نکن هیگر یاونجور.... رمیبم یاله_  

  را خودم باز و ستمیگر بلند برداشت دهانم یجلو  از که را دستش

. انداختم آغوشش در  

.... محمد_  

 ها حاال حاال عوضش ... دیببخش.... ؟یشد تیاذ.... محمد جان_

. هستم شتیپ  
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. دمیچرخ عشق،  جنابیعال دور  یکل. آوردم وهیم. آوردم ییچا  

 در که بودم خوشبخت چقدر من و نداشت ییصفا  چیه او، یب خانه

. داشتم را   گنج نیبزرگتر  کوچکم، ی خانه  

....  شده ذره هی  برات دلم ایب.... شم فدات نیبش ایب... جان دالرام_  

:  گفتم آوردم یم هم تخمه یا الهیپ کهیحال در  

.... آقا کن  فیتعر خب_  

  مراسم من،  بدون معرفت، یب بهار دمیشن.... کن  فی تعر شما_

   درسته؟... رفت و گرفت

 خانم حاج خود.... شد بد حالش و  کرد سکته آقا یعل  ییدا راستش_

  جون از دور اگر  و داره رو ییدا هی نیهم آقا یعل که داد شنهادیپ

  گفت هم مادرت یطرف از.... کنند صبر کسالی  دی با افتهیب یاتفاق

  چکار خب.... اد ین هم سال آخر تا  ممکنه دینباش جواد محمد منتظر

! خدا؟ ی ها بنده کردنیم  

 دست. دیرسیم نظر به خسته. کردم نگاهش قیدق  و کنارش نشستم

 بهم خوب را  شیموها و زدم  شیموها به یچنگ و کردم دراز

. ختمیر  

  اتیجزئ زی ر به زیر داشت،  قشیدق نگاه و لبش یرو لبخند با

. کردیم سهیمقا را ام چهره راتییتغ  

. دیکش یکم  و گرفت را ام ینیب انگشت، دو با  



.... ها یکرد ورم_  

   شدم؟ زشت_

. نیدلنش کرد یاخم  

 ینگفت حاال.... یشینم زشت من عاشق قلب واسه وقت چیه تو_

   پسر؟ ای دختره یراست.... چطوره؟ کوچولومون

:گفتم و مبل یپشت  به زدم هیتک  

.... بپرس خودش از_  

. گذاشت شکمم یبرآمدگ یرو  را دستش  

  گه؟یم یچ مامانت.... بابا پسر_

 محمد دست ریز  ما، یکوچولو فندق موقع همان خواستیم دلم

. بود خواب  خواب لحظه آن انگار  اما خوردیم  تکان هی جواد،  

.... بابا دختر.... دختر سراغ میری م.... انگار ستین پسر.... خب_

.  یشنویم صدامو  

.  دمیخند که نشد احساس یتکان هم باز  

. شناسهینم رو تو هم ات بچه یحت یاومد رید بس از.... حقته_  

.... کنم ثابت  بهش خودمو تا دارم وقت هفته هی هنوز حاال_  

 نباریا و دیکش ام برآمده  شکم یرو یدست باز او و دمیخند حرفش از

.  کرد نگاهم  



 دالرام کنمیم جبران.... گذشته سخت یلیخ بهت نبودم دونمیم_

.  جان  

 با و گذاشتم جواد محمد ی شانه ی رو  را سرم و دمیکش یقیعم نفس

. بستم چشم آرامش  

  یه رو عکسامو بس از شدم وونهید ماه، 6 نیا یتو.... محمد_

  یگاه.... کردم مرور اول از رو خاطراتمون.... زدم  ورق

 دوستت چقدر که دمیفهم تازه.... کردم هیگر یگاه.... دمیخند

   کردم؟یم لج باهات  چقدر نبودم یچادر هنوز یوقت  ادتهی.... دارم

.  دیخند  

   ؟یکنینم لج االن مگه.... بله_

. دادم  جواب که زد سرم یرو یا بوسه  

  کنم؟ یلجباز  یخوایم_

.... مثال اومدم راه از تازه .... رمیبگ نفس هی بذار حاال_  

  هنوز که یجواد  محمد دست ریز  ما، یکوچولو فندق موقع  همان و

  ذوق جواد  محمد که خورد یتکان چنان بود شکمم  یرو دستش

.  کرد  

 یچ یخوایم.... بابا خوشگل.... جانم.... خورد تکون .... یوااا_

  من؟ به یبگ

. دارم دوستت مامان، مثل منم بگه خواد یم کنم فکر_  



  ذوق با و زد هیتک سرم به را  سرش و فشارد را ام شانه شوق با

:  گفت گوشم ریز  

.... یاله بشم فداتون_  
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. میدیخند. میزد حرف. میخورد شام  

 را نبودش ماه 6 یتنگ دل امدین دلم من و بود خسته یلیخ محمد

. کنم یتالف شب  همان  

. بردیم خوابم من مگر اما دیخواب او  

.  کردم نگاهش سرش،  یباال از و  تخت تاج به دادم هیتک را بالشتم  

!  میبود  گذرانده هم با را  ییروزها چه ما  

  محمد و من یجا یکس هر دیشا که یناخوش و  سخت یروزها

. آورد ینم  طاقت بود، جواد  



  بخشش یبرا آنقدر  او اگر دیشا.... دمیبخشینم را او من اگر دیشا

  قُل از یکی ماندن زنده ی معجزه خدا اگر دیشا.... کردینم اصرار

  مانیزندگ در مستانه و بابا اگر یحت ای.... دادینم  ماننشان را ها

  جواد، محمد یمانیپش از بعد یحت بابا، اگر ای.... کردندیم دخالت

  ی نقطه نیا به وقت چیه ما....  داشت اصرار طالقم یبرا باز

. میدیرس ینم مانیزندگ  

  را  شیموها شدم خم و دادم نوازش  را جواد محمد یموها آرام

. دمیبوس  

  هم با را یادیز سخت امتحانات ما.... میبود شده دهیآفر هم یبرا ما

.... میدیرس  یخوشبخت و آرامش به تا میبود  گذاشته سر پشت  

.  بود نیسنگ محمد، ی گفته به حکمش و رفت زندان رسما  نیشرو  

  خوش یایرو  به لیتبد جواد، محمد کنار من، یزندگ   یها کابوس

.... شد یخوشبخت  

  روزگار  ناخوش یروزها مقابل در  صبر حاصل ی خوشبخت نیا اما

. بود  

  سفر گذشته به  گرید یباز خاطراتم، در جز خواستینم دلم چیه

. کنم  

. استراحت ازمندین و  بودم خسته. بود  گرفته  درد کمرم  

  شکمم  یرو را دستم کهیحال در و  دمیکش دراز پهلو، به تخت، یرو

  احساس دستم ریز  را مانیکوچولو  یفسقل یها  لگد و ذاشتمیم

.  کردم زمزمه آهسته کردم،یم  



  هی پس.... رسونده تولدت واسه خودشو بابات.... یفسقل بخواب_

. کنه استراحت بذار باش صبور  رو امشب  

  آنشب ما، طونیش یکوچولو فندق انگار، اما بخوابم تا بستم چشم

.  کند تیاذ بود کرده قصد  

  الاقل کردم،یم دعا  دعا من و زدیم پا و دست و دی چرخیم یبدجور

. کند استراحت تا  دهد مهلت پدرش به را امشب کی  

. دمیخواب  و شد غالب من بر  یخستگ کم کم  

. شدم  اریهوش آمد یم آشپزخانه  از که یتوق و تق یصدا با صبح  

 تخت یرو توانستم زحمت به. بود شده خشک و کرد یم  درد کمرم

.  اندازمیب ینگاه  محمد یخال  یجا به و نمیبنش  

. شستم  حمام ییروشو درون را صورتم و  دست و برخاستم  

 دهیچ محمد که افتاد یا صبحانه زیم به نگاهم و آمدم رونیب اتاق از

. بود  

. دیچیم او را  صبحانه زیم.... بود خانه وقت هر ... شهیهم مثل  

. ید یکش یزحمت چه....  نکنه درد دستت.... ممنون_  

. نبود آشپزخانه در ی کس یول رفت آشپزخانه تا نگاهم  

.... محمد... ؟یشد میقا کجا.... نشو  لوس!... محمد_  

  گوشه یمشک ُربان  آن و افتاد او عکس قاب به لحظه کی نگاهم و

 دیشه بود؛ شده نوشته یکیبار نوار عکس قاب  ریز و....قاب ی



 را خانه کل میصدا که دمیکش یغ یج چنان.... پورمهر جواد محمد

.  لرزاند  
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 صیتشخ توانستمینم را تیواقع و  خواب فرق.  ستمیگری م بلند بلند

  کردم،یم حس  کهیحال در زنان نفس  من و دیلرزیم تنم تمام.... دهم

 و... چرخاندم اتاق در را نگاهم است،  انفجار حال  در درد از سرم

! .... نبود جواد محمد  

:  شد نیا باز لبانم ی زمزمه  

! جواد محمد.... جواد محمد_  

:گفتم هیگر  انیم آهسته و  

.... محمد یداد قول تو.... یبرگرد یداد قول تو_  

.... دالرام.... جانم_  



!  گر؟ید ییایرو  هم باز!... بود؟ لیتخ هم باز یعنی  

!  ؟یبرگشت تو_  

.... واستادم روت یجلو .... زمیعز_  

. ستمیگر عاجزانه  

 الیخ.... یستین خودت تو.... باز یکنیم تمیاذ یدار... نه_

....  توئه  

.  گرفت را دستم دو و تخت ی لبه نشست  

  حرف باهم شب...  برگشتم من.... زمیعز یدید خواب.... دالرام_

  رفته؟ ادتی.... میزد

  گونه یرو و کرد بلند را دستم. دیچرخ چشمانش در انمیگر نگاه

.  گذاشت اش  

....  زمیعز  یدید خواب.... خودمم.... نیبب_  

 نیا. دمیکش صورتش یرو آهسته را دستم. شد حبس یا لحظه نفسم

! ماه 6 در بود شبم هر  یتکرار کابوس  

 حاال، و رساندم صبح به شهادتش، کابوس با را  نبودش شب هر

.  پنداشتمیم الیخ هم را بودنش  

. ستمیگر هم و دمیخند هم  

.... جواد  محمد یوا_  

. گرفت  آغوش در مرا  



! دالرام.... آوردم آب برات!.... جان دالرام یداغ چقدر_  

. داد دستم را آب وانیا  و کرد جدا خودش از مرا زور به  

.... بخور آب کم هی_  

. زدم  پس را وانیل و خوردم آب  

  نمیبیم خواب دارم شب هر ماهه 6.... یبرگشت کنم باور تونمینم_

!  ؟یهست  کنم باور چطور  حاال.... دادم دست از رو تو که  

.  خواباند تخت یرو   مرا باز و گرفت را میها شانه  

....  زمیعز بخواب... سرت یباال دارمیب من_  

  آرام اما بستم چشم... میها کابوس  رفع  یبرا شد نوازشگر دستش و

. نشدم  

....  یا خسته... بخواب خودتم_   

. من بعد.... ریبگ آروم تو اول خوابمیم_  

. دمیکش یبلند نفس  

  کنم باز چشم ترسمیم... بمون کنارم... صبحانه دنبال ینر صبح_

. بترسم باز  یستین نمیبب و  

.  جان دالرام بخواب... رمینم.... باشه_  

  را دستش انگشتان سر آهسته و گرفتم محکم را دستش ی پنجه

. دمیبوس  

. شدیم تمام نگونهیا من ی ها کابوس دیشا  
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بهار #  

 

. دیچرخ من سمت  و کرد خاموش را   نیماش آقا یعل  

.... خب_  

! ؟یچ.... خب_  

.  گرفت اش خنده  

.  گهید مارستانیب  نیا و شما نیا_  

.  کردم اخم  

.  ها شکست دلم!...؟یکنیم  بدرقه منو ینجوریا!... آقا یعل_  

. شد باتریز لبخندش  

  خوبه؟ االن.... سالمت به برو... من خانوم بهار_



.  کمه اش یکالم عشق... نه_  

. دیخند دستم از باز  

... خانومم؟ بگم یچ_  

. یگفتیم قشنگ قشنگ جمالت شتریب قبلنا_  

: گفت و کرد  کج را سرش  

..... بگم یچ گهید.... دیس جان.... آقا یعل  عمر.... خانوم بهار_

. سالمت به برو... بنده نفس  

:  گفتم و گرفتم را در ی رهیدستگ  

 فعال... ستین وقت.... باشه یول.... نبود ینجوریا.... نه_

.  خداحافظ  

:گفت که کردم  باز را در  

   رم؟یم شما ی صدقه  قربون کم من .... دیس جان_

. شهیم رتید برو.... جان یعل  کن ولش... یول... نه_  

. نگاهم و کرد خم  سر بستم، را در تا و شدم ادهیپ  

.... بهار_  

.... جانم_  

: گفت یمکث  از بعد و کرد نگاهم فقط یا لحظه  

. نشده که فراموشت... دارم دوستت یلیخ_  

.  دیخند  که دید را لبخندم  



.  زمیعز  برو.... شکر رو خدا نشده پس_  

. ییما  سرور شما.... نرفته ادت ی که.... منم_  

. انداخت باال ییابرو  

.... ممنونم_  

  ی پله یرو را میپا هنوز. رفتم مارستانیب سمت و دادم تکان یدست

. خورد زنگ ام یگوش نذاشته، مارستانیب اول  

. مانده جا آقا،یعل  احساسات ابراز از جمله هی حتما گفتم؛ خودم با

.  کردم  ذوق جواد، محمد اسم دنید با اما  

. نداشت یخبر او از یکس و بود رفته  تیمامور  به که بود ماه 6  

. دادم جواب را  یگوش اقیاشت با  

. خودم گل داداش به سالم به به_  

  دور منو چشم  تا رسمیم رو حسابت بعدا که نشو لوس... سالم_

   خودت؟ یزندگ  سراغ یرفت و یگفت رو بله ،یدید

... دیس آقا جان به... شما جان به... داداش نشد_  

: گفت عجوالنه و بزنم را حرفم نذاشت  

....  است گهید  زیچ هی کارم االن.... ستین حرفا نیا وقت حاال_

. ستین خوب دالرام  حال... جان بهار  

  شده؟ یچ_

... بود خوب یچ همه.... تو جان به دونمینم_  



  مانشه؟ یزا درد!.... بود؟ خوب یچ همه یچ یعنی_

....  کنم چکار موندم صبح وقت ن یا.... دونمینم اصال یعنی... نه_

  به دمید.... بشه نگران و باشه خواب دیشا  مامان، بزنم زنگ گفتم

. بهتره بزنم زنگ تو  

! جواد؟ محمد شده یچ_  
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... دیپر خواب  از و دیکش غیج.... دید کابوس شب نصفه شبید_

. دیخواب آروم و خورد.... آوردم آب وانیل هی براش  

... خب_  

 لبو مثل صورتش... داره تب نمیبیم.... شدم داریب صبح االن_

.  عرق سیخ تنشم.... سرخه  

  رفته؟ باال فشارش نکنه.... خدا یوا_



! نداشت فشار ی سابقه_  

  حاضرش... ارش یب محمد.... بود باال یباردار تو  فشارش چرا_

. مارستانیب ارشیب کن  

! خطرناکه؟... بگو راستشو من جان!....بهار_  

  ارشیب زودتر.... ستین حرفا نیا وقت االن... جواد محمد_

. کن عجله... مارستانیب  

  آن سقط از بعد. دالرام یبرا گرفتم  دلشوره من  و شد قطع تماس

 به دالرام آمد، یم  بچه نیا سر ییبال اگر جواد، محمد نبود و بچه،

. شدیم  مزمن یافسردگ  دچار حتم  

 و بخش به برگشتم. ختیر بهم صبح  اول خبر آن با هم خودم حال

  منتظر مارستانیب ی محوطه در ینگران زور از و دمیپوش روپوش

. شدم  جواد محمد آمدن  

. آمد باالخره که شدیم کنده جا  از داشت رفتم، راه  بس از میپاها  

  جواد محمد خود. دمیدو نشیماش  سمت شد محوطه وارد نیماش تا

. کرد باز را دالرام سمت در و شد ادهیپ نیماش از هم  

 گرفته گر صورتش. انداختم ینگاه دالرام به و کردم خم سر یفور

! بود عرق  سیخ و بود  

.  زدم صورتش یتو آرام  

. نیبب منو... دالرام... جان دالرام_  



  یا زمزه لبانش... شد کنده جا از قلبم انگار.... نکرد باز چشم

. دیدیم کابوس باز داشت باال، فشار  شدت از دیشا. داشت نامفهوم  

  لچریو یرو را او  جواد محمد کمک با و آوردم لچریو کی و دمیدو

. میکرد سوار  

:دیپرس دادیم هل جلو به را لچریو یها دسته کهیحال در جواد محمد  

   چطوره؟  حالش.... بهار_

!  محمد؟ شیآورد رید چرا_  

.  زد  خشکش. ستادیا ناگهان  

  دادم آب وانیل هی  بهش د،ید کابوس که شب نصفه.... اوردمین رید_

. دیخواب راحت که  

  موقع همون دیبا... بوده باال فشارش موقع همون محمد_

.  شیاوردیم  

  فکر!... بود؟ چند فشارش بدونم که دکترم من مگه!... دیببخش_

... گهید کابوسه هی فقط کردم  

. اورژانس بخش ارشیب!... ؟یواستاد یچ واسه حاال_  

  جلو جلو که من  همراه و داد لچریو یها دسته به ی فشار باز محمد

. آمد رفتم یم  

   ؟ی طاهر دکتر_

.  کرد  نگاهم اتاقش ی پرده کنار از اورژانس پزشک یطاهر دکتر  



.... میدار حال بد ضیمر هی_  

. آمد ما سمت و  برخاست یفور  

  شده؟ یچ_

 االن و آخره ماه.... داشته یباردار یتو باال فشار ی سابقه سدکتر

. ستین خوب حالش  

.... دیاریب رو سنج  فشار دستگاه... یمسلم یآقا_  
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 نتوانستم  که آشفته  آنقدر جواد محمد  و شد یبستر حالش آن با دالرام

. کنم  آرامش  



. دادم دستش آب وانیل کی و نشاندم را  او ،یصندل یرو  

  نی سزار اگر و آخره ماه که شکر رو خدا باز حاال.... باش آروم_

. نداره ژهی و یها مراقبت  به ازین بچه بشه،  

. کرد نگاهم شانیپر  

  اما بودم کنارش نکهیا با هم شبید.... شد تیاذ یلیخ ماه 6 نیا_

.... بهار نگرانم یلیخ.... دید کابوس  

  فکرا نیا با.... بخون دعا براش.... دهیبع تو از!.... جواد محمد_

 درست یز ی چ ،یزیبر بهم قبل از شتریب رو خودت نکهیا جز

. شهینم  

  چیه.  گفتن ذکر به کرد شروع و آورد رونیب بشیج  از را حشیتسب

  سر یباال زنان، کیکش دکتر آمدن با. انتظار جز نبود یراه

. شد کم می ها دلشوره ن،یسزار  مانیزا یبرا  دستور و دالرام،  

 لشیموبا که میبود  نشسته منتظر  جواد محمد با عمل، اتاق در پشت

.  خورد زنگ  

  شبید... میست ین خونه آخه.... شهینم نه.... مامان سالم.... الو_

  حالش.... بهار مارستانیب  آوردمش باال، رفته فشارش دالرام

....  خب کنم نگرانت نخواستم... دیببخش.... عمله اتاق االن... خوبه

  مادر این نه.... باشه  خوب حالش  کن دعا براش فقط... نباش نگران

.... من  

  فقط قسم  خدا به.... بابا یا.... هستم خودم مالقات  ساعت تا 

. بشه راحت التیخ که ایب خب باشه.... یبش نگران نخواستم  



. افتاد من  به نگاهش کرد، قطع  که را یگوش  

. ینگفت من به شده  بد حالش دالرام چرا گهیم.... شده دلخور ازم_  

.... گهید مادره_  

: گفت و داد تکان ی سر جواد محمد  

.... مادره ی ادیز  ما، مادر_  

:دمیپرس و زدم یتلخ لبخند حرفش نیا از  

  شد؟ یچ حاال_

.... گهید ادیم داره_  

  عمل، اتاق ی بسته در سمت رفت   نگاهم باز و  دمیکش یپر نفس

  و خودم بخش به هنوز من و بود صبح 8 کی نزد ساعت تازه

. بودم نزده سر  خودم، مارانیب  

. شدم کالفه هم من بود، کالفه نکهیا از و نشستم  جواد محمد کنار  

.... شما دختر نیا...  نباش نگران_  

 دختر بچه دانستینم اصال  انگار که آمد سمتم یطور  نگاهش

. است  

! دختر_   

! نگفته؟ بهت دالرام مگه_  

 و کرد تمیاذ یکل  بهش، زدم زنگ  که شمیپ ماه... نشد وقت.... نه_ 

. نگفت  



! دالرام دست از  گرفت ام خنده  

  و صبور... خودته مثل شما دختر نیا... دختره آره!... عجبا_ 

 و موند سالم و زنده چطور بچه  نیا ستین ادتی مگه... مقاوم

! کرد  تا چهار تعجب، از  رو  ما یچشما  

:  گفت ذوق با و  داد تکان یسر. نشست لبانش یرو باالخره لبخند   

  رو  هردوشون اگر... سادات ی عمه خود دست  سپارمشیم پس_

. نبیز ذارمیم رو اسمش برگردونن، من به سالم  

:  گفتم کردنش آرام یبرا  

.  هللا شاء ان  مبارکه.... قشنگه یلیخ... خوبه_  

.  شد خارج دکتر خانم و شد  باز عمل اتاق  در موقع  همان و  

  یآقا یشد دار دختر.... خوبه  هردوشون حال.... دینباش نگران_

.  پورمهر  

. شکفت  جواد محمد لب یرو لبخند  

.  دیدیکش زحمت یلیخ.... دکتر خانم ممنون_  

: گفت و زد میبازو به  آهسته دکتر خانم  

! خانم؟  عمه یچطور_  

: گفتم خنده با  

. یباش  سالم شهیهم یاله.... دکتر خانم یکرد لطف یلیخ_  

.... زمیعز ممنون_  



  ذوق از که افتاد جواد محمد به چشمم رفت، که دکتر خانم

  در و دمیکش را  شیبازو که ردیبگ  را  اشکانش یجلو توانستینم

: گفتم  گوشش  

  ؟یخوا یم یچ خدا از گهید.... استقبالت اومد دخترتم_
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  دالرام#

 

. دمیشنیم را جواد محمد یصدا اما. بود نیسنگ یبدجور پلکانم  

 یداد سکته منو  تو.... کن باز چشماتو.... زمیعز.... من دالرام_

....  عشقم  



. دمید را جواد  محمد و شد باز چشمانم زور به. بودم  خواب انگار

 در حرکت به داشت او کمک با که یتخت همراه و زدم یلبخند تنها

. رفتم خواب  به باز رفت، یم جلو به و آمد یم  

 چقدر دانمینم. نبود یقیدق زمان یلیخ چشمانم  پلک پشت زمان

.  دمیشن را  جواد محمد یصدا باز تا گذشت  

....  نمیبب رو بچه رمینم نمینب رو تو تا!.... ؟یخوابی م چقدر زمیعز_

. گهید  کن باز چشماتو  

  یکی. داشت تخت دو تنها که میبود یاتاق در. شد  باز چشمانم یال

. من تخت یکی و بود یخال  

 کنار بود کرده خم سر که ی جواد محمد صورت  یرو نگاهم

. دیچرخ صورتم  

.  بود بد یلیخ حالم شبید_  

  یبستر.... مارستانیب آوردم حال اون با خودم.... زمیعز دونمیم_

.... فقط.... خوبه بچه و تو حال هلل الحمد.... یشد  نیسزار و یشد  

. کردم نگاهش  ینگران با  

! شده؟ یچ_  

. انداخت نییپا را سرش  و زد لبخند  

  آوردم یبد حال هی با رو تو.... بودم هردوتون نگران من_

 اما.... پسر ای دختره بچه ینگفت بهم  آخرش که هم  تو.... مارستانیب

 که کردم دوتا شما  یسالمت نذر همونجا  من و دختره گفت بهم بهار



 اسم برگردونه، من به رو  دوتا شما سالم و  حیصح  خدا اگر

. نبیز میبذار رو  دخترمون  

...  رمق یب و حال یب کردم یا خنده. آمد باال نفسم  

.  کن صدا رو  پرستار برو... دارم  درد االن من محمد.... خوبه_  

 فقط... امین رونیب اتاق از دادم قول من یول.... زمی عز چشم_

 ساعت بعد.... باشم کنارت مالقات ساعت تا گذاشتن بهار بخاطر

 زنمی م رو سرت یباال زنگ نیهم االن....ادیم مامان  هم مالقات

. ادیم پرستار خود  

  بعد و. زد را سرم  یباال. زنگ  ی دکمه و کرد دراز  دست بعد و

. د یبوس را صورتم  

 از.... اومد خانم نبیز... شد تموم گهید.... برم خانومم قربون_

 ی همه از ماشاهللا هست، مقاوم  و صبور اسمش مثل بچه نیا بس

.... اومده رونیب سربلند بالها  

:دمیپرس جواد محمد ذوق پر چشمان در چشم  

   واقعا؟ شیدیند هنوز_

.... دالرام جان به نه_  

.... نشیبب برو خب_  

. خانم  نبیز بعد.... تو  اول گفتم.... نه_  

  یچرخدار و  کوچک تخت پرستار. شد باز اتاق در که زدم لبخند

: گفت و داد هل داخل به را  



. شما دختر نمیا پارسا خانم بفرما_  

: گفت جواد محمد به رو بعد و  

  که دیبگ رو یپرستار دفتر نیاین گهید پورمهر یآقا دخترتون نمیا_

  راه  رو شما  بخش یتو ما بفهمن هیبق اگه.... ارنیم رو بچه یک

. شهیم  بد پورمهر دکتر خانم واسه میداد  

.  امین رونیب اتاق از دمیم قول گهید... چشم_  

. کردم نگاه جواد محمد به چپ چپ رفت  که پرستار  

  ینیبب رو بچه ینخواست پس!... رون؟ یب یایب اتاق از یتونینم پس_

! من؟ اول یگفت و  

.  دیخند  

.... ما  میدار یماه دختر چه نیبب کن ول رو اونا حاال_  

  دستم کنار و کرد بلند اطیاحت با را کوچولو نبیز  و شد خم بعد و

. گذاشت تخت یرو  
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 یجلو از گذشته خاطرات تمام انگار. نشست چشمانم  در اشک

. کرد عبور سرعت به چشمانم  

.  کردم زمزمه آرام و دیچک چشمانم از یاشک  

  یلیخ... خوشگلم  دختر.... صبورم دختر... گلم دختر سالم_

  نه؟ مگه.... م یگذروند هم با رو یسخت  یروزا

  ام یشانیپ یرو   را اش یشانیپ هم جواد محمد. شکست بغضم و

.  ستیگر صدا یب و آرام من، همراه و گذاشت  

. وارد بهار و شد باز اتاق در همان و  

  کوچولومون... خدا یوا.... جان؟  دالرام یچطور.... سالم سالم_

. رفته  مامانش به شیخوشگل که شکر رو خدا.... نیبب رو  

. کرد اخم جواد محمد  

! اونوقت؟ یچ یعنی_  

. دیخند بهار  

. آخه باشه خوشگل دیبا دختر.... رینگ دل به ادیز یچیه_  

 هم  مامانش به شیخوشگل اگه حاال.... باشه ییبابا دیبا دختر رینخ_

. نداره اشکال بره  

. دیخند  بلند بلند بهار  



.  نرفته تو به دخترت شده، تیحسود چون یبگ نوی ا دیبا تو... آره_  

 خواستمیم کهیحال در من و شد رهیخ بهار به اخم با تنها جواد محمد

  بهار ممانعت با دهم ریش کوچولو نبیز به تا شوم زیخ مین یکم

. شدم مواجه  

  هم عمل از بعد ساعت 12 تا دیبا...  ین یبش دینبا.... جان دالرام نه_

  هم اگه... یری گیم یبد سردرد  وگرنه دهیکش دراز هم یباش ناشتا

.  بکش دراز پهلو به آهسته ،یبد ریش دخترت به یخواست  

: گفت خنده با جواد محمد  

  از خوابو.... خوابه هم  مادرش و منو یجا به  دخترم که فعال_

... یاله بشه فداش بابا... دهیخواب راحت  خودش و گرفته ما یچشما

!دهیخواب ناز چقدرم  

: گفت طنتیش با بهار  

 خوابو... خوابهینم شب... شهیم داریب... پدر یآقا کن صبر حاال_

  راحت نقدریا یتونیم هم موقع اون نم یبب... رهی گیم چشمات از

.  یبخند  

.  بخوابه ادیز ما دختر نیا دیشا حاال_  

 ساعت دو هر ستین خوب نوزادان یبرا هم دنیخواب ادیز یراست_

. بره باال شیزرد ممکنه وگرنه  یبد ریش بهش و یکن دارشیب دیبا  

. شد بلند بهار لیموبا ی صدا همزمان و  



  بچه ادیم کله با شده، بابا جواد محمد بگم اگه یوا... آقاست یعل_

.  نهیبب رو  

  شگون دهیس...  بگه بچه واسه  هم اقامه و اذان ه ی ادیب بگو خب_

. داره  

  عمه راستش.... ستمین خودم بخش تو من نه.... سالم.... الو_

...  نمیبب رو بچه اومدم شده، بابا جواد محمد... آره... شدم

. یگوش.... جاستنیهم  

  از یکم هم جواد  محمد و گرفت جواد  محمد سمت  را لیموبا یگوش

.  گرفت فاصله ما  

: گفت من به رد  و شد خم بهار  

  یداد دق رو ما عمل اتاق یرفت که یساعت مین همون ییخدا یول_

. بود نگرانت ی لیخ خدا ی بنده جواد  محمد.... ها  

:گفتم ضیغ با  

. اون ساعت مین بودم، نگرانش من ماه 6... حقشه_  

. داد تکان یسر  خنده با بهار  

  و ناز دختر چه... بره قربونش به عمه... ه یحرف نمیا خب_ 

! هیآروم  

. آمد من سمت نبیز از  نگاهش که گرفتم را بهار دست  

.  بزن  بهم ُمسکن هی دارم درد.... بهار_  

. ارمیم برات خودم االن!.... نزدن؟ مگه_  



. رفت  رونیب  اتاق از یفور و  
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  مستانه#

 

  یبستر خبر او و زدم زنگ جواد محمد به صبح  سر که یوقت از

 و  ناهار کردن درست تا گفت؛ من به را  او نیسزار و دالرام شدن

 به حتما را آنشب دانستمیم که ی جواد محمد و اریمه یبرا یشام

.  بودم گاز یپا  ظهر،  سر تا د،یآ یم ما ی خانه  

 دالرام مالقات ساعت به دمیترسیم  من و آمد رید یکم  هم اریمه

.  نرسم  

  سر به چادر و اط یح سمت دمیدو  آمد، اطیح در شدن باز یصدا تا

: گفتم آماده، و  



..  این_  

. کرد نگاهم متعجب  

! ؟یچ_  

.. ی ایم کجا گمیم_   

! ام؟ین خونه... برگشتم کار از... خونمه... وا_  

.  مارستانیب یببر منو دیبا کرده مانیزا دالرام_  

  آخر به آخرش، دختر نیا گفتمیم خودم با شبید ن ی هم!... واقعا؟_

.  رهیم اونور و نوریا بس از... رسهینم هفته  

 تموم مالقات ساعت االن که میبر بدو... کن ول رو نایا حاال_

. شهیم  

:گفتم و میشد سوار که بود خانه در یجلو  اریمه نیماش  

. مارستانیب آوردنش باال، رهیم دالرام فشار شبید_  

.  کرد نگاهم  ینگران با اریمه  

  خوبه؟ حالش االن_

  سرش یباال بهار و جواد محمد  االن تا... شکر رو خدا آره_

 ستم،ین که فردا تا که کردم درست شام و ناهار براتون  منم بودن،

.  دینباش غذا یب  

:دیپرس باز کردیم یرانندگ که همانطور اریمه  

   ؟یدالرام شی پ امشب یعنی_



!  مارستان؟یب  تو باشه تنها ام بچه... گهید اره_   

.  کردن تیاذ به کرد شروع باز اریمه و  

!  بچتون؟!.... دیببخش_  

. کردم بلند را میصدا حرص با  

 دخترمه مثل دالرام!.... تو؟ یکنیم نیهمچ چرا.... اریمه یوااا_

. گهید  

! یشد صاحب هم رو ما دختر... بله_  

! اد؟یب جا حالت یباش تنها کم هی حقته یکی  تو... نشو لوس_  

! ؟یمن با االن_  

 ازت هنوز.... گهید باتوام خب... نمیماش یتو ارواح با رینخ_

.  دلخورم  

! ؟یچ واسه دلخور !... ؟یچ_  

  جان، خانم ی خونه بدر زدهیس میرفتیم میداشت نرفته، ادمی هنوز_

 مرده فکر به ،ی کرد ول  رو ها زنده  تو ؛یگفت بهم خانم حاج یجلو

! ییها  

. شد بلند متعجبش یصدا  

!!  شهیپ ماه 6 مال هیقض نیا!!.... مستانه_  

 ازت هنوز  من... اصال باشه شیپ سال 6 مال... باشه خب_

.  دلخورم  



!  ینبود یا  نهیک که تو... خدا به میکرد یریگ  چه.... بابا یا  _  

  اریمه با اصال تو.... نداشتم توقع ازت چون شدم  دلخور.... شدم_

!  یکرد فرق شیپ سال ستیب  

! ؟یکنیم  نقد منو یدار االن.... خداااا یا_  

.  گهید گرفته ازت دلم خب.... کنمیم حلوات حلوا  دارم رینخ_  

!  گرفته؟ ازم دلت تو کرده، مانیزا  دالرام که االن  نیهم!... االن؟_  

. گمیم بهت دارم االن یول گرفته شیپ ماه شش از رینخ_  

! یگفتیم شیپ ماه شش  همون سخب  

.  دلخورم ازت االن تا ،ینکرد توجه یول گفتم_  

  هی بودم برداشته خودم همراه که  یدست ساک به منم. کرد سکوت

.  انداختم نگاه  

 کوچک ی حوله کی و چنگال  و قاشق کی هم قند هم  فالکس هم

. بودم برداشته خودم یبرا صورت، و دست یبرا  
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: گفت ار یمه موقع همان  

   بشه؟ رفع سرکار یدلخور کنم چکار  حاال خب_

....  بعد تا ر یبگ دالرام یبرا بیس و یگالب کمپوت تا دو فعال_  

.... چشم_  

 دنید یبرا داشتم  ذوق چقدر من و.  مغازه سمت رفت و داشت نگه

!  ام نوه  

.  داد دستم بزرگ پاکت کی  و برگشت اریمه  

!.. ه؟یچ نیا_  

  بسته هی و تیسکویب هی... دالرام یبرا بیس و یگالب کمپوت دوتا_

  واسه... بزرگ ی وهیم آب هم تا  دو.... گلم ی مستانه واسه خرما

. ادتیع انیم  امروز که ییاونا  

:گفتم اخم با کردنش تیاذ یبرا  

!  هستش؟ تیسکویب دونه دوتا ی اندازه من  ارزش االن_  

. آمد سمتم  متعجبش چشمان  

. ها لج ی دنده یرو یافتاد!... مستانه بابا یا_  

. گهید کن قبول.... اریمه گرفته ازت دلم_   



  تا که فقط، کنم چکار.... کن  امر شما.... کنمیم قبول باشه_

. ی بردار سرمون از  دست ،ینکرد  کچل رو سرمون  

.  کن  درمان رو ام شکسته دل ی جور هی گمیم_  

  من کار تو  درمان بلدم، شکستن فقط من آخه.... زمیعز یآخ_

....  ستین  

  اش مزه یب ی شوخ  از خودش  که سکوت و کردم نگاهش اخم با

. دیبوس و گرفت را دستم. من سمت کرد دراز دست و شد مانیپش  

! شد؟ آروم  تون شکسته دل! ؟یچ االن_  

. بله.... کوچولو هی_  

.... فردا باشه شیباق یستین که  امروز حاال زمیعز خب_  

  جمع یذارینم  و یشوریم رو  ظرفا ستم،ین من تا... شیباق اما_

 حتما شب.... یکنینم فیکث رو  گاز ،یکنیم داغ رو غذا.... بشه

 مبل و نی زم  یرو وهیم و تخمه پوست.... ی بشور رو  ظرفا

  جور نیهم فردا کردم، زیتم امروز رو یبهداشت سیسرو.... نمینب

 و یکنیم مرتب رو تخت هم  صبح فردا....رمیگیم لیتحو زیتم

....  یریگیم دالرام یپا یجلو کردن یقربون واسه  گوسفند هی یریم

  بهار، نه من، نه چون ارنیب  رستوران از یدی م سفارش ناهارم

.... میکن درست  غذا میستین خونه  

  دستم باز سر آخر و کرد نگاهم یبار چند و شد گرد اریمه چشمان

. دیبوس هم سر پشت  و گرفت را  



  نهمهیا.... باهات کنمیم هیتسو االن رو ها بوسه ی همه  زمیعز_

. ادی نم بر من  از کار  

:گفتم تیجد با کردم،یم مهار را ام خنده کهیحال در  

  دونمیم من شامه، بازار خونه نمیبب  امیب فردا اریمه....  ادیب بر دیبا_

.... تو و  

.  زد  غر لب ری ز  و باز کرد اخم  

! خونه کلفت نه... می شد بزرگ بابا سرمون ریخ مثال_  

 فوتبال شب آخر تا جواد محمد با دینینش... زدن غر یصدا نشنوم_

  رو خونه اونهمه اومد باال جونم خدا به.... ها دیبشکن  تخمه و دینیبب

. زدم  جارو  

. بزرگ مادر چشم... مستانه مامان چشم... بانو چشم_  

. شیپا یرو   زدم حرص با  

  شدم من...  سالمه؟ چند من مگه... ستمین هم بزرگ مامان_

. یمامان  

. برد باال نیماش سقف تا را نگاهش یها رهیدا  

! یمامان... گاد یما اوه_  
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  آمدن منتطر و شدم ادهیپ نیماش از عجله با. میدی رس مارستانیب به

.  نشدم اریمه  

.  بود مانده یباق مالقات ساعت از ساعت مین تنها  

  محمد  بخش، در یجلو همان. رفتم  مانیزا بخش سراغ دوان دوان

. بود ستاده یا آقا یعل با که دمید را جواد  

. باشه مبارک.... سالم_  

. دمیبوس را  جواد محمد صورت و گفتم من  

 یکی دخترت تولد با هم اومدنت.... بود شده ذره هی برات دلم_

. هللا شاء ان.... یسالمت به.... شد  

: گفت لبخند  با و کرد خم سر  

. کردم تتونیاذ یلیخ حتما مدت، نیا ام شرمنده_  

. ی کنیم جبران حاال نباش شرمنده_  

:گفتم آقا یعل به رو بعد و  

. شما واسه هللا شاء ان_  

. انداخت ریز به سر  و شد سرخ  



. جان مادر ممنون_  

. نمیبب رو دختر و مادر برم ستین دلم تو دل گهید من اجازه با_  

: گفت ی فور جواد محمد  

  بخش برن،یم مالقات ساعت رو بچه... امیب باهاتون دیبذار_

. مادر  شیپ ارنیم دوباره مالقات ساعت بعد نوزادان،  

 ،ی بزرگ ی  شهیش پشت از و رفتم سالن ته تا جواد  محمد همراه

. دهند ماننشان را بچه تا کرد درخواست جواد محمد  

  یجار اشکانم شوق از دمید را  جواد محمد یکوچولو دختر یوقت

. شد  

!... یناز تو  چقدر.... مادر برم قربونت.... جانم.... خداااا یا_

  د؟یگذاشت یچ رو  اسمش

. نبیز بذارم  کردم نذر_  

  گهید.... یاله باشه قدم خوش.... من خانوم نبیز بشم فدات آخ_

   حاال؟ چطوره دالرام.... بزنم دخترم از سر هی برم

.... کم هی داره درد.... خوبه_  

 چقدر بشه یعیطب  مانیزا خواستیم.... داره حق ام بچه یاله_ 

 باال خون فشار سر آخرشم کرد، ورزش رفت، کالس  کرد، تالش

.  شد ینطوریا  

.  شد اتاق وارد همراهم و آمد دالرام اتاق خود تا جواد محمد  



  دهیکش دراز تخت  یرو حال، یب و زرد ییرو و رنگ با دالرام

: گفتم و رفتم جلو که بود  

.... مبارکه.... برم قربونت.... دخترم سالم_  

. ممنون .... سالم_  

:گفتم و دمی بوس را  صورتش  

  ؟یخوب_

: گفت آهسته و  داد تکان یسر  

.... دارم درد_  

. گهید هیجراح عمل هی... هیعیطب  زمیعز_  

. انداختم ینگاه بهار به و کردم بلند سر  

خانم؟ عمه یچطور تو_  

. داد تکان یسر ذوق با  

.  خوادیم دختر دلم منم.... خوشگله دخترشون یلیخ.... یعال_  

: گفت یا بامزه حالت با جواد محمد  

....  دهینم دختر که همه به  خدا... گهید نه_  

:داد جواب و کرد یکج دهن جواد محمد یبرا بهار  

 بهم خدا اگه کنمیم نذر منم شد،  نطوریا که حاال... مزه یب لوس_

. نبیز نینازن بذارم  اسمشو بده دختر  
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: گفتم خنده با  

  موقع... دیباش منم فکر به یول بده دختر هم  تو به خدا یاله_

 نبیز ک،ی شماره خانوم نبیز بگم مجبورم هاتون، بچه صداکردن

 شماره موقع هی  پرت حواس و مریآلزا نیا با بعد... دو شماره خانم

  دو شماره من گهیم ادیم 4 شماره موقع هی.... شنیم یقاط ها

. باشم 1  شماره خوامیم من گهیم 3 شماره موقع  هی.... هستم  

 که کرد ناله شیها هیبخ درد از و افتاد خنده به هم دالرام یحت

:گفتم و دمیکش  صورتش به یدست یفور  

. یشیم ت یاذ که نخند تو.... برم قربونت_  

. ستادیا در چهارچوب در هم اری مه  موقع  همان و  

  و کرد ول مارستانیب در یجلو رو  ما خانم مستانه نیا.... سالم_

  و  زنان بخش و  مردان بخش برسم، نجای ا به تا بدبخت من و رفت

. اومدم و رفتم  رو رهیغ  و یجراح بخش  



  دیبوس را صورتش و داد دست اریمه با و رفت  جلو جواد محمد

 دمیکش یقیعم  نفس من و دیکش جواد  محمد سر به یدست هم اریمه

 و بایز یا نوه تولد ینیریش به ما،  اختالفات تلخ روزگار  نکهیا از

. شد  ختم قدم خوش  
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 و دالرام و ماندم من. رفتند باالجبار همه و شد تمام مالقات ساعت

. بود خواب هنوز که یخانم نبیز  

: گفت و آمد مالقات ساعت  از بعد پرستار  

 دیبد قلقلک اونقدر پاشو کف بخوابه، ادیز نوزادتون دینذار سالم_

.  بخوره ریش و بشه داریب تا  

  یپا کف. کنم داریب را خوشگل یکوچولو  آن که بود خدام از من و

. دادم قلقلک آرام و گرفتم دستم یتو  رو کوچولوش  

  شدن داریب قصد ما خانوم نبیز  اما. کردیم  نگاهم هم دالرام

. نداشت  



. گرفت ام خنده  

.  بشن داریب خوانینم اصال خانوما خانوم  انگار... رینخ_  

: گفت بود بچه به نگاهش که یحال در دالرام  

. بشه داریب دیشا بده ماساژ رو پشتش کم هی لطفا مامان_  

.  زد خشکم من و  

 یتو اشک!.... مامان گفت؛یم من به دالرام بود یبار نیاول نیا

:گفتم و  دمیبوس را اش یشانیپ و زدم لبخند. نشست چشمانم  

. چشم.... زمیعز جانم_  

 نبیز بود، خورده وندیپ چشمانم اشکان به که  یا خنده با بعد و

.  دادم ماساژ را پشتش یکم و کردم بلند دست  دو یرو را خانم  

  چشم که نیهم. گشود چشم باالخره و داد خودش به یقوس و کش

  یرو  را او یفور که ب َمکد تا برد دهانش سمت را  دستش کرد، باز

 ریش اش بچه به  تا کردمیم کمکش کهیحال در و گذاشتم دالرام تخت

:گفتم دهد  

. است گرسنه.... جانم یا_  

.  شدم شی تماشا محو که ولع با و خوردیم  ریش خوب چنان  

. ببخش منو خدا رو تو.... مامان_  

 چشمانش  به نگاهم و دمیشن را بچه دادن ریش نیح در دالرام یصدا

. ماند رهیخ  



  تک تک.... کردم تتونیاذ یلیخ نبود جواد محمد که  ماه شش نیا_

  شما رو ام خونه  یکارها.... دیاومد من با رو ها  یسونوگراف

  یگاه.... بزنم دیسف و اهیس به دست من دینگذاشت یحت.... دیکرد

  شما که خوب  چه.... گرفت ازم مادرم خدا اگر کردم یم فکر وقتا

. دیبخش من به رو  

. شنومیم   دالرام از را حرفها آن دارم که شدینم باورم یحت  

 دالرام لب یرو لبخند دنید به چشمانم.... نبود  من دست اشکانم

  راحت المیخ زد،یم لبخند مطمئن آنگونه یوقت.... داشت تیحساس

  را  دخترش یهوا و ام کرده عمل  دادم، رها به که یقول به که شدیم

.  ام داشته  

  سرش و گرفتم دالرام از را او  من و خورد ریش خوب خانم نبیز

. بزند آروغ تا گذاشتم ام شانه  یرو را  

. رفت خواب به یهوشیب یداروها اثر در باز دالرام موقع  همان و  

  در فراوان،  یها یسخت از بعد ام یزندگ که بودم خوشبخت من

 و خودم  یها یروزمرگ ی همه  کنار  روزگار، امن ی نقطه

. گرفت آرام انم،یاطراف  

! بود صبر سال چند و ستیب حاصل که یآرامش  

  رها که یروز به. برگشت ها گذشته تلخ ی خاطره به چشمانم و

.  کرد عود سرطانش دوم بار یبرا  

  مهر ازمندین و بود یجوان دختر که دالرام بخاطر  تنها من و

. بود رها یشفا ذکرم، و فکر  تمام ،یمادر  



.  نبود یبهبود به رو  رها حال.... نشد اما  

 یخوب حال.  رفتم دنشید به  من فوتش، از روزقبل چند درست

  م،یحرفها انیم باز ما بدهم هیروح او به خواستمیم  آنکه با. نداشت

  من دالرام مراقب.... مستانه گفت؛یم عاجزانه و گرفت یم را دستم

. باش  
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  دالرام#

 

!  شوندیم ریپ ها آدم زود چه  

  ،ی زودگذر یها  یخوش چه یبرا  ما و گذردیم  روزها زود چه

. م یشویم خوشحال  

. می غافل خود عمر گذر از کهیحال در  

   ؟یناراحت.... کرد دعوات بابا.... مامان_

. ماند نبیز صورت  یرو نگاهم  



 را تپلش لپ. آمدم رونیب الیخ و  فکر از و شدم او ی متوجه تازه

:گفتم و دمیکش  

.  میزد حرف هم با... زمیعز مینکرد دعوا_  

.  برد را دلم باز اش بامزه و کوچولو زبان آن با  

. بسه یدار دوست یک هر جان....  دالرام... گفت بابا چرا پس_  

  نبیز دید از  یشوهر و زن  یکوچولو بحث ه ی. گرفت ام خنده

. بود شده بزرگ یاد یز  ما یکوچولو  

. میکردیم یشوخ میداشت_  

.... بگو من به حاال_  

  گلم؟ بگم یچ_ 

  ؟یکن هیگر یخوایم شکسته دلت بگو_

. کنمینم هیگر.... زمیعز نه_  

؟یکن  هیگر یخوایم...  بگو راستشو_  

. نشکسته دلم.... دخترم نه_  

   ؟یکرد هیگر نبود بابا که دفعه اون چرا پس_

. گرفت ام خنده  سواالتش از  

 خواست دلم....  بود شده تنگ بابا یبرا دلم کنم  فکر دفعه اون_

. کنم هیگر  

.  کرد کج ناز با را سرش  



  گه؟ید یکن هیگر یخوایم پس خب_

: گفتم یتکرار سوال نیا از کالفه  

. کنم هیگر خوامیم.... آره_  

  میکارها  سرگرم باز هم  من. اتاقش سمت رفت و  کرد نگاهم یکم

.  خورد زنگ خانه تلفن که شدم  

. برداشتم را تلفن آمدم و  شستم را دستانم  

. دالرام... الووووو_  

.... سالم_  

: گفت زحمت  به دیخندیم  که همانطور.... بود جواد محمد  

  تو؟ ییکجا_

 خونه.... گهید یگرفت رو خونه  نکهیا مثل!.... خوبه؟ حالت_

.... ام  

   کجاست؟ تیگوش.... خنده از ُمردم یوا_

  شده؟ یچ بگو نخند نقدریا.... برا و دور نیهم دونمینم_ 

. فرستاده یچ من  یبرا تو یگوش با نبیز نیبب برو.... خدا یوا_  

! نب؟یز_   

.  بود اتاقش در که خانم نبیز سراغ رفتم و کردم  قطع را یگوش  

 و نشسته تختش ی رو در، به پشت دمید. کردم باز را   اتاق در آهسته

. فرستدیم  سیو دارد دستش در من یگوش  



... کرده هیگر هم یکل... شده تنگ برات دلش مامان.... ییبابا_

  گنده نباتآب اون از منم یبرا.... یومدیم یداشت....  گهید ایب خب

  باشه؟.... بخر هیرنگ   یرنگ که ها

!  نزن من یگوش به دست نگفتم!.... نبیز_  

. گذاشت تخت یرو  را یگوش یفور  

! دمیترس... مامان_  
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: گفت که کردم نگاهش اخم با  

. ادیب زود.... شده تنگ دلت که گفتمیم  یی بابا به داشتم_  

. نکن  تشیاذ... ادیب زود تونهینم...  سرکاره بابا زمیعز_  

 سیو چه نمیبب تا خودمان اتاق سمت  رفتم و گرفتم او از را یگوش

.  فرستاده ییها  

. گرفت ام خنده  کردم، باز را یگوش  ی صفحه تا  



 یپل را یاول و گذاشتم  یهندزفر. بود فرستاده سیو تا پنج کینزد

.  کردم  

....  شکست دلش  مامان ،یزد داد  مامان سر بابا... سالم.... ییبابا_

  اون از براش... ناراحته مامان.... آخه؟ یزد داد مامان سر چرا

  باشه؟.... بخر ها گنده یرنگ یرنگ نباتآب

: کردم یپل را یدوم که بود گرفته ام خنده  

 االن منم.... شکست دلم منم.... ؟یدینم منو جواب چرا.... بابا_

 دیبا ها یرنگ یرنگ نباتآب اون از منم یبرا.... کنمیم هیگر

. یبخر  

!  ببرد هم با را بمانیج و دل بود، بلد خوب ما یکوچولو  ریگ باج  

  بده جوابمو خب... زنمیم  حرف باهات دارم من.... بابااااا_

. ها  کنمیم هیگر شکنه،یم دلم.... گهید  

  گهید.... خوابمیم اریمه بابا ی خونه رمیم کنمیم  قهر.... اصال_

... قهر قهر قهر... ستمین دخترت من چون ،ییکجا بابا دختر ینگ  

 یرنگ نبات آب اون  از برام دفعه نیا.... بخشمتیم دفعه نیا حاال_

 یکل... شده تنگ برات دلش هم مامان.... ییبابا...ببخشم تا بخر ها

  از منم یبرا.... یومدیم یداشت....  گهید ایب خب... کرده هیگر هم

  باشه؟.... بخر هیرنگ  یرنگ که ها گنده  نباتآب اون

  رام  را پدرش بود بلد خوب اونقدر. بودم بال دختر نیا زبان  عاشق

  یشوهر و زن یدعواها انیم  یگاه هم  یطرف از.... نگو که کند



  را  ما یطور اش گانه بچه نیریش   زبان  همان با جواد، محمد و من

.  میدیخندیم یکل دستش از که دادیم یآشت  

 که بود جواد محمد و من یزندگ  یکوچولو ی معجزه نب،یز

.  کردیم تمام را ما یخوشبخت  

 به را جواد محمد  نش،یریش زبان همان با که دینکش ساعت کی به

  یغیج د،ید فونی آ در را جواد محمد ریتصو تا نبیز و. کشاند خانه

. داد سر  یخوشحال از  

. اومد بابا.... مامان_  

  با که بود نبیز  یهاکردن ذوق نیهم  بخاطر تنها  جواد محمد و

. زدیم را فونیآ زنگ  اما داشت، را خانه دیکل آنکه  

 در نبیز و  کردم باز جواد محمد از نبیز استقبال یبرا را در

 پا اون و پا  نیا در، کنار جواد، محمد آمدن شوق  از که یحال

.  شد ام خنده باعث کرد،یم  

!  ییبابا_  

 یجلو به و ها پله  یرو را جواد محمد یپا دنیدو یصدا دمیشن و

  محمد آغوش در را  خودش چنان  و نداد مهلت نبیز دیرس که در

  را ها دیخر  شد، مجبور او بخاطر جواد محمد  که انداخت جواد

.  ردیبگ آغوش در را نبیز و  کند رها  در کنار  

. برنداشت پدرش ی شانه ی رو از سر نبیز  اما دیبوس را او  

.  ییبابا بود شده  تنگ برات دلم_  



....  ییبابا بره قربونت_  

 ی رنگ یرنگ نباتآب آن بخاطر نبیز باالخره که کردم یم نگاهشان

. آمد رون یب محمد آغوش از شده، که هم  

.  افتاد من به جواد محمد نگاه که  

.... سالم_  

.... باالخره میاومد شما چشم به ما، عجب چه.... سالم_  

.  کرد یاخم  

....  خان حسود_  
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.  اش یرنگ یرنگ نباتآب همان  خوردن و یباز سراغ  رفت نبیز  



. شدم ییرایپذ وارد وهیم و یچا ینیس با من و  

:گفتم  و کنارش نشستم  

. ی نشست رو دستات یاومد راه از_  

. بعد نم یبش قهیدق هی_  

.... دستا اول_  

.  برخاست  

.... دختر  و مادر نیا دست از بابا یا_  

 که بود نبیز اتاق  سمت باز نگاهش. برگشت و شست  را دستانش

:گفت ننشسته هنوز و آمد مبل سمت تا  

 هی.... هاشم  یباز نی ا عاشق.... کنهیم یباز چطور  نمیبب برم_

  یدعواها نیع بعد.... بابا هم رو  یکی مامان، کنهی م رو عروسکش

. ارهیم  در رو تو و من  

:گفتم اخم با  

. یکنیم دعوا که ییتو... کنم ینم دعوا من_  

. گهید  یزیریم بهم اعصابمو تو خب_  

  دارم رو همسرم یبرا یگل شاخه کتاب اون هنوز!.... دیببخش_

 یتو خودت مگه!.... ؟یکنینم  عمل حرفات به یچ واسه.... ها

  همسرمان، کوچک  یها یریدلگ مینگذار»   یبود  ننوشته کتاب

 دوستت کن تکرار آنقدر.... احساساتش ابراز مقابل در شود یسد

. «یکن محو را ها  یریدلگ که دارم  



.  دیخند  

  من با اونو نقدریا که کنمیم ستین به سر رو کتاب اون آخرش_

. ینکن سهیمقا  

. شکست دلم.... نیآفر  واقعا.... نیآفر_  

  فرمانده، یآقا جناب یول آشپزخانه سمت رفتم و  کردم قهر یالک

.  دخترش اتاق سمت رفت  

 نب،یز بلند یها خنده از بعد که د ینکش یطول اما. شدم  دلخور واقعا

.  برگشت فرمانده  

:گفت که بودم کرده  سرگرم آشپزخانه در را خودم من  

. میبخور فزایپ م یبر شام دادن دستور خانم نبیز_  

  که ندادم یمحل... کرد تلفظ«  فزا یپ»   را«  تزایپ»   نبیز مثل

  یب به نگاه کی  با و آمد رونیب پدرش، سر پشت اتاق، از هم نبیز

: گفت من، یها یمحل  

! کرده؟  قهر باهات مامان!.... بابا_  

  خانم؟  دالرام.... نیبب... نکرده قهر مامان.... دخترم نه_

: گفت نبیز ندادم، یجواب عمدا چون  

! کرده قهر مامان!... ؟یکرد چکار باز بابا_  

. کنهینم قهر مامانت... زمیعز نه_  



  شوم مجبور تا دیکش آغوش در مرا دستش دو با و آمد  من سمت بعد

. بزنم حرف  

. دارم دوست رو  یمامان چقدر جان نبیز نیبب_  

.  کن بوسش یگ یم راست اگه_  

. می دیخند جواد محمد هم و  من نب،همیز حرف نیا از  

. تا سه.... تا دو.... یکی نمیا.... بفرما_   

  جواد محمد یجا به نبیز و دیبوس مرا هم سر پشت جواد محمد و

:دیپرس  

   ؟ مامان یقهر هنوز_

  نباتآب تو واسه همش.... نداره دوست منو بابات.... مامان آره_

. ادیم تو شیپ ادیم یوقت.... رونیب برهیم رو  تو.... خرهیم  

  واسش نگفتم من مگه.... ؟یدینخر نبات آب واسش چرا!.... بابا_

!  بخر نبات آب  

: گفت   گوشم ریز خنده با جواد محمد  

  چه که دمیم نشونت حاال باشه.... ها یکنیم تیاذ یدار جنس بد_

. دارم دوست یجور  

: گفت نبیز به رو بعد  

  کنم مجبور مامانتو  منم تا کن  جمع رو اتیباز اسباب  برو شما_

.  میبخور فزایپ  میبر تا کنه یآشت  
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.  نشد کردم مقاومت قدر هر بعد و  

. بست سرمان پشت را  در و اتاقمان سمت دیکش را دستم  

.  باشد داریخر او و کنم ناز یکم  خواستیم دلم  

. نب یز شده تیزندگ ی همه.... محمد کن ول دستمو_  

. کرد  کج صورتم یرو روبه  را سرش  

! ست؟ین نبیز تو، یزندگ  تموم مگه_   

. باشم شوهرمم یزندگ تموم خوادیم دلم من یول هست_  

! ؟یستین_  

:  گفتم تیجد با  

....  نه_  

. کرد تنگ میبرا یکم   را چپش چشم  



! دالرام؟ یستین_  

.  گرفتی م ام خنده داشت  

.... یول هستم_  

. دی بوس مرا و میبگو را یول نگذاشت  

 ی همه تو.... نداشتم   هم رو نبیز که ینبود تو....  نشنوم گهید_

.  یشد عاشقم شد خوب چه... دالرام یمیزندگ  

.  زدم شیبازو  به حرص با  

! ؟ یعنی ینشد عاشق تو.... نامرد_   

  سرم تو.... بگه بهم یگفت بهار به.... یخواست  منو تو گهید نه_

. یزد قاپ رو دلم و یدار دوستم  که یانداخت  

  محصور ش یبازوها با مرا محکم  که بزنم پس دلخور، خواستم

.  کرد  

 ی فتهیش من.... شدم خامت من.... شدم عاشقت من... کردم غلط_

.... شدم  چشمات اون  

  هیثان محو که داد هیهد چشمانم به  یطور را  نگاهش و کرد یمکث

.  شدم نگاهش ی  هیثان به  

   نه؟ ای میبد بهش  فزایپ شب و  پارک میببر رو نبیز میبر حاال_

. دارم خاطره  ازش یلیخ که ییجا هی ببر منو بارم هی یول میبر_  

: دیپرس متعجب  



!  کجا؟_  

.  مشهد میبر.... جیبس کاروان با سفر هی_  

. شد ختم  خنده به لبخندش  

... هیخوب فکر باشه.... مشهد می نرفت وقته یلیخ.... آره.... یوااا_

.... ها ینیشیم خودم اتوبوس تو فقط  

.... اتوبوس ته_  

. ارمیم برات هلو وهیم آب_  

: گفتم خنده با  

...  یریگیم واسم داگ هات  چیساندو فقطم_  

  در هیثان چند از کمتر در خاطرات و میدیخند بلند بلند دو هر

. شد  مرور ذهنمان  

:  گفت و کرد باز را اتاق در  

.... شو  حاضر زود_  

  و همسر یبرا بود بلد خوب او. بودم عاشقش قبل از شتریب انگار

! کند یدلبر  دخترش  

 جنابیعال او!....  یهمسردار استاد.... بود یدلبر قَهار استاد او

.  بود عشق  

.  دیرس یم شب به یخوش به ، مانیروزها  چقدر و  



  جواد محمد از که ییها محبت مقابل در نداشت ی دوام میها ریدلگ

.  دمیدیم  

 نیا و شود لی تبد یریدلگ به که بماند دلم در یحرف گذاشتینم او

.... ما ی عالقه و عشق مقابل در شود ی سد ها، یریدلگ  

  شیها عاشقانه منت، یب اش یمهربان چون است یستودن او

....  است صادقانه زشیآم محبت  کالم و خالصانه،  

  یروز که بود یجیبس ی فرمانده.... پورمهر جواد محمد  همان او

  خدا ش،یها نفس ی هیثان هر یبرا حاال و کردمیم دعا  مرگش یبرا

.   کنمیم شکر را  

  تمام من و است من یایدن تمام او.... دارم دوستش عاشقانه من

.....  او یایدن  

 

 

انیپا  
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 و یخوش با. گذراندم تو با را شبم  و روز که است کسالی بیقر

... گرفتم خو تو یناخوش  

  و ستمیگر ش،یها  هیگر با... شدم  غم از سرشار مستانه، یها غم با

. شدم  شاد اش یشاد با  

  واقع خوانندگان ی عالقه مورد داستان نیا که شدم خرسند چقدر

....شد  

.... شد انیب  رمان، نیا به نسبت ییبایز اتینظر و ها نقد چه و  

  ان که یبرادران و خواهران ی همه   یبرا رمان،  نیا که دوارمیام

.... باشد آموز عبرت فرمودند، مطالعه را  

  ،« همسرم یبرا یگل شاخه»   کتاب در داشتم دوست نجانب،یا

 تا اموزمیب خواننده،  زانیعز  به را یهمسردار زیر نکات تمام

. باشد یخانوادگ اختالفات رفع باعث  

  از یعذرخواه یبرا لجاجتش بخاطر را جواد محمد تیشخص من

. داشتم دوست داشت، همسرش به نسبت که ییجا نابه قضاوت  

  که یغفلت از یدار یب و... اشتباهاتش رشیپذ بخاطر را  دالرام من،

.  دمیپسندیم بود، بسته را  او گوش و چشم  



  دالرام به نسبت  یحت که یا مادرانه حس بخاطر را مستانه من

. ستودم  یم داشت،  

  با را شوهر مادر نام تنها که بود  یشوهر مادر  نماد خانم، حاج 

. کرد یمادر مستانه،  از بهتر بهار یبرا  و داشت خود  

 محمد با یخون نسبت گرچه که بود یا نمونه خواهر ان.... بهار

 ریخ آنها یدو هر   یبرا خواهرانه چنان اما نداشت، دالرام و جواد

  در اش، یزندگ بزرگ راز رشیپذ یسخت ،یحت  که کردیم طلب

. شد  آسان شیبرا جواد، محمد و دالرام مشکالت مقابل  

  که ما، ی همه یزندگ  یخاکستر  یها انسان نماد.... خانم توران و

  قلبشان هم باز اما کند، پر را چشمانشان گران،ید ی خوب هم قدر هر

!   است مملو نه،یک و حسادت از  

  مردان که م؛یبگو گان خواننده به رمان، نیا با  داشتم دوست من

  عشق  و ثار،یا ،یمهربان رأفت، نماد دیبا ما، همسران و یمذهب

....باشند همسر به نسبت  

  و  عاشق وفادار،  همسر کی از  یبارز ی نمونه دیبا ما زنان و

 ی هیسا در ما زنان  و مردان تا باشند همسرانشان یبرا مهربان

  امان در انحرافات یتمام گزند  از بخش، آرامش یزندگ نیا چتر

....  بمانند  

  سازش، گفتگو،  با هم، با شوهر و  زن که میبگو داشتم دوست تاینها

  در تنها داستان نیا و.... سازندیم را شانیزندگ  عالقه، و ثاریا

 شده نوشته آن ادیبن میتحک و خانواده سالمت به دنیرس یراستا

... است  



 یزندگ به را ثمرات نیا متعال، خداوند  آن، خواندن با که است دیام

... بدارد یارزان محترم، خوانندگان  

 

  یموارد ریسا  دنیکش ریتصو به در ر،یحق نیا قلم یها یکاست از

 تیحالل ، بود  یضرور و الزم  هدف، نیا یراستا در انشانیب که

. دیده قرار خود  عفو مورد را جانب نیا دوارمیام و طلبمیم  

 حال  شامل ،یمذهب و مومن و ستهی شا یهمسران نعمت آنکه دیام به

.باشد زانی عز یتمام  

 

ق ی توف هللا من و  

   

1400/8/21 
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