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 رمان های عاشقانه    :آرایی  صفحه  و  طراحی 
 

 www.romankade.comآدرس سایت :  
 

 تمامی حقوق این رمان نزد سایت رمانکده محفوظ است  

   

   

  

 این رمان فروشی می باشد

 

 ی به نام خالق هست

 

 �🍃�رتی رمان: #جدال_عشق_و_غ نام

 

 ی _نظر ستهی_شاسندهی#نو

 

 

؛   یاجبار  یشود و باز هم ازدواج  یم ختهیکه ر ییشود، باز هم اشک ها یکه شکسته م یهم دل باز
 یبدون توجه به دل آدم 

http://www.romankade.com/
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 زد . رو به بابا کرد: یشد و لبخند رهیخ یآقا جان به دور دست ها سفر کرد. به گوشه ا انگار

بار جان منو   کیجنگ بود.  ی . وقتمیکنار هم داشت ی نیری تلخ و ش ی. چه روز هامیمثل برادر بود ـ
  ییا . هر دو بچهمیگذاشت یبار اونو از اسارت نجات دادم. اون روزها با هم  قرار  کینجات داد. منم 

رو داشت   نی. اون فقط امدیآمد یبا هم جور در نم ی. ولمیداشت یعنی. میبد وند ینداشتم که با هم پ
 .  میبر قرا کن  وندیپ مانینوه ها ن ی ب میکه تازه نامزد کرده بود. با هم عهد بست

دندان بردم. قلبم تپش گرفت و استرس   ریرا ز نمییشد. لب پا دهیمن، مهسا و الدن به هم کش نگاه
 گرفتم" خدا نکنه اون نوه من باشم" 

 گفت:   یو با شوخ  دیبزرگم خند یپسر عمو سامان

 .  دیریمن بگ یخوام، دخترشون رو برا  یآقا جون من زن م  ـ

 داشتم.   اری یبجز من که عاشق بودم و دل در گرو دندیخند همه

 اش گفت:  نهی از صاف کردن س آقا جان خنده اش را کنترل کرد. بعد ـ

 بخت.  یدخترم رو بفرستم خونه  یخوام نوه ها  یاول م یاتفاقا دختر هم دارند. ول ـ

به آشپز خانه رفتم بلکه از   یز یچ  یزدم، بلند شدم. به بهانه  میشان یخواسته با نوک انگشتانم به پ نا
 را انتخاب کند.   یکی الدن و مهسا  نی پنهان شوم و ب دشید

  یفکر کردن به او مرا تا اوج م یکرد که چنان عاشق سام باشم. حت یباور نم یپر آشوب شد. کس  دلم
رفتم و   خچالیبرداشتم، به سمت   یوانیل  یشد.از جا ظرف  یمهمان وجودم م بی عج یرساند و آرامش

واست کر بودم و  خ ی. دلم مدی لرز  یبه شدت م میکردم. دست ها یآب خال یاز آب سرد کنش کم
 آقاجان به گوشم  یداص

 . دیرس  ینم

 انتخاب کردم.  وندیپ نیا یدخترم راز رو برا ـ
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 ستادنیتاب ا م یآب از دستم ُسر خورد و هزار تکه شد. زانوها وانیکنده شد. ل شی قلبم از جا ن،یاحسی
. عمه و زن عمو هم دیو به آشپز خانه رس  دینشستم. مامان دو شهیش ینداشت. با زانو کنار خورده ها

 شد:   رهیام را گرفت و به صورتم خ  هیلرزان از فرط گر ی. مامان شونه هادندیرس

 نشده؟  زتیچ ی دخترم خوب ـ

 را گرفت و گفت:  میبازو ریخرد شده نگاه کرد. عمه ز  یها شهیبه ش نگران

 بلند شو گلم.   ؟یشد  یخدا مرگم بده راز دخترم چ ـ

 را پر آب کرد و به سمتمان آمد.  ی وانی آب رفت و ل  ریبه سمت ش  عیسرعمو  زن

 شدم!  یاز هر حس و حال ی خال ییکار را نداشتم. گو چیانجام ه  ییتوانا 

به صورتم کرد و   یزانو نشست، نگاه  یعمه را کنار زد. کنارم رو نیهمه به آشپز خانه آمدند. رام بای تقر 
دستان برادرم بلند شدم.   یو شانه ام انداخت . رو میپاها ری زقدرتمندش را   یدست ها  یبدون معطل 

 یاش را مهمان اشک ها نهی ستبر برادرم قرار گرفت و س ی نهی سرم بر س اری اخت یب

 چنگ زدم.   شیامانم کردم و به بازو یب 

  نیا ریشد از ز یعنوان نم چی. به هستمیو گر ستمیبه خاطر خودم و عشق ناکامم گر ستم،یصدا گر یب
سر راهم قرارگرفت.   یازدواج اجبار   کیسام بودم. حاال  ی  وانهیموضوع رد شد. من عاشق، مجنون و د

 دهیاز او نبود و ند یکه تاکنون نام یکرد و مرد یکه سام را از من بخت برگشته دور م  یازدواج
 د و مرگ..."مرگ بو یوصلت اجبار  نیمن شد. "تنها راه فرار از ا یبودمش؛ وارد زندگ 

 

 خاص خودش گفت:    یرا قاب کرد، با جذبه  انمیتخت نشاند و صورت گر یمرا رو نیرام

 لرزه.   ی شوهر چه دست و پاش م  ینگاش کن از خوش  ؟یمشتاق شوهر بود نقدریشده؟ ا یچ -

 آروم هق هق کردم. نگاه پر از حسرتم را به چشمانش دوختم:   

 خوام.   یداداش من نم -
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 :  د یبه سرم کش یکرد و بلند شد. دست یاخم

 و بمشون رو در آورد.    ریفکر کرد و ز دیفعال آروم باش با -

 دستش زد، به سمتم پا تند کرد:   ینگران وارد شد و رو مامان

 خدا مرگم بده چت شد دختر؟! -

 به پشت مامان گذاشت :  یدست نیرام

 . شهی راز آروم م   یمامان بهتره به مهمان ها برس -

 رفت.   رونیب  نینگاه نگرانش رو به من دوخت و همراه رام مامان

  شیچند روز پ  ادیتوجه نکردم.  ها و سواالت دختران اطرافم یبه شوخ گرید  یحت  ستم،یگر ییتنها در
 .دمیسام پر کش دنید یبرا یاق یافتادم که با چه اشت

 

بودم که به    ینفر   نیگذاشتم؛ استاد که از کالس خارج شد، اول میداخل کوله پشت عیرا  سر  میها  جزوه
 : دینفس زنان پرس  دیرو بغل کرد و دنبالم دو لشیوسا یسمت در حرکت کردم. زهرا هم تند

 م؟ی باهم بر یکن  یعجله چرا صبر نم  نیکجا با ا ـ

 را سمتش برگرداندم، گفتم:  م یکردم رو یرا  تند تر م  میکه قدم ها یحال  در

 گرده، حتما االن دم در دانشگاهه.  یآخه سام بر م ام ی امروز با تو ب  تونمیشکلم خوبه؟ نم نی بب  ـ

 سبزه اش زدم. ن ینمک یچهره   به یکردم لبخند گشاد  یطور که مقنعه ام رو مرتب م نیهم

 ـ اوهم؟  

 تند کرد و گفت:  پا

 ! بابا همش چهار روزه رفته بود! شیدیسام آمده انگار ده سال ند یگیم یجور  هیبابا   یخوب ـ

 ام را از  سر شانه گرفتم:  کوله
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 من رفتم. یندار  یدر هر صورت دلم براش تنگ شده. کار  ـ

. دمشید ی در ورود کیر سالن دانشگاه که خارج شدم نزداز د  رون،ی ب دمیجوابش نشدم و دو منتظر
ضعف رفت. قلبم به تاپ تاپ   شی شلوارش بود. دلم برا ب یدستش در ج کیو   ستادهیپشت به من ا

 را میشد. قدم ها رهیو با لبخند به من خ  دی. به سمتم چرخدیلرز یدلم م دارید یلحظه  شهیافتاد. هم
 زد.  یلبخندش گشاد تر شد و لبخند کج  دمیکه رس شیبلند تر و تندتر برداشتم، به چند قدم

 به به خانوم گل، راز خانوم ناز دونه!  ـ

 سالم دادم:  یر یرا پر کردم و با ذوق وصف ناپذ نمانی ب ی فاصله

 ؟ یسالم خوب  ـ

 را به سمتم گرفت و با همون لبخند جواب داد:  یگل رز صورت  شاخه

 ماهت، قابل شما رو نداره.  یسالم به رو ـ

 : دمیخوشش را به مشام کش  یبسته بو ییرا ازش گرفتم و با چشم ها گل

 . ییممنونم چه گل خوش بو ـ

 را که باز کردم لبخندش جمع شد و گفت:  میها چشم

تا برامون دردسر  میزودتر از دانشگاه خارج بش  ایهمچون تو رو نداره خانوم خانوما، ب یقابل گل ـ
 درست نکردند.  

 به اطراف کردم، سرمو تکان دادم. ینگاه

 .میباشه بر ـ

.  میدیسام رس یو شش نوک مداد ستیبه دو یرو ادهیپ  ی. بعد از کم میرفت رونی دو از دانشگاه ب هر
 گفت: و دور زد و با خنده  نیماش

 خانوم.  دییبفرما ـ
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را باز کردم و سوار شدم.   نی. در ماشدمیو عطرش را به مشامم کش دمیگل دستم را بو گریبار د کی
 : د یفرمان گذاشت و به سمتم چرخ یدستش را رو کیبارش را به من دوخت.  طنت ی نگاه ش

 .نمی کن بب فیچه خبرا تعر  ـ

 شدم:  رهیگل دستم خ به

 .ستیتو ن یبرا  یجز دلتنگ یخبر  ـ

 : دی را کش  یو دست دیخند

 م؟ یاون دل تنگت بشم، خب حاال که برگشتم بگو نهار کجا بر یمن به فدا یا ـ

بسته زدم.  یکش دار با لب ها  یرا به باال تکون دادم و لبخند میچشمم را چرخاندم، ابروها مردمک
 کرد باخنده گفت:  یو روشن م نیکه ماش  یدر حال 

 . یچاق تر شد نمیب یاالن م یرو ندار  یچ یه یاشتها ستمیچند روز که من ن نی شکمو فکر کردم ا یا ـ

 زدم:  غی کردم. ج شی بازو یحواله  یگشاد شده مشت یو من با چشم ها  دیقهقهه خند با

 من چاقم؟  یگفت یچ ـ

 و با خنده نگاهم کرد: دیکش  شیبه بازو یکرد دست یرو عوض م نیماش یکه دنده  یدر حال  

 رم. یشکسته بند واال به فنا م  میالمصب رو، بهتره اول بر ی! شکستی دار  یعجب زور  یآ ـ

 : دم یکوب نی را کف ماش  میشدم و پاها یاز دستش حرص  

 شم.  ادهی بخورم نگه دار پ یز یخودتو مسخره کن اصال نخواستم د ـ

 گفت:  لکسیر  یلیخ

 .  یتپل یفقط کم  یست یق نکردم. تو که چا یبابا عشقم شوخ  ـ

 شهیبودمش ساکت شدم. هم دهید یشوم و بعد از چند روز دور  ادهیخواست پ  یاونجا که دلم نم از
جوان ها هر   گری. برخالف دمیدیبود رس  یسنت یسرا یز یمون که د یشگیشوخ طبع بود. به پاتق هم
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کنارش بودم    یکرد. وقت دایپ نیپارک ماش یبرا  ی. محل مناسبمیبود دهیو گوشت کوب   یز یدو عاشق د
به من   یداشتم. کنارش قرار گرفتم از کنار چشم نگاه یر ی وصف ناپذ یمال من بود و شاد ایانگار دن

دور   یک یش  یسلطنت  یکه تخت ها میشد یزد. شونه به شونه اش وارد سالن بزرگ یانداخت و لبخند
  یکه پراز آب بود و چند ماه ،ی ه رنگ آب شکل ب یضیشده بود. وسط سالن حوض ب  دهیتا دورش چ

کفش    می کرد دایپ  یدنج یفضا رو چند برابر کرده بودند. گوشه  نیا ییبایکوچک رقص کنان، ز قرمز
آشنا بود، با   ادمانیرفت و آمد ز یکه به واسطه  ی. گارسونمیتخت نشست یو رو میرا در آورد مانیها

 . اد شد و با احترام سالم د  کیانداخت نزد یدوران قاجار م ادیکه مرا به  یسنت ک یلباس ش

 د؟ یدار لیم یچ دیسالم خوش آمد ـ

 جواب سالمش رو دادم و سام ضمن دست دادن جواب داد. من

فراموش   یو ترش  یدوغ و سبز   ،یل یمخصوص، چرب و چ یز ید شهیمثل هم یسالم خسته نباش ـ
 نشه. 

 کرد و گفت:  میلبخند به لب تعظ گارسون

 خدمت تون. ارمیبه چشم االن م یا ـ

 رفتنش رو به سام کردم. با

 خوب بودند، خوش گذشت.  نایسام مامان ا ـ

 داد نگاهم کرد:  هیکه به سر شانه تک  ی را در هم قفل کرد و با گردن  شیها دست

 گذره.   یکه خوش نم یکه تو نباش ییخوب بودند. جا ـ

 حرفش که همچون عسل به کامم نشست زدم.   نیاز ا یت یرضا  لبخند

 زانو جابجا شد:  یرو یکم

 نکرد؟  تتیاذ یکن، من که نبودم کس  فیخب تو تعر ـ
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 کردم:   یباال انداختم و اخم یا شونه

 !   یشد یرت یتوام غ ؟ی تینه بابا چه اذ ـ

 باال انداخت:  ییابرو 

 اه چپ بهت بندازه.نگ  یدارم خوش ندارم کس رتی شما غ یبله رو ـ

که  یبزرگ ین یبه لبم نشست. گارسون با س  یشد. نا محسوس لبخند یلیو  یحرفش دلم قل نیا از
که دوغ و نعنا داخلش بود، نان سنگک،  یسفال ییا روزهی پارچ آب ف  ،یسفال یها  یز ید اتشیمحتوا

 تخت گذاشت و گفت:  یرا رو  ینیو س  ستادیبود کنار تخت ا  ازیو پ  یسبز 

 نوش جان.  دییبفرما ـ

 و تشکر کرد:  دی را جلو کش ی نیس سام

 دستت درد نکنه. ـ

. میزد رونی ب  یحساب از رستوران سنت هی. بعد از تسوم یهر دو با اشتها و لذت شروع به خوردن کرد 
 : دیسام پرس  م،یکه شد  نیسوار ماش

   م؟یریخب کجا ب  ـ

 باال انداختم:  ییا شونه

 برو ؛آقامون. یدار  ینم هر جا دوست مدو ینم ـ

 و استارت زد:  دیخند ـ

 . نمتی ب  یکار دارم فردا دانشگاه م یرسونم خونه بعد من کم  یشما رو م ـ

 : دم یپاهام کوب ینگاهش کردم. و دست مشت کرده ام رو رو دم،یورچ لب

 .دمتیچند روزه ند میبگرد یِا...چرا خونه؟ خب کم ـ

 به من انداخت:   یکرد نگاه کوتاه یم  یکه رانندگ یحال  در
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 گلم کار دارم شما برو خونه، منم به کارم برسم. ـ

 هامو جمع کرده، دلخور گفتم:  لب

 برو خونه. مینخواست باشه

 زد:  شیشانیبا کف دست به پ دی ایب  ادشی  یز یچ انگار

 یکالت فرستاده براو ش  ین یری ش  یخونه اتون مامانم کم امیرفت، شب م  ی م ادمیداشت  یوا ـ
 .  ارمیب د یمحترم با یخانواده 

 زدم:  یاز سر خوشحال  یغ یو ج دمیرا به هم کوب میزده، دست ها ذوق

 باشه باشه برو خونه، شب منتظرتم.  ؟یگ یسام راست م  یوا ـ

 زد:  میشون یو با نوک دو انگشت به پ دیخند

 کنه! یهم م یچه ذوق  طون،یش یا ـ

 زدم.  ییدندان نما لبخند

 سمتم:  دیو چرخ ستادیا ابانیکنار خ  م،یخونه شد کینزد

 .می کسان ی ما با خاک  یهر دو نهیاگه داداش جونت بب امی شو، بهتر جلوتر ن ادهی خب عشقم پ ـ

 کردم؛ گفتم:  یکه در و باز م یتکون دادم، شاخه گل را به دست گرفتم و در حال یسر 

 ت باش. شم مراقب خود ادهیبهتره پ  یگ یآره راست م  ـ

 گفتم: یلحظه با لبخند گشاد ن یشدم و در آخر ادهیپ

 نره. ادتیشب منتظرتم  ـ

 را بست و حرکت کرد.   شیلبخند چشم ها با

  یشانه مرتب کردم، با نگاه یرا رو فمی خوشحال بودم. ک یل یبودمش خ دهیبعد از چند روز د نکهیا از
 گرفتم. شی به طراف راه خانه را پ
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  یداشتم و داداش گرام یمتعصب یمقنعه ام را مرتب کردم. خانواده  ز یقبل از هر چ دمیخانه که رس به
 بود. یتیریغ دایهم  شد

به  یبود. از ترسم دست نشیمشغول شستن ماش نیشدم. برادرم رام لوتیباز کرده وارد پ دیرو با کل  در
بلند سالم    ی. جلوتر رفتم و با صداو رژش را پاک کردم. شانس آوردم پشتش به من بود دمیلبم کش

 دادم.

 خودم.  یسالم بر داداش ـ

 : دیکش  نیماش ی پر از کف را رو اسفنج

 زلزله خودمان.  یسالم بر آبج  ـ

 گذاشتمشان.  یخم شدم و داخل جا کفش  میبعد از در آوردن کفش ها  دم،یپاگرد رس به

 را بستم. نفسم حبس شده بود. م ی.چشم ها ختی قلبمو فرو ر نیرام یاول را که باال رفتم صدا یپله  

 گل از کجا؟  ـ

  نمیبسته بود لب پا میکه هنوز چشم ها  یکنم؟ در حال مشی رفت قا ادمیبگم؟ چرا   یخدا حاال چ یوا
 باز گفتم:  شی سمتش با ن دمیو چرخ دمیکش یق یدندان بردم و نفس عم ری رو ز

 . دمیمامان خر یبرا ـ

 باال انداخت و سر تکان داد:   یی. ابروستادیگذاشت و صاف ا  نیماش  یاسفنج را رو 

 به چه مناسبت؟  ـ

 هامو کج و کله کردم:  لب

 . ارمیخوام از دلش در ب  یناراحتش کردم م   یخب صبح کم ـ

خدا چه خنگم! نفس زنان در خانه را  ینشدم و به سرعت از پله ها باال رفتم. وا یا گهیحرف د منتظر
بود. آرام رفتم کنارش و با لبخند شاخه گل را کنار   دهی از مبل ها دراز کش یکی  یباز کردم. مامان رو

  یحساب   دمسرش گذاشتم.خواب بود. آرام به سمت اتاقم رفتم. از بس دوغ و آبگوشت خورده بو
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  اری داریکه از سر شوق د  یتخت ولو شدم. با لبخند یرو  میرفته بود. بعد از تعوض لباس هاخوابم گ
 بود به خواب رفتم. 

 را باز کردم.  میمامان چشم ها یصدا با

 .میراز پاشو مامان مهمون دار ـ

 

 به بدنم دادم:  ی را باز کردم و کش و قوس میاز چشم ها یکی

 هست؟  یک میمهمون دار یسالم مامان ـ

. منم گفتم: ادی فرستاده بعد از شام م یزنگ زد گفت: مادرش برامون سوغات  یمظفر  یبله پسر آقا ـ
  یم یدرست حساب  یغذا یبخوره، دانشجو جماعت ک  یشام درست و حساب  هی  ی. طفل ادی شام ب یبرا

 خوره؟ 

که به   یتا بنا گوش باز شد و قلبم گروپ گروپ کوبش گرفت ، مامان در حال شمی تختم نشستم. ن یتو
 به من انداخت:  زی ت یرفت با اخم نگاه یسمت در م 

 . چیه گهیبابات که د  ،ینکن ی رتیباز شد؟ حواست باشه داداشتو غ  شتین هیچ ـ

 : دم یپا کوب نیرفتم و به زم نیی تخت پا از

 داداشم دارم؟  رتیبه غ کاری کردم؟ چ کاریِا ..  مامان مگه من چ ـ

 به من انداخت :  یو نگاه ستادیا

 یوقت نخوا هیگفته باشم  ؟یش یرو به اون رو م نیاز ا شی نیب  یدونم هر وقت م  ینم  یفکر کرد ـ
 . یکن یازدواج م گهیکه پدرت م یتو با کس  یبش  رشیدرگ

 و بغض کردم:   دیاراده لب هام لرز یب

 رم؟ ی بگ میام تصم  ندهیآ یخودم برا ستمیمگه من آدم  ن ه؟یحرف ها چ نیمامان ا ـ

 شد گفت:  یکه از اتاق خارج م یحال  در
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 بزرگتر ها بوده.  میما با تصم یتا بوده ازدواج ها یول  یچرا آدم ـ

بود   یو ناتوان یبدبخت یکه  از رو یام نهاد!  قطره اشک چاره ی از درد  بر قلبم ب می عظ  یرفت و کوه  مادر
 . دیغلط میگونه ها یو رو دی مم چکچش یاز گوشه 

و  یقهوه ا یتو ُپر، چشم ها یمتوسط و کم یقد ،یمعمار  یساله دانشجو ک یو   ستی " من، راز ب
 کنند."  یفکر م یمیبه قول خودم قد یمتعصب و معتقد و کم  یصورت گرد و جذاب دارم . خانواده 

داند من عاشق   یم  یکس ایبه قلب عاشق من زده؟ آ یحرف ها بد خنجر  نیدانست با ا یمادرم م  ایآ
داشت،    تی جذاب  ینبود.  ول یکه ورزشکار  یکل یوپنج ساله با قد بلند و ه ستیسام ب ی فتهی و ش

من   یبه زندگ یمرد چیمونم و به عهدم وفادار هستم" وه یشدم؟" تا جون در بدن دارم عاشقش م
کنه چرا که مالک  ینم  دایقلبم راه پ یوقت تو چیباشه. هندارد. اگر هم به اجبار و خواست خانواده  هرا
 است." یقلب عاشقم سام مظفر  یچون و چرا یب

داداش و  یخواستم شب را با چشم غره   یرفتم نم میخاطراتم را بستم و به سمت کمد لباس ها دفتر
  نیرا از ب ی. شال کرم رنگ دمی برداشته و پوش یو دامن مشک یبابا به سام تلخ کنم. بلوز سورمه ا

  اتاقاز  ش ی . بدون آرازدینر رونی ب میمرتب کردم که موها یسرم جور  یبرداشتم و رو میها یروسر 
را بستم و   میفسنجان تمام خانه را پر کرده بود. چشم ها یخارج شدم. به سمت آشپز خانه رفتم. بو

گذاشت. ظرف پر از کاهو و   ینم  کم شیمهمان ها یمهمان نواز بود و برا  شهی. مادر همدمیبو کش
 زد:  یبه من انداخت و لبخند یگذاشت نگاه زیم یساالد دستش بود، رو لیسا

 .شهیم ریمامان جان ساالد رو درست کن که داره د ایبه به دخترم خانوم شده! ب ـ

دستم    یرو جلو  رکسیو نشستم. ظرف پ  دمیرو عقب کش  یو صندل زی زدم، رفتم سمت م یلبخند
به من بندازه و   یبود. نکنه سام نگاه شانیکردم ، افکارم پر اریگذاشتم و شروع به پوست کندن خ 

 هر دوتامون رو به تو سپردم.  ای! پوف خدا نهیبزنه و بابا بب یداداش متوجه بشه؟ نکنه به من لبخند

 نداشتم آرامش از جانم رفته بود.  ی ساالد رو درست کردم. اصال حس خوب  کالفه

برگشتند. جلو رفتم   شگاهیاز نما نی شب بود که بابا و رام  کیکمک مادر ظرف ها را آماده کردم. نزد به
برد   یدستش را به سمت آشپزخانه م  یها وهیپراز م یها سهیکه ک ی در حال نیو سالم دادم، رام

 به سرم زد.  ییبغلش بوسه ا دمیدلخور بودم. خز  نکهیجواب سالمم را داد. بابا دست هاشو باز کرد با ا
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 جون   ییسالم  بابا ـ

 من انداخت:  یبا لبخند به سر تا پا یازش فاصله گرفتم نگاه یکم

 دخترکم.   یماشاهلل خانوم شد ـ

 از پشت سرم من را به خودم آورد:  ن،یرام یزدم. صدا یکرده لبخند ک یرا به شونه نزد سرم

 . یشیم یعال   یر کناگه چادر هم س نیآفر ـ

 سمتش:  دمیاخم چرخ با

 کنم. ی م تی من چادر دوست ندارم. حجابم و رعا ـ

 گفت:  دیخند   یکه م یرا باال برد و در حال  شیها دست

 حاال..  میگفت  یز یچ هی میبابا تسل ـ

 اپن گذاشت و با خنده گفت:  یدستش را رو حیتسب   بابا

 .ن ینکن رام تشیخوبه اذ ینجور ی دخترم هم ـ

 و گفت:  دیجلو آمد و سرم رو بوس  نیرام

 چادر...  یول می چشم بابا جون ما نوکر دختر بابا هم هست ـ

و از خودش دفاع کرد و مچم رو   دیندادم حرف بزنه و با مشت به جون بازوهاش افتادم. خند اجازه
 گرفت: 

 . یفسقل یدار   ینزن عجب زور  یآ ـ

 زدم و رو به بابا گفتم:   غیج

 .یفسقل گهی به من م نش یبابا بب  ـ

کلفتش   یانداخت و با صدا نیبه رام  ینگاه تی بود، با جد شیکه در حال در آوردن کت سورمه ا   بابا
 گفت: 
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 نکن  تی اذ نیرام ـ

 

 کلمه حساسه؟   نیبه ا ین یب ینم مگه

 به من انداخت و دستش را دور شانه ام انداخت:   ینگاه نیرام

 بود. یشوخ دیچشم بابا ببخش  ـ

 به سمت آشپز خانه رفتم  ولب زدم:  یگرفتم و با دلخور فاصله  ازش

 .یفسقل  یگیبه من م  یه  ست؟یمگه دست خودمه قدم مثل تو ن  ـ

 گذاشت و بحث را تمام کرد: زیم  یدستش را رو یبشقاب ها  مامان

  ی فسقل یکن یهم که فکر م  نقدریدخترم ا نیرام  د؟یکن یبحث م  دیشما دار ادیبسه االن مهونمون م  ـ
 نکن. تشیدختر قدش خوبه اذ هی یبرا  ستین

 : دیباال برد و خند میرا به عالمت تسل  شی دست ها نیرام

 خانوم.   یآبج ریکردم به دل نگ یبابا شوخ  ـ

را   ییرایاز پذ  یرا عوض کرد و بعد از گرفتن وضو گوشه   شی. بابا لباس هامی همه آرام گرفت بالخره
  یک یبلند و ش هیشکل در ظرف پا نیباتریا شسته و به زها ر وهیخواندن نمازش انتخاب کرد. م یبرا

 دارید یدر اتاقش مشغول خواندن نماز شد. هرچقدر به لحظه  شهیهم مثل هم نیگذاشتم. رام
زنگ نفسم در  یصدا دنیشد. با شن یم شتریقلب نا آرامم ب یشدم، تپش ها یم  کیمعبودم نزد

 بگذران. ر ی به خ  ایلب گفتم: خدا ری حبس شد. ز نهیس

رفت. بابا و مامان   نییاستقبال از سام پا  یرفت و در را  باز کرد و خودش برا فونی به سمت آ نیرام
  یلی. خستادمیو مرتبش کردم. کنار مامان و بابا ا دمیکش میبه روسر ی. دستستادندیدر ا کیهم نزد

 کرد.  یوس . بدو ورودش؛ به بابا دست داد و روبدیجوش  میخون در رگ ها دنشیزود با د

 .یشگیمزاحم هم دیببخش  د؟ یاحوال شما، خوب هست ینیام یسالم آقا ـ
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 دستش را فُشرد:  یلبخند زد و به گرم    بابا

 . دیخوش آمد  دییبفرما یکنم چه مزاحمت یسالم پسرم به لطف شما، خواهش م ـ

 زد:   یمامان رو خاله صدا م  یبه مامان سالم داد. از بچگ  ریلبخند و همچنان سر به ز با

   د؟یسالم خاله خوب ـ

 پر از گل نرگس به مامان داد و ادامه داد:  یدستش را همراه دست گل یتو یها یسوغات

 قابل شمارو نداره. دییبفرما ـ

 جواب داد:   یها را گرفت و با مهربان یگل ها و سوغات   مامان

 .میبه زحمت نبود یراض یسالم پسرم خوش آمد ـ

 : رشد ی هاشو در هم قفل کرد و سربه ز دست

 کنم، نا قابله مامان فرستادند براتون. یخواهش م ـ

را   نیجوابش را دادم. خوب اخالق بابا  و بخصوص رام  یآرام یبه من سالم داد، با صدا ری سر به ز 
بعد بلند شدم   ی. کم میجمع شد یی رایبا همه در سالن پذ یدانست. بعد از تعارفات و احوال پرس یم

شکل را   یا هاستوان نیاپن گذاشته بود را برداشتم. گلدان بلور یکه مامان رو یراز ی دسته گل نرگس ش
.  گل ها را داخلش گذاشتم.  سرم و داخل گل ها فرو کردم  ختمیآورده تا نصفه آب ر رونی ب  نتی از کاب

" چشم در چشم سام شدم. لب  ییبای ز یخوشش لذت بردم. نگاهم را که بلند کردم. "چه تالق یو از بو
 .  نهیبب  یرا به هم فشرد که نخندد ومن با خنده پشت به او شدم مبادا کس شیها

 یهمه استرس و دلهره برا نیو ا م؟یل هم بودما شهیهم یشد من و سام برا یپروردگار چه م آه
 ! میهم نداشت دنید

. به سمت سماور رفتم و میداشت یبا هم رفت آمد خانوادگ میبابا و از قد ی نهی ریسام دوست د پدر
  نتیکاب یاز رو  ینی. قبل از برداشتن س ختمی که از قبل آماده کرده بودم، ر ییرو داخل فنجان ها ییچا

از بابا شروع   ار یرایرا برداشته به سمت جمع راه افتادم.  پذ ین یرتب کردم. سشالم رو م  یگوشه ها
 کردم، دستش را سمت سام دراز کرد: 
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 دخترم اول به مهونمون تعارف کن.  ـ

گفتم و به سمت سام که کنار داداش نشسته بود رفتم. خم شدم و    یلب چشم ری زدم و ز یلبخند
 گرفتم:  شیرا جلو  ینیس

 .  دییبفرما ـ

 گفت:  ندازدیبه من ب  ینگاه نکهی برداشت، بدون ا یقند یهمراه حبه  یفنجان 

 دست شما درد نکنه. ـ

 جواب دادم: یآرام یبه داداش انداختم که نگاهش به من بود. با صدا ینگاه

 ان . نوش ج  ـ

خواست زود   یکردم. دلم م ییرایوامانده ام حبس شده بود. به سمت بابا رفتم و پذ  ی نهیدر س نفس
داداش هستم که  نیذره ب ری االن از بس ز یسام داشتم ول دنید یبرا یتر خالص بشوم. ظهر چه ذوق

 ببرد!  یما پ نی، جرات ندارم سر بلند کنم، مبادا به راز ب

. بعد از شام  میکرد یزدن هم استفاده م دید یبرا ی. هر دو از هر فرصتمیدرا هم در سکوت خور شام
خوش    اری شدنش، بس یرت یکردند. داداش  بر خالف غ یسر و صدا تخته باز   یداداش و سام با کل

  فسام تمام وقتش را صر   نکهی.از ادندید یرا م  گریهمد یبود و گاه  یسام دوست خوب یمشرب و برا
سر و صدا   یرفتم با کل  میداشت ییظرف شو نکهیو ناراحت بودم. با ا  یکرد. عصب یم  نیبا رام یباز 

که قلبم را پاره    یو با حسرت ستادمیا یظرف ها رو شستم. چه زود وقت رفتن جان جانانم شد! گوشه ا
و کالفه به اتاقم   دمیرا پاسخ دادم. به محض رفتش شالم را از سرم کش شی کرد خداحافظ یپاره م

 مامان هم متوقفم نکرد:  یارفتم. صد

 ؟ یبخواب  یخوا یم ینخورد  وهیراز مامان م ـ

 برگردم سمتش جواب دادم:  نکهیا بدون

 فردا صبح زود کالس دارم.  ادیخورم مامان خوابم م ینم ـ
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زد همان. برق اتاق را خاموش کردم   یچنگ م میکه به گلو یبغض  دنیاتاق پناه بردن همان و ترک به
تخت   یانداختم و زانو به بغل رو  یمزاحمم نشود و فکر کنند خواب هستم. شالم را گوشه ا یکه کس

  یوشگ یکه به نام رو یرفتم و در حال  نییروشن شد. به سرعت از تخت پا می گوش  تورینشستم. مان
 جواب دادم:  یآرام یپس زدم و با صدابرداشتمش. اشکم را با پشت دست  زی م ینگاه کردم، از رو

 الو؟ ـ

 قلب  نا آرام  وعاشقم را دو چندان کرد. یتپش ها شیصدا

 ؟ یسالم راز خانوم، خوب  ـ

 بغض جواب دادم:  با

 . یبه من نکرد  یتوجه چیه یآمد یاز وقت ؟یسالم، نه چه خوب ـ

آخه؟   یداشت ی چه انتظار  یس شنا یتو م   یرتیدلم خودت که بهتر از من خانواده و اون داداش غ زیعز ـ
 خان داداشتم که چشم به خواهرش دارم. یشرمنده  شمینجوریهم

  

 لبه تخت و شونه هامو باال انداختم:  نشستم

 

کنم؟ تازه  خودم بودن با تو رو دوست دارم. خودم خواستم پس  کاریمن چ یگ  یم ،یکه چ خب
 نباش.  یکس یشرمنده 

 که از جانم رفته بود را برگرداند: یخواست آرامش یلحن حرف زدنش م  با

 راز .... ـ

درست   زیصبر کن همه چ یگلم کم یموضوع ناراحت نیغصه نخور، متوجه شدم  از ا ینجور یگل من ا 
 .شهیم

 شدم:  رهیخ یاتاق به گوشه ا یک ی و در تار دمیکش  قیعم  ینفس
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 کنم!  یتو دق م یدونم آخرش از غم دور  یخودم م شه،ی درست نم یچینه ه ـ

 را باال برد:  شیصدا

  ی من کم زی . عزیدق کن  یمگر حسام مرده باشه تو بخوا ، یحرف ها بزن نینشنوم از ا گهیبسته راز، د ـ
 کنم.  یبا مامان صحبت م  زیبرگردم تبر نباریصبور باش ا

 بود ادامه داد: دایکه خنده درش پ یی به لبم نشست. با صدا  یحرف لبخند نیا از

 !یشده بود  بایچقدر باوقار و ز یراست ـ

 بالشت گذاشتم:  یحوصله سرم رو رو یو ب  دمیورچ لب

 ؟یدیاز کجا منو د  یبا داداشم بود یتوکه همش سرگرم حرف زدن و باز  ـ

 تو بود.  شیو نگو من تمام حواسم پ نیراز ا یوا ـ

 : دم یکش یآه

 نبود.  ری نخ ـ

. یستادیپشت به ما ا نهی تو رو نب  یکس نکهیا یبرا ،یچطور گل ها رو با لبخند بو کرد دمیچرا بود. د ـ
  یآشپزخونه و از شکالت ها یتو  یدر عوض رفت یول یکه موقع شام فقط پنج قاشق غذا خورد  دمید

که چطور ظرف هارو با سر و صدا   دمی. دیو تند تند خورد یکه برات آورده بودم چند تا باز کرد یتلخ
 هم.  یرو یکوب  یو همه رو م   ییشو یم

 حرف ها گشاد شد. با خنده ادامه داد: نیا دنیاز شن میها چشم

 .یمامانت، فکر کنم تمام ظرف هاشو لب پر کرد چارهیب ـ

نظر   ریو کالفه بودم. او تمام حرکات من را ز  ریکه ازش دلگ  یزمانهمه توجه!  نیبودم از ا متعجب
 زدم:  یز یآم  تی داشت. لبخند رضا

 .گهیبرو خونتون د  دمتیباشه بخش ـ

 : دیخند
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حواسم به تو بود و هست. ازت    یزنگ زدم بگم در هر حال  ،یدونستم ناراحت  ی . مرمیم  زمیباشه عز ـ
 .شمیغافل نشدم و نم

 : دم یکش یق یقلبم گذاشتم و نفس عم یزدم، دستم را رو  تیاز سر رضا یلبخند

 . ری ممنونم شب بخ ـ

 شبت پر از خواب من، عشق من. ـ

 : دمی نرود خند رونیب میصدا  نکهیا یبرا زی ر زی. من هم ردیقهقهه خند با

 خوام. پس زودتر برم ب  یچه خواب خوب ـ

 و نگاه کن.  رونیاتاقت ب یاز پنجره  یبخواب نکهی فقط قبل از ا ـ

رنگ رو کنار زدم، سرم   یصورت  یآمدم. رفتم سمت پنجره، پرده  نییتعجب و به سرعت از تخت پا  با
تکان داد و   ی. دستدمیاتاقم د یروبرو  یجستجو، سام را کنار درخت  یچسباندم. بعد از کم شهیرو به ش 

 رفت:  

رو تجربه کنم. فقط   ینیری تو خواب ش ییرای عطر تو و با حس خوب پذ ادی تا با   رمیبرو عشقم، منم م ـ
 فقط سهم منه.   بایز یخرمن موها   نیپشت پنجره، ا یاین  یبدون روسر  گهیباشه د ادتی

بعد   یردم. کم قلبم گذاشتم و سکوت ک  ی. دستم رو رودمیو زود پرده را کش  دمیخجالت لب گز از
 : دیچ یبا خنده در گوشم پ شیصدا

 خجالتت بشم برو بخواب شب خوش.  یمن فدا ـ

 جواب دادم: یآرام یبا صدا ـ

 . ریشب بخ  ـ

 به خواب رفتم. میزندگ   یروزها نیمرد ا ادی تماس قطع شد و من لبخند به لب با  

. میداشت یخوب یداشت و  وضع مال  نیماش شگاهیو دو طبقه داشت. بابا نما   یما جنوب یخونه  
  دایپ شی ل یتحص یمناسب رشته ا یکار  دید یبرق گرفته بود. وقت  سانسیل نکهیهم با وجود ا نیرام
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  احساسکند؛ کنار بابا مشغول کار شد. روزگار با وجود سام به کامم بود. و از هر لحظه در کنارش  ینم
جرات نداشت نگاه چپ به من بندازد، درست مثل   یسام بود کس  یکردم. وقت یم یدآرامش و شا

امتحان ترم بود و مشغول خواندن درس ها بودم. سام هم موقع  کیشد. نزد یم  یرتی غ نیرام
 کرد. ینامه آماده م انیپا  دیبا یآمد. از طرف  یم  رونی امتحانات کمتر ب

دلم گرفته بود و خسته از درس و کتاب بودم. عادت داشتم موقع درس خوندان  ی لیجمعه خ غروب
سرم   یرو پسی نامرتب که با کل یدور و برم پر بود از کتاب و جزوه، سر و وضع خودم شلخته با موها 

حوصله بلند شدم و به آشپزخانه رفتم مامان را مشغول درست کردن    یخواندم. ب یبستم درس م  یم
 رفتم:   . جلودمید کیک

 . میضعف کرد میبده بخور یز یچ هیمامان  ـ

گشاد   یبه من انداخت و با چشم ها  یگذاشت نگاه یرا داخل فر م  کیکه قالب ک یدرحال مامان
 شده گفت: 

 ؟ یخون یمگه فقط تو درس م  ،یرس  یبه خودت نم  یآخه؟ چرا کم  ه یچه وضع نیدختر ا ـ

و نشستم. دست چپم   دمیرا عقب کش  یصندلحال  یوسط آشپزخانه رفتم، ب یغذا خور  زی سمت م به
  یسرخ  بی زدند. س یچشمک م میگرد، روبرو کسی ریداخل ظرف  پ یها وهیگاه سرم کردم. م هیرا تگ

 زدم و جواب مامان را دادم: یانتخاب کرده و گاز گنده ا

  یبه خودم رو ندارم، بخصوص امروز که اصال حوصله  دنیرس  یبرا  یمامان امتحان دارم خب وقت ـ
 رو ندارم.   یچیه

 

به   رهی تکان داد و خ ی. سر دیپاشنه چرخ یگذاشت و رو نتیرا داخل فر داخل کاب کی قالب ک مامان
 من گفت: 

 . میبه خودت برس شام مهمون دار  یبرو کم ـ

 پر گفتم:  ی کردم و با دهان  یاخم

   اد؟ی قرار ب یک م؛یمهمون دار ـ
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آورد. در   رونیو بنفش رو ب  دیکاهو و کلم سف خچالیداخل  یخم شد و از کشو  خچال،یسمت  رفت
 رفت. جواب داد: ییرا با پشت آرنج بست و به سمت ظرفشو  خچالی

به   یبرو کم ننتیوضع بب نیخواد با ا  یدلم نم انیدارن م نتینازن یآقا جون و عمو هات و عمه  ـ
 خودت برس.

 آروم گفتم:  یول یعصب  یبلند شدم با صدا  زیو از پشت م دمی کوب نیرا زم میپا کالفه

   ؟یاالن مهمان دعوت کن دیبا  د؟یستی من امتحان دارم. چرا به فکر من ن دیدون  یِا مامان مگه نم ـ
 کنم.   ییرایفقط دوال و راست بشم و پذ دیهم با چارهیمن ب

  یانداختم و با دست ها ییدستم را داخل ظرفشو یگاز زده   بیشدم. س را عقب زدم، بلند  یصندل
 : دم یپا کوب نی مشت شده به زم

 آخه چه وقت مهمونه؟ ایاه خدا ـ

 گذاشت:  ییظرفشو یآورد و رو  رونی ب ییظرفشو نییپا  نتیرا از داخل کاب یآب کش مامان

 نیکارها رو انجام دادم. بعدشم ا یبه تو نداره برو درست رو بخون، من خودم همه  یکار  یکس ـ
 . انی. آقا جون خودشون زنگ زدن که مشهینم یز یچ یدو ساعت نخون  یکیحاال   یهمه درس خوند 

من فقط و فقط   یدرس داشتم نبود! کالفگ نکهیمهمان ها و ا یبرا یکالفگ نیبه اتاقم برگشتم. ا کالفه
 سام بود.   ی دو روزه  دنیند یبرا

اطرافم انداختم. چند کتاب را کنار زدم   یبه کتاب ها و جزوه ها یرا بستم، وسط اتاق نشستم. نگاه در
کردم شماره   ی سرم را باز م  یرو پسی کل کهی کردم. برداشتمش، در حال دایمقفود شده ام را پ یو گوش

را جلو آوردم و به دو  میچندتا از تار موها. ختی شانه و کمرم ر یرو میسام را لمس کردم. موها ی
 بود که به گوشم نواخته شد:   یبابی ز یسام سنفون  یصدا  دم؛یچیانگشتم پ

 سالم جان دلم؟  ـ

 را بستم:  میکردم و چشم ها یگشاد ی خنده

 ؟ یسالم خوب  ـ
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 ؟ یتو چطور  نمیبه مرحمت شما؛ بگو بب یا ـ

 حال لب زدم:   یب دم؛ی کش یق یچانه گذاشتم و نفس عم ریرا رها کردم. دستم را ز میموها

 . میحوصله ندارم خسته شدم از همه بدتر شب مهمان دار ـ

 : دیخند

 .میاز تن به در کن یتو خستگ یبا صدا میخواست یحال نباش ما رو باش م  یب  نقدریدلم ا زیعز ـ

 شدم:  رهی خ میروبرو یتکان دادم و به پنجره  نیهامو به طرف  لب

 دلتنگتم. یلی خ یکنم ول رونیاز تن ب  یمنم زنگ زدم که خستگ ـ

 :  دیچ یآرام بخشش درگوشم پ یصدا

 دلم. زیکنم عز یم یپروژه تمام بشه تالف نیدل تنگت؛ بذار ا یمن فدا ـ

 رفته گفتم:  لیتحل یباصدا

 خداحافظ.  شمی باشه پس مزاحم نم  ـ

بخواهم اشکم  نکهیمنتظر جوابش باشم تماس رو قطع کردم. دلم بد گرفته بود. بدون ا نکهیا بدون
به سر و   یکنار تختم رفتم نگاه ی نهیرا پس زدم، به سمت آ میروانه شد. بلند شدم با حرص اشکها

  ینم م چته چرا آرو یو به قلبم گفتم: لعنت  دمیام کوب نهیوضع آشفته ام کردم و با کف دست به س
  یاشکم را پس زدم تا شماره  فمی بلند شد. سرچرخاندم و  و با نوک انگشتان ظر میگوش  یصدا ؟یر یگ

از کنارش رد   یتوجه به گوش یسام بود. ب ینگاه کردم. شماره  یگوش توری. به ماننمیرا بب  یگوش یرو
درس سام تمام   گر فکر بودم ا  نیشدم و خودم را به حمام رساندم. معلوم نبود چه مرگم شده؟ در ا

نه   هیُمردگ   یام. بدون سام زندگ  وانه یبر من و دل د یبرسر کنم؟ "وا یبره من چه خاک شمیبشه و از پ
 ." یزندگ

بستم.   پسیدادم و با کل  چیشک کنم پرا خ میموها نکهیو بدون ا  دمیپوش یاز حمام لباس مرتب  بعد
    دمشان،یهم چ یوسط اتاق رفتم. آرام آرام رو ی  ختهیبه هم ر یبه سمت کتاب ها و جزوه ها
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و سه تماس از جانب سام داشتم.  ستیافتاد، برداشتمش وبه صفحه نگاه کردم.ب یبه گوش چشمم
  یخواست کس یاتاق کردم. دلم نم  یگذاشتم، شروع به جمع آور  نیزم یرا رو  یو گوش دمیکش یآه

 نهیآ یآورم و جلو  رونیب میها یروسر  یاز کشو ینفت یآب  ینا مرتب مرا بخواند. روسر  ایشلخته 
در را   ی  رهیکند. به سمت در رفتم دستگ  یم ینیقلبم سنگ یرو ی میکردم غم عظ ی. حس م دمیپوش

همه مهمان را   نیخواست بار ا ی م نم انداختم و خارج شدم. دل زمیبه اتاق تم   یآوردم و  نگاه نییپا
مادرم به دوش بکشد. به سمت آشپزخانه رفتم، مامان مشغول صاف کردن برنج بود جلو رفتم و در  

 داخل آب کش بود گفتم:  ینگاهم به برنج ها کهی حال

 ؟یخوا  یمامان کمک نم  ـ

 انداخت:  یمهربان به من نگاه یگذاشت و با لبخند نتیکاب  یرا رو  یخال یقابلمه  مامان

 . یباعث بشه تو به خودت نرس  دینبا یکار  چیبه خودت برس ه ینجور یا شه یدخترم هم نیآفر ـ

 اشاره کرد:  زی م یکنجد رو ی شهی مهربانش کردم. با ابرو به ش ینثار چهره  یتکان دادم و لبخند یسر 

 بذارم.  گ ینون بده ته د یدخترم اون کنجد و با کم ـ

 را برداشتم و گفتم:  شهیرفتم و ش  زی سمت م به

 رو نداشتم. یکار  چیه یرسم فقط امروز حوصله  یبه خودم م شهیمامان من که هم ـ

 

 : د یگاز گذاشت و به سمتم چرخ یبرنج را رو ی قابلمه

 ؟ یبابات بمون  ی خونه  یخوا  یم یتا ک ت،ی سر خونه زندگ یبر   دیبا یبالخره که چ ـ

 بلند غر زدم:  ینشستم و با صدا یصندل  یرو کالفه

 شما باشم.  شیپ شهیخواد هم یاصال دلم م ستم،یمامان من فعال فکر ازدواج ن یوا ـ

قبل از   شهیبلند شد. عادت داشت هم  نیاهلل گفتن رام ای یبدون حرف سر تکان داد. صدا مامان
 است.  دیپراز خر شیادانستم که دست ه یرفتم م شوازشیگفت. بلند شدم و به پ یاهلل م  ایورودش 
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 پا بست.  یرا با پاشنه  در

 رفتم و سالم دادم.  جلو

  ییباال انداخت و با لبخند دندان نما ییو نوشابه و دوغ و مخلفات بود. ابرو وهی هر دو دستش پراز م 
 گفت: 

 کنه! ینگاه م  ستادهی. واستی بد ن یبکن  یکمک هی ـ

 ها رو گرفتم:  سهیاز ک ی کی سمتش رفتم و  به

 .یاوردی خب نصفش رو بعدا م  ؟یار ی مجبورت کردن همه رو باهم ب ـ

 بلند به مامان سالم داد: یبا صدا میو به آشپز خانه رفت میهم قدم هم شد ـ

 . یسالم بر مامان خانوم خودم خسته نباش  ـ

 به ما انداخت:  ینگاه دیچش ی را م  شیخورشت قرمه سبز کهی در حال مامان

 دستت درد نکنه.  یخسته نباش  سالم پسرم ـ

گذاشت و تازه جواب من را  زیم  یدستش را رو لیبه من انداخت و وسا یاز کنار چشم نگاه نیرام
 داد:

 مجبور.  یفهم  یآره مجبورم م  ـ

 رو به مامان کرد:  بعد

 .دیبرسون یز یچ  ی، شربت یآب  یهالکم کم ستم،یممنون مامان خسته ن ـ

 به من انداخت:  یگذاشتم. مامان نگاه زیم یدستم را رو ی سهیام گرفت و ک  خنده

 بده داداشت تشنشه.  اری ب خچالیدخترم شربت آلبالو رو از  ـ

 : خچالیرفتم سمت   یانداختم و با دهن کج نی به به رام ینگاه

 برداشته ها. سهیهالکه ، انگار کوه کنده، همش چهار تا ک  گهیم یجور  هی ـ
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 تکان داد و دست به کمرسرش را سمت مامان چرخاند:  یسر  نیلب به دندان گرفت. رام مامان

 شصت متر زبان داره.   نشینکنم دختره رو. بب   تشیاذ یگیبعد م ـ

 زبانم را در آوردم و گفتم:   طنتی ش با

 داد.  ی جواب تو رو م یبله که دارم. اگه نداشتم ک ـ

برداشتم و پر از آلبالو خوش   یوانی رفتم و ل  یدر آوردم و به سمت جا ظرف  خچالی شربت را از  ی شهیش
 رنگ کردم و به سمتش گرفتم: 

 .یوقت هی یفت یپس ن  دهیپر ی لیبخور رنگت خ   بخور

  یگذاشت به سمتم قدم برداشت. اوضاع را خطر  زیم یو رو  دیضرب سر کش  کیرا گرفت و  وانیل
هم به دنبالم!  نیو رام  دمیچرخ  یم ییرایپذ یو به سرعت از کنارش در رفتم. من  دور مبل ها دمید

 شی دستان قو ریو من اس  دیجهش از سر مبل پر  کی که گرفتنم محاله با  کردمیکه فکر م  یزمان
 زدم:  غی جشدم.

 ولم کن یآ ـ

 گفت:  دیخند  یم  کهیدرحال  دیچی دستش را دورم پ کی پشت بغلم کرد و  از

  ؟ی از دست من در بر  یخوا  یم  یآخه فسقل ـ

گرفتم   میاز بازو یبود. طبق معمول گاز  دهیفا یرا تکان تکان دادم بلکه از دستش رها شوم اما ب  خودم
 زدم:    غیج

 .یوحش نیمامان منو نجات بده از دست ا یا ـ

و با   دمیکش میبه بازو یدندان نما بزنه. دست یمنو رها کنه و لبخند عیبابا باعث شد که سر یصدا
شده بود  رهی خ  نیباز که از شدت درد جمع شده بود به بابا که دم در به من و رام مهین یچشم ها

 سالم دادم:

 سالم بابا.  ـ
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 اخم جواب داد. با

 سالم.  کیعل ـ

 : دیغر نیخطاب به رام د یرس ییرایجلو قدم برداشت و به وسط پذ به

   ؟یر یگ  یبچه رو چرا گاز م یدار  کاریچ ـ

 من گذاشت:  یشونه  یرا رو  گرشیو دست د د یبه پشت گردنش کش یشرمسار دست نیرام

 . دیبود ببخش یبابا جان شوخ   ـ

 کتش انداخت:  بیرا به ج   حشیو تسب  دیکش شیجو گندم شی به ر یدست شی با همون لحن جد  بابا

 !  یکن یبدنش رو کبود م ؟یشوخ گنیم نمیآخه به ا ـ

 . دیتکان داد و به سمت مامان که پشتش بود چرخ  یسر 

 .  یال اهلل اال... سالم خانوم خسته نباش  ـ

 جواب داد:  مامان

 . با دست به مبل ها اشاره کرد: دیسالم شما هم خسته نباش  ـ

 انداختن!   یز مبل ها رو به چه رو نیمثل دوتا بچه به جون هم افتادند! بب نینگا ه نگاه بب  ـ

 اشاره کرد و وادامه داد: نیدست به رام با

 زود باش مرتبشون کن.  یپر   یمبل ها م  یجنگه از رو دانیم نجایمگه ا ـ

 همون دست به آشپز خانه اشاره کرد و به من گفت:  با

 رسند.  یو خلوت کن االن مهمون ها م  زیم یتوام برو رو ـ
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به مبل ها انداختم  یشانه ام بود رد شدم. نگاه یکه رو ن یدست رام ریاز ز زان یآو یلب و لوچه  با
ساعت   کی . میپرداخت فمانیصدا به انجام وظا  یهمه جابجا شده بودند. مامان حق داشت! هر دو ب

 .دندیبعد مهمان ها از راه رس 

  یله سنکردند. خونه پر از سر و صدا شد. فاص یبا شور و نشاط وارد شدند و احوال پرس شهیهم مثل
. با وردودشون بدون  میبا هم راحت بود لی دل نیدختر عمه ها  و دختر عمو ها با من کم بود. و به هم

بود داخل  دهکه مامان آماده کر ییبگه ، به سمت آشپزخانه رفتم و شربت آلبالو یز ی مامان چ نکهیا
بردم.   ییرای . و به سالن پذختمی آماده شده بود، ر زیم یکه رو یخوش تراش استوانه ا یها وانیل

شربت رو   وانی. ل دمیشد. به آثا جون که رس رهی من خ ییرایراحت به پذ  الیزد و با خ یمامان لبخند
 گفت:  یبرداشت و با لبخند مهربان

 .  نمیبب   تویدستت درد نکنه دخترم، عروس ـ

 زدم:  یلبخند

 ممنون آقا جون.  ـ

 مو ها نشستم. سه دختر عمه و دو دختر عمو. تمام شد و کنار جمع دختر عمه ها و ع ییرایپذ

 آرام گفت:  یی باال انداخت و با خنده و صدا  ییابرو الدن

 خدا بهت رحم کنه.  ـ

 را غنچه کردم:   میکرده و لبها یاخم

 چطور؟  ـ

 و گفت:  دی شربتش را سر کش  الله

 . نمیبب   تویآقا جون گفت عروس وونهید ـ

 انداختم: باال  یرا باال زدم و شونه ا  میها ابرو

 مگه؟!  شهیم  یخب گفته باشه، چ ـ
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 : دیپا انداخت و خند یپا رو مهسا

رد کردن   یهر کدوممون زد هفته بعد برامون خواستگار آورد و اجازه  یحرف رو برا نیا وونهیخب د ـ
 . میهم نداشت

  یب یگفتند. دلهره گرفته و قلبم کوبش گرفت. با صدا یفکر کردم، درست م  ی! کم دیسوت کش مغزم
 گفتم:  ی جان

 کنم.  یخدا نکنه ؛ من اصال قبول نم ـ

 زد:  میبه بازو یکه کنارم نشسته بود مشت الدن

 بگه؟  یز یحرف آقا جون چ یجرات داره رو ی! ک؟یشد وونهید ـ

  نگیها را داخل س  وانیرا جمع کردم و به آشپز خانه رفتم، ل  یخال یها وانیبلند شدم و ل کالفه
من خوانده   یدرصد هم راست باشه فاتحه  کیگذاشتم و شروع به شستنشان کردم. اگر حرفشان 

 یز یچ چی و من مال تو، ه یو با خودم نام سام را زمزمه کردم.:" سام تو مال من  دمیکش یاست. آه
 تونه مانع عشق ما بشه" یمن

 آمدم:  رونیمامان از فکرب  یصدا با

 . ینداشته باش یادیرو آماده کردم تا تو کار ز زی دستت درد نکنه دخترم، همه چ ـ

 : دمیبه سمتش چرخ یشسته را داخل آبکش گذاشتم و با لبخند وانیل  نیآخر

 یخودم همه   نیال برو بشببخش امروز اصال کمکت نکردم حا ،یکن  یممنون مامان که منو درک م ـ
 دم.  یکارها رو انجام م 

آورد و به دهان  رونی از برنج را با قاشق ب یبرنج را باز کرد. مقدار  یسمت گاز رفت، در قابلمه  به
 گذاشت در همان حال گفت: 

 غذا رو خودم بکشم. بعد از غذا سر و سامان دادن کارها با تو خوشگل مامان. دیبا ـ

روشن را خاموش کرد. به سمت فر رفت و درش رو باز کرد. دو عدد  یشعله ها غذاها دنیبعد از چش 
 اشاره کرد:  زیگذاشت، به م نتیکاب یآورد و رو رونی شکم پر را ب یمرغ سوخار 
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 رو بده.   یمرغ خور  یگلم اون ظرف ها ـ

کردم، برداشتم و به  دایشکل را پ  رهیدا یها یآماده کردم و مرغ خور  یپر از ظرف ها زی به م ینگاه
گذاشت و مرغ ها را داخلش    نتی کاب یها را از دستم گرفت و رو یسمت مامان بردم. مرغ خور 

 از ظرف ها را به دستم داد: یک یگذاشت، 

 کن.   نی که آماده کردم تزئ ازچهیو پ یدخترم ببر دورش رو با جعفر  ـ

 چشم مامان. ـ

بودن به آشپز خانه آمدند. الدن رو به مامان که  میعمه هاها را آماده کردم. الدن و الله که دختر  مرغ
 بود گفت:  سیکردن برنج داخل د یمشغول خال

 م؟ یکن کار ی ما چ د،یدیزحمت کش   ییزن دا ـ

 اشاره کرد:  زیم یرو یبه ظرف ها ی با مهربان مامان

 تا غذا رو بکشم. دینی بچ دی آماده  س ببر زیهمه چ زم؟یعز یچه زحمت ـ

دور   نیزم  یمامان رنگ و لعاب گرفت. همه رو رینظ  یب یسفره، با ظرف ها و غذاها دینکش یطول
بار زنگ زده و من جواب  نیسام بود که چند شی به غذا نداشتم. تمام فکرم پ یل یسفره نشستند. م
 شد!   ینم ی را چک کنم ول میخواست به اتاقم بروم و گوش ینداده بودم. دلم م

 ظرف ها و سفره بلند شدند.   یجمع آور  یم ها براخان یاز خوردن غذا همه  بعد

کار ها با کمک دخترها تمام   یهمه  بایگذاشتم. تقر ییو داخل ظرفشو زی کمک مهسا ظرف ها را تم به
  ییراینشستند. بعد از پذ نیزم یرو یاز سالن نشسته بودند و خانم ها هم گوشه ا یطرف  ونیشد. آقا

شد.   یبر گزار م  ندهیآ یالدن بود که هفته  یر مورد عروس. بحث دوستمیمن هم به آن ها پ ییچا
  شیداد. کنارش نشستم و  شروع به ماساژ پاها یرا دراز کرده بود و ماساژ م شی پا کیخانم جان 

 کردم. 

 

 اش زد:  دهیچروک یبا چهره   یمهربان  لبخند
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 آرام به مامان گفت:  ی. عمه با صداین یبب ری دخترم خ ـ

 .  دیهمرا الدن بر ی شما همراه خاله خانوم شب عروس  ستین یزن داداش اگر زحمت  ـ

 به الدن کرد:  یزد و نگاه یلبخند مامان

 .  دیمبارکه ان شااهلل، چشم هر طور شما بگ ـ

 و گفتم:  دمیور چ لب

 م؟ی ری نم یمگه ما عروس ـ

 گفتم: یکش دار  یرا بستم و آ میاز رانم گرفت، چشم ها یشگونیکه کنارم نشسته بود ن الله

 دردم اومد.  ؟یکن یم کاریچ یآ ـ

 کرد.  یم یشالش باز  یبا لبه  ری به الدن افتاد که سر به ز نگاهم

 و گفت:  دیخند عمه

از طرف داماد همراهشان  یا ندهی از ما و نما ندهیدو نما دی. فقط آخر شب بامیر ی م یچرا همه عروس  ـ
 برند. 

 دادم:  نییرا به سمت پا  میدادم لب ها یخانم جان را ماساژ م  یکه پا نطوریهم

 ؟؟؟ یا ندهیچه نما ـ

 سرم:  یبرداشت و زد تو  زینشسته بود خ میکه روبرو الدن

 ؟!! یفهم یرو نم  زهایچ نیا یمگه بچه ا ـ

 و گفت:  دیشبه سرم ک یبه مامان نگاه کردم. خانم جان دست جیگ

 فهمه. یم شهی . ان شااهلل خودش عروس مدینکن تشیاذ ـ

 داغ شده. میافتاد. حس کردم از شرم گونه ها میدوهزار تازه
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 گفتم:  یآرام یصدا با

 همراهشون باشه.  دی با  یچرا کس هیموضوع خصوص هی نیا یول ـ

 گفت:  عمه

 .شهیراحت م  المونیخ  یدخترم، هم رسمه؛ هم از طرف ـ

 و گفتم:  دمیخانم جان کش  یاز ماساژ پا دست

 هارو قبول ندارم. زیچ نیبه نظر من مسخره اس. من که ازدواج کنم ا ـ

 ارام گفت:  یمحکم ول یبه من زد و با صدا یچشم غره ا مامان

 رسم بوده.  نیبسه راز، تا بوده ا ـ

 باال انداختم:  یا شونه

 . هیرسم فقط فضول  نیبه نظرم ا ـ

. زن  دیلرز ی م شیو الله هم شانه ها  دیخند یم  زیر  زی. الدن که عروس بود، ردی غش غش خند مهسا
 عمو به مامان گفت: 

 سرکشه.  یلیفاطمه دخترت خ  ـ

را نداشتم. بلند شدم و وبه آشپز خانه رفتم. دلم   ییحرف ها  نیچن ینداد. حوصله  یجواب  مامان
که  یکار  نیصدا به اتاقم رفتم. اول  یآب خوردم و ب  یفرار کنم. کم  طیجمع و مح  نیاز ا خواستیم

  یرا دست م یبود که اگر گوش  ی جور  طیتخت بود پا تند کردم. مح  یکه رو م یکردم، به سمت گوش
را جا گذاشتم. روشنش    میو گوش دمی کش  ریهم دلم را به زنج  نیهم یحرف پشتت بود. برا  یکل یگرفت

راز چرا   ؟یی. راز کجاامی پ یتماس از جانب سام داشتم. و کلدهانم گذاشتم. پنجاه  یکردم. دستم را رو
  یام چرا بر نم نهاونجا. راز دم خو امی شدم جواب بده. راز دارم م وونهیراز د ؟ید  یرو جواب نم  یگوش
  ؟یدار 

  نیتخت رها کردم و صورتم را ب  یرا رو  یدوساعت قبل بود. گوش  ینگاه کردم. برا امیپ  نیزمان آخر به
شدم. به سمت پنجره پا تند    فرارشیشده ام را پاک کردم. ب  یدستان سردم پوشاندم و اشک جار 
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ابان قلبم  یپنجره آن طرف خ  یسام روبرو دنی. پرده را کنار زدم. با دنمیرا بب شی خال   یکردم بلکه جا
خورد و دست   یمن تکان  دنیرم بود. با دشد. با وجود چند ساعت هنوز منتظ خ یمو به تنم س ستاد،یا

 راستش را بلند کرد.  

را از   شی وارد بشود. دوباره به سام چشم دوختم. گوش ی کردم و پشتم را نگاه کردم. نکند کس هول
 جواب دادم عیآورد و شماره گرفت. سر  رونی شلوارش ب بیج

 سام؟  ـ

 م؟ یزندگ یای رو ید یهمه کس سام چرا جواب نم ـ

 و بغض دار گفتم:  دمیورچ لب

 . میسراغ گوش امی وقت نکردم ب میناراحت بودم. بعدشم مهمون دار یل یخ دیببخش  ـ

 کار رو نکن.  نیا گهید یرو قطع کرد  یناراحت شدم گوش ـ

 باش.  ـ

 تو بشم راز خانوم.  یآخ من فدا ـ

 گونه پاک کردم. یزدم و اشکم رو از رو یلبخند

 . نهیبب ادی ب یترسم کس یسام برو م ـ

 نکن.  هیگر گهید یول  رمی باشه م ـ

 . یینجایهمه مدت ا ن یدونستم ا یکنم ببخش نم  ینم  هیباشه گر ـ

 : دم ید ابانی نور المپ خ ریلبخندش را ز ـ

 پشت پنجره.  یایکردم تا ب  ی رو ترک نم  نجایمطمئن باش ا یآمد یدلم. اگر تا صبح هم نم زی برو عز ـ

 زدم:  یلبخند

 دوستت دارم. یل یسام خ ـ
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 ات برس. یمنم دوستت دارم گلکم برو به مهمون  ـ

به سرم   یگذاشتم" سام چ نهیدستانم فشردم به س نیرا ب یکه گوش  یکردم. در حال یسام خداحافظ  از
 شدم".  مارتیمجنون و ب یجور  نیکه ا یآورد

سام را   یها امیپپاک شود. تند تند تماس ها و  میچشم ها یبار تند تند پلک زدم بلکه سرخ  چند
گذاشتم. در باز شد و مهسا، الدن و الله وارد شدند. مهسا   زمیم یرا داخل کشو  یپاک کردم و گوش

  یفیظر ی ن یو لب و ب یشیم یمتوسط، چشم ها یبود. شاد و سرزنده، قد یروان شناس  یدانشجو
 : دیرا محکم به هم کوب  شیو دست ها ستادی. با خنده وارد شد و وسط اتاق اشتدا

 رسم رو کنار بزنه. نیا دیبا   یکی فکر کنم  یراز چه واضح حرف زد یوا ـ

 نشست:  زیپشت م  یصندل  یلب هاشو کج کرد و رو الدن

 .میازش رد بش دیزنند انگار گمرکه حتما با یحرف م یجور   نایگمون نکنم، ا ـ

کنار تخت نشستم. الله هم کنارم   نیزم  یخونه بود رو نیاز ا رونیکه دلم ب یحوصله در حال  یب
به الله انداختم، ابرو هامو تکون   یباال انداختم و نگاه  یتخت جا گرفت، شونه ا ینشست و الدن لبه 

 دادم. نگاه الله منتظر حرفم بود: 

چند نفر آدم فضول پشت در اتاقت   یهست ینکنه خودتم راض  ؟یکن  یخب دختر چرا اعتراض نم ـ
 باشند.  

 : د یکش  یشد و آه  رهیرنگ  فرش خ ییگردو یبود. به گل ها  ییدختر محجوب و کم رو الله

 شند.  ینم  یراض  هیکه مامان و بق یدید یخوام ول   یراستش خودمم نم  ـ

 زدم:  شیبازو به

 . یشینم  یخب به شوهرت بگو راض ـ

 گفت:  یآرام یرا به سمت باال تکان داد و با صدا  سرش
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 .  ادی ب شی پ یثیخوام فردا حرف و حد یرسمه، نم  گهیاونم م ـ

 بود. کالفه گفتم:  دهیفا یکردن ب  بحث

 پشت در اتاقم باشه، مسخره ها.  یکنم کس یمن که قبول نم ـ

 پا گذاشت و ناراحت گفت:  یپا رو الدن

 موضوعه. نیالله چند شبه خواب راحت نداره همش نگران ا یطفل ـ

 زد و گفت:   یچرخ دار چرخ یصندل  یرو مهسا

رو تحمل   یادی ز یفشار عصب  دیو با  نهیدخترها سنگ یموضوع چقدر برا نیکنند ا یفکر نم نایواقعا ا ـ
 کنند؟!

کردند   یها را تحمل م زیچ  یلیخ  دیمن با ل یفام ی. دختر هامیدینرس یا جهیو به نت  میحرف زد یکل 
 .می وستی و دوباره به جمع مهمان ها پ میکرد جهی نت  یبحث ب یآمد.ساعت یدر نم شانیو صدا

 قا جان رو به بابا گفت:  آ

 ؟ یشناس  یرهنمون رو که م  یآقا ـ

 کنارش گذاشت، چند بار سرش را تکان داد:   یعسل  زیم یدستش را رو ییفنجان چا بابا

 . نیبا ام میداشت یی چه روز ها  ری بخ ادشیشه نشناسم.  یبله بابا مگه م  ـ

 زد. ی. آقا جان لبخندندیگو یچه م نمی شدم بب  کنجکاو

شدم. چرا    یگرفتار نم نیچن نیها نبود و ا  میاز قد یکاش صحبت یا د،یچشمم چک یاز گوشه  اشک
 سام انتخاب شدم؟! رانی الدن را انتخاب نکرد؟ چرا مِن عاشق و ح ایمهسا 

 نشسته و با هر دو دست به سرم کوفتم. هق هق کردم،  میسر جا کالفه

 : دم ینال

 . رمی م یسام م یمن ب ایخدا  ؟یکن یکار رو با من م نیچرا ا ایداخ
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در   یخواست؛ اتاق را ترک کنم. صدا یزد. دلم نم  مهیو عاشقم خ چارهیبر قلب ب  یب یعج یو غصه  غم
بلند شد؛ حس پاسخ دادن هم نداشتم، در باز شد. الدن، الله و مهسا وارد شدند؛ نگاه غمبارم را  

 نثارشان کردم، مهسا به سمتم قدم تند کرد و کنارم نشست: 

 االن؟  ی! خوبهو؟یفدات بشم؛ چت شد  یاله -

 و گفت:   دیکش یآه الدن

 .یشد یبرات توام مجبور به ازدواج اجبار   رمی بم -

 را به چهره اش دوختم؛ بهت زده، گفتم:   سمیخ هنگا

 بود؟  یتوام اجبار  یمگه برا -

 پشت دست اشک روانم را پس زدم و ادامه دادم: با

 ! یهست  یفکر کردم راض-

 به چشمانم گفت:    رهیزد و خ نیمت یلبخند د،یکش میپا ینشست و دستش را رو نی زم یرو

 حرف آقا بزرگ حرف زد؟   یشه رو یمگه م -

 دستش رو گرفتم:   کالفه

 ؟یپس چرا اعتراض نکرد -

 لب زد:  یآرام یصدا با

 شد.    ینم -

 زد، دستم را فشرد:  یپرنگ  لبخند

 راحت باشه.  التی کنه خ ی بد انتخاب نم سیاالن عاشقش هستم، توام نگران نباش آقا بزرگ ک  یول - 

 شد و سکوت را شکست:   رهیخ   ابانی در سکوت پشت پنجره رفت به خ الله
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 .میرو بخوا گهید یما کس دی کنند شا یکس به حرف دل ما توجه نداره،  اصال فکر نم  چیه یول -

  دیاو کش یبازو یشد و با دستش رو کیبه الله نزد د؛یرس یو خنده اش غمبار به نظر م  دیخند مهسا
 و گفت: 

 .میندار ندهیاز انتخاب آ یانگار ما سهمآره حق با توئه؛  -

آمد،   یکه انگار از ته چاه در م ییرا بغل کردم و با صدا  مینشستم و زانوها نیتخت آرام به زم  یرو از
 :  دم ینال

چه  نی. امیبگ  ریخ  ایو بله  میبذارن ما هم فکر کن یکنند درست ول  یانتخاب م تم؟یس یپس ما آدم ن -
 وضعشه؟؟!!! 

شدم. عشق  یتاب حسام م یب شتر یگذشت، ب  یهر چقدر م م؛یدر سکوت نشست یدور هم مدت همه
  یها تکان  وانهیکردم. همچون د یسخت آماده م ینبرد  یخودم را برا دیمن به او نامحدود بود. با

 خوردم. و به تک تک شان نگاه کردم:  

  یم میخودمه و خودم در موردش تصم   یه. زندگخواد بشه ،بش  یم یشم. هرچ ینم ینه من راض -
 . رمیگ

 :  دیبه صورت زد و لب گز یچنگ الدن

 ممکنه؟! ریحواست هست مخالفت با آقا بزرگ غ ؟ یشد وانهیراز د یوا -

 باال انداخته و با لجاجت گفتم:   یا شانه

چرا ساکت  م،یبر یموضوع رنج م  نیهمه از ا د؟یدیخودتون رو د ی افهیکنم، ق یمخالفت م  یول -
 م؟ یکردن ندار یمگه ما حق شاد زندگ م؟یبش

 همه نگران شد. مهسا دستم را گرفت و التماس وار گفت:  ی چهره

حرف آقا    یوقت رو چیکه پدر و مادرمون هم ه نهیما ا  یکارو بدبخت  نی..نکن ایش یم  چارهیراز ب  -
 جون حرف نزدند. 

 ع شده بود:  شرو ای من با دن  یلجباز  انگار
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 . رمیاگر بم  یحت  رمی بار نم  ریمن ز یول -

 

 **** 

 

به حافظه داشته باشم،   یز یچ نکهیرفتن به دانشگاه آماده شدم. از ا یبرا میعظ  یبا غم و اندوه صبح
 مطمئن نبودم. 

 :  دیمادر به گوشم رس  یگرفتم،صدا شیرا پ  یوارد آشپز خانه شوم راه خروج  نکهیا بدون

 . یراز مامان صبحانه نخورد - 

 خش دار گفتم:  یو باصدا  دمیرا پوش  میها کفش

 شده. رمیخورم مامان د  ینم -

  شی. لبخند دندان نمادمیحسام بودم. به دانشگاه که رس دنیتاب د یقرار و ب  یزدم؛ ب  رونیخانه ب  از
چنبره زد   می بر گلو  یر همچون ما دارش یکه از د یو بغض  ستادمیلحظه ا کیام شد.  چارهیدل ب زبانیم

 : دادو به سمتش رفتم. قبل از من سالم  دمیکش  قیعم  یرا قورت دادم. چشمم را بستم و نفس 

 .میسالم بر راز زندگ  -

 کنترل کرده بودم شکست  یرا که به سخت یشد؛ بغض  یبا نگاهش تالق  نگاهم

 

 و با اخم نگاهم کرد. رانیح

 ؟ یشد  یختیر نی شده راز؟ چرا ا یچ ـ

 : دیپرس تی به اطراف کرد و با جد ینگاه کالفه

 مزاحمت شده؟ یکرده؟ کس تتیاذ یکس ـ
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 قرار نامش را چند بار به زبان آوردم. یامانش نداشتم؛ ب  یب یسوال ها یبرا هیجز گر  یجواب

 سام... سام..... ـ

 : د یاش در هم شد اما با لحن مهربان پرس  چهره

 عمر شدم رازم!  شده؟ نصف یدلم بگو چ زیجان سام! عز ـ

 را پاک کردم.  میرا تکان دادم و اشک ها سرم

 بگم که بدبخت شدم. یچ ـ

 شهینکرده بود و هم یگاه به سمتم دست دراز  چیه د؛یکش  واریرا گرفت و به طرف د میمانتو نیآست
 کرد.  یم  تیحدش را رعا

 . یکن یجلب توجه م  ینکن دار  هیشده؟ گر یچ نمی بب  ایب ـ

 دانشگاه هم قدمش شدم و آرام گفتم:  اط یرا کنترل کردم و به سمت ح میهق ها هق

 من بدبخت همسر انتخاب کرده. یسام آقا بزرگ برا ـ

 گرید ی را به دهان گرفت و باز نگاه کالفه اش را به طرف   نشیهمراه اخمش زد؛ لب پا یخند پوز
 چرخاند: 

 هه مگه من مرده باشم. ـ

 شد:   رهیبه صورتم خ یجد  یلیخ

درست و   یکه آمد رونیشد. ب ریآب به صورتت بزن بعدشم برو سر جلسه امتحان که د هیو بر ـ
 کن. فیبرام تعر یحساب 

 گفتم:  یعصب

 ..گمیم ؟ی نگرفت  یحرفمو جد ـ

 دستش را بلند کرد:  
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گذره  یمن گفتم اول برو امتحانت رو بده  داره وقت م  زِ یگرفتم، عز یخونسرد باش؛ جد  زمیراز عز ـ
 . میزندگ یایمنتظرتم تا ب  نجایجان من، عمر من،  برو من ا

 حسام برام قابل درک نبود.    یخونسرد

  لی را تحو دمی سف یسوال، برگه  کیاز پاسخ دادن  غیامتحان حاضر شدم. در یتمرکز سر جلسه   بدون
سرم را به اطراف چرخاندم، سام   دم؛ یکه رس اطی س خارج شدم. به حاز کال هیدادم و بدون توجه به بق

 .دمیدستانش گرفته بود د نی که خم شده و سرش را ب ی در حال یفلز  مکتین  یرا رو

لرزان خوردم را   یدست بکشم؟ با قدم ها نی ریعشق ش  نیمن چطور از ا د؛یو اشکم چک دیلبم لرز باز
 کردم:  ینامش را به لبانم جار  میش صداو با لرز  ستادمیا ش یبه او رساندم روبرو

 سام؟  ـ

 داد:  هیتک یصندل  یبا لبان بسته زد، چشمانش سرخ بود، به پشت یرا بلند کرد؛ لبخند  سرش

 چقدر زود! ؟یراز آمد ـ

 شد:   رهی به صورتم خ نگران

 صبور باش!  یکم ؟یکن  یم هیچرا گر ـ

 : دم یتر شد، کنارش نشستم و نال دیام شد هیگر

 چطور صبور باشم؟  ـ

 به اطراف کرد و بلند شد.   ینگاه

 .میکن ی صحبت م  میکنند. بلند شو بر یم یبد ینکن االن مردم فکر ها هیگر  نجوریراز بلند شو؛ ا ـ

 .ستمی بلند گر یحرکت کردم. سوار که شدم با صدا ن ی را پاک کردم و دنبالش به سمت ماش اشکم

 شده؟ یچ نمیبده بب  حیاالن درست توض ؛یکن یام م وانهید یدار  راز ـ

 هق هق گفتم:  با
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 رو برام در نظر گرفته.  یآقا بزرگم گفت کس شبید ـ

 کرد گفت:  یم ی آرام رانندگ کهیحال  در

 شد؟   یخب بعد چ ـ

 آوردم؛ اشکم را پاک کرد.  رونی ب فمی که از ک ییدستمال کاغذ با

 و به اتاقم رفتم. صبحم که آمدم دانشگاه.  دم ی.من حال خودم رو نفهم یچی بعدش ه ـ

 . دیبه من انداخت و خند یفرمان زد؛ نگاه کوتاه یرو 

که کار   دمی چشمات سرخ بود و لبت ورم داشت ترس نجوریتمام شده. ا زیراز فکر کردم همه چ یوا ـ
 نظر بوده.  هیفقط  نیتمام شده باشه؛ دختر خوب ا

 : دم یکوب می پا یرا رو مشتم کالفه

 نشه!  یبگه عمل یز ی ممکنه آقا بزرگ چ ری غ ستینه سام ن ـ

 : دیو به سمتم چرخ ستادیا ابانیخ  کنار

 . یبش  یمگه من مرده باشم تو مال کس ،یکن یام م وانهید ینکن دار  هیگم گر یراز م ـ

 زنه؛ بخصوص در مورد ازدواج .  یحرف آقا بزرگ حرف نم  یخانواده رو یتو یسام کس ـ

 .دیبه صورت کش یدست کالفه

 بوده.  شنهادیدر حد پ ای یشوخ دیشا امدین  شیپ یا گهیحرف د  یگیتو که م زمیعز ـ

 هق هق گفتم:  با

 زنه. ینم ینه..نه آقا بزرگ حرف الک ـ

 : دیکش ششیبه ته ر یشد و دست یجد

عشقم،  زارمی مطمئن باش نم ،یراز تو تموم بود و نبود من   رن؛یکه عشقمو ازم بگ  نمیش  ینه آروم نم ـ
 . رنیرو ازم بگ مینفسم، و هست
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آرامش حال من کنترل   یمشخص بود که خودش را برا دم؛ یاش ُگر گرفته بود و برق اشکش را د چهره
 ام گفت: نگاهش را به چشمان اشک بارم دوخت آر کهی در حال یخش دار  یکند. با صدا یم

خواب و خوراکم؛ اون آقا  یتو شد یتو شدم؛ اون آقا کجا بود؟ وقت  یمن عاشق و سرگشته  یوقت ـ
  نکهی! فکر ایکجا بود؟ راز تو مال من یلعنت نیهامو در تو خالصه کردم؛ ا هیکه من ثان یکجا بود؟ وقت

  ینم  تومن از   هستم که اون شخص رو بکشم. یکشه؛ در حد  یبهت دست بزنه منو به جنون م یکس
 . ینفسم ،یگذرم تو عشقم 

 قرار شد، لب زدم:  یب وانهید قلبم

 از تو رو ندارم.  ی سام من طاقت دور  ـ

 را بست و سرش را آرام تکان داد.   چشمانش

قرار   یب هی عاشق تو باشه. من هر لحظه و هر ثان  یکس نم یبرام سخته بب   یلیمنم ؛.عشق من. راز خ ـ
 توام دختر!  

کرد؛ جز    یتر و سر گشته تر م وانهیامان شده بود. اعتراف حسام به عشقش مرا د یب میهق ها هق
 مهم نبود:  میبرا یحسام کس 

 سام! رمی میم رم،یمی تو م یبه تو وابسته شدم. ب  یلی سام من خ ـ

 لبش گذاشت:  یثوابه اش را باال آورد و رو انگشت

 . رمی میتو م  یمنم ب  که اریاسم مرگ رو ن  شیه ـ

 داد.  هیفرمان گذاشت و سرش را به دستش تک یرا رو دستش

  یبرا  یاوج بد بخت نیشکست. ا یشکست و م یکردم و سام در سکوت م  یم هیصدا گر  یب من
 عاشق ما بود.   یدلها

 داد.    هیتک شیصندل  یرا بلند کرد و به پشت  سرش
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 اد؟ یم شی پ یمورد حرف  نیباز هم در ا نی نکن، برو خونه و بب هیگر گهیراز بسه گلم؛ د ـ

 آمد:  یباال نم  میکرده بودم  صدا هیبس گر از 

 .هیدونم حرف آقا بزرگ جد یمنه، م یاول بدبخت  نی دونم ا یم یباشه ول  ـ

را روشن کرد  نیفشرد. ماش  یرا محکم بر هم م شیاش منقبض شد؛ مشخص بود که دندان ها چانه
 شد.  ابان ی ،کنارش را نگاه کرد و وارد خ  شهیو از ش

 نکهی. حس انمی بب یتونم عذاب بکشم و تورو با کس  یدوزم. نم یو زمان رو به هم م نیذارم؛ زم  ینم ـ
 خبر نزار.  یبرمت خونه. منو ب یکنه. فعال م ینابودم م  چیلمست کنه خراب که ه 

  رهی شلوغ خ یها ابانیکرد و من هم به خ یم یحسام رانندگ  م؛یبود  رهیدو در سکوت به روبرو خ  هر
 . دیو به سمتم چرخ  ستادیخانه ا  کیبودم. نزد

 ما هم بزرگه.  ینکن؛ خدا هیباش و گر یراز مراقب خودت باش، قو ـ

که خانمان سوز بود.   میعظ ی. .دردمیاعماق جان و تنم را سوزاند. هر دو درد داشت شی زد؛ تلخ یلبخند
 بوده!  یجد شبید یدانستم که حرف ها یم یگذاشتم؛ به خوب  رهیدستگ یدست لرزانم را رو

  یذارم کس ینم  ره،ی جاتو بگ یذارم کس  یبدون تا جون دارم وفادارتم و نم  نویسام دوستت دارم؛ ا ـ
 لمسم کنه.

 تو..  یب  ای دن نیمنم دوستت دارم. به واهلل جهنمه ا ـ

 قلبش زد. یراستش را مشت کرد و رو دست

 برو به سالمت. ،یدونم وفا دارم  یتپه و بس؛ م یال مصب م یدل به عشق تو نیا ـ

 کردم.  یخدا حافظ یآرام یصدا با

شانه ام   یرو فمیک یدسته گرفتم.  شیراه خانه را پ  ابان یافتاده از کنار خ  یشدم و با شانه ا  ادهیپ
  دهیاجبار تازه از راه رس نینه ا ایدانستم!؟  یبود و نم  فی حد ضع نیبه ا میکرد. شانه ها  یم ینیسنگ

 کرده و بال و پرم را شکسته؟!  یرا زخم  میآقا بزرگ شانه ها ی
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فرمان   یسرش را رو دمش؛یدور د یو پشت سرم را نگاه کردم. هنوز نرفته بود. از فاصله  ستادمیا
خسته ام را بستم و   یداند و بس! چشم ها یصحنه شکستم؛ خدا م نیا دنیگذاشته است. چقدر از د
 آوردم و در را باز کردم.  رونی ب فمی ک یجلو بیرا از ج دیدادم. کل رونینفس حبس شده ام را ب

 ! نکن خدا. رمیم یسام م یمن ب ایدادم. خدا  هیشدم؛ در را بستم و به در تک وارد

حوصله   شهیمثل هم  یرا  در آوردم ول  میسست و کوتاه قدم به راهرو گذاشته کفش ها یقدم ها با
نبود. سکوت خانه باعث   یبذارم. از پله ها باال رفتم وارد خانه که شدم. کس ینداشتم داخل جا کفش 

نبود مادر برام   یسر کار هستند، ول  نیدانستم بابا و رام  یو اتاق ها بزنم. م ییرایپذ نیب  یشد چرخ 
کنار تختم   نیزم یرا عوض کردم و رو میگشتن شدم و به اتاقم رفتم. لباس ها الی خ یبود. ب   بیعج

از بس اشک  میشدم. خسته بودم و چشم ها  رهیخ  میروبرو  واریبه د زهیانگ یزانو به بغل گرفتم. ب
 یز ی چ اشتمسرم گذ ریرا ز م یدست ها دم؛یسوخت. همان جا به پهلو دراز کش یبودم؛ م ختهیر

 شد... نی نگذشت که چشمان خسته ام آرام، آرام سنگ 

  ؟یدیخواب   نجایراز مادر پاشو دخترم؛ چرا ا ـ

شانه ام گذاشت و تکانم   ی. دستش را روحال جواب دادن را نداشتم  یول دمی شن  یمادر را م  یصدا
 داد. 

 دخترم راز؟! ـ

ماساژ  ی کرد، کم   یسرم بود خواب رفته بود و گز گز م ریرا باز کردم و نشستم. دستم که ز چشمانم
 دادم.

 سالم مامان. ـ

 کرد.  یبه صورتم انداخت و اخم ینگاه

 چه وضع صورتته؟ نیا ؟یدیخواب   نجایچرا ا ـ

 : دمیبه صورتم کش یدست
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 صورتم چشه؟  ـ

خجالت زده    یکه حساب شبیاون از د ؟یکرد هیدختر گر ،یفهم یم نی بب نهیبرو تو آ ستین  یچیه ـ
 از حال االنت.  نمیا میشد

 را مشت کردم.  م یزانو یرا به هم فشردم و دست رو میها لب

واب بودم اگر چشم هام بعدشم االن خ ؟ینکردم . حالم بد شد چه خجالت  یکار  شبیمامان من  د ـ
 قرمزه... 

 و به سمت در رفت. همزمان گفت:   ستادیبلند شد و ا مادر

 . یبزن یوقت به سرت نزنه رو حرف آقا بزرگ حرف  هیراز  ـ

را  شبیکردم حرف د ینشستم، سع میزانوها یبه خودم دادم و رو یکه تکان  دیچهار چوب رس به
 گفتم:  تیجلوه بدهم، با عصبان  دهینشن

 مامان؟ کدوم حرف؟  یچ یعنی ـ

 . دیو به سمتم چرخ ستادیا

 گم. یکه آقا بزرگ برات در نظر گرفته رو م یخواستگار  ـ

 به درد آمد و با اخم گفتم: قلبم

 من حق انتخاب ندارم؟!   یچ یعنی ـ

 نزده.  یحرف آقا بزرگ حرف  یرو  یحرف ها رو کنار بذار تا حاال کس  نیراز ا ـ

خشک شده است بلند شدم،   یبزنم؛ رفت. حس کردم  گردنم از شدت ناراحت ینشد دوباره حرف  منتظر
به هم  یدندان ها ی، گردنم را ماساژ دادم و از ال ادیکالفه با هر دو دست با تمام قدرتم و باحرص ز

 ... خدا... چرا من بدبخت رو انتخاب کرد!ای... خداایا زدم. "خدافشرده "خدا" را صد

نشسته و  یبوده، دوباره اشک مهمان چشمانم شد. تا ظهر گوشه ا یمطمئن شدم حرف آقا بزرگ جد 
تخت رها    یخودم را رو  دیو بابا که به گوشم رس نیرام  ی. صداستمیگر میبه حال خودم و عشق نو پا
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روبرو شوم؛ چرا که مطمئن بودم حرف آقا بزرگ بازگو   یخواست با کس  یکرده و به خواب زدم. دلم نم
 . دیو مامان به گوشم رس  نیرام  یخواهد شد. صدا

 مامان راز برنگشته؟  ـ

 اتاقشه و غمبرک زده. یچرا برگشته تو ـ

 غمبرک چرا؟  ـ

 دونم از حرف آقا بزرگ دلخوره.  یم چه

 بله بگه. یادم الک شهیمگه م گهی ان راست مخب مام ـ

  نیشه رام  یم یعنی ایدل شکسته ام بود. "خدا یبرا یدیهمچون نور ام یکی تار نیدر ا نی رام حرف
 کنه؟ "  تمیحما

 را خاموش کرد.  دیزود همان نور ام ی ل یمحکم بابا خ یصدا

 دومًا حرف حرفه آقا بزرگه.   م،یشناس  یخانواده رو م  نیا یشه؛ اوالً ما به خوب یبله م ـ

کرد. کارم ساخته بود! لبم را به دندان گرفتم و  یم یقرار  یب  ریاس یهمچون پرنده ا نهیدر س قلبم
 را نشنوم.  شانیسرم گذاشتم تا صدا یبالشتم را رو

 شانه ام قرار گرفت:  یرو  یگذشت و دست یکم

 نهار بخور.  ایب  ؟یدیراز خواب ـ

 داشت. سرم بر یرا از رو  بالشت

 ؟ یخودت رو خفه کن یخوا  یدختر م ـ

. دیتخت نشست، لبم از بغض لرز  یبه من انداخت و کنارم رو یبا اخم نگاه  دم؛یچرخ  سمتش
 : دیمتعجب پرس 

 ؟ یقدر داغون نیچته؟ چرا ا ـ
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 : دم یو  نال نشستم

 خوام ازدواج کنم.  یداداش تورو خدا کمکم کن من نم ـ

 نشاند.  نهی را جلو آورد و سرم را برس دستش

  یو تا نشناختمش نم   ارمی رو در ن هیقض یاشک چشمت بشه، مطمئن باش تا ته و تو یداداش فدا ـ
 .  زارمینوع وصلت ها ب  نیخواد بگه. من از ا یم  یهرکس هرچ نه، یات رو بب  هیذارم سا

 و خوشحال گفتم: دمیکش رونی اش ب نهیبه لبم نشست و سرم را از س ی لبخند تی حما نیا از

 ها.  یتنهام نذار   یخوب یل یخ یداداش ـ

 .دیتر کرد و خند ختهیام را به هم ر ختهیبه هم ر یو موها د یسرم کش یرو یدست

 دم.   یبه کس کسونش نم م؛یندار شتریکه ب یآبج هی ـ

 شد و به سمت در رفت.  بلند

 یدی د هوی یدید یخدا رو چ  ،یغم بغل گرفت ینهار بخور فعال نه به داره نه به بار زانو ایپاشو ب  ـ
 .یخودت خواهانش شد 

 

 بغض گفتم:  با

 شم. یوقت  خواهانش نم  چیداداش من ه ـ

 شد:   یرا به سمتم چرخاند و جد  سرش

 نهار سرد شد. ای ب ر؛ ینگ یم یتصم  چیراز فعال ه ـ

 . دمیکوب می پاها یرو یمشت کالفه

 فهمه! یحال منو نم  یچکیخدا ه یا -
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گذاشت و جوابم را   زیم یغذا رفتم. سالم دادم؛ بابا تکه نان دستش را رو یاشتها نداشتم برا نکهیبا ا 
 داد. 

 سالم بابا جان. ـ

 به صورتم انداخت و سرش را تکان داد. ینگاه

 چشمات چرا قرمزه؟  ـ

که قاشق برنجش را به دهان برد   ی. در حال دیبه دادم رس نیبدهم که رام ی دانستم چه جواب ینم
 گفت: 

 اون قرمزه.   یبابا جان گفتم که خواب بود؛ چشماش برا ـ

 کنارش اشاره کرد:  یزد و به صندل یلبخند  بابا

 . نیخودم بش شی گل دختر بابا پ ایب ـ

 چشم بابا جان.  ـ

 گذاشت:  میجلو و دیبرنج داخل بشقاب کش  یجلو رفتم و کنارش نشستم. مقدار  ـ

 .یضعف کرد شبیکه د ییبخور دخترم از بس کم غذا ـ

 زد و ادامه داد.   یلبخند  خت؛یبرنجم ر یرو   یقرمه سبز  یقاشق

 بخور دخترم.   ـ

 که مخصوص خودش بود به من انداخت و گفت:  یچشم  ریز  ینگاه مادرم

 خوبه باباش؛ کم لوسش کن.   ـ

 خورد، رو به بابا کرد.   یرا م شیکه با اشتها غذا  یحالدر   نی. رامدهیدانستم خوب حال مرا فهم یم

 شد ها! میبابا جان حسود ـ

 و با لبخند گفت:  دیبه سرم کش یآب خورد، دست یوان یو ل دیخند  بابا
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  دیبا میماست، تا چشم به هم بزن یمختص خانم هاست؛ بعدشم از االن راز مثل مهمون برا یحسود ـ
 بخت.   یخونه   مشیبفرست

رفت به سرفه   ینم نییکردم پا یم یماند هر کار  م یگلو نیب میعظ یبرنج همچون توده ا قاشق
از   نیبود. رام  یمن نداشت. بابا کامال جد یجز ناتوان  یلیاشک ها دل نیشد. ا یافتادم؛ اشکم جار 

 گفت:  یو با لحن عصب دی بلند شد و آرام به پشتم کوب  شی پشت صندل

  ریدرگ  دیخوا یزود م  نقدریچرا ا ؟یرشد کنه چه عجله ا  یکم دیبخت؛ بذار یبابا کو تا خونه  ـ
 !د؟ی کن  شی مشکالت زندگ

آروم   دم،یآب نوش  یرا گرفت و کنار لبم گذاشت؛ به زور جرعه ا  وانیل نیآب پر کرد؛ رام یوان یل مادر
 گفتم: 

 بابا من قصد ازدواج ندارم.   ـ

 به من انداخت و گفت:  ینگاه تند  بابا

 ه؟یمنظورت چ ؟یچ یعنی ـ

 شد و لرزان ادامه دادم.  دهیکش نیی به سمت پا میها لب

 خوام بابا.   یخوام.. نم ینم ـ

 د یقاشقش را داخل بشقاب گذاشت و به سمتم چرخ  یبابا عصب  

بزنه   که آقا جون یبدون حرف   نویا یول  یتر  زی و از جونم هم برام عز یگوش کن راز تو دختر من ـ
 همونه. 

 : دم ینال کالفه

 بابا...  یول ـ

 گفت:  یبلند ینداد با صدا  گرید یحرف ی اجازه

 که گفتم.  نیمن نافرمان باشند. هم  یخوام بچه ها ینباشه؛ نم  یحرف گهید ـ
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 شانه ام را گرفت و پرخاشگرانه گفت:  نی.رامستادمیشدم و ا بلند

 !  ؟یشناس یکه نم یدست مرد یدیدخترتو م یدار  دهیچه رسمشه؟ چرا ند نیبابا ا ـ

 زد.  ادیفر بابا

. در ضمن اگر هم  دمیشناسم هم پسِر رو د  یو نشناخته؟ من هم خانواده اشون رو م دهیگفته ند یک ـ
 کنه.  یر یگ میداره در مورد من و خانواده ام تصم اری حرف آقا بزرگ برام سنِد، اون اخت  دم؛ید ینم

 . گفتم:  دمیکوب نیرا زم م یرا نداشتم. پاها یعدالت  یب نیتحمل ا گهید

 . دمینم  یبه کس  ارمویمن اخت  یول ـ

 من بلند شد و صورتم را هدف گرفت.   یبار دست بابا رو نی اول یحرفم تمام نشده بود  که برا هنوز

 بلند گفت:   بای تقر یو با صدا  دیهم به ما رس مامان

رو حرف بزرگترت   یکن  یجا م  یکردم؟ تو ب   تتیترب  نجوریامن  یار ی شورش رو در م یدار  گهیراز تو د ـ
 . یحرف بزن

 . دیگرفت و غر نهی سرم را به س نیرام

 .رهی بگ  میتصم شی زندگ یراز حق داره برا  ؟یزن  یبابا چرا م  یچ یعنی ـ

 : دیو بلند تر غر ستادی ا نیرخ به رخ رام  بابا

 که گفتم؛ کال حرف حرف آقا بزرگه.  نهیتو ساکت شو حرفم هم ـ

برادرم چسباندم و هق هق کردم. همان طور که در آغوشش بودم از  ی نه یدو دستم را به س هر
 و رو به بابا کرد و محکم گفت:  ستادی. امیآشپزخانه خارج شد

و چه   هیشخص ک نیراِز نه شما. منم تا مطمئن نشم ا یزندگ  نیا یاحترام شما و آقا بزرگ به جا ول ـ
بابا چنان بلند و محکم بود که به خودم  یذارم. صدا ی دوزم و نم یو زمان رو به هم م نی زم هیجور
 . دمیلرز

 .  رمیگ ی م میدخترم تصم یهنوز من زنده ام و خودم برا ؛یکن  یتو غلط م ـ
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بود. مامان هم به دفاع از بابا با کف   دهیبلند به خودش ند یما صدا ی... تا به حال خانه ی... وایوا
 در هم گفت:  یزد و با اخم ها نی رام یدست به شونه 

حرف؛ حرف باباته فکر نکن پشت   نیچشمم. آقا رام ی از جلو دی. گمشدیکن ی جا م  یهر دوتون ب  ـ
 . هیلبت سبز شده خبر

و   دیلرز یو به اتاقم برد. در را بست و مرا رها کرد. بدنم م دیبال خودش کشتر من رو دن یعصب نیرام
لب   ریزد و ز یدست به کمر اتاق را دور م نیافتادم. رام میزانوها یکردم. وسط اتاق رو یهق هق م

 : دیغر

 انگار عهد قجِر؛ مگه من مرده باشم.  ـ

 من بود. یتنها دلخوش نیرام  تی اوضاع حما نیا در

 

 .ختمی ر یو اشک م دیلرز یم میها شانه

 گفت:  یعصب نیرام

 فکر کنم.   ینکن؛ بذار کم هیراز بسه گر ـ

در اتاقم ماند و سپس خارج شد. غم و اندوه مرا چه زود از  گرید یکم  نیجور گرفتار شده بودم. رام بد
 جواب داد: عیسر یلیحسام را گرفتم. خ  یبرداشتم و شماره  زی م یرا از رو میدر آورد. گوش یپا

 جانم راز؟  ـ

 : د یچی نگرانش در گوشم پ یهق هقم گرفت، صدا شیصدا دنیشن  با

  ؟ یشده؟ خوب   یراز چ ـ

 ادامه داد.  یرفته ا لی تحل یسکوت کرد و با صدا یکم

 درست بود؟   یموضوع خواستگار  ـ

 هم هق زدم.  باز
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 راز... آره؟  ـ

 اوهم. ـ

 نه! یوا ـ

 . دمیهم سکوت کرد. با هق هق نال باز

 کنم سام؟  کاری سام.. سام.. حاال چ ـ

 به آرام کردن من داشت.  یسع

 .می کن  یم دایپ یدلم غصه نخور راه چاره ا زیشه؛ عز یکن که دلم خون م هیکمتر گر زمیراز عز ـ

 زدم. یرا پس م میتند تند اشک ها 

 . یراه چیسام... ه ستین یراه چیه ـ

  امیزود م  یل یخ  نجا،یا  ادیکنم که ب  یتحمل کن امشب با مامان صحبت م یدلم کم  زیعز ـ
 .یخواستگار 

 زانو افتادم و خم شدم.  یرو  دیلرز  یبه شدت م  میها لب

 شه.  یشه سام.. نم ینم ـ

 ! شه؟ی! چرا نمیچ یعنی ـ

 خفه بشم. لی دختران فام گریمثل د  دیچون حرف، حرفه آقا بزرگه و من با ـ

 راز نگو! ـ

 سام.. سام.. چرا ما؟  ـ

 سکوت کرد.  یکم

 ؟ یندار  یفعال کار  یخواستگار   امیمن حتما م یشد. ول  یفرج  دیآروم باش راز شا ـ
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 نه. ـ

 دلم. زی خداحافظ عز ـ

. زانو  دیجی ممتد بوق تلفن به گوشم پ  یرا به گوشم داشتم و صدا  یقطع شد و من هنوز گوش تماس
 . دمیبه بغل همانجا دراز کش

زخم بر قلبم چه  نیعشقم به باد رفت؟ خدا چرا؟ چرا وابسته اش شدم. خدا با ا یراحت نیبه ا یعنی
 کنم؟   یزندگ  نیکنم؟ چطور بعد از ا

رو، ساعت ها    شیبا ترس و استرس اتفاق پ  دند،یاز درد مرا نفهم  یدور از چشم خانواده ام که ذره ا به
 شود"  یبه قول سام "فرج  انیم دیزنم که شا یسپردم و روزها را بهم گره م  یرا به روز م

 کوچک...  ییاز کور سو غیدر اما

بزنه، بعد    یباز هم حرف   دمیترس ی که امکان داشت دور از چشم بابا بودم. م ییروز گذشت. تا جا چند
 نشد.   یاز خواستگار   یحرف گهیاز اون روز د

نمانده بود. لباس   میبرا  یحس و حال گهیکه قبال داشتم د یاقیالف اشت . بر خدی الدن از راه رس یعروس 
را از پشت سر   میرا نداشتم. موها یز یچ ی زهی انتخاب کردم. از آنجا که حس و انگ یبلند یترک مشک 

که در   یشق من عزادار بودم، عزادار ع یکردم." آر  کسی سرم ف یرو  شیبدون آرا یبستم و شال مشک 
با کت و شلوار    نیرام دنیو از اتاق خارج شدم؛ با د دمیپوش یمشک ینطفه خفه اش کردند." مانتو

بود که  نشیبرادر مهربان شدم. مشغول بستن سر آست  نی ا یبه لبم آمد. در دل فدا یلبخند شیمشک
 به من کرد.  ینگاهش به من افتاد با تعجب نگاه 

 ؟ یایب  یطور  نیا یخوا یم  ه؟یچه وضع نیراز ا  ـ

 بغض گفتم:  با

 خوبه.  یجور  نیهم ـ
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 یو آماده بود. بابا هم کت و شلوار نوک مداد دهیو شال همرنگش را پوش ینفت  ی.کت و دامن آبمادر
 گشاد شده متعجب گفت:  یبه من انداختند؛ مادر با چشمان یبه تن داشت. هر دو نگاه

به  ی ! برو دستیب تر و خوش لباس تر بوداز االن مرت یعاد یتو که روزها هیچه وضع نیراز ا ـ
 مجلس ختم؟  یبر  یخوا یصورتت بکش لباستم عوض کن. مگه م

 باال انداختم و آرام زمزمه کردم.   یبه صورت گر گرفته اش بندازم؛ شانه ا  یآنکه نگاه یب

 خوبه. نیهم ـ

 با اخم گفت:   بابا

 رهنمون هم اونجا هستند. یآقا یبرو لباستو عوض کن امشب خانواده  ـ

 گشت؛ با اخم گفتم:  ینام م نیمغزم به دنبال ا یلحظه ا یبرا

 ه؟ یرهنمون ک ـ

 . یدوست آقا بزرگ خواستگار جناب عال  ـ

 لج کردم:  شتریشروع به زدن کرد.ب یبه تند قلبم

 لباس ها راحتم.  نیمن با ا  ادیب  اد؛یخواد ب  یبابا جان هرکس م ـ

 را گرفت   میشد و به سمتم آمد؛ بازو  یعصبان مامان

 ؟ یکن  یما باز  یبا ابرو یخوا  یبه خودت برس م یدختر برو کم  ـ

 لرزان و بلند گفتم:  یو با صدا دمیرا از دستش کش   میبازو

 دستتون ؟؟؟ یقبولم نکنن بمونم رو دیترس  یم هیکه هستم، چ نیمن هم  ـ

 . دیغر بابا

 که گفتم بکن.  یخفه شو دختر برو کار  ـ

 سمت در اتاق رفتم و با لج گفتم:  به
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 .  دیخودتون بر امی اصال من نم ـ

 مانعش شد.   نیبه سمتم  پا.تند کرد، که رام ی، با قدم   بابا

 .  رندیبپذ دی هست با یاگه خواهانش هستند هرجور  گهی راز راست م  د،یذار یبابا چرا راحتش نم یا ـ

 کرد.   ینگاه  نی و به رام ستادیا بابا

 ؟ یکن یبا من بحث م  قهیشده که دم به دق ی! االن چیزد یحرف من حرف نم  یتو قبال رو نیرام ـ

 .دمیرا شن  نیرام یفرصت استفاده کردم و به اتاقم پناه بردم. صدا از

هفته  کی  نیا دیاری دختر فشار ب  نیبابا جان کم به ا یبابا جان من مخلصتم, نوکرتم تا آخر عمر؛ ول ـ
 .لتونیبا تحم  دیداغونش کرد

هر   دیبا گهیاونها باشه؟ راست م  یجلو شیبا آرا شهیخواد هم یراحت باشه، مگه راز م  یکم دیبذار 
 . رندی جور که هست بپذ

 . دیرسمادر از پشت در به گوشم  یصدا

باشه. من که برادر    شیحرف عمو حرف نزده که راز دوم یرو   یکن تا حاال کس تی کم ازش حما نیرام ـ
کالم حرف قبول کرد.   کیو بابا هم بدون   نیکالم گفت با پسرم ازدواج کن شد هم کیزاده اش بودم 

 . رهیبدون چون و چرا بپذ  دیحاال راز نوه اشه با

 گفت:   یآرام تر  یبا صدا  بابا

 زود اقدام کرد.  دی. بابا که فهممیخواست  یخانم ما که از قبل هم رو م ـ

 کرد.  یم  یاز من طرفدار  یمحکم و جد یلیخ  نیرام

فکر شکسته شدن راز   شه؟یم  یآخرش چ  یزندگ  نیا دیمادر من زمانه عوض شده. فکر کرد یول ـ
 تنتونه!  یپاره  ینا سالمت د؟یستین
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حرف مامان گر   دنیبا شن  میرخت ی ر چسبانده بودم و به حال زارم اشک مکه پشتم را به د یحال  در
 یخش دار  یکه سراسر وجودم را گرفته بود با صدا یو خشم هیباز کردم و با گر یگرفتم. در را به تند

 گفتم: 

 نبوده تازه خوش خوشانتون بوده.  یاجبار  چی. پس هد یجالبه خودتون عاشق و معشوق بود  یلیخ ـ

 حرف حرف اقا بزرگه.  دیگیم بعد

 کردم و اشکم را پس زده ادامه دادم.   یکی ستریه ی خنده

 تا کار دست خودم و شما ندادم.   دیدست از سر من بردار  ـ

مهمانم کرد.   یلیبرداشت و بازهم س زی زد و از کنارش رد شد به سمتم خ نیرام ی نهی دست به س بابا
 .  یکن  یزد تو غلط م ادیافتادم. فر نیبه زم

 .ستادیبابا ا  یجلو نیرام

 نکن بابا گناه داره.   ـ

 را باال برد و خم شد سمتم. شیصدا  یعصب  مادر

 ؟ یکن یم  یمثال چه غلط نمیبگو بب  ـ

 شدم. رهیبه هم فشرده به چشمش خ  یدندان ها ریصورتم برداشتم و با خشم و ز یرا از رو دستم

 کشم.  یخودمو م ـ

مادر را کنار زد و   نیهوا خشک شد. و مادر مات نگاهم شد و قامت راست کرد. رام یدست بابا رو 
کرد کنار   یم هیخونه بود که آرامش را به قلبم شسته ام هد نیا یتنها صدا ن یرام  یبغلم کرد. صدا

 سرم زمزمه کرد: 

 وقت.   چیفکر رو نکن ه  نیوقت ا چیـ ه 

 بود چرخاند. ستادهیرا سمت مادر که کنارمان ا  سرش
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  ؛یعروس   دی. اصال خودتون بریکن   یبدتر م یسنگ صبورش باش  نکهیا یفهمم مامان تو به جا ینم ـ
 . می ایجا نم  چیمن و راز ه

 ستاد یو پشت به ما ا  دیکش شیجو گندم یبه موها یدست  بابا

 شد.    ییچه گرفتار ایاال اهلل االهلل؛ خدا ـ

 مبل دم دستش نشست.   نیاول یون حرف روبد مادر

 انداختم کنارم نشسته بود آرام گفتم:  نیبه رام  یخانه حاکم شد. نگاه  نیسکوت ب یلحظات 

 .یشیاماده م یاز صبح دار  یبرو عروس ـ

 جواب داد. آرام

 .رمیمن نم  یایاگر تو ن  ـ

 دادم رونیرا ب  نفسم

 ندارم.    شیلباس و آرا یفقط حوصله  امیباشه م ـ

 کنم.   یبپوش خواهش م یخاطر من لباس مناسب تر  به

  یکردم و مانتو مجلس دایپ یک یو ش یکت و شلوار مشک   میلباس ها نیشدم و به اتاقم رفتم. از ب بلند
 شی ها بیترک  شتریکه ب یکنم. شال آبرنگ  یبه خود نگاه نهیدر آ نکهیبدون ا دمیپوش یسورمه ا

هم  هیاز جلو راه افتادم. بق هیکردم. از اتاق خارج شدم. بدون توجه به بق کس یسرم ف  یبود رو یمشک
همه در فکر بودند.   ییرد و بدل نشد. گو یحرف   یبه مجلس عروس  دنیبه ناچار دنبالم آمدند. تا رس

 وارد سالن مردانه شدند. و من با فاصله از مادر وارد سالن خانم ها شدم.  انیآقا میدیکه رس یزمان

 

 بغل زد با اخم گفت:  ری که چادرش را ز یمادر مچ دستم را گرفت، در حال  یبه در سالن اصل دهینرس

 . ینکن یز یراز حواست باشه آبرور -

 . دمیباال انداختم و مچم را کش یا شانه
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   یتا ک یمونم، ول ینترس الل م  -

 الل بشم؟ یخوا یم

شده   ونینی ش  یپوش با موها کی نماندم و از جلو راه افتادم. الله و مهسا هر دو ش گهید یحرف منتظر
 و بغلم کرد.  دیسمتم الله زودتر به من رس دنی پاشنه دوازده سانت دو  یمشک یو کفش ها

   ؟ی راز خوب یوا -

 . دیشد، سوالش را مهسا پوش رهی راگرفت و با تعجب به صورتم خ میها شانه

 نه  ...  ،یشینه آرا ه،یچه وضع  نیراز ا یوا -

 کردم.   یتلخ بر لب جار  یلبخند

 و لباس؟  شی با کدام دل خوش آرا -

 سالم  دادند.  دیو به مادر که کنارم رس  دنیکش یپنچرتر از من شده باشند آه ییدو گو هر

 در بر نداشت.   ییشاد چیمن ه یالدن برا یجشن و شاد مراسم

به حالش حسادت کردم که کنار   ی. لحظه ادیدرخش ی ال م شاد و خوشح یهمچون فرشته ا الدن
عشق   نیازدواج داده. پس ا نیزود متوجه شدم او هم به اجبار تن به ا یل یخ یعشقش قر ار گرفته ول 

 بود. یمعن یب  میبرا

کردم. متوجه  ینگاه م گرانید یبه شاد  میعظ  یدور از مادر نشستم و با غم  یهمان مانتو گوشه ا با
اراده بلنده   یشدند. ب کیهمسن خودش به من نزد  بایتقر یشدم مادر و خانم بزرگ همراه خانوم 

 . سالم دادم.ستادمیشده ا

 من دراز کرد و رو به زن گفت  یبزرگ با خنده دستش را سو خانم

 راز ما.  نمیا - 

 دستش را رو گردنم انداخت و خوشرو گفت:   رزنیپ

 .  ی، ماشاهلل چه خانم ماهت یسالم به رو -



 رت یجدال عشق و غ

59 
 

 گل از گلش شکفت.و با لبخند گفت:   مادر

 شماس.  کیکوچ -

 داشت.   بایز  یسرخ و صورت  یزد، گونه ها یهمسن خانم بزرگ م  نکهیصورتم را رسد کرد. با ا زن

 آمده.  رمیگ  یماشاهلل چه عروس -

و جور کرد و با   نشستم. مادر زود خودش را جمع یصندل  یو بدنم شل شد و آرام رو یدلم خال ته
 گفت:   یمصنوع یخنده ا

 حال بود امروز.    یب  یراز کم دیببخش -

 . دیخم شد و سرم را بوس زن

  امی با پسرمون م یدخترم. ان شاهلل به زود دمتیاشکال نداره، واقعا خوشحال شدم امروز د -
 خدمتتون، 

 کلمه نداشتم!  کی  یحت  انیب  یبرا  یالل شده باشم قدرت ییگو

 کردم زود تر بروند.   یخدا م خدا

لحظه حس  کردم  تمام بدنم مثل چوب خشک شده و   کیو  دیکش ری و قلبم ت دیلرز یم میها لب
شود. دستش را پشتش گذاشت و    یم یز یبمانند آبرور شتریاگر ب دیکنم، مادر فهم  یحرکت  توانمینم

 گفت: 

  .مین یاونور بنش دییخانوم رهنمون بفرما  -

 . دختر خودتونه.  میمنتظرتان هست یشااهلل به سالمت ان

 سه از من فاصله گرفتند و نشستند.  هر

بلند از سالن خارج و راه   یرا تحمل کنم، بلند شدم و با قدم ها  یهمه بدبخت نیتوانستم ا ینم گرید
بحال خود بدبختم   ریدل س کی . دیبغضم ترک  دم،یگرفتم. به انجا که رس شی را پ  یبهداشت   سیسرو
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نفسم   گری. فقط متوجه شدم ددی. و چقدر طول کشستمی دانم چقدر گر ی. حالم زار، زار بود. نمستمیگر
 آوردم.   رونی ب میمانتو بیرا از ج  می. گوشدیآ یباال نم 

. بغض  دمیرا شن   شینشستم. تا صدا یتوالت فرنگ یحسام را با دستان لرزان گرفتم، رو  یشماره  
 .  دیترک  یلعنت

 سام..  -

 ؟ یعروس یمگه نرفت  ه؟یراز؟ باز هم گر  ییجان سام. کجا -

 .ادمیهق هق نال با

 . دمیسام مادر بزرگش رو د  -

 ؟ یمادر بزرگ ک -

 قورت دادم.با هق هق ادامه دادم.  ی را به سخت میآب گلو 

 خواستگارم.   -

 گفت:   یناراحت  به

 رسند.   یدم. االن زنگ زد فردا مدلم کم به خودت عذاب بده من با مامانم صحبت کر زی عز -

 را پاک کردم.   اشکم

 هستم!    ینداره من بدبخت محکوم به مردگ دهیفا -

 .شهینخور درست م غصه

 

 . دیتر به گوشم رس یبلند تر وعصب  شیصدا

  امیب یذار  یبره، چرا نم   یدست خال امدهی همه راه رو ن نیمادر من ا یکن ی ام م وانهید یراز دار -
 ؟ یلعنت
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 اس، دهیفا یدونم ب یبه خدا م -

 دونم.  یم

 تر شد.  میمال  شیبه آرام کردنم را داشت، صدا ی سع باز

 کن.  یقرار  یکنم بسه، جان سام کمتر ب یرازم، عشقم، خواهش م -

منم فکر کن. حاال   یانصاف به قلب پاره پاره  یشنوم، ب   یهاتو م هیگر یصدا شهینفسم قطع م  دختر
 .  یمهمون یتو ینر  ینجور یآب به صورتت بزن. ا یاشک هاتو پاک کن کم 

  ی، خوشبختانه کسبه اطراف انداختم  یرا باز کردم. نگاه  ییبلند شدم. در دستشو یتوالت فرنگ یرو از
 گوشم بود.  یرو ینبود. هنوز گوش 

 ؟یراز آروم شد -

 رفتم.  ییرا تکان دادم و به سمت روشو سرم

 داد.   یاالن بهترم صدات بهم انرژ  یول  شه؟یآروم م یزود نیمن بدبخت به ا یمگه دل طوفان -

 

 . دیخند

 د؟ینشن یکس یهمه ناله کرد نیکه ا یکجابود نمیدحتر خوب، بب  نیآفر -

 تفاوت گفتم:   یباال انداخته، ب  یا شانه

 .ییدستشو -

 اش بلند شد.   قهقهه

 بود؟! یدختر جا قحط یر ی نظ یراز تو ب -

 . زدمی به صورتم م یآب  دیبا

 چقدر خرابم.  یدون یکنم تو که م  کاریچ
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 . برو گلم خدا بزرگه. رانمیآره، به همون اندازه منم و -

 باشه خدافظ.  -

 

 یا زهیکه از اول مجلس تنم بود و انگ میمانتو بیرا در ج  یپاسخ نشدم، تماس را قطع و گوش منتظر
 در آوردنش نداشتم، گذاشتم.  یبرا

را داشتم که مهسا و الله به سرعت وارد    سیمشت آب به صورتم زدم. قصد خارج شدن از سرو چند
 شدند. 

 با اخم گفت:   مهسا

 ! یینجایدختر دو ساعت ا ییکجا -

 چانه ام گذاشت و متعجب گفت:   ریدست ز الله

   ؟یکرد هیراز گر -

 زدم گفتم:   یکه هق م یه آغوشش انداختم، در حال قرار و در هم شکسته خودم را ب یب

 ازدواج کنم. یخوام زورک  یچرا من؟ چرا؟ من نم  -

 و مهسا هم سرم را نوازش کرد. قد هر دو از من بلند تر بود مهسا ناراحت گفت:   دیبه پشتم کش یدست

 ؟ یکن یم کاریراز حاال چ  رم،ی بم  یاله -

 من پاسخ داد.  یبه جا الله

  م؟ یکرد. اصال مگه ما دختر ها حق انتخاب دار شهیم هم یمگه کار  -

 ه؟یقوم ما از قوم چ ستین معلوم

 

 را پس زدم.  میافتاده اشک ها ییآمدم. با شانه ها رونیآغوشش ب  از
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 به هدفشون برسند.    ذارمی. نمرهیمن زور تو َکتم نم  -

 هیزدم. چون واقعا بر اثر گر یکمرنگ یلیپنکک و رژلب خ  یبحث به زور مهسا کم  یبعد از کم   بالخره
 ورم کرده بود. هنوز چشمانم سرخ بود.   میو لب ها دهیمداوم، صورتم رنگ پر یها

 نظر حاج خانم خواستگار نباشم.   ریفقط تمام تالشم را کردم ز 

 نشد.  ری دلگ نیکرد حس و حالم را بنابر یشب شد. الدن هم درک م انیچطور پا دمیاصال نفهم 

بزرگ   یخانم ها  یتاالر جمع شده بودند. از پچ پچ ها  اطیدر ح کیدرجه  یفتن خانواده هار موقع
 الدن دارند.  یبرا یچه نقشه ا دمیفهم لیفام

 متنفر بردم.   یعهد قجر  یرسم و رسوم ها نیاز ا چقدر

 شد چادرش را مرتب گرفته بود.  کینزد نیبه من و رام مادر

 . امیخونه، من بعدًا م دی بچه ها شما با بابا بر -

 جواب داد.   بابا

 ره ی خ د،یحاج خانوم شما بر باشه

 ان شااهلل.  

 و رو به مادر گفتم:   ستادمیا نهیزدم و دست به س میبا تمام درد ها  یخند پوز

  یرش چ الدن و شوه  دیدار کاریچ ست، یکه ن  انوسیسال دوهزار و هفده اس مامان خانوم عهد دق -
 ! زشته به خدا!د؟یکنند مگه فضول یم

 و زد پس سرم.  دیگشاد شده خند یبا چشمان  نیرام

 . شندیهمه ، خانم مارپل م یشب نی. کالً در چن کهیکوچ یآبج  یگل گفت یا -

 

 لب به دندان گرفت رو به بابا کرد.  مادر
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 شدن.  ایح  یچه ب یامروز  یآقا بچه ها نیبب  -

 لج گفتم:   با

 !د؟یرسم مسخرتون رو جمع کن  میگیکه م میهست ای ح  یما ب -

 د؟یهست یچ دیکش یم کی خودتون که پشت اتاق اون بدبختا کش بعد

 . دی غر یآرام یبا صدا  بابا

 .ییایح  یواقعا ب یک یشو، تو  خفه

 

 من برخواست.  تی بازهم به حما نیرام

 .  دیذار یخب. زشته. چرا راحتشون نم گهیِا...بابا راست م  -

 

 رفت و انگشت اشاره اشو تکان داد.    سهیخنده ر از

 .  زارمیم  یمن همه رو  تو خمار  یول -

 

 . دی هم غش غش خند باز

 نشست.   میمستانه و اعتراض برادرم خنده به لب ها یخنده  از

تنها   یطی شرا نیکه در چن  دیگنج ینم المیگاه در خ چی . همیدعوا و کل کل داشت نی با رام یلی خ قبالً 
 باشد.   اورمیو   یحام

 چادر زد به صورتش.  ری از ز مادر

 بچه ها رو...  نیبب   یوا حاج -
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 با اخم گفت:    بابا

 . میکرد تی دوتا رو ترب نیکردند ما هم ا تی مردم بچه ترب -

 خجالت بکش.   نیرام

 .  دیباز هم خند نیرام

 چنده بابا؟  ییلویک -

 . دیمتعجب پرس بابا

 چنده؟  ییلویک یچ -

 .  دیباال انداخت و خند  ییابرو نیرام

 بابا جان خجالت.   -

 .  دیخند  یاز خشم سرخ شده بود ول بابا

 بهت بگم مرد گنده. یچ -

 

 .دمی هفته خند کیاز  بعد

 گفت:   تی تکان داد و با جد یسر  مادر

 .  امیخونه خواهرتون؛ امشب تنها نباشه، من با سارا خانم هم بعد م  دیبر  یحاج -

 تکان داد:  دییسرش را به نشان تا پدر

 به سالمت.  دیباشه بر -

 کتش را مرتب کرد.  ی قهیباز بود؛   ششیهنوز ن نیرام

 بمونم ببرمتون خونه؟  یشوخ  یمامان ب  -
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 به صورت زد.  یچنگ مامان

 کنه؟ یم کاری جا چ نیجوان ا نیگن ا یخدا مرگم بده؛ مردم نم  یوا -

 حوصله گفتم:   یرا گرفتم و ب  نیرام  یبازو

 خونه. رمی ب ایب ،یداد یر یداداش بسه؛ چه گ -

 به مامان کردم.  رو

 خودمون.  یخوام برم خونه  ی من حوصله ندارم م  -

 به جمع کرد.  یهم نگاه نیرام

 واال منم حوصله ندارم . -

 خونه.  میر یمن و راز هم م دیبابا شما بر کار؟ی اون جا چ برم

. آقا بزرگ همراه  ستادیشدند قلبم ا  یم کیچند نفر که به ما نزد دنیکه با د م یصحبت بود مشغول
  یب  خت؛یبهم ر مینفس ها تمی. نا خواسته روستندیهم سن و سالش به ما پ  ییهمان خانم و آقا

به من و آن ها نگاه کرد و   ز یحالم شد ت یه متوجه ک نی . رامدیچسب نیرام یبه بازو میشانه ها  اریاخت
 لب گفت:   ریز

 آرام باش راز.  -

 ست از من فاصله گرفته.  یآرامش مدت  ؟ یچه آرامش یگفت: آرام باشم، ول نیرام آره

 کرد.  یبه من انداخت و آقا بزرگ مرا معرف یزن با لبخند نگاه ریبزرگ با لبخند جلو آمد. پ آقا

 و عاقل! راز خانم.    دهیفهم یعروس شما، دختر  نمیا-

 .  دیرهنمون خند یآقا

خودم را جمع و جور کردم. سر به    یسالم بدهم. کم  دیمتوجه شدم با نیکوچک از جانب رام یتکان  با
 انداختم.  ریز
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 س... سالم.  -

 رهنمون خنده کنان گفت:   یآقا

 ماهت بابا جان.  یم به روسال -

 از من گرفت و رو به آقا بزرگ زبان چرخاند:  نگاه

با وقار تر و    یکی از  یک یبر شما از اول مجلس تا به حال توجه کردم. نوه هات   نیماشاهلل، واقعا آفر -
 مودب تر از هم بودند.  

 گفت:   تیو با رضا دیشد و سرم را بوس  ک یبزرگ به من نزد آقا

 دلسوزه بچه ام.   یلی منه، خ یگذشته راز گل سر سبد نوه ها یاز شوخ یلو  ،یلطف دار  -

 گفتند:   تی رهنمون هم با رضا یو آقا خانم

 کنه.  یوصلت م  یدختر  نی با همچ لی بهتر، خدا رو شکر کم نیاز ا یچ -

 

کرده  رمیرا خورد و سر به ز  میاش شانه ها ینیکه سنگ  نی جو سنگ نیخدا! مانده بودم چطور از ا یا
 بود راحت شوم.  

 .  رمی و فقط آرزو کردم، کاش بم فقط

 !  ل؟ی. کم دمیاجبار را فهم یباالخره نام آقا اما

 میجز اجبار برا یو مفهوم  یمعن چیداشت، اما اکنون ه یمعن میاسم را دوست داشته و برا نیا قبال
 نداشت.  

 نی.  خراب، خراب بودم از ادمیشن  یم مهی صفه و نرا ن شانیو حرف ها دمی شن ینم ییصدا گرید
 . دارید

 را گرفت و گفت:   می. بازودیحالم را فهم  نیرام ییگو
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 . میمنزل در خدمت باش دییبفرما -

 تلخ تر از زهر مار زدم. یزور لبخند به

 خانم گفتم:   فیدر جواب تعر یآرام یصدا با

 فکر کنم.   شتریب دیمن با ی.  ول دیو به بنده لطف دار دیبزرگ وار -

  یمصنوع یداد و با خنده  نیرا به رام نیماش چیسو می بگو گرید یز یکه چ نیزود قبل از ا یل یخ  بابا
 گفت:  

 .  نیداخل ماش دیجان خواهرت امروز حال نداشت بر نیرام  ه،یعیکنه طب یناز م یراز کم  -

 اطاعت امر کرد. رو به جمع فقط گفتم:   نیرام

 خداحافظ.  -

بلند آمد. از دور   یدنبالم با قدم ها  یهم بعداز خدا حافظ   نینهادم. و رام شیخدا خواسته قدم به پ از
 ام را بسته بود.  چارهیب یرا زد. زود سوار شدم. بغض راه گلو نی ماش موتیر

من و   نی ب  ی. حرفختمیگذاشته و آرام اشک ر شهی. سرم را برشمیهم سوار شد و حرکت کرد نیرام
 رد و بدل نشد.   نیرام

 بود.  ستادهی ا یدرخت ری با فاصله از خانه ز یکی حسام شدم. در تار  نیمتوجه ماش میخانه که شد کینزد

 پرواز کرد.   شیبه سو یروحم، همچون پرنده ا قلبم،

 . دهیشب حسام را ند  مهین یک ین تار. که در آدمیکش یانداختم. نفس راحت  نی به رام  یترسم نگاه از

 به اتاقم پناه بردم.   میدیبه خانه رس تا

سمت پنجره و   دمیگرفت. مطمئن شدم وارد حمام شده، دو شی طبق معمول راه حمام را پ نیرام و
 زنگ خورد، زود جواب دادم.  رم؛یکه تماس بگ نیرا دستم گرفتم. قبل از ا میبازش کردم. گوش

 سام.  -



 رت یجدال عشق و غ

69 
 

 بم و گرفته بود.  شیصدا

 ؟ یجان سام، خوب  -

 

 لرازنم را به هم فشردم و با نوک انگشتان سردم، اشکم را پاک کردم.  یلبها

 ؟ی چه خوب  ؟یچه خوب -

 شد.   کیرا رد کرد و به پنجره نزد ابانیبلند خ یبه اطراف انداخت و با قدم ها ینگاه

دادم.   رونیشب غرق شده بود. راحت سرم را از پنجره ب  یک ید بود و محله در تاردو بامدا ساعت
 نگاهم به نگاه سرخ حسام گره خورد. سرش را تکان داد و آرام زمزمه کرد.  

 . رند ی ذارم دار و ندارم رو ازم بگ  ی. نمامینکن فردا شب م هیراز من گر -

 لب زدم.  دم،یرا چش شی و شور ختیر یلبم م  یکه اشک رو یدر حال  یلرزان  یصدا با

 نداره.   دهیفا -

 .دیکوب  نیبر زم  یدستانش را مشت کرد و پا نیخشمگ

 ام؟ یب یذار   ینم  یهست ی. نکنه خودتم راضفتمی به پاشون م امی اس، م دهیفا ینگو ب  نقدریا ید لعنت -

  یآوردمش و نگاه نییرا به گوشم دارم. پا  یسرگشته و ناراحت بودم. متوجه نبودم هنوز گوش ازبس
 دندان بردم و نگاهم را به نگاهش دوختم. ریانداختم. و لبم را ز یبه گوش

  ه؟یچ یحال خرابم برا  نیپس ا میاگر راض ؟ یکن یم  یفکر  نی نه نه..سام چطور چن -

 محکم بود. ی آرام ول شیصدا

آمدم  امکان   یخوام حسرت بخورم و بعدًا بگم، اگر م  ینم  ؟یفهم یبجنگم راز، م دیبا امی پس م-
 داشت تورو مال خودم کنم. 
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کلمات را   نی اشکبار ا یشد که سام با چشمان شتریلرزشش ب  ی. و زماندیلرز یاز شدت هق هق م بدنم
 داد.  میاشک سام به  فنا یآورد. آر   یبه زبان م

 .  میختیچشم هم اشک ر دو چشم در هر

 باعث شد به شدت اطرافم را نگاه کنم. دستم را تکان دادم. نیرام یصدا

 سام برو داداشم آمد.  -

سمت تخت و پشت به در   دمی . دودمینشدم به سرعت پنجره رو بستم و پرده رو کش یز ی چ منتظر
 .  دمیدراز کش

 بالشت گذاشتم.  ری را ز میگوش

 درد را ندارد.  نیکردم قلبم تحمل ا یکنترل کنم. حس مرا  میتوانستم هق هق ها ینم

 به در زد، وارد شد.   یتقه ا نیرام

 ؟ یچرا لباساتو عوض نکرد ؟یدیراز خواب -

را با   میسمتش و نشستم. شانه ها دمیشانه ام گذاشت، به ناچار چرخ یندادم. دستش را رو یجواب
 اخم گرفت. 

برم   دهیند  یکن یم یکن. بابا بسه، کار  هیگر ینجور یبعد ا ادیپسره ب  نیدختر بذار ا ه؟یراز بازم گر -
 کرده چشمتو... یاشک  نجوریا امدهیسراغش له و لورده اش کنم! هنوز ن

 .  دمینال  ی. دستش را گرفتم و به سختدیلرز یم میقدرت تکلم نداشتم؛ فقط شانه ها ییگو

 داداش نذار به زور وادارم کنن.  -

 را فشرد.  مدست

. پس صبور باش  ادینم گهیرهنمون گفت خارجه و تا چند ماه د یراز نه به داره نه به بار، امروز آقا -
 منصرف شدند. دیشا
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 او هم مخالف باشه. دی! اصال شایاالن خودت رو کشت  از

  یبرت م   نمیازش بب یاشکال نی خدا اگر کوچک تر یشه. به خداوند یم یچ م ینینظرم صبر کن بب  به
 پشت خواهرش باشه.   دیبا شهیدور. دندم نرم، برادر هم یجا هی رمیدارم م

 سوخت.   یم ادی و از درد ز دید یسرم سامان نداشت، چشمانم تار م  گرید

را باز کرد و در آورد.   میمانتو یآمدم. دکمه ها  نییراگرفت و کمک کرد از تخت پا میشانه ها نیرام
 کرد.  یهمچنان غرغر هم م

 ! یصبور بود  یلیدختر تو که خ  ؟یبا خودت چه کرد  نیبب -

  ی. اشکم رو به خشکدمیانداختم، زانو به بغل دراز کش نیلبه تخت نشست؛ شالم را باز کردم و  زم 
 از خانه بود. با عشقم!  رونیب  المیبود. فکر و خ 

 شد  یاز فکرم به در نم هیثان کی شی که اشک ها یعشق

با   دینکش یرفت؛ طول  رونی به من انداخت و ب یدر فکر بود و نگاه نیشدم. رام رهیخ یگوشه ا به
 شانه ام انداخت.   ری برگشت. دستش را ز  ریش  یوانیل

 .  یکن یضعف م یبخور دار   یو عسل برات آوردم. کم ری بلند شو ش -

 را کنار لبم گذاشت، وادارم کردم. تا آخر بنوشم.   وانیل

 نکن، پشتتم مثل کوه. یپناه  یجور احساس ب نینمرده ا نیوز رامخواهر گلم بخور؛ هن  نیآفر -

  یبرادر را نداشتم، تصور مرگش مرا به جنون م  یبر پا یتحمل خار  د؛یبغضم ترک نیحرف رام نیا از
 . دیکش

 در دستش بود. خودم را به آغوشش انداختم. وانیل

 . رمی می. داداش نگو مداداش. -

 . دیرا بوس سرم

 .  ادیم شی پ یچ نمی بب  دیبخواب با  ریبگ  ،ینشده، دل نازک من. فداتم آبج یز ی حاال که چ-



 رت یجدال عشق و غ

72 
 

به دست به سمت در رفت. المپ را  وانیاز کنارم بلند شد و ل نیرا بر بالشت گذاشتم. رام سرم
 خاموش کرد و خارج شد. 

 قلبم گذاشتم. یرا رو دستم

 .با منه" نی رام یط یشرا نیممنون که در چن ای"خدا

شماره   عیسر دم؛یکش  رونی بالشت ب ری را از ز  لیگذشت؛ مطمئن شدم به اتاقش رفته. موبا قهیچند دق 
 .دیقلب  نا آرامم را آرامش بخش شیسام را گرفتم، چند بوق خورد و صدا ی

 متوجه نشد؟  یجانم راز ؟ چه خبر کس -

 خونه؟  یرفت  ؟یی. کجادینفهم  یز ینه چ -

 کن... هیپس گر یام کن وانهید یخوا یاگه م ،ینکن هیخونه، قول بده گر  رمی دارم م رم؛یآره عز -

 را پس زدم.  دیآ  یکه با حرف م  یبغض

 شه.   ینم یکنم ول  یم  یباشه سع -

 کن.   یسع م،یشه ندار یراز نم -

 کنم.   یم یسع -

 دختر خوب برو و استراحت کن.   نیآفر -

 توام راحت بخواب.  رمیم

 چشم.  -

بالشت    یپناه دادم و رو میدست ها نیگذاشتم، و سرم را ب شی را سر جا می وشقطع شد؛ گ تماس
 بود... دهیفا  یدردش آرام شود اما ب  دیگذاشتم که شا
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 یشانه به آن شانه م نیصبح از ا یچقدر تالش کردم خواب با چشمانم قهر بود. تا دم دما هر
 . بالخره خوابم برد. دمیچرخ

  یچشمان خسته ام را باز کردم. با پشت انگشتان دستم کم نیبحث و جدل مادر و رام  یباصدا
 چشمم را ماساژ دادم. 

 کردم.   زیرا از تخت آو میحال پا یتختم نشستم و ب  یتو

 تاوان کدام گناهم هست؟؟؟ یتار که قسمتم کرد  یروزها نیا ایخدا آخ

 . دمیدر شن ی بلند بود در را آرام باز کرده از ال نیمادر خطاب به رام یشدم و به سمت در رفتم صدا بلند

 د؟؟؟یما رو به باد بد یخودت و خواهرت آبرو یخوا یامر دخالت نکن م نیا یتو تو نیرام -

 زد.  ادیدورگه فر یبا صدا نیرام

   ؟ ییزی چه آبررور هیحرف ها چ  نیا -

  یچطور راض ؟یکن  یچرا درکش نم یره، تو که هم جنسش هست یاز دست م جان راز  داره مامان
 ؟ی بد یدسته گلت رو به زور دست مرد یشیم

 

  نیرا بشکند. رام شی اشکم سد جلو لیدادم و اجازه دادم س هیتک واریدر بود به د ی رهیبه دستگ دستم
 را باال برد.    شیکرد. مادر صدا یم تی واقعا از من حما

 کنم. در ضمن من که دخترم رو به نامحرم  یمن خوب درک م نیرام -

 . شهیدم اون مرد همسرش م  ینم

و سرش را به چنگ  ستادهیوسط مبل ها سر پا ا نی. رامدمید ییرایو خودم را وسط پذ اوردهین تاب
 گفتم:  کرد. با همان حال خرابم  ینشسته و صحبت م یمبل  یگرفته بود. و مادر رو

سپرم؟ نه من تا آخر عمر   یمحرمم شد خودمو بهش م دیفکر کرد د؟یخوا یاز جونم م  یمامان چ -
 تا خودم رو خالص کنم! دیبگ میذارم دستش به من بخوره، اگر اضاف  ینم
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  یدسته  یسرش بود. دستانش را رو   شی بود تازه به خانه برگشته،  چون هنوز چادر و روسر مشخص
 .  ستادیو ا دیمبل کوب 

بخت ازش   یبردار. مگه هرکس بخواد دخترشه بفرسته خونه   یچی تمامش کن و دست از سرپ راز
   ره؟یس

ها  وانهیلحظه جنون تمام وجودم را در بر گرفت. همچون د کی. دمیپراز آتش د یرا در دوزخ  خودم
باال    یمعطل  یرفتم ب به دست گ یبزرگ یرسانده و چاقو یسمت آشپز خانه و خودم را به جا ظرف  دمیدو

   ن،یرام  یخدا ایو  دمی مادر را شن غیبردم. ج 

 را بسته و   میچشمان اشک 

  یبود. چشمم را که باز کردم. دستان خون دهیفا یتالشم ب یبه شدت به سمت شکمم بردم. ول  چاقورا
 چاقو را گرفته بود.  یز یکند. ت یقلبم را از جا نیرام

 .مینشست ن ی گرفتم. هر دو زم یدر آغوشش جا ن،یاز فرودم به زمخون برادرم. بدنم شل شد و قبل  از

 و از حال رفتم.  اورمیتاب ن  گریزد. د  یم غیو ج  زدی و با چنگ به صورت م  دیبه کنارمان رس  مادر

 

بخش اورژانس   ایانداختم؛ گو ی. به اطراف نگاهافتمی مارستانی چشمم را باز کردم، خودم را در ب یوقت
کوتاه هر چه که بر ما گذشته  یبودم. بعد از مدت جیمتوجه شدم، گ دمیکه دو طرفم د یبود. از پرده ا

 بود به خاطرم آمد.  

پرت کرد   ییچاقو را داخل ظرفشو  نیزد. رام  یم غیسپر شکمم شد و مادر ج  نیآوردم، دست رام  ادی به
حال با   نی کرد. با ا چارهی مرا ب دیچک  یم نیبه زم انگشتانش  یکه از ال یو دستش را مشت کرد، خون

  ونیشبر آرام کردن مادر در حال   یدست آزادش مرا در آغوش گرفت و نشست. باز هم مردانه سع
 نشاند.   نیو مادر را به زم دیکردن را داشت. از من دست کش

 عشق که مرا به فنا داد.  نی کردم، امان از ا بغض

 کنم؟! یخود و خانواده ام چه م با
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 .  دیچشمم چک یآرام از گوشه  اشک

کردم   ی. سعدهیبر قیبودم. مطمئن بودم که دستش عم نی قطرات آرام سُرم نگاه کردم. نگران رام به
 بلند شوم و سُرم را از دستم جدا کنم. 

 داشت.  یشان یو اخم بر پ ی پرده را کنار زد و شانه ام را گرفت، جد مادر

 ؟ یبه سر خودت و برادرت آور   یچ دتینسنج یبا کارها  نیبذار سرمت تمام بشه، بب نکن

 مادر در موردم، گفتم:   یتوجه به حرف ها یبغض و ب  با

 کجاست؟ حالش خوبه؟  نی..رام نیرام -

 تکان داد.  سر

 . دهیبر  قیدختر؟ بچه ام رفته اتاق عمل دستش عم یچه خوب -

 بر من که با برادرم چه کردم؟!  ی . وادمیکش سمیآزادم را به صورت خ  دست

 به مادر انداخت.  یشرم کنم؟ نگاه ایدانستم بترسم  یپرده را کنار زد. نم   بابا

 حالش چطور؟  -

 مامان با سر به من اشاره کرد.   

 که!   شین یب یم

 لرزش صدا سالم دادم. با

 س..سالم.  -

 .دی غر یآرام یبرافروخته با صدا دم،ید کیبود که خودم را به مرگ نزد یچنان جد صورتش

   ؟یخودت رو بکش یبخوا دهیرس  ییچه مرگته؟ کارت به جا -

 حرف زدن نداشتم. یبرا یلرزانم را به هم فشردم؛ دست آزادم را کنار رانم مشت کردم. جان یلبها
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 م زده ام گذاشت و آرام گفت:  دست سرُ  یدستش را آرام رو  ستادی قدم کنارم ا کیبا   بابا

برو   لیفام یدختر ها هیپس عاقل باش و مثل بق یازدواج در بر  نیا ری از ز یتون  یجور نم  چیراز ه -
 . تی سر خونه زندگ

رحم  یب   نیچن نیرسم مسخره ا کی پر از اشکم را از نگاه سردش گرفتم، پدر مهربانم به خاطر  نگاه
 شده بود! 

دادم. بابا نگاهش را از من گرفت و   یم رونی نفسم را ب یکوچک آن جا خفقان آور بود. به سخت یفضا
 به مادر گفت:  

 ؟یای من برم  پشت در اتاق عمل تو نم -

 چادرش را مرتب کرد بدون توجه به من جواب داد. مادر

 .  امی م م،یبر-

که به  یاز گرفتم، گاز گرفتم بلکه دردگ ستنیدو رفتند . پشت دستم را به دندان گرفته و در حال گر هر
افسوس و صد افسوس. پرستار وارد شد و با   یشود از درد و سوزش قلبم بکاهد. ول یدستم وارد م

 لبخند به سمتم آمد.

 زم؟ یحالت خوبه عز -

 کرد. گفت:   یکه سُرم را از دستم باز م یحال خرابم شده بود. با بهت در حال  یتازه متوجه  انگار

 ؟یدار  ی؟مشکل یکن  یم هیچرا گر زم؟یوبه عزحالت خ -

 فوق العاده خش دار جواب دادم:  یرا از دهانم برداشتم و آرام نشستم. با صدا دستم

 خوبم.   ستی ن یز یچ -

 زدم. یهمان حال لبخند با

 نره.  جی. فقط آروم بلند شو سرت گزمیباشه عز -



 رت یجدال عشق و غ

77 
 

که   ینیسنگ یکردم. با وزنه  زیرا از تخت آو  میپا یتکان دادم. پرستار رفت. به آرام یرا به آرام سرم
بود. انگار با عجله  میپا یمادر جلو یآمدم. صندلها نییرسم و رسومات ناعادالنه بر قلبم نهاده بود. پا 

 بودند.   میبرا یآمده بودند، خوبه فکر پاپوش 

برادرم را   یبودم که قامت بلند و چهار شانه   دهی. هنوز نرس دمیبرادر، با پرس جو به اتاق عمل رس قراریب
 . دمیکه از اتاق عمل خارج شد د

  یو منتظر بودند. ب ستادهی. مادر و پدر سر پا ادمیدو می زندگ   یو به سمت تنها دلخوش  اوردمین تاب
 .ستمی گر یانداختم. همچون ابر بهار م  میدگزن  یخودم را به آغوش تنها حام  شانیتوجه به هردو

 منو ببخش.   یداداش..داداش -

 . دمیمادر را شن یصدا

 شو.  زونشیبعد آو  رونی ب ادی راز بذار ب -

لبخند    ی. رنگ به رخسار نداشت ولمی. از هم جدا شددیبه پشتم کش یدست نینکردم. رام یتوجه 
 . د یزد. در همان حال دست آزادش را باال آورد و شالم را جلو کش   یکج

 نگران نباش خوبم.   -

 گفت:   یبه مادر انداخت و با دلخور  ینگاه

 .  نهیکه خودش رو آخر خط نب  نیابیمن خوبم مامان حال راز رو در -

 به بابا انداخت.  ینگاه

 سالم حاج بابا.  -

 انداخت.  نیرام یشده   یچی به دست باند پ یجلو آمد نگاه  بابا

 بابا جان؟ یسالم، خوب کیعل -

 شانه ام انداخت   یدستش را رو نیرام

 خوبم ممنون. -
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 به اتاق عمل کرد.   یو نگاه  دیادامه خند در

 .  دیری بود سخت نگ  ییسر پا ی هیبابا چتونه اسمش اتاق عمله فقط چند تا بخ یا -

آورد و همچنان با حال   ی خودش نم یر من به روبه خاط   یول  دهیکش یادیدانستم که برادرم درد ز یم
 کند.   یم تیپر از دردش از من حما 

  ریبال و پر شکسته و اس ینکرده بود. همچنان همان پرنده   یفرق چی. حالم همی دیبه خانه رس باالخره
 با حوصله کمک کردم.   نی بودم. اما  به رام

 .میرفت  ییرایبه پذ ضی را عوض کرد. بعد از تعو  شیها لباس 

 شد.   دنینشست و مشغول د ونیزیتلو یرنگ جلو  یآب یاز کاناپه ها یک ی یرو  نیرام

 خواستم  به اتاقم بروم که مادر خطاب به پدر گفت:  یم

 

 . می_امشب مهمان دار

 گذاشت.  زی م یدستش را رو یروزنامه  پدر

 ه؟ یمهمون؟ ک -

 در آشپز خانه مشغول درست کردن شربت آلبالو بود. پاسخ داد. مادر

 زنگ زد.  یراه خانم مظفر  نی برگشتم ب تی که از خونه آبج صبح

 بود!  یسام در حرفش جد  ستاد،یا یقلبم لحظه ا  یاسم مظفر  دنیشن  با

 .  دمیشن یمادر را به سخت یصدا

 داغ شده بود.  میها گوش

 .  نجایا انیامشب م میبه حسام سر بزن می گفت: چند روزه آمد -
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گذاشت و به   ین یرا داخل س وانی دادم. مادر پارچ  شربت و چند ل  رییرا به سمت آشپزخانه تغ  رمیمس
 رفت.  ییرایپذ

 زد. ینشستم. پدرلبخند شاد نی رفتم، کنار رام ییرایآب خوردم. و به پذ یکم

 خونه.   انیه . خوبه که امشب محامد تنگ شد  یواقعا دلم برا -

 داد. نیرا به رام یشربت  وانیل مادر

 . یخون از دست داد  یلیخ  یر یجون بگ یبخور پسرم کم  -

 را از مادر گرفت.   وانیل نیرام

 ممنون مامان، نگران نباش خوبم.  -

 هم به من داد و با همان حالت دلخور گفت:  یوانیل 

 .  یپسرو به خطر انداخت نیهم جون خودت و هم ا یتوام بخور، رنگ به رخسارت نمونده با لج باز  -

 به من انداخت.  یو نگاه  دیرا سر کش  وانشینداشتم که بدهم. بابا ل ی را گرفتم و جواب وانیل

 . یاحمقانه نکن یهااز کار گهید دوارمیگذشت. ام ری خدا رو شکر بخ -

 را دستم داد.  وانیکه جو عوض بشه ل دیخند نیرام

 نشده خدا رو شکر.  یز یبابا گذشت رفت، چ یا -

 برداشت، همزمان گفت:  زیم  یرا از رو لشیبلند شد و موبا شیاز جا بابا

 .  رمیکمه بگو بگ ی. هرچمینداشته باش یکم و کسر   نیحاج خانم بب -

 و با لبخند سالم داد. گوشش گذاشت  یرا رو  لیموبا

 سالم حامد جان احوال شما...  -

و   یدوست نیشود؟ ا یتاب شدم. که امشب چه م ی. بدی طول کش یو بشش با پدر حسام کم  خوش
 شود؟   یخراب م ایخوش و بش آ نیا
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 با حسام دارند.    یچه رفتار  ایخدا

به صورت   یادی نشستم، مدت ز شی آرا زیم یجلو ،یصندل یو شکست خورده به اتاقم رفتم. رو آشفته
 شدم.  رهی ام خ دهیرنگ پر

 تمام روز در اتاقم ماندم.  نیدانستم که مادر با من قهر کرده، بنابرا یم

 بود. رهیدستگ یبه آمدنشان بود که در اتاقم باز شد. مادر با همان اخمش دستش رو کینزد

 .  ینکن  یز یو غر غر هم نکن. حواست باشه آبرور یبد اخالق رونی ب ای راز آماده شو ب -

 از جانب من نشد، اتاق را ترک کرد.  یحرف منتظر

زد که فقط خدا از آن آگاه   یبه دلم چنگ م یرا مرتب بستم، آشوب می. روسردمیپوش یساده ا لباس 
 بود. 

 برداشتم.   عی روشن شد، سر میگوش

 بله سام؟  -

 آرام بود.   شیصدا

 . میرسیم گهید قهیعشقم؟ تا چند دق یخوب  -

 . دمیلرزان نال  یصدا با

 ترسم.  یسام م -

 .  دمیرو به تنم مال  زیهمه چ ینترس من امشب پ یز یاز چ -

 به هم فشرده ام یلب ها فقط

 نداشتم.  یحرف  ییو توانا دیلرز یم 

 باش. یوراز حالت خوبه؟ تورو خدا ق -

 تکان دادم.  نییرا به پا سرم
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 کنم.  یم  یخوبم، سع -

کردم. دستم را  یمتر م میقطع شد، استرس سراسر وجودم را در بر گرفته بود. اتاق را با قدم ها تماس
 زنگ خونه بند قلبم را پاره کرد.  ی. صدادمیجو  یبه هم گره کرده بودم و لبم را م

 صورتم تکان دادم.   یجلو یر گرفته ام، دستم را همچون بادبزن کردم حرارت بدنم باال رفته و گُ  حس

  نهی. قلبم در سستادمیا ییخوش آمدگو یاز اتاق خارج شدم و کنار مادر برا دی ترس و اظطراب شد با
  یاو زندگ  ی شد ب  یچهار چوب در، دار و ندارم را به باد داد.مگر م نیحسام ب  دنیکرد. د یم یقرار  یب

 کرد.

 

مرا به آغوش   نیریش  یکرد. با لبخند یگرم  یو احوال پرس یخانم، مادر حسام با مادر روبوس الهه
 و کنار گوشم گفت:  دیکش

 .یو دل پسرمو برد یهمه خوشگل شد نیتو بشم ا یمن فدا یاله -

 .  میکرد یراسخ بود. روبوس  مشیر تصمواقعا حسام ب دم،یگز لب

 شما.   دیلطف دار -

 جمع شدند.  ییرایهمه در پذ یاز احوال پرس  بعد

 .دیجوش  ی.و سرکه مریهمچون س دلم

  یگاه مادر راض یگاه و ب یرا که با خود آورده بودند را به آشپز خانه بردم. از نگاه ها ین یری ش جعبه
 نبودم.  

 دانستم که از حال دلم خبر دارد. یم

آماده شده را پر از شربت آلبالو کردم، لرزش دستم را به   یها وانیگذاشتم. ل زیم  یرا رو ین یری ش جعبه
  ییرایشربت وارد پذ ینی قورت دادم و با س یوامانده ام را به سخت یکردم. آب گلو یکنترل م  یسخت

 شدم.  



 رت یجدال عشق و غ

82 
 

 شانه اش انداخته بود.با خنده گفت:  یکنار پدر نشسته بود و دستش را رو یمظفر  یآقا

 ؟ یپرس یاز ما نم  یحال   یمیقد قیبابا رف   -

 . دیخند پدر

 .  میاحوالتون یای جو میهر جا باش -

 نشسته بود.  ریسر به ز نیکنار رام حسام

 قفل شده اش متوجه حال دگرگونش شدم.   یدست ها از

 زد.  یرفتم و شربت تعارف کردم، لخند یمظفر  یسمت آقا به

 دستت درد نکنه دخترم، ماشاهلل.  -

 پدر کرد.  روبه

 . شنیماشاهلل بچه ها چه زود بزرگ م -

 بر داشت.   یوانیپدر بردم ل یرا جلو  ینیس

 دستت درد نکنه دخترم.  -

 گفت:   یمظفر  یجواب آقا در

 .میشیم  ریبله، در عوض ما پ  - 

 خانوم با خنده گفت:  الهه

 . دین یشون رو بب یان شاهلل عروس  -

 برداشتند.  یوانیمادر و الهه خانم گرفتم، هر دو ل نیرو ب   ینیان شااهلل گفت، س مادر

 تشکر کرد.  یخش دار  ی شد. با صدا  شتریو حسام گرفتم، تپش قلبم ب نی رام یرا جلو  ینیس

 ممنون.  -
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 جواب دادم.   یفی ضع ییباصدا

 

 نوش جان -

 

 به سمت آشپز خانه رفتم، قراری کشنده و مرگبار بود. ب   میوسط گذاشتم لحظات برا زی م یرا رو  ینیس

و خوش و   دنیدر حال خند یمظفر  یظرف ها آماده کنم. پدر و آقا یکردم خودم را با جمع آور  یسع 
 بش بودند، از دور مراقب حرکات حسام بودم. همچون سابق نبود!  

 

 مادر گذاشت  و گفت:   یپا ی. الهه خانم دستش را رومیاز شام دور هم نشسته بود بعد

 جان رو داماد   نی عاطفه جون، رام -

 ها.  ؟وقتشهیکن  ینم

 انداخت و جواب داد.  نیبه رام  یبا لبخند نگاه مادر

 خواد.   یواال از خدامه خودش نم -

 وارد شد دستش را باال آورد. یاز در شوخ  نیرام

 .دهیزن م  لی به من عل  یآخه ک -

 . دنیخند همه

 الهه خانم با خنده گفت:   -

 دلشون بخواد. ماشاالت باشه پسرم.   یل یخ -

   را به دهان گذاشت گفت: یکه قاچ موز   یدر حال یمظفر  یآقا
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 من قصد دارم پسرم رو داماد کنم.  -

خواستم از اون فضا خارج شوم   ی داد، دست لرزانم را مشت کردم. م هیمبل تک  یصاف به پشت  حسام
انگار الهه جون متوجه حالم بود. از آنجا که کنارش نشسته بودم نامحسوس دستم را گرفت و   یول

 وادار به نشستن کرد.  

 با خنده گفت:   یمظفر  یدر جواب آقا پدر

 .  یانشااهلل به سالمت -

بند    میسر جا یتمام فضا را پر کرده است. به سخت شیکرد که حس کردم صدا ی م  یقرار ی قلبم چنان ب 
 . بودم

 

 به من انداخت و رو به بابا گفت:  یجابجا شد، نگاه  یکم یمظفر  یآقا

 .  میکن شتریخواد رفاقتمون رو با وصلت بچه ها ب یدلم م یلی محمد جان خ -

 هنوز لبخند بر لب داشت جواب داد. پدر

 واال من از خدامه.  -

 

 و با خنده گفت:    دیسمت حسام چرخ نگاهش

 ! یپس خوبه ، توام موافق -

 جواب داد:  ییدستش را جابجا کرد، با خوش رو ح یکه تسب  یدر حال  رپد

 باشه.  یجان چ نیتا جواب رام میبله که راض-

 شده اش را در دست سالمش گذاشت و باتعجب گفت:    یچی جابجا شد و دست باند پ یکم  نیرام

 چرا من؟  -
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 لبش جواب داد.  یبا همان لبخند رو  پدر

 ب داره. دو تا دختر خو یمظفر  یخب آقا -

 حسام داشت؟   یبه خواهر ها یبود. چه ربط  دهیاز نهادم برخواست. انگار پدر من و حسام را ند آه

 داد.   یدست گردنش را ماساژ م کیبا   ریکه سر به ز دینگرانم سمت حسام چرخ  نگاه

 زود جواب گفت:    یلیخانم خ  الهه

 من هر دو نامزدن کردن. یدختر ها یجان ول نیبهتر از رام ینه نه اشتباه شده، راستش چه کس -

 کرد. یمظفر  یدر هم رو به آقا یبه مادر انداخت و با ابروان  یخانه عوض شد؛ پدر نگاه جو

 بود؟ یپس منظورتون چ  -

 لبخندش را کنترل کرد، پاسخ داد. یمظفر  یآقا

 حسام.   یبود برا راستش منظورم راز خانوم -

جابجا شد، گونه اش   یپدر کم یموضوع شده بود ول  یاز رفتار من متوجه   ییاصال جا نخورد گو  مادر
بلند به سمت اتاقم  یبرخواستم و با قدم ها یندانسته از جا زی زد. ماندن را جا یم  یبه سرخ یکم

 بر سرم فرود آمد.  نی سنگ یپدر همچون پتک یرفتم. صدا

 از اقوام هست.   یکی یان کرده راستش راز نش -

 در ُسر خودرم و اشکم روان شد.   پشت

 ادامه داد.  پدر

 از آشناها داده.  یکیشه، قول راز رو آقا بزرگ به  یالبته چند وقت م -

نرود   رونیبه ب میهق هق ها یدهان گرفتم که صدا ی. و دستم را جلودمیکوب یشان یکف دست بر پ  با
 رسوا نشوم. نیاز ا شی و ب

 مادر حسام عاجزانه بود. یصدا
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 .میواقعا ما راز  رو دوست دار د؟ یشه صرف نظر کن یبد شد واقعا نم  یل یخ -

 پاسخ داد.  پدر

 کرد. شهی نم  یواال شرمنده کار  -

 انداخت.  نیسام بر گوشم طن یصدا

 خوشبختش کنم.  دمی. قول مدیواقعا کار تمام شده؟ اگر نشده صرف نظر کن یجسارِت ول  د،یببخش -

 پدر چنان محکم بود  که قلبم را به چنگ گرفتم.  یصدا

 دختر منه.  یرو گهید ینه پسر جان اسم کس  -

 به پدر حسام ادامه داد.  خطاب

ما   یخونه   یتو  یدون  یو نوکرتم داداش، خودت خوب م میچشم من، تا آخر عمر برادر یقدمت رو -
 حرف، حرف آقا بزرگه، شرمندتم به واال.  

 در سکوت گذشت و پدر حسام سکوت را شکست.  یلحظات 

 . می بهتره به حرف دل جوان ها هم گوش کن یهستم ول انیبله در جر -

. ان شااهلل  دیشه جنگ یما سر جاشه با قسمت نم یو برادر   ی. نگران نباش دوستمیدیرس  ریما د انگار
 که خوشبخت بشه.

متحمل   طی من در اون شرا یرا به دندان گرفتم. چه زجر  میرا به آغوش گرفته و سر زانو ها مینوهازا
 داند و بس. یشدم، خدا م

 شدم.  یو هر لحظه شکسته تر از قبل م دیچی پ یملتمس سام به گوشم م یصدا

 

که  یبودم. زمان   لیهمه تحم نیکرد؛ سر شکسته و افسرده از ا یرا درک نم چارهی حال مِن ب یکس
  یصدا
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با خودم عهد بستم که همان طور که روحم از آِن حسام است، جسمم هم  میدی شان را شن  یخداحافظ 
 زمزمه کردم. دم،یفهم  ینم  یحال خرابم را کس ستم،یاز آن او شود. از ته دل گر

 قلب جا نداره!" نیا یتو  یبرو که بعد از تو کس  نم،یریبرو عشق ش زم؛ی"برو سام عز -

سمت تخت اشک   دمیشود. دو ی مادر وارد اتاقم م یدانستم به زود یزدم. م  یقلبم م  یمشت رو با
 نشده بودم که وارد شد.  ر ی گ یپاک کردم. هنوز خوب جا عیرا سر میها

 مگه نگفتم حواست باشه؟ ه،یدونستم خبر یم -

 . ستادمیبلند شدم و رخ به رخ مادر ا  میباره کنند. از جا  نیدر ا یشک نیرام  ایخواستم پدر  ینم

 یآمد آبرومندانه خواستگار  یدیمن و حسام نبوده، لطفا شر درست نکن. د نی ب  یز ی مامان چ نیبب  -
 نداشته.  یکرد. پس قصد بد

 دست به صورتم اشاره کرد.  با

 ه؟یصورت سرخت چ نیپس ا ستین یاگر خبر  -

 را در هوا تکان دادم.   میها دست

 اجبار شماست پشتم را به او کردم و انگشت اشاره ام را بلند کردم.   یبرا نایا -

 رم.   یبهشت هم نم دیدیکه شما پسند ییآقا نیرسه، من با ا ینم  ییاجبار به جا نیا دیفقط بدون -

 را بستم و آرام اشکم را رها کردم.   میبه سمت در رفت، چشم ها مادر

 نکن.   یز یآبرور  ،یهست یکس یباشه تو االن نشون شده  ادتیر صورت در ه -

 . دیرس یپدر به گوش م یدر خارج شد پشت سرش رفتم و در را بستم. صدا از

 کردم.  یگفتند حتما قبول م یاگر قبل از آقا جون م هیحسام پسر خوب  -

 گفت:   نیرام

 پسر خوشبخت شد.  نیبا ا  دیشا راز هم نظرش رو بگه دینشده بذار یز ی خب پدر من هنوز چ  -
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 گفت:    یمحکم یبا صدا پدر

 تمامش کن حرف، حرف آقا بزرگه.   نیرام -

کمرم شکست از   یخورد شدن کمرم بود. آر  ینشستن به معنا نینشستم. ا وارید یدر گوشه  پشت
 !دیایب می خواستگار رتری. چرا مانع شدم دامدیکه چرا سام زود تر ن دمی. عذاب کشییهمه زور گو نیا

 

 بلند تر گفت:   یبا صدا نیرام

 کدوم نشان؟ کدوم قول و قرار؟  د؟یکن یشه رو نم یبابا جان؛ فکر اون دختر که داره ذره ذره آب م -

 زد، ادامه داد.  یپوزخند

 . دمیند ی واال ما که خواستگار  -

 جواب داد. مادر

 . گهی بس کن د  ،یستینگه تو دست بردار ن یز یاگر خودش هم چ نیرام -

 نبودم.  یتاسف به حال زارم قادر به انجام کار  جز

 کنده از اندوه نوشتم. یرا برداشتم و با دل  اداشتمیرفتم، دفتر  زمیبه زانو گرفتم و به سمت م دست

 "من و تو..

 م،یهست یو تو همچون دوخط مواز  من

 " میرس یگاه به هم نم چیه که

 دفتر انداختم.  یحوصله رو  یرا ب خودکار

 سرم را بردارم.   عیباعث شد سر  میگوش توریدفتر گذاشتم. نور مان یرا رو سرم

 بود.  ی شخص پشت گوش قراریب دلم
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 را با پشت دست پس زدم و جواب داد. اشکم

 بله سام؟  -

 . دیرس یگرفته به نظر م شیصدا

 ؟ یسالم چطور  -

 جواب دادم.  بابغض

 باشم؟  دیبه نظرت چطور با -

 خوب باش. شهیراز خوب باش، هم -

 گفت؟ یپدرت چ یدیبه عهدم وفا کردم د من

 گفتم حرف حرف آقا بزرگه و من بدبخت مجبورم.   یدی. دشهینم یمن که گفتم بابا راض  -

 صحبت کنه.  گمینکن بازم به مامان م هیراز گر  ش،یه -

 نکن.   تی اذ نیاز ا شی ب نداره مادرت و دهینه فا -

 سکوت گفت:  یو بعد از کم دیکش یق یعم  نفس

 . نمیرو کنارت بب  یکس ارمیطاقت نم  یعل یکنم؟ به واال کاری راز چ -

 پاک کردم.  نییرا با نوک انگشتانم به سمت پا  اشکم

 کس.  چیکس، ه چیدم ه ی. قول مادیقلبم ن ی کس جز تو ،تو چیدم ه یسام بهت قول م  -

 . میصحبت نداشت  یبرا یمناسب طیکدام شرا چیه

 تماس قطع شد.  یخداحافظ  با

سر شانه مرتب   یرا رو  فمی. سام دم در منتظرم بود. کدمی رس  یشگیهم یقرارمون به سفره خانه  طبق
 کرده، جلو رفتم. با لبخند قبل از من سالم داد. 
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 !یکرد ریسالم د -

 لبخند زدم.  یسخت به

 .  امیب رون ی حوصله نداشتم از خونه ب  دیسالم ببخش-

 به من انداخت.  ی. نگاهمیدو وارد رستوران شد هر

 ! ؟یدید نهیآ  یاصال خودتو تو ؟یکن  یم ینجور یراز چرا ا -

 نشست و ادامه داد.   میرفتم و نشستم. روبرو یهمشگ ینزدم به سمت جا یحرف 

 ؟ یبر  یم نی خودت رو از ب یچرا دار  ؟ید یراز با توام چرا جواب نم -

 به چشمانش شدم.  رهی اشکم پر شد. دستانم را در هم گره کرده خ یکاسه  باز

هنوز من اون آقا رو   ینیب  ینم شه؟ یبا من رفتار م وانی ح هیمثل  ینیب  یکنم؟ نم کاریچ  یگ یتو م - 
   ؟یاز من دار  یبابا گفت نشون کرده شدم. چه انتظار   یول دمیند

 را تکان داد و ملتمسانه گفت:    سرش

با   یشه؟ فکر کرد  یدرست م ینخور  یز یچ یبرسون، فکر کرد بیراز تورو خدا کمتر به خودت آس  -
 کنه؟  یم ر یی تغ یز ی آزار خودت چ

 صورتم گرفتم. یرا جلو دستم

 ؟ یفهم  یتونم م  یسام من تحمل ندارم. نم -

 کرد آرامم کند. یسع

 باش.  یقو  یدونم سخته ول  یم -

 . دیکش ی و آه  دیکش شیبه موها ینگفتم دست یز یچ

جز   یکس نکهیرسم فکر ا یکشم! دارم به جنون م یم ی چ  یدون یمنم راحتم. به خدا نم یفکر کرد -
 رسونه.  یبخواد دست بهت بزنه منو به جنون م ایخودم کنارت قدم برداره 
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 .  دمینال  ناتوان

 دم.  یقول م شهیکس جز تو مالک من نم  چیسام ه -

 .میکرد یم یرا سپر  ی. لحظات سختمیکرد یو با غذا باز  مینزد یسفارش  یدو لب به غذا هر

 

  ری که مدت ها ذهنم را در گ یفکر  م،ی. هر دو در فکر بوددمید نشی نخورده، سوار ماش یاز غذا بعد
 نداشتم  را به زبان آوردم.   انی جرات ب یکرده بود، ول 

 سام؟  -  

 به جلو جواب داد:   رهیخ  ،یحال رانندگ  در

 جانم.  -

 دستانم فشردم. نیرا ب  فمیک یمکث کردم دسته  یکم

 خوام موضوع رو به داداش بگم. یم -  

 کرد؛ همچنان نگاهش به جلو بود.  یاخم

 و؟ یچ - 

 خوام بگم... یموضوع رابطه امون رو، م- 

 شد. رهی ترمز گذاشت. با بهت به من خ  یبه من انداخت و پا رو یتند نگاه

 زنده ات   نی راز؟ رام  یگیم یچ - 

چرا چشم به ناموس من   گهیجوابش رو بدم، خاک بر سر من، بعدش نم یذاره! من بدبخت چ ینم
 ؟یداشت

 گفت:  یآرام یفرمان زد، چشمانش را بست و با صدا یرو محکم

   ؟یوردبال رو سر ما آ نیچرا ا خدا
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خدا اون  یبه ناموس توجه داره، بخصوص اگه خواهرش باشه، ا یلی شناسم خ ی رو خوب م  نیرام من
 شه.  یم  یرتی شه غ  یمزاحمش م یدختر مردم که کس  یرو

خاتمه  شی پشت سر به حرف ها ی ها نیممتد بوق ماش  یبه صورت سرخش بودم. صدا رهی خ نگران،
 داد. 

 . دمیرا گز میرا روشن کرد؛ لب ها  نیماش

تنها راه  یهر دومون  رو بکشه، ول دم یاگر بدونه کمک کنه. شا دیشا یشناسم ول   یمنم داداشم رو م  - 
 .نهیهم

 فکر کرد.  یکم

 مشت هاشم به تنم بمالم.  هی پ دیباشه حاال که عاشق خواهرش شدم با - 

 را محکم به هم فشردم که نخندم.  میها لب

. نشستم و به میشد  کینزد ییفلز مکتیو هم قدم هم به ن میشد ادهی. پستادیپارک ا نیتر کینزد
 را به دهان برد.  نشیلب پا ستاد،یدست به کمر ا میاطراف نگاه کردم. روبرو

 ه؟ یجد متیراز تصم - 

 به چشمانش شدم.  رهیخ

 اوهم. - 

 دستم اشاره کرد. یبا حرکت سرش به گوش 

 پس زنگ بزن.  - 

 شد.  یدلم خال ته

 . نه خودت بزن - 

 آورد.   رونی را ب  شیبغل شلوارش کرد و گوش ب یرا تکان داد و دست چپش را  درج  سرش
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 تو.  دیبه ام ایخدا - 

 . دیبه گوشم رس  نیشاد رام شهیمحکم و هم  یرا گرفت. صدا نیرام  ی شماره

 داداش؟ یبه آقا حسام گل؛ خوب  ـ

 . دیکش قیعم یتکان داد و نفس  یدستش را باد بزن  سام

 داشتم. یشما، راستش داداش شرمنده ام عرض  یسالم به خوب  ـ

 سراسر وجودم را گرفت،   اضطراب

 . دیسام لرز یو رو شد صدا ریز دلم

 فرستم.  یکه م یآدرس  ای االن ب نیاگر امکان داره هم یداداش به خدا شرمنده ام ول ـ

 . تماس را قطع کرد و با فاصله کنارم نشست. دمی شن  یرا نم   شیصدا گریتهوع داشتم د حالت

 داد.  یحسام بود که به شدت تکان م  ینگاهم به پا د، یلرز ی. دستانم ممیکرد  اریدو سکوت اخت  هر

را تند   شی بعد قدمها یکرد کم  یما مکث  دنیتر کرد. با د  دیپارک استرسم را شد یدر انتها نیرام دنید
 کرد.

 . میستادیشد، هر دو ا کیما که نزد به

 . ستاد یکدام را نداد. رو به من دست به کمر ا چی به من انداخت جواب سالم ه  یاخم نگاه با

 ؟ یکن یم یچه غلط  نجایا ـ

 قورت دادم.    یرا به سخت میگلو آب

 داداش.  یچیه... ه ـ

 را بلند کرد و رو به سام کرد.    سرش

  شیخواستگار یاومد یفکر کرد ؟ین هم قدم شدبا خواهر م  یک یحسام به اجازه  ه؟یموضوع چ ـ
 .  نجایا شی اری ب یاجازه دار 



 رت یجدال عشق و غ

94 
 

 بود. سام به زبان آمد.   تی نشان از عصبان شی دستش تند بود و حرف ها حرکت

 .  میرو دوست دار  گریتورو خدا کمک کن. ما همد میندار یبه خدا قصد بد نیرام ـ

 . دیغر یدو رگه ا ی ورم کرد با صدا نیرام ی قهیگردن و شق رگ

 . رتمی غ یقدر ب  نیمن ا یعن ی. دیشما غلط کرد ـ

 دستانش را باال برد. سام

 داداش به خدا. ـ

 صورت سام شد.   یحواله   نیرام مشت

 زدم.   غیج

 داداش نزنش، تورو خدا.  ـ

 پشت دست به صورتم زد.  با

 دهنم را گرفتم،   یدستان لرزان جلو با

 کرد. اه یآمد روزگارم را س یکه از دماغ سام م یخون

 اش شد.  نهیبه س نهی را گرفت و س نیدست رام  سام

 منو بزن.  یراز رو نزن هر چقدر دوست دار  ـ

 

 کرد.  کیسام را محکم گرفت صورتش را به صورت سام نزد ی قهیبا دست سالمش  نیرام

 : دیپاره شود. غر دم یمن؛ رگ گردن برادرم چنان متورم شده بود که ترس یخدا

 و چشمت دنبال خواهرم باشه؟   ی با من رفاقت کن  یچطور تونست ید... لعنت ـ

 گذاشت.  نیدست رام یدستش را رو سام
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به تو  خواستمیفاصله امو ازش حفظ کردم چون نم  شهیخدا هم یبه خدا نظر بد نداشتم؛ به خداوند ـ
 . شیآمدم خواستگار  شبیکه د یدیکنم. د انتیخ

 بودم. یم یصم قیدو رف یلرزان شاهد دعوا یبدن  با

 .  دیغر نیرام

 حسام؟  یدخترا حساسم چطور تونست یرو یشناخت یخدا لعنتت کنه تو که منو م ـ

 بود.   یورزشکار  نیداشت و رام ی معمول یتفاوت که سام بدن نیدو هم قد بودند، با ا هر

زد و سام بدون دفاع   یسام را م یدر پ  یشده اش را مشت کرد و با ضربات پ یچ یدست باند پ  نیرام
 بود!   شیمشت ها یرایپذ

پراز   نیآمد. دست رام  یشد. از دماغ و لبشم هم خون م یشکست و خون جار   شیابرو ی گوشه
  دمیچرخ  یتاب و ناتوان دورشان م  یدستش باز شده. ب یها هیخون شده بود و مطمئن شدم که بخ 

 کردم.   یو التماس م 

 بسه تو رو خدا غلط کردم.   ـ

 یدورمان حلقه بستند، چند نفر سع یافتاد. از انجا که ظهر بود و هوا گرم، افراد کم  ن یبه زم سام
دست بردار نبود. آرزو کردم." خدا منو بکش   نیرام یشکم سام بلند کنند، ول  یرا از رو  نیکردن رام

 ن را گرفتم: یرام یزانو افتادم و بازو یراحتم کن! " بالخره به خودم جرات دادم و جلو رفتم رو

 من مقصرم. رهی تقص یـ داداش نزنش اون ب 

 زدم.    غیج

 کنم داداش.  یداداش تورو خدا... التماس م ـ

 . دیبند دلم را پاره کرد. غر  نیون رامپر خ نگاه

 رسم صبر کن!  یحساب توام م  ـ

 دادم.  یاحمقانه را به سام نم شنهادیپ  نیشده بود کاش ا  اهیس روزگارم
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دست   نی جدا کردند و به رام چارهی را از سام ب  نیرام یآمد با زور دو نظام  سی پل  یچه زمان دمینفهم
لباسش  یبلند شد. خون رو  یپاک کرد و به سخت بند زدند، سام با پشت دست خون دماغش را 

 با آن حال به من زد. یکردم. لبخند یم هیو گر دم یلرز  یبود. م دهیچک

 خوبم راز، بلند شو.  دمیمشت ها رو به تنم مال نیا هینکن؛ گفته بودم پ هیگر ـ

  نیبه زم رم،ی سر شانه ام را بگ فی نمانده بود ک   میبرا یبر زانوان ناتوانم گرفتم و بلند شدم. توان  دست
افتادم سام   نی کرد؛ به زم ینم ی ار ی میسمتش پا دمیبردند. دو   سیپل نیرا سمت ماش نیافتاد. رام

 . دیلرز  نیکه زم دیکش یادی فر نیسمتم رام دیدو

تمام توانم را جمع کردم و   عیسر  یل یخ ستادیشکنم. سام ا یمبهش  دست نزن که گردنتو  یلعنت ـ
 ها.   سی سمت پل دمیبلند شدم. دو

 . دیتورو خدا داداشمو نبر  ـ

 تلخ گفت:  یبا اخم  نیرام

 کارا نداشته باش.  نیبه ا یبرو خونه کار  ـ

 گفت:  ستیدانستم درجه اش چ یکه نم  ینظام

 نباشه آزاده.  یبزن بزن کرده اگر اون آقا شاک ابانی خ یتو شونیخانم ا ـ

 را به دست گرفته بود.  فمیملتمسانه ام را به سمت سام چرخوندم که ک نگاه

 سام؟  ـ

 ؟ یکن  یصداش م  نجوریزد. خدا منو بکش .چرا ا ادی فر نیرام

 .  دیدست زده بود غر کیبغل دستش که دست بند سام را به   سیبه خودش داد و به پل یتکان 

 هر دوشون رو بکشم آبرومو برن. دیبازم کن  ـ

را   نیرام  یبازو سی شود. پل یموقع باز م یکه ب یرا با هر دو دست گرفتم. خدا الل کند دهان دهانم
 گفت:  تی گرفت و با عصبان
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 . نمیبه جون مردم؟ سوار شو بب یفت یب   یمگه شهر هرته؟ بازو بزرگ کرد ـ

 . دیغر نیرام 

 خواهرمه! ه؟یک مردم

از جانم   زتر یتار شده بود. از دستان برادر عز دمیشد د ی م نییمعده ام باال و پا  اتیکردم محتو حس
من  یبود برا  یروز  نیچن دنی بود. مردن بهتر از د یپر از کبود  زی و صورت عشقم ن دیچک  یخون م

 . چارهیب

 

 یکنند. درجه دار  نیرا سوار ماش  نیکردند به زور رام یرا باز کرد. سع  سیپل نی در عقب  ماش یسرباز 
 . به سمت سام رفت: دیرس  یکه فرمانده به نظر م

 .س یمرکز پل  دیایب دیدار  یتیشما هم اگر شکا ـ

 سمت برادرم.    ینگاهم سمت سام بود و گاه  یگاه ستم؛یگر  یابر بهار م  همچون

 کند.   تی دادم که ازش شکا ینشست؛ به سام حق م سیپل   نیداخل ماش نیرام

 از اسارت برادرم فشرده شد.  قلبم

 سام از پشت سرم بالند شد:  یصدا

 .  دیمشت ها حقم بود لطفا آزادش کن نیو ا  میهست قیندارم ما باهم رف   یتینه... شکا ـ

 محو زدم.   یهمراه با لبخند ق؛یعم  ینفس

گرفته و   یو بغلش کردم، با صدا  دمیبه سمتش دو یمعطل  یآزاد شد. به سمتم آمد، ب نیرام  بالخره
 گفتم:  انیگر

 ـ داداش غلط کردم... داداش تو رو خدا منو ببخش.  

 پر ابهتش گفت:  یکرد با همان صدا میگذاشت و همراه میبود؛ دستش را دور بازو  یعصبان هنوز
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 فعال حرف نزن.   ـ

 را بر گرداند گفت:  شی رو نکهیپشتش به سام بود. بدون ا م،یقدم جلو رفت چند

 . یکن یم  یچه غلط نمیبب  ای توام ب ـ

. نگاهم به دستش بود. متوجه شدم  داشتمیقدم بر م  نی سرو صدا دنبالمان راه افتاد. کنار رام یب سام
نبود که  یز ی دستش چ یز یخون ر گرید یف زدن نداشتم و از طرف جرات حر  یدارد. از طرف  یز یخون ر

 گفتم:  یآرام یسکوت کنم. با صدا

 .  ادیداداش دستت داره خون م ـ

 همان ُتن محکمش گفت:  با

 به درک.  ـ

 بلند کنارش حرکت کردم. یبا قدم ها  بای قدم تقر چند

 هاش باز شده.   ه یداداش فکر کنم بخ ـ

 به صورتم انداخت:  یتند نگاه

 .  زهیتمام خون بدنم بر ییآبرو یب نیبه جهنم، همون بهتر از ا ـ

 آمد:  یکم پشت سرمان م  یبه سام انداخت که با فاصله  یرا به دندان بردم. نگاه لبم

 گرفته.   دیمنو ناد رتیاز خواهر من که غ نمیدونست، ا یکه خوب اخالق منو م قمیاون از رف ـ

پلک زدن ساده هم جرات نداشتم به سام  کی یبه اندازه  یدهانم گرفتم. حت  یلرزانم را جلو دستان
 نگاه کنم. 

 آرام گفت:  سام

 به خدا شرمنده اتم.  نیرام ـ
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  ری دست سالمش را ز دهیداد. مشخص بود درد امانش را بر یزد و سرش را تکان یپوز خند نیرام
 جمع شده گفت:   یگذاشت با صورت شیدست زخم

 زنم.   یبرو خونه بعد بهت زنگ م ـ

 . ستادیا نیبه من انداخت و رخ به رخ رام یو راهمان را سد کرد. نگاه نگران  دیدو سام

خودم تمام مشت هاتو   یعل یباهاش نداشته باش، به واال  یتورو به خدا کار   یول رمی من م نیرام ـ
 خرم.   یبه جون م

 محکم بود.   یآرام ول  شیاش زد. صدا نهی تخت س نیرام

 . ایچشمم ن یفعال چند روز جلو ، یالزم نکرده تو نگران خواهر من باش  ـ

 کرد. و از جهت مخالف رفت:  یخداحافظ  یآرام ینگاهم کند با صدا نکهیبدون ا سام

  یحاکم بود. سر راه جلو ینیترس آور بود. جو سنگ می برا  نی. سکوت ماشمیشد   نیرام  نیماش سوار
 پر از باند برگشت.   یا سهیبعد با ک یشد و داخل رفت، کم  ادهی . با همان اخم پستادیا یدارو خانه ا

 .  ستادیخلوت ا یگوشه ا یرانندگ  یعقب انداخت. بعد از کم  یرا به صندل سهیشد و ک  سوار

  یکی  ،یباند خون یها هیباند ها را بر داشتم. ال ی سهیباز کردن باند شد. به عقب برگشتم و ک مشغول
باز   شیها  هیزخمش چشمانم را بستم، بخ دنی. با ددیکاه یشد و از عمر من م یباز م  گریپس از د

 ام گرفت:  هیشده بود. گر

 .مارستانی ب میحتما بر د یداداش باز شدن با ـ

 به من نداد. یباندش شد و جواب  ضیتعو مشغول

 

همان   یآشغال بزرگ فلز  شد و داخل سطل ادهیگذاشت و  پ  سهی را داخل همان ک  یخون ی. باند ها
چشم   یرا رو  میآفتاب  نکیشد و حرکت کرد. ع نی انداخت. تحمل اخمش را نداشتم. سوار ماش یک ینزد

 . رد. تا خانه باز هم سکوت ک دیرس   یگرمتر به نظر م می که ما داشت یگرم تابستان با حال یزدم. هوا
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 . مادر نگران به سمت در آمد. میدیخانه که رس به

 دلم هزار جا رفت.  شم؟ی ناراحت م یگینم ؟یدی خر  یقشنگ یرو برا یراز گوش   د؟ییشما کجا ـ

 به جلو حرکت کرد  نیرام

 سالم مامان نگران نباش با من بود.   ـ

 را بلند کرد و به بابا سالم داد.   دستش

 .یسالم بابا خسته نباش  ـ

 سالم دادم.  یبه مادر نداده بودم. به ارام یجواب  هنوز

 سالم مامان نگران چرا؟ حالم خوبه.   ـ

  دید یعالمم نکند. چرا که اگر مادر م یرسوا شی چشمانم داشتم. که سرخ یرا رو یآفتاب  نکیع هنوز
 ول کن ماجرا نبود. 

 

زدم. دستان  یدور م  تخت انداختم، آشفته و بد حال اتاق را یرا رو  فمیوارد اتاقم شدم. ک مهیسراس
را  میدهانم گذاشته و دندان ها یکه سراسر وجودم را در بر گرفته بود جلو  یمشت شده ام را با استرس

را از   میو گوش  ستادمیوسط اتاق ا  د،یتپ یبه گوشتم فشردم. لرزش بدنم آشکار بود و قلبم به شدت م
سام و شماره اش را از حافظه پاک کردم. شماره اش را   یها  امی و تمام پ دمیکش رونی مانتوام ب بیج

 گرفتم هنوز بوق نخورده پاسخ داد. 

 ؟ ییراز توا ـ

 بله. ـ

 نزدت که؟  نیرام ؟ یخوب ـ

 یاشک شور به دهانم شوم، هق هقم را کنترل کردم و با صدا زشی تا مانع ر دمیلبم کش یرا رو دستم
 گفتم:  یف یضع  یلیخ
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 سام من خوبم نگران نباش.  ـ

 مکث کردم.   یکم

  نیاگه مادرت تورو با ا ؟یی؟کجا یدرد دار  یلیشد. خ  نجوریسام ببخش همش مقصر من بودم که ا ـ
 ! فتهیپس م  نهیوضع بب

و عوض کردم. سرو صورتم رو هم  دمیاالن لباس خر نیحقم بود ناز شستش. هم ست،یمهم ن ـ
 دونه بادمجان گنده کاشته.  هیچشمم  ریشستم. نگران نباش فقط ز

 به در انداختم و با عجله گفتم:  یآرامش من است. نگاه  یخنده برا نیدانستم ا یو من م  دیخند 

ها و   امی نده، باشه؟ تمام پ امیپ  ایعنوان  به من زنگ   چیاصال...اصال به ه نی سام  منو ببخش؛ بب-
 شماره ات رو پاک کردم. 

 دادم:  صینگرانش را تشخ  یصدا

 کنم دختر.   یراز چطور از حالت با خبر بشم آخه؟ دق م  ـ

 سرم گذاشتم:  یرا رو دستم

 قطع کنم.  دی؟ با یندار  یفعال کار  رمی گ ینگران نباش خودم تماس م ـ

 مواظب خودت باش.  یباشه برو ول ـ

 هستم خداحافظ.  ـ

درک   یتماس را پاک کردم. حال زارم را کس نی نشدم و زود تماس را قطع و آخر شیفظ خداحا منتظر
پرت کردم کنار دستم. من با عشق سام شاد بودم،   بای را تقر یتخت نشستم و گوش یکرد. لبه  ینم

را تجربه کنم. خم شدم و   یگنجد که بعد از سام شاد ی نم  المیخوب عالم. در خ  یسرشار از حس ها
 ستادهیا می انداختم که روبرو نیرام یبه پاها یچشم نگاه ری دستانم گرفتم. در باز شد، از ز نیسرم را ب

بود که وحشت کرده و خودم را جمع   یبرادرم چنان درهم و عصب  یبود. سرم را بلند کردم. چهره 
 گفت: بم و خشک  یلیخ  یکردم. دستش را سمتم دراز کرد و با صدا

 رو بده. لت یموبا ـ
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به چشمانش نگاه کنم،  نکهیرا از کنارم برداشتم بدون ا  لیوامانده ام را قورت دادم و موبا یگلو آب
 . ستیاز سام ن یشماره ا ای  امیپ چیکه ه دمیکش  یکف دستش نهادم. ته دلم نفس راحت

 اش گذاشت:  یشلوار ل   بیرا گرفت و داخل ج میگوش

 ؟یدیفهم یداشته باش یتماس  نیپسره کوچکتر نیبا ا نمیعنوان نب  چیبه ه ـ

 کرد.  انیاش را محکم ب یدیفهم

 سر انگشت؛ اشکم را پس زدم و با تکان دادن سرم نشان دادم که حرف ، حرف اوست.   با

 اشک هات رو داره؟  ن یاون ارزش ا یکن ینکن. واقعا فکر م هیگر ـ

 جواب دادم. یخش دار  یهمچون گردو قورت دادم و با صدا یرا همراه بغض میگلو آب

 داداش اون... ـ

 را باال آورد:  دستش

 نگو راز.   یچیه ـ

 گفت:  یصورتم گذاشتم. با ناراحت  یدستم را رو شرمسار

 یپسرا رو ن یتر رتی غ یب  یحت یدون  یداره؛ تو نم  رتیخواهرش غ   یبرادر چقدر رو هی یدون یتو نم ـ
  یچطور فکر آبرو ؟یکن  یکارت نابود م نیمنو با ا یشوند. چطور فکر نکرد یم یرت ی ناموس شون چه غ

 راز ؟؟؟ یمن و بابا رو نکرد

  نیچن نیو در دل خودم را لعنت فرستادم که چرا از روز اول به سام بله دادم و ا  ختمی وقفه اشک ر یب
دادم. با   یبه او حق مبود و   ریبه هم خورده بود. برادرم از من سخت دلگ  میعاشقش شدم. زندگ

 گفتم:  یفی ضع یل یخ یصدا

  شتریکدوم مون پا از ب چی وقت ه  چیتو رو داشتم. به خدا ه رتیغ یداداش به خدا من هوا ـ
 .میازحدمون نگذاشت

 کردم.   شیرا تکان داد و به سمت در رفت. پشتش به من بود.  بلند شدم و صدا  سرش
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 داداش. ـ

 برنگشت.  یول ستادیا

 هم گره کردم. و با شرم گفتم: را در  دستانم

 نگو. تورو خدا. یز یمامان چ ایتورو خدا به بابا  ـ

 گرفته جواب داد.  یصدا با

 یبد کرد ،یگرفت که کمرم شکست. راز بد کرد یرا به باز  رتمی بگم؟ بگم چنان خواهرم غ یچ ـ
 خواهرم.  

گرفت.   دنیبه شدت لرز میرا نداشتم و به زانو افتادم و شانه ها  نیرام یهمه دلتنگ نیتحمل ا گرید
 نیسنگ میحرف برادرم برا  نی."خدا خالصم کن." چقدر ادم یرا به مشت گرفتم و چنگ زدم و نال میزانو

دارم با سام او  یدر هر د شهیرا داشتم و هم  رتشیغ یکه من در هرحال  هوا یو زجر آور بود. به راست
رفت و من خاک بر سر تا مدت ها    رونیب  نیرا حفظ کرده بودم. رام ممیه و حر را در نظرم داشت

عرق    سی کولر اتاقم روشن بود بدنم خ نکهیحال برخواستم و شالم را از سرم باز کردم. با ا  یب ستم،یگر
بود. ناتوان دست بر زانو گرفته؛ بلند  یهمه سخت نیعرق عرق شرم بود. عرق هجوم ا  نیا یبود. آر 
برادرم را هم    م؛یتخت انداختم. سرنوشتم مشخص بود. من تنها حام یرا در آوردم و رو میمانتوشدم. 

 دهم.  یاجبار  ی تن به ازدواج  دیبا گری از خود رانده بودم. مطمئن بودم د میبا کارها

  یجان در بدن نداشتم و حس سبک  ییتخت افتادم و چشمان خسته ام را بستم. گو یرو ناتوان
 کردم.  ینی ریش

 

را چند بار برهم   میو منگ بودم. پلک ها جیگ دم،یکنارم د یکه گشودم مادر را با چادر و روسر  چشم
 را گرفت:  میرا در دستم حس کردم. مادر شانه ها  یخوردم که سوزش یفشرم؛ تکان 

 دخترم بلند نشو ُسرم دستته!  ـ

را به بخش فرا   یکه دکتر  یپرستار  یزدم، صدا دیگاهم سقف و اطرافم را دحواسم جمع شد، با ن تازه
 حال نگاهم را به مادر دوختم. یهستم. ب مارستان یرساند که در ب  نیقیخواند مرا به  یم
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 شده؟  یمامان چ ـ

 ام را کنار زد:  ختهیر یو موها دی کش  میشانیبه پ یدست

   ؟یدیدخترم حالت بد شد مگه نفهم ـ

 تکان دادم:  نیحال سرم را  به طرف  یب

 شد.   یرو م ریداشتم و دلم ز یدونم سر درد بد  یفقط م ستین  ادمی یز یچ ـ

 تکان داد: نیرا به طرف   سرش

هر چقدر صدات   نیعصر رام شه،یم  نیهم دیدار فیاز خونه تشر رونیظهر ب   یگرما یمعلومه وقت ـ
لحظه چنان  کی برادرت  یدون یانگار بهش الهام شده بود، نم  ،یجواب نداد یعصرانه بخور  یای کرد ب
  ونماز تو ا نی .  ادید هوشیسمت اتاقت و تو رو ب دیشده!" دو یدستش رو پرت کرد گفتم "چ یلقمه 
 . نیاز رام

 نداشت.  یتیبود که اهم یز ی بند دلم پاره شد و به شدت نشستم، سوزش دستم تنها چ یا لحظه

 گفتم:  دهیبر دهیبر

 شده.  یشده؟ داداش... داداش چ یچ...چ ـ

 اورژانس گرفت و بلند پرستار را صدا زد. یدستم را گرفت و سرش را به سمت پرده  عیسر یلی خ مادر

 پرستار ... پرستار... ـ

 به من انداخت.    ینگاه ینگران  با

 ؟ینشده بابا  چرا هول کرد یز یچ ـ

 دست آزادم دستش را گرفتم:  با

 مامان...مامان داداشم کو؟ ـ

 پرده را کنار زد:   پرستار
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 شده خانم؟ یچ ـ

 را نشان داد.   میدست خون مادر

 .رهی سرمش کنده شده داره خون از دستش م ـ

 ...پرستار با اخم جلو آمد و دستم را گرفت. دمیاز کشکه به شانه ام آورد در یبه زور مادر و با فشار  

 با خودت؟  یکرد کاریچ ـ

 . دمیو سام بود. نال ن یرام یدستم را چک کرد و رفت. تمام حواسم پ یبه حرفش نکردم. کم یتوجه 

 کجاست؟  نیمامان رام ـ

 وارد شد و مشغول شد از اول سرم را وصل کند. مادر پاسخ داد.  پرستار

اش   هیهاش باز شده االنم از اول بخ  هیدونم چکار کرده که بخ ی. فقط نم ستین یز یگفتم که چ ـ
 !  دیعوض شد  نقدریا هوی دونم چرا شما دوتا  یکردن. من نم

با خودش فکر کرده . حتما ستیو سام ن نیمجدد رام ی. که موضوع دعوادمیکش  یراحت  نفس
 هراسان به اتاقم آمده.  نینچنیکردم که ا یخودکش

به من انداخت و سرش را   ینگاه  نیشد. رام انی اورژانس نما یاز پشت پرده  نی پدر و رام یچهره  
 میرا قورت داده و لبها میدادند که چقدر شرمسار بودم. آب گلو یتکان داد. فقط خدا م نیآرام به طرف

 را به هم فشردم. 

که از   ی سپس با نوک انگشت شستش اشک د،ی. دستش را برسرم کشستادیجلو آمد و کنار مادر ا پدر
 گفت:  یپاک کرد، با مهربان دیچشمم چ یگوشه 

 ؟ یرو خبر نکرد ی بابا جان؟  حالت بد بود چرا کس  یخوب ـ

 جواب دادم:  یآرام به

 شد!  یدونم چ یخوبم بابا جان نم  ـ

 گفت:  یهمچنان با دلخور  مادر
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  یدرست م یچند هفته مدام اعصاب خورد نیا یدوتا بچه ط نیکارم غلط بود ا یدونم کجا ینم
 کنند.  

 اشاره کرد.   نیبه دست رام  شتریب  تی باعصبان

 ها رو نگه داره. هی بخ  نینتونست چند روز ا کلشهی دومتر ه نی مرد گنده رو بب نیا ـ

 دستش را باال آورد و مادر را به آرامش دعوت کرد:  بابا

 شما رو درک کنند.   یکه حرف ها هیدوتا جور نیجاشه، نه حال ا نجایحاج خانوم آرام باش نه ا ـ

از رفتار پدر و مادر که مثل    م،یبعد به خانه برگشت یمدت م،یگفتن نداشت  یبرا  یحرف نیمن نه رام نه
 گرفتم.   شیدر مورد من و سام نزده، راه اتاقم را پ یحرف نیسابق بود مطمئن شدم رام

  ییرا آماده کرده و به حمام که در راهرو  میحال لباس ها  یمتنفر بودم، ب  مارستانیب  یآنجا که از بو از
و هق هق کردم.  ختمیآب اشک ر دوش ریبود رفتم. حس و حال نداشتم؛ ز نیکه اتاق من و رام 

از او   یور د دمیترس یداد. م یممکن بود. هجران سام مرا به فنا م ری محال و غ میاز سام برا ییجدا
 داد.    یموضوع مرا عذاب م  نیعادت شود وا میبرا

شام پدر، همان طور که مشغول   زیشام حاضر شدم و چند لقمه به زور خوردم. سر م زی اکراه سر م با
 بود گفت: خوردن 

 . میآقا بزرگ دعوت  یفردا شب همه خونه   ـ

 رها کرده و بلند شدم.    زیم یناتمامم را رو یکس را نداشتم غذا چیو ه زیچ چیه یاصال حوصله  

 دستت درد نکنه مامان. ـ

 به بشقاب دستم انداخت:   یبردم. نگاه ییظرفشو نگیرا برداشته و به سمت س بشقابم

 !!!  ینخورد یز یدخترم تو که چ ـ

 گذاشتم جواب دادم. یم نگیس یکه بشقاب را رو یدر حال  ـ

 ندارم.   لیم ـ
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 زود آشپز خانه را ترک کردم.  یلیاز آقا بزرگ و اسارت من بدبخت شود خ  یحرف نکهیقبل از ا 

  زمیت م. پشرمیاز سام بگ یخواست خبر  یراست به سمت پنجره، چقدر دلم م کیاتاقم رفتم و  به
شد   یم یگذاشتم و آنچه بر ذهنم جار  زی م یآورده، رو رونیب  زیم یرا از کشو اداشتمینشستم و دفتر 

 کاغذ آوردم.  یرو

 تو،  یدلتنگ

 به خاک نشانده...  ی همچون ماه مرا

 !تو

 ی اتیهمچون آب ح  میبرا تو

 ... یدانست یم خوب

 من مجنون محال است.  یتو برا  یب  یزندگ

 ... یدانست یم خوب

 زند. یم ادیتنم، تو را فر  یسلول ها یذره  ذره

 جانم. آرام

 و جهانم. جان

 محبوب قلب قلب خسته ام! یا

 گرد باز

 

 شو.  میزندگ  لی دل گرید یو بار  بازگرد

   دن،ید بایز یبرا یلیدل

 .دنی شن با یو ز ستنیز  بایز
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 . دنینفس کش یبرا یل یهمه مهم تر دل از

 

شدم. پرده   دهیبه سمت پنجره کش ار یاخت  یدفتر را بستم و بلند شدم. ب دم،یاز ته دل کش قیعم یآه
حس   نهیرا در س  شیتابم را که داغ  یقلب ب  یسام کم  یشگیهم یجا دنیخواستم با د یرا کنار زدم، م 

 آرام کنم.   کردمیم

به اطراف انداخت و   یباز کردم. نگاه  شوکه شدم پنجره را شی شگیهم یسام، درست جا دنید با
 سمت پنجره . دیدو

زد و   یلبخند ستاد،یپنجره ا ریسر برسد. سام به ز نیبه پشت سرم نگاه کردم مبادا رام ادیاسترس ز با
 نجوا وار گفت: 

 نکرد؟  تتیاذ ن یرام ؟یسالم خوب  ـ

 اطراف را نگاه کردم.  یسالمش را ندادم، با نگران جواب

 . دهینفهم نی زود برو تا رام  ؟یکن یم  کاری چ نجایسام تو ا ـ

 . دی را تکان داد و نگاهش به اطراف چرخ  سرش

 ؟ یفقط بگو خوب رمی باشه م ـ

 آره خوبم، تورو خدا برو .   ـ

 باشه رفتم مراقب خودت باش.  ـ

 کرد.  ینه پارک مرا دورتر از خا  نشیماش شهی، هم دیدو وار یسرعت  از کنار د به

 بند دلم پاره شد:   نیرام  یصدا با

 ؟ یکن  یم کاری راز چ ـ

 گفتم:   دهیبر دهیبر دم،یقلبم گذاشتم و به سمتش چرخ یدستم را رو شوکه
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 !یچیه...ه ـ

کردم که سام دور شده   یبرد و اطراف راه نگاه کرد. در دل دعا م رونیکنار زد و سرش را از پنجره ب  مرا
 .ندیاو را نب  نیباشد و رام

 

 را داخل آورد و نگاه تندش را به من انداخت و با اخم گفت:   سرش

 پس؟    یکن یم کاری چ نجایا ـ

 داده بودم جواب دادم. هیتک  واریدادم؛ در همان حال که به د رونی حبس شده ام را آرام ب  نفس

 هوا بخورم.  یپنجره رو باز کردم کم  یچیه ـ

 کنار رفت و برگشت سمتم. د،یرا بست و پرده را کش پنجره

 ؟ یزد یحرف م  یبا کس یانگار داشت یول ـ

 یآن نشستم و جسورانه نگاه تند  یبه خود بدبختم مسلط شدم و به سمت تخت رفتم و لبه  کالفه
 همچون خودش کردم: 

 یاست که زد  چارهینبود؛ اگر منظورت اون ب یکه کس یدینفس هم نکشم؟ د یخوا یم هیچ ـ
که بخوام باهاش حرف بزنم؟   ادیاز کجا بدونم اون م  اد؟ی اون نبود اصال جون داره که ب یداغونش کرد

   ؟یشه راحتم بذار  یداداش گفتم غلط کردم اشتباه کردم م

  یبرا ی تالش نیمظلومم افتادم که کوچک تر رایکبوِد  یچهره  ادیدستانم گرفتم و به  نیرا ب سرم
صورتم  ی. دستانم را رودیغلط میگونه ها یاشک بر رو یتاب  یب  تی نکرد . در نها نی از دست رام ییرها

 گفت:  یبم  ی. دستش را دور شانه ام انداخت و با صداستمیگذاشته و گر

 ... قمیخواهرم و رف  دمیچطور نفهم ـ

 د.به من دا یرا خورد و تکان  حرفش

 کنم از دستت ؛ راز؟  کاری شه، چ ینکن حالت بدتر م  هیبسه گر ـ
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به پهلو افتادم.  دمیبعد بلند شد و اتاق را ترک کرد. خودم را باال کش  یصدا هق هق کردم لحظات  یب
  یهم که نامشخص.... دستم را رو  یخواستگار مجهول، زمان خواستگار  یسرنوشتم مشخص نبود، آقا

 سزاوار رنج و عذابم؟!  نیچن نیکردم که ا یچه گناه ای. خدادمیسرم گذاشتم و نال 

 من قهر کردم  ای . آره خدارمیگ یخونم و نه روزه م  یتا مشکلم حل نشود نه نماز م ا یباشم خدا گفته

مکرر   یبا صدا یحال   یبا بکرد. صبح   تیبه بالشت سرا میپلک ها یرا بستم و اشک از ال چشمانم
 مادر چشم گشودم. 

 است. ازدهیراز پاشو ساعت  ـ

 پشتم را به مادر کردم:  کالفه

 باشه نه دانشگاه دارم نه کار.  ازدهیمامان ولم کن  ـ

 شانه ام زد:  یرو

 .  یبه سر و ، وضعت برس یکم یر یدوش بگ ،یبخور  یز ی چ  دیبا میشام دعوت   ـ

 ام بردم:  ختهی بهم ر یموها  نیب ینشستم و بالشتم را به بغل گرفتم؛ دست کالفه

 .  دیدوره گشتنتون ولم کن نی بابا شما هم با ا یا ـ

 دهانش مشت کرد:   یدستش را جلو مادر

 . یزن  یحرف م   یها حواست باشه با ک یادب و تند خو شد یب  یلی...ِا... راز خاِ 

با مادر را نداشتم.   یر یدرگ یخراب و مشوش بود که حوصله  را به هم فشردم، آنقدر اعصابم چشمانم
 رفتم و دستم را بلند کرد:  نیی از تخت پا

 .  دیباشه ببخش ـ

 نهیرفتم. صورتم را شستم و از آ سی از جانبش نشدم و از اتاق خارج و به سمت سرو یحرف منتظر
  یم  شیحث ازدواج مرا پدانستم شب هنگام ب یانداختم. خوب م نمیغمگ یبه چهره   ینگاه ییروشو



 رت یجدال عشق و غ

111 
 

و پدر سر کار بودند. صبحانه نخوره منتظر    نیبودم که معاف از رفتن شوم. رام یکشند، به فکر راه فرار 
 عصر بود که مادر آهنگ رفتن سر داد. کیبه غذا نداشتم. نزد یلیوقت نهار شدم. و نهار م

 . میبه خانم بزرگ کمک کن میزودتر بر  دیراز برو اماده شو با ـ

 خواندم. کتاب زبان را بستم.  یسام را نکنم مثال کتاب م یهوا نکهیا یمبل لم داده و برا  یرو

 . امینم ستیمامان من حالم خوب ن ـ

 .ستادیا میجلو آمد و روبرو  مامان

 . یزشته تو نباش   ؟یاینم یچ یعنی ـ

 نشستم و کالفه کتاب دستم را سمتش گرفتم:  صاف

 .  دیبودم و حال نداشتم دروغ هم نگفت ضی مر دیبگ ؟یچه زشت ـ

 زد:   ادیفر بایتقر تی کرد و با عصبان یاخم

 ؟  یما رو هدف گرفت  یچرا آبرو ؟یقدر عوض شد نیمدت ا نیچه مرگته تو؟ چرا ا ـ

 دندانم را به هم فشردم و لرزش لبم را تحمل کردم. با بغض در گلو گفتم:  یاز شدت ناراحت ـ

خوام با   ی بدم. نم یخوام تن به ازدواج زورک   یچه مرگمه؟ چرا عوض شدم؟ خب معلومه من نم ـ
به   یچرا کم ؟یکن  یکه دخترتو درک نم  یهست یکنم. شما چطور مادر  یشناسم زندگ یکه نم یمرد

 شما... یدرد منو بفهمه ول   دیداره با رتی مرِد و غ  کیکه   نیچرا رام ؟یدرد و دل من توجه ندار 

  یشدم. با دهان  مانی کردم، و زود پش یم یبا مادر تند نی بار بود چن نیقادر به صحبت نبودم. اول گرید
 به من بود:  رهی باز خ

بلکه به    ادی بذار پسره ب  یکن یلج م  نقدریچرا ا تهیما خوشبخت یآرزو م؟یخوا  یمگه ما بد تو رو م  ـ
 دلت نشست.

 تکان دادم.   نیرا به طرف سرم

 .  دیو بدوز دیخودتون ببر یبرا ی آقا دستش به من بخوره حاال ه نیذارم ا ینم  رمیمامان بم نی بب ـ
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بودند به سمتم آمد و با   ستادهیا یکنار در ورود نیغرش پدر بند دلم را پاره کرد. همراه رام  یصدا
 : دیرخ  غرس یچشم و صورت 

. مگه یبزن یرو حرف ما حرف  یبخوا یکن  یتو غلط م ؟یهمه زبان رو از کجا آورد  نیچشمم روشن ا -
 ها؟!  ؟یآبرومو از سر راه آوردم که تو خود سر شد

 گریدانستم د یم  ینداشتم. به خوب یزد که تا سکته فاصله ا یحرف م تی محکم و با جد چنان
 را ندارم.  نی رام تی حما

 

دستان قدرتمندش گرفت و به شدت   نیرا ب  میبه دهان پدر، جلو آمد و بازو ره ی زده بود و خ خشکم
 : دیتکانم دادم و به صورتم غر

جنازه ات بره    دیبا یر ی کنم، اگر هم بم کارتی دونم چ یم  یکن  یبا مادرت حاضر جواب گهیبار د کی ـ
 ؟ یپول کن کی یسکه  لیفام یمنو تو یخوا یخونه اون پسر، م 

تار شده بود  دمید خت،یر یاز چشمانم م یالب یشدت تکانم داد، الل شده بودم و اشک همچون س به
 و با اخم گفت:  دیکش رونی جلو آمد و مرا از دست پدر ب نیکه رام

 حالش بده؟ چه وضعشه آخه بابا جان؟   ین ی ب ینم  یبابا ولش کن بازوش و خورد کرد ـ

مبل نشست، مادر به سرعت   نی تر کینزد یو رو دیاش کش یجو گندم یموها نیدستش را ب  پدر
 زد:   یسمت آشپز خانه رفت و همچنان غر م

چون و چرا    یب  یازدواج کن  دیگقتن با یم یوقت م؟یمگه ما حق انتخاب داشت م؟یمگه ما جوان نبود ـ
 ندارن.  ایزمانه شرم و ح  نیا یبچه ها میکرد یقبول م

 سمت اتاقم پا تند کردم و گفتم:  به

 . یدیرس یآخه به عشقت م  یکرد یاعتراض م  دمینبا ـ

 و گفت:  دیبه آغوشش کش نی برداشت رام یبه سمتم قدم پدر

   د؟یاریبهش فشار م نقدریچرا ا  دیبابا جان آرام باش ـ
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زدم و هق   یدادم. نفس نفس م هیسمت اتاقم، وارد شده در را پشت سرم بستم و به در تک دمیدو
   ؟یراحتم کن  یکش ی. خدا چرا منو نم دمیبه سرم کوب یکردم. پشت در سر خوردم و دو دست یهق م

 کردم مادر بود:  زیدر گوشم را ت  یساعت گذشت و من همچنان پشت در بودم. با صدا کی بایتقر

 . شهی م ریزودباش آماده شو د  میراز ما آماده شد ـ

آقا بزرگ   یساعت بعد همه خونه  کیو بلند شدم  دمی کش  یجون  یدادم، نفس ب هیرا به در تک  سرم
را   یکس یدعوت  کرده بودند. حال و حوصله  یبعد از عروس شهی. الدن را به رسم هممیجمع شد

  شنشستم و در سکوت فرو رفتم. تال نی کنار رام نباریکمک بودم، ا ی هیکه پا شهی نداشتم. بر خالف هم 
که شامل    ییطال سی بود. بعد از شام آقا بزرگ سرو دهیفا  یب  دنمیبه حرف کش  یالله و مهسا برا یها

 به من انداخت و با لبخند گفت:  یداد. نگاه هیگوشواره و گردن بند و دست بند بود را به الدن هد

 . مید یراز رو هم م یکادو یانشااهلل به زود ـ

 گفتم:  یسرد با

 به کادو ندارم.   ازیممنون آقا جون من ن  ـ

 به من انداخت:   یبه جمع و نگاه یلبخند نگاه  با

 کادو ندم؟!  زمیمن به راز عز شهیمگه م ـ

 من خبر داشت مچ دستم را آرام گرفت، نجوا کرد:   تی از ذهن نیرام ییصاف تر نشستم، گو یکم

 نگو. یز ی راز چ ـ

 را از او گرفتم و رو به اقا بزرگ گفتم:  نگاهم

 نوه هاتون مخالف باشند.   دیشا  دیفکر نکرد دیبست یم  مانی ن پبا دوستتو دیداشت  یآقا بزرگ وقت   ـ

 بلند نامم را صدا کرد: پدر

 راز!  ـ

 خفه شو بود. یبه معن نیا
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به   یمن مصمم بودم حرف بزنم.حت یلب گذاشت ول  یبه من رفت و دندان رو یچشم غره ا مادر
 جانم! آقا بزرگ جواب داد.  متیق

 مطمئن بودم و هستم.   تمیخودم و ترب ییدخترم ،من از بچه ها ـ

 تمام توانم را جمع کردم:  یول  دیلرز میها لب

 آقا جون من مخالفم.  یول ـ

 کرد:  زی لبانش نشست و گردنش را کج کرده و چشمانش را ر یتلخ رو یلبخند

 ؟ یمخالف چ ـ

 : دمیکش  قیعم  ینفس

 هستم. دینتخاب کردآقا که شما ا نیمن مخالف ازدواج با ا ـ

هم پشت سرش قرار گرفت، طوفان در راه بود. آقا بزرگ دستش را بلند   زی برخواست مادر ن یاز جا پدر
 کرد و رو به پدر گرفت و گفت: 

 پسرم بزار حرفشو بزنه.  نیبنش ـ

  یرو یرا کم  نکشیسرخ شده نشستند. آقا بزرگ ع یبه هم فشرده و مادر با گونه ا یبا دندان ها پدر
 اخم گفت:  یاش جابجا کرد و با اندک  ینیب

  ه؟ یعلت مخالفتت چ ـ

 گفتم:  یآرام یکردم و با صدا یشالم باز  ی شهیشمردم با ر متیفرصت را غن  ـ

شناسم ازدواج  یآقا که نم  نیخواد با ا یاصال دلم نم  یاقا جون من فعال قصد ازدواج ندارم. از طرف  ـ
 کنم.

 بزرگ پاسخ داد. آقا

 .هیشناسم کاف  یآقا و خانواده اش رو م نیدوما من ا ش؛ی زود بره سر خونه زندگ دیاوال دختر با ـ



 رت یجدال عشق و غ

115 
 

 . تی سر زندگ یبر  گهیخودتو اماده کن  چند وقت د توام

 در حال انفجار بودم، با همان حال گر گرفته گفتم:  یشدت ناراحت از

  یالله رو انتخاب کن چرا من ؟  من به زور زن کس  ایکنم آقا جون مهسا   یمن ازدواج نم یول ـ
 . شمینم

 شدند.  رهی باز به من خ یو مهسا هر دو با دهان الله

 بلند گفت:  یجون سرخ شده بلند شد و رو به پدر با صدا آقا

 کردنت.   تی ماشاهلل به دختر ترب ـ

  غیدفاع بودم. ج یگفت: ب یز یدر آن واحد ولوله بر پا شد. عمه ها عمو ها و پدر و مادر و هرکس چ 
 .  دمیکوب  نیبر زم  یزدم و پا

 . دیقول ند یکنم بهتره از جانب کس  یمن ازدواج نم ـ

 اقا بزرگ رو به مادر و پدر گفت:  ـ

 بره!   یمنو م یدختر آبرو نیبدم؟ ا  یچ  من جواب مردم رو ؟یچ یعنی ـ

جمع شدم و با همان حال   یبه سر و صورتم زد. گوشه ا ی لی فاصله اش رو با من کم کرد و چند س پدر
 زار گفتم: 

.  یمتیمال یهمه ب نیگفت و من خسته از ا یم یز ی. هرکس چ شمینم یمن راض دیهرچقدر بزن ـ
 . دیبلند غر یبرد با خشم و باصدا  مرا از دست پدر نجات داد و به سمت در نیرام

چرا   د؟یکن یفکر نم  یچرا منطق  مه؟یخواد ازدواج کنه مگه زوره؟ مگه زمانه قد  یآقا جان نم ـ
 د؟ یش یبره خونه اون مرد و خودش رو بکشه راحت م  دش؟یزنیم

 

همه  نی.  حجم ادیجنگ  یبرادرم که به خاطر من م  چارهی را بلند کرد. ب شیبار صدا  نیاول یبرا نیرام
 چنگ زدم،  شیتار شد و به بازو دمیبود. د نیسنگ میبرا ینگران
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  ادیکه فر دمیشن  یرا م نیرام ی. صدادیرس یمبهم که به گوشم م یو جز صداها دمینفهم  یز یچ گرید 
 زد:   یم

حق نداره بهش دست    یکنار. کس دی. بردیکن یم ونیبعد سرش ش  دش،یبر ی چتونه تا دم مرگ م -
 بزنه. 

 چشمانم را بستم. تی پلک آرام زدم و در نها چند

 

باز کردم. سرم در آغوش   یچشمم را به سخت  یدانم چقدر گذاشت که با ضربات آرام دست ینم
 کرد:  یم می زد و صدا یمادربزرگ بود و آرام به صورتم م 

 چشماتو باز کن.  یراز دخترم... راز مادر  ـ

 تنها مرد داخل اتاق بود.   نیباز کردم، دور و برم را خانم ها گرفته بودند و رام  یرا به سخت چشمانم

 دستم را گرفته بود.  یبا نگران مادر

 ؟ یکن یم یچرا لجباز  یکن یم ینجور یدخترم چرا ا ـ

 داد مهربان گفت:  یرا ماساژ م میآرام شانه ها  مادربزرگ

 ؟ یخواستگارت مخالفت کن  دنیبعد از د ین ک یچرا صبر نم  یدخترم ما رو.ترسوند  ـ

 جون جواب دادم:  ینشستم و ب میبلند شوم. در همان حال سر جا شیپاها  یکردم از رو یسع

 کنه؟  یتوجه م یمخالفت کنم کس دنشیمگه بعد از د ـ

 باال انداخت و گفت:   ییابرو مهسا

 . یازدواج کن دیآقا جون گفته تو با ینداز یوا راز چرا مارو وسط م ـ

 گفت:  یبعد عمه با لحن بد یندادم.کم یجواب
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باشه حرف ،حرف   یبدون اگر هم کس  نویتازه ا  ؟یکن یجلز ولز م   نجوریا یسر دار  ریرو ز ینکنه کس  ـ
 آقا جونه. 

 به عمه کرد و جوابش را داد:  ینگاه تند مادر

را بازم تکرار   یکه االن زد یخواد حرف  یاصال دلم نم ؟یار یدختر من حرف در م  یچرا برا یچ یعنی ـ
 . یکن

 در ادامه گفت:  گرمید ی عمه

 ؟ یرو از کجا آورد یدیهمه چشم سف نیا ـ

 را مشت کردم و جواب دادم. میدست ها ستادم،یتحمل آن وضع را نداشتم. بلند شدم و ا گرید

  دیکنم،  لطف کن   یم کارینداره من چ یربط  یگوش به فرمان شما هم باشم. به کس دیکنم با یفکر نم ـ
 .  دیمن دخالت نکن  یخصوص یزندگ  یتو

 یرا بلند کرد و خطاب به عمه ها  شی صدا یبه من شده بودند. مادر بزرگ کم  ره ی باز خ  یبا دهان همه
 گفت:  یگرام

 .  دیکن  یحالش بده به شما چه دخالت م  دینیب  ینم

 داده بود به سمتم آمد و مچ دستم را گرفت رو به مادربزرگ گفت:  هیتک  واریکه تا به حال به د نیرام

 گهید یکس  یچشم ما .ول  یبزرگان به جاست و حرف آقابزرگ رو یاحترام همه  دیمادر جون ببخش  ـ
برمش خونه استراحت کنه لطفا به اون خواستگار نا   یکنه با اجازه من م  یحق نداره به راز امر و نه

 د.  یزن یم  نهیسنگ شو به س  نی نچنیهست که ا یاصال چه کس مینینشان بده بب  یخود دیبگ دایپ

رفت و من هم به   انیبه سمت آقا نیرفتم همه دنبالمان به راه افتادند. رام رونی همراه برادرم از اتاق ب
 گفت:  نیشتش پنهان شدم. رامپ بای کردم و تقر  شیناچار همراه

 .  ستیخونه . راز حالش خوب ن  میشما ما زودتر بر یبا اجازه  ـ

به من انداخت، حق هم داشت تنها   یکردند، پدر با اخم نگاه تلخ  یبا غضب و اخم به من نگاه م همه
 به من انداخت:  یاو نافرمان بودند. آقا بزرگ نگاه  یبچه ها
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 بابا جان؟    یخوب ـ

 پاسخ دادم:  ریه زسر ب بابغض

 ممنون. ـ

 گفت:  نیو رو به رام دیکش  قیعم  ینفس

 . یکن یبر تو که از خواهرت دفاع م نیببرش استراحت کنه، آفر ـ

 شرمسار گفت:  نیرام

 حال راز خوب نبود.  یشرمنده ام آقا جون ول ـ

 گذاشت.  شیعصا یرا جابجا کرده و دستش را رو  نکشیبزرگ ع  آقا

 برو بابا جان.  ـ

 "د یعصا بود بوس یکه رو یدستم را رها کرد، به سمت آقابزرگ رفت، خم شد و دست نیرام

 آقا جون نوکرتم به موال. ـ

 : د یبه سرش کش  یبزرگ دست آقا

 برو پسرم خدا به همراهت.  ـ

پا   رونی به سمت ب  نیخفقان آور خالص شوم. همراه رام ی تر از آن فضا عیخواست هر چه سر یم دلم
  یرانندگ نیزد را رها کردم. رام  یام چنگ م چارهیب یکه به گلو یبغض میکه شد ن یتند کردم. سوار ماش 

 . ختمیر یکرد و من اشک م  یم

   ؟یکش یخودتو م یبسه راز دار  ـ

را از   شیپارک کرد. متعجب نگاهش کردم. گوش  ابانی را کنار خ  نیجز هق هق نداشتم. ماش  یجواب
 گرفت، اشکم را پس زدم و نگاهش کردم.   یاورد و شماره ا رونی شلوارش ب بیج

 که به زبان برد قلبم به تپش افتاد.  یاسم
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 ؟ ییالو حسام کجا ـ

 سالم صحبت کرد و ادامه داد.  بدون

 فرستم برات.  یکه م یبه آدرس  ای زود ب  یهر جا هست  کیعل ـ

 موفق نشدم:  یول دیگو یکردم بلکه بفهمم چه م زی را ت میها گوش

 کارت دارم.    ایاره حالش خوبه ب ـ

بپرسم آرام سکسکه   یز یرو قطع کرد و شروع به نوشتن آدرس کرد و فرستاد. جرات نداشتم چ یگوش
 به من انداخت:  یرا حرکت داد، همزمان نگاه  نیکردم.  ماش یم

 تو باشه؟ یرو داره پا  گرشیخواد، اصال ج  یشازده تا چه حد تورو م نیا نمیبب دیبا ـ

  یبدون عاقب کارت و زندگ نویا ی. ولدیکنم تا به هم برس  یتمام تالشم رو م دیواقعا همو بخوا اگر
 خودته.  یبعدت پا

  ستادیکرد، کنار پارک ا یرانندگ گرید یباز هم با من خطا کار بود؟ کم   نیدلم ضعف رفت، واقعا رام ته
آمده   رونیصرف شام ب  یبرا یادیز  یداشت و از آنجا که تابستان بود خانواده ها یسبز بزرگ یکه فضا

 به من انداخت،   یشده و هم قدمش شدم، گوشه چشم اده یبودند. همراهش پ 

خدا   ایسام خل و چل بود  نیا دونمیدماغت سرخه نم یکرد  هیسر و وضعتو مرتب کن از بس گر یکم
 مش تورو گرفته!زد پس سرش چش

به او انداختم و شالم را مرتب کرده و اشکم را پاک کردم. چشمانش را گشاد کرد و    یغضب نگاه تند با
 .ستادیا

 ! گم؟ی ها چته مگه دروغ م ـ

شد   یتپش قلبم دو چندان شد، باورم نم دم؛یقامت سام را از دور د میندادم. چند قدم که رفت یجواب
 . نمیاجازه دهد او را بب  نیروز رام کی
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  یاشکم جار  نیری ش اری نیا دنی کردم تا با د یخودم را کنترل م  دیبا ستادم،یکردم و ا یکوتاه مکث
 برادر نشوم.  یرسوا نیاز ا شینشود. و ب

 و به عقب نگاه کرد:  ستادیا نیرام

 .گهید ایب یستادیچرا ا ـ

کردم باز با    یپر آشوب بود و مدام در دل دعا م را قورت داده و به سمتش پا تند کردم. دلم میآب گلو 
 نشوند.   ریهم درگ

 دست داد. نیبه هم تپش قلبم شدت گرفت با رام دنیرس یهم به سمتمان آمد لحظه  سام

 سالم   -

 پاسخش را داد: یمردانه و جد نیرام

 ؟ یسالم چطور  -

 . میستیبد ن یا -

 سالم دادم.  ی ف یضع  یلیخ  یبه من انداخت باصدا ینگاه

 سالم. -

 به من انداخت:    یکوتاه نگاه

 سالم حالت خوبه؟  -

 لحنش ناراحت بود:   ن،یرو به رام تی به من و در نها ییبا اخم، نگاه گذرا متعجب

  یرابطه منم چرا راز رو آزار م ن یکرده؟ خب من که گفتم مقصر ا هیچرا گر هی چه وضع نیداداش ا -
 د؟ید

 اشاره کرد:  یدرخت  ریاز پارک، ز یبه گوشه ا جهی داخت و در نتان ی به اطراف نگاه  نیرام

 . میزن  یحرف م مین یاونجا بش انیفعال ب -
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به هم  یاز جلو حرکت کرد، من و سام پشت سرش به راه هر دو از فرصت استفاده کرده نگاه نیرام
 صدا گفت:    یزد و ب ی چشمک م،یانداحت

 ؟ یخوب  -

 سر همزمان گفتم:   یهابم را بستم و با اشاره  چشم

 اوهم. -

گرفتم و  یرا به باز  نیخنک زم  یچمن ها  مان،یدرخت نشست من هم کنارش و سام روبرو ری ز نیرام
 جواب حرف سام را داد:  نی . رامدمیچ یم یگاه

 خواستگار داره؟ یدون  ینکرده، حتما م  تیراز رو اذ  یکس -

 ادامه داد:    نیان داد، رامو سرش را تک  دیکش یآه سام

   د؟یباهم همراه یتا چه حد نمیخوام بب  یم -

 تر گفت:   محکم

 ؟ یاصال اهل عمل هست -

 مات حرفش شدم! یا لحظه

 به من انداخت و جواب داد: ی نگاه کوتاه یمعطل  یشده بود، ب  رهی خ نیهم متعجب به رام سام

 معلومه اهل عمل هستم. ـ

دست سالمش گذاشت، با چشم به  نیشده اش را ب یچ ی چهار زانو نشسته بود، دست باند پ نیرام
 من اشاره کرد:  

 ؟  یمن موندم تو چطور خواهر خل و چل منو قبول کرد -

 : دمیبه او کردم و غر زانی آوا یبا لب ها ینگاه

 ِا...مگه من چمه؟  ـ
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 شده بود گفت:  رهی که، به آنها خ یدستش شد و در حال  یجلو  یبا چمن ها  یهم مشغول باز  سام

به من   یتوجه گریبود، بر خالف دختران د  نیو مت ری سر به ز دمید یراستش من هر بار راز رو م  ـ
 نداشت،  

 ادامه داد:  د،یکش  یسکوت کرد آه یکم

خواهش   یلیشد خ   یم شتریدست خودم نبود روز به روز عالقه ام ب یول  ن،یشرمنده ام به خدا رام  ـ
 به من بده.  یشد فرصت  یکردم تا راض

 و محکم تر ادامه داد:  دی را به هم کوب  دستانش

دونه  یخدا م  یوادارش کردم، ول  ادمیز یبه واهلل بارها از  اعتمادت گفت، من بودم با خواهش ها ـ
 . میما پا از حد خودمون فرا تر نگذاشت یکه هر دو

 بکن. یکار  هیرو ببخش و  چارهی خدا من ب  تورو

 شده بود، در همان حال گفت:   رهی خ  نیکه تا به حال در سکوت به زم نیرام

کنم، البته گفته باشم که  یبذار. منم  تالشمو م شی باز هم پا پ یخوا یاگر واقعا راز رو م ؟یچه کمک ـ
 . دی رو دار  شیپ یرگه، راه سختحرف ،حرف آقا بز

را    گریهمد  دیحق ندار گهیفقط گفته باشم د ستم،یمخالف ن شناسمیتورو م یاونجا که من به خوب  از
 .  دین یهر وقت دلتون خواست بب

 زد :  میآرام به بازو  شیچی همان دست باند پ با

 ؟ یما رو نکرد یفکر آبرو شه؟یم یچ  نهیشمارو بب  یکس رونیاگه ب  یتوفکر نکرد -

 ادامه داد.  یبه سام با همان لحن عصب رو

 ؟؟!! ابونایخ  یتو یفتی چطور وجدانت قبول کرد با خواهر من، با ناموس من راه ب رتت،یبه غ حاشا

 و به من اشاره کرد:  دیرا به هم سا شیها دندان
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مجبورم   نه،ی خواد خواستگارش رو بب  یخواست خودش رو بکشه اصال نم یخواهر احمق من م نیا ـ
 .  دیاول به خودم بگ دیبکن دیخواست  یهمراهتان باشم هر غلط

 :  دیغر یبلند  یبا صدا بایگرفته بود تقر دهیرا ناد نیوجود رام ییبه من انداخت، گو ینگاه تند سام

مراقب خودت   شهیقول بده هم میراه حلته؟ اگر هم مال هم نباش یخودکش ؟یشد وانهیمگه د -
   ،یباش 

 چرخاند و هم چنان غر زد:  گر یرا به سمت د  سرش

 کار؟  نیداره ا یِا ِا... چه نفع اِ 

 شدم.  رهی خ نی و با بغض به زم دیلب هام لرز 

 که گفت:  م یشد زی خ میبلند شد من و سام هم ن نیرام

 . میکوفت کن  رمیبگ یز یبرم چ   دینیبش ــ

  یشاد، شلوغ بچه ها ی، دور و برمان پر بود از خانواده هاپارک رفت گریبود، به سمت د یجد  لحنش
 بر لبم نشاند. سام نگاهش را به چشمانم دوخت و محکم گفت:    ی.لبخند یدر حال باز 

 ؟یقول نداد -

 تکان دادم:  نیسرم را به طرف  متعجب

 ؟یچه قول ـ

 . یکه در هر حال مراقب خودت باش نیهم -

 در چشمانش گفتم:  رهی لرزان خ یباصدا د،یمقدمه به گونه ام چک یب  یاشک

 .خوامینم ارمی دن یتو نباش  یوقت ـ

 : دیکوب شی زانو یرا رو شیدست ها یو عصب  دیرا در هم کش شی ابروها

 بهم قول بده.  ،یخوشبخت بش  یط یدر هر شرا یبتون دیبا   ،یصبور باش  دیبا یهست ییراز تو دختر قو -
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 ام را پاک کردم:  ین یدستم ، ب یتو یهق کردم و با دستمال کاغذ هق

 بدون تو خوشبخت شد؟  شهیمگه م ـ

 تحکم گفت:   با

   ،یرو با تمام وجودت لمس کن   یخوشبخت  دیچرا نشه؟ راز تو با -

 یچقدر خودخواه زم؟یبر سر بر  یچه خاک دیبا  چارهی من ب  یکن  یاگر خودکش یخودت فکر نکرد با
 راز....

 

 و پرخاشگر شده بودم:  یعصب دم،یپا کوب  یمشت کرده ام را رو یها دست

 شم.  یمن بدون تو خوشبخت نم  ـ

 هق کرده ادامه دادم:  هق

 . یکن  یحرف ها خودت رو راحت م نیبا ا یدار  یمشخصه خسته شد ـ

 تر از من دستانش را به عالمت نه تکان داد: کالفه

 تابتم؟   یمن چقدر ب یدون  یم! تو نی کن  ینه راز اشتباه م ـ

 را برگردانم:  میباال انداختم، رو یا شانه

 . ستیمهم ن گهید ـ

 راز؟   یچ یعنی ـ

خواست به ما    یمشخص بود که م م،ینزد یحرف   گریبرگشت و د  وهیآب م ینیبا س  نیندادم رام جواب
 را وسطمان گذاشت و نشست. رو به سام کرد:  ینیفرصت حرف زدن بدهد. س

   ؟یراز باش  یپا یمردش هست ؟یرو گرفت  متی تصم نمیخب بگو بب ـ

 تکان داد. دییسرش را به عالمت تا  سام
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 بله هستم. ـ

 زد را به سمتم گرفت:  یپرتقال درونش موج م  زی ر یرا که دونه ها یع یآب پرتقال طب  وانیل

 رو از دست داده.  خب خواهر منم که مدت هاس عقلش ـ

که از سر گذرانده بودم خشک   ی جان ی ها و ه هیبه خاطر گر میرا از دستش گرفتم، گلو  وانیل شرمسار
  شیشان یبه پ یو دست دینفس آب پرتقال را خوردم. سام خند کیرا به دهان گذاشتم و   یبود، ن

 متعجب نگاهم کرد:  یبا چشمان   نیرام د،یکش

 ؟ یخور  یم ینجور ی! چرا ایخفه نش ـ

 تفاوت تا اخرش را خوردم. سام با خنده گفت:  یباال انداختم و ب یزدم شانه ا  یطور که مک م همان

 بلعه؟ یروش باشه م  یجلو یبشه هرچ یعادتشه عصب  ـ

 زد:  شی به سام انداخت و به بازو یز ینگاه ت  نیرام

 . یدون ی از من بهتر اخالق خواهرم رو م  نیچوندی مشخصه کال دانشگاه مانشگاه رو پ ؟یچ گهید ـ

 کرد:  نی به من انداخت و رو به رام ینگاه کوتاه  سام

 . نیهم میو نهار خورد میبعد از دانشگاه رستوران رفت ینه به موال... ما فقط گاه ـ

 اش را مزه کرد:  وهیآب م نیرام

 کامال مشخصه. ـ

 شدم، ادامه داد:   رهیخ  نیو به زم دمینگاه تندش را د ـ

  یراحت تو رو به جا  یلیکه خواهرم خ   رید نقدریا دم،ی فهم ری من احمق د ستین  حی الزم به توض ـ
 حال شما دو تا چبکار کنم !!! نیدونم با ا  یکه نم رید نقدریکنه! ا یحسام، سام صدا م 

 دار شده بود. آرام زمزمه کزدم:  حهی م، غرور برادرم جررا به دندان گرفت  نمییپا لب

 داداش منو ببخش.   ـ
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 رنگ گذاشت و رو به سام کرد:  دیسف  ین یرا داخل س وان یل دیکش  قیعم یرا تکان داد و نفس  سرش

 پرسم. یکنم و نظرش رو م یخب من فردا با بابا صحبت م  ـ

 گفت:  یتند سام

 ؟ یاگر قبول نکرد چ ـ

 خونسرد جواب داد: نیرام

حرف آقا بزرگ حرف اول بوده،   شهیما هم یکه در خانواده  نهیصحبت کنم مسئله مهم ا دیفعال با ـ
در  یز ی بابا و مامان هم گران تمام شده و هر کس چ  یآقا بزرگ  برا یمخالفت راز  با  خواسته 

 . گهیموردشان م

 را گرفت:   نیرا شکست و دست رام. سام سکوت می شد رهی خ  ییهر سه در سکوت به جا یقیدقا

 بکنم؟ یاعتراف هیداداش  نیرام ـ

 بدون حرف سرش را تکان داد. سام ادامه داد:  نیرام

 کنم تو رو خدا کمکمون کن.  ی من بدون راز دق م یشرمنده ام داداش ول  ـ

 شد.  یصدا اشکم جار  یدرون شکستم، خورد شدم و ب  در

 آورد. سام ادامه داد: یم  شیدندان ها یرو ید ایدانستم فشار ز یمنقبض شد م نیرام فک

 سخت بشه.   شی زندگ  ینذار  یقول بده اگر نشد مراقب راز باش  فقط

 گرفتم:  ختنیچشمم جمع شده بود را قبل از ر یکه گوشه  یاشک

 شهیداره خراب م شی زندگ یدیمنه؛ نفسمه؛ نذار غصه بخوره اگر د یایداداش شرمنده اتم راز دن ـ
 .  زهی فرشته اشک بر نیپا بذار. نذار ا ریرسم و رسوم رو ز

  یپهن برادرم نشست و شانه ها ی  نهیس یسر سام رو د،یدست به آغوش کش  ک یسر سام را با  نیرام
فقط   نی . رامستمیتوجه به اطراف گر یو ب دمیمن هم لرز ختنشیبا ر خت؛یو فرو ر دیمردانه اش لرز

 کرد و به پشت سام زد:   ییمصنو یکرد. خنده   یوازش  مسکوت کرده بود و پشت سام را ن
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 جنگم.  یپا به پاتو م  دیخوا یرو م  گریحد همد نیتا ا  دمیحاال که فهم  ه؟یکارا چ نیبلند شو مرد؛ ا ـ

 را از خودش جدا کرد:  سام

 مثال! آروم باش داداش خدا بزرگه. یسام مرد ـ

 :  دیبرداشت و سرم را بوس  زیمن خ  سمت

 . مشمی ت یخواهرم از االن من تو یاشک ها یفدا ـ

 زد و بلند شد پشتش را تکان داد و گفت:   ی. لبخند نگراندمیاشکم خند همراه

 وقته. ری بچه ها د  دیپاش ـ

 گفت:  یسام زد و جد ینوک پا به پا با

 !زه؟ی اشک بر دهید یپاشو مرد رو ک  ـ

 بغل کرد: را  نیبلند شد و رام  سام

 نوکرتم تا آخر عمر.   ـ

 و به پشتش زد:  دیخند نیرام

 باش تا اموراتت بگذره.  ـ

 یو گاه هیگر ی! گاهمیداشت ی بی و غر بیعجب لحظات عج م،یدیهر سه خند نیرام  یشوخ نیا با
 کرد.  ینم میرها یکه لحظه ا یدلشوره ا  یخنده، گاه

 

ناتوان   نی چن نیکشاند. او که مرد بود ا یم یداد مرا به نابود یکه نگاه اشک بار سام به من م یحس
شب   نی برادرم بود که در چن  تی حما  دمیرفت؟! تمام ام یم یچه انتظار  فهینمود، از مِن ضع  یم

 عهد بست کمکمان باشد.  یآشفته ا
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  یلبخند میدیسام رس  نی. به ماشمیبود یدر فکر  کیهر   ب،یعج   یدر سکوت میهم قدم هم شد هرسه
 : ستادیزد و ا

 .گهیخب من برم د ـ

 با دست سالمش شانه اش را گرفت و فشرد:  نیرام 

 باش مرد، برو به سالمت. یقو ـ

 گفت:  نیداد و خطاب به رام رونیبه من انداخت و نفسش را ب  یینگاه گذرا سام

 مراقبش باش.   ـ

 قلبم حس کردم:  یرا رو شی تلخ کردم که تلخ یتبسمتلخ زد، من هم همچون خودش   یلبخند

داشتم، همه  یزندگ یبرا  یداشتم، اگر دلخوش یآسوده باشم؟ اگر نفس یاوضاع نی شد با چن یم مگر
تا از پارک در   میستادیا نیشد، من و رام نشی سوار ماش یاش به خاطر وجود سام بود. با خداحافظ

 : ستاد یبه جلو برداشت و ا ی قدم نی. رامدمیکش حسرت بار یو برود.بعد از رفتنش آه دیایب

 .میابر یب  یستادیراز چرا ا ـ

کرد. حتما به فکر راه چاره   ی م یدر فکر رانندگ نیرام میکه شد  نیداشتم سوار ماش یآرام قدم بر م آرام
وجه   چیتونستم به ه  یما بود. شرمسار بودم از برادرم بالخره راز دلم فاش شده بود. اصال نم یبرا یا

مجنون تر...از  بعد  ون؛از مجن یمجنون، مجنون  دمیشا  ای خودخواه بودم  دیشا  رم،یبگ  دهیسام را ناد
آمد.   ینمکس به چششم  چیو ه  زی چ چیآرام و قرار نداشتم. ه یآقا بزرگ لحظه ا یخواستگار   انیجرا

 شود.   یفکر بودم اگر نداشته باشمش جانم از تن به در م نیمن شده بود. مدام در ا یایسام تمام دن

 سکوت را شکست:  نیرام  م،یخانه شد کینزد

 ؟یدوستش دار  ـ

به برادرم بدهم   یچه جواب  ایزدم، چشمانم گشاد شده بود. خدا هیتک نیجمله به در ماش  نیاز ا شوکه
 گفتم:  یآرام یرا قورت داده و صاف نشستم و با صدا میکه غرورش نشکند؟! آب گلو

 با اخالق.  یلیخ  رتهیباغ  یلی سام خ ش،یشناس  یداداش خودت خوب م ـ
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 کرد بلند تر گفت:  یکه دنده را عوض م یحال  در

 نه. ای یفقط بگو دوستش دار  ـ

 جواب دادم: دهیخم یرا به هم فشردم، با گردن  میها لب

 اوهم. ـ

 کرد:  ادیپدال گاز گذاشت و سرعتش را ز  یرا رو شیپا

 و زمان بجنگم؟ نی با زم دیبا  یدون یشما دو تا چه مرگتونه، م دمیفهم  ریخاک بر سر من که د ـ

 : دم یکوب میبا مشت به پاها رفت،یپذ یبرادر را نم   یدلم ناراحت د، یاز گونه ام چک  اشک

 کنم.  ی. من بازم اعتراض م ی چشم بابا و مامان بد بش یخوام تو جلو یخوام داداش، نم  ینم ـ

 زد:  ادیو فر دی فرمان کوب یرو محکم

مدت همش   نیا ؟یدید نهیماجرا ؟ خودتو  تو آ  نی ا هیمگه بچه باز ؟یمگه امتحانه اعتراض کن ـ
 .  هیشک کردم خبر یکرد هیاز دستت افتاد و گر وانیلاون شب که  ؟یبود  ضیکالفه و مر

 رفت و رگ گردنش متورم شده بود. ادامه داد.  یم یبه سرخ   نیرام یچهره  ختم،ی صدا اشک ر یب

 بکنم.  یفکر  دیبا ستین یراه ـ

 : دیلرز یم میها لب

 ؟ یچه فکر  ـ

 آورد، نفسش را فوت کرد:  ن ییرا پا شی صدا یکم

 کنم.   شیراض  دیزنم با  یبا اقا جون حرف م میفردا مستق ـ

 سراسر وجودم را فرا گرفت و نگران گفتم: استرس

 خوام.  ینه نم یداداش ـ
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 رو شد:  شی پ یبه جاده   رهیخ دیغر  یکه م یبه من انداخت ودر حال  یتند نگاه

 منصرفش کنم.  د یراه آقاجونه با  نیو بهتر میجا شروع کن هیاز  دیبا یخوا  ینم ویچ ـ

 سر بود خار شود. نگران گفتم:  لیفام یپسر ها یخواست برادرم که از همه  یدلم نم دیلرز یم دستانم

 داداش به خدا... ـ

 را باال آورد:  دستش

 نگو  یز یچ شیه ـ

 کار را به برادرم سپردم.  نیبه سکوت شدم و ا مجبور

 

 بود و با تلفن صحبتش را ادامه داد: نشست، نگاهش سمت من  یصندل یدست به زانو زد و رو مادر

 خاک برسر من.  ـ

 : د یکوب ی م شیداد و با کف دست به پا یتاب تکان م یرا ب  بدنش

 شدن؟ آقا بزرگ چطوره؟  نجوریبچه ها چرا ا نیا ایخدا ـ

سخت در راه بود. حس   یمرا فرا گرفته بود. طوفان یبی عج یدادم. دلشوره  هیتک واریو به د د،یلرز دلم
  میآن مادر را روبرو کی. دمیشن  یقلبم را م  یتپش ها یشده، فقط صدا نی سنگ میکردم گوش ها

 زد:   غیج  بای برافروخته تقر یزد و با صورت میمکالمه اش تمام شده بود. به بازو دم،ید

 ؟ یگفت نیبه رام یچ ـ

 نگاهش کردم و سرم را تکان دادم:  جیگ

 نگفتم. یز یچ...چ ـ

 زد:   ادیفر شتریب

 ازت نگذره که برادرت به خاطر تو با بزرگترش بحث کرده. خدا
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 را قورت دادم:  میگلو آب

 کردم؟ چه خبره آخه؟!!! کاریمامان من چ ـ

. جلوتر رفتم  ستادیشد و ا کیآب به اپن نزد یکم دنی به آشپز خانه رفت و بعد از نوش  تی عصبان با
 شدم؛ ِمن من کنان گفتم:  یبا خبر م   تیاز موقع دی با یکار خودش را کرده ول  نیدانستم رام یم

 ! ؟یزن  یحرف م ی دونم از چ  یشده؟ نم  یما...مامان بگو چ ـ

 آقا بزرگ؟  یرفته خونه  یکه اول صبح  یگفت  نیبه رام یچ شبید نمی بگو بب ؟یدون  ینم ـ

 نگفتم.   یز یمن چ ـ

 خونه.  ادیکه داره م هیصبان ع نقدریبابات ا یپرو شد یلیخ گهیتو د ـ

 و کالفه گفتم:« دمیپا کوب نیزم به

 زدم؟  یبه من چه مگه من حرف ـ

 گذشت که در باز شد.  قهیکردم، ده دق یشروع به غر زدن کرد و من نگران فقط نگاهش م مادر

 وارد شدن. هول شده سالم دادم. نیو رام پدر

 س...سالم ـ

 را نثارم کردم.  زشی نگاه ت پدر

  ؟یچه سالم ـ

 آمد و انگش اشاره اش را تکان داد. جلو

 .یکن   یپسره ازدواج م نی تو با ا یایب  نییپا یگوش کن راز، باال بر  ـ

 زد:  یو دست به کمر تند تند نفس م  د یچرخ نیسمت رام  به

 ؟ یبا آقا بزرگ صحبت کرد یرفت  یدیتو خجالت نکش ـ
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 با اخم جواب داد: نیرام

 .د ینکردم، فقط گفتم راز رو مجبور نکن یاحترام یجان ،من که ب  بابا ـ

 دستانش را در هوا تکان داد:  بابا

 . یرو حرف آقا بزرگ حرف بزن یبخوا  یکرد جای د تو ب ـ

 . دیغر یعصبان  نیرام

 . یذارم به زور بدنش کس  یمن برادرشم نم ـ

 شد:  نیجلو آمد و رخ به رخ رام مادر

 . یتو غلط کرد ـ

 اشاره کرد:  ختن یو اشک ر دنیدر حال لرز چارهی زد و به من ب  یچرخ نیرام

 خواد مگه زوره؟   یرو تحمل کرده. آقا جان نم  یچند هفته چه فشار  نیا دش؟ینی بب ـ

 : دیهم جلو رفت و نعره کش بابا

 ه؟ یبله زوره حرف حسابت چ ـ

 جواب داد:  نیدادم، رام هیاپن تک  وارید به

 رم.  یدارم م ی برش م دیمه بدادا دی اگه بخوا ست،یزور ن  ـ

 .دیبابا را چش  یلیکم کرد، صورت برادرم به خاطر من س نیفاصله اش رو با رام بابا

پدر بگذارد با   یلیس یدست جا نکهیبدون ا نیدهانم گذاشتمو هق هق کردم. رام یرا جلو دستم
 شد گفت:  یم  نییوقفه باال و پا یاش ب نهیس یکه قفسه   یسرخ در حال یصورت 

 . برمشیم ـ

 جواب داد:   بابا
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 و کدام کار؟   یی با کدام دارا  شیفرضًا برد ،یکن  یجا م یب ـ

 به من انداخت:   ینگاه نیرام

 رسم مسخره رو.    نیا دیبشه، جمع کن یذارم به زور زن کس   ینم یدندم نرم نوکرش هم هستم ول ـ

به پدر انداخت   ینشست.مادر نگاه مبل رساند و نیرا گرفت و خودش را به اول  شیشان یمحکم پ پدر
 وار تکان داد: دیکشاند و انگشت اشاره اش را تحد نیرا به من و رام زشی سپس نگاه تند و ت

  نمیهر دوتون. اون از آقا بزرگ ا  دیگم ش  دی. برادی آقا بزرگ ب ایسر پدرتون  ییبه حالتون بال ییوا ـ
 باباتون.  

اکنون من   ی خانواده امان نبود. ول  نیب  یجدل  ای نشستم. تا به حال بحث  نیسر خورده، به زم همانجا
 جانم را هدف گرفته باشند.   دی قصد اسارت مرا، شا هی دارم و بق  ییقصد رها

  ت یخار شود. تنها به علت حما نی چن نیبود به خاطر من ا  لیکه زبان زد فام نی خواست رام ینم دلم
 از خواهرش. 

 

 گفتم:   ختمیر  یکه اشک م یرا گرفتم: در حال  شیرفتم و بازو نی ت رامبه سم دیلرز یم میها لب

 داداش... ـ

 را سمتم کشاند و رو به مادر گفت:  نگاهش

 . دیبه فنا بکش گرانیراز رو به خاطر د ادی چطور دلتون م م، ینکر ریی به وال ما تغ ـ

 .دیپرت شد، غر رونیکه آب دهانش به ب  یدر حال  تی و با عصبان  دیکش شی به موها یپدر دست ـ

خبرا   نینه از ا ستم؟یوا شهیدو.تا نم لی پدرم که حرفش تو فام یتو رو دیانتظار دار د،یتمامش کن ـ
 اطاعت امر کنه. دیراز هم با  ست،ین

 .  دمیخفقان آور سخت و طاقت فرسا شده بود. به سمت اتاقم دو یدر آن فضا  میبرا ماندن

 کرد:  یکه همچنان از من دفاع م  دمیرا شن  نیرام یصدا
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 یکنه چ  یرو معرف  لیفام یاز دخترها گهید یکیگه  یگذشته راز درست م  ییبابا جان زمان زورگو ـ
 شه؟یم

 بلندش جواب داد: یبا همان لحن تند و صدا پدر

و  دنیما هستند؛ اونا راز رو د ی. حرف حرف آقا بزرگه مگه مردم مسخره دیخوب تو گوشتون فرو کن ـ
 .دنیپسند

 داده و نشستم: ه ی. پشت در تکرمیرا بگ  میکه مجبور شدم گوش ها دیچنان غر نیرام

خراب   مونی زندگ دهیکه هنوز شازده از راه نرس میما مسخره ا ستندینه اونا مسخره ن ؟یدنیچه پسند ـ
 باشه . یروان  ماری ب دیمعتاد باشه، شا دیکور و کچل باشه، شا دیا کجاس؟ شاآق نیشده، اصال ا

 ه؟؟یبره؟ اضاف یدختر دسته گلت رو بد یخوایم قیو تحق   یبدون برس چرا

 گفت:  شتریتر و با شتاب ب  بلند

 ه؟یاضاف ـ

 جواب داد:  پدر

 . نیخفه شو رام ـ

 داغ کرده بود و ادامه داد.   نیرام ایگو

 .  دین یاشم نب هیکه سا ییجا رمی برمش و م یم هیاگه اضاف ـ

 زد:  غی ج  بایتقر مادر

 .ادی تونه ب یاون بزرگ تر داره. فعال پسره خارجه نم یکن  یتو غلط م ـ

 جواب داد:  نیرام

ره؟ به   یاده فنا مکنه فردا دخترش به ب  یکه فکر نم یهست به درک، کدوم بزرگتر؟ بزرگتر  یهر گور  ـ
 حرف حرف آقا بزرگه؟   نکهیاجبار، به خاطر ا هیبه خاطر  ؟یخاطر چ
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زدم و به سر و صورتم زدم،    غیج ستادهیرفتم کنار اتاقم ا رون ی بودم، برخواستم و ب دهیحد جنون رس به
 و دست خودم نبود.   یاراد یحرکاتم ب

 . یاز من دفاع کن نیاز ا شیخواد ب  ینم  نیشدم. رام وونهیبسه بسه، د ـ

 به پدر و مادر گفتم:  رو

شما   شهیدلم خنک م  یول ستم،یکنم  هرچند براتون مهم ن  یم لی تون رو به عزا تبد یمجلس عروس  ـ
 .  دیرس یآقا بزرگ به هدفتون نم 

 سمتم پا تند کرد و دستش را به قصد زدن بلند کرد:  پدر

 : دیغر

 . یکن  یتو غلط  م ـ

 ت: هوا گرف یدستش را تو نیرام

 د؟یبدنشم آزار بد یخوا یم ،ی رسون   یم  بینکن بابا کم به روحش آس ـ

پدر و مادر کمر به قتل من  ایشد. گو ینداشت؛ هر لحظه حالم بدتر م یما تمام یداد ها یو ب داد
 بسته بودند.   چارهیب

مرا متوجه کرد. بلند   تورشیصدا کرده بودم نور مان یرا ب   لمیاتاقم رفتم و زانو به بغل گرفتم. موبا به
 رمق زدم و جواب دادم:  یب  یسام تبسم یشماره  دنیبر داشتمش. باد زی م یشدم و از رو

 الو سام؟  ـ

 ؟ یسالم راز خوب ـ

 ام نشود. هیرا صاف کردم که متوجه گر میصدا

 ؟ ی خوبم تو خوب ـ

 : د یکه زد به گوشم رس ی نفس محکم یصدا ـ
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   م،ستیبد ن ـ

 سکوت کرد و ادامه داد: یکم

 نکرد؟  یکار  ن یچه خبر رام  یراست ـ

 جواب دادم:  یفی ضع یتکان دادم و به سمت تخت رفته لبه اش نشستم، با صدا  نیرا به طرف سرم

 امروز صبح رفته با آقا بزرگ حرف زده. ـ

 : دیخوشحال به نظر رس  شیصدا

 شد؟!!  ی واقعا؟ خب چ ـ

 بغض گفتم:  با

 جنگ بود.  دانیم شیپ  قهیچند دق نیگفته که خونه تا هم یدونم چ ی خوشحال نباش، نم ـ

 بود:  ینشان از نگران  نباریا شیصدا

 شده؟ تو رو که نزدن؟ یمگه چ یوا یا ـ

 بسته زدم:   یبا لبها یلبخند

دونم تالش    یمخوان منو نابود کنند.   یبابا و مامان بد جور م  یاجازه نداد بابا منو بزنه، ول نینه رام ـ
 اس! دهیفا یهم ب نیرام

 مشخص بود:  ش یاز صدا یبه خوب ید یشد، نا ام  یاز ته چاه بلند م ایگو شیصدا ـ

 ببره؟  شی ما پ یبرا یهم نتونست کار  نی رام یعن ی ؟یچ یعنی ـ

 سام.  دمیبر گهیدونم. د یآه...نم ـ

. بالخره سکوت را  میآرام و پر درد هم بود ینفس ها دنیمند شن  ازین ایگو میدو سکوت کرد هر
 شکست: 
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ارائه بدم.  دینامه رو با انیپا گهیچند روز د یقطع کنم. مراقب خودت باش. راست دیراز من با ـ
 منتظرتم.  

 . ینامه تمرکز کن  انیکن رو پا یسع ،ی باشه برو موفق باش  ـ

 فعال خداحافظ.  زمیباشه عز ـ

 خداحافظ.  ـ

  یخواب از چشمان سوزانم فرار  ی کردم بخوابم ول  یتخت افتادم و سع یحال رو  یقطع شد . ب تماس
 بود.

 

 مادر شوم.  ایخواست چشم در چشم پدر  یرا نخوردم و تا شب در اتاقم ماندم. دلم نم  ناهار

جان جانام آماده شوم، همچون    نم،یریش  اریاز  ییجدا  یبرا دینداشتم، حس کردم با یمساعد حال
رمق نگاهم   یدر نزده وارد شد. ب ن یتختم کز کرده بودم که رام یجان شده بودم. گوشه   یب  یروسکع

 تمداد، سپس به سم واریبه د هیبه من تک رهی خ یرا سمتش کشاندم، داخل شد و در را بست لحظه ا
 تختم نشست:  یجلو   یصندل  یرو د،یکش یقدم برداشت و آه 

 . یفتی پا ماز   نجوریا ؟یخور  یراز چرا غذا نم  ـ

 بغل کردم، با بغض گفتم:  شتریرا ب میزانوها

 ندارم، کال اشتها ندارم.  لیم ـ

 گذاشت و گفت:  ز ی م یشده اش را رو یچ ی تکان داد دست باند پ نیرا به طرف   سرش

 برمت.  یم نجایسر حرفم هستم از ا یدلم، اگر بخوا زی برات ضرر داره عز یهمه نگران  نیراز ا ـ

بخت نا فرجام من بود و من   نیبا پشت دست اشکم را پس زدم، ا  دیگونه ام غلط یآرام از رو اشک
خواست غرور و ابهت   یبسوزد. دلم نم میهم به پا نیسوختم؛ پس درست نبود رام یم ییبه تنها دیبا

 گرفته جواب دادم:  یبرادرم بشکند با صدا
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نکن اگر قانع شدن که بهتر اگر نشدند اون  یکار  ما یبرا گهیبرم. توام د  ییخوام جا ینه داداش نم ـ
 خبر مرگش رو آوردند.  دیشا  ستین یکنم فعال که از خواستگارم خبر   یم یوقت فکر 

 نگرانش گشاده شد،سرش را به عقب برد و قهقهه زد.  ی چهره

 پس. یگلم منتظر خبر مرگش  یجان دلم آبج  یا ـ

 تفاوت گفتم:  یباال انداختم و ب یا شانه

 . رهیگ یمو م  یخوشبخت  مویچرا نباشم اون داره زندگ ـ

 زانو نشسته ادامه دادم: یبر داشتم و رو میاز زانوها دست

 بکنه؟   یز یچ  یمرد بخار نداره اعتراض نیموندم ا ـ

 به فکر فرو رفت و گفت:  نیرام

ه خارج بره و اون همه زر و  ک یبراش پختند واال هر مرد  یهم خبر نداره بابا بزرگ ها چه اش دیشا ـ
 . دهینم یتن به ازدواج اجبار  نهی برق رو بب

 گفتم:  جانی سر راهم آشکار شد. با ه دی از ام گرید یشدم، نور   کیزانو به او نزد یرو

 خوام؟   یبرگرده و بگه نم شهیداداش م ـ

 به من گفت:  رهی را به دهان برد و خ شیها لب

 امکانش هست.  ـ

 . دمیکش  یق یآسوده شدم و با لبخند نفس عم یکم

 وار باشم.  دیام دیآره با ـ

که   یگرفتم تا زمان  میسبک شدم.تصم  ی. حس کردم کم د یهم خند نیشد، رام ل یبه خنده تبد لبخندم
نباشد او مرد بود و  یبه مخالفت او بود، هرچ دمیآرام باشم.ام یاز خواستگار نشده کم یخبر 

به  نی نامه اش همراه رام انیپا یکالمه ام با سام کمتر شد، روز ارائه مقاومت کند. م توانستیم
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 ی. متمیاز مهمان ها گرف  ییرایپذ یبرا ین یری ش لویسر راهمان دسته گل و چند ک  م،یدانشگاه رفت
 قبول نکرد.   نیرام  یاست ول دهیتدارک د ییرایپذ یدانستم که خودش برا 

 و مشغول صحبت بود.  ستادهی. کنار پدر، مادر و خواهرانش که آمده بودند امیسالن که شد وارد

 سالم دادم:  ری سر به ز م یجلو رفت  نیرام همراه

 سالم. ـ

 گشاده جواب داد: یکه پشتش به ما بود به سمتم برگشت و با رو مادرش

 دخترم.  یماهت خوش آمد یسالم به رو ـ

 زدم:   یلبخند ـ

 ممنونم. ـ

 کردم.  یو احوال پرس یسمت خواهرانش رفتم و روبوس  به

. سام قبل  می ها نشست یاول صندل  فیکرد. همه رد یهم  با پدر سام و سام دست داد و روبوس نیرام
 شرو ع کند با لبخند به من نگاه کرد.  نکهیاز ا

 .می بسم اهلل الرحمن رح  ـ

قصد داشتم چهره اش را در دل   ایودم. گو به او ب رهی بعد از آن فقط خ  دم،یکلمه را واضح شن نیا فقط
 کنارش باشم.  ندهینداشتم که در آ دیو جانم هک کنم... ام

 

خود دلشکسته ام را  یشود! لحظه ا لیتبد تیمن به واقع یها الیخ نیبودم، نکند ا انیدل گر در
حتما   دم، ینفهم یز یاستاد راهنما؛ من که چ یکردند. حت یم قیسام را تشو  ستادهیکه همه ا افتمی

 همه قرار گرفت.  قیبود که مورد تشو   یعال

 شانه ام گذاشت و خم شد:  یدست رو نیرام

 راز بلند شو زشته. ـ
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  یاز اشک جلو یکه هاله ا یکه نشسته بود من بودم.بلند شدم، در حال  یمتوجه شدم که تنها کس  تازه
شدم که جان و   ییبه او  رهیرا کنترل کنم لبخند زده خ  ختنشیر داشتم یرا تار کرده بود و سع دمید

 دلم را ربوده بود.  

و با دست سالمش   دیهم او را به آغوش کش نیکرد. رام یآمد و با پدر، مادر وخواهرانش روبوس جلو
 به پشتش زد گفت: 

 بود.  یعال نیآفر ـ

 . دیکه آمد یخوشحالم کرد یلیجان خ   نیممنونم رام ـ

 زد و گفت:   یو لبخند ستادیا میهم جدا شدند، روبرو  از

 ست؟ یمن ن یاون دسته گل دستت احتماال برا ـ

 را قورت دادم و دسته گل را به سمتش گرفتم:  بغشم

 .  دییحواسم نبود. بفرما دیآره... بله ببخش ـ

لحظه   نیر اتنها د یمتوفق شود، من و سام تنها  ا یخواست دن یدورمان حلقه زده بودند، دلم م همه
 افسوس... یول ردیآرام گ  ی. بلکه دل؛ دلتنگمون کمدمیکرد  یرا نگاه م گریدقدقه همد یب  ریدل س کی

 و گفت:  ستادی. پدر سام امیرفت  رونیسالن ب  از

 .میشیخوشحال م  دیایشما و راز خانوم هم ب  نی. آقا راممیریجشن بگ دیبا تیموفق  نیبه مناسبت ا ـ

 گفت:   یموافقت کند، خواهر کوچک سام دست زد و باخوشحال نی خواست رام یدلم م 

 من عاشق جشنم. ـ

 و گفت:  دیخند  پدرش

 .  میو مکان مناسب ندار ستیکه شهر ما ن  نجایمنظور ناهار بود نه بزن بکوب .ا زمیعز ـ

 داد: رونیبه من انداخت؛ نفسش را ب   ینگاه نیرام
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 . مییایبله حتما، همراهتون م ـ

 بود گفت:   انیاز چهره اش نما یکه خوشحال پدرش

 رستوارن. نیبهتر میپس بر ـ

 با خنده گفت:  سام

 ها. شهیبابا برات گرون تمام م ـ

 پدرش جواب داد.  یبه جا مادر

توام   یپارت  یجشن گودبا نیا  ییجورا هیبا ارزشه.  یل یما خ یتو برا  تیموفق زمی اشکال نداره عز ـ
 شهر خودمون.  یبرگرد دیهست بالخره با

را به هم  می نکرده بودم. لب ها نجارویام، فکر ا چارهیبر من و دل ب یشد. وا یباره ته دلم خال  کی به
سام را    یکردم. صدا یرا تجربه م یعجب روزگار تلخ   یفشردم و پشت به جمع به راه افتادم، لعنت

 : دم یشن

 کار دارم.    یگردم کم یبر نم  یزود نیبه ا مامان من ـ

 و هم قدمم شد.  دیبلند بهم رس یکرد! با قدم ها  یروزها جه خوب حال مرا درک م نیا نیرام

 راز حالت خوبه؟  ـ

 برادرم نگاه کردم:   یبایزدم و به چشمان ز یلبخند

 خوبم داداش.   ـ

نوع غذا و دسر   دنی. پدر سام چندمیرستوران رفت نی. به بهترمینزد گرید یحرف هیشدن بق  کی نزد با
رفتم و اشتها نداشتم. عاشق دسر   یبارم بود که با سام رستوران م  نیجور واجور سفارش داد. اول یها
  یجز خنجر   اماز س  یرفت. غم دور   ینم  نییپا میاز گلو یز یدر اون لحظات چ یرنگارنگ بودم. ول  یها

خوش مشرب و دوست   اریسام بس یکردم. خانواده  یم یباز  میبر قلب خسته و عاشقم نبود. با غذا
کرد. به  یمختلف تعارف م یها  یبودند. سام تمام حواسش به من بود و مدام از خوراک یداشتن
 نشود.   یکردم که اشکم جار  یخودم را کنترل م یسخت
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باز کردن   یبرا نی اماز سام و خانواده اش همراه ر یروز را در خاطرم حک کردم. بعد از خداحافظ اون
چند بار مشتش را باز و بسته   ی. بعداز باز شدن دستش به آراممیرفت مارستانیدستش به ب  یها هیبخ

 : د یکرد، خند

 شدم.  یراحت شدم داشتم خفه م  شیآخ ـ

 : دمیخند

 مگه به گردنت بود؟  ـ

 کرده بود.   رمیواقعا اس  ینه جانم ول  ـ

 و دستش را به پشتم گذاشت:   دیو سر زنده خند شاد

 . گهیخونه د میخب بر ـ

 کرد گفت:  یم  ی. همانطور که رانندگمیشد نشی ماش سوار

 بد جور از دستم شکاره.   یحاج  یوا یوا ـ

 کردم:  نگاهش

 چرا؟ ـ

. چندروز هم که درست و  شمیمدت که به قول خودش پرو شدم و رخ در رخش م نیخب معلومه ا ـ
  .شگاهینما رم ینم  یحساب 

 : دمی کش  یبه جلو آه  رهیخ

 داداش منو ببخش همش مقصر منم.   ـ

 : دیبر سرم کش یو دست دیخند

 به تو داره؟ ینه چه ربط  ـ
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  یتو را هم بد نم نجوریحرف گوش کن بودم ا هیخب اگر من مخالف حرف آقا جون نبودم و مثل بق ـ
 کردم. 

 به من انداخت:  یلبش گوشه چشم یهمان لبخند رو با

 کردم.  یدر عقلت شک م یکرد یحرفو نزن راز اگر مخالفت نم نیا ـ

 کردم و سرم رو به سمتش چرخاندم:  یاخم

 چطور؟  ـ

مگه ما خودمون  ده؟یم یزمانه تن به ازدواج اجبار  نیا یاونم تو یمن کدوم آدم عاقل زی خب عز ـ
اگر حسام نبود  نیاز ا ریرد تو شد؛ غجواب  لیبه حسام ندارم که دل یکار  م؟یعقل و شعور ندار

 ؟یکرد یمخالفت نم

 کردم، جواب دادم:  یهم مخالفت م طیبود در آن شرا  نیحق با رام یفکر کردم، به درست یکم

ازدواج کرد.؟   یو نشناخته و بدون عالقه با کس  دهیند شهیکردم مگه م یاون موقع هم مخالفت م ـ
 . یول انی ب یی و آشنا یمعرف  یدادم برا یبود، نه اجبار اجازه م  شنهادیاگر در حد پ  دیشا

 گفتم:  یآرام و ناراحت  یدستم فشردم با صدا ن یرا ب فمیک یرا قطع کردم و دسته  حرفم

 وقت اون روز برسه... چیخواد ه  یبه من بده. دلم نم یبده، اصال حس بد یل یداداش اجبار خ  یول ـ

 

 گفت:   یبم یباصدا

 ذارم بهت زور بگن.  یتا من هستم نم نمیهم ی ه برافهمم سخت یم -

 دلگرم کننده بود.  میبرا نی همچون رام یشدم، چقدر وجود برادر   رهیبغض به روبرو خ  با

را   دنشیگرفتم، نگران رفتن سام بودم. من که تحمل چند روز تد شیراه اتاقم را پ  میدیخانه که رس به
برگردد و   ز یبه تبر دیدانستم که با یم یبه خوب  نمش؟ی نب یشتر یتوانستم مدت ب ینداشتم چطور م 
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  میشد، تنها دلخوش  یسخت و سخت تر م میبرا یکه داشتم زندگ یط یندارد. با شرا یتهران کار  گرید
 کرد.  یم تی از من حما غیدر یبود که ب  زمیوجود برادر عز

 بود آرام شده بود،    یکه مدام دست به شوخ نیشده بود. رام نی آن روز سنگ یخانه بعد از دعوا  یفضا

 در اتاقم به سر ببرم.   شتریکردم ب یم یسع

کتاب   عیسام به تپش افتاد سر یشماره   دنیروش شد. قلبم با د میمطالعه زبان بودم که گوش مشغول
 را برداشته و تماس را برقرار کردم.  یته گوشرا کنار گذاش

 سالم سام. -

 ؟ی دلم خوب زی سالم عز -

 ؟ یخوبم ممنون، تو خوب  -

 منم خوبم، چه خبرا؟  -

 دادم. رون ی را آه مانند ب نفسم

 ده  یعذابم م یخبر  یب   نیوا ستین یخبر  -

 

 شد:   یعصب شیصدا

 کردنه؟  یچه خولستگار  نیراز؟ ا  یچ یعنی -

 .  دیلرز میها لب

 بخت منه.  نمیدونم ا یچه م -

 .  دیرس  یبه نظر م نیصداش غمگ ُتن

 دلم،  زی راز ناراحت نباش عز -
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ندارم همش تو فکر توام، همش در عذابم اگر قسمتت من   یخدا قسم من هم حال خوب  یخداوند به
   زم،یبه سرم بر یباشه چه خاک  ینباشم و اون عوض

 ... ی...وا ی... وایلمست کنه، وا نکهیستش بهت بخوره، اد نکهیخدا...به خدا راز فکر ا به

   د،یبه گوشم رس  نشینفس سنگ یکرد. صدا یمکث

 به موال. شمیم  وانهیراز. راز... راز د رمیم یسوزم راز، م  یم -

 گفت:   کبارهی سام کامال مشخص بود.به  یدلتنگ

 تونم تحمل کنم. ینم ستمینه راز نه من مردش ن  -

 نرود گفتم:   رونیب  میکه صدا یام گرفت با هق هق به ارام هیگر

 دم نذارم دستش به من بخوره.   یدونم حالت بده، قول م ی جور نگو م نیسام ا -

 کرد.   یمردانه اش نابودم م یهق هق ها یکرد! صدا یم  هیمن سام گر یخدا

 سام گوشت با منه؟  -

 خش دار جواب داد. یبعد با صدا یکم

 تمام وجودم با تِو راز.  هیسام گوش چ دل زیآره عز -

 گفت:  تی را صاف کرد و با جد شیصدا

 

 . یفهم  یم  یلعنت یو تورو از دست بدم. تو حق من  نمی تونم بش ینداره نم  دهیفا نجوریا-

 بلند شدم و اتاق را دور زدم.  یصندل   یاز رو نگران

   ؟یکن کار یچ یخوا  یسام م -

 اونجا.  امیم دارم
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 زد که بند دلم را پاره کرد.  یادیفر

 دزدمت راز.   ینشد م ی اگر بابات راض یالمصب تو حق من  -

لرزان  یشد. با صدا یطرف شانه ام انداختم، ته دلم خال کیبلندم را که باز گذاشته بودم رو  یموها
 گفتم:  

 ؟ آره؟ یکن ی م یرانندگ یسام آروم باش تورو خدا، دار  -

 . یشیامشب تو مال من م ای رمیم یامشب م ای نگران من نباش  -

  

دهانم  ی تاب اتاق را دور زدم .دستم جلو ی. تماس قطع شد. بستیمنظورش چ  دمیفهم ینم اصال
  جینبودم. هر چقدر زنگ زدم پاسخ گو نبود. گ یآخر زده بوده و من قادر به انجام کار  میبود. سام به س
 و ناتوان بودم . 

پدر و مادر به سمت اتاق   دگانید یاز اتاق خارج شدم و از جلو یمعطل  یکردم. ب  یم کاری چ دیبا
 زدم و وارد شدم.    نییدر را پا  ی رهیدر نزده دستگ دمیدو نیرام

کتفش   ری ز یدش بود. بالشتاکشن و مخصوص به خو یها لمیف دنیدر اتاقش مشغول د نیرام
 نشست:    عیمن سر دنیبود. با د دهیگذاشته و دراز کش

 ؟یشده چرا آشفته ا ی چ هیراز چ -

 زانو زدم و دستش را گرفتم؛ ش یافتادم جلو هیگر به

 داداش داداش تورو خدا. -

 .دی هق کردم، دستم را فشرد و متعجب پرس هق

 راز حرف بزن ... -

 زدم، گفتم:   یهق م هق

 .  نجایا ادی ام...سام داره مس -
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 گفت:   یعاد  یلیخ

 .  ادیخوب ب  -

 تکان دادم.   نیرا به طرف سرم

 دست خودش بده.   یترسم کار  یم  یلیحالش بد بود خ یل یخ -

 بر آرام کردن من داشت:   یمتوجه اوضاع شد. سع نیرام

 زنم.   ینکن االن بهش زنگ م  یتاب یب  نقدریباشه ا -

  یم یداد. نگران بودم با حال بدش رانندگ یسام جواب نم یرا بر داشت و تماس گرفت ول  شیگوش
 !فتدی ب یکنه ، اتفاق بد

 

 به من گفت:   رهیکرد و خ  یاخم نی بودم که زنگ خانه به صدا در آمد، رام  نیحال بحث با رام در

 ه؟ یک یعنی -

 داده و شانه باال انداختم:  نییبه پا  لبهامو

 دونم. ینم -

 برخواست، اتاق را به قصد باز کردن در  ترک کرد.    شیجا زا

تعارف کرد تا شخص   یعال  یلی و پاسخ داد، خ دهیرس  فونی به آ نیسرش رفتم پدر قبل از رام پشت
 :  د یشد و پرس کیبه او نزد نیپشت در وارد شود. رام 

 بابا؟  هیک -

 به سمت در رفت و جواب داد:  پدر

 آقا حسامه! -
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رفتم  یبه اتاقم م  یلباس و شال مناسب دنیپوش یکه برا  یخشک شد، در حال  می و آب گلو یدلم خال ته
 تکان دادم.  ادی دندان بردم و سرم را از استرس ز ری گره خورد لبم را ز نی نگاهم با نگاه رام

تخت افتاده بود سر   یکه رو یشال سبز رنگ دم،یدم و پوش چنگ ز یجالباس یزود مانتوام را از رو  یلیخ
 . دیبه گوشم رس یاحوال پرس یکردم. صدا

 سام قلبم را پاره کرد!   یگرفته  یمن صدا یخدا

 .دمیدو رونی ب  اری اخت یب

 

 . دمیسرخ و سر و وضع آشفته د یرا با چشمان  سام

 با او دست داد:   پدر

 ؟یآشفته ا نقدری. چرا ایسالم پسرم خوش آمد -

 داد جواب داد. یکه دست م  یحال خراب و گرفته در حال با

 . ستمی اصال خوب ن ؟یسالم حاج آقا چه خوب -

دادم که طعم خون را حس کردم. دلهره سراسر وجودم را    یلبم فشار م  یرا چنان رو میجلو یها دندان
 گرفت و دستانم به لرزه نشست، 

 ندارد:  یجلو رفت و دستش را گرفت، کامال مشخص بود سام حال مساعد  عیسر نیرام

 شده؟  یچ ن یبش  ایحسام جان ب  ـ

 یبلند یبا صدا  بای . تقرزدی ر یشد اشک م ی. باورم نم دیکش رونی ب نی دستش را از دست رام حسام
 گفت:  

 ؟یبه من بدبخت نکرد  یتوام کمک نی ولم کن رام-

 آمد .  رونیچادر به اتاق رفته بود ب   دنیپوش یکه برا مادر
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 تاب دست پدر را گرفت و التماس وار گفت:   یب

 . دیعمو تورو خدا با ازدواج ما موافقت کن  -

 کرد و سرش را تکان داد:   یاخم  پدر

 حسام؟   هیمنظورت چ -

 

 :  ستاد یسام ا یباز واسطه شد و جلو نیرام

 .  میاتاق من حرف بزن میریب  ایب  ستی حسام حالت خوب ن -

 . ادیز ادیبلند فر یبا صدا سام

 . نی ولم کن رام -

 به من کرد و گفت:   یمادر با اخم نگاه د،یلرز یچهار ستون بدنم م چارهیب من

 برو اتاقت.   ؟یینجایچرا ا -

 گفت:   نیرو به رام پدر

 منم بدونم.  دیگیب  ه؟یموضوع چ نیرام -

 بگه که سام گفت:   ی ز یلب گشود چ نیرام

 خوام.    یمن راز رو م -

 به صورت زد و با اخم به من گفت:   یچنگ مادر

 گفتم برو اتاقت.  -

 شدم و جواب دادم:  پرو

 رم.  ینم ـ
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 پدر ُگر گرفته و سرخ شد:   صورت

 سام من که جوابمو دادم گفتم راز خواستگار داره. -

 :  دیسام از کوره در رفت و غر کبارهی به

منم که چند ساله  یمن قبل اون آمدم خواستگار  ست؟ین یاستگار؟ اگر هست چرا خبر کدوم خو -
 . گهید یبه کس دیدم راز رو بد  یخوام، اجازه نم  یدختر شما رو م

 به صورت سام زد.  یمحکم   یلیدستش را باال برد و س تی با عصبات پدر

 ؟ را بستم و سرم را به سمت مخالف گزفتم، سام من خورد شده بود چشمم

 پدر به خودم آمدم:  ادی. با فر دیجنگ یبه دست آوردن من م یبرا ینشده بود، او به راست نه

 احمق مگه دخترمو از راه آوردم بدمش به تو.   یپسره  -

 هم پرخاشگر شده بود:   سام

کنه،  یم تمی پدرم خوبه و حما یندارم که دارم. خونه ندارم که دارم، وضع مال نی مگه من چمه؟  ماش -
با هم   دیاجازه بد ی ول د،یبزن  د یهر چقدر دوست دار  دیباشه منو بزن د؟یذار  یکار هم دارم. چرا نم

 .  میازدواج کن

 رخ به رخ سام شد:  پدر

 ...دم.یدم، دخترم و ن...م ینم -

 کرد.   انیرا شمرده شمرده ب  کلمات

 زد گفت:   یبض م دورگه و رگ گردنش ن  شیکه صدا  یدستش را سمت من گرفت و در حال سام

 انتخاب کنه؟   دیذار  ینه؟ چرا نم ای هیراض  دیپرس   یچرا ازش نم -

 زد:   ادیبه من انداخت و فر ینگاه تند پدر

 برم.   یم  خیدم باغچه ببخ تا ب زارمیکنه تورو بخواد سرشو م  یاون غلط م -
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 زد:    ادیو فر ستادیوسطشان ا نیرام -

 د؟ یکن یچرا داد و هوار م دیبس کن  -

 رو به پدر گفت:   دویرو از وسطشان کنار کش   نیرام سام

 . دیراز خط قرمز منه دستتون بهش بخوره  با من طرف -

از   شیکردم تا پدر ب یسام را دک م  یجور   دیقادر به نگه داشتن خودم نبودم هق هق زدم، با گرید
 چطور؟    ینشده ول یعصب نیا

 :  دی مانع شد و پدر را به آغوش کش  نیکه رام سام را بزند گرید یدستش را بلند کرد تا بار  پدر

 آخه؟  هی نکن پدِر من چه کار -

 زد   ادی فر پدر

  رونی کشه غلط کرده اسم دختر منو به زبان آورده، بندازش ب یمن خط و نشان م یپرو برا یپسره  -
 تا نکشتمش،  

 به سام گفت:   رو

 کرده.  تتیترب  نجور یدونم اون بابات ا  یمن م رونی گمشو ب -

 کرد.   ی. وجودم جو را متشنج تر مدمیندانسته و به سمت اتاقم دو زی را جا ماندن

زدم، مادر به شدت در   یتاب اناق را دور م  یو ب  دیلرز یبرد. دستانم م رونی سام را ب نیطور بود رام هر
 را باز کرد و پرخاشگرانه گفت:  

   د؟یبود به پا کرد ییچه ولوا  نیا دهیور پر -

 ام دست نهادم:  نهیبودم، به س ستادهیاتاق ا وسط

 کردم؟    کاریمن؟ مگه من چ -

 جلو آمد و با کف دست به شانه ام زد:   -
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 .  ادیقراره ب یدونست ینگو نم -

 گفتم:   یرا در هوا تکان دادم و عصب دستانم

 ؟ ید یم یر یبه من گ شهیم  یوا مامان من از کجا بدونم چرا هرچ -

 رش را تند تند تکان داد: س  ستادویبه کمر ا دست

   ن؟یاتاق رام یچرا دست پاچه رفت ادی ب نکهیقبل ا یدونست  یاگه نم -

شد، پشتم را به مادر کردم و مشتم را به  یدادم تا اوضاع خراب تر نم  یخبر نشان م یخودم را ب  دیبا
 :  دمیکوب  میکنار پاها

 ! ادیخواد ب یدونستم اون م یکار داشتم چه م نیمن با رام دیمامان ولم کن  -

 و وارد شد،    دیکوب واریبحث با مادر بودم که پدر به شدت در را به د مشغول

 خدا قلبم از ترس کنده شد. ای

 

بلند خودش را به من رساند، از   یکه صورتش را برافروخته کرده بود وارد شد، با قدم ها   یبا خشم پدر
 زد:    ادیو فر ستاد یمن ا یدمق کیترس عقب عقب رفتم، 

 بگو چه  د یچشم سف یدختره  -

 ؟ی با اون داشت یا رابطه

 گفتم:    دهیبر  دهیگشاد شد و عقب رفتم، بر چشمانم

 من خبر نداشتم...  ، ی چی...هچی... هیه -

من بلند   ینبود که دست رو یپدر آدم د،یلرز یکه به صورتم زد دهانم قفل شد. دلم م یپشت دست  با
  یکتک خوردم، حت ریدل س کی ابشیکند، عقب عقب رفتم، برادرم نبود که باز از من دفاع کند و در غ

  نیچن نی چرا با دل من بخت ا  ای کردم، خدا نیف نینشستم و ف یپدر نشد، گوشه ا فیمادر هم حر
 : د یآشفته شده بود، پدر غر مید،موهایچک یم میکنند؟ قطرات درشت اشک از گونه ها یم
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 امده؟ یدونه هنوز خواستگارت خونه ن  یاز کجا م  ،یچی اگر ه -

تکلم نداشتم، خم شد و محکم به شانه  د،قدرتیلرز یکردم، بدنم م یرا بغل کرده هق هق م میزانوها
 زد:   ادی ام زد و فر

 هان؟   یگفت تو حق اون یبا چه حق نمی حرف بزن، بگو بب -

 را گرفت و گفت:    شیبودم، مادر بازوو تنها  چارهیب

 ولش کن بسشه غلط کرده. یحاج -

 رو به مادر با خشم گفت:  پدر

 د؟ یبوده! نگاه تندش را به من دوخت و غر نیدر ب  یغلط  پس

 آره؟  -

قلب لرزانم بود، خون  یصدا نیرا به شدت تکان دادم و هق هق کردم، خدا داداشمو برسون، ا  سرم
 شده بود.  دهیبه پدر کش  نی رام رتی غ دمیچشم پدر را گرفته بود، حاال فهم یجلو

 زبان گشودم:   یسخت به

 زد.   یحرف م یدونم از چ ینکردم، نم ینه بابا من کار  -

 ...دیغر

 .گهید ینه کس یلی تو گوشت فرو کن تو زن کم   نویکشمت، ا یبوده م یراز بفهمم خبر  -

  نیدر هوا گرفته شد، رام نیکه مچ دستش توسط رام ادیرا بلند کرد که دوباره بر بدنم فرود ب دستش
   د،یگردنش غر یبا رگ برجسته 

 داره آخه؟  یر ی چه تقص چارهیب  نیا یخوا یاز جونش م  ینکن بابا، نکن چ -

 :  د یصورتش غر یبه صورتش زد، تو  یمحکم یلیرا به عقب هول داد و س  نیرام پدر

 .  یحفظش کن  ینتونست یدونه خواهر داشت هیرو باال بنداز   رتتیبرو کاله غ -
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 بلند رخ در رخ پدر گفت:   یبه رنگ خون شد، باصدا نیرام چشمان

بدون دخترت مثل برگ گل پاکه، عاشق    ینوش جونم ول  ؟یحاج  یناز شستت، زد یفدا ؟یحاج یزد -
 ساختم،   یکرده خودم کار هر دوشون رو م  ییخطا دمیفهم یمطمئن باش اگر م ست،یشدن که گناه ن

وجود خم به   نیکرد، درد حودم را فراموش کردم با ا یم ییصورتش خودنما ی انگشتان پدر رو یجا
زانو نشست سرم را به آغوش   ینگذاشت، به سمتم آمد و رو یل یس یدست جا یحت  اورد،یابرو ن 

 و رو به مادر گفت:   دیکش

   ؟ی ستین فهی مگه خودت ضع م،یدیمادر بودنم فهم یخوبه معن  -

 بزنتش؟    یحاج یاجازه داد چرا

 ! م یو ما ندونست یبلند کردنم بلد بود فهیدست رو ضع یحاج  ماشااهلل

بر سرم زد، دستم را دور   یآشفته ام را مرتب و نوازش کرد و بوسه ا یفشرد و موها نهیرا به س سرم
. مادر و پدر  ختمی قلبش تند بود، زار زار اشک ر یبرادرم خلقه کردم، تپش ها م، یزندگ یکمر تنها حام 

 .  میسکوت کرده بودند. رامبن نجوا کرد آماده شو بر

 زدم. یخورد و هق م یبه شدت تکان م بدنم

 

 زد   ادیو فر ستادیکنارمان ا پدر

 خونه صاحب نداره؟  نیمگه ا یکجا بر  -

 :  ستادیاز من جدا شد و ا نیرام

 قلب نداره.  گهیخونه د  نیصاحب ا یخونه صاحب داره، ول نیا -

 گفت:   یدستم را گرفت و بلندم کرد، با مهربان مچ

 برو آماده شو.   -

 :  د یو غر دیرا کش نیرام یشانه  پدر
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 . شهیصالح بدونم همون م یهرچ ارشمیمن صاحب اخت  -

 جواب داد:   نیرام -

   د؟یبه روز دخترتون آورد یچ دیبا خودتون فکر کرد یول  دیاریبله صاحب اخت  -

 بلند بود:   شی ستاد،صدایا نیرام ی جلو آمد و روبرو مادر

 چرا   م؟ی،ما نافرمان باش لی فام یتو یخوا یتو دخالت نکن، چرا م -

   د؟یما رو ببر یآبرو دیخوا یم

 را بلند تر کرد:  شیصدا

 امدن؟ی دختر بر ن  هی یفردا همه بگن از عهده  یخوا یم هیچ -

   د؟یپولمون کن  هی یسکه  دیخوا یم 

 فته، یدخالت نکن، عقد که کنند مهر پسره به دلش م تو

 زد، دست به کمر سرش را تکان داد:   یپوز خند نیرام

 کنه.  یهه... آره عقد معجزه م -

 دستانش را در هوا تکان داد:   سپس

 بدبخت گناه داره.  نیبه واال ا  د،یحرفا خوش نکن نیمادر من دلتون رو با ا  -

 

  یکرد، مادر و پدر مقابله م یدفاع م نیبودم، هرچقدر رام شانیپا با زانوان لرزان نظاره گر دعوا سر
من و   ییر آقا بزرگ باشند، گوحرف گوش کن و فرمان بردا لیفام  یبود جلو نیکردند، تنها هدفشون ا

بود برداشت و   دهافتا نیزم یخم شد و شالم را که رو ن ی. راممیام اصال مهم نبود چارهی دل و جسم ب
 سرم انداخت، باز دستم را گرفت:  یرو

 . میبر  ایب یکه دار  مانتو
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 : دیو غر ستادیا شی جلو پدر

 . یبذار   رونی خونه ب نیپاتو از ا  یکن  یغلط م -

که  ی در حال یلرزان یاز نظر پدر و مادر سرکش شود، با صدا نیرام نیاز ا ش ی خواست ب ینم دلم
 آوردم گفتم:   رونیدستش ب نیدستم را از ب

 . میداداش بمون  -

 به من کرد:   یتند نگاه

ازش   یکه هنوز خبر  یاونم به خاطر کس ؟یکتک بخور  ؟یبش  ریبشه؟ همش تحق  یچ میبمون  -
   ست؟ین

 یو لرزان بود که نا فیتخت نشستم، بدنم آنقدر ضع یرا تکان دادم و سکوت کردم. لبه  سرم
 نداشتم،  ستادنیا

 پدر را گرفت و نگران گفت:   یبازو مادر

 .  یبر   یم نیخودتو از ب یبسه صلوات بفرست دار   یحاج -

 برد، پدر همچنان گفت:   رونی را همراه خود ب او

 برند.  یم دوتا بچه آبرومو  نیدونم ا یم -

 گفت:   مادر

 خوابه.  یها هم م شی آت نیا انی نگران نباش خواستگارها ب -

 داد چشمانش را بست و سکوت کرد. هیتک وارینشست و به د نیبه زم  نیرام

 

زانو کرده بود، نفسش را فوت    زیدستانش را آو نیکردم. رام یصدا هق هق م  یهم ب چارهی.. من ب
 کرد و گفت: 
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 شه،ینکن، درست م هیراز گر ـ

 با حال زار گفتم:  دیلرز یم میها لب

انگار نه انگار   نند،یب  یبابا و مامان سر حرفشون هستند؟ انگار منو نم  ین یب یداداش؟ نم  یچه خوب ـ
 .  رهیگ یا نم دلم ج یوقت تو چیباشم که ه یعمر با کس   کیخوام  یمن بچه اشونم! من م 

 چطور تحمل کنم.  آخه

 گفت:  یارام یزانو نشست و محکم و باصدا یرو یَجلد

 آخه؟   یکن  یچرا دس دس م ؟ینش لی که مجبور به تحم ییببرمت جا یایخب چرا نم  ـ

 نمانده بود که ببارد، جواب دادم:  یاشک  گری رو پاک کردم، د اشکم

 دوشت باشم.   یرو یبار  خوامی نم ،یبش   تیتو اذ  خوامینم ـ

 داد: رونیرا محکم تکان داد، دهانش را پر از پاد کرد و ب   سرش

 امان از دست تو راز.  ـ

 : دمیسام افتادم، نگران پرس ادیآن به  کی

 بد بود؟  یل یشد؟ حالش خ یداداش سام چ ـ

 را به حالت تاسف تکان داد:   سرش

 کنه.  یم کاری چ دیزده نفهم  یمعلوم نبود چ  وونهیبردمش خونه اش، د  ـ

 نشستم:  شیزانو جلو یبرداشتم و رو  زیخ ن یبه سمت رام نگرانتر

 خاک بر سرم. یداداش معتاد شده؟! وا ـ

 زد.  یخند پوز

 .  گهیم یکنه و چ  یم کاری چ دیخورده بود، نفهم یآب شنگول وونهینه خواهر من، د ـ
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 را ماساژ دادم.  میشانیپ

 .یذاشت  یبد بود کاش تنهاش نم  یل یحالش خ ـ

 شانه ام گذاشت و بلند شد:  ی دستش را رو د،یخند

 خوب شد برگشتم واال معلوم نبود بابا زنده ات بذاره.  ـ

 :  دم یکش یآه

 .  دمیبر گهیدن؟ داداش د یهمه عذابم م نیا یبه چه جرم ـ

داشت،   یتلفن  یمکالمه  یبا کس ا ی شد، گو یم دهیشن رونیپدر از ب  ینداد که صدا یهنوز جواب  نیرام
 باال رفت:  شی صدا یکم

 کرده. یز یکنم؟ پسرت اومده دم خونه آبرور  کاری بابا من چ ـ

بود،   چارهیمشخص شد شخص مخاطب پدر سام ب  م؛یشد کیآرام به در نزد یبا قدم ها   نیو رام من
 پدر ادامه داد:

کردم؛ من که گفتم دخترم   یازش م یبنبود حسا  انیساله امون در م نیچند ی دوست یواهلل اگر پا ـ
 . یخواد؟ اونم با چه وضع یبلند شده اومده دختر منو م  ینامزد داره به چه حق 

داده نشستم.  هیتک  واریگوشم را گرفتم و به د یداد خسته بودم. رو یهمه کشمکش و داد و ب نیا از
شده   یشنوم، واقعا سوهانپدر را ب یخواست صدا ی. دلم نممیگرفتار شده بود یمن و سام بد جور 

او   گرم یبودم که خودش را کنترل نکرده بود. ول یمن. از دست سام عصبان  ی چارهی روح ب یبود برا
 هم حق نداشت از عشقش دفاع کند؟  

پدر با پدر    یدوست یآمدند. ول ی عذر خواه یآن شب گذشت، پدر و مادر سام برا یروز از ماجرا دو
 بود که با کار سام رابطه اشان قطع شود.    نیسام محکم تر از ا

کرده بودم در اتاق   یمشغول بحث بودند، سام با من تماس گرفت، تمام مدت سع  نیکه والد یحال  در
 نروم. تماس را بر قرار کردم:  رونی مدت ب  نیپدر و مادر بود در ا یبمانم البته خواسته 

 سالم سام:  ـ
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 چه خبر؟ ؟یخوب  سالم ـ

 و افسرده گفتم:  خسته

 کنند.  یما به هم نم دنیرس یبرا ی چه خبر باشه، مطمئن باش کار  یخوا یم ـ

   د،یکش یق یعم  نفس

برات سراغ دارم   یگفت دختر خوب  یتهران مامان م  دنی که رس شبیبه فکر ماس؟ د  یآره واقعا ک ـ
 کارهات بردار. نیدست از ا

سام  یا هیقادر نبودم ثان یوارد کردند، حت مینوایبر قلب ب  زی ت یخنجر  ییتر شدم، گو نیو غمگ ناراحت
 رفته گفتم:   لیتحل یبا صدا نم،یبب   گرید یرا مال کس

 ؟یر ی درگ  نجوریپس توام ا ـ

 بودن خنده اش مشخص بود:  یمصنوع یو به خوب  د،یخند

 ده،  یگوش م  نای به حرف ا ینه بابا ک ـ

دختر فعال که  یچرا ساکت نمت،یبب ای زد، راز من پشت پنجره ام ها ب میداکردم، چند بار ص سکوت
 نشده. یز یچ

 دستم بود:  یهنوز گوش  ستادمیزد و پشت  پنجره ا یآرام سمت پنجره رفتم، لبخند یقدم ها با

 . حاال بخند که آروم شم.یک ی" راز، راز، راز، یکیدلبرو دلدار  ،یکی  اری  ،یکی راز گوش کن،" خدا  ـ

 

 : دمیکش یزدم. آه یلبخند یکرد به سخت یکه آتش در درونم فوران م یحال  در

 و زمان با ما لج افتادن. نی انگار زم شه؟ یم یسام حاال چ  ـ

 : د یکش قیعم یرا بست و آه  چشمانش

 کنم؟   کاریدونم چ  ینم گهیراز د ـ
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 ادامه داد: یمحکم  یسکوت کرد و با صدا یا لحظه

 م؟ یفرار کن  ایب ـ

 زدم، از حرفش ناراحت شدم:   یخند پوز

 یداداشم رو فدا رتیبابا و غ یآبرو ستمیحاضر ن  ؟یگیم  نویدخترهام که ا یسام مگه من مثل بعض ـ
 خودم کنم.  یخود خواه

 دستش را تکان داد: کی

 .  ستیراهش ن نیحق باتوست ا  م،یباشه باشه تسل ـ

 . با عجله گفتم: دیپدر و مادر سام به گوش رس یخداحافظ یباال انداختم، صدا یا شانه

 . نی بش نیکنند قطع کن برو تو ماش  یم یسام دارن خداحافظ  ـ

 باعجله جواب داد. ـ

 .  زمی تبر ی فردا راه نمتیبب رونی ب  ایباشه فقط عصر ب  ـ

رفتنش جز    طیشرا نیدر ا د؛یکش ر ی قلبم ت خت؛ی عالم بر سرم ر یتمام غم ها ییحرف گو  نیا دنیشن  با
 نداشت.   یز یچ میعذاب برا

 : دیخند

 بمونم.  نجایکارم ا هیغصه نخور دنبال  ،یایکجا ب دم یم امی . پمینی همو بب  ایغمت نباشه عصر ب  ـ

 بغض سرم را تکان دادم. با

 باشه فعال برو.  ـ

شدند، بدون  کینزد نیشد، همزمان پدر و مادرش به ماش نی را بلند کرد و سوار ماش دستش
. فقط خدا از حال دلم با خبر  دمیتماس رو قطع کردم. از کنار پنجره کنار آمده و پرده را کش  یخداحافظ 

 امرا به دست گرفتم و با تم  سمینشستم و دفتر دلنوشته ام را باز کردم؛ خودنو زمی بود. پشت م
 زد قلم زدم:  یم چنگ ما چارهی که بر قلب ب  ییدردها
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 من نرو؛ نرو آرامش قلب خسته ام باش.  جانان

 د؟ یشود بدون تو نفس کش  یم مگر

 زند.   یتو قلبم نم  یکه ب یخود آگاه  تو

 ندارد.  یدانم رفتن باز گشت یم

آخر بودم! چطور نوشتم   یزده از جمله ا رتیپخش شد. ح  سیو رنگ خودنو د یورق چ   یبر رو اشکم
حرف زدن پدر و مادر به   یفرستادم صدا ی که خودم و افکارم را لعنت م یندارد؟ در حال  یبازگشت

 پدر گفت:  د؛یگوشم رس

 سرکش نبود!   نقدریبچه چه کنم؟ راز ا نیدونم با ا ینم ـ

 جواب داد:  نیرام

 رو دوست نداره.  لی خواد خوشبخت بشه، تحم   یم نکهیا یبرا ـ

 گفت:  مادر

همه   نیا ش،یسر زندگ  رهیآدم م یمثل بچه  ینکن  رش ی و ش یر یپشتش رو نگ نقدریاگر ا نیرام ـ
 خوشبخت هم شدند.   شونیپدرشون رفتن سر زندگ اریدختر با اخت

آخرم را   یرا نثار نوشته ام کردم، انگار اشکانم قصد داشتند جمله   میرا به چنگ گرفته و اشک ها سرم
 جواب داد:  نیدفاع و مظلوم شده بودم! رام یپاک کنند، چقدر ب 

  یپشتش رو خال یلحظه ا دیخواهرشه، مطمئن باش یمامان من برادرشم و برادر تا جون داره حام  ـ
 کنم.  ینم

 به خودش گرفت:  یمادر لحن عصب  یصدا

آمد خونه    لیمست و پات  یاون پسره  شبیبه خرج بده؛ چرا د رتیهم غ یرادرش باش، کمباشه ب  ـ
 همه خواهرت رو صدا کنه؟  نیا ی چرا گذاشت کش؟ینزد

 جواب داد:  یبلند یبا صدا نیرام
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نداشت، حالش خوب نبود در اون لحظه، انتظار   یر یمن نذار اون پسر تقص رتیغ یمامان دست رو ـ
 بزنمش؟  یداشت

 مادر گفت:  به پدر

بود به خاطر   یاگر عصبان  دمیند ی ادب ینداشت، واال .من ازش ب   یخوب  طیخانم جان؛ اون پسر شرا ـ
 شدم نه اون.  یاز دختر خودم عصبان  شتریدونست من ب یماجرا رو م یبود اون همه  نیا

اگر سام را   ختم؛ی زانوانم گذاشته و اشک ر ینشستم، سرم را رو رمی تحر زیکنار م نیزم  یاراده رو یب
 د؟یشود بدون او نفس کش  یدارد؟ اصال مگر م  چارهیمن ب  یبرا  یچه ارزش ینداشته باشم زندگ

تخت بود.   یبرداشتم سمتش که رو زی سرم را بلند کردم، در همان حال خ میگوش  ی برهی و یصدا با
کردم   یم یفکر  دیرس محل قرار را نوشته بود. بارا باز کردم، سام آد  امیپ یرا برداشته و پوشه  یگوش

از  دیبا  میگپدر و مادر بودم، با تمام شرمند  نی زره ب  ری ز یوضع  نیشدم، با چن  یو از خانه خارج م
بود، با استرس بلند شدم و اتاق را دور   ییای ح  یب نیا یکند، ول  یکار  میکردم برا یخواهش م  نیرام

تمام به   یچند ساعت بعد با شرمسار  جهی نداشتم. دل دل کردم و در نت نیجز رام  یراه چیزدم، ه
در همان حال   فتاد،کرد، نگاهش به من ا یم یباز  شی و با گوش دهیدراز کش نه یس یاتاقش رفتم؛ رو

 گفت: 

 ؟یخوا ی م یز یجانم راز چ ـ

 

 که انگشتان دستم را در هم گره کرده بودم ِمن ِمن کنان گفتم: یشستم؛ در حال زانو کنارش ن یرو

 داداش... راستش. ـ

  تی همه حما نیآن از کار خودم از ا کی باال انداخت؛ با لبخند سرش را تکان داد و منتظر شد. ییابرو
کنم، بر خواستم و در  یدار م حهی را جر رتشیکارم غ  نی دانستم با ا یبرادرم شرمسار شدم، خوب م

 رفتم گفتم:  ی به سمت در م کهی حال

 نبود.    یخاص  زیداداش چ  یچیه ـ
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گرفته و با   دهیرا ناد  تشیهمه لطف و حما نیتوانستم ا یسرعت از اتاقش خارج شدم، چطور م  به
 زد:  میاز او بخواهم مرا سر قرار ببرد! از پشت سر صدا ییپرو

 ؟ یبگ یخواست  یم  یراز صبر کن چ ـ

 رفتم جواب دادم:  یکه به سمت اتاقم م انطورهم

 داداش مهم نبود. یچیه ـ

مطمئن بودم مادر پرس و   یطیشرا   نیدر چن یرفتنم راحت بود، ول  رونیب شهی به اتاقم باز گشتم هم 
سر   نیاز ا کوبد، ی قفس م واریکه خودش را به در و د ریاس یتاب، همچون پرنده ا یجو خواهد کرد، ب

راه رفتن   نیتر شد. ح دیقلبم شد یداشتم، تپش ها ی دیشد یرفتم، دلهره   یم رگید یاتاق به سو
سام را   یرا برداشته شماره   می.به ناچار گوشدمیکه طعم خون را چش ییکندم؛ تا جا یپوست لبم را م

 زود پاسخ داد:  یلیگرفتم. خ

 پس.  ییراز کجا ـ

 رفته و غصه دار گفتم:  لیتحل یباصدا

 .امیتونم ب ینم ـ

 که زد چشمم را بستم:  یادی فر با

تونم طاقت    ینم  یدون یبرم؟ دختر مگه نم دنتیبرم چطور بدون د دیراز؟ من فردا با  یچ یعنی ـ
 . ارمیب

 و بغضم را قوت دادم:   دیلرز میها لب

 . رونی ب امیتونم ب ی کنم؟ نم   کاری خب چ ـ

 گفت:  کبارهیحاکم شد. به   نمانیهم سکوت ب  باز

 و برم؟   نمتیآخه المصب منم دل دارم چطور نب  ـ

 چشمم از اشک پر شد، ادامه داد: یکاسه  د،یبار  یبغض م شیصدا از



 رت یجدال عشق و غ

164 
 

  یب  نقدریفهمم چرا ا ی. اصال نمشمیکشه، بد جور دلتنگ م  یبه خدا قلبم برات پر م ه،ینامرد نیراز ا ـ
 دارم!  یتابتم؛ راز حس بد

 و آرام  هق هق کردم.   دیترک بغضم

 اقدام کردم؛ همش مقصر مِن احمقم.  رینکن، خدا منو بکشه که د هیراز دردت به جونم گر  ـ

 نوک انگشتانم به سرعت اشکم را پس زدم:  با

 کشه به خدا. یحرف ها منو م نینگو سام...نگو؛ خدا نکنه... ا ـ

 گفت:  یخش دار  یدار، با صدا غصه

 دلم؟؟؟  زیعزکنم  کاریپس تو بگو چ  ـ

 زدم:   یامان را پس م ی ب یدست بغل کردم؛ اشک ها کیرا با  مینشسته و زانو نی زم یرو

 . یگرد یو بر م یر یتاب نباش، چند روز م  یب  نقدریسام ا ـ

 زنه.  یمدام به قلبم چنگ م یدونم حس بد یگردم. فقط نم  یآره عشقم بر م  ـ

 یداد و گاه  یم یاو مرا دلدار  یما دو طرفه بود. گاه یتر شد! انگار دلشوره  یبود و خال   یدلم خال ته
 کرد:  دایتحکم پ شیصدا ؟یکن یبا ما و دل ما چه م ایمن او را...خدا

 خوام امشب تا صبح از پشت پنجره کنارت باشم. یپشت پنجره، م  امیشد م  کیراز پس هوا تار ـ

 .یشب استراحت کن  دیبا یکن ی ندگران  یخوا یفقط زود برو فردا م ایباشه ب  

 هست.  شهیدم... خواب هم یتو رو به خاطر خواب از دست نم دنینگران نباش... مطمئن باش د ـ

 لب را به دندان گرفتم:  نیغمگ

 امکان داره من نباشم؟  یعنی ـ

 سرعت پاسخ داد:  به

 . نمتی بب ریدل س ک یچند روز  یخوام به اندازه   ی بود م نیمنظور ا ه؟ی چه حرف نینه نه ...ا ـ
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 همان حال گفتم:  با

 . شهیتورو با خودم در قلبم دارم؛ منتظرتم هم شهیسام من هم ـ

 ؟یندار  ی. فعال کار نمی ریدونم رازکم. عشق ش یم ـ

 حال تکان دادم:  ی و ب یسرم را به آرام ـ

 نه... مراقب خودت باش.  ـ

 هستم خدا حافظ.  ـ

دلم آرام و   ختم،ی زانو گذاشتم، آرام آرام اشک ر  یرا در مشتم فشرم و سرم را رو  یقطع شد گوش تماس
 قرار نداشت. 

 دلم آرام و قرار ندارد از عشقت! دلم،

 طلبد.  یسوزانم تو را م یها چشم

 زند.  یم  ادیبا تمام توانش با هر تپش تو را فر قلبم

 من... عشق من... سام من. عشق

در   نیزانوانم بود... در باز شد، سرم را بلند کردم؛ رام یکردم، هنوز سرم رو یدر خلوت با خودم نجوا م 
 بود. کنارم زانو زد و با انگشت شست اشکم را پاک کرد:  ستادهیا میقدم کی

 ؟ یز یر  یاشک م  نقدریچرا ا ـ

 داشت؟! ادامه داد: از حال دلم خبر یبغض نگاهش کردم، چه کس با

نتونستم  نکهیاز ا یدون یم کشم؟یچقدر عذاب م نمتیب  یم ینجور یا یوقت  یدون  ینکن راز... م ـ
 زارم؟ یبرات بکنم چقدر از خودم ب  یکار 

 جابجا شدم و راحت تر نشستم:  یزانوانش فشرد، کم  یمشت شده را رو  دست
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  مانیدارم به قسمت ا گهید ،یو پشتم بود یکرد تمیدونم چقدر حما ینگو... خوب م نجوریداداش ا ـ
 .  ارمیم

 و گفت:  دیشد سرم را بوس  یکه بلند م  یرا تکان داد در حال  سرش

 . رونی برمت ب  یبرو آماده شو م ـ

 : دمیپرس شوکه

 کجا؟  رون؟یب ـ

 زد:  ی کرد، لبخند شیشلوار کتان مشک بیو دستش را داخل ج  ستادیا

 ؟ ین یحسام رو بب  یخواست ی... مگه نمرونیب گهیآراه د ـ

 : دیگشاد شده نگاهش کردم؛ خند ی حرف با چشمان بدون

  ؟یامدیبه اتاقم ن دارید نیا یمگه برا ـ

 زد:  یبود؟ بازهم لبخند دهیسرم را تکان دادم؟ از کجا فهم  یسوال

 .  میخور  یم رونی امشب شام ب ادیبه سام هم گفتم ب یپاشو آبج  ـ

دستانم را دور گردنش   ستادهیپا ا یپنجه  یبر خواستم و رو  میو بدون خجالت از جا دیترد  یب  نباریا
 گفتم :  ی با ذوق خاص دم،یانداختم و صورتش را بوس

 

 . یخوب  یل ی ممنون داداش تو خ ـ

 سپس به سمت در رفت:  د،یخند م،یبه گونه ام زد... ازهم فاصله گرفت یهم بوسه ا او

 نشدم.   مانی ـ زود آماده شو تا پش 

 زدم.  یاز سر خوشحال یخفه ا غی را با ذوق در هم قفل کرده و ج دستانم
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رفتم با آب خنک صورتم را شستم تا از التهاب چشمانم کم  سی سرعت از اتاق خارج شده و به سرو به
رفتم لب  نهیمت آکردم به س  یلباسم صورتم را خشک م ن یبا آست کهی شود، به اتاق برگشتم در حال

به لبم زدم،    یکرم به صورتم و رژ کم رنگ ی زد، کم  یم یورم داشت و چشمانم به سرخ هیبر اثر گر میها
را مرتب سر    میشال آب دم،یپوش یمشک  یهمراه شلوار ل  ینفت   یرفتم و مانتو آب میبه سمت لباس ها

را از   فمیکه قصد پرواز داشتم. ک   ی شناختم، به راست یداخل بود. سر از پا نم می که موها یکردم، جور 
از اتاق خارج   رداشتمش؛تخت ب  یرفتم و از رو لمیبلند به سمت موبا یبرداشتم، با قدم ها  یجالباس

  یآمد اخم  یم  رونی آز آشپزخانه ب کهی دستش بود، مادر در حال یمبل نشسته و کتاب یرو  نیشدم؛ رام
 کرد: 

 ؟یکجا به سالمت ـ

 انداخت و گفت:  زیم  یچشم دوختم، کتاب را رو نیباال انداختم و به رام یا شانه

 .رونی ب میبر میخوا یم ـ

 مبل نشست:  یشد و رو کیبه او نزد مادر

 کن.  حتشینص  یکم  یلوسش کن  نقدریا نکهیا یشامه. به جا کینزد  ن؟یکجا بر ـ

 به سمتم آمد و جواب داد: نیرام

 . هیکاف دیو به زور متوسل شد دیکن یم  حتی که شما نص نقدری هم  ال؛یخ  یمامان ب ـ

 به من انداخت و با اخم گفت:  یبه سمت در رفت و در، را باز کرد، نگاه  

 . گهید  ایب  یستادیراز چرا ا ـ

 : دمی پرس میکه شد نیزدم. سوار ماش  رونی سر شانه انداختم و همراهش از خانه ب یرا رو فمیک

 داداش بابا خونه نبود؟ ـ

 رفت جواب داد:   یم رونی ب  نگیاز پارک یکه به آرام  یحال  در

 آقا بزرگ.  شینه رفت پ   ـ
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 گفتم:  ناراحت

 کشند.  ینقشه م چارهیمن ب  یحتما دارن برا ـ

 : دیبست خند یرا م  نگیدر پارک موتی با ر  کهیحال  در

 همه بحث و حرف موضوع ازدواجته؟ یواقعا فکر کرد ـ

 : دمیلب ورچ ـ

 که. میاوهم؛ شانس ندار ـ

با    کهیدر حال   د،یکش رونی شلوارش ب  بیرا از ج  شیبلند شد و گوش  یاز صندل یکم د؛یکش یق یعم  نفس
که با به  ستیمخاطب ک  نمیشماره گرفت، منتظر بودم بب   گریدست فرمان را گرفته بود با دست د کی

 لبم نشست:  یرو یزبان آوردن نامش لبخند

 .رسمیم گهید  قهیباشه صبر کن ده دق ؟ییالو حسام کجا ـ

 : دم یرا کنار گذاشتم و پرس دیبعد ترد یبودم. لحظه ا دنش یتاب د یدل ب در

 داداش؟ ـ

 بود جواب داد: ابانیکه نگاهش به خ یحال  در

 جانم.  ـ

 را قورت داد:  میگلو آب

 سام ازت خواسته؟ رون؟ی ب  یار یمنو ب  یگرفت می ... چطور تصم گمیم ـ

 برادرم را نگاه کردم، منتظر جوابش شدم که گفت:  یبای رخ ز مین

کنم. از اونجا که  ای تونم برات مح یکه فقط من م یخوا  یم یز یاتاقم حس کردم چ  یآمد یوقت ـ
 .  دینی رو بب گریشما دوتا عاشق فلک زده هم همد میحسام قراره فردا بره؛ گفتم: بهتره شامو باهم باش
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کرد. شرمسار   یم  بیرا نص تشیکرد و چه خوب حما  یکردم، برادرم واقعا حال ما را درک م سکوت
 موضوع.   نیبودم از ا

 فشردم گفتم:  یر دست مرا د فمیک یکه دسته  یدر حال یفی ضع یصدا با

 ... یول ین ی برات سخته منو با حسام بب یلی دونم خ یتوام، م  یشرمنده  یلیداداش به خدا من خ  ـ

 رو قطع کرد:  حرفم

  هیسا یکردم حت یقبول نم  هیثان ک یبود  یحرفو نزن مطمئن باش اگر حسام پسر بد  نیراز...راز ا ـ
 . نهی اتو بب

 پارک کرد و ادامه داد: ابانیرا کنار خ   نیماش

 .  دهیحسام هم رس نیفکر نکن. بب  یچی شو به ه ادهیفعال پ ـ

 : دیشد خند یم ادهیپ  کهیحال  در

 واقعا راحت تره.   یکن  یسام صداش م  یکرد یکار خوب گمیم

زد و به   یما لبخند  دنیداده بود، باد هیتک  نش یبه ماش نهیشدم. سام  دست به س ادهی زدم و پ یلبخند
 آمد. سمتمان 

آمد کنار   یکه به سمت ما م یبرادرم را بکنم.  در حال  ت ی کردم که آرام باشم و رعا یرا م  میسع تمام
شدنمان هر دو با هم دست دادند   کی. با نزدمیقرار گرفتم و هم قدمش به سمت او حرکت کرد نیرام

 و نگاه پراز ستاره به من انداخت: 

 ؟ یسالم خوب  ـ

 زد، جواب دادم: یق یعم  لبخند

 خوبم ممنون.  ـ

 گفت:  یبه شانه اش زد و با لحن جد نیرام

 تا بناگوش بازه.   شتوی حالش خوبه، ببند ن ـ
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 گفت.  یو با خجالت چشم دیبه پشت گردنش کش یدست

به من   ی. سرش را کممیبه سمت رستوارن رفت من و سام هم قدم شد دیخند  یکه م یدر حال  نیرام
 که مشخص بود گفت:   یکرد و با شاد کینزد

 زنگ زد؟  نیچطور شد که رام ،یقرار  یُمردم از ب یداشتم م یواقعا خوشحالم که آمد ـ

 باال انداختم.  یا شانه

 !یآمد اتاقم گفت: آماده شو، فکر کردم تو زنگ زد هوی دونم  ینم ـ

 شدم. یتر م  وانهیزد د یزنگ نم  نیها شدم، اگه رام وونهینه بابا تماس که قطع شد مثل د ـ

 

 شد، چقدر خوب حال روز ما را درک کرده بود، آرام گفتم:  تیسمت برادر مهربانم هدا نگاهم

 داداش مهربانم بشم. یفدا ـ

زد، به سمت در رستوارن رفت. من و    یهمان هنگام برگشت و پشت سرش را نگاه کرد و لبخند در
 سام شانه به شانه اش شد و گفت:  م،یشد  کیسام هم به او نزد

 داداش نوکرتم به موال. ـ

 گفت:  شی بایسام زد، با لحن مردانه و ز یو به شانه  دیخند نیرام

 . ییخوام، آقا  ینوکر نم ـ

 گفت:  نی. بعد از شام راممیدشام را خور یبا خنده و شاد م؛ینشست  زیبه لب هر سه پشت م  لبخند

 .  یی، شهرباز یپارک  میبر  دیها بلند ش بچه

 : دم یذوق دستانم را به هم کوب با

 . یآخ جون شهرباز  ـ

 و گفت:   دیخند سام
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 کنه. ینگاهش کن مثل بچه ها ذوق م ـ

 همراه لبخند نثارش کرد و گفت:  یاخم  نیرام

 کرد. ینم هیتو گر دنید  یاگر نبود که عصر برا م، یخب بچه اس آبج ـ

  ینیسنگ مینوایقلب ب یباز رو یم ی بلند شدم، غم عظ زی انداختم و از پشت م ری خجالت سرم را به ز از
پرداخت صورت حساب مانده بود. با   یبرا نیرام د،یکرد با بغض راه خروج را گرفتم، سام دنبالم دو 

 : دیکش ی قیبه آسمان نگاه کرد و نفس عم ستادم،یشد، ا در چشمانم رهیو خ  دیچی پ میسرعت جلو

 سه؟ یچرا چشمات خ  ه؟یچه حال  نیراز ا ـ

با   نیتلخ تر از زهر زدم. رام یرا به سر شانه محکم گرفتم و لبخند فمیتکان دادم؛ ک یرو به آرام  سرم
 بلند جلو آمد و گفت:  یقدم ها

   م؟یبچه ها بر ـ

 نگاه پراز غمش را به من دوخت و گفت:  سام

 .  امی منم دنبالتون م دیباشه شما بر ـ

 به شانه اش زد:  نیرام

 به سالمت.   یبر  نجایرسونمت ا ی بعدش م ایبا ما ب هینه بابا چه کار ـ

  یما را تنها م  یبه هر بهانه ا نیرام  م،یرفت یما شکفت؛ همراه هم به شهرباز  یاز گل هر دو گل
 گفت:  یسوار چرخ و فلک بزرگ شد با شوخ یگذاشت، وقت

 باش تنها نباشه.  ششیسام توام پ ره،یم جیسرت گ  یایخواد ب  یراز نم  ـ

نگاهم به  م؛یچرخ و فالک بزرک نشست  یروبرو  ییفلز  یصندل یرو م،یدو خدا خواسته قبول کرد هر
سام باعث شد سرم را   یبردش؛ صدا یبا هر چرخش باال و باالتر م   یبرادرم بود که چرخ و فلک به آرام

 سمتش بچرخانم. 

 ؟ ینکن  یتاب یب ستمیمن ن  یوقت شهیراز م ـ
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چشمم پر اشک شد   یداشتم که زود بغضم بکشند ، کاسه  یقلبم را به چنگ گرفت، آمادگ یکس ییگو
 گفتم:  یگرفته ا یو با صدا

 خب!  شهیدلم برات نگ م  ـ

 خم شد.  یبه من کم   رهیرا در هم قفل کرد و خ  دستانش

 راز منو نگاه کن.  ـ

 گذاشتم:  مینیب  یدو دستم را به هم چسبانده و رو هر

 شم؟یم وونهید هیبارون  یوقت  یدون  یاون چشماتو از من، مگه نم ری راز نگ 

 رفت:   نییرو به پا میها لب

 منو وادار به از دواج کنند. یترسم تا تو نباش  یهمش م  ،یترسم ترکم کن یتونم سام، م ینم ـ

 داد:  هیتک  یصندل  یکرد و صاف نشست و به پشت یاخم

چقدر   یدون  یکردم، نم یکه بگ یمن همون لحظه اس. هر کار  یای راز اگه اون روز برسه آخر دن یعنی ـ
برم    دیبا یبرام سخته برم ول  یعل یو پوچه، به وال چیمن ه یبرا  ایدن یاگه نباش  یدون یتابتم، نم یب

 به مامان و بابا قول دادم. 

 چشمم را با نوک انگشت پاک کردم.  یگوشه  اشک

 گم برگرد.  یگم زود برگرد،فقط م یبدون منتظرتم، نم  یبرو سام، ول  ـ

 خنده اش پر از غم بود:  یول  د،یخند

 . ینسبت به تو که آرزو و خواسته ام شده ا ستمیتفاوت ن  یب  یدون یخودت م ام،یراز م امیم ـ

 زدم:   یلبخند

 دونم. یدونم سام، م یم ـ

 دادم:  رونی بود، نفسم را با صدا ب ستادهینقطه ا نیبود که به باالتر ن یرام  نینگاهم به کاب 
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 دارم؟   یچه حس یدون یم ـ

 ؟ یچه حس ـ

 !گهیقفس من هم در قفس د کیتو در  م؛یهست یقفس  یمن و تو مثل دوتا پرنده  نکهیا ـ

 میتون  یگاه نم چیه یول  دن؛یبه هم رس یبرا  میکوب یفس مق  واریو به در و د می تاب یهم ب یبرا هردو
 . میبه هم برس

 تر از من گفت:  نیغمگ

 که به تو نرسم.   ستمی ن دیمن نا ام ی. ول یبه حق که گل گفت ؛یهی عجب تشب ـ

. ذهن  و قلب من پر   میشده بود رهیخ  نیآمدن رام نیی ندادم، هر دو در سکوت به پا یجواب
 گذشت خدا داند.  یممتد بود. در ذهن سام چه م یازحسرت؛  پر از چراها 

  دهیرس ییکردم. وقت جدا یم شی . در دل جانم را فدامیگذراند  زمیرا به صدقه سر برادر عز یخوب  شب
 دست داد:  نی زد و با رام یبود، لبخند ستادهیا نشیکنار ماش  مانیبود. سام روبرو

 شب خوب.   نیا  یداداش براممنون  ـ

 به من انداخت و رو به سام کرد و جواب داد:   ینگاه نیرام

 خطر برو به سالمت.   یکنم؛ سفرت ب یخواهش م ـ

 را مردانه بغل کردند؛ سام گفت:  گریهمد

 ممنونم؛ ممنون.  ـ

 داد و رو به من کرد:  رونی هم فاصله گرفتند نفسش را با آه ب از

 خب با اجازه من برم؛ مراقب خودت باش.  ـ

 انداختمو جواب دادم:   ری که از برادرم داشتم، سر به ز یخاطر شرم به

 کن.  یهستم، شما هم مراقب خودت باش، آروم رانندگ ـ
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 چشمش گذاشت:  ینثارم کرد و دست راستش را رو قیعم یلبخند ـ

 به چشم. ـ

 سام گذاشت و فشرد:  یشانه   یدستش را رو نیرام

 زنگ بزن.   یدیسرعت مطمئنه، رس گهیراست م ـ

 را باز کرد و سوار شد:  نشیدر ماش  سام

 مراقبم چشم؛  ـ

شده بودم، آرام جانم در حال رفتن بود! رو   وانهیدر دل د زد؛یشدم تا اشکم نر ره ی خدا به آسمان خ یا
 گفت:  نیبه رام

 داداش ـ

 

 مظلومه.  یلیوقت تنهاش نذار، راز خ  چیمراقبش باش ه ،یراز هست  یبرا  یکه برادر خوب  ممنونم

 گفت:   یگذاشت و با لخند مهربان نیسقف ماش  یدستش را رو نیرام

 ذارم آب تو دلش تکان بخوره.  ی منه نم یکرده  زیتخت؛ راز عز  التیبرو داداش به سالمت خ  ـ

 گفت:  نیبه من انداخت و به رام یلحظه نگاه نیرا روشن کرد، در آخر نشیماش

 راحته. خدا نگهدار.  المیدونم و خ  یم ـ

به حرکت در آمد و در آن لحظه قلب   نشیآورد؛ ماش رونی ب نیرا  به عالمت خداحافظ از ماش  دستش
خودم را   یجلو  ییبا چه سخت  چارهی دانست که من ب  یم یو روح مرا با خود همراه کرد. و چه کس

 .می ای ن گرفتم تا به زانو در
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صدا   یشده بودم ب  رهیخ  رونی کنار دستم به ب ی شهی کرد و من از ش  یم یدر سکوت رانندگ  نیرام
تخت   یبا همان مانتو رو حالیکوتاه به اتاقم رفتم. ب یبا سالم  میدی. به خانه که رسختمی ر یاشک م
دستم  دیکش ریمعلق در هوا بودم، قلبم ت  یخنث  یاتم ایرا نداشتم. گو  یز ی، حس و حال چ دمیدراز کش

  ییقرارم، کس ندارد خبر از دل زارم، آرزو یب  یام گذاشتم، زمزمه کردم: عاشقم من، عاشق  نهی س یرا رو
دانم  ی. نم ختی گوشم ر یچشمم رو یجز تو در سر ندارم. جز تو در سر ندارم. قطره اشک گوشه ا

داد و مهربان   تکانچشمم را گشودم. شانه را  نیرام یبه خواب رفتم. صبح با صدا یچطور و چه زمان 
 گفت: 

 ؟ یخواب یراز؟ راز خانوم؟پاشو چقدر م ـ

 به خود دادم؛ سالم دادم: یرا به هم فشردم .کش و قوس  چشمان

 . ری سالم صبح بخ ـ

 تکان داد: یو سر  دیخند

 ظهره!  کی صبح کجا بود خواهر من؟ ساعت  ـ

 به من انداخت و گفت:  ینگاه کردم، درست بود، نگاهمچم  ینشستم و به ساعت رو میجا سر

  ؟یدیچرا با مانتو خواب  ـ

ندادم دوست داشتم زودتر   ی مانتو ام را باز کردم. و جواب  یتخت بلند شدم و دکمه  یاز رو کسل
 گفت:  نیبرود تا به سام زنگ بزنم، و از حالش با خبر شوم که رام رونیب

 .دهیسام زنگ گفت رس ـ

 را به سمتش بر گرداندم:  میرو شوکه

  ده؟یواقعا؟ چه زود رس ـ

 به سمت در رفت و گفت:  نیرام

 .ینصف شب حرکت کرده، زنگ زد نگران نباش  ـ
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 : دهیسالمت به مقصد رس میجان ار یکه  دمیراحت کش یشد، نفس  یبسته ام جار  یبه لب ها یلبخند

 خدارو شکر.  ـ

 گفت:  یبه من انداخت و با لحن جد ینگاه

تو ، الله  ؟ی زن ی حرف م  ینه با کس  یرس ینه به خودت م  ؟یآشفته ا نقدریچرا ا ا،یبه خودت ب  یراز کم  ـ
هم؟ بر گرد به   یخونه  ای دیبر  رونی ب  دیذار یاالن چرا با هم قرار نم  دیبا هم بود شهیو مهسا هم 

دست و    یندگ با مشکالت ز یر ی بگ ادی  دیبا یگذشته ول یو تو حسام چ نیدونم ب یقبلت، م یزندگ
 . یپنجه نرم کن 

تونستم نبود   یمن نم یگفت، ول ی درست م  دیخاطرات سام بودم، شا ادیزد و من به  یحرف م   برادرم
 یبر تنم. به گل ها زانیآو یمانتو خته،یهم ربه  یسام را تحمل کنم.  بغض کردم، وسط اتاق با موها

گرفت و   کمرا مح  میشانه ها دیدر را رها کرد. و با دو قدم به من رس ی رهی شدم. دست گ رهی فرش خ
 پر تحکم بود: یآرام ول شیشد. صدا میدر چشمان باران رهیتکانم داد، خ 

  دم،یخوش باشه، با بابا جنگ یتو و سام خاطره  نیکردم ب یحال زاِرتو، من هر کار   نیراز تمام کن ا ـ
بازهم پشتتم فقط ضعف و  ستادم،یآقا بزرگ به خاطر تو ا یرو  یکردم، تو  یبا مامان حاضر جواب 

  ه؟یاشک اتچشم نقدریا هیتونم تحمل کنم، تمامش کن برگرد به حال قبلت، چ   ینم گهیرو د تی ناتوان
 و. ! جمع کن خودتیهست ییکردم دختر قو یفکر م 

فشرد و به پشتم   نهی دستش را پشت سرم گذاشت، سرم را به س د،یاز چشمانم چک یاشک درشت  قطره
 زد.

 .  یباش راز قو یقو ـ

 از من فاصله گرفت، از اتاق خارج شد.  د،یرا بوس سرم

 یتونم بدون سام قو یزانو فشردم. ناله کردم: آخه چطور م  یزانو افتاده و مشتم را محکم رو یرو
نفس بکشم!؟ بلند شدم، به اطراف نگاه کردم، دنبال  شهی شاد باشم؟ اصال چطور م  شهیطور مباشم؟ چ

  یرو رازانوام  کیبود.  میمانتو  بیدر ج شبیفکر کردم و به سمت تختم رفتم، د یبودم، کم  میگوش
 زود جواب داد: یل ی سام را گرفتم، خ یکردم. شماره  شیدایتخت گذاشتم و گشتم تا پ
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 جانم راز؟  ـ

 زدم و اشکم را پس زدم:  یلبخند

 ؟ یسالم، خوب  ـ

 ؟یتو چطور   زم،یخوبم عز ـ

 : دم یکش یآه

 از تو دور بود و خوب باشم؟  شهیمگه م ـ

 و با دوستانت خوش باش.   رونی برو ب ه؟یحرف ها چ  نیگردم ا یفدات بشم. من که زود بر م  ـ

 صورتم را کنار زدم، جواب دادم: در  ختهیر یتخت نشستم و موها ی لبه

 حوصله ندارم.  ـ

 : دیچ یمحکم در گوشم پ شیصدا

 . یکن  یرو داغون م نیرام یخودت رو شاد نشون بده دار  یراز کم  ـ

 گفتم:  متعجب

 وا من که دردم مال خودمه! ـ

 خود دار باش.  یپس کم کشهیم  یدونم داداشت چ ینکن راز، من مردم و م ـ

 حوصله گفتم:  یب

 منو به زور وادار...  یایتا ب ترسمیسخته، م یکنم، ول یم  یباشه سع ـ

 ندادم، که گفت:  ادامه

 . مینگران نباش ما خدارو دار ـ

 باال انداختم:  یا شانه
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 ؟یندار  یرو ازار ندم. فعال کار  نیرام گهیکنم د  یم یسع  ینگرانم ول ـ

 گفت:   دیخند

 ت. دختر خوب، برو به سالم نیآفر ـ

رفتم،  برداشتم و   میحوصله به سمت  لباس ها یتخت رها کردم و ب  یرا رو یگوش م،یکرد یخداحافظ 
شد، خوب   یم  میرتی فکر کردم؛ حال زار من باعث آزار برادر غ زی دوش به همه چ ری حمام شدم، ز یراه

 دارد.   یدانستم که چقدر خودش را نگه م یم

 کرده چه کنم؟ خیدستان  ن یتو با ا ی"آخ سام؟ ب

 ... یدیهمچون آفتاب پر محبت بر من تاب  ،یوجودم بود یگرما

 ... رمی م یزنم و از سرما م  یم  خی یست یحال که ن 

 محال محال است، "  میتو برا یب  یزندگ یآر  رم؟یاصال  بگو بدانم چرا نم  

 

 خوددار باشم،  شتریگرفتم ب میتصم

 لتنگ من، من دلتنگ او! او د م،یکرد یشب اول ساعت ها با هم صحبت م چند

 اصال دلم ن یرام یخالف گفته  بر

بودند، از  دهیداشته باشم، چرا که آن شب مرا به باد حرف کش داریالله د ایخواست با مهسا   ینم 
 نداشتند،   یدرک چارهیمن ب  یو آشفتگ ینگران

 نشان دهم،   الی خ  یکردم خودم را آرام و ب یسع یول

  یدادم که کم یبه او هم حق م  یشد، نگران بودم، ول ی گذشت و تماس سام کم و کمتر م یم  روزها
ها و   امیجگر سوخته ام گذاشته و تماس نگرفتم و به پ ی چند روز دندان رو نیکند، بنابرا یراهت زندگ

 م.  کن ریگ  ررا د  نیخواست رام یدلم نم میها یها و نگران یدادم با همه دلتنگ  یتماسها هم پاسخ نم 
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 یبر خواستم نم  ینامش ذوق زده شده و از جا دنیسر گرم بودم، از د لمیشب که با موبا  کی نکهیا تا
جواب  عی داخل شدم و در را پشت سرم بستم سر دم،یپدر متوجه شوند، به اتاقم رس  ایخواستم مادر 

 دادم: 

 سام.  ـ

 و قلب نا آرامم را به تپش انداخت:   دیچ یدر گوشم پ  شیصدا

   ؟یسالم خوب  ـ

را به نظاره نشستم، جواب  شی خال  یبه سمت پنجره رفتم،پرده را کنار زدم و جا شهیعادت هم طبق
 دادم:

 خوبم ممنون،  ـ

 ؟ید ی جواب م ریچرا د ـ

 بودند، چه خبر؟  شمیو مامان پ   بابا

 :  دیکش یآه

 . میستیبد ن یا -

 گفتم: یشدم و با دلخور  یشاک

 ازت!   رمی دلگ یلیخ   ؟یزن یچرا زنگ نم -

 گفت:   کالفه

 داغونم، داغون.   یل یراز حوصله ندارم خ  -

 تعحب گفتم:   با

 شده مگه؟ یچرا چ ـ

 داد:  رونیرا پر صدا ب   نفسش
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 کردم،   چارهی نپرس که خودمو ب -

 دادم:   هیکنار پنجره تک واریشدم پرده را انداختم و به د نگران

 شده سام؟ حرف بزن.  یچ -

 گرفته شد:   شیصدا

 زدم،  یدونم چطور بگم که چه گند یخراب کردم راز، به خدا نم 

 نشستم،   واریبر د هیقلبم گذاشتم همانجا تک یو دستم را رو دیکش ری ت قلبم

   شده؟  یچ نمیمنو بگو بب یسام ُکشت -

 

 سکوت به حرف آمد:   یاز کم بعد

 ...رمی تقص یراز شرمندتم، ببخش منو به خدا  باور کن من مطمئنم ب  -

 :  دمیام جمع شده بود نال نهیس یکه از درد قفسه  یتر با صورت  نگران

 .دونمیکه نم یحرف بزن سام، تا نگ  -

  شه،ینم ینجور یا نمتیبب  یحضور  دیتهران با امیم فردا

 کردم.   التماس

 شده؟   یخدا سام بگو چ   تورو

 هم سکوت کرد:   باز

 . فعال خداحافظ. گمیم  امی م شهینم نجوریا -

زد   یم انهی رحمانه بر من همچون شالق تاز یکه ب  الیفکر و خ ایدن  کیجواب من نشد! مرا با  منتظر
 رها کرد.  
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 بودم و نگران تر شدم... نگران

 

برخواستم،   یرمق و افسرده از جا  یماساژ دادم، ب یام نشست، کم  نهیس یبه قفسه    بیعج یدرد
دادم، دراز   یام بود و ماساژ م  نهیس یکه دستم رو یتخت انداختم، در خال  ی رو  یرا به ارام میگوش
 یدلم گواه خت،ی گوشم ر یو رو دیچشمم چک یشدم، اشک از گوشه   رهیو به سقف اتاق خ دمیکش
 بودم. دهیقرار ند یب نقدریا داد، تا به حال سام را یمبد 

مچم نگاه کردم، ساعت سه بامداد بود و من هنوز در فکر تماس سام بودم که مرا  یساعت رو به
 بود. دهیآشفته و به حال بد کش 

توجه  یب  افتمشی. بالخره ابمیرا ب لمیبلکه موبا دمیتخت کش ینشستم، دستم را رو میقرار سر جا یب
 :  د یچی خواب آلودش در گوشم پ  یسام را گرفتم! صدا یبه ساعت شماره 

 الو بله. -

 کردم.  شی صدا آرام

 سام.  -

 : دیرا بلند کرد و متعجب پرس  شیصدا  یتماس من شده بود کم  یتازه متوجه  ایگو

 شده ؟   ی چ ؟یراز توا -

 انداخت گفتم:  یچنگ م مینوا یب  یکه بر گلو یبغض  با

 شده؟  ینگرانم حداقل بگو چ  یلیبرده خ  ینمسام خوابم  -

  یهم نگران تر م دیشا ایترساند،   یم شتریموضوع مرا ب  نیمشخص بود و ا ش یبودن از صدا کالفه
 کرد. 

 دم، برو بخواب.  یم ح یتوض  امیراز گفتم م -
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آمد  یم  رونی از ته چاه ب ایکه گو ییشد، باصدا دهیکش نییناخودآگاه از لحن تندش به پا  میها لب
 گفتم:  

 گه؟ید یایباشه، فردا م -

 شب خوش.  رم،ی گ یتهران تماس م دمی رس  ستیمشخص ن  -

 به صدا پاسخ و تماس را قطع کردم.  یبا خداحافظ  شهیخوشش را بر خالف هم شب

 د!تا آسمان فرق کرده بو نیآرام و قرار هم نداشتم، رفتار سام زم د،یجوش  یسرکه م رویمثل س دلم

که قلبم را   یر ی زدم، ت یکندم، اتاق را دور م یپوست لبم را با دندان م کهی قرار بلند شدم و در حال یب
آرام   یدستم را ماساژ دادم، بلکه کم چد،ی بر دست چپم بپ یدیاصابت کرده بود باعث شد درد شد

داشتم، افسوس و صد افسوس که به  یاوضاع همدم نینداشت، کاش در ا دهیانگار فا یشوم ول 
 بودم.  نیتنهاتر یراست

 

از سام نشد، با   یهفته گذشت، اما خبر  ک یروز، دو روز، سه روز، و  کیبود،   دهیامانم رو بر دلشوره
غرورم بشکند و فکر کند دختر   خواستی دلم نم ـرم،یتماس بگ گرید یرفتار آن شبش جرات نداشتم بار 

دادم،  یم یدلدار نشان داده بودم. مدام خودم را  قرارشی خودم را ب یادیم زه نجایهستم، تا ا یزانیآو
نظر داشت به اتاقم آمد، خودم را    ریهفته که مرا ز کیمتوجه حال و روزم شده بود بعد از  نیرام ایگو

تخت نشست، پشتم به او بود، در همان حال   یسر گرم کرده بودم. رو یمعمار  ینقشه  دنیبا کش
 زدم:  یچرخ  یصندل یرو

 ؟یدار  یجانم داداش کار  ـ

 صورتم گفت:  یوارس  یبود دستانش در هم قفل شد و بعد از کم  یجد یل یاش خ چهره

 از سام چه خبر؟  ـ

 باال انداختم و جواب دادم:  یتفاوت باشم، شانه ا یکردم ب یسع

 خبرم.  یب ـ
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 کج:   یکرد و سرش را کم یاخم

 خبرم؟  یب  یچ یعنی ـ

 باال انداختم:  یباز هم شانه ا 

 . میکه تماس نداشت  شهیهفته م کی ـ

 و پاچشمان گرد و گشاد شده نگاهم کرد؛ متعجب گفت:  دیباال پر شی ها ابرو

 د؟ یهفته اس که با هم حرف نزد کیواقعا  ـ

 کردم:   یرا به برادر خوبم نشان ندهم، تبسم  میعنوان نگران چیکردم به ه یدادم، سع رونیرا ب  نفسم

 من تماس نگرفتم، سام هم انگار سرش شلوغه. گه؛یبله د ـ

 کرد و گفت:   کیو خم شد، چشمانش را بار  دیخودش را جلو کش  یهمان حال کم در

 باور کنم؟  ـ

 زدم:  یلبخند

 بله داداش. ـ

 لبش را جمع کرد و گفت:   ی گوشه

 .دیش  یهالک م  دین یروز همو نب کیفکر کردم  دیبود قراریرفتنش هر دو چنان ب قبل

 فشرد:   یشانه ام گذاشت و کم یدستش را رو د،یشد و خند بلند

 . یهست یو صبور  یدونستم دختر قو یم نیخوبه آفر -

 کرد و ادامه داد: یندادم، باز هم اخم یجواب

 چند بار زنگ زدم جواب نداد!  ـ

 بودم.  یم یبه قول برادرم قو د؛یمن با یکرد، ول یم  یقرار یپر آشوبم ب دل



 رت یجدال عشق و غ

184 
 

  میحالتش برا  رییتغ  د،یرس امکیکه به حد پ ییما کم و کمتر شد، تا جا یماه گذشت،تماس ها کی
  لیادامه تحص یبرا  یشروع شد و من رمق زیی جرات پرسش نداشتم، ترم پا ی سوال بود ول یجا

برداشته بودم، قصد داشتم غرق درس و کتاب شوم بلکه بتوانم   یسخت یعمل ینداشتم، واحد ها
 را تحمل کنم.  میوفا یب سام  یدور 

 

 گفت:   یبا کالفگ م،یزهرا انتخاب واحد کرد همراه

 . میداشت یدرس و برنم  نی،کاش ا رِ یسخت گ یل یاستاد رهنمون خ گنیراز م یوا -

 

 انداختم، گفتم:   فمی را داخل ک  خودکارم

 ِر؟ ی سخت گ ی دون ی م حاال از کجا ـ

 بود گفتم:    نییگفتند. همانطور که سرم پا  شی سال پ یبچه ها ـ

 .  میخالص ش میریبگ  دیبا ؟ یآخرش که چ -

 گفت:   کالفه

 . ترسمیبهش دارم، ازش م  یحس بد ـ

! از ییآقا ی نهیس یرو بستم، نگاهم به زهرا بود که جوابش را بدهم، که با سر رفتم تو فمی ک پیز
 گفتم:   دهیبر دهیمقنعه ام را مرتب کردم، بر یخجالت سرخ شدم و گوشه 

 آقا حواسم نبود. دیب...بخش ـ

 جواب داد:   یعاد ی ل یبم بود، خ شیصدا

 . ادی م شیپ  یگاه ستین یمورد ـ
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 !  دمینارمان رد شد که صورتش را واضح ندبه سرعت از ک  چنان

 شانه ام را گرفت و با ذوق گفت:   زهرا

 باشه مال.خودمه.  دیجد یدانشجو گه؟یبود د  یک نیخدا ا -

 تفاوت گفتم:   یباال انداختم و ب یرا کشدار گفت، شانه ا شیخدا

 مبارکه، بذار از راه برسه بعد. ـ

 و خودش را لوس کرد:    دیورچ لب

 اد؟ یب  رمی مثل سام گ  یکیمنم  شهیم یچ یرو دار   یپی وا...راز خودت سام به اون خوشت ـ

 بود.   دیخود دار با  د،ینام سام قلبم را به خنجر کش دنیشن

 رفتم و گفتم:   یبلند به سمت در خروج یقدم ها با

 گفتم؟ برو تورت رو پهن کن. یز یمگه من چ ـ

 :  دیت سرم دوو پش  دیخند مستانه

 پرس و جو کنم کدام رشته اس بعد.  دیکنم، اول با یآره واال تورم رو پهن م ـ

 و ادامه داد:   دیغش خند غش

 باشه در نره.  میظخ  یلیتورش خ دیفکر کنم با ـ

 خنده ام گرفت، دستم رو باال بردم و آرام به سرش زدم:   طنتی ش از

 صلوات.    یخل نش ـ

باال   ییو هم متعجب ابرو دیخند ی فرستاد، هم م یاز پشت سرمان بلند شد که صلوات م اسری یصدا
 انداخت گفت:  

 .می: صلوات، زشته نفرستد یخودتون گفت ـ
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 و سپس گفتم:   دمیبسته خند  یدهان با

 ! دیفضول چقدر شما پسرا  ـ

  

 گفت:   دیخند یکه م  یبهرام در حال اسر،ی یجا به

 مهندس، حق داره خب. یسالم خانوما ـ

 کردم و به راهم ادامه دادم  یاخم

 . الی خیخبه حاال ب   ک،یعل -

به   یقدم رفته را باز گشتم، دستش را گرفته به حرکت در آوردم. زهرا نگاه کیخشکش زده بود  زهرا
 پشت سر انداخت و نگران گفت:  

 کردم!ـ عیضا یباشند که حساب  دهیدوتا شن نیراز اگه ا یوا ـ

 تفاوت گفتم:   یب

 دادند.  یبابا وگرنه زود لو م دنینشن ؟یدار   نایبه ا  کاری به درک چ ـ

 . رهیخدا کنه وگرنه  آبروم م ـ

 

 به جلو قدم برداشتم، او هم پشت سرم حرکت کرد:    دمیبه شانه کش یدست

 .  میبر  ایبابا ب الیخ  یب

 زهرا گفت:   میداد یکه با هم دست م یدر حال  م،یستادیهم ا یروبرو میدیرس  یدر خروج  به

 ؟ یایکتاب بخرم نم دیمن با ـ

 جواب دادم: زهی انگ یبه اطراف انداختم و ب ینگاه
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 خونه.  رم ی نه حوصله ندارم م ـ

 گفت:  انهیزد و موز  یچشمک

 اد؟ ینکنه سام داره م ـ

 حال جواب دادم:   یو ب دمیکش یآه

 نه بابا سام کجا بود؟ سرم درد   ـ

 خودمم ندارم.  یخوام زودتر برم خونه حوصله  یکنه م یم

 کرد، دستم را فشرد:   یاخم

 نکنه حرفتون شده؟  ـ

ببرد،   ییبو میاز درماندگ  یخواست احد یرا سر شونه محکم گرفتم، دلم نم فمیباال انداختم، ک  یا شانه
 گفتم:   الیخ  یب

  ؟یندار  یکار  ؟ینه بابا چه حرف  ـ

 :  دمیرا شن شی بزند فاصله گرفتم و حرکت کردم، صدا یحرف نکهیاز ا قبل

 ؟ یکه، چه کار  یرفت ـ

 کردم: را بلند  دستم

 خداحافظ.   ـ

بودم،  یمنتظر تاکس نکهیگرفته بود، با ا یحرکت کرده بودم، دلم اساس دم،چونیرا نشن  جوابش
راه افتادم، واقعا قلبم به قلب سام قفل شده بود! با خودم در جدل بودم که چرا   ادهیشدم و پ الی خیب

 حس و حال قبل را نداشت!  شیها امی کوتاه و پ شیتماسها

  یآن راز سر خوش نبودم، حال بدم رو گریگرفته و به خانه برگشتم. د یتاکس  یرو ادهیپ  یاز کم بعد
 کرد.   یم  تی حالم را از نو رپ یکس  ایدور تکرار بود! گو
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شد که خبر از سام نداشتم، شماره اش رو گرفتم، بعد از سه   یم یاز نهار به اتاقم رفتم چند روز  بعد
 د،ی چ یبه گوشم پ یدخترانه ا فیظر یبوق صدا

 د؟ ییبله بفرما ـ

به خودم جرات دادم  یقلبم گذاشتم، به سخت یدستم را رو دم،ید یم نهیکه رنگ زردم را در آ یدر حال  
 را قورت دادم:   میاب گلو م؛یبگو  یمتا کال

 سالم آقا حسام هستند؟  -

 مشخص بود؟  شیاز صدا عشوه

 شما؟  ـ

 :  د یچی سام به گوشم پ ی از خواهرانش باشد! صدا یکیشک داشتم  م،یدانستم چه بگو ینم

 بله جانم؟ -

 گفتم:   یخفه ا یکه بر قلبم نشسته بود با صدا ی کالفه با بغض د،ی دلم لرز ش یبا صدا آخ

 سام منم راز.  -

 مکث کرد:   یکم -

 ؟ یلحظه گوش هی -

 داد! یجوابم را م   نینچنیبود سام ا یبار  نیداد اول یبد م یگواه دلم

 انگار مخاطبش همان دختر بود:   دمیشن  یرا م  شیصدا

    ؟یمنو جواب بد یگفت گوش  یک ـ

 :  میبود برا ایدن یصدا  نیتردخترک بد یدر آن لحظه صدا 

 بود؟  یخانوم ک نیشده مگه؟ اصال ا یوا چ -

 از اتاقم.   رونیبرو ب  ستیبه تو مربوط ن ـ
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 ناز سام را صدا کرد:   با

 حسام جونم.  ـ

 حسام و...  ـ

 ادامه داد: اهلل اکبر.  کالفه

شدن   یمن ذره ذره در حال خورد شدن، شکستن و متالش نکهیخبر ا یدو در حال بحث بودند ب هر
 تماس را قطع کردم.  اوردهیبودم. طاقت ن

ام شکست، به زانو افتادم، زانوانم را مشت کرده و با   چارهی بغض ب  دم،یکوب نی را محکم به زم میگوش
 شانده.ک  اهیهمه عشوه مرا به روز س  نیدختر با ا نی مطمئن بودم ا دم،یو بار دمیبار  دهیخم یسر 

 

 یدانم چقدر گذشت که با صدا یکه خوابم برد. نم  ختمیو آنقدر اشک ر دمی همان حال دراز کش در
 زد.  یشانه ام بود. لبخند  ینشسته و دستش رو میزانو روبرو کی یچشم گشودم، رو نیرام

 . یپاشو آبج ؟یدیراز خواب ـ

 افتاده بودم ماساژ دادم. شینشستم و شانه ام را که رو 

 سالم داداش.  -

 زد  یلبحند

 را به سمتم گرفت:    شیگوش

 ده.  یصد بار زنگ زدم جواب نم  گهیفلک زده رو بده، م نیجواب ا  ایب ـ

 بودم:   هیگر جیگ ایخواب  جیگ

 زنگ زده؟ یک -

 اشاره کرد:   شیو با چشم به گوش دیخند
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 . یفهم یم ر یبگ -

را نگاه کردم و سپس به   یگوش توریرفت،  اول مان رون ی زد و ب یبخندرا از دستش گرفتم، ل یگوش
 کردم:   کیگوشم نزد

 الو... -

 تو؟ یگوش یدیراز چرا جواب نم  -

 یسد ایسام انگار قلبم را مثل کمان به هدف گرفته بود. گو یخارج شدم، صدا  یو منگ یج یاز گ 
 : ستمی تاب گر ی هق زدم و ب  شیصدا دنیبغض را گرفته بود با شن  یجلو

 زنم!  یسه ساعته دارم زنگ م یچرا تماس رو قطع کرد ؟یکن یم هینکن راز... چرا گر -

 با هق هق گفتم:   -

 فکر کردم سرت شلوغه مزاحمت نشم.  ـ

 آخه؟  هیچه حرف  نیراز؟ ا یشد ونهید ـ

 

 .ستمیو آهسته گر  دیلرز میها لب

 دارم.  یبد یحس ها ستمین وونهینه د -

 است:   یمشخص بود عصب شیصدا از

 رو بهت بگم؟  یمطلب  یحضور   دیتهران با امیفردا م ـ

داده و با  هیتک  واریشد. آرام به د یدر بدن نداشتم و حس کردم هر لحظه از عمرم کاسته م  یحس ایگو
 گفتم:  یف یضع یصدا

 چرا اخالقت عوض شده؟  ؟یگ ینم یز ی شده چرا چ یچ ـ

 ؟ یندار  یفعال کار   نمت،ی بب دیگفتم که با-
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 را با نوک انگشتانم پاک کردم:   اشکم

 ؟ یایم یک ـ

 خبرت  دمی رس  ست،یمشخص ن ـ

 کنم. یم 

 جونم گفتم:   یب یرا قورت دادم و با همان صدا میگلو آب

 باشه خداحافظ.  ـ

 زانو گذاشتم.   ینشدم جوابش را بشنوم، تماس را قطع کردم. سرم را رو منتظر

 . یر یسام رو ازم بگ  ستیحقم ن  ایچه به روزم آمده؟ خدا ایخدا

 زدم.   یخودم حرف م یخودم و خدا با

سام عادت نداشت، دلم پر از غم بود. بلند شدم،   یتفاوت یداشتم، دلم به خشک بودن و ب  دلشوره
نشستم. عکس سام را از   یصندل  یگذاشتم و رو زیم  یرا رو نیرام  لینداشتم. موبا یحس و حال 

 دادم.  هیتک  یو به صندل  دمیکش رونیب  زمیم یکشو

 دستم را  ؟یگفتن دار  یبرا یچ  یای... چه به سر عشقمون آمده؟ فردا که برمیم  یتو م  یمن ب سام
 تو عادت نداره...   یمحبت یدل من به ب  یستیزدم: تو نامرد ن  یلبخند دم،یعکسش کش یرو

خورد   یجودم را م یکه ذره، ذره  یمیگذاشتم و درسکوت با غم عظ  میمیقد یگوش  یکارتم را رو میس
  نیممتد رام یسوال ها ری از ز نکهیا یرفت، برا  ینم نییپا  میاز گلو زیچ چیمنتظر تماس سام ماندم، ه

 بزنم.  یالی خ یخودم را به ب  گرید یکردم بار  یخالص شوم سع 

  یرا که رو شیبرخواستم و گوش  یپدر بلند شد. از جا ل یموبا یصدا م،ینشسته بود ونیزیتلو یجلو
به شماره انداختم، اسم نداشت، به پدر دادمش، پدر متعجب به شماره نگاه  یبود برداشتم نگاه  زیم

 رار شد: کرد و تماس بر ق 

 د؟ ییسالم بفرما ـ
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زد  یبر ابروان پر پشتش نشست و سپس لبخند گشاد یز ینشستم، نگاهم به پدر بود، اخم ر میجا سر
 و گفت:  

 سالم دارند خدمتتون.  د یاحوال شما؟... سالمت باش  لی به به آقا کم ـ

 به وطن... بله باعث افتخاره... ان شااهلل...  یخوش آمد  یخبر بابا خوبه؟ آقا بزرگ؟... به سالمت چه

با   نیداد. رام یداغ شده بود و به دهان پدر چشم دوختم، با خوش و بش جوابش را م میها گوش
 س قطع شود.  کرده بود و منتظر تا تما  کیکرد و مادر کنجکاو خودش را به پدر نزد یاخم به پدر نگاه م

 :  دیبا لبخند تماس را خاتمه داد. تا تماس قطع شد مادر پرس  بالخره

 بود؟ لیکم ـ

 با همان اخم گفت:   نیهمچنان لبخند به لب داشت، رام  پدر

 گفت؟  یخب بابا بگو چ  ـ

 لب گشود و با همان لبخند گفت:   پدر

   ؟یو خوب  دهیماشااهلل چه پسر فهم  ـ

کرد   یپدر بزرگش با خبر شده، عذر خواه میوزه بر گشته و تازه از تصم کرد و گفت چند ر  یپرس احوال
 عرض ادب کرده. ریکه د

با اخم لب گشود و  نیبا ذوق به دهان پدر چشم دوخته بود، من با حال خراب و بغض و رام  مادر
 پوزخند زد و گفت: 

 و دوختن؟ دنیاعتراض نکرد چرا براش بر یعنی یخود  یعجب آدم ب ـ

 و گفت:   دی را سر کش   شیچا مادر

  ی نم نیکه حرف بزرگترش رو زم  هیمن هستند؟ معلومه پسر با فکر و درک یمگه همه مثل بچه ها ـ
 گذاره. 

 برخواست و به سمت اتاقش رفت:   یاز جا نیرام
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 .دیکرد  دییزود تا دیپسر برخورد نداشت نیشما هم دلتون خوشه، هنوز با ا ـ

 برخواستم و گفتم:  یجا از

 من هنوز هم قبول نکردم.  ـ

  یتاب بودم، بالخره سر و کله  یزد، ب  یبشنوم  به اتاقم پناه بردم. قلبم تند تند م  یجواب  نکهیاز ا قبل
 بردم.   یحال ممکن به سر م نیدر بدتر یطیشرا   نیشد و من با چن  دایپ  یخواستگار اجبار 

 

افکارم را  یود. وضع مشکوک سام، تلفن خواستگاراجبار ب یفرار  میصبح خواب از چشمان باران تا
جز   ی. استاد وارد شد و او کس میرا با شوک شروع کرد  دیکالس سال جد نی کرده بود. اول شانیپر

 با او برخورد کرده بودم، نبود.  یکه من اتفاق ییهمان آقا

 . میو زهرا متعجب به هم نگاه کرد من

 و گفت:   دیسرش را کنار گوشم کش زهرا

 استاد ماس؟   پهی خوشت نیا یوا ـ

 دادم و آرام گفتم:   نییرا پا سرم

 نکن،   عیضا سیه ـ

  نکهیو ا میبود  دهیرا شن  شیها یر یو خشک بود، وصف حال و سخت گ یجد اری بر خوردش بس نیاول
 دهد. یبه هرکس راحت نمره نم

 کرد و آدام گفت:   یپوف احمد

 .  میکم داشت رو نی؛هم-

 شروع به سخن کرد:  استاد
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رو در کنار هم داشته  شرفتیترم خوب و پراز پ دوارمی رهنمون هستم، ام م،یبسم اهلل الرحمن الرح  ـ
هست لطف   زیاعالم کنم نظم و سر موقع در کالس بودنتون مهم تر از هر چ دیبا  زی قبل از هرچ م،یباش
 .دینداشته باش  ری تاخ دیکن

 : د یزهرا کج شد و آرام نال یها لب

 !یبد اخالق  پیچه خوشت ـ

 صدا گفتم:  ی را تکان دادم و ب سرم

 . میکن ینگران نباش امروز روز اولشه درستش م  ـ

 سرم را بلند کردم:  شی . که باصدادمیخند زی دو ر هر

 گم.   یکنم جُوک که نم یکالس صحبت م نیخانم ها بنده دارم از قوان ـ

 جابجا شد و گفت:    یمورد را نداشتم، زهرا کم نینازک کردم، حوصله ا یچشم  را خوردم و پشت لبم

 .مینداشت یاستاد منظور  دیببخش  ـ

 نشسته بود گفت:  شیشانی که بر پ یبا اخم  استاد

 تکرار نشه. ینداره ول  یمورد نباریا ـ

 

باال انداختم و  ییاستاد عصا قورت  داده را تحمل کنم، ابرو نیبودم که بخواهم ا یتراز آن  یعصب  انگار
 به صورتش شدم:   رهیخ

 !ستیمجلس عزا که ن م،یاستاد سر کالس آمد دیببخش  ـ

 نشست گفت:   زشی افتاد و با همان حال پشت م شی شانیبه پ  یاخم

  دیبر دیتون  یبسم اهلل نم   دیتون یداره م  نیدر هر صورت جنگ اول به از صلح آخر، کالس من قوان ـ
 . دیحذف کن 
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حذف اقدام کنم   یکنم، از جا برخواستم که برا یرو سرش خال   یهمه بدبخت نیا ی داشتم دق دل دوست
 .  دینال یآرام یکشاند با صدا یکه زهرا با التماس دستم را گرفت و سمت صندل

 تورو خدا.  نیبش ـ

 بلند شد و گفت:   شیاز پسرها از آخر کالس صدا  یکینشستم.  ضی غ با

 به خصوص راز.  میهست یخوب یما بچه ها  دیری استاد سخت نگ ـ

 تر شد :   ظیاستاد غل اخم

 حتما.   دیخانم بگ ای آقا  د،یرو در کالسم صدا کن یجناب اصال دوست ندارم به اسم کوچک کس ـ

فوق   حاتشی توض میزود درس را شروع کرد، از حق نگذر یل یبود. خ فیتنه تمام کالس را حر کی
  شیاستاد بداخالق بفهمد، با آرانج به پهلو دمیکرد که ترس یالعاده بود. زهرا چنان با ذوق نگاهش م

 زدم و آرام گفتم:  

 فهمه.  یکن اون المصبو االن م شیدرو ـ

 نداد. یرا کج کرد و جواب   لبش

  ی ر با بسام را داشتم. از صبح تا عص دارید یکالس دلشوره  یچند ساعت کالس گذاشت. ط  بالخره
و منتظر   ستادمیا ابانیکردم سر خ یاز آمدن سام از زهرا خداحافظ  دیکردم نا ام یم یزمان را ط   یتاب

  یم کیتار  دتربود هوا زو  زییشدم، از آنجا که پا  رهیخ  ابانیسام به خ یاز بد قول ری شدم. دلگ یتاکس
. ستادیا میپا  یجلو  نیسام قلبم به تپش افتاد، ماش دنیجلو آمد و چند بار چراغ زد، با د ین یشد. ماش

پر اشکم را بستم، و پلک زدم، در   دگانیاو آرام جان خسته ام بود. د د،یلرز  میسام لب ها دنیبا د
 باز کرد، سوار شدم.  میرا برا  نیماش

 از من سالم داد.  قبل

 ؟ یسالم خوب  ـ

بودم، حس   دهیدارش را ند شی به صورتش انداختم، تا به حال صورت ر یکوتاه  را بستم، نگاه در
 کردم گونه اش الغرتر شده، جواب دادم: 
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 ؟ی سالم خوبم، تو خوب  ـ

 را به حرکت در آورد:   نیرا تکان داد و ماش  سرش

 .  میستیبد ن یا ـ

 ! شناختمشینم ابان،ی من سمت او بود و نگاه او سمت خ نگاه

 

را در کنارش تجربه نکرده    ینیسنگ یفضا نیداد،  تا.به حال چن یدر سرم جوالن م یادیز یسوالها
انداختم همه در حال رفت   ابانیبه خ  یمچم نگاه کردم، ساعت هجده بود، نگاه یبودم، به ساعت رو

  یب  خرهبال   د،ینم نم و قطره قطره چک یز یی باران پا نیها روشن بود، اول  نیو آمد بودند، چراغ ماش
 دم، یرس تاب پ

 ؟ یحرف بزن  یخوا  ینم ؟یآشفته ا نقدریشده؟ چرا ا یسام چ ـ

 را تکان داد، آرام گفت:    سرش

 صبر کن.   یکم ـ

به اطراف انداختم و  یشد، نگاه ادهی و پ  ستادیا یبعد کنار پارک  یرخش شدم، کم  میبه ن رهی خ متعجب
   م،یشو تینبود که اذ یباران به گونه ا زشیشدم، منتظر ماند تا هم قدمش شوم، ر ادهی به دنبالش پ

نمدار نشست،   یچوب مکتین یقدمش پارک کوچک را دور زدم، منتظر بودم تا لب باز کند که رو هم
طاقت فرسا شده بود،  میبا فاصله کنارش نشستم، گذر زمان برا د،یآشفته اش کش یبه موها یدست

ره  ی نگاهم کند خ نکهی! بالخره دستانش را در هم قفل کرد و بدون ادیبگو یز یزودتر چ خواستیدلم م
 به جلو لب باز کرد:  

 . می با هم باش میتون  یما نم تی ـ راز برو سر زندگ

 از بغض جا خوش کرد.  ییگردو میداغ کرد و در گلو میگشاد شد، گوش ها چشمانم
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 گفتم:   دهیبر ده،یبه ابروان پهنم نشست و بر یاخم

  ؟ی زن  یحرفو م   نیحالت خوبه سام؟! چطور ا ـ

چشم از هم   میکدام دل نداشت چیه  ایگو م،یدر همان حال ماند یدر نگاهم گره خورد، لحظات  نگاهش
 !میریبگ

 :  ستادیا میبلند شد و روبرو یداد، عصب رونیچشمانش را بست و  نفسش را ب  بالخره

 تره.    قیفکر کردم، اون مرد از من ال یلیراز من خ  ـ

 :  دمیتر از او برخواستم و غر  یعصب

 تا آخرش پاتم؟ یشد مگه نگفت  یخوام، چ یآقا جان من اون رو نم  ؟یدون  یاز کجا م  ـ

 و با حرص گفت:  دی را به هم کوب  دستانش

 رو کنار بذار.  یعشق و عاشق  نیو ا تی زندگ یبرو پ  دم،یمن غلط کردم، به گور خودم خند ـ

داند چه بر دل عاشق و بدبختم گذشت،اشکم  یحرف ها دهانم باز مانده بود، خدا م نیاز ا متعجب
 :  دمیبا همان حال خراب نال  د،یکش  ریقلبم ت د،یروان شد و چک

 چرا  یشد ریالهام شده که تو درگ چارهی راستش رو بگو سام، به من ب ـ

   ره،یحرف ها تو کتم نم نیمن ا ؟ی چونی منو بپ یخوا یم

 مکت ین یبرافروخته رو  یصورت  با

کردم تا مانع  یاشکم را با نوک انگشتان لرزانم پاک م ستادم،یا شی نمدار نشست و من روبرو 
بم و  یبود، با صدا  نیمنگاهش به ز  د،یاش کش دهیژول ینشود، هر دو دستش را در موها دنشید

 بغض دار گفت:  

 راز چطور بگم شرمنده اتم؟ چطور بگم خراب کردم.   ـ

 براق از اشکش را به من دوخت و ادامه داد: چشمان
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 یو دارم عذاب م ستمین یماجرا راض نینکردم، بدون خودم هم از ا انتیفقط بدون من به تو خ ـ
جلو   اریاخت یقه در چشمان مردانه اش، باعث شد ببودم، اشک حل دهیبه جنون رس  شیکشم.از حرفها

 : دمیبلند غر یباصدا بایبروم و با دست به سر شانه اش بزنم، تقر

 سرم شده؟  یچه خاک نمی بب یزن ی چرا درست حرف نم ـ

 گرفته بود جواب داد: یل یکه خ ییداد، باصدا رونیو نفس ب  دیبه چشمش کش  یدست

 راز من مجبورم ازدواج کنم. ـ

 خنده ام گرفت:  کبارهی به

 جنگم.  یدارم با همه م یخب منم مجبورم ازدواج کنم ول ـ

 گفت:   نیبه زم رهی و خ دیکش یآه

 راز کاش موضوع من هم مثل تو بود.  ـ

 . دمیبود، نال دهیجانم به لب رس گرید

 .نمیفهمم سام درست حرف بزن بب  ینم ـ

 شد و در همان حال بلند شد:   رهی چشمانم خ به

  یازدواج م یهم خودم آمدم، من عقد کردم و به زود نی هم یبرا یبشنو یخواستم از کس یراز نم  ـ
 کنم. 

 رفت،   اهیو چشمانم س دیکش ری بر سرم فرود آمد، قلبم ت  یحرف سام همچون پتک نیا

نفسم   د،یبار   یم میبود و همچون آسمان بر گونه ها افتهیو روزم خراب شد، اشک راه خودش را  حال
 : دم یبند آمده بود. سرم را تکان دادم و نال

 چرا؟ چرا؟  ـ

 . یتوکه نامرد نبود سام
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 : ستادیا میبرخواست و روبرو  شیجا از

 شد به خدا مجبور شدم، مجبور.   یچ  دمیبه خدا راز نفهم ـ

 زدم:    غیج صورتش  به

 چرا؟  ،ی.؟ چرا نتونستیتون  یجنگم تو چرا نم   یزنم دارم م کی من که  یچه اجبار  ـ

 .دیخر یجان مرا به جان م  یب  یبود و مشت ها ستادهیحرکت ا  یب  دم،یاش کوب نهیبا مشت بر س  

 

سخت    دنمیکردم نفس کش یقورت دادم، هر دو دستم کنار بدنم افتاد،حس م  یرا به سخت بغضم
 شده، با همان حال خراب ادامه دادم:

 چطور ممکنه؟ یازدواج کن یسام تو که قرار نبود با کس ـ

 زدم:   غیدر صورتش ج کبارهی به

 تونم.  یبگو نم یبا من همراه باش  یتون ینم  ستیراهش ن نیا ـ

 در صورتم آرام گفت:  رهیرا تکان داد و خ   سرش

 شرمنده اتم راز. یعل یبه واال ـ

را به هم فشردم و سرم را که از درد در حال انفجار بود با دستانم گرفتم چشمانم را بستم  میها دندان
 از سر درد زدم، نگاهش کردم:  یکند، پوز خند سیرا خ میو اجازه دادم اشکم گونه ها

 برداشت؟  یپس همون خانم که گوش ـ

نامرد شده و مرا دور زده، دستم را  کبارهیکردم عشقم به  یسخت بود، چطور قبول م  میحرفم برا امهاد
 به زبان آمد:  دمیرا از چهره اش د یقلبم گذاشتم، نگران یرو

 نداشتم. یمن چاره ا دیکارو باخودت نکن به قرآن مج  نیراز ا ـ

 زدم:   غیج
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کتک خوردم،   دم،یعشقمون جنگ یهمه برا نیدختر بودم ا هیمن که  ؟یلعنت یچطور چاره نداشت  ـ
 غرور داداشم رو شکستم.

 کردم:  یدرد آوار  ی خنده

 ؟ ینخواست ای ینتونست ؟یاز عشقت دفاع کن  یاونوقت تو نتونست ـ

 : دی سرش را گرفت و نال ـ

 بدم، فقط بدون عشق تو تا ابد در قلب منه راز.  حی توض نیاز ا شتریتونم ب ینم ـ

 گرفتم:  شیتهوع داشتم، دستم را جلو حالت

بدون من   یباشه برو ول ستم،ین  مانیعشق پش نیا یبرا  دمیهمه درد کش نی بس کن سام، من ا ـ
 چه.   یعنی یکنم عشق واقع یمونم، ثابت م یکه به تو دادم م ییسر حرفم، سر قول ها ستمیمثل تو ن

 کرد:  میو صدا  دیکردم و به راه افتادم، دنبالم دو شیرها

 راز صبر کن برسونمت خونه. ـ

 و.گفتم:  ستادمیا

 . یخوام حس کنم نامرد  ی. برو که اصال نمرمی به درد خودم بم خوامی برو م ای دنبال من ن ـ

  یخوش زد، حال یشدم، باران شدت گرفت و بر سر و جسم خورد شده ام شالق م ابانی خ یراه
  یرو فی از سر شانه ام ُسر خورد، دسته اش را گرفتم، ک فیرا نداشتم، ک فمینداشتم، قدرت گرفتن ک

  ؟"سام چطور دلت آمد دم،ینال هیبودم، سام نفسم بود، با گر یشد، غرق درد و بدبخت   یم دهیکش نیزم
.  دمیشن یسام را پشت سرم م  یصدا  زد،یباران چشمک م  ریها ز نینور چراغ ماش  ؟یدیچطور منو ند

 کرد:   یبا تلفن صخبت م  گریزد و بار د یبار مرا صدا م  کی

 . ستیخودتو برسون راز حالش خوش ن  نیرام -

 ام زد. شهیبه ر شهیهمه استقامت کردم، آخر خودش ت نیزدم، چطور نگران منه؟ ا  یخند پوز
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 یم ن یزم  یرا گرفته و رو فمیک یدست دسته  کی باز نگه داشته بودم، با   یرا به سخت چشمانم
 قلبم گذاشتم، نفس نداشتم، اصال چرا نفس بکشم؟   یرا رو گرمیو دست د دم،یکش

 زدم:  غی ج  دم،یو به سمتش چرخ  ستادمیرفت، ا یدانم چقدر راه رفتم و سام پشت سرم راه م ینم

 برو   ؟یا ی چرا دنبالم م یلعنت ـ

 زنت.  یپ

 سخت بود که دو تکه شدن قلبم را حس کردم! می زنت چقدر برا ی کلمه

 سرخ بود، جواب داد: چشمانش

کارو با خودت   نیا ،یبگم فقط بدون مجبور شدم. راز تو جون من یز یتونم چ ی نم یعل  یراز به واال ـ
 نکن.  

 زدم   ادیتار شده بود، بلندتر فر دگانمید

 .  ای دنبالم ن گهیسام برو، برو د رم،ید خودم بم به در خوامی. م ایحق منه نه تو، دنبالم ن  هینکن، گر هیگر ـ

 گفت:  یکس دم، یشن  ییفقط صدا  دم،ید یرا نم ینفر دورمان را گرفتن کس چتد

 آمده؟ شی پ یخانم مشکل  ـ

   دم،یرا به اطراف چرخاندم و غر سرم

 د،یهمتون نامرد دیگم ش دیبر  د؟یبه شما چه؟ مگه من از شما خواستم مشکلم رو حل کن ـ
 نـــــامرد...  

 . دیراهم ادامه دادم و سام دنبالم دو به

 . ادیم  نیصبر کن االن رام یر ی راز صبر کن کجا م ـ

 : دم یحالم خراب شد ، نال شتری ب  م،یرتیبرادر خوب و غ ن،یاسم رام دنیشن  با

 ؟ینگاه کنم؟ چطور بگم تو زرد از آب در آمد  نیرام  یچطور تو رو ـ
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بدون   یشد، چشمانم تار شد، زندگ  سی زانو افتادم، تنم خ ینداشتم، رو همه بار را نیتحمل ا گرید
  یکرد، حال یم هیسمتم و کنارم زانو زد، گر دیافتادم، سام دو نیزم یبا مرگ بود، رو یسام مساو
خشکش   رم شانه ام بگذارد که با غرش براد ری کرد ز کیدستش را نزد  دم،ید یاطراف را م  ینداشتم ول

 زد:  

 بهش دست نزن.   ـ

درنگ بلندم کرد و   ی. کنارم زانو زد و بغلم کرد، بدمیبرادرم را به سمتم د دنی تارم دو دگانید یال از
 :  د یرا بوس  میشانیپ

 شده؟   یراز دردت به جونم چ ـ

 : دم ینال

 کنه.   یداداش قلبم درد م ـ

 گفت:  نگران

 . مارستانیبرمت ب  یاالن م ستین یز یچ ـ

 : دم یغرشش را شن یبسته شد، صدا چشمانم

 کنم.  یقبرستانت م یبشه راه شیزیبه حالت حسام، اگه چ یوا ـ

 

 : یی راو

 

 کرد.  انی نگاهش را نثار حسام گر نیو پر اشک راز باز شد و آخر با یز چشمان

رها کرده بود قدم   ابانیکه وسط خ نشیداشت به سرعت سمت ماش  نهیکه راز را به س یدر حال  نیرام
کرده بودند گوش خراش شده   ر یگ نی رام نیکه پشت ماش  یی ها نیممتد بوق ماش  یبرداشت، صدا

 و با خشم گفت:   ستادیرفت، ا یبلند م یبود، حسام همچنان دنبالش با قدم ها
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 روز افتاده؟  نیکه به ا یفت بهش گ یتو کجا؟ لعنت به من که به تو اعتماد کردم چ ـ

  یحسام قبل از او در عقب را باز کرد، راز صندل د،یدو نیجواب حسام نشد و به سمت ماش منتظر
 را از جلو دور زد.  نی و ماش دیدو  نیعقب جا گرفت، رام

 به راز اندخت،   ی نگاه  یبا نگران  حسام

 قرار گرفت،   نیباز کرد و کنار رام درنگ در جلو را  یکرد، ب یم  ینیبر قلب مردانه اش سنگ  یمیعظ غم

را نثار   زشیگرفت، نگاه تند و ت  شی را پ  مارستانیراه ب ادیبا سرعت ز  نیکنده شد و رام نیاز زم نیماش
 : دیحسام کرد و غر

 ؟ یبرگشت یاصال ک ؟یچه به روز راز آورد  نمیبنال بب  یچرا الل شد ـ

 گفت:  یاشکش را نامحسوس پاک کرد و با شرمندگ سام

 به خدا شرمنده ام.  ـ

 کرد:  یو غرش  دی فرمان کوب  یمحکم با هر دو دست رو نیرام

  ؟یزد یکنه؟ بگو چه گند یاز من دوا م یتو چه درد یشرمندگ  یلعنت ـ

 کشد.   یمرد چه م نیدانست که ا یم یرا نگاه کرد، چه کس هوشی و راز ب دیچرخ  حسام

 نداد.   یابجو

  هوششی شد و خواهر ب ادهی پ نیاز ماش عی سر نی. رامدنیرس  مارستانیب  نیتر کیبه نزد دینکش یطول
 .  دیرا به آغوش کش

 زد:   ادیفر د،ی سمت اورژانس دو به

 دکتر... دکتر کجاس؟   د،یکن کمک

 گفت:  ی کیسمتش،  دنیپرستار دو چند

 تخت.  یرو  دشیبذار دیایشده آقا ب  یچ ـ
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 راز انداخت و گفت:   ی دهیرنگ پر یبه چهره  ینگران نگاه  نیرام

 کنه.  یشدن گفت:قلبم درد م هوشیدونم فقط قبل ب  ینم ـ

 راز شدن،  ی نهیتخت گذاشت، پرستارها و دکتر مشغول معا یرا رو راز

 " کار؟یخواست چ  یاو نفس م یکه سامش نفسش بود و ب ینفس نداشت!" به راست راز

 

منتقل کردند، سام   ژهیو یوصل کردند، سُرم زدند و به بخش مراقبت ها  ژنیبه او اکس  عیسر
  نیدستانش را بر سر گذاشت و به زم مارستانیب یراهرو  یسرد و سنگ  واری بر د هیو تک  ستیگریم

 مارستانی و نظاره گر کارشان بود، پرسنل ب دیدو یبه دنبال دکتر و پرستار م  انیگر نینشست، رام 
 نبود.  نی رام یسوالها  و نگران  یپاسخ گو یجله داشتند که کسع  درآنق

راه دکتر را سد کرد و   نیرام د،ی آمد، سام بلند شد و به سمتش دو رونیب ژهیدکتر از بخش و   بالخره
 : د ینگران پرس

 شده؟  یچ دیدکتر بگ یآقا ـ

 بود گفت:  انسال ی م یکه مرد دکتر

 د؟یدار شونیبا ا یشما چه نسبت  ـ

 جواب داد:  نیرام

 شده؟  یچ دیبرادرشم، تورو خدا بگ  ـ

 به خود گرفت و گفت:   یحالت ناراحت دکتر

 داشت؟  یقلب  یخواهرتون قبال ناراحت  ـ

 با اخم پاسخ داد:  نیرام

 دکتر.  ینه آقا ـ
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 تکان داد:   یسرش را به آرام دکتر

  فی. خدا رو شکر خفشهیحالشون بهتر م  دیکرده، البته نگران نباش  یقلب یمتاسفانه خواهرتون سکته  
 بوده.

 

  شیکرده بود، و پا یبدنش خال ای گو د،یو حسام گذشت، سام محکم بر سر کوب  نیاز کنار رام دکتر
کرد،   یبهت زده رفتن دکتر را تماشا م  نیرساند، رام وار یتوان وزنش را نداشت، خودش را به کنار د

جز   یدرد را کس نیسخت بود، خواهر جوانش سکته کرده بود و مسبب ا شی موضوع برا نیهضم ا
 دانست! ینم حسام

اش را گرفت   قهیبرداشت،   زیآمد و نگاه پرخشمش را به حسام دوخت و به سمتش خ رونیبهت ب  از
 :دیبه هم فشرده غر یدندان ها  یاز ال د،یکوب واریو پشتش را به د

 روز در آمده؟ نیراز چرا به ا  ؟یکرد یکشمت حسام، بگو چه غلط یم ـ

 صورت حسام کرد،   یرا روانه  مشتش

   گرید ینداشت و بار   یجواب  حسام

حسام از دست   ییرها یپرستاران و پزشکان برا  ستاد،یا نی امان رام یب یمشت ها یدفاع جلو یب 
 کردند،  یتالش م نیرام

 : د یغر نیرام

 جواب اعتماد من و راز بود؟  نینامرد ا ـ

 ؟ یبهش گفت یچ بگو

 نشسته بود گفت:  مارستانیب  یکه وسط راهرو یدر حال یبا سر و صورت خون  حسام

 ندارم.   یر ی تقص  یعل یبه واال یحقمه، من احمق خراب کردم داداش ؛ خراب، ول  یبزن هرچقدر بزن ـ

 خارج کردند،  مارستانیا از بر شانیو به زور هر دو دنیاز راه رس مارستان یب  یها نگهبان
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شد،   یم نیی از خشم به سرعت باال و پا نیرام ی نهیبه هم بودند، س رهی خ مارستانیب  اطیدو در ح  هر
 سام خون دماغش را با پشت دست پاک کرد، 

  نیرام یبرا ازیتا پ ری هر دو از تب و تاب افتاده باشند، حسام لب گشود و تمام ماجرا را از س ایگو
 ست، یو به حال خواهرش عاشقش گر  دیکش  یدست به کمر آه نیکرد، رام فیتعر

  یحسام برا  دن،یبار یو هر دو مرد همچون آسمان م دی بار یعظمتش بر سرشان م یبا همه  آسمان
 خواهرش.  ی قلب شکسته و عشق بر باد رفته  یبرا نیعشق بر فنا رفته اش، رام

 

 م را نگاه کرد و به زبان آمد: را به داخل دهان برد و متفکرانه حسا  شی هایل

 ،یدیند هاشویتاب  ینامرد تو ب  د،یمن به خاطر تو با همه جنگ  ی چارهیخواهر ب  ؟ یبهت بگم لعنت  یچ ـ
 .یکرد یمنم باز  رتی و سوختم. تف به معرفتت که با غ دمیمن د

 : د یجدول نشست و عاجزانه نال یرا قورت داد، کنار لبه  شی بغض گلو  حسام

چه کنم گه    ینکردم، ول ییخدا مطمئنم خطا یبه خداوند  ،یحقمه اصال منو بکش  ،یبگ  یحقمه هرچ ـ
 گرفتار شدم. 

و   دیکش  یشست، آه یبود و باران صورت پر خشمش را م ستادهیباران ا ر یدست به کمر ز نیرام
 سرش را تکان داد: 

به    نجوریا  ؟یمراقبش باش یخواست  ینجور یا ،یمن زد  ی چارهی به خواهر ب یدر هر صورت زخم بد -
 گهیجور د  هیخبر و   نیشد ا ینم  خواد،یچقدر خاطرتو م   ی دونست ید المصب تو که م ؟یمن قول داد

 ؟ یبهش بگ

 صورتش را کنار زد:  یو باران رو دیکوب  شیپاها یبا مشت رو  حسام

  یب  نقدریخدا منو ُبکشه که ا نه،ینب  یب یبلکه آس امیبشنوه گفتم خودم ب یخواستم از کس  یبه خدا نم ـ
   د،یتورو خدا حاللم کن  نیبودم، رام اقتیل

 تا عمر دارم روز خوش ندارم.  یعل یواال به



 رت یجدال عشق و غ

207 
 

 ندارم.   یچه کنم که چاره ا یمونم ول یعمر دارم حسرت به دل م تا

 نگاه پر دردش را نثارش کرد، آرام گفت:  نیرام

تو   تی . خواهرمم را به حال خودش بذار با ندانم کار تی زندگ ینداره برو پ دهیحرف ها فا  نیا گهید ـ
 چطور به مامان خبر بدم؟   ایحالش چطوره؟ خدا نمی. برم بب شیسن سکته داد نیا

درنگ بلند شد و دنبالش   یحرکت کرد، حسام ب مارستانیب  یو به سمت در ورود دیپاشنه چرخ  یرو
 اش زد و با خشم گفت:  نهی و با کف دست به تخت س دیبه سمتش چرخ  نیرام د،یدو

 ها... تو کجا؟  ـ

 را نگاه کرد:  مارستانی ب یو راهرو دیباال کش  نیرام یرا از سر شانه  نگاهش

 حالش چطوره؟   نمیبب خوامیم ـ

اش کوفت و گردن  نهیاو را نزند محکم تر به س گرید یکرد بار  یکه خشمش را کنترل م یدر حال  نیرام
 با اخم گفت:  کج کرد و

برو   نه،ی اتو راز بب هیسا یحت خوامی نم گهیبودم، از االن د  تونیهر دوتون رو درک کردم و حام نجایتا ا ـ
 . ختمیکارت تا خونت رو نر یپ

 را گرفت، التماس کرد:  نینگران مچ دست رام حسام

 کنم.  یبه خدا خودمو گوم و گور م نمشیبار بب   کی نیداداش تورو خدا فقط هم ـ

 نگاهش کند گفت:  نکهیعاشق سرگشته را درک کرد بدون ا نیحال دل ا  گرید یبار  نیرام

برو که   ،ینقش دار  هیقض نیببرند که تو در ا ییخوام بو  ینم ده،یزود برو تا مامانم نرس  یباشه ول  ـ
 شدم.  رتیغ یخوام مادر و پدرم هم بدونند من ب  ینم

 . زهی پدر و مادرم بر شی خواهر مثل گلم پ یخوام آبرو   یکه نم برو

 د،یلبش بود، لبش لرز یرا پس زد، هنوز رد خون دماغش رو  شیبا پشت دست اشک ها  حسام



 رت یجدال عشق و غ

208 
 

کنم، کاش   ی م  یو بدبخت  یچقدر احساس ناتوان یدون یتو و  رازم، نم  یداداش تا اخر عمر شرمنده  ـ
صدا   یُمردم، چشم داداش ب  یکردم و م ی. کاش چپ ممیدیرس  ینم  زیشکست و به تبر یقلم پام م

 . رمیو م  بنمشیم یم

 

ورود نداد، حسام ملتمسانه   یرفتند، پرستار اجازه   ژهیو یصدا به بخش مراقبت ها  یدو ب هر
 داد،  تی بالخره پرستار رضا ند،یعشق از دست رفته اش را بب  قهیخواست چند دق

  نیچقدر ا  ستاد،یکنار تخت دلدارش ا دیبار یکه همچون باران بهار م یصدا و با چشمان  یب  حسام
زانو افتاد،  یراز بسته بود، حسام رو یبایدانست ، چشمان ز یدختر را دوست داشت فقط خدا م

 : د یدستانش را کنار راز گذاشت ونال

بگم چه  ادی راز چشماتو باز کن، حاللم کن عشق پاکم، حالل کن من احمق و نامرد رو . راز شرمم م ـ
به تو  خواستمیکه من م ی کن، زندگ  یزود خوب شو شاد زندگ یشنو یدونم صدامو م یزدم، م یگند

 بدم و نشد. 

 

 را ندارد،   یسوزد و توان انجام کار  یکه م یامان از دل عاشق آه

 راحت است و کندن سخت،  دادن دل

 بر خواست   ش یناتوان از جا حسام

 نکهیشد و با فاصله بدون ا خم

  یراز قرار داشت، کس یکه قلب شکسته  ییجا د،یاش را بوس نهیبه لباس راز بخورد س شیلب ها 
را    شیبای بار راز ز نی آخر یرا پاک کرد تا برا شیبا پشت دست اشک ها د،ی هق هق حسام را نشن 

 لبش را زبان زد:  یاشک رو ند،ی بب

  یکس جا  چیکس، ه چیرو دارم، بدون ه  دنتیگناه پاک من، تا آخر عمرم حسرت بوس یآه رازکم، ب ـ
 کنه، خاک برسرم راز خاک...   یمن بدبخت پر نم  یتو رو برا
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 داخل شد جلو آمد و سرم راز را چک کرد، رو به حسام گفت:  پرستار

 . دیباش قهیچند دققرار بود  رونی ب  دیزودتر بر ـ

 به راز گفت:   رهیاشکش را پس زد، سرش را تکان داد، خ حسام

 . رمیچشم االن م ـ

 لب ادامه داد: ریز

 برم. شهیهم یبرا دیبا ـ

 زد:  یاشک آلود حسام انداخت و لبخند یبه چهره   ینگاه  پرستار

 . شهیبه بخش منتقل م  یحالش خوبه به زود  دینگران نباش ـ

از  راز   شتری دانست سوزش قلب حسام ب یم یزهر مار زد،  چه کس  یبه تلخ ی با بغض لبخند  حسام
 هست!

 

 زمزمه کرد:  آرام

 خوبه خدارو شکر.  ـ

 رفت، گفت:  یکه به سمت در م   یوضع راز را چک کرد، در حال  پرستار

 . رونیب  دیایشما هم زودتر ب  ـ

   د،ینشن یجواب

 راز ماند:  ی دهیو رنگ پر بای ز یبه چهره  رهی بغضش را قورت داد و نگاهش خ  گرید یبار   حسام

سر   ییبال ن یکردم چن یکردم که تورو از خودم محروم کنم، به خدا اصال فکرش را هم نم یراز من کار  ـ
 .  یو بر  یار ی اجبار طاقت ن  نیبار ا ر ی بودم که تو ز نیمدام نگران ا اد،ی عشقمون ب

 ادامه داد: ندیرازش را بهتر بب  یاشکش را پس زد تا چهره  گرید یبار 
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 من عاشقت رو ببخش،   شم،یم ییجدا  نیدونستم خودم باعث ا ینم ـ

 بودم. اقتیل ی. چون بستمین یادآوردی قیزود خوب شو ؛زود.  منو فراموش کن چون ال فقط

  گرید یرگشت و بار در خشک شد، ب ی رهیدستگ یرا فوت کرد و به سمت در رفت دستش رو  نفسش
عمرش فرق داشت، هک کرد دختر معصوم و زخم   یتماشاها یتماشا با همه  نیراز را تماشا کرد، ا

 را،   شیروزها  نیا ریتقد یخورده 

  نیبه سمتش رفت، رام د،یزده بود را د  مارستانیب یسنگ  واریبه د هیرا که تک  نیکه رفت رام رونیب
 قامت راست کرد و گفت: 

 حالش چطور بود؟   شیدید ـ

 گفت:  یبم یباصدا

 کنند بخش.    یمنتقلش م یپرستار گفت:خوبه به زود ـ

 اش گذاشت:  دهیخم  یشانه   یاشک بار حسام کرد، دستش را رو  ینگاه به چهره  نیرام

باشه همون  یبرو نگران راز نباش .قسمت هرچ  نه،یو درستشم هم  یبر  دیدونم که با  یحسام م  ـ
 من مراقبشم. شه،یم

دستان مردانه اش را دور شانه اش گذاشت و   نیرام ست، یگرفت و گر یجا ن یدر آغوش رام حسام
 آرام به پشتش زد: 

 .  یمرد یناسالمت ه؟یچ  هیباش حسام گر یقو

 با هق هق مردانه گفت:   حسام

فقط به هوش آمد علت ازدواجمو   ،ی راحته مراقبش المیخ  یهست یداداش شرمندتم، تو برادر خوب  ـ
 نگو. 

 جواب داد:  نیهم فاصله گرفتند، رام از

 حال راز رو بدونند.  نیا  لیخوام دل  یزودتر برو نم رسنی م نایبرو نگران نباش. االن مامان ا ـ
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 . رمیچشم داداش م ـ

ه سمت سرنوشت  گرفت و ب شیرا پ  مارستانیدانست، راه خروج ب یخودش را بازنده م  حسام
 نامعلومش حرکت کرد. 

 

به آن  نیخواست رازش را تنها بگذارد، بنابر ا  یخارج شد، دلش نم مارستانیپرخون از ب  یبا دل  حسام
 شد،   مارستانیبه ب ره یزد و خ   واریبه د هیرفت و تک ابانیسمت خ 

ود حالش به هم خورده. فقط گفته ب نیهر دو نگران حال راز بودند! رام دند،یو مادر راز از راه رس  پدر
داخل راهرو، دستانش را در هم قفل و سرش   یفلز  یصندل  یرو  نیمبادا پدر و مادر ناراحت شوند، رام

 داده بود، هیتک واریرا به د

 . دیکش یبرادر م نیکه ا یامان از درد یول  ابدی آرامش  یبرهم نهاده تا کم  چشم

زود پدر و مادر   یل یبودند، چشمانش را باز کرد و بلند شد، خ دهیرا د  نیمادر که از راه دور رام یصدا با
 : د یپرس  ییسالم داد، پدر ضمن پاسخ گو نیقرار گرفتند، رام شی روبرو

 شده؟  یسالم پسرم، چ  ـ

 : دیرسنداد، مادر دستش را گرفت و نگران پ  یجواب د،یدانست از حال زار خواهرش چه بگو ینم هنوز

 حرف بزن، نکنه تصادف کرده؟ نیرام ـ

 کالفه شد، دست مادر را پس زد و گفت:  نیرام

 حالش بد بود االن بهتره. ی بابا ...مامان کم یا ـ

 به اطراف کرد:   ینگاه مادر

 الزم داشته باشه.  یز ی نکنه چ نمشیبب می؟ بر ستیخب کجاس؟ مگه بخش اورژانس ن ـ

 زد:  شیکرد و صدا شیداخل موها یدست نیسمت اورژانس حرکت کرد رام به

 ؟ یر  یصبر کن مامان کجا م  ـ
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 پدر گفت:  د،یو به سمتش چرخ  ستادیا مادر

 شده؟  یچ نمی شده، بگو بب یز یده چ یرفتارت نشون م نیا نیرام ـ

 گفت:  یآرام  یانداخت و با صدا نییسرش را پا نیرام

 اس. ژهیو یراز بخش مراقبت ها  ـ

 پسرش را گرفت و تکان داد:  ینگران شد و بازو پدر

 افتاده؟  یحرف بزن پسر چه اتفاق ـ

 جواب  داد:  یبا شرمندگ  نیرام ستاد،یبر گشت و کنار پدر ا مادر

 کرده.  یقلب  یراز سکته  ـ

جوان    یلیشود؟ دخترکش هنوز خ  یکرد، مگر م  ی جمله را در ذهن حالج نیا یکرد، لحظات  یاخم  پدر
 بود!

 زبان آمد:  به

 ن؟ یرام  یگیم یچ ـ

 شد و ناله سر داد:  یزانوش زد، اشکش جار   یخم شد و رو مادر

 امام هشتم، چطور سکته کرده؟ راز هنوز بچه اس.   ای ـ

 شد و گفت:  یعصبان  نیرام

 بچه اس؟ جوونه؟   ـ

 راحت شد؟  التونیاز پا افتاد، حاال خ دیدکه بهش دا یروان  یبا اجبارتون با فشار روح  دینی بب

 اش شدت گرفت، پدر گفت:  هیتاب و نگران شد، مادر گر یب  پدر

 کنه؟  یداره آخه مگه هرکس خواستگار داره سکته م یچه ربط  ـ
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 جواب داد: شیبود از غم خواهرش با بغض گلو دهیکه درد کش نیرام

  د؟یاون پسره حسام چش بود که قبول نکرد شه،یم نجور ینباشه ا یاجبار باشه و راه یوقت ر؛ی نخ ـ

 نمیا دیبه عشق دخترتون فکر نکرد  نده،یو آ  یشما به زندگ یو بزرگ ماس درست، ول   زیبزرگ عز آقا
 اش،  جهینت

 هیپازد، با گر ینشست، چادرش را که سرشانه افتاده بود، سر کرد و رو  یصندل  یو رو اوردیتاب ن  مادر
 گفت: 

 خراب شد.  زیهمه چ ی وا  م؟یبد ی ص شد حاال جواب خواستگارشو چخدا بچه ام ناق  یا ـ

 که ناراحت بود گفت:  پدر

 .  ستیحرفا ن  نیخانوم االن وقت ا ـ

 بلند گفت:  یو کم  تی به جوش آمد و با عصبان  نیخون رام  گرید یبار 

  ؟ یبعد شما تو فکر خواستگار  رهی م یدخترت داره م ؟یهست یگور پدر خواستگار، نگران چ ـ

 دور خودش زد،   یکرد، چرخ  شی را داخل موها دستش

 گفت:  نیرو به رام پدر

 بده؟  یل یکجاس االن؟ حالش خ مش؟ی نیبب  شهینم ـ

 پاسخ داد: مارستانیب  دیبه سنگ فرش سف  رهیتازه کرد، خ ینفس نیرام

 تا به بخش انتقالش بدن.  میگفتن صبر کن ذارن،ینم ـ

 ب برخواست و گفت: تا  یب مادر

 . ششیمنو ببر پ نمش،یبب دیمن با ـ

 دستش را تکان داد: نیرام

 مادر من.   ذارنینم ـ
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 آنها شد و گفت:  کیشد، نزد یداخل اتاقشان م مارانیچک کردن حال ب  یکه برا یپرستار 

 که..  ست یوقت مالقات ن دیشلوغ کن   دینبا نجایا د،ی باش رونی ب  دییبفرما ـ

 جلو رفت و خواهش کرد، پرستار از کنارش رد شد و گفت:  مادر

  نجوریتونم که همه رو بفرستم داخل، ا یاون آقا داخل شده نم  شیپ قهیچند دق نیکه هم شهینم
 استراحت کنه. دیاس بذار ژهیبا بخش داره؟ اونجا بخش و  یباشه چه فرق

 : دنیبه سرعت از آنجا دور شد. پدر و مادر همزمان پرس   پرستار

 کدام آقا؟  ـ

 جواب داد:   عیسر نیرام

 کرده.  ی، اونم قاط مارستانهیب نیتو ا  ضیآقا کدومه؟ اشتباه گرفته بابا، از بس مر ـ

 

راز خواهرش را بدانند چرا که از نظر    نشیخواست والد ینم  نیو مادر متعجب نگاهش کردند، رام پدر
خواهرش بود، اما بد روزگار    یخوشحال  یکرده بود برا یرفت، او هر کار  یسوال م ری ز رتشی خودش غ

 بود.  لیکار دخ  نیدر ا ریتقد ای

تخت    یرو دهیحال و رنگ پر یشد و دخترک ما ب  ی م  یراز سخت سپر  یخانواده  یبرا لحظات
 که قلبش شکسته بود.  یو به راست دهیخواب

داد،  یقلبش آزارش م ثابت شد، به هوش بود و هنوز سوزش تشیبعد از چند ساعت وضع  بالخره
  ختهیعالم را سرش ر یکه تمام درد ها ییایدن  ند،یرا بب یفان  یایخواست چشم باز کند و دن   یدلش نم

کردند، مادر اشکش را پاک   شیخانواده کنار تخت تا اتاقش همراه یبود، به بخش منتقل شد، اعضا
 رستار گفت: اش خطاب به پ دهیرنگ پر یبه چهره  رهیکرد و دست راز را گرفت، خ 

 کنه؟  یخانم پرستار چرا چشماشو باز نم ـ

 سُرمش را چک کرد و جواب داد:  پرستار
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 .شهیخوشبختانه خطر رفع شده از خستگ  دینگران نباش ـ

 آرام گفت:  د،یرابوس  شیشانیدست راز را نوازش کرد، پدر کنارش قرار گرفت،خم شد و پ مادر

 ؟ یشد ینجور یدختر بابا چشماتو باز کن، گل نازم چرا ا ـ

 و گفت:   دیکش یآه مادر

 بال سرش اومد؟   نیمگه چند سالشه ا ـ

 انداخت و گفت:  نیبه رام یقامت راست کرد، نگاه پدر

 حالش زودتر خوب شد. د یشا  نندیراز رو بب انیجون خبر بده؛ ب یپسرم زنگ بزن به اون آقا ـ

 زد و هراسان گفت: به صورت  یچنگ مادر

داره؟   یقلب ی که دخترشون ناراحت میبش  لیفام یانگشت نما یخوا ینفهمه، م  ینه، بهتره کس  یوا ـ
 شه؟ی م یبه گوش خواستگارش برسه چ  یدون یم

شد، دستش را چنان مشت کرده بود  دار یپد نیرام یمشغول صحبت با پدر بود، خشم در چهره  مادر
قصد داشت احترتم  د،ییسا  یرا محکم بر هم م  شی متورم شده شده بود، دندانها شیکه رگها

 آرام غر زد:  یو با خشم ول  ستادیتخت راز ا نیی لحنش تند بود. پا یرا نگه دارد ول  نشیوالد

به هم بخوره؟ خالف شرع   شیخواستگار  یمگه راز چند سالشه ، نگران ؟یکن یفکر م  یمامان به چ ـ
ما آمد گند   یاسمش تو خونه  ینحس، از وقت  ی! بره به درک اون پسره نیشده هم ضی که نکرده! مر
 ما.   یزده به زندگ 

 بال شد. نیدختر باعث ا نیشما با ا  ری اصال رفتار اخ 

 لب زد:  یآرام یباصدا   یمحکم ول پدر

 . ستیحرفا ن  نیاالن وقت ا نیتمامش کن رام ـ

 را برگرداند:  ش ی رو ستاد،یا نهیزد دست به س تی که از سرعصبان یپوزخند نیرام
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.  زنهیما حرف اول رو م یتو خونه  شهیبله کال حرف حق، وقت و زمان  نداره، فقط زور و اجبار هم  ـ
 ! دیش ینم مانمیپش نجاسیجالب ا

 گفت:  تی با عصبان مادر

 نگرانم.  شی زندگ یتن ماس، من مادرم و برا یراز پاره  ؟ی فکر کرد یچ نیرام ـ

 گرفت:  دنیاز شدت خشم لرز نیرام یها لب

 عاقبتش.  نمی... ایتنهاش گذاشت ،یدرکش نکرد یول  یهمجنس دخترت ،یبله مادر  ـ

 راز اشاره کرد و از اتاق خارج شد.  به

 برادرش بود.    انیپا یب  تی حما  شیو باز تنها دلخوش  د،یشن  یرا م شانیحال، تمام حرف ها یب  راز

 تکان داد:  ن یسرش را به طرف پدر

 کنم؟   کاری پسر چ نی اهلل اکبر، موندم با ا ـ

 جواب داد:  مادر

حل   زیکنه.راز که سر پا بشه همه چ تش یحما  دیکنه، برادرشه با تی بذار بگه. .. بذار از خواهرش حما ـ
 شه،یم

 در اتاق را باز کرد و گفت:  پرستار

 .دیببر  فیتشر هیباشه بق   ماری ب  شی نفر پ  کیلطفا -

 بغل انداخت و گفت:  ری مادر چادرش را ز د،یدخترش را بوس   یشانیخم شد و پ پدر

 خونه من هستم.  دیشما بر ـ

 گفت:  نیرام

 .دیشما بر مونمیمامان من م ـ

 جواب داد:  مادر
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هوا روشن   گهیخونه، ساعت چهار صبحه چند ساعت د  دیالزم داشته باشه شما بر یز یچ دینه شا ـ
 .  دیاستراحت کن دیبر شه،یم

 منزل شدند،   یراه  نیپدر و رام بالخره

خش دار   یحسام رو گرفت بعداز چند بوق صدا   ینداشت، بالفاصله شماره  یتمام نیرام  یها ینگران
 .دی چی حسام در گوشش پ

 الو ـ

 پا انداخت و بدون سالم گفت:  یو پا رو دیت دراز کشتخ  یرو نیرام

 ؟ یحسام چطور  ـ

 حسام تازه متوجه مخاطبش شده بود، خودش را جمع و جور کرد و پاسخ داد:  ایگو

 راز خوبه؟ به هوش اومد؟  ؟ییتو نیرام ـ

 داد.   رونیدهانش را پر باد کرد و ب  نیرام 

 ز؟ ی تبر  ینرفت ؟یآره خوبه به هوش آمد. تو چطور  ـ

 : دیکش ی فرمان زد و آه یانتقال داده بود. آرام رو  مارستانیب  یرا به روبرو نشیکه  ماش حسام

 دارم آخه؟  یخراب شه رو سرم اونجا چه کار   زینه بابا تبر ـ

 سرش گذاشت:  ریدستش را ز ک یکرد و  یاخم  نیرام

 ؟یخواب که نبود  ییپس کجا ـ

 فت: شد و با بغض گ دهیکش مارستانیحسام سمت ب نگاه

 .  مارستانمیب  یروبرو ؟ی نه داداش چه خواب ـ

 داشت بلند نشود غر زد:  یکه سع یینشست با صدا  شیشوکه شد و سر جا نیرام

 ؟ یکن  ی م یاونجا چه غلط ـ
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 جواب داد:  عیسر حسام

 خورم.   یتکان نم نجایبه خدا، فقط نگران حال رازم، تا مرخص نشه از ا  یچیه ـ

در همان حالت نشسته خم شد و دستش را ستون  د،یکش شیموها نیب یکالفه شد، دست  نیرام
 گفت:  یآرام تر  یکرد با صدا شی شانیپ

 ؟ یمن آورد ی چارهی سر خودت و خواهر ب   ییات چه بال دهیبا کار نسنج  نیبب وانهیـ  د 

 زد:   شیشانی حسام شکست و محکم به پ  یمردانه  بغض

 راز رو هم نابود کردم.   یخودم رو به جهنم، زندگ یبودم کنه که زندگو نا ستیخدا لعنتم کنه، ن ـ

 به او زد بلکه آرام شود:   یتشر  نیرام

 .  شهیباشه همون م  یکنه، قسمت هرچ ینم  هیبسه، مرد که گر ـ

 

 : د یرا به چنگ گرفت و نال شی گلو حسام

 . شمیکنم؟ به خدا دارم خفه م کاریچ ـ

 مکث کرد، ادامه داد: یکم

 گفت:  یدکترش چ شه؟یمرخص م یراز ک ـ

 من اونجا بودم چشمش هاش بسته بود.  یتا وقت  یگفت خطر رفع شده آوردنش بخش ول ـ

 : دی حسام متعجب پرس ـ

 ششه؟یپ  یپس ک ـ

 و جواب داد: دیدراز کش  نیرام

 مامان اونجاس.   ـ
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 کرد:  دیاشاره اش را تکان داد و تاک انگشت

راز    یزندگ یپا تو تو  گهیبخشمت، قرار شد د  ینم نباریاتاقش که بفمهمم ا یقت به سرت نزنه بر و هی ـ
دمت   شهیهم یفردا که مرخص شد برا ی دونم نگرانش یکه م نهیا ینگفتم فقط برا یز یاگه چ ،ینزار 

 .  یر یرو کولت و م  یزار ی رو م

 اشکش را با کف دست پس زد:  حسام

 . شمیمحو م شیراحت، فقط حالش خوب بشه من از زتدگ  التیچشم داداش چشم. خ ـ

هم گذاشت   یرا رو شیبغل دستش  پرت کرد، دستها ی را به صندل  لشیقطع شد، حسام موبا تماس
بود که   یو چه کس  ست،یبه فرمان داد و زار زار به حال عشق به فنا رفته اش گر هیآن تک  یو سر رو

 شده؟ یو چشمانش باران دیلرز یچه م یمرد از برا نیا یبداند شانه ها

 

انقدر چشمانش را بسته نگه داشت تا خوابش   ند،ی را بب  یخواست چشم باز کند و کس  یدلش نم راز
 حال خواهرش باشد،    یایرساند تا جو  مارستانیخودش را به ب   نیبرد، صبح زود رام

در   یروبرو ابانیفت، درست آن طرف خر مارستانیپارک کرد و به سمت ب ابانیرا کنار خ نشیماش
کنم؟   کاریچ  نایاز دست ا ایلب گفت: خدا ری تکان داد و ز یبا تاسف سر  د،یحسام را د نیماش  یورود
 رونیها شده، نفس را محکم ب  ابانیو سرگردان خ النیهم و  یک ی نیا مارستان،یرو تخت ب  یکیاون 

 رفت،   ابانیخ ی را نگاه کرد و به آن سو ابانیداد، دو طرف خ

 زد،  شهی! با نوک انگشت آرام به شدی فرمان بود د یکه سرش رو  یرا در حال  حسام

 

  یخشک شده سر بلند کرد، با هر دو دست صورتش را ماساژ داد، جا یبعد حسام با بدن  یکم
زد و   شهیدوباره به ش نی نگاه کرد، رام نیصورتش مانده بود، سرش را خاروند و به رام  یانگشتانش رو

 گفت: 

   ن؟ییپا  یرو بکش شهیش یخوا ینم ـ
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شد دستش   ادهیسپس پ د،یکش نیی را پا شهیطراب،ش ڞو ا یو منگ، خسته از شب نخواب   جیگ حسام
 به بدنش داد:   یرا به کمر زد و قوس

 سالم راز خوبه؟  ـ

 جواب داد:  شیبا لحن جد نیرام

 ؟ یینجایتوکه هنوز ا  ؟یمگه قرار نشد زودتر بر  ک،یعل ـ

  یبود، گردنش رگ به رگ شده بود،کم  دهیاز آنجا که بد خواب د،یبه پشت گردنش کش  یدست حسام
 گردنش را ماساژ داد.

 داداش فقط بذار از حال راز باخبر بشم بعد. رمیم ـ

 ادامه داد: وار التماس

 قول دادم بهت !  رم،یمرخص بشه م  ام،ینم مارستانیمن که داخل ب ـ

 شد:  رهی شانه اش گذاشت و به چشمان سرخ حسام خ یدست قدرتمندش را رو  نیرام 

مسر بودم تو ،و   نقدریا یعل یبه واال  ؟یعاقل بش یخوا یم یک ؟یزد یچه گند  تی با ندانم کار نی بب ـ
به  یتمام شده، بهتره بر  زیهمه چ   گهی. االنم دیراز رو به هم برسونم که حد نداشت، خودت کرد

 . یبرس تی زندگ

 شانه اش را گرفت:  یدست رو حسام

 بکنم.   یتونم کار  ینم  ی من مطمئنم مقصر نبودم ول یعل یبه واال ـ

 داد:  رونینفسش را پر صدا ب نیرام

فقط عذاب  نجوریتا فراموشت کنه، ا نهیراز تورو نب  گهیبرس، بهتره د تی به زندگحاال که شده برو  ـ
 .کشهیم

به   رهیرفته، خ   لیتحل ینداشت، باصدا یچاره ا یسوخت ول یاز راز م  یو دور  ییاز غم جدا حسام
 گفت:  نیزم



 رت یجدال عشق و غ

221 
 

 .  رمیداداش چشم م  رمیم ـ

 برود همزمان گفت:  ابانیخ یحسام را از جلو دور زد که به آن سو نیماش  نیرام

 برو نگران راز نباش.   ـ

شد: خدا   رهیخ  زیی و دلتنگ پا  یاز همه جا سرش را باال گرفت و به آسمان ابر  دهیو بر دیناام حسام
  یکه ب آره خودم مقصرم  ره،ی راز در م یمن جونم برا یدونست یتوکه م ؟یآورد ر ی چرا من بدبخت رو گ

 .تمیظرف

از همه  دیدر وجودش جوانه زده بود، نا ام ایبد دن یزد، تمام حس ها  نشیماش ری لگد محکم به تا با
 رو داشت  شیپ ندهی که در آ ییجا و زندگ 

 

و سر چرخاند، با لحن   دیرا شن  نیرام یپا ی. مادر کنار تختش نشسته بود، صداد یبه اتاق راز رس نیرام
 گفت:  یخسته ا

 ؟ یپسرم آمد ـ

 بسته زد و جلو رفت و کنار تخت راز قرار گرفت، نگاهش به راز بود:  ی با لبها یلبخند نیرام

 سالم مامان، راز چطوره؟ ـ

 رمق گفت:   ینگران و ب مادر

  ؟یخسته اس، آخه چه خستگ  گهینشده، دکتر م داری بگم هنوز ب  یواال چ ـ

 چشمش پر اشک شد و ادامه داد: ی کاسه

 .مارستانیتخت ب  یافتاده رو یدخترم اوج جوان ـ

 خطاب به مادر گفت:  د، یرا بوس  شیشانیدست راز را نوازش کرد، خم شد و پ  نیرام

 .شهینبوده زود خوب م یمهم زینگران نباش مامان چ ـ
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 دستانش را باال برد و گفت:  مادر

 . ستی ها رو شفا بده راز منم خوب کنه، بچه ام حالش خوب ن ضیمر یخدا همه  ن،ی آم یاله ـ

 کند، فقط گفت :  یخواست مادر  ناراحت  یدلش نم نیرام ـ

 . شهی سکته کرده، بدتر حالش بد م  دیشد نگ داریب  ست،اصالین شی زیبابا مامان جان راز چ یا ـ

 اشکش را پاک کرد و بغض آلود گفت:  یروسر  یبا گوشه  مادر

  نیا یراز از غصه   یعنینبودم اصال درکش نکردم، همش به فکر حرف آقا بزرگ بودم.  یمن مادر خوب ـ
 شد؟   نجوریازدواج ا

 : ستادیمادر ا یتخت را دور زد، روبرو نیرام

 . ستی حرف ها ن نیمامان جان پاشو برسونمت خونه استراحت کن، االن وقت ا ـ

 

 لب زد:  یدوخت، به آرام  مارشی نگاه نگرانش را به دخترک ب  د،یکش یآه مادر

 شه؟ینم  داریدونم چرا ب ی راحت تِر، نم  المیخ نجور یمونم تا چشمشو باز کنه ا یم نجاینه ا ـ

 دور خودش زد. کالفه گفت:  یو چرخ ستادی دست به کمر ا نیرام

 ؟یدیترسم حال توام بد بشه. چشماتو د  یکنه م ینم   یفرق ینباش ا ی یباش  نجایمامان جان تو ا ـ
 سرخه مامان! 

 

 کرد .دست راز را گرفت و گفت:  یمادر آرام و قرار نداشت، بازهم پافشار  یول

 امد؟یتونم برم پسرم. پس بابات کو چرا ن ینم ـ

 سرش را تکران داد: نیرام

 . رهیبگ لیو تح دیصفر بفرستن با  نیباشه، قرار ِ ماش  شگاهینما دیخونه بود با ـ
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 و آرام زمزمه کرد:   دیکش یآه مادر

 بچه ام.   یطفل ـ

که از تخت فاصله داشت با دوقدم خودش را  نیبه بدنش داد و چشم گشود. رام یتکان  یبه آرام راز
دست راز را که   ینشسته بود برخواست و خم شد با خوشحال   یصندل یبه خواهرش رساند، مادر که رو

 در دستش بود فشرد: 

 مادر؟  ی. خوبیشد  داریخدارو شکر ب  ـ

 دخترم.  یکرد نگرانمون

 لب زد.   یبه ارام  راز

 خوبم.  ـ

 هم خم شد و گفت:  نیرام

   ؟یدرد ندار  یخوب ـ

بود خاطرات روز   جیگ  ینزد، کم یتکان داد و حرف  یدر بدن نداشت، سرش را به آرام یراز حس ایگو
بالشت نشست،   یچشمش رو یو اشک از گوشه   دیلرز شی خنجر زد، لبها مارشیگذشته باز بر قلب ب 

 : دی اشکش را پس زد و نگران پرس یمادر به تند

 .زکمیمن فدات بشم عز یاله  ؟یدخترم درد دار  ـ

 گفت:  نیبه صورت زد و رو به رام  یشد، مادر نگران چنگ  شتریاش ب هیو شدت گر  دیراز لرز یها شانه

 .کشهیبچه ام داره درد م اریب یز ی چ یپرستار  یبرو دکتر   نیخاک برسرم، رام ـ

 خم شد و خواهرش را به آغوش گرفت خطاب به مادر گفت:  شتریب  نیرام

 را به آغوش فشرد و کنار گوشش گفت:  دهی. راز خوابشهیـ مامان نگران نباش االن آروم م 

 . شهیدرست م زیهمه چ  یاهر آروم باش خو ـ
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  رونی بغل گرفت و به سمت ب ری زد و بالخره چادرش را ز  یسرکنده اتاق را دور م یهمچون مرغ مادر
 تا پرستار را خبر کند،  دیدو

 : د یکه پر درد بود نال ی بازوان محکم برادر را فشرد و با بغض  هیفاصله راز  در حال گر نیدرا

 تنهام گذاشت.   یدیداداش...داداش سام رفت! د ـ

 شد و ادامه داد:   شتریهقش ب هق

 داداش گفت: زن گرفته! چطور تونست؟   ـ

 امان خواهرش را پاک کرد:  یب یاز او فاصله گرفت با کف دست اشک ها نیرام

 . میکن  یبسه راز  بذار حالت بهتر بشه صحبت م  ـ

 قلبش گذاشت. معصومانه گفت:  یسرم زده اش را باال آورد و رو دست

 قلبمو شکست.    ـ

 کرد،  یخود را کنترل  م ی به سخت نیرام

 دانست، به خود لعنت فرستاد که همان روز اول مانعشان نشد؟  یرا مقصر م  خودش

 

 با اخم گفت:  دیبه سرفه افتاده بود، پرستار که وارد شد و حال راز را د راز

   د؟یآورد شی پ هیچه وضع د،یرو بکن   حالش تی رعا دی با ضهیخانوم مر نیا ـ

 گفت:  یگردنش را خم کرد و دستش را به سمت در گرفت و با لحن جد 

 .  دییبفرما رون،ی ب  دییبفرما ـ

 به صورت زد و نگران گفت:  یحال راز چنگ دنیو با د ستادیپشت پرستاد ا مادر

 . میباش  دیشده تورو خدا بذار یچ ـ
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 به سمت راز رفت و محکم تر گفت:    پرستار

 .رونیب ـ

 رفتند، دکتر بخش هم به اتاق راز رفت.   رونینداشتند، هر دو ب  یو مادر چاره ا نیرام

 داد و گفت:  هیتک  واریبه د نی شدند، رام انی بعد، از ته راهرو پدر، آقا بزرگ و مادر بزرگ نما یکم

 .دیسر راز آورد ییچه بال دین یبب دییای خوبه همه ب ـ

 و با اخم گفت:   دیلب گز مادر

 شر نکن.  گهیتو د نیرام ـ

 شلوارش برد:  بیزد و هر دو دست را به ج یقامت بلندش را صاف کرد، پوز خند نیرام

 حرف حق تلخه.   ـ

رد و بدل   ی سالم نکهیدست مادر را گرفت. بدون ا یمادر بزرگ نگران با چشمان باران دن،یراه رس از
 : شود گفت 

 شده؟   یعروس رازکم چ ـ

 و گفت:  ستیبود گر دهیحال خراب راز را د ش یپ  یکه  لحظات مادر

 کشه. یدونم بچه ام داره درد م ینم ـ

 گفت:  ی شان یبر پ  یبا اخم پدر

 شده؟ راز خوبه؟ یچ د؟یرون ی چرا ب ـ

 جلو آمد و با آقابزرگ دست داد:  نیرام

 سالم آقاجون.   ـ

 پدر را داد:  جواب
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 کردند.   رونی که شد حالش بد شد، مارو از اتاق ب داریب ـ

را محکم    شینشست و عصا  یصندل   یسرخ شده بود، رو یآقابزرگ از شدت ناراحت یچهره  رنگ
 گرفت:  

 شده باباجان؟  ینبود!.پس چ  یف یضع ا ی  ضیراز که دختر مر ـ

مشخص بود فشارش باال رفته جواب نداده به آقابزرگ را نگاه کرد، نگرانش شد.  یبا اخم چهره  نیرام
 گفت:  دنیبا خود همراه کرد. به آقا بزرگ که رس   یرفت و پرستار   یسمت پرستار 

 هستند.  شونیا ـ

 گفت:  ی جلو رفت و با مهربان  پرستار

 .  رمی فشارتون رو بگ دیپدرجان اجازه بد ـ

 کرد:  نینگران شدند. بعد از فشار گرفتن، پرستار رو به رام  همه

 من قرص بدم زودتر بخوره.    دیایفشارشون باالس ب  دیدرست حدس زد ـ

 بزرگ گفت:  آقا

 . ستین  ازیقرص همرام هست ن  ـ

 زد و فشار سنج دستش را تا کرد:  یلبخند  پرستار

 تا حالتون بهتر بشه.   د یچه بهتر پس بخور ـ

  یرت یجوان مغرور و غ نیآب آورد، ا یوانیاورژانس رفت و ل  کینزد یبه سرعت به سمت آبخور  نیرام
 حواسش به همه جا بود. 

کرد و   یم  یتاب یآمد. پدر که پشت در اتاق ب  رونی. دکتر از اتاق ب ستندیگر یو مادر بزگ هر دو م مادر
 به عقب برداشت و نگران گفت:  یانداخت قدم  یدست م دست به آن نی را از ا  حشی مدام تسب

 دکتر دخترم چطوره؟ یآقا ـ
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 به جمع نگران اطرافش انداخت:  ینگاه  دکتر

اطراف دورش   یاز نگران دیکن ی به آرامش داره سع دی شد ازی خانوم ن نیخدارو شکر خوبه، فقط ا ـ
 . دیکن

 

لب الحمداهلل  ری ز د،یکش یحرف دکتر نفس راحت دنیحالش بهتر شده بود با شن  یکه کم  آقابزرگ
  یچشمش م ریز   یچروک ها یلب شکر خدا کرد، اشک از ال  ریگفت، مادربزرگ چشمانش را بست و ز

 دست عروسش    یدستش را رو د،یچک

 و گفت:  گذاشت

 شده.  یکنه چ یفکر م   نهیبببه آرامش داره، تورو   از ینکن که دخترت ن  هیپاشو عروس، پاشو گر  ـ

 برخواست و چادرش را مرتب کرد.  یراز از جا مادر

 چشم خانم جون.  ـ

 و گفت:   ستادیدکتر از انجا دور شود ا نکهیاز ا قبل

 . دیاطرافش رو شلوغ نکن ادیز یول دشینیبب   دیتون یم ـ

باران   زشیبه پنجره ر رهی خوشحال شدند، به سمت اتاق راز هجوم بردند. راز آرام شده بود و خ همه
 ی کرد، کس یرا تماشا م  یز ییپا

 راز را  یدل شکسته  یآرامش عجب طوفان  نی ا ریدانست که ز ینم 

 در بر گرفته، 

 داد. دلش   حی را ترج  سکوت

 یلب جواب م ریرا با سر و و ز ان یاطراف یها یهم کالم شود، جواب احوالپرس یخواست باکس  ینم
 داد.  

 کرد. یبرادر درد او را درک م  نیچه خوب ا و
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  یبود و نم مارستانی ب یبه اتاق ها رهی داده بود،خ هیتک  نشیکه به ماش  یباران، در حال   ریز  نوایب  حسام
 شده.   یدانست دلبرش کدام اتاق بستر 

 یخدا تو که م م؟یاز هم جدا بش نجور یما ا دیچرا؟ چرا با ایرا رو به آسمان گرفت و گفت: خدا  سرش
   ؟ینکردم. چرا راز رو ازم گرفت یکار   چیه چارهیمن ب  یدون

   د،یصورتش کش  یدو دستش را رو هر

 شده بوده.  یکیباران و اشکش   قطرات

  بیرا از ج شی انداخت و گوش نییش را پا تلفنش او را به خود آورد. سر ی. صدادیجگر سوز کش یآه
 بدون توجه به شماره جواب داد:  د،یکش رونی شلوارش ب

 بله؟ ـ

 : د یهمسر عقد کرده اش به گوشش رس فیظر یصدا 

 ؟ ییالو سالم، حسام جونم کجا ـ

 بود که حسام    ییوچه بد صدا 

 : د یو پرخاش گرانه غر یعصب   د،یشن یم

 ؟ یلعنت یخوا یاز جونم م  یچ ه؟یچ ـ

 و جواب داد:  اوردیکم نداشت کم ن  یز یچ  ییکه از پروو دخترک

 چه طرز حرف زدن با همسرته؟ نیا زمیوا عز ـ

 سرش کرد:  یهمچون آسمان رو یدستش را در هوا تکان داد و غرش حسام

 ؟ یخوایاز جونم م یبرو به جهنم، چ ـ

 را به شدت تکان داد: دستش

 کنم. حاال هم برو به درک. یوقت به چشم زنم به تو نگاه نم چیتو اون گوشت فرو کن  من ه نویا ـ
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زد:   ادی. فردیآن کوب  یو  محکم رو  دیچرخ نشیتماس را قطع کرد، به سمت ماش  یمعطل یب
 . ی...لعنت ی...لعنتیلعنت

شلوار گذاشت و به مردم   بیرا در ج شی کردند. گوش  یگذشتند او را نگاه م  یکه از آنجا م  یمردم
 گفت: 

 د؟یدیآدم درمانده ند هیچ د؟یدی آدم بدبخت ند هیچ ـ

 و ادامه داد: دیاش کوب  نهیبا کف دست به س محکم

 . آره من بدبختم،دین یحاال بب ـ

 ام، خاک عالم بر سر من.  چارهیب 

 

 سوزاندند.   یجوان دل م  نیگذشتند و به حال ا یم رهگذران

را گرفت،    نیرام  یرا دور زد و در را باز کرد. شماره  نشی دوخت، ماش مارستانی نگاهش را به ب  نیآخر
 زود پاسخ داد:   یلیخ

 ؟ یبله هنوز نرفت ـ

 خراب گفت:  یاعصاب  با

 شده؟ تورو خدا راستشو بگو. داریراز چطوره؟ ب  ـ

و    ندیب یکه از پشت پنجره م یکرد که مرد یدرک م  یو دلسوز بود، به خوب یمنطق یواقعا مرد نیرام
 گفت:  یکشد. به آرام یم یاز باران شده چه درد سی لباسش خ

 نگران نباش خوبه. حاال برو به سالمت.   ـ

 لرزان گفت:  یبا صدا  حسام

 واقعا برم؟ حالش خوبه؟ ـ
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 چشمانش را بست و جواب داد: نیرام

 بود.  نی نداره. از اولم قرارمون هم دهیبرو به سالمت. برو که موندنت فا ـ

  لیتحل یشده باشد. با صدا  یبود که بادش خال یشد، درست همچون بادکنک   نشیسوار ماش  حسام
 رفته گفت: 

و کنارش باش.    یتون ی. من احمق نتونستم به عهدم عمل کنم. نتونستم مراقبش باشم. تو مرمیم ـ
 خودش با هرکس که خواست ازدواج کنه.   لیازدواج کنه. کمک کن با م نذار به زور

 : دیکش یکرد و آه شیدستش را داخل موها کی نیرام

 . برو نگران نباش. دمیقول مردونه م ـ

 باشه داداش حالل کن. ـ

 هم باش.  تی حاللت باشه. مراقب رانندگ ـ

 چشم. خداحافظ.  ـ

 . خداحافظ

 گرفت و حرکت کرد.  مارستانینگاهش را از ب نی قطع شد. آخر تماس

  ندهیهمسر آ یداشت که نگذارد آب خوش از گلو مینا معلوم به راه افتاد. تصم  یسمت سرنوشت به
 رود. با توپ پر رفت که بره.   نییاش پا

 

 بود،   یبستر  مارستانیهم کالم شود در ب  یبا کس نکهیروز راز دلشکسته بدون ا چند

  یکه از رو یزد، به فکر حسامش بود، حسام  یچنگ م  مارشیکه بر قلب ب میظ ع  یسکوت، با غم  در
 زد،   یعشق و عالقه او را سام صدا م

 رفت   یدل با خود کلنجار م  در
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و متعصبش، چطور   یرتیغ اریکه  د،یگنج  ینم  الشیکرد! در خ ییوفا یب  نیچن نیچرا... که چرا ا که
 ینقطه  چی کرد، ه یداشته باشد، خاطراتش را مرور م را در کنار خود  گرید یقبول کرده است دختر 

شده  هرا  مهین  قیکرده و رف ییوفا یکرد که او ب  یشد. پس چطور باور م ینم  دهیاز حسام د یاهیس
 است، 

 سوخت  ی سوخت و م یکنم؟ م  یگفت: چطور بدون او زندگ ی باخود م مدام

 برادرش بود  نیدختر آگاه بود، رام نیکه از شکستن ا یتنها کس و

. 

 سوخت.   یکه خواهر در دل به پا کرده بود م یسوخت و او هم در آتش یم  خواهرش

از سکوت   زیکرد. مادر و پدر ن  ی م  یخواهرش کار   ماری قلب ب نیتسک یبرا دی را گرفت، با  مشیتصم
 دانستند.   یدخترشان به تنگناه آمده بودند، هر دو خود را مقصر  م

   ؟یدکتر سفارش کرد که راز در آرامش باشد، و چه آرامش د،یراز فرا رس صی ترخ ی هلحظ

 شد؟  یم مگر

 که بر جانش نشسته بود آرامش به همراه داشته باشد.  ییشد حس ها یم مگر

 را عوض کرد.   شیکمک مادر لباس ها  به

کرد تمام خاطرات حسام با   یخواست به خانه برگردد. حس م یدر چشمانش موج زد. دلش نم  اشک
 اوست.  

 کرد. دست خواهر را گرفت، رو به مادر و پدر کرد وگفت:  یرا عمل   مشیتصم  نیرام

 برم.   یمن راز رو م ـ

 جواب داد.   یبا مهربان  مادر

 که دوست داره درست کنم. ییدختر گلم غذا یمن هم  زودتر برم برا  ارش یباشه پسرم تو ب ـ

 با اخم گفت:  نیرام
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 که آرامش داشته باشه.   ییخوام ببرمش جا یم  ارمشی نه خونه نم ـ

 شد و پدر با اخم گفت:   رهیباز به او خ یبا دهان مادر

 ضه؟ یمر ی نیب ی مگه نم شیکجا ببر ـ

 گفت:  دیدست خواهرش را آرام فشرد و محکم و بدون ترد نیرام

 برمش که آروم شه،  یم نمی هم یبرا  ستیندونم حالش خوب  یم ـ

 دستانش را با دلهره تکان داد:  مادر

 ش؟ ی بر  یخب کجا م ـ

 داد: جواب

  گهید دیبدون ی گم ول یفعال نم ـ

 بهش زور بگه.  ی ذارم کس ینم

 را گرفت:  نیرام  یبازو پدر

 پسر؟ کدام زور؟   یگیم یـ چ 

 و به عقب برگشت:  ستادیو به راه افتاد، ا  دیبا اخم دست راز را آرام کش نیرام

بشه جنازه اشو   داشیدر خونه پ د یبه اون پسره هم بگ د؟ یچقدر اجبارش کرد ست ین  ادتونی یعنیـ  
 دم.   یخانواده اش م  لیتحو

 به صورت زد و به سمتش رفت:  یچنگ مادر

 وقت فکر احمقانه به سرت نزنه.  هی. یشد  وانهیپسرم د یوا ـ

 زد:  یپوز خند نیرام

 .  ادیندارم، گفتم اگر ب   شینه فعال کار ـ
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 گفت:  تیسرخ از شدت عصبان  یهم جلو رفت و با صورت  پدر

 احمق. یپسره  یکن  یتو غلط م ـ

ه  . بالخره باوردیشده بود که دوام ن یو ته   یهمه بحث سر رفته بود، آنقدر خال نیراز از ا ی حوصله
 و بغض گفت:   یحرف آمد و با کالفگ

 . خسته ام دیبسه تمامش کن ـ

 د؟ یفهم ینم

 و به راه افتاد، راز هم به دنبالش حرکت کرد، د یدستش را کش  نیرام

بهتر از   یخواست، و چه رفت  یمهم نبود کجا! فقط دلش رفتن م  شیخواست برود. برا یم دلش
 مرگ؟! 

 نشاند.  یصندل  یدر جلو را باز کرد و راز را رو نی رام  دنیرس  نیبه ماش 

 :  دیدوباره به او رس پدر

 به استراحت داره.   ازینکن. خواهرت ن  تی خر نیرام ـ

به  گرید یرا بست و سرش را بر گرداند، لحظه ا شیهم گذاشت، چشم ها یرا محکم رو   شیدندانها
 محکم جواب داد: یشد، شمرده شمرده ول  رهیپدر خ 

 که حالش بهتر بشه.   یزمان  یگردونم. ول یبرش م  د،یکالم ختم کالم، نگران نباش کیپِدر من  ـ

 و اشکش را پاک کرد نگران گفت:  دیدو مادر

 .  نیشده مراقبش باش، زود برگرد  فیضع یل یپسرم خ ـ

 : دیرا بوس شیشان یو پ د،یدست مادر را به آغوش کش کی با

پا بوس   میر  یکه حالشو خوب کنه، م ییجا هیخوب،  یجا  هیبرمش   ین نباش، مچشم مامان نگرا ـ
 آقا امام رضا.  
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 لب گفت:   ری و ز  دیشد، قلبش لرز یمادر جار  اشک

 امام هشتم بچه هامو به تو سپردم.  ای ـ

راحت   الشیخ  ییگذاشت، گو نی رام  یشانه  یزد و دستش را رو یاز اشک لبخند یهاله ا ری از ز پدر
 شده بود: 

 برو پسرم خدا به همراهتون. سالم مارو هم به آقا برسون.  ـ

. گونه دی، به سمت راز رفت، در را باز کرد، خم شد و راز را در آغوش کشآمد  رونی ب  نیاز آغوش رام مادر
 وگفت:  دیاش را بوس 

 خوب کن.   در کار نباشه. برو و حالت رو یاجبار  چیه گهیدم د یدخترم حاللم کن، قول م ـ

 را بست.   شینداشت، فقط چشم ها ی. راز حرفدشیهم بوس باز

اشک بار پدر و   دگانید یاز جلو ن یرام نیماش  یرا بغل کردند، بعد از خداحافظ   گریهمد نیو رام پدر
 مادر دور شد. 

 شد،  خی افتاد، مو به بدنش س ییآشنا نیگذشت، نگاه راز به ماش ابانی خ چیکه از پ  نیماش

جان جانانش    یتا سالمت زدیپرسه م مارستانیجز حسام نبود. تمام آن چند روز را اطراف ب   یکس یآر  
 .  ندیرا بب 

 . ند یب  یخواست مطمئن شود، چشمانش اشتباه نم  یصاف نشست و به عقب برگشت م راز

 : دیپرس  دیخواهر را د یکه حرکت ناگهان  نیرام

 حالت خوبه؟ شده راز؟   یچ ـ

 تکان داد،  نینشست، سرش را به طرف شیبرادر شده بود سر جا یکه شرمنده  راز

 . ستین  یچ ی...هیچ یها؟ ه ـ
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دانست حسام کله خراب تر از آن است که  یپنهان نمانده بود. م  نینگاه نافذ رام ری حسام از ز  نیماش
دو عاشق،   نیدانست که ا یم  یبود. به خوب اوردهیخود ن  یبود و به رو دهیرفته باشد. بارها او را د 

 شده اند.  ریدست تقد ریاس

 خواهر زد،  یبه رو یلبخند

 داشت حالش را هر طور که شده خوب کند:  قصد

 سفر دو نفره.  هی یبه سو شیخوشگلم پ  یخب خواهر  ـ

 برادر نگاه کرد:  یبه چهره  راز

   م؟یری کجا م ـ

 کند. جواب داد: یراحت شد که حسام کله خراب دنبالش نم  الشیبود. خ  نهیآ یتو نیرام نگاه

 خوب.   یجا هی ـ

رود. سرش را به    یمهم نبود کجا م شینداشت، برا یزندگ  یبرا یا  زهیانگ د،ینپرس  یسوال گرید راز
 داد و چشمانش را بست، با خود گفت:  هیتک یصندل  یپشت

 اگر ازدواج کرده پس چرا دنبالم بود؟! حاال که منو نخواست و نابودم کرد چرا دنبالم کرد؟   ـ

سوزش قلبش گذاشت و   ی. دستش را جادیکش  ریاش ت  نهیس یکه قفسه  دیکش  قیعم  ینفس
 چشمانش را بست.

 

 ) راز ( 

 

زانو افتادم. شرم داشتم   یرو دنشیبا د د،یبه سمتم دو د،یدر آن حال زار و آشفته مرا د نیامر یوقت
حالم چنان   یکرد و عهد شکسته، ول ییوفا یدادم ب  یجان م  شی که برا یکه کس  میبه برادرم بگو

 . دیو نفسم کم کم بر د یکش  یم ری دوچندان شد. قلبم ت میاشک ها دنش یگرفته بود که باد
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 . دمیرا بر سر سام شن نیلحظه غرش رام  نیآخر

  یدلم نم  ارم،یآمده رابه خاطر ب  چارهی که بر سر من ب یعیوقا دیطول کش یکه گشودم کم چشم
  یخانواده بودم. به خاطر عشقم به همه ب یاعضا یهم کالم شوم. شرمسار همه  یخواست با کس

 کردم.   یاحترام

که مرا به فنا   یار یخواست برم، برم از د یدلم م م،یرو ی ممهم نبود که کجا  میبه جاده زد. برا نیرام
که   نیرام  یآمد. چشم بستم و به خواب رفتم، باصدا یخوابم م   ایدانم اثر داروها بود  یداده بود. نم

 گرید ست داد و با د یرا حرکت م نی دست فرمان ماش کیکرد چشم گشودم با   یآرام صحبت م
  یآرام  یمن نبود. باصدا یدار یگاهش به جاده بود، متوجه برا به گوش چسبانده بود. ن  لشیموبا

 گفت: 

 شو  الشیخی و ب تی زندگ یبله گفتم که خوبه، برو پ ـ

 بود ادامه داد: یعصب یو کم یکرد؟! لحنش محکم و جد یصحبت م   یکردم، با چه کس اخم

 که مرخص شد، پس حالش خوبه. خدا نگهدار.   یدید ـ

   د،یبه من انداخت و خند یاش گذاشت، نگاه نهیس یرو   بیرا در ج  لشیرو قطع کرد و موبا  تماس

 ؟ یخواب  یخوش خواب چقدر م ؟یشد یدار یِا... ب ـ

 : دم یجابجا شدم و صاف نشستم و پرس یکم

 بود داداش؟  یک ـ

 نداخت، جواب داد: ا سی خ یزد و نگاهش را به جاده  یلبخند

  نمی خب بگو بب ست،یمهم ن ـ

 یو تشنگ یداداشت از گشنگ  یگ ینم  م،یدار یعجب همسفر  ه؟یچه طرز همراه نیمعرفت ا یب
 هالک شد؟ 

 گردنم رو ماساژ دادم وگفتم:  یکم
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 نگه دار ناهار بخور و استراحت کن. یخود خواهم. هر جا تونست   یلیداداش من خ دیببخش  ـ

 که با خنده همراه بود گفت:   یبلند یصدا با

 بچشم.  یا ـ

 و گفت:   د یکش رونی ب  بشی را از ج  لشیبلند شد، با اخم موبا  لشیموبا یصدا

 . ستیال اهلل اال اهلل ول کن ن  ـ

 نگاه کرد و گفت:  توریبه مان  سپس

 . ستینه اون ن ـ

 

 داد: جواب

 شد.   داریبود، االن ب دهی راز هم تا حاال مثل خرس  خواب   م،ی... بله خوب؟یسالم مامان خوب ـ

  گرید یآمدم. ول یحرفش حتما از خجالتش در م نیحالم خوب بود و مثل سابق بودم به خاطر ا اگر
 نداشتم.  ییرو

 ادامه داشت:  مکالمه

 راحت.    التینگران نباش مامان، حالش خوبه، لباس هاشم آوردم خ ـ

 را سمتم گرفت:  لیداد، موبا یمادر رو با چشم چشم گفتن جواب م یها هیتوص

 نگرانته. یلیبا مامان حرف بزن خ  ـ

 گوشم گذاشتم: یرا گرفتم و و رو   لیموبا

 سالم مامان. ـ

 کند.  یم هیمشخص بود گر شیصدا
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 مامان جان؟ ی، خوبسالم دردت بجونم ـ

 کردم چقدر به مادرم بد کرده بودم.  بغض

 خوب مامان نگران نباش.  ـ

تنها ببردت، به   خوادیگفت: م  امی گفتم بذاره منم ب نیبه رام ینره بخور  ادتیخدا رو شکر، داروهاتو  ـ
 مامان، مراقب خودت باش.  شی جون خودت که دلم آت

  ضیمر دی با  یعنیجبهه نگرفته بود؟ مگراجبارم نکرده بود؟  میکردم، مگر برا یمادر را درک نم  ینگران
 کردند. جواب دادم:   یم یشدم که دوباره همه با من مهربان یم

 جان مراقبم نگران نباش، داداش هم مراقبمه.   مامان

 گفت:  یلرزان  یصدا با

جاده خوابش   یبه سالمت، مراقب باش تو دیدونم هواتو داره بر یقد و قامت پسرم بشم، م یفدا ـ
 .  رهینگ

 را بستم و آرام سرم را به سمت گردنم گرفتم: میها چشم

 چشم مامان چشم.   ـ

 کنم خداحافظ.  یپس قطع م  ـ

 خداحافظ مامان.   ـ

  دیچه زود شروع شده بود. شا یز یی باران پا د، یبار ینگاه کردم، نم نم باران م رونی قطع شد به ب تماس
 کنه!  یم هیمن گر ی چارهی آسمان به خاطر دل ب

پارک   یمناسب یرا جا نی ماش نیدانستم مقصد کجاس، رام ی هنوز نم م،یدیرس یراه  نیرستوان ب به
 را باز کرد و گفت:   نیمن رو آورد، در ماش ینفت  یآب  شرتیسو نیشد و از پشت ماش  ادهیکرد. پ

 . یسرما بخور  دیبپوش نبا نمیا ن،ییپا ایب ـ

 برادر مهربانم زدم و گفتم:  یبه رو یلبخند
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 . ستین دیداداش من خوبم باران که شد ـ

 شانه ام انداخت گفت:   یرا رو  شرتی کرد، سو ینی ریش اخم

 . میکن  تی رعا دیبپوش حرف نباشه، با  ـ

 .میشد اده ی. پدمیناچار پوش به

 سوپ خوردم.   یمقدار  نیبه زور رام یه خوردن نداشتم ولب لیم

 گذشت گفت:  ی. کممیبه راه افتاد  دوباره

 راز؟  ـ

 را از جاده گرفتم و به برادر دوختم:  نگاهم

 بله داداش؟ ـ

 م؟ یریکجا م ی بدون یخوا ینم ـ

 تفاوت گفتم:   یرا باال انداختم و ب میشانه ها ـ

 . میرفت م، یهر جا رفت ست،یبرام مهم ن یچیه گهید ـ

 گفت:  متعجب

 ؟ ی واقعا تو راِز مبارز من ه؟یچه حرف نیا ـ

 شد، بغضم را قوت دادم:  دهیکش نییو رو به پا  دیلرز میلبها ـ

 .  دمیپوچ جنگ  زیچ هی یبرا ی خودیهمش در اشتباه بودم. ب  ؟یچه مبارز  ـ

 ؟ یگوشم و جلومو نگرفت ریز یرو سرم خراب شده. چرا اون موقع نزد  ایبه روزم آمده؟ دن یچ نی بب

 هق هق ادامه دادم: با

 چرا داداش چرا؟  ـ
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 گفت:  یبم یآورد مشخص بود . با صدا یم شیکه به دندان ها یفشار 

من مخالف   ،یو زمان بجنگ نیبا زم یتو آماده بود ،یشد  یهم تو عوض نم   زدمیاگر م  ینزدم ول  ـ
 ی بودم، وقت تی ازدواج اجبار

 

 . یبر   شی،گفتم بذارم پ  یجنگ  یعشق م نیا یبرا نیچن نیا دمید

 کردم،   یم  یر یسخت گ شتریب  دیبا دیمن هم مقصرم. شا دیشا

  ریگرفت، سام هم درگ شهیرو نم ر یتقد یجلو یهمه خودت رو عذاب بد نیخواد ا  یتوام نم حاال
 شده... ریتقد یخواسته 

 گفتم:  یآرام یرا سوزاند، با غم و صدا میکه سوزشش گلو دم،یکش  قیعم یآه

 تن بده؟  یمرد هم به ازدواج اجبار  هی شهی. مگه مریلعنت به تقد ـ

 که نگاهش به جلو بود محکم و بدون مالحظه گفت:  یدر حال  نیرام

 اجبار در بره.  ریتونه از ز  یمرد هم نم هی یگاه شه،یبله که م ـ

 . ی کن یزندگ دیتو بافراموش کن و سر پاشو  راز

 نوک انگشتانم اشکم را پس زدم:  با

 تونم.  یداداش نم شهینم ـ

 تونم.  ینگو نم  یتون یم ـ

 دوختم و زمزمه کردم:  رونیرو به ب  نگاهم

 به سرم آمده،   یدونه چ ینم  یکس ـ

 از دستش دادم؟  دهیفکر کنم بهش نرس  شهی از خاطراتش رد بشم. چطور م شهیم  چطور

 بشنود ادامه دادم.    نیکه رام ییباصدا
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 داشت من نداشتم.  یخواد بدونم اون دختر چ یم دلم

 گفت:  یبلند یداد، باصدا  یرا نشان م شی که کالفگ یلحن با

 بسه راز اون دختر از تو سر تر نبوده ... ـ

 ؟ یر یگ  یم دهیهم مجبوره، چرا قسمت رو ناد حسام

 سمتش چرخاندم: را به  میرو هیگر با

بشنوم. اصال من براش مهم   یز یخوام چ ینم گهیحالم بده د رکدومه؟یتقد ه؟ یداداش قسمت چ ـ
 بودم؟  

 بودم چرا مثل من مقاومت نکرد.  اگر

 : دیفرمان کوب یمحکم رو نیرام

 اهلل اکبر... راز تمامش کن، حسام تمام شد رفت.   ـ

 و تکان تکان خورد، سکوت کردم.  دیبه هم چسب میلبها

 د یسوختم. و انگار با یدرون م از

 ساختم! یم 

. تا  رمیدرد بم نیدادم با ا حیچشمانم را بستم. ترج  د،یچی .و درد به پشت و دستم پدیکش یم ری ت قلبم
 بزنم.   یحرف  گرید

 کرد، در دل گفتم: خاک   ی م یادرم در هم بود و با اخم رانندگ بر ابروان

چشمش  ش یعشقت که نافرجام بوده پ یو مدام برا یست یبرادرت ن رتی سرت راز که اصال به فکر غ بر
 .  یکن  یم یزار 

 نزنم.   یحرف گریبستم که د عهد

 .  دمیاز سفر شدم بالخره پرس خسته
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 م؟ یری داداش کجا م ـ

 نگاهم کند جواب داد: نکهیا بدون

 ؟ یها رو پشت سر بذار  یدرد ها و سخت نیا یو همه  یجا که بشه آرام بش هی ـ

 : دمیپرس  متعجب

 کجا؟  ـ

 انتها بود:  یب  یزد، نگاهش به جاده  یکج  لبخند

 کجا بهتر از منزل آقا امام رضا هست؟   ـ

  ارتی که همراه با ذوق ز یب کردم. با تعج دایپ  یجابجا شدم، حس خاص یگرد و گشاد شد، کم چشمانم
 بود گفتم: 

 واقعا داداش؟  ـ

 همان لبخند پاسخ داد.  با

  یکه حالت بد بود نذر کردم به محض خوب شدنت ببرمت پا بوسش، حاال که بهتر شد یبله، وقت ـ
 که نذرم رو َادا کنم. میریم

 .نی زدم که با بغض همراه بود، چقدر برادرم خوب بود و نازن  یلبخند

 شدم.   تی همه باعث ناراحت نیممنونم داداش منو ببخش که ا ـ

 و دنده را عوض کرد:  دیکش یآه

تابت بودند، آقاجون    یکه پدر و مادر هم چقدر ب ی. کاش بدونشمیناراحت نم  گهیتو خوب شو من د ـ
 و خانم جون هم نگران بودند. 

 نداشت، گفتم:  یان یبغض من پا ایگو

 تا بفهمند چقدر به من فشار آوردند؟  شدم  ی م نجوریا دیحتما با ـ
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که ما   رندی بگ یمات ی تصم دیباشند باز هم پدر و مادر هستند، شا  ریراز پدر مادر هر چقدر هم سخت گ ـ
 خوان.  ی گاه بد فرزند خودشون رو نم  چیمطمئن باش ه یول  میباش   یناراض

 نداشتم که بدهم.  یجواب

 .  میدیگذشت و بالخره به مشهد الرضا رس یها م  ساعت

 بلند زار زدم.  یبا صدا  اری اخت ی. بختی در دلم فرو ر یز یچ ای و گو دیگنبد زرد امام رضا قلبم لرز دنید با

از کجا آمده   یتاب یهمه ب نیهمه اشک و ا نیشده، ا هی نه انگار مدت هاس که شب و روزم گر انگار
 بود خدا داند. 

دادم  حیتخت افتاد. ترج   یخسته بود، دوش گرفت و رو  ادیز یاز رانندگ  نی. راممیهتل رفت به
 . سالم دادم: دمید یگنبد حرم را م ی.  از پنجره به راحتمیبر ارتیز یاستراحت کند و بعد برا 

 ها مراقب داداشم باش.   یخوب  یداداشم هستم. آقا اهیآقا جان، من رو س سالم

بشه خودت   تی خواد اذ یدلم نم  یول  میحسام چه به روزم آورد؟ شاک یدی: امام رضا؟ ددم یکش یآه
من سر عهدم هستم،  یکنم. ول دایکه شدم نجات پ ی ر ی همه تحق نیکن از ا یمراقبش باش. کار 

 یکه به حسام دادم م یعشق و قول یکنم که پا یمن ثابت م یمجبور بود ول ا یکرد  ییوفا یحسام ب
 .ممون

 

که  دمیو آسوده کش  قیعم یبه برادر خسته و غرق خوابم انداختم، نفس یرو پاک کردم. نگاه اشکم
 به من عطا کرده.  یگاه هیتک  ن یخداوند چن

 رفتم.  میدارو ها ی سهی صدا به سمت ک  یکرد، آرام و ب یدرد م کتفم

رنگ را به دهانم  ی نشود. قرص صورت  داریب نینکنم که رام جادیا ییرا کردم که سر و صدا  میسع تمام
کوچک را در آورده، باز کردم و سر   یآب معدن یرفتم و بطر   خچالیداختم و قورت دادم. به سمت ان

 .  دمیکش
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که   دمیدانم چقدر خواب ی. بدنم کوفته وخسته بود. به خواب رفتم. نمدمیسمت تختم رفتم، دراز کش به
بود. بلند   دهی انداختم، هنوز خواب بود. شب از راه رس نی به تخت رام یشدم. نگاه داریباحس سرما ب

اش چشم را   ییبای و ز دیرخش  یم ی دیشدم و دوباره به سمت پنجره رفتم گنبد زرد رضا همچون خورش 
 کرد.  ینوازش م 

 مرا به خودم آورد:  نیرام یصدا

 ؟ یشد داریراز ب  ـ

 زدم.  یسمتش برگشتم و لبخند به

 شدم.   داریاوهم... تازه ب ـ

 و گفت:  دیکش یا ازهیخم د،یبه بدنش داد و دستانش را به سمت جلو کش   یو قوس کش

  یبلد نبود ینکرده بودم. توام که رانندگ  یهمه رانندگ  نیوقت بود ا یل یچقدر خسته شدم، خ یوا ـ
 .  یبه ما بد ی کمک

 باال انداختم:  یا شانه

 ! ید یندارم. چقدر خواب یرانندگ  یمن حوصله  ـ

 رفت، قبل از وارد شدن گفت:    سیآمد و به سمت سرو نیی از تخت پا ـ

 . دمیدوباره خواب یکار ی منم از ب ،یدیخرس خواب  نیع  دمیشدم د داریخانوم؟ ب  دمیخواب  ادیکجا ز ـ

 و با اخم گفتم:  دمیور چ لب

 خرسه.   یک یفهم  یدوتامون بکن م  کلیبه ه یخرس؟ نگاه یباز گفت ـ

 پر خنده و بلند گفت:  یشد، باصدا سی زد وارد سرو یا قهقهه

 . یحاضر جواب یبرا ینه بابا حالت خوبه هنوز شصت متر زبان دار  ـ

 ندادم.   یجواب
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چادر مادر را آورده   میفکر همه جا را کرده بود و برا نی. راممیشد ارتی ز یاز صرف شام در هتل راه بعد
 بود. 

کرده بودم که  دایرا پ  یکس ایو اشک شد، گو  دیتمام وجودم لرز اریاخت ی. بمیحرم که شد  اطی ح وارد
قرمز   یفرش ها یرو  نیکردم. کنار رام هیو گر تی مدام درد و دل کنم و ُغر بزنم، شروع به شکا شیبرا

 ارت  ی رنگ مخصوص حرم، دعا و ز ینشستم. مشغول نماز شد  و از کتاب آب  اطی پهن شده در ح

 یدرد و دل کردم. دلم م ریدل س  کیبودم و در دل  ییبه گنبد طال  رهی امام را خواند و من همچنان خ
 را مرتب کردم.   میشوم، بلند شدم و چادر مشک کینزد حی خواست وارد حرم شوم و به ضر

 به من انداخت:   ینگاه نیرام

 کجا راز؟  ـ

 آرامش انداختم و جواب دادم. یبه چهره  ینگاه 

 . ارتیبرم ز ـ

 گفت:  یآرام یرا بست و باصدا  کتاب

 کن و دعا بخون،   ارتیز نجایهم ـ

 کنه.  تتیاذ یداخل و شلوغ یترسم بر  یم

 با لجاجت گفتم:  

 حواسم هست.   شهینم یز یچ ـ

 مجبور به نشستن شدم.   د،ی چادرم را کش ی گوشه

 بودم حرف بزند:  منتظر

چه   یار یکشه اگه نفس کم ب  یکنه خودشو جلو م  یم  ارتیهنوز حالت خوب نشده، هر کس که ز ـ
 سر کنم؟   یخاک

 افتاد و با بغض گفتم:  نییبه پا میلبها
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 دوست دارم برم داخل.  ارهیداداش دلم طاقت نم  ـ

 و با همان لحن آرام گفت:   دیجلو کش   سرش

 الت بهتر بشه، باشه؟ ح  یبذار کم   میهست نجای گلم چند روز ا یـ آبج  

 .  دمیبسته کش  یبا دهان   قیعم  ینفس

 دونم چرا از حال رفتم.   یمن حالم خوبه اصال نم  یباشه ول  ـ

 با لب بسته زد و چشم بست:  یلبخند

 نبود نگران نباش.   یز یچ ـ

  یبزنم شروع به خواندن دعا و قرآن کردم. حس یحرف  گر ید نکهیرا گفتم و بدون ا  نیدست رام کتاب
 .  طیبود. آرامش محض بود حضور در آن مح یسرد در جوار آقا داشتم وصف ناشدن  یکه در آن هوا

داد. غصه دار از  یرفتن به داخل حرم را به من نم  یاجازه  نیو همچنان رام می آنجا ماند گریروز د دو
 د.کر دارمیشب ب یها مه ی. ن دمیرفتارش خواب

 شو.  دار یب  یراز پاشو، آبج ـ

،شدم. چشمانم را به هم فشردم و نشستم.  دهیآماده و لباس پوش نیبه رام  رهیچشم گشودم و خ 
 : دمیمتعجب پرس 

 داداش؟ ی شده نصف شب یچ ـ

 شانه ام گذاشت و فشرد  ی رو  یزد، دست یلبخند

 .  یکن ارتیز یتون  یشب ها خلوت تره راحت م   مهی ن ارت،یز میپاشو بر ـ

 برخواستم: یگرد شده از جا یذوق و چشمان  با

 م؟ یواقعا بر ـ

 به ساعت انداختم، سه صبح بود، متعجب گفتم:  ینگاه
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 نصف شبه ها.  ـ

 زد و گفت:  یلبخند

 خواست پس بدو آماده شو.  ینم ارتیمگه دلت ز ـ

کرد و    ی. چقدر برادرم مرا درک ممیرفتن شد یوضو گرفتم و آماده  عیخوش سر  یخنده و حال با
که عشق چشمش را کور کرده   یکرد، خواهر  یچقدر خالصانه به خواهر خنگ و نافرمانش محبت م

 نداشتم.  یز ی چ ی. جز شرمندگدید ینم یز یبود و چ

  نجایجز عشق به امام رضا آنها را به ا  یز یحضور داشتند، و چه چ یادیز  نیشب بود  زائر مهین  نکهیا با
پرواز کردم و چه راحت   حیضر یبغل گرفتم و به سو  ریکشانده بود؟ همچون کبوتر جلدش چادرم را ز

 کردم.  ارتیو بدون دردسر جلو رفتم و ز

 

 ادی و سر ساعت کرد  یبار هم فراموش نم  کی یخوردم؛ حت یرا تحت نظارت برادر خوبم م میداروها
شد؟   یکه رفتن حسام بر قلبم گذاشته بود مگر خنک م  یمهم نبود! داغ میکرد. من که برا یم یآور 

  زکه دوباره سر پا شوم. هنو دمید یشد. در خودم نم  یچشمم پر اشک م یمدام بغض داشتم و کاسه 
کند من  ی م یی وفا  یکه ب یکردم که کس ی م الیبگذارد. خ میتنها نیچن نیکه ا دیگنج  ینم المی در خ

کردم   یم یی وفا یبودم. کاش خودم ب  یازدواج اجبار  یکه تحت فشار خانواده برا  یباشم نه او... من
 که تمام وجودم را در بر گرفته بود. یدرد داشت، درد مینه او. رفتنش برا

به خود    خواندم.  یها رو م یخوب یوداع با آقا یکه دعا یکردم. لحظه ا یآقا امام رضا خداحافظ از
پر   ارتیکتاب ز یخواست از آن مکان مقدس که به گفته  یکه دلم نم یبه راست ختمیو اشک ر  دمیلرز

  چارهیب لداشتم. مطمئن بودم که با برگشتنم داغ د بیعج  یاز رفت و آمد فرشتگان دور شوم. آرامش
 شود.   یام تازه م

  یکه به پهنا یدر حال ستادم؛یا نهی دست به س ییآخر پشت به در خروج رو به گنبد طال ی لحظه
لب گفتم: آقا جان دل پرآشوبم رو آرام کن. سلطان رضا فدات بشم، دلم پر   ریز ختمی ر یصورت اشک م 

  کمک. ارهی منو به زانو در ن شی. کمک کن دورارمیکمک کن دوام ب رهی گ یم شی از غصه اس؛ داره آت
 . امیآرام به پا بوست ب  یبا دل یکن به زود
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 و آرام زمزمه کرد:  دیدستش را به پشتم کش نیرام

  ؟ی آروم شد ؟یراز خوب ـ

 را بستم و آرام سرم را تکان دادم:  چشمانم

 خوبم داداش آرومم؛ آروم.  ـ

حد نامهربان و    نیحسام مهربان من تا ا  یعنیتمام مدت در فکر بودم.  م؛یسمت تهران حرکت کرد به
که ساعت ها    یشود کس یبا من بکند؟! مگه م یکار   نی بود؟! چطور دلش آمد که چنرحم شده  یب

 کند؟!   نیچن نیباره ا کیرا نگاه کنم به  رونی ب  یپشت پنجره منتظر بود که من اتفاق

کارش را بدانم. مصمم بودم که در زمان   نیا لیخواست دل یدر دل داشتم، دلم م یادی ز یها حرف
  دیبا یخورده بودم ول  یکارش را بپرسم. درست بود شکست سخت نیا لیبه او زنگ بزنم و دل  یمناسب

 داد.   یم حی کارش توض نیا یبرا

 .د ی. مادر مرا در آغوش گرفت و بوسمیبا استقبال گرم پدر و مادر روبرو شد  میبه خانه برگشت 

 قبول. ارتتیمامان فدات بشه ز یاله ـ

 جواب دادم:   بسته زدم یبا لب ها یلبخند

 ممنونم مامان.  ـ

 : دیرا بوس می شانیهم دستش را دو گردنم انداخت و پ پدر

 قبول باشه. ارتتیدلم ز زیعز ـ

 انداختم:  ریسرم را به ز 

 ممنون بابا جون.   ـ

 رفت.   یو قربان صدقه اش م دیبوس یشده بود و صورتش را م زی آو نیاز گردن رام مادر

 قبول چقدر دل نگرانتون بودم. تتاری دورت بگردم پسرم ز یاله ـ
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 به دستش زد:  یهمانطور که دست مادر را از دور گردنش باز کرد بوسه ا نیرام

 .  میهر دو سالم برگشت نی نداشت بب یممنون مامان جان نگران ـ

کردم   یحس م   یکرد. به سمت اتاقم رفتم. خسته بودم. از طرف یبا پدر دست داد و رو بوس سپس
  ریپدر و مادر را نداشتم و شرمسار بودم که در چند ماه اخ دنید یرا بر گرفته. رو ایشکستنم دن  یصدا

 و مقاوتم رنجانده و ناراحت کردم.   یرا با لج باز  شانیهر دو

کردم   یو بغضم را قورت دادم. حس م   دیرزل میبه اطراف کردم. لب ها یاتاقم قدم گذاشتم؛ نگاه به
چرخد. همچون برق گرفته ها به سمت پنجره رفتم؛ پرده را کنار زدم و به  یخاطرات حسام دور سرم م

که   دمیشد. نفهم یو اشکم جار   دیتنم لرز اریاخت یحسام قلبم را فشرد ب  یخال  ینگاه کردم. جا رونیب
 زدم:   غی بلند ج یو صدا هیکندم و با گر شی را از جا  زدم و به شدت پرده غی که چه به سرم آمد! ج

 برو به درک. برو به جهنم.   یلعنت یلعنت ـ

  یز یرفتم و تراش رو م رمی تحر زینداشت به سمت م دهیکه خوردش کنم. فا دمیبا مشت به پنجره کوب  
. مغزم داغ شده بود و به ختی ر نی خرد شد و به زم شه ی. شدمیکوب شهیرا برداشتم و به ش نمیسنگ

  نیب ابرداشت و مر  زیبود که با عجله به اتاقم آمد. به سمتم خ یکس  نیاول ن ی. رامدیلرز  یشدت م
 زد:  ادیفر  نیزدم. رام یم غی و ج  خوردمی بازوانش حبس کرد. به شدت تکان م

 آروم باش راز. راز چته آخه؟! ـ

 هم دستانم را گرفته بود تا به سر و صورتم نکوبم:  پدر

 جواب داد: ن یچشه؟ رام نی. رام ریچته بابا جان آروم بگ  ـ

 . شهیبابا االن آروم م ستین یز یچ ـ

زدم.   یم  غی. فقط ج دمیفهم ی کرد. حال خودم را نم  یم هیو گر دیچرخ  یبهت زده دورمان م مادر
به چشمان به خون   رهی به صورتم زد.  ساکت شدم خ نیکه رام  یل یسوزاند. با س  یرا م  میکه گلو یغیج

زدم   گچن ش ی زانو افتادم. مادر به سمتم آمد و سرم را به آغوش گرفت؛ به بازو ینشسته اش شدم. رو
 .ستمیو گر
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 گفت:  نیبود. خطاب به رام یپدر پر از نگران یمادر داشتم، صدا ی نهیدر س سر

 شده؟ ینجور یا دیرت که بودشده؟ مساف  یـ چ 

 جواب داد:  نیرام

 شد.   نجوریدونم چرا ا ینه بابا جان نم ـ

 کرد و به پشتم دست   یناله م مادر

 :  دیکش یم

 .  رمی براش دعا بگ  دیسرمون اومد، دخترمو چشم بد زدند. با ییخدا.چه بال ـ

 کردم. پدر گفت:  یهق م هق

 اش خرابه.   هیروح  ضهیآخه؟ بچه مر هیخرافات ها چ نیخانم ا ـ

 هم گفت:  نیرام

 . شهیبا خودش تنها باشه خوب م دی بذار  ،یخورش کن زیمونده چ نیمامان هم ـ

 از اشک بود. نگاهم کرد:  سی آوردم. صورتش خ رونی را آغوش مادر ب سرم

 ؟ یزن  یشده؟ دخترم چرا با من حرف نم  یراز مادر بگو چ ـ

خورد شده اتاق را در   شهیبه اطراف انداختم. ش یو بلند شدم. نگاه پشت دست اشکم را پس زدم با
 بودم، رو به مادر گفتم:  ختهی ر نیبه زم  زمیم یرو   لیبر گرفته بود، وسا

 باال.  یاز اتاق ها  یکی  رمی خوام م  یاتاق رو نم نیمامان من ا  

 بر خواست.    شینگران از جا مادر

 ه؟ یچه کار یمون یدخترم باال تنها م ـ

 گفت و کالفه از اتاق خارج شد و گفت:   یلب اهلل اکبر  ری ز پدر
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 .میما که هست ییخانم بذار راحت باشه چه تنها ـ

 را گرفت و آرام به حرکت در آورد: میبازو نیرام

 دارند.   ی چه حال نی راز؟ مامان و بابا رو بب  هیچه کار نینره پات ا شهیش  ایآروم ب ـ

 رو به مادر گفت:  به سمت در برد و مرا

 کنم.  یمرتب م امیمن خودم م رونیب  دیایب اطینکن. با احت  هیمامان جان حالش خوبه گر ـ

 . میاتاق خارج شد از

باال نقل مکان کردم.   یاز اتاق ها  یکی بود.به  شهیش ضی اتاق و تعو یز یتم  ریروز درگ  کی چارهیب  نیرام
 هیکرد. دلم گر ینم میرها یو خاطرات حسام لحظه ا ادیآرام بخش بود، هر چند که   میسکوت آنجا برا

 ! اشت؟د بمیکه من شدم. چه کم داشتم که رق یتاب بودم. سخته پس زده بش یخواست و ب  یم

 جا شدن.  کیبه   رهیروز کارم شده بود کنج اتاق نشستن و خ  شبانه

 کار حسام. یبرا لیو دنبال دل گنیغم یدادن به آهنگ هاو گوش  

 . دمیرس  ینم  جهیکردم به نت یچقدر فکر م  هر

 خودم. یکه سر بذارم رو شونه ها دیخودم. با یهوا ینفس بکشم، تو  دی"با

 خودم.   یخودم شبانه گل ببرم برا یعزا یکنم واسه   هیکه گر دیبا

 تو رو بال من   یتو دنبال منه هنوز زخم ها یای رو هنوز

 پرم هرشب..."  یاز خواب خوشت م هنوز

و   فونیآ یکرده بودم. شب هنگام بود که صدا  یروز گذشت. طبق معمول خودم رو در اتاقم زندان چند
مرا در   خواستی . دلم نمدیخوش و بش افراد خانواده با آقابزرگ و خانم بزرگ به گوشم رس یبعد صدا

دستش  کی کهی ل بعد مادر در را باز کرد، در حا یکم  یگرفتم ول دهیورودشان را نشن نند،یاوضاع بب نیا
 به من انداخت:  یدر بود نگاه ی رهی دست گ یرو

 آقابزرگ اومده. نییپا ایدخترم ب  ـ
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 داده بودم کتابم را در دست گفتم؛: هیتک  واریبه د ن یزم یکه رو همانطور

 .امی خوام  درس بخونم. بعد م  یمامان جان م ـ

 کرد و محکم گفت:  یاخم

 .  نیمرد آمدن تورو بب   ریپ  رزن،ی بذار کنار کتاب رو بعد بخون اون پ ـ

 جمع شده بلند شدم.   ی را با لج پرت کردم کنار و با صورت کتابم

 . امیباشه االن م ـ

 ا چشم به ظاهرم اشاره کرد:و ب  ستادیا همانجا

 . یشلخته تر هم شد یبپوش، شلخته بود  یها، بدو لباس مرتب یاین نییسر و وضع پا  نیبا ا ـ

 :  دم یکوب نی را زم  میکردم، پا یاخم

 من کجا شلخته بودم؟ ـ

 !ینه که نبود ـ

 .  دمیبرداشتم، پوش یمشک  کیرفتم، بدون توجه تون میلباس ها یبه سمت کشو 

 نهیخواست خودم را در آ یسرم بستم. اصال دلم نم یجمع کردم و رو   پسیرا شانه نزده با کل میموها
تکان داد و   نیبه من انداخت و سرش را به طرف ی. مادر هنوز منتظرم بود، به سمتش رفتم نگاهنمی بب

 : دیکش یآه

 . یدیکه از خودت هم بر یناراحت  یکاش بدونم از چ ـ

 . ستین یبه قلب دارم که خوب شدن  یم، دنبالم آمد، در دل گفتم:  زخم را بستم و راه افتاد چشمانم

 بر خواست و به سمتم آمد.سالم دادم:  یرفتم، خانم بزرگ از جا  ییرایپذ به

 . دیسالم خوش آمد ـ

 : د یکرد و هر دو طرف صورتم را بوس بغلم
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 ماهت دخترم.   یسالم به رو ـ

 شد:  رهی را گرفت و به صورتم خ دستانم

  ؟یبهتر شد  زکم؟یعز  یخوب ـ

 به مادر انداخت. ینگاه

 رنگ  نقدریعروس چرا دخترم ا ـ

 ؟ یرس  یاس؟ چرا بهش نم دهیپر 

 باال انداخت و گفت:  ینگاه شماتت بار مادر قرار گرفتم، مادر شانه ا ری ز بازهم

 خوره و خودش رو تو اتاق حبس کرده. ینم  یچ یبگم خانم بزرگ؟ ه یواال چ ـ

 دندان برد و از کنار چشم نگاهم کرد:   ری جان لبش را ز خانم

 خدا رو شکر خطر گذشت.    یسر حال ش  د یآره مادر؟ دخترم با ـ

 کردم و گفتم:  یاخم

 کدام خطر؟  ـ

 و به خانم بزرگ گفت:   دیبر خواست و به سمتمان آمد و خند  شیاز جا عیسر نیرام

 .شهیراز هم داره خوب م  دینیبش  دیینبود که بفرما شیزی چ یمادر  -

 کردند خدا داند! ی م یاز من مخف یز یداد، چه چ یرا باال م شی ابروها

 آقا بزرگ مرا به خودم آورد:  یصدا

 .مین یحاج خانم ولش کن ما هم دخترمون رو بب  ـ

 نشسته بود، به سمتش رفتم:  یرنگ راحت یمبل کرم  یرو

 .دیسالم آقا جون خوش آمد ـ
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 کردم.  ی شدم روبوس خم

 الحمداهلل؟  یبابا جان؟ بهتر   یسالم ماهکم، خوب ـ

 بسته زدم:  یبا لب ها یلبخند

 ممنون ـ

 

 د؟ ی. شما خوبخوبم

 زد:   یو لبخند گشاد دیکش  قیعم  ینفس

 .میما هم خوب  ی. تو خوب باش زمیخوبم عز ـ

 :  دم یرا شن نیپچ پچ رام یخوردن آب به سمت آشپز خانه رفتم. صدا یزدم و  برا یلبخند

 شده اگر بفهمه سکته کرده ممکنه حالش بدتر بشه.   ی چ دیتورو خدا لو ند ـ

 بزرگ هم آرام گفت:  خانم

 پسرم منم که لو ندادم.  ـ

! دیکش  رینبود قلبم تخود  ی سکته کرده بودم؟ پس ب یعنی نشست، با خودم گفتم:  میشانیبه پ  یاخم
قلبم گذاشتم و زمزمه کردم: سکته نه! قلبم  یدستم را رو د، یدادم و اشک از چشمانم چک هیتک  واریبه د

متوجه شد. به   رگزانو افتادم. خانم بز یرو  واریبه د هیشکست، شکستن نه تکه تکه، پاره پاره شد. تک
 صورتش زد: 

 بچه ام.  هیبانو رق ای ـ

. و کنارم زانو زد. مادر به صورتش   دیدرنگ به سمتم دو ی کرد و به سمتم سر چرخاند و ب یاخم  نیرام
 و گفت:  دیچنگ زد و دو

 امام جواد بچه مو به تو سپردم.   ای ـ
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 و آرام گفت:  دیکش  میبه بازو یدست نیو آقا بزرگ هم نگران به آشپزخانه آمدند، رام پدر

 شده حالت بده؟  یداداش؟ چ  یراز خوب ـ

 گفتم:  ستمیگر یطور که مثل ابر بهار م  مانه

 داداش من سکته کردم؟ آره؟  ـ

 هم کنارمان نشست و دستم را گرفت:   مادر

 ه؟ یچه حرف نیدلم ا زینه عز ـ

 بغض گفتم:  با

 .  دمیخودم شن  ـ

 محکم با همان اخم گفت:  دیسرم را بوس  نیرام

 .  یضیمر  یبگ شهینم لی. دلنیبود هم  یعصب  یحمله   هیفقط  یراز تو خوب  ـ

 را تکان دادم:   سرم

 ... یول ـ

 گفت:  باغرش

 . یبگ یز یچ نمی نب گهیو تمام. د  ی. االن خوبمیو اما ندار یمنو نگاه کن. ول  ـ

توانست آرامم کنند برادرم بود   یکه م ینگفتم. تنها کس  یز یرا به سمت شانه کج کردم و چ  گردنم
 خم شده بود مهربان گفت:   یقا بزرگ کم. آدیرس  یبه نظر م   یو طوفان  یعصبان  یوقت یحت

 نشده. یز یبلند شو بابا جان چ  ـ

 بود:  ستادهی هم دست به کمر ا پدر

 حرفشم نزن.   گهید یساده بود که خدارو شکر خوب  یض یمر هی ستی ن  یز یآره بابا جان چ ـ
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 انتظار حال بهتر داشتم. دیکه حسام کرده بود نبا یبرخواستم. با کار  یافراد خانواده از جا یدلدار  با

 

داشتند که در شکست   یبه افراد خانواده کردم، چه گناه یرا گرفت و بلند کرد، نگاه میبازو ری ز مادر
شان کم شود سر    ینگران نکهیا یبرا  دیعذاب بکشند! مقصر خودم بودم پس با  نی چن نیمن ا یعشق

رفتن به همراه  رونیب  یسوخته بود؟ از باشگاه، کار، حت میپا شوم. کم نبود که برادر جوانم به پا
 ها را نفهمم.  زیچ ن یکنارم باشد. بچه که نبودم ا شتریکرد، که ب  یدوستانش اجتناب م

 با لبان بسته زدم و آرام گفتم:  یلبخند

 . دیخوبم نگران نباش  ـ

 : د یپاش میمهربان به رو یبزرگ لبخند خانم

 دخترم، نصف عمر شدم به خدا. یخدا رو شکر بهتر  ـ

 رفت گفت:   یم رونی که از آشپزخانه ب یبزرگ در حال  آقا

 الحمداهلل.   ـ

 به مادر ادامه داد: خطاب

 قرصمو بخورم.  اریآب ب وانیل  هیدخترم  ـ

 رفت:   کشی نزد پدر

   ؟یآقا جون خوب ـ

 گاه کرده بود جواب داد: هی را تک شی عصا کهی و در حال را تکان داد  سرش

 خوبم بابا جان فکر کنم فشارم باال رفته.  ـ

آب پر کرد، آقا بزرگ عادت   ری از ش یوان یرفت و ل  یرا رها کرد و به سرعت به سمت جا ظرف  میبازو مادر
کرد. خانم بزرگ   شیبه سمتش قدم تند کرد و تا کنار مبل ها همراه نیبخورد. رام میداشت آب مال
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  یآرام یاش دستم را گرفت، همراهش شدم، با صدا دهیزد و بادستان نرم و چرک  میبه رو یلبخند
 گفت: 

 ؟ی کن یدوست داره باور م  شترینوه ها ب  هینگرانت بود، اگر بگم تورو از بق یلی مدت خ نیا ـ

 زدم و چشم بستم، در دل گفتم:  یلبخند

 کرد.   یازدواجم نم یهمه اصرار برا  نیواقعا دوستم داشت ا اگر

و صالحم را   ری داره حتما به قول خودش خ یباال انداختم و خودم را شماتت کردم: چه ربط یشانه ا باز
 خواهد. یم

 به من انداخت، مهربان گفت:  ی. آقا بزرگ قرصش را خورد و نگاهمیگرفت  یمبل ها جا یرو

 ؟ یدخترم بهتر  ـ

 ابجا شدم:  ج  یکم

 بهترم.   ـ

که فسنجان ملس  میمدت ها بود اشتها نداشتم، با غذا م،یبعد همه مشغول خودن شام شد یساعت
 آقا بزرگ باعث شد سرم را بلند کنم خطاب به پدر گفت:  یکردم. صدا یم  یبود باز 

 . م یکن یرو رسم یآقا داماد برگشته، رهنمون اجازه خواسته خواستگار  ـ

کردم سرم را بلند نکنم. پدر   یرا فرو دادم. سع میآب گلو ی شد، به سخت  یو ته دلم خال دیدلم لرز بازهم
 جواب داد:

 .گهید یمدت  یبرا دیبهتِر بذار د، ینیب  یواال آقا جون حال و روز راز رو که م  ـ

د به که جواب ر یبار  نیکه پدر داد متعجب بودم نگاهش کردم، چهره اش مصمم بود. اول  یجواب از
 بود که مادر هم به حرف آمد و گفت:   نجایداد، وجالب ا یآقابزرگ م

  یرو تحمل کرد دلمون نم  یو عصب یفشار روح  یلیمدت خ نیا دیبه راز فرصت بد یعمو بهتره کم   
 خواد بدتر بشه. 
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 به من انداخت:  یبزرگ قاشق را داخل بشقاب گذشت ، دستش را در هم گره کرد، نگاه آقا

 استراحت کنه،  یدخترم راز کم یگ  یراست م  انیب گهیوقت د  هی گمیباشه م ـ

 و گفت:   دیخند نیکرد. رام  شیبه خوردن غذا شروع

مدت   نی. راز ادیبود که من چند ماه خواهش کردم توجه کن  یز یهمون چ نیا ،یبه به چه خانواده  ـ
 حالش خوب بشه.   دیو بذار  دیاریشد، تورو خدا کمتر فشار ب   تیاذ یلیخ

 بزرگ جواب داد: آقا

زودتر خودش رو جمع و جور کنه،   دیراز با میلفتش بد یادی ز میتون  ینم یفرصت، ول  نمیبفرما ا ـ
 .رهی ازدواج سر بگ نیاصرار داره زودتر ا یلیرهنمون خ 

 آورد و ادامه داد:  نییرا پا شیصدا

 خوبه، اصال تکه  یل یبابا پسره خ ـ

 ترسم پا پس بکشند.  یم 

 بره به درک. شااهللیدل گفتم: ا در

 بزرگ گفت:  خانم

 . میندار یبعد. بگو فعال آمادگ یبرا دیبذار ضهی راز مر  یوقت نگ هی ـ

 هم نگران گفت:  مادر

 نچسبونند!  یضیوقت رو دخترم انِگ مر هی ـ

 بزرگ جواب داد: آقا

 سوال بره.  ریدونم چطور بگم که نه به اونها بر بخوره نه دخترم ز ینه بابا خودم م ـ
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مشارکت در   یاجازه  یشد و من حت  یمن بحث م یدل از خدا مرگ خواستم، چه راحت سر زندگ در
کرد که کم مانده بود به بغلش بپرم.   یبر قلبم جار  ی بحث و گفتگو را نداشتم. کالم پدر چنان نور 

 آب خورد و رو به آقا بزرگ گفت:  یوانیل

شرمنده ام آقاجون   شه،یخودش بگه همون م یکنم هرچ  یراز رو اجبار نم  گهیآفا جون راستش من د ـ
 .  بچه فشار آوردم نیبه ا نقدریحرفشو بزنه، من اشتباه کردم که ا  دیخودشه، پس با  یزندگ یول

و خودش   نه یخواستگارش رو بب  دی که با گمیباز هم به راز م  یبزنم، ول ی حرف شما حرف  یخوام رو ینم
 . ستیدر کار ن  یاز نظر من اجبار  رهی بگ میتصم

 :  د یخند زی به من انداخت و ر ینگاه  آقابزرگ

 بار حرف منو رد کرد.   نیاول یکه پسرم بعد پنجاه سال برا یچه کرد نی بب یپدر صلوات ـ

 کردم. ادامه داد:  یبا قاشقم باز  ری و سر به ز  دمیرا گز لبم

جواب  م،ی کن  یرو برگزار م  یخواستگار  یپس هر وقت حال راز بهتر شد جلسه  ستین  یباشه حرف ـ
 هم  با راز خانوم. یقطع

 خودم باشد!  یبه عهده  یینها میشد تصم  یباورم نم  د،یچرخ نشانینگاهم ب یبهت و ناباور  در

 شد؟!   یشدم تا به حرفم توجه م یم  ضیمر نیچن نیا دیبا حتما

  یجوابم مشخص بود. ول  دم،یگنج یخورد. در پوستم نم یو با اشتها غذا م دی خند  یم زی ر زی ر نیرام
 کردم. یو بعد مخالفتم را اعالم م گرفتیصورت م یدادم خواستگار  یاجازه م دیبا

 

 بود.   ن یسنگ میبرا ییرای پذ یفضا یبودند ول ستادهیپدر و مادر در برابر آقا بزرگ ا نکهیا با

 لب از مادر تشکر کردم، به سمت آشپزخانه رفتم.  ریرو برداشتم و ز  بشقابم

زدم و   عیگذاشتم، اسکاج را برداشتم، ما نگی. بشقاب را داخل سرمیآرام گ یدادم تا کم رونیرا ب  نفسم
 که گفت:  دمی آقا بزرگ را شن  یشروع به شستن کردم، صدا
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 بزنم؟ تو که  رشیپسرم من قول و قرار گذاشتم به نظرت درسته ز ـ

 مونه.  یبرام نم ییبوده. آبرو میعهد ما از قد  یدون یم 

 را بستم و ناظر حرف پدر شدم که جواب داد: چشمانم

  ی و ناله کرد ول خت ی چقدر اشک ر چارهیس، دختر ب گفتم حرف حرِف شما نجایآقاجون من هم تا ا ـ
  م،یبست  شی ناراحت یمن و مادرش چشم رو 

دختر جوانم  شیدیتونم دختر مو مجبور کنم. د ینم گهی د یدم ول یشما م یآقاجون من جونمو برا ـ
 شد.   مارستانیب یراه  دیکش یاز بس ناراحت 

 ر بشه.  دخترم پر پ   نکهیدم پسر ناخلف شما باشم تا ا یم  حیترج 

 . رفتیراز پذ دی شا ان،ی رسما ب دیبذار

 .شمیشما م یهم قبول نکرد من شرمنده  اگر

 

برخواست و کمک کرد. و ظرف ها را به  شی هم از جا نیکرد، رام زیم یشروع به جمع آور  مادر
 آشپزخانه آوردند. خود را مشغول شستن ظرف نشان دادم.  

 گذاشت و آرام گفت:  نگی دستش را داخل س یبشقاب ها نیرام

 .  ستین  یخبر  یاز ازدواج اجبار  گهید نکهیمثل ا ـ

 جواب  شستن ظرف ها را ادامه دادم. یباال انداختم و ب یا شانه

 از کاناپه ها نشست و گفت:  یکی  یبرخواست و رو  شیدر سکوت بود، از جا یتکه مد آقابزرگ

همه  کلشی شکل و ه  یکارش، شغلش، حت دم،یچون پسره رو د ه،یدونم که انتخابم عال  یمن م ـ
 شم.   یهم من بد قول نم شهیبرداره هم خودش خوشبخت م شی برازنده اس، اگر راز دست از لج باز

 اپن گذاشت و گفت:  یاالد را روس یبزرگ هم ظرف خال خانم
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 و بپسنده، دخترم عاقله و خوب و بدش رو   نهیان شاهلل که راز بب  ـ

 دونه. یم 

 

گفت و من در سکوت خودم را در آشپزخانه سر گرم کار نشان دادم. دلم   یم یز ی مدت هر کس چ تمام
بحث آقابزرگ و    یمغزم آرام شود.  بالخره بعد از کل یخواست زودتر بحث تمام شود. بلکه کم  یم

  انشگاهشد که د یهفته م کیذهن پر آشوبم را رها سازم.  یخانم بزرگ رفتند، به اتاقم رفتم بلکه کم 
شت  ندا  دهیفا زمیکه داشتم برداشتم، هر چقدر ورق م ینشستم و جزوه ا زمینرفته بودم. پشت م

 یرا از کشو لمیبرخواستم و بعد از مدت ها موبا میاز جا اریاخت ی ب د،یطلب  یذهن و دلم حسام را م 
نام حسام    دنیدروشنش کردم. با قهیآوردم. خاموش بود. به شارژر وصل و بعد از چند دق  رونیب  زمیم

 شد. ری داده بود اشکم سراز امی از صد پ شیکه ب

 راز حاللم کن.  ـ

 نبود. راز دست خودم  ـ

 نداشتم.  ی االن من کم از مرگ نداره. بدون که چاره ا یراز باور کن که زندگ  ـ

 جز ترکت نداشتم.  یخورم چاره ا  یقسم م یامیو دن  نیخورم، به جان خودت که د یم قسم

کردم تا بهتر   یشکستم. اشکم را تند تند از صورتم پاک م یم شتریخواندم و ب ی را م شی ها امیپ
 . نمی بب

 قلبت بشم، زود سر پا شو...  یراز زود خوب شو فدا  ـ

 

 لب گفتم:  ریزدم، دست چپم را که درد گرفته بود ماساژ دادم و ز  یپوز خند هیگر با

 خوب باشم؟  یمگه تو گذاشت یلعنت ـ

 چرا...!!! یگفت  یکاش حداقل بهم م ؟یرو کرد نکاریا چرا
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 بود! مانیروزها  نیفرستاده بود را باز کردم. عجب وصل حال ا میکه برا یآهنگ

 تنها کسم بود.  یوقت هی اونکه

 کسم بود  یپناه دل ب تنها

 گذاشت و رفت از کنارم.  تنهام

 قرارم.   ی من ب شی درد دور از

 

شد فراموشش کنم؟ از خدا مرگم را خواستم که طاقت   یام شدت گرفت و هق زدم، مگر م هیگر
 را نداشتم.   شیدور

 کندم.  یدل نم شیها ام یاز پ  یخواست خوردش کنم. ول یرا دردستم فشردم. دلم م  لیموبا

 کردم.   پ یانگشتان لرزان تا با

خاموشش    زیچ چیکه ه یجگرم گذاشتبر  ی. داغینامرد یلی برو که خ ،یکرد دی مرِد سف  یهرچ یرو ـ
 همه به تو اعتماد داشتم.  نیو خالص بشم. خاک بر سر من که ا رمی خواد بم  یکنه، فقط دلم م  ینم

 

تخت انداختم که شارژرش   یرا رو  لیتکان دادم موبا نی را بستم و به شدت سرم را به طرف چشمانم
دستانم گرفتم. هق هق کردم و   نی و سرم را بکنار تخت کشاندم. زانو زدم   ن،یجدا شد.  خودم را به زم

 گفتم: 

  یحسام ب  ینکنم؟ نابودم کرد ادتیکنم که  کاریوفا چ   ینامرد ب ؟یکنم از دلم بر  کاری چ یلعنت ـ
 احساس.  

را   لیبلند شد. همان طور که نشسته بودم. دستم را به پشت سرم بردم و موبا میگوش امیپ یصدا
 برداشتم. سه درصد شارژ داشت، بلند شدم و به شارژ زدم.  
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 میرا باز کردم. لب ها  امیلرزان پ یبا انگشتان   د،یشد. بدنم لرز  یاز جانب حسام ته دلم خال ام یپ دنیباد
 . دیو اشکم چک دیلرز

 ؟یجوابم رو داد رید نقدر یچرا ا ؟یراز خوب ـ

 نوشتم. سم،ی بنو  یدونستم چ ینم

 به تو چه من چطورم؟ مگه برات مهمه؟ ـ

 . یراز معلومه برام مهم   هیحرف ها چ نیا ـ

 . میدیمهم بودن رو فهم  یهه خوبه معن ـ

 ؟ یباور کنم نگران یخوا یم ؟یفرستاد  هیآهنگا چ نیا

 راز به وهلل نگرانم.  ـ

 .دمیترس یم  رتی غ یتو ب  رتیمن احمق ساده رو باش که چقدر از غ  ،ینامرد هیقسم نخور، تو  ـ

 مجبور شدم به خدا.  دمی. من ازت نبریدون یخودت هم م ستمین رت ی غ یمن ب  ؟یگ یم  نویراز چرا ا ـ

و آزاد  یمرد هیاونوقت توکه  دمیدفاع با همه جنگ یدختر بودم و ب هی من که  ؟یچه اجبار  ـ
 خوره.   یازت به هم م گهیبرو سام برو که حالم د ؟ینتونست

باور    یگفتم برو ازش بپرس. ول نی بدم. شرمم شد که برات بگم. به رام  حیراز من نتونستم برات توض ـ
 نکردم.   ییخطا نینکن. من چن 

بودم. اشکم را با پشت دست پس   ستادهی. هنوز سر پا ادم یکش ینشست، آه سرد میشانیبه پ  یاخم 
 زدم و نوشتم.  

به عشقمون  یبپرسم؟ خودت بگو چه گند یداداشم نگاه کنم. برم چ  یرو ندارم تو رو گهید یلعنت
 ؟یزد

کردم در مورد  قیمن تحق  ن،یتو بب  یول نمی ب یرو نم یراز فقط حاللم کن. من رنگ خوشبخت ـ
 .  یشیراحته خوشبخت م  المی واستگارت خخ
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 تر شد، دستم را چنان مشت کردم که ناخنم به گوشت فرو رفت، نوشتم. ظیاخمم غل ـ

 . رینده و تماس نگ امیپ گهیکنم. د یم کاری نداره من چ  یاصال به تو ربط یقیچه تحق ـ

 راز صبر کن نرو.   ـ

 راز  ـ

 راز   ـ

ها از حرص بر خودم   دهیگذاشتم. مثل مار گز زی م یرا خاموش کردم و رو میجواب ندادم. گوش گرید
سام مرا    الیبا کدام رو. فکر و خ   یول  دمیپرس یم نیاز رام دیمبهم بود. با زهای چ یل ی. خدمیچی پ یم

 کرده بود.   یروان

 کردم.   یدادم رو پل یروزها گوش م نیکه ا یرا به گوش زدم و آهنگ هدفونم

 تو پرسه زدم.   یخودم ب الی و ختو من ت یهوا به

 زدم.   یتو زل م یکه به چشا یو برد به همان شب  من

 حساس ناب عادت کردم.   نیتو با ا یایبه دن من

 آن شب سرد هر نگاه توررا عبادت کردم.  بعداز

 که نبودت به من آتش جان زد.  آه

 وفا کرد...  یعشق که تو را ب  نیاز ا سوختم

 کردم.   یآهنگ را پل  نیاز ده بار ا شی و ب دمیپهلو به آن پهلو چرخ  نیاز شب ازا ی پاس تا

   یکه دگر که مرا تو نخواه حال

 برهد ز سرم؟  تیبگو که چه کنم که هوا تو

   یکه خود که تمام من یندان تو

 ببرم.  ادیکه من نتوانم از   یهمان تو
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 سوزم نجاتم بده.   یدارم م ایلب گفتم: خدا ریدادم. و ز رون ی را آه مانند ب نفسم

 خدا خودت کمک کن.  شه،یداره پاره پاره م قلبم

 سوخت را باز کردم. یم هی مادر چشمانم را که از فرط گر یبه خواب رفتم. صبح با صدا  بالخره

 . یکرد بتیغ یادیدانشگاه ز یبر  دیراز پاشو مادر با ـ

 را کش و قوس دادم.  بدنم

 خواد برم دانشگاه. یدلم نم گهیمامان حوصله ندارم، اصال د ـ

 کنار زد و با تشر گفت:  میرا از رو پتو

 یاز اجبارم خبر  ،یکه رفت ارتتمیاهلل پاشو خودتو جمع و جور کن. حالتم که خدارو شکر خوبه، ز ای ـ
 برس.   تی. بلند شو به زندگستین

 باز کنم.  شتریپشت مادر باعث شد چشمانم را بپدر از  یچشمانم را ماساژ دادم. صدا نشستم،

   ؟یتنبل شد نقدریراز بابا جان پاشو چرا ا ـ

برخواستم  میبابا و مامان شروع شده بود. از جا یکردم دوباره لوس کردن ها دایپ  یحس خوب چه
 .  دمیکش نییپاچه شلوارم باال رفته بود. پا

 . َچشم بلند شدم.  ری سالم صبح بخ ـ

 لبخند زدند. میدو به رو هر

 تکان داد: نیی سرش را با همان لبخند رو به پا بابا

 ماه نشسته ات.  یسالم به رو ـ

 به سمت در رفت:  مادر

 نشه.  رت ی سالم مامان جان، بدو دخترم د ـ
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 مدت ها از ته دل خوشحال شدم.   بعداز

 آشپز خانه شدم.  یرا برداشتم. از اتاق خارج و راه فمیرفتم و بعد از آماده شدنم ک   سیبه سرو عیسر

  یبر دهان گذاشته بود هر دو دستش را باال برد و با دهان یگنده ا یلقمه  نیبودند. رام   زیدور م همه
 پر گفت: 

 خودم.    یسالم بر خواهر گل ـ

 زدم و به سمتش رفتم:  یلبخند

 .  یوقت هی یخفه نش ر،ی سالم صبح بخ ـ

 خورد، گفت:  شی رو ییچا یو نشستم. لقمه اش را قورت داد و کم دمیقب کشکنارش را ع  یصندل 

 . رم ی توام بگ یتا برا ای. بشمینه نترس خفه نم  ـ

 تکان دادم:  یباال انداختم و دستم رو به عالمت منف  ییابرو

 نه زحمت نکش خودم بلد... ـ

به فرو   یگشاد شده سع  یبر دهانم گذاشت، با چشمان یبزرگ  یحرفم تمام نشده بود که لقمه  هنوز
 دادنش داشتم. 

 .  میخندان صبحانه خورد  زیدور م همه

 ش یکه با نبات چا یدر حال  پدر

 

 گفت:  نیگاه  کرد و به رام هیکرد مچ دستش را تک  یم نیری ش را

 ؟یثبت نامش کرد نیرام ـ

 بر خواست و کمربندش را درست کرد، جواب داد:   یاز جا نیرام

 .شهیبله بابا از فردا شروع م ـ
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 زد و به من نگاه کرد:   یلبخند پدر

 کالس.   یر ی بلد باشه، از فردا م یرانندگ  دیخب دخترم با 

 گذاشتم. متعجب گفتم:  نهیرا به س دستم

 . ترسمیاصال م ستم،یمن بلد ن یمن؟ ول  یک ـ

 شد گفت:   یکه از آشپز خانه خارج م   یدر حالزد.  یقهقهه ا نیرام

 .  کهیکوچ  یخودم در رکابتم آبج یر یگیم ادی 

 گذاشت گفت:   یم نگی را داخل س فیکث یکه ظرف ها  یشده بودم. مادر در حال ریغافلگ

 کنند.  ی و بابات هم کمکت م  نی رام ،یر یگیم ادی یچند جلسه کالس بر  ـ

 اپن گذاشته بودم برداشتم و گفتم:   یرا که رو فمی بلند شد، ک زی سر م از

 . دی شما بگ یباشه هرچ  ـ

 دانشگاه شدم. یراه نیهمراه رام یخداحافظ  با

شرمسار بودم. چطور   یسوال کنم مشکل حسام چه بوده ول نی کردم که از رام یدل دل م ری مس یط
 ادمی.  آخ آخ تازه دمیرسدلم گذاشتم و نپ  یهمه جنجال؟ پا رو نیتوانستم سوال کنم بعد از ا یم

 ستاد،یدانشگاه ا یجلو نیبلند رام یجک شاس  نیافتاده بود که با استاد رهنمون کالس داشتم. ماش
به من انداخت،    یو نگاه ستادی شدنم. با استاد رهنمون روبرو شدم. ا ادهیشدم. همزمان با پ ادهیپ

 هول کردم و سالم دادم.

 س...سالم استاد. ـ

 انداخت:  نیبه رام یباال داد و نگاه  ییابرو

 .!دیافتاد کالس دار ادتونیچه عجب  ـ

 شد با اخم رو به من گفت:  ادهیپ  عیسر نیجواب سالمم رو نداد. رام شعوریدل فحشش دادم، ب  در
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 آمده؟  شیپ  یمشکل ـ

که از داشتنش   ی. با غرور میامن و قدرتمند بود برا یگاه  هیر شوم. که تکبراد رتیغ یجانم فدا یا
 شد گفتم:  بمینص

 استاد من هستند.  شونیداداش ا ـ

 سالم داد: نیکرد و روبه استاد دستش را دراز کرد. استاد هم دست داد. رام یدست شی پ نیرام

 سالم خوش وقتم. ـ

 هم گفت:  استاد

 .  نی سالم عرض شد به همچن ـ

را قورت دادم و به سرعت از   میشد و رفت. آب گلو نشی سوار ماش نیمعارفه تمام شد، رام ی جلسه
 کنار استاد رد شدم. 

 

 گفتم:  یآرام یگذشتم با صدا  یطور که از کنارش م نیهم

 استاد با اجازتون.  دیببخش  ـ

 کوب شدم.  خی م میسرجا شیقدم فاصله نگرفته بودم که با صدا چند

 ؟ یدار  یموجه  لی دل بتتیغ یحتما برا ـ

 . ستادمیحالت پشت به او ا درهمان

 . با نگاهش منتظر جواب بود. دمشیکنار خودم د  یضربان قلبم نامنظم شد وقت اوه

 سرشانه گرفتم و جواب دادم:  یرو رو فمیک ی دسته

 بودم استاد.  ضیمر ـ

 داشت.  ی. لحن تند و محکممیباال داد همزمان حرکت کرد ییابرو
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 ؟یبود ضیو شما همچنان مر میچند روز کالس داشت یجالبه با فاصله  ـ

 ؟ یحذف کن  یبر   یتون یچه برسه به دوتا. م امیهم کنار نم بتیجلسه غ  کیمن با  دیبدون نویا

قدم از من   کیهوا شدم،  یو ب ستادم یبود. ا یخود راضمغرور و از  یادیز دیرس   یخون به مغزم نم 
 جلو رفت که گفتم: 

 د؟ یتا حاال سکته کرد ـ

 نشست که تلخ بود. شی شانیدر پ ی. اخمدیپا چرخ  یپاشنه  یخشک شد. و رو شی سرجا

 ه؟ یمنظورتون چ ـ

 گفتم:  الیخ  یباال انداختم و ب یا شانه

 دیدیداداشم که االن د مارستانیکردم. بعد از مرخص شدنم از ب یقلب یبودم چون سکته  ضیـ مر 
 منو برد مشهد که بهتر شم.

 کنارش رد شدم و ادامه دادم.  از

 کنم. یحذف م رمی از کالس شما ندارم م یخدمتتون قربان. در ضمن من هم دل خوش  ارمیم یگواه

بود با   ختهی عصابم به هم را ی خودم و اول صبح یکه حرص م یسرعت از کنارش رد شدم. در حال به
 خودم غر زدم.  

 به درک، حسامو که  دیهمتون بر ـ

 یتونم با همتون م یتا م ستیمهم ن  میبرا یمرد چیجز داداشم ه گهینابودم کرد، "د دمیپرست یم 
 فکر کرده؟   یچ یمغرور و از خود راض یبه درک"، پسره  دیجنگم.  همتون بر

 حذف درسم رفتم.  یراست برا کی

. دستم را باال بردم که با پشت انگشت دمیمسئول حذف و اضافه رس یپشت در اتاق خانم نادر  به
 .  ستادیاشاره ام به در بکوبم که استاد کنارم ا
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دست به آن دست  نیچرمش را از ا یدست فیبود. ک  یخشم نگاهش کردم. رنگ نگاهش معمول با
 داد و گفت: 

 . دیکرده باش  ی که شوخسر کالس، ان شااهلل  دیبر دمیبخش  نباریا ـ

 : ستادم یا شیجمع شده روبرو یچهره  با

 ؟ یکدام شوخ  ـ

 باال داد:  ییابرو

 .د یبود  ماریکه ب نیهم ـ

 تفاوت گفتم:  ی را تکان دادم و ب سرم

 در کار نبود.  ینه شوخ ـ

 متعجب نگاهش را به صورتم دوخت. 

 چطور ممکنه؟!  ـ

 زدم:   یخند پوز

 برم سر کالس.  ستمیحاال که ممکنه، پس اگر اخراج ن  ـ

 صورتم بود سرش را تکان داد.  خیم هنوز

 کالس.  دییبفرما ـ

پله ها مشغول صحبت بودند.زهرا با   نییاز او فاصله گرفتم، زهرا و چند نفر از دوستان پا  یکالم بدون
 .  دیبچه ها گذشت و منو به آغوش کش نیمن از ب دنید

   ؟یراز کجا بود یوا ـ

 دست دادم. زهرا ادامه داد.  گری. با دوستان د میو فاصله گرفت میکرد یروبوس 

 قبول. ارتتیز ـ
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 کوتاه بهش انداختم:  یکردم و نگاه یاخم

 ؟ یدون  یتو از کجا م ـ

 شانه ام زد و با خنده گفت:  به

 مشهد. یمجبور شزم زنگ بزنم خونه، مامانت گفت رفت یداددختر هر چقدر زنگ زدم جواب ن ـ

 باال دادم.  ییابرو

 شد.  یی هویآره  ـ

 .  میسر کالس حاضر شد یجمع  دست

 بردند.  رونی چرخ دار استاد را ب یسر گذاشته بودند. و صندل یکالس را رو طنتی باش پسرها

 گذاشتم.  زی م یرا رو  فمیاش قرار گرفته بود. ک ینقشه کش زیپشت م  هرکس

 ام نشست، گفتم:   یشان یبه پ  یاخم

 .  دیبر یم  رونی رو چرا ب  یصندل ـ

 جواب داد:  یعل

 . نهی استاد نش رونیب می اش شکسته ببر هیپا ـ

 همزمان باال رفت:  میو ابرو سر

 .  دیآهان ببر ـ

لبم جا خوش کرد، کردم. به   یکه گوشه   یثیبا لبخند خب  ییهمچون خوره به جونم افتاد. ابرو یفکر 
 سمتشان رفتم و گفتم: 

 .  میشاد باش یکم  ستیبچه ها بد ن ـ

 جواب داد. کامران
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 آمده؟  نییخونت پا یشاد یچند جلسه نبود ؟ییشاد چه

 تکان دادم.   دییگشاد شد و سرم رو به عالمت تا لبخندم

 گفت:  یعل

 ؟یملت دار  یخوشحال  یبرا یچه راه نمیبگو بب  ـ

 اشاره کردم:  یانگشتم به صندل  با

 سر جاش.  دی داخل، بذار دشیاریب ـ

 گفت:  یدهد با نگران  یاستاد جان م یکه مشخص بود برا زهرا

 شه؟یم  نی که نقش زم نهیبابا استاد بش  دینکن یوا 

 تم: زدم و غر غر کنان گف شیبازو به

 سر جات.  نیزر نزن بش ـ

 خونسرد گفت:   کامران

 .  میخند یماهم م شهیم نی فقط نقش زم شهینم شیزیچ ـ

 دلخور گفت:   یزهرا با چهره  ـ

 ـ گناه داره به خدا.  

 گفتم: کالفه

 .ال ی خ یبابا زهرا ب  یا ـ

 کردند.  کسشی را بر گرداندن با مهارت خاص ف ی صندل   عیبود سر  یعال  ونیمن از نظر آقا فکر

 از دور گفت:  یکی

 بچه ها استاد آمد.   ـ
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و  می . استاد که وارد شد همه به احترامش بلند شدمینشست  مانیو بر جا میبه تکاپو افتاد همه
 : میهماهنگ گفت

 . ریسالم استاد صبح بخ  ـ

 و جواب داد. دیهمه چرخ نی گذاشت، نگاهش ب زیم یرا رو فشیک

 . میکه زمان ندار دیکارتون رو شروع کن عیسر ر،یسالم صبح شما هم بخ ـ

 گرفت و گفت:  میاز بازو یشگونی . زهرا نمیشد مشغول

   ؟یبود که کرد یآخه چه کار  یر یبم یا ـ

 خب.  شهیمردم نفله م جوان

 را ماساژ دادم. میاز درد جمع شد و بازو صورتم

 ؟یبه بازوم دار  کاری چ یبترک ـ

 رو سرتون!  دیباز که کالس رو گذاشت ـ

 گفت:  یآرام یشدم، زهرا با صدا ری بود. سر به ز ستادهیا مانیاستاد که روبرو دنید با

 استاد دیببخش  ـ

 

 . 

 استاد به من بود:  نگاه

انگار برات مهم   ی ول یبش یکه قو یکار کن  دیبا هیعمل  ،درسیداشت بتیغ یدوجلسه شش ساعت  ـ
 . ستین

 . یگرفت یکه سرسر  ستین یساختن کار راحت  ماکت
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که قرار شد   ییشدم از بال یگره کردم. در دل راض زیم یهم فشردم، مشتم رو رو یرا رو میها دندان
 .  دیایسرش ب

 و رفع اشکال کرد. یکار بچه هارو بررس یک ی ی کیمن رد شد و  زی م یجلو از

 .  ندیآمد بنش ی م شیکرد و کم پ یکه تمام مدت کار بچه هارو چک و رفع اشکال م  میحق نگذر از

 بودم.   یگرم طراح  سر

 لب گفت:  ری آرام ز که

 ابوالفضل... ای ـ

 بشه  نیگفت: االنه که نقش زم یعل

 نشست.  ینم  یشد و کاشک  ک ینزد شی ساعت به صندل کی. استاد بعد از دنیخند زی ر زی ر هیبق 

 خوردن همان.   ن ی همان و زم نشستن

 صورتش رو گرفته بود.   یاز خنده منفجر شد. زهرا رو کالس

 کمک استاد رفتند.   یخارج و برا  زشانی از پشت م عیبودند. سر  دنیتا از پسرها که در حال خند چند

 برخواست.   ی کمک بچه ها از جا با

 کرد. کف دستش خراش برداشته بود.   شروع به تکاندن خودش اوردیخم به ابرو ب  نکهیغرور، بدون ا با

و دستانش را باال برد و خطاب به پسر ها که   ستادیبودم که صورتم درد گرفته بود. ا دهیبس خند از
 کمکش رفته بودند گفت:  یبرا

 . دینیبش  دیمچکرم بر ـ

 : دیکش قیعم یچشمانش را بست و نفس  یلحظه ا د،یهمه چرخ  نی ب نگاهش

 گرانیخوردن د نیزم شهیچون هم دیدم بخند یدست انداختن نه، حق م یول هیعال دنیخب خند ـ
 خنده داره. 
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خوردن شما حتما خواهم  نیترم به زم انیپا ی. ولدمینخند یخوردن کس نیگاه به زم چیمن ه البته
 . دیخند

 

.  تکاند یمارک دارش را م یلباس ها یبا دست خاک رو  کهی به پا شد. استاد در حال یکالس ولوله ا در
 قفل شده به تک تک ما نگاه کرد.  یبا غضب و دهان 

 محو شد.  تی تر و در نها زیو ر   زیبچه ها ر ی خنده

 گفت:  دهیبر دهیهول کرده بود و بر زهرا

 استاد به خدا کار ما نبود.   ــ

 زدم و آرام گفتم  شیآرنج به پهلو با

 . شاهللیا یخفه ش  ـ

باال داد، سرش را کج کرد   ییکرد قامت راست کرد و ابرو  یم زی که خم شده بود و شلوارش را تم استاد
 و نگاهش را به زهرا دوخت: 

 بود.   یپس عمد ـــ

 گفت:  عیسر آرام

 .  میاستاد ما خبر نداشت ؟ینه بابا چه عمد ـــ

 حرف آرام گفت:  یادامه   یهم  برا بهزاد

 م؟یضیاستاد مگه ما مر ـــ

 گفت:   یبا شوخ یعل

 نتونستم طرحمو بکشم؟   ضمیمر یونگفت ِا ِا ِا... مگه ت ــــ

 بچه ها منفجر شد.  یاز خنده  کالس



 رت یجدال عشق و غ

276 
 

 زد و گفت:   شیروبرو  زیداشت با کف دست به م یشانیتلخ بر پ  یاخم  کهیدر حال  استاد

 ه؟ یشوخ یمگه کالس جا گه،یبسه د ـــ

بوده در   یهرج و مرج ک نیعامل ا  دیبگ دیاس فرصت دار گهیکالس که چهار ساعت د انیاالن تا پا از
 . دی. حاال خود داندیفتی درس رو م  نیصورت همه از دم بدون بخشش ا نیا ریغ

 استاد کالس در سکوت فرو رفت.  یکالم جد با

بچه   ینگران و بازنده  یچهره   یشده بود. و به راحت ده یدور تا دور کالس چ  یبزرگ طراح  یها زیم
 شد و گفت:  کی نزدبه من  ی. آرام کم نم یتونستم بب  یهارو م

 از نوک دماغمون در آمد.  م؟یدیچقدر خند  یدیبفرما خانوم د ـــ

 شدم، جواب دادم:  یباال انداختم و مشغول طراح یا شانه

 به زور که وادارتون نکردم.  ــ

 بود. آرام گفت:  دنیهم مثال در حال نقشه کش زهرا

 من از اول مخالف بودم.  ــ

 گفتم:  یآرام یصدا با

 به درک.  ــ

 محکم استاد بند دلم رو پاره کرد.  یصدا

 خوام.   ی طرح کاملتون رو م گهید قهیده دق د؟یرو گذاشت یچ یاونجا چه خبره؟ جلسه  ــ

 

به من انداخت و با همان   یخودشان را جمع و جور و مشغول شدند. استاد نگاه  عیو آرام سر زهرا
 ادامه داد:  یحالت عصب

 ؟ یختیکالس رو به هم ر یتالش کن  نکهیا یبه جا د،یداشت بتیچند جلسه غ ــ
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 ام گذاشتم و متعجب گفتم:  نهیس یرا باال دادم، دستم را رو میابرو یتا کی

 من؟  یک ــ

 جواب داد: یبا لحن مسخره ا 

 نه منظورم خودم بودم.  ـــ

 دادم:  رونیرو به باال دادم و نفس ب  سرم

 . دیا من بودآهان فکر کردم ب ـــ

 بچه ها کالس را منفجر کرد.   یخنده  یصدا

 از پسر ها دستش را در هوا تکان داد و گفت:  یکی

 خدا نکشتت راز.   ـــ

 زد:  اد ی . فرمیکوب شد خیم  مانیکرد، سرجا یبود. غرش ستادهیرهنمون که وسط کالس ا استاد

 د؟ یخانم هارو صدا نکن کیچند بار بگم با اسم کوچ ــ

 و ادامه داد: دیهمان حال سمت من چرخ  در

. من  دیبه کنار، توجه داشته باش  نهایا یدر کالس رو داده باشم! همه  یشوخ ی اجازه  ادی نم ادمی ـــ
 . دیکن  یمزاح م  نیچن نیکه ا ستمیشما ن  یهمتا

 لب گفتم:  ریانداختم و ز نییرا پاواقعا اخراجم کند. سرم   نباریا دمیغضبناک نگاهم کرد که ترس چنان

 استاد.  دیببخش  ــ

 کالس گرداند، انگشت اشاره اش را باال گرفت و تکان داد: نیرا ب  نگاهش

صورت از    نیا ری در غ ادی خودش ب  ای د،یکن  یمعرف ایکار زشت رو  نیا یبان  دمی فرصت بهتون م کی ـ
 ترم بعد.   یبرا  دیبر دیامروز کالس تمام و همه رد شد

 همه راه افتاد.  ن یوپچ و.پچ ب  یکالفگ
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 . شمیمونم و منتظر م  یم  دیساعت اتاق اسات کی.. ستادیشد و ا کیبه در نزد استاد

 از کالس خارج شد.   و

 گفت:  یکیافتاده بودند.  هیبه گر بای و چند تا از دختر ها تقر زهرا

 بود؟  یشنهادیچه پ نی. ایآخه راز واقعا مرض داشت ـــ

 زد و ناالن گفت:  م یبا مشت به بازو زهرا

 کردنت.   یشوخ  یخدا بکشتت برا ــ

 و گفت:  ستادیوسط کالس ا آرمان

 گردن راز؟  دیبنداز دیخوا یم دیترسوها، حاالکه اخطار خورد  دیتمومش کن  ـــ

 .  می. پس تا آخرش هستمیما هم عمل کرد یاز طرف راز بود ول شنهادشیپ درسته

 یادیز ی  نهیهز یدختر ها واقعا از افتادن درس ترس داشتند، از طرف  یکردند، ول دییپسر ها تا یباق
 داشت. 

 رفتم.  رونیگذاشتم و از کالس ب  زی م یام را که دستم بود را رو Tخط کش  

جواب نداد. در را  یشدم. در زدم کس  دیاتاق اسات یرد شود. راه  درس را  نیا ی خواست کس ینم دلم
 باز کردم، وارد شدم.   یبه آرام

  دیترد یبود. ب  نیدستش با بتاد یرا کنده بود و مشغول شست شو   نشیآست کی پشت به من  استاد
 شدم که از آرنج تا مچ استاد را در بر گرفته بود.   یبه خراش بزرگ  رهیجلو رفتم و با اخم خ 

 حواسش به من نبود، گفتم:  انگار

 د؟یشد  یاستاد زخم ـــ

 را بلند کرد و با اخم گفت:    سرش

 ؟ یدر بزن  یستیبلد ن  ؟یکن یم  کاریچ  نجایتو ا ــ
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 مقنعه سرم را خاراندم و چشمانم را جمع کردم:  یرو از

 . دی دیکر کنم نشنچرا استاد بلدم، در هم زدم، ف ـ

 گذاشت گفت:  یزخمش م  یرا رو لی که باند استر یحال  در

 داخل؟  یایب دیچون جواب ندادم با  ــ

 حرف زدم:  یرو مخ بود. به تند یل یتمرکز کردم، خ  یرا بستم و لحظه ا چشمانم

  هیاونجا قرار گرفت و بق یمن اون صندل شنهادیبعدشم اومدم بگم به پ د؟یدی کنم نشن  کاریمن چ ــ
 . ستندیمقصر ن

 بود و در حال بستن دکمه اش شوکه شد دهیکش  نییلباس را پا نیآست

 

 که خودم را جمع و چشمانم را بستم.  دیبه من ماند. چنان غر  رهیباز خ  یبا دهان  و

 ؟یبود که کرد  یچه کار  نی ا یضیدختر مگه مر ــ

 : دم یکش یباال انداختم و آه یا شانه

 . میکن یشوخ  میخواست  د،یبه ذهنم رس هو یدونم استاد  ینم ــ

 لب گفت:  ریرا بست و ز   چشمانش

 ؟ یشوخ  گنیم نیاهلل اکبر آخه به ا ــ

  نکهی. فقط به خاطر ادمیهم بخش  نباریا د،یذاشتم حذف کن  یهمون صبح م دیبا  رون،یب  دیبر  دییبفرما
 شد مطمئن باش. یخواه  هیتنب ی. ول یگفت یو اومد ی شجاعت داشت نقدریا

 

 بود!  اوردهی خودش ن یشده و اصال به رو   یندادم، حق داشت، با کار من دستش زخم یجواب

 دستم را مشت کرده بودم گفتم: کهی آرام در حال  ییباصدا دم،یباال انداختم و لب ورچ یا شانه
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 رو داشته باشه.  یشوخ  تی خوبه آدم ظرف یول  دیل یهر طور ما ـ

 شد.    رهیگشاد به من خ یچشمانرا جلو آورد و با    سرش

 دارم؟  یمگه من با شما شوخ  ـ

 عقب رفتم، ادامه داد: یو قدم  دمیجلو آمد، ترس یچهره اش کرد. و قدم  یچاشن یاخم

 ؟ یو مسخره باز  ینه شوخ لهیدرس و تحص یدانشگاه جا ی نگرفت ادی شما  نمی بب ـ

درس و   یمهم نبود حت میبرا  زیچ چیرا بر گرداندم، اصال حوصله نداشتم، بعد از حسام ه   صورتم
 گفتم:  یحوصله گ یدانشگاه!  با ب

 یشما هم سع زارم،ی پراز تظاهر ب یاز زندگ  یگرفتم ول  ادی دیها رو که شما فرمود زیچ نیا یهمه  ـ
 . دیباش یکمتر خشک و رسم دیکن

 پشت به استاد گفتم:  ستادم،یدر گذاشتم و ا ی رهیدستگ یسمت در رفتم، دستم را رو به

 مونم.  یم هیو منتظر تنب   رمی با اجازتون من م ـ

 : دم یرا شن شیاز اتاق خارج شدم. صدا عیسمتم حرکت کرد، سر به

 . نمی عجب بچه پروئه! صبر کن بب ـ

  یتند به سمت پله ها رفتم و پله هارو به سرعت ط یقرض کرده و با قدم ها گهید یداشتم دوپا دوپا
 نشستم و خونسرد گفتم:  میکردم، وارد کالس شدم. بچه ها هنوز در حال بگو مگو بودند. رفتم سر جا

 . دیبابا رفتم به استاد گفتم: کار من بود راحت باش دینترس د؟ید یچتونه بابا چرا ترس  ـ

نگاهم کرد بهت زده لب   زیسمتم آمد. شانه ام را گرفت و ت  از من فاصله گرفته بود به زیکه چند م زهرا
 زد: 

 ؟ یواقعا گفت ـ

 کردم:  ی کاغذ بزرگ گذاشتم و شروع به نقشه کش یام را رو  Tو خط کش  ستادم یسر پا ا خونسرد
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 . هشمی آره بابا گفتم االنم منتظر تنب ـ

 داغون شده بود.  دستش

 و به صورتش زد:  دیها لب گزاز دختر  یکی جمع شدن  زمی بچه ها دور م ی همه

 شده؟ ی خدا دستش چ یوا ـ

 نگران گفت:  زهرا

 سرش آورد. ییمسخره ات چه بال  یشوخ نیخاک برسرم، بب ـ

 زهرا گفت:  یدستش را تکان داد و رو آرام

 شده مگه؟   یبرو بابا توام، چ  ـ

 و گفت:  دیخند یعل

 استاد بداخالق شده. یکامال مشخصه دلباخته  ـ

 اش را مرتب کرد و با ناز گفت:  ختهیر یاز خنده منفجر شد. زهرا مقنعه اش را جلو داد و موها کالس

 . دیگمش  دیداره؟ بر یچه ربط  ـ

 به اطرافم و بچه ها کردم:  ینگاه

 استاد با شما کار نداره.  گهیسر کارتون د دیبر ـ

 ر بودند.  حضور استاد کالس ساکت و همه مشغول کا با

کرد و مشکل   یچک م  یکی  یکیذوق کردم. استاد کار بچه هارو   شیبودم و برا  یراض یل یطرحم خ از
 داد.  یم  حی کار هر کس را توض

با   یول ه،ی نقشه کرد. مطمئن بودم راض یر یو شروع به چک و اندازه گ ستادیکنارم ا  دیمن که رس به
  ستاد،یکه کرد چشمانم چنان گشاد و قلبم ا یکار 
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نتونستم خودم را   د،یسر کاغذ تا اون سر کش نیاز ا یرا از دستم گرفت و عالمت ضربدر بزرگ تی راپ
 گفتم: یبلند یکنترل کنم با صدا

 استاد چرا؟ ـ

 پراز اشک شد کار صبح تا عصرم به باد رفته بود.   چشمانم

 خونسرد گفت:   اری را به نگاهم دوخت و بس نگاهش

 کارت افتضاحه برو از اول طرح بزن.   ؟ یزنی م غی چرا ج هیچ ـ

و نابودش کنم.   ستیو با خشم نگاهش کردم، دوست داشتم با نگاهم ن دمییرا به هم سا میها دندان
 تکان داد:  یسرش را به آرام

 نبود، هنوز مونده.  هتی تنب  نینگاه نکن ا نجوریا ـ

 : دیبرداشت و به سمت بچه ها چرخ زیم  یورا از ر  فشیکنارم رد شد.ک  از

 همه. یبرا هیتنب   یکی یبرا قی. تشودیشیم مهیامروزتون جر ی. به خاطر شوخدیخسته نباش ـ

 بود، من هنوز   یبچه ها بلند شد و هر کس دنبال راه نجات  یصدا

 از کارش قفل شده بود.  میها دندان

 و گفت:  ستادیرا باال آورد وسط کالس ا دستش

 .  دیهفته فرصت دار کیخوام.  یجامع کامل م قیتحق رانیکهن ا یاز معمار  قی تحق   دیبر دیهمه با ـ

رو فردا در کانال کالس اعالم   قیتحق  ی. جامیتونم و نتونستم ندار یسمت در رفت و ادامه داد. نم به
 کنم. خدا حافظ.   یم

کرده بودم و خط   یقشنگم را که طراح یآمدن ،نقشه  رونی از حالت بهت برفت بچه ها   رونی ب تا
 زدم:  غیبود را برداشتم و مشت کردم. ج  دهیکش  شیابطال رو

 .  یلعنت ،یلعنت ـ
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 زهرا سر من غر زد:   باز

 ؟یسرمون آورد یچ  نیتو شد راز بب ری همش تقص ـ

 . سرش داد زدم: دمی کش یتند نفس م  تند

  ینم قیتحق  یبر  یخوا یخوره، جمع کن بابا، م  یترس و ناله هات به هم م ن یبسه زهرا حالم از ا ـ
 قبرستون.   یبر  یخوا

 زد ادامه دادم: یام نبض م قهیکه شق  یدر حال ستادم،ی بچه ها ا هیبه بق  یرو

. دیستی اکارتون و یپا دیمن بود. مرد شنهادیشجاعت داشتم که رفتم و گفتم پ نقدریمن ا دینی بب ـ
 . نی قبول نکن  نیخواستیم

 قبل از همه دستانش را باال برد و گفت:  صادق

. انگشت اشاره اش را سمت زهرا میما با هم بود یهمه  د؟یچرا راز رو نشونه گرفت  دیآقا بس کن ـ
 گرفت و ادامه داد:

  شیحاال هم راه پس و پ ،یرفت  یم رونی از کالس ب ای  یکرد یاعتراض م  یخواست یتو... نم  یحت ـ
 .یندار 

 کرد گفت :  یرا جمع م  لشیکه وسا ی در حال هیمرض

  م،یر یهم سفر م  م،یکن یم قیسفر؟ هم تحق میریبود. بده م  یهی. مگه چه تنبدی مسخره اشو در آورد ـ
 . میگذرون یخوش م  یهم دست جمع

 حرف عوض شد.  نیکالس با ا جو

 

خواست زود   یکمد انداخته بودم رفتم، دلم م یکه در کشو لمیبه خانه باز گشتم به سمت موبا یوقت
 .  میبرو قیتحق یتر بدونم کجا قراره برا 

 . دیلرز میحسام همان، بر سرم خراب شد و لب ها ینخوانده  یها امی همان و پ لی کردن موبا روشن
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 بود.   یخال شمیحسام چقدر پ یبر من و حال بد من که جا یوا

 شیکالس برا  عیخواست مثل سابق، جوابش را بدهم و از حال خوشم بازگو کنم و از وقا یم دلم
او را در بر   یم یکه غم عظ یبر من و قلب  یآن حسام سابق نبود! وا گریافسوس که حسام د ی. ولمیبگو

 بزرگ دورش چنبره زده و در حال فشردنش بود.   یگرفته بود و همچون مار 

 را باز کردم.    امشیپ یبودم صفحه   رهیخ ل یموبا یبه صفحه  یمدت نکهیاز ا بعد  بالخره

 گذشته کالفه شده بودم و جوابش را نداده بودم، نوشته بود.  شب

 بود.   میراز داشتن تو تنها دلخوش ـ

من  یبدون که تنها عشق ابد نو یاحمق و نادان بودم،ا نکهیا یزمانه شدم فقط برا یراز من رسوا ـ
 و بس.  ییتو

  ییمن آرزو یتو مونده، تو خوشبخت بش  شی االن تمام حواسم پ یتو آرام بودم و آرامش داشتم، ول با
 ندارم. 

 گونه ام را پاک کردم. نوشتم:   یرا بستم و با نوک انگشتم اشک رو چشمم

نده   امیپ گهیبد. د  ایوب باشم نداره خ  ینه! به تو ربط  ایمن خوشبخت بشم   ستیبه تو مربوط ن ـ
به داداشم    یبد امیپ گهیبار د کیزنم   ی، فکر نکن دارم برات پر پر مبرام بهشته  ا یدن یستیاالن که تو ن

 تا به حسابت برسه. برو به درک.   گمیم

. از آن دیکش یم  رینوشته بودم. نفسم به تکاپو افتاده بود، قلبم ت یی زهایچ  نیشد چن  ینم  باورم
 شود.  یم دهیعاشق ها د  ی که در نقاش ییرهایت

کن،  می همه درد رها نی. از ته دل دعا کردم" خدا از ادمیفهم یچه بود نم امیهمه پ نیاز ا هدفش
ندهد. دام  ام یبه من پ گریکانال کالس شدم. حسام را مسدود کردم که د الیخ  یطاقت ندارم" ب  گهید
سرم  م،را کنارم گذاشت لیتخت نشستم و موبا یمسدود کنم. لبه سوخت که مجبور شدم عشقم را  یم

 چهار چوب نقش بست.  ن یگذاشتم و فشردم. در باز شد و قامت برادرم ب  میدست ها نیرا ب
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 : دیبود. پرس لی . نگاهش به موباستادیا میخودم را جمع و جور کنم متوجه حالم شد و با اخم روبرو تا

 شده؟  یچ  ه؟یراز خبر ـ

 .دم یبه صورتم کش یبلند شدم و دست میجا از

 . ستین ی ز یداداش چ  یچیه ـ

 به من انداخت.  یچشم نگاه یکرد و از ال کیرا بار  چشمانش

 زن داره و تو... گهیراز اون د ؟یزن  یبا حسام که حرف نم  ـ

 گفتم:   دیرا باال آوردم، محکم و بدون ترد دستم

شما گوشزد    ستیپس الزم ن  ستی دونم که مال من ن یندارم، خودم م  یحق گهیدونم د یداداش م ـ
 . یکن

 د یلرز  یم میصدا  یکه از شدت ناراحت  یقلبم زدم، در حال یکف دست رو با

 دادم:  ادامه

همه به خاطر   نیمن که ا فیعشقم، ح فیبود. ح  اقتیل  یمن تمام شده، اون ب یبرا گهیحسام د ـ
 . بره به درک.  دمیزجر کش اقتیل  یمرد هوس باز و ب  هی

جلو   نیزدم. رام یو با بغض حرف م  دیلرز یحسام مرا دل نازک و کم تحمل کرده بود. بدنم م عشق
 گفت:  یاش گذاشت و  به آرام نهیدست سرم را به س کیآمد و با 

کار شما   ؟ی کن  یخراب م حال خودت رو   نقدریرسه چرا ا ی عشق ها به سر انجام خوش نم  یراز همه  ـ
بزرگتر ها   د یبا دینی در خفا همو بب  نکهیا یبه جا دیبه هم عالقه دار نیدیفهم  یاز اول اشتباه بود. وقت 

 . د یکرد یرو وارد عمل م 

  یفقط گرفتار شد. درکش م ستی بدون حسام هوس باز ن  نویو ا ستیناپاک ن یعشق چینازم ه  گل
 کردم. یکارو م  نیحسام بودم ا یکنم منم اگر جا
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کردم،   یباال را نگاه م  دیصورتش با دنید ی. براستادمی برادرم ا یاش برداشتم، روبرو نهیرا از س  سرم
 گفته بود. نی کارش را به رام لیافتاد که حسام دل  ادمی

 را قورت دادم و گفت:  میکه چشمم داشت آب گلو یلرزش  با

 داداش چرا همش طرف اون رو   ـ

 کارشو به من   لیچرا دل ؟یر یگ یم

 ه؟ یچ یدون یعذاب نجات بده. عذاب پس زده شدن م نیتو رو خدا منو از ا  ؟یگ ینم

ام   یشیآرا ز ی کوچک م یصندل  یو رو دمیکش  قیعم یوچشمانم سوخت، آه دیلرز  میلب ها گرید یبار 
 را آرام کند.  میاز جانبش شدم بلکه دل طوفان  یحینشستم. دستانم را در هم گره کردم، منتظر توض

 

کار   نیبود ا  شیبرادرم هم اگر جا  یشده که حت یز یسراسر وجودم را در بر گرفته بود، چه چ استرس
 کرد.  یرو م

 شد.   یشدم و نفس زدنم تند و تند تر م آشفته

 شد. دستم را گرفت و فشرد:  حالم  ریی متوجه تغ نیرام

 ؟ یفی ضع نقدریچته تو دختر؟ چرا ا ر،یراز آروم بگ  ـ

 لرزان گفتم:  یهمان حال و با صدا  با

 خب بگو داداش، بگو خالصم کن.   ـ

به عضالت پشتش که  ستاد،یرا به کمر زد و پشت به من ا شیداد، دست ها رونیرا با صدا ب   نفسش
نقصش کردم. به سمتم  یب  کلیه یو در همان لحظه خودم را فداشدم   رهیبود خ انیلباس نما ریاز ز

 زد.   یدر چشمانم لبخند رهیبر گشت و خ 

 شد.   رنگی مکر و ن نیحسام هم دچار هم  م،یاز مکر زنان دور بمون دیبا میراز ما مردها معتقد ـ

 گفتم:  یفی ضع یتکان دادم و با صدا یرا به سخت سرم
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   ؟یچ یعنی...ی ـ

 چهار زانو نشست.  ن،یزم یرو میروبرو

بود. به قول خودش خواب و   ریبه خاطر تو ذهنش درگ  شه،یحالش بد م رهیم  نجایاز ا یحسام وقت ـ
باز هم   چارهی اون ب یکرد یتاب  یو ب  هیو باز گر یروز که فکر کنم تو بهش زنگ زد  کیخوراک نداشت، 

و   زنهیم رون ی و از خونه ب فتهیها م شهیو ش واریبا مشت و لگد به جون در و د  شه،یخود م یاز خود ب 
خوره، با همان    یما، باز هم م یخورده بود و با همون حال اومد خونه  یمثل اون شب که زهر مار 

حسام که از قبل عاشقش بود و حسام به خاطر تو   یدختر خاله  اره،ی حال سر از شرکت باباش در م
 کنه. ی به او نداشت از فرصت استفاده م یتوجه 

که در حال خفه شدن بودم لب   یدر حال  دهیبر دهیرا به چنگ گرفتم، بر میرو قطع کردم، زانوها حرفش
 زدم. 

 حسام با اون دختره؟ یعنی...ی ـ

 گونه ام پرت شد.   یرو  یاشک قطره

 کنه؟   انتیخ  یدر عالم مست یخودش عاشق بود. حت  ی حد به گفته  نیکه تا ا یچطور ممکنه کس  ـ

کرده بود  می را لمس کرده و لحظاتش را با او تقس  گریحسام دختر د نکهیت، تصور اام شدت گرف هیگر
  نکهیگفت از ا یم شهی. چطور ممکنه؟ حسام همدمیشکسته شدنم را شن  یکرد،صدا یم وانهیمرا د

 کارو کرده باشه؟!  نی! چطور ممکنه خودش اشهیم وونهی منو لمس کنه د یکس

 نشست و دستم را گرفت:   شی زانوها یرو نیحال فوران بودم که رام در

 .  یدر اوج مست ی. حسام به تو وفادار بود. حتیهست یدونم در چه فکر  یبد نکن، م ینه راز فکر ها ـ

 خشک لب زدم:  یو با خجالت با لب ها یسخت به

 ؟ یپس... چ ـ

 قفل شد، ادامه داد:  شانمیدر نگاه سرخ و پر نیرام نگاه



 رت یجدال عشق و غ

288 
 

در او حال چهار   رهی نم رونی در اون حال فکر تو از سر حسام ب یکه حت  نهیب یم  یدختر خاله اش وقت  ـ
 کنه، یحسام احمق هم در همون حال امضا م  ره،یگ ی از اون چک م اردیلیم

نکنه،   ریخانواده اش رو  درگ  نکهیا یو حسام برا رهیگ ی دختر خاله قرار م  دیاز چند روز مورد تهد بعد
 و با او ازدواج کنه. رهیناجنسش رو بپذ یکنه شرط دختر خاله  یقبول م

بر من و   یشدم و هق هق کردم. وا  ن یحرکاتم دست خودم نبود، نقش زم گریو د دیبه شدت لرز بدنم
 نیم، به آستافتاد نیدستان رام  یبرادرم قورت داده بودم، رو  شیرا پ  ای من، که شرم و ح یدل رسوا

 لباسش چنگ زدم و تا جان در بدن داشتم هق زدم. چه راحت عشقم را باختم! 

 عشقم را از من ربوده بود. یگر  لهیزن مکار و ح نی مرا بکشد که چن خدا

 زد.   یجگرم را آتش م  دم،یبار د ن یکه آخر ینگاه پر حسرت حسام، وقت ادی

 را محکم گرفت و با تحکم گفت:  میشانه ها نیرام

مرد  هیحسام نا پاک و هرز نبود. اون   یگفتم که بدون نویا شه،یباشه همون م یراز قسمت هرچ  ـ
دار و ندار خانواده رو   شیو سود جو یناتن  یخودش رو مسئول کارش دونست تا دختر خاله  ه،یواقع

 باال نکشه.  

 را فشار داد و با اخم گفت:   میبازو

عذاب  نهیتو رو بب  یو بلند شو، حسام اگر خوشبخت  ریرو تموم کن، دست به زانو بگ  یسوگوار  
 . شهیوجدانش کم م

 پشت دست اشکم را به سرعت پاک کردم و گفتم:  با

 باختم داداش   گه یمن د شه؟یمگه م ـ

 باختم. یفهم  یم

 

 تر شد و گفت:  ظی غل اخمش
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 یاز عاشق ها به هم نم یلیموضوع بوده که خ نیا میازقد ؟یباخت ویچ  ؟یراز؟ باخت هیچه حرف نیا ــ
به آخر   ا ی دن یکن  یچرا فکر م ره؟ی سر راهت قرار نگ یعشق ناب تر  ندهیدر آ  یدون  یرسند، ازکجا م

 . یشیم  تربد یتو روز به روز دار  یول یحسام قول گرفت که کنارت باشم و نذارم غصه بخور  ده؟یرس

نور المپ   ر یباران ز زشی با ر ابانی بود و خ دنیشدم و به سمت پنجره رفتم، آسمان در حال بار بلند
باران قدم بردارم و مثل   ری کردم با او ز یاگر هنوز حسام را داشتم آرزو م  دیزد. شا  یکوچه برق م یها
 در کار نبود.  یا ندهیافسوس که آ  ی. ول میحرف بزن ندهیاز آ شهیهم

 دادم و لب زدم.   رونیرا ب  نفسم

  خودیدونم، چون از خود ب یمن خوبم داداش نگران من نباش، در هر حال باز حسام رو مقصر م ــ
بردن درد و غم هاتون چرا رو به  ادی از  یفهمم شما مردها برا ینم شد؛یم دیکرده که نبا یشده و کار 

 وضع بدتر بشه؟ ینجور یکه ا ن یبر یپناه م  زایچ نیا

 زد و به سمت در رفت:  یخم شد سرم را بوسه ا ستاد،یا کنارم

 بدون.  شونینادان یکار مردا رو  از رو نیا ــ

 . یرو شروع کن  یدیجد یزندگ  دیخودم همراهت هستم. با شهیشروع م ت یفردا کالس رانندگ  از

 زدم.لب   یدستم فشردم و به آرام نیبود. پرده را ب   ابانی نگاهم به خ هنوز

 بدون حسام.   یزندگ ــ

بودم. چرا حسام با    ابانی به خ رهی ُذق ُذق کرد سر پا کنار پنجره خ میکه پاها ییرفت و من تا جا  نیرام
 می. لب هامیترسم که هر دو ما به فنا برو  یترسم، م یرا به باد داد؟ م  مانیهر دو یکارش آرزو ها نیا

  یچراغ برق روبرو ریت  ریزدر سرما و گرما   ییداد. چه شب ها یآزارم م ابانیدر خ شی خال یجا  د،یلرز
را ساعت ها نگاه کنم.  شی خال ی روز برسد که جا کیکردم   یو در آن روزها فکر نم ستادیا یاتاقم م

 بغضم را قورت دادم. 

 که  یز ی . تنها چدمیدرد آور کش یآه

به من و   یدر عالم مست یحت بود که نیشد ا یآرامش بخش قلب شکسته ام م یفقط ذره ا ،یذره ا 
را عقب دادم و  میرفتم. صندل  زمیرمق به سمت م  ینکرده بود. پرده را رها کردم و ب انتیعشقمان خ 
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 شمبه گو شیحسام را گرفتم، بعد چند بوق صدا یدرنگ شماره  یرا برداشتم و ب لمینشستم. موبا
 نشست. 

 الو راز.  ـــ

 را قورت دادم:  میگلو آب

 س...سالم. ــ

 متعجب و مثل سابق مهربان بود.  شیصدا

 شده؟  یز یچ ؟یسالم خوب  ــ

 . دمیبه چپ و راست حرکت دادم و چرخ  یصندل یرا رو خودم

 . شمیبهتر نم  نیخوب. ازا ــ

 ببخش منو که مسبب حال بدتم.  ست،یدلم حال منم بهتر از تو ن ز ی عز ؟یکرد هیراز گر ــ

 را قورت دادم و با نوک انگشتانم اشکم را پس زدم.  میصدا هق هق کردم، آب گلو یب

 ؟یچرا عشقمون رو به باد داد ؟یسام چرا مراقب نبود  ــ

 رفته سوالم را با سوال جواب داد.  لیتحل یمکث کرد و با صدا یکم

 زدم؟ یچه گند یدیراز فهم  ــ

 دادم:  هیتک یصندل  یرا قورت دادم، سرم را به پشت میهم آب گلو باز

اون دختر فرصت طلب؟   شیپ یبا اون حالت بر  دیرو گفت. حسام چرا؟ چرا با  زی همه چ نیمبله را ــ
 اون از من عاشق تر بود؟   یعنیبود؟  یاصال هدفش چ

کنم.   یگاه لمسش نکردم و نم  چینقص بود. فقط بدون من ه ینه... نه... راز عشق تو پاک و ب  ــ
 .ییو سلطان قلبم تو هیمن خال  شیپ  شهیتو هم یجا

 بود پس زدم.  ختهیر   مینیب  ری لب و ز یکه رو یپشت دست اشک با



 رت یجدال عشق و غ

291 
 

 ؟ یکن  تی شکا یر   یچرا نم ؟ی اگر گرفتارت کنه چ ؟ی نگرانتم. اگر چک هارو اجرا بذاره چ حسام

 به سازش برقصم.  دیدر خفا، فعال با ی کردم ول تی من احمق رو نخور شکا یرازکم تو غصه  ـــ

 خوردم.   یبه لبم نشست و تکان ی. لبخنددیبر قلبم تاب  یدیدانم چرا حس کردم نور ام ینم

 باشم که...  دواریام شهیم یعنی ــ

 حرفم را قطع کرد. ی ادامه

 رو دارم.  شی پ یکنم. راه سخت  دوارتیخوام ام یفکر کن اصال نم ندهیبرس و به آ تی راز به زندگ ــ

 مونم.   یمن منتظر م یول ــ

 را بلند کرد. شیصدا

  هی گهی. من د یدار  ندهیرو در آ  یزندگ نی مطمئنم تو بهتر ن،یمِن گرفتار نش   یراز بچه نشو به پا ــ
 .  اقتی ل یآدم ب هیسوخته ام راز.  یمهره 

 را به شدت تکان دادم. سرم

 نگو.   نجورینه نه ا ــ

 : دم یپله ها شن  نییمادر را از پا یصدا

 شام حاضره.   ایراز دخترم ب  ـــ

 بلند جواب دادم: یو باصدا دی را سمت در کش نگاهم

 .امیاالن م ــ

 . دیچ یآه حسام در گوشم پ یصدا

 کنند..  یبرو انگار صدات م  ــ

 ... یول  رم،ی باشه م ــ
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 گوشه بذار و برو.  هیخاطراتمون رو   ،یفکر کن  دتیجد یکن به زندگ  ینداره سع یراز ول  ــ

 کرد، تماس قطع شد.   ی. خداحافظمیبگو  یز یچ هنکیاز ا قبل

 

 یعوض شده بود. م  ینگاهش کردم. اخالق و حرف زدنش به کل رهی صورتم گرفتم و خ یرا جلو  لیموبا
را با    ایح ی خواست آن دختر فرصت طلب و ب یکند. دلم م یرا تحمل م یادی ز یدانستم فشار عصب 

 من و حسام بود.   یدستانم خفه کنم. او مسبب تمام درد ها

 گرید نکه یاز ا یارزش داشت ول ای دن کی میکه حسام سر قولش مانده و وفادر من بود برا نیهم
 ندارمش در رنج بودم.  

  به دیبا ق یتحق یدر نظر گرفته بود. برا یبد هیتنب  مانی کالس را چک کردم. استاد بد اخالق برا گروه
 بودم.   زار ی ب یر یسرد کو یرا انتخاب کرده بود. من از هوا زدی. میرفت  یم یباستان یاز شهر ها یکی

 باره؟ ی م چارهیمن ِ ب یو آسمان برا نیخدا چرا از زم یکردم و گفتم: ا یخودم ناله ا با

 صرف شام رفتم.   یحوصله و با سر درد برا یب

 نبود.   یاز ازدواج و اجبار خبر  گریمادر و پدر مثل سابق خوب و مهربان شده بود. د اخالق

 از شام مشغول شستن ظرف ها شدم.   بعد

 به راه بود.   شیجوش و چا شهیطبق معمول سماورش هم  مادر

 رفت. کارم زود تمام شد.   ییرایو به سمت پذ  ختی ر ییچا  زی م یاز جمع آور  بعد

 نگاهش را از آن فاصله سمت من چرخاند و گفت:  مادر

 بخور.   یچا ایدخترم ب  ـ

 گذاشتم:  یو در جا ظرف  دمیدستم را آب کش وانیل

 االن.  امیچشم م ــ
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خودم را   ی بند نبود سر تا پا شی بندم را در آوردم. عادت داشتم که اگر پ  شیکردم و پ  زی را تم نکیس
 کردم.  یم  سیخ

را از    لشیپدر بلند شد. موبا لیموبا ی. صدادمیکش یم نیی لباسم را پا نیترفتم، آس ییرای سمت پذ به
 باال داد: یبه شماره انداخت و شانه ا یبر داشت. نگاه  شی جلو ز یم یرو

 شماره ناشناسه.  ــ

 گوشش گذاشت.  یرا رو لیتماس را بر قرار کرد و موبا سپس

 د؟ ییالو بفرما ــ

 گفت:  یرساتر  یو با صدا دیکرد و سپس خند یاخم

 احوال شما...   ل، ی َبه... سالم آقا کم ــ

 کرد. یم یپدر شدم که احوال پرس  خیقبلم گذاشتم و م ی دستم را رو لیاسم کم دنیخواسته از شن  نا

 الحمد اهلل، پدر و مادر خوب هستند؟ آقا جون چطوِر...  ــ

 شده بود.  رهی را در دست داشت به پدر خ  لشیکه موبا  یبا اخم در حال نیکنجکاو شده بود. رام مادر

 بهم استراحت نده خب؟   قهیدق کیبستم و گفتم: خدا  چشم

 پدر مرا به خود آورد.   یخدا کلکل داشتم که صدا با

 رو بدم راز... یگوش دیبله بله حتما، اجازه بد ــ

 

 لب زد. یرا به سمتم گرفت و به آرام لیشدم. پدر موبا  رهیزده به افراد خانواده خ بهت

 خواد با تو حرف بزنه،   یم ــ

 زدم:  نهیگشاد شده دستم را به س یبهت و چشمان  با

 داره؟  کاری با من؟ چ ـ
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 گفت:   عیسر مادر

 ه؟ یحرف حسابش چ نیدخترم بب  ریبگ ــ

 با اخم گفت:   دویخودش را جلو کش یکم  نیرام

 . می د یحرف زدن اونوقت اجازه م  یوقت اومدن رسمزنه هر   یحرف نم   دیداره؟ بگ یچه معن ـ

بردم و   شیپدر دستان لرزانم را پ  ی. و در آخر با اشاره دیو منگ نگاهم به تک تکشان چرخ  جیگ
 را گرفتم.  لیموبا

اراده بر خواستم و به سمت آشپزخانه رفتم. مغزم  یبر خواست و به اتاقش رفت. ب نیخشمگ  نیرام
کردم   یگوشم گذاشتم. هر کار   یرا رو  لیرا قورت دادم و موبا میآب گلو  یهنگ کرده بود. به سخت

 . رمیرا بگ میلرزش صدا  ینشد جلو

 ا...الو...   ــ

 ن؟یسالم بانو خوب هست ــ

بعد  یمن چرا کلمات گم شده؟ لحظه ا یخدا یوا دیتپ ی را به گونه ام گذاشتم، قلبم به شدت م دستم
 جواب دادم: 

 س... سالم ممنونم.  ــ

 کرد و گفت:  یکوتاه مکث

عذر   رمی تماس گرفتم، راستش زنگ زدم و بابت تاخ یوقت شب و بدون هماهنگ نیخوام ا  یعذر م ــ
 نبودم.   رانیما گذاشته و بنده ا نیلداز صحبت وا یاد یکنم. زمان ز یخواه

 گفتن نداشتم و فقط گوش دادم.  یبرا ی. حرف یدیرس  یو نم یمرد  یدل گفتم کاش م  در

 . میرس  یخدمت م یان شااهلل به زود ــ

 خودم آمدم و با همان لرزش صدا گفتم:  به

 بزرگ ترا بوده و من قبول نداشتم. نی بوده ب یاشکال نداره من منتظر شما نبودم. اگر حرف ــ
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آشنا بود. بعد از  اریبس  میبرا شی هستم. صدا یتماس به او بفهمانم که ناراض نیداشتم با هم قصد
 حرف من گفت: 

از اونجا که به   ی لاعتقادم، و نیرو ساخت. من هم بر ا ی زندگ شهیو نشناخته نم دهی. نددیحق دار ــ
 شما هستم.  داریانتخاب پدر بزرگم شک نداشتم مشتاق د

پدر و مادر در آن فاصله پنهان نماند. پدر سرش را تکان داد و  دیکردم که از د یصدا دهان کج یب
 . د یچی در گوشم پ شی. صدادیخند زی ر زی مادر ر

 . دارمونیتا زمان د میته باشداش یسر کار خانم بنده فکر کردم که بهتره چند تماس تلفن  ـــ

 

 نشستم.   یصندل  یمشت کردم و رو می لرزانم را کنار پا دستان

. رمیبگ میام تصم  ندهیآ یخواد خودم برا  یرو دوست ندارم و دلم م  یراستش من وصلت اجبار   ـــ
 موضوع رو به آقا بزرگ گفتم.  نیوالبته ا

 عوض شد و گفت:   شیصدا تن

 . دیازدواج کن د یخوا یو به اجبار م  نی هست یناراض یعنی ـ

 لجاجت جواب دادم:  با

 دست منه. ری خ ایقبال اجبار بود. االن جواب بله  ـ

 خنده اش بلند شد:  یصدا

  یازدواج چی اگه نپسندم ه یول تهیمهمه و در اولو نیمن حرف والد ی. درسته برادیبانو عجله نکن ـــ
 . رهی گ یصورت نم 

  دواریام یبودم از حرفش و از طرف  نیناراحت وخشمگ  یاز طرف  یود راضچه پرو و چه از خ یخدا یوا
 بودم او مرا نپسندد. 
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 گفتم. ییپرو با

 .دیهست ی چقدر از خود راض ـــ

 . دیخند

 اشتراکه حتما. ینقطه  کی  نیو ا دیهست نطوری شما هم هم قایدق ـــ

 و لوچه ام کج و کوله شد. ادامه داد.  لب

 خوام مزاحمتان شدم شب خوش.  یباز هم عذر م  ــ

 را ندادم و تماس را قطع کردم.    جوابش

 . مادر به سرعت به آشپزخانه آمد و گفت: دمیکش یخشم به شدت نفس م  یرو از

 گفت؟   یشد دخترم چ یچ ـ

 گذاشتم و بلند شدم.   زی م یرا رو  لیموبا

 با من آشنا بشه که شد. یاست تلفن خو یم  یچیه ــ

 . دمیرا شن  شیکنار مادر که چهره اش به شکل عالمت سوال بود رد شدم. صدا از

 .  انین یمجلس خواستگار  یبرا  گهیکه د یبهش گفت یز یمطمئنم راز چ  ــ

 سمت پله رفتم و پشت به مادر جواب دادم. به

 . ستیول کن من ن ادین یتا خواستگار  دمیکه من د یپسر  نینگران نباش مامان ا ـــ

 

 گفت:  یآرام یبا تن صدا مادر

 وصلت روشنه.  نیدونم چرا دلم به ا ینم ـ
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دادم در   هیبه در تک ینشست و در را بستم، لحظه ا می شانیبه پ  یندادم و به اتاقم رفتم. اخم یجواب
 آشنا بود!   شی فکر گفتم: چقدر صدا

 به کنار پنجره رفتم.    شهیت همباال انداختم و به طبق عاد  یا شانه

 شدم. آرام زمزمه کردم. رهی خ میچراغ برق روبرو ری و به ت دمیکش یرا کنار زدم، همزمان آه پرده

 !یهست ،یجان و جانان من بود تو

 ؟ یام آورد چارهیچه بر سر من و دل ب نی بب

 احوالم کرد. شانیپر رفتنت

 زد که تکه تکه شد.  مینوایبر قلب ب یچنان خنجر  رفتنت

  یاز صبح تا عصر تحمل م دیاستاد رهنمون را با نکهیدرس و کالس را نداشتم، بخصوص ا ی حوصله
 بود را بر دل داشتم.  دهینقشه ام کش یکه رو یضربدر  یکردم. هنوز عقده 

  کردم. نا خواسته دماغم جمع شد و یکار م یپاساژ  ینقشه  یحوصله وبدون تمر کز رو  یکالس ب سر
بخورم و به کنار دستم    یکنارم باعث شد تکان یکس ی هی سا ینی. سنگدیبه مشامم رس یعطر تلخ یبو

 گفتم:  نینگاه کنم. ه

 . دیی ... استاد شمانیه ـ

من سرش را باال داد و به نقشه اشاره کرد و   ی دهیترس یباال انداخت و بدون توجه به چهره  ییابرو
 گفت: 

 ه؟ی نظم  یچه طرح ب  نی. ادیکاغذ رو هم خراب نکن دیخانم تمرکز ندار ــ

 تکان خورد.  یام به سخت دهیبه هم چسب یکردم و لب ها اخم

 گفته تمرکز ندارم؟  یک ــ

 کارم اشاره کردم و ادامه دادم: به

 ؟ یخوب نیاستاد کار به ا ــ
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کاغذ گذاشت و چند ضربه زد و با لحن محکم و   یزد انگشت اشاره اش را رو یبسته پوز خند   یلبان با
 گفت:  ییجد

 نداره؟  رادیکار ا نیا ــ

 تکان دادم و نگاهش کردم:   نیرا به طرف سرم

 نه استاد به نظرم خوبه. ــ

به ما شده  رهیخ  بچه ها یاراده بسته شد. همه  یچشمانم ب  د،یکاغذ کوب  یمحکم رو یا باضربه
 گفت:  تی بودند، با عصبان

 آخه؟  هیچه کار نیا ؟ی راه خروج و راه پله هارو نشون بد شهیم ــ

  عیضا نیراه پله ها گشتم، ازا ایبردم و دنبال در   نییبه سرعت گشاد و بزرگ شد. سرم را پا چشمانم
 شدم.   یتر نم 

 من جمع شدند.  ینقشه کش  زیها دور م بچه

که از شرم و خجالت به  یچشم در حال  ریکرده ام. از ز یکنجکاو شده بودند که من چه خراب کار  همه
 کردم، آرام لب گشودم:  یاستاد نگاه م

 رفته بود. ادمی دیببخش  ــ

را فراموش کنم؟   یمهم  نیشد موضوع به ا یافتضاح من از خنده منفجر شد. مگر م یاز نقشه  کالس
کار را   یدانست که سوزش قلبم رشته  ینم یدارم. کس  یر درب و داغوندانست که چه افکا ینم  یکس

 از من ربوده. 

 افتضاحم زد و گفت:  ی نقشه  یبا نوک انگشت اشاره اش رو استاد

 درست کن کارتو. ــ

 چرخاندم و پرخاشگرانه گفتم: نشانیشدم. نگاهم را ب یخنده و مسخره کردن بچه ها عصب از

 . نیبخند  خی زهر مار رو  ــ



 رت یجدال عشق و غ

299 
 

 و دست زد:  ستادیبا اخم از کنارم رد شد و وسط کالس ا استاد

 رو دست بندازه،  گهید یحق نداره سر کالس من کس یسر کارتون، کس  دیبر ــ

 .  دیو اشتباه دوستتون رو تکرار نکن دیریعبرت بگ دیکن  یهمتون هست. سع یبرا اشتباه

  یزهایرا جمع کردند و پشت م  شانیبود، بچه ها خنده ها هستادیمعمول محکم وسط کالس ا طبق
 خودشان قرار گرفتند.   یبزرگ نقشه کش

 شدم!  ری تحق گریبار د کی زد، یخودم را کنترل کردم که اشکم نر یسخت به

کردم. با هر دو دستم کاغذ بزرگ نقشه را مچاله   ینقشه بردم و تمام حرصم را سرش خال یرا رو دستم
کالس رفتم. با ضرب   یهم قرار گرفتند. به سمت سطل آشغال گوشه  یبه شدت رو میاکردم. دندان ه

 کاغذ مچاله شده را داخلش انداختم.

 انداخت.   یتفاوت به من نگاه یب یشده بودند. استاد با چهره  رهی بچه ها به من خ 

 اخم گفتم:  با

 . رونی برم ب  شهیاستاد م ـــ

بلند به سمت در رفتم. از کالس که  یتکان داد. با قدم ها  یبغلش بود، سرش را به آرام ری ز دستانش
اشک ها به خاطر اشتباهم و اخطار استاد نبود.   نی. ازدی امانم بر یب یخارج شدم اجازه دادم اشک ها

 و دلتنگ حسام بودم.    قراریمن خاک بر سر ب

. خش  دمیکش  یزرد و نارنج یبرگ ها   یرا رو میدانشگاه پناه بردم. هوا سرد بود. قدم ها اطیح به
هنوز  وانهیکرد، من د یم شتریرا ب  میقراریکه بر تنم نشست،حس ب  ییو سرما یرنگ  یخش برگ ها

.  دمنبو نی دل چرک گریوفا دارم بوده د  طیبودم که در آن شرا دهیکه فهم  نیخواستم. هم یحسام را م
 دانشگاه پرسه زدم.   اطی ح یتو یهدف چیه  یماند. ب یخالش تا ابد بر دلم م یجا

 را نوازش کرد.  سمی نم باران صورت خ  نم

 شدم.  رهی بغل مانتوام فرو بردم و به آسمان خ یها بیبه ج دستانم

 راز حالت خوبه؟  ــ
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به من بود.  رهی را قورت دادم و نوک  انگشتانم اشکم را پس زدم. نگاهم به زهرا افتاد که خ میگلو آب
 چشمانم را بستم و آرام گفتم: 

 رو ندارم.   یانجام کار  یو خودم تمرکز برا شمیحسام رفت، سر کالس مسخره م  شه،یبهتر نم نیاز ا ـ

 را گرفت:  میبازو کیو  ستادیا میکرد، روبرو یاخم

 حسام کجا رفت؟   ؟یگیم یچ ــ

 : د یو سرم را رو به آسمان گرفتم، قطرات تک تک باران به صورتم پاش دمیکش یآه

 رفت.   شهیهم یحسام برا ــ

 را تکان داد و گفت:  میباز بازو یزده با دهان بهت

 رفت! یهم در م  یمگه ممکنه؟ تو و حسام که جونتون برا  ــ

 گفتم:  یو با حال زار  دمی را از دستش کش میام شدت گرفت. بازو هیگر

 

 آره ممکنه، حسام ازدواج کرد، رفت.   ـ

 . میها قسمت هم نبود یمیبه قول قد هیچ  یدون یم

 دستم را گرفت، هنوز دهانش باز مانده بود. نگران

 . شهیراز اصال حالت خوبه؟ چطور ممکنه؟ باورم نم ـــ

 دانشگاه رفتم:  یاهروحوصله به سمت ر  یدستم را تکان دادم و ب ــ

 نپرس.   یز یزهرا نه حال دارم نه حوصله، ولم کن و چ  ـــ

کردم. به   ادیسرعتم را ز میبگو ی ز یچ میو من که حوصله نداشتم از درد ها د،ی تند کردم، دنبالم دو پا
 عقب برگشتم و گفتم: 

 زهرا ولم کن، سوالم نپرس.   ــ
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ث شد به شدت خودم را عقب بکشم. درست با  عطرش باع یبرخورد کردم. بو یناگهان به شخص  به
 استاد!  ی نهیکله رفته بود وسط س

 با شرم گفتم:  دهیبر دهیانداختم و بر ریرا به ز سرم

 استاد . دیب... ببخش ــ

 نافذش را به من دوخت:  نگاه

 ؟یخور   یحرص م یدار  یاد ی اشتباه در کارت ز کی به خاطر  دیکن یفکر نم یاشکال نداره. ول ــ

 . دی حواس پرت یکس امکان داره اشتباه کنه، کار شما خوبه فقط گاه هر

 آورد.   رونی کتش ب بی از ج یکاغذ دستمال

 بوده؟  ماریقلبتون ب دی. مگه نگفتدی بپوش یز ی. هوا سرده،  زودتر چ دیاشک تون رو پاک کن دییبفرما ــ

 . ستادمیا شیبا فاصله روبرو ری را از دستش گرفتم، سر به ز دستمال

 ممنون استاد من حالم خوبه با اجازتون. ــ

. به سمت  دمیبرداشتم و پوش یسبز رنگم را از جا لباس   یسرعت خودم را به کالس رساندم. پالتو به
 به من بودند. با اخم گفتم:  رهی را چنگ زدم. همه خ فمی رفتم و ک  رمیم

 ندارم.   یو مسخره باز   یشوخ یحوصله   د؟یکن یها چتونه به من نگاه م ـــ

 کرد. ه یبه من و به بق یوارد کالس شد. نگاه زهرا

 . ستی حالش خوب ن  دیبچه ها ولش کن  ــ

 دستش را باال برد و گفت:  آرمان

 ها...  یست ی. فقط راز نرمال نمیما غلط بکن ــ

 .  دمیپا چرخ  یپاشنه   یسمت در رفتم. رو به

 د؟ یکن یحاال ولم م  ستیحوصله ندارم و حالم خوش ن  ــ
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 تاب به خانه بازگشتم.   یگرفته و ب یحال با

 

 نشسته بود. به سمتم آمد. سالم دادم: یمبل  یدر رو یروبرو نی در که وارد شدم. رام از

 سالم داداش. ـ

 دستش بود به سمت دهانم آورد، گاز گرفتم. جواب داد:  یبی س قاچ

 آموزشگاه؟ میمگه قرار نبود بر یسالم خسته نباش ـ

 انداختم و از کنارش رد شدم:  نییرا از شانه پا فمیک

 کدوم آموزشگاه؟  ـ

 مادر که مشغول پخت غذا بود سالم دادم:  به

 . یسالم مامانم خسته نباش ـ

 کرد جواب داد: یرا مخلوط م  یکه مواد ماکاران همانطور

 . یتوام خسته نباش  زمی سالم عز ـ

 : شانه ام را تکان داد و گفت  نیرام

 خانوم.   یکالس رانندگ میقرار بود بر ـ

 حوصله جواب دادم: یاپن رها کردم و ب  یرا رو فمیک

استاد بد اخالق و   هی یدون  یکنم. نم بتیشد که غ یبابا، داداش من از صبح کالس داشتم، نم  یا ـ
دارم   ی. بعدشم من نه استعداد رانندگمیکن  بتیچه برسه غ میندار دنیکه جرات نفس کش  میدار ییجد

 کالس.   ینه حوصله 

  خچالیآوردم و به سمت آب سرد کن  رونی ب نتیتراش دار را از کاب  وانیسمت آشپز خانه رفتم و ل به
 شد و گفت:   یرفتم. باز برادرم جد
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کالست رو بده تا   یدرست. برنامه  یحاال کالس داشت ؟یار یاز بس نه تو کار م یراز خسته نشد ـ
 کنم.  می رو تنظ  یکالس رانندگ

 : دم یگذاشتم و نال  زیم  یرا رو وانیکنار بدنم افتاد. ل می. شانه هادم یآب را سر کش  وانیل

 داداش تورو خدا  ولم کن. ـ

رفت و کاهو و چاقو را در دست    زیقابلمه گذاشت و نگاهم کرد. به سمت م  یدم کنش را رو مادر
 مشغول خورد کردن شد. گفت: گرفت؛ همان طور که 

  ادی یز یخواد برو کالس و چ  یدختر؟ مگه بدتو م  یار ینه م یچرا تو هر کار  گهیداداشت راست م  ـ
به  نکهیدختر عمه هات و عموهات قبل ا ؟یرفت و آمد کن یعبور  نیبا ماش یخوا یم  یتا ک ریبگ

 ؟ یرفت یدونم تو به ک  یسنشون برسه راننده شدن. نم

 جمع شد و با حال زار گفتم:   صورتم

 داره.  یاونا نبودم. اصال چه ربط یمن نبودند. منم جا یوقت جا چی مامان خانوم اونا ه  ـ

 : ستادمیا نیرام یرفتم. روبرو رونی آشپزخانه ب از

بعد چون  ی. البته بذار هفته رمی وگرنه نم  یتا آخرش خودتم باش  دیبا  یکالس ول رمی باشه داداش م ـ
 دارم.  یدرس قیمن تحق

 و دستش را دور شانه اندخت.   دیخند

خودت زحمتش رو   دیرو با یتئور  ی. فقط چند جلسه میدختر خوب؛ چشم ما در رکاب کالی آ... بار ـ
 خانم مهندس.  قتیبعد تحق  میذاریخودم هستم. باشه م یتو شهر   یبکش

اتاق را عوض   نکهیرفتم با ا یکردم که افسرده شده ام. هر گاه به اتاقم م یحال بودم. کامال درک م یب
شروع به  میلباسها ضیکرد. بعد از تعو یزنده م می حسام را برا ادی  یی. خلوت و تنهامیکرده بود

کنم که  ابت خواستم به استاد بد اخالق ث یکردم که سر کالس خراب کرده بودم. م ینقشه ا دنیکش
شد به   یام کرده بود. مگر م ییکه بد عادت شود. حسام بد جور هوا یت. امان از دلنقص اس یکارم ب

  تی خواهد سر کند. راپ  یاز ذهنم پاکش کنم؟! تمام فکرم شده بود که چطور با آن دختر م یسادگ نیا
 . دمیبا کف دست کش زی م یرا از رو  لمینشستم و موبا نیزم  یرا کنار گذاشتم. رو
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. آرام زمزمه کردم.  دمیکش شیها  امیپ  یرا مرور کردم. با بغض دستم را رو شیها  امی کردم. پ روشنش
 ، یعشق من نیو آخر نیتو اول

 شدم.  ضتیبدجور مر 

 دردم تو؛ درمانم تو؛ تاب و توانم تو.  

کردم که  یچه م یممنوعه شده. ول میهمسر دارد و برا گریقبوالندم که حسام د یبه خودم م  دیبا
 به رقص در آمد.  بردیک یعشقم بود. عشق ناکام من! دستم رو

 سالم. ـ

زدم. من    یهمراه پوز خند ینشد. آه یمنتظر ماندم. اما خبر  یقی. دقادمیند ی جواب   یشدم ول منتظر
روز گار. حتما حقمه    ی. هیگذران یبا خانوم خوش م   یسوزم و تو حتما دار  ی دارم از تب عشقت م

 نداشته باشم. یبکشم و آرامش  زجر نیچن نیا

با   بایرا که تقر نیرام یرا با دو انگشت وسط و ثوابه ماساژ دادم. صدا میها قهی برخواستم؛ شق  میجا از
 : دمیزد شن  یبلند مرا صدا م  یصدا

 لطفا.  دی شام؟ قدم رنجه کن  یار ی نم  فیراز بانو تشر ـ

در قفس داشتم.  یبودم. حس پرنده ا ستنی در درون در حال گر یبسته خنده ام گرفت. ول  یدهان با
 . طبق معمول شروع به شستن ظرف ها کردم.  میرفتم. شام را که صرف کرد رونیاز اتاق ب 

در دست گرفت و قاچ کرد. با آرامش گفت: امروز آقا   یاز انجام کارم کنار خانواده نشستم. پدر انار  بعد
 حرفش شد. من هم کنجکاو شدم. ادامه داد:  یه بزرگ زنگ زد. مادر منتظر ادام

 .  میبذار یمراسم خواستگار  یبرا یرهنمون بزرگ خواستند که وقت  یگفتند: آقا ـ

 شانه ام انداختم.    یچشمانم را بستم و سرم را رو هیحالت گر به

 و دست به شانه ام گذاشت.   دیکه کنارم نشسته بود خند مادر

   فته؟ی قرار ب ینگار چه اتفاقا یشل شد ی جور  هیچته دختر؟  ـ
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 انار به سمتم گرفت با محبت لبخند زد و گفت:  یقاچ پدر

  یرفتینباشه. اگر پذ نیکه حرف آقابزرگ زم  انیب مید ی. فقط اجازه مستی در کار ن یدلم اجبار  زیعز ـ
آقا بزرگ. پس   یوادارت کنه ،حت  یکس  دمیو آسمان به هم بچسبند اجازه نم   نیکه مبارکه. اگر نه زم

 نکن.  تی خودت رو اذ

سرخ سرخ بود؛ گرفتم و دانه  شی قاچ انار را که دانه ها اقیبه لبم نشست. با اشت  یلبخند اری اخت یب
 به دهان گذاشتم.    یا

 . با اخم گفت: ردیکه آبش را بگ فشردیدر دستش بود. م یانار  نیرام

 

 . ادیحتما ب  دیبا یبچه فرنگ  نیا نکهیجز ا  ستی ن یانگار چاره ا ـ

 خورد گفت:  یکه انارش را م یدر حال  پدر

 ؟ یکن یتو چرا لج م انیشده ب  یپسر حاال که خواهرت راض ـ

 اخم جواب داد:  با

خواهرمو آزار بده؛    ی. خوش ندارم کسدید بیهمه آس  نی. و راز انیاز اول اجبارش کرد نکهیا یبرا ـ
 شند؟   یفرما م فی تشر ی. حاال ک نیهم

 به من انداخت و گفت:   ینگاه پدر

 پنج شنبه خوبه؟  نیا ـ

 صاف نشستم و جواب دادم. عیسر

 .  گهید یهفته   دیبذار زدی درسم برم  ق یتحق  یبرا دیمن با ـ

 دهانش گذاشت و گفت:  یدست مشت کرده اش را جلو مادر

 عه؟ تنها؟  ـ
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 انار را تک تک به دهانم گذاشتم: یها دانه

 که. ستمی. تنها ن میر یس م نه مامان با کال  ـ

 در آرامش کامل گفت:  پدر

 فکراتو بکن.   طیمح  نیدور از ا یهم کم  یکن  یعوض م ییخوبه پس هم آب و هوا ـ

  یباز هم جبهه گرفت. انارش را که آبش را خورده و پوستش مچاله شده بود را داخل بشقاب رو نیرام
 گذاشت. گفت:  زیم

 . ادی ب دی! بذاراوردهی ن فیهنوز آقاتشر یبابا جان چه فکر  ـ

 زد و با خنده گفت:  شیخنده زد. محکم با مشت به بازو  ریانداخت و ز یعصب نیبه رام  ینگاه پدر

انگار تو از   ی. ولشمیم وانهیکردم اگر راز رو بخوام شوهر بدم د یبشه. قبال فکر م رتتی غ یبابا فدا ـ
 .  یرت ی خودتو آرام نشون بده برادر غ  یپسر. کم  یمن بدتر 

 ادامه داد:  ی آرام یشد و با صدا رهی خ  شیخنده اش محو شد و به روبرو سپس

پسرم.   نی. آفر یکه خوب پشت خواهرت یروز نباشم. تو هست کیراحته که اگر  المیخدا رو شکر خ  ـ
 راحته.  المیخ

 گفت:  یعصب نیرام

 من غلط کردم اصال. هیحرف ها چ نیاه... بابا ا ـ

 گفت:  یبا دلخور  مامان

 ه؟ یحرف ها چ  نیا یخدا نکنه حاج  ـ

 : میپا ها یناراحت شده بودم با مشت زدم رو یلیکه خ منم

 . میچی بابا جون خدا نکنه. ما بدون شما ه ـ
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که قرار بود   یدیجد  یها نیدر مورد ماش نیبحث را عوض کرد. با رام  د،یپاش  مانیبه رو یلبخند پدر
شستن به  یرا بر داشتم؛ برا  وهیپراز پوست م یصحبت کردند. ظرف ها رندیبگ  لیتحو یاز کمپان

 گردنش را بلند کرد و خطاب به من گفت:  نی آشپزخانه بردم. مشغول شستن بودم که رام

 برمت.    یخودم م  یکن  قیتحق  یاگر قراره تنها بر  ؟یبر   زدیقراره  یراز با ک ـ

 . جواب دادم.دمیکردم نگاهم را سمتش کش یم  یکف زده را آبکش  یهمانطور که ظرف ها  

 .میری بگ نیماش  یاحتماال گروه میشد  مهی. کل کالس جرست یهنوز مشخص ن  ـ

 مبل انداخت و برگشت:  یپشت یکه پشتش به من نشسته بود. دستش را رومادر  

 د؟ یمگه شما بچه ا ه؟یا مهیچه جر نیوا... ا ـ

 من جواب داد: یبه جا نیرام

 .نند یبب   کیگفته برن از نزد نمیهم یبرا ه؛یمامان جان حتما استادشون از وضع کالس ناراض ـ

 که مشغول پر کردن جدول داخل مجله بود. گفت:  پدر

 برم.    یخوبه؛ من واقعا لذت م  یلیخ  یخی آثار تار دنیاتفاقا د ـ

برداشتم. روشنش کردم. حسام هنوز جواب   زی م یرا از رو لمیبه اتاق رفتم. موبا میاز انجام کار ها بعد
 گذاشته بود.  امینداده بود.گروه کالس را باز کردم. استاد پ

سفر آماده و در دانشگاه حضور داشته  یسالم، صبح روز پنج شنبه؛ راس ساعت هشت همه برا با 
 دانشگاه هست.   ی. تمام مخارج به عهده دیباش

مادر    یها  هی. با دعا و توصدیبه اردو بود. بالخره روز سفر رس هیشب   شتریب قیتحق  نیباز شد. ا شمین
  یون جلو لی . اتومبمیساعت در دانشگاه حضور داشت شدم. همه سر  یکه حتما مراقب خودم باشم راه

  ینم  اصالبود.  دهیپوش یاسپرت و لباس مشک  یشد. کت نوک مداد ادهیو استاد پ ستادیدانشگاه ا
در   طانیکه ش ینمود که جز مواقع یم یچنان مقتدر و جد یباشد. ول یجوان  نیخورد که استاد به ا

همه با   با یداشت. جلو آمد. تقر یحالت رسم  شهیکالس هم م؛یکرد یم  طنتیرفت ش یجلدمان فرو م
 همه رد و بدل کرد. جواب سالم ما را داد و گفت:  نی. نگاهش را ب میهم سالم داد
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.  دیهم باش یبرا یخوب   یکه دارم همسفر ها ی. خواهشمیکن یخدا حرکت م  دیخب بچه ها به ام ـ
 .  دیسوار ش دییما . بفرنندیجلو بنش  یها یصندل  ونیخانوم ها عقب و آقا

. کنار پنجره  میسپس سوار شد م،یمان را به شاگرد راننده داد یمسافرت یبه نوبت ساک ها  همه
  نیخم شده بود که سرش به سقف ماش مهین  بای . استاد هم سوار شد. تقرمینشستم. همه که سوار شد

 چرخاند و گفت:  رونینگاهش را ب  گرید ینخورد. بار 

 .  دیراننده صلوات بفرست  یخودتون و آقا  یسالمت ی. برامیکن یخدا حرکت م  دیبه ام ـ

جابجا شد و با    یکم یاستاد نشسته بود با سرخوش کی نزد ی. آرمان که صندلمیصلوات فرستاد همه
 گفت:  یبلند یصدا

 استاد صلوات بلند ختم کن.  یسالمت یبرا ـ

 : زد؛ با ابرو به آرمان اشاره کرد؛ گفت  یلبخند استاد

 دستت؟ هیچ اون

 رنگ بود را باال آورد و جواب داد:  یرا که در جلد مشک  تارشیباز گ شی با ن آرمان

 حوصله بچه ها سر نره. ری مس نیبا اجازتون آوردم ب  تاره،یاستاد گ ـ

 راننده گذاشت:  یشانه  ینشست. دستش را رو شی روبرو  یصندل استاد

 .  دیجناب حرکت کن ـ

 لبش بود رو به آرمان گفت:  یکه رو یبا همان لبخند  سپس

 زد ی  یخی در مورد بناها و آثار تار دیبا دنی. چون قبل از رسحتونی زنگ تفر یخوبه؛ البته برا ـ
 داده بشه. یحاتیتوض

 گفت:  یبچه ها به اعتراض حرف استاد بلند شد. عل یحرکت کرد. صدا  نیماش

 .  مینی ب یم کی ز نزدا می. برس دیش الیخ یاستاد تورو خدا ب ـ

 شد:  یجد استاد
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 . شهی نم د؟یکن کاری چ نیماش یتو دیخوا  یمثال شش؛ هفت ساعت م ـ

. استاد  میبودن به خودش گرفته سکوت کردند. از شهر که خارج شد  یاستاد رنگ جد دنیکه د همه
 نشست که به همه مسلط باشه.   یهمان طور که نشسته بود جابجا شد. جور 

  یبایشهر ز  نیدوم زدی بدم. شهر  زدی در مورد شهر  یکوتاه حاتیکه توض  دیخب بچه ها ساکت باش ـ
 میکنه خواه یار یداره که ان شااهلل وقت  ییبایو ز یگردشگرد یدر جهان هست. مکان ها یخشت

 ت.   آتش و آفتاب مشهور اس  رها،ی" شهر بادگیشهر به نام ها نی. ادید

شد و به    نیشد. چشمانم سنگ  یکه سفر شروع م  شهی داد و من طبق معمول هم یم  حیتوض استاد
به  یبچهها چشمانم را به سرعت باز کردم و مرتب نشستم. دست یقهقهه ها یخواب رفتم. با صدا

  یدهانم گرفتم. نگاهم با نگاه استاد تالق یزدم. دستم را جلو یا ازهیو خم  دمی صورت و مقنعه ام کش
 چشمانش را بست و گفت:  ی. لحظه اردک

 گفتم؟ یبنده چ  دیبد حیتوض شهیم ین یخانم ام ـ

  یکه م ی. عاطفه در حالدندیخند  یشدم. همه م رهی باال انداختم، مات و مبهوت به بچه ها خ یا شانه
 گفت:  دیخند

 . دیاستاد خواب بود نشن  ـ

 و نگاه غضبناک به بچه ها گفتم:آرام  یصدا با

 .ن یبخند  خیکوفت رو  ـ

 خودم مسلط شدم و به استاد منتظر گفتم:  به

شهر   د یکه گفت دمیتا اونجا شن یول رهیگیخوابم م شمیم نیسوار ماش  یاستاد من وقت دیببخش  ـ
 . هیشهر خشت  نیآفتاب و بزرگ تر

از خنده منفجرشد. مشخص بود استاد به زور خنده اش را کنترل کرده. سرش را تکان داد و  نیماش
 گفت: 
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 ی قهیشما چند دق  یعنیدم.  یم  حی ساعته دارم توض م یمن ن قا یبود. خانم محترم دق  یعال نیآفر ـ
 ؟ یبود داریاول ب

 

 صدا جواب دادم:  ی. سرم را در الکم فرو بردم. ب دمیرا گز لبم

 استاد. دیببخش  ـ

 مرتب نشست و رو به آرمان گفت:  ش ی نداد؛ سر جا یجواب

 . یاوردین یالک  تارتویگ نمیبزن بب ـ

 راحت باشد.   شی جابجا شد که نواختن برا  یرا از جلدش در آورد. کم  تاریگ عیو سر  دیآرام خند آرمان

خوش   یشد را خاموش کرد. نوا   ی پخش م نیکه از ماش  یشدند. راننده آهنگ دنیشن یآماده  همه
انداخت و اشک   میها یدلتنگ ادیآرمان مرا به  یبعد صدا یانداخت. کم  نیطن ن ی ماش طیدر مح تاریگ

 را مهمان چشمانم کرد. 

 . شهیخوب نم گهیوقت د چیباهامه که ه  یزخم هی شهیهم

 شهیمثل تو محبوب نم نقدریچون ا ادی یجات نم یکس

 .  زمیاشک نر تا من ینمون  یتونست یجور  چه

. زهرا که کنار دستم نشسته بود. دستم را ندیمرا نب یدلتنگ  یچسبانده بودم تا کس  شهیرا به ش سرم
 گفت:  یآرام یگرفت: و با صدا

 دلم؟  زیچته عز ؟یراز خوب ـ

به جاده بودم. خودش را به من چسباند؛ دستش  رهیرا پس زدم. همچنان خ میندادم. اشک ها  یجواب
 را دور شانه ام انداخت: 

 شده.  یچ یگ  یحسام رفته؟ آخه چرا نم شهیراز باورم نم ـ

 را قورت دادم. وگفتم:  بغضم
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  یول میکه به هم برس میرفت ی. هر راهدمیکش یادیز یکه گذشت منو حسام دردها یچند ماه نیا ـ
 خواست.   یانگار دست سرنوشت نم

 و مرا در آغوش فشرد:  دیگونه ام را بوس یناراحت با

 به سرت آمده. یچ  دمی. اصال نفهمیدرد و دل هم نکرد یحت  ینزد  یمنم حرف یمدت برا نیراز ا ـ

 دستش زدم.  یبسته نثارش کردم. آرام رو  یتلخ با لبان یلبخند

  ریکه داداشم را درگ نیکنم. هم  ری رو درگ یخوام کس  یکه نم ادهی ز نقدریمن ا یزهرا دردها الی خیب ـ
 .هیکردم کاف 

 گشاد شده گفت:  یخورد و با چشمان یتکان 

 کرد؟  کاریخدا چ یا د؟یراز داداشت فهم  یوا ـ

 را تکان داد و با بهت ادامه داد:  سرش

 رو از دست دادم. یچه لحظات اکشن  یشده به جون هر دوتون؟! وا یشیاوه اوه اوه... حتما آت  ـ

 ادم: رمق جواب د یب

 حسام رو کتک زد.  یما کمک کرد. البته اولش حساب یبه هر دو یل ینه اتفاقا خ ـ

 خورد:  گرید  یتکان  جانی محکم به صورتش زد. با ه زهرا

 شد.   یبعد چ نمیبگو بب   ؟ینکرد فیبرام تعر نارویخاک برسرم. چرا ا ـ

 حوصله جواب دادم:  یب

  یرا م گریخواستند به اجبار شوهر بدن. منم به داداشم گفتم: کمکم کنه چون منو حسام ه د یمنو م ـ
در آمد. بعد تمام تالشش رو کرد تا به ما کمک   چارهیشد و از خجالت حسام ب  ی. اولش عصبان میخوا

نپرس   ازم گه ید. میرو خراب کرد و االن ما از هم جدا شد  زیهمه چ زی برگشت تبر یحسام وقت  یکنه. ول
 چون حوصله ندارم.  

 . میبه او شد رهیاستاد خ  یصدا با
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 هست؟   یمشکل  ین یخانم ام ـ

 تکان دادم:  نیسرم را به شدت به طرف ـ

 . ستین یز ینه استاد چ ـ

 جواب داد:   عیادامه بدهم. زهرا سر نکهیباال انداخت و به صورتم اشاره کرد. قبال از ا ییابرو

 شده.  نشده دلش تنگ  یز یاستاد هنوز چ ـ

 بچه ها سرشان را به سمت ما کج کردند. استاد خونسرد گفت:  ی همه

که داره مجبورمون کنه بر   یوضع نی باشه با ا داریاستراحت کنه. فکر کنم اگر ب دی . بذارستین یمورد ـ
 تهران.   میگرد

 و گفتم:  دمیکوب می جلو یصندل  یپشت ی. دست مشت شده ام را رو دندیها خند بچه

 کردم؟! با اخم رو به بچه ها گفتم: یمن کجا دلتنگ  گهیم یِا استاد الک ـ

 . نیزهر مار به خودتون بخند ـ

 رفت:  یچشم غره ا استاد

 .  دیلطفا خوددار باش  زیخانم عز ـ

بغلم بردم و چشمانم را بستم و باز    ریکردم. دستانم را ز یرا به حالت رقص تکان دادم و دهن کج  سرم
 ان چشمانم شد. خواب بود که مهم

 

که دستم را به کمر گرفته   ی چشم گشودم. آرنج زهرا تو کمرم بود. در حال دیچی که به کمرم پ یدرد با
 . دمیرا به هم فشرده و نال میبودم. چشم ها

 المصب و... یسوراخ کرد یآ ـ

 گفت:   یبه آرام شیدندان ها یبه ال یرا باال داد و از ال شی ابروها
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 ! پاشو خب. ؟یخواب  یکنه چقدر م یدختر استاد داره نگات م ـ

. همانجا دستانم در هوا دمی به بدنم دادم، دستانم را در هم گره کردم و به جلو کش   یو قوس کش
  یشده بود. زبانم هم بند آمده بود. پوز خند رهیو به من خ ستادهیما ا یخشک شد. استاد کنار صندل

 زد و گفت: 

 ؟ یرس یبه درس هات م  یک یحجم خوش خواب نیموندم با ا ؟یخواب  یلت چقدر مواقعا خوشا بحا ـ

 : دمیشدن بودند. دستم را جمع کردم. به زور خند ادهیها تک تک در حال پ بچه

 .گهید دمیخواب  هیهم طوالن ریبودم. مس کاری استاد خب ب ـ

 شد. گفتم: ادهینداد. استاد که پ یشد و جواب رد

 م؟ید یسفر رو زهرش کنم. االن رس گهیم طونهیش به من داده. یر یچه گ ـ

 را سر شانه انداخت و با حرص گفت:   فشی زهرا بلند شد؛ ک 

 سر کار خانوم خوش خواب.  میدی . بله رسدهیم ریبه من گ یگیها بعدش م یفتی واقعا راز از زبان نم ـ

به   زییپا ی. سوز سرمامیشد ادهیکه پ  نیشانه ام انداختم. از ماش یهم بلند شدم؛ کوله ام را رو من
دو   یمعلم شماره  یبود که نوشته بود خانه   یبزرگ یتابلو میصورتم خورد. اطراف را نگاه کردم. روبرو

در  میشش نفر بود همسئول خوابگاه؛ خانوم ها ک ییاستاد و راهنما تیریبا مد ب یترت نی. به ازی تبر
نه نفر بودند. در دو اتاق پنج نفره جا گرفتند. و  انی. آقا میگرفت  یبا شش تخت جا اتاق بزرگ  کی

 استاد رو به همه گفت:  میشو مانیوارد اتاق ها نکهیاستاد هم همراهشان بود. قبل از ا

باغ دولت آباد.   میریم  دیآماده باش اطی . سر ساعت چهار همه در حدیساعت استراحت کن کیها  بچه
 به من انداخت و گفت:   ینکاه

 بجز ناهار خواب بودند.  ریبه استراحت داشته باشند چون طول مس  ازین  ینیالبته فکر نکنم خانم ام ـ

 گفتم: یرد کردم و با دلخور  هیاستاد و بق  نی. با اخم نگاهم را بدندیخند همه

  یکردن و وراج بتیچت کردن و غ یاهم به ج هیبق  یبه شما ندارم. ول   یاستاد کار  دیببخش  ـ
 کردند که االن خسته و آش و الش نباشند.   یاستراحت م 
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 تکان دادم:  یبهم انداخت. ابروانم را باال بردم و شانه ا  یز یدر سکوت نگاه ت  استاد

 استاد؟  گمیدروغ م ـ

 را تکان داد و رو به پسر ها گفت:   سرش

 .  دیحاضر باش  می اتاقتون سر تا دیبر  ـ

 کرد ادامه داد: یکه از جلو حرکت  م یدر حال  

 . دینکن  یمونه بعد گلگ یداشته باشه جا م ری هر کس تاخ ـ

شلوغ را دوست نداشتم.  یبود را انتخاب کردم. جا  واریکه کنار د ی. تخت خوابمیاتاقمان رفت  به
  یکردند. ول  ش ی الباس و آر ضیشده بودم. دختر ها شروع به تعو ری درواقع بعد از رفتن حسام گوشه گ

 کهدر من نمانده بود هر چند  دنیپوش ک یو لباس ش شی آرا یبرا یا زهیمن حوصله نداشتم. انگ
  یدوست داشتند چادر بپوشم و مخالفت م  نیو ساده بود. البته چون پدر و رام  کیپوششم ش شهیهم

ش نشستم. تخت گذاشتم و لبه ا ی و ساده پوش باشم. ساکم را رو کیش شهیداشتم هم  یکردمو سع
و قلبم تپش گرفت.   ختیر یشد. دلم هور  خینام حسام مو به بدنم س دنیرا چک کردم. با د لمیموبا

 به سرعت باز کردم.  

 رو چک کنم.   یو یچند روزه فرصت نکردم پ  دیببخش   ؟یمهربانم. خوب یسالم راز بانو ـ

را   فمیفرستاده بود. دانلود کردم. قلبم به تپش افتاده بود. ک میبرا یرا به هم فشردم.  آهنگ میها لب
 اش به من نگاه کرد:  نهیبود. از پشت آ شی رفتم. زهرا که مشغول آرا رونیبرداشتم و ب 

 ؟ یر ی راز کجا م ـ

شدم. در را باز   یکرد از اتاق خارج م  یتا بغض خفه ام نم   دیشد. با  یم نییام به شدت باال و پا نهیس
 به او گفتم: کردم و پشت

 . دی تا شما آماده بش رونی ب  رمی حوصله ندارم م ـ

شدم. که رنگ برگ درختان زرد و سرخ و   یبزرگ اطیح  یراه  کیبار یاتاق خارج شدم و از راهرو از
 .  دمیحسرت کش  یاز رو یشده بود. آه  اطیبخش ح نت یاز برگ ها ز ادیز یشده بود. انبوه  ینارج
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 کردم. پی تا عیبود. سر لمیچشمم به موبا 

 ؟ یکن  یحسام چه خبر؟ چرا منو از حالت با خبر نم ؟یسالم خوب  ـ

 داد: جواب

 تمام شده.  زی ما همه چ نیدرک کن ب زمی خوبم نگران من نباش. راز عز ـ

چند درخت قرار داشت و پر از برگ بود؛ نشستم. دستان لرزانم را    ریکه ز یمکتی ن  یشسکته رو یقلب  با
 به رقص در آوردم.  لیموبا ورتیمان یرو

 انصاف؟  یمن چطور فراموش کنم ب اد؟یحسام... حسام چطور دلت م  ـ

 . میو زمان دست به دست داده بودند منو تو از هم جدا بش  نی . انگار زمستین یراز... چاره ا ـ

 . زود صورتم را با پشت دست پاک کردم: دیچک توری صفحه مان  یرو اشکم

 مونم.   یکنم؟ من منتظر اون روز م  یخودمو خالص م  یناخواسته بوده؟ مگه نگفت یحسام مگه نگفت  ـ

 . ت ی نه راز برو سر زندگ ـ

 نیرنک ا بیداشت. عج  دنید  یآسمان ابر  یرنگ یبرگ ها  یبه آسمان نگاه کردم. از ال یا لحظه
 بود. جواب داد.همچون حال و روز من   طیمح

هر دومون بهتر باشه. مراقب خودت باش   یبرا نیا د یشا یر یبا من تماس نگ گهیکن د یراز سع ـ
 خداحافظ. 

 آف شد.  عیسر ی لیبودم. خ   توریبه مان رهی خ  یبهت و ناباور  در

 

  ییایوصل و به گوشم زدم. چشمانم را بستم و اجازه دادم در آن سکوت رو ل یرا به موبا میهندزفر 
 . زدی بر میاشک ها

   زهیدلت برام نر گهیکه د ادیم یروز  هی
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 زهیی تولد من چند پا ادی ن ادتی که

 خوشبخته  گهید ی ک یکدوم از ما کنار  هر

 که امروز باورش واسه هر دومون سخته یز یچ

 م یایهم ن ادیبارم   هی یسال ادیم یروز  هی

 . مینخوا  یز ی چ چیه یگذشته امون جز فراموش از

  نیفرستاده بود لذت بخش؛ درد آور و ناب بود. با ا  میکه حسام برا یجان سپردن به آهنگ گوش
مشت کردم. غرق در اندوه خودم بودم که   میزانو یرا زده بود. دستانم را رو شی آهنگ تمام حرف ها

استاد کنارم شوکه شدم و   دنی لحظه از د کیکنارم نشسته. چشمانم را باز کردم.   یحس کردم کس
صورتم را گرفته  یاشکم را که پهنا  ای اورمی را از گوش در ب  میدانستم هندزفر یبه عقب رفتم. نم نشسته

 را کندم و با پشت دست اشکم را پس زدم.  می بود پاک کنم. هندزفر

  د؟یِا... استاد شما ـ

 شود.سکوت لب گ یزد! بعد از لحظات  یپلک نم یصورتم شده بود.حت خیم

بدون با توکل    یول  دیناراحت یو چه کس  یدونم از چ ی. نمستین  ایتا آخر دن یدرد  چیه ین یخانم ام ـ
. اشک دیصبور باش ؟یکه االن بر دلت نشسته خاتمه بد یغم  یتون یبر خدا و حمت خودتون م

 که ارزشش رو داشته باشه.  دیکن  یز ی هاتون رو خرج چ

 کرد. با بغض گفتم:  یم سی لبان را خ نی که اشک شورم ب   یرا تکان دادم. در حال سرم

 .دیگوش بد دیخوا یآهنگه.م هیدم فقط  یگوش نم  یمهم  زیاستاد چ ـ

 را از من گرفت و گفت:  یهندزفر 

 تلخه براتون.  یآور روزگار  ادی حتما

داد. هنوز  یم. در سکوت گوش م کرد یرا به گوش زد. آهنگ را پل یزده؛ خشکم زده بود. هندز فر  بهت
 را به سمتم گرفت:  یتمام نشده بود هندزفر 
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رسند. نذار اشک    یاالن بچه ها م دی. پاشدیکن یکنه دور  یکه ناراحتتون م ییها زیاز چ  دیکن یسع ـ
 . ایبه صورتت بزن  ب   ی. برو آبندیهاتو بب 

 واریبه د  دهیچسب یآب ها رینهادم و به سمت ش فمیرا در ک  میو هندز فر لیبر خواستم. موبا میجا از
را آرام   یحرف بزنه و بخواد کس   یاحساس  نیچن نیبتونه ا یشد استاد مغرور و جد یرفتم. باورم نم 

 کند!

 

باعث کرخ شدن صورتم    زییپا یآب را باز کردم و چند مشت آب به صورتم زدم. سرما ریشدم؛ ش  خم
  یاستاد از کنارم رد شد و نگاه دم،یآب را بستم و چرخ  ری ش  .دمیکش  قیعم یبسته نفس یشد. با دهان 

 زدند. از حرفش خنده ام گرفت:  رونی انداخت که بزک کرده ب یبه دختران

 ؟ی خوان برن عروس یم نگار ینگا ا نارویاوه... ا ـ

. دمیرا به هم فشردم و خند می خنده ام را کنترل کنم. به حق که راست گفته بود. لب ها نتوانستم
 گفت:  یرا سمتم چرخاند و به آرام  سرش

 ؟ یبهتر شد ـ

 انداختم و جواب دادم:  ریزدم، شرمسار سرم را به ز یلبخند

 بله بهترم ممنون.  ـ

 ون  یشدند. استاد به سمت در رفت. راننده   اطیها با سر و صدا پشت سر دختر ها وارد ح پسر

را آماده کند. استاد از جلو حرکت کرد و ما.هم به دنبالش در حال   نیرفت تا ماش  رونیاز همه ب  قبل
کارش را خواستم.   لی شد. نگاهش کردم و با ابرو دل دهیتوسط زهرا کش میکه بازو میخروج از در بود

 : دیسرش را کنار گوشم کش 

 ؟ی که با استاد حرف بزن  رون ی ب یآمد طونیش ـ

 شدم:  رهیکردم، متعجب به صورت شکاکش خ  یاخم

 تو؟ دلت خوشه ها.  یگیم یچ ـ
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تا خانوم ها سوار   ستادندیکنار ا ونیحرکت کردم. آقا  نیبه سمت ماش  دم،یرا از دستش کش   میبازو
. استاد همچنان می. همه که سوار شدمیاستاد بود ونیهمه نظم و احترام را فقط مد نیشوند. ا

 جابجا شد و به عقب نگاه کرد.  یجلو نشست کم  یصندل

 لطفا.  دینخواب  کهی... راه نزد ین یخانم ام ـ

  یشدم. فقط سکوت کردم. لبخند ش یبه چشمان مشک رهیخ  اریاخت یبسته و صاف نشستم. ب دهانم
چرخاندم. به نطر   شهیسرم را به سمت ش  یبلند قهقهه زدند. به حالت دلخور  یبچه ها با صدا  یزد، ول

بد   لآمدن من از آن حال و احوا رونی ب ی . ولاوردیب رونیقصد دارد مرا از آن حال و هوا ب  دیرس یم
 بود.   یموقت

را به من   یحس خوب   بی. عجمیشد ییبای بزرگ و ز اطیاستاد وارد ح ی. بعد از هماهنگمیدیباغ رس به
که به غلت فصل سرما گل   یکاج، گل سرخ محمد ی دهی کرد. پر از درختان سر به فلک کش یمنتقل م

بود. نگاهم به استاد افتاد  بندهیقرمزش فر  یبه خصوص انگور و انار که گل ها  وهینداشت. درختان م
 سفر کرده. دستانش را باز کرد و رو به ما گفت:  هیچنان غرق تماشا بود که حس کردم به دوران زند

 . دیآماده باش حاتیتوض یبرا  دیخب کاغذ و قلم هاتون رو آماده کن ـ

 گفت:  یبچه ها شروع شد. عل   نیو پچ ب پچ

 . میاوردیاستاد ن ـ

 کرد. یاخم استاد

 یآوردمتون اردو؟! واقعا بچه ها یسر خوش  دینکنه فکر کرد د؟یامدین  قیتحق یمگه برا ؟یچ یعنی ـ
 .  دیهست ینظم یب

سفر کنار    نیا قیتحق یرا که برا  یبزرگ میبردم حرکت کردم. تقو یم فمی داخل ک که دستم را یحال  در
 :ستادمیاستاد ا یآوردم. قلم به دست جلو  رونیگذاشته بودم ب

 کنم. یم ادداشتی من  دییاستاد بفرما ـ

 و گفت:   دیآرمان خند 
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 .  میدار یما بر م   سهینو یاستاد راز م ـ

 گفتم:  شانیکردند. از حرص خنده ها دییتا  یها هم با خنده و خوش دختر

 . دیدیچقدر به من خند نیماش  ینرفته تو ادمی. ستمیشما که ن سی من کاتب بنو ری نخ ـ

 با اخم و تحکم رو به آرمان گفت:  استاد

   د؟یچند بار بگم خانم ها رو با نام کوچک صدا نکن ـ

 گفت:  یآرام ی. با صدادیلبش کش ریتش را زانداخت و انگشت شس ریسر به ز آرمان

 . دیچشم استاد ببخش ـ

 شروع به صحبت کرد:  استاد

آن است که   یسه هزار و هشت متر  ری بنا بادگ نیا  یژگیساخته شده. و هی باغ در زمان زند نیا ـ
 . شودیجهان محسوب م ری بادگ نی بلندتر

داشتم. متوجه استاد  یخیبه آثار تار یادیز ینوشتم. عالقه   یداد و من به سرعت م یم  حیتوض استاد
. میشده بود. به خوابگاه برگشت کی بردارم.  هوا تار اداشتیکرد تا من  یکالمش مکث م  نیبودم که ب

  یقلعه  دنید یرانظم بود. ب  یرو شی شام رفت. تمام کارها هیته یبرا ونیاستاد به همراه دوتا از آقا
مشرف به شهر   یبر فراز تپه ا  یمیدژ قد نیاز اسالم بود.ا شی که که پ بای ز یخی تار . آثارمیرفت ن ینارم

 بنا از خشت و گل ساخته بود.    نیا یاحداث شده بود. تمام بدیم

   زدیبه جا مانده در  یخچالهایاز  ی ک یاز قاجار و  ش یپ ی. با قدمتمیکرد دنید بد ی م یخشت خچالی از
 که با خشت و گل ساخته شده بود. 

 .لمیعکس  و ف میحرفه ا  نیبا دورب ی. و من گاهمیکرد دیهمه جا را بازد بایو تقر  میآنجا بود  دوروز

کردم. واقعا سر گرم شده بودم. روز آخر استاد همه را در راهرو   یم یبردار  اداشتی  یگرفتم و گاه یم
 .  ستادیهمه چرخاند و دست به کمر ا نی . نگاهش را ب میاحضار کرد. دورش جمع شد
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که اسپرت پوش هستند. خانم ها هم لطفا   ونی. آقامیر یم زدانیغار  دنید یخب بچه ها فردا برا  ـ
. در  دیاریخودتون لباس مناسب ب ی حتما برا  یول  ستیسرد ن یلی. درسته هوا خدیکفش مناسب بپوش

 .دیمشکله آماده باش  یر کم. ورود به غا میکن یضمن صبح زود حرکت م

 .دیکج کرد و نال یلب عاطفه

 ندارم.   یاستاد من حال کوه نورد م؟یکن  کاریچ  میاستاد غار بر ـ

 کوتاه به او انداخت و جواب داد:  ینگاه استاد

 .  دینی رو نب زی غار شگفت انگ نیا  دیآمد نجایتا ا فهی ح ـ

 حوصله گفت:   یب  آرش

  م؟یو خانم هارو نبر میمردانه بر شهیاستاد نم ـ

 گفت:  عیسر آرمان

 .شندیوبال گردنمون م نایبه خدا ا گهیاستاد راست م ـ

 

 تکان داد.  دییهم سرش را به عالمت تا  یعل

 بزند گفتم:  یحرف نکهیدندان برد. قبل از ا ریرا ز  نشییدر سکوت لب پا  استاد

 د؟ی . زرنگمیستی. ما که چالق نمیایماهم م ری نخ ـ

 به من انداخت و گفت:  ینگاه استاد

 . دییای ب دینه همه با ـ

 انداختم. یباال انداختم و به آرمان نگاه کوتاه ییزدم. ابرو یاستاد لبخند کش دار  یجواب قطع با

  میرفت ی.  همان طور که باال ممیعقدا شد یک یدر نزد زدانیشگفت   یغار باستان  یصبح زود راه  بالخره
 کرد:  ح ی استاد شروع به توض
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 .زهی چقدر شگفت انگ دیتا بفهم میداخل بش دیاست. با انیمقدس زرتشت یغار از غارها نیا ـ

 گفت:  ونی. استاد خطاب به آقامیستادی. همه نفس زنان امیدیغار رس یبه ورود 

شما باشند    نیخانوم ها ب  دیاز عقب بذار یو گروه دیاز جلو حرکت کن ی. گروهدیخب دو دسته بش ـ
 غار دشواره.   یورود

 شدند. آرمان از عقب گفت:   میتقس عیپسر ها که حس قدرت کردند سر 

 غار پر جن باشه.  نیاستاد فکر کنم ا ـ

 هم با خنده گفت:  یعل

 آره حتما.  ـ

 و با ترس گفت:   دیرنگ از رخسارش پر  عاطفه

 . ترسمیم  امیاستاد من نم ـ

و   دینبودم ترسم را نشان بدهم. زهرا به من چسب یآدم  ی. من هم دلهره گرفتم ولدنیها خند پسر
 را گرفت:   میبازو

 .  ترسمیراز منم م یوا ـ

 را گرفتم و خونسرد گفتم:  دستش

 . میبر ایب  الیخ  یب ه؟یحرفا چ  نینه بابا ا ـ

 با خشم رو به آرمان گفت:  استاد

 . دیحرکت کن ؟ی کن یم  یداره تو دل بچه ها رو خال یچه معن ـ

بود. با   دهی باز وارد شدند ما هم با ترس و لرز. استاد از جلو راه افتاد. زهرا به من چسب  شی ها با ن پسر
. میزد غی دختر ها ج یبال زد و به سمتمان آمد. همه   یز یلحظه چ کی. میاستاد وارد شد ییراهنما

چشمانم را بسته   سسپرم شد که پرت نشوم. از تر  یخوردم. نفسم بند آمده بود. دست زی هول شدم و ل
 .  دیچی در گوشم پ شی زدم. صدا یچنگ م یمحکم  یبودم و به بازو
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 خفاش بود.    هیفقط  دینترس ـ

بودم. دستم   دهیاستاد چسب یوحشت زده ام را باز کردم. خاک هر دو جهان برسرم که به بازو چشمان
  غیشدم. در سکوت فاصله گرفتم. ج  ریسر به ز یرا رها نکرد تا کامال به خودم مسلط شوم. با شرمسار 

ر  قرا مانیروبرو  یبزرگ ی. با کمال تعجب محوطه میسخت را رد کرد  یزدن دختر ها تمام شد ورود
 . دی لرز یکرد. هنوز قلبم م  حیشروع به توض  لکسیر  یلیگرفت. استاد خ 

  ره؛ ی گ یمحوطه حدود هزار نفر جا م نیدر ا  ـ

 از ساختمان اشاره کرد.  یکوچک و بزرگ و آثار  یحوض ها به

آن  ینشان دهنده  دین یب یکه م یادی ز یخاکستر ها نیبه جا مانده. ا انیزرتشت یاز دوره  دینی بب ـ
 شده.   یغار محافظت م نیآتش مقدس در ا یسال متماد یاست که سال ها

همه با خود پالتو و لباس گرم آورده   دمیغار سرد بود به خودم لرز طیبود. مح یز یغار شگفت انگ واقعا
شده بودم. که  طی شدم و شروع به عکس گرفتن کردم. مجذوب مح رهیبودند جز من. به اطراف خ 

 کرد:  خی مو به تم س دمیپشت سرم شن   یکلفت یصدا

 . یر ی گ یمنم عکس م  یاز بچه جن ها  ـ

.  دمیدو ی زدم و م  یم غی . فقط جدمیزدم و دو  غیاراده ج یلحظه کپ کردم و نفسم بند آمد. ب کی
 زد:  ادی .  فردینفر استاد بود که به من رس نی و اول دندیافتادم. همه به سمتم دو یلحظه ا

 شده؟  یشده چ یـ چ 

 که گفت:   دمیآرش را شن  یصدا

 کردم. من بودم راز آروم باش.   یبابا شوخ  ـ

زد چه  ادی. و سردم شد. استاد فردیتپ یزانو افتادم. قلبم به شدت م  یبه اندامم افتاده بود رو رعشه
 ؟ یکرد یغلط

 به تته پته افتاده بود.  آرش

 کردم.  یاو...استاد شوخ ـ
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. دستم را باال دمیسکته بودم بلند شدم و به سرعت سمتش چرخ  کیبودم و نزد دهیترس  یل یخ  نکهیا با
 زدم:  غی محکم به صورتش کوفتم. ج  دیترد  یبردم و ب

 دارم؟  یمگه من با تو شوخ  وونهید دمیترس ـ

استاد پر خشم   ی. صدادمیلرز ی . هنوز مستمیاش گذاشتم و گر نهیشد. سرم را به س کمینزد عاطفه
 شد: 

که از خانوم ها محافظت   دیمن گفتم دو گروه بش  د؟یکش  یم رتیغ  نجوریچه طرز رفتاره؟ ا  نیا ـ
 واقعا براتون متاسفم.   د؟یکن یم یکار   نی. اونوقت چندیکن

  یدستش رو ریچشم به آرش نگاه کردم که سر به ز یعاطفه بود از ال  ی نهیکه سرم به س یدر حال  
 گفت:  یو شرمسار  فیضع ی صدا صورتش بود. با

 . دیاستاد ببخش ـ

 شانه ام انداخت با لطافت گفت:  ینداد. کت اسپرتش را در آورد و رو یجواب استاد

   ؟یندار   ازیقرص هات همراهته؟ ن ؟ یخوب ـ

 جواب دادم:  هیگر با

 خ...خوبم.  ـ

 کت اشاره کردم:  به

 . ستی ن  ازیممنون استاد ن ـ

 نداد و با اخم راه افتاد: یجواب

 . میگرد یبر م  دیخب حرکت کن ـ

 که کنارم بود با خشم به پسر ها گفت:  زهرا

   دیتر از اون موجودات هست ثی . شما که خبدیمسخره ا یلیخ ـ
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کرد. چطور   یشدند. دستم کز کز م یشرمنده م  شتری بارشان کردند و آنها ب  ی ز یهر کدام چ دخترها
 گفت:  یآرام ی.  زهرا با صدا میزد رونیآرش را زده بودم؟! البته حقش بود. از غار ب 

 استاد خبر داره؟ . یعنی ؟ی ضیمگه مر ه؟یمنظور استاد از قرص چ راز

 ثابت کردم:  میحوصله کت استاد را دور شانه ها یب

 زهرا حوصله ندارم.   الیخ ینه بابا ب ـ

استاد   حاتی . توضمیو برگشت  دیرس  انیبه پا ن یریخاطرات تلخ و ش یبا همه   قاتیو تحق مسافرت
 یآنجا بود یخ یتار یموقع ساخت بناها یکرد یبود که حس م رایچنان گ

 

 کی یسکه  شیرادهایخواست استاد با ا یکردم. اصال دلم نم یرا جمع آور   یقی مطالب تحق تمام
 یدیشد ی بودم؛ که دلهره  دهیکه د ییبرنگ از بناهابا آ  یسطح یو طراح  میکارها نیپولم کند. در ح 

بود. قلم   نیزم  یکنار دستم رو میبلند شد.گوش لمیموبا ی برهی و یگرفتم. ساعت سه صبح بود که صدا
وامانده ام را   یاسم حسام قلبم به تپش افتاد آب گلو دنیکنار دستم گذاشتم. با د وانیرا داخل ل میمو

را برداشتم.   لیشانه ام افتاده بود عقب زدم، خم شدم و موبا یرا که رو شانمی پر یقورت دادم. موها
جواب   یآرام  ی. با صداستم. بلند شدم به سمت در رفتم و در را بدمیشن یقلبم را م یصدا  کهیدر حال 
 دادم: 

 الو حسام.  ـ

خش دار   ش ی. صدادیلرز یراز گفتنش م یق دلم برالرزه بر اندامم انداخت. هنوز مثل ساب شیصدا
 بود.

 ؟ یسالم خوب  ـ

 قلبم گذاشتم طبق عادتم کنار پنجره رفتم و پرده را کنار زدم:  یرا رو دستم

 !!! یوقت شب زنگ زد نیشده ا ی چ  ؟یخوبم. تو خوب ـ
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  یاز هر کس یخال یگوشم را داغ کرد. لب گشودم و به جاده  شیکه صدا دی کش  یکرد. آه سکوت
 شدم.   رهیخ

 حالت خوبه؟ ؟یگ ینم  یز یحسام چرا چ ـ

 و همزمان گفت:  دیکش یآه  دوباره

 . یخواست از خودم بشنو یبگم. دلم م یز ی خوام چ  یراز م ـ

که به  ییابد در راه است. با صد ی. مطمئن بودم خبر دیلرز میبر سر من و دل تنگم. لب ها خاک
 آمد لب زدم.   رونی ب میاز گلو یسخت

 ؟ یبگ یخوا  یم ی... چیچ ـ

 سکوت کرد:  یا لحظه

 .مهی عروس نده یآ یراز پنج شنبه  ـ

خورد  یام تکان م دهیبه هم چسب یشد. لب ها یجار   میحرف باران اشک بر گونه ها نیا دنیشن  با
بردم و اجازه دادم.   رونی آمد. مغزم قفل شده بود. پنجره را باز کردم. سرم را ب  ینم  رونی ب ی حرف یول

  یرا م  ردمسرم د یآسمان باال یجز خدا یببارد. وچه کس میباران  یبر سر و گونه ها  یباران آسمان
 . دیچ یبه گوشم پ شی. صدادیفهم

. حال منم بهتر از تو  یحتنارا یل یدونم خ  یم   نی. ببیبشنو  یخواستم از کس ی راز حالت خوبه؟ نم ـ
برس. مطمئنم   تی بوده توام برو به زندگ نیندارم. حاال که خواست خدا ا یراز من چاره ا  یول  ستین

 .یبدون من هم خوشبخت 

زدو من سر را رو به آسمان گرفته بودم و بارانش را به جان  ی را بستم. حسام حرف م چشمانم
 لب گشودم:  یبرد. به سخت   یشست و با خود م یرا م می. چرا که اشک هادمیخریم

 ؟ یکن  یبا اون دختر زندگ  یخوا  یحسام واقعا م ـ

 جواب داد:  عیسر

 سر نوشت شدم.  مینکنم چه کنم؟ راز من تسل ـ
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دادم و آرام    هیتک واریرا قورت داد. اشکم را با پشت دست پس زدم، سرم را داخل آوردم و به د بغضم
 ُسر خوردم. نیبر زم 

   ؟یخوا  یرو م  یزندگ نیا یحسام مطمئن  ـ

 و بدون درنگ جواب داد: محکم

 . باشه؟ میبله راز... بله بهتره از االن هر کدوم راه خودمون رو بر ـ

که حسام    یدادم و تماس را قطع کردم. به راست هیتک  واریبستم سرم را به د یکه چشمم را م  یحال  در
خوابم برد.    یچه زمان دمی. نفهمختمیتا خود صبح اشک ربا وضع موجود کنار آماده بود.   یبه راحت

کرخ و خواب رفته چشم گشودم. دست  یسرم بود با بدن ریدستم ز کهی مادر در حال یصبح با صدا
 حس شده بود را تکان دادم:   یخواب رفته ام که ب

  گهیچند روز د  ؟یشیم ضی مر یگینم یسر جات بخواب یر یچرا نم  یستی دختر مگه تو آدم ن ـ
 . یخواستگار دار 

. مادر خم  دمی سوزناک کش  ینشستم. صورتم را مچاله کردم و کش و قوس به بدنم دادم. آه یسخت به
 کرد به غر زدنش ادامه داد.  یدور و برم را جمع م ی ختهیبه هم ر یشده بود و کتاب ها و کاغذ ها

نگاه به اتاقت بکن. بازار   هیلباسات؟  سر تخت و امیمن ب دیبا یآخه. تا ک  یشیعاقل م   یدختر ک ـ
 شامه انگار.  

 کرد.  یمن که پر بود از کاغذ و قلم اشاره ا ی ختهیداد و به اطراف و اتاق به هم ر یرا تکان م  سرش

شلوارم را که   یدرهم برهمم را پشتم انداختم. پاچه  یمشک یبه خودم دادم و بلند شدم. موها یتکان 
 و گفتم:  دمیکش  نییباال رفته بود پا

 توپت پره ها؟!  ی.اول صبح ریسالم مامان صبح بخ  ـ

 تکان داد.   نی. دستش را روبه زمدیغضب لب ور چ با

 یخونه   یاالن توپم پر نباشه فردا بر  ؟یکن  یم  یاتاق زندگ نیچطور تو ا ؟یش  ی واقعا تو خفه نم ـ
 فرستند.   یَپست م یباش   نجوریشوهر ا



 رت یجدال عشق و غ

327 
 

 : دمیام خواباندم و نال حوصله گردنم را سمت شانه یب

 خواسته شوهر کنه؟ تا جون دارم هستم خدمتت.   یمامان جان حاال ک ـ

 سمت در رفتم که با چند دفتر که دستش بود به پشتم زد: به

  دیبالخره با گهید یک یخواستگار نشد   نیانتخاب با خودت. ا می. درسته گفتستیخبرا ن  نیاز ا ری نخ ـ
 . یشوهر کن 

از رنگها   یحاو  وانیبه ل میپا میزدم تا اثابت دفتر به پشتم ناموفق باشد. مستق یطور که جست نیهم
 رحمانه تمام کار شب تا سحرمم را به باد فنا داد.   یخورد و ب

 گفتم: هیافتادم و با گر میزانوها  یو به صورتم زدم. رو دمیکش  یغیج ـ

 شدم.   چارهی. بیمامان زحمتمو به باد داد ـ

 داشتم ادامه دادم: یبر م نیزحمتم  را که خراب شده بود از زمکه حاصل   یدر حال  

 کشه. یشدم استاد منو م چارهیب

گذاشت؛   ز یم یرا که در دستش بود را رو میدفتر ها یشده بودم. با خونسرد چارهی نه انگار من ب انگار
 : د یبه سمتم چرخ

 شده از اول بکش.  یبابا مگه چ یا ـ

 

زحمتم را که نابود شده   ی جهینت ی ها را در مشتم فشردم، با نگران شدم ، کاغذ   یحرص شیخونسرد از
 بود نگاه کردم.  

 شدم:  رهی به مادر خ یدلخور  با

 ؟ یراحتم بذار  شهیشدم م  داری. ب یکن  دارمیب یممنون که اومد یلیمامان جان خ ـ

انداختم. بعد از  نیبه خود گرفت و از اتاق خارج شد. کاغذ ها را با لج به زم یدلخور  ی افهیق
 از خانه خارج شدم.  یصبحانه نخورده با دلخور  لمیوسا یصورتم و جمع آور  یشستشو
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در سفر جزوه نداشتند دست پر سر کالس حاضر شدند نوبت به من   یکه حت یکسان  یکالس همه  سر
 لب گشودم:  یبود به آرام زمیپشت م ستادهیرو به استاد که ا ری شد. سر به ز

 من خراب شده.  یو نقشه ها  یاستاد طراح ـ

 به من انداخت:  یچشم نگاه یکرد و از ال یاخم

 ؟ ین یخانم ام  یچ یعنی ـ

 جواب دادم:  ریگذاشتم. سر به ز زیم یرا رو فمی و کث س ی خ یناچار کارها به

 کارم.  ی رو ختیآب ر وانیل ـ

 دوخت و با همان اخم گفت:  زانی تفکر کاغذ هارو نگاه و ورق زد. نگاهش را به جمع گر با

 .دیانضباط هست یمشخصه که چقدر ب دیایخودتون هم بر نم  یمراقبت کارها یواقعا از عهده  ـ

 . متقابال اخم کردم: بلند شدم میاز جا ـ

. فکر  دیخودخواه  یلیشما خ  هیچ دی دون ی. و کارم کامال مشخصه. اصال مدمیمن زحمت خودمو کش ـ
 .  دیبگ  دیتون یدلتون خواست م  یهر چ دیاستاد هست دیکرد

 زد:  ادیو فر دیکوب  زیکف دست محکم به م با

 د؟ یزن یحرف م یبا ک  دیمتوجه هست ین یخانم ام ـ

  یگشتم تا دق و دل یم  یجگرم گذاشته بود کالفه و دنبال کس  یکه حسام رو یاز داغ یمن که حساب  ـ
و رخ به رخش   دمیکوب زی م یرا به هم فشرد، دستام را متقابال رو میکنم. دندان ها یرا سرش خال  میها

 گفتم: 

  . انضباطم هم به خودمم مربوطه.یبه منو ندار   نیکه باش ؛حق توه یاستاد هیچ ـ

 .دیو باخشم غر دیکوب زیم یرو  گرید یشد. بار  یم نیی ما از شدت خشم باال و پا یهر دو ی نهیس

نداره به سالمت.   دهیچون فا دیا یسر کالس من ن گهی. ددیاز نظر من شما مردود هست رونیب  دیبر ـ
 پشتش را به من کرد و رفت.  



 رت یجدال عشق و غ

329 
 

که   یرا برداشتم و با بغض  فمیکردم. ک نیآن بود را نقش زم یو هرچه که رو دمی کش  زیم یرا رو دستم
زهرا بود.  یکارها یپشتش به من و مشغول برس ستادم،یزد به سمت در رفتم. ا یچنگ م میبه گلو

 بلند گفتم: یزدن هم نداشتند. با صدا کیشده بودند و جرات ج   رهیبه من خ  یهمه با ناراحت

 .  امی کالس نم نیا گهیفکر کرده نوبرش رو آورده منم د ـ

دادم،   هیتک واریبه من انداخت و با چند قدم بلند به سمتم آمد. به د یز ی . نگاه تند و تدیسمتم چرخ به
حرف تکان و آب دهانم را   یشدم؛ سرم را ب رهی به چشمانش خ میمستق دیلرز یقلبم از ترس م  نکهیبا ا

 و جا خورده ام.   دهیحرکتش ترس نیخواستم بفهمه تا چه حد از ا  یقورت دادم. نم 

 ؟ید یند ینترس نیتا حاال دانشجو به ا ه؟یها چ ـ

 را باال داد و لب زد. ابروانش

 . دیستیخوبه و نگران پول واحد افتاده اتون ن  یلیانگار وضعتون خ  ـ

 از آن دور گفت:  آرام

 استاد از خوب خوب تره.   ـ

 گرفت:  یستاد جالب ا یرو  یپوزخند

 به سالمت.   رونی . فعال بیر یبعدا بگ یتون یپس م ـ

 باز کرد. با همان پوزخند ادامه داد: میرا برا در

 . دیبه سالمت از نظر من شما رد هست ـ

 تلخ از کنارش رد شد:  یام چسباندم. با اخم نهیرا به س فمیک

 .  ستیترسم؟ اصال برام مهم ن یم یبه درک فکر کرد ـ

باال انداختم. نگاهش در نگاه ُتخسم قفل    ییو ابرو دمیبزنم. کج خند  ینوبت من بود که پوز خند حال
را به حرکت در آوردم. و محکم به ساق   میکرد پا یبود، لبم را به هم فشرم؛ همان طور که نگاهم م

 . دمیکوب شیپا
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 برو به درک.    ـ

 گفت:  یکن آخ  یل یرا باال برد و ل  شیپا کی

دانشکده  اطیکردم و به ح  یاز جانبش نشدم. به سرعت راهرو را ط  یگر ی عکس العمل د منتظر
 سر راهم دست بلند کردم.   نیماش  نیو به اول رونی ب  دمی. نگاه به اطراف کردم دودمیرس

 با حرص داد زدم:  دم یبه خانه رس یوقت

 کارم خراب بشه.  یسرم و باعث شد یغر زد  یاومد یمامان خانوم خوب شد؟ اول صبح ـ

 ؟ یکن یم هی شده؟ چرا گر  ی: چدیاز آشپز خانه خارج شد. پرس  مهیو سراس نگران

مبل کنار اپن نشستم. دست  ی. رودمیکوب  نی را باحرص در آوردم و به زم فمیک  دم؛یکوب  نیرا زم میپا
 : دم یکوب میپا یمشت شده ام را رو

 درس رو افتادم. نیفقط استاد اخراجم کرد و ا یچیه ـ

 . با لبخند گفت: دیکش  یبدنش شل شد و نفس مادر

از خود   ی ل یاستادت خ نیکه معلومه ا نجوری. دخترم غصه نداره ترم بعد. ادمی بده ترس   رتی خدا خ ـ
 شده.  نجوریاتفاق ا هیو به خاطر   یچقدر زحمت کش دمیفهم  یدم. ماون بو  یمن جا ه؛یراض

 دستانم گرفتم: نیرا ب سرم

 ترم نکن؛ اصال بره به درک..  وونهیام د وونهیمامان من د یوا ـ

 

نبود که!  ه ی. گردمیکوب یم میپاها یکردم.مشتم را رو هی بلند گر یو با صدا دمی کوب  نیرا به زم  میپاها
 .دمیکش ینعره م

 . شعوریاستاد ب نیبره به درک ا شااهللیخدا مشروط شدم. ا یوا ـ

با عجله قاشق     کهیبرگشت در حال  یآب قند وانیو با ل  دی نگران و با عجله به سمت آشپزخانه دو مادر
 و خم شد.  ستادیا میروبرو یچرخاند با نگران  یم وانیل  نیرا ب
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 . دهیکه به آخر نرس ای سرت. دن یافد ه؟ یکارا چ نیدخترم ا ـ

 کرد و مهربان نگاهم کرد:  کی آب قند را به لبم نزد وانیام را گرفت؛ ل  شانه

 کارم.   ن یبشه. خدا منو بکشه با ا تی دردت بجونم بخور نذار قلبت اذ بخور

را به صورت مهربان و   انمینگاه گر ی. با دلخور دمیآب قند نوش یهق کردم. به اصرار مادر مقدا هق
 نگرانش دوختم: 

 خودمم حواسم نبود. ه؟یچه حرف نینگو مامان ا ـ

وارد شد.    بیپر از پرتقال و س  یا  سهیبا ک نیشد. پشت سرش رام انی باز و قامت پدر نما یورود در
 نگاهم کرد:  یهر دو همانجا خشکشان زد. پدر با نگران 

 ؟ یکن یم هی شده راز؟ چرا گر یچ ـ

ندادم و مثل بچه ها شروع به   یبر گشت. جواب  عیبه سمت آشپزخانه رفت و سر نیمد. رامسمتم آ به
 را در دست داشت سرش را تکان و جواب داد:  وانیل کهیکردم. مادر در حال  هیگر

 من شد.   ریتقص ـ

 : د یبلند غر یو با صدا دیکنارم رس نیرام

 . دی کرده؟ ِد حرف بزن تشیاذ یشده کس یچ ـ

 جواب داد:  مادر

بلند شد   م یطفل  نیبود. مدام سرش غر غر کردم. ا ختهیتو اتاق ر  لشیکردم وسا دارشیـ صبح رفتم ب  
مشروط  گهیآب رنگش زد و تمام کارهاش خراب شد. استادشم اخراجش کرد. االن م وانیو با پا به ل

 شدم.  

 به کمر گذاشت؛ سرش را تکان داد و چشمانش را بست:  یدست پدر

 بچه رو اخراج کرده. نیبا مگه چقدر مهم بود که ابا یا ـ

 بلند گفت:  یبا صدا نیرام
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 کنم.  شیحال رمیداد. م ی و فرصت دوباره بهت م یکه کار انجام داد دید یم  دیغلط کرده با ـ

 : دی را کش  شیو بازو دیبلند به او رس یسمت در رفت که پدر با گام  به

مشکالتم   ری دوباره برادرم را درگ نکهیا یکه بدتره. برا نجور یا شیبزن  یخوایپسر؟ مثال م یر ی کجا م ـ
 : ستادمینکنم بلند شدم و ا

سراغ اون استاد از خود   دیخواد بر ی. مشروط شدم به درک اصال دلم نم دیکن  یکار  دیخواد بر ینم ـ
 . تازه خودم زدمش داداش.یراض

 صدا گفتند:  کیبه من شدند،  هری خ  یخنده دار بود. هر دو با بهت و ناباور  نیپدر و رام نگاه

 ش؟ ی! زد؟یچ ـ

بر   یاستاد کرده بودم لبخند یکه نثار ساق پا یرا قورت دادم. از ضربه ا میرا پاک کردم، آب گلو اشکم
 لبم نشست. مسخ شده جواب دادم:

رو داشت گفتم بعدش با پا محکم به ساق پاش زدم.   اقتشیل  یاخراجم کرد. هرچ یبله که زدم. وقت ـ
 کرد بچه پرو.  یم  یل یداشت از درد ل دمشیکه د یبار   نیآخر

 به صورت زد: یچنگ مادر

 ؟یبود کرد یچه رفتار  نیخاک به سرم. دختر ا یوا ـ

 از خنده منفجر شد. مستانه سرش را تکان داد: نیباال انداختم. رام یا شانه

 .ی خودم  یول ابج یا ـ

 لب زد:  ینشست و به آرام یمبل  یرو دیخند یکه م یدر حال  پدر

 . یبرگشت به کالس نگذاشت یبرا ییجا گهید یچیه ـ

و مشروط شدنم را به جان   دمی راحت کش  یعوض شد. نفس  نیرام یو خنده ها  یخانه با شوخ َجو
را لعنت کردم. انگار روزگار با من چپ افتاده بود. با رفتن   فتهی و در دل استاد بد اخالق و خودش  دمیخر

رفتن به دانشگاه را  یها سرم آوار شد. قلبم درد گرفت و مشروط شدم؛ رو یبدبخت   حسام تمام
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 یحوصله  یزنگ زدند ول   یکی  یکیخواستم باعث آزار برادرم شوم. تمام بچه ها   ینداشتم. در واقع نم
ام کرده  وانهید شی کس را نداشتم. شب موقع خواب فکر حسام و تدارک عروس چیبه ه  ییپاسخ گو

هم   وکنارش  یجز من روز عروس  یکردم کس  یفکر نم چگاهی . هستمیبود و تا سحر به حال خودم گر
.  صبح زود قبل  دیکش  یم ریشد قلبم ت یم  کینزد یاز حد به کس شیحسام ب  نکهیقدمش باشد. از ا

داخل آشپز خانه   یاز اتاق خارج شدم. سرک دهیکردنم وارد اتاق شود مانتو پوش دار یب  یمادر برا نکهیاز ا
 . مادر مشغول تدارک صبحانه بود. جلو رفتم: دمیکش

 . ری سالم صبح بخ ـ

 پر محبت و با لبخند نثارم کرد:  ی کرد نگاه  یرا را قاچ م  ری که قالب پن یحال  در

 . یشد داری. زود ب ریصبحت بخ زمی سالم عز ـ

 پر گفتم:  یبزرگ زدم و با دهان  یگرفتم گاز  ری نان و پن یرفتم و سر پا لقمه ا جلو

 دانشگاه کالس دارم.  رمیم ـ

را  می. قدم هاردیکنم بلکه دل نا آرامم آرام گ  یرو ادهیپ  یخواست کم  یسرعت خارج شدم. دلم م به
شکسته شدنشان به   یو صداشده بودن  سی داشتم. بر اثر باران خ یبر م   یزرد و نارنج یبرگ ها یرو

  به یطوالن  یشکستم. بعد از مدت   یصدا م  ی. درست مثل من که در درون آرام و ب دیرس ی گوش نم
  یکس  نکهیوارد دانشگاه شدم. بچه ها محاصره ام کردند. قبل از ا یگرفتم. وقت یمقصد دانشگاه تاکس

 با اخم دستم را باال بردم:  دیبگو یز یچ

نحس اون استاد اخمو و از خود    خت ی بده. همون بهتره که ر میدلدار ایبزنه  یحرف  یخواد کس ینم ـ
 . نمی ب یمچکر رو نم 

به   یتوجه  نی کوچک تر نکهیآمد. بدون ا رونیب  دیراهرو شدم. از شانس بد من استاد از اتاق اسات وارد
برگشتم و   به عقب ز یکرد ت می من تنظ یاو بکنم. با اخم از کنارش رد شدم. نگاهش رو با قدم ها

 باال انداختم.  ییابرو

 

 ؟ یکن  یچرا نگاه م هیچ ـ
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 زده دستش را در هوا تکان داد:  بهت

 انگار مشروط شدنت بس نبود. ـ

 را در هوا تکان دادم و شکلک در آوردم.   دستم

. از اول صبح مادر شروع به نظافت و برق  دیفرا رس یگذاشت. بالخره روز خواستگار  یروز با کالفگ اون
خواستگار  دنید یبرا یا زهینهار آمدند. اصال انگ  یختن خانه کرد. خانم بزرگ و آقا بزرگ برا اندا

بودم. سر   هآماده کرد  ی نه گفتن حساب کی ینداشتم. جواب مشخص بود. از همان صبح خودم را برا
 زد:   یخوب جناب خواستگار گفت. لبخند اتیناهار آقا بزرگ از وجنات و خصوص 

  یبدون اگر هم جوابت منف نویکه ممکنه عاقالنه فکر کن. ا ییتا جا  یول  ستیدر کار ن یدخترم اجبار  ـ
  زی معروف و خوش نام تبر یرهنمون از خانواده ها  ی. خانواده یباشه باز همون راز مهربان خودم

 . هیکرده ا لیهستند. داماد هم پسر خوب و تحص

  زیم یدستم که رو یه کنارم نشسته بود دستش را رو. خانم بزرگ ک میداد یدر سکوت گوش م  همه
 بود گذاشت و گفت: 

 هم هست.   یپ یماشااهلل جوان خوش برو رو و خوشت  ـ

  دبایزد. شا  ینشسته بود قاشق دستش را داخل بشقاب گذاشت و مهربان لبخند میکه روبرو پدر
 . ستیدر کار ن  یخواست مرا خاطر جمع کند که اجبار   یلبخندش م

 .  ری بگ میراحت تصم الیا خ دخترم ب  ـ

 لب زدم:  یارام  یانداختم؛ با صدا ری رو به ز سرم

 چشم بابا جون. ـ

.  دمیپوش ی بود. مادر اصرار داشت چادربپوشم. کت و دامن صورت  ک یورود خواستگار ها نزد ی لحظه
. تمام لباس ها را مادر از قبل آماده  دمیو قرمز داشت مرتب پوش  یصورت   بیبود و ترک یکه آبرنگ  یشال

زنگ   یبودم که صدا نهیآ یکرده بود. قلبم به تپش افتاد و استرس سراسر وجودم را گرفت. جلو 
از   نیرام یلبم کردم. صدا دنی. دلهره گرفتم و شروع به جو زدی در من فرو بر یز ی باعث شد چ فونیآ

 . دیپله ها به گوشم رس نییپا
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 .دنیرس  ایراز ب  ـ

از پله ها   دنیراه در حال دو نیتخت چنگ زدم. ب  یدرشت را از رو یبا گل ها  یجله چادر گل دار ع  با
 زد.  یسر کردم. به آشپز خانه پناه بردم. مادر تند تند حرف م

 . ایب میدخترم آشپزخانه بمون هر وقت صدات کرد  ـ

را   شانیاحوال پرس یزدم که صدا ی قورت دادم و با دست صورتم را باد م  یرا به سخت میگلو آب
 یبزرگ پناه بردم. دستان لرزانم را مشت کردم. نفسم را به تند یدرنگ به ته آشپزخانه  ی. بدمیشن

 . نمی خواستگار را بب یخواست چهره  یدادم. اصال دلم نم یم رونیب

هر چه تمام تر از   ییبایشدم. مادر با ز یگل درشت آب  یبه فنجان ها  رهینشستم و خ یصندل یرو
و نرگس   د یرز سف  یپر از گل ها ی گذشت. مادر با دسته گل بزرگ قهیبود. چند دق دهیح زحمت کشصب 
  ستآب گذاشت و سپس د ریآورد و ز رونیب  ییباال نتیرا از کاب  یبلور  یوارد شد. جا گلدان  یراز یش

  ییچا ختنی اپن گذاشت.سپس به سمت سماور رفت و شروع به ر یرا داخلش گذاشت و رو  بایگل ز
 گفت:  یآرام ی. با صداکرد

اهلل پاشو    ایشده.   یدیبودمش االن جوان رش دهیبچه که بود د یدخترم پاشو. ماشااهلل عجب پسر  ـ
 . ینیس  یتو زهی . حواست باشه نراریب  ختمیرو ر ییچا

 را از دستش گرفتم:  ینیشدم، با استرس س بلند

 تو دهنم. ادیمامان قلبم داره م یوا ـ

 دندان برد.  ری را ز  لبش

 .ید یاالن بله رو م نیهم شی نی. نگو اگه بب سیه ـ

که   کشانی به دست دنبالش راه افتادم کنار پدر نشست. نزد ین یو از آشپز خانه خارج شد. س دیخند
 شدم. سالم دادم: 

 . دیسالم خوش آمد ـ

 گشاده جواب داد: یرهنمون بزرگ با رو یآقا
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 ان شااهلل؟  یبه به عروس خانوم سالم بابا جان خوب  ـ

 جواب دادم:  یآرام به

 خوبم ممنونم.  ـ

  کیهم سن و سال مادر و خانم رهنمون بزرگ انداختم. هر  یبه دو دختر جوان و خانم  ییگذرا نگاه
به من انداختند. هنوز جرات نگاه کردن به خواستگارم را   یگونه ا داریجواب سالم مرا دادند و نگاه خر

گرفتم.   واستگارمخ یرا روبرو ییچا  ینیرا قورت دادم و س  میرا شروع کردم. آب گلو ییراینداشتم. پذ
  زی ت شی گره خورد. انگار او هم متعجب شده بود از جا مینگاه متعجبم در نگاه متعجب مرد روبرو

 . میبلند و متعجب گفت یا فشردم. هر دو با صدادستم ر ین یس یبرخواست. لبه 

 ؟ یتو هست یچ ـ

 . میبه اطراف نداشت   یما تا حد امکان باز و گشاد شده بود. توجه یهر دو چشمان

 و گفت:  دیبزرگ حند آقا

 . بهتر شد.  شناسندی به به فکر کنم همو م ـ

 : دم یوسط گذاشتم و به سمتش چرخ زی م یرا رو ین یاخم س با

 منو از کالس اخراج کرد.   روز یآقا د نیشناسم ا یبله م ـ

 گفت:  یشدند. استاد گرام به تند ری به ما خ  ری شده بودند و مات و متح جیگ همه

فشردم. با حرص به  شتری. دست مشت شده ام را بینکن  یسر کالس من بلبل زبان  یخواست یم ـ
 شدم.    رهیچشمانش خ 

 حقت بود.    یباش سرکالس خودخواه ن نقدریا یخواست یتوام م ـ

 گردنش را چرخوند:  ـ

 ؟ ید ینم  لیو کار خوب تحو ینظم یِا ...حقم بود؟ به من چه تو ب ـ

 هم متقابالً گردنم را تکان دادم و گفتم:  منم
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من کارمو آماده کرده بودم و فقط به خاطر   یدیاتفاق بود. شما که د کیفقط   ستمینظم ن ی_  من ب
 طور شد. نیاتفاق ا کی

 گفت:  یلحن تند و عصب همان با

 بخشم.   یاون رو که نم  یچ یکه به پام زد یاونارو ببخشم لگد ـ

 باال دادم:  ییابرو

 نباشم. بعدشم حقت بود زدم.  یهمون بهتر سر کالس جناب عال  یاوال من نخواستم ببخش ـ

 

 را ساکت کرد.  مانیرهنمون بزرگ هردو یصدا

 ه؟یچ هیقض مینیبب   دیزن  یبچه ها چه خبرتونه؟ چرا درست و درمان حرف نم  ـ

شده بودند.   رهیبدو کردن ما خ  یک یو به  ستادهیشدم. همه سر پا ا انیاطراف یمتوجه نگاه ها تازه
 . دمیپنهان نماند. شرم بزرگتر ها مرا گرفت و آرام کنار کش دمیاز د  نیرام  زیر یخنده 

 

دندان بردم؛ به   ری. لبم را زدیشد. با اخم مرا به عقب کش دهی. نگاهم سمتش کشدیرا کش میبازو مادر
 رهنمون رو به استاد گفت:  یشدم. آقا رهیفرش خ  یرنگ یگل ها

 چه خبره؟   میما هم بدون دیبد حی خب توض ـ

 رو به جمع دستش را دراز کرد:  پدر

 کنم.  یم یعذر خواه  دیببخش دین یبش دیبفرمائ  ـ

رهنمون با همان    یبدنش قفل کرده بود. دوباره آقا یبود و هر دو دستش را جلو ستادهیسر پا ا لیکم
 گفت:  تیجد
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 .  میمنتظر لیکم ـ

 جواب داد:  یبه من انداخت. با لحن محکم  ینگاه کوتاه استاد

وع کردند.  رو شر  ینظم   یکالس من بودند. از اول  ورود به کالس ب یخانوم دانشجو نیآقا جون ا ـ
 برام نگذاشتند از کالس اخراجش کردم.  یراه

 زد. ادامه داد.   یبه من انداخت؛ پوز خند یچشم گوشه

 . دندیفکر کنم به حقشون رس ـ

 ُگر گرفته گفتم: ی. با چهره ستادمیکردم و ا یاخم

 سرتون آمد.   ییهر بال ستمین مونیمن اصال پش دیکن  ینم نییشما حق تع  دیببخش  ـ

 باال انداخت:  ییابرو

  شیچند قدم بر داشتم و روبرو ؟یکن  یم ی باز بلبل زبون  یدرس مشروط شد نیخوبه شما با ا ـ
دلم   یکردند. ول یکه سرزنش وار نامم را بر زبان جار  دمی شن  یپدر؛ مادر, آقا بزرگ را م ی. صداستادمیا
شدم مردمک چشمم به  رهی به چشمانش خ خواست به استاد بفهمونم که شکست خورده خودشه. یم

 رقص در آمد: 

 . یکجا قرار گرفت  یبهتره بدون  یکه دور برداشت ستیدانشگاه ن نجایجناب ا نی بب ـ

 را جمع کرد. با خشم گفت:  صورتش

 خوردم اخراجت نکردم.   نیو من زم یخراب کرد  مویکه صندل یمن اشتباه کردم همون روز  ـ

 : دمیمادرش را از پشتم شن یصدا

چه   ی. واقعا رو دیکرد فیمحترمش تعر یخانوم و خانواده  نیاز وجنات ا یلی شما که خ آقاجون
 . دیهمه اصرار داشت نیا یحساب 

به چهره اش    یوسط مجلس قرار داشتم. با طعنه دستش را تکان داد. اخم با یسمتش بر گشتم. تقر به
 نشاند. 
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 . یداره پسر منو هدف گرفت یجنگه؟ چه معن  دانیمگه دانشگاه م ـ

 کردم:  شی شد. با بغض صدا دهیکش  نیکرده بودم. نگاهم سمت رام سکوت

 داداش.  ـ

درنگ  مرا از آن وسط   یرا به  سمت مادر استاد دوخت؛ بلند شد. دست مرا گرفت و ب زشیت نگاه
 زرگ کردم: همه چرخاند و رو به رهنمون ب  نی. نگاهش را ب میپشت مبل ها قرار گرفت دیکش رونیب

بد گفتن نسبت به خانواده و خواهرم    ای نیمن هر نوع توه یول  دیخوام جسارت منو ببخش  یعذر م ـ
 . رهیتونم ببخشم. با اجازتون راز به اتاقش م یرو نم 

در  یها  افهیبودند. با ق ینازک کرد. خواهرانش که هر دو چادر  یاستاد نشست و پشت چشم مادر
 هم به من چشم دوختند و پچ پچ کردند.  

 : د یغر یمحکم  ی. با صداستادیو ا دیکوب  نیرا به زم شی آقا بزرگ دهان باز کرد. عصا بالخره

  ای پسرم حق با شماس توام ب نی . رامنمی بب  نیبش  ای! راز بهیزیخوب چ  ای شرم و ح یکم گه؛ید هیکاف ـ
 .  نیبش

 به استاد انداخت:  ینگاه

 .  نیشما هم بش ـ

. استاد هم سر می. کنار هم نشستمیجلو رفت   نیصدا من و رام  یآقا بزرگ چنان با تحکم بود که ب انیب
 نشست.  شی سر جا ریبه ز

 خودش را جابجا کرد.  یپدر جناب استاد به حرف آمد.کم  بالخره

 آمد.  شی که پ  ییخوام بابت حرف ها  یمن عذر م ـ

 جواب داد:   عیسر پدر

  ه؟یحرف ها چ نینه ا ـ

 صاف کرد:  یا نهیآرام هم صحبت مادر استاد شده بود. سپس س یبزرگ با صدا رهنمون
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 رو بکشند.   گری. همدمیریجوون ها رو نگ  نیا یخب فکر کنم اگر جلو  ـ

 را سمت استاد چرخاند.  سرش

  نجایا ی موضوع مهم یبرانداره. ما  یجان موضوعات دانشگاه شما به ما و بحث ما ربط  لیکم ـ
 . میهست

 به من کرد.   رو

 .دیچون از کالس محروم شد  دیدم ناراحت باش ی. البته حق مدیکن یصبور   یدخترم شما هم کم ـ

 چادر گلدارش را مرتب کرد. با متانت گفت:  مادر

 کرد.  یم  هیبه خونه برگشت مثل ابر بهار گر یوقت دی رهنمون باور کن یآقا ـ

 نق زدم:  یآرام یبا صدا نهیضعفم رو بب خواستمینم

 . ستمیاصالً هم ناراحت ن ؟ی ِا مامان جان ک ـ

 خندان گفت:  یدندان برد. خانم بزرگ با چهره  ریحرفم لبش را ز با

 سر اصل مطلب.   می بر میخب بهتره بگذر ـ

 گذاشت. به هم نگاه کرند. لب زد:  شی میقد قیدست رف  یا رودستش ر ییبزرگ هم با خوشرو  آقا

دوتا چطور تا حاال   نیکار از دستمون رفت. من موندم ا  یبه وجود آمد که رشته  ییخب االن فضا ـ
 بودند؟   ده یو مشخصات ما نفهم  یلیفام یاز رو یعنیرو نشناختند؟!  گریهم د

بود    یکردم. با خودم گفتم: من که از اول قصدم جواب منف یم یچادرم باز  یبود و با لبه  نییپا  سرم
 گفت:  یدارم. مادر با دلخور  یخوب یحاال بهانه 

 . راستش...ادی ب  شیپ  یکه حرف ستندین  یفکر کنم خانم رهنمون راض دیببخش  ـ

 کرد و رو به آقابزرگ گفت:  یمکث

 خوام آقابزرگ.  یعذر م ـ
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 را به مادر استاد کرد:   شیرو سپس

  یعمل کرده. البته اجبار  نیبوده که چن یکردم حتما مورد تی رهنمون بنده دخترمو خوب تربخانم  ـ
 . ستیسر راه شما ن

که رهنمون  دیبگو یز ی به گردنش داد. دهان باز کرد چ یصاف تر نشست و ناز   یرهنمون کم خانم
 بزرگ دستش را بلند کرد:

 .  دیکرد تی . صد البته که شما دخترتون رو خوب ترب دی. سر کار خانوم حق با شماس ببخشدیاجازه بد ـ

 به من انداخت:  یو نگاه  دیخند

 

نوه   یشما رو برا یمشتاق شدم دختِر همچون فرشته  شتریب  دمیو شن دمیکه د  زهای چ نیـ اتفاقا با ا 
 کنم.  یهمچون گلم خواستگار  ی

 را سمت پدربزرگ چرخاند.    سرش

 د؟ یکن  یقبول م یپسر ما رو به غالم ـ

 گشاد جواب داد: یآقابزرگ با لبخند ـ

 .  ادیم ش یپ یچ مین یدو جوان اول با هم صلح بکنند بب نیا  دیبذار یصد البته ول  ـ

 را گرفت:  کشی ش  یتیکبر ینفت  یکت آب  یبرخواست. جلو شی از جا لیکم

 م؟ یصحبت کن  یخصوص قهیچند دق شهیآقابزرگ م خوام یعذر م ـ

 بر خواست:   یبزرگ از جا رهنمون

 گفتن.  یبرا یدار  یچ  نمیبب   ایالبته پسرم ب ـ

 یاز سکته  نکه یاست و ا یجوابش منف  میکه داشت ییدلم قند و نبات آب شد. مطمئن بودم با دعوا در
رفتند. پدر   میداشت یمن خبر داشت. هم قدم پدر بزرگش شد و به ته سالن که مبلمان سورمه ا
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سرش   نیخم شده بود. رام  یتر صحبت کند کم یخصوص نکهیا یشده بود و استاد برا  دهیبزرگش خم
 گفت:  یآرام یو با صدا دیکنار گوشم کش ار

 . یه و توام راحت شدپاره! مطمئنم جوابش رد شی آت یسرش آورد ییعجب بالها ـ

 کردم:  کیبار من سرم را به گوشش نزد نیا

 چه مغروره؟  یدیحقش بود داداش د ـ

کرد و با خواهرانش در حال پچ و پچ   ی. مادر استاد با غضب به من نگاه مدیخند  زیر  زیر
 نشد...  بمیجز اخم نص یجواب  یزدم ول  شانیبه رو یبودند.لبخند

 

 با هم صحبت کردند.   یو پدربزرگش مدت کوتاه  استاد

داشت. پدربزرگش چشم بست و دستش را باال برد و به سمت   یز یسمتش بود که اصرار به چ نگاهم
شدن   کی. با نزددیکش یکرد به چانه اش دست م  یکه دنبالش حرکت م  یما آمد. استاد در حال 

 بزرگ نشست.   و کنار آقا دی. خندمیبرخواست یرهنمون بزرگ همه از جا

 شد.   یخ یتار یها  یاز اون خواستگار  یخواستگار  نیا دیتورو خدا، ببخش دییبفرما ـ

 آقا بزرگ زد.   یپا  یدستش آرام رو با

 سر اصل مطلب.  میخب بر ـ

 پاسخ داد. یی بزرگ با خوش رو آقا

 . دییبله بفرما  ـ

به من   یبود. نگاه کوتاه ینوران یو چهره ا دیکم پشت سف  یبا موها یمرد ریبزرگ که پ  رهنمون
 سرخ گفت:  یداد و با همان لبخند و گونه  رونیانداخت، نفسش را ب 

  لیمردم کم ریش  یشما، راز بانو رو برا یدختر خانم محترمه  امبر،ی و دستور خدا و پ ادی خب با  ـ
 . منتیو م  ریکنم. ان شاهلل با خ  یم یخواستگار 
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چشم بستم. بغضم مشغول خفه کردن  یدندان بردم و به آرام ری ز. لب را ختی ته دلم فرو ر کبارهی به
 خالص شوم.    یرسم  طیخواست از آن مح  یمن شد. دلم م

 که چشمانش داشت گفت:  یبزرگ چشم بست و به برق خاص آقا

 ان شااهلل.  رهیخ ـ

 گفت:  ی بود. به آرام لی استاد نگاهش سمت کم پدر

 خانوم رو سر کالس بر گردونه.  نیکه ا خوامیاز پسرم م زیقبل از هر چ   یان اشااهلل ول  رهیخ ـ

 جابجا شد:  یشد. استاد کم یدوست داشتم که موضوع عوض م  آخ

حد کالس    شونیکار رو بکنم واقعا ا نیتونم ا یبابا جان نم  ی . ولکنمی م یاز حضار محترم عذر خواه ـ
 رو گذروندن.

 با تحکم گفت:   پدرش

 االن موضوع فرق داره برش گردون سر کالس. ـ

 با همان لحن قاطع جواب داد. استاد

رو   زیهمه چ  کیبردم. که از نزد زدیکالس رو  یکردم و بچه ها نهیهز یچطور بر گردونم آخه؟ من کل ـ
اول  یخانوم فقط چند کلمه  نیدم ا  یم حی دارم در مورد بناها توض نیماش یو لمس کنند. تو  نندی بب

 راحت به خواب ناز فرو رفته بود.    الیچرا؟ چون با خ دیدون ی! مدهیمنو شن یها حرف

 خنده اش را کنترل کرد.    د،یلرز نیرام ی شانه

 .  دیداد یم حیتوض  یبهتر  یبهتر بود جا رهیگ  یخوابش م شهیم  نیراز سوار ماش ـ

زدند. ناراحت    یخند م  شیبه من ن  ونیمحترمش بجز آقا یهمه برده بود. خانواده  یمرا جلو یآبرو
 من نشسته بود. جواب دادم: یشدم. درست روبرو

گفته مخارج سفر ما رو   یگوش بدم. بعدشم ک دمیند ازیاستاد من از قبل مطالعه داشتم و ن  دیببخش  ـ
  ؟یذار   ی. منت ممیکردی پرداخت م دیگفت  یم د؟یبد
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 به من رفت:  یچشم غره ا پدر

 ز بسه تمامش کن.  را ـ

 کرد و چشمانم را بستم:  خیغرش رهنمون بزرگ مو به تنم س ی. صدادیگز یلب م مادر

نه  مایقد د؟یکن یبحث مسخره تون رو تمام نم  میهر چقدر از سر شب ما سکوت کرد گه؟یبسه د ـ
 . دیکدام حق حرف زدن ندار چیمجلس ه  انیزد نه داماد. چتونه شما؟ از االن تا پا یعروس حرف م 

 ادامه داد.  یاستاد تکان داد. با همان لحن تند و عصب  یاشاره اش را جلو انگشت

 نشنوم.   میحرف  چیسر کالس ه  یگردون  یدخترو بر م  نیفردا ا ـ

 به من کرد.  رو

هر   رهیچه نگ رهی وصلت سر بگ نیسر کالس. چه ا دیریم  یواقع یدانشجو کیشما هم از فردا مثل   ـ
باغ    دمیجنگ!؟ شا دونیم  ایفهمم اونجا دانشگاهه  ی.  من نم دیاطاعت کن  دیشما مجبور یدو

 .می دونست یوحشه، ما نم 

 کندم. خانم جون که تا به حال ساکت بود. گفت:  یام را با دندان م چاره ی پوست لب ب فقط

 . میامشب جمع شد یچ یبرا  میدیواال اصال نفهم ـ

 کرد.   کسیسرش ف یمادر استاد بلند شد، چادرش را رو ـ

 .  میاومد  ین یشب نش میکن ی.فکر م دیادامه ند امدهین  شیپ  یبهتره تا بحث ـ

 گفت:  نیسنگ یبزرگ با تحکم و اخم رهنمون

 وس. عر نیبنش ـ

 در هم نشست.  یو صورت  ضی غ با

 بزرگ رو به پدر کرد. هنوز اخم داشت:  رهنمون
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  یمشخصه! دکترا لیپسرم کم ط ی. شرامیخوا یکه ما دختر شما رو م  نهیخب پسرم کل مطلب ا ـ
داره، االنش  نیداره و کار و بارشم خوبه، خونه و ماش یداره، استاد دانشگاهه و دفتر مهندس  یمعمار 
  طنتیش  نیکه دختر شما باعث ا هیباعث خوشحال نیکودک درونش فعال شده که البته ا نیرو نب

 هم هست.   یمومن و نماز خوان ی. بچه دهش

 را به سمت پدر دراز کرد:  دستانش

دست شما هر شرط و   یچ یو ق ش ی . رهمیزندگ   یو دلخوش دمهیکه نور د لیپسرم کم یاز معرف نمیا ـ
 منت.  ده یبه د دیدار یط یشرا

 جابجا شد:   یزد. پدر کم یلبخند م  تیبزرگ با رضا آقا

 دی. اگر اجازه بدمینظر دخترم رو هم بدون  دیاجازه بد یندارم. ول  یواال تا آقاجون هست من حق ـ
 فرصت فکر کردن داشته باشه. یکم

 کرد: دییاستاد هم تا پدر

 فکر کنند.   دیبله البته که با ـ

 بزرگ استاد که مدام با خانم بزرگ در حال پچ و پچ بودند به حرف آمد.  مادر

دوجوان   نی ا دیبه مجلس امشب ما نداشت اگر اجازه بد یدانشگاهشون که ربط  یخب جدا از دعوا ـ
 صحبت کنند.    یبا هم خصوص  یکم

 گشاد شده گفت:  یچشمان را به شدت به سمتش بر گرداندم. استاد با  سرم

 ؟ ینه مادر جون چه حرف  ـ

 بزرگ جواب داد: رهنمون

 .  ادیم شی حرف پ ـ

 جواب داد:  یبه آرام شیشگیبا همان متانت هم مادر

 تونند صحبت کنند.  یاشکال نداره م  ـ
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اخمو داشتم؟ نگاه ملتمسانه ام را به مادر   یآقا نیمن با ا  یُگر گرفت آخه چه حرف خصوص بدنم
 چشم بستم:  یپدر لحظه  یرا بر گرداند. با صدا  شیرو  یولدوختم 

 کن.  ییرو به اتاقت راهنما لیدخترم راز پاشو آقا کم ـ

 لب زدم:  یآرام یدوختم و با صدا نی را به رام زانمیگر نگاه

 داداش! ـ

 گفت:   یزد و به آرام  یلبخند

 نگران نباش دست از پا خطا کنه خونش حالله. یبرو آبج  ـ

رد شدم. استاد   تی جمع  نیبلند شدم. از ب ینثارم کرد. به سخت یبخش نانیهمراه لبخند اطم یچشمک
به صحبت نداشت. عرق سرد به پشتم نشسته و قلبم به شدت   یلیاو هم تما  ایهنوز نشسته بود. گو

  میدعا نوزو بره. ه  زیهمه چ ریکن بزنه ز یکار  هیخدا  یکرد. در دل دعا کردم: ا   ی م یقرار  یب نهیدر س
 تمام نشده بود که رهنمون بزرگ رو به استاد کرد: 

 پاشو پسرم پاشو.  ـ

 خودش را جابجا کرد و سپس بلند شد.   یکم

کرد. به ناچار از جلو حرکت کردم، او هم پشت سرم   یو بدنم خال  دهیکش نییلبم ناخواسته رو به پا  ـ
 : میدیپدر استاد را از پشت سر شن یاشت. صداد یقدم بر م 

 . بحث دانشگاه تمومه ها. دیدر مورد خواسته هاتون حرف بزن  دیبر ـ

 جون هم با خنده گفت:  آقا

 ها.  دیرو در حد ُکشت بزن گریهمد د یها نر هیبحث زندگ ـ

. در سکوت  میزد  یاز خنده منفجر شد. از پله ها باال رفتم در دل گفتم: کاش همونجا حرف م سالن
همچون خوره به جانم افتاد.  یز یبود که  چ رهیدستگ یدستم رو میدیآمد. به اتاقم که رس یدنبالم م
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اک  ! خ؟بردمش ینبود. چطور به اتاقم م شی سر جا زیچ چیزلزله آمده بود و ه   شهیاتاقم همچون هم
 و گفتم:   ستادمیبر سرت راز. به خودم ناسزا گفتم. به سرعت پشت به در ا

 اون اتاق.  میبر ـ

 لبش نشست:  یگوشه  یباال انداخت و لبخند ییابرو

 اونجا اتاقتونه؟  ـ

 تکان دادم:  نیرا به طرف سرم

 اونجا.  دییآره بفرما  یعنیها؟ نه ...  ـ

 کرد.   یثیخب  ی خنده

 . میاتاق صحبت کن نی خوام ا  یمن م یول ـ

 در بود:  ی رهیدست گ یهنوز رو دستم

 اونجا.  دییشه بفرما  ینه...نه آخه نم ـ

دستم را برداشتم. در را باز کرد و وارد شد. و من از شرم   عی برد سر  رهیآمد، دستش را سمت دستگ جلو
کرد. به  یاطراف نگاه مگشاد به  یتوانستم سرم را بلند کنم. انگار تعجب کرده بود. با چشمان  ینم
 از خنده منفجر شد:  کبارهی

 اومده؟  یشتر یده ر یزلزله   نجایمن ا یخدا یوا ـ

 .  دیرا باز کرد و چرخ دستانش

   ؟ینفس بکش   یتون  یم  نجایواقعا ا ـ

 شدم و غرق نگاه خندانش گفتم:  زیت

 به خودم مربوطه.  نیکار داشتم. بعدشم ا ی لیامروز خ ـ
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اتاقم بود.  یبه لب داشت و با نگاهش در حال وارس ی ز یود و لبخند تمسخر آم ابروانش باال ب هنوز
شد،   یتر نم  عیضا نی. از ادمیدرهمم دو یو به سمت لباس ها دمیام شد. لب گز نهی نفسم حبس س

کرد. چنگ بردم و جمع کردم. همان جا زانو زدم و   یم ییخودنما غشیبا آن رنگ بنفش ج رمیلباس ز
 لباس ها را باز کردم و همه را داخلش گذاشتم.  یکشو

 . دمیخنده اش را پشت سرم شن یصدا

شه.  یاتاق شتر با بارش گم م نیتو ا  ،یدیو بدون تمرکز انجام م فیواقعًا مشخصه چرا کارهاتو کث  -
 نم؟ی االن من کجا بش

 

  زیر یکه باعث شده بود رگ ها  یت یو صدا دار بستم. بلند شدم و با عصبانکشو لباس را محکم  در
 گفتم:  فتد،یام به نبض زدن ب قهیشق

 د؟ یبه اتاق من دار کاری خواستم فضولم رو بشناسم. شما چ یم  هیچ یدون یاصال م -

 

 و به سمتش چرخاندم.  دمیکش رونیرا ب   زمی پشت م  یصندل

 . دینزن دیاتاق منو د نقدری. ادی ن یبش نجا ی ا دییبفرما -

 

 زد.  یپوزخند

 . دهیاز شما به ما رس دینیشه. خودتون بش  ینم دهیسوراخ دو بار گز کیآدم عاقل از  -

بغل    رینشستم و دستانم را ز یصندل   یتخت نشست. با سرعت رو یسمت تخت رفت و لبه  به
 نازک کردم و گفتم:  ی گذاشتم؛ پشت چشم

 نم. ک یاصرار نم د،یهر جور راحت -



 رت یجدال عشق و غ

349 
 

استاد گونه اش را به خود   یجد یداد و دستانش را در هم قفل کرد. دوباره چهره  رونی را ب  نفسش
 گرفت. 

صحبت کرده بودم و از شما   یمن قبال با شما تلفن  ینی خانوم ام دین یسر اصل مطلب. بب میخب بر -
 . میکرد دایکنم که کامال نسبت به هم شناخت پ  یفکر م یول میبا هم آشنا بش  شتریخواستم ب

. در مورد ازدواج ،آقاجون و بابا از  دیسرکالس حاضر بش  ندهیآ یدستور آقاجون شما جلسه  طبق
خانواده وصلت داشته  نیکرده بودند و اصرار داشتند من با ا دیو تمج فیتعر یل یشما خ یخانواده 

  ادی ز ماش  یمان یبا اامر راسخ بودم چون از نجابت و  نی هاشون به ا فیبا تعر  دنتونیباشم. قبل از د
 حاال...  یبودم، ول دهیشن

 

 حرفش گفتم:  یزدم و در ادامه  یبه فرش شد. پوزخند  رهیخ ر ی کرد و سر به ز سکوت

 درسته؟ د،یروبرو شد  ضیدختر شلخته؛ خوش خواب و مر هیحاال با   یول -

 

 به چشمانم شد، ادامه دادم:  رهی بلند کرد و خ سر

  فیشما تشر نکهیا یکه حرف، حرف بزرگ تر ها باشه. من برا نیامن از اجبار متنفرم به خصوص  -
بندازم.   نی آقا جونم رو زم یرو دی بد بود، چون گفته بودند حق اعتراض ندارم و نبا یل یحالم خ دیاریب

 نیبه ا یاصرار  چیدست به دست هم داد و منواقعا به سکته داد. من ه گهیامر و مشکالت د نیهم
دونم هم خودتون و هم مادر و  ی. مدیخودتون مخالفتتونو اعالم کن دی ازدواج ندارم لطف کن

 .دیهست یناراض دیبگ  دی. کامال مشخصه. پس لطف کندیست ین یخواهراتون راض 

 

 .دیحرفم دو انیم

 گفته مخالفم؟!  یک -
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 گشاد شد و دهانم که باز مانده بود را به حرکت در آوردم.  چشمانم

 !د؟ یو با توپ پر اومد دی شما که از سر شب با من سر جنگ دار د؟یستی مخالف ن  یچ یعنی -

 

برام با ارزش تره. بنده نگفتم کامل موافقم.  یز ی خانم من برخالف شما حرف بزرگترها از هر چ  دینیبب  -
 منو آقاجون گفت.  طی شرا د، ی. شما هم فکراتون رو بکنمیفرصت بد گهیبه هم د یمدت

 

 .دیکه مخالف  د یبه فکر کردن ندارم، لطفا بگ  یاز یمن ن یول -

 

 چشم بست.  یرو باال آورد و لحظه ا دستش

خواستم به شما هم فرصت فکر کردن بدم. البته الزمه قبلش چند نکته رو در    ،یدختر چقدر عجول -
.  ستین یچادر بپوشه، البته اجبار   ندمیخواد همسر آ یدلم م نکهیکنم. اول ا انی ک بمشتر  یمورد زندگ 

 ذارم و احترام همسرمو دارم.   یکم نم یز یچ  چیه میزندگ یمن برا

  یصندل یدسته  یجابجا شدم و دستم را رو ی. کمدم یحرفش دو انیبار من م  نیکردم و ا یاخم
 گذاشتم. 

 پوشم.  یو در ضمن من چادر نم دیدون یمن سکته کردم م  -

 

 . ستادمیو متقابال بلند شدم و ا دمیترس یبلند شد و جلو آمد. لحظه ا یتند به

 اخم گفت:  با

موارد  نی بدم ا یاگه من بخوام جواب منف  دی. بدون دیکن یسکته سکته م یخانوم، ه دیدست بردار -
موضوع  ن یدم. ا یمشترک قرار م  یرو مالک زندگ یمهم تر  یزهای . من چستیمن اصال مهم ن یبرا

 .یر ی بگ یکه سرسر  ستی مثل درس خوندنت ن
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 قورت دادم و لب زدم:   یرا به سخت میگلو آب

 خوام.   یاما من نم -

را  میها قهیبه صورتم نشست و چشم بستم و شق   یاز اتاق خارج شد. اخم عیسمت در رفت و سر  به
شدم. دست به زانو   رهی به در باز مانده خ  یزانو زدم. مدت نیم ز یحال شده بودم، رو یماساژ دادم. ب

 بلند شدم.  یگرفتم و به سخت

سست   ییو با پاها یشد. از پله ها به آرام یرفتم، وگرنه آقا بزرگ ناراحت م یبدرقه اشان م یبرا دیبا
رفتم. مغزم قفل کرده بود.هنوز نشسته بودند و مشغول خوش و بش بودند.   نیی مشوش پا  یو افکار 

کردم   یخال  بآ یمقدار  خچالیرا برداشتم و از آب سرد کن  زی م یرو وانیبه سمت آشپزخانه رفتم و ل
به جمعشان  ای چه کنم، همان جا بمانم  دیدانستم با ی. تپش قلب گرفته بودم و نمدمیو سر کش

 زد: می. مادر صداوندمیبپ

 گلم. ایراز مامان جان ب  -

 

  یکنار مادر جا یرا آرام برداشتم و به آرام  میقبل، قدم ها  ی بار برخالف ساعت نیرا مرتب کردم. ا  چادرم
 : د یپرس ییگرفتم. خانوم بزرگ با خوشرو

 ؟ی گرفت  میدخترم تصم -

 

 و به استاد کرد.ر  ییتکان دادم. رهنمون بزرگ با خوشرو نیفقط سرم را به طرف  ن،یبه زم  رهیخ

 ه؟یچ  میخب پسرم تصم -

 نگاهمان در هم قفل شد.  یا لحظه

رو به جمع بزرگوارتون اعالم  یینها  می. ان شااهلل تصممی فکر کن یشد مدت نیبر ا میواال آقاجون تصم -
 کرد.  میخواه

 کند.  یحد با نزاکت و مودب صحبت م  نی بودم چطور تا ا مونده
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  ییرایبعد عزم رفتن کردند. بعد از بدرقه اشان پدر وارد پذ  یگفتند. مدت یانشالله رهیجمع خ   بزرگان
 شد و گفت: 

 

 چه طرز برخورده؟  نیجنگ؟ ا دانیم ایدانشگاه  یر ی تو م دختر

 بود بر داشتم:  وهی را که پر از پوست م یخور  وهیم یها بشقاب

 آقا مدام با من سر لج داره. نیبابا جون به من چه ا  ـ

 شد با خنده گفت:  ییرای پذ یظرف ها یهم مشغول جمع آور  نیرام

 کردند.  یم یحال داد عجب کل کل   یلیخ یوا ـ

 را با دستمال مخصوصش پاک کرد و گفت:   نکشیع  یبزرگ با خونسرد آقا

 بگم؟! هر دوشون مثل دو تا بچه دعوا داشتند. یاون لحظه موندم چ  ـ

 : دیداد. خند یرا ماساژ م  شینشسته بود و پا ن یزم  یخانم بزرگ رو ـ

 زد.  یشده، چقدر با متانت حرف م یدیجوان رش لی. ماشاهلل کم انیبه نظرم هردوشون به هم م ـ

 ظرف ها بود گفت:  یکه در آشپزخانه مشغول جمع آور  مادر

 باشه. یچ  مشیاال به دل من نشست تا راز تصمآره ماشاهلل. و ـ

کمک حال مادر   یدر امر نظافت خانه بعد از هر مهمان شهیکار را گرفته بود. هم یگوشه  کیهم  پدر
 بود. 

 پسر جوهر و جنم داره.   نیاز نظر منم ا ـ

 زباله را محکم بست و گفت:  ی سهیک نیرام
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منم  دمشیامشب که د یشده بود ول  تیاذ یلی خبود چون راز قبالً  یقبل از آمدنشون نظرم منف   ـ
ها تک خواهرم رو به کس   یراحت نیصورت بدم. به ا  یقات یتحق   دیموافقم البته گفته باشم خودم با

 دم.   یکسونش نم 

 را   میبودم که جواب منف یبودند و من مخالف؛ به دنبال راه یگفت و همه راض  یم یز ی کس چ هر

حسام بود. مشغول شستن ظرف ها بودم. که    یعروس یکنم. اصال تمرکز نداشتم تمام افکارم سو  اعالم
 پدر گفت: 

 .  میچهارشنبه حرکت کن میآماده ش دی . بامیحسامه دعوت  یپنج شنبه عروس  یراست

. به دی لرز یشد. دستانم م گریاز دستم رها شد و باعث شکستن چند بشقاب د کبارهیبه  بشقاب
که تازه وارد خانه شده بود سطل آشغال را به داخل   نیرا از دست داده بودم. رام حسام یراست

 آشپزخانه آورد گفت: 

و بشقاب   ستادی. مادر کنارم اششی مونم پ ی. راز که دانشگاه داره منم مدیبابا جان شما و مامان بر ـ
 شکسته را جمع کرد و گفت :  یها

 ! ست؟یدخترم چرا حواست  ن ـ

 را داد:  نیجواب رام  نیح  نیهم در

 .  نیایب دی مادر زشته با شهینم ـ

سخت بود که از فکر حسام   میبرا یل یکاره رها کردم به سرعت به سمت اتاقم رفتم. خ مهیرا ن  کارم
را بغل کردم.سرم را   میشده بود. المپ را خاموش کردم به تختم رفتم زانوها نیخالص شوم. قلبم سنگ 

بود و جانم   هتلخ شد میکردند. چقدر روزگار برا دنی. چشمانم قصد بارام گذاشتم دهیخم  یزانوها یرو
به سمتم آمد کنارم   نی چقدر گذشته که در باز شد. سرم را بلند کردم. رام دمیبود. نفهم دهیبه لب رس

 به سرم نشاند.  ینشست؛ سرم را به آغوش گرفت و بوسه ا

خواد با   ی. حاال که حسام م شهیروز فراموش م   کی نهایا یدلم .همه  زیآروم باش راز؛ غصه نخور عز ـ
 .یروزها رو پشت سر بذار  نیکن ا یتوام سع ادی سرنوشتش کنار ب

 : دم یو نال   دمیچی دستانم را دور کمرش پ دمی داشت. به سمتش چرخ نهیسرم را به س هنوز
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  یهمه زجر بکشم. چطور م  نیا دیخفه. چرا با یفهم  یشم. م  یدارم خفه م شه؛یداداش نم شهینم ـ
 باشه؟ گهید یتونه با کس 

 : دیرا به پشتم کش دستش

هم پسر   ل ی باش. به نظرم کم یبراش نمونده پس قو  ی حسام گرفتار شد و راه  یدون یراز تو که م ـ
  یبرن ول   یخوان عروس یدر موردش فکر کن. بابا و مامان م یلج نکن و درست و حساب ستین یبد

 . یبش  تیخوام اذ یبهتر باشه. نم نجوری. فکر کنم امیمونیم یم  نجایما ا

 : دمیکش یبغض آه با

خواد فکر کنم. دوست دارم   یاصال دلم نم  ه؟یچ یدون یفکر کنم م  یداداش سخته بخوام به کس ـ
 بشم. ز ی همه چ الیخی ب یمدت

 زدم:  م یهابا تمام غم  یبرادر دلسوزم فاصله گرفتم. اشکم را با نوک انگشتانم پاک کردم. لبخند از

 داداش نگران نباش من حالم خوبه. ـ

 شد:  انینما فشیرد ی. دندان هادیو خند برخواست

غم درونت رو   یوقت نذار کس  چی بخند ه  شهیهم یهست یقو ی لیدونستم خ  یگلم م یآبج  نیآفر ـ
 بفهمه.

 باال انداختم:  ییابرو

 . یفهم یمنو م یغم ها شهیتو هم  یول ـ

 : د یبه پشت گردنش کش  یرا جمع؛ مردمک چشمش اطراف را رصد کرد. دست  شیلبها

 هستم. یر ی بگ یم یپشتتم؛ هر تصم شهیبفهمه؛ بدون هم یمن نفهمم ک ـ

  یدانست؛ بعد از رفتنش سع یو مهربان شاکر خدا بودم فقط خدا م  دهیبرادر فهم  نیاز وجود ا چقدر
رفتن شدم.   یم استرس داشتم. صبح زود آماده شد یسر کالس حاضر م  دیبا  نکهیکردم بخوابم. از ا

قلبم شدت   دنیبا استاد روبرو شوم؟ نا خواسته تپ دی فکر بودم که چطور با ن یمدام در ا ری مس یط
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. مانده بودم چطور وارد کالس شوم که  دمیرس ریکه داشتم باز هم د یگرفت. با جود آن همه عجله ا
  قلبم شد. ختنیاز پشت سرم باعث فرو ر شیصدا

 انگار. یدی رس ری! دین یخانم ام  ـ

 بود. به خودم آمدم:  یاستاد جد ی. چهره اش همان چهره دمیسمتش چرخ به

 سالم...  ـ

 نازک کردم:  یرا تکان دادم؛ پشت چشم سرم

 .دی. شما که هنوز وارد کالس نشددمینرس  رید نکهینه استاد مثل ا ـ

 نشست:  میمن جا خورد. چشمانش گشاد شد و بهت زده به تماشا یاز حاضر جواب  انگار

 که. یار ی  یکم نم یتو بلبل زبون   بیدختر ،عج ـ

 هم سرم را به اطراف تکان دادم:  باز

 اصال. ارمینه کم نم —

 

دستش را خواندم.   عیسر یلیشد. قدم برداشت داخل کالس شود. خ ثی لبش بود خب یکه رو یلبخند
باز قبل از او وارد کالس    شیو با ن  دم یکش شی ر بود. خم شدم؛ خودم را جلوچهار چوب د یدستش رو

 .میبا هم داشت  یمتر یلیم کی یشدم. به گمانم فاصله  

دادم که بچه ها متوجه حضورم شدند. همه خوشحال شدند و   یزد و ماتش برد. سالم بلند  خشکش
 به همه دادم:  یرفتم و جواب کل  مینقشه کش زی. به سمت م دیپرس   یم یهرکس سوال

 چطور برگشتم.  دینپرس  گهیخب دوستان من بر گشتم حالم خوبه د ـ

 ست.  نش  شی صندل یهم وارد کالس شده و بعد از پاسخ دادن به جواب سالم بچه ها رو استاد

 رو به استاد کرد:  آرمان
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 راز برگرده. دیممنون که اجازه داد دیبخشنده ا  یلیاستاد شما خ  ـ

 نوشت. با اخم سرش را بلند کرد و محکم و با اخم گفت:   یم یز یبود و چ نییسرش پا  استاد

 .  دی. لطفا با احترام صداشون کندیاریچند بار بگم اسم خانوم.ها رو راحت به زبان ن ـ

 سکوت کرد.  چارهی مش محکم و تلخ بود که آرمان بکال چنان

 .  دیلطفا مراقب رفتارتون باش ستین یبخشش نیباره. بعد ا نی آخر نیا ین یخانم ام ـ

 گفت:   طنتی شدم. سارا سرش را جلو آورد و با ش فمی از ک لمینزدم و مشغول در آوردن وسا یحرف 

 سر کالس؟   یشده! راستش رو بگو چطور اجازه داد بر گرد  یرتیواو آقا چقدر غ ـ

 و با اخم گفت:  دیرا کش میندادم. بازو یباال انداختم و جواب یا شانه

 .  یحسام کن  نیگزیاستاد رو جا یوقت هوا برت نداره بخوا هیراز  ـ

 را به چشمانش دوختم. سرش را تکان و با اخم ادامه داد.  زمیت نگاه

 .ارمیاستاد مال منه! هر طور شده به چنگش م  ـ

 پاسخ دادم:  یمن اخم کردم. با تند نباریا

طرز حرف زدنت خوشم  نی. در ضمن اصال از ارهی گ یمن نم یحسام رو برا یجا یمطمئن باش کس  ـ
 .  امدین

 زد:   یتند حرف م تند

  ؟یدیپالتوشو داد پوش زدیچطور  نمیگردونه؟ بگو بب ی کنه و بر م  یپس بگو چرا مدام اخراجت م ـ
 همه به تو توجه داشت.   نیاصال چرا ا

را عوض کردم. شروع به طرح   تمینداشتم. جوهر راپ  ی قفل هم شد. اعصاب درست و حساب ابروانم
 زدن کردم. چشمم را بستم:
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بهت   یز ی چ هی ستی. ولم کن حالم اصال خوش ن شهینم  لی دل یگ یمکه تو  نا یزهرا تمامش کن. ا ـ
 من از خدامه. اریبه دستش ب ی. عرضه دار گمایم

بحث ما رو   لی خواست دل یسرش را تکان داد. م یچشم نگاهم به نگاه استاد گره خورد. به آرام ریز از
دونست    یشدم. زهرا اگر مانداختم و مشغول  نییبدونه. در عجب بودم که چرا تذکر نداد. سرم را پا

خواست فکر کند که   یکرد؟ اصال دلم نم یم یمن آمده بود چه فکر  یخواستگار  یاستاد برا شبید
بار به حسام زنگ   نیآخر یخواستم برا  یدزد هستم. کالس که تمام شد قبل از همه خارج شدم. م

و شماره اش   دمیکش رونیب  فمیرا از ک  لمیگرفتم. موبا شی رو را پ  ادهیپ  ریبزنم. از دانشگاه خارج و مس
 جواب داد:  عیسر یل یرا گرفتم خ

 بله؟ ـ

  شیصدا دن یرا به گوشم فشردم. با شن لیبود. با دست چپم موبا میمشک یپالتو بیدستم در ج کی
 قلبم گرفت: 

 ؟ یس...سالم خوب  ـ

 مکث کرد.   یا لحظه

 متوجه نشدم. دیببخش  ؟ی خوب   ؟ییآه... راز تو ـ

 کردم.   بغض

 از اول؟ ینشناخت یعنی ـ

 ؟یدار  یکار دارم شماره رو چک نکردم. خب جانم بگو کار  یلینه خ ـ

 چشم بستم.  یرا به هم فشردم و به آرام می حسام با حسام من فرق داشت. لب ها نیا

 نداشتم... فقط... ین... نه کار  ـ

 ؟ یفقط چ ـ

 دادم. رونیرا ب  نفسم
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   ه؟یجد متی حسام واقعا تصم ـ

 راز؟   یچ کار  یبرا ـ

 ازدواجت.  یبرا ـ

 : دیچ یبه گوشم پ دیترد  یب شی مکث کرد. صدا یکم

  یخوب ی تونم زندگ یم  نمیب یکنم م  یسرنوشت منه. فکرش رو هم م نیراز من فکرهامو کردم. ا ـ
 سرنوشتت.  یباشم. توام برو پ داشته 

 : دیاز گونه ام چک  اشک

 ؟ ی لعنت یذار  یعشقت م یچطور پا رو اد؟ی چطور دلت م حسام

 ؟یندار  ی. کار ستین یراه گهیراز... راز تمامش کن د ـ

 آوردم و اشکم را پاک کرد:  رونی مشت شده بود ب بمی ام گرفته بود. دستم را که در ج هیگر

 ؟ یواقعا دوستش دار  ـ

 گفت:  یبلند بای تقر یو با صدا محکم

 بله... بله دوستش دارم تمام.  ـ

را   لیتماس را قطع کردم. موبا ی ام به شدت درد گرفت. بدون خداحافظ  نهیس  یکردم قفسه  حس
قبلش هم    یاعتراف ها. شک داشتم که ختیدستم ر یرا رو  یپالتوام گذاشتم. حسام آب پاک   بیدرج
  زیر یشدم. مقصد مشخص نبود. دانه ها  یراه انیگر  یزار و چشمان  یهدف با حال یباشد. ب یواقع

 باران به مسابقه نشسته بودند.   زیر یبا دانه ها میبر شستن صورتم داشتند. اشک ها  یباران سع

بروم.   گریشدم که به جهت د ابانی به اطراف توجه کنم. وارد خ نکهیرفت. بدون ا  یم یک یرو به تار هوا
آمد خشکم زد. ناخواسته   یکه به سرعت سمتم م یبلند مشک   یشاس  نیممتد بوق و ماش یبا صدا

  نفرکردم. چند  یو هق هق م دیلرز یبه سرعت ترمز کرد. بدنم م نیزدم و همانجا نشستم. ماش  غیج
 مردم را کنار زد.  یی آشنا یصدا  نیب نیدورم جمع شدند و در ا 
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 ! راز؟  ؟یی. راز توانمیکنار بب  دیکنار؛ بر دیبر ـ

به من وارد شده   یکردم شوک بد  یپا نشسته بود. فقط هق هق م یرا بلند کردم. کنارم رو پنجه  سرم
 بود. خودم را مرده فرض کرده بودم.  

 د؟ی د بیآس تی آخه؟ بلند شو... جا یستیحالت خوبه چرا مراقب ن ـ

 

 گرفت نگاهم کردم:  شی زانو یبا چادر خم شد و دستش را رو  یزن  ریپ

 کمکت کنم؟  یخوا  یم ی دخترم خوب ـ

  نیاشکم را کنترل کنم. درست در چن  زشی نتوانستم ر یرا به چنگ گرفتم و بلند شدم ول فمیک ی دسته
 زن جواب دادم:   ریشد؟ به پ  یم شیدای استاد پ  دیبا یتیموقع

حالم خوبه  دندیکردم نگاهش نکنم. مردم که د یسع  ستادیا می. استاد روبرودیخوبم نگران نباش  ـ
 متفرق شدند. 

 

 میجمع رد شدم. دنبالم آمد و به سرعت جلو انیسردمو با نوک انگشتانم پاک کردم از م یها اشک
 ظاهر شد. 

   د؟یخوب ین یخانم ام ـ

 نگاهش کنم سرم را تکان دادم:  نکهیا بدون

 بله خوبم.   ـ

 را کج کردم که بروم. راهم

 . د یشیم  ضیمر ینجور یا  ادیرسونمتون. بارون م  یم دیای ب سهیلباس هاتون خ ین یخانم ام ـ

 داشتم جواب دادم:  یکه قدم بر م یحال  در
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 . دیراحتم. شما نگران حال من نباش ینجور یهم ستین  ازین ـ

 گفت:  یراهم را سد کرد، با لحن محکم  دوباره

 یچ ابون؟ی خ یتو  یکن یم هیمن! چرا گر نی ماش ر یز یرفتی م یدختر داشت  ؟یتفاوت  یب  نقدریچرا ا  ـ
 نگران نشم؟ شهیشده آخه؟ مگه م

لب   کهی اشکبار و سوزش قلبم، در حال یبود با استاد تصادف کنم. با چشمان کیمتوجه شدم که نزد تازه
 گفتم:  دیلرز یم میها

 خسارت بدم.   دیشده بگ  شیزیشما چ   نیمن حالم خوبه، اگر ماش ـ

 دواند.  یشان یبه پ  یشد. اخم رهی چشمانم خ به

 ابان؟ یخ یتو یسر کالستو آورد ی که از جون تو مهم تر نبود. حواس پرت  نیدختر؟ ماش یگیم یچ ـ

 بلند گفتم:  یرا مشت کردم، با صدا  گریشانه فشردم. و دست د یرا رو فمیک  یدست؛ دسته  کیبا

 .دیکه جوابتونو ندم راحتم بذار ستیکالس ن نجایا د یدست از سرم بردار ـ

 کردم.   یرا ط ابانینشدم و به سرعت عرض خ   یحرف منتظر

 شدم.   یبا آقا روبرو م دیبا  طیشانس بده من بود که در آن شرا از

کنم که به غلط کردن   یم یرا گرفتم، با خودم مدام زمزمه کردم. حسام خان دارم برات، کار  میتصم
به خانه بر گشتم. بدو ورودم مادر از   یگل یو لباس ها سیخ  یشده بود. با تن  کی . هوا تاریفت یب
 بلند شد و به سمتم پا تند کرد.  ونیز یتلو یمبل جلو یبه صورت زد و از رو دنمید

 شده مادر؟   یراز چخاک بر سرم -

 تظاهر کردم:  یخوب نبود ول  حالم

 . ستین  یز ی خوبم مامان چ ــ

 بدنم شد:  یوارس مشغول
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 ه؟یگل سوی ــ چرا لباس هات خ   

 کردم خونسرد باشم:  یرا بستم، سع در

 .  دیبه سرعت رد شد و به من آپ پاش نیماش  هی ادیمامان بارون م ستین یز یچ ـ

 کرد:  تیو مرا به سمت اتاقم هدا دیآسوده کش  ینفس مادر

 .ینشد  ضیتا مر ری باشه دخترم برو دوش بگ ــ

جور   کیبودم   نیدوش آب داغ بودم به فکر ا ری که ز یگفتم و به سمت اتاقم رفتم، تمام مدت یچشم
من   یایکرد. دن یآرامم نم  یز یچ چیهدفم چه بود؟ ه ی کنم. به راست یحال خرابم را سر حسام تالف

   گر،ید یحسام کس یای دن حسام بود و

 کنم.  یلرزاندن دل حسام کار  یخواهم برا یکه باور نداشتم که م یراست به

 کردم.  ی م  یخداحافظ میو آرزوها اهای با رو دیبا شهیهم  یبود و من برا شی عروس گریشب د دو

سوزان از اشکم را   یحسام چشمم ها ادیآمدم. با  رونی از حمام ب ختمیاشک ر یحساب   نکهیاز ا بعد
 یاز حسام آسان نبود. صدا یو دور  ییکه جدا یعطرش را حس کنم.  به راست  یکردم بو یبستم. سع

 یم انی را با برادرم در م ممی تصم دیرا خشک کردم با سمیخ  ی. موهادیچی در خانه پ نیشاد رام
 پله ها بلند شد.  نییمادر از پا ی. صداگذاشتم

 شام حاضره. ا یراز مادر ب ـ

شام را   زیگشتند م یبرم شگاهیو پدر از نما نیرام  نکهیآماده بود. به محض ا شی سر وقت غذا شهیهم
 .  دیچ یم

آن راز   گر یخودم را نگاه کردم. د نهیخم شدم و از آ یسرم جمع کردم. کم  یرو   پسیرا با کل  میموها
  رونی چشمانم را ماساژ دادم. نفسم را پر صدا ب یسابق نبودم. چشمانم مدام سرخ و اشکبار بود. کم

 .دم یمادر را شن یپله ها بودم که صدا یدادم و از اتاق خارج شدم رو

 بود.   یو گل سی دونم چش بود!؟ تمام لباس هاش خ ینم ـ

 .  دینگران پرس پدر
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 حالش بد که نشده بود. ـ

 جواب داد:  مادر

 به سرعت از کنارش رد شده.  ین ینه گفت: حالم خوبه ماش ـ

 شهیکرد و هم یبرادرم نگران تر از پدر بود. واقعا حالم را خوب درک م ی. صداستادمیپله ها ا یرو
 بود.   میحام

   ست؟ین میاون راز قد گهید دیبه راز برس متوجه نشد  شتریب  یمامان کم ـ

 . مادر جواب داد:دیقاشق چنگال ها به گوشم رس یصدا

کنم چرا تنهاش گذاشتم. چرا اصال به   یهزار بار خودمو لعنت م  یحواسم هست پسرم، به خدا روز  ـ
 حرفش گوش ندادم.  

 مهربان گفت:  پدر

 همونه.  رهی که خودش بگ یم ی. هر تصم میکه مجبورش نکرد نهینکن مهم ا تیخانم خودتو اذ ـ

رفتم. سالم   نییخوبم دوبار مثل سابق شده بودند. از پله ها پا یبم نشست؛ خانواده بر ل  یلبخند
نشسته بودند. منتظر بودم   ونیزیتلو  یجوابم را دادند. بعد از شام همه جلو ییدادم. همه با خوش رو 

بعد  قهیقبه اتاق رفت. چند د لشیجواب دادن به موبا یبه اتاقش بره. که خوشبختانه برا نیرام
تا صحبتش تمام شود. پشتش به من   ستادمیا واریبالش رفتم. در باز بود وارد اتاق شدم و کنار ددن

 و با لبخند گفت:  دیبود به سمتم چرخ 

 ؟یدار  یجانم کار   ؟ییِا... راز تو ـ

 : دیمن و من کردم. جلو آمد و دستم را گرفت و خند یرا در هم قفل کردم، کم  انگشتانم

 تو دلت بگو راحت باش.    یانگشتاتو. هر چ یشکست  نارویول کن ا ـ

 بود. جرات نداشتم به چهره اش نگاه کنم.  شی نگاهم به پاها دم،یرا از دستش کش دستانم

 ؟ یعروس  میبر شهی... ممیبر شهیدا... داداش م ـ
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 شدم:  رهی لحظه به نگاه بهت زده اش خ کی

 ؟ یگ یم یراز! جد ـ

 را تکان دادم.  سرم

 برم.  خوام یاوهم. م ـ

 

 اتاقش برد و نشاند. یرا گرفت و به سمت تک مبل تک نفره  میشانه ها 

  ؟ی گرفت  یم یتصم  نیچطور همچ نم،یبب نیبش ـ

 باال انداختم.   یا شانه

 برم.    دیکنم با یدونم فقط حس م ینم ـ

و دست به کمر شد.   ستادیا میسمت در رفت و در را بست. با دوقدم بلند به سمتم بازگشت روبرو به
 .نم یهنوز جرات نداشتم صورت پر خشمش را بب 

 ؟ یش  ینم تیاذ یمطمئن  ؟یگرفت یمیچه تصم یدون  یاصال م ـ

 : دم یکوب میپا یمشت شده ام را رو دست

 .  امینار ب ک تی برم تا با واقع دیآره داداش مطمئنم. با ـ

محال بود    دی د یرا در من م یو نگران دی. اگر تردزمی اشک نر اینلرزد  میبود که صدا نیبر ا میسع تمام
 که اجازه بده. 

. دیخوش حالتش کش یاتاق زد. مشخص بود کالفه شده، پنجه اش را داخل موها نیب  یچرخ
 داد. رونی دهانش را پر هوا کرد و با صدا ب

 . یبه من بگ یتون  ینم  یقول بده هر لحظه که احساس کرد یول میری باشه م ـ

 . دمیباشه قول م ـ
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 ؟ یدیو بروز نم  یدونم لج باز  ی.م یکن ی منو راض نکهیا یباشه نه برا  یقولت راستک ـ

 .هیچشم داداش قولم راستک ـ

 نیدستام گردنشو بشکنم. صد بار گفتم لب به ا نیخواد با ا  یدلم م ه؟یچ  یدون  یم یباشه ول  ـ
 اش.   جهیشد نت  نمینزنه ا  یحرام

 حرف حق که جواب نداشت.  

  مانیاشتباه هر دو کیکه با  ی. عشقمیعشقم شد یو عروس زی تبر یهمراه خانواده راه بیترت  نیا به
 داده بود. ریی را تغ مانیزندگ ری را نابود و مس

 

. مدام با خودم  امدی. خواب به چشمم ندمیخواب  یم نی که در ماش  شهیداشتم بر خالف هم استرس
نجابتش   ش؛ی ها یشوخ ش؛یخنده ها ادی رفتم که چطور با حسام و زنش روبرو شوم. با   یکلنجار م

بودم   ده یجو را با دندان میشده بودم. از بس ناخنها  رهیخ  رونی به ب شهیگرفت. از کنار ش یقلبم م
کرد. پدر کنارش نشسته بود و مادر هم کنار من در   یم ی رانندگ   نیرا از دست داده بودند. رام فرمشان

به  یوقت میداشت یادیز یها  لیفام  نکهی. با امیدیعقب نشسته بود. بالخره به مقصد رس  یصندل
 مادر گفت:  میدیرس  زی تبر یورود

 هتل.  میحاج آقا بر ـ

 به سمتش برگشت و متعجب جواب داد:  پدر

 هتل؟! میبر میدار لیهمه آشنا و فام نیچرا؟ ا ـ

 : دیخودش را جلو کش  یکم مادر

 آخه.  میبش  یمزاحم ک میبر شندیآماده م یعروس  یبهتره االن همه دارند برا  نجوریبله ا ـ

 کرد:  دییهم حرف مادر را تا نیرام

 حنابندانه سرشون شلوغه.  هتل؛ امشب میبهتره بر گهیمامان درست م  ـ
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مهم نبود. شب حنابندان خودم را به سر درد زدم و   یز یمن شکست خورده چ ی. و برا رفتیهم پذ پدر
  نیحسام آمده بودم. جرات نداشتم به رام  یعروس یشده بودم که برا  مانیاز رفتن امتنا کردم. پش 

با   راحت الیخودم. با خ  ییشب که خانواده از خنابندان برگردند، در تنها مهی. شب تا ن میبگو یز یچ
باشد؟ هر لحظه حرکاتشان را   گرید  یکردم که عشقم در کنار کس یبلند زجه زدم. چطور تحمل م یصدا

حسام را    یزانو افتادم و عکس ها یمحض بود. رو یبدون حسام دلتنگ  ایساختم. دن یدر ذهنم م
 بود را زبان زدم:  ختهیلبم ر یکه رو یکردم. اشک یگاه من یگر یپس از د یکی

عشق ما مرز و   یآخ حسام. مگه نگفت ؟یگذار  یحنا دستش م یاالن دار  ؟یاالن دستشو گرفت حسام
  کاریکنم. چ  یدارم دق م  یدستانم فشردم. لعنت نیچرا؟ صورتم را ب یمحدوده نداره؟ چرا کنارم نموند

 .  یرقص یدست در دستش م ین حتما االن دار بر م یشم؟ وا زار یکنم که ازت ب 

 روزها رو پشت سر بذارم.  نی ا دیبا  ارمیطاقت ب دیبه شدت درد گرفته بود. با خودم گفتم: با قلبم

  ی را آرام م شانیپتو صذا ریبرداشتم ز زی خ عیکه با اصرار من رفته بود. سر نیآمدن پدر و مادر و رام با
 . مادر گفت: دمیشن

 راز خوابه؟  دیآرام حرف بزن ـ

 : دم یپدر را شن یصدا

 گرفته!  یزن  نیهمچ یخوب نیحسام به ا شهی. باورم نممیقد یواقعا عروس هم عروس ها ـ

 هم حرفش را ادامه داد: مادر

 .هیآورد. تمام صورتش پرتز و مصنوع یدر م ییچه اداها  یدون یآره واال... نم ـ

 : د یجیبه گوشم پ نیرام یکالفه  یصدا

حرفشو   گهیداشته. تو رو خدا د ی لیکارش دل  نیا یراز خوابه. حتما حسام برا د یاه... مامان بس کن ـ
 . دینزن

  یو چهره  ختیکرد که ر یخوشحالم م  زیچ  کیداشت.  هیگر یکرد و هنوز دلم ها یم ین یسنگ سرم
 میبود. همان لحظه تصم دهیسوزم را در گلو خفه کردم. دردم به استخوان رس  نهینداره. آه س  یخوب
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خواهر بزرگ حسام را گرفتم. بعد از چند  یشدم. شماره  داریگرفتم با قدر جلو برم. صبح اول وقت ب 
 بوق برداشت: 

   د؟ییبله بفرما ـ

 منم راز.  ؟یسالم حنانه جان خوب  ـ

 : دیکش  یغیج

 ؟ یامدیمنتظرت بودم چرا ن  شبیر؟ ددخت ییکجا ؟یی راز تو یوا ـ

 زدم:  یبه سخت  یلبخند

 . امی سردرد داشتم. امشب حتما م یکم  دیبله خودمم. ببخش  ـ

 منتظرتم. ایـ آراه حتما ب 

 کجاس.  زیتبر شگاهیآرا  نی . زنگ زدم ازت بپرسم بهترزمی ممنونم عز ـ

 جواب داد:   یخوشحال با

 اتقاقا عروسمون رفته اونجا.  ـ

 کرد و ادامه داد: یکوتاه مکث

 کنم قبول کنه. یفکر نم ی باش   یرزرو دیبا یول ـ

 کنم.   یم  شیراض رمی من م دیشما آدرس بد زمی اشکال نداره عز ـ

 فرستم برات.  یگلم االن م باشه

 . فعال.نمتونیب یشب م   زمیممنوم عز ـ

 رو شدم. را قطع کردم. با لبخند مادر روب   تماس

  شگاه؟یآرا یبر  یخوا یم ـ
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 مبل لم دادم: اوهم. یرو

 مدت افسرده، دل ما هم گرفته بود.  نیو ا ی . از بس ساده بودیکن یم ی: کار خوب دیخند

 برخواستم و دست زدم:  میجا از

 خوام لباس بخرم.   یم میصبحانه بخور میمامان. االنم بر ستمیمن افسرده ن ـ

 باال انداخت:   ییابرو مادر

 ؟یاوردیمگه لباس ن  ـ

 باال انداختم.  یا شانه

 خوام بخرم.   یاالن نظرم عوض شد م  یچرا آوردم ول ـ

 : دمیدستم را به سمتش کش  دمیسمت پدر چرخ به

 بابا جونم پول.  ـ

 زد:   یمبل بلند شد لبخند یکه از رو یحال  در

 ؟ یخوایچشم بابا جان بگو چقدر م ـ

 انداختم؛ جواب دادم:  ی نگاه نیمادر و رام به

 گرون باشه.   شگاهشی... فکر کنم آراادیز ـ

 : دیکش رونی ب  یعابر بانکش کارت یکارت ها انی. از مدیکش رونیب  بشیچرمش را از ج فیک پدر

 شاد باش بابا جان.  شه یبفرما دخترم. هم ـ

پدر و   یدارم. ول یست چه حال خرابدان یم یداد به خوب  یرا نشان م شینگران شتریب  نیرام  لبخند
 من خوشحال بودند.   یخنده ها نیمادر از ا

بودم که هوش از سر حسام   ی. به دنبال لباسمیشد دیمرکز خر یاز صرف صبحانه همراه مادر راه بعد
رنگ که پر از پولک   ییکوتاه طال یکردم. لباس راسته  دای گشتن لباس مورد نظرم را پ یببرد. بعد از کل 
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 ونی پاپ کمر یو از پشت تا کمر لخت بود و رو یحلقه ا نیزانو بود. آست یتا رو شی بود و بلند
 وصل شده بود. یمتوسط

 

پرو کردم مادر قربان صدقه ام  یرا هم.که ست لباس بود برداشتم. وقت فش یکفش و ک  همانجا
 سرش مرتب کرد:  یچادرش را رو ی. به آرامرفتیم

 . یمانتو بلندت رو بپوش  دیخترم مجلس که مردانه شد. باراز د ـ

 جواب دادم:  یلودگ  با

 شم؟ یم دایاون همه آدم از کجا پ یدونم. خوبه مجلس جداس. بعدشم من تو یمامان م ـ

 گفت:  یدلخور  با

 . ینکن شیرت یهم که بدتر حواست باشه غ نیرام ؟ی شناس یباباتو که م ـ

. میمورد نظر که حنانه آدرس داده بود رفت شگاهیمراه مادر به آرالباس هارو پرداخت کردم. به ه پول
  یهم در حال مکاپ بودند که شناسا گریگشتم چند عروس د یم بمی. با چشم دنبال رق میوارد که شد

  ینشسته بود. لبخند زی پشت م  ییبایشدم و جلو رفتم خانم جوان و ز  الیخیام را سخت کرده بود. ب 
 زد: 

 . زمی عز  دییسالم بفرما ـ

 ها نشست، جلو رفتم: یاز صندل  یکی  یرو مادر

 بشم.  ونینیامشب مکاپ و ش یخواستم برا یسالم من م ـ

 همان لبخند جواب داد: با

 ؟ ینداشت یوقت قبل  زمیعز ـ

 مهمان هستم و از قبل وقت نگرفتم: نجاینه، ا ـ

 انداخت:  شیبه سالن بزرگ روبرو ینگاه
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 .شهینم  یقبلگلم بدون وقت  ـ

 برخواست و کنارم آمد؛ خطاب به خانم گفت:   شیمادر از جا ـ

 کنه. شی آرا نجایفقط دخترم اصرار داره ا ستیما مهم ن یپولش برا زمیعز ـ

 و دستانش را از هم باز کرد:   دیخند خانم

 سپارم انجام بده.   یم شگاهیاز شاگردان آرا یک یباشه پس به  ـ

 بود:  یعصب  یآرام ول  میخم شدم. صدا یکم  دم؛یکوب زشی م یشدم و با مشت رو  یعصب

   ه؟یک نجایا ریکنه. مد شی شاگرد منو آرا  کیکه  امدمیهمه راه ن نیسر کار خانم ا ـ

 گشاد شد:  چشمانش

 .  یز یخانم عز ـ

 در همان حالت بودم:  هنوز

 . منتظرم.  دیپس صداش کن ـ

 رخواست و رفت.  ب  شیچنان محکم بود که از جا لحنم

 را گرفت و گفت:  میبازو یبه آرام  مادر

 آخه؟  یکن یم  نجوریراز مادر چرا ا ـ

 : دم یو به سمتش چرخ  ستادمیا صاف

 ممکن باشه.  ریخواستم که غ  یز یمامان من تا حاال ازت چ ـ

 صورتم شده بود:   مات

 کنم.  یم  شی. راضنمی رو بب  تیخوام ناراحت   یآرام باش مامان جان اصالً نم ـ
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جلو آمد. مادر شروع به صحبت   یکرده ا شیسال و آرا انیها نشستم. خانم م یاز صندل یک ی یرو
زن   نهایاز ا یک ی کدام  یعنیرنگا.وارنگ شد. با خودم گفتم:   یکرد. حواسم پرت سالن و عروس ها

 شانه ام گذاشت:  یخودم بودم. که مادر با لبخند دستش را رو الیحسامه؟ در خ 

 کنه؟  شتیبول کرد خودش آرادخترم ق  ـ

 : دمیپرس  متعجب

 .واقعا؟ چطور؟  ـ

 همان لبخند مهربانش گفت:  با

 .هیزی پول درمان هر چ ـ

 

 کنه؟  یم شم یآرا ری خود مد یعنی

 دستم گذاشت و فشرد. یرا رو دستش

  یم یعروس پول دادم. حاال که قراره حالت خوب بشه منم هر کار  کیمکاپ  یبله... بله به اندازه  ـ
 . یکنم خوشحال بش

 به گونه اش زدم.  یو بوسه ا دمیخند  زیر  زیر

 .یهمه پول داد  نیا گهیم  یمامان بابا چ یوا ـ

کار   می صبر کن  یکم دیدخترم از همه سرتره. فعال که با نمیخوام بب  یگه نگران نباش م ینم  یز یچ ـ
 رو تمام کنه.  عروس اولش

را گرفت و فشرد؛    میباره بازو کی. به دیچرخ  یسالن بزرگ م نی کرد نگاهش ب یکه صحبت م  همانطور
 متعجب گفت: 

 که زن حسامه!  نیراز ا یوا ـ

 تفاوت نشان دادم.  یخودم را ب یول   نمینحسش رو بب یمشتاق بودم رو  یلیخ
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 کنم؟  کاری چ یگ یخب باشه م ـ

 کرد:  لیبه سمتم متما  یرا کم  سرش

 نجاس؟ یا نیا یدونست یم ـ

 پا گذاشتم: یپا رو یعاد  یلیخ

 بله حنانه گفته بود.   ـ

 داد:  هیتک شی صندل به

 حسام.   فی . ح امدیخوشم ن  یاز خود راض یدختره  نی اصال از ا یآهان. ول ـ

 نکم. آرام لب زدم:  یاحترام یبود ب نیبر ا مینگاه تندم را به مادر دوختم. تمام سع ناخواسته

 شد؟  یاالن پسر خوب نیمن همه مخالف بود یآمد خواستگار   یشد وقت یچ ـ

 سکوت:  یدهانش باز ماند و بعد از کم  متعجب

 راز... نکنه چشمت دنبال حسامه؟ ـ

 باال انداختم. یکردم. شانه ا  یرا خراب م زیشد همه چ یم  یرا قورت دادم. اگر اشکم جار  بغضم

 مامان؟  هیحرف ها چ نینه ا ـ

 ما را متوجه کرد:  یکس یکه صدا م یصحبت بود مشغول

 ؟ یراز جونم آمد یوا ـ

 آمد. بلند شدم.  یبه سمتم م  یرا بلند کردم. حنانه با لبخند پهن سرم

 بله آمدم.   ؟یخوب زمی سالم عز ـ

 دامه داد:شاد و خندان ا ی. بازوانم را گرفت و غرق در نگاهم با چهره میرا بغل کرد گریهمد

 دختر چقدر دلم برات تنگ شده بود.   ـ
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 : دم یدست کش شی زدم و به بازو یلبخند

 نامزدت خوبه؟ چه خبرا؟  ؟یاتفاقا منم دلم تنگ شده بود. خوب  ـ

 .  زمی. سالم داره خدمتت عز زمیعز تی به خوب یا ـ

 من فاصله گرفت و به سمت مادر رفت:  از

 .یخوش آمد  یسالم خاله خوب ـ

 جوابش را داد. ییبرخواست و با خوش رو مادر

 . می ماهت دخترم الحمداهلل خوب یسالم به رو ـ

 آن دستم را گرفت و با خود همراه کرد:  کی

 عروسمون رو نشونت بدم.   ای... ب ایب ـ

 بود آرام باشم. همراهش شدم.   نیبر ا میکه شروع کرده بودم آغاز شد. تمام سع یگرفت. باز  قلبم

 .دی. حنانه سرش را کنار گوشم کشدمید یبلند شده اش را م یپشتش به من بود و فقط موها هنوز

 شد؟   یدونم حسام چطور راض یآخرش هر جور بود خودشو به داداشم انداخت نم  ـ

به   مانیهر دو یاازداج داد و آرزوه نیدانم چطور تن به ا یم چارهی . در دل گفتم: من بدمیکش یآه
تمام شده بود و  ششیکرده. آرا  خیشدن به همسر حسام حس کردم دستانم   کیباد فنا رفت. با نزد

 شانه اش گذاشت:  ینشسته بود. حنانه دستش را رو ونی نیش  یصندل یرو

 الهه جان   ـ

 اسم نحسش الهه اس  پس

 گفت:  ییسمتمان برگشت. حنانه با خوشرو به
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 رمان به لینک زیر مراجعه کنید برای تهیه نسخه کامل این 

https://zarinp.al/353635 

از  ی باشد و در صورتی که شما م  یا سایت رمانکدهخرید این رمان لینک باال و تنها منبع معتبر برای 
ی باشد و سایت  عهده خودتان مم به خرید این رمان کنید عواقب آن به اقداطریق هر منبع دیگری 

 ندارد .آن ولیتی در قبال د هیچ مسئی باشرمانکده که منبع اصلی این رمان م
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