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 سهراب  دلناز  ریطرالن ام

 نام خدا  به

 ی م  خالق  سندهینو                     .نفرت.عشق                              حسرت

در خونه روبا   یکدوم خر  نمیشدم بب  زی خ می.تو جام ن دیبسته شدن در.خواب به کل از سرم پر  یباصدا
به  یفوق العاده ناجور روبه رو شدم.دست یوالبت سپهر بااخما  نیرورامیاشتباه گرفته که با ام لهیدر طو

مثال ترسناکش به   م( هنوز حرفم تموم نشده بودکه سپهر با اخونشستم:) چتونه باز... دمویچشمام کش
  یشازده بپرس.( پتورو کنار زدم)حوصله ندارم.خودت بگو(نگام کرد }چ  نیشد):از ا رهیخ  ریام
کتکش   ریدانشگاه س یوارایگرقت پشت د رمیزد ام یزر  هیسر کالس  یبشه استاد مالک  یخواستیم

گذاشت   هرسپ یشانه   یرو یدست  نیحس گفتم}خوب؟{ رام  یانداختموب ر ی به ام ینگاه میکرد{ ن 
فلک زده...{ وبعد به   ری ام نیحرص نخور .دردوبالت بخوره تو سرا نقدریاب رو به دستش داد:}ا وانیول

http://www.romankade.com/
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عموخسرو روشناخت ول کرد وگرنه ههمون  یاستاد مالک  میمن نگاه کردوبا خنده گفت}شانس اورد
{ سپهر  نوقت؟به شما داره او  ی.{بلند شدم:}چه دخلمیدیخوابیشتگاه مامشبودرجوارهم تو بازدا
مردک هوا    میرو ازهم جداکن  یومالک نویا میرفت  رسرمونی خ نی :) منوورامستادیبلندشدوتمام قد جلوم ا

رو به دستم داد.به   وانیتا بعد( ل  ن یترمو حذف  نی.االنم گفته امیبرش داشته که ما سه تا همدست بود
که به سمت در   ریوبه ام شتمگذا زی م یرو اروم رو وانی ...لدیسمت اتاقش رفت ودرو محکم بهم کوب 

سپهر بچه مثبت ما از   نیکه ا یکنیم  یمثل بچه ادم ازاستادتون عذر خواه یر ی گفتم}م رفتیم
خت )در مورد؟( به  خونه باهات حرف دارم ( کتش رو سر شانش اندا  یایجا نمونه بعدا م فشیتکال 

  ینزده خونه باش بمهتا شهیشب مشخص م گهیسمتش رفتم ودستمو به چارچوب درگرفتم) اونش د
به   ششی.( دندوناشو طبق عادت هم یوتو(و با حرکت سرم به در اشاره کردم:) هر  دونمیوگرنه من م

م که بر  رفت لمیمبا یدروبستم وبه سمت گوش  دمیکش  یقیرد شد.نفس عم   ردستمیهم فشرد واز ز
رو   یحاال؟( گوش  مکن کاری:) من چن یناخونده داشتم از عمو خسرو...رام امیبود .سه پ زی م یعکس رو

خونه   یبند یدستمال به سرت م  ه ی ینباش  کاری ب نکهیشلوارم گذاشتموگفتم:) شما هم واسه ا  بیتوج
تا من برگردم( منتظر جوابش نموندم وبه سمت اتاقم قدم تند کردم...من  یساب یرو خوب م 

سال  5. نی رورامیما یعنیاون دوتا مشنگ  یپسر عمو ییجورا  هیسالمه .برادر بزرگ سپهر و 25سهرابم.
سه تا هم حوالم شدن البته منم دانشجو بودم اما   نیوالبت درس اومدم تهران که ا یزندگ یبرا شیپ

  کنمیکار م گهید یادامه ندادمو اگر خدا بخواد با عمو خسرو وچن تااز رفقا ل یدال یر س هی لیبه دل
جواب  یب یسواال ی همهبگم در ادامه به  دیکه با  یکشک چ یکه کار چ اد یم شی وحاال سوال پ

اوردموبا   رونی ب نگیبودم رو از پارک  دهیقرض خر یرنگمو که با کل دیوشش سف  ستیوی.ددیرس میخواه
 سرعت به سمت خونه عمو خسرو روندم... 

.هربار که   گرفتیرو داشت واسه من .هر بار که دلم م ی حکم خونه پدر   ییجورا هیعمو خسرو خونه
بود که اروم   ییتنها جا نجایا  کردمی گره کرده وقلب در هم  شکسته ترک م یرو با مشت ها  ییجا
بود که در هر   یکه سهراب بودم و خسرو تنها کس ییکه خودم بودم .تنها جا یی.تنها جا گرفتمیم

بو ...در خونه رو اروم بستم و به سمت   تشیخصوص نیمهم تر نیکردوایمثل منو درک م یادمیط یشرا
  یر یتختش بودند.به گرد گ ونیدر م  کیجوون خسرو که مهمون  یاتاق خسرو راه افتادم .خدمتکارا

  یدر چوب یترقند دراومده بود مشغول بودند.جلو کیکه پولش از هزارو   قهیعت  یو مجسمه ها زایم
مثل  دنمیمنتظر جوابش باشم رفتم تو.باد نکهیوچند تقه به در زدم وبدون ا  ستادمیاتاق خسرو ا

بلند شد وبه سمتم اومدوتا به خودم اومدم    زشی گل از گلش شکفت .وبا لبخنداز پشت م شهیهم
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شونش گذاشتم  یکه.دستمورو رهی تو گوشش نم  ادیکارا بدم م نیازا گمیم ی.ه دم یخودمو تو بغلش د
مثل   یباادم زای چ نیا نکهی،با ا دادیم  یبهم دلگرم شهیازش جدا شدم.لبخندش مثل هم  یسخت وبه

ادم باهاش   شدیداشت که باعث م یفرق اساس هیادما   هیخسرو هم کال با باق ی ومدولیمن جور در نم
تو کار باهاش همکار باشم...چون  خواستمیبود که م یلی دل نیمهم تر نیکنه...وا  یاحساس راحت

 یدست... درکنار اون من هم ادم مغرور  ری ز هینه  نهیبیهمکار م کیکه خسروهم فقط منو دونستمیم
ازش خط   یط یمن الگوبود در هر شرا ینداشتم ...  خسروبرا سی رئ  ایبه باال دست  یاز ی بودم ون

 مثل منو عوض کنه ... یسرنوشت ادم یبه راحت تونستیبود که م یچون اون تنها ادم گرفتمیم

 شده بود امروز؟(   ی...چشهیزدم:) مثل هم ی_حالت چطوره پسر؟( لبخند محو

بچه گانش هم از دانشگاه  یا ی ندونم کار نیکرده بودسرهم  یاقااب روغن قاط ری...فقط امیچ ی_ ه
  ی... (رونینشست:) بش زشی .{پشت مهیتو یباشه پسر عمو یهرچ هم نداره ی اخراج شد.البته تعجب 

تو   یار ی ب  روی ام خوامی(لبخند زد:) اره م؟یکارم دار  یروبه روش نشستم :) گفت قایکرم رنگ دق یمبال
 (ر؟؟یگفتم:) ام تی گروه!( خندم گرفت اما با جد

که کرده برگرده سر کالس .قدرت   یبا اون کار  یهم ندار  ی_اره.فعال که از دانشگاه اخراج شده .توقع
 !( رهی بگ ادیچم وخم کارو  کمیتو گروه وردست خودت  ادیب  خوامی خوبه م  شیبدن

گذاشت. ناتموم  زیم یکه فنجون قهوه رو رو ی(جوابم با اومدن خدمتکار ؟ی_به خودشم گفت 
 دایرفتنش .خسرو فنجون قهوشو برداشت وگفت:) تو راه بهم گفت واسش کار پ   نروی موند.بعداز ب

  یکن یدگیبهش رس  دیبودکه خودت با یکار جزئ  هی نی.البته اریکنم.منم گفتم شب جوابتو از سهراب بگ
باتو همپا باشه(با تکون دادن سرم فنجون قهوه رو هم   رمیکه ام یدیانجام م یرو وقت  یکار اصل 

که تمام سهامشو  یدار  هیهمون سرما ی شناسیوشومیزد:) دار ی( لبخند محو؟یبرداشتم:) چه کار 
 از قهوه تلخو مزه کردم:) اره...خب؟(  یگذاشت تو بورس.( جرئه ا

  دونمیره ووضعشم توپه .منتها نمکارخونه دا اروی. یعیمعروف به اسم رف اردریلی م هیداره از  یطلب هی_
از پولش   ونیل یم500.بهم گفته  دهیمادر مرده داره که پولش رونم وشیدار  نیباا یچه پدر کشتگ

استفهام    التبهتر از تو؟( ابروهامو به ح یکه چکاشو پاس کنه...خوب. ک یبه کس دهیم یرومژده گون
 نبود.  یکم  شنهادی"پونی لیم 500باال بردم "
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  ی.پولونداد بگمیکه م یبه ادرس  نی شب فردابر 8.ساعت   هیع ی.رفاروی نیدختره ا یس _فردا شب عرو
نگاهش کردم .اه   یخوب( وکاغذرو از دستش گرفتم وسرسر   یلی( بلندشدم)خ نی بهم بزن روی تعارف عرس

 درده((   یمرفهه ب یلعنت به هرچ

 

 : ر یدوم +++ام قسمت

  یحت خواستمی نخ گذاشتم گوشه لبم و روشنش کردم نم هیزدم و گاریبه پاکت ضمخت س یا تقه
  دیکه گفت با یبا خبر شده.اون زمان  دایفکر کنم که سهراب از رابطه تموم شده منو ل  نیبه ا یلحظه ا

 مدنخر نمونم تو گل...با او  ن یکه حاال ع کردمیحرفشو سند م  دیخاردار بکشم با میرو س  دایدور ل
 یبود که وقت نیرنگارنگ ا یدوست دخترا نیحسن ا ن یومدم.بهترا رونیب الیهمتاکامل از فکر وخ

کارت    یرو گارموی؟(س یدسته مبل نشست:)چطور  ی.با لبخند رو یفکر کن یچی به ه  یتونیهستن نم
لبخند   دبو ای کار دن   نیسخت تر طی شرا نیلبخند زدن تو ا نکهیخاموش کردم  وبا  وجود ا دایل یعروس 

(با همون لبخند اغوا گرانه پشت  ؟ی فکر نکنم:)  خوبم .تو چطور  یچ یبه ه قهیکردم چند دق یزدم وسع
بد باشم؟(عقب  شهی.مگه م یشمیتو پ یزمزمه وار گفت )تا وقت دویگونم کش یرو یدستشو به اروم

نگذشته  دایوولاز تموم شدن رابطه من یرو نداشتم،هنوز چند روز  میحوصله قد گهی. واقعا  ددمیکش
 وهیدست بکشم ...  خواستم سرم رو با م  ایباز نیمدت ازا هیفعال تا  مردیحکم م مید وعقل سل بو

 خوردن بند کنم که نا خداگاه چشمم به ساعت افتاد .با سرعت از جا بلند شدم وکتم رو بردشتم.

کفشام   نیومشغول پوش  دمیبه سمت در دو  بای خونه(وتقر  رمی پس زدم )م ی_)کجااا؟(دستشو به اروم
کارت   یوقتازم ...از  یدائم فرار  ی ایم  یوقت ای  یاینم ایر؟ ی)تو چته امستادیشدم که طلبکارانه جلوم ا

  دنیاشن(سخت بود .ب؟یناراحت شد یبرج زهرمار از چ  نیع یرو دادم دستت شد دایکاوه ول یعروس 
  یکالفه نشم و کاوه نامرد ...کاوه ب  نطوریبا تمام وجود عاشقش بودم ا یکه روز  یاسم کس

با هم بعد  گردمی.برم ستین زونیگفتم)االن حالم م ینگاه  نیرفتم و بدون کوچکتر رونیمعرفت...ب 
 هشقدم جلو اومد) چطور؟(نگا هیتا دلت بخواد وقت ازاد دارم ( گهیروزا د نی.ا میکنیجلسه م

من از اخراج شدنمه ...کتم رو  یکنه ناراحت الی نگفت، بهتر،بذار خ یز یکردم.)اخراج شدم .از دانشگاه(چ
با تمام قوا در حال   نیموتورم انداختم .سوار شدم وباسرعت به سمت خونه روندم *  سهراب ورام یرو
دوست   یل ی. خ  فوتبالبعد  ذاشتنیم دیبا  مردنمیم یمواقع اگه از خستگ نجوریفوتبال بودن ا  دنید

  هیوبا واقعا حوصله نداشتم.راهمو به سمت اتاقم کج کردم ولباسام  یداشتم به جمعشون ملحق شم ول
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  نهیا یتر عوض کردم وجلو رهیدو درجه ت یکی منتها  شرتی به رنگ همون ت  یسبز وشلوار ارتش شرتیت
 یب شهی بود وچشمام از هم  هبلند شد شمیانداختم...ته ر یروزا نگاه نیو به مرد خسته ا ستادمیا

ولم کرده رفته با    یکی زدیداد م افم یبود... اصال ق ختهیصورتم ر  یفشنمم رو شهیهم  یفروغ تر.موها
از عشقم ،فکر   نمیدارم اون از درس ودانشگاه .ا ی...عجب داستان کنهیداره ازدواج م یا گهیخر د هی

  یتخت انداختم وبه سقف ذول زدم چ یرومملکتو بزنم برم ...خودمو  نیا دی ق  دیبا یجد یکنم جد
  نمیش پرس وجو کنم ببخورده باشه از   یشکست عشق ستینفرم دور برم  ن  کیشد.  ی.چکردمیفکر م 

االن نه حوصله فکر کردن دارم .نه غصه خوردن  دمیکش یق ی...نفس عم شیکرده با زندگ کاری بعدش چ
  دایپ ابیبلکم مغز نا ارومم الت بخوابمدوساعت  یکی دی.فقط با  دنیکش گاری.نه حرص خوردن و نه س

سرمو بذارم در اتاق باز شد   خواستمیسرم جابه جا کردم وتا م ر ی...متکا رو زولی،ا یکنه...چه فلسف
من گذاشت   یو جلو دیروکش  وتری کامپ زیم  یوسهراب اومد تو.صاف نشستم ونگاش کردم .صندل

 (دمت ی که من ند یاومد ینشست )ک کردیکه با اخم نگام م یطور  نیوهم

صورتش بود    یکه چاشن یحوداد وبا لبخنو م هی(اخماش کم کم باز شد ،تک شیپ قهیده دق هی_ 
بز خسته بدبخت فلک زده که  هی!(نا خداگاه لبخند زدم) اره یبزشد هی.شب هیافی چه ق نیگفت):ا

مشخصات توئه نه   یکه گفت  یینایگفت)ا یکنه!(سرشو تکون داد وبا لحن مسخره ا کاری چ دونهینم
نگاش   نهی !(دست به سیکن  کاریچ  دیبا دونمیگفت )من م تی رو جمع وجور کرد وبا جد لبخندش بز!(

 ( کار؟یکردم )چ

  یبعدشم به لطف مدداله یدی م یکه تو صورتت درست کرد یجنگل نیبه ا  ییصفا هی یر ی_اول م
)چه دل  دم یخط لبم رو عقب کش   کیبه کار...( یدیو دل م یکن ی ومجنونو فراموش م یلیخاطرات ل 
خسته رو به خودم گرفتم  یژس ادماو ستادمیتو سهراب !( بلند شدم ولب پنجره ا یدار  یخجسته ا

  یعنی دنینفس راحت کش قتیرف  نیعشقت با بهتر  یشب  عروس  یبفهم ینشد قوگفتم)عاش
درد   نیبدتر  انتی وخ ه یبد درد ی.کاش همون موقع به حرفت گوش داده بودم...عاشق یچ
دست سهراب محکم با پشت گردنم برخورد کرد  هویکه  دمیکش یق ی!(وپشت بندش نفس عمایدن

  لیحرف مفت تحو  نقدرمیا نمیبرو گمشم ب ایداد ) ب دهلماتاقم بو یبه سمت حموم که روبه رو  بای وتقر
.روشنه؟( درحموموباز   رونیب یار ی م فتوی بعد تشر  یکنی م زادی ادم نیع افتویحموم ق یر یمن نده ...م
  زی!(به سمتم خ کنمیخرمنم که با توئه خر درد دل م هیچ  یدونیدر با خنده گفتم)م یکردم واز ال

 خنده... ری ز زدمدرو بستم وبلند   عیبرداشت که سر
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 یبا اون چشما دونمیسهراب نگاه کردم نم  یجواب گذاشتم وبه صورت جد یهمتا رو ب  یها امکیپ
  خواستینم ایکافه  میاومد دونست ینم  دونمیالبد کله پاچه ...نم گشتیم  یسبز براقش دنبال چ

فقط قهوه   هیداد)اره فکر خوب هیتک  یمن انتخاب کنم؟(به صندل هیبدونه.منو روازش گرفتم )نظرت چ 
لطفا ( منوازم   یچا وانینگاش کردم رو به گارسون گفتم)دول هیمن سفارش نده(عاقل اندر سف سهوا

کون دادم (سرمو ت ب؟یس کی)باک کردگفتی م ادداشتی  یز ی برگه اش چ یکه رو یطور  نیگرفت وهم
 یخوای رفت دوباره به سهراب نگاه کردم )هنوز نم نکهیوشرشو کم کنه ،بعد ازا سهیومنتظر موندم تابنو

(تو چشمام ذول زد وبا لحن الت  ب؟ی س کیبا ک میبخور یکافه. چا میایب دیکه با هیچه کار نیا یبگ
  هیاز اون منم تک تی (به تبعکنم؟یم  کار ی روزا چ نیمن ا یدون یتو م  ری ام نمیمخصوص  خودش گفت )ب

پول  هیاخرشم  یکن ی مردمو پاس م یچکا یر ی،با چن نفر م دونمیبغلم )اره م  ر یدادم ودستامو زدم ز
 ! بیبه ج  یزنی م یخفن 

  یباق ی،اگه عمر  نیکردن تهش شد ا  یعمر مثبت زندگ هیبهتر،  نیازا ی(چ؟ یکنی _با کارمن حال م
که بهتره،با اومدن گارسون   یروهم امتحان کنم از عالف  یزندگ یسکه  یاون رو خوامیمونده باشه م

 وگفتم)هستم(   دمیرو به سمت خودم کش یچا وانیگذاشتم ل ز یم ی،دستامو رو

  

 سوم+++دلناز:  قسمت

 

رنگم نکرده بود  ادیز خواستمیبه خودم نگاه کردم،همون طور که م نهیا شگرتویکنار رفتن خانم ارا با
مات   زیدوست داشتم همه چ  ومدیمن جوردر نم  یز ی جوره با برنامه ر چیه یگر یبرق لب ج نیاماا

 ومدنروزا ...خواستم اعتراض کنم که با ا  نی،درست همرنگ دختر ناشناخته ا رهی ت هیسا هیباشه،
هم   یبود که حساب دهیپوش یبه رنگ صورت یبلند اندام  رهنینگم...پ یز یدادم فعال چ حی طرالن ترج

نشست )چه   یدسته صندل یصورتش ...به سمتم اومد ورو ییبای به ز بایز شیارا هیوبا ومدیبهش م 
 ( کنمیفکر نم نطوریخوبم ...من ا  یعنی(نگاش کردم ) ده یور پر یشد یگر یج

 ؟(  رهی ت نقدریصورتش وارفت )فقط چرا ا هوی بهتر؟(بعد  نیازا یخوایم  ی_زهر مار،چ

تو   یبگ شهیخوبه... دلنازم شی ،چ فهممی مبهتره( بلند شد )من ن  یلیخ ی نجور ی+خودم گفتم ،ا
 ندارم( یبهم بخوره ،اصالحس خوب  یجور  هی یعروس  نیشدایچته؟(رومو برگردوندم )کاش م
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...راستشو شناسمینم  انویاونطور که الزمه شا دی،شا دونمی)نم  دمی_اخه چرا؟(بلند شدم وکفشامو پوش
بود !(به سمتم اومد وشنلموبه دستم داد )خودت   گه ید زیچ هی ندمیمن تصورم از شوهر ا یبخوا

 فقط...(  یکردیصحبت م  ایباپدرت درمورد برد انیقبل از دادن جواب مثبت به شا دیکه با یدونیم
بود ودوخته بود ومنتظر   دهیپدرم خودش بر یداشت وقت  یدهایتونستم لبخند بزنم حرف زدن چه فا

...من داشتم  موندمیتا اخرش م دیل کرده بودم وبامهم نبود، من قبو  گهیبود من فقط بپوشم ...د
ست...  ین  یعیرف  یدختر اقا ستهی... ، البته من بخاطر پدرم قبول کردم وجا زدن شاکردمی شوهر م

مثل   یرو باور نداشتم که دختر  رییهمه تغ  نیاما ا کنهیم  رییبودم رفتار دخترا با ازدواجشون تغ  دهیشن
 ینداره...برا یخودشوهم تو لباس عروس دنیبشه که حوصله د یبه دختر  لیمن در عرض چند روز تبد

دو حس  نید بیشا ایشده بودم  بی وروشن ترک رهیت  یرنگ ها نی بار اخر به خودم نگاه کردم ب
 یراتالشم ب  یندارم وهمه   انیبه شا  یحس چیه نکه یکنم با ا کاری چ دیبا  دونمیجدا...در واقع نم

که من   یداستان یوهمه  شهیبه هرحال اون امشب شوهرم م یبوده ول دهیفا  یشدن بهش ب کینزد
و   گستی د یچون دلم جا دی... به هر حال شا خورهیرقم م یا گهیتو ذهن خودم مجسم کردم جور د

  کنمیازش ندارم ازدواج م یشناخت چیکه ه  یدارم با کس نکهیا یفراموشش کنم ناراحتم نه برا دیبا
  عیسر  گرفتیم میوسط مراسم داشت گر یوقت هیوگفتم )اگه   دمی...با کمک طرالن شنلمو پوش

 ینباش همه چ یچیزد ،دستامو گرفت وخواهرانه فشرد)نگران ه  یحواسمو پرت کن (لبخند مهربون
کرده   ریپاهاش دراومده گ ریکه ز یی تو علفا قایعم  انیشا  ،یفتی االنم بهتره که زودتر راه ب شهیدرست م

وهمونجا مرد...به هر حال اگه اقا زاده زنده بمونه من   دیاصال به مراسم نرس  د یشا یدی،خدارو چه د
.(لبخند زدم ،چه یدعادت ب دیجد ط یخودت واونو به شرا  یتون یکه م یهست یمطمعنم که توتنها کس 

... بالبخند ازش  هیاوضاع بودنش واقعا نعمت بزرگ نی توا کنهی قدر خوبه که طرالن هست ودرکم م
 جداشدم وبه سمت در رفتم ...

داده بود چند قدم به سمتش   هی تک نشیکه به کاپوت ماش دم ید انویاومدم شا رونیاسانسور که ب  از
  دهیپوش ی،سرتاپاشو نگاه کردم کت وشلوار نقره ا برداشتم که توجهش به سمتم جلب شد ولبخند زد

بردار   لمیخوش پوش ومرتب،  به سمتم راه افتاد .... با دستور ف  شهی، مثل هم یمشک رهنیبود با پ 
  یطنتیش چی ه شناختمیخودمو نم گهی( واقعا د یگفت) خشگل شد رلبی دسته گلو به سمتم گرفت وز

"تشکر"اصال مهم  گفتمیم د یبا  یده بود برام چموضوع سوژه خن نیا شهی که هم یمن  کردمینم
کمرم   یدسته گلو ازش گرفتم ...معطل نکرد دستش رو اروم رو متیبود...فقط لبخند زدم وبامال

 کرد. تمیهدا نیوبه سمت ماش  اشتگذ
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 چهارم+++ سهراب قسمت

 

  یکه حکم چادر مسافرت  دشی با اون شلوار سف یومان میشد ادهیپ نی پنج نفر همراه هم از ماش هر
بهش بگه تو    ستین  یکیکنه  دای روداشت زودتر از هممون راه افتاد تا به قول خودش دوست دختر پ 

  پشونیوبس...سامان وآرشم که ت  یخور ی م ییایدزدان در یخزت فقط به درد بادبان کشت پی با اون ت
دم دست باشن ،منو   دیه اگه کار به خشونت کشدر منتظر بمونن ک یچندان جلف نبود قرار شد جلو

رو   ش یپ ی...سر در باغ پراز گل بود وراه سنگ میپاس کردن چکارو به عهده داشت ری خط فهی وظ  رمیام
  اصدت کیباغ هم نزد یووضع...تو پی ت نیفرش قرمزپهن شده بود که فقط مختص ما بودباا هیهم 

 هیافتاد،پشت  ی... چشمم به مانکرد ی تا اسمون با امثال ما فرق م نیزم  اشونیکه دن ییوپر از ادما زیم
  یبه سامان وآرش کردم ورفتم به سمت مان  یا زد،اشارهی م دید ویچ دونمیبود ونم ستادهیا یدرخت

درختا   نوربه او ینگاه ری!(امشونیخبرته پروند سس،چهی؟( با ترس برگشت )ه  یکن  یم ی)چه غلط
 ( ،ادمنایکرد نیگربه کم  نی ع یر یبگ یخوا  یه نمانداخت و گفت )داداش موش ک

هر سه تاتون  نی (اخم کردم )مرده شور خودتو وسبکتوبا هم ببرن...بر نهی_به توچه سبک کار من هم
  نیبا ا نی...حواستون باشه گاف ند میکن دایرو پ  یعیرف می خان زند بر ریام نیتا منوا  نیمجلسو گرم کن

  نی)داداش ، من بااد یشلوارش رو چسب  یقدم به سمتم برداشت ودودست هی یفرا جلفتون !( مان  پیت
داداش مارو   ای،ب  کننیوعقدم م  یشوننم رو صندل  یم رنی گیم  یعروس عوض یشلوارم برم که منو جا 

شلوار بالن پات   یجا یخواستی)م دمیبهش توپ  تیشو. دمت گرم!( خندم گرفت امابا جد الیخ  یب
نگاهم گرد وبا ناز   دیام(نا ومدهیبرو تا گند کار در ن ای باش ب  یپر چونگ یدنبال ما...حاالم ب  یفتی ب ینکن 

وکرشمه همراه سامان وآرش که خندشون کل باغو گرفته بود راه افتاد... از پشت سر راه رفتنشو نگاه 
  دیزدم وراه افتادم با ریبه ام یکامل دور شدن تنه ا نکهینووون(بعد از ا فی)ح دمیلب غر ریکردم وز

خشگل به سالمت رد   یاون همه پر  ونیم  از... کردمیم کسرهی داماد کارو  یاز حضور عروس واقا شیپ
 یچن متر  یخفن ترو تابلو ها  یسالن گرد خفن با مبال هی ، میباغ رفت  یوبه سمت عمارت انتها میشد

 یاقا نی فکر بودم که چرا ا نیبه اخونه باشه ...در کل   نیاندازه کل ا متشیق  دیهم رفته شا یکه رو
  یواقعا که ادم هرچ گردونهیلب رود وتشنه برش م  بره یتشنه م  وشویهمه ثروت دار نیبا ا  یعیرف

 میستادیبزرگ ا   یدر چوب کی ی...روبه رو  ادیتر م نییعقلش پا تی ف یک رهی حسابش باالتر م یموجود
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بلند   رهنی خانم موجه که پ هیکه در توسط  دینکش  یداد وچند تقه به در زد طول هیتک   واریبه د ریوام
  ریباز شد، ام  دیرس یم رهنشی تا نصف پ شیکه  بلند شرنگ  ییطال یبود وموها دهیپوش یصورت 

که  ذوم   ین ینگاه کردم که در ح  یصورت   رهنی وسالم کرد، به خانم پ وارجداشدیگرفته ها از د  نهوبرقیع
  یاز اون نداشت وچشم ازش نم  یهم دست کم  ریجواب  سالمش رو داد،ام ییبا خوش رو  ری بود رو ام
بود که   زی دفترچه تلفن مغزش لبر نقدریا ریام  یول شناسنی که همو م دیفهم شدی نگاها م  نیگرفت از ا

نبود تو اون حال وهوا  زیجا گهی ومد،دی ینم ادشی یچ ینشست به تماشا ،ه  یم امتیق  امیاگه تا ق
  ریاز اون هم تجربه در مورد ام ر ی غ شدیم یدگی بهش رس  دیبود که با یمهم تر  یبمونن... االن کارا
من ،دختره به خودش   یمصلحت یبهتر از درمانه .. با سرفه  یر یشگیپ اقعمو نیثابت کرده که در ا

 یتکون دادم )بله با اقا یر ؟(س  نیکار داشت یشما با کس دیبه من نگاه کرد)ببخش  عیاومد وسر
،سرش رو برگردوند وصداشو انداخت تو سرش   ریبه ام ینگاه  نی(لبخند زد وبدون کوچکتریعیرف

جواب داد )فعال وقت ندارم    یجون هم بدون معطل ییجون دو نفر اومدن با شما کار دارن (ودا یی)دا
که داشت   ر ی ،بفرستشون برن(دختره به سمت من برگشت نذاشتم حرف بزنه درو کامل باز کردم وبه ام

ومجلل    کیاتاق ش هیانداختم ، یتو(، اطراف رو نگاه ا ی)نرووو،زشته بابا(گفتم )دهنتو ببند.ب گفتیم
،اون   یرسم   بای تقر پیشدم با دوتا مرد با ت  که رودر رو نمی اتاقو بب گهیکه طرف د ندم...سرم رو چرخو 

بدون اجازه   شهیاز جاش بلند شد وگفت)شما هم دیرسی جوون تر به نظر م شی که نسبت به کنار یکی
 میندازی سرمونو م مینیخوش نب  یرو یگفتم)بله وقت ی ( با لحن سرد ارومد؟ی ش  یم یوارد اتاق کس 

نه ؟( چند قدم به سمتم برداشت )بلهههه ،امرتونو   ای نی هست یعیرف  یتو....حاال شما اقا میای م نییپا
  یلحن مودب جواب نم گهیدر اوردم، د بمی تا چک رو از ج5 یمعطل یاعصاب... ب ی!(... چه بدیبفرمائ 
اورد   اال(دستش رو ب  میکنیما رفع زحمت م  یچکارو پاس کن نیتو قالب خودم )شما ا رفتمیم دیداد با

وزحمتو کم   مویریو باال بردم)اخ شرمنده ...به ماگفتن فقط پولوبگ دستم عیکه سر رهی خواست ازم بگ
با ما   دهی نکش کیبار یتا کار به جاها کنمیم  شنهادیتو جزوه ما ننوشتن ...پ  گهید اتوی جزئ نیا میکن

که  یز ی جهت ابرو ر دنتک زنگ وجارو دست شما دا هی شهیوگرنه اون موقع چاره کار م  یایکنار ب
نگاهم کرد واخر سر گفت )االن    یحس چیبدون ه هی !( چند ثان یخود دان گهی...حاال دفتهیاتفاق م 

 ینطور یگوشش ،ا کیبه سمتش برداشتم و سرمو بردم نزد گهیقدم د هی؟( یکرد دیتومنوتهد
(نگاهم کرد از تو نگاهش   یروش بذار  یکه دوس دار  یهر اسم  یل یبود)شما ما شتریب  رحرفامیتاث
 میوگفتم )بمون دمیکش یق یعقب گرد کردم ،نفس عم عی پدرم افتادم وسر ادیاراده  یکه ب دمید یز یچ
کاغذ   کهی ت هیو دیپسر جوون به سمتش دو هی هوی؟(سرش رو برگردوند به سمت در رفت که  میبر ای

  یپ  میوبر  میریبگ  پولو یروخوش یپدر خوانده تموم شه وتاما بخ  یبهش داد منتظر موندم تا خوندن اقا



 حسرت،نفرت،عشق 

11 
 

که نسبت به سنش   ی با پرش رمردهیداد پ هیگرفت وتک واریدستشو به د هویخودمون که  یها یبدبخت
اخر   قهی دق نی از شانش ما، هم نمینوشته بود(...ا یشد چ یبود به سمتش رفت وگفت )چ  بیعج

رو برگردوندم که با    مسر کردم،ی خسرو استفاده م  یکمک نهیز گزپس افتاد ... بهتر بود همون اول ا
از عروس پس   نی...ا زدیم دید رونویعروس خانم روبه رو شدم ،پشتش به من بود وداشت از پنجره ب 

  یر یجو گ یر ی سر پ ستیکه ن نینگاه کردم خوب مسلما ا رمردهی اتاق باشه ،به پ نی تو هم دیدامادم با
امسال پشت لبش سبز   نیهم زدیادمد افشیکه ق نمی...به پسره نگاه کردم ا ستیکال مختص پولدارا ن
اونوقت حساب کار دست پدر   خوردی ازم م یدو تا چک افسر  هیبود  نجایداماد ا یشده ،اخ که اگه اقا

(وتا    میمون یبهش انداختم )منتظر م  ینگاه می(ن  میکن کاری)چ ستادیکنارم ا ری ...امومدیزنش م
باالخره رومن   رویام ای  کردیا منو نگاه میشدم مثل دستگاه اسکن   یعیمتوجه نگاه رف نمیخواستم بش
از حد   شی چون ب دیشا نمیرو تو چشماش بب یکالفگ تونستمیم  یدونم چرااما به واضح یذوم شد نم

،با دو قدم کوتاه به سمتم اومد وبه عروس خانم نگاه کرد )اون  نداختیم ادشیپدرم بود ومنو  هیشب
 دهینامه به دستم رس هیزده واالن   بشیساعته که غ وکه قراربود شوهرش بشه د یدخترم دلنازه...مرد

اشغال پول بدم اما   یخوام بابت اون جنسا  ینم نکهیتو بود ... با ا یکه توش نوشته قصدم فقط ابرو
  یمنم دور شرط بند نکهیشرط(دستامو به کمرم زدم )با ا  هیکنم اما فقط به  یچکارو پاس م  یهمه 

 که بشنوم !(  کنمی منت قبول م دهیبارو به د نیا یول دمیوقته که خط قرمز کش  یلیخ

  یخوایم یکه هرچ  دمیامضا بهت م دیچک سف هیدر عوضش  یبرام انجام بد ی کار  هیخوام که  ی_)م
 یها نداشتم... به عروس خانم نگاه یدست ودلباز  نی به ا یوقت حس خوب چی!(ه یسیتوش بنو

 یمهموناتون بگم دامادو من کشتم! ( لبخند محو  ونیبرم م  یانداختم و گفتم )نکنه توقع دار 
 میهم نگاه کرد ربهی !(با تموم شدن حرفش منو ام یامشب دخترمو عقد کن نی که هم خوامیزد)نه،م

الل شدم نگاهش به پدرش بود با   بای م به عروس خانم افتاد وتقرچشم  هویکه  رخندهیز میوزد
 یجد یکه زد یحرف نیگفتم )االن ا یعیسوال ...نگاهمو از عروس خانم گرفتم وروبه رف کیهزارو

  یکس چیوچند سالم با ه  ن یچند یبه سمتم برداشت )من سر ابرو گهیقدم د هیوبود؟(اخم کرد 
وبه نظرم تو    گردمیطرف م یادم ب هیچون دنبال  خوامی تو کمک م از ین یبیکه م  ینیندارم ... ا  یشوخ
که فردا راس ساعت مشخص شده دخترمو   یکنیامضا م دم،یکاغذ بهت م هی ، یاومد نهیگز ن یبهتر

دارم به همه بگم شوهر دلنازواسه کارش رفته اوروپا   م ی...چون تصمیوبر  یر ی گوپولتو ب یطاق بد
 (  ه؟یرفته ،نظرت چ  یاومده ونه خان ینه خان  ینطور یوهمون جاهم موندگارشده... ا
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پاس   وشوی دار یهم چکا دم یرسیبا قبول شرط پدر خوانده هم خودم به پول م ومد یبه نظرم معقول م 
رو هوا ومن  رهیم یرد کنم همه چ  شنهادشویه پکه اگ گرفتمیدرنظر م نویا دی ،به هرحال با کردمیم

تونستم از  یمن  نایا یساده رد شم ...در کنار همه  یبزرگ نیاونقدر خرنبودم که از کنار ظرف عسل به ا
نگاه کردم ،به هر حال نظر اونم   ریبه ام  رمی بودن روازخودم بگ یفرشته ا نیشب شوهر همچ کیلذت 

خوب قبوله،تا فردا ( سرش رو   ی لیرفتم وگفتم )خ  یعیمهم بود بعد از تکون دادن سرش به سمت رف 
  یبرگشت )گفت سمتم،چند نفرو بفرست به...( به  نییپا  رمی رفت )من م رمردهی تکون دادوبه سمت پ

دادن سرش حرفش رو ادامه نشستم )سهراب ..(با تکون  یدسته صندل  یبود؟( رو یاسمت چ
مهمه توکل   یلیمن خ  یداد)سهراب ودوستش برسن (وبعد اروم وشمرده گفت )مراسم امشب برا

من نگاه  عد ...( وب نمیبیاز چشم تو م فتهی که ب  یتالشتو بکن با ابرو برگزارشه وگرنه هر اتفاق ی،همه 
تر بره    عیرو بفرست سر  یکی ی استنکن ...ر دمیروت حساب باز کنم ...نا ام تونمیکه م دونمیکرد )م

رفت   رونیعروس خانومو نگاه کرد وب گهید کبار ی(و میمعطل کرد  ی،به اندازه کاف ارهیشناسنامتو ب
بره خونه شناسنامه منو ورداره   یبه سامان بگو جلد نیینگاه کردم )برو پا ریشد ،به ام ی،عجب داستان 

  هیبرسه   یسوژن چ شمیجور ن ینرسه ،هم گهیفقط حواست باشه به گوش اون دوتا دلقک د ارهیب
دستشون !(نگاهم کرد )باشه (وتاخواست به سمت در بره توکل گفت )صبر کن جوون   میبد شمینما

 اصال اگه امکانش هست بهش تلفن کن (  ای،اول لباستو عوض کن بعد برو...

خوام   یم  گمیعوض کنم؟( توکل به من نگاه کرد)بخاطر دوستت ملباس   دیبا ی براچ گهی_)اخه من د
به من نگاه کرد )باشه هر طور صالحه...پس   ریاشنا کنارش باشه بهتره ...(ام هیراحت باشه به هرحال 

ه جا  یکه از اون موقع ساکت    یصورت   رهنی دنبال سامان (دختر پ رمیبعد م کنمیاول لباس عوض م 
به عروس خانم    دیدنبالش راه افتاد ونگاه من رس ری(امنی ایاومد )دنبالم ب نشسته بود باالخره به حرف 

 یز یچ یاسلحه ا هیاگه االن  نکهیمثال ا دیفهم زایچ  یلیخ  شدی،نگاه اونم روبه من بود که از نگاهش م
نگاهمو ازش گرفتم   سمتم،با اومدن توکل به  کردیم یتو مغز سرم خال  ریت هی ی معطل یدستش بود ب

  یدر اورد وکراوات کرم رنگشوشل ترکرد وگفت )من توکل هستم ،دکتر خانوادگ بشیدستشو ازج
...(   نجامیساله که ا 30از  شتریب   دی،در واقع شا شمیهم محسوب م دیمشاور سع ییجورا هی...ونجایا

رو گفتم که   نای)ا وگفتمبل نشست  یتفاوت رو یتموم شه ،ب  شیگراف ویمنتظر نگاهش  کردم تا ب
بود... پسر   ااااالی خ  یچقدر ب شدی(وسکوت کرد...باورم نم یاومد از من بپرس شی برات پ یاگه سوال

اون اتاق عوض   یتو یتونیکاور کت وشلواربه دستم دادواهسته گفت )م هیجوونه به سمتم اومد و 
در حال   الیخ   یوب دیق یدادن به موهات (به توکل نگاه کردم ب  پی ترت یبرا رسنیچن نفرم االن م یکن
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 نیاب ببره ا ارویاز اون ادماست که اگه دن نیا دمی بود ،اونجا بود که فهم  گارشیروشن کردن س
خواستم مثل اونا باشم وهمه   شهی بود که هم ییادما نی"ساعت چنده"...از ا پرسهیوم  زنهیم  یاروغلتی

 ... شدوقت ن چی"نگاه کنم اما ه الی خ ی"ب دید هیمسائلو با  ی

شده بود   لی تکم  یبا رنگ مشک پمی انداختم ت یبه خودم نگاه نهیاماده شدم وتو ا قهیعرض چند دق در
بود که   9  کیارث برده از پدرم ،ساعت نزد یبود وچشما یکراوات صدف زدیکه روشن م یز یوتنها چ

 اغتونومهمونا سر یفت یبهتره زودتر راه ب  یپسر جوونه به سمتم اومد وگفت )اگه اماده ا دهمونیمج
 ،مهمون نداشت ؟(  یاقا داماد قبل نی،ا نمی (موهامو به  سمت باال شانه کردم )ب رنیگیم

  ومدیم یبه نظر من کال ادم خشک   کننی م یخانوادش خارج از کشور زندگ ادیم  ادمیکه من  یی_تا جا
(لبخند   یکنی،کار درستو تو م  نیکتم رو مرتب کردم وگفتم )افر ی قهیشدم!( یاش دم خور نم باه ادیز

زد ) کارت تموم شد؟( سرمو تکون دادم... باهمون لبخند دوستانه به عروس خانم که هنوز هم به 
مهربونه ( ...دو کلمه هم از مادر   یل یخ  یول زهی زبونش ت کمی ذول زده بود اشاره کردوگفت) رونیب

  رهنیهمراه دختره پ ریخواستم بزنم تو پرش ،ام   ینگفتم ازش خوشم اومده بود ونم یز یعروس ... چ
 ی)چ  دیندزدم )چطوره(بلند خ  یکه اگه اشتباه نکنم اسمش طرالن بود،وارداتاق شد،چرخ  یصورت 

 توووو( یشد ی،چ یبود

تا   نیی پا میری م دیومج ریاقا ام نی،منوا شهیم ریداره د یوسط حرفتون ول  پرمیم دی)ببخش طرالن
سرم    نکهیشد وبعدازا  دمی( منتظر تائ نیی پا نیایب گهید  قهیدق 5شما هم لطفا تا میمقدماتو فراهم کن
منو  انهم هم چن ریبرام تکون دادوهمراش رفت وام  یسر  دهمیرفت... مج رونیتکون دادم فورا ب 

با خشم به سمتش  کردیتاازم دل بکنه اما همون جور نگاهم م  ستادمیا  هیچند ثان کردی نظاره م
 رومن(  یچه مرگته ذوم قایبرگشتم)االن دق

نگاهش کردم   دهیباال پر یتا ابرو هیانجام بدم واست!(با  یداشت ی_توکل گفت دنبالت باشم کار 
تکرار کرد که چند بار واسه تو  دیبا  یطوط  هی نیرو ع ی...کال هر حرف  ی)چقدرم که تو حرف گوش کن

چند   ینقدم به سمتم برداشت )از سر شب ها هیبشه ...حاالهم چرند نگو برو سر اصل مطلب ( تی حال
خوام   ینم یعنیدم  یجوابش رو نم یبفهمه وقت  گهیبار بهم زنگ زده ... دختره نفهم شعور نداره د

جوابشو    یموندم چ  قای ق،د رمیگ یپولمو م  امیم ای یدیجوابمو م  ایداده  امیصداش رو بشنوم االنم پ
(وبا  یبر  گهی)  برو بهش زنگ بزن بگو فردا پولت حاضره...حاال هم بهتره دستادمیبدم !(جلوش ا

  نهوی ع دیباشه با  ادتیخوب من رفتم فقط   یلی(دو تا دستاشو باال برد )خر یتمسخر اضافه کردم )اقا ام
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به سپهر زنگ   نیی پا یبر یم فیتشر یکه دار  یطور  نیشانش زدم )هم  یرو ی(دست یجلتنمنا رفتار کن 
 (میا ی تر م ریخرده د هی یعروس میبزن بگو مااومد

  مین هی یوروبه ...دلناز...گفتم )من امادم (برگشت وبدون حت  یبرگشتم به اتاق اصل ر،ی از رفتن ام بعد
 میومدیم  نییکه از پله ها پا یجور  نی(وجلوتر ازمن راه افتاد...دنبالش رفتم وهم میگفت)بر ینگاه

گرگ گرسنه رو   نیکه ع ییوذول زدم به چشما ستادمی،کنارش ا ستادی(ا میباهم بر ستیگفتم)بهتر ن 
تو چشماش   ینطور یزن تو تمام عمرم بود که ا نیاول ن یا نمشی بب تونستمیمن ذوم بود ،حاال بهتر م

  یبحث غرورم بود بعد شد زندگ یزمان  هی...نه ،تا نایوا  یبرم تو فاز مثبت باز   نکهی،نه ا کردمینگاه م
قدم کمتر نه صد قدم جلو   هیرن ،نه یبا ضررم  انی...با سود م ننی وکار وحاالم که پول...دخترا کال هم

صاف وصامت نگاهم   یلحظه ا ستم،چندیکه متاسفانه من اهلش نبوده ون  ساختی تر،فقط بااهلش م
کردم که بهت   یکار  ایگفتم  ی ز یچسرش رو برگردوند گفت )اگه وسط مراسم  نکهیکرد وبعد از ا

باهام حرف   یحق ندار  دمکه باهات حرف نز ینقش مسخره...تا زمان   نیا یبرخوردتو بذار پا
که به تو  ی،تو کار  یداماد اجبار  نه،ی،توقع من از تو ا ینیکنارم بش  بهیغر هی مثل  دی...فقط بایبزن 

نشد ...اجازه نداشت بامن   گهی( پوزخند زدم ...نه د؟یتون یدخالت نکن!(نگاهم کرد)م  شهیمربوط نم 
جا   هیفقط   یتون  یتونم (وخواستم برم که گفت )نم   یحرف بزنه ،کت رو در اوردم)نه نم  ینجور یا

در   یخاص واروم ول  یصورتش خم شدم وبا لحن یتر شد رو قی(پوزخندم عم ؟یوسکوت کن   ینیبش
حال نکردم ...خوب گوش کن دختر   ادی لحن شما ز نی ،منتها با ا تونمیتم )چرا مگف یحال عصب  نیع

رو   یز یچ هی دیکنه با ریمنو ام الهحو  خوادیکه پدرت م ی،بنا به اون پول مفت  گمیم  یچ  نیکوچولو بب 
 یباغ ،به همه  ونی م برمتیم  دارمی،برت م یدستت صحبت کن ری با من مثل ز گهیبار د هی یبدون

 (تونیخانوادگ یوپدر محترم ابرو یمون یکه داماد گذاشته رفته بعدشم تو م گمیم تونیگرام یمهمونا

عده دختر با   هی(خواستم جوابشو بدم که یکنی م دیکه منو تهد یهست یک ی،فکر کرد ی_جرئتشو ندار 
گفت   شونیکی و دنیپله ها صف کش نییسبد پر برگ گل بود پا هیدستشون  یکه تو دیسف رهنیپ

عروس خانم کت رو دوباره تنم کردم وزمزمه وار   نیسنگ ینگاه ها ری)هنوز تموم نشده حرفاتون؟( ز
که بهم بربخوره ...(از چند پله مرمر مقابل   یکن یبه حالت کار  ی،فقط وا نیذره ب ری ز ذارمتی)م فتمگ

!( ینی بی بد م یکن  دیمنو تهد  گهیبار د هیکه  اروم گفت )تو هم حواستو جمع کن  میرفت نییهم پا
 یصدا وشمسرم پر از گلبرگ شده بود وتو گ ینگم ...رو یز یچ گهیدادم د حیسرمو تکون دادم وترج 

  لیمقدمات گل بارون تموم شدوچند نفر از قب  نیره اباالخ  دیچی پ یم کردنیوداد م  غیکه ج  ییدخترا
  یبه استقبالمون اومدن وبعد از کنار رفتنشون رودر رو شدم با مان  گهیچندتامرد وزن د یعیتوکل ورف
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طرالن شده بود،انگار نه   انگاه کردم اونم کامل محو صحبت ب ری سه متر باز... به ام یوآرش با دهن ها
شعور در وجود   یاز ذره ا غیشده...در دهیگز یسوراخ ن یهمچ  هیاز  شی چند وقت پ نیانگار که هم

وبندو اب بدن واصال متوجه  انیسمتم ن یوقت هیاون دو تا ابلح بود که  یپسر... تمام حواسم پ نیا
نگاه کردم اونم که با   ری.کالفه به ام.. کننیم یمعرف  ویوک کننیدارن بلغور م  یچ  یعینبودم توکل ورف

که توش گرفتاربودم   یمخمصه ا نیبرسه به منو ا یرفته بود چ  ادشیوجود طرالن خانم اسمشم 
تحت   یوسامان دست هر دوتاشونو گرفت وبهم عالمت داد که" همه چ دیرس یب ی...باالخره امداد غ
دستم فرو رفت با تعجب به دلناز    وت یلحظه احساس کردم دست هیکه  دمیکش یکنترله "نفس راحت

کرد ومنو دنبال خودش کشوند   یکه دورمون بودن معذرت خواه یاز اون چند نفر  ینگاه کردم سسر 
  میمجلس قرار داشت هردونشست  یباال قایدق دکهی مبل سف هیبه سمت 

دستش رو از تو دستم در  یطور دلنازروکه به اروم نیاطراف رونگاه کنم ،هم تونستمیراحت م گهیحاالد
 بزنمش...  خورهی جا خفتش کنم تا م  هی تونستمیرو که کاش م  ری اورد لبخند زد وام

 

 پنجم+++دلناز  قسمت

 

  انیخوشحال بودم که شر شا یطرف مثل چ هیاز  گذرهیم یادم چ نیتونستم بفهمم تو کله ا  ینم اصال
 ی...سعیجونور   نیهمچ کیحالم گرفته شد اونم بابت تحمل   یحسابطرفم  کی کنده شد از  میاز زندگ 

موذب  و فتادی م ایبود چون مرتبا که نگاهم به برد یکردم تماما لبخندم رو حفظ کنم گرچه کار سخت
 تونستمی کاش م  کردم،ی حسش م  یکه به واضح بیغم عج هیبود و ی... تو نگاهش دلخور شدمیم

تونستم   یمسخرست که پدرم راه انداخته اما من مثال عروس بودم نم شینما هی همش  نایبهش بگم ا
  متنگاهم کرد واخرسر به س یا هیحرف بزنم ، چند ثان  ایپسره با برد نیچشم مهموناوالبته ا یجلو

وجه ناراحت   چیبه ه گهیگم شد ...بد جور استرس داشتم د یکی تار یتو بای اونطرف باغ رفت وتقر
کرد  یلحظه هم رهام نم هیاسترس ودلهره  یکنم ول  کاریچ  یاز خوشحال تونستم  ینبودم برعکس نم

  ومدیرمپسره ب نیازا یز یرو خراب کنه ...البته که هرچ یوهمه چ فتهی ب  یاتفاق ه ی دیشا کردمی ،حس م
... 
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طور   نیکه بهتر بود ،چهره اش که خوب بود وهم یکار یبزنم، از ب  دشید کمیبهتر بود  گهیحاال د خوب
  یبراق  یکه البته ترسناک هم بود ،کت وشلوار مشک زدیسبز برق م  یها لهیچشماش که درست مثل ت

  شتریچشم ب نکهیهم رفته محشر شده بود وا ی،رو ی وکراوات صدف  یمشک  راهنی بود با پ دهیپوش
  یداد که حت یبهم دست م یحس خوب هیو هم  کردیم  میمجلس روش ذوم بود هم عصبان یدخترا

  کردیوسط که در حال رقص بودن نگاه م تی به جمع یالی خ  یباب ندازهینگاه هم به سمتشون نم مین هی
اون  یسمت طرالن واون پسره... نگاهمو ازش گرفتم معلوم بودحرفا  رفتیهم نگاش م  یوگه گاه

...اصال بهتر پسره   زدی نه باهام حرف م کردیبه غرورش برخورده چون نه نگاهم م یل یخ امموقع 
  ادیش  کهیچند روزه من نبودم که داشتم زن اون مرت نیا  دمیوفهم ومدمیپررو...تازه داشتم به خودم م

  طیشرا  یبودم که در همه  یاز دست پدرم عصبان  یبود چون اونقدر  گهیدلناز د هیواون  شدمیم
فردا بعد از طالق   دیشده بودم اما االن ،تمام حواسم برگشته بود وشا دیفرار کنم، نا ام ادمدیم  حیج تر

بودم نکنه   ایاراده به سمت اون طرف باغ رفت نگران برد یکه هست بهتر شه ،نگاهم ب  ینیحالم ازا
انگار   یه ولوار بودم از صحبت با اون پسره دل بکن  دی...به طرالن نگاه کردم ام  ارهی سر خودش ب ییبال

روشن   یکه به تن داشت اب یاز سهراب نداشت ،کت وشلوار  ینه انگار ،اون پسره هم واقعا دست کم 
جهت   ن یازا یبود ول یکل یسهراب قد بلندوه نکهیواقعا هم برازندش بود با ا دکهیسف راهنیبود با پ 

برم،با استرس   یچجور  یام   ولیمن چم شده مثال نگران برد یواقعا به اون پسره شباهت داشت ...وا
  زشیکنم(سهراب با همون نگاه ت کاریخدا چ ی)وا دمی لب نال ری حواس ز  یبه دور وبرم نگاه کردم وب

اون طرف ،تو   رمی من بود)من م یمهمونا کامل رو  ی(لبخند زدم چون چشماد یفرمود یز ینگاهم کرد)چ
  یکه هنوز نشسته بود و با لبخند کج  ه(وبلند شدم منتظر بودم اونم بلند شایب یهم اگه دوست داشت

از   یک اوردم ی ناخونام اون چشماشو از کاسه در م نیاخ که چقدر دوست داشتم باهم  کردینگاهم م
ما دخترا  تر شد)واقعا که ش  قی (لبخندش عمیش ی؟؟؟با حرص گفتم)چرا پانم  شمیدستش خالص م

پدرم دستمو دوباره تو دست گرم سهراب   یمزاحم مهمونا ینگاه ها ری(وبلند شد... ز نیتعادل ندار
پدرم جلو راهمون سبز شدن   یکایشر یدخترا ایوپر  نیگذاشتم وبه سمت باغ کشوندمش که نازن

 میبعد از عقد برقص  دمیم حی (لبخند زدم )ترجد یبفرمائ میکرد یواسه شما خال ستیگفت)پ ایوپر
نگاهم کرد)نه،رقص قبل عقد   طنتی( با ش زم؟ی...(وبه سهراب نگاه کردم وبا هزار زور گفتم )مگه نه عز

هم به جمعمون اضافه شدن وبا    یچند نفر  ؟ینه... اخه تومگه رقص بلد یداره (وا یا گهید یصفا
شده بود  رید گهید یول ادی ...طرالن نگاهم کرد خواست به سمتم ب ستی اصرار بردنمون وسط پ 

 یدونستم چ ینم گهیقرار گرفتن که اماده بودن در اغوش هم برقصن ومن واقعا د ییزوج ها  نمونیب
که  میبذارم برم وبگم بعد عقد در خدمتتون هست یبهونه ا هیبگم...خواستم ازش جداشم وبه  دیبا
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ومنو دور   دیرقصی زد فقط بامهارت م  ینم یماهرانه منو چرخوند حرف یل یدستمو گرفت وخ
 یاهنگ م تمیبا ر ظمهماهنگ ومن یدر حال پخش بود...وسهراب به قدر  ییبای...اهنگ زدادیم

  کردیکه هم چنان با اخم مارو نگاه م ایبرد دنیرو فراموش کردم... با د یلحظه همه چ هیکه  دیرقص
قرار گرفتم ...قلبم اروم   اید وپشت به بردحرکت، سهراب منو برگردون هیبا  یول دمی لحظه خجالت کش هی

 وقرار نداشت  

 دم یترس یم هم

 داشتم  یحس خوب  هم

،همه برامون دست  میونشست میاولمون برگشت یتموم شدن اهنگ دستمو گرفت وهردو به جا با
که واقعا برام خطرناک بود فقط با لبان خشکم تونستم لبخند بزنم...  یمن از فشار استرس یول زدنیم

به سمتم اومد)حالت خوبه(سرمو تکون دادم وبا خشم گفتم)معلوم هست حواست   عیالن سرطر
دوروبر در حال جروبحث باهم  یاراده نگاهم به سهراب واون پسره افتاد فارغ از ادما یکجاست(ب 

 *** رفتی م شی داشت زود پ یخوب بود که همه چ  دمیکش  یعاقد نفس راحت دنیبودن ...با سررس

هرچه   ییبا یهم دنبالمون ...سفره عقد به ز هیوبق میاومدن عاقد منو سهراب به سمت سالن راه افتاد با
سالن هم   نیودوباره ا مید،هردونشستیوسف  ییطال یشده بودومخلوط بود از رنگ ها  نی تمام تر تزئ

.با اومدن نداشتم .. گهید یچاره  زدمی لبخند م یمجبور  فتادیم یمثل باغ پر شد ،نگاهم که به هرک
اروم   یلیکجاست(نگاهم کرد وخ   ایگوشش گفتم)برد ریاز سهراب فاصله گرفتم وز  کمیطرالن به سمتم 

لحظه  هیشروع کرد به خوندن خطبه عقد ...  بایبزنم که عاقد تقر  یگفت )تو باغ نشسته (خواستم حرف
شوهرم بشه ،کاش   گهید قهینشسته بودم که قرار بود تا چند دق یرفت من در کنار مرد ادمی یهمه چ
پدرم که براش ازمن هم مهم تر   ی هم از ابرو دمیترسیم  یداشتم بگم" نه" وبذارم برم ...ول  نویجرئت ا

  ایبار سوم تکرار کرد...خواستم جواب بدم که بابرد ی،عاقد برا  فتهی که ممکن بود ب  یبودهم ازاتفاق
  هیاخر با  ی قهیدق نیخواستم هم  یانگار گلومو گرفت وفشار داد نم یز یچ هیچشم تو چشم شد و

  ینم گهیتر برم د عیخواست سر یبود  ...دلم م یجور  هی رو خراب کنم اما حالم  یقطره اشک همه چ
  ریعقد کنارم بود وتا اخر مراسم ز یارزو داشت سر سفره  شهیکه هم یکس ی چشما یتونستم جلو

رو خراب   ی"بله"همه چ هیبا گفتن  قطوف نمیبش گهیمرد د هی...کنار  ردکیعاشقانه م یگوشم نجواها
اطراف برام گنگ ونامعلوم بود   یتمام صداها شدیم ن یتونستم ...کم کم داشت سرم سنگ  یکنم نم

زدم دوباره جون گرفت ،اروم برگشتم وبه   خیگرم که دور گردنم انداخته شد تن  زی چ هی هوبای یول
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ودستاش هنوز پشت سرم بود   کردی م اهسهراب نگاه کردم با همون نگاه خاص وسردش تو چشمام نگ
دونستم طال باشه روبه رو   یم دی که بع  ییبه رنگ طال د یپالک خورش  هیاوردم که با  نیی...سرم رو پا

  یلفظ ریکه گفت)چه ز دمیرو شن ایپر ید،صدادست عرق کرده ام گرفتمش ،چقدر گرم بو ونیشدم م
طور   نی به گردن عروس خانم(وهم  بندهی م کنهی م،اقا داماد گردنبند رو از گردن خودش باز  یکی رمانت
عاقد   ی(خندم گرفت اما با صدا کهی رمانت وارمیترک د یشما دخترا حت یایاروم سهراب رو)تو دن یصدا

  دمیرو د ا یروم گفتم)بله(وتا سرمو باال اوردم لبخند تلخ برد(عزمم جزم کردم والم یکه دوباره گفت )وک 
 ورفتنش رو... 

  نیکه تو هم یبود با شناخت  انی خود شا قهیکه سل کی ش انی حلقه برل هیحلقه رو باز کردم  یجعبه  
با   ینگاه یرو دستش کنه ول  گهید  یک ی یحلقه  دونستمی م دیکرده بودم بع  دایچند ساعته از سهراب پ

  مین هی یبدون حت  نباریدستش کردم ، وا یوسواس به حلقه انداختو دستش رو جلو اورد حلقه رو تو
رو که خودم انتخاب کرده بودم در اورد واروم تو   نیتک نگ یدر جعبه مخمل رو باز کرد وحلقه  ینگاه

  دیبا یط یتو چه شرا دونست یبود،خوب م لکسیدستم کرد... با تعجب نگاهش کردم تمام حرکاتش ر
رو برگردوند،    وسرشداد لمیتحو ی...لبخند کج  نیاز ا نمی رفتار کنه ...اون ازرقص ماهرانش ا یچه جور 
تموم  بامراسمیبه سمتمون اومدن وشروع کردن به دادن کادوها وباالخره راحت شدم ،تقر یچند نفر 

پدرم   یصرف شام به اونطرف باغ دعوت کرد ...خوب خدارو شکر ...ابرو  یشده بود وپدر همرو برا 
به سمت اون طرف باغ رفتم که  یجور  هیبه سهراب بگم  نکهیبدون ا  نباریمن ...ا یمعامله شد با زندگ

نشسته  یز ی م هیپشت  دمشیکردم که باالخره د ایبود...با چشم دنبال برد داینا پ   بای تقر یک ی تو تار
وبا استرس    ستادمیسرش ا  یداده بود وچشماشو بسته بودباال هیتک یم به صندلبود وسرش روه

 فتادینم  نجایا یگذر کس نهبود خوشبختا  کیقسمت از باغ چون تار نیبه اطرف انداختم، ا ینگاه
وبازم    ستادیوروبه روم ا دی...اروم صداش زدم، چشماش رو باز کرد مثل برق گرفته ها از جاش پر

عروس خانم اقا داماد نگرانت نشه(پوزخند زدم اون  یینجایداد وگفت)ا لمیرو تحوهمون لبخند تلخ  
  گمیقربونت برم ،فقط م یا کهیت چه( لبخندش محو شد)ینداز ی م کهی...)ت ینگران من بشه... چه حرف 

  هی دی)من با دمیکش یق ی(نفس عم شهیبرات بد م نهیبب  نجایسر برسه تورو ا هوینرو  ییبدون اون جا
گفته ،خدا   یز یپسره بهت چ  نیافتاده نکنه ا یاتفاق  زمیقدم جلوتر اومد )بگو عز  هیرو بهت بگم( یز یچ

زارم(دستامو باال بردم)ادامه نده فقط  ینم  ندشزده باشه ز یشاهده اگه از گل نازک تر بهت حرف
 ...(  نیگوش کن...بب
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 چیه انیتو به شا  دونستمیم ،من نمتینب گهید دیرو برات روشن کنم شا یز ی چ هی دی،با نی_نه توبب 
خرابه وتا   هیتو  مشیبرد میبا دوستام خفتش کرد  ش یچند ساعت پ  نیواسه هم ینداشت  یحس

خواستم از دستت بدم ...تا اومدم عمارت ،   ی،نم  یش  کهیخواستم زن اون مرت  ی...نم  مشی زد خوردیم
(اب کنه؟ی م ینجور یخونه رو روسرمن اوار کردن ،چرا بابات ا نیگفتن عروس دوماد اومدن وا هوی

گفتم )ت  ومدیکه به زور از گلوم در م  ییصدا هیدهنمو قورت دادم،دست وپام از سرما سر شده بود، با 
 (  یکرد یپدرم باز  یتو با ابرو  یکرده باش  یکار  نیهمچ  شهی...باورم نمیکرد کاری...تو ...چ

 گهیمراسم به هم بخوره تو د نیاز دستت بدم ،گفتم اگه ا دمیترسیم ،منداشت گهید ی_به خدا چاره 
  امیبعدا م رمی من م ادیپسره داره م نیساکت شد واروم گفت )ا کدفعهی...( یول  یشیمال من م

ر  ی چون اروم ز ده،ی(ازم به سرعت فاصله گرفت...احساس کردم که سهراب بهم رس زنمیباهات حرف م 
تا ازم جواب   دونستمیاضافه شد م نمیکم بود ا ای...بردی(...وا ؟یزدی حرف م ی لب زمزمه کرد)با کس

اونجاست   ای)نه چطور مگه؟ (  به سمت درختا رفت که حتم داشتم برد ستی ول کن ماجرا ن رهینگ
 یز یبودم که چ یعصبان  ایاز دست برد نقدرینه (ا ای یگی راست م  نمی )بذار مطمئن شم بب...اروم گفت 

دعوارو شاخشه...با اومدن مسعود چند  هیشک   یب نهی بب  ارویاگه برد دونستمیدراکوال نگفتم ،م نیبه ا
زدم وبه سهراب نگاه کردم...   یک یاز روبه روم اومدن لبخند کوچ  قایهام که دق یتا از هم دانشگاه

گفت )چته   یبلند یوبا صدا ستادی ،مسعود جلوم ا نهیروبب   اینکنه برد فتمینبود... اخ خدا دارم پس م
 نی(امی ایمنو وسهرابم م نینو بره واال(نگاهش کردم )حاال شما بر یبد اخالق نیدلناز ...عروس به ا

با   یوبا خنده گت )چه جا ستادیار مسعود ابزن به چاک ...سروش هم کن عی دهنتو ببند وسر یعنی
 یر یشاخ ودم؟(اخم کردم)چه گ  یب ولغ نی...حاال کجا رفته ا نیرم واسه معاشقه انتخاب کرد  یحال
 (میایاالن م گمیم  نیشما دوتا بر نیداد

  یبه ما بکن یومدیسالم ن هیور دلت   میخوب حاال...اخماشو نگاه...از سر شب نشست یل ی)خمسعود
 بودکه نگو (  ی اوضاع هیرسمش (کالفه نگاهش کردم)شرمندم ...امشب اصال  نهیا

(سرمو تند تند تکون دادم که حامد  ایاون طرف تو هم زود ب میرینکن ،مام  ه یخوب حاال گر یل ی_خ
  هی(وبق یشد یف یواقعا که تعر متینشناخت متیدی...ما اول که د یخشگل شد یل یخ  یگفت)راست

  ایبرد دمید یچشمم به سهراب افتاد وقت هویکردن که  دیرفش رو تائ هم با تکون دادن سرشون ح
خوشحال شدم ...مسعود هم به ادامه حرفش گفت)اره واقعا ...مثل فرشته ها   ستین شهمراه

نداشت نگران باشم)ممنونم   یلزوم گهیخشگل خانم (لبخند زدم د گمیم کی ...از ته دل بهت تبر یشد
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  نی(وجهت دراوردن حرص سهراب گفتم)شما ها هم خشگل شدنیبه من لطف داشت شهی...شما هم
(با توهم رفتن اخم سهراب لبخندم خود به خود جمع  یشما دلناز خانم  ی)نه به خشگلدی(حامد خند

من  یشد چند قدم به سمتم برداشت که مسعود وسروش حامد به سمتش برگشتن ،جلو
بچه بود اما    هیبرابر سهراب مثل  ستاددریشد(حامد جلوش ا ی)فکر کنم درست نگرفتم چستادوگفت یا

 اقا سهراب(  نی)کجاشو متوجه نشددمیسان تر هیگارد گرفته بود که  یجور 

نه (صداش رفته رفته اوج  ایکه زن من خشگله  ستی مربوط ن  یاحد ناس چی _اونجاشوکه به تو وه
هل شده   یسهرابو از مهلکه دور کنم اما به قدر  دیبا گفتیم  یحس هیقلب من باالتر ، گرفتضربانیم

 مینداشت ی صد بدرفته بود مسعود بهم نگاه کرد وبه سهراب گفت)ما ق ادمیپاک از  یبودم که همه چ
قدم فاصله بود که   هیسهراب ومسعود نی...( بنی،هم میکرد فی...فقط از دلناز تعر دیجناب شما ببخش

 یادی گفت) شما غلط ز  ینسبتا بلند یقدم کوتاه پرکردوبا صدا هیاونو سهراب با برداشتن 
رو مسعود وشروع کرد به زدنش...اون  دیچشم به هم زدن کتش رو در اورد وپر هی...(وتونیکرد

 بودم که خودم مسببش بودم  یینبودن ومن تنها نظاره گر دعوا فشیهم حر گهید یدوتا

 

 ر یقسمت ششم+++ام  

 

  ت،ی جمع نی افتاد ب اهویاز اون طرف باغ  ه ییسروصدا دن یاروم صرف شد که با شن  یطی در مح شام
بو   نیکه ع یجور   نیوهم دیشده ؟(دست از خوردن کش یکه در حال خوردن بود گفتم)چ یبه مان

 نیدعوا ا هی  یر یاونم جهت جلوگ دم یکش یق ی( نفس عماد ی گفت)به نظر دعوا م  د یکشیقلمون گردن م
 ...   اغسمت ب 

نگاهش کرد واروم گفت)تورو سننه   یزده کجا رفتن؟(مان  بشونی سهرابو واون دختره غ گمی)مسامان
...(ساکت شد وبه  دیبا  یبرن با هم قدم بزنن وسط باغ حاال تو ه دهی...عروس دامادن عشقشون کش
  یکه مان ومدیکه سر وصدا م یسمت اون قسمت می برگشت مونیمن نگاه کرد وهم زمان چهار نفر

که بلند   یجور  نیه (نگاهش کردم وهم دعوا ک رهی نم یالکچر  پی بابا فکر نکنم ...ادم با اون ت نهگفت)
  ا یگفتم گفتم )مورد بحث ما سهرابه اونم که پروندش تو خراب کردن مهمون دمیپوش یوکتم رو م  شدمیم

  نمی)بب فتگ یبلند شدن ومان   یمعطل  یچه خبرشده؟(آرشوسامان ب مین یبب میبر نی ... بلند ش  هیخاکستر
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...اه(وبلند   نی بنداز تی به ما برسه ...همش پاراز ستانیس  لیشام مفت از صدقه سر اون  هی نیذاریم
بچه  هیکه بله...سهراب بود که افتاده بود به جون  می شد وهر چهار نفر به سمت اون طرف باغ رفت

اصال در برابر   ای  گشتیبرم خوردی کتک م  اینداشت، دهیفا  رفتی هم جلو م یبزن ،هر ک  یسال ونزن ک
دو   یک ی یون ی...دعوا با پادرم ستهی که عقب وا دیدیم نیالح رو برا سهراب که افسارش پاره شده بود ص

  خواستیسهراب گفت که تاسهراب که م یبه بابا یز یچ  هیاز همون پسرا  یکیتموم شد که   بای نفر تقر
  یمان  یدر اوردم و رو روبار من بودم که کتم   نی گرفتنش و ا یبه طرفش حمله کنه چهار نفر 

کنه حاال  نی به گردنم داشت توه یمن که سالها حق پدر  یه عموکس حق نداشت ب چیانداختم،ه
  یلیبه صورتش زدم از س یمحکم  ی ل یباشه ،پسره خواست برگرده که معطل نکردم و وس خوادیم یهرک

  یزدن جور   مشتشکمش نشستم وشروع کردم به  یمن تعادلش رو از دست داد وبه پشت افتاد رو
تو دهنشه خرد شده، چندنفربه سمتم اومدن وبلندم کردن وبه زور   یهرچ  کرمیحس م گهیکه د

بهتر بگم   ایافتاده بود  نی زم یاب دادن دستم ...پسره  اش والش رو وانیل هیو  یصندل  ینشوندنم رو
داشد به همراه یپ  یعینشوندن که باالخره سروکله رف  یصندل  یک یاون  یمرده بود...سهراب روهم رو

متفرق   تی دتاجمع یطول کش یا قهی چشمم دور کردن چند دق یاز جلو عیسر  توکل... واون پسره رو
  گرویهمد اتور یگالد نیکه همون وسط ع ذارنیم یتر  نی سنگ یدارا هم دعوا نکن  هیما نیا نیبشه ...ب

نشه ...سرم رو    یکنا کرده  لباساشون خا  ییجدات کنن که خدا انیجلو ن  یوقت  هیکه  یر یوبم یبزن 
اون پسرست اومده واسه دعوا ،کالفه سرم رو بلند   یبابا  ستاد،البدیجلوم ا هی سا هیگرفتم که  نییپا

.... لبخند زد...لبخندش حس  دمشیکجا د ومدینم ادمیکردم که با طرالن چشم توچشم شدم ...چرا 
  ومدینم ادمی  نهایا ی مهاهب  یبود ول  فیطور نگاهش ،تمام حرکاتش اروم وظر نی داد،همیبهم م  یخوب

به رنگ سبزبه تن داشت کنارم   بای کت وشلوار ز هیرو عوض کرده بود وحاال  رهنشی...پ  دمشیکجا د
نزد   ی(نگاهش کردم)چطور(بازم لبخند زد)حامد حرف خوب ؟یدار  ینشست)باپدرسهراب چه رابطه ا

بود  ستادهیسرش ا یباال یعی !(سرم رو برگردوندم وبه سهراب نگاه کردم رفی شد یجور  هیاما تو...
 یوگفتم)پدر سهراب عمو دم یاب رو تا قطره اخرش سر کش  وانی...لکردی وداشت باهاش دعا م

  دیبا نایازا شتر یاب رو از دستم گرفت )تو ب وانیتره (ل  زیپدر هم عز  هیمنوبزرگ کرده وبرام از  یمنه...ول
  ی!(پوزخند زدم)هرچ شهیم یچ یدون ینده م تی ...اگه حامد رضایتارت تسلط داشته باشرو خودت ورف

طرالن خانم ...ما   یدون یگفتم )م  ی(ونگاهش کردم وبالحن اروم تر ست یبشه برام اصال مهم ن خوادیم
...نگاهمو از طرالن گرفتم ستادیبه سمتم اومد وجلوم ا   یع ی...(رفمیبادا برقص  ن یکه باا میستین یدیب

از پدر خوانده نداشت اخما   یکه گرفته بود دست کم  یسژ  نیوبه پدر خوانده نگاه کردم ،واقعا هم با ا
(لبخند زدم)سه ؟یکه چ یمعرکه شد اریب  شی اقا ،ات ریزمزمه کرد)خوب ام رلبی،ز  یتو هم وصورت جد
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نشه(گره ابروش    عیه حق پسر عموم ضاشدم ک ینفر، دعوا منصفانه نبود منم قاط هینفر بودن به 
چشمام رژه  ی...(اخم کردم)دست شما درد نکنه(چند قدم جلویکرد خودیب  یل یتر شد)توخ دیشد

باالخره به حرف    دیکشیم ق یمرتبا نفس عم  کردچونی رفت... فکر کنم داشت خودش رو اروم م
چند روز طول  شهید مکه بهش وار یاعصاب داره بعد مرگ مادرش هر شوک  یاومد)دلناز نا راحت

من بخاطر   دونهی یک یتا دوباره به حالت اولش برگرده...االن دوباره همون طور شد دختر  کشهیم
که تو  نهی ا تشیشرط دادن رضا گهیبه من انداخت وگفت)حامد م  ینیشما...(سکوت کرد نگاه سنگ

که   ی)عمرا(نفس میزمان گفت موهمی(منو سهراب به هم نگاه کرد نیکن یازش عذر خواه نیوسهراب بر
،کالفه به سهراب  رهیگیتقاص مرگ زنشم از ما م ناونقدر بلند بود که فکر کردم اال دیکش یع یرف  نباریا

  زیچ هیقراره ما  یعیرف  یاقا نی( سهراب بلند شد)ببیخوای م نویزندان تو ا  نیرینده م  تی نگاه کرد)رضا
  یخاله زنکا ن یدخترت وع  یجلو انیکه سه تا بچه سوسول م ینیقد کنم فردا طالق بدم ابود دخترتو ع

  توی،شما رضا میکه چطور جوابشونو بد گردهیخان بر م ریام نیا نوهم به م دنی نظر م  یمامان شیتیت
 نیبه ا شهیمشکل م گهیزندان د فتمی واسه معامله دوممون وگرنه من که ب میا ی ما هم فردا م یر یگیم

با خودشماست(   میتصم گهی...د رونی ب امیکه من ب یتا وقت رهیم رهی ها دخترت از من طالق بگ یزود
باز تر شد   ی(بلند شدم)معلومه(اخمش کم ؟ینظرو دار  نی برگشت)تو هم هم نبه سمت م   یعینگاه رف

واقعا جالبه!(به طرالن  دینکن ییاز حامد دلجو یزندان ول  نیبر نیحاظر یعنی گفت) یز یوبا لبخند ر
طالق دخترم عجله   یطرالن...منکه برا میکه به در بگه تا به گوش ما برسه گفت)بر ینگاه کرد وجور 

قصه سر هم کنم که شوهر   ینداره واسه کس یلزوم گهی...دشهیبه نفع منم م ینجور یا قاندارم اتفا یا
  نیندازیسرتونو م یعنی نیرو روال(ا گردهیبرم یبهونه خوب همه چ هیهفته با  هیدلناز کجاست سر 

 ......ستیساخته ن ی ،از منم کار  نیکشیحبستونو م  نیری م نییپا

برگشت دنبالش دو تا   یع یکه رف نباری...اومدینم ییسر وصدا چیکنم مراسم تموم شده بود چون ه فکر
روش به مامورا بردن که پدر خوانده از ترس اب نیادب،مارو به سمت ماش  تی مامور هم بودن که با نها

دارا  هیما نیا یزندگ  هیاسکورت کنن ...عجب داستان یتا کالنتر  یمشک یپژو ه یسپرده بودکه مارو با 
طرالن رو   گهیعوض کردن دوست دخترامه وبس... د می...خوش به حال خودم که تنها دغدغه زندگ 

که کنارش نشسته بود  یداد وبه سرباز  هیتک یشدم ،سهراب سرش رو به صندل  نیوسوار ماش دمیند
  یهوا نم نوریجا کمه ا  نیجمع وجور تربش کممیکن... دارمیب  میدیخوابم رس  یگفت)داداش ،من م

بردنمون بازداشتگاه...البته  یرسه(وسرش رو تکون داد وچشماشو بست ...انگار نه انگار که داشتن م
نداشت... صدامو صاف کردم وگفتم)فکرنکنم پدر خوانده بذاره تو فردارو تو   یتازگ  سهراب که یواسه 
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  یچند قطره خون رو کردمرو باز  رهنمی پ ی(دکمه باال؟یگ یرو م یع ی(چشماشو باز کرد)رفیزندان بمون 
  زدمشیم ینجور یا دینبا  یلیاون پسرست خداوک نیشده بودکه حتم داشتم خون رنگ ختهی ر رهنمیپ

روهم مرتب تا زدم ،سرم   رهنیپ  یها نیاتفاقه...است گه،یچه کنم د یتو دهنش نمونه ول یکه دندون
(پوزخند زد)توهم  خورنیم یدارا واسه ابروشون چه خون دل هیما نیا یدادم وگفتم)دقت کرد هیتک

شد   یبابام بود(با گوشه چشمم نگاهش کردم سرم از درد بلند نم  هیچقدر شب  یعیرف  یدقت کرد
  یز یتا حبسم تموم شه...چ خوابمیداشتم واسه زندان...مثل اصحاب کهف م یوبرنامه خوب 

سرچ   یدار  وزهن ای  شیدیشد که کجا د تی رو اون دختره باالخره حال  ینگفتم...نگاهم کرد)مات بود
 ( ومد ین ادمیزدم )نه  ی(چشمام رو بستم ولبخند محو؟یکن یم

 

 روز بعد...طرالن سه

 

زدم ...کالفه شده   رهیسرم جمع کردم وگ یمادرم  بود باال هیرنگ بلندم رو که ارث ییطال یموها
  یوسهراب بود، دلناز که از ته دلش راض  ریچرا ،سه روز گذشته بودوامروز روز دادگاه ام دونمیبودم،نم

دم   نیهم اش که ک دمیرو د یبود که به سهراب حبس ابد بخوره...اما من نه ...کالفه بودم چون کس
فکر   دایهنوز به ل یعنی  نی...وادامانشناختی...کالفه بودم چون منو ددمید یرفتنم هرگز نم 

  دنیاومدم تهران...هرچقدرم که د نی...من اروزمه که برم واسه همدمیتخت دراز کش ی...روکنهیم
..کاوه برداشتم .  دارویکاوه ول  ی...کارت عروسکنهی خوشحالم م شتریب رانیخوشحالم کرد رفتِن از ا ریام

کردن تموم کرد   دایحلقه تو دست ل هیزن...وتمام خاطراتمونو با  نیعشوه از ا هیمنو فروخت به 
که هنوز دارم بهش فکر   کنهیکالفم م نیرو هم فرامش کنم ...وا  ریام تونمینم ی...اونو فراموش کردم ول

حاظر نشد   یحت ری ام رهیگیخندم م از حماقتم دمیرو مقابل هم قرار م ریکاوه وام یکنم ...وقت یم
  یچیاز غرور که ه تشیکاوه...بخاطر موقع یکنه...ول یکه کرده بود عذر خواه  یبخاطر غرورش از کار 

هرچه زودتر بذارمو   دیکرد،بای فکرا کالفه ترم م نیگذشت،کالفه بودم وا یم یراحت نیاز عشقشم به هم
 تنها راهه... نیبرم...ا

که   ییبه لباسا ینداختم وتا بلند شدم در اتاق باز شد ودلناز اومد تو...نگاها یعسل  زی م یرو رو کارت
گشاد زرد که روش عکس پو روداشت وشلوار ازاون گشاد  رهنیپ هیخنده ، ریتنش بود انداختم وزدم ز

  نیهم ایستی گه بچه نی...تو د یدی پوش  هیچ نایاخم کرد )زهر مار ...چته(بلند شدم )ا یتر به رنگ صورت
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دوما من که  ستیتخت نشست )اوال اون دراکوال شوهر من ن ی(رویشوهر کرد شیسه شب پ
  دیتو خونه راحت باشم (به خودم نگاه کردم ،تاپ سف  خوادیمثل تو لباس بپوشم دلم م رمی نم  یمهمون

 شهی...چشه مگه من همخوردی م یدورش کمربند مشک دکهیسف  یپوشده بودم با شلواردمپا یبند
دختر از    هیوخشک خاتون گفتم)به هر حال تو  ی...کنارش نشستم وبالحن جدپوشمی م لباس نطوریا

  یا هی (چند ثانست یمثل تو ن یدختر  ستهیشا دنیلباس پوش  نطوریا یهست یع یخاندان بزرگ رف
  شیاز دست غرغراش اسا یچند روز  وونهید رزنهیپ نیکجاست ا یخنده )راست ر ی نگاهم کرد وبلند زد ز
 هیمفتو...من  یدلم بخواد حرفا ی نازک کردم)دلتم بخواد(سرش رو برگردوند)چ  یداشتم (پشت چشم

لباس بپوشم و خودم واسه  خواد یکنم حق دارم اون طور که دلم م یکه زندگ ای دن نیبار اومدم تو ا
  ستیکه ممکن ن یدونیم ینگاهش کردم)بعله حق با شماست...ول یچشم ر ی( رمیبگ  میتصم ندمیآ
دلبر   ویفقط د یشب عروس  یروس خانم(دستش رو به کمرش زدوچپ چپ نگاهم کرد)دقت کردع

دخترا   یکن یخطابش م  ویکه شما د ینیرفتم)ا نهی!(بهش اخم کردمو بلند شدم وبه سمت امیبود
  نی همون نازن یعن یعق زدن در اورد وگفت)منظورت از دخترا  ی... (ادا کردنی داشتن واسش غش م

 همه دخترا (  ری... ( برگشتم)نخ فتهیخود ش   ایوپر

رفتم   میبردار که خودشو کشت(لبخند زدم وبه سمت گوش تویبرو گوش  ای حاال ب  یتو بگ ی_باشه هر چ 
 شدینگران م دادمیاسم مامانم هم خوشحال شدم هم ناراحت...به هرحال اگه جوابش رو نم دنی،با د

  وبه موهاش تو هوا خشک شد سرش ر دهی( دست دلناز نرس ؟ی)سالم مامان خوب خواستمی نم نویومن ا
 (  زم؟یعز  ی)تو خوبدمیمامانمو شن یبرگردند که صدا

 هیاراده  یزد سمتم که ب رجهی تخت ش یرو  باازیتقر گهیچرا؟(دلناز د یومدی+خوبم ،واسه مراسم دلناز ن 
 قدم عقب رفتم... 

  یمنواقا بزرگ خودمونو واسه   میخواستیتهران واسه من خطرناکه،البته م یکه اب وهوا  یدونی_م
گذاشتمو گفتم)نه  کری اسپ یبه اصرار دلناز رو رو ی...(نذاشتم حرف بزنه گوشی...ول میمراسم دلناز برسون

  ی اسهکه حالت خوب باشه و نیتهران...از همون دورهم یایب خوادیمامان جون دورت بگردم نم
شخصا باهاش   گرده،خودمیپدرت داره برم لی(صداش رو صاف کرد)به هرحال وک کنه ی م تی هممون کفا

زرگ تا اخر هفته  هم منوواقا ب  لیدل نیکنه...به هم یر یگی رفتن تورو پ  یحرف زدم وازش خواستم کارا
من ته دلم  ماا دیدلناز وهم واسه روونه کردن تو(رنگ دلناز پر یعروس  کیتهران هم واسه تبر میایم

  نی زم ی...خداحافظ(وقطع کردم ...دلناز رونمتونیب یبروز ندادم)باشه پس م مویخوشحال   یغنج رفت ول
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اصال وقت جشن گرفتن   بد شانسم(کنارش نشستم االن  نقدر یبدبخت شدم ...چرا من ا ینشست)وا
  یگیم یکنه(با خشم نگاهم کرد)چ یاقا بزرگ نقش باز  ی جلو  ادیشب ب کی یبه سهراب بگ  دینبود)با

و من دستشو  میشوهرم رفته سفر...(هردو باهم بلند شد گمیتو، مگه دست منه...اصالبه اقابزرگ م 
رفتن منم عقب   ینجور یا رهینم نهی که اقا بزرگ تا شوهر تورو نب یدونیکنم ...م  یگرفتم )خواهش م

(لبخند پر  ارم؟ ی درش ب گاهشتاقبل از داد  ینگام کرد )طرالن ،اون تو زندانه،چطور  ی...(با دلخور فتهیم
  ادیکن...اگه سهراب امروز از زندان در ب  شیحال یجور  هی بده... تی زدم)به حامد بگو بره رضا یاسترس

شک  رهی م شیزود پ  ی،همه چ رهیگیتوهم روز بعدش طاق م  رهیوم مونهیب م ش کیاقا بزرگ 
 به کمرم زدم)بعله( ستامونطق شما دوتا مسئله هست( د نینکن(اخم کرد) خانم خرگوشه ،االن با ا

عالوه بر حامد مسعود هم هست اوناهم به   نکهیبده دوم هم ا  تیامکان نداره حامد رضا نکهی_اول ا
رو   یز یتا قبل از دادگاه چ تونمیبدن...تازشم من خودمو بکشم نم تی رضا شنی نم یعنوان راض چیه

 رفع ورجوع کنم(دستشو گرفتم وبه سمت در بردم )حاال تو زنگ بزن...

 

 قسمت هفتم+++دلناز 

 

کردم ...پدر کارخونه  یدو سر کمک م  ویاون د اما داشتم به ازاد شدن کنمیم کاری دارم چ دمیفهم ینم
توکل مشورت کردم واونم   یخونه نبود بعد از زنگ زدن به حامد با اقا یتوکل کس یمن واقا ریبودوغ

 دیرس  یم مکه به زور تا ساق پا یمشک  نیرفتم تو اتاقم،شلوار ج  عی...سرنهی راه هم نیگفت بهتر
برداشتم   فموی داشت ...ک ییطال یکه روش طرح ها ی شال مشک  هیکوتاه کرم و ی،با مانتو دمیپوش

دلناز...   گمایاورد وگفت)م  رونیاز باغ ب  نویماش دیرون،مجی زدم ب نمیماش چی وبعد از برداشتن سوئ 
  یمواقع الکچر  نیتولدم بود کال پدرم تو ا یشدم که کادو  دمیام و سف  ی؟(سوار ب امیباهات ب  یخوایم

به حامد اس   ودی عی ضا یل یخ پمیتوبرو(وبه سمت دانشگاه روندم ...چون ت  رمی)نه خودم مکردی عمل م
اومدن وبه سمتم راه  رونیکه به همراه مسعود از دانشگاه ب دینکش یتو محوطه ...طول ادیدادم که ب

رو صورتش نمونده  لمسا یجا هی گهیخندم گرفت ...حامد که د افشونیق دنیافتادن...با د
نگاه کردم   ری سهراب وام یچشمشم کبود شده بود به شاهکارا یبود وپابودومسعود دستش تو گچ 

دعوا   گهیکه د نیکردن ا فی دوستام شرمنده شدم...حامد ومسعود فقط ازم تعر ی...چقدر جلو
مسعود  یول (با حامد دست دادم ن؟ی خندمو قورت دادم)سالم پسرا...چطو دنینداشت...بهم که رس
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بود فقط برام سر تکون دادوحامد با زحمت گفت)به لطف شوهر شما نه   دی چون دستش تو آفسا
گفتم )تورو که   یلبخند مچهین ه یصحبت کنم نه بخندم(خندم گرفت اما با  یدرست وحساب  تونمیم

  امباه یکلنگ یجور  شعوری)منو که زد...پسره احمق بستادی(مسعود کنارش النت یسهراب نزد پس سا
شماها که   ی ول  نیناراحت باش  دمی کردم(سرمو تکون دادم)اره حق م ارتیرفتار کرد که روح بابا بزرگمو ز

 !(ادی به بار م یچه افتضاح  یدونیزندان م فتهی...اگه سهراب ب دیدونیمنو م یخانوادگ  تیموقع

  نمشینب گهیان دزند فتهی...(منکه از خدامه بتونیخانوادگ یبذارنه از ابرو هی)اوال از خودت مامسعود
  یلیبا شما خ  دونمینباشه« منم نگرانشم »اره ارواح عمت«م گهید شهیم یگفتم)اون شوهرمه»ک یول

تو تعصباتش اونم بهش بر خورد ...بخشش از شما...اقا  نیشما جفت پا رفت گهید یبد رفتار کرد ول
مگه اسم شوهر  نمی)بب ستادی(حامد کنارم ا شهیمن بد م  یبرا ادین  رونیسهراب ب  گردهیبزرگم داره بر م

با درد   ینبود؟(هل شدم ...شالمو مرتب کردم وگفتم)چرا...تو شناسنامش!(لبخند زد ول انیتو شا
  گهید ی اون وحش  هفقط شوهر تورو ن یول  رونی ب ادی سهراب ب دمیم تی)باشه فقط بخاطر تو رضا

 نشده(... ری تا د  نیفتی ب )باشه پس راهیچی به از ه ی...کاچ گهیخوبه د  یلیرو(خ 

وبا سهراب   یگفتم اونم موافقت کرد که همراه حامد ومسعود بره کالنتر  انوی پدرم زنگ زدم وجر به
 کنه... یاقا بزرگم نقش باز  یحرف بزنه که جلو

نبود،  یچاره ا یول کردیدوباره بخوام باهاش وقت بگذرونم کالفم م نکهیرفتم ،فکر ا نمیسمت ماش به
اس ام اس   یباز کردم که صدا نو ی...در ماش شدیتموم م یهمه چ گهیرفتم د ی اخرو باالم یپله  نیا

  اینمت،بی بب دیاانداختم »سالم ،ب ایبرد ام یبلند شد...سوار شدم ودروبستم...نگاه سرگردن به پ میگوش
روشن    نوی...ماشگفتمیبهش م قتویحق  دیبا  یبودم ول یتو هم رفت،از دستش کفر رستوران«اخمام 

  یشلوغ بود وحدس م نییپا یطبقه   شهیدو طبقه بود که طبق هم ایکردم وراه افتادم.رستوران برد
پنجره    ازخاص   ینشسته بودوبا حالت  زیکه پشت م  دمشیرفتم د یزدم خودش باال باشه که وقت

گذاشتم   زیم یرو فموی ...به سمتش رفتم که نگاهشو به من دوخت...ک کردی نگاه م رونویب
سرم شوهر   ری خ گهیمن د کردمیم اطی احت دیخلوت بود،به هر حال با یونشستم،اطرافمون تا حدود

بده   حیمقدمه برو سر اصل مطلب...توض ی(مکث کردم)ممنون...حاال بزم؟یعز  یداشتم،لبخند زد)خوب 
  ادی کشدم)حاال ز یقی (نفسعم دادمیمجبور بودم چون داشتم از دستت مداد)  هی (تکیکارو کرد نیچراا

ومشتاقه که هرچه زودر   گردهی شدم وحاال اقابزرگم داره برم انیبدتر از شا یک یهم بد نشد من زن 
رو   رهمگه اون پس نمیشد)بب  رهی به هم گره زد وموشکاف به من خ زی م ی(دستاشو رونه ی شوهر منو بب
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(با رفتن  ؟یچ گهیمن شوهرتم!(اخم کردم )د یبه پدر بزرگت بگ هیظرت چننداختن زندان ،خوب ن 
به هم  شتریگفت)مشکلش کجاست؟(اخمامو ب ایگذاشت برد زی م یگارسون که فنجون قهومو رو

اون پسره شدم اونم که کال کلش خرابه بو ببره من  ی)همه جاش مشکله ...من زن قانون دمیکش
زندان  فتهی خوام دوباره ب   ینم نوی ومن ا شهیسراغت باز دعوا م ادیبه اقا بزرگم گفتم م  یروغد  نیهمچ

اون پسره از زندان  اامروزیمخالفه ،ثان دای...ضمنا منم که موافقت کنم پدرم شدفتهی و طالقم عقب ب
  تابونماقا بزرگمو ب خوامیدادم وبخاطر طرالن هم که شده نم ویه چهم پی چون من ترت رونی ب ادیم

 برم روز خوش جناب مهندس پارساااا(  د یثالثا من کار دارم وبا

 

 سهراب 

 

معلوم بوداون   یمنکه نه ول میبود دهیهم دراز کش  رکناری بازداشتگاه باز شد تمام مدت منوام یاهن در
 یشدم)چ زی خ  میتو جام ن یسرباز  ی...با صدادمیاروم وبلندش فهم یاز نفسا نویخواب رفته ا  قایعم

بود تو   هنورافتاد قایاون؟(اخم کردم چون دق ای ییتو یدی)سهراب سعدیتو اتاقک کش یشده؟(سرک
  نیایکن هر دوتون ب   داریب قتویکه من باشم، امر؟(درو کامل باز کرد)رف  میریچشمام)حاال گ

سانت هم تکون نخورد...محکم تر   مین هیتم وتکونش دادم گذاش ریشونه ام ی(دستمو رورونیب
  ستی قرارن نجا یاقا ...پاشو که ا ریام ری زدم)اوقور بخ  یتکونش دادم که چشماشو باز کرد)هااا(لبخند کج

از   مویداره(بلند شدم وکاپشن چرم مشک یدادگاه(بلند شد)حاال چه فرق برنمونی دارن م یچتر پهن کن
  نجایباحال ،ا  قیمشت رف هیسر موقع و یکه اونجا تخت داره و غذا نهیبرداشتم)فرقش ا نی زم یرو
تو اتاق وبپرن  کنن جغد ب  نیسرشونو ع  کاری دوتا سرباز ب هیودائم  یسنگ نی رو زم یسرتو بذار  دیبا

 (ی...جغدو خوب اومد ولیوسط خواب ادم(بلند شد)ا

 ده یچی نسخشونو پ ریبود که منو وام یااون دوتا پسره  یسرهنگ نگاه کردم ،نگاهش رو به
  ینشسته بودن وپدر خوانده مثل گوشت قربون  یصندل  یوتوکل هم با فاصله از ما رو یعی...رفمیبود

اومده...واسه هردوتون   ی...باالخره جناب سرهنگ به حرف اومد)جواب پزشک قانونکردینگاهمون م
  یبدن...البته اول قرار بود فقط برا ت ی رضا لنیدو مرد جوان هم با کمال لطفشون ما نی...ا دنیرب هید
که   دوارمیهردوشون رو گرفتن ،ام تی کردن ورضا یبزرگ یع یرف یبدن اما اقا  تینفر از شمارضا کی
باز نشسته  گهیوقته که د ی لیدعوا وزور بازو خ یدوره ها نینشه ،ا داتونیطرفا پ نیا گهید
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برادرت   نکهیقبل از ا ادمهی(لبخند زد)؟یوتو اقا داماد...(نگاهش کردم)با من نی تعهد بد نیایشده...ب
 هید نهی(سرمو تکون دادم)در خدمتم( بلند شد)هزیبه تن داشت یکت وشلوار داماد ارهی براتون لباس ب

 گفت)چقدر؟( یبلند  بایتقر یبا صدا ری شده(ام ونیلیم  70دو مرد جوان  نیا

که خرجمون   میشدیدوتا شازده رد م نیا یاز رو یل یزدم)جناب سرهنگ با تر ی(لبخند کج ونیل یم 70_
  نیوهم دهید بیاس ونیاقا نی...چه خبره مگه سر گردنست(سرهنگ لبخند زد)صورت اومدیکمتر در م 

 زمحسوبی دو عز نیصورت ا ییبایجزءز نایچشمش ا  یپسر جوان و پا نیا یطور چند تا از دندونا
که فکرکنم اسمش   یقدم جلوتر رفت وبه اون پسر  ه ی ری...(ام یک ی نیطور دست ا نی...همشهیم

 تو!( یبود  یخفته ک  یبای حامد بود گفت)ز

)از بابت پدر زنت شانس  ستادیمن ا ی(سرهنگ جلوست ی ن  یمشکل کنمی رو پرداخت م هی)من دی عیرف
 شونویازاد پی من ترت ارخوبی هواتو داره ...(وبه سمت پدر خوانده برگشت)بس یل یخ یاورد

 (د ی امضا کن دیحامد ومسعود گفت)بفرمائ  یعنینشست رو به اون دوتا،  زشی(وپشت مدمیم

پردود تهران هم برام حکم   ِک ی تار یهوا نیا یبودن حت  یبعد سه روز زندان  دمیکش یق ینفس عم  
من  یجلو میهر دو برگشت یعی رف یصدا  دنیکه با شن میرفت ابونیکاکائو داشت ،به سمت خ  ریش
لباسمو   رم یدوش بگ هیحوصله گفتم)برم خونه   ی)من با تو کار دارم پسر(سرمو تکون دادم وبستادیا
 ...(رسمی کنم بعدش چشم خدمت م وضع

نگاه کردم)تو برو ... (و اروم تر زمزمه  ری باهات حرف بزنم(به ام دیبا م،یریبامن م یایحاال م نی_هم
تکون داد وبه سمت اون   یزنگ بزن بگو پولت تا بعد از ظهر حاظره(سر  یخونه به هان  یدیکردم)رس
  خفنرنگ  یدود نیرفت،برگشتم)در خدمتم(دستش رو رو شانم گذاشت وبه سمت ماش ابونی طرف خ

 بود برد )خدمت از ماست(   ابونیکه اون سمت خ 

سال با تمام قوا  5 نی،تو ا فتهیخونه م نیبار اخره چشمم به ا یبود که برا نیا  شی ...خوبنجایا دوباره
واعصابم   فتمیگذشته م ادیباز  فتهی خونه م نیگذرم به ا  یگذشتم تالش کردم...اما وقت یفراموش  یبرا

مرد مغرور    هیکردم به  لیدرس خون تبد رِ ی پذ تیپسر بچه مسئول  کی...من خودم رو اززهیریبه هم م
که از خودم ساختم  ین یتمام تصورم از ا کردمیحس م  دمیدیخونه رو م نیا یوقت  ی،ول دوشرطیق یب

 دینبا  یسراغم...ول ومدیکه تمام باورهامو خراب کرد داشت م ی...گذشته استین ش یب  یحباب
 من گذشتمو چال کردم...  ذاشتمیم
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 یرواز تو وانیمن خم شد،ل یجلو  یوتاهشربت وارد سالن شدوبعد از "سالم"ک ین یبا س خدمتکار
به اسم خسرو انداختم و رد تماس   ینگاه  میبلند شد،ن می زنگ گوش یبرداشتم که هم زمان صدا ینیس

نذاره  دیبرامون ضامن بذاره اما من ازش خواستم کارمون به هرکجا کش خواستی م شیزدم،دو شب پ 
زود  یل یخواست اونم به سرنوشت من دچار شه ،هنوز خ  یوجه دلم نم چیزندان ،چون به ه فتهی ب ریما

مادرم تو   یبندازه،هنوز که هنوزه حرفا  هیسا شیتو تمام زندگ یمن بذاره ومهر ثابقه دار  یبودکه جا پا
...من درکباشم... خودم به  نیورام   ریخواست مواظب سپهرو ام دیکه کش ینفس  نیگوشمه ،با اخر

 ... ری ام یبرسن ول  ییجا هیبه   نیپهر ورامتا س  کنمی همه کار م

روبه روم نشست گفت)عاقد   یعی(رف ومده؟یگذاشتم )عاقد ن زیم  یرو رو ئانیو توکل ل یع یاومدن رف با
  کی!(به توکل نگاه کردم مثل عجل معلق با سرم کشیصبر کن  گهیچند روز د هی  دیتوبا ادیب  ستیقرا ن

  ی...اگهید ... چند روز یعی(لبخند زد)راحتم(نگاهم رفت به سمت رف د یزدم)بفرمائ  یکج داد،لبخندیم
 هیحوصله ندارم جناب ، گهیوگفتم)شرمنده من باس برم ،د  دمیشربت رو ال جرئه نوش وانیبابااااا...ل

هوا   یخودمون(دست توکل ب ی ها یبدبخت   یپ میبر م یعاقد خبر کن ما دختر خانم شمارو طالق بد
تو  دنید صاونم مخصو گردنی بزرگ دارن از سفر برم  یع یرف ین...اقاجوو نی شونم نشست)بب یرو
ما حساب باز   یشما هم رو  رمی...من م هیچ یدون ی(بلند شدم)منیشب بمون بعد برو ... فقط هم کی

نکن...(ودستش رو پس زدم وبه سمت در رفتم ...تا درو باز کردم باهاش روبه رو شدم با اخم 
  یبا حرف ی لاول تعجب کرد و نمی (با ده؟یچه سرو وضع نیهوا گفتم)ا یسرتاپاشو از نظر گذروندم وب

لباس  فتگیداره؟(راست م  یزود به خودش اومدواخم کرد)بله...به شما چه ربط یل یکه زدم خ
سرووضع   نی )بااکردی حرفمو سند م  دیمن شوهرش بودم با یداشت ...ول یبه من چه دخل دنشیپوش
ه قدم ی(؟یکن ی که دخالت م یا کارهیبه شونم زد)به تو چه ...تو چ ی(مشت اروم ؟ یچرخ یم ابونای تو خ

که اسم تو  یا وقت ...ت ادیسگم باال ب یجلو رفتم سرمو خم کردم رو صورتش،زمزمه وار گفتم)نذار اون رو
پس سربه سرم نذار(هنوز با اخم   ی گردیم  یوبا ک یکن یم  کاری بدم چ  ریتوشناسنامه منه حق دارم بهت گ 

 ی)ت ...پسره فتکه ترس درش معلوم بود گ ییبا صدا یداشت نشون نده ول  ی،سع  کردینگاهم م
 ی...برو رد کارت...(با صدایهست ی ک ی...فکر کردیزن ی حرف م  ینجور یبا من ا یاحمق با چه حق

به من زد واروم   یکه هنوز تو صورتش بود تنه ا یازش فاطله گرفتمو برگشتم...دلناز با اخم یعیرف
از هم  نکهیقبل از ا دمیبه صورتم کش ی(وبه سمت پله ها رفت ،کالفه دستیگفت)احمق عقده ا

ذاشتم  یمن نم یزادبود ولاونکه فکرشو بکنم ا شترازیدختر ب نیا کردمیادمش م  دیبا میجداش
 کنم...  کاری چ دیبا  دونستمی...م
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 ریهشتم+++ام قسمت

 

که   یی... ،وقتامیشونیبه باال شانه زدم که ثابت نشد وچند الخش افتاد رو پ شهیطبق هم موهامو
چه   یمتنفره ...ازش متنفرم ول رهی از رنگ ت گفتی،م زدمیم  یمشک پیناخواسته ت رفتمی م یسراغ هان 

تو   یفت اقا...ر ری )چه خبره امستادیزدم که سپهر جلوم ا  رونی ...از اتاق بره یکنم که کارم بهش گ
...تو   ری ام گمای...م ی) به سالمتدی...البته با اجازه بزگترا(خندیمهمون  رمی...؟(لبخند زدم)دارم مپیت
 م )چشه(رو مرتب کرد راهنمیپ ی قهیسهراب چشه(   یدونیم

رو سرش   ختیاب سرد رو برداشت ر شهیش خچالیبابا،فکر کنم مخش داغ کرده رفت سر  یچ ی_ه
به شانم زد   ی(ضربه اارمیبه در بسته اتاقش انداختم)تو برو من ته توشودر م ی...(نگاهریام نیچشه ا

 )دمت گرم( 

بودوبه   دهیتختش دراز کش یمنتظر اجازش باشم رفتم تو ... ،رو نکهیتقه به در زدم وبدون ا چند
  یمثل اون اگه هوا یماجرا تحت فشاره...به هرحال ادم ن یچقدر بابت ا دونستمی،م کردیسقف نگاه م

  یتراز باشه ،ول هیکه وضعش با ما تو  یسمت کس رفتی به سرش ،مطمئنن م خوردیمزدوج شدن م
از نظر   یکه از نظر خودش ننگ بود ول  یچشمش...گذشته ا یجلو اوردیدختره گذشته سهرابو م نیا

ساله ازدواج 30زن هیکه با دمیدی رو نم یساله ا 18من افتخار بود ...چون تو چهار چوب ماجرا پسر 
ه  چ رکه بخاطر عشق به پدرش تو چاه رفت ودراومد...صدامو صاف کردم)د میدی رو م یکرده بلکم پسر 

  نیبا ا یرفت ی م یداشت یکرده...نه؟(نگاهم کرد)چرت نگو...کدوم قبرستون  چتی پ  لهیتی...بابائه فیحال
 حوصله به سمت در اشاره کرد)به سالمت(   ی(بی)هاندمیکش یقی ( کالفه نفس عمپ؟یت

...کنارش  هیجد  یل یگرفتم(انگار موضوع خ مویشد)تصم  زیخ  میتخت ن یچه مرگته؟(رو یبگ یخوای+نم
دارم عاشقم بشه ...بعدش بذارمو برم (با   میدلناز... تصم  گهیدختره د نینشستم)در مورد(نگاهم کرد)ا

 یتالف ینجور یا یخوایبه تو فروخته که م  یتر  زومیبشه ...چه ه یچ یتعجب نگاهش کردم)ک
دارا مشکل دارم   هیام نیکه کال با ا یدون یکرده ...م یدختره بارها با غرور من باز  نی(لبخند زد)ا؟یکن

چوب حراج بزنه به  ادیب ی دختر لوس از خود راض هیباشه و ونیدر م رتمی غروروغ یچه برسه پا
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خوام   یمباختم ، موی،همه چ مینس انیمن سر جر ری)امدی کش یق ی(نفس عممیو د برو که رفت تمیشخص
 شک نکن...( شهیدختره سر جاش ،حالم حال م نینشوندن ا  رم،بای اروم بگ

البته  نمشی قرار بود دربند بب شهیسهراب برم مثل هم نیمانتال با ماش یسانت پی ت نیدادم با ا حیترج 
انداختم...به  یشدم واطرافمو نگاه  ادهی پ نیاز ماش  لکسیر یل ینبودم،خ دارشیکه چندان مشتاق د

نشسته بود،نگاهش   یشگیهم زی ،پشت م دمشید سمت رستوران راه افتادم که به محض ورودم 
  یهم رو یرنگ   ییبود وشال طال دهیپوش یکوتاه یکردم،مانتو مشک  زیسرتاپاشو انال  قیدق یلی،خ  ردمک

  نیدونم چرا ب یانداخته بود...چهرش بد نبود اما اصالرفتارش قابل تحمل نبود،نم  شی شراب یموها
  ریام مهمه ادم دست گذاشته بود رو من ...به سمتش رفتم که نگاهشو اروم اروم باال اورد)سال نیا

گفت)دلم  یگذاشت وبا ذوق کودکانه ا زی م ینشستم)سالم(منو رو رو دمویرو عقب کش  یجان( صندل
 (لبخند زدم)اره ( میدیهست همو ند  یماه هیت تنگ شده بود...فکر کنم برا   یلیخ

 ری!(در سکوت فقط نگاهش کردم،لبخندش رو جمع وجور کرد)امیناراحت  کنمی شده حس م یز ی_چ
که "بفهمه"ازش دلخورم   یلحن هیبه هم حلقه کردم وبا  زیم ی(دستامو روشمی...دارم کم کم نگران م

  نقدریکه ا نی ...ا گهید میکن ی پولو جور م می.د اخه المصب منو سهراب دار..یهان  یخوایم یگفتم)ازم چ
به تو  دیبا  ی،اصال من واسه چ ی پاسبون یرو گذاشت  مای که ن  کنمیم  کاریچ  یکنی زنگ زدن نداره،فکر م

ازم؟(اخم کرد)بخاطر   یخوایم ی ...بگو چ یکرد وونمی...دکنمیم  کاریوچ  رمیجواب پس بدم که کجام
  ینم  موی...دلخوردیفهم  ی...حالمو نم دیفهم ی...حرفامو نمدیفهم ی(نم؟یخور یمنو م یچهارتا زنگ دار 

به صورتم  یکنم ...کالفه دست شی حال دیتونستم چطور با ینم گهی...ددیفهم ی نم  تموی...موقعدیفهم
 نیاون موقع هم نه بهم زنگ بزن نه از ا گردنم،تایپولتو بهت برم گمیتاچند روز د رمی )من مدمیکش

گفت)کجا   ی معطل ونشو(بلند شدم که بد الی خیرو ب یک ی... فقط خواهشا من ری واون سراغمو بگ
هم  گهیشب د کنه،چندی...اون داره با کاوه ازدواج منویرفته...بفهم ا دایل  ری...امیر یم یدار 

  دی،چقدر با ینیب یکه بال بال زدن منو نم  ی اون ری درگ نقدری ماجرارو...ا نیا یکنیتموم نم شونه،چرایعروس
رفته...خوب  دای)ل دمیکش  یقیکنم تا باورت بشه دوستت دارم؟(نفس عم خیخودمو جلوت سنگ رو 

افته(کم مونده بود  یوقت اتفاق نم  چیبه سالمت...واما در مورد بخش دوم حرفت...رابطه منو وتو...ه
 لب گفتم)لعنت به همتون(   ریبه سمت در رفتم وز عیگوشامو پاره کنه،که سر غشیج

  نکهیاونم جهت ا، میکار رو واسه خودمون داد هی پی ترت  مایتهران...منو ن میاومد ری از مال نکهیاز ا بعد
خواستم تو اون   یاومده بود ونم رونیدوست نداشتم سهراب خرجمو بده ،اونم تازه از زندون ب 
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وبعد از    میدکر دایکار پ یباالخره تو شرکت پدر هان مای نگران باشه ،منو ون  یک ی بابت من  تیموقع
من   کردی ه تصور مخام خودش ک الیبه خ  یشد...هان کای رفت وتابع امر رانی از ا یپدر هان  نکهیا

کشور   هیتمام اون شرکت رو داد دست من...ماهم طبق قرار داد با  خوامی خاطرشو م
  خیتارتو بازار،که اوناهم از قرار معلوم،  میوپخش کرد میدی رو خر یبهداشت  یشی...محصوالت ارا یخارج

هفته تمام اون  هیتا صرف  دم یضرر د یقرار داد بود کل یگذشته از اب در اومد،چون اسم من پا
تمام چکامو پاس کرد   یباال اوردم،که البته هان یبده   یومن کل میمحصوالتو از بازار جمع کرد

برسه همش جمع   داریبه دست خر نکهینرفته بودوقبل از ا ی،خوشبختانه اون محصوالت فروش چندان 
قول  شهیبعدش مثل هم ید ولاولش درسته قورتم دا دی...بد،سهراب که فهم دمی بد د یک یشد،اما من 

  500هنوز مونده که مبلغش   یپس دادم اما چک اخر   شترشویم،ب یداد کمک کنه چکامو پاس کن
عشق   ییرابطه داشته باشم که گدا یحاظر نشدم خفتو تحمل کنم وبا کس  یرفتم ول نید ری ونه،زیلیم
  یاز چشم هان اموی شدم...دروغ چرا تمام بدبخت دهیگرگ اب د یقول پدرم تو چاه رفتم ول کنه،بهیم
 دست من...  دادیرو م   یشرکت به اون بزرگ دیبه هر حال اون نبا دمیدیم

خسته شده بودم اما حس    یزنگ نی شده بودم از ا دم،خستهیتو موهام وپشت گردنم کش یدست کالفه
بودم   ریوز همون امفرق نکرده بود من هن زی چ چیه رفتی م شی طبق عادت داشت پ یهم چ کردمیم

 رو سرم خدارو عالم بود...   فتادیمعجزه از وسط اسمون م هی ی... ک یشگیهم اومشکالتیبا همو گرفتار

گردنم   فتادیاز دستم ن چیبود که سوئ ییشدم...)سالم(خدا ادهیخونه پارک کردم وپ یرو جلو  نیماش
  نمیا یاون از هان ی،چه روز نحس دمیکش یق یزنگ زده وخراب صدا داد ،نفس عم اتیر  هیدرست مثل 

شما رو   دوبارهکه ما  ی)به به ...تازه عروس...چه سعادتلم،برگشتمیتکم گهید نمی،همتارو هم بب  دایاز ل
  دهیجلو باز پوش یصورت  یگذشته،به سمتم اومد مانتو یخانم!(لبخند زد ،به لوند دایل میکرد ارتیز

نگاهمو باال اوردم)نه خوبه ،صدقه سر ما  ستادید،جلو اکه با شلوار وشالش ست بو دیسف راهنیبودبا پ 
  فشی (از کرسه ی بهت م وب...معلومه خیدرست کرد یپ یهالو تر از خودمون خوب سر وت  قیواون رف

روز برام اندازه   هیکه  یبود،نا خداگاه لبخند زدم،کس شی شک کارت عروس  یاورد که ب رونی رو ب یکارت 
 ی...واقعا واسه خودم متاسفم که هرچدادیبهم م شو یعروساعتبار داشت حاال داشت کارت   ایدن
...کاوه گفت تو حتما  ری ام ازم ریبگ نوی...ازش نگرفتم که دستشو تکون داد)اتمهیاز شدت خر کشمیم
خرد شم،ازش گرفتم که در باز شد   نیاز ا شتری،ب ی(دندونامو به هم فشار دادم،که چیباش دیبا

زود ابروهاش به هم گره  یل یخ یتعجب کرد ول  یچند لحظه ا دایمنو ول دنیاومد با د رونیوسهراب ب 
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طرفا(به کارت تو دستم اشاره کرد)فرداشب   نیخانم،ازا دای...مبارکا باشه انجاستیا یک  نیخورد)به...بب 
 ( مه ی مراسم عروس

دوست منو کاوست(سهراب با دو قدم بلند   نیبهتر ریزد)البته ،ام (لبخندیر یدعوت بگ ی)اومدسهراب
  غاممویگفت)محض اوردن اسم اون جونورم که شده بهتره پ یاروم یرسوند وبا صدا دایخودش رو به ل 

 یدید هوی...شهیم زی کم کم داره لبر گهیوقته پرشده وصبر ماهم د یل ی...چوب خطش خیبراش ببر 
  ینگاه می(ن یمراسمو بدون حضور داماد برگزار کن  یوشما مجبور شد میفرما شد فیتشر یشب عروس

  طیمارو خ یاقا ری ام نیدور ا یکن یشد)شما هم لطف م  رهی خ دایل یبه من انداخت وباز تو چشما
 یجلو یزن داره، بهتره که خانومش متوجه نشه (خواستم پوزخند بزنم ول  گهید شونیا یکشیم

خانم خوشبخت من  نیهست ا  ی...کگمیم کی متم برگشت)واقعا تبربه س  دایخودمو گرفتم،ل
کردم و سرمو تکون دادم ،با لبخند به سمت سهراب برگشت)وتو اقا   بمیج ی(دستامو توشناسمشیم

روز برسه   ه یوارم  دی...امیبا خانوما صحبت کن دیکه چطور با یر یبگ ادی یخوای م  یک دونمیسهراب نم 
 ...(یعادت زشتتو ترک کن   نیا یون کمکت کنم بت

گنده تر از دهنت نزن   یشما بفرماحرفا ،یبه ترک دادن من فکر کن  یکه بخوا یبچه ا   یلی_)تو هنوز خ 
  یتازه عروس به خانم هیبد تو ترک بده،واسه  یخودتو بذار تو چهار چوب خصلتا  تیبه جاش شخص 

لباش رفت با نفرت به سهراب   ی دش دهن به دهن بذاره(لبخند از روشما زشته بخواد با بزرگتر از خو
سهراب بلند شد)سرکار خانم شما   یرفت که صدا نشی (به سمت ماشمیرسینگاه کرد وگفت)به هم م

 تخت(  التیرسه،خ   یبه شما نم یگی فول اپشن دکترش...از ما ته د هیبه  یدیرس

بلند به سمت   ی(سرمو تکون دادم،با قدم هانیاری ب  فیبه من انداخت)با خانومت...تشر ینگاه
ازش گرفتم وبه کارت تو دستم دوختم،مهال بود   یرفت وسوار شد وراه افتاد،نگاهمو به سخت نشیماش

  مترو به س  نیماش  چیخواست با کاوه رو به رو شم...سوئ  یعنوان دلم نم چیبرم،حوصله نداشتم .به ه
بخوابم(و خواستم از کنارش رد شم که بازومو  یچند ساعت هی رمیسهراب پرت کردم وگفتم)من م

بهت   یبرگشت  یگفت بهت؟(کالفه نگاهش کردم)جون تو حوصله ندارم،وقت یچ  یگرفت)هان
  نی(وبه سمت ماشیدیم حیواسم توض رویتو راه همه چ میریبا من م  یایم خودی(اخم کردم)بگمیم

 ...توبودما رفت)هوووو با 

 

 نهم+++دلناز  قسمت
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دونم چرا از دق دادن   ینبود،نم  ی از سهراب خبر  یبودن ول دهیبود که رس یساعت مین بزرگ وعمه اقا
  یصورتش نقاش یخشگلم رو  یناخونا نینبود چنان با ا ری اگه کارم بهش گ ی...وابردی من لذت م

چک   هیمن با  یبهش بگه بابا ستین  یکی  کنه،ی م یاحمق با من باز  یکه حض کنه...پسره   دمیکشیم
  یاز ساعت قه یدق 40نگاه کردم، یوار ی...به ساعت دهیناز کردنت چ گهیتورو بخره د یکل زندگ تونهیم

که خدمتکار اومدنش رو اعالم   کردمی گذشته بود،داشتم تو دلم فحش بارونش م ادیکه قرار بود ب 
  بردمشیمزود  دیکنم خوب با کاری چ  زیبود با مخ برم تو م  کیکه نزد دمیکردومن مثل جت از جام پر

(لبخند زدم)بله...االن  ره یکرد)چه خبرته دختر... ،درکه نم یتا لباساشو عوض کنه،اقا بزرگ تک خنده ا
که واسه عقد  رسوندیزود تر خودش رو م کمیاقا بزرگ  شدی(وبه سمت در رفتم...حاال نمگردمیبرم
چند پله مقابلم  ز...اکردمی که فقط داشتم به زورررر تحملش م دونستیجا باشه،خدا خودش م نیهم
بود که  پ یکت وشلوارش به تنش ک یقدر  هی، ییایتالیمانکن ا هیاومدم که چشمم افتاد به  نییپا

خودمو جمع وجور   عیلبش نشست سر یکه رو  یچند لحظه باز موند،با لبخند کج  یدهنم  برا
)سالم ...چرا م(لبخند زدکمیبهش بگم ...جلو اومد)سالم عل خواستمیم یرفته بود،چ ادمی کردم،اصال 

  یتک پا م هی دیاومد با ش یپ یاورژانس  تیرنگشو باال داد)موقع  یکت انار  نی(است ؟یاومد رید نقدریا
طرالن   شیکه فعال نشسته پ یهوا خور  بردمی م دیرو با ریلباس مرتب...از اون طرفم ام هیته  یرفتم برا

چه مربوطه کجا بوده وچه  نداد...اصال به م  یم حی داشت بهم توض شدیخانم تو باغ...(باورم نم 
وقته اومدن   یلیمادر طرالن خ ی عن یبزرگم وعمه خانمم  م،اقایبر  ایتکون دادم)ب کرده؟سرموی م یغلط

 یچشم بانو یوابروشو باال برد)به ر  یتا کی(اد ی الت صحبت نکن ،اقا بزرگم خوشش نم نقدرمیلطفا ا
باال   دیدستم...(دستم رو با ترد  هچه مرگشه ،دستش رو جلو اورد)دستتو بده ب نیمن(جلل خالق،ا

 دست گرمش گذاشتم... یاوردم وتو

  یبیاز نگاهش رد شد،اما چشماش برق عج  یدونم چ ی،نم میستادیاقا بزرگ ا یروبه رو هردو
فت جواب سالمش رو داد،به پدرم نگاه گر یکه چشم ازش نم  یزد،دست سهراب رو گرفت ودر حال 

شده؟(صورت اقا   یز ی گفت)چ ی اروم  یکردم اونم مات بود رو صورت سرخ اقا بزرگ،سهراب با صدا
(وبعد نشست وگفت که ماهم روبه روش  گمیم کی برگشت)ن ...نه پسرم ...تبر یعادبزرگ به حالت  

  دهیتو چشماش د  یدونم چ ی،نم کردی هنوز اقا بزرگ به سهراب نگاه م مینشست نکهیاز ا م،بعدینیبش
 فضا ازسکوت در اومد)طرالنم کجاست؟(  کمیعمه خانم   یکند،با صدا یبود اما ازش دل نم 
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بودم   ریگفتن ونگفتن درگ  نیبگم ب یدونستم چ ی (نم؟ی +تو باغ نشسته(نگران نگاهم کرد)با ک
با   دیوبا استرس نگاهش کردم که عمه گفت)چرا دختر من با دیکهسهراب گفت)با برادر من(رنگم پر

  درم(پد؟یدونم...(به پدرم نگاه کرد)اره سع یهست که من نم  ی،مسئله ا نهیبرادر شما تو باغ تنها بش
  ریمدته درگ هیعمه خانم...برادر من  دیبگه که بازم سهراب گفت)نگران نباش  ی دونست چ ینم

چند کلمه  ری امشب،با ام نین خانم روان شناس هستن گفتم همکه طرال ییشده واز اونجا  یافسردگ
 برادرتون؟( یافتاده برا ینشد واروم گفت)اتفاق  ر یگیپ گهیبشه...(عمه د  یفرج  دیحرف بزنه شا

مشکل داره،تا حرفش   کمی ما کال تو بروز احساساتش  ری ام دیدون یبوده...م یتراژ  یماجرا هی)سهراب
بشه  یدگ یمسئله رس نیبه ا ی جد دی(عمه لبخند زد)باگذره یرو زبونش،چند سال م ادیاز تو دلش ب 
کردم   هش(با لبخند نگا گردمی...( سهراب سرشو تکون داد که اقا بزرگ بلند شد)من برمدی،دنبالش باش

داشتم به سهراب مربوط  حتم  یبود ول  یسکوتش چ لیدونم دل  یبه سمت طبقه بل رفت نم  عیکه سر
خونده؟(نگاهم کرد    یطرالن روان شناس یدون یگوشش بردم)تو از کجا م ک ی...سرم رو نزدشدیم

 هاراده نگاهم ب یخوام باهاش حرف بزنم(ب  یبره گفت م ر یوزمزمه وار گفت)خودش گفت...نذاشت ام
طرالن منم مثل دلناز سر وسامون   شد یاز سهراب فاصله گرفتم که عمه گفت)کاش م عیپدرم افتاد وسر

 نیسهراب جان،من وشوهر مرحومم،هم یدونیرفتن رو بزنه ،م  دیکنه ق ری جا گ هیبلکه دلش   گرفتیم
  یلیخ بلهسخته بذارم اونم بره... (سهراب با لبخند سرش رو تکون داد) یلیبرام خ  میدخترو دار هی

وگرنه   میدیزود به دادش رس یتوهم مهاجرت داشت،ول  یل ی خ یزمان  هیداداش منم   نیفاقا اسخته...ات
 (ن؟یکرد  کاری چ یعنیاز کشور بره(عمه لبخند زد) ی خواست گوسفند یم

شد...به  یا گهیجور د یرفتنو بزنه ول   دیبلکه ق  میدختر خانم موجه اشناش کن هیبا   میگرفت می_تصم
)به  دیشده بود... (عمه خند دیپاک نا ام گهیبره چون د ا یدن نیگرفت از ا میرفتن از کشور تصم یجا

 ( دن؟یهم نرس

،به قول  ادیدادم خودش سر عقل ب حی خوره اما ترج یفازشون به هم نم نایا دونستمی_نه...البت من م 
فقط داره مشاوره  االنم  یگفت)مطمئن یبر سنگ...(پدر با چشم غره ا یاهن  خیمعروف ،نرود م

دارم سه سوت   ریکه من از ام  یجواب گذاشت وبه عمه گفت) با شناخت  یپدرم رو ب کهی(ت ره؟یگیم
 ...( کنهیدختر شما رو کنسل م رفتن

 امور تخصص داره!( نیدونم ...اما تو ا ی(به سمت در اشاره کرد)نم؟ی)چه طور عمه



 حسرت،نفرت،عشق 

36 
 

چندسال  نی توا کنمی داره بره من مخالت نم )درسته اما عالقه دخترم برام مهم تره،اگه اون دوستعمه
رو از تو ظرف بر   یکه پرتغال  یطور  نیوهم دیکش  یق ی...(سهراب نفس عمدهیکش یسخت یلیخ
 خسروان داند( شی گفت)صالح مملکت خو داشتیم

 

 +++ طرالن

 

  یکیوبه حرفام گوش کنه، نهیکه درکم کنه،بش یکی حرف بزنم،  یکی خوب نبود ،دوست داشتم با  حالم
که منو وکاوه به  دونهیدونم مادرم م یدغدغه برم،نم یتاب نشستم...کاش بتونم ب یکه ارومم کنه...رو

 برامونپدرمو  تی وص نیاخر مون یخانوادگ   لینه...به هرحال بهتره که بدونه چون وک ای میهم زد
بود،حسم حس   یجور  هیبرم... حالم  تا من ازدواج نکنم اجازه ندارم از کشور تی خوند، طبق اون وص 

بود که حس   یتنها حس  نیشده بودم...وا دیبتونم بگم که از رفتن نا ام دیشا ایحس بودم...   ینبود...ب
با   ریشدم باسهراب وام رواروم باال اوردم که روبه  ستادن،سرموی...احساس کردم دو نفر جلوم اکردمیم
  ریتنش ...وام پ ی،کی مشک رهنی بود با پ دهیپوش  ی_انار ی فوق العاده...سهراب کت وشلوار زرشک پیت

بند داشت ... بعد از  قشی که  یخاکستر   رهنیبا پ یپوش...کت وشلوار مشک  اهی هم سر تاپا س
  یهوا خور  کمی وردمشاقا ما...حالش چندان حال نبود ا ریام  نیا قتشیسالم... سهراب گفت)حق

جا   نیپدر بزرگ خانومت...منم هم دنیبه سهراب نگاه کردوگفت )تو برو د همری...(ام
خانوما   هیپوزخند بود به من نگاه کرد)اره فکر خوب هیشب  شتری...(سهراب با لبخند کجش که بمونمیم

خودم   دینباش  انخوندم... نگر یمسکن بودن...( لبخند زدم)من روان شناس نی واسه تو بهتر شهیهم
...حواست باشه ری جا مشاوره بگ ن یهم  نی...( سهراب مرموز نگاهمون کرد)پس تو بشدمیم نشی تسک

 ( ه؟یتر شد)منظورتون چ قی...(لبخندم عم گهی د زی فقط مشاوره نه چ

هم قبول  یشماره ا دمی) نه حواسم هست ...بهش شماره نمدمی...( خندیز ی ..چ ی_شماره تلفن
...(و لبخند زد اههیس یل یپروندش خ نیرم اما ا...(سرش رو تکون داد)به تو اعتماد داکنمینم

(نگاهش کردم،چقدر دوست  ه یطور هیبا فاصله کنارم نشست)حالتون خوبه ...چشماتون  ریورفت...ام
(لبخند  ه؟یداشتم )چطور یکه اون کنارم بود حس خوب  نیوباهام حرف بزنه...از ا  نهیبش  کنارمداشتم 

 ( یکنم ناراحت  یزد)حس م
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 +نه...خوبم...

خودمو جمع وجور  کمی...(دمتونیاومد کجا د ادم یباالخره  یدار یبعد سه شب ب نی دون ی_م
 کردم)جدا؟(

 نیره...فقط ا  یوقت از ذهنم نم چ یه یاب  رهنی، اون پ ن ی_اره تو تولد مهرساد،شما با کاوه اومده بود
نه(   ،یکنی فکر م دای!(سرمو تکون دادم)هنوز به ل دمتونیکجا د ومدین ادمیبود، ادیمدت مشغله ام ز

  یگفت)تو چ  کهبرام مهم بود،منتظر نگاهش کردم  نقدریسوال ا نیدونم چرا جواب ا یسکوت کرد ،نم 
 نه( گهی؟(صادقانه جواب دادم)د یکن ی ،به کاوه فکر م

 یهمه چ ی ولاز کشور برم... خواستمی)من مد یفهم یکی(چه خوب ،باالخره  ؟یناراحت  نقدری_پس چرا ا
 جلو تر اومد)چرااا؟(  کمیبه هم خورد(

 ...ستی+ولش کن ،مهم ن 

ازدواج کنم تا   دیافتادم )پدرم گفته با هیبه گر کدفعهی افتاده؟( ی... اتفاقیبهم بگ دی_چرا هست،با
سخته...(لبخند زد )نگران نباش من   یل یمردخ هیدوباره  رشی،پذ یفهم یبتونم برم...تو خوب حالمو م

 ؟(  ی...( اشکم خود به خود بند اومد)چطور کنمی کمکت م

 _راهشو بلدم...(  

 

 سهراب 

 

 

 

روبه روم بودم گفت)برادرت کجاست اقا    ینمای فوتبال از س دنیبزرگ برگشت وبه من که در حال د اقا
(جلوم   میبر دیکم کم با گهیاغه...ددل کندم)تو ب ونیزی از تلو یتو خونه(به سخت ادیسهراب ...بگو ب 

 (میاریبرادرتو ب می... بلند شو برذارمی)مگه من مستادیا
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 ...میش ی...مزاحم نم میما بهتره که بر گهی+نه د

نداره تازشم امشب رئال وبارسا مسابقه دارن،بهتره  یفرق چیتو با پسر من ه ه؟داداش یحرفا چ نی_ا
خانوما...(لبخند زدم)باشه ...پس شما    ی...با تخمه وشربت...بدون حضور وغرغرامین یبب یدست جمع 

 ( میر ی(دستمو گرفت)پاشو،با هم م کنمیصداش م  رمیمن خودم م  دیبفرمائ 

صورتش چنان سرخ  دمشید  دایدم خونه با ل یهم چنان در حال صحبت بودن...وقت ریوام طرالن
  یکه نم یز ی به چ میعادت دار یخوب ما خانوادگ یول   کنهیشده بود که گفتم االن دختره رو خفه م

  تسکو  یمعنا دای...حاال چه با رفتار خشن چه با سکوت معنا دارالبته امثال لمیبکش  طیخ  م،دورشویرس
که اقا بزرگ گفت)صبر کن پسر   میرفت رفتار کرد...نصف باغ رو   یکلنگ دیوحتما با شنیرو متوجه نم 

 نگاهش کردم)بله... ستادمویباهات حرف دارم(ا

وارم   دی(وخودش جلوتر از من راه افتاد ،کالفه به خونه نگاه کردم...اممینیبش میبر ای ب شهینم نجای_ا
 دوم فوتبال...  .   مهین  یپا نمیشیم  رمیزود حرفاش تموم شه وگرنه وسط مکالمش م 

داده  حیواسش توض زوی(با تعجب نگاهش کردم...توقع داشتم همه چ؟یشناسی _چند وقته دلناز رو م
 ( ست یوقت ن   یلیگرفتم)خ نیی،سرمو پا  چوندمشیپ یم دیباشن ... با

  هی...تو پارک ... البته فکر کنم(چند ثانستین ادمی)ا...دمیکش یق ی( نفس عمن؟ی_کجا باهم اشنا شد
باشه...سرش رو بگردوند)عجب ...که  تونهینم  یخوب  زیچ  شیمات نگاهم کرد که فکر کنم معن یا
  دمیبگم ،نگاهم کرد)پرس یتونستم چ  یخوب پدرت کجاست؟(سرم داغ شد...اصال نم اری!بس نطوریا

که انجام بدم با همون لبخند احمقانه   د یکش یبه عقلم نم یا گهیکجاست؟( لبخند زدم کار د پدرت
 گفتم)رفتن(ابروهاش هم زمان باال رفت)کجا...(سرمو برگردوندم )اوروپا...( 

 هی هوی...(بعد گهینگاه کردم )خوب نشد د  ری(به ام؟یبا خنده«تو چرا همراهشون نرفت نباری_عجب»ا
...عاشقش شدم»چه غلطا« بعد  دمیکنم)من دلنازو د یدادم ماجرارو تراژ  حیوترج  دیبه ذهنم رس  یز یچ

 ازدواجکه با دلناز  یگرفت می گرفتم که ازدواج کنم(با لبخند سرش رو تکون داد)چرا تصم میتصم
بگم مو ال  ی مغزم فشار اوردم...چ  کرد؟بهیبابا...حاال مگه ول م ی...اونم بدون حضور خانوادت(...ایکن

پدرم بوده    یمن که جا یراه مادرم...عموبه هم  شیسال پ یل یدرزش نره...)راستش پدر من مرده...خ
(احساس کردم نگاهش رنگ عوض  کنه ی م یما پر کرده...وحاال هم اوروپا زندگ ی پدر رو برا یسالها جا

نگاهش  یحوصلگ  ی...با بیکنیکرد)متاسفم...پدرت کجا دفنه؟(اقا من بگم غلط کردم ولم م
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خونه(ورفت ومن نفس   یتو اریبهتره من برم به کارام برسم برادرتو ب  گهیکردم)شمال(بلند شد)حاال د
(کالفه م؟ یکرد)بر همرفتم ،نگا  ری ...بلند شدم وبه سمت امکردی ...مغزم داشت دود مدمیکش ی قیعم

شد)اتفاقا ما هم   )اقا بزرگشون احضارت کرده تو خونه...پاشو...(طرالن بلنددمیموهام کش  یتو یدست
( ؟یدار   کارشی گفتم)چ ری(و به سمت خونه رفت که به ام  رمی...پس من زوتر م  میبا اقا بزرگ کار دار

  ینقش نامزد منو باز  دایولکاوه  یبهش کمک کم در عوض اونم قول داده جلو خوامیبلند شد)م 
...با اخم نگاهش کردم)از  کرد یاتصال ماشیحرف چند تا از س نیا دنیکنه(مخم داغ کرده بود که با شن 

  یهود؟(لبخند زد)منم م نی ...راب یبهش بکن  یخوای م ی...حاال چه کمکاوردمیبا خودم م  دیاولم تورو نبا
 (ه؟یزکنم...(خندم گرفت)نامزد با  یخوام نقش نامزدشو باز 

 !( ستمین لی م یخواد که بهش کنم چون چندان هم نسبت بهش ب  ی...دلم می_جهت رو کم کن

)فعال باشه واسه  دی...از داشته هات بگو!(خندیهست لیم  ینسبت به کدوم  دخترخانم ب ی+جناب عال 
به  لمیم  دمشیدی(سرمو برگردوندم که با دلناز روبه رو شدم هر بار که ماد یبعد...خانومتون داره م 

)اقا  گفتبا لبخند از کنارم رفت ودلناز  ریطور قال گذاشتنش...ام نیشدوهمیم  شتریعاشق کردنش ب
تاب نشستم،رفتارش کامال سرد بود اماتو تمام حرکاتش ناز داشت که   یبهت؟(رو  گفتیم یبزرگم چ

...به کردی اضافه م شییبا یبود که به ز دهیپوش  یبلند ی اب رهنیکامال دست خودش نبود...االن هم پ
  هیبزنه با  ف(اخم کرد)من وقت واسه نشستن ندارم حرفت...(نذاشتم حر نیبش ایکنارم اشاره کردم)ب 

سمت خودم ونشوندمش رو تاب...وشروع   دمشیشدم دستشو گرفتم وکش زیخ  میتاب ن یحرکت رو
  تی منو با رفتارت اذ ی...تو دار یکرد نکارویکردم به حرکت دادن تاب که با خشم گفت)چرا ا

  ی...(اون غرق حرف زدن بود ومن ب یاز خودت نشون بد یرفتار   نیهمچ یحق ندار  گهی...دیکن یم
د من تو گردنته؟(سکوت کرد...دستمو نگاهم به گردنبندم افتاد وبا لبخند گفتم)هنوز گردنبن  اریاخت

گفتم)بهت   یاروم یپشت سرش  رو تاب گذاشتم وسرمو رو صورتش خم کردم وبا صدا 
که   یی(عقب رفت)تو چته حالت خوبه؟(چشمامو خمار کردم وبا صدادت یبه پوست سف  اد،مخصوصایم

ند بزن عمو  لبخ هی،حاالیخندیم  ی...البته وقتیبرسه گفتم)چه خشگل شد واونفقط به گوش من  
 نوی(ازم جدا شد،به سرعت،هل شده بود ومن انهههه یاراده لبخند زد که زمزمه وار گفتم)ا ی!(بنه؟ی بب
شد؟(سرش رو   یبهم دست داد ،نگاهش کردم با تعجب)چ یحالش حس خوب  نیا خواستم،ازیم

  یاشارمو به سمتش گرفتم)از باز  د،انگشتیبه سمت عمارت دو بای(و تقرمیبر گهیبرگردوند)بهتره که د
 اضافه کردم)دلناز خانم....( یشتر یب دی(وبا تاکبرمیباهات لذت م 
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 دهم+++دلناز  قسمت

 

رسوندم وچند مشت اب سرد   ییبود خودمو به دستشو یاتاقم ،درو محکم بستم وهر جور  یتو اومدم
 ینداشتم...نم یره حس خوب پس نیبه ا  یکیهمه نزد  نینبود ،از ا یقی...حالم تعردمیبه صورتم پاش 

تختم دراز   یبودم...رو یکفر  یاز دست خودم حساب نی داشتم وبابت هم  یبیدونم...حس وحال عج 
  دهیاراده به گردنم دست کش ی...بدهیم ینفس هاش گردنم رو باز  یگرما کردمی دم هنوز حس میکش

 به پالکش دیکه دستم رس

 ز،کالفهی م ید رو باز کردم وانداختمش رو(با حرص گردنبندت یمخصوصا به پوست سف  ادی)بهت م 
ازدواج سر   نیا ذاشتمیم دیازدواج احمقانه نداشتم،نبا نیبه ادامه ا  یحس خوب چیشده بودم ،ه

که  دینکش  یرو گرفتم طول ایبرداشتم وشماره برد موی که بود...بلند شدم ،گوش ی...به هر نحورهیبگ
  ریبه دلم سراز کجایعالم  یاحساس کردم تمام غم ها کدفعه ی(زم؟ی)جانم عزدی چ یپ  یتو گوش صداش

 ... ایافتادم)ب...برد هیشد به گر

 گفته...  یز یشده...بهم بگو المصب ...پسره چ ی...چ  یکنیم هی_دلناز،گر

گفت)جون دلم...منتظر بودم هنوزم مثل  یاروم تر  ی_دلم برات تنگ شده!(سکوت کرد وبا صدا
حال وهوات  یهواخور  برمتی شب دنبالت م امینشده م یور حاال هم ط یگذشته باهام حرف بزن 

خوام احساس    یتونم(داد زد )چرااا(بغضمو قورت دادم)حالم بده اما نم یعوض شه...(لبخند زدم)نم
ارومشو   ی...(خواستم قطع کنم که صدانمتیب یطالق گرفتم م یحسم اضافه شه...وقت هگناه هم ب

 )منم(وقطع کردم...  میکش یق ی)دوستت دارم (نفس عم  دمیشن

عمه کنار   نیسنگ ینگاه ها رین،ز ییتره عوض کردم ودوباره برگشتم پا یکت وشلوار اب هیبا   لباسمو
باغ تکرار   یتو انیجر ذاشتمیم  دیعنوان نبا چیبه ه گهیفاصله...د یسهراب نشستم البته با کل

درهم   افهینگاه به ق هیما اون طرف تر نشسته بودن که با  از یوطرالن هم با فاصله کم  ریشه...ام
که   یکیبهش بگم من  تونستمی م ه،کاشیکنار هم نشستنشون چ هیطرالن شصتم خبردار شد که قض

رفتنش رو   یا یخواستم رو ینم  یخواهشا اشتباه منو تکرار نکن...ول ی کی تو  ارهیماجرا دارم کم م  نیتوا
 دهیر ادم الرژ وایخورده بود وصد که ام یاز بابت کاوه ضربه عاطف  کباریخراب کنم...به هر حال اون 
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...سالن تو سکوت فرو  شناسمیکنه ،من دختر عممو خب م یاشتباهو دوبار تکرار نم هیباشه اون  یال
  شیبود رو صفحه گوش بهش انداختم که ذوم ینگاه می سهراب به صدا در اومد ن  یرفته بود که گوش

رو    یمان وزیپوف نیا جواببلند شد)من  دمیبه من انداخت ولبخند زد که زدو نگاهمو دزد ینگاه می،ن
  ریام یرفت که پشت بندش گوش  رونی!(تنها تونستم سرمو تکون بدم،از سالن ب گردمیبدم االن برم

  نییاقا بزرگ چرا پا  نمیبب ...( عمه هم بلند شد)منم برم گردمیزنگ خورد وروبه طرالن گفت)بر م
سهراب   نیبه خورد ا  یچ  نمیبب وحرکت کنارم نشست) خوب بگ هیرفتن عمه، طرالن با  رونی(با ب اد ینم
به دردم خورد( اخم کردم)مرده   دی،نسخشو به منم بده شا زنهیلبخندم یطور  نیکه ا یداد چارهیب

 دل منو بلرزونه پسره احمق...  خوادی شورشو ببرن، مثال م

  یکن یبهش اخم م ینجور یا ستین  فشی احساس...تا تنور داغه نونو بچسب ح یدختره ب  ری_برو بم 
 یخام خودش منو با دخترا الیتو...اقا به خ  یگیم یتو پرش؟(با حرص نفسمو فوت کردم)چ ی زنیم
کنم که مثل مجنون سر بذاره به    یکار  نیطرفه ...حاال بب یبا ک   دمیگرفته نشونش م یعوض  یابونیخ
(سرشو با ناز برگردوند)دارم  ؟ی؟(نگاهش کردم)چته تو بد جور شنگول ی)چه کار دی!(خندابونیب هوکو

 ... کنمی شوهر م

با   یفرق چ ی(سرشو تکون داد)هکنه؟ ی فرق م ایترازه  هیشوهر شما با شوهر ما تو   نی+مبارکه...حاال ا
 شوهر شما نداره...( 

 

 ر ی +++امازدهمی قسمت

 

صحبت با عمو خسرو بود نگاه    ریبه سهراب که هنوز درگ   یاحمقانه هان یمعذرت خواه دنیاز شن  بعد
رو به دست من   شیک یروشن کرد و گاریبه سمت من اومد دوتا س شیکردم،بعد از مکالمه طوالن

استخر نشستم)  یلبه سنگ  یگفتم( رو روی ...منم مجبور شدم همه چخوادیپوالشو م وشیدادوگفت)دار
(کنارم  کنم؟ی م یمن دارم کار درست  یکنیسهراب،تو فکر م   گمای...مدیفهم ی،باالخره که م یکرد  یخوب رکا

... ازمن هی دختره رفتن  نیل انه...به هر حا ایکارت درسته  ستمیمطمئن ن ادینشست)از بابت طرالن ،ز
 نیکن ...از ا هتخت  تیهود نیحس راب  نیا دنیکاروان سرا رو تا خواب نی... مطلقا در احتیبه تو نص

خوب منکه بهتر از    یول  یکمکش کن یکردیقبول م دیکه نبا نیرسه با ا ینم یز یطرالن خانم به تو چ
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ماجرا زودترتموم  نیا خوادی...دلم مشهیروزت شب نم  ینکن یروزخراب کار  هیتو  دونمیهمه م
(بلند شد )اره  یبذار دختره رو قال  ی داشت میندارم!(نگاهش کردم)تو که تصم مویحوصله قد گهیشه...د
دلناز خانم مغرور تخسو مال خودش کنه   نیکه بخواد ا  یاون ادم یول  کنهیهستم سرگرمم م یتا وقت
مارو با   رسهی سر م هویرو ما... کهی کل یلیاقا بزرگه خ  نیکه ا می...پاشو برگستید یکی... ستمیمن ن

که تو  یا  قهیگفت)هر دق رومزد وا گاریبه س ی(وبه ادامه حرفش پک محکم شه یشر م نهیبی م گاریس
 الویخی ب یادما یمجبورم ادا نکهیچشمم ،متنفرم از ا یجلو ارهی خاطراتمو م گذرهیخونه م نیا

  نیزم یرو  گارویدور...(بلند شدم،س یجا هیماجرا بذارم برم  نیکردم بعد تموم شدن ا ارم،هوسیدرب
عاجزم   گرانیچون واقعا از درک د کنمی درکت م گمیکردم)نم کسانشی گذاشتم وپامو روش وبا خاک 

با   یتا بتون   کنمی گفتمت هر کار الزمه م شهیوهم یکن یفکر م مایهنوزم به قد دونمی...مفهممتی م یول
 ...  .م ی)بردیکش یق یمن حساب کن!(نفس عم ی...رو یایگذشتت کنار ب 

به بعد   نیمن ذوم بود باالخره موافقتشو گرفتم که از ا  یاز صحبت با قا بزرگ که تمام مدت رو بعد
که  کنهیمنو نگاه م گهیچشم د هیالبته مادر طرالن هنوز به  میباهم وقت بگذرون شتریمنو طرالن ب

ذوق مرگ   میخوایمنو طرالن خاطر همو م دیشن  یالبت وقت ادیکنار م هیقض نیزود با ا  ای ریمطمئنم د
برم کانادا ودوست دارم همراه طرالن باشم دوباره اخماش   خوامیمن گفتم واسه کارم م یوقت  یشد ول

با   دایطرفم ل  ک یبود از دهیکه امونمو بر یطرف هان ک یکردم خفن...از  ریاول...گ یبرگشت سر جا
کمکش کنم و هم  مهم مشتاق بود ر،طرالن،کهیو از جهات همه گ شی دعوت به عروس یخرک   شنهادیپ
بوده وبا اقا بزرگ وعمه خانم برگشته  ش یدلناز ک یوموقع عروس  شهییکاوه پسر دا دمیشن یوقت نکهیا

ن بشم خودمو طرال نیومنکرعالقه نداشته ب یچ رهمهیاز همه لحاظ مشتاق ترم که بزنم ز شتری،ب
  نیبه گسترش ا یحس ،عالقه ا هیفقط  یدارم ول  یحس  هیخانوما  ی،البت که من نسبت به همه 

در مورد    یسهراب که کل ادی...بعد از شام به اسرار زیز یچ هیبود   یعالقه ندارم حاال اگه طرالن موندن
  ماتومیاقا بزرگ اولت یول میشد که ما زحمتو کم کن یاز شرکت بلوف زدباالخره علن یقسمت  یسوز  شیات

مارو   یقبر باباها  شونیشمال که ا میبر یهفته ا هیسفر  هی یهمگ دایکاوه ول یدادکه بعد ازعروس
مطمئنم    ی،فعال که سکوت کرد ول  میتوکل وعمه خانم مخالفت کرد ریغ یکنه که بالفاصله همگ ارتیز
 نی،البته مخالفت من هم از ا کنهیم سهی به زور مارو دنبال خودش ر نباریارامش قبل از طوفانه وا نیا

سهراب ودلناز   یکارا خواستمیجهت که م  نیاز ا رهمبرم سف  دایخواستم همراه کاوه ول   یبود که نم
 ییبرام سخت بود...تازشم اگه خدا تی سهراب تو اون وضع دنیتحمل د گهیزودتر جور شه چون د



 حسرت،نفرت،عشق 

43 
 

اب   دنیاشام یبرا رفتمیم میمستق  ای گرفتمشیبه زور م  د یبا ای اونوقت  دیرسیم  یناکرده به گوش هان 
 گم...یراه نم  یخفن ...ب رمیگ گمیم  یخنک...وقت

 

 طرالن+++ 

 

  دنی...دمی خوریم  یبستن میودار م یتاب نشست یپارک واالنم رو میامروز به اسرارمن همراه دلناز اومد
 میمارو خوشحال کرد باالخره بچه دوست یوهر د کردنی م یباز  یکه داشتن با خوشحال  ییبچه ها

   تاو نمیشی فقط م  یتو اون عروس دونستمیکه خوب م یک ی من  یکاوه بود ول ی...فردا شب عروس گهید
اقا بزرگ   شب ید یکلمه در مورد حرفا هی...به دلناز نگاه کردم که گفت)خورمیاتمامش از جام تکون نم

 ...کنمی م قتیرو تو  یبستن نی،هم یحرف بزن

بگم(نگاهم  یز یچ هیبهت   یدر مورد عروس خوامی بزنم...م خواستمینم یحرف ن یهمچ ری+نخ
  ا ی کنهی مثل کار بابات م دایل  یبشه بابا دینا پد شی به نظرت کاوه شب عروس گمی کرد)بگو(لبخند زدم)م

تو   ردرت ک رو ناتموم  پ  ی...(بستنکنه ی نم یدخترش باز  ندهیبا ا ینجور یا ییبابا  چیه ری نه(اخم کرد)نخ
جا باش(سرمو تکون دادم وبه رفتنش نگاه کردم که   نیتو هم  رمی بگ وهیابم  رمیسطل اشغال)من م

نمکت   یرو رو یبستن  دیلحظه دستم لرز هیبلند شد ،چشمم به اسم کاوه افتاد که   میزنگ گوش یصدا
کردم  یمکث کرد واروم گفت)سالم...فکر نم  یگذاشتم واروم جواب دادم)بله کاوه...(چند لحظه ا

 یبا لحن سرد شهینشوندم وبر خالف هم  میشونیرو پ یز ی... اخم رتونستمی ( کاش م؟یجوابمو بد
 (؟یزنگ زد یداشت ی...کار یجواب دادم)پس معلومه هنوز خوب منو نشناخت

(چقدر پررو  ؟یدیجوابمو م  ینطور یه،بعد مدتها بهت زنگ زدم حالتو بپرسم اچه طرز حرف زدن  نی_ا
زنگ   یگفته تو حق دار  یگفتم)ک تی فقط با عصبان نینداشتم صدامو ببرم باال بنابرا ادیکه  فیبود...ح

 ( نو؟یا یفهم یکال تمومه ،م یعنیرابطمون تمومه   یبهم گفت ی،وقت یحال منو بپرس یبزن 

بهت زنگ  دیجدا از اون رابطه تموم شده من با میدختر عمه ا ییفهمم...ما پسر دا ی_ نه نم
هم   خواستی مثل کاوه هم وقت م ینفهم  یزدن با ادم   دم،حرفیکش  یقیبزنم...(نفس عم 

که واسم  ذارمیم انیاقا بزرگو در جر یبهم زنگ بزن  گهیبار د هیحوصله)خوب گوش کن پسر عمو جان...
 ...یکن ی م تمزاحمت درس 
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منو مقصر   یکه خودت باعث خراب شدنش بود ی طرالن ...چرابابت اون رابطه ا ی_چه مزاحمت
کلمه  هی  دمیترسیحرف زدن برام مشکل بود م گهیطور گلوم ،د نی،هم  سوختی(چشمام م؟یدونیم

من با اون    دیواروم گفتم)شا دمیکش  یقیشه...چند بار نفس عم  یز ی مردم ابرو ر  نیوب  رهی بگ میبگم وگر
که با دادن  یبود یکس  نی...ت...تو اول یباشم ول  هیطرف قض هی...داشتم ریکه به ام  ی...حس...حس 

 .. یداد یطورکه غرور منو باز  نی ...هم یرابطشونو خراب کرد دایبه ل  شنهادیپ

  رو نداشت درست دایل  اقتی ل ری...امی(لبخند زدم)موفق هم شد؟ی جونت برس ری به ام خواستمی_بده م
پس لطفا مزاحمم   کنمیتمومه کاوه...من دارم ازدواج م گهی...د دایچشم من با ل یمثل تو که جلو

ن  ینداشت...اول دهیفا یدهنم گرفتم ونفسمو حبس کردم ول ینشو(وفورا قطع کردم... دستمو جلو
گرفتم وبا سرعت از کنار دلناز که  فمو ی گونم افتاد که معطل نکردم ،بلند شدم ودسته ک یقطره اشک رو

 رد شدم...   کرد ی با تعجب نگاهم م

موهام انداختم  ی... کاله حوله رو روشتریبود نه ب  کیکوچ یعالقه  هیکه به کاوه داشتم فقط  یحس
تختم دراز    یخاص...رو یعالقه  هیحس ساده  هیاومدم...کاوه هم دوستم داشت نه  رونی واز حموم ب

کارش   اونگرفت من درسمو ادامه دادم و یرنگ تازه ا ی منو کاوه به تهران همه چ ...با اومدندمیکش
  گهیکه د دمیدیبه چشم خودم م مارستانیبه اون ب دایادامه داد البته با ورود ل مارستانیرو تو ب

دوباره  شونوی اروم اروم به هم خورد...کارت عروس  یهمه چ ینطور یوا ستین مای رفتارش با من مثل قد
 لب زمزمه کردم   ری که نوشته بود رواروم ز  یتم ومتنبرداش

 که بود در نظرت خالق عشق ییخدا به

 غزل از چشم تو الهام گرفت  نیا ی همه

نگاه   ریبرداشتم وبه اسم ام یعسل زیم  یاز رو مویزدم وگوش یبلند شد تو جام غلت میگوش برهیو یصدا
اومد فورا  شیپ  یشمارش رو بهم داد که اگه به قول خودش مورد اورژانس ی کردم اون شب مهمون 

 ... ناخداگاه لبخندرمی باهاش تماس بگ

شدم وجواب    دادم)بله سالم  زی خ می...تو جام ن دی رس یحالم خوش نبود سر م   یوقت شهیهم زدم
)سهراب دمی( خند ست یانگار حالت خوب ن شنومیچرا هروقت صداتو م دونمی(صداش رو صاف کرد)نم

امور تخصص دارم   نی)اون که بله ...من تو ادی(خندیهست یموارد ادم با تجربه ا نیتو ا گهیراست م
نداشت ازش    یلیکاوه نبود،پس دل  ریچرا اما دوست داشتم ،ام دونمیشده؟(نم ی چ  یبگ یخواینم  الحا
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رفتنمه) امروز کاوه بهم زنگ   کنمیکه فکر نم یز یبه تنها چ   دمشید یکه از وقت رروی پنهان کنم ...اونم ام
 زد...                                                                                                                       

حرف   شهیاونجا بهتر م رونیب  میدنبالت باهم بر امیم گهیساعت د کیشد...تا  ی_اهاه گرفتم چ
 )اره... دمی(خند؟ یش یخانم خانما سوار موتور که م نمی بزد...ب

  نطور یا دیکه نبا دونستمی_خوبه پس اماده شو...فعال( قطع کرد...حالم عوض شده بود امام 
از قلبم پنهانش کردم...با تمام وجودم دوست داشتم که  ییجا هی...من دل داده بودم اما شدیم

 .  دمی...قول م کباریبود...فقط   کباریفقط  ی ...ول زدیباهاش باشم اما عقلم ساز مخالف م 

 

 ر یدوازدهم+++ام قسمت

    

که   نیخورد ودوال شدم رو رام چیپام پ هوی پسر(بلند شدم که  یدار  کی...النهههی رو قطع کردم)ا یگوش
...زهرم  یکن ی م کاری...رومن چ ری)چته ام دیبود...با ترس از خواب پر  دهیمبل خواب نییپا

 فتمگر یچند روزه سهراب منو گرفته به کار ...تورو با دخترا قاط نی...(لبخندزدم)از بس ادیترک
(نگاهش کردم)حاال چون  گه؟یسر کار د یر یم ی...شرمنده(وبلند شدم که سپهربا خنده گفت)االنم دار 

...(سرمو ی بازت معلومه ،بپا فقط کله پا نش شی)اره ...از ندی...نه ...قرار دارم(خندگمیدوستت دارم م
با شلوار   دمیپوش ی گرن یی مویل رهنی تو اتاق وشروع کردم به عوض کردن لباسام،پ دمیتکون دادم وپر

کردم و موهاموشانه زدم که    یخال  رهنمیرو پ  ضهینبودن عر یادکلن هم واسه خال ی...کمیکتون مشک
خان    گمای)م  دمیشن نویرام یزدم که صدا رونی ب عی ،سر میشون یشد رو پ ری باز دو سه الخش سراز

(پشت کفشمو  رکارخانم؟س هی دن ید یر یم یدار  ی...مطمئنمیبود دهیاحوالو قبال ازت ند نیداداش ا
 )اره مطمئنم...دمیباال کش

وتورمو برداشتم)نع...سهراب  چی(لبخند زدم وسوئ؟ی کن  یگذارتو معرف ریتاث نیا یخوا  ی)نمسپهر
  ی...اپاچنگ یتکون دادم وجستم تو پارک یل(ودستبا شما دوتا فضو دونمینفهمه وگرنه من م یز یچ

خفنم فقط مختص دختر    پیهم به چشم زدم،ت یدود  نکی بردم وسوار شدم وع رونیقرمز رنگم رو ب
خوشحال بودم که  یخوشحالم  ول نقدریچه مرگمه که ا تونستمیخودمم نم قایبود وبس...  دق یباز 

 رم ی میم  یمهمه ،حاال انگار بار اولمه که دارم از ذوق مرگ نیفقط ا
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هم خوب بود  دایل دا،البتهیدونستم کاوه ابلح چرا با طرالن به هم زده ورفته سراغ ل یافتادم...نم راه
... کاش خواستمیکه من م  یاون قای خاص بود...دق  زشیدختر همه چ نید،ایرس ی طرالن نم  یبه پا یول
  دم،خونهی رس  کردمیزودتر از اون چه که فکرشو م  یلی...کاااش...خرمیرفتنش رو بگ یجلو تونستمیم
رو نخوردم    ییای زندگ نیوقت حسرت چن  چیبهشت گمشده بود،ه هیمثل  قای پدر خوانده دق ییالیو

رو   ییزایچ شهی رسه حسرت بخوره اونم من که هم  یکه بهش نم یز ی چون ارزش نداشت ادم بخاطر چ
دارا  هیما  نی...به هرحال ایراحت نیکردم وگذشتم... به هم ستی ونداشتم تو دفترم ل خواستمیکه م

فکرا بودم که در خونه باز شد   نی...تو عمق ا یمن...ه یول  اوردنیبدون پول باباشون دو دقه دووم نم
با   یصورت  یبه لباساش انداختم مانتو  ی...نگاه باشیز شیمحوش شدم محو ارا رونی وطرالن اومد ب

که به  شتمبردا نکموی خوش پوش ومرتب...ع شهیدرست مثل هم یشلوار همر نگش وشال سرخاب
دستش بلند   یگذاشتن تو یدستمو برا عیسمتم اومد)سالم مزاحمت شدم؟(به خودم که ومدم سر

سوار موتور   خوامی بار که م نی(لبخند زد)واسه اولیواسه من ندار   یمزاحمت چی ه یکی کردم)نه...شما 
  یکه؟(لبخند زدم)معلومه که هستم... حاالسوار شو(دستش رو رو ی...مواظبم هستترسمیم کمیبشم 

  دمیچرخ  مرخی (نم؟یری شونم گذاشت واروم نشست ترک موتور...راه افتادم که گفت)حاال کجا م
  نجاهارویدونم من ا یشونه هام گذاشت)نم ی(دستاش رو روم؟یبر یطرفش)کجا دوست دار 

دست راهمو  خورد،ازیتو صورتم م می...( لبخند زدم)پس بسپرش به من(باد مستقشناسمینم
شونه هام    یرنگ طرالن باهر حرکت باد رو ییطال ینباشه موها کی که تراف ییها وارتو بل نداختمیم
که اونم کنارم باشه،حسم ناب   یبه شرط کنمی م یکه مطمئن بودم تا کرج رانندگ ی کی  فتادومنیم

فرق داشت   شناختمیکه م ییدخترا یطرالن با همه  نکهیتجربه نکرده بودم،ا ی چکی با هبود...تا حاال 
  کیو رفتارش باهمه  شدینم  زونی او یالک  داد،یداشت وبه مخاطبش ارامش م  ید،رفتارارومدروغ نبو

تو ذاتشه ،اگه   اکالیداره  یکه نسبت بهت حس یبفهم   یتونستیهم درست نم  نیجور بود واسه هم
خوب معلوم بود واسه  یتامانع رفتنش بشم ول کردمیتالشمو م یداشت همه   یحس  نیبهم کوچکتر

  یهم قاط یکی نیبا رفتن ادما کنار اومدم ا شهی...منم که خدارو شکر همکنه ی م یرفتن روز شمار 
  اریه وبعد خر ب دورش بدم ممکن بود به گوش پدر خوانده برس نیازا شتریمجاز نبود ب گهی...دهیبق

امارمو لحظه به  دونستمی...م میشد ادهیوهردو پ  ستادمیا مایشاپ ن  یکاف  یبار کن...جو یوباقال 
کنم...اتفاقا  یتالف  یچجور  تونستمیخوب به موقع خوب م یول  رسونهیم  یهان گوشلحظه به 

  یماده عاقبت خوب ریش نیبا ا یباز  دونستمیرو بچزونم...البت م  یبا اوردن طرالن هان خواستمیم
زد ورفت تو...دنبالش رفتم وبه   یطرالن باز کردم لبخند یبرا  گه،درویخوب کرمم گرفته بود د  ینداره ول

 اشاره کردم)اونجا خوبه هم دنجه هم خلوت( زی ن میاخر
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 میشدینگرانت م میشرت کم بود داشت  یسرم)چند وقت  یباال اسراومدیکه  مینشست زی (پشت مه ی_عال
  باروی خانم ز  نیبه طرالن انداخت )باال...ا ینگاه  میکجاست؟(ن  مایسالم...ن کی زدم)عل  کم کم(لبخند

 داشتمکه به لب  یبه ساق پاش زدم که اخش هوا رفت وبا لبخند ی؟(با پام ضربه ا یکن  ینم  یمعرف
  نمیوامونده بنال بب   یرو صدا کن خودتم زودتر شر رو بکن( با اخم نگاهم کرد)وحش  مایگفتم)خفه...ن 

دادم)شما انتخاب کن(ازدستم گرفت   دیخندی(منو رو به دست طرالن که داشت م؟یکن یکوفت م  یچ
 یلحظه ا چنداون... یمن رفت وخنده هم از لبا یلحظه نگاهمون به هم افتاد ولبخند از لب ها هیکه 

رو صدا کنم شما   مایم ننگاه کردم که گفت)من بر اسریبه خودش اومد،کالفه به   عینگاهم کردوسر
 یدوس دار  یلیرو خ  ی...(با رفتنش نگاهم دوباره به طرالن افتاد)رنگ صورت دیراحت انتخاب کن 

  فسور)پرودمی(به لبام دست کش؟یزد)اره...تو چ یک ینه؟(نگاهش رو باال اورد  لبخند کوچ 
نگ هارو دوست  ر ی(الله گوشمو خاروندم)من همه ؟؟ی رنگ تعجب گرفت)چ باشی بالتازار...(نگاه ز

  یلیافراد خ نجوریا ت ی...شخصیای زود کنار م  یلیکه با مسائل خ  یهست ی)پس تو ادمدیدارم...(خند
 یخوایکانادا م ی...حاال بر  گهیوسط جالب از اب در اومد)بعله د نیما ا زیچ هی جالبه...(خوبه باالخره 

لحظه اخماش تو هم رفت)اهاه ،من با   هیدونم چرا اما احساس کردم  ی؟(نم ه یبرنامت چ یکن  کاریچ
  کمیاقامت من  یممکنه کارا  کنه،فقطی م یر یگ یماروپ یصحبت کردم گفت خصوصا کارا لیوک هی

نشون  یمل چه عکس الع یدوست ندارم بر  گفتمی(مشکل؟...اگه م؟یندار  یبشه تو که مشکل یطوالن
  تیواسه من کفا  یکه تو به خواستت برس نیه نه...هم)معلومه کدمیکش  یقی...نفس عم دادیم
منو که گفتم)چرا  ی(ودوباره نگاهش برگت رو کنمیوقت فراموش نم چی(لبخند زد)ممنون...هکنه یم
اون   وت  دمی...فهمشناختمتینگاهم کرد)چون م ی(دوباره با تعجب واضح؟یزود بهم اعتماد کرد نقدریا

 ( ؟یابرومو باال بردم)رو چه حساب یتا کیکنم( نانیبهت اطم  تونمیکه م یهست یمرد

معرفتت    نید،ایکه کارت به زندان کش یحرف حامدواونقدر زد هیدلناز تو فقط بخاطر  یعروس ی_تو
انتخاب کنم؟(سرمو تکون دادم)البته(هنوزم عقل   یذار یم یندار  یسوال گهیبرام جالب بود...اگه د

  اونم یعنوان قصد سوءاستفاده ازشو نداشتم ول چیه هکه من ب  دالبتهیدیکارو لنگ م یجا هیناقصم 
  گهیمن کس د ی...اگه به جاشناخت یحاال هر چند که منو م کردیبهم اعتماد م ای راحت  نیبه ا دینبا

 شییگفت به عشق دا شهیحاال م  یچ اوردیسرش م ییبال  هیووسط کار  کنهیوعده داده بود کمکش م
  لیهم دل دیشا  کردمیاعتماد نم  یبه کس ای راحت نیاما تو من اگه جاش بودم به ا کنهی م خوادیهر کار م 

...بعد از  فهممی نم  شتریب  کنمیم  شترفکریب  یهرچ الی خ یداشته باشه که...سرمو تکون دادم،ب  یا گهید
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(نگاهم م؟یقدم بزن میبر یا  هیروبه طرالن گفتم)پا ششیعالمت دادکه برم پ  مایخوردن قهوه ن 
 ...شهیداره شب م گهید  یدارم ولکرد)دوست 

جام(سرش رو تکون    نیمنو گذاشتمو وبلند شدم)هم ر ی(وپولو زگردم ی+اره ...باشه پس من االن برم
 داد)راحت باش( 

گفت)ولم کن تنه  تی که با اعصبان یبهداشت  سی سرو یکتش رو گرفتم وکشوندمش تو قهی
  گهیکنم که د ادهیجا پ نیفکتو هم ت،بزنمی خاص  یب ییلش...چته؟(برگشتم واخم کردم )تنه لش تو

کنم بهش   کاری چ یشد یشیات  نیاز تو دستم جدا کرد)هااا پس از ا قشوی(  ینکن یانتن باز  یهوا
عشقشو بهش   خوامیم کنمیمنم دارم ثواب م خوادی بدهکار...اون دختره خاطرتو م  ،یفهمی بدهکارم، م

  رمیگیخدا رو شاهد م ما،ینکن...ن  ریبکش کار خ  ی زحمت  هیفوت کردم)شما  یبرسونم!(نفسمو با کالفگ
تا مرد کمکت   شی که واسه بلند شدنت ش زنمتی م یجور  هی یادامه بد اتیباز ی س یو یپ نیاگه به ا

دختره   نیکرده...ا ریگ یی پسر ...نکنه دلت جا  الیخ یاز سر تا قدمم گردوند)ب یکنن... (نگاه
  یوزمزمه وارگفتم)انتن بش ستادمیا نشیبه س نهیقدم جلو رفتم وس هیاگه...( یهان یدونی...مهیک

که اگه بفهمه تو   یدون ی...م دمیاون موادا رو لو م دیخر ه یواسه عمو خسرو قض  برمیخبر م شمیانتن م
...(وسرمو برگردوندم که از  ییبشه تو  الیخی ب دیکه با  یپس اون کنهی خراب شده صاف م نیبا ا ور

هل  ماروی کرد،نیبود وموس موس م ستادهیسر طرالن ا یافتاد که باال اسریپنجره چشمم به 
زدم و   اسریبه شانه   یمحکم یضربه   یهوا یرفتم وب رونی گوشت کن(وبا سرعت ب  زهیدادم)حرفامو او

 ...(االیاالن بزن به چاک(دادزدم) نی)هممگفت

 

 +++سهراب زدهمی س قسمت

 

  هیسا هیمبل انداختم، خواستم چشماموببندم که  یگاه برگشتم خونه وخودمو رو ری از تعم ری وخم خرد
)سالم  ستادی(روبه روم ا؟یدیگفتم)چته ادم ند یخفه ا ینگاه کردم وبا صدا نی سرم،به رام یاومد باال

 م)خستم... شد  زی خ می(ن یخسته نباش

حال وهوامون بهتر   میریم یچند روز  هی می... هممون خسته شدریمال میمدت بر هی هی_نظرت چ
اومد تو،اونم با   ری کجاست(خواست جواب بده که در باز شد وام ری...امهی(نگاهش کردم)فکر خوب شه یم
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حرف زدن   یسر ووضع اسف بار که معلوم بود طبق معلوم دعوا کرده...اونقدر خسته بودم که نا هی
که گفتم)باز چه خبر  رفتی شده،داشت به سمت اتاقش م  یچ دمیفهمی م دیبا ینداشتم ول
...از لبت داره  ریشده ام  یگفت)چ  زدیکه تو صداش موج م  یبه سمتش رفت وبا نگران  نیشده؟(رام

  س یبه من نگاه کرد)حالم خوب ن ر ی(امیبشاش بود یرفتیم ی...توکه داشتیدعوا کرد یبا ک ادیخون م
  نیفرد نی با ا  نیاخر ا ینیب یبرگشت سمت من)م نیاتاقش ودرو بست...رام ی (ورفت تونین...ولم ک

اشاره    ن یاومد که به رام ریاز اتاق ام یز ی شکستن چ یصدا  هوی...(دهیسر خودشو به باد م اشیباز
کاراش   نیچشه...منو که با ا نیبدونم ا دینگه که بلند تر از قبل گفت)د اخه من نبا یز یچ گهیکردم د

  نهیچه مرگشه عاقبت الس زدن با دخترا هم ستیکه معلوم ن کنه،االنمیکرده دائمم که دعوا م وونهید
گرفت وکوبوندش   نویامر قهیچشم به هم زدن  هیاومد وتو  رئنیبا سرعت از اتاقش ب  ری...(امگهید

  درسخون...توئه بچه یزنی که واسه من زر مفت م یدون یم یوداد زد)دهنتو ببند...تو چ واریتخت د
...من خودمو باختم که تو خورمیم  تمویهنوز دارم چوب خر یدونیم دمیکش یمن چقدربدبخت یدونیم

هم   یکیباشه من داداش بزرگتم...به تو   ی،واسه من گنده تر از دهنت حرف نزن هرچ یبرس   ییبه جا
نعره   باینکن (از هم جداشون کردم وتقر یادی...پس غلط زکنمی م ینداره که من چه غلط یدخل چیه

اروم   یبا صدا  نباریدستاش گرفت ا نیکه نشست رو مبل وسرش رو ب  دمیعقب کش رویزدم)اهههه(ام
که منو   یبفهم یخوایم یبه کتفم زد)اقاسهراب...ک یهوا مشت ی...(ب نیرام  فتی و سر تکالگفتم)بر  یتر 

خوابگاه حوصله شما    رمی...اصال من میکنی با من مثل بچه ها صحبت م یواسه چ میسپهر بزرگ شد
نکن ...واسه منم    یبه پشت گردنش زدم)غلط اضاف یدوتارم ندارم...(خواست بره که ضربه محکم 

اصال حو صله ندارم گمشوتو اتاقت (با خشم نگاهم کردوبا سرعت به سمت   ارکه یدخترا رو در ن  یادا
( ؟یشد  ری گدر  یبا ک یر یگیم نویرام یپاچه  ی)خوب چته تو واسه چری اتاقش رفت،برگشتم طرف ام

  نییسرش رو پا شده جلوش نشستم)نع( یز یچ هیحتم داشتم که  گهی(دیولم کن شهینگاهم کرد)م
دادم)مگه قرار نبود شما دوتا فقط   هی(تکمیشد ریدرگ ما ی...اونجا بان مایانداخت)با طرالن رفتم کافه ن

دل دادن دل   رط...شری...امگهیم  یوسط چ نیدور دور ا نیکه اون بتونه بره پس ا نینامزد هم بش
 بفهم(  نویدو دل...خواهشا ا یک یو مونهیدل م یب  یکی گرفتنه وگرنه 

در اوردم که چشمم افتاد به اسم  مویتو جام غلت زدم ،گوش میاس ام اس گوش یبا صدا صبح
  نشونیدنبال دخترا ببر نیایب  ریبا ام  یکاوست، اگه تونست  یباز کردم)سالم امشب عروس  اموی...پ یعیرف
سرش   ماون  ر،ی دم واومدم تو اتاق امز یکدوم قبرستون بود،صورتم رو اب  گهید رونی(بلند شدم،ب رونیب

دونم   یچشم رو هم نذاشته ،نم  شبویقرمزش معلوم بود د یبود واز چشما  شیگوش یتو قشیتا 
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که دستم بود زدم به   یوبا حوله ا  ستادمیا شدجلوشیمطمئن بودم به طرالن مربوط م یچش بود ول 
 ( ؟ییصورتش که سرشو باال اورد)تو

  نمیمونه بنال بب  یعرضه م یافسرده عاشق زخم خورده مفلوک ب  یکه به ادما لتی+با اجازه سرکار،استا
خانم روان شناس چند   دنید می ...(بلندش کردم)االن که رفتی)درموندگدی(خند؟یدار  یچ  دیجد زیچ

ومن اصال  داستیل ی...شک نکن(کالفه نگاهم کرد)امشب عروس شهیحالت رو به راه م یساعت
  یجناب عال نمیودستموکنار گوشش ستون کردم وبا اخم گفتم)ب واریندارم( چسبوندمش به د وصلهح

نقش نامزد تورو   یاونور، قول داده تو عروس یخانومو رد کن  یدردسر بکش یقبول کرد یمگه اهلل بختک 
شو(ازم   هبرو اماد  ایحرف مفت باش ب یبسته شه حاال هم ب دایبابت دهن کاوه ول نیکنه که از ا یباز 

  یدونستم... به سمتش رفتم وبا صدا یمن تموم شد...مشکل من طرالنه(م یبرا  داااایفاصله گرفت)ل
فاز سوپرمن   یغلط کرد یر یخودتو بگ یجلو یتون  یدو دقه نم یدونستیگفتم)توئه هالو که م یبلند
ست...اون  ی ن  نی...(برگشت)سهراب مشکل ایواسه عروس  دیبهش حاال هم با یداد یقول الک  یگرفت
از  شمیوار م  دیبه من داشته باشه حد اقل ام  یاحساس هیدونم ، یک،نم یعالقه کوچ هیحس  هیاگه 

  یب یادما یکنارش مجبورم ادا رمی م یکه وقت کنهی م تی منو اذ نینداره وا یرفتن منصرفش کنم ول 
  ایدن یهمه  تنبره...(دادزد)با رف خوادین منکنه...او دایپ  یکه نسبت بهم حس بد ارمیاحساسودر ب 

تونم فراموشش کنم...پس به نفع خودمه پا پس بکشم  ی تونم سهراب ،نم  یاون نه...نم یول امیکنار م 
تونستم بگم درکش   یدم،نمیکش  یقیکنم(ورفت،نفس عم  یمجبورم که نامرد  تیموقع نیچون تو ا

که به هم    کردمی تالشمو م یداشت همه   ریبه ام یعالقه ا ا یبود  یاگه طرالن موندن کردم،امایم
وقتش  دونستمی،م شناختمیدخترا رو خوب م نجورینداشتم،چون ا یحس خوب  دایبرسونمشون ،به ل
 هی دونستمی عشقه من بهتر م کردیم  الیکه خودش خ یاحساس نیچون ا زنهیجا م یکه برسه با نامرد

 دایبا ل  فقطعشق مهاجرت  ری...اما امیحیعشق تفر گفتنیبهش م  ایعشق بچگانه زود گذره که امروز
در حد   درفتارشیباریاز چشماش م  یطرالن پاک یومن مخالفتم فقط در حد حرف بود ول  گرفتیاروم م

پشت    اشوییچند سال تنها نی که تو تمام عمرش تنها بود وا ری مثل ام یکس یخودش بود...وبرا
 رفت، ی م دیبا  یکرد رفتن شهیخوب چه م  یبود...ول  نهیگز نیبهتر  کردیپنهان م یدوست دختر باز 

 ... دیکشیکنار م   دیبا  ریبود ام نیراه  هم هم نینظرم بهتر به

 

 چهاردهم+++دلناز  قسمت
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روز   هیشرکت کنم که  یخواست تو مراسم کس یعنوان دلم نم چیکاوه بود ،به ه  یمراسم عروس امشب
  یول هیبهم خوردن رابطشون چ ی  هیدونستم قض یهم نمحاال...هنوز یقرار بود شوهر طرالن بشه ول

  حاظر داره  یلیم ی با ب دمی...رفتم اتاق طرالن که دشدی که بود مطمئن بودم به کاوه مربوط م یهرچ
بود چه کنم  نی سنگ یلیکه به تن داشتم خ یواسش گردوندم وبرگشتم اتاق خودم،لباس ی،چشم شهیم
  نیوعمه دست گذاشت رو بد تر دیخر میاطالعت کنم،امروز رفت دیعمه خانومه وبنده با قهیسل گهید

چه کنم  یول   ودملباسا متنفر ب نیکار شده بود از ا زیر یبلند که تماما با سنگ ها   یلباس اب هیلباس ،
  یکی نی شونه هام انداختم ،ا یهم رو دیسف یشال تور  هیعمه احترام بذارم، قهیکه مجبورم به سل

نبود چون اصال نظرش برام مهم  دنمیخودش رو لباس پوش  یب  یها تی بابت سهراب وحساس
  اطرهاز دوستاش خ میباغ عموم دعوت بود یتولد کاوه تو یکه برا یبار  نی خوب از اخر ینبود،ول 

وارم سر عقل اومده باشن چون واقعا حوصله رفتن سهراب به زندان رو نداشتم،اون   دیندارم،ام  یخوب
  شیسه سال پ انیسالم رو صورت مسعود وحامد نذاشت اگه باز جر یجا کی وپوچ  چیدفعه سر ه

تحمل   تونمینم نیداره و واسه هم ی،رفتارش برام تازگ  کشهیتکرار شه مطمئنم کارش به حبس  ابد م
  یحت ای شهیکه مهربون م یبرام قشنگه به اندازه وقت رتش ی هم دوست دارم ،غ ییراجو  هی یکنم  ول

 شه،یعسل خورده نم گیبد اخالقه وبا چهار تا د یوقت

بهش بزنم که به قول خودش به غرورش    یاما اگه حرف دهیمن واکنش نشون نم یایمقابل بد رفتار در
  نجایکه ا هی جور تمیرفتارش عادت کنم من ترب  ،سخته به ادیاز خجالتم در م  یبر بخوره اونوقت حساب 

بد   گذاشتنبه الالم  یل  یمورد ل نیتو ا یل ی،به نظرم چون خ کنهی نم ی فرق ییکی برام با لب ساحل ب
هاش اعصاب خورد   تیجذاب یبشر با همه   نیبد سهرابو تحمل کنم ا یتونم رفتارا یعادت شدم ونم

 ...نهی زم یادم رو ن ی،مغرور ولجباز تر نی،خود خواه تر  نیکن تر

طرف زده بودم  هیهم به  یگل سر اب  هیبودم  ختهی رو شونه هام ر شهیباز بود ومثل هم موهام
  یکیبا موهام ور رفتم که  یا قهیچند دق هیخوب بود ، شممیبودم طرف مخالفش،ارا ختهیوموهامو ر

 اکارش ،مطمئنم...از پله ه یپ رفتیم  کردمی امشبو تحمل م نیاز خدمتکارا گفت که سهراب اومده،هم
  یوشلوار اب کرد،کتیمبل نشسته بود وبا اخم به تابلو ها نگاه م یرو دمش،تنهایاومدم که د نییپا

 روی گفتم)سالم...ام یدور وبرم نگاه کردم وبا لحن گرم د،بهیسف رهنیبود با پ دهیپوش  یکربون 
  تقسم ی(کنارش نشستم ،نگاهش روومده ی..نه ن(نگاهم کرد وگرمتر از من گفت)سالم .؟یاوردین
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نگاهشو باال اورد)پدرتو واقا بزرگت کجان؟(به  عیسر  دینکش یقفل شده بود که طول رهنمی پ یباال
...ولش   کردنی کارخونه بحث م یتا االن داشتن در مورد کارا شنیسمت باال نگاه کردم)دارن اماده م

  خندمبا تعجب نگاهم کرد که  یه خود باز شدجور لباسم خوبه؟(اخماش خود ب نمیکن نظر بده بب 
ول   ارمی کنم ...تا به زانو درش ن  کاریپسره پررو چ  نیبا ا دونستمیخودمو گرفتم،م یجلو  یگرفت ول

 یباال ینداد...دکمه   ری به اطراف انداخت وگفت)اره قشنگه(خوب خدا رو شکر گ  ینگاه می...نکنمینم
گفتم)اره منم  دوبا لبخن دمیکش  یقیبازه (اه به تو چه...نفس عم  یادیز یرو باز کرد )ول  رهنشیپ

  یجلو تر اومدوبا صدا کمینداشته باشه( دید ادیکه ز ندازمیم یجور  هیشالمو   ینظرو دارم ول نیهم
...خوش  نطور یتر شد)نه چطور مگه(لبخند زد)که ا قی(لبخندم عمنجاست؟ی یگفت)کس  یاروم یلیخ

 میجداش ینازک کردم)من خوش اخالق هستم اقا،ماکه قراره از هم به زود ی(پشت چشمیق شداخال
(سرش رو تکون  میاز هم داشته باش یکه هردومون خاطره خوب  میپس چرا دوستانه باهم رفتار نکن 

خمار سبزش    ی(وبعد با چشمااد یامشب نم ریداد)اره منم موافقم...حاال پاشو برو به طرالن بگو ام
 (لبخندم رو نگه داشتم)چرا اون که...(زمممیادامه داد)عز

انجام   خواستمیکه م یادامه بده (دوباره برگشتم سر خونه اول وکار  تونهینم گهید یول  دونمی_اره م  
  کنهیم یادامه بده چرا بااحساسات طرالن باز  تونهیکرده نم خودی،بیچ یرفت)واسه  ادمیبدم پاک 
دغل باز،    حمقاز اون پسره ا  دیبا خوادیغلط کرده به پدر بزرگم گفته طرالن رو م  ستتونیاون که نم

عقب رفتم)چه خبرته...مگه   کمی هیدبه نکنه(صداش رو باال برد  ینجور یکه ا میگرفتیمثل تو امضا م
  یحرف بزنه اگه راض ری جواب گو باشه برو به طرالن بگو خودش با ام دیاون تعهد داده بود که االن با

گفت)اصال اگه  یاروم تر  یدا...(وبعد با صگهید یکیاگه هم نشد بره دنبال    چیشد ادامه بده که ه
  خودیبره (ناخداگاه اخم کردم)توهم ب رانیاز ا کنمیما زودتر جفت وجور شد من خودم کمکش م یکارا

با طرالن واون پسره (وبلند شدم که چشمم خورد به  طرالن وناخواسته نشستم... جلومون  یکن یم
(وبعد به  ن؟یبا هم حل کن مشکلتونوبدون دعوا  نیتونینم  نیپریشماها به هم م نقدری)چرا استادیا

  یکار  نی شد اون پسره اصال حق نداشت با طرالن همچ یجور  هی(دلم ومده ین  ریدور وبر نگاه کرد)ام
(وبعد  اد یبه من انداخت وگفت)نتونست ب ینگاه می...سهراب ن یهمه چ ریزده ز گفتمینه چطور م ک

  تونهی(بلند شدم)نم؟یچ یعنی)برداشت به سمتم  گهیقدم د هیرفت طرالن  رونیبلند شد واز خونه ب 
به سمت   عی دستاش گرفت ومحکم فشار داد واروم گفت)اهاه...(وبعد سر نیرو ب رهنشی (دامن پاد یب

 ...( ری ...( بعد ازرفتنش کالفه نشستم سر جام)لعنت بهت امگهید امی پله ها رفت وگفت) پس منم نم

 



 حسرت،نفرت،عشق 

53 
 

 طرالن

 

رم منم مجبور   یکه چرا نم  دیپرس یمامانم دائم ازم م  دهیگلومو گرفته ومحکم فشار م یک ی کردمی م حس
رفتن رفتم تو اتاقم وتا   نکهیکنم وبعد از ا زشیسوپرا خوام یوم  رهیبگم که امشب تولد ام شدم دروغ

کلمه  هی،فقط  هکلم هیرو...اگه فقط  ری رو داشتم به جز قهر ام  یز یکردم...تحمل هرچ هیگر تونستمیم
چرا  ...خوادتمیکنم... نم  کاریاگه بخواد من بمونم که چ یول  زدمی رفتن رو م دیبهم بگه نرو...ق

بهم   شویکی  کنمی بذار برم...  خواهش م ا یبهم بره  ررویام ای ای ،خدا ارمیبدون اون طاقت ب  تونستمینم
که   مونهیبرام نم  یز یچ گهید چونازت،  کنمی طلب مرگ م نباریشم که ا دیبرسون نذار از هردوش نا ام
 بخوام بهش دلخوش باشم 

نگاه کردم چشمام باد کرده بود وسرم   نهیعوض کردم وبعد از شستن صورتم به خودم تو ا  لباسامو
که ارومم کنه،از  ییجا هی رفتمی م دیبا کردی تو خونه موندن حالمو بدتر م یول  کردیفوق العاده درد م

 دمیرو د  ریبار ام  نیاول یکه برا یی اومدم و دربست گرفتم وادرس پارک رز رو دادم جا رونی خونه ب
کجا برم که با خودم خلوت کنم   دونستمیمن م یوعاشق چشماش شدم...پارک نسبتا شلوغ بود ول

 نمی دور وبرمو بب تونستمیبود اما م ک یقسمت تار نیچمنا نشستم ،ا  یرو یشگی،پشت درخت هم 
  فمیک یو که به صورتم خورد باعث شد لبخند بزنم ...از ت یمیدادم باد مال هی،سرمو به تنه درخت تک 

قلب  هیتک تک صفحاتش نوشته بودم کانادا ودورش ا خودکار قرمز   یاوردم تو رونی دفتر چمو ب
ودور ارزو   نوشتمیم شهیهم یکردم وخودکارمو در اوردم ،از بچگ  دایپ دیسف ی صفحه  هیکشده بود 

  یول دمیکشیروشو خط م  شدیارزوم براورده م ینه ووقت  ای رسمیبهشون م نمیتا بب کشدمی هامو خط م
وبه کار بچه گانه خودم لبخند زدم صفحه بعد   دمیرو قلب کش  رودورشیصفحه  بزرگ نوشتم ام ی...رو

 نوشتم

که   یدونیرم ،...خودت م  یبگه نرو نم  کنم،بهمی ،بخاطرش همه کار م یرو بهم برسون  ریارزومه ام ایخدا
خوادکمکم کن فراموشش    یحسوبهش داشتم ... اگه منو نم نیا دمشیکه د یدوستش دارم و از روز 

چه  ردفت  هویرعد وبرق  یکن زودتر برگرده .(با صدا یداره ...کار  یکنم...اگه هم نسبت بهم حس
  قیچشم به سمت اال دهیبارون موش اب کش  ریز نکهیازدستم افتاد وبا سرعت بلند شدم وتا قبل از ا

 دمیدو
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 ر یپانزدهم+++ام قسمت

 

  چیدخمه...سوئ نیاز ا رونی ب ییجا هی رفتمی م دیپس با زدمی سر وکله م نیبا رام  دیبا موندمیم خونه
رو    نیماش  دمشیدیبار م  نیاخر یبرا دیبا رمی دونستم کجا م ی،م رونیسهرابو برداشتم وزدم ب  نیماش

  دیبنز سف  االخرهدر منتظر بودن که ب یجلو یشدم،چند نفر  ادهیدور تر از تاالر پارک کردم وپ ییجا هی
کردم ،کاوه با   ستادمونگاهیا وارید  ستاد،پشتیدر تاالر ا یبود جلو دهیسرخ چسب یکاوه که روش گال

  هیه کرد با نگا  ستادمویباز کرد ا دای ل یرو دور زد ودرو برا  نیماش شیوکراوات مشک  دیکت وشلوار سف
به سمتشون رفتن  یچند نفر  شد  ادهیپ ن یاز ماش دایخودم نگاه کردم،...ل یها ت یبه خر  بیحس عج

از فرشته ها نداشت دستش رو دور   یدست کم دیسف رهنیکه با اون پ  دمیدیرو م  دایمن فقط ل یول
به سمت من    دایاخر نگاه ل یمهمونا رد شدن ولحظه   نی کاوه حلقه کرد با لبخند... با هم از ب یبازو

...با قدم  سوختیقورت دادم گلوم م  دهنمودادم ،اب  هیتک  واریسرمو برگردوندم وبه د ع یبرگشت که سر
 رفتم ونشستم ...  نیبه سمت ماش  زونینا م یها

پارک   نیشدم،ا ادهیپ  نی...از ماشی شگیهم یاون جا دمی دونستم کجا شا ینم ی رفتم ول  یسرعت م  با
مرد واسه   ی ...فازم داغون بود ول میومدیم دایکه با ل  یالبته اون زمان  دادیم یبهم حس خوب  شهیهم

 نیشد ا درعد وبرق بلن  ی...شروع کردم به راه رفتن که صدازنهیقدم م کنهی نم ه یگر اشیحضم دل تنگ
پارک واسم  نیا یکنه ،تک تک جاها هیاون گر میرینداره ، ما راه م  بیاسمونم دلش مثل من پره ،ع

از  لمیف هی مثل  یچ داهمهیو چه روز تولد ل میدوز هم جمع شد یخاطره بود چه روز تولدم کگه همگ
مم که چش دم،به پشت افتا لیکروکد  بتیبه ه یز یچ هیخوردم به  هویکه  شدیچشمام رد م یجلو

 هیحواست کجاس؟(دستشو گرفتم وبا  ااای ...دستشو سمتم گرفت)داداش عاشقیکلیمرد ه هیافتاد به 
  انیمن در م  ی هیقض نیهرکول عجب خوش خندست)ا ن یا دیجا بودم(خند نی حرکت بلند شدم)هم 

هر حال   بهباشه، اتیاهل شعر وادب  ومدینم  کلشیاره داداش(پوزخند زدم به ه ارهی یجمع ودلم رفته پ 
تو    بیاز ج نی...ا یکارت(واز کنارش رد شدم که دادزد)اها  ی،سرمو تکون دادم)باشه داداش...برو پ

بازش   شیدفتر چه بود مهلت نداد حرف بزنم دفترچه رو به دستم دادوبا ن هیافتادا(برگشتم 
 دواالن هوا  ای روز خوب ب هیواسه قدم زدنم   دهیموش اب کش یشی گفت)بدو...بدو االن م

جلف، نوبره (وبعد   نقدریا کلیه  نیورفت،اخمامو تو هم کردم)زهر مار...مرد با ا دینفرست(وبعد خند
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  میفضول لتری وف ریکه چشمم افتاد به اسم ام یچوب یصندل  ینگاهم به دفترچه افتاد خواستم بندازم رو
 نشستم وشروع کردم به خوندن... مکتین یرو دیپر

 رم ی بهم بگه نرو نم کنمی به خاطرش همه کار م  یرو بهم برسون  ریام اارزومهی)خدا

خواد کمکم   یحسو بهش داشتم اگه منو نم  نیا دمشیکه د یدوستش دارم واز روز  یدونیخودت م 
 کن زودتر برگرده( یداره کار   یکن فراموشش کنم اگه هم نسبت بهم حس 

مثل   رای ام یهمه  کردمیمنو بگو فکر م  زنهی ،دختره بدجور داره تو طلبش بال بال م ریبابا به ام والیا 
راه برمو   نکهیحس ا گهید یوبلند شدم، بارون کمتر شده بودول بمیج  یخودم بدبختن...گذاشتمش تو

  ابونیسمت خ ه،ب کنمی پهلو م نه یبود به تنم وحتم داشتم که برسم خونه س دهینداشتم لباسام چسب
دخترم توش نشسته بود  هیوبه روم قرار داشت وکه درست ر  یقیچشمم افتاد به االچ هویرفتم که 

  یکی قدم به سمتش برداشتم صورتش تو تار هیلحظه به چشمم اشنا اومد  هی  ی،خواستم برم که برا
باشه   تونهیم  یکدوم عاشق  یعنی... دمیدیم یاشکاش رو به واضح  یدرخشندگ  ی کامل فرو رفته بود ول 

از محکم   یکار  چیه  یول  ستیاون ن دونستمیدراوردم وشماره طرالن رو گرفتم ،م موی گوش عی،سر
رو    شیگوش دمیدختره بود که د  ینکرده...چند تا بوق خورد...ومن نگاهم تماما رو بیتاحاال ع  یکار 

از حماقت   حماقتشبودم،از  ی قطع کردم وبه سمتش رفتم ،نگاهشو باال اورد ،عصبان  ع یدراورد سر
  کاری چ نجایگفتم)تو ا ینسبتا بلند یعروس کاوه شده بود وما دوتا ...هه...با صدا ادیخودم...ل

 ( ؟یکن یم

 هیداره گر زیر هیاومده  یکه از وقت دادیگرفته اش نشون م ی(صدا رونی _حالم خوب نبود اومدم ب
  شونیکی اگه  ختهیر کاری جوون ب  نجایچقدر ا یدون یگفتم)م متیبا مال نبارینشستم وا کنه،کنارشیم
 دیحالت خاص...سرمو برگردوندم )نبا   هی(نگاهم کرد،با ؟یکردی م کاریچ  شدیمزاحمت م ومدیم
  یم می...حاالم بلند شو برستیجاش ن  نجایا یول دونمی رو نم  شهیحل م  یچ ه ی...با گرنجایا یومدیم

 رسونمت خونه( 

  یلی،نگاهم خ کردیگاهم من یسوال بپرسم؟(نگاهش کردم، هنوزم با همون بغض خواستن هی...ری_ام
 ثابت نموند)دوتا بپرس(

دختر   ن یمن کجابودم وا ش،ی خمار عسل  ینه؟(با تعجب چشم دوختم به چشما ،ی_تو بامن قهر 
 زده ؟(  یحرف نیهمچ  یکجا بود،لبخند زدم)نه بابا،ک  یمغرور احساسات
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 (؟یومدی _پس چرا امشب ن

 یجلو تر اومدهنوزم چونش م  کمی(ومدمی چرا ن یدون ی...خودت م ستیبر قهرم ن لیدل ومدنمی+ن
  رم،پشتی خودمو بگ ینتونستم جلو گهی(دیکن یباهام سرد رفتار م  رونیب میکه باهم رفت  ی)از شبدیلرز

) حالم خوب کردی م کاری نرو چ گفتمیکلمه م هیکلمه  هی،فقط  دمیگونش کش یرو  یدستمو به اروم
 ...درست مثل تو... ودنب

(سرمو جلو بردم درست مماس صورتش)نه اصال...من...(نتونستم بگم...گفتنش  اد ی _تو از من بدت م
واونو دودل،من دوستش   کردمی دل م یخودمو ب  دیبره،چرا با خواست یم یداشت وقت یا دهیچه فا

  یز یکه واسم عز گفتمیخواستم ازاد بذارمش تا بره ،حاال چطور بهش م یم  نیداشتم وبخاطر هم
نداره منو  یولزوم یبر  یطرالن ،تو دوست دار  نیتونستم ... )بب ی... نمنمی اشکاتو بب ندارمودوست 

به   ینجور ی ا میمونیپدرت وتا اون روز از هم دور م لیوک ش ی پ میریباهم م میهم باش کینزد یلی وتو خ
که بهت وابسته  یترسیم  نینفع هردومونه(عقب رفت ،بالفاصله دستمو برداشتم که گفت)از ا

پاشو   یکه بهت وابسته شم... حاال که جوابتو گرفت ترسمیم نی(سرمو برگردوندم وبلند شدم)از ا؟شم
 ( میبر

سکوت   دادمی م  حیبودوترج  نیکوه سنگ هیکردم،سرم به اندازه  میصورتش تنظ  یرو رو  نیماش یبخار 
کردم که    ادیاهنگو ز یهوا رفت سمت ظبط وصدا یکنم ،چون واقعا حال حرف زدن نداشتم،دستم ب

 ما حرف بزنه  یحد اقل اون جا

 دوباره  کنهیدلم هواتو م ادیبارون ب  هیکاف

 داره یبارون چه حال   ریز هیگر  خوادیدلم بارون م  من

 فتم ی م اتیچتر  ادی نمی بیکه م چتر

 گفتم یقبلنم م نو یمن ا ینبود یموندن

 اون  یکه تنهام ب  ی بهش بگ بارون،کاش 

 خودت بهم برگردن عشقمو

 چتر بارون ریاخ نگو که ز 
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 شهیدل خاموش نم  نیتا خود صبح بباره که ا اگه

 شهی م یچ شهیم یچ یوبارون ومن وا یباش  تو

 شهینم شهینم شهینم  ینباش 

   فتمی م اتیچتر  ادی نمی بیکه م چتر

 گفتم یم نوقبلنمیمن ا ینبود یموندن

 اون  یکه تنهام ب یکاش بهم بگ بارون

 خودت بهم برگردون   عشقمو

 چتر بارون )ارش لرد(  رینگوکه ز اخ

 

 شانزدهم+++سهراب  قسمت

 

اسم خسرو از جا بلند شدم   دنیدراوردم،با د  مویاز اقا بزرگ فاصله گرفتم وگوش میزنگ گوش یصدا با
 تاالر قدم تند کردم)بله خسرو (  رونی( وبه سمت بگردمیواروم گفتم)من االن برم

برداشتم   بم ی از ج دمویکاوه،کل نی پسر؟(کالفه به دور وبرم نگاه کردم که چشمم افتاد به ماش یی_کجا
 اسش نبود ...حو ی(ودوباره به اطراف نگاه کردم کسیوگفتم)چطور مگه ...من اومدم مهمون 

  هی...مزه کرده دختر ماخوادیپوالشو م وشیدار شه،یماجرا داره کشدار م نیا یکن  ی_به نظرت فکر نم
  دیکل دم یچرخ  یم نیکه دور ماش  یطور  نیگذاشتم وهم نیبدنه ماش یرو رو  دیدار گرفتن نه؟(کل

  یر هر چ یام  یگو بره پ تحفه زنگ بزن ب یننداز که اصال حوصله ندارم...به مان  کهی)ت  دمیکش یروهم م
 ( شه یاز هم شتری ده(واروم زمزمه کردم)نگرانشم ب  یجواب نم زنمی زنگ م  شیبه گوش

که  رهیبار نم  ری پسر گفتم بذارچکتو پاس کنم ز ن ی،چقدر به ا هیسر هان هیشده مگه،قض ی_چ
 بدهکار باشم بسمه(   یبه هان گهیش،می شناس ی(دوردوم رو هم زدم )خودت که مره ینم
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 پسر؟(  نیکله خرابه ا نقدریخوام دنبالش کنم واسه پول ،چرا ا ی ) منکه نم-

 !دای...لهیشگیهم یاون  ماجرا ستین  یسر هان هی+قض

  گهیدنبالش ،خودتم د فرستمیازدواجش با خبرم...باشه نگران نباش االن بچه ها رو م هی_ اره...از قض
سر  هیدستم چرخوندم)باشه فردا  یرو برداشتم وتو دی راغ کارت (کل س  ایدل بکن از اون دختر خانم ب

  نشیماش د یسف هبدن  ضیوعر لی نگاه کردم دو تا خط طو نشیاونجا...واما در مورد کاوه(به ماش امیم
 رسم خسرو...  یروقاب گرفته بود)حسابشو م

 _برو پسر،تو هواتم...( 

سر در   یچی ه کردی کارخونه م یکه در مورد کارا ییفاصله از دلناز کنار اقا بزرگ نشستم،از صحبت ها با
 الی خ ی...عمه خانم از اول مجلس اخماش تو هم بود وتوکل هم بدادمیوفقط سرمو تکون م اوردمینم

 توکل...(نگاهم کرد)هوممم( گمایگوشش بردم)م کینزد کرد،سرمویوسط نگاه م تی به جمع

انداخت)بگو راحت   یازت بپرسم(به دور وبر نگاه خوامیاومده که م شی واسم پ یوال مهم_س
 ( ؟یر یگ  یزن نم  یباش(اروم زمزمه کردم)تو واس چ

 ! گهیگرفتم د دونهی...یبپرس  یخوا یم ی_فکر کردم چ 

به کارم   گهیزن د رمیبرم سنگ قبر بگ دیاز من گذشته،من با گهی)ددی(خندر ی رو بگ ی+خوب دوم
برگش رو   گاری(جعبه سره ی گ یزن نم یواسه چ  یعیرف  یخوب اومد نویا ولی) ادمی(خنداد ینم

،گفتم تو مرام   گمیم یطور  نی به زن گرفتن ما؟(سرم رو برگردوندم)هم یداد ریدراورد)حاال چراتو گ
سر   ریزرو   یکی انداخت) تیبه جمع ی(نگاه ینشده بهم بگ  ریتا د یسر دار  ر ی رو ز  یرفاقت اگه کس

رو    گاری(سنا؟ یحرفش سرمو چرخوندم که رودر رو شدم با دوتا دختر بچه ،پوزخند زدم)ا نیداشتم(با ا
(با لبخند سرش رو تکون   ی(دستمو باال اوردم)شما بکش به سنگ قبرت زودتر برس؟ی کشی روشن کرد)م

  یمهربون شدنا نی( ام؟ی،نگاهش کردم که گفت)برقص ستادهیسرم ا یداد که متوجه شدم دلناز باال
خواستم...بلند شدم    ینم نویومن ا  کردیم  ریچون ذهنمو درگ ومدیبرام گرون در م یگاه شییهوی

بود   ستیقسمت وسط پ  یکم م،نوریراه افتاد  ستیاروم به سمت پ  یودستشو گرفتم وربا قدم ها
در حال رقص   باشن با فاصله از ما  دایزوج جوان هم بعالوه عروس وداماد که همون کاوه ول چند...و

بود...دلناز    یعال یچ فتادهمهیکه ناخواسته نگاهم به کاوه م  ییبود به جز وقتا  یک یرمانت  یبودن فضا
تو دستم...با چرخش دوم   گشی شونم بود ودست د یدستش رو  کید،یرقص  یبغل من م  ینرم تو
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(لبخند  یتهس یگوشم زمزمه کرد)رقاص ماهر  ری خم کردم،ز یگوشم اورد که سرمو کم  کیرو نزد  شسر
 میونگاهش کردم،نگاهش مستق  دمیکش یق یمن...نفس عم یاز زندگ دونستیزدم اون چه م  یکج
مهارت     یاز لب هاش زمزمه کردم)من تو همه چ یچشمام بود...سرمو جلو بردم وبا فاصله کم یتو

 نیا دنیخواستم کنار بکشم ،با د  یوجاش ترس نشست نم  دیاز چشمش پر یخواستن  قدارم(اون بر 
خورده بودم   میکه من از نس یی ها یاون باز  ومد،تمامیچشمم م یجلو اهمیدختر تمام گذشته س

 یشب باز   مهیودم نزدم من براش عروسک خ  دمیکه ازش د یاحمقانه ا یوتمام دروغ ها وعشوه ها
کرد، تمام مدت منو   کاریما اون چوخانوادم گذشتم ...ا ندهیکردم ...از ا کاربودم...به خاطرش همه 

مدت کوتاه تا سرگرم   هیکرد  یفقط باهام باز  میتباه کرد...نس ندمویداد، پدرمو ازم گرفت ،ا یباز 
 ن یباشه...هم

شده بود...ترس از   ز یلبر کجای تمیخشم وعصبان  اهیخاطرات س نیتنم داغ شده بود ،از مرور ا تمام
قدر داغ شده؟(کالفه بودم...چرا قبول   نی...چرا دستات ا ینشست)خوب  یچشماش رفت وجاش نگران

بهش   یحس چیچرا ه یم،ولیمثل نس کرد،درستی م ریی... نگاهش هر بار تغ رمی دختررو بگ نیکردم ا
  یحس بد چیمن ه یانداخته بود ...ول میطورنس نیگذشتم وهم  ادیدختر بارها منو  نی...انداشتم

 بهش نداشتم..

خودم که باعث از دادن پدرم   یبودم از حماقت ها  یعصبان رفتیم نیی با سرعت باال وپا نمیس قفسه
...با نگاهش...با  کردیبود منو کالفه م ی جور کالفگ ه یکه به دلناز داشتم  یفقط تنها حس  یشد ول

 ... نداختی رفتارش...منو دست م 

سرمو بردم    یمعطل  ی رفتم ،ب سی سرعت فاصله گرفتم وبه سمت سرو تموم شدن اهنگ...ازش به با
بخاطر پول   شد،منیوقت فراموش نم  چیکه ه یلعنت یاب...سرم داغ بود از تکرار اون گذشته  ریش  ریز

که من در حق پدرم کردم فراموش   یفراموش کنم...گناه  نویا تونستمیپدرمواز دست دادم...چطور م 
  نهیابو بستم، سرمو باال اوردم وتو ا ری بود.سرمو بلند کردم وش  امیکه تموم دن  یبود...اونم کس  ینشدن

دادم به سمتم  هیتک نکیس ی...برگشتم وبه لبه دم یسرخم نگاه کردم که دلناز رو د یبه چشما
 حالم بده(  شهی(سرمو تکون دادم )من هم؟یاومد)خوب 

بازم نسبت   یبود ول  مینس  هیبتونم کمکت کنم(تمام حرفاش شب  دیشده به من بگو شا یز یه چ_اگ
که  یطور  نیرنگشو باز کرد وهم   ی(شال اباد یبرنم  ی از کس ینداشتم)کمک  یحس بد چیبهش ه 

  یشیکردم که از دستم ات یفکر کردم من کار  ونهید دمیمشغول خشک کردن موهام شد گفت)ترس
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(شالو از دمیترس  یل ینشو...من خ ینجور یا گهینگاهش کردم که نگاهم کرد)د د...(با لبخن یشد
  دمیکش یمراسم تمومه(نفس راحت  بای تقر گهید می)نترس ...(لبخند زد)پاشو بردم یدستش گرفتم وکش

 شده(   سیبپوش ...شالت خ نوی،بلند شدم وکتمو در اوردم)ا

به سمت خونه    یمعطل یومن ب میه داده بود دستم شدکه پدر خواند یام کروک یدلناز سوارب منو
  دیبودم شا  یهنوز عصبان یزن اروم شده بودم...ول هیبار کنار  نیاول یروندم،اروم شده بودم برا  یعیرف

  یجا یرککاراش ادامه بده ه نیبه ا خوادیم یدونستم تا ک ی،نم ریام یتموم نشدن یاز حماقت ها
اون... امشب،از اول شروع مراسم فقط دوبار با کاوه   یماجرا کنار اومده بود ول   نیاون بود تا االن با ا

هم بد تر   ری اون دوتا برام از درد شمش دنیروبه رو شدم اونم از سر اجبار،تحمل خوشحال د دایول
  نیماش یصندل  کتم  که پشت یباال  بیاز ج گارمویترمز زدم وجعبه س میدی که رس کی بود،به تراف

دار  هیجمع ما  نیخسته شده بودم... نه ا دیچی پ یتو سرم م یکرده بودم در اوردم،درد بد زونیاو
حسابمو با   خوادیپدر خوانده نتونستم اونجور که دلم م یابرو ختنیکه از ترس ر خواستمی خفن رو م
  یود ،خسته شده بودم وک نهم ب یهشتم گرو  کردمی رو که هر کار م یقبل  یکنم نه اون زندگ هیکاوه تصو

روشن کنم که چشمم افتاد به دلناز ،اروم   گارویخدارو عالم بود ،خواستم س دم یکشی نفس راحت م
مگه   یپرس  یپرت کردم)چرا م رونیبه ب  نی ماش شهیاز ش  گاروی...سیدی(به موقع رس؟؟یگفت)بهتر شد

داد وچشماشو بست)خسته  هیکت  نی ماش یکه سرش رو به صندل دمی(از گوشه چشم دین یب یخودت نم
 نکهیخستم از ا ی)چرا باعث شده فکر کن  گهیکارا نه ؟( منظورش از کارا ازدواجمون بود د نیاز ا یشد

 ( ؟یزن من نکهیاز ا یتو خسته ا دی...شا کنمی م ینقش شوهرتو باز 

کالفه شدم(کالفه  میاز هم جداش میتچرا زودترنتونس نکهیگذاشت...من از ا یخستگ  شهی_اسمشو نم
همه   گهیدو روز د یکیدارا رو کالفه کنه) هیما نیوسط هست که ا نیا یز یچ  هیشده...خوبه باالخره 

اروم   یصدا با    نباری(و بعد از باز شدن جاده راه افتادم که ایای در م یتو هم از کالفگ شهیحل م  یچ
به هم   میزندگ انی که بعد رفتن شا یدون یزدم که ناراحتت کردم م یاگه حرف  دیگفت)ببخش یتر 
نداشتم اون  یشتر یکه وقت ب  فی کردح ی که داشت ازم خداحافظ م یعنی نی(سرمو بلند کردم اخت یر

نکردم بخوام ازت عذر بخوام( چشماش   یکنم)منم که کار  دایدادنش ارامش پ ی با باز   خوامیطور که م
  ادهی،هم روت ز یی د،سرش رو بلند کرد وتو چشمام ذول زد)چقدر تو پررووار باز ش  کیبه صورت اتومات

کن (پوزخند زدم)اونا که حقت    یعذر خواه یزدی که سرم م ییهم غرورت زود باش بخاطر اون دادا
  افتیاز ق یی)پررودیکش ی قیگفتم بگو تا ازت رفع کدورت کنم (نفس عم یز یبوده ناحق اگه بهت چ

  ریهمون درسته...حاالم برو خونتون بگ یتو بگ یخونه ترمز زدم) اره اصال هرچ  یبه خدا(جلو  زهیریم
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طالق (لبخند زد)منکه شمارتو   یواسه کارا  امیاس بده م هیاقا بزرگتون بار سفر بست  یالال کن وقت
  در اورد وروشنش کرد شویگوش شی مشک  کیکوچ یدست فیبده (از ک  تویندارم(دستو بلند کردم)گوش

 یچشم  ری"زایکه چشمم افتاد به اسم"برد ری اخ یرفتم تو تماسا  یوداد دستم،از گرفتم وبدون معطل
کردم   وی"سیشد پس(شمارمو به اسم"داماد اجاره ا یشد ونگاهم کرد)چ ادهیپ نی نگاهش کردم،از ماش 
ره ها؟؟(لبخند    ینم رونی )از دلت بدیانداخت واروم خند یبه صفحه گوش  یودادم دستش ،نگاه

 گهیرو بست )برو د نی (در ماشی کن شیبود بهم معرف  ر ی کارش به شوهر گ ینوشتم که هر ک نویزدم)ا
 به بابات بگو(سرشو تکون داد)باشه ...خدافظ( برمیبا خودم م  نمیتکون دادم)ماش یبچه پررو(سر 

 خونه وبعد با سرعت راه افتادم...   یتا بره تو  ستادمی+خداحافظ( ا

  هی زمیم ی،از کشو  دنیخونه معلوم بود که همه خواب یاز سوت وکور  دمیبود که رس  1عت سا کینزد
نکرده باشم نگاه  یوار بودم اشتباه دیرو روش نوشتم ام ایبرگه کاغذ در اوردم وشماره اون پسره برد

  که اسمش تو هیک ایبرد نیبفهمم ا دیبا  یچشمم بود درسته زن چند روزه منه ول یدلناز هنوز جلو
  دهیتخت دراز کش ی،رو دمشیرفتم که د  ری به سمت اتاق ام یمعطل  یزن منه...بلندشدم وب یگوش

 تونستمیاالن م نیبودم که هم ی بود وکامال معلوم بود که خودشو زده به خواب،چنان از دستش کفر 
برم کپمو     اومدمخوب فردا رو که ازم نگرفته بودن،درو اروم بستم وتا  یول  لیبفرستمش به جوار ازرائ 

رو باز کردم)دنبال   رهنمیپ یخونه؟(دکمه ها یایم رید  نقدریا ای)چرا تازگ دمیسپهر روشن یبذارم صدا
لطف کن از فردا زودتر   یکرد دایبه چشم)حاال که پ  نکی(جلو اومد ،کتاب به دست وعگردم یفضولش م

 بخواب(  ر یخوب ...برو بگ  یلیو دراوردم وگفتم)خ ر  رهنمی(پ ایب

که   رهیذهنم درگ نقدریا یکردم بخونم ول تی که تا صبح ن یکی...من  میفردا امتحان دار نی _منو ورام
(با تعجب نگاهش ؟ی(نشستم)چته مگه؟(روبه روم نشست)تو زن گرفتشه ینم میحال   یچیه

 که زن گرفته باشن)چطور مگه؟( خوردینم  ییکردم،رفتارم اصال به ادما

 ( ؟ی_با من روراست باش...تو زن گرفت

  یکرد یپاک قاط هیکوفت یکه سرت تو اون کتابا نقدری...اینصف شب  یزنی +زن کجابود حرف مفت م
 ( هیتوهما همه از خستگ نیبخواب ا  ری...پاشو برو بگ 

رژه   نیچشم منو ورام یمثل پادول ساعت جلو زیر هی  یتو رفت یروبه راه نبود...از وقتامشب  ری_ام
 یسهراب کجاست گفت رفته جا دمی برگشت ازش پرس شی ساعت پ  کی و رونیرفت اخرم از خونه زد ب 
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)اونم مثل تو دچار توهم شده دمیبه صورتم کش ی...کالفه دستری زنش ...(تف تو اون روحت ام
بوده نه زن  زادیکردنم مثل ادم یکه نه زندگ یکی دم،من یرفتم تو اتاق ودراز کششدم و وبلند...(

 گرفتنم...

  هیزنگ گذاشتم وچند ثان ی...دستمو رویورفتم سراغ مان  دمیکه کردم لباس پوش یکار  نیزود اول صبح
 حوصله جواب دادم)منم ( ی(ب هههه؟ی اومد)ک رونیگرفته ارش ب  یفشار دادم که باالخره صدا یا

 خرخرتو بجوم( امیب فونیا ن ی از تو هم ای یکنیکوبوندم)باز م فونیا یهوارو ی_شوما؟(مشتمو ب 

 ی_اهاه شناختم بفرما تو(درو اروم به هم زدم ورفتم به سمت پله ها...در باز بود وارشم خبردادجلو
به بازوش زدم)رارو باز کن...(وبعد در اوردن کفشام رفتم  یدر،لبخند زد)به به اقا داماد(ضربه ا

خروس   اسه ت  نیکه فقط مختص ا کیکوچ یلونه  هی کردنیم  یباهم زندگ یتو...سامان وآرش ومان 
که دائم  شدیم  یخرج اون زهر مار  دیرس یکه بهشون م ی هرچ  یکه در آمد کارما بد نبود ول  نیبود،با ا

که به زور از ته   ییخورد وبا صدا یگذاشتم وفشار دادم تکون  یکمر مان ی...پامو روکردنی مصرف م دیبا
که هر   دمیفهم میدیم شوار  یکه از مان یحال خراب  نی(با ا زنه؟یدر م  هیک هیگفت)ک ومدیحلقش در م

دونم...پوزخند   یشت بودن و هنوز اثارش پا بر جاست حاال سامانو نم شبویهر دوتاشون د
از   یکه  دست کم  یک یخمارشو به من دوخت)اره واقعا تو   یبدبخت(بلند شد وچشما لتمی زدم)ازرائ

روشن   ماش یر ی کبیجمال ا چشممون به یاول صبح هی(وبعد بلند شد)چه سعادتیندار  لی ازرائ
  تتیمشت اب به اون صورت م  هی گفتن  یور  یدر  یتر شد)خفه شو...پاشوبه جا قیشد؟(پوزخندم عم

 کارت دارم(  ای بزن ب

گرفتم وبلندش کردم،   قشویامروزو بذاربه حال خودم باشم...( یپرستی م ی_تو رو جون هر ک 
زانوهام   ی(جلوش رو میچند وقت...ش ...شرت کم بود...راحت بود نی...سهراب...ایر ی *"گفت)ب...بم

  یفتیم فتهی قلبت از کار م هوی...نکش...یخر یم  یلیجنس خ  ایتازگ دمیخم شدم)امارتو دراوردم...شن
  یپام)تو...کار  یدوباره افتاد جلو ی جمعت کنه(بلند شد ول نیاز رو زم  ستین یاخول کس  نیهم شهگو

ُاف داره   یک ی...کارتو بگو برو توهمون قصر پدر خانم محترمت...واسه تو نداشته باش  زاشیچ نیبه ا
 (رونی ب  ایب  سیحرف ن  ی)تو حموم جاگشتیاخول(لبخند زدم داشت حواسش برم نیتو ا یایب

که حاال سرحال شده    یمان یدر اوردم وجلو بمی رو توش نوشته بودم از ج  ایکه شماره تلفن برد یا برگه
  نویگفتم)امار ا یمعطل ی عوض کرده بود انداختم وب  زادی دست لباس ادم هیبود ولباساشو با 
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  گردمیبرم گهی...دو روز دهیچ یع ی،کجا سرش گرمه به کاره ورابطش با رف  کارستیو چ  هیخوام،کیم
 (ن؟یا هی (ارش برگه رو برداشت)کیینها جهیواسه نت

 (ه یزود بفهمم رابطش با اون چ یل یخ  دیکردم...با ادیدلناز پ  ی+تو شماره ها

امار تلفن   هیچ  ایسوپرمن باز  نیا یروز بعد طالقش بد  شیری روز بگ هی)به تو چه...قرار بوده یمان
به تو نا مربوطه ،حواستو خوب   گهیبرداشتم)اونش د  ینیس  یرو از تو یچا  وانی(لیار یخانومو درم 

داشت فورا    یی...اصال هر سوه،سوءتفاهمیسوءقصد،سوءتغذ نه،سوءحاذمهیشیجمع کن سوءظن،سوءپ
که رفته رو مخت   سی پسره ن  نیاقا سهراب...ا ری)نخد ی...بد جور رفته رو مخم(خندیبه من خبر بد

بودم  قهیا خودم دست به مسئله ب نیدادم جوابشو ندم چون خودمم در مرد ا حی ،دخترست( ترج
که  یدختره زن چند روزه منه ،منم تا وقت نیگذاشتمو بلند شدم)ا زیم یرو مهی رو نصفه ن یچا وانی،ل

 ارتباط داره،روشنه؟( یوبا ک زنهیبهش زنگ م یبدونم ک دیشوهر اونم با

 ...اره داداش(می داریخاطر دومادمون عروس دوست م   ی)اره بابا...روشنه...ما بیمان

 

 هفته بعد«  کیهفدهم+++دلناز» سمتق

 

  دیچکیاز سر وروم م یرو نداشتم کسل  نییپا امی از تخت ب نکهیاصال حوصله ا یبرم دانشگاه ول خواستم
  شیات کپارچهی تنش   یرفت وقت یچشمم کنار نم  یلحظه از جلو کیهفته نگاه سهراب  نی، تمام ا

زخم  یول میشد  کی  کیمغرور گرفتم و یپسره  نیازا ازیامت هیگرفت وازم جداشد حس کردم باالخره 
 ارم یسر در ب  شی از زندگ خواستیبودکه نتونستم دنبالش نرم...دلم م ی نگاهش جور  یکهنه 

...اون کاخ سبز   نیوغمگ هیبار عصبان  هیبار خوشحاله وسرحال... هی کنهی م رییرفتارش تغ شهیچرا هم 
 یجور  هیحالم  نمشیب یهربار که م  یدونم چم شده ول یکنه،نم یم وونمیداره که د یز یچ هیچشماش 

 انه تب هم نداشتم ...در تق تق صد یشدم ول   ضیمر دیگذاشتم،شا میشونی پ ی...دستمو روشهیم
  شهیبهم انداخت)م ی(در باز شد وپدرم نگاه د یوگفتم)بفرمائ دمیتابم پوش یبرداشتم ورو  رهنموی کرد،پ

(در رو کامل باز کرد)حالت خوبه؟(نه اصال خوب شه ی بلند شدم)بله که م دمویتو(کفشامو پوش   امیب
  تی(اون خودش داره اذکنه؟ی نم تت یمبل کرم رنگ اتاقم نشست)سهراب که اذ ینبودم)اره خوبم(رو



 حسرت،نفرت،عشق 

64 
 

(مردانه میکنی باهم معاشرت م میبه هم تموم شده االن در صلح دار دنامونی)نه بابا...پرشهیم
  دنی...قبال از شنی( ... هشه یتموم م یامروز فردا همه چ  نیهم کشهیطول نم ادی...زنطوری)که ادیخند

 هم(مشکوک نگاینداشتم فقط گفتم)چه عال  یحس چیاالن ه یول  شدمیذوق مرگ م یخبر   نیهمچ
 حالت خوبه؟(لبخند زدم)اره خوبم(  یکرد)مطمئن

اصال  اااای(بردشه ینم  یعال دهیواسه تو شوهر ا  ای دا شدنت مجبورت کنم اما بردخوام بعد از ج  ی_نم
دونم چه مرگم   ی(نممیریگیم میمسئله بعدا تصم نی)در مورد اکردمیبهش فکر نم  گهیکجا بود چرا د

  یحوصله  ی حت  یبا پدرم صحبت کنم ول ای در مورد برد تونستمیبود که م یفرصت  نیبهتر نیشده بود ا
)چرا دمیلب نال ری وز ییدستشو یموضوع رو هم نداشتم ...رفتم تو ن یحرف زدن در مورد ا

 دست از سرم بردار(  کنمی...خواهش می...لعنت یر   ینم رونیسهراب...چرا از ذهنم ب 

وطرالن هم  ری،ام گهید زیچ هیبه خوردن نداشتم حاال چه فسنجون باشه چه   یلینشستم ،م  زیم سر
  ی)دلدمی عمه رو شن یغم نگاهش کردم که صدا رفت،بای دن ...وطرالن داشت مکرده بو یباهم اشت
(اقا بزرگ نگاه کنه یسرم درد م کمی نمونده بود برام...نگاهش کردم) ی...دلی؟(چه دل یجان خوب

 بهم انداخت که باعث شد بهش چشم بدوزم)چرا، با سهراب بحثت شده(  ینیگسن

خستم(لبخند زد)اره منم  کمی  دمیدرست نخواب شبی د نیدون یماهه ...م  نقدر ی+نه بابا سهراب ا
 می خودشون واسه خودشون تصم گهیجوونا چشونه...حاال د نیدونم ا ی حالو دارم...نم  نیهم

  شیکی...کننیعنوان دخالت نم   چیهم دارن پدرومادراشونم به ه ی...انگار نه انگار که بزرگتر رنیگیم
(اقا بزرگ نگاهش کرد)اره...من گه؟ید میاز جوونا مائ  گفت)منظورتون یمعطل  ین کاوه...(طرالن ب یهم

از بابت شوهراتون خاطرم جمع باشه...سهراب   خوادیشماها دارم دلم م ییبایبه ز  یدختر  یدوتا نوه 
 ی صلهعنوان حو چیبه ه  ستیماه ن  کنهیم  فیشناختم اون قدرا  هم که دلناز ازش تعر یرو تاحدود

رو هم خوب  ری خوام ام یکه حوصله خودشم نداره م نمیب یوقتا م  یمردا رو نداره اصال بعض ریما پ
  قیتحق گهیکنه البته در مورد دلناز د قیدرست تحق سدهیکارخونش نر یبا کار ها دیبشناسم ...سع

عمر   هی  فکنم به هر حال حر   یر ی گیخودم شخصا پ  خوامیم  ریدر مورد طرالن وام ینداره ول دهیفا
 حرفااا   نیا یچ  یعنی شدمیاقا بزرگ رو درست متوجه نم  یمست بودم حرفا ی(مثل ادماه یزندگ

 اقا بزرگ؟(  میکن کار ی چ دی)ما با طرالن

تو سفر   دیگفتن طرفتو با میدادم ،از قد رو یهمه چ پی من خودم ترت  نیانجام بد یکار  سی _الزم ن
حرف چشمام صد   نیکه با ا فتادیسفر(پلکام داشت رو هم م میبر یخوام همگ ی منم م یبشناس
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به سهراب وحشت داشتم)خوب   یکیاز نزد گهید رفتمیم  دیوهشتاد درجه باز شد ...من که اصال نبا
 من تنها... یعنیسهراب که رفته سفر پس 

ر خودم  بشقابا رو تو س  نیهم خواستی(دلم ممی_نه نرفته امروز بهش زنگ زدم قرارا رو با هم گذاشت
(چشم دوخته بودم به ن؟؟یخورد کنم،کالفه به پدرم نگاه کردم که گفت)چرا با من مشورت نکرد

  میسر بر هی شیک میمنو وسمانه برگرد نکهیخواستم قبل ازا  یگفت)م یاروم یاقابزرگ...که با صدا
جر  خودمو نگه دارم سرم داشت از درد منف  تونستمینم گهیطور سر قبر مادرت(د نی...وهمالیو
که به زور    یی(با چشما؟ینخورد  یچ ی دلناز...تو که هنوز ه یر ی ...بلند شدم که عمه گفت)کجا مشدیم

تو  تونستمی ...نمنیندارم(وبا سرعت رفتم تو اتاقم،دررو بستم ونشستم رو زم  لیباز بود نگاهش کردم)م 
 .. رونیب رفتمیم دیخونه بمونم...با

بودم اصال    دهیپوش یچهار متر  یداشتم کفشا یدونم چه مرض یزدم نم  رونیعمارت ب  یدر پشت از
  نمیبش  ابونی وسط خ نیخدا دوست دارم هم یدلم بذارم وا یسفر رو کجا ن یراه برم..ا تونستمینم
جدول نشستم  یلبه  ستی پاهام متعلق به خودم ن  گهیکه راه رفتم حس کردم د کمیکنم،  هیگر

اما چشمم دنبال اسم سهراب   رمیرو بگ  ایم شماره بردخواست ی در اوردم م  بمیج  یاز تو مویوگوش
  نقدریچشمم بودچرا ا یکردم ،نگاه آشفتش هنوز جلو  دایرو پ  ی...باالخره اسم داماد اجاره اگشتیم

خواستم سر به تنش باشه...اما حال اون شبش حالمو بد کرد،نگاهش از   ینگرانش بودم منکه نم 
  ریرو گذاشتم ز ی...گوش رونی ب امی حالشو بپرسم وگرنه امکان نداره از فکرش ب دی ...بارهی نم رونیذهنم ب

 )بعلهههه(دیچی پ یخستش تو گوش  یصدا یگوشم بعد از چند بوق طوالن

افتادم که گفت)دلناز   هیبه گر کدفعهیطرفا( نیخانم...از ا ی +سالم ...دلنازم(صداش گرمتر شد)به...دل
حال ندارم    کنهی ...چرا اخه اون...)سرم درد م فتادی اتفاق م نیا دیا؟نبای(من چمه خدا؟یکن یم هی...گر

 راه برم( 

قطع   نی حوصله تر از قبل گفت)ادرس ...(بعد از ا ی(بابون؟ ی)تو خ دمیباال کش موین یمگه؟(ب یی_کجا
محضر واز هم دوستانه  میبر کردمی م دشیهرچه زودتر متقا دیفکر افتادم که با نیکردم به ا

 ...میجداشد

 ادهی پ نیپام ترکز زد ،بلند شدم که هم زمان سهراب هم از ماش  یجلو نمیکه ماش  دینکش یطول
(درست  ؟یکن یم  یچه غلط رونیب یی گفت)تنها تیشد،اروم سالم کردم جوابمو نداد به جاش با اعصبان 

حرف بزنه)به تو    ینطور یبازم اجازه نداشت با من ا یول  امی نم رونیلحظه از فکرش ب هیبود 
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  ی(اخم کردم)نمه یبه تو چه...فازت چ یگی)دنبالت(بعد م تی پ  امیب  یدیزد)به من ادرس م  زخندچه(پو
سفراقا بزرگت؟(سرمو تکون دادم ،کالفه شد  شنهادیتونستم تو خونه بمونم(به سمتم اومد)بخاطر پ

  فموی ( برگشتم تا کمیخوب سوار شو بر یل یرو اروم تکون داد)خ دم،سرشیفهم قشیاز نفس عم  نویا
شکمم قرار   یکه دست سهراب رو فتمیخورد خواستم ب  چیپام پ  هویقدم اولو که برداشتم  یول  دارمبر

ازاد شد واروم بلند شدم که  نمیبد بود بدتر شد...نفس حبس شده س فتم،حالمی گرفت ونذاشت ب
راه بره بعد تو خوش   تونهیجاش نم یپاشنه ها جا نی ...ادم با ایپات کرد هی نرده بون چ نیگفت)ا
سرم   ری تو منو بگو خ  یعصبان درنقی...(نگاهش کردم)چرا ایر یقدم راسته م یدار  رونیب  یاومد خوش

  یچ  دمیان فهم هی(حالت نگاهش عوض شد،رونیمنو ببره ب  ادی حالم بد بود زنگ زدم به شوهرم که ب
  مهزو دمینگاهش کردم که د  یچشم ریحرف بهش زدم؟ز  نیانداختم چرا ا ریگفتم...با خجالت سرمو ز

...چرا رونی لباسم اومده بود ب ریاز ز  فتمی ب خواستمیم یوقت یوا یکه روز عقد بهم داد...ا یرو گردنبند
من بهش عالقه دارم که هنوز گردنبندشو انداختم دور   کنهیدوباره انداختمش االن حتما فکر م 

  نی...به سمت ماش  یچ ای موضوع کشدار شه پس برد نیخواستم ا  ینم  یراهم نبودول  یگردنم...البته ب
ارزش داشته باشه که   نقدربراتیکردم اون گردنبند ا یرفت ونشست ...منم نشستم که گفت)فکر نم 

زدم)بهم   ی(نگاهش کردم،سه هفته گذشته بود...لبخند محو یهنوز بعد سه هفته از گردنت باز نکرد
م قبل از  ) اونو مادرتادکه داره ارامش بخشه(راه اف ییکال گرما ایتو بهم داد نکهینه ا دهیم  یحس خوب

با ارزشه   ی لی)پس حتما برات خ دش ینگاهم رفت سمت گردنبند به پالک خورش عیفوتش بهم داد(سر
 خوب نگهش دار(  دهیبهت ارامش م  یگی(با گوشه چشمش نگاهم کرد)مگه نمکنمی بذار االن بازش م

 بود(  دی...مادر من خود خورش دهی+واقعا؟(لبخند زد)خوب اره...اون پالک خورش

بود تنها   دی نکردم ...اسم مادرم خورش فینگاهم کرد)تعر میدیکه رس  کی(به ترافیقشنگ فی+چه تعر
  نی..با همیچ یهم با پالک که ه شیخال  یوارامشش ارومم کرد ..جا یبا گرم  شهیکه هم یکس

  ای...رستوران می(راه افتاد)کجا بریدوسش دار  یلی( لبخند زدم)معلومه خشه یتو اسمونم پر نم دیخورش 
رستوران من ناهار    میدستم گرفتم واروم گفتم)بر نیرو ب   دیکافه؟(جواب سوالمو که گرفتم ،پالک خورش 

 نخوردم(اروم زمزمه کرد)منم(

 

 

 هجدهم+++طرالن قسمت
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(لبخند  شدمیتو م  هیقشنگه کاش منم شب یلیسبز مامان نگاه کردم)رنگ چشمات خ  یچشما به
چمدون گذاشت)بذار حاال که منو    یرو تا کردو تو رهنمی...(پ یپدرت شد هیزد)عوضش تو شب  یمهربون
(دستمو گرفت)مطمئن باشم تو با   نیدادم)شما امر کن هیتک  واریبپرسم(به د یز یچ هیازت  مییتو تنها

وقت حرف دلت رو بهم   چیه  دونمی(نذاشت حرف بزنم)مراعات منو نکن م  یشیخوشبخت م  ریما
کاوه دوباره تکرار شه(دستش رو محکم گرفتم)من عاشق  انی خوام جر ینم زمیبگو عز ،بهمیزنینم
  یبرادرم انداخت(سرمو گذاشتم رو  ادیحرفت منو  نیکرد)ا یتلخ ی...باور کن (خنده  رمیام

 چی)هنمی حلقه زده تو چشماشو نب ی(سرش رو برگردوند که اشکاد یسع ای ری مزانوش)کدومشون،س
(مشغول تا زدن لباسم ؟یهم دار  یا گهیدوتا برادر د نی از ا ریغکدومشون(با تعجب گفتم)مگه تو به 

دونم   یوصابر( نم  ل یهم دارم سه گهید یشد که ازش گرفتم به اجبار تو چشمام نگاه کرد)اره دوتا
سال   27گونش افتاد)اقا بزرگ تردشون کرده  یرو   یبلند شدم)االن کجان(قطره اشک یچطور 

  یبا لحن ملتمس   نباری(سرش رو برگردوند که دوباره جلوش نشستم)چرا؟(جواب نداد ...اشیپ
خود اسرار نکن اقا بزرگ همرو از گفتن   یطرالن ب  تونمیجون من (کالفه نگاهم کرد)نم  گهیگفتم)بگو د

 )اخه چرا؟( دمیبرچ باون ماجرا منع کرده( ل 

حرفش هزار تا   نیشده بودن که اقابزرگ مخالف بود(با ا  یهردوشون عالقه مند به دختر  نکهیا ی_برا
 ( پرسمایاز اقا بزرگ م رمیمامان...م گهی گفتم)بگو د هیشد،با گر ستیسوال تو سرم ل

مجبور شدم   گهیحد ومرز خودش رو نگه داره(کالفه شدم، دیبا یادم ،هریکارو بکن  نیا دی_تو نبا
 بهم بگو(  کنمی)خواهش مالتماس کنم

خودمون بمونه بهم قول بده(دستاشو گرفتم وبا اب وتاب سرمو تکون   نیب  دیبا یخوب ول یل ی_خ
 ( دمیدادم)باشه باشه قول م 

داشتن   یوصابر ...هردوشون با هم دو سال تفاوت سن لی_ دوتا برادر بزرگتراز خودم داشتم به اسم سه
دوست داشت   شتریما ب یاونارو از همه  لیدل نیمادر مرحومم بودن ،پدرمم به هم هیاز حد شب  شی وب

از   افلپدرم خواست اونارو بفرسته المان که درس بخونن غ  شونیبعد از تموم کردن خدمت سرباز
بود   دیبود...اسمش خورش دهیلرز کردی ما کار م یدختر که تو خونه  هیهر دوشون دلشون واسه  نکهیا
بود که در مورد عالقش با من صحبت کرد منم فورا باهاش   یکس  نی...صابر اولبای ز یل یدختر خ هی

  شی ورفت پ ردگوش نک یکار موافقت کنه ول نیامکان نداره پدرم با ا دونستمی مخالفت کردم چون م
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اون موافق بود وصابر بدور از چشم ما  کردیبود وتو روستا کار م  یکه کشاورز ساده ا  دیپدر خورش
بار به  نیاول ی رو گفت واقابزرگ برا ه یبه پدرم قض دیکه فهم ری ...سمگذروندیبا اون دختر وقت مهرروز 

با غم  نباریوا  دیکش یق یعم...(نفس رونیرو هم از خونه انداخت ب  دیزد ...خورش  یل یصورت صابر س
شد واخر سرم از خونه فرار   ریسر اون دختر درگ لیکه تو صداش بود ادامه داد)صابر باربا سه یواضح

پاش خار نرفته بود رفت تو روستا  یازدواج کرد برادر من که تو تمام عمرش تو دیکرد وبا خورش
 وکشاورز شد ودو سال بعد بر اثر سرطالن فوت کرد(وسکوت کرد ... 

پدرم ازدواج کرد وپسر   کی ...اون با دختر شرلی م کرد ولبخند زد)سهچرا ترد شد؟(نگاه لی+خوب سه
  دیبا خورش  رهی به پدرم گفت که م یمعطل  یرفت اونم ب   ایدار شد  پسرش سه ساله بود که گندم از دن

ست  یپسرش ن  گهیگفت که اگه بره د دونستیمقصر مرگ صابر م دوی...پدرم که خورش کنهیازدواج م
  یکیبا پدرت ازدواج کردم دنبالشونو گرفتم که  یندارم...وقت یازش خبر  تا االن گهیاونم رفت...د

رو در مورد    یهردوشونو ازشون گرفت وهر صحبت یرفتن...پدرم شناسنامه ها رانی بهمون گفت از ا
  هرشمقصر مرگ شو  دیکردم...خورش یباور نم دمیشن یرو که م ییاونا تو خونه ممنوع کرد (حرفا

مامان در    یپدرم قرار مالقات داشتم ...حرفا لیفقط اقا بزرگه...اماده شدم امروز با وک ینبودمقصر اصل
مورد با   نیدر ا دیکه بهش قول دادم وگرنه حتما با  فیاقابزرگ هنوز تو گوشم بود ح یمورد پسرا

 یکردم وتو عوضهمه سال از پسرش غافل بمونه...لباسامو  نیا تونهیاقابزرگ حرف بزنم چطور م
  دونمیصحبت کردم ...م  یبار باهاش تلفن هیهفته فقط  هی نینشستم ،تو ا ر یمنتظر ام  نیی سالن پا

رو قبول کنم   یمرد چیکمک ه ستم یحاظر ن گهیمن به جز اون، د یشه ول کی دوست نداره بهم نزد
باال   دی سف یها کیتوکل سرمو از سرام یاقا یتو افکار خودم غرق بودم که با صدا ی،چند لحظه ا

 چطوره؟(  ریاوردم ولبخند زدم،روبه روم نشست)رابطتت با ام

  هیکه رفتن اقا بزرگ وسمانه خانم عقب افتاده به  نیرو در اورد)با ا گارشی+خوبه(با لبخند جعبه س
  ی(احترام نظامیکار کمکم کن  نی تو ا دیمطمئن شم به موقعش تو هم با دیشک کردم که با ییزایچ

پدرت بحث مراسم عقد  لیبهش زد)اگه وک  یرو روشن کرد وپک محکم گارشیگذاشتم)چشم قربان(س
دونم هنوز هم به  یتنها راهه (با پک دومش تو چشمام ذول زد)نم نیمخالفت نکن ا دیکش شی رو پ

نست  نداره اگه کاوه قدرتو ندو یوالماس فرق  شهیش  نایناب  هی یبدون که برا ینه ول ای یکن ی کاوه فکر م
تر   یقو ادموبد   یزدم،بلند شد)اتفاقا  ی(لبخند ارومه ی نایبدون که اون ناب  نی قی یا شهیفکر نکن ش

  یطوفان یا ی بدون در یی ناخدا چیبدون ه   نویا یایداره چطور با اون مسائل کنار ب یبستگ نیوا  کننیم
( سرش رو تکون   کنهیمنو اروم م  شهیحرفات هم ی(بلند شدم)ممنون که هستشه ینم  یخوب یناخدا
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  ن یماش چیباغ ،سو ئ  یتو روهفته اصال روبه راه نبود...تو هم ب نیا کنهی م کاریدلناز چ نمی داد)من برم بب
که زدم لبخند زد وبه سمت پله ها راه  یمدت دستش باشه(با لبخند نیا ریبه ام ربدهیبگ  دیرو از مج

برداشتم   فمو ی توکل گرفتم )خانم ،نامزدتون اومدن(ک یاقا  افتادبا اومدن خدمتکار به سمتم نگاهمو از
 نیمن ا نکهیتاب نشسته بود...ا یکه رو مرفت  ریبه سمت ام  دیاز مج نیماش  چیوبعد از گرفتن سوئ

اون هم  نکهی بگذرم دروغ نبود وا می بچگ یارزو نیدوست داشتم که حاضر بودم از بزرگتر نقدریپسر رو ا
من قصد مهاجرت دارم بهم   دیدی که م ین یوا دایل ینه وبخاطر ماجرا ایداشت   یل ینسبت بهم  بهم م

 (ه؟یچ نیگرفتم با لبخند سرش رو باال اورد)سالم...ا  وشرو جل  چیهم دروغ نبود ...سوئ  شدینم  کینزد

امروزو   ینه...ول (لبخند زدم)چرا که ومده؟یخوشت ن ی(بلند شد)پس از موتور سوار   نیماش چی+سوئ
 چشم(  یرو ازم گرفت)به رو  چی(سوئمیبر  نیبا ماش  دیاستتثنا با

 

 نوزدهم+++سهراب قسمت

 

  شویتکرار یخواستم حرفا   یزدم نه اون ،نم یوتا اومدن گارسون نه من حرف  مینشست زیدو پشت م  هر
دنبالم   رونیرفتم ب  ستیبا اون حال خراب از وسط پ ی...وفت شدیشک اشتهام کور م یبشنوم چون ب 

چشمم کنار نرفته،سفارش رو دادم ونگاهش   ینگرانش از جلو یهفته اون چشما هیاومد وهنوز بهد 
 منتها بعد از غذا( میزن ی(چنگال رو تو ظرف ساالد فرو کردم)ممیباهم حرف بزن  دیکردم که گفت)با

 جمع کردن ظرفا،نگاهش کردم)خوب...   با

  یبرا ی افتاد که نشد...ول یوتا حاال اتفاقات میشدیهمون روز بعد از عقد از هم جدا م دی_منو تو با
از   دی(مسلم بود که بامیواسه طالق بهتره که هرچه زودتر از هم جداش ایمن وقت گرفتم ب9فرداساعت  

هم که تو دلم حسش   یغم نی نداشتم ا یحس چیه  یول  شدمیخوشحال م یخبر  نیهمچ  دنیشن
  هی ی(ورفت...نتونستم حتیبرم ممنون بخاطر همه چ د یبا گهیبود بلند شد)من د  یشگیهم کردمیم

 ابونی وبه سمت دلناز رفتم که گوش خ رونی دور زدم واومدم ب زویکلمه حرف بزنم .. بلند شدم م
در اوردم ازم   بمی رو از ج نشی ماش چیشد،سوئ ینجور یبگم چرا ا یچیه تونستمیبود،نم ستادهیا

 ( ؟ی)تو چ گرفت
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خونه رو نداشتم، خسرو هم   یاز اونجا رفتم...حوصله  ع ی( معطل نموندم حرف بزنه وسررمیم ادهی+پ
حواسم پرت بشه واز فکر   دیخونه سامان بود شا زیم یرو  نهیگز نیکارش رفته بود سفر وبهتر یکه برا
 .. رونی ب  امیدلناز ب 

(دستامو ت ی پ ومدمیم یزدیزنگ م  هیختیچه ر نینشستم وسامان هم روبه روم)ا ونی زیتلو یرو روبه
حالمو خوب کنه(با    تونهینم یاز خودم کس  ریشده که غ میمرگ هیسرم گذاشتم وچشمامو بستم) ریز

،  یدی باالخره به حرف گهر بار من رس  یدیچشمامو باز کردم کنارم نشست)د یمان  یصدا دنیشن
تمومه..(پوزخند   یدختره همه چ شدیم میمرگ هیدختره منم بودم  نیاسه او ده یتو دلت لرز تبدبخ 
 ( مینداره فردا قراره ازهم جداش یا دهیفا گهیزدم)د

من ...مگه از رو نعش من رد   لیالخ موت ازرائ  هی ی..فدانمیمن تورو ناراحت نب  رهی سالمان بم ی_اله
 ( یبکن یخوایم  کاری(لبخند زدم)چره یبشه بذارم ازت طالق بگ

...(سامان بلند شد وبه سمت اشپز خانه نهیسامانو جلوت سر ببرم باور کن تنها راه هم نی_هم
زنگ به من بزن   هیدختره  یپ یر یبود که گفت)تو فردا که م  یرفت)ببند دهنتو گوسفند(نگاهم به مان

 وبا اخم گفتم)اسکل..اگه ت یبا من(خندم گرفت ول  ش ینه بق ای ذارهیم فشی و شناسنامشو تو کبگ
 ( ؟ینذاشت چ فشیک

نگاهش کردم)جون   تی سرم برداشتم وبا جد ریسراغ راه حل دوم(دستامو از ز یبر  دی_اون موقع با
)بچه  دمیسگفت ودوباره پر یزد)بچه(اولش نگرفتم چ ی(لبخند پهن ه؟یبکن بگو راه حل دومت چ

  یموجود مقدس است که از رابطه  هی...بچه شهیکه باورم نم هیبچه چ یدونی)نگو نمدی(خنده؟یچ
 ی..(دستمو باال اوردم وچنان ضربه اندازدی ونه ماه طالق را عقب م  دیایزن ومرد به وجود م نیازدواج ب

  یرو رو یچا  ی نیکه س یجور  نیوهم دیبه پشت گردنش زدم که پرت شد سمت در ،سامان بلند خند
بچه به وجود   شهیم یشبه چجور  هیراه حلت.. نیبا خنده گفت)خاک تو سرت با ا  ذاشتیم زیم

  لیبهت بچه تحو گهینه ماه د قیشبه که که نه...دق  هی رمنیزن برام بگ  هی بلند شد)تو  یان اورد(م
وار جلوش   دیهست(انگشتمو تهد گمیراه د هی)ونیزیبرداشتم که رفت پشت تلو زی به سمتش خ(دمیم

(وبعد  کنمی م تی کی  نیزم نی با خاک هم  یار یدر یسامان مسخره باز  نیتکون دادم)به جون هم
  زمی عز یبگ  یخانم زانو بزن یجلو  یکه تو بر  نهی... راه حل سوم ااری )باشه بابا جوش نتنشستم که گف

بره جلو دختره زانو   نیغلطا..(سامان با تعجب نگاهش کرد)ا نیواز ا  رمیم ی من عاشقتم.. برات م
 بزنه... 
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  زمی عز یبگ  یبهش زنگ بزن نکهی خوب راه حل چهارم ا ی لی...خ ادیمعقول به نظر نم  یگی_اره راست م 
  نییو پا(سرمیدوستش دار   یبهش بگ شی پ یبر  ی بعد که برگشت امیفردا ب تونمیمن کار دارم نم
 رستوران بهش گفته بودم  یدر کار نبود همون تو ییایگرفتم اگه برد

سرت   زمی بر یبعدچند نفر  میبد  پی خفن جلو خانم ترت  یستی آرت شینما هیکه ما نهی_راه حل پنجمم ا
 رسهی م ری )نه بابا بعد به گوش ام دی(سامان خندسمینوی نامشم خودم م لمیف می کتکت بزن یخور یتا م

  رهیچشمشو بگ یخون جلو  یجنگل  ی اون وحش کنهیم سی دهن ما رو سرو ادیم شهیبلند م شهیشر م
خودم کفن کنم...راه حل   یسامانو با دستا نیبگو(به من نگاه کرد)هم تویحل بعد فهمه،راهی نم یچیه

 سامان.. نیکارش جون ناقابل هم یپ  رهیهم طالق م شهیپنجمم حرف نداره هم عاشقت م

من   یتو مثال مزاحم دلناز ش هیسرم گذاشتم)نظرت چ ری به من تو...(دستمو ز یداد یر ی)چه گسامان
 ...  یاروم بزن یبزن  یفقط خواست هیحرف نمی(سرش رو تکون داد)ایتورو بزنم از وسط دوتا ش   رمیبگ

 ..  یدست وپام سقط ش  ریدرجا ز زنمتیم یجور  هی گهی+نه د

دست کنم   یهمون درسته ..من برم بندر  یکن ی م یاصال هر غلط ی هست یرحم  یدل ب ی_تو چه قص
جواب  یکه داد رو ب  یفحش  ن،یپاش گرفتم که با سر خورد زم  یباو(واز کنارم رد شد که پامو جلو

...همون بهتر که دختره  دیزده بودم پر  یشعور هرچ یگذاشتم وگفتم)پاشو خودتو جمع کن(بلند شد)ب
  هی یرگ...(سرم رو چرخوندم سمتش)مان یدل...ب یاحساس ...ب  ی...بیبره بلکم تو ادم ش ارهبذ

 ...(  یکنده نش نی که با کاردکم از زم  کنمیصافت م  امیم یجور 

ساعت سه صبح از گفتن وتخمه خوردن دل کندم وبلند   گهیکه د میدیوخند  میصبح گفت  کینزد تا
بودن کتم رو برداشتم   ندیکش گاریخوابش برده بود وسامان وآرشم در حال س   نیزم  یرو یشدم،مان 

 جا بخواب(  نیهم ریکه سامان گفت)بگ 

 خونه(  رمیم گهی_نه د

 

 یرو ادهیپ کمی(به سمت در رفتم)گه ید یر ی نصف شب بخواب صبح م ی بر  یخوای)کجا مارش 
  ی خواستم،حوصلهی م نویومن هم  شدینم  دهید یکی رفتم...کوچه از تار  رونی تکون دادم وب یالزمه(دست
  هیرفتم که حس کردم  ابونیخبر از همه جا رو نداشتم به سمت خ ی مردم ب داد یوب ناودادیبوق ماش 
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محکم با سرم برخورد کرد تعادلمو از دست دادم  یز ی چ هیتا سرمو برگردوندم  ستادهیا شتمپ هیسا
واز   دمینفهم  یچیه گهیخواستم بلند شم که با ضربه دوم  د رفتی م یاهیچشمام س نیوافتادم رو زم

 رفتم  حال

 

 +++دلناز  ستمیب  قسمت

 

..بلند شدم وچند مشت اب  یچ یبرا   دونمیاسترس داشتم نم دمیکه داشتم از خواب پر یدلشوره ا با
حالم بد    رمی خواستم ازش طالق بگ  یم نکهیازفکر  ا  ی کرده بودم حت هیبه صورتم زدم تمام شبو گر

زد   وتوکل چشمم ر  یگاراقایس  یکه  روشن ستادمینداشتم...کنار پنجره ا یچاره ا چیه یول  شدیم
 رفتم...  رونی از اتاق ب عیسر

پاش انداخت وخاموش    ریرو ز  گارشیبره(س یافتادم)خوابم نم هی(به گر؟یدار یکرد)دلناز تو ب  نگاهم
سهراب   سنگ نشستم)دائم به یلبه  ی(رورم؟یفشارتو بگ  یخوایم ستیحالت خوب ن  زمی کرد)چرا عز

نگاه  کنهی حواسمو پرت م  ایطرفم پاک برد هی یازش جداشم ول خوامیحالم بده که م  کنمیفکر م 
 کنم...  کاری چ دونمینم  رهیچشمم کنار نم  یلحظه از جلو کی هرابس

به نفر دوم فکر کن چون  ی...اگه هم زمان دو نفررو باهم دوست داشتگمیم  یچ نی_اروم باش...بب 
ام بند اومد با تعجب   هی(گر یکرد  یوقت به نفردوم فکر نم  چیه یاگه نفر اولو واقعا دوست داشت

 رو بشکنم(  ایخوام دل برد ی نگاهش کردم)من نم 

بار   هیحس ممکنه فقط  نیقدرش رو دونست ا دی...عشقه که عشق پاکه وباستیدل شکستن ن  نی_ا
 ( گهیم  یدلت چ نیادم رخ بده بب یتو زندگ 

 نه(  ایاونم منو دوست داره  سیمعلوم ن  ی+ول

تا   یمسائلو برام باز کرد شهیاراده لبخند زدموبلند شدم)ممنونم شما هم ی(ب زنمی _من باهاش حرف م
 داد)برو بخواب ( ی(جواب لبخندم رو به مهربونامیراحت تر باهاشون کنار ب
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بود دلشوره داشتم صورتمو   یدونم چ یکه نم یز یچ هی از خواب بلند شدم هنوز هم درباره  8  ساعت
بهه شماره   ینگاه میزنگ خوردن  میگوش دمیتوکل که رس یاماده شدم ... به پدرم واقا عیشستم وسر

 ناشناس انداختمو جواب دادم)بله؟(

 ( رم ی_سالم من ام

(تو جواب دادن چند لحظه مکث کرد)از طرالن گرفتم خواستم  ن؟یمنو از کجا اورد ی+سالم شماره 
 )چطور مگه؟(ختیر  نییپا ی؟( دلم هر  نیندار یبپرسم شما از سهراب خبر 

   نیا کشتی خاموشه(نتونستم حرف بزنم دلشوره داشت منو م شمیگوش ستین  یازش خبر  شبی_از د
 افتاده...  یاتفاق هیمطمئن بودم  گفتیوقت بهم دروغ نم چیحس ه

 ( ن؟ ی_ازش خبر ندار

 ی(خواست قطع کنه که گفتم)ممکنه خونه  گه ی+نه(نفسش رو فوت کرد)باشه ممنون من برم د
 دوستاش رفته باشه؟( 

 ( د ینگران نباش  دم یدنبالش بهتون خبر م رم یم  ستین  دی_بع

 ؟(  امیدنبال من منم همراهت ب  یایب شهی+م

 ( ؟ی_شما واس چ

بد به طرفم حمله ور شده بودن..باالخره به حرف   یتمام حس ها مردمی+لطفا...(سکوت کرد داشتم م
 خواستمیکه داشتم فقط م یانداختم از زور استرس ودلهره ا فمی ک یرو تو ی(گوشامیاومد)باشه االن م

 شده؟(  ی)چدیپرس  یکنم پدرم با نگران  هیگر

  دیتوکل به  سمت پدرم رفت)سع ی،اقا رهی ام بگ هیم وگرحرف بزن   دمیترس یتوکل نگاه کردم م یاقا به
 چیرفتم ونشستم ،حوصله سوال پ  نیامروز نتونن از هم جدا شن(به سمت ماش دیجان تو برو شا

توکل پشت فرمون  یاقا یا قهیعنوان نداشتم بعد چند دق چیبه ه گهیشدن توسط بابا رو که د
دنبالش   میبر ادی م ریزده،االنم ام بشیتم)سهراب غگف هیشده؟(با گر یگفت)بگو چ یوبا نگران ستنش

 ..(میبگرد
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  یجاشو با اقا دیهم سر رس ریباالخره ام یساعت مین هی ..(بعد ستیبچه که ن  شهیم دای_اروم باش پ
  دیچی پیکوچه واون کوچه م نیدائم ا یول  رفتی دونم کجا م یتوکل عوض کرد وبا سرعت راه افتاد نم

 ادهی شد منم به سرعت پ ادهیکه پ ریدو طبقه، ام یمیخونه قد هی یجلو میدی رس 10باالخره ساعت 
خواب الود  یزنگ گذاشت وچند بار فشار داد که باالخره صدا یشدمو دنبالش رفتم ،دستش رو رو

 ( ههه ی بلند شد)ک یمرد

 ،باز کن درو(  رمی_ام

با لبخند   ر ی تو(در باز شد که ام ایشعورت ب  یب  یاز دست تو واون پسر عمو میکرد  یر یبابااا چه گ ی_ا
با ظاهر اشفته   یپسره ا هیکه  می ستادیا یدر چوب هی ی(ورفت ومنم دنبالش رفتم،جلو نجاست یگفت)ا

 ...(  یاقا چه سعادت ری با لبخند گفت)به به ام ریدرو باز کرد رو به ام

 سالم عرض شد ... دیرش برگشت سمت من )ِا ببخش(نگاه ا ادی_ارش سهرابو صدا کن بگو ب

سه صبح بود که   یبود ساعتا نجایا شبیبه خونه اش اداخت)نه  د ینگاه می (ن نجاست؟ی+سهراب ا
 یدیپرس یازش م یمردیگفت)م  تی با اعصبان ریشد،امیخوردم سرم داشت از درد منفجر م واریرفت(به د

 ( ره؟ی کجا م

بال بال    یشده مثل مرغ سر کنده دار   یحاال چ دهیم ی زدیجواب ادم یکن یفکر م دمیکه پرس  میری_گ
 ؟(  ی زنیم

شد بهم زنگ بزن( با قدم   یخبر   میری خوب ما م  یلیخاموشه...خ شمیگوش ومدهیخونه ن شبی_از د
نگرانشم اخه اون  نقدریکجا رفته چرا من ا یعنیرفتم ونشستم   نیبه سمت ماش  زونیسست ونام یها

  نیکه خودش تنها باشه اره حتما هم ییجا هیرفته  دی ش  فهیلشکر رو حر کی  ییکه خودش به تنها
ها بود   یها وکالنتر  مارستانیدر حال تلفن زدن به ب  ر ی دادم ام هیپنجره تک شهی...سرمو به ش  هطور
واسه سهراب افتاده،ساعت از دوازده رد شده بود که   یبرو برگرد اتفاق یاونم حس کرده بود که ب دیشا

 گاهشخوب اومدم(ن  یلیخ  /مارستانی/کجا/ کدوم ب  یبه صدا در اومد )بله سپهر/چ ر یام یگوش
 شده؟(  یکردم)چ

  ی(دستمو جلومارستانیمشخصات اوردن ب نیاقا رو به ا نیپرستار بهش زنگ زده گفته ا هی گهی_م
به سمت    ریومنو ام میدیدر افتاده بود... باالخره رس یباز با ک ایاشده بود خد یدهنم گرفتم ...چ

(دخترهخ  ن؟یدار یدیبه اسم سهراب سع یمار یخانم ،شما ب  دیگفت)ببخش ری که ام میدیدو رشیپذ
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زدم که سرش رو باال اورد با    زی م یرو  ینگاه هم به طرفمون ننداخت مشت محکم مین هی یحت
 تو چشماش نگاه کن وجوابشو بده..( پرسهیداره ازت سوال م یکس  یگفتم)وقت تیاعصبان 

 یاون چشماشو با اون موژه ها خواستینه؟(دلم م ا یچک کنم  ستمیتو س د ی_چه خبرته خانم.. با
  ز یم ینذاشت واروم گفت)بفرما چک کن (با دستم رو ر یکه ام ارمیاز چشمش در ب  کجای  شیمصنوع

  دییشده ،بفرما رشیپذ شی ضرب گرفته بودم که باالخره مادمازل خانم به حرف اومد)بله دو ساعت پ
قلبم داشت تو دهنم  میکه به سمت اسانسور رفت رهیبگ می(کم مونده بود باز گرویس یچهارم ا قهطب
 ستادیهمه استرس بام سم بود اسانسور طبقه چهارم ا  نیودم ابه هزار زور بود که هنوز برپا ب زدیم

شده بود  وشته ن یدر بزرگ  یسالن بزرگ بود که اخر اتاق رو هیمقابلم  میرفت رونیهم زمان ب  ری،منو ام
لحظه فکر کردم چقدر به سهراب   هیاومد  رونی از در ب ی"به سمت در رفتم که پسر جوون ویس ی"ا

دوست داشتم زود  شدی(نگاهم از روش برداشته نمر؟یتو ام ییرفت )کجا ریشباهت داره به سمت ام
  ششده حال   ینگاهش کرد)جون بکن سپهر بگو چ یبا نگران ری..امانهیبفهمم حالش خوبه 

سرد راه رو گرفتم  وارهی(دستمو به دست یگفت)خوب ن   ینشست وبا ناراحت یصندل  یخوبه؟(سپهر رو
... 

  یپام خال  ری ز هوی وتا تونستن زدنش( یخرابه ا هیچوب خورده تو سرش بعدشم بردنش تو  گنی_م
اب  وانیل هی ...با شمام....سپهر بپر نی)دلناز خانم ...خوبدی به سمتم دو بایرتقری،ام  نیشد وافتادم رو زم

  نمشیبب  امخو  یکردم)م ریبه صورت نگران ام  ینگاه ارشدمی هوش کمی (بعد خوردن اب حس کردم ار یب
) 

 ( نمشی بب دی من با ری اروم بلند شدم)ام شدمیمطمئن م دی فقط با اسی( حتم داشتم که کار بردهوشه ی_ب

(ورفت...نگاهم نا خداگاه به سپهر افتاد اخم کرده بود ،با  گردمیجا بمون االن برم نی _چند لحظه هم
دوست دارم بدونم نسبت شما با داداش  یلیاروم گفت) خدو قدم کوتاه خودش رو به من رسوند و

باز    یمدال داشتن)من زنشم(چشماش تا حد معلوم  ییخانواده تو پررو ن ی(اخم کردم اه یمن چ
 شهیخواستم متوجه استرسم بشه..ازش فاصله گرفتم که گفت)باورم نم یزدم نم یاروم  ،لبخندشد

تند   ستاد،یلحظه از حرکت ا کی  یکردم قلبم برا اشتباهو دوبار تکرار کرده باشه؟(حس نیداداشم ا
(لبخند زد)از خودش  ؟یچ یعنیبود...به سمتش رفتم) یبرگشتمو نگاهش کردم ...دوبار...منظورش چ 

دادم ...حس از بدنم رفته بود ،باورم   هیپشت سرم تک واریرفت ...به د  ی( به سمت درب خروجرسبپ
شده باشم ،اگه اون  ینجور یمغرور ا یپسر از خود راض هی دنیمن باشم که با چند بار د نیا شدینم
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  دایبهش پ  یحس ن یوقت همچ چیبودم ه دهیاون نگاه اشفته اش رو ند یشب مهمون 
  یدونم چرا...اما االن اصال نم ینداشتم نم دنشیواسه د یلیم چیه گهی...دوقت چی...هکردمینم

 گذشتم وبه سمت پله ها رفتم... کردی توکل که با تعجب نگاهم م یر اقااز کنا نمشیخواستم که بب

  یشدم وقت یگار یگوشه...س هیگرفتم ونشستم  گاریبسته س  هیسوپر  هیدور شدم واز  مارستانیب از
  کی یاقا بزرگ رفتم کنکور دادم وقبول نشدم ،وقت یونیبا پادر م یپدرم نذاشت درسمو ادامه بدم، وقت

مادرم رو از   یاروم کردم...وقت  گاری سال تمام درس خوندم ورفتم دانشگاه تمام اون مدت خودم رو با س
  ی که منو عالقه مند به درس کرده بود  مخالفت کرد ووقت  ایبرد  یپدرم با خواستگار  یدست دادم وقت

  قین ...چند پک عمتا به اال دمینکش  گاریس گهیبدم....ود انیبا شا  یمجبور شدم تن به ازدواج اجبار 
رو   ریام  ین بلند کردم که صدای ماش  هی یپام ...بلند شدم ودستمو برا  ریزدم وانداختمش ز گاریبه س

  ستین یاون کاره ا دونستمیدونم چرا ازش دلخور بودم...ته دلم م ی)صبر کن(نگاهش کردم نمدمیشن
بود اشاره کرد  ستادهیه برام اک ین یکلمه  باهاش حرف بزنم... به ماش  هی یخواستم حت  یبازم نم یول

 که نشسته بودم نشست  یی وهمونجاازم گرفت   گارویکه بره ...وبعد به سمتم اومد وجعبه س

رفت خبر دار شدم...اون   ایاز دن نکهیدو روزبعد از ا نیهم یمادرم مرد من باهاش قهر بودم برا ی)وقت
پدر سهراب وسپهربعد از فوت بابام با مامانم ازدواج  یعن ی... عموم  دمیکش گاریبار س نیاول  یروز برا

شد..  یبستر  مارستانی تو ب یمادرم عمرشو داد به شما چند روز بعد در اثرتومور مغز  یکرده بود ووقت 
ماهم که پول  ادیدر م ونی لیم 500 یشد ودکتراگفتن خرج عملش باال ی بستر  مارستانیب یتو

سالم وخرابو   هیهمه عکس ر نیا  گارایس نیا یرو ی)دقت کردشد گاریبا جعبه س ی(سرگرم باز مینداشت
به سمتش   مقد هیازن؟( ی هیطرف ال میکن یتندتند دودشون م یها ه رهیبعد ما خ   زننیم

(نگاهمو ازش بر نداشتم وکنارش نشستم...چشم دوخته نیشد؟(نگاهم کرد)بش یبرداشتم)بعدش چ 
بود به اسم    یخانم هی سشیشرکت زده بودن که رئ  هی یما به تازگ  یخونه   کی)نزدابونی بود به خ

اقا   هیو هیریبود به اسم دل  یمحل هیدلوند اونم چشمش بد جور سهرابو گرفته بود...اون موقع ها  مینس
سرشون تو درس بود ومنو  نی البت فقط منو اون ...سپهر ورام میسهراب...دائم تو محل دعوا داشت

  انیخانم هم از جر میشده بودم ...باالخره نس  یگار ی...اون موقع ها بد جور س  میکردی سهراب کار م
باهاش ازدواج   ابکه سهر یبه شرط دهیخبر دار شد وبه سهراب گفت پول عمل عمو رو م  لی عمو سه

بچه هم داشت  هیساله که  30خانم   هیبا   یسالگ 18کرد وتو سن  نداشت قبول  یکنه اونم چاره ا
پاش پول    ری ز نقدریا کهیسهراب نه...اون زن یازدواج کرد ،عموم حالش خوب شد وبرگشت خونه...ول

  یتا سهرابو برگردونه ب ردک یبر نگشت...عموم هم هر کار  گهیرفت ...د  ادشیبود که خانواده از  ختهیر
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رفتن وسهراب هم   رانیواز ا دنیرو باال کش  ایلیپول خ  کاشیبا شر  کهیسال اون زن کیبود بعد  دهیفا
اون کارخانه   سی رئ میکه قبول نکرده همراش بره انداختنش زندان چون اون بعد نس یلیبه همون دل

  ششیمادرم مرد پ یرفت...من وقت  ایهفته از دن کیسکته کرد و بعد  دیفهم  یوشرکت بود عموم وقت 
دونه  یخودش رو مقصر مرگ پدرش م نیرفت و واسه هم  ایپدرش از دن  ینبودم وسهراب وقت 

سال،سهراب که 4کرد بعدم رفت اونم افتاد زندان به مدت   یمدت کوتاه با سهراب باز  هی می...نس
مردم   یپاس کردن چکا ونهم یعن یدرسش رو ادامه نداد ورفت سمت کار خالف  گهیدانشجو بود د

پسش زدم نگاهم کرد)بعد  عیگونم افتاد که سر یرو  ی(قطره اشکمیشد یگار ی... وما هر دوتا مون س
نفر   هیمن فقط  یاون روزا  یتنها شدم دلخوش   یلیعموم مرد وسهراب افتاد زندان ...من خ نکهیاز ا

وتو تنها اتفاق خوب  محض بود    تی خر سرما دوتا سرا ی ...زندگ دایبود که اونم ناتو از اب در اومد ...ل
  هیما گر یمثنو نیا دنیکه با شن یکس  نیطور اول نی(نگاهم کرد)وهم یسهراب بود یزندگ
 ( دمشیدیم دیبگم ...با یز یتونستم چ ی(سرمو برگردوندم،نمیکرد

 

 +++سهرابکمی و ستیب  قسمت

 

حوالم کرده بودن   یهوشیب  تریدونم چند ل ینم شدیحس بود وچشمام با هزار زور باز م یتا پام ب  سر
  دنمیتر بودم  با د اری هوش کمیکه اصال جون نداشتم چشمامو باز کنم...بار دوم که چشمامو باز کردم 

سر تا پا   تر دخ هیدم،یودوباره خواب دیشدم که سرم سوت کش   زیخ  میجام ن هوتوی مارستانیروتخت ب 
(دستمو باال اوردم انواع  ین بخور از جات تکو  دیشما نبا  یکنیم  کاری سرم)اقا چ یپوش اومد باال دیسف

که نخوردم   ر یدوتا چوب خورد فرق سرم ،شمش هیفقط  ادمهیبود  زونیواقسام لوله وسرم بهم او
 هست( رونی اون ب یبهم وصله به خانم پرستار نگاه کردم)کس  میس نقدریا

دم...که متکا فشار دا یمرام...سرم رو از درد تو   نیهستن(مرحبا به ا رون ی _بعله دکتر توکل ب
  یاز اونا دلناز باشه االن اصال امادگ یکیام االن اومدن (نگاهش کردم ،اگه  گهیگفت)البته دو نفر د

ه لحظه بهوش  یگذاشتم وفکر کردم ... میشونیپ  ی...دست چپمو باال اوردم ورو نمشیندارم که بب نویا
بعالوه اون دوتا چوب ناقابل   یعن ی نی...واادی نم ادمیاما درست    دمیاومدم وصورت اون پسره رو د

تو اون حالت بودم که در باز   یا قهیرفته...چند دق نیکتک خوردم که هواسم کامل از ب  یکلنگ  یجور 
  گاریس یبه سمتم اومدکه بو مچشمم برداشتم که نگاهم افتاد به نگاه دلناز...ارو  یشد...دستمو از جلو
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همراه با درد    یق ینشست)حالت خوبه؟(نفس عم  یصندل ی وناخواسته اخم کردم...رو دیچ یپ  مینیب یتو
 خوب باشم؟(  ادی )بهم مدمیکش

( نگاهش کردم )نه (اخم کرد)پسره پررو منو  ؟یبار ازت سوال کنم وتو درست جوابمو بد هی شهی+م
)اگه حافظم از  دمی(خندرفت یحافظت از دست م  زدنتیم یجور  هیبگو چقدر نگرانت بودم کاش 

  یحافظت (لبخند از صورتم رفت)اره خب ارزو ی)نه همه دی(خنددادمیکه طالقت نم  رفتیدست م
کتک خورمون   یما خونوادگ  شمیکتلت م نطوریکه ا سیمن بار اولم ن ی...ول هیکی رمانت

لحظه احساس کردم دردم کمتر شد،نگاهش که بهم افتاد لبخند از لباش رفت)با   هی...دیملسه(خند
به    امیب تونمیاوصاف همه جا م نی سفر(با ا میبر  دیبا یعن یپس  یطالقم بد یتون یاوصاف که نم نیا

پس   یایاز پا در ب  ایسادگ نیکه به ا یستین ی(بلند شد)تو ادم گهیدادم)اره د نجز محضر ،سرمو تکو
  دی(بازم خندیایروز از پا در م   هی ی)کرگدنم که باشدمیکش  یقی(نفس عم یمراقب خودت باش  دیبا

من   ننتی بب  خوانی)دوستات اومدن مکرد ی حالمو خوب م  یپام ازیاز هر مسکن ود شتریکه ب ی،خنده ا
زودتر از   یمان دیرفت ودسته گل سف رونی دوستام که ب ی (خواستم بگم گور بابامونم ی ممنتظرت  رونیب

  یه هزار زور بلند شدم وکالفه گفتم)کتو بشر(ب ی،چه سگ جون یخودش وارد اتاق شد)هنوز زنده ا
همون  یخواستیخودته م رینشست)تقص یصندل  ی(رونمینحس تورو نب ختیمن چشم وا کنم ر شهیم

درد نداشت(دسته گل رو از آرش گرفتم ونشونه گرفتم سمت   نقدرمیا یکن انتخاب راه حل بچه رو 
 .....یصورت مان 

 

 )سه روز بعد(  ریام

 

به صورتش   یروبه روش نشستم دست  قی(دقنیخسرو ثابت موند،به مبل اشاره کرد)بش یرو نگاهم
 واروم گفت)حال سهراب چطوره؟(  دیکش

 گاهم کرد )بگو(بهت بگم(ن یز یچ هی خواستمی+خوبه امروز مرخص شده...ام ...م

 شده؟(  ی)باز چدی(خند رمی ...بدم گ رمی+گ

 دوتا مشکل هست( یول میبزرگ هوس شمال کرده منو وسهرابم اجبار کرده که بر یعی+جناب رف 
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رو انداخته    مایبد زومه رومن ...ن  ی)هانیشگی هم  یها یدوندگ نی(کالفه بودم از اشنومی_م
 یعنیبرسه   یخوام به گوش هان  ینم  ادهیو عقد کنم زمن تو شمال طرالن ر نکهی...احتمال ایپاسپبون

  کنمی داشتم بهش گفتم کمکت م یدونم چه مرض  یسر طرالن که هنوز نم ییخوام بال یدر واقع نم 
 ...راه حل بده؟(یچاره کارم بود شهیاد...تو همی،ب

پس    شهیم یداره جد یهان  هیقض نمی)اگه ببشدی(کاش مدمیماجرا پس کش نیاز ا ی+تو که گفت
سر طرالن    ییبال هیهست که اگه  وونهید نقدریا یهان دونمیبخاطر طرالنم که شده ...من م کشمیم
 ککش نگزه...  ارهیب

که   دونمیم فتهیتو واون اتفاق ب  نی ب یز ی چ دینبا  یعنی نیبره وا خوادیخر نشو...طرالن م ری_ام
موضوع احمقانه  نیرو ا نیاز ا شتری(سرمو تکون دادم..لبخند زد)خب پس ذهنتو بگمیم  یچ یر یگیم

  نیپامو به زم یقرار  ی دوباره تکرار شه؟(با ب   دایل یباز ماجرا یخوا  ینکن تو که نم ریدر گ
 خوام!( ی )معلومه که نمدمیکوب

اگه زودتر    یک  نینگاه به دور وبرت بنداز...بب هی...یکن ی_پس چر مرگته واسه خودت مشغله درست م
  یق یبود،نفس عم یحرفا چ نیمنظورش از ا ق،یدق یلی (نگاهش کردم ،خه؟یقدم اولو برداره برنده باز

 (ه؟ ی)منظورت چدمیکش

 نی...ان یبگذر یبه راحت  ییطال نهی گنج نیکه از همچ نیستیاحمق ن  نقدریدونم تو وسهراب ا ی_م
زن   یعنیبه دخترش  رسهی عمر کنه.. بعد از مرگش تمام دار وندارش م خوادیمگه چقدر م یع یرف دیسع

پدر    یعن ی انیریاز اون شرکت که متعلقه به ارسالن ام یطور سهم بزرگ نی سهراب...وهم یقانون
اشکال فقط خسرو   رندهی...اشکال نه از فرستنده بود نه از گدمیطرالن...چشماتو خوب باز کن(بلند خند

 ( میما سهم اونا رو باال بکش یگیتو م یعنیتو مغزش داشت) که یافکار  نیبود وا

با تو خوب تا کرد؟(لبخندم محو   ینکرد مگه هان یدر حق سهراب نامرد می،مگه نس هی_مشکلش چ
داد  با یبه طرالنو دلناز ندارن(بلند شد وتقر یربط  چی ...هیربط چیه میونس یشد)خسرو ...هان 

گرگ    ا یدن نیتا کرد تو ا یروزگار با تو چطور  یدید  ی...بچه مثبت بودریاحمق نباش ام نقدریزد)ا
  نیبمون  یجور  نیهم  نیخوایم یگفت)تا ک  یخوردنت...(تو چشمام ذول زد وبا لحن اروم تر  یباش ن

بدون اگه  یهان  نید ری طور ز نی وهم  یقرض ری کارخونست که سهم شماست تو تا خرخره ز هی...فقط 
نه اون تو رو (بلند شدم)نع...من  یاالن تو اونو تو مشتت داشت یداشتتوهم به اندازه اون پول 

 ( کنمینم ینامرد یول  دمید یامردن
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 هیو رهیطرالن خانم هست که داره م هی اتیسوپرمن باز نی... فقط بدون ته ا لهی_باشه هر جور م
سرنوشت    نی...ایقبل یهمون زندگ شهیشما م یوزندگ   کنهی ازدواج م شیمیدلناز خانم که با عشق قد

از صحنه ماجرا کنار بره طبق    یعیاگه رف  یشونم گذاشت)ول ی(دستش رو رویخوایکه تو م  هییباز
کانادا...اون موقع تو  یوطرالن هم پرواز کنه به سو ش ی میعشق قد شیپ رهی من  دلناز م ینقشه 

خودت   یبرا یساز یم یا ندهی...وا  نی کنی که با پولش گذشتتونو پاک م نیکارخونه دار هیوپسر عموت 
  تبه سم  رفتیبود وتو کت من نم  یکار نامرد نیا ی(حرفاش همه درست بود ولنیسهراب سپهر ورام

اگه به   نکهی (از ایفکراتو بکن یتوهم تا قبل از سفر وقت دار  هیکه سهراب راض دونمیدر رفتم که گفت)م
وقصد وقرض    یواوارگ یخام نبود واز در به در  الیخ می ندار یمشکل مال گهید میبرس   یعیداروندار رف
  خواستی با طرالن بکنم هرچند که م  نکارویا تونستمینم یول  میشیهم خالص م یوهان  یووام وبده 
 خواستم ...  یبره ومن نم

کنار   یها  یجدول بند یرو فتمی که دارم از پادرد م دمی فقط فهم یکردم ول  یرو  ادهی چقدر پ دونمینم
تهرانو متر کنم...(نفس   ادهیپ یبا پا  تونمیکه م دارمیلب گفتم)هر دفه فاز برم ری نشستم  وز ابونیخ

(با تموم  نشهر رو متر کرد نیا شی وقت پ یل یخوب مطمئنم بدبخت تر ازمن ...خ ی)ول دمیکش ی قیعم
 به صدا در اومد بدون نگاه کردن به صفحش جواب دادم)بله؟(  میشدن نطقم گوش 

به  ی(دستو؟ی)چدی...(خندرمیگی اقابزرگ بود)سر کارم...دارم...متر م یصدا نی (ا؟ییجان کجا ری_ام
 )نقشه ساختمونو( دمیصورتم کش 

 پسرم؟(  شهیتموم م  ی_کارت ک 

 تمومه(  بایتقر گهی+د

بوق حاصل از قطع تماس...بلند شدم   ی(وصداکنمیم امکیکارخونه ادرسشو برات پ ایخوب ب یل ی_خ
 گرفتم وسوار شدم...  ی،تاکس

من   یبشم ول یم یکارخانه عظ  نی همچ  سی رئ  ومدیاز نظر گذروندم...بدم نم قی کارخونه رو دق سرتاسر
 خوام...  ینم گهیبار لقمه بزرگتر از دهنم برداشتم د هی

  زی ور م نیرفتم تو...پدر خوانده برکنار شده بود واالن ا  دمیکه شن یدیتقه به در زدم وبا بفرمائ  چند
به اتاق انداختم بزرگ ومجلل...دستامو  یبود...نگاه  زیمبل نشسته بود وشخص اقابزرگ پشت م یرو
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رو اقا بزرگ   هروبنفر اقابزرگ جوابمو داد وسپس پدر خوانده ، نیدر اوردم)سالم عرض شد(اول  بمی از ج
 ( نیداشت ینشستم وگفتم)با من امر 

 زدم)تو کار ساخت وسازم(  ی(لبخند محوه؟یشغلت چ یسر کارت هست  ی_گفت

روبه رومون   شیکیخوشحالم که االن  میگشتیمهندس کار بلد م هیخوانده)چه جالب...ما دنبال  پدر
 ن سر پروژم هستم ( من اال  یموقع باز شود...)ممنونم...ول یکه ب ینشسته(لعنت بر دهان 

  ی...میشمال بزن   نیسر به زم هی ی ای ب متیکه با ت  خوامی م یانجام بد ستیقرار ن ی)کار خاصاقابزرگ
اوضاع...فقط تونستم لبخند بزنم که پدر   نیکجا بود تو ا ممیخوام بسازمش وبزنم به نام نوه هام(ت 

 ی(به درخشش چشمامیکه راجب طرالن باهات حرف بزن نجایا متیخوانده گفت)خوب ما اورد
 نگاه کردم)در خدمتم( اقابزرگ

تو  دونمیرفت...م ای اون سه سالش بود که پدرش از دن شمیبره ومنم مانعش نم  خوادی_طرالن م
  دهیم صی خوب وبد رو از هم تشخ هیا دهیطرالن دختر فهم  یول دهیکش یادیز  یها یسخت شی زندگ

 (دسیطوره(سرمو تکون دادم)بعله طرالن واقعا فهم  نی رفتنش به صالحشه حتما هم گهیاگه م

 ( ن؟ یکن یجا باهم زندگ   نیهم یکن ی نم  دشیچرا متقا ی_تو هم قراره باهاش بر 

که از کاوه   ییکه ارامش داشته باشه ...جا ییبسازم ...جا  یخوب  یاونور براش زندگ  خوامی+خوب من م
 که تنش نداشته باشه(  یینباشه...جا یخبر 

کنه   یجا زندگ  نیبه نفع خودشه که هم  یول فهممیتو رو به طرالن م یعالقه  نیپسرم من ا نی_بب 
 خانوادش(  شیپ

 هیمن در اثر  (احساس کردم صورتش در هم رفت )همسر مرحومن؟یکنی همه اصرار م نی_چرا ا
  یکیما ژنت یمشکل در خانواده   نیتوکل ممکنه ا یطور پسرم...به گفته  نیرفت...وهم ای سرطان از دن

 ممکنه که طرالن هم...س...سرطان داشته باشه؟(  نیگیم یعنیباشه(اب دهنمو قورت دادم)

چند سال  ی ول  از خودش نشون نده یسرطان ممکنه سالها عالمت  نیشرط عقله...ا  اطی_به هر حال احت
  قیخندم گرفت...چند بار نفس عم  ی(در اوج ناباور  میدیطرالن د یرو رو مشی از عال یما بعض شیپ

  حی جان ما تر ج  ریام  نینداره(پدر خوانده لبخند زد)بب قتیحق نیگفتم)ا یاروم یوبا صدا دمیکش
مادرم وبرادرم   میبذار ونیموضوع رو باهات در م  نیشه ا  یتو و طرالن جد یماجرا نکهیقبل از ا میداد
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سال صبر کنه   کیکه  یکن دیطرالن رو متقا دیسال بعد سرطان گرفتن تو هم با 7 هیاول میبعد از عال
...لبخند  تباورش برام هم سخت بود هم درد داش  دمیجا بمونه(کالفه تو موهام ست کش نیوهم

 کنم؟(  کاری چ دیزدم)من با

کمکش کن   یکمکش کن ...اگه دوستش دار  کنمیجا بمونه ...خواهش م نین همک  ی_طرالن رو راض
) 

سر وصدا به سمت   یفوتبال ب  یوآرش وسامان همه پا   یخونه رو باز کردم طبق معمول بعالوه مان در
شدش نگاه کردم   یچی وسر باند پ  شیسهراب برگشتم وبه صورت زخم  یصدا دن یاتاقم رفتم که با شن 

هم  نی(راموند یبه جمع ما بپ ای...بر ی هم برگشت سمت من)به...داش ام ی(مان؟ی زون یاخم کرد)باز که او
به   امیداغونه؟(لبخند زدم )خوبم لباسامو عوض کنم م  یل یخ  افتی...ق یخوب ریاضافه کرد)چته ام

ممکن   یعنی...شدیورم نم(در رو پشت سرم بستم وخودمو انداختم رو تخت هنوز باوندمیپ یجمعتون م
  ینطور یا د ی...نبا یسرطان رو داشته باشه...اون دختر اروم احساسات  میسال طرالن عال کیبود بعد 

تا باالخره   امیکنار ب  دیبا گهیبرن ومن با رفتن چند نفر د  دیبا گهیمن...چن نفر د شهیبشه...چرا هم
بلند کردم که در باز شد...با   گارم یبرداشتن پاکت س  یروزگار دست از سرم برداره...دستمو برا نیا

داد  هیچارچوب در تک بهمتکا گذاشتم وبه سمت در نگاه کردم ،سهراب شانش رو   یزحمت سرمو رو
 سمت خودش(  دیتختم منو کش یجاذبه   هوی ومدمیشدم)داشتم م  زیخ مینگام کرد...ن نهیدست به س

 دونم(  یدونم ...خودمم نم ی...(صاف نشستم)نمریچه مرگته ام_

...ادما ارزش  یگفتی(نگاهش کردم)تو راست م ؟یادم جوابمو بد نیبار ازت بپرسم چته ع هی_شد من 
سال  ا یفردا...امسال  ای زود...امروز  ای ری...درنیباالخره  که م یندارن که واسشون وقت بذار  نویا
خوردم   زمانو  نیسالشو از زم23کردم و  یسال زندگ 24... میشیم یرفتن  یا کدونم م ی.... حاالنمگهید

  تونمینم یچ یعن ی یازم بپرسه زندگ یکینبود ...االن اگه  میحال یچ یسالشم بچه بودم وه هیاون 
درست   رینکردم(کنارم نشست)ام ی زندگ   یجوابشو بدم ...چون خودم درست وحساب  یدرست وحساب

  نش... من...شاهد اب شدگرفتیچه دردته(چقدر سخت بود، اگه طرالن سرطان م نمیحرف بزن بب 
واقعا   ایمات نگاهم کرد )ممکنه  یا هیچشمم باشم) ممکنه طرالن سرطان داشته باشه(چند ثان  یجلو

 داره؟(

 دیطرالن با نکهیا ی هیاقا بزرگ ازم خواسته نذارم بره...فکر کنم قض شهیسال مشخص م کی+بعد 
  زیم ی بلک محبوبم رو رو تانیپاکت کاپ ینبود...(با اومدن مان شی ب یشوهر کنه بعد بره هم الف
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 ی(لبخند زدم وبا لحن خسته اته؟یطرفم نشست واروم گفت)طور نیانداختم ونگاهش کردم ا
 شمال( نی ایبا ما ب  دیوسامان وآرش با وگفتم)ت

 ،چه خبره حاال...  یبگ  یخوایم یفکر کردم چ ادی_جونت باال ب

  نیدور زم کشهیطول نم  شتریدو ساعت ب هی سی ن ی...کار سخت نیارینقش چند تا مهندسو در ب دی+با
 بعدم تموم( یزن یوچند تا حرف مفت م   یچرخیم

گاز   نویزم نقدریا فتمی نشه وا...من خمار شم م  شتریاز دوساعت ب گمی_اره خوبه مهندس دوست دارم م
 نیا میخوا  یبرداشت)قبل رفتن به شمال نم گارموینفت(سرمو تکون دادم،پاکت ستا برسم به  زنمیم

 ( لیبه ازرائ میبد لشیتحو میکن دایکه سهرابو زده پ یحروم زاده ا

تمام زحمات مارو به باد صبا   یبکش  یساعت خمار  می ن هیخود خودتو دعوت نکن...کاف   ی)بسهراب
 رفته( یداد

 ( کشمیخودمو م  ای نیبریمنو م ای گهی)نگاه نشد دیمان

...بفهمم ن یری گ یکتک خوردن منو نم  یماجرا نی)خفه شو (وبلند شد)تا خودم نگفتم دنبال اسهراب
 ( نییپا ندازمتونیساختمون م نیاز هم نیشد ری گیخود پ  یب

... دوما من غلط  شکنهیدست وپامون م تی نها نییپا یبنداز   نجاینکن...مارو از ا فی_خون خودتو کث
تو بشم تجربه ثابت کرده هربار خواستم برات صواب کنم چنان کبابم   یکارا ریگ یبکنم بخوام پ یاضاف
 مگه؟( زدی)کجات مدمیکه ردش تا دو هفته سوزش داشت(خند یکرد

نداشتم تا دو    یحس چیه نیی از کمر به پا گهید زدیم  ی_ اون قسمتو سانسورکردم فقط بدون وقت
  یدستمو جلو میزنگ گوش ی...(با صداشدیخودش درمان م یو هفته به صورت خود جوش هفته بعد د

شدم ورفتم رو   هوبلندی دیچشمم رقص  شیدر اوردم که اسم طرالن پ بمیگرفتم واز ج  یدهن مان
 ( متراس)جان

  خوب شدم( دم یتو رو که شن ی...صدازمی اقابزرگ افتادم)اره عز یحرفا ادیاراده   ی(ب ؟یخوب   ری_سالم ام
 سکوت کرد)حالت خوبه؟( یچند لحظه ا
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  یودستمو مشت کردم)وقت دم یهم شن  یلبخندش رو از پشت گوش ی(صدا؟ی+اره خوبم تو خوب
 شهیبه بعد هم نیاز ا دمی(لبخند زدم)قول مده یبهم دست م یحال خوب  هی  یزنی حرف م  ینجور یا

گفت)چه  یمعطل یشرط(ب  هیفقط به  یحالت خوب باشه ول  شهیصحبت کنم که هم ینجور یباهات ا
  دیبه گفته پدرخوانده نبا گفتمیبهش م  ینجور یا دینبا  یول  یکه نر  ی (خواستم بگم به شرطی شرط
در اوج نا    یحت  یلبخند بزن  شهیکه...هم یبشه)به شرط  شیماریکه متوجه ب  کردمیبرخورد م  یطور 

 (یدیام

 ...نمتی بی...فردا م کنمی م موی _باشه سع

 +باشه...مواظب خودت باش... 

نشد چون تمام حواسم   میحال  یچی ه یفوتبال...ول  یطور..(برگشتم تو سالن ونشستم پا نی_توهم هم
 اقابزرگ بود.. یطرالن وحرفا یپ

چشم رو هم  شبویباال اومد چون د ندوزمیکه گرفتم حس کردم و یشانه زدم ،بعد از دوش موهامو
ادکلن هم  ی...کم یکت اسپرت مشک هیو دیسف  شرتیبا ت دمیپوش  ین مشکنذاشته بودم...شلوار کتو

 مخواب بودن به جزسهراب فکر کن  ونیزیتلو یاومدم..همه پا رونی طبق معمول به خودم زدم واز اتاق ب
،تا درو باز کردم رودر   نییواومدم پا دمیهم پوش دمویاسپرت سف ی...کفشارونی اول صبح از خونه زد ب 

بود با شال همرنگش    دهیپوش یزرشک  یخودش بود،مانتو  ین...اولش جا خوردم ولرو شدم با طرال
گذاشته بود لبخند زد)سالم صبح   شیبه نما دشویسف  یپا یساق ها یکه به خوب یوشلوار مشک

شلوارش رو باز   یپاچه ها یزانو هام نشستم وتا  یپاش رو  ی(لبخند زدم)قبل از سالم...(جلور ی بخ
 (م؟یتر شد)ممنونم...بر قیچه خبر؟(لبخندش عم  یکردم وبلند شدم)سالم خوب

  یمعطل  ی(نشستم وب گمیپشت فرمون،بهت م نیرنگ اشاره کرد)بش ی+کجا؟(به سانتافه قهوه ا
 )خوب؟( دم یپرس

 دمیمزاحمت بشم؟(خند خوامی من نم ا یحلقه ولباس...البته اگه حوصله دار  دیخر یبرا میبر دی_با
(وبه سمت مرکز  امیهمراهت ب   کنمی م یسع  نبارویا یول  ادایخوشم نم دیروشن کردم )از خر نوی وماش

در   اهمراسم کوت هیمن گفتم فقط  ی ول  میری شهر روندم که گفت)امکان داره تو شمال مراسم عقد رو بگ
 ( ؟یحد خانواده...تو مشکل ندار 

 فروشگاه لباس...(  می)اول بردی+نه اصال(خند
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ودوتا هم از   یپاسخ داشتم از هان  یدر اوردم سه تا تماس ب موی وگوش ستادمیدر اتاق پروف ا پشت
نشون  یبرسه ممکنه چه عکس العمل  یفکر بودم که اگه خبر ازدواج من به گوش هان  نیهمتا...تو ا

خودم   قطکه ف یگرفتم وتا حدبرام بلنده(درو   کمیدر بهم لبخند زد) یبده که در باز شد طرالن از ال
  نویهم یلبخند زدم)خشگل شد   شدیم دهیکش نیبلند که نصفش رو زم  دیسف رهن یباز کردم...پ  نمی بب

گذاشت)خودم   زی م یاومد ولباس رو رو رونیکه با عجله ب  دمیرفتم وکارت کش رونی (وب خرمیبرات م
  میگرفت لی حرفا...(لباس رو تحو  نینشوندم)نشنوم از ا میشون یپ یرو ی(اخم مصلحتکردم ی حساب م

  بتیدست تو ج یحق ندار  دیخر یا یبا من م  یگفتم)قانون اول وقت میومدیم رونی که ب یجور  نیوهم
 نیباهم ست باشه و تو ا دیبا  میخریم ی ...قانون دوم منو وتو هر چشمیدلخور م یچون جد یکن

پوش کنه   یثل من صورتم ی جلفه نره خر   یلیشوچون خ الیخ یرو ب  یموارد خواهشا رنگ صورت
 (؟یخندی قشنگش لبخند زدم)چرا م  ی...نگاهش کردم وبه خنده ها دید(خن

بهم   دمیبا  ی شی....(برگشتم ودستشو گرفتم)اوممم... قانون سوم شما بعد عقد خانوم من میگفتی_ م
کار   نیحرف حرف خودم باشه چون اگه خالف ا یوبذار   ینکن  یچکار یمن ه یبدون اجازه  یقول بد

...چون تو رسم ما حرف حرف مرده   شمیم دیوکال نا ام دهی بهم دست م یبشه من حس ادامس بادکنک 
خوب لطفا مراعات کن(با خنده   یچون وچرا بگه چشم ،حاال توقع چشم از تو ندارم ول  یباس ب  وزن

که با چند تا از دوستاش   یچشمم افتاد به هان تبصره هام بودم که نا قافل نشی گفت)چشم(در حال چ
(رفتم تو ر؟ یشد ام ی)چدیدور زدم که طرالن با تعجب پرس یدونم چجور   یبود نم دیدر حال خر

(با لبخند به سمت کت وشلوارا رفت ومن چشم از میوبر می... کت وشلوار منو هم بخر یچی )همغازه
  پی پسره با ت هی دمیوبرگشتم که د  دمیکش یراحت  رفت... نفس  رونی از پاساژب نکهینگرفتم تا ا یهان

(طرالن ن؟یخوای)واسه پدرتون مدمیشدم که صداشو شن  کشونینزد ستادهیکنار طرالن ا یجذاب
 نکرد)چطور مگه؟( گاهشن

  یهوا رو ی(دستمو ب  ارمیبراتون ب نیبگ  زوی سا دیخر  نیاومد یگفتم اگه واسه دد یجور  نی_هم
(لبخند زد)چه ؟یزدم)اگه واسه من بخواد چ  یونگاهم کرد لبخند عصب دیشونش گذاشتم رو هوا پر

جا   هی  میبر ایدارم(وبه سمت باجه رفت که رو به طرالن گفتم)ب نالشویشما اورژ  زیخوب...اتفاقا سا
 (گه؟یچندان با فروشندش حال نکردم(دستش رو دور بازوم حلقه کرد)قانونه سومته د گهید

 بخواد(   دیتو رو بخواد قانونتم با ی)وهرکدیدر دوبدن ...(خند میروح  کیره...من وقانون سومم +ا

 ( میکشوندمش)بر رونی وبه سمت ب دمی+چرخش روزگاره(وبعد خودم خند
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 ودوم+++سهراب ستیب  قسمت

 

واون   رمردی دو تا کردن دوتا پ  یکی ومن زودتر ازهمه راه افتادم ،حوصله  میشد  نیدلناز سوار ماش  منو
دلناز رو   یروندم که صدا یاصال نداشتم ،با سرعت م  گهیرو مخو عمه خانم متعصبو که د  یعیرف

نرسن(وبعد   اهیکه صد سال س خوامیبذار بهمون برسن(تو دلم گفتم)م یر یتند م نقدری)چرا ادمیشن
مثل خودته    یکی  ری(نگاهم کرد)امه؟یوطرالن چ ری )نظرت راجب ادامه رابطه امکم کردم نوی سرعت ماش

باهم در تضاده   شونی...چنایمامانم ا یزدم)وا یوبا طرالن کال در تضاده(پوزخند صدا دار 
 ووطرالن فوق العاده ارومه(سرم  هیادم شر ریام خوره یاونوقت؟(اخم کرد)اخالقاشون به هم نم

دارم با طرالن در   می...من که تصمانیم  رونیکه هستن ب  یادما از قالب  نیمه یعن یبرگردوندم)ازدواج 
  دی( سرش رو به سمت پنجره برگردوند)اره خوب طرالن باانی صحبت کنم به نظرم بهم م  ریمورد ام

)بره  زدمجمله اخرش رو گفت لبخند    یشتر یب  دیبره(حس کردم با تاک خوادیاون م یول رهی بگ میتصم
دختر تنها   هی...اونجا واسه   یبند وبار  یبا اون همه فساد ...با اون همه ب  ی...کشور خارجکاریچ

وسط؟(لبخندم رو   نیا یخور ی حرص م ی(برگشت وچپ چپ نگاهم کرد)تو چرا دار ست یمناسب ن
ومن نسبت به همه امور مربوط به   ریزن ام شهیدارن م  شونیحفظ کردم جهت در اوردن حرصش )ا

 نظر دارم(حق اضهار   وناا

 ( یاونا دخالت کن  یتو زندگ  ی...تو اصال حق ندار  اری_سهراب حرص منو در ن

چقدر ارومه ...منو تو که از   نیبب ری بگ  ادیاز دختر عمت  کمی باتو حرف زد  شهیبابااااا...دو کلمه نم ی+ا
  یوحش یاولم وتو هم تو همون قالب گربه  یمن هنوز سر خونه  می ومدین رونی قالبامون ب

  جولتپن یرو اعصاب من راه بر  یببر زخم   نی...ببیگربه وحش گهیم یبه ک  یخودت(برگشت ودادزد)ک
...دستمو  دم یخندی من م خوردیمن گناه دارم؟(اون حرص م یگیکارو...نم  نیا ی )نکن دمی(خندکشمایم

 بلند کردم وضبط رو روشن کردم .. 

 هردوش  گمیم یق بپرسعاش ای یا وونهید

 دس خوش   یدلمو برد یتو گرم حساب  دم

 ده یم یاون نگاهت عجب حس وحال  خالصه
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 ده یم  یچشات به ادم انگار اتصال برق

 ا یعشق  یلیخ  یدون  یجان م یمو مشک یاها یاها 

 ا ینفس ازم تو دست نکش ب ینکن خرابمون

 ا یخوب منو مجنون کرد ای لیتموم ل  شاه

 ( یاشرف  ی)مرتضا یحسمو به عشقمون نخند  یر ینگ  یشوخ

 به سمت طبقه باال رفت... یمعطل  یمبل افتادم،دلناز هم ب یرو یاز خستگ الیو میدیرس یوقت

برم سر خاک پدرم...عموم ...ومادرم   دیشده با دامیپ نطرفایحاال که بعد چهار سال ا شد،ینم  ینجور یا
لب زمزمه   ری ز رفتمیکه از پله ها باال م یجور  نی... بلند شدم وکتمو سر شانم انداختم وهمدیخورش 

 کردم... 

 ژنده خود را؟ یقبا زمی اویب رهی شب ت نیا یکجا به

چشمم افتاد به دلناز ...به جز   هوی ودر اتاقو باز کردم که  ش ی تا اتاق بود که رفتم سمت اول 5باال   طبقه
زود به خودم اومدم واز اتاق   یلیخ  یشدم ول   رهیبهش خ  یا هیتنش نبودچند ثان یز ی تاب کوتاه چ هی
 دی با  یاتاق بش اردو نکهی درو باز کرد)قبل از ا تی رفتم ،چند تقه به در زدم که با اعصبان  رونیب

  نقدریباال رفته نگاهش کردم)حاال چرا ا  یتا ابرو هیدادم وبا  هیتک  واری(شانم رو به دیزدیدرم
 وهرتم...(اخم کرد)کارتو بگو(که در اتاقو باز نکرده من ش بهیخشن...غر

 زنگ بزن(  یداشت یکار  رونی ب رمی+خواستم بگم من م

 

 یوبه سمت قبر پدرم راه افتادم ...وکنار سنگ قبرش زانو زدم)سالم بابا(گال رو رو  دم یشاخه گل خر چند
...اما من دلم برات تنگ شده بود...(نفس  یصداموبشنو  یخواینم  دونمیقبر گذاشتم ولبخند زدم)م

  من یول  رهی حرف د نیواسه گفتن ا دونمی)منو ببخش...مسوختیم نمیس یقفسه  دمیکش ی قیعم
تو  گهی اومدم د رونی ب ی...وقت دهیچه فا یکه افتادم زندان سر عقل اومدم ...ول ی...همون لحظه ا

ببخش...بخاطر   یول  هیکردم نا بخشودن که من در حقت یومنم فرصت جبران نداشتم ...گناه ینبود
 نکهیا ی ساله بودم که برا 10تمام عمرمو...من  دمینکبت وارم که شده ببخش...من دو  یزندگ نیا
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  نیسپهر ورام نکهیبکشه ...واسه ا  ینفس راحت دیخورش  نکهیاز رو دوشت بردارم کار کردم واسه ا یبار 
که  ییبخاطر حسرت ها  دمینو،لباس نو...من بلند پر  فیرو نخورن...کفش نو،ک  زایچ  یلیحسرت خ 

  شاهدما شده بود حسرت،من به درک ...خودت  ی،زندگ میکه هممون داشت  ییداشتم...حسرت ها
...جالبه نه من تو نی واسه سپهر ورام یحقوقمو که گرفتم دادم به دو جفت کفش فوتبال  نیاول یبود

داشتم که داداشام   نویتمام مدت فکر ا  کردمی نبودم اصال به خودم فکر نم خودم اصال مهم   یزندگ
تمام   ورو نخورن...من خودم حسرت خوردم اما نذاشتم اونا کمبود داشته باشن... ت  یز ی حسرت چ

  یدلم طوفان ی(حال وهوانیما بود شی جا پ نیهم دی...کاش تو وخورش یکاش بود یرو کرد تیسع
  میتو رو به نس  می زندگ یمن بخاطر حسرت ها نکهیش از ابود )گناه منو ببخش...ببخ 

ده اما منه احمق ...منو   یپدرش رو بخاطر پول از دست نم  یادم چیه دونمیفروختم...م
 ...حاللم کن(نهیمن هم یازم صاف نشه زندگ  دلتتا  دونمیببخش...م

 لب گفتم... ریشدم وز ادهیپ  نیماش از

 خبر رفتم(   یب  نجای)حاللم کن اگر فردا از ا 

 خبر رفتم( یب  ایتنها به رو یعاشق  هی)شب 

   سوختی...گلوم بد جور م  یاب یای زدم به در ذول

 ( رد ی گیم اریشبها دلم بس نی)چه پنهان از تو ا

 خبر رفتم(   یب ایرفتم چو موج به در  اگر

 ال رفتن بودهم در ح  دیبه موهام چنگ زدم...غروب شده بود وخورش  کالفه

 ماندم(  دنتید یبرا دیامروز را شا نی)هم

 خبر رفتم(   ی)ومثل اشک چشمان تو فردا ب

 نه ؟دلم قصد سفر دارد(  ای  یکنی )حاللم م

 خبر رفتم(   یب  نجای)حاللم کن اگر فردا از ا 
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بودن سمت   گاریس دنیهمه اومده بودن واقا بزرگ وتوکل در حال کش الیشده بود که برگشتم و شب
 خودشونن؟(  ی)حاال تو مطمئن دمیتوکل رو شن یافق...اروم به سمتشون رفتم که صدا

 االن شبه( دونمیکه م ی_به اندازه ا

 هیاقابزرگ گرفت)فقط  ی(صدا؟یدلخوش کرد یشباهت ظاهر  هیفقط به  ی مطمئن  نقدری_از کجا ا
درصد شک داشته باشم حاال   هیپدراشونه...اگه  هی ...تمام اخالقاشون شبست ین  یهر شباهت ظا

(حتم داشتم که ؟یاومد یمطمئنم(صدامو صاف کردم که توکل برگشت سمت من ولبخند زد)ک 
  انیکردن؟جر رونتونیب  ای رونیب ن یاالن...زد نیباشم لبخند زدم)هم  دهیشن نومن حرفاشو خواستینم
زد)واقع   یلبخند تلخ کردیم ییکه کامل تو چشماش خود نما  یکرد با برق اشک (اقابزرگ نگاهم ه؟یچ

  یباال  بیاز ج گاروی(جعبه سکشه یم ر یقلبم ت  کنمی کردم که هر بار بهش فکر م یتوگذشته حماقت بزرگ 
حماقت    شیتو زندگ  هیلبم وروشنش کردم)کدوم ادم ینخ گذاشتم گوشه  هیو داشتمکت توکل بر

  ی)زندگدی کردم(خند تی اب خورده باشم خر میتو زندگ نکهیاز ا شتریخود من ب  شیک ینکرده باشه...
جفت   هیحسرت  یزمان هی...گهیبوده گذشته د  یزدم)هر چ گاریبه س ینه؟(پک محکم  یداشت یسخت

  خوردمیم نو یکاش حسرت ا گمی...به خودم م خندمیاحمقانم م یارزو نیبه ا النکفش نو رو داشتم وا
خوامش...(لبخند زد   یم ایبره ومن وقت نکردم بهش بگم که قد دن ایکه ممکنه فردا پدرم از دن

دوران جهالتو   یبابا حاج  ی)ادمی(بلند خند  یهست یا دهیشانم گذاشت)تو پسر فهم  یودستش رو رو
  ی هیبق ییبودکه ادم نفهم تو نی ا دمیشنیکه م یز یتنها چ امیفقط از دور وبر  ذاشتمیکه پشت سر م

  ریز  گاروی(سشنیوقته که گذشته ادما عوض م یلی)دوران جهالت خ د ی(توکل خندارنی نفهما اداتو در م
...همه ال یپام انداختم ورفتم به سمت و ریز  گارویپام انداختم وگفتم)من برم تو دلناز منتظرمه...(س

باال   یانداختم وبه سمت طبقه  ینبه ما یوآرش...با اخم نگاه یبودن بعالوه مان هنشست
اومد...لبخند زد ،خشک  رونیاتاق برم که عمه خانم از اتاق ب  نیرفتم...خواستم به سمت اخر

  فیتشر ییوسرد)حالت چطوره سهراب جان؟(کتم رو سرشانم انداختم)به مرحمت شما؟جا
...تو میعقد رو هماهنگ کن یکارا میری وطرالن ودلناز م ری...همراه امله(سرش رو تکون داد)بن؟ی بریم

 (؟یای همراهمون نم

 خوش بگذره...  دیی+نه...شما بفرما 

 ستادهیا نه یا یتکون دادم ودر اتاقو باز کردم،دلناز روبه رو یخوب ...تو برو استراحت کن(دست اری_بس
از   دیشا  دیخر میرید)ما م نگاهش که به من افتاد لبخند ز کردی رنگش رو مرتب م ییبود وشال طال
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  یجور  نیهم تخت انداختم وبه سمتش رفتمو  ی(کتم رو رو؟یای...همراهمون که مای لب در میاونور بر
  ارمیرو درب رهنم یپ خواستمی بخوابم(وتا م خوامیگفتم)نه...خستم م کردمیرو باز م   رهنمیپ یکه دکمه ها

رو در   رهنمی (وبا عجله به سمت در رفت ودرو محکم بست...پمیری نگاهشو ازم گرفت)باشه پس ما م
رو برجسته تر نشون   مبازو  یداشتم که عضله ها دیچسب سف یرکاب  هی رشیز،زی اوردم وانداختم رو م

  یکه روبه رو یرنگ ییطال یدست فی...لبخند زدم و به سمت تخت رفتم که چشمم افتاد به کدادیم
  یروشن شد گوش یتخت نشستم ،بازش کردم که هم زمان چراغ گوش  یبود ...برش داشتم ورو نهیا

اون   المی...به خستادمیااراده بلند شدم ولب پنجره  یافتاد ب ایرو روشن کردم ،چشمم که به اسم برد
ورمزو   دمیبه صورتم کش یگرفته باشم... دست ادیرمزش رو   شیزوم بودم روگوش   یدفعه که چهار چشم

 زدم...

باز کردم)سالم   امویپ یمعطل یباز شدن قفل صفحه که اومد ناخداگاه لبخند زدم...ب  یصدا
رو تو دستم  ی شدم(گوش ،نگرانتیدینم  توی...حالت خوبه،دلم برات تنگ شده چرا جواب گوشزمیعز

  یقیپسره تودستم بود...نفس عم نیگردن ا یگوش  نیا یجا خواستیفشار دادم اما خوب دلم م
  یعنی( ارسال کردم که به سه سوت جواب داد)؟یزنگ زد  یداشت کاریونوشتم)سالم ...چ دمیکش

 ...(ولبخند زدم وفرستادم... یبهم زنگ بزن  یحق ندار  گهی ن،دیهم یعنی) دمیتخت دراز کش ی(رو؟یچ

شدم!(لبخند از صورتم رفت   خواستم بزنمش مجبور ینم ؟بخدایشده از دست من ناراحت  ی)دلناز چ 
بود...درستش   نیدوباره خوندم پس کار ا امشوی شدم وپ زی خ میوفکم منقبض شد...تو جام ن 

  ی...دستم رو روقینفس عم هیبلند شد ،همراه با یزنگ گوش  ی(صدا؟یکارو کرد نی)چرا اکردمیم
 گوشم...  ریوگذاشتم ز  دمیکش یصفحه گوش

  نیا دوزمیوزمانو به هم م نی...دلناز من عاشقتم زمکنمی م یمن بخاطر تو هر کار  یدون ی_خودت م 
  ی)الکدمیلحظه خودم از خودم ترس  هیتو هم رفت که  ی خود داره ...(اخمام جور  یجا گهیپسره که د

  کنمی روز عمرت م نیاون روزو اخر نیخودتو نشون بده مردک بب ینکن ...جرئت دار  یادی زر زر ز
دهنتو  کنمی م داتیپ یسنگم باش  ریز  یبه زن من زنگ بزن گهید کباریهم دهنتو ببند ...حاالانهی

کارتش   می شدم...س مونیبذارم که پش  فیک یرو تو ی...(وقطع کردم ...خواستم گوش کنمیم  سیسرو
 نهیا یروبه رو   قایاولش دق یجا  فویگذاشتم وک فیک یرو تو  یکردم ...گوش  کشی رو دراوردم ودو ت

 ... دمیراحت دراز کش الی وبعد با خ
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 وسوم+++طرالن ستیب  قسمت

 

 دونستمی نم ی...از خوشحالشدی محقق م ریکه فقط کنار ام ییدم،ارزویرسیداشتم به ارزوم م باالخره
تا من فقط بخندم   کردی م یمن گذاشته بود هر کار  اری تمام وقتش رو در اخت ریکنم...ام کاری چ دیبا

به خودش وابسته  شی از ب شتری منو ب نهایا ی...وباهمه ذاشتیهم تنهام نم کوتاه  یلحظه  هی ی،حت
  نی اطرافمون تزئ یادیز ی...که با چراغ هاایدر کیچهار نفره نزد زیم هی  مینشست زی م کرد،پشتیم

بودن  ستادهیا ابونیبه دو تا از دوستاش که اونطرف خ  ریوام میداد یشده بود،همه سفارش بستن
از اونا که فکر   یکیبرداشتن وکنارمون نشستن و یزکنار یاز از م  یسمت ما...دوتا صندل انیاشاره کرد ب

 (ومد؟ین یسهراب واس چ  گمیها...م  ییانداخت)عجب جا ایبه در یکنم اسمش ارش بود نگاه

گفت)از صبح   ری رو اعصاب (دلناز بهش چشم غره رفت وام  رهیبد م  ای... تازگومدی)هم بهتر که ن یمان
 ...  ومدیباما م یکردی کجابوده...مجبورش م 

...مامان با   ی( بعد از اوردن بستن د ی...بعدم که اومد خسته بود،گرفت خواب رونی ب رهی )گفت مدلناز 
م  به اندازه سهراب ودلناز عاشق ه نیتونیشما دوتا هم م یعنیگفت) ریلبخند روبه منو ام 

  نباریمهندس؟(ا یاقا یخندیم یکه مامانم با اخم نگاهش کرد)به چ رخندهیبلند زد ز  ی...(ماننی باش
  ریرفت،منتظر جواب بود ام  ریبه جان مادرم...(نگاه مادرم به سمت ام  یچی گفت)ه یومان   دیخند ریام

بود..فقط    یجور  هیگرمش گرفت وبا لبخند ذول زد تو چشمام...حالم  یدستا ن یدستم رو ب یبه اروم
هربار منو   هک ییرای نافذ وگ یچشماش نگاه کنم...به چشما اهیتونستم لبخند بزنم وبا عشق به کاخ س

 ...کرد ی مجذوب خودش م

 عمه؟( ی)چرا مارو مثال زد دلناز

 می(مامان لبخند زد)ماهم سپروند؟یدیاونه...(دلناز لبخند زد)از کجافهم ی_چون تو همش فکرت جا
با اخم  یبه پاش ضربه زد مان  زی م ری نگاهشو از من گرفت واز ز ریکه ام دیبازم خند  یروزا(مان نیا

 غتهاخم کرد)دو ری (ام ری...مهندس امیکنی کاروتکرار م نیا یباره از صب دار   نیسوم نیگفت)ا
  نکهیبودم...چون هنوز باور ا ریام ی بایز یومن فقط محو لبخند کمرنگ وچشما دن یخند یبنوش(همگ 

 .. ..  دمیبه ارزوم رس یبرام سخت بود...چقدر اتفاق  کردمیداشتم باهاش ازدواج م
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 ر یام 

 

  طنتی (با شامیتو برو من م  زمیگفتم)عز کردی به طرالن که داشت کمربندش رو باز م میگوش  یصدا با
  ی...من جلوایشدن وطرالن گفت)زود ب  ادهیپ  نی(دلناز وعمه خانم از ماشزمیلبخند زد)چشم عز یخاص 

 در منتظرتم( 

موند   رهی تو چشمام خ یا هی(چند ثانامی ...برو من خودم میخور یسرما م ی+نه باو...هوا سرده خانم
  فرمون گذاشتم وبه راه رفتنش نگاه کردم ...هنوز باورش یشد،دستام رو رو ادهی پ نیوبا لبخند از ماش 

که ممکنه سرطان داشته باشه چقدر سخته اما من  یبه دختر  یوابستگ دونستمیبرام سخت بود...م
 میزنگ گوش ی...صدارمیرو از خودم بگ  کیکوچ  یدلخوش نیا تونستمیتنهاش بذارم...نم تونستمینم

 ( ؟یحوصله تر جواب دادم)بله هان ی در اوردم وب بمیحوصله از ج یبلند شدب 

 (لبخند زدم...تولد...) ممنون...همون دور وبرا( ؟ییتولدت مبارک ...کجا شیشاپیجان...پ  ری_سالم ام

خودم...کل  یشخص  یالینفرم مهمون دعوت کردم تو و  100... دمید ی_عشقم واست تدارک مهمون
سرمو    خواستی...(دلم میزرد ومشک  یکه دوست داشت ییرو واست بادکنک زدم همون رنگا الیو

واروم گفتم)چرا قبلش با من    دمیکش یق یبچه بود...نفس عم نقدریرمون...چرا امحکم بکوبم به ف 
 ( خواد؟یم ی...مگه هماهنگیچ یعنی از صداش رفت) ی؟( خوشحالیمشورت نکرد

خودمو برسونم    تونمی...نم هیواسه کار عمو خسرو اومدم ترک ستمین رانیخواد؟خوب من االن ا ی+نم
 ( خوامی...معذرت م

مراسم وقت گذاشتم مهمون دعوت کردم سفارش   نیحرفا من دو هفته واسه ا  نیا یچ یعن ی ری_ام
داد  خواستی بود...کالفه شدم دلم نم  ی(عجب ادم نفهم؟ی خودتو تا فردا برسون د یوغذا دادم ...با کیک

  خودیب  امیب تونمی...گفتم نم ختهی کار سرم ر ی...کلستمی ن رانیمن ا ینداشتم)هان یچاره ا یبزنم ول 
 اسرار نکن( 

به من خبر   مایکه ن هیترک  یرفت ی...فقط ک گهید  ستین یچاره ا گهیخوب داد نزن...د یل ی_خ
دونم   ی)نمدی(خندگه ینشون ندادم)خوب االن من بهت گفتم د یعکس العمل اضافه ا چینداد؟(ه
...من اونو واسه مراسم تولدت   گردهیداره برم مینس نیرانی...فقط بدون...اگه هنوز ا انهی ی گیراست م
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  نکهی( بدون انه یسهرابو بب خوادیکنه...گفت م یشرکتش رو دوباره راه انداز  خوادیکرده بودم، م دعوت
درصد امکان داشت به   هیبه من زنگ نزن،اگه  گهی...دیشدم)هان  یخودم بخوام به شدت عصبان 

  دمخاموش کر  مویقطع کردم وگوش یطل مع یمتنفرم ازت...( ب  گهیازداوجت فکر کنم حاال د شنهادیپ
...داشت بعد چند سال نفس راحت  گفتمیم یرو فرمون،به سهراب چ دمی...دستمو مشت کردم وکوب

 کردم؟ی م کاری ...چدیکشیم

در که   رهیاومد تو خونه(دستگ ریام نمیبب نیی)برم پا دمیدر اتاق طرالن که رد شدم صداشو شن یجلو از
تخت نشسته بود که  یرو یراه رو رفتموخودمو انداختم تو اتاق...مانبه سمت اخر  عیاومد سر نییپا

  یچ نمیب خواد برم ب  ی...نمومدای جر وبحث سهراب وزنش م یمن خندش رو قورت داد)صدا دنیبا د
 شده؟(

رو   یمان ی مبل نشستم که صدا ی ( رویبگ دیبا یچ نیفردا سر زم  یدهنتو ببند حفظ کرد ی)مانارش
تو   ین یبیماهست ...م یاتاق اندازه کل زندگ نیدارنا هم ی دارا چه زندگ هیما نیا گمی)اره بابا...م دمیشن

 یبه اون گوگول  یتسهراب...شاس ی پا  ریز یبه اون الکچر   نی انداخته...ماش نیما ماش یپا ری رو خدا...ز
 عسل نگو نه...  انوسی تواق نی... تا خرخره رفتریام یپا ریز

از رو تخت   ی(مان یلی...اونم چه سلی طرفم س هیعسله  انوسیطرف اق هی...یعمر دربه در  هی+اره...بعد 
صورتم گذاشتم  ی(دوتا دستامو رولیکدوم س  یگیم  ی چ نمیدرست زر بزن بب ریزد سمتم)ام رجهیش

 فهرست... یرو ادیم ممینس  میدار یبگم... کم بدبخت یوچشمامو فشار دادم)به سهراب چ

 (م؟ی کشی نفس راحت نم هی چه مرگته تو...(نگاش کردم)چرا ما  ریم)اارش

 

 وچهارم+++دلناز ستیب  قسمت

 

  یحوصله نگاه سبزش رو به من دوخت)سوالت چ ی(ب یروش نشستم)هنوز درست جوابمو نداد روبه
 شمیجور  نی...هم نیی پا اری(اخم کرد)صداتو ب؟یکارت منو در اورد میس یزدم)واسه چ  غی بود؟(ج

از لحاظ قدرت   نقدری...کاش ازدم ینفس نفس م تی...(از زور عصبان  مونهیم  رکیرج ی صدات مثل ج
کارتمو   می...بلند شدم)س کردمیامشب خفش م  نی شک هم  یوگرنه ب مینابرابر نبود همبا  یبدن
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  بی...از جزدیبرق م  شهیکه مثل هم ییبده(نگاهش رو ازم نگرفت باهمون اخم ترسناکش وچشما
  رهیبگ میشده بود در اورد وبه سمتم گرفت...کم مونده بود گر  کهی کارتمو که دو ت میس نشرهی پ یباال
  لیدل نی بود(بلند شد)اتفاقا به هم  نی...شماره تمام دوستام تو ادهیرس نی...زورت به ایکرد کاری)چ

اون   یشمارت تو گوش خواستی دلم نم یدوسِت دختر ندار  دونهیکه شما  ییشکستمش...از اونجا
 پسرا باشه( 

 نداره... ی+به تو اصال ربط 

  یرفت...رو رونیزشته(واز کنارم رد شد واز اتاق ب  شنوهی...اقابزرگت منیی پا اری_چرا داره...حاال صداتو ب
 ریداره واسه ام ارویمن ک یعمه   نیخدا ...بب یزنگ زده وباهم در افتادن...ا ایتخت نشستم حتما برد 

نداره با هم در صلح    کاناز دوساعت ام شتریبازم ب میما اگه عاشق همم که باش  زنهی ل موطرالن مثا
 ... میکن  یزندگ

از هم فاصله   یزود نیدرهم با فاصله از سهراب نشستم که اقابزرگ با خنده گفت)به هم یاخما با
(اخمام   م یدخوریبشقاب باهم غذا م هی...منو ومادربزرگت تا هجده سال بعد از عقدمون تو نیریگیم

 چه خبر؟(  شیزدم وگفتم)خوب از ک   یحی کم کم باز شد بلند شدم وکنار سهراب نشستم...لبخند مل

همه بمونم ...(وبه ادامه حرفش   نیبخوام ا  کردمی اصال فکرش نم ومدمیم یخوبه...وقت  ی_همه چ
ازشون دور بودم ...طاقت   ی ادیز ینوه هام بمونم سال ها شیخوام پ  ی)م دیکش یق ینفس عم

اندازه مارو دوست داشته  نیاقا بزرگ به ا ومدینم ادمیندارم(با تعجب نگاهش کردم  گهید شونویدور
به من انداخت   ینگاه می...ندید  یاز منو طرالن م شتریکاوه رو ب  شهیباشه...کال پسر دوست بود...هم

رو دوست داشت...تا حاال   ری ب وامسهرا نقدرینگاهش به سمت سهراب رفت...حاال چرا ا عیوسر
  یبود...لبخند زد)ک یاز جمع ما فرار  شهیهم رهیگرم بگ ینجور ی ا یصابقه نداشته اقا بزرگ با کس

  فی...بال تکلدمیکش یق یمن بودم که نفس عم نباری(ا ن؟یرا بنداز  تونویسور وسات عروس نیخوایم
 ( شه ینم ریکنم...سهراب لبخند زد)هنوز د کاریچ دیبا دونستمینم  میبار تو زندگ نی اول یبودم...چون برا

(هاج و واج  نمیبچه تونو بب  رمی بم نکهیقبل از ا خوامیچون من م  شهیم ری...واسه من دشهیم ری_چرا د
)گفتم دی(سهراب خند؟یکنی نگام م ینجور ی...چرا اهی)چدیبه اقا بزرگ نگاه کردم که خند

حکم به پهلوش ضربه زدم که اخماش تو هم رفت  ...زوده...دلناز هنوزبچست...(با ارنجم م گهید
 خنده... ریاز چشم اقا بزرگ پنهون نموند وبلند زد ز حرکتم...
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  کیساعت نزد نی بخواب   نیاستراحت کنم...شما هم بر رمیاز جاش بلند شد)من م اروم
تو   یدوازدست(ولبخند زنان به سمت باال رفت...اخم کردم)من بچم ها؟(بلند شد )نه(منم بلند شدم)ول

 من بچم(  یاالن گفت

بچه از  هیشد... یجور  هی(دلم  خواست یکه اقا بزرگت تا اخر هفته ازمون بچه م گفتمی+اگه نم
(خودش  م؟ یگوش بد دی...در اتاقو باز کردم واروم گفتم)اون بگه ما بایسهراب...چشم سبز ومو مشک

  کهراحت نبودم   نقدری(به تخت نگاه کردم هنوز امیگوش بد دینبا  یگیرو انداخت رو تخت)اره راست م
بهش   نیاز ا شتریب خواستمیمعلوم نبود ومن نم یچی منو اون ه نیاز اون هم ب ریکنارش بخوابم غ

(لبخند زدم چقدر  ر ی ام شیپ  رمیم  گهی چن دقه د هیبخواب... ری نگاهم کرد)بگ یم چش ریوابسته شم...ز
 ( ر ی واروم گفتم)شب بخ دمی...با فاصله ازش دراز کشکردی خوب بود که درک م

 ( ر ی_شب بخ 

 

 طرالن

 

  کینزد کی کلبه کوچ هیباز شد...  یاروم  ژیق یقفل در انداختم ودرو باز کردم...در با صدا یرو تو دیکل
رو   نجایا شدی باز م  ایپنجره  که به سمت در هیپهن شده بود و یدست بافت شمال  می...که کِفش گل ایدر

 رم یخواستم فقط خودم براش تولد بگ  یکرده بودم م  هیکرا  ریتولد ام یامشب برا

  زی کردم وپشت م نیخواست کلبه رو تزئ  یدر گذاشتم واون طور که دلم م یجلو  المویلباسامو وسا 
  کیک ی...عکس خشگلش رو زیکارتونش در اوردم وگذاشتم رو م  یرو از تو کی تم وک چهار گوش نشس

  یسالگ26بودم تا تونستم به کارام برسم ...شمع تولد   چوندهی امروز از صبح همرو پ زدی بهم چشمک م
(هوا کم ؟یتو مال من بمون  شهیهم شهیم  یشدم)چ رهیگذاشتم وبا عشق به صورتش خ  کیک یرو رو

 (؟یدی رس  ریدر اوردمو شمارشو گرفتم)سالم ام مویشد ومن گوش  کیکم تار

 چه خبره؟(  یبگ یخوا  ی...هنوز نمکمی _سالم اره نزد

 ...(  ین یبی م یای+ نه ...خودت م
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  ری بلند شدم ودرو باز کرد تا نگاهش به من وداخل کلبه افتاد بلند زد ز  زیکلبه که باز شد از پشت م در
  یانداخت)مرس نیی)تولدت مبارک(سرش رو پا دمیشدم بد جور(خند زیواسم...سوپرا  یفتخنده)تولد گر

 (یدی...چرا زحمت کش زمیعز

  ی...خجالتم دادقهی...(کفشاشو در اورد واومد تو)به به چه با سلیزحمت یدر کنار رفتم)چ یجلو از
رو نگفتم    ینکردم برات...فقط کس یکردم وگفتم)کار  زونی(کتش رو ازش گرفتم وپشت در اوی خانوم

 زلحظه هم ا هی ی(لبخند حتمی ریبگ  یخواستم دو نفر   یامشبو م  مونهیچون فردا شب مراسم نامزد
  حیرو ترج  ی...منم خلوت دونفر یرو نگفت  یکس یکرد  یکار خوب یل یرفت)خ ی صورتش کنار نم  یرو
خان   زیرو ،به چنگ  افهی.. ق.هیچه عکس نینشست)اوه اوه ا زی(پشت مگه ید نی (لبخند زدم)بش دمیم

وارنج دو تا دستامو گذاشتم رو  دمیبهت(اروم خند دادمی عکس خوب م هی یگفتیمونم...م یمغول م
 (گه ید میخوام بخور  یخوبه...م نیز)هم یم

 یبار شکسته (با لبخند به چشما هی...مخصوصا دماغمو چون قبال رهیدردم نگ ی_فقط اروم بخور 
 سوال بپرسم؟( هی ر یشدم)ام  رهیخ  باشیز

(با لبخند سرش  ؟ی)تو چرا درستو ادامه نداددمیکش یقی بپرس(نفس عم یخوا  یم  ی_اره حتما هرچ
 زدمش(  خوردیمشت ولگد تا م   ریانداخت)راستش استادمو گرفتم ز نییرو پا 

با    یدونی...مکردیم نیبه من توه یل یفت)چون خ(لبخند از صورتش ر؟یاخه واسه چ ی+استادتو زد
  نداخت یم  کهی بهم ت دیحتما با فتادی هر موقع چشمش به من م یدانشگاه خوب بود ول  یبچه پولدارا

  یال سخت م طیبه مادرم وعموم که سالها منو بزرگ کرده اونم تو اون شرا یکس نکهی...منم ...طاقت ا
منو اخراج کردن(از  رونیاونو بندازن ب نکهیا ی....به جاگهید قتهیحق هی نی کنه رو ندارم.ا نی،توه

زود به خودم اومدم وشمعا رو روشن کردم)ولش کن...خودتو   یل یخ  یاون ناراحت شدم ول یناراحت 
  یتیشخص  یبر ب  لیدل زایچ نیا  یشدم ول ری وتحق دمیشن   نیناراحت نکن منم توه زای چ نیبخاطر ا

که   یباش یز یاون چ دیمردم کنه...با دیچون اصال ارزش نداره...ادم تمام عمرش رو صرف عقا ستین
مثل تو   یکی تمام عمرش  دیخوان(سرش رو جلو اورد)ادم با یکه مردم م  یز ینه چ  یخوا ی خودت م

جهت   یوب  خودی)چرا بدی(خندیکن یم دایپ یگذاشتم)بگرد زی م یرو کنارش داشته باشه(فندک رو رو
 کلمه بهم بگو نرو...  هیانداختم ... ری جا روبه روم نشسته(با لبخند سرم رو ز  نیهم  شیک یبگردم...
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ماش حلقه  باز کرد اشک تو چش ینزد نگاهش کردم)اول ارزو کن(چشماش رو بست و وقت یحرف گهید
به خودش اومد)ارزو کردم حاال بفوتم؟(سرمو تکون دادم که اروم فوت کرد ،جعبه    عیسر یل یزده بود ،خ
 که ناقابله؟( دی...ببخشدیگذاشتم)بفرمائ زی م یاوردم ورو رونیساعت رو ب 

  نجاروی ا ییبایز نیوبه ا یتولد گرفت یالکچر  یجا نی که واسم همچ نیطرالن ...هم هیکارا چ نی_ا
 ... گهیبسه د یکرد نیتزئ 

  دمیرو بر کی (چاغو رو برداشتم وکزمی(جعبه رو برداشت)ممنونم عزشه ی_اخه تولد بدون کادو که نم
دستم گذاشت...اروم سرمو باال اوردمو نگاهش کردم   ی(دستش رو روکنمیواروم گفتم)خواهش م 

از لبهام زمزمه  ی..با فاصله کملبخند به لب داشت، سرش رو اروم جلو اورد نتونستم تکون بخورم.
 کشوند... شیچشم به هم زدن تمام تنم روبه ات هی (وتو کنمی وقت امشبو فراموش نم  چی)هکرد

 

 سهراب 

 

 ستادمویا شدنیجزءادما محسوب م یوارش که با اون کت وشلوار مشک  ی کنار مان الیدر و یجلو
 ( یپرسی.چند بار م .. گهید انی(ارش نگاهم کرد)نه داداش...مومدن؟ی گفتم)هنوز ن

  رهی زنانه عروسو بگ شگاهیمردانه بعد بره ارا یگل وبلبل بزنه بعد بره سلمون  نویباس بره ماش  ری)امیمان
هم بزنن بعد    نیدو تا فلش دورب  رنی عاشقانه بگ  گوریچند تا ف ای ...حاال تو راه خواستن برن لب درارهیب

 قهیدونستم؟( یمن نم یبودزرنگ  نقدریتو ا ین ی(اخم کردم)نه بابا...گه یرسن د  یم کیرد کردن تراف
زنگ بهش   هیکردن  رید کمی بازم  اتیچرند نی(به ارش نگاه کردم)با همه امیکتش رو مرتب کرد)چاکر

وقت اومدن خونه ماجرا واسم معلوم شد  که   ریکه د شبیگفت)د یبزن( سرش رو تکون داد که مان
 فتادهیاتفاق ن  نیا کنه دم،خدایتو موهام کش  ینومو زده(کالفه دسترگ خواب طرالن خا ریام

به سمت در رفتن   الیوهمه از داخل و ستادیدر ا یجلو  یسانتافه مشک یا قهی چند دق هیباشه...بعد 
به همراه   ری وسم  دیتو سالن نبود به جز اقابزرگ وسع یال،کس یمنتظر نموندم واومدم داخل و گهی...د

کرده بودم،چند بارم   میروش تنظ  مویکارش  نیکاوه که بد زوم بود رو من...منم بدتر از اون"امشب"دورب
برسونه   یا گهیهرکس د ایبه گوش اقا بزرگ  ریکلمه در مورد منو ام هیبهش اخطار داده بودم که اگه 

...از پله ها کنمی تو قبر چالش م شهر...کنار مادر بزرگش ن ی...تو همکنمیکتک اکتفا نم  هیفقط به  گهید
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خانم با لبخند گفت)اگه دنبال   دهیپام سبز شدن وفر یجلو دایبه همراه ل ری باال رفتم که زن سم
گفت)مامان  دایخانم رفت که ل  دهیزدم)مچکرم(فر  یتو اتاق عقده(لبخند خشک یگردیخانومت م
  نییخانم با لبخند از پله ها پا دهی (فرامیمن االن م نییپا  نیتو اتاق جا گذاشتم شما بر موی جان،گوش

 (شمیابرومو باال دادم)متوجه نم یتا کیکارا...( نیا یچ  ینیبرگشت سمت من) دایرفت ول

با اون همه ثروت اونوقت اومدن واسه دو تا از    یعی...خاندان رف یشیهم خوب متوجه م یل ی_اتفاقا خ
نه؟(اخم کرد)به   یسوز یم یرو انتخاب کردن اونم به عنوان شوهر(پوزخند زدم)دار   ریاشون تو وامدختر

دهن   دینبا شب...ام کشتمیم دیدختر رو من با نی...(انی هست یواقعا ک ریبگم تو وام یخوا ی...میچ
  ریهم سد راه ام ی...الکدونهیبدونه م ویهمه چ دیکه با ی...خودتو نکش...اون دایل نی)بب  کردی باز م

  گهی...خوب مبارکا باشه...دیتوهم ...تو زن کاوه شد رهیچون اونوقت کالمون بد م  ری وطرالن قرار نگ
(خواست جواب بده که گم؟یم یکه چ  یفهم یم یکاوه سوءاستفاده کن یرت یغ ی از ب نقدریا یحق ندار 

  دهیپوش یبلند   یمشک راهنی .پهر چه تمام تر.. ییبایوبه سمتش برگشتم...به ز  دمیدلناز رو شن یصدا
قدم به سمتم  هیسرش جمع کرده بود... یپوشوند وموهاش رو هم باال یبود که تماما بدنش رو م

  تیموقع ن یچرا من با ا سوزه یم  نیچه خبره سهراب؟(لبخند زدم)عروس عموت از ا نجایبرداشت)ا
ودستش رو    ستادیبهم جواب مثبت داده( دلناز کنارم ا یع یرف دیسع دونهی یکیدختر   نم،یی پا ی اجتماع
داره  یاز کاوه برتر  یجون...سهراب در هر صورت  دایسوختن نداره ل نکهیدور بازوم حلقه کرد)ا یبه اروم

  ی(با چشمادنیوطرالن رس ری...امزم یعز میکردم)بر اهبه دلناز نگ ومدیخونش در نم یزدیم  دای(کارد به ل
(لبخند زدم  زم یعز میتو چشمام نگاه کرد)بر دیرسی تر از قبل به نظر م بایز شی اخمارش که حاال با ار

به سهراب    یاومد پشت سرم واروم گفت)از مان یکه مان میاومد نییودستش رو گرفتم ،از پله ها پا
 (ر ی کردم ولب زدم)خفه بم نگاشاوضاع تحت کنترله(از گوشه چشمم 

...اسمشو نگفت ...فقط یلند کروز مشک هیتو  الیدر و یشده جلو تی مورد مشکوک رو هی_فقط 
 بود؟(  ی)کدم ی...(برگشتم وپرسننیخوان شمارو بب  یدستور دادن که م

شباهت داشت (رو به دلناز   مونایبه م یل یکه کنارش نشسته بود خ یکس افهی...اما ق دونمی+نم
ت ...دوباره برگشتم سمت  (سرشو تکون داد واز کنارم رف امیطرالن منم االن م  شیگفتم)تو برو پ

،باغ   مدماو رونی ب  الیمهمونا رد شدم واز و نیخواد مارو مالقات کنه( از ب یم یک مین یبب می)برو بریمان
گفتم)پ کو؟(سرش رو به   یاز نظر گذروندم ورو به مان ز ی ت ی...اطرافمو با نگاه   شدینم  دهید یکی از تار
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با اخم   ستادمویته...(خواستم برم که دنبالم اومد انشس  نیباغ برگردوند)اونجا...تو ماش  یسمت انتها
 (؟یگفتم)تو کجا دنبال من راه افتاد

  یباشه بشه چتر نجاتت؟(سرد وجد  دیبا یک یخواستن دوباره خفتت کنن   دیشا گه،ید امی_منم م
 نیکه ا یمدل  نیاخر نیتا من برگردم(وبه سمت ماش ید یم یجا پاسپون نیگفتم)الزم نکرده...شما هم

 ومدیم ال یکه از داخل و یاهنگ یبه دور وبرم انداختم ...صدا یپارک بود رفتم ،نگاه ابونیسمت خ 
سمت   نی ا شهیانداختم وچند تقه به ش نیماش یدود  یها شهیبه ش یکمتر شده بود...نگاه بایتقر

  کاریچ انج یتر شد)تو ا دیابروم شد ی...گره یاومد چشمم افتاد به هان نییکه پا شهیراننده زدم...ش 
 ( ؟یکن یم

سرش   ییبال  هیجا  نیخودمو گرفتم که مبادا آمپر بچسبونم وهم ی(جلور؟ی ام ی_اومدم عروس
شما دمتو    یعنی نیپاس کردن چکو دادم پس ا پی ...منم ترترهیگیداره زن م ر ی...امیهان  نی)ببارمیب
تو   کنمیم یخداحافظ  ری ...(با لبخند نگاهم کرد)باشه پس من تا از امیبندیرو کولتو وفلنگو م یذار یم

  بای اونور افتاد وتقر ی(تازه اون موقع چشمم به صندلدارته یمشتاق د یادیخانم صحبت کن که ز نیبا ا
  ادهیپ  نیاز ماش ی...هان کردی م کاریچ  نجایا نیمات نگاهش کردم،ا یا هیرفت...چند ثان  ادمیحرف زدن 

پام سبز شده  یدوباره جلو میتنها چاه زندگ شدی(باورم نم نی...بشزمیگفت)سالم عز میشد ونس
اغوا   شهی (با لبخند ،مثل هم؟یبرگشت ینشستم ودرو محکم به هم زدم)واسه چ تی باشه...با اعصبان 

  رید ی)واسه دلتنگدمیمهم تر(بلند خند نیاز ا لیگرانه تو چشمام ذول زد )چون دلتنگت بودم...دل
  نینم(وتا خواستم از ماشی بب ختتوی خوام ر  یعنوان نم  چیبه ه گهیبرو...چون د  نجایشده...حاالم از ا

...ناز  دمیکش  یقینفس عم  یبود...به سخت  رونی شم دستش رو رو دستم گذاشت...نگاهم رو به ب ادهیپ
...من زمیعز  یکنی ...چرا منو درک نم کنمیدرست مثل گذشته)سهراب خواهش م  کرد ی م دادیتو صداش ب

ناز وعشوه ها بهم   نیحرفا وا نیحالم از ا گهیشدم...د یبود(عصبان  نجایبخاطر تو برگشتم...چون دلم ا
...من نه یکن ی پشت سرتم نگاه نم گهیود یر یم  نجایحاالهم از ا نی ...داد زدم)دهنتو ببند...همخوردیم

 ...پس...بزن به چاک...اهمویس یخوام نه اون گذشته   یمثل تو رو م یدلتنگ

کردم)شرمنده مامان بزرگ...اما اون بچه کوچولو  زی(چشمامو ر؟یستیمن وام ی ...تو روی_عوض شد
حق  گهید گمیرک بهت م یلی خ  میوقته بزرگ شده ...نس یلیچشم خ  گفتی م یگفت یم یکه هر چ

  9اورد وبه سمتم گرفت)فردا ساعت   رونیرو ب   یداشتبورد کارت یبشه ...(از تو دات یطرفا پ  نیا یندار 
که من قبال   گمیخانواده خانومت م  یدنبالت چون جلو امی...مجبورم نکن ب نمتیب یشب تو رستوران م



 حسرت،نفرت،عشق 

100 
 

انگشتام بلند شد...کارتو   کی ریت کی ریکه ت ی(دستمو مشت کردم جور زمیزنت بودم(لبخند زد)باشه عز
  یکیبودم که اگه االن  یشدم وبه سمت در رفتم اونقدر عصبان  ادهیپ  نیاز ماش یمعطل یگرفتم وب

  نشی (ضربه تخت سنیبود ا یشد...ک یجلو اومد)چ ی...مانزدمشیدستم به قصد کشت م ری ز فتادیم
ضربه    زیزدم)بپا کنار(از پله ها باال رفتم...سرم داغ شده بود...کتمو دراوردم وچند بار محکم به م

رو   رهنمی پ ی...دکمه هاسوختی م شی داشت تو ات کجای .کت رو پرت کردم رو تخت...تمام تنم زدم..
 ( دمیتخت دراز کش یباز کردم ورو

 

 وپنجم+++دلناز ستیب  قسمت

 

عقد  یبود...کنار سفره  یعال  یسهراب که جدا شدم به سمت اتاق عقد رفتم وچکش کردم،همه چ  از
اومدم  رونی ...از اتاق بدوسرخیسف  یبزرگ گذاشته بودم که توش پربود از رز ها  ییدوتا گلدون طال

اول  ز رفت ا   ریاراده به سمت طرالن وام  یبود...نگاهم ب  یهم عال نجایرو نگاه کردم،ا  الیوداخل و
که مشغول صحبت با   شیپ قهیالبته چند دق دنیرقص  یمجلس هم چنان عاشقانه در اغوش هم م

  دمیفهمی...نم هیخانم هیاونطرف سالن مشغول صحبت با  ریکه ام دمیبودم د دیعدختر عمو س انایک
ن یهمه مدت سر کردن باهاشون ا نیبود باالخره بعد ا یفوق العاده عصبان  ری ...اما امگفتنیم یچ

هم به کاوه که بد جور   ینگاه مین هی...به لبخند طرالن نگاه کردم و شناختمیاخالقاشونو خوب م
 ... شهیبره مطمئنم رفتن طرالن کنسل م شی منوار پ نی...اگه اوضاع به همکردی داشت جلز ولز م

بود که  دهیپوش  یرنگ  یدامن انار  شش،کتیبه اطراف نگاه کردم که عمه اشاره کرد برم پ   دوباره
...کنارش  دادیشاد سرحال تر نشونش م یبود رنگا  دی...کال چون عمه سفومدی بهش م یحساب 

 )جانم عمه؟( ستادمیا

از   یاومد دم اخر با مان ادمی هویزدم که  دیاراده اطرافمو نگاه کردم،همه جارو د  ی_سهراب کجاست؟(ب 
 ( ؟یدار  کارشیکه...چ  ستیرفت، برگشتم طرف عمه)ن رونی ب الیو

ا لبخند سرمو  همه مطرح کنه( ب نیرو ب   یخواد مطلب مهم  یباشه م دی_اقا بزرگ گفت سر عقد حتما با
نشسته بود وبا دوتا از    یصندل  یرفتم که رو ی(وبه سمت مان ارمشی م رمیتکون دادم )باشه من م

کارت   ا یلحظه ب  هی ی)مان ستادمیسرش ا ی،باال کردیبودم خوش وبش م  دهی که تاحاال ند ییدخترا
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(دستمو به سمت اونطرف سالن تکون دادم،بلند شد وروبه اون دوتا  د یدارم(نگاهم کرد)جانم ،بفرمائ 
 میستادیا ی (پشت گلدون بزرگ د یکن  ییرای...شما تا موقع از خودتون پذگردمیدخترا گفت )االن من برم

 ومن گفتم)سهراب کجاست؟( 

که دوتا زن توش نشسته بودن اومدن  یخارج  یمدل باال نیماش هیدلناز خانم... قتشی_حق
  یسهراب ...نم ی...منم اومدم پادیکه پشت فرمون بود گفت اقا سهرابو صدا کنم ب  یکی  اوننجا،یا

اون   یعنی...( دیجه   یشد... چون خون داشت از چشماش م  یبد جور مگس یبود ول یدونم اون زنه ک
شده بود)االن   یعصبان دنشیبود که سهراب با د یسوال...اون زن ک نیبدتر ازا  دیشا ا ی...وبود یزن ک

 کجاست( 

باال... (سرمو تکون   یراست رفت طبقه  هیکمان خارج شده  یکه از  چله  یر یمثل ت گهید یچ ی_ه
اقا بزرگ سر جام   یمهمونا رد شدم وبه سمت پله ها رفتم که با صدا نیدادم )باشه ممنون...(واز ب

 شدم وبرگشتم طرفش)جانم؟(  خیم

 متوجه استرسم بشه)باالست...( خواستمی(لبخند زدم،نمزم؟ی _سهراب کجاست عز

باال کردم)االن صداش   نییبرادرشه(سرمو اروم پا  ی...مثال مراسم نامزدیچ ی_باال رفته برا
بود ،موهاش   دهیتخت دراز کش ی(...چند تقه به در زدم ورفتم تو...که چشمم افتاد بهش... روکنمیم

...چشماش باز بود وبه سقف نگاه دفتایشده بود وکتش هم داشت از تخت م  ختهیصورتش ر یرو
تو فکر بود وگرنه   قی(جواب نداد...عم؟یکن یم  کاریچ نجای...کتش رو برداشتم وصافش کردم)اکردیم

 بود ختهیسهراب رو به هم ر نجوریبود که ا ی...اون زن کشدیحتما متوجه حضورم م 

هرچه تمام تر تو   یحوصلگ یسمت من وبا ب  دی(مردمک چشمش چرخ ؟؟ییباالتر بردم)کجا  صدامو
خرده  هی اون ولوم صداتو  یبامن حرف بزن یخوا یم  یوقت یر ی گیم ادی یشد)تو ک  زیخ  میجاش ن

 شده...( ی ظاهر اشفتش نگران تر شدم)چ نیگرفتش وا یصدا  نی...ها؟(نگران بودم با ایکنترل کن

حرص گفتم)جواب منو بده، اون زنه   تخت نشستم وبا ی شده باشه (رو یز یچ هی دیبا شهی+چرا هم
گفته بهت...تف تو روح   یفوت کرد)مان  ی(نفسش رو با کالفگخته یتو رو به هم ر ینجور یبود که ا یک

بود(بلند شد ،کتش رو ازم گرفت واروم زمزمه  یاون زن ک دمیادم ناکسه(اخم کردم)پرس  یهر چ
رو تو   ریام ی رفت...حرفا رونی از اتاق ب یحرف  چیوبدون ه دیبه موهاش کش ی)گذشته(کالفه دستدکر

  چیاومدم ،حالم نذار بود...اگه دوباره پاپ نیی(از پله ها پام؟ی...نس یعنیذهنم مرور کردم...گذشته 



 حسرت،نفرت،عشق 

102 
 

کن   ولکه بهش داشتم و یحس احمقانه ا نیاونم با ا  کردمی م کاری...من چیسهراب  بشه وببرش چ 
اما من سفت وسخت گفتم  میمع وسط اضافه ش اسرار کرد که ماهم به ج  یل یهم نبود...عمه خ

دنده   کیپسر شِر  نیخواست ا یقرارش رو نداشتم...دلم نم یاشوب زده وب  یچشما دنینه...طاقت د
 ...اشتمطاقت ند گهیکاوه بد جور افتاد تو دلم...د ی...با اون نگاهش شب عروس نمیداغون بب نجوریرو ا

طرف سالن چند تا مبل   نیدورشونو گرفتن...ا پشت سفره عقد نشستن وهمه هم   ریوام طرالن
گوشه  هیتوکل روشون نشسته بودن...منم  یوعمه واقا ریشده بود که اقابزرگ وعمو سم  دهیچ  یسلطنت

هم کالفه بود وکامال مشخص بود   ریعقد...نگاه ام یکه عاقد شروع کرد به خوندن خطبه  ستادمیا
عاقد...طرالن  ی...عاقد خواستش رو سه بار تکرار کرد که اقا بزرگ گفت)اقاستی از مراسم ن  شیفگکال

خواستم  یجمع)من م  یواقابزرگ اومد جلو دی(سر وصداها خوابنیچند لحظه لطفا صبر کن هیجان...
 د یواسه گفتنش ترد کردمی همه اعالم کنم...(ذوم کردم رو اقابزرگ...حس م نیرو ب یز یچ هی

به بعد کل کارخونه   نیگرفتم از ا می تصم دیست بگه که دو دل بود...)من...وسعخوا   یم ی...حاال چهدار
جمع در اومد)اوووو....   یوسهراب(مات ومبهوت اقا بزرگ رو نگاه کردم که صدا  ری به ام میرو واگذار کن

بت  از با  یکه مشکل گمیم نویاقا....(اقا بزرگ به صورت مات من لبخند زد وادامه داد)ا ریمبارک باشه ام
خوام که همه بدونن من با    یوسهراب نباشه...در واقع م  ریشرکت وکارخونه به ام یسپرده گذار 

...(نگاه  ادی ن شی پ یبابت مغلطه ا نیوارم بعدا از ا دی...ام کنمی کار رو م نیخودم دارم ا یقلب  تی رضا
  ییکارا ن ی...چرا اقابزرگ همچ اچرخوندم طرف سهراب...اونم مات شده بود...اخه چر  موییلو یصد ک

  شنهادیتو چشش ،اون از نرفتنش...اون از پ  دیوبرق اشک پر دیکه سهرابو د ی...اون از وقتکردیم
ام  بلند شد وتم  ری...(عمو سم میرو گفت ایگفتن دی...به عاقد اشاره کرد)لطفا ادامه بدنیاز ا نمیسفرش...ا

نگاهش   یظ یدم ...(اقابزرگ با اخم غل یاجازه نم  منحرفا... نیا یچ یعنی)ستادیاقا بزرگ ا یقد جلو
دنبالش راه افتاد وعاقد صحبت   ریحرفو زد که عمو سم  نی دنبالم...( چنان اقابزرگ با صالبت ا ای کردم)ب

  دمیفهم  یم  دیامشب با نیاومدم ودنبالشون رفتم....من هم رونی از اتاق ب یجور  هیرو از سر گرفت...
گوشمو چسبوندم به در...خدارو شکر صداشون   ستادمویاتاق که من پشت در ا  ی ...رفتن توهیچ  انیجر

 ... ومدیواضح م

چرا   نیاز کار اعتصاب کن نیخوا  یم  دی...شما وسعنیکارو کرد  نیچرا ا نیبد  ح یبه منم توض شهی_م
دست دوتا بچه...که اخرم چوب حراج بزن به مال   نیدیرو م  یکت به اون بزرگاون کارخونه وشر 

 رو نابود کنن... یواموال کارخونه وهمه چ
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خوام حق پدراشونو بدم    ی...ومنم گوش دادم...حاال میحرفا رو زد نیدوتا برداراتم ا ی_تو سر ماجرا
باال سرشون  یوپدر  دنیکش  یکه سالها اون دوتا پسر سخت یبه بچه هاشون...بعالوه اون حق

 نبود...منم که از اونا غافل...

(اقا بزرگ سکوت  ؟یزنی حرف م  یدار  یپدر من...کدوم پدر کدوم بچه اصال راجب چ  هیحرفا چ نی_ا
 نبودن...(  ای...برادرات بودن  لی)صابر وسههیکرد دل تو دلم نبود بشنوم ماجرا چ

 ؟ ی_اره بودن که چ

که  زدیم ینزنم...قلبم جور  غیدهنم گرفتم که ج یبرادراتن(دستمو جلو یوسهراب پسرا  ری_حاال هم ام
 ... رونیبزنه ب  نمیاالن بود از س

 (؟یمشت دروغه شما چرا باور کرد  هیهمه  نای_ا

من که  یتو...دوتا بچه  فی...من برادراتو طرد کردم بخاطر اراج  ستیحرفا دروغ ن  نیکدوم از ا چی_ه
ومعلوم  غولهی،رفتن تو اون ب  شدنیدمه واسشون خم وراست م ،ده تا خ شونیسال زندگ 23 یتو
 یسر کردن...نوه ها یکجا وچجور  ستی...معلوم نین یبی دوتا پسر رو م نی...ا دنیکش یچ  ستین

  یکردن...چ کاری...چدنیکش  یچند شب گشنگ ست ی...معلوم ن یعیمنوچهر رف یمن...نوه ها
  یبه سمت در اتاق کنار   دمیقدم هاشو که شن ی...(صداریتوئه سم  ری فقط تقص نایا ی...وهمه دنیکش
رو   دمیخودم شن یکه خودم با گوشا یی...حرفا زدمیوخودمو انداختم تو اتاق...نفس نفس م دمیدو

تا اخر   گهیمن بود...د یسهراب پسر عمو یعنیاون دوتا پسر عمو هام بودن... یعنی...تمباور نداش
بود و   ختهیبه هم ر شمیکه کرده بودم ارا یا هیحجم اون همه گرچون با  ومدمی ن رونیمراسم از اتاق ب 

 تونستم بگم... ینم یچی ...هیتیوضع هیاصال 

در   یبا اوقات تلخ رهنمویاومدم ورفتم تو اتاق خودم...پ رونی ساعت دوازده شب از اتاق ب کینزد
ولو شدم رو   ی وبعد باز کردن موهام از خستگ دمیپوش یدی اوردم وانداختم رو تخت وتاب شلوارک سف

  یم رو بهشون برن ری سهراب وام  تی ...چرا هو کردمیلحظه فراموش نم هیاقابزرگ رو  یتخت...حرفا
...چون نجابرنیماجرا خبر دارشن فورا از ا نیکه اگه اونا از ا دیترسیم نیاز ا دیگردوند...البته شا

  ایسادگ نیکه به ا  هیعیهردوشون عاشق پدراشون بودن واقابزرگ من مقصر مرگ پدراشون بود...طب
دم...کم کم داشت یبخش  یاقابزرگ رو نم بودمی سهراب م ی ...منم اگه جاانیموضوع کنار ب  نینتونن با ا
  یمراسم عروس شاالیعمه خانم...ا نی که در باز شد وسهراب گفت)سالمت باش  فتادی هم م یپلکام رو
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حتما از کت   یدیزحمت کش  یل ی)بس کن جوون... برو بخواب امشب خدیخودتون...(عمه اروم خند
 (؟یوکول افتاد

اتاق ودرو اروم بست...منم که خودمو زده بودم به  ی(واومد تور ینبود...فعال شب بخ  ی_نه بابا زحمت
که ناخواسته   دیچی هام پ ینیب یادکلن تلخش تو ینشسته...بو دمیرفتن تخت فهم  نییب ...از پاخوا

...کنارم دراز  رهیداشتم خدا کنه عطسم نگ تیاخمام تو هم رفت ...به عطر تلخ حساس 
به  یخودتو زد عیضا یلی)خ دمیزد...خواستم دور بزنم که صداشو شن  خید..*"...دستام ناخداگاه یکش

تونستم  یزدم...نم ی(لبخند تلخ؟یکرد هیچشمامو باز کردم که گفت)چرا گر یال خواب(اروم
وباز به سقف ذول زد)چرا اقابزرگت اون کارو  دی...مامانم افتادم(به پشت دراز کش ادیبگم...*")

جا بخوابم...اگه   نیهم دی)امشب بادیکش یق یدونم(نفس عم یهم فشار دادم)نم یرو  چشماموکرد(
ندارم...ازش فاصه گرفتم وپتو رو انداختم  یمشکل یعن ینگفتم  یز یرو کاناپه(چ رمی م یناراحت 

کالفه   شیباز گوش دادم...از کالفگ  یشب با چشما یرو تا نصفه ها  قشیعم ینفس ها  یروم...صدا
که به همون اندازه  داشتم یمهم تر  زیاز عشق چ  ریارومش کنم...اما من غ کمی تونستم یم  شبودم...کا

  ینفر من باشم که غرورم رو به باز  نیخوام اول یبرام مهم بود...غرور...تا به عشقش اعتراف نکنه نم
 وبگم که دوستش دارم...پسر عموم رو...  رمیبگ

 

 وششم+++سهراب ستیب  قسمت

 

بود    زیمهربون شده بود نشستم...اقابزرگ هم سر م بی عج   ایپدر خوانده که تازگ یروبه رو  زیم پش
  لیخواست دل  یدلم م یلیهمه سکوت کرده بودن...خ ز ی م دنیوعمه خانم هم کنار پدر خوانده...تا چ

  ری ام نورو ازش بپرسم اما چندان هم برام مهم نبود...کارخونه رو که به نام م شبشید یدست ودلباز 
که االن مهمه  یز یواسه ماست...چ  شیمدت کوتاه حمال  هینزده بود که برام مهم باشه...فقط 

 ...میمهم تر،نس  نهایا یاز همه  دیوشا ریام ایطرالن... ایدلنازه...

 کجان..هنوز خوابن؟(   هیبرداشتم که اقابزرگ گفت)بق  ریش وانیل هی
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  یحساب با گل فروش  هیکه صبح زود از خواب بلند شد ورفت واسه تصو  ریخانم)بله...ام عمه
  نیرو تحس  زی سحر خ هیجوونا شهیهم خوابن(نگاه اقابزرگ اومد رو من)من هم هی...بقهیواتل

 ( د یفرمائ ی(لبخند زدم)بله شما درست م یموقع است که از وقتت استفاده کن  ن یکردم...صبح ها بهتر

مقام کارخونه رو   تونهیکه م یشیم  یر یمد نی...مطمئنم تو بهترگهیکارخونه رو بهت م یکارها دی_سع
افتاد وناخواسته اخم  دایچشمم به کاوه ول  هویری که هست باالتر ببره(بعد از خوردن ش  ینیاز ا

  دمنگاهش کر دهیباال پر یتا ابرو  هی(با یبه همگ ر ی نشستن وکاوه گفت)صبح بخ زی کردم...سر م
که پدرم فردا   ییدوباره گفت)از اونجا یپاچه خوار  ینبودم...بعد کل یهمگ نیجزءا مطمئنم من

که امشبو همه در   میکرد هیکرا یحی تفر یدارن...ما امشب کشت طیپس فردا بل  یتهران وبرا گردنیبرم
نگاه  رگ؟( به اقابز نیای...شما هم همراه ما ممی ری جان االن م دایمنو ل  یول  میکنار هم بگذرون

به   میبر میودوستاش بر   ریهمراه ام دیبا امیم رترید  کمی...من  هیزد)اره فکر خوب  یکردم...لبخند خشک
نگاهم کرد وبا عشوه گفت)شما چطور اقا سهراب...االن همراه ما   دایشهر...کارم ممکنه طول بکشه (ل

رفت واقابزرگ گفت)چرا   ش(لبخند از صورت امی ب تونمیزدم)متاسفم من نم  یشب (لبخند اروم ای نیایم
 ( یبر   یخوای م ییپسرم...جا

کنم(نگاهم به اقابزگ بود اما پوزخند کاوه رو با چشم   یدگ یبهش رس  دیدارم که با یقرار کار  هی+بله 
؟(تو دلم  یبر   یخوای...همراه دلناز میل یخوب...هر طور ما اری...اقابزرگ لبخند زد)بسدمید رتمیبص

دلناز از پشت   یهو صدای(نی...)نه دلناز رو همراه خودتو ببرمیپوزخند زدم...روبه رو کردن دلناز با نس 
دور وبرا چند تا عکس واسه پروژم   نیهم خوامی...مامیسرم بلند شد)نه اقابزرگ...منم همراهتون نم 

 گفت)البته سالم( یحال ی(کنارم نشست وبا لبخند ب رمیبگ

به همون   قای(اخم کرد واروم تر از من گفت)دق؟یبر  یخوا  یوزمزمه وار گفتم)چرا نم کردم   نگاهش
 نشدم...  چشی هم پاپ ادی(منظورش رو نگرفتم اما زیبر  یخوا یکه تو نم یلیدل

دونستم دوباره از من   ی... نمکردمیفکر م  میمن که نشسته بودم وبه نس ریدر حال رفتن بودن غ همه
  نیپا بذارم...دلناز همراه دورب  ری مالقات رو ز نیکنم وا سکیتونستم ر ی...اما نم خواستیم یچ

 لبتها یکشت می...احتماال از اونور بررمی توکل م ی)من دارم همراه اقاستادی در ا یجلو  شیعکاس 
 (ست ی (متفکر نگاهش کردم)معلوم ن؟یگرد یبرم   ی...تو کدیشا
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کتم   یباال بیشدم،کارت رو از ج  نیسوار ماش اومدم و رونی بود که از خونه ب  میهشت ون ساعت
  ییخواستم بال  یعنوان نم چیچون به ه رفتمی حتما م دی اوردم ونگاهش کردم مسلم بود که با رونیب

 ... ادی سر دلناز ب

نکرده بود  ی ر ییتغ  شیسال ب 5...چهرش نسبت به شهیاز هم  شتریبودم...ب ینشستم ،عصب زی م پشت
...بعد  کردیم  ادهیصورتش پ یازا یبود که دائم رو   یبه لطف هزار تا عمل کوفت وزهر مار  نمیکه البت ا

(ابروهامو به هم  یاومد ی...خوب کردزمیاز قطع کردن تماسش به روم لبخند زد)سالم عز
 رته نه؟( عجله...خانومت منتظ  نقدر یگذاشت)چرا ا زیم  یبرم(دستش رو رو دی دم)حرفتو بزن بایکش

 چشم تو اره( ی+به کور 

  گهی...من دتی حرفتو بزن برو دنبال زندگ می(داد زدم)هستم ...نس؟یبد اخالق نباش نقدریا شهی_م
چرا ...چون من  یدونیداستانا کنم...م نیا ریخواد دوباره خودمو درگ یحوصله ثابقو ندارم ...دلم نم

 گهیوبسته کرد...درست مثل گذشته اما من دبس(چشماش رو اروم باز  نویدلنازو دوست دارم ...هم
خوام مجبورت کنم که  ینم گهی...دزمیتو وزنت باخبرم عز نیخوردم)من از عشق ب یگول نم

وخانوم خشگلش  ری چون سرنوشت ام ی...وبه نفعته که قبول کنهیمن کامال کار شنهادی...پیبرگرد
 ؟(ینتونستم داد بزنم)چ گهید  دیچ یتو سرم پ  یمنه(درد بد یطور دلناز خانم شما تو دستا نیوهم

زدم)اره خوب    ی(لبخند کجیاونجا کن  یاز سهام دارا یکیمنو   دیمال تو بشه...وتو با دی)اون کارخونه با
  نهتوینم  یس یرئ نی...وهمچ سی مدت کوتاه شدم رئ  هی...اما من فقط تا   شهیخوب م   یلیاگه بشه خ

 سر خود سهام دار استخدام کنه( 

  دی...با کنار رفتن سع  ی کارخونه بش  سی خوام تو تنها رئ ی...می...منظورمو نگرفتزمی_نه عز
 ( ؟یچ یعن یگفت...گنگ نگاهش کردم) ی...(بازم نگرفتم چیعیرف

نامه   تی وص هیو میدیکارو م  نیا پ ی منو خسرو ترت مونهی پاک م ایقضا نی_نگران نباش...دست تو تو ا
 نهیا یانجام بد دیکه با یزده بشه وبعد تو تنها کار  ریکه شرکت وکارخونه به نام تو وام میکنی م میتنظ

  دمیرو که من بهت م ییوبا نام واعتبار کارخونه کاالها یاز سهام کارخونه رو به من بفروش  یکه بخش
م که گفت)البته اگه قبول خواستم بلند ش اوردیداشت کفرمو در م گهی( دیاز کشور خارج کن یقانون

  ز یم ی...( دستمو محکم رورهیگی باغ بزرگه وداره عکس م هی یسراغ دلناز خانم که االن تو رمیم ینکن 
(جلو اومد وزمزمه وار  یش  کیبه اون نزد  یحت یکن یم خودی(داد زدم)تو ب یکنینم یکار  نیزدم)تو همچ 
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...پس بعد  وونمیکه من د یدونیکوچولوت...م  یسراغ داداشا رمی بعد دلناز م یوقت ندار  یل یگفت)خ
 تونستمی...کاش مشدی(کاش میدرستو بهم پس بد دینشونه رو بهت دادم تو با نیاول نکهیا

...در دسترسم زنمی شد)بهت زنگ م  ند...بلرهی رو ازم بگ گهی د یکی دوباره  ذاشتمیم  دیالتماسش کنم...نبا
که ازم  ی کار  نی...از ای...از همه چدمیترسیمحکم فشردم...مدوتا دستام گرفتم و نیباش(سرمو ب 

 کردم...  ینم یخواستش رو علن یمتیق چی...به ه ارهی ب  یعیسر رف ییذاشتم بال ی...نم خواستیم

بودم سالها خودمو سرزنش کردم...هر   ری تقص  یکه تو مرگ پدرم ب نیبا ا یکاف ی شدم...به اندازه  بلند
  کاریرو فهرست چ  ومدیهم م یعیجا رفتم هر کار کردم بار گناه رو دنبال خودم کشوندم ...اگه رف

به  زدمی م موبچه بودمو چند بار پا خواستیوضع داغون...دلم م هی...اونم با الیو  دمی...رسکردمیم
 خوام"  یخوام...نم  ی"نمگفتمیوم نیزم

 شهیقفسه دوتا ش  یاونجا نبود بهتر...از تو یبل انداختم ورفتم به سمت اشپز خونه...کسم  یرو رو کتم
 تخت نشستم *"  ی*" برداشتم ورفتم باال...رویدن ینوش

...اتاق  اوردی داشت از پا درم م  کردی که تو وجودم قلقل م ی بدتر بودم...نفرت  شهیحال نبود ...از هم  حالم
دونم   ینم دیترکیتخت افتادم...سرم داشت از درد م یوتنم داغ بود...رو  دیچرخی داشت دور سرم م

سرم   یباال ونی رگ یکه با چشما دمیرو د ییدختر اشنا هی که تو اون حالت بودم اما  دیچقدر طول کش
 نویه بودم ومن اشد وونهی... انواع واقسام صداها...ددادی... سرم صدا مکردی نشسته بود ونگاهم م

 هیزد که با  غ یدستام گرفتم *"از ترس ج نی ...موهاش رو بکردی ارومم م دیدختر با نیخواستم...ا یم
 دهنش رو گرفتم و ...... یدستم جلو

 

 ریوهفتم+++ام ستیب  قسمت

 

که  فتادمیحرف پدر خوانده م  ادیو ظلمت مقابلم نگاه کردم...هر بار که  ستادمیا یبدنه کشت  کنار
 مینبود که سر وکله نس یطوالن نقدریشب ا هی...کاش اون گرفتیشب...خندم م هیفقط  گفتیم
نگاهش کردم منارم   بیاقابزرگ برگشتم ودست به ج یخراب کنه...با صدا ویوهمه چ داشهیپ
برگشته دلناز تنها نباشه تو    نیزنگ بزن به سهراب بب هی فت خونه ...دلناز ر ی")توکل اومد ول ستادیا

 ( زنمی خونه...چون من خدمه رو مرخص کردم(سرمو تکون دادم)باشه بهش زنگ م
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 (ورفت...  ایخوان برامون اهنگ بخونن تو هم ب ی_دوستات م 

..به سمت عرشه  جواب نداد. یبود...به سهراب زنگ زدم ول یاروم شدنم کاف  یبرا  قیتا نفس عم چند
رفت سمت دود   ی...اگه نمزدی م تاریداشت براشون گ ینشسته بودن ومان ز یرفتم که همه پشت م

  لی...کنار طرالن نشستم ودستمو پشت سرش گذاشتم وگفتم)مارو تحوشدیم  یحتما اهنگساز موفق
فکرم مشغول  کمی(لبخند زدم) ن یری گینم لی)شما مارو تحود یخانم خانما(نگاهم کرد وخند  یر یگینم

...برات ضرر داره  ینکش   گاریس نقدریا شهیم ریکرد)ام یاالن بهتر شدم(اخم ناز  دم یکش گاریبود دوتا س
   یمان هلحظ هی(دمیقول نم  یول کنمی م مویظرف برداشتم)سع یموز از تو هیگرفتم و نییبه خدا(سرمو پا 

دهن برامون اواز بخون(با   هی ایب   یکلک موزو بکن نکهی...قبل از ا ری ام گمیبرداشت)م دنیدست از کش
  ایدهن ب هیامشب  ینخوند  یکه ناز کرد شبی...دگهیحرص نگاهش کردم که لبخند زد)بخون د

(وبعد برگشت طرف مامان یشازده داماد نیکنن از داشتن چن فیبرامون خانواده خانومت ک
خنده ومنم فقط به لبخند   ری(همه زدن زده یم یکالغارو فرار  ری ام یعمه خانم صدا نی )باور کنطرالن

  یبخون براشون(موز رو رو ریقشنگه...ام یل یخ ریام یاکتفا کردم که طرالن گفت)اتفاقا صدا یک یکوچ
دست  م گذاشتم وگفتم)باشه(ارش از اون طرف داد زد)به افتخارش بزن کف قشنگه رو(همه برا زیم

ه...بزن(بالبخند پهن رو صورتش شروع کرد به زن  ومنم فاز گرفتم گفتم)ساز س یزدن که رو به مان 
 واسه خوندن 

   ستی ن ی چکیه یداره که تو چشما یارامش چشات

 ست ین ی چکیه یقلبت به جز من جا یکه تو دونمیم

 از غم کنهی داره که دورم م یچشات ارامش 

 کم کم شمیدارم عاشق م  گهیبهم م یاحساس هی

 (به طرالن نگاه کردم وادامه دادم ید یبخش  یارومت بهم خوشبخت یبا چشما تو

 یدیمنم م ادی یرو دار   یوخوب یخوب   خودت

   یبهم عشقو نشون داد نتیری با لبخند ش تو

 یتو بودم که واسه من دست تکون داد  یایرو تو
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  اهام ی تو کل رو یباش  خوامیم ،یبس توخوب  از

 فرداهام (  دیام یباتو باش   رم،یجون بگ  تا

دستاشو به هم  یمجبور  یهم از رو  دایاز کاوه...ل ر ی دوباره به افتخارم دست زدن البت به غ همه
شده بود،به طرالن نگاه کردم   تی اهم یوقت بود برامک ب   یلیخ گهی...که البت مهم نبود برام...دزدیم

  نگی)دوپت در همش گف  یگذاشت وبا اخما زیم یرو رو  تاریگ  یحاال...(مان یدی که رو به کاوه گفت)د
صورتم    ی(لبخندم رو روزمیعز ی قشنگ خوند یل یاصلن( طرالن نگاهم کرد)خ یکرده باووو...قبول ن 

 یها یوتمام خوب کردمیدختر نداشتم ...از خودم کم م نیا یومهربون  یبه پاک یشک چینگه داشتم...ه
تو   ین اهنگو برایها بود)من ا ن یبهتر ستهیشادختر با اون قلب پاکش  نیزدم،ایرو به نامش م ایدن

  نویجرئت ا یگفت)فکر کرد  یشهر رو روشن کرد...با اخم مصلحت هی شدیخوندم ...( با برق چشماش م 
 (ی)طرالن...تو که حسود نبوددی(اقا بزرگ خندیبخون یا گهیاز من واسه کس د ریغ یدار 

اهنگ بخونه چشماشو از کاسه در  یا گهیاز من واسه کس د ری ....اگه بفهمم غای _حسود شدم تازگ
 وفتم)هم حسود شده هم خشن...( دمی(بلند خندارمیم

طرالن   نیدلنش یومن فقط محو خنده ها دنی( همه خندگه ید هی ا یدیبا شما سع ی)عاقبت زندگ یمان
 بودم...

 

 دلناز 

 

ومنگ به دور وبرم نگاه  جی.گخورد اروم چشامو باز کردم.. یچشمام م یتو  میکه مستق  ینور  با
  بی...با درد عج دیباهم سوت کش کجای صبح شده بود...خواستم بلند شم که تمام تنم   یکردم... ک

...دستمو هیگر ری بلند زدم ز تی خودم تو اون وضع  دنیکه تو دلم داشتم بلند شدم که با د یب یوغر
  یحموم...رو یورفتم تو دمیچ یهق هقم بلند نشه...پتو رو دور خودم پ یدهنم گرفتم که صدا یجلو

دلم رو   ی...دو دست شدیم شتری زدم دردم ب  یکردم...هر بار که هق م هینشستم واز ته دل گر نیزم
 سهراب بلند شد)دلناز   یمحکم خورد به در...زبونمو گاز گرفتم که صدا یکی که  دمیچسب

 زدم)ولم کن...تنهام بذار...   غیکن درو...با تو ام...(ج باز
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چته(نفس زنان بلند شدم وردو باز کردم که   نمی بب ای...بزمی درو باز کن عز ایب  کنمی _دلناز خواهش م
 ومدیکه به زور از ته حلقم در م  ییافتادم وبا صدا هی(دوباره به گر؟ینگران تو چشمام نگاه کرد)خوب

 کثافط...   ی...چه خوبیگفتم)چه خوب

(دستمو گرفت وکشوند یخوایاز جونم م  یخوام ...دست از سرم بردار چ یزدم)نم غی _اروم باش(ج
...صبر کن االن یگفت)اروم باش لعنت تی دور خودم گرفتم که با عصبان ی...پتو رو دو دست رونیب
...دو دست لباس  کردمی م هیکرده بود...گوشه تخت مچال شدم از درد فقط گر خی دکتر ...(تنم  برمتیم

(سرمو تکون دادم یکن یم هیگر یدار  نمیبب   امیبپوش...ن  نارویتا موقع ا رونی ب رمیجلوم انداخت)من م 
 رفت...   رونی وب دیتو موهاش کش یکه دست

 هینقدرگریا شهیداد زد)م  یطاقت یکردم که با ب  هیگر نقدری...امردمینشستم داشتم از درد م نیماش یتو
 یباال یخورده بودم اونوقت اومد  شهیش هیحالم خوش نبود  شبید یدی...غلط کردم بابا...دینکن 

 ...(  یسرم واسه چ

معلوم بود بد جورسر درد   دیکش شی شانیپ یگفتم)داد نزن...(دستش رو محکم رو هیگر با
که   رهیشدم...خواست دستمو بگ  ادهیترمز زد ،اروم درو باز کردم وپ  مارستانیدر ب یداره...باالخره جلو

 بود خودمو رسوندم به اورژانس.   ینذاشتم وبه هر سخت

  تیشب تمام نگم داشتن وبهم سرم زدن...اما وضع ک یخونه ،دردم کمتر شده بود  میبرگشت یوقت
کلمه هم با سهراب حرف نزدم...منه احمقو بگو نگرانش شدم   هی یحت گهیصال خوب نبود...دا میروح 

تخت   یورو  دمی...شالمو از سرم کش رفتمی توکل م یهمون موقع همراه اقا دیسرش ...با  یاومدم باال
کاش   یدادن...ول یلفتش م نقدریکه ا کردنیم کاریبود چ  ومدهین یچک ی ...هنوز ه دمیدراز کش

  کاریخدا...چ یمردم...ا ی...از خجالت مشدمیباهاشون روبه رو م تیوضع نی...چطور تو اانین
خوام(جوابشو   یکنم...سهراب به سمتم اومد وپتو رو انداخت روم ،سرمو برگردوندم که گفت)معذرت م 

صدام   ی داشت یکه برگردن تا اون موقع کار  زنمی...ازش دلخور بودم...بلند شد)بهشون زنگ مدمندا
 هیرفت ،صورتم رو با پتو پنهان کردم وبا گر رونی ...(وب یخودت بلند ش  یار یدر ن  ی...سرتق باز کن

 گفتم)لعنت بهت..( 

رو هم راه ندادم که اخر سر طرالن    یکس ومدمین رونیشب که همه برگشتن سه روز تمام از اتاق ب تا
شکمم    ی(دستمو رویا ما قهر ب  نییپا  یایسرم وپتو رو از روم برداشت)تو چته...چرا نم یاومد باال

 ( نیگذاشتم)طرالن منو ول کن برو...افر
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(خواست بلند شه که داد زدم)نهههه(نگاهم کنمیتوکلو صدا م ی...صبر کن االن اقاکنهی _دلت درد م
 نگفتم که با تعجب گفت)دلناز...واقعا؟(  یز یکرد)چرا؟(چ

کردن   هیواسه گر یرمق گهی(درمی میطرالن...دست رو دلم نذار که دلم خونه...دارم م ی_وا
 شد(   ینجور یبرات...چرا ا رمی شکمم برداشت)بم ینداشتم...دستمو از رو 

صورتم گذاشتم وچن  یمن برگشتم...(ودستمو جلو ی...ولگردمیمن برنم کردیدونم... *" فکر م  ی+نم
  نییپا میبر  ای...بیمونیبار اروم سرفه کردم ،با درد تو جام نشستم که گفت)رنگ وروتو نگاه مثل گچ م

 بخور...پاشو(  یز یچ هی

کباب شده   یماه  یبو  دمی(به زور بلندم کرد)حرف اضافه نزن(به باغ که رسکشمی من خجالت م امی+نم
به به بالخره چشممون به جمال دلناز خانم روشن شد...با  کرد...عمه با لبخند گفت)   کیاشتهامو تحر

(همه نگاهم کردن که من فقط تونستم لبخند  ؟یر یگ یازما چرا فاصله م یشوهرت قهر کرد
بخورم   کرد ی وبه زور مجبورم م اورد یچند روز فقط برام غذا م نینگاهمم نکرد...ا یبزنم...سهراب حت

نگاهم   یودن...اقابزرگ ،عمه،پدرم که با نگران...همه بمینشست زی ...با طرالن پشت منیهم
  هی یومان  دنیچ زوی...مکردنیدرست م یوارش که داشتن کباب ماه   ی...سهراب ومانری...امکردیم
 ... دهی...رنگتون بد جور پردیمن گذاشت وبا لبخند گفت)بفرمائ یجلو   یماه بزرگ کهیت

باالسرت ...نگاه کن چه به روز   میای ب  یسه روزم نذاشت نی...تو ا ینکنه سرما خورد ی_عمه)انگار تب دار 
  مینیب یتو یماه ی(وچنگال رو برداشتم که بوگه ی...(سرمو تکون دادم)االن بهترم دیخودت اورد

ونگاهم   اورددهنم گرفتم که سهراب باالخره سرش رو باال   یدستمو جلو عیشدم...سر یجور  هیو دیچ یپ
بذارم دهنم احساس کردم االنه که  یماه کهیت هیا خواستم کرد...همه مشغول خوردن شدن ومن ت

 ...دمیبلند شدم وبه طرف عمارت دو زی ...به سرعت از پشت مارمی باال ب

 

 وهشتم+++سهراب ستیب  قسمت

 

انداختم وبلند   زیم ینگاها به طرف من برگشت...چنگال رو رو ی...همه دنشی بلند شدن دلنازو دو با
 هیعق زدنش کل خونه رو گرفته بود...شانم رو به چهارو چوب در تک  یشدم ودنبلش راه افتادم...صدا
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 گهی...درفتخوب باشم...ابروم   ادی )حالت خوبه(نگاهم کرد)بهم مبهامی ج یدادم ودستامو هم کردم تو
 سرمو بلند کنم( تونمینم

باشم(نفس    نجایخوام ا ینم گهیو ببر تهران...دنشست)من نیزم  یرو هی(با گریکرد کاری+مگه چ
 )منم(دمیکش ی قیعم

 *** 

سپهر بلند   یمبل انداختم که صدا یرو پا بند نبودم...خودمو رو  یخونه رو باز کردم...از خستگ در
کردم)االن نه سپهر...برو   یحوصله ا  ی(پوف ب؟یماهم افتاد ادیعجب خان داداش...باالخره  یشد)چ

  ری...تو وام ی بدخبر به من  هی دی...نبایده روز کجا رفت نی)معلوم هست تو استادی(جلوم ااد یبذار باد ب
اخرت باشه صداتو واسه  یزدم)سپهر دفعه  ی...د به منم بگو المصب(لبخند محونیکن ی م کاریچ نیدار

   زیم یپا نمیش یشدم م  داریب یقتچشمم گمشو...و یباال...حاالم برو از جلو  یبر یمن م

ملت   نیلب گفتم)بب ریزدم وز یغلت  میزنگ گوش ی...هممم؟(وبعد چشمامو بستم که با صدا ییبازجو
 جواب دادم)بله...   ی(با اوقات تلخانه ی میمرگمونو بذار یکپه  قهیدق5 هیما  ذارنیم

...صدامو صاف کرد)سالم کردی کرده بود ولم نم دیاقابزرگ بد رومن کل  نی)سالم سهراب جان...(ا 
 ( گذره؟یاقابزرگ...چه خبر...بدون ما خوش م 

  زی خ میکارخونه؟(تو جام ن یایب ی رس یم  یتهران...ک میاالن برگشت نمینداره ..واسه هم یی_نه واال صفا
 ( نیشدم)هر موقع شما صالح بدون 

  5بعد  قی که دق دمیردن دوباره دراز کشخوب پسرم ... پس فردا صبح منتظرتم(بعد از قطع ک  اری_بس
اسم دلناز برق به تنم وصل   دنیبرداشتم که با د زی بلند شد...به طرفش خ میدوباره زنگ گوش  قهیدق

 کرده بود...  یاشت یعنیشد وتو همون حالت موندم...

 برگشتن(  ناینداشت معلوم بود هنوز ازم دلخوره)اقابزرگ ا یحس چی+بله(لحنش سرد بود...ه

 ببر(  نجایمنو از ا ایاخمش رو حس کردم...ادامو در اورد)ِا...ب ی...(به واضح+اِ 

از   شتریب گهی (د نیبرم ورام خوامیم  ری بگ نیمنو ببر برام ماش  ای باالتر برد)ب کمی+کجا ببرمت(صداش رو 
  چیوحرص خوردنشو دوست داشتم)دلناز تو ه تی ندونستم بماند که عصبان زی کردنشو جا تیاذ نیا
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  شهیمن روم نم ما...ایخالفو تو کرد دونمی(داد زد)اره میفرار کن  هیاز بق یکه حاال بخوا ینکرد یخالف
 ( رمیم شمی خودم تنها بلند م ای یبر ی منو م یایم اینگاه کنم... یکس یتو چشما

رو خاموش کردم    یلت(وبا حرص گوشدنبا  امیلعنت...اماده شو االن م طونی ...بر شکی+تو غلط م
  دهیتر رس حازودی...ترج ستادمیوانداختمش رو تخت...اگه تو جاده چند بار بخاطر حال تهوع دلناز وانم

به   یبزرگ  نکی حوصله در اتاق سپهر رو باز کردم...ع ی...بدمیخواب یچند ساعت م  هیتهران منم  میبود
 در رفت...(  تیکتاباش نشسته بود...اروم سرش رو باال اورد)خستگ یچشش زده بود وپا

  رونی از تنم ب یفصل کتکش نزم خستگ هیرو اختراع کرده  یگوش نیکه ا  ی+من تا اون کس
 باهام(  یدار  ی)کار د ی(خندره ینم

تر(بلند  چه به نیکرد سهیدنبال خودتون ر رمی...امنی..البت با رامریببند برو مال ل ی بار وبند عی+اره...سر
  یعن یبرو  گمیرو مرتب کردم)سپهر...م   رهنشیپ ی قهی(می اومد ری از مال ستیما دو روز ن یچ یعنیشد)

 برو... 

وشلوار    دیسف رهنیبه خودم انداختم...پ ینگاه یقد  نهی(به سمت در رفتم واز ا؟ی_خوب واسه چ
به سپهر انداختم  ینگاه میالبسه...ن ضیعنوان حال نداشتم برم واسه تعو چ ی...به هیکتون مشک

 نبعد خبرتو ری مال نیبر یچند روز  هی...با وجود شما معذبه...نجایا ارمیخوام دلنازو ب  یوگفتم)م
  یخونه  نی بر ن ی)زودتر اگه برگشتستادمیدر ا یوجلو دمی...معطل نکن سپهر ...(وکفشامو پوشکنمیم

 خسرو( 

وتا خواستم   ستادمیپدر خوانده ا یپشت یالیدر و یشدم وبه سرعت راه افتادم...جلو   نیاشم سوار
شدم)کجا   ادهی تکون داد وپ یاومد...سر  رونی رنگش زودتر از خودش ب یچمدون اب رمی شماره دلنازو بگ

 رخواست صدامو بشنوه...چمدون رو عقب گذاشتم وسوا ینم  یعنی نیوا دادی (جواب نم؟یبه سالمت
 ( نالیهرچه تمام تر جواب داد)ترم یشدم)کجا برم(به سرد 

(برگشت )زنم زنم نکن سهراب   کنمی م نیورام  یمن زنمو تنها راه یاگه فکر کرد یساده ا یلی+خ
دلناز   ن ی افتادم)ببروشن کردم وراه   نویوبه بابام زنگ بزن بگو(ماش نالیاعصاب ندارم...منو ببر ترم

 ( یاز همه فرار کن  یتو بخوا شهیباعث نم  نیا  ی ...ولخوامی معذرت م ان ی...من بابت اون جر

  یر یم ینگفتم وبه سمت خونه روندم که گفت)کا دار  یز یچ گهی(دکنمی م کارینداره من چ ی_به تو ربط 
 (ست ین  نوریکه ا نالیترم
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 ( یر یندارن فردا م نی+امروز ماش 

 ابی تا ابا از اس  یمونی م نجایچند روز ا هیدر خونه ترمز زدم) ی(جلو؟یبر ی منو م ی_پس کجا دار 
 تو هم) دمیکجاست(اخمامو کش  نجای...(ذول زد تو چشمام)افتهیب

چند روز    هی)دلناز رو اعصابم راه نرو...دمیشه که محکم مچ دستشو گرفتم وغر ادهی(خواست پخونم
...چرا اصال  یگفت)ولم کن روان هی (تقال کرد که ولش کنم...با گریبرگرد مدیبعد اجازه م  یمونی م نجایا

 من به تو زنگ زدم...چرا دوباره حماقت کردم(

  گردوندمیوکشون کشون برت م  زدمی شهر رو الک م نی تمام ا  یرفت یبلند شد دمیفهمی+چون اگه م
اومدم وچمون   نیینشم(وپا کتمینزد یکه حت دمیبهت م ی من تعهد محضر  نییپا  ایتهران...حاال هم ب

خوام باتو تنها   ینم گهی...من دیکنیشد)همش منو مجبور م  ادهیپ یخانم رو در اوردم...با کالفگ
حق نداشت سرکوفت اون ماجرا رو که من   نیاز ا شتریب گهی(کنترلمو از دست دادم...دیفهم ی باشم..م

 هی رفتمیتا من م گردمیبرم  یبگ یخواست  یبرگردم...م دیشا  یتو حال خودم نبودم بهم بزنه)تو بهم گفت
مانع   یسرسخت اما با دیلرزینگاهم کرد...چونش م تی (درو باز کردم)برو تو(با مضلومگه یقبرستون د

پسر   یبه دور وبرم انداختم که چشمم افتاد به نور  یاشکاش شد ورفت داخل خونه ...نگاه ختنیر
 (میدیرو کش  نمای...اخم کردم)برو خونتون پرده سکردیبازش نگاهم م شی همساده فضول محل...با ن

سنگ برداشتم وپرت کردم سمتش...به پشت افتاد   کهیت هی نی خم شدم واز رو زم  یمعطل ی_خشگله(ب
  یلی خ  نتیماش گمی...میزنی گفت)چرا م هی...با گرادی از سرش داره خون م دمیبلند شد د یووقت

  نهرو رو خو  یزوم باش گهیبار د کی  یزدم که بفهم نویرو مرتب کردم)ا  رهنمیزدن داره(پ نیخشگله...ا
 صورتت...حاال مثل برق بزن به چاک(  ونیرو دکوراس  رمیهمون باال جفت پا م  امیمن ...م ی

مبل نشسته بود...حق داشت ازم   یطور مضلوم رو  نیانداختم...هم یدر اوردم وخونه رو نگاه کفشامو
 ( ارم؟یبرات ب یخور  یم یز یبترسه...رفتم تو اشپزخونه)چ

اشاره   نی اومدم وبه اتاق سپهر ورام رونی زدم وب ی(صورتم رو ابدارمیبرم  رمی_نه...بخوام خودم م 
مال منه...برو تو اتاق من درم از   نمی...ارهی مال ام یکی...اون کمهیکوچ یکردم)اون اتاق مال داداشا

 پشت قفل کن...راحت استراحت کن 

به   عیخوابم...اما هنوز هم باهات قهرم (وسر یم کمیشد)پس من  (اروم بلند شه یمزاحمت نم یکس
رو   ش ی هست که قهر وناز ودلخور زی برام عز یدونستم اونقدر  یسمت اتاق رفت ودرو بست...م
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که حاضر شد دوباره بهم اعتماد   ستی ن لیم  یاونم چندان نسبت بهم ب نکهیصبورانه تحمل کنم..و ا 
 ... شنهادشیوپ میمونه نس یکه حل شد...م هی قض نی...اکاناپه یکنه...خودم رو انداختم رو

 رو گرفتم  ریام یتخت نشستم وشماره  یرو

 ( ؟ییاراده نگاهم به ساعت افتاد)کجا ی)جانم داداش؟(ب 

 )چرا؟(دی...(خندای )امروزو خونه نستادمی(بلند شدم ولب پنجره ارونیب می_با دو سه تا از بچه ها اومد

 (نجایطرالن...دلناز رو اوردم ا یهفته برو خونه   هیکه گفتم تا  نی+هم

 طرالن( یهفته برم خونه   هی شهی _داداش منکه روم نم 

هفته دور وبر خونه  هیتا  یکن یم  یبرو توش...هر غلط ابونیخ یکن بذار گوشه  دایکارتون پ هی+ 
 نشه(  داتیپ

 خونه سامان(  رمی خوب...م یل ی_خ

 کارخونه  میدنبالم باس بر ای +فردا صب ب

 

 

 ریونهم+++ام ستیب  قسمت

 

 میسر تا سر کارخونه رو نگاه کردم...از پله ها باالرفت گهید کباریومن  میشد  ادهیپ  نیاز ماش  هردو
   یز یچ هیکه من گفتم) ستادمیا تی ریدر اتاق مد یوجلو

 یکارا نیا لی دل یکن ی)تو فکر م دمیکش یق ینگاهم کنه جواب داد)بگو(نفس عم نکهی(بدون ابگم
که ماهمش    ییبه ما بده بعدشم از اونجا یحال هیبهم انداخت)البد خواسته  ینگاه  می(نه؟یاقابزرگ چ

از   جوونخانم  هیبگم که در باز شد و یز ی(خواستم چمیکاری البد بو برده که ماب می دور وبرش پالس بود
...لبخند  کردیم  رهیرو به خودش خ   یکه داشت چنان پر رنگ بود که هر چشم یش ی...ارارونی د بدر اوم
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جواب  ی نگاه نی (سهراب بدون کوچکترد یباش  یدیسع ونیاقا دیزد)سالم عرض شد...شما با  یپهن
 ...هستن؟( میداد)هست

 ی(لبخند محونی لطفا صدام کن دیداشت یشرکت...کار  یهستم منش شی ای_بله منتظرتونن...من مونا ن
)نه  دمی(خند؟ ینره تو زن دار  ادتیر ی (بعد از رفتنش سهراب نگاهم کرد)امد ییزدم)باشه حتما شما بفرما

 ...زن دارم خوبشم دارم( رهی نم ادمی

بلند شد وبه استقبالمون اومد)به به ...فقط دوتا   زیکه از پشت م  میستادیاقابزرگ ا  زیم یرو روبه
دستش گذاشتم)سالم (به  ینه(با لبخند دستم رو تو ای  نیکنی مارو اغفال م ینشم نمی مانکن...بب

  یروبه رو م واقابزرگ ه میووقت کم(هر دومون نشست ادهی...کارا زدیمبلمان کرم رنگ اشاره کرد)بفرمائ 
 ( نیگرفتیخودت...ال اقل قبلش مراسم م  شیپ یما نشست وبا طعنه به سهراب گفت )دلنازم که برد

سمت ما(با   نیای)شما ب دی(وبعد خندمونه ینم ایمیجا واسه ما قد دیاقا داماد جد نیبا اومدن ا گهی_د
گذاشت    زیم یرو رو  یگذاشت اقا بزرگ پوشه قرمز رنگ زی م یقهوه رو رو ینیکه س  یر یاومدن مرد پ

 مین یبعدش بب تا...میداشته باش  دیاقا داماد جد هیاره )حاال فعال قر،گفتیرفتن ابدارچ رونیوبعد از ب 
 یکار تو کارخونه  نیطور که مشاهده کرد نینه(به پوشه اشاره کرد)هم ای هست  ایعمر ما به دن

 میوفروش رو دار دیکارخونه بخش تول  ی...ما توهیلوازم خانگ یوبه اصطالح یلوازم برق دیما...تول
شده...(قهوهاش   جدر  فشونیپوشه اسم تمام کارمندا ووضا نیا یرو... تو دیشرکت بخش خر  یوتو

دستتون ...حاال  ادیکامل روش کار ب  یگذاشت)خودم کنارتون هستم تا که وقت  زی م یرو مهیرو نصف ن 
تازه دامادمون ...شما هم از   یکنم به کارا یدگی برم رس دیتوکل هست...فعال من با دمیمن نرس یوقت

 تهیاولو توما نظم   ی...برانیکارخونه رو دار هیشرکت و هی ت یئولبه بعد مس نیا

باالسر کارمندا وکارگرا باشه...فعال تا   تونیکی شهی هم  دیبا  نیچونی اگه شده خانماتونم بپ یحت
  ری رفت که سهراب زد ز رونیاز اتاق ب  یبعد(وبلند شد...کتش رو تنش کرد وبعد گفتن خداحافظ کوتاه

باز   درو (وبلند شد و میدیبه فنا م نجاروی...بدون اون که ما دوروزه ارمردی پ  نیخنده)کجا رفت ا
  ینشست...دستش رو رو ریزمدی وبعد برگشت وپشت م تو اتاق( نیای ...چند لحظه بشیای کرد)خانم ن

 با سرعت اومد )بله ( یتوهم...خانم منش دیگذاشت واخماشو کش زیم

  یکی پدر خانومتون قراره با  یعنی... یعیرف یکجا رفتن؟(به سمت در نگاه کرد)راستش اقا  یعیرف ی_اقا
(خم شدم و  زایچ  نیوعقد وا یگذاشتن قرار خواستگار  یرفتن برا   یعیرف یاز شرکامون ازدواج کنن اقا

کاره  نیهم ا انده بابا پدر خو ولیزانو هام ودستامو به هم قفل کردم)ا یارنج دوتا دستامو گذاشتم رو
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سر   دیی)شما هم بفرما ی(سهراب با لبخند نگاهم کرد وبعد رو کرد طرف منشمیدونستیبوده وما نم 
عصر   نی...من معتقد به قوان شهیاداره م گمیکه من م ینی نه طبق قوان به بعد کارخو نیکارتون خانم از ا

وقف  دیجد   نیخودشونو با قوان  ندهیبتونن تو چند روز ا یکادر کار  یوارم که همه  دی...ام کتاتورمید
همه...شما هم فعال  یعنیخوام با همه اشنا بشم ...همه  یم  نیجلسه بذار هی عایبدن ...فعال سر

وگرنه   نیشیچشم من ظاهر م یجلو  یپوشش در حد شئونات اسالم  کیبعد با  یودفعه  ن یمرخص
)ب..بله...چشم(سهراب هم چنان دادبا تته پته جواب   دیدختره پر ی(رنگ از روخوام یفورا عذرتونو م

  عیسر خواموی که من م یاتاق برگزار کن...فقط هر کار   نی توهم نجایادامه داد)جلسه رو ا یسرد وجد
(بازم سرش رو تکون داد)بله...با اجازتون(وبعد با  اد یعنوان از انتظار خوشم نم چی انجام بده چون به ه

به  ی(دستایر خنده)گربه رو دم حجله ساقط کردیرفت...بعد از بسته شدن در زدم ز  رونی سرعت ب
  خورهیم شتریب  ساییبه ر لتیکه به خرج بدم رو داره...(بلند شدم)تو استا ی)ارزش جذبه ادیلباش کش

کارخونه(بلند شد وکتش رو در اورد)برو   رونیب یبه کارا  یدگیواسه رس رم یطبق قرارمون من م
...من هیک  گهید نیا یوا ی)وادمیرو شن شی این یرفتم که صدا رونیتکون دادم وب یگمشو...(دست
 بابا با چشماش منو  نکهیباشه ا  یامروز  کمی اد ی جوون تر م  سیرئ هی  یع یرف یگفتم بعد اقا

 گفت(  ی)چرا مگه چگهیدختر د ه ی یداد...(وصدا قورت

پسره  ...اون  یکیبد اخالقه سحر ...فکر کنم کلکمون کندست...کاش جاشو بده به اون  یل ی_خ
اون  ادتهی زنهیکه درست با زنش مو نم  دیجد سی رئ نیاخالقش بهتره درست مثل خود طرالنه...ا

...واقعا که خدا خوب بلده در وتخته رو   شدیعسلم خورده نم  گیهار تا داومده بود شرکت با چ یسر 
 هیهم با  ش ی بلند شد ،دختر کنار  زیوبه سمتش رفتم...مثل برق از پشت م  دمیجور کنه(اروم خند  اهمب

  خیخانما...ب کنمی م تینص هیگفتم)بهتون  یا ینگاهم کرد...با لحن خشک وجد  دیسف یرنگ ورو
موش دارن به   وارایباشه د  سشیرئ  یدیکه سهراب سع ییچون تو جا نینکن بتیغ یدیسع یگوش اقا

اخرتون  یوارم که دفعه  دی ...اما امرسونمی بخشم وبه گوشش نم یم نبارویبت من...حاال ایه
تکون دادم وبه   ی...دسترهیخودمو گرفتم که خندم نگ  یجلو  یلیخ  فتادنیداشتن پس م گهیباشه(د

 یبود ومثل من که مراعات کارمندا  تیریمد یبرازنده  یط یر هر شرارفتم...سهراب د  نیسمت ماش 
طرالنو گرفتم وپشت   ی...شماره زدیچوب م هینداشت وهمرو با  یرو در واس کردمی رو م  یشرکت هان

 یروز کار   نی...اولریجواب داد)سالم ام یصداش تنگ شده بود با خوشحال یفرمون نشستم...دلم برا
 چطور بود( 
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 دربند(واروم اضافه کردم)فقط خودمو تو(  میناهارو بر رونی ب ایحاال ب  زمی بود عز ی+عال

 

 ام+++دلناز یس قسمت

 

بود...به سمت اشپزخونه رفتم که   10خواب که بلند شدم سهراب نبود...به ساعت نگاه کردم راس   از
مشت اب به صورتم   ...با غرغر از پام کندمشون ورفتم تو اشپزخونه وچندپسیچ یپام رفت رو نرمه ها

 هیروبه روم...واقعا که چها ر تا مردو تو   امتیتازه چشمم افتاد به ق ییرایبرگشتم تو پذ یزدم...وقت
   یخونه تنها بذار 

رو   ی...به سمت اتاق رفتم وجارو برق یر ی بگ لیاون خونه رو با اغوش باز تحو یجنازه  دیبا گهید
مز که مخصوص کار بود...تا حاال خودم کار نکرده بودم  داشتم با شلوارک قر یچسب یمشک  زی اوردم...بل

...بعد از جارو   دمیالبته به لطف خاتون سر رشته داشتم...به زحمت همه جارو جارو کش  یتو اشپز  یول
 دهیکه از خاک د زای م یر ی...رفتم سراغ گردگ زایچ  نجوریوا   پسیکردن اون همه پوست تخمه ونرمه چ

عالمه   کی  زی م یمبل افتادم... رو یرو  یمبل رو سر جاش گذاشتم واز خستگ ی...کوسن هاشدینم
  ی تا م ینخ بر داشتم ول هی گاری...از داخل پاکت سیگار یودوتا جا س  گارویس یورقه پاستور بود وجعبه 

خواستم بکشم چشمم افتاد به چند تا قاب عکس...بلند شدم ونگاشون کردم...به عکس چهار  
نگاه چه   ناروی...ادمیبود خند  نیسپهر ورام هیای بچگ  یجانم (عکس بعد ی)البخند زدم شونینفر

که البته معلوم بود همون  دیدرخش یبود که صورتش م ییبای عکس خانم ز ی...وعکس بعدنیگوگول
عکسا   یخونه رو  یف یپدرش...با وجود کث  یعنیسهراب بود  هیکه شب  یخانمه...ومرد قد بلند دیخورش 

چهار برادر    نیا یهست که برا یخونه وزندگ  نیتو ا یز یچ هی یعنی نیکه ا زدی برق م یز ی کامال از تم
 هیوجود داشت... وردنواسه خ زیباز کردم...همه چ   خچالویمهم باشه...به سمت اشپز خونه رفتم ودر 

حال   هیو دی چ یپ  مینیتو ب   یترش یبرداشتم ودرشو باز کردم وتا خواستم بخورم بو  تونیز یترش  شهیش
 ی...به لبه یبهداشت   سیسمت سرو دمیگذاشتم ودو خچالی  یرو تو شهیبهم دست داد ...ش یبد
که  سی...از سرو رگمهخدا من چه م یناغافل چند بار عق زدم تا حالم بهتر شد...ا دمیکه رس نکیس
  یز یخواستم برم چ یربع به دوازده بود م هیکاناپه نشستم وساعتو نگاه کردم... یاومدم رو رونیب

 درست کنم اما اصال حوصله نداشتم...
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خاص...از جام بلند شدم وپرده هارو کنار زدم وپنجره رو   یبو  هی دهیرطوبت م یخونه بو  کردمی م حس
لبه بام   یشده بود ورو یچی پپسر بچه نسبتا چاق که سرش باند   هیباز کردم که روبه رو شدم با 

  یجون یهستم خوشبختم(لبخند ب  ینشسته بود...بهم لبخند زد )سالم خانم ...من نور 
  یل ی(اخم کردم وخگه؟ید نی...(خواستم پرده رو بکشم که گفت)شما خانم اقا سهراب هستونزدم)ممن

بلند شد   نم یماش  یصدا هوینه؟(  ستیزد)مبارک باشه...خودش ن یگفتم)بله(بازم لبخند کشدار  یجد
گفت)تو چرا اونجا   کردمی اومد وبه من که بهش نگاه م نیی پا نیسهراب از ماش  یا هیچند ثان هیوبعد 

که با ترس    یبا اخم برگشت طرف  نور  دمی(پرده رو انداختم که دنمیوضعت برو تو بب  نیبا ا یستادیوا
ورفتم طرف    دمیخونمون(خند  رمیوگفت)غلط کردم سهراب...االن م کیکوچ وارکیپشت د دیپر

 اشپزخونه...

 

 طرالن

 

  هی...(درو باز کردم که گفت)شهی(لبخند زد)خواهش م زمی خوش گذشت عز یلی رو باز کردم)خ  کمربندم
جلو اومد وزمزمه وار گفت)من...به  کمی(دمی(درو بستم)قول م؟یگیسوال ازت بپرسم بهم راستشو م

  یم  نمیوارتوس وانهیکانادا(تو دلم لبخند زدم...قلبم د ای وهرت...برات مهم ترم عنوان ش
 که نرم؟( یخوای ازم م یعنی)دمیکش یق ی...نامحسوس نفس عمدیتپ

ندارم...فقط  ی،من مشکل  یفکر کن یخوای...البته اگه م یبه عنوان شوهر قبولم کن خوامی_اره ...م
هوا   یدونم چرا اما ب ی...(نم یانتخاب کن  ویک ی تی بچگ یمنو ارزو نیب خوادی...دلم م یبدون خوامیم

 ( یکه بر  ذارمیمتو چشمام نگاه کرد)  ی)واگه انتخابم کانادا باشه؟(سکوت کردم...با لبخند محودمیپرس

تر شد)من دوستت   قی(لبخندش عمرمی بگ میتصم تونمی...تا جوابشو ندونم نم هی _حست نسبت بهم چ
کنم که بگم منم اندازه  یکردم نتونستم خودمو راض یخوشبختت کنم(هر کار  تونمیکه م دونمیدارم...م
  ینم ردنفکر ک دونستمیشدم...اما م ادهیپ ن ی(واز ماشکنمی دوستت دارم ...فقط گفتم)فکر م ای تمام دن

حسه  نیکه بهش دارم فقط عشقه...فقط عشق...ا یو تنها حس کنمیم یهر کار  ری خواد من بخاطر ام
وقت به    چیتخت نشستم ...تو تمام عمرم ه یاتاقم ورو یکه تا االن منو سِرپا نگه داشته...اومدم تو

 ( کردمقلبم گذاشتم واز ته دلم خدارو شکر  یاندازه خوشحال نبودم ...دستم رو رو نیا
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به  یاونقدر  دونستمیناز هنوز خبر نداشت...منمونده بود ودل دیعمو سع یتا مراسم  نامزد  یز یچ
واقابزرگ ازم خواسته بود من باهاش   ادیبا ازدواجش کنار ن   ایسادگ نیپدرش وابسته هست که به ا

 میذاشتمشترک منو دلناز ...بهش زنگ زدم وباهم قرار گ ی از دوستا یکی  سایصحبت کنم...با اومدن پر
 ... می نیپارک همو بب  یکه تو

کالس   ادتهیاز االن استرس گرفتم ... یبا خنده گفت)وا یتو پارک...که پر  مینشست یوب چ مکتین یرو
دلناز فحش داد...(با خنده سرمو تکون دادم)اره...دلناز   یاز بچه ها به بابا  یک ی مونوییاول راهنما

چه  یطر  یگفت)وا جانیبا ه یوپر  میدی(هر دو خند ومدیمدرسه ن گهیدختره د دیصورتشو ناخن کش
کنه مثال...دلناز   کاریچ خوادی...(اخم کردم) مزنمای...منکه الم تا کام حرف نم  یبهش بگ یخوایم یجور 

 پدرش دخالت کنه(  یازدواج کرده وحق نداره تو زندگ 

...دلم برات  یلند شد وبا لبخند گفت)سالم دل یکه پر  می_چرا حق ندارم(هردومون هم زمان برگشت
  یگفت)اره از زنگ زدنت معلوم بود...(پر  یکردن که دلناز با دلخور بغل  گرویتنگ شده بود(وهمد

...چشمت به شوهرت افتاده  طونیش  یگفت)تو مگه به فکر ماهم هست طنتیلبخندش رو خورد وبا ش
رو   ختهیر  روی که طرالن خانم همه چ نمیب یچمن ها نشست )م  ی(دلناز رویبابارم فراموش کرد ی نهخو

 میچمنا نشست یرو  یبلند شدم وهمراه پر  مکتین یفرارم گفته بهت(با لبخند از رو لی مثلث...البد دل
چند   نمیبب...حاال بگو  رونی ب دمیزبونش حرف کش   ریداغ از ز میگفت)بعله که گفته...من مثل س یوپر 

از ته   ساتوی اون گ ارمیم  رتی ماهته(صورت دلناز درهم شد)زهر مار...}به من نگاه کرد{طرالن تو خلوت گ
 با سهراب روت اثر گذاشته...  یکه زندگ نمیب ی)مدمی (خندتراشمیم  رمیگیم

فکر  یکه گفته دوستت داره وتو بهش گفت دمی اقا...شن ریبا ام  یکن یم  فی...خوب ک  ی_تو چ
چه  نمیگفت)بگو بب  ینازک کرد وبه پر  ی(پشت چشم؟ یدون ی(مات نگاهش کردم)تو از کجا م کنمیم

به من نگاه کرد)اره اره...اتفاقا بحث   ی...نه؟(پر  نی زدیمن حرف م  یدر مورد بابا نیخبرا...داشت
 افتاده؟(  یبابام اتفاق یمن ثابت شد)برا یجون بگو(نگاه دلناز رو یبود...طر  ینی ریش

  یراه کس نیداره ...واگه تو ا  یفرصت زندگ کباری یکه  هرادم یدونیدلناز...خودت خوب م نی+بب
هر روز صبح بخاطر زنده   دیبزنه چون خورش  شویزندگ  دیشه وق دینام  دیهمسفرشو از دست بده نبا

  یتو برا یحرفا  نی(سرش رو تند تند تکون داد)طرالن...امیکن یزندگ   دی...پس با کنهی بودن ما طلوع م
 برو سر اصل مطلب(  رونیب  ایب  تی فاز روان شناس نیارزه...حاالم لطفا از ا ینم  یچیمن ه
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عقب تر   کمی یصاف وصامت نگاهم کرد که پر  یداره ازدواج کنه(چند لحظه ا میتصم دی+عمو سع
 (میری جا سنگر بگ هینشست)طرالن...بدو...بدو تا منفجر نشده 

 )واقعا که شرم اوره(  یرو پرت کرد سمت پر  فشیازدواج کنه؟(ک خوادیمن م ی_بابا

  هیخانم خوب یل یخ  دمیداره دلناز...اتفاقا من فرحنوش خانومو د یق زندگشرم اوره دلناز...اونم ح ی+چ
واقعا  گهی د نباری(ا هییشرکته ...ماجراشون جد یرایازمد یک ی...شهیعمو م یبرا یمطمئنم همسر خوب 

گفت)دلناز   یبا لحن اروم یبه من نگفته...(پر  دونستهیسهراب مارموز م  یعن یمنفجر شد)شرکت...
در   یرو از بغل پر   فشی رفتارات واسه اون بچه خطر داره...(با حرص ک نیوم باش اجان فدات شم...ار 

...بچه کجا  یگیشر وور م  ی...چسایزد)دهنتو ببند پر ی چند ضربه اروم به صورت پر  فشی اورد وبا ک
به هم  شامو یارا...یامازون  یبا حرص گفت)وحش یرفت که پر  ابونیبود(وبعد بلند شد وبه سمت خ 

در   دهیورپر نیبه تو...خودش که جرئت نداره با ا دهیکارسخته م یتحفه...اقابزرگ تو هم هرچ ختیر
دلناز جرئت نکرده بهش   نیا  هیایباز وونهی...مطمئنم اون شوهر طفل معصومشم از ترس دفتهیب

 دنبالش(  می...پاشو بریزن یچقدر حرف م  یبگه...(کالفه نگاهش کردم)پر 

 

 دلناز 

 

 یگفتم)اومدم اقا ستادمویا شیا ین ز یم یم وبه سمت کارخونه راه افتادم...روبه روشد ادهی پ یتاکس از
  کی...تبر نیبلند شد)سالم دلناز خانم...خوب هست زش ی(نگاهم کرد واز پشت منمیرو بب یدیسع

 (؟یدیسع یباالتر بردم)هستن اقا ی...(اخم کردم وصدامو کمگمیم

نشسته بود وبا چند نفر صحبت   تی ریمد ز یرو سر شانم انداختم ورفتم تو اتاق...پشت م فمی _بله(ک
...من دی من اروم گفت)شما بفرمائ دنیبودن برازندشه،که با د  ریلحظه فکر کردم چقدر مد هی کردیم

 مدناو رونی (هر سه مرد باهم از جاشون بیعیرف یبا حضور خود اقا دمیم پی ترت یا گهید یجلسه 
وبه من  کنهیپدرم  داره ازدواج م یدونستیگفتم)تو م یبلند بای تقر یرفتن که من باصدا نروی وب

 جواب داد)اره...(   لکسیر  یلی(خ ینگفت

 ( ره ی زن بگ خوادیبفهم پدرم م  دی...من نبای+پس چرا به من نگفت
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نه(بلند شد وروبه روم   گذرهیکرم رنگ نشستم)خوش م  یمبل ها ی(روید ی_خوب االن که فهم
داره  میموند...روبه روم نشست)پدرت تصم  رهی رنگش خ  ینشست...چشمم رو کت وشلوار طوس

 ( یش یمحسوب نم ی زندگ نیوتو جزءا شهی مربوط به زندگ مشیتصم  نیازدواج کنه...وا

ضح  وا نیحرفمو خوردم...معلوم بود...از ا ی...(ادامه ستی خودمون معلوم ن فی +سهراب ما هنوز تکل 
 یدرست حرفمو بزنم ...دلخور  تونستمی...چرا نمرفتی نفسم براش م نکهیتر که من دوستش داشتم از ا

 شهیروز معلوم م  هیباالخره  ی )همه چزدی ...اونم درست حرفش رو نمکردمی رو تو نگاهش حس م
 (ی...همه چ

 

 +++سهراب کمیو  یس قسمت

دسته مبل انداختم   یخسرو...کتم رو رو یرسوندن دلناز به خونه اومدم خونه  بعد
بود...با حرفاش   نی دلناز بدجور برام سنگ یونشستم...خدمتکار برام شربت اورد که بر نداشتم ...حرفا

...دائم منو دست گهی جور د کیکه  ییجور بود وحرفا کی...با نگاهش که زدیم شمیات
 ی... خشم وگذشته یمن باش  ی تا ابد تو خونه  خوامی که بهش بگم که م مدار  می...تصمنداختیم
غالت   خواستم یخواستم بگم که م ی...مگهیطرف د هی طرف وعشق من نسبت به خودت  هی اهمیس

 بذارم اما دل باختم...بدم باختم... 

ه شده(بلند شدم که طبق معمول منو ب  نیسنگ تی...سا سیی ...جناب رنجاستیا یک  نی_به به بب 
...فردا  هیالواط یکه پ  رمیشده ام اد یپسر(ازش جداشدم)کارام ز ی)خوش اومددیاغوش پدرانش کش

 ( یچ  یعنیومن گفتم) میتازه داماد(نشست رسهی)به عقدش نمدی...(بلند خند هیع یمراسم عقد رف

ابروم رو باال   یتا کی (میکنی م ریتو وام میتقد یکارخونه رو دو دست یعال ینقشه  کیطبق  می_منو نس
 خسرو(   خورهی...فازتون به هم نممی...تو ونس شنومی م دیجد  یدادم)حرفا

 ( لمی)منم که وسدمی که االن مهمه هدفه که مشترکه(بلند خند یز ی شو...چ الیخ ی_فا زو ب

رو دست   یساز یم  یزندگ  یش یکارخونه م سی رئ ی دیبه دلناز...جونش رو نجات م یرس ی_تو م
گرفتم در حد   ادی... خوامی(حس از بدنم رفت)تمومش کن خسرو...من کارخونه وشرکت نمیعیرف

 خودم بپرم ... 
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من خودم فردا   یانجام بد یکار  ست ی نکن...تو قرار ن یخانومت باز  ی لی_احمق نباش پسر...با جون ل
  دمیم یی بها هیتو  ندهی...من واسه ساختن ا کنمی...کارش رو تموم میطرف پل مرکز  فرستمیادم م

...هر بار که چشمم کشهیذارم خسرو...عذاب وجدان منو م ی (بلند شدم)نمه یعیوبهاشم جون ناقابل رف 
 ( کشهی دلناز احساس گناه منو م یتو چشما فتهیب

شدن عموت از خونه شد ودنبالشم   یداشته باشه که باعث فرار  یکس  دی_احساس گناه رو با
خوشش  افتونی ...از قریونه رو داده دست تو وام چرا کارخ یعیمنوچهر رف یکنیپدرت...فکر م 

همه حق توئه پسر...تمام اون   نایاومده...اون پدر بزرگتونه بدبخت...مثل اشغال پدرتو از خونه رونده ا
خضعبالتش قهقهه  نیکه به ا گشتمیم یز یچ هیمال شماست(ذول زدم تو چشماش...دنبال  یدگزن

  نی(نشستم رو زم یگ ینگاهش نبود...دستم رو به دسته مبل گرفتم)دروغ م یتو  یز ی چ چیبزنم اما ه
(کنارم  یگ یاقا بزرگ...داد زدم)دروغ م ی...نگاه پدرم...پسرم گفتناگرفتی...دوباره داشت بدنم گر م

  هیمدت مثل  نیداره( تمام ا تی پرس وجو کردم اما متاسفانه واقع  یلیتلخه ... خ قتی)حقشستن
  هیگونم افتاد سرم رو به مبل تک یناغافل رو  یرد شد...قطره اشک چشمم یاز جلو لمیف

 شهی)باورم نم  دمیچشمم بود ومن نفهم یدادم...نگاهش...حرفاش....اخ...تمام مدت جلو
شونم  یخوام که باور کنم(با لبخند دستش رو رو  یونم  تونمینم اتو یچرند نیا کدوم از  چیخسرو...ه
(دستمو به سرم  زنمیوقت رو هوا حرف نم  چیمن ه یدون یداره...تو که م تی همه واقع نایگذاشت)ا

درست راه برم....مست نبودم اما تعادل  تونستمی...بلند شدم اما نمشدیگرفتم...داشت از درد منفجر م
 دیکشتن سع یکن ی رو گرفت)بمون حالت که جا اومد برو( کالفه نگاهش کردم)فکر م تمنداشتم...دس

...با  میست(سرش رو تکون داد)البته...(لج کرده بودم...با خودم...با زندگ به صالح ما  یعیرف
  دیخوشبخت شدن با یکه برا هیی ...تمام اون ثروت مال منه...تنها بهانهیراه هم نی وجدانم)اره...بهتر

برام مهم   گهیداشت ...د یبی ...(چشماش برق عجیزندگ  نیتموم کنم...وا دیپرداخت...حسرتامونو با
تموم   یگذاشت ما تو حسرت ها یپدر پدرم بود ...ول  یعی منوچهر رف  نکهیبا ا دمی کش یسخت نبود...من

 ...میغرق ش مونیزندگ ینشدن

کجابود اما   دونمی(نم ر؟یام هیشدم که تلفنم زنگ خورد جواب دادم)چ نیاومدم وسوار ماش رونیب
فقط  قه،یدق5  خواستی...چقدر دلم مدمیشن یرو درست نم  ریام یخنده اونقدر بلند بود که صدا یصدا

  ییجا هیبرو   ر یحوصله گفتم)ام  یاز ته دلم قهقهه بزنم...ب  ینجور یدور وبرم ،ا  یاز ادما قه،فارغیدق5
داداش(نفسمو   یینبود)کجا یاز سر وصدا وخنده خبر   گهید یا قهیصدات درست برسه(بعد چند دق

 ( ؟ییفوت کردم)قبرستون...تو کجا
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شماهم اومده...(تو دلم پوزخند   الی ...اتفاقا ع مین ینامزد پدر خوانده رو بب ایعیرف  ی+من اومدم خونه 
 ی(اقابزرگ...کجابودره یگیاقابزرگ سراغتو م نجایا ایبود؟)پاشو ب نی شدناش هم یرت یزدم،ته اون غ

...از  امیب تونمینم میی)االن جایشی که حاال دل نگرون من م  میوزنده شد میصد بار مرد یما روز  یوقت
نزدمو فورا قطع کردم ...عزمم راسخ شده بود که  یحرف  گهیبگو(د  کیطرف من به پدر خوانده تبر

 ... رمیبگ  یعیرف  دیسختم رو از سع یجبران تمام زندگ 

لحظات اخر کنار پدرش   نیهنوز ور دل پدرش نشسته بود...تو ا یعنی نیخونه ...دلناز نبود وا اومدم
کنارش نموند...خوابم  شتریداشته باشه که چرا ب  نویبعدا غصه ا خوامی بمونه بهتره براش...نم 

 دادیعذابم م ازدلن  نیعطر دلنش یبو  شتری...بدمیکش یم گاریس ای رفتمیراه م ایعنوان... چی...به هبردینم
 هیدود به ر نقدری...استادمی...لب پنجره اکنهی م کاریبفهمه منم با خسرو همدست بودم چ یروز  هیاگه 

  دیسر سع  ییاصال برام مهم نبود چه بال گهیمبل نشستم...د یدر اومد...رو دیهام فرستادم که خورش 
نم  کار ک یوبرم شبانه روز  بزنمدرسمو  دیتمام ق کسالیگرفتم  میکه من تصم یچون زمان  ادیم  یعیرف
 مهم نبودم... یکس یبرا

  هیزدم ورفتم کارخونه...منتظر   یمشک پ یبهتر شداما چشمام کامال سرخ بود...ت یحالم کم باالخره
نشد ومن  چمی پاپ یکنم...خوشبختانه اون روز کس یسرش خال کجایبهونه بودم که تمام خشمم رو 
  یدگ...زندادمیم انی پا میزندگ یرسما من به حسرت ها   5ساعت  نکهیتمام مدت تو فکر بودم...فکر ا

  ی...با تمام اون همه ثروت هانکردمیسفر م  یوطرالن رو راه ریمساختم ...ام نی سپهر ورام یبرا  یخوب
م ...البته ما به عنوان داشت یخودم نگه م یبرا شهیهم  ینشوندم...ودلناز رو با  یرو سر جا م میونس

...تمامش رو...در تق تق  خواستمیثروت رو م نیاما من تمام ا میداشت نجایاز ا یاقابزرگ سهم  ینوه ها
  پیبا ت شی ای(ند ی فنجون قهوه،صدامو هم صاف کردم)بفرمائ یصدا کرد با چرخش اخر قاشق تو

توکل اومدن  یقربان...اقا دیاومد تو)ببخش ری کمتر شده بود سربه ز ششیکه ارا  یتر درحال  یرسم
بود که به خونش تشنه   نازتو اون خونه بعد از دل ی(لبخند زدم...توکل...تنها کسننی شمارو بب خوانیم

 (با اودنش از جا بلند شدم اد ینبودم)بگو ب 

  یچند روز کارخونه متحول بشه حق نیدر عرض ا دیجذبه معلومه که با نی...با اسی_سالم جناب رئ 
که داشتم  یهستم(مات شد...ذول زد به اخم  ایعیکه از ...(ادامه حرفش رو خودم گفتم)خون رف 

لطفا(اروم نشست اما همچنان   ن ی ازش نبود...به مبلمان اشاره کردم)بش یاثر   چیکه حاال ه یولبخند
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رو دور زدم وروبه   زی اتاق من(م اریقهوه ب هیرو گرفتم) 3تلفن رو برداشتم وشماره  ی...گوش کردینگاهم م
 ( نمت یبیروش نشستم)خوشحالم که م

)درست به نظر  دمیبه صورتم کش ی(دستیستی سرحال ن  ادیز رسهی_حالت خوبه...به نظر م
 ...از تمام عمرم خسته ترم( ستمیرسه،نیم

خنده به لبم   یی(باالخره تو تمام اون روز کذایشیخوشحال م یماجرارو بشنو  نیا کردمی _من فکر م
باور کنم که از   خوامیعنوان نم چی )من به هدمیبه صورتم کش  ی(دستیحرف نیهمچ  دهیاومد)از تو بع

 دهی...صورت رنگ پرکنمی موضوع فکر م نیچرا...چون هربار که به ا یدون ی...مامی عیرف
 ( رقصنیچشمم م یجلو  انی م میزندگ یها  یپدرم...وتمام سخت دهیتک  ی...دستادیخورش 

موضوع   نیگفتم)تمام ا یبلند تر  ی(دستم رو باال بردم وبا صداست یمنوچهر ن ری موضوع تقص نی_ا
...اما زن من جزءشون حساب دمیرسی...اگه بخاطر دلناز نبود حساب همشونو مشونهیا ریتقص

نکن،بعد   یر ی ...کناره گدهیماجرا نکش نیرو روشن کرد)خود منوچهر هم کم ازا گارشی...( سشهینم
بگذره    ریمدتها همه خوشحالن...برگرد بخاطر دلناز که چشمش به دره...بخاطر زنت...امروز رو بذار بخ

  ی...ول امی)م شدیکه بدون حضور داماد برگزار م ی...به مراسمرفتمی(چطور م ست ی ن ریفردا واسه دعوا د
 بخاطر دلناز...( فقط 

کس رو   چیشده بود ومن هنوز نرفته بودم...همه بهم زنگ زده بودن ومن جواب ه 3  ساعت
با    دمیپوش  یوگرنه ممکن بود بعدها برام دردسر شه...کت وشلوار مشک رفتمیم  دیندادم...اما خوب با

  یاروم  ی...با صدازنهیزنگ م م یدلناز داره به گوش دمیرفتم که د  رونی ...از خونه بیخاکستر  راهنیپ
(منو  یدیکارات سکته م نیتو...اخر منو با ا ییزد)کجا غی جواب دادم)االن راه افتادم(ج

 امی)االن مکردیقبرستون م یپدرت رو راه اهشیببخش...ببخش که شوهرت داشت بخاطر گذشته س
،به سرعت روندم...همه جمع بودن ومن با وجود   یعی رف  یبه خونه  دنی...(وقطع کردم وتا رسگهید
 قهیدق  4.5کردم ورفتم تو اتاق عقد...ساعت یخودمو نداشتم اما باهمه احوال پرس لهحوص نکهیا

 ی)چدیچشماش برق زد دلناز بود که به سرعت به سمتم دو دنمیکه با د  یبود...تنها کس
که کامال  دیتاب سف هیبود با  ده یپوش  یل ی( نگاهش کردم...کت وشلوار اب ی عجب...باالخره اومد

  ینشوند)اره خوب نم شیشونی رو پ   ییبای (اخم زیایتو امکان نداره ب  کردمیم  کربرازندش بود)من ف
 زدم)برمنکرش لعنت(  ی(لبخند محوخوامیبابامو م  ی...اما من خوشحالامیخواستم ب
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اخم کرد)معلومه...(به چشم روهم نذاشتم( شبوی(سرمو تکون دادم)اره دست ی)انگار حالت خوب ن
بلند   یصندل  یپوش...با چهره جا افتاده...از رو دیکه چشمم افتاد به خانم سف میسمت اتاق عقد رفت 

  هکه هنوز جواب بعله نداد یزدم...به عروس ی(لبخند تلخ دنت یشد)سالم سهراب جان خوشبختم از د
 ریبهتون(سرش رو اروم تکون داد که ام گمیم ک یطور...تبر نی)سالم...منم همشدیم وهیبود داشت ب 

...راستشو بگو یدل از ما گرفت یتو قهر بود یباالخره...با ک  یبه سمتم اومد)به به...داش خودم...اومد
به  ی...سر داد یوسرش رو نامحسوس تکون م خوندیم  تمی(با ریرسمش بود ادم نالوت  نیاخه ا نمی بب

ناخداگاه شاد   فتهی)هر بار من چشمم بهت م د ی(خند؟ینشونه تاسف تکون دادم وگفتم)باز چته شنگول 
 از بس که دوستت دارم المصب(  شمیم

شونم  یناخداگاه روت اثر گذاشته(دستش رو رو یدی خل نفله چرخ  یکه با اون مان ر،ازبسی+ نخ
شم...دل  ابونای اواره کوچه خ ینکن رونمیب  یخواستی مهمونا برد واوم گفت)م هی گذاشت وبه سمت بق 

...تو  کنمایوسط نفلت م نیهم زنمی م ری مثل ادما شم(لب زدم)ام وونهید هیتر از تو و یروان یک یبدم به 
 نیا  هی(لبخند زد)طرالن بهم گفت حاظره باهام بمونه(اهاه پس قض؟یزد  زیزمیچه مرگته...چ

و  بابت...تو ر   نیوخوشحالم از ا ی داماد اتفاق  هیبود...)مبارک باشه(سرش رو تند تند تکون داد)شدم 
راحت(با حرص   التی راحت...خ التی راحت...پس خ یزندگ  هیبرات  سازمی من دوستت دارم وم 

چشمام( با رفتنش،کالفه به ساعت نگاه   ی...گمشو از جلوری )خفه شو امدمیلب غر ری کردم وز نگاهش
 نیبرگشتم...ا یدونم چطور  ی(نم یکن ی چکار م یتو سرم پخش شد)سهراب بابا دار  یی کردم که صدا

  زی م یرو از رو وانیاورد،ل یداشت بدجور بهم فشار م ینبود...حجم خستگ یخبر   یرم بود ولپد یصدا
 ... دمیضرب سر کش کیپر ابش کردم و یبرداشتم واز بطر 

وبه سمت    دمیکوب زیم یرو به شدت رو وانیرحم کن(ل   تینکن پسرم،بخاطر خودت به زندگ  نکاروی_ا
)بس کن بابا...بذار به حال  دمیمبل نشستم ونال یاز اتاقا...رو یکیباالرفتم وخدمو انداختم تو یطبقه 

 خودم باشم( 

که بخاطر پول   یشد رتیغ یب   نقدریتو ا  ی...از کتی به زندگ یکه گند بزن   ی_به حال خودت باش 
  یخوردم اما کس وزمان نی از زم یدستام گرفتم)از وقت  نی (سرم رو بیخودت قمار کن  ندهیبا ا یخوایم

 ( ره ی نبود دستمو بگ

...من به فکر  ستیپدر بزرگت ن  ری عنوان تقص چیبه ه  نین،ایدیکش ی_بخاطر من تو وبچه ها سخت
کارو نکن سهراب جان...(سرمو باال اوردم وبا   نیشما...ا ی خودم بودم اما همه تالشمو کردم واسه زندگ 
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اگه من  دیچشمم...شا یجلو  ادیم اهمیتمام گذشته س  شنومیتازه کردم)هربار صداتو م یدرد نفس 
به بار گناهت اضافه  یهنوز توروداشتم(حس کردم کنارم نشست)االنم معطل کن  کردمینم  تی خر
 ...(رهی گیازت م  تویبسازه،زندگ   یبرات زندگ نکهینه ا تتیخر نی...اشهیم

 ( ؟یدی+ منو بخش

،از گندمزار منو تو  ابی رو در  یبچه شو نبخشه ...هنوز که زمان هست زندگ تونهیم ی_کدوم پدر 
 بادها(  ی برا  ماندیکاه م یمشت

شماره خسرو روهم  دمی دویکه م یطور  نیشدم وبه سرعت به سمت پله ها رفتم وهم بلند
  نیکه دلناز گفت)کجا با ا ستادمیدلناز وطرالن ا  ی...روبه رودادیجوابمو نم یول خورد ی...بوق مگرفتمیم

رد   کنارش...خواستم از ری رفتم روبه رو شدم با ام  رونی(از در که بگردمیعجله(به سمت در رفتم)االن برم
رفتم که زودتر از من نشست...با اخم گفتم)برو   نیشده؟(به سمت ماش  یشم که جلومو گرفت)چ

 کار دارم(  نییگمشو پا

...باس برم  نییفرمون زدم)برو پا ی( مشتم رو محکم رویر ی م ی_کارتو بده به کارگر بابا...کجا دار 
 ی من تو مرگ پدر خوانده ب  نهی بب ادی...(بهتر...ب امینجات پدر خوانده( لبخند زد)منم باهات م 

 ر ی دست امرو به  یروشن کردم وبه سرعت به سمت مرکز شهر رفتم...گوش نوی...ماشرمیتقص
 هیمات نگاهم کرد)سهراب ماجرا جد یتا جواب بده(چند لحظه ا  رشی بگ نقدری)بزنگ به خسرو...امداد

وگرنه امکان نداشت به    زدمیوشهر رو دور م یتو کمربند انداختمی م دی...بادمی(با سرعت تو بلوار چرخ 
پامو رو   نقدرینگفتم وا یز یزنگ بزنم(چ  سیرو برداشت)پ بذار به پل ی...(گوشر یام هیموقع برسم) جد

رد   5ساعت رو از نیسنگ کیتراف نیبا ا یبه محل مورد نظر ول میدی پدال گاز فشردم تا رس
  نیواز ب رونی ب  دمیپر نیپشت فرمون(واز ماش نیجلوتر...تو بش رمی...درو باز کردم)من ممیکردیم

  لحظه کی یجمع شدن...برا یز یچ هیشدم که دور  یت یمتوجه جمع به سمت پل...که دمیدو نایماش
  تی سست به سمت جمع یباشم...با قدم ها دهیرس ر ی طبق معمول د دمیترسی...مومدینفسم باال ن 

اومدم...باز تنها فرصتم رو از دست  ریاومدم...د ریرو سرم اوار شد...د ایرفتم و همه روکنار زدم که دن
سرش خون  ازتازه کشف شده زانو زدم  یدادم...باز عذاب وجدان...باز احساس گناه...کنار عمو

افتاده بود...به صورت رنگ   نیزم  یهم اون طرف تر چپ کرده بود وراننده هم رو نشی...ماشومدیم
دخترت   دانهیلتون خوبه...تو رو جان ...حایعیرف ینگاه کردم ونفس زنان گفتم)اقا یع یرف دهیپر

رو بهم  ا یدن،منم پسر برادرت...(با باز شدن چشماش انگار  دیچشماتو باز کن...عمو...عمو سع
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کتم رو گرفت...خم   یقی... (رسهی...االن امبوالنس منیناخونده لبخند زدم)خوب ی اون اشکا نیدادن...ب
 شدم کنار گوشش )جانم...(

 گاهش کردم)بله...(_س...سهراب...(منتظر ن

 شهیحرفا رو بزنه)باشه من هم نیحالت ادم ا  نیبود تو ا  یعی_دلناز...مراقبش باش(طب
دستاش مشت کرد وبا درد چشماش رو باز وبسته   نیرو ب رهنمی ...(پنیباش  داری مراقبشم...فقط شما ب

چند  ه ی( ...همه اااای لعنت نیداد زدم)دورشو خلوت کن  یوبا جنون خاص  تیکرد برگشتم طرف جمع 
...بخاطر فرحنوش خانمم که نیتحمل کن گهید کمی )یعیرفتن که برگشتم طرف رف   قبع یسانت

 قهیصورتم رو پاک کردم)فقط چند دقشده(بغضم شکست)بخاطر دلناز...بخاطر من...منه احمق...( 
 ....( گهید

...از  یلیپسر سه دمی...فهم دنتی...با دی... پاس کنوشوی...چک ...دا...داری...ک...اومدی_اون...روز 
 اشکام بشم )اره هستم...(  ختنینتونستم مانع ر گهیشباهتت...به...به...پدرت...(د

امبوالنس تو   ریاژ ین چشماش... هم زمان صدا_پسر برادرم...مراقب دل...دلناز من باش(با بسته شد
   نیوهم نی وفقط هم دیچی فضا پ

 

 ر یودوم+++ام  یس قسمت

 

پدر خوانده   یچپ شده  نیماش دنینبود...با د یخبر  یع یرف یاز سهراب واقا دمیرس ت یبه جمع  یوقت
شده بود...سهراب از   یلبمو گاز گرفتم وبه سرعت سوار ماشن شدم ودنبال امبوالنس راه افتادم...چ

 کشوندمشی کرد...م  یکار خسرو بود... پست فطرت،باالخره خواستش رو علن ی عن یکجا خبر داشت...
 ... دونستمیچوبه دار...م هیپا

در  یسمت امبوالنس رفتم ...بخاطر شلوغ بودن جلو پارک کردم وبه مارستانیرو دور تر از ب   نیماش
 ییاقا هیخانم... دی)ببخش ستادمیا رشی...کنار پذدیطول کش قهیدق 10 مارستانیاورژانس تا رفتم تو ب 

  دیکردم)سع هنگا می...تصادف کرده بود...( نگاهم کرد)اسم(به ساعت مچ نجایاالن اوردن ا نیرو هم
وسط ساعت مالقات اومده   قیه...طبقه سوم...اتاق عمل(چون دق(سرش رو اروم تکون داد)بعلیعیرف
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مادرم مرد ومن چند روز بعد   ی وقت ی...حتشهیاز هم  شتریبودم ب   یبودم تونستم برم باال...اما عصب
  رونی ...از همدست بودن سهراب با خسرو واسه کشتن پدر خوانده...از اسانسور بدمیترسی...م دمیفهم

نوشته شده بود}اتاق  یا شهیدر ش یقرار گرفتم که تهش رو یاومدم که رودرو با سالن بزرگ 
سبز رنگ نشسته بود...کنارش نشستم)حالش چطوره،زنده  یها یصندل  یعمل{وسهراب که رو

دونستم  یدونم(م یگفت)من نه دکترم نه خدا پس نم شهیز هم(نگاهم کرد وخسته تر امونه؟یم
  یدونستی)تو م هیچ انیجر دمیفهمی م دیخسته وکالفه هست که نخواد جوابمو بده اما من با یاونقدر 

نود واسه   قهیدق  نیوهم یدونست یرو بکشن نه؟(جواب نداد...صدامو باالتر بردم)م  یعیقراره رف 
  خواستی ...دلم مدونستمی)اره مزدیتو نگاهش داد م ی حوصلگ   ی(نگاهم کرد...ب؟ینجاتش راه افتاد

 شدی از حد خارج شد...باورم نم گهیشب تمام،اما نتونستم...(د کی...با خودم لج کردم رهیکه بم
شد)اگه   رهی(به در اتاق عمل خ شه یم  یدلناز اگه بفهمه چ یدون یکرده باشه)م  یکار  نیسهراب...همچ 

ست  ی (بلند شد)حالم حال نشه یکارو نگرفتم قطعا ازم متنفر م  نیا یجلو یول دونستمیبفهمه من م
تموم شه(بلند شدم)چرا به من  یسردرد لعنت نیبلکه ا  وارید نیسرمو بزنم به ا خوادی...دلم مریام

  میتصم نی اقا بزرگ پدر بزرگ ماست تو هم هم گفتمیزد)اگه م ی( نگاهم کرد...لبخند خسته ا؟ینگفت
 اومدن دکتر رفتم تو شک... رونی از ب یکم یصله شک نکن(با فا  یگرفتیرو م

 

 طرالن

 

شده بود...دلناز که معطل اسانسور نموند وبه سمت پله ها رفت ومنم   مارستان،شبیب  میدیرس تا
هم زمان در اسانسور باز   میدیسوم که رس ی...به طبقه ذاشتمیتو اون حال تنهاش م  دیدنبالش...نبا

 یاچشم  ربایاومدن که من چشمم افتاد به ام رونی شد ومامانمو وفرحنوش واقابزرگ از اسانسور ب
 ینگفت وذول زد تو چشما یز یجان...(چ ریشده ام ی...اقابزرگ به سمتش رفت)چونیگر

 یاخه برا ردک یکه تو نگاهش بود منو ترسوند...با نفرت به اقابزرگ من نگاه م یاقابزرگ...حس 
 هی پاش زانو زد وبا گر نیی نشسته بود...پا یصندل ی...دلناز به سمت سهراب رفت که رویچ

تکون   یبابام کجاست؟(سهراب نگاهش کرد...تمام وجودم چشم شد...سر  هرابشده س  ی)چدیپرس
 ...فتهین  نیزم یکه رو رمی به خودم اومدم وفقط تونستم مامانمو بگ کدفعهی دلناز  غیداد...با ج
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 نکهی...هنوز باور اسوختیم ینکرده بود وگلوم بد جور  هیخونه...هنوز گر  میدیصبح بود که رس کینزد
دلناز نگاه کردم...سهراب با فاصله از   دهیبرام سخت بود...به صورت رنگ پر ستی ما ن شیپ گهید ییدا

ا  یدونست بابت خبر پدر شدنش خوشحال باشه  ینم کردیتخت نشسته بود ونگاهش م  یمن رو
(نگاهم نکرد وفقط سر  نیهست ششیبخاطر مرگ پدر زنش ناراحت...بلند شدم واروم گفتم)شما پ

  ری ...اروم زدم زرمیخودمو بگ ینتونستم جلو گهیاومدم ودرو اروم بستم...د رونیتکون داد...از اتاق ب 
 به اتاقم فقط هق زدم... دنیوتا رس هیگر

 

 وسوم+++دلناز   یس تقسم

 

  قتیرو سرم اوار شد...پس حق ای تنم دن یمشک یلباس ها دنیچشمامو باز کردم...با د یسخت به
شکمم گذاشتم  یدستمو رو کی دهنم گرفتم و یدستمو جلو کیداشت...من واقعا تنها شده بودم...

بخاطر من عذاب  ذاشتمیم دی...نباکردمیخودمو کنترل م دیتو شکمم که شده بود با ی...بخاطر بچه 
  یتو اتاق نبود...چند قطره اشک با لجباز  یشدم...کس ز ی خ  میگرفتم وتو جام ن  زی...دستمو به مشهبک
پدرمو   دیاومدم،من با  نییگونم جا خوش کردن...حالم خوب نبود...به هزار زحمت از تخت پا  یرو
 قشده بود به ه لیهام تبد هیبه من بگن خاکش کنن...گر  نکهیبدون ا ومدیچطور دلشون م دمیدیم

بغلم کرد ونشوند رو  عیکه سر  فتمیهق...که اروم در اتاق باز شد وسهراب اومد تو...خواستم ب
(صورتمو با دست پوشوندم وزار  زم ی نکن عز هیکه اروم گفت)دلناز جان...گر دمیتخت...دوباره دراز کش 

 زدم...

چقدر برات سخته اما تو  دونمی...مینکن تی کن خودتو اذ یمدت سع نی_بخاطر بچمونم که شده ...ا
(سرمو به چپ وراست تکون  ؟یبخور  ارمیب  یز یچ هیبه اون بچه هم فکر کن...برم برات   یستیتنها ن

بند   ما هی...گردیبوس  مویشونیپ یصورتم برداشت واروم رو  یدادم ،کالفه شد...با شدت دستامو از رو
شکمم گذاشتم...تو چشمام ذول زد)دلناز   یاومد از حرارت تنش داغ شدم ونامحسوس دستمو رو

نه؟(با   نی...(اروم بلند شدم)پدرمو خاک کرد تونمیگفتم)نم یگرفته ا ی...(با صداکنمی خواهش م
  نیزدم)هم  غی االن منو ببر سرخاکش...(ج نیشد )چرا...هم شتریام ب هیتکون دادن سرش...گر 

...با  رفتیم  نییاز گلوم پا  یز یبرمت(مگه چ یجا نم  جیه  ینخور  یز ی(جلوتر اومد)اروم باش...تا چ ناال
بار   نیاخر یبرا یپدرم...چرا نذاشت شی منو ببر پ کنمیالتماسش کردم)سهراب خواهش م  هیگر



 حسرت،نفرت،عشق 

131 
 

...بخاطر  دم یپدرت...قول م شیپ  برمتی بخور منم م یز ی چ هی...چرا(اشکامو پاک کرد)دلناز نمشی بب
بد موقع  نقدریکرده بود...چرا ا یبچه چه گناه نی،ا  گفتیبچه خودتو عذاب نده...(راست م اون
 ... یزن وشوهر واقع  میشدیبچه منو سهراب م نیکه مادر شدم...بخاطر حضور ا دمیفهم

کنم فقط سهراب بود...فقط شوهرم...فقط پدر   هیبهش تک شدیم ایکه تو دن  یپدرم...تنها کس وبعد
 بچم.. 

 

 سهراب 

 

  گارمویس  ستادمویا تی ...دور از جمعهیگر ری افتاد وبلند زد ز نیزم  یرو دیکه به قبر پدرش رس دلناز
  نشیمرده...خوبه...حد اقل هم ی قلب یاز سکته  یول مارستانیب  دهیروشن کردم...دکتر گفت زود رس

به گفته کالبد    یافتاد ول یاتفاق نم نیا دمیرسی اگه زودتر م دی...شارمیگیخوبه که من عذاب وجدان نم
سکته کرده بود...واقعا که اگه توکل خبر حامله   ادیب ش یپ  یاون تصادف عمد نکهیقبل از ا یشکاف 

همه  نیمن بعد ا  یتنها دلخوش   تونهیبچه م شدم،اونی م وونهیشک د یداد ب  یبودن دلناز رو بهم نم 
همه جارو برداشته   لنازد هیگر یاروم شدم صدا  یزدم کم  گاریکه به س یپک  نی سال عذاب باشه.با اول

 یمدت هم سع نیببر...ا نجایگوشم زمزمه کرد)دلنازو از ا ریبود ...با اشاره توکل به سمتش رفتم که ز
  گارویکنه(سرمو تکون دادمو س یی...نذار احساس تنهاهیاون دختر حساس ی کن دائم کنارش باش

کردم بد نبود  یظیاخم غل ته ناخواس ایپام وبه سمتش رفتم که چشمم افتاد به برد ریانداختم ز
 مشت ولگد تا بلکم اروم شم... ریز  گرفتمشیم

 هیداد وبا گر هیتک نمیسمت خودم...سرش رو به س  دمشیدلناز زانو زدم وبازوشو گرفتموکش کنار
نبود بهش بگم پدرش قبل از   یمناسببود...(االن فرصت   نجایاالن پدرم ا یبود دهیزود رس  کمی گفت)

  نیابخاطر  یگوشش گفتم)دلناز تو به من قول داد ریتصادف سکته کرده بود...اروم بلندش کردم وز 
هم برسه...نگاهمون  ایجمله رو بلند تر گفتم که به گوش برد نی(ایبچه هم که شده خودتو عذاب ند

 ( دنی)اروم سهراب...همه شندیگوشم نال ری از زلبشو به دندون گرفت...دلن یکه چه جور   دمینکرد اما د

بلند تر   کمیخونه...(جوابمو نداد  می...بذار بشنون...برزمیتار موت عز هی یگفتم)فدا اروم
دست   ی(دستم رو توم؟یسرخ شد ه اش نگاهم کرد)بر ینیقرمزش وب  یگفتم)هممم؟(با چشما 
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 ونی...درو بستم وبرگشتم میبردم ونشوندمش رو صندل نیقفل کردم واروم به سمت ماش  فشیظر
باالخره از   ر ی...(امریانداختم واروم گفتم)ام یاز چشمم برداشتم ودور برمو نگاه نکمو یوع  تی جمع جمع

 طرالن دل کند واومد سمتم)بله(

(به طرالن ؟یکنی م کاری ه شرکت...تو چب زنمیسر م هی رمیخونه...از اونورشم م برم ی+من دارم دلنازو م
خوام(لبخند   یخونه م رمینگاه کرد...چقدر کم حرف شده بود...حق داشت هنوز تو شک باشه)منم...م

برم دستمو  تمدوباره به چشمم گذاشتم وتا خواس نکوی(ع ره ی نم یاز تو انتظار  نمیاز ا ری زدم)غ یمحو
 گرفت...برگشتم)هممم؟(

به امبوالنس واون تو   یتصادف نکرده بود زنگ زد یعی رف یتو هنوز که اقاتو نبوده... ری_سهراب تقص 
فوت کردم)اره  ی...پس خودتو عذاب نده...(نفسمو با کالفگ مارستانیب  دیزود رس  کیحجم اون تراف

 شانش زدمو ازش جدا شدم یرو  یحق با توئه(...دست

و دلناز   گذشت یم یعیماه از مرگ رف  کیشدم...  رهینشستم وبه فنجون قهوه خ تی ریمد زی م پشت
بدون حرف...خوب بود   داد،یادامه م گارشیس دنیکه هنوزم به کش ری طور ام نی اروم تر شده بود...هم

وکالت نامه از  هیطرالن کنارش هست تا با حرفاش ارومش کنه..ومن...طبق   تیموقع نیا یکه تو
از سهام   ینصف  نی کارخانه...بخاطر دلناز وبچه...وسپهر ورام سیا شده بودم رئ اقابزرگ رسم رفط

بود...با    ریبراش انجام بدم...هنوز مغزم درگ یبار نرفتم کار  ری فروختم اما هنوز ز میشرکت رو به نس
اون  کردمی وقتا فکر م  ی...بعض دی رقص یام م لهیکه تو مخ ینامعلوم  یکه داشتم وصداها ییمشغله ها

چقدر خوشبخت   میگرفتیرو م  نیرام   یسالگ 10ودور هم تولد  میواسه خوردن نداشت یز ی که چ یزمان
  سی...من االن رئکردی نم  یبرابر  یزندگ  نیماه ا کیبا  می کردی روزش م هی یکه تو یی...خنده هامیبود

ش دوخت  خو  یابا کت وشلوار ه  پمیپام بود وت ریز یاردیل یم نیکارخانه وشرکت بودم...ماش کی
حاال مال من بود و دخترش هم که زن من باشه داشت برام بچه    یعیرف یشده بود...خونه  لیتکم 

...فنجون قهوه رو  خواستینم زارویچ نیاما اصال حالم خوش نبود...خوشحال نبودم...دلم ا اوردیم
نفس    سنگاه کردم وجواب دادم)بله؟(نف ری...با تعجب به اسم امدی لرز میبرداشتم که گوش

 ( ؟یکه گفت)طرالن...(بلند شدم)طرالن چ زی...فنجون رو گذاشتم رو مزدیم

 (گن؟ یم  ی...(دستمو مشت کردم)چگنی...سهراب...ممارستانی_حالش بد شد...اوردمش ب

م ...دارم فقط دور خودنجایا ای ...بشهیم شتریشه...عالئم سرطانش داره ب یبستر   دیبا گنی_م
رو قطع کردم وبعد از   یبره،گوش  نیی اب خوش از گلوم پا هی...شدیکنم(نم کاریدونم چ ی...نمچرخمیم
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گفتم)من دارم  یجد یلی خ  ستادمویا شیاین  زیم  یرفتم وروبه رو رونی برداشتن کتم از اتاق ب
شدم   نی(به سمت در رفتم وبا عجله سوار ماشسیامروزو کنسل کن...(بلند شد)چشم رئ یرم...قرارایم

 ی...تازه داشتم زندگشدیرو سرم نازل م  یکی  یکی  ای...بدبخت  مارستانیو راه افتادم به سمت ب 
 مطمئنم...  اوردی طاقت نم گهی...دکردمی م فیوک دمی دیرو م ریام یزادیادم

 نیحالم گرفته شد...ا  تیوضعتو اون  ریام دنیبه طبقه دوم..با د دمیکردم تا رس  یک یهارو دوتا  پله
شد...(نگاهم  ی...چریداد...به سمتش رفتم)ام یچند هفته بهمون فرصت م هیمگه  مردیروزگار م

 نباشه...( یز یچ دی(کنارش نشستم)اروم باش...شااد یاش کنه...االن م نهیکرد)دکتر رفت معا

روز...منه احمقم کنارش بودم   نیکه داشت باالخره رسوندش به ا ی_هست...اون همه تنش ودلهره ا
  یاخما ایدلنازو... یافسردگ ایحال بد مادرشو... ایدونست سکوت منو تحمل کنه... ینبودم...نم  یول

)سهراب...من دمیبار اشکاشو د  نیاول یتورو...(نگاهم کرد...بغضش شکست و من برا
بخشم...(دستمو  یمن خودمو نم  ادیسرش ب  یی...اگه بال نمشیبب تی وضع نی توا تونمیعاشقشم...نم

  رونی...با بهیگر ری فرصت استفاده کرد وزد ز نیدور گردنش گذاشتمو کشوندمش تو بغلم...اونم از ا
گردش نگاهم  نکی ع ری اومدن دکتر اروم از خودم جداش کردم وبه سمتش رفتم)حالش چطوره(از ز

بگه نسبت من با طرالن به تو   ستی ن  یکیتوهم... دمیامو کش(اخمنیدار ماریبا ب یکرد)شما چه نسبت 
  ینگاه  ری)من شوهرشم دکتر...حالش چطوره(به امستادیجلوم ا ریداره که ام یچه ربط  یکی

  نیبهمون انداخت وهم یتو...نگاه میورفت میتو اتاقم(ورفت ...چند تقه به در اتاقش زد ای انداخت)ب
...به می(روبه روش نشستد ینیبنش کنمی گفت)خواهش م اوردی رنگش رو در م  دیرپوش سف  هک یطور 

خانم   ی کارهی چ نیبه من انداخت)شما نگفت ینگاه مینگاه کردم...دل تو دلش نبود...دکتر ن ریام
 ی...)من بردار شوهرشم(لبخند محو هیلی(اخ دکتر لذتم واسه خفه کردنت خ ن؟ی شیم انیریام

وسط   د یپر ری خوب باشه(ام ادیز شونیحال ا  رسهیبه نظر نم میبا هم حرف بزن  ییتنها نیخوایزد)م
وخواهش    دیباشه...پس حاال بفرمائ  دیدر حضور من با  شهیدر مورد زن من زده م یحرفش)هر حرف 

 سر اصل مطلب(  نیبر کنمیم

گفتن  شونیحرف زدم که ا  یتوکل تلفن  یپسرم...من با اقا  نینداره...بب  یخوب تی بگم...وضع ی_واال چ
مسئله  نیا  یکه جدا رو نهیا ادیکه از دست ما برم ی...تنها کار عهیدر خانواده خانم شما شا یمار یب نیا

  شی ماری با ب واداونقدر عاشقت هست که بخ نمی...ببی درمان  یمیش  یبرا میبر کراستی و میتمرکز کن
بهبودش   یبرا میتونیبهمون بده م یجواب خوب  ندهیماه ا  شیتا ش   یدرمان ی م یمبارزه کنه ...اگه ش
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از دست   یکار  گهیخارج از کشور...اما اگه جواب نده د  مشیادامه درمان بفرست  یوبرا میمطمئن باش
به  شهیاز هم  شتریفقط به خدا باشه جوون...اون دختر االن ب دتیجز خدا...ام ادی کس برنم چیه

اب  وانیل ه یبلند شدم و  عیه رو نداشت سر...رنگ بریطرف ام دمیداره...(با اتمام حرفش چرخ ازیتون
...اما  دونمیگفت)من نم یخفه ا یوبا صدا  زی ازم گفت وگذاشت رو م وانویدادم دستش،ل

...تنها نکته مثبت  ودم...تمام عمرمو کالفه ب دمیکش یدکتر...من تمام عمرمو فقط بدبخت یدونیمن...م
اضافه شه...چون   میزنگ یمن فقط طرالنه...تمام تالشتو بکن دکتر...نذار اونم به نداشته ها یزندگ

اش نباش هر کار الزمه   نهی)فکر هزدمیکش یق یرفت...نفس عم رونی(وبلند شد وب ارمی طاقت نم گهید
 ما بعد از خدا به شماست( دی(وبلند شدم)ام نیانجام بد

وار شه نتونستم حرف   دیام کمیبرادرت زدم که  یون حرفا و جلو...اما من امیکنی_ما همه تالشمونو م
 ( ؟یچ ی نیرسوندم) زشی(با دو قدم بلند خودمو به مفتاد ی شک پس م یرو بهش بزنم چون ب  یاصل

جواب بده   ستیممکن ن یدرمان ی م یبدتره...ش  یلیخ نمی ب یکه من م یز یاز چ انیریخانم ام تی _وضع
حرفارو    نیا یماه اگه جواب نگرفت شی جواب بده...شما کارتو انجام بده راس ش دی(داد زدم)با

 (ن یرو از االن داشته باش  زیهمه چ یبزن(بلند شد)من گفتم که امادگ

 ر یام

 

  نیینرده نشستم وپا ی...روزدیگذشته بود وپرنده پر نم مهیباال رفتم...ساعت از ن ییپل هوا یپله ها از
دکتر تو مغزم  یتو بلوار نبود...حرفا یکس نایاز ماش یاز تک وتوک  ریانداختم...غ یپامو نگاه

  نداختمیم  باال  نیبودم که اگه االن خودمو از هم دهیرس یداشتم به حد یبد  یلی...حس خ دیچی پیم
که   ایدن نیا  فرستادنیم  دمیبهشت...با فرستادنی م کراستیو کردنینم  چمیومنکر سوال پ ری ،نک نییپا

ماه فرصت داشتم  شی داشتم که فقط ش ی دلخوش کی واسه همه بهشت بود واسه من جهنم بود...
 ماه.. ش یکنم..فقط ش یکنارش زندگ

 باران زبانم الل  نی با اخر یرویم ندیگویم

 اسان زانم الل یکنیاز دلم دل م ندیگویم

 میگویبا خودم در خلوتم اهسته م یگاه من



 حسرت،نفرت،عشق 

135 
 

 وآن زبانم الل نیراست باشد حرف ا مبادا

شهر رو   شهی مثل هم  خواستیفقط دلم م رمی دونستم کجا م یاومدم ...نم نییشدم واز پله ها پا  بلند
 کرد ی بود که ارومم م یتنها کار  نیمتر کنم...چون ا

 درمان  یراه از درد ب نیاز ا ترسمیم

 باران  نیروز با اخر کی یرویم تو

 لحظه را صد بار  نی ا دمیخواب خود د در

 دارید نی وباران زد در اخر یرفت

هم  یکیمنو عموم... یمثل بابا یک یبود... یادیز دنیادما درد کش ی...واسه بعضدمیکش یق یعم  نفس
 از حدش بود... شیبودن ب  یمثل طرالن که تمام خالفش احساسات

 وماندم در دل طوفان خالصم   یرفت  اگر

 وآن خالصم کن  نیا و چشم اه هیاز گر بدور

 من نخواهد داشت   یبرا  ییجا  یاز تو زندگ بعد

 باران خالصم کن..   نیبا خاطرات اخر منو

 

 طرالن

 

نبود که    نیبخاطر ا  کردمیم هیاگه هم گر دیکردن نداشتم،شا هی...حال گردمی خودم کش  یرو رو پتو
 ازشون نبود... یوموهام که حاال اثر  کردمیم هیگر ری ام یسرطان داشتم،اون موقع بخاطر اشکا

 بگم چرا من... خواستمینم
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من اگه   یول دادمیتاوان پس م دیبا دنیکرده بودم که حاال با درد کش یکار  ک یجا  کیحتما  دیشا
 یکس خواستمیچشمامو ببندم نم   نکهید از ابع یبود که حت ریبرام مهم نبود...مهم فقط ام مردمیهم م

  ییبال خوامی...نم کنهیم یناراحته از همه دور  یوقت یحت ریهاش باشه...ام هیشاهد غصه خوردن وگر 
  یاجازه ندادم برا یبه کس کردی بعد مرگمم نگرانشم...سرم درد م یچون حت ادیعشقم ب  نیسر اول

  یدرمان یم یش یبرا ینبود حاظر نبودم حت ریاگه ام دیکنه...شا میهمراه  یدرمان یمی جلسات ش
قبل از   نکهیداشتم،از ا یگذشت احساس خوب  ریکه با ام یخوشحال بودم...از تمام لحظات یبرم...ول 

از فکر   دمی از سردرد بودشا دیشا  بردی وقت گذروندم...خوابم نم میعشق زندگ  نی بستن چشمام کنار اول
از   ری(در اروم باز شد وامد یگفتم)بفرمائ یگرفته ا یصدا کرد...با صدادونم...در اتاق تق تق   یال،نمی وخ

که طرالن خانم مارو   هست یدر بهم چشمک زد)خوب خوب حال خانوم ما طوره امروز...سه روز  یال
خشکم فقط تونستم لبخند بزنم.وارد اتاق شد وچند شاخه از    یقابل ندونسته واجازه ورود نداده(با لبا

(تو جام  ه ی...رنگ وروت که عالیبهتر  ای  یتخت نشست)خوب یپارچ گذاشت ورو  یرو تو اسی یگل ها
  یر ی نم ،چرای...تو چطور ریام بمنگرانش)خو  ی،ذول زدم تو چشما نمیشدم که کمکم کرد بش زی خ مین

)دلم دیچقدر بلند شده(خند  نی بب شتویتو...ر یایب دمی رات نم  نهیهم ،واسهیاستراحت کن  کمیخونه 
بود که دوست   نیازا ری...مگه غدمی(خندگه یکس د چی نه ه یکن رونمی ب یتونی برم...نه تو م خوادینم

 نداشتم از کنارم تکون بخوره...

 نیمن ا ی (اخم کردم)واسه دلخوشیخشگل شد  یلی...نگم که واقعا بدون مو خی_خوب امروز چطور 
حرکت باز کرد وبا لبخند   هیرو با   وهیابم  شهیزشت شدم(در ش دونمینه...من که م یزن یحرفا رو م 

نازک   ی(پشت چشم یبازم خشگل تی زشت نیکه در ع نهیتو ا یلباش بود گفت)خوب یکه رو یمهربون
اب   دیبا یتونی...تا م عاتیبه ما میبند خانم خشگل زشتو ب  دیرو به دستم داد)با وه یاب م وانیل کهکردم 
 ( ؟یر ی...(ازش گرفتم)کارخونه هم میبخور 

...سه شیاینفله رو فرستادم سر کار.اونم که چشمش افتاده به ن ی_نه بابا...حوصله ندارم به جاش مان 
 )مامانم حالش خوبه( دم یطفلک(خند کنهینعل داره کار م 

)نه...بهش   دمیضرب سر کش ک یرو  وهیاب م وانی...(لمیبهش بگ یبذار  دی...با رهیگ ی_سراغ تورو م
طرالن بگه همونه(وتا سرش   ی...(کنارم نشست ودستش رو حلقه کرد دور گردنم)چشم...هر چنینگ

حاال   اربزنم بذ تونمی(اخم کرد)االن که نمزارمی نم  ینزن شتو یرو جلو اورد عقب رفتم وبا اخم گفتم)تا ر
...دکتر به سمتمون اومد که با خجالت  دیتو جاش پر ری که در اتاق باز شد وامدفعه بعد...(وجلو اومد 
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ما تو   دی...شایبسم اله  ییاالی هیجان جان مادرت   ی)دکدمیشن رویام یانداختم که صدا نیی سرمو پا
  ریام مارستانه یب  نجایوبا خنده گفت)ا ستادی...دکتر باالسرم ا دمیاخه(خند م ینباش  ییرای پذ طیشرا

 قانون خودشو داره(  یی اقا....هر جا

  میکنی خودمونو اصالح م  میر ی...ما م ی_بعله اون که صد البته...(وبعد به من نگاه کرد)خوب خانم
دکتر   ی(چشمامو اروم باز وبسته کردم که جلوامی تا من ب یکن یبه در نگاه م  نقدری...امیگردیبرم یوجلد

برات بخرم(بهش اخم   یخوا ینم یز یکه گفت)چ...از خجالت سرخ شدم دیگونمو بوس یخم شد ورو
(دکتر با  می برس سی به دستور خانم رئ میکردم که بلند شد وبه طرف دکتر رفت)با اجازه سرکار...ما بر

قشنگش نگاهم  یبا چشما  ری دعواش کن(ام کمی... ری لوسش نکن ام نقدریلبخند نگاهش کرد)ا
اد که دکتر  ی خواست به سمتم ب ری ...امدمیدراز کشواروم   نمیبش  شترینتونستم ب گهی...(دادی کرد)دلم نم

رفتنش نگاه کردم...به  رونی وبه ب دمیبذار دو دقه بخوابه(خند میبر ای...بگهیجلوشو گرفت)بسه د
بود اصال بهم   شمیپ  ریکه ام ییشد...وقتا ریبه دلم سراز  کجایعالم  یغم ها هویرفتنش  رونیمحض ب 

دکتر   یوبه گفته  تمداش هیروح  ن ی هم یبخندم...برا کردی غصه بخورم ودائم مجبورم م دادیفرصت نم 
 شد وخوابم برد...  نی... کم کم چشمام سنگکردی کمک م  یلیخ نیا

 ساحل ارامشه چشات

 کشهی رو سمت خودش م ایدر هی 

 که دلخوشه یبرسه به من چه

 که قلبشو به تو داده 

 ی کشونی شهر رو دنبال خودت م هی

 ی از حرص من با همه مهربون تو

 نشه  میحسود  یمن چجور  اخه

 ادهیطاقتم ز مگه

که   یبه شرط یبخوب   ذارمی)مدی(با لبخند گونمو بوسر یمن بخوابم ام یذار یباز کردم)دو دقه نم چشمامو
 ( یمنم کنارت جا بد
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دکتر   نی ا افهیوخودش رو کنارم جا داد)اوال زشت ق د ی(خند نهی بیم نمیواسه معا ادی +زشته دکتر م
...دستور گهی)اره ددی(خند یزد  شتوی( به پهلو شدم وبهش لبخند زدم)رنه ی...بعدشم بذار ببهییکو ین

 د یبوس مویشون یشما اجراشد(وچشماشوبست واروم پ

 وچهارم+++دلناز   یس قسمت

 

اومدم که حامد به سمتم  رونیدادم ...از دانشگاه ب  لیناممو تحو انیباالخره بعد دوماه ،پا امروز
 (لبخند زدم)اره..باالخره گرفتمو تموم شد(ایگرفته بود یخفن ی...عجب عکسایگمادلیاومد)م

حرف نزن...بابا ما دلمون کباب    ینطور یا تی هم به جمع ما اضافه شد)جان اون شوهر جنگل مسعود
نشونتون بدم(حامد   یز یچ هی خوامی(کنار باغچه محوطه نشستم)ممینی بیافسرده م نقدریتو رو ا شهیم

  نشونشرو دراوردم و یبرگه سونو گراف فمی ...(از تو کنم یخودشو کنارم جا کرد وباخنده گفت)بده بب 
عالمت سوالش خندم گرفت که سروش وصبا هم به سمتمون اومدن وصبا   افهیق دنیدادم...از د

  یعدسه...(مسعود سرک هیازه )اوووو مبارکا باشه... نگاش کن انددیباخنده برگه رو از دست حامد قاپ 
...چرا مارو دعوت  تونیگفت)نه...کو پس عروس  یبلند ی؟(وبعد با صدا ی)چدیبرگه کش یتو
سهراب گفت حق ندارم شما رو دعوت   نیکه تو مراسم عقد کرد ی)بخاطر اون شاهکار دمی(خندیگرفتن

...منم بخاطر شکمم  شیسه شب پ نی...هممینبود...همه دور هم بود یکنم...بعدشم مراسم انچنان 
نشستم(حامو با اخم نگاهم  یصندل   یتا اخر مراسم رو نیورجه وورجه کنم...بنابرا تونستمینم  یلیخ

نگاهش کردم)نه  نهیشن کنم(دست به ساقا سهراب رو نیحسابمو با ا دی...من باهینامرد نی)اکرد
که  ی...به هر حال بعد اون کتک مفتگه یابروش رو باال داد)اره د یتا کی(؟ی کرد دایبابا...جرئت پ

  نییدستامو پا ی...(با ناراحترم ی قسم خوردم انتقاممو بگ گهیشب عقدت از شوهر طرالن خوردم د
که بوده الغر تر   یز ی...از اون چیکن ی اور نم ...بدهیخواد...اون خودش داره تقاص پس م یانداختم)نم

تو اون   یوقت  رهی گیم شی ...دلم براش اتمارستانیب گردهی وباز برم رهی گیخونه دوش م ادیشده...فقط م
خرم که دوباره    نقدریا یگفتم واقعا فکر کرد یز یچ هیحامد درهم شد)حاال من  افهی (قنمشیب یحال م

 دست وپاش وکتلت شم(مسعود اروم گفت)حال طرالن چطوره؟(  ریز فتمی برم ب

بهش فکر    ی...وقتدنشیبره د یکس خوادی خود طرالن نم یعنی...دنشیدونم هنوز نرفتم د ی+نم
خوبه که    کنمی وقتا فکر م ی...بعضرونی بزنه ب نمیاز س خوادی...انگار قلبم مشهیحالم به کل بد م  کنمیم
سونو  ه(صبا کنارم نشست وبرگ اد ی موضوع کنار نم نیراحت با ا یات کنارشه وگرنه طرالن احساس ریام
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ها....(ازش گرفتم وبا عشق  شهی...مامانش غصه بخوره ناراحت منیعدسو بب  نیرو نشونم داد)ا یگراف
کافه...به شوهرتم زنگ بزن بگو همراهمون   میامشب بر یایذول زدم به عکسش که سروش گفت)م

  دیپرس یم النو ازش در مورد طر  دیدیرو م   ریدادم...سهراب ...هر بار که ام رونیب  نی(نفسمو سنگاد یب
هم که بامن   ی...خودش رو سرگرم کار کرده بود وهمون چهار کلمه اشدیم شتر یموهاش ب یدیسف

که اصال   میدیاما م گشتیوسر شب برم  رفتی شده بود...صبح م الیخ یرو به کل ب کردیصحبت م 
 ینم گهید  زدیمن لبخند م  یدلخوش یوبرا فتادیکه نگاهش به من م  یوقت ست،تنهای حالش خوب ن

 پسر عموم...  یپا به پا  شدمی...منم داشتم پا به پاش اب مدیخند

بهتون خوش   ن یخونه.شما بر رمیسر شانم انداختم)نه ممنون...من م فموی شدم وک بلند
 یسهراب جلو نی رد نشده بودم که ماش ابونیکردمو ازشون جداشدم...هنوز از خ  یبگذره(وخداحافظ 

 نی)سالم...ادمیاومد...چشمم که بهش افتاد ناخداگاه خند نییسمت راننده پا شهیوش  ستادیپام ا
 ( یکن یم  کاریچ  نجایموقع روز ا

دنبالت (سوار شدم وبرگشتم طرفش)اوضاع کار وبار   امی ورا گفتم ب نیجلسه داشتم ا هی_سالم، 
وارش...فعال که  ی...( وراه افتاد)سپردم دست مان گذرهیخسته اش نگاهم کرد)م  یچطوره(با چشما

 طرالن(  دنید ی(لبخند زدم)نرفت دنیخوب دارن درس پس م

حرف زدم قراره    یر یدکتر خوب تصو هینشدم...فعال که با  منم مزاحمش دهیگفت خواب  ری_رفتم...ام
از چشمش برداشتم   شویخلبان نکیوع  دمیکنه( خومو به سمت کش نهیطرالن رو معا رانیا ادیشخصا ب 

با   سکارخانه با  ری تنگ شده(لبخند زد)مد یکردیکه الت صحبت م  ییواروم گفتم)چقدر دلم واسه وقتا
 طور صحبت کن.باشه؟(  نیا یمن  شی که پ یی)وقتادمیباشه(خند تی شخص

  یاصال حق ندار  رم یشرکت (اخم کردم)نخ  رمی خونه،خودم م رسونمتیتکون داد)باشه...من م سرشو
 ...مامان بچت هوس کرده( میخور یم  گریج  یگرکیج می ری با من م یای...میبر 

دارم(دسته   باشه..االن کار رمی که ام برمتی شب م امیاما م  می_ما مخلص بچه ومامانش هم هست
 کیبچتو از نزد  شایواسه ازما یایبار باهام ب  هی...شده یبد شد یل یرو محکم فشردم)تو خ فمیک
جان...من گفتم کارخونه رو سپردم دست اون دوتا   یبهم انداخت)خو کار دارم دل  ینگاه می(ن ینی بب

کردن رفته(با اخم ازش رو برگردوندم)من   یاگه من باال سرشون نباشم که همه کارگرارو دود  ی...ولنفله
نه...باهات قهر   ی...اگه بگیر ی خونه وتا چند روز کارخونه نم یای...امشب مستین میحال زایچ نیا
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...چه جالب...بده یخونه پارک کرد وبرگشت سمتم)عکس ک  ی(جلودمیعکس بچتم نشون نم کنمیم
 فندق بابارو(  نمی بب

ازم گرفت)د   نکشوی(ع ین یبیعکس فندقتو م یای...بعد میخر ی طال م سیسرو هیواسم   یر ی...مخودی+ب
  یمندانه ا روزی(لبخند پ یستیجلو چشمم ول کن ن  یار ی تا جدمو ن یز یچ هیبه   یدیم ریتو گ

اومدم وبراس بوس فرستادم...بهم چشمک زد وراه افتاد...وارد خونه شدم  نییزدم)منتظرتم(وپا 
اومدن  ییاقا هید،یاز خدمه ها به سمتم اومد)خانم ببخش یکیبه سمت پله ها رفتم که  کراستیو
دونم خانم  ینگاه کرد)نم ن ییبود(به سالن پا  یبه دستش دادم)ک  فموی(ک ننیشما و بب خوانیم

چشم تو   ایوارد سالن شدم با برد یرفتم ووقت  نیی(از پله ها پاننیو ببشما ر  خوانی جان...گفتن م
 (...یکن ی م کاریچ  نجایا توچشم شدم)

بهش   یاز دستم دلخوره...نگاه یحساب یعنیدلناز   یبه جا یعی(خانم رفیع ی_سالم خانم رف
وشلوار کتون  راهنی بود با پ  دهیپوش یدیبودمش..کت سف  دهیدوماه بود ند کیانداختم...نزد

شب   ی...وقتگمیم کی که گفت)واقعا تبر میلطفا(هردو نشست نیمبلمان اشاره کردم)بش ،بهیمشک
وباردار بودنت رو بهت   نمیروبه روت بش   کردمیوقت فکر نم  چیه یکردیم فیتعر  معقدت ماجرا واس

تو   یر یی(تغمکنی دارم با پسر عموم ازدواج م کردمی فکر نم چیبگم(لبخند زدم)منم شب عقدم ه کی تبر
(به ؟یزد)دوستش دار   یمسئله...لبخند تلخ نیا ستی براش مهم ن یعنی نینشد.ا جادیصورتش ا

 )اره...(کردم پدرم نگاه  یتابلو

...من االن ازش سه ماهه اینگاهش کردم)تمومش کن برد یداشت که من نداشتم(با دلخور  ی_اون چ
داشت که من نداشتم...جوابش   یاون چ  دمیحرفا(ذول زد تو چشمام)پرس نیا ی چ یعنیباردارم...

 برام مهمه( 

داشت واسه ملک  ی)دلناز من عاشقت بودم...اونم وقتدی (بلند خنکنه یتا اسمون باتو فرق م  نی+اون زم
راجبش   یبه اندازه من دوستت داشت(دستمو باال اوردم)حق ندار  دیکشی واموال پدرت نقشه م

اقا سهراب   نی...ایکن ی رو م یچه جونور  یطرفدار  ی(بلند شد)پس بذار بگم دار یکنصحبت    ینطور یا
خفتش کنم    یاستفاده کرد وبهم گفت که چطور  انیشد از نفرت من به شا تی...با نقشه وارد زندگماش

واون ادم واسه   میکنی کار م یکیما واسه  یچون هر دو شناختمیوببرمش تو اون خرابه...من سهرابو م 
اقا زاده  قهعشق وعال نیبار نرفتم چون عاشقت بودم...تمام ا ری تو تور پهن کرداما من ز یثروت بابا

بخش حرفم...قتل پدرت هم کار سهراب   نی دروغ محضه دلناز اون تورو دوست نداره...واما مهم تر
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چرا   یدونیکارو نگرفت...م نیا  یبوده...البته اون نکشتش اما از مرگ پدرت با خبر بوده...اما جلو
از کشور خارج   ققاچا یکارخونه کاال قیاز طر خواستی چون م خواستیچون مال واموال پدرت رو م

زانو زد)باور کن    گردمیم هیپام که داشتم مثل ابر بهار گر یکنه...(دستمو باال اوردم)ادامه نده...(جلو
رعد وبرف   یصدا  دنی...با شنادیم باال نمنفس کردمیمدرکم دارم(بلند شدم ...حس م ی.حت گمیراست م

...اسمون هم از دیباری وبارن به شدت م دیغر یسرمو چرخوندم ونگاهمو به پنجره دوختم...اسمون م
قدم  دنی دلش مثل من اشوب شده...پرده رو تو دستام مشت کردم...که با شن  ایبرد  یشوک حرفا

 سهراب با خشم برگتم طرفش... یها

 

 هرابوپنجم+++س  یس قسمت

 

  یلیدراوردم»اگه خاطر دلناز خانم واست خ موی،دوباره ترمز زدم وگوش میاس ام اس گوش یصدا با
وتا   رونیب  دمیخاموش کردم وپر نو یرو پرت کردم،ماش  یگوش  یچجور  دمیتو خونه«نفهم ایمهمه بدو ب 

زنگ در گذاشتم که با باز شدن در...خودمو با سرعت رسوندم  ی...دستمو رودم ینفس دو کیخونه 
)خانم کجاست؟(با  کردی م یر یرفتم که داشت گردگ  یاونجا نبود به سمت خدمتکار  یطبقه باال...کس 

اون پسره   یاومدم که صدا نییاقا(دوباره با سرعت از پله ها پا ننییترس نگاهم کرد)خانم تو سالن پا 
بخش حرفم.قتل پدرتم کار سهراب بوده.البته اون نکشتش اما از مرگ   نیتر)واما مهم دمیرو شن  ایبرد

چون  خواستیچرا چون مال واموال پدرت رو م یدونیکارو نگرفت.م نیا یپدرت با خبر بوده.اماجلو
رو   زایچ نیبدونم اون از کجا ا خواستمی قاچاق از کشور خارج کنه( م یکارخونه کاال قیاز طر خواستیم
بشر به   نیا چطورپر از بغضش داغونم کرد  ی)ادامه نده(صدادمیدلنازو شن یکه صدا دونستیم

برگشت   هیمن بزنه...به سمتش رفتم،با گر یحرفا رو به زن حامله  نیخودش اجازه داده بود ا
دروغه(نتونستم...چون دروغ نبود...اما   نیا یگفت)بگو که حرفا هیسمتم...تا خواست حرف بزنم با گر

  هیشدفقطبا گر مونیپشبزنه اما  ی لیداشتم از خودم اما، مهلت نداد خواست بهم س یا هیمنم دفاع
  یسهراب...بخاطر پول منو باز  یکرد کاری ...تو چیپست باش نقدریا شهیگفت)باورم نم 

  یزد)نم غ ی (جست ین  یکن یکه تو فکر م  یز یاون چ هی(نگاهش کرد)قض؟ی...اره...(داد زد)اره لعنتیداد
(واز کنارم رد  ثافط...ازت متنفرم ک نمتیبب گهید خوامی که نم  دونمیم نوی...فقط اهیچخوام بدونم که 

...با  کردینگاهم م ی...با لبخند مسخره اایذول زدم به برد  ومدیم رونی که از ب یرعد وبرق  یشد...با صدا
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اخش   ی...صداواریگرفتم ومحکم زدمش به د قشوی...با فک منقبض شدم دمی دو دم کوتاه بهش رس
  یرو یاره...(مشت محکم  نم ی به زندگ یباالخره گند زد ی،داد زدم)اشغال عوض دیچی تو خونه پ

خفتم    ی)همون موقع که با اون ادما اشغال تر از خودت اومدن یصورتش زدم وپرتش کردم رو زم
بلندش کردم    نیزم ی...(از روتی دم به جوون...اما رحم کرکردمیدهنتو اباد م ومدمیبعدش م دیبا یکرد

  خوامی...منم مشی ...تو ازم گرفتدونستیم قتویحق دی که با لبخند احمقانه رو لبش گفت)باالخره با
که به صورتش زدم   یمشت نیبا اول میشد زی(نعره زدم)دهنتو ببند *" اشغال( با هم گالورمی پسش بگ

  نیدر اورد وهم یضامن دار  یکتش،چاغو  بی واز ج دیزود از جاش پر  یلیپرت شد سمت در...اما خ
زبون خودت باهات حرف   اب خوام ی ...میزخم ری ش نی گفت)بب کردیکه خون لبش رو پاک م یطور 

گاه عقب  حرکت چاغو...کف دستم رو خراش داد که ناخدا   نیبرداشت که با اول ز یبزنم(وبه سمتم خ
رفتم...چاغو رو به سمت شکمم گرفت که مچ دستش رو گرفتم وبا زانوم محکم به شکمش ضربه زدم  

رو محکم تو    قشیدم،بو دهیحد ممکن رس  نیرو گرفتم...به اخر قشیکه چاغو از دستش افتاد ...
وپسره   .به سمتم اومدستادمیتوکل سر جام ا یدستم گرفتم وبا سرعت به سمت پنجره بردم که با صدا
در هم به سمتم  یافتاد ...توکل با اخما سی رو از من جدا کرد...تازه اون موقع چشمم به چند تا پل

جدا   ادیاون بچه ب  ای ازسر دلن یی(بهش نگاه کردم وبلند گفتم)اگه بالشی کشتی م یاومد)داشت
پسره واسه زن  نیدر چه حاله(وبرگشتم سمت مامورا)ا  نی دلناز بب شیتوکل... االنم برو پ   کشمشیم

وگرنه   نیچشمم دورش کن یمن ...پس بهتره فقط از جلو یداره...با چاغو اومده خونه  یمن خطر جان
 خودشه( واز کنارش رد شدم ومحکم بهش تنه زدم...  یخونش پا

راهم   ادهیواز عابر پ  نکردم یها دور خونه جمع شده بودن که توجه  هیاومدم،همسا رونی خونه ب از
قابل تحمل   ریبود تو صورتم...درد دستم غ ختهیشده بودوموهام ر سی رفتم...تمام لباسام خ دمویکش

درد   شتریزخم هم ب نیبهم گفت ازم متنفره از ا یبود اما چندان هم برام مهم نبود...نگاه دلناز وقت
 داشت...

 خاطره دارم  هیگوشه قلبم هنوزم ازتو  من

 بمون کنارم   ایدت باشو ب فکر خو تو

 شبا   نیبه کار وبدون تو ا گهیحوصلم د  کشهینم

 هوا نیتو ا چهی پی م یعطر تو منو که وقت کنهیم وونهید
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سرد   نی زم  یدادمو رو تیکه باالخره رضا رفتمیبند اومده بود ومن هنوزم تو خبابونا راه م بارون
 خبر یاز همه جا ب  یها نی رنگارنگ وسرنش  یها ن یماش  ابونوی ونمناک نشستم و ذول زدم به خ

 به عقرب ساعت   رهی چشمام،خ

 نمت ینب  نکهیندارم عادت به ا یدونیم

 تو قلبمو نشکن  ای ب  نباریا

 دنت یقطعا منو که ند کشهیم  یدونیم

 اهویهمه ه نیسته شده بودم...از اخفه وگرفته بوددرست مثل حال من...خ  شهی تهران مثل هم یهوا
  5که دوست داشتم انتخاب کردم اما هنوزم بعد  یوجنجال،تهران موندن رو بخاطر دانشگاه وشغل

شهر پر تردد وشلوغ متنفر بودم...سرمو به سمت اسمون گرفتم که همون لحظه قطره   نیسال از ا
 .. دیرو گونم چک  یکاش

 رم یگ یبهونتو همش م دارم

   نمیتورو بب  خوادیم دلم

 تو برگرد  یهنوز بهم عالقه دار  اگه

 تو  یب  هیهوابارون نی بب

 تو   یب هیداغون حال

 تو برگرد  یتو تنهام نذار  یداده بود قول

عوض کردم و زخم دستمو محکم   یدست کت وشلوار مشک  هیخودمو لباسامامو با  یخونه  برگشتم
  یرو جلو  نمیماش ی...مانارهیسرحالم ب تونستیفقط کار م  تیموقع نیزدم،تو ا رونی بستم واز خونه ب

بار   نینرمال بودم که ا ی(پوزخند زدم)من کیستی نرمال ن  ادی ،زیبهم انداخت)خوب  یدر پارک کرد ونگاه
بعد به من  نمیدلنازو بب  رمی م یسهراب...گفت هیچه سر وضع نیدومم باشه(وسوار شدم واونم نشست)ا

  تابهیکف ماه نیع افتوی ق امی...بعد مای جارو کن ب ابونیاز کف خ نویخودم دربه درم برو ماش یدیاس م
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...(نذاشتم یشیم  پدرسرت  ر یخ گهیماجرارو...بابا تو چن ماهه د نیا یتموم کن یخوایم ی...ک نمیبیم
 ادامه بده)از کارخونه چه خبر؟( 

خودتم   یاخم نگاهش کردم)حرف اضافه بزن پاره کن(با  کهی _بذار حرفم تموم شه بعد رشته کالممو ت
شده...باز با   ی که گفت)دستت چ روندمی(ساکت شد...با سرعت به سمت کارخونه مکنمی پاره م کهیت
  قتو  یلیخ گهی( دیگردی...چرا دنبال شر میکارخونه خفن هی ری ،تو مد ی...ادم حساب یشد  ریدرگ یک

...تو  نمشیبب خوامی االن به خانم دلوند زنگ بزن بگو م نی)هم ومدیبود دنبال شر نبودم،شر دنبالم م
رو    ونایکام یسر  یل یار،خیرو واسم ب تی کو میکه قراره واسش بفرست ییتمام اون کاالها ستیهم ل

خوب جمع    و...حواستیمان  ای اریدر نم یبردم تو کارخونه ونگاهش کردم)خل باز   نویبفرست برن( ماش
 ( ؟یکن  کاریچ یخوای مات نگاهم کرد)م یا  هیبدم (چند ثان میاتو دست نس خوام یکن.نم

...بهش گفته بودم طرف  دونمیکنم...خوب م کاریچ دونمیکرد...م یدوباره با خط قرمز من باز  می+نس
اومدم وبه سمت اتاقم  نیی پا ن ی(از ماشست یحرفا بدهکار ن نیدلنازنره اما انگار گوشش به ا

 ... کردمیم هیحسابمو باهاش تصو شهی هم یرفتم...امروز برا

...خانم  دیاومد تو واروم گفت)ببخش ریسر به ز شیای در بلند شد...ن ینشستم که صدا زمی م پشت
تو اتاق حاظر شد...بلند شدم وبه سمتش   مینس قهیدلوند اومدن(سرمو تکون دادم ودر عرض چند دق

  یلی)خ ستادمیرنگ...جلوش ا یوشلوار دود  یبود با شال مشک دهیپوش یتنگ صورمه ا یرفتم...مانتو
روبه   قایمبل نشست ومنم دق ی(رو نمت یبی )خوشحالم که سر حال مدیخانم دلوند(خند  نیاومد خوش

 ( رمیبگ  یکنم...افسردگ کاریکه ادمت کرد چ یبا اون کار  یروش)توقع داشت

برن خواست   یرو نفرستاد ونایچند وقته کام نیا  دی...دکنهی...واسه خسرو کار م ستی_اون ادم من ن
 بده(  یبهت گوش مال

تو   یسر زنمو اون بچه  یی...اگه بالذارهیم هیکرده...مگه شهر هرته از زن من ما یادی+خسرو غلط ز
شو...دلناز اگه  ن یتو چاه(لبخند زد)عصبان  کشمی م کجایخودمو تو رو با اون خسرو نامرد   ادی شکمش ب

گرفتم  دستام  نی(کالفه شدم...به سمتش رفتمو چونشو باد یموضوع کنار م نیدوستت داشته باشه با ا
موضوع کنار   نیبا ا یومجبورش کردم نگاهم کنه)من از کشته شدن پدرش خبر داشتم چطور 

گرنه ...و  نیجبران کن نویکه زد یگند دمیساعت بهتون وقت م 24(عقب رفت که داد زدم)اد یم
  رونی خب جناب مهندس(با ب اریازت نباشه(بلند شد)بس  یاثر  گهیکه د کنمیخاکت م  ی...جور مینس
دستش صحبت کنه...چون من  رینداشت با من مثل ز نویجرئت ا گهیمبل افتادم...د یرو  نشرفت
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پامو تکون دادم تا   یقرار ی...به ساعت نگاه کردم...با بدمیرس یبودم وبه موفع حسابشو م سشیرئ
  نیخانم زد یدل  نیباز با ا  بندمیخونه...شرط م   یاومد تو اتاق)ِا ِا هنو نرفت یگذشت ومان 9ساعت از  

  یوقت ی ر یگیم ادی  یرو (با اخم نگاهش کردم)تو ک ایبچه باز  نیا نیوتاپ هم...بابا بس کن   پیبه ت
 ( یاول در بزن  یوارد اتاق من بش یخوایم

انداخت   زیم  یرو رو ی...(وبه دنبال حرفش پوشه اگه یتحفه...حالمونو به هم نزن د ششششی_ا
...که من پوشه رو  زی جناب(ونشست رو م  یعال نیکه دستور فرمود ییزایاون چ ستیل نمیوگفت)ا

تو   یکار درست کرد هیگفتم)خوبه باالخره  یتوش نگاه کردم وروبه مان یب برگه ها یبرداشتم وسرسر 
بخوابونم ترکت بدم( وبعد بلند شدم وشماره جناب سرهنگ رو   دیبا یجد  ی...فکر کنم جدتعمر 

 ( د یجواب داد)بله بفرمائ  یبود...باالخره بعد چند بوق طوالن یع یپرونده رف بهیدگیگرفتم که مسئول رس

 افتاده( یاش رو صاف کرد)اها بله...اتفاقهستم داماد اون مرحوم(صد ی دی+سالم جناب...سع

  یاز سهام شرکت رو به خانم یادیبخش ز  ی پشت تلفن بگم،اما من به تازگ تونمینم  اتوی+راستش جزئ
به اسم واعتبار شرکت وکارخونه...داره  شونیاواخر متوجه شدم ا نیا یدلوند فروختم ول میبه اسم نس

  درکاال ها رو  نیا ستیامروز متوجه شدم...ل ومن کنهی رو از کشور خارج م یاجناس  یسر  کی
 ( نمتون؟یتونم بب  ی م یاوردم...ک

  یز یچ  هیکنم...هربار  کاریچ  دیدونستم با دلناز با ی ...نم کردمیم یوشب رو تو کارخونه سپر   روز
  شیکارخونه خوب پ ی...کاراخوردم یتا برمو باهاش صحبت کنم اما هر باربه در بسته م ندمی چیم
کردن...تمام داستان  ریدستگ مویرو لب مرز متوقف کرده بود ونس   ونایوجناب سرهنگ کام رفتیم
 دهیهم خسرو پاشون به دادگاه کش  میهم نس نی...بنابراخبرمی ب ای رفت که انگار من از قضا شی پ یور ج

 ازاد کردنشون به بن بست خورد...  یاوج تالش من براشد و 

...از شدیم ی دود کردم،مغزم داشت متالش گارینشستمو قهوه خوردم وس  زی چهار روز پشت م نیا تمام
چرا زمان  کردمی بود...احساس م ختهی...عصابم به کل به هم رخودیب یاالی فکر وخ نیحجم ا

فقط   فتهیونگاهم به ساعت م ارمی وسرمو باال م  کنمی رو مرور م می...چرا هربار که من تمام زندگ گذرهینم
کرده   یقاط گهید بای ربع ها داشتم وتقر کی  نیبار از ا ستی چهار روز من ب  نی...وتو کل اشهیربع م  کی

..درو پشت  بلند شدم که در باز شد...برگشتم که با توکل چشم تو چشم شدم. یصندل   یبودم...از رو
(وبه دنبال  ندازه ی ممه جاده چالوس  ادی...ادمو یوار یچهار د نیتو ا یراه انداخت یسرش بست)چه دود

(پنجره رو باز کردم وجلوش  میمبل نشست)باز کن اون پنجره رو...خفه شد یورو  دینطقش بلند خند
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شما   دی منم که با نیبرداشت ونگاهم کرد)هربار ا ی...پرتغالوهینشستم)از دلناز چه خبر؟( از ظرف م
(سرمو به سمت باال تکون دادم که شروع  ؟یخور یرو جمع وجور کنم (پرتغال رو نشونم داد)م ای عیرف

اتاق ودرو   هیوگفت)عرضم به حضورت اقا سهراب...ادم با نشستن کنج  وهیکرد به پوست گرفتن م 
تازه کردم)شما   ی(نفس کنه یرو حل نم   یمشکل چیخودش...ه ی هیرسوندن به ر ب یروخودش بستنو اس

 ( ؟...دلش خوش بود)بدون دلنازی...(هیکنم(لبخند زد)زندگ کاریچ دیفرمائ یم

 ...(دادیرو م یمعن  نیتو دهنم مومن؟( لبخند زدم)حرفت ا یذار ی_چرا حرف م 

 یرو بهش بگو بعدم بسپرش دست زمان(کالفه دست هیبرو راست قض   ای...بیکه چ یکرد یر ی _کناره گ
 ( نه ی منو بب خوادی)اون نمدمیموهام کش تو

که براشون  یز ی ...ادما بخاطر چیتو براش مهم  یعنی  کنهی م هیکه هنوز داره گر نی...اخوادی_چرا م
 یبرا کایدکتر شمس از امر یتو دهنش گذاشت)راست ی(تکه پرتغال زننی داره حرص وجوش م تیاهم

  رمانشبه ادامه د گذرهیکند م  یلیخ  ش یماری...گفت روند بمارستانیمعالجه طرالن اومد...امروز رفتم ب
به   ری واره...بخاطر ام دیخودش ام ی چرا...چون طرالن به بهبود یدون یواره...م  دیام  یدرمان یمی با ش
لبم به خنده باز  و دمیکش ی چهار روز عذاب اور نفس راحت نی...( باالخره بعد ادوارهیام شی زندگ

 شد)خدارو شکر( 

  یکه هست بهتر شه وامادگ ی نیاز ا تشیخدا اگه وضع  دیباال سرشن...به ام ی_کادر درمان حرفه ا
  دیکه با دمی صدر شن ی(بعد خوردن پرتغال از جاش بلند شد)از اقاکایامر مشیبری کنه م دایسفر رفتن پ

اوروپا...(سرمو تکون دادم که   یبر  یماه 5 هی  یخارج یوجلسه با شرکت ها غهیمضا یبرا
...زمان م یبه مشکالت زمان بد  دیهست که با ییبا دلناز حرف بزن بعدم برو...وقتا ای )امشب بفتگ

 (کنه یمشکالت رو حل م  یخودش همه 

 

 دلناز 

 

فکر   امی همه بسته بودم وبه بدبخت ی...درو روفتادمیروز گذشته بود ومن داشتم پس م  چهار
حرفش دروغ   هیبازم بهم زنگ زد وگفت همه حرفاش به جز اخر ای برد شی ...چند روز پکردمیم
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ماجرا رو نگرفت   نیا یبود سهراب از مرگ پدرم خبر داشت...اما جلو یز یبوده...اما مگه کم چ
 ...پول؟ایکارخونه...  هی...چرا...فقط به خاطر رهی وگذاشت پدرم بم

  هی...پاشو ی)دلدم یرو شن  سایپر ی زدم که صدا یکه در باز شد...رو تخت غلت دم یتخت دراز کش یرو
افتاده(صورتمو با دستام  ی الی خیمادر ب  نیهمچ ر یکرده که گ یبخور...اون بچه چه گناه یز یچ

 ( رونی دهنتو ببند وبرو ب یپوشوندم)پر 

 ( ؟یییی_اقاتون اومده...(برگشتم)ک

تو دلم بود بهش    یهرچ دنشی...منم با دنهی تورو بب خوادیاون لپه...اومده م ی_عذر خواهم...بابا
 یشدم)تو غلط کرد زی خ می...(نخورهینم یز ی ...چکنهیم  هیدلناز چند روزه درو بسته...گر نیگفتم،که ا

 ( کنمی کارا رو م نیهنوز برام مهمه که دارم ا کنهی فکر م ،البدی حرفا رو بهش زد نیا

خانم،ادما تو   ستنین نیشت ی...پاشو خودتو لوس نکن...همه که مثل خودت اننهیاز ا ری_مگه غ
کارو نگرفت   نیا یکه اون از مرگ پدرم خبر داشت وبخاطر پول جلو ینی(اکننی اشتباه م شونیزندگ

  دم...ازش نفرت دارم(ورومو برگردونخورهیبه هم م حالم ازش گهی...دنمشیبب  خوامی اشتباه بود)من نم
اما با   نمشیبب خواستمی...نمدیچیهام پ  ین یعطرسرد سهراب تو ب  یکه بو دینکش ی ...طولهیگر ری وزدم ز

رفتن   نییدوستش داشتم...از پا  ی به پا شده بود...ازش متنفر بودم ول ییحضورش دوباره تو قلبم بلوا
 ( د ی به من...شما بفرمائ نیغذارو بد نی گفت)ا یپر نشسته کنارم،روبه  دمیتخت فهم

کنم اما   رونشی بزنم وب غی_بعله چشم(با بسته شدن در،چشمامو محکم رو هم فشار دادم،خواستم ج
گفت)حال فندوق   یاروم  یکه مور مورم شد...با صدا دیشکمم کش  یرو  ینذاشت...دستش رو به اروم

 براش مهم بود...؟؟   نیبابا چطوره(هم

 (سرمو فشار دادم تو متکا...ره ی گینم  لیطور حال مامانش که چند روزه مارو تحو نی_وهم

 یپستم که عمو نقدریمن ا یکن یبدم...فکر م   حی واست توض  ینذاشت یتو که حت  یمعرفت ی_چقدر ب 
 خبر داشت...  د،پسی خودمو بکشم(تنم لرز

در   دمیکش یادی ز یایسخت میبعدش نه...من تو زندگ _درسته،اولش مسر بودم رو مرگ پدرت...اما  
متوجه شدم اما  ریفقط حسرت خوردم...درسته د یداشته باشم ول یزندگ   نیهمچ تونستمیکه م  یحال

  یق یهمه تالشمو کردم اما پدرت قبل از اون تصادف سکته کرده بود...واما تو دلناز(نفس عم 
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فرشته   نیشد...به خودم گفتم ا یجور  هی.حالم دمتیبار د  نیاول یاومدم تو خونتون وبرا یوقت)دیکش
تورو عاشق خودم کنم وبعدم برم   خواستمیمنم م یتو بارها غرومو خرد کرد یاول واخرش مال منه،ول

  کردی (قلبم بد جور به تپش افتاد...داشت به عشقش اعتراف میاما نشد...تو قلبمو ازم گرفت
وبند   دی ق میبودم که زندگ ی...من ادمیدونی...مادمهی مرد مغرور من)تمام خاطراتمونو  نی.ا..یعنی

  امیبگم که تو دن  تونمی...نمیمعن میبه زندگ  یتو داد یتا زمان بگذره ول  کردمیم  ینداشت وفقط زندگ
(قلبم  یمن  یای...که زمزمه وار ادامه داد)چون تو خودت دن دیلرزیم نمی...(سکوت کرد...قلبم تو سیکم

کلمه حرف بزنم...فقط برگشتم ونگاهش کردم که داشت به سمت در  کی...نتونستم ستادیا
تنش بود...تو جام   پیبود که کامال ک دهیپوش  یخوش دوخت  یکت وشوار مشک  شهیهم  رفت،طبقیم
  متما مدت با   نیرفت...ا رونیبرگرده وپشت سرش رو نگاه کنه از اتاق ب نکهیشدم که بدون ا زی خ مین

قلبم پاک کنم اما نتونستم...چون اگه با تمام وجودم ازش نفرت   یکردم اسمش رو از تو یقوا سع
حسرت ونفرت   یها هیبود تو ما یز یچ هیداشته باشم بازم دوستش دارم...لبخند زدم...حسم بهش 

حسرت هاش که بخاطرش نفرت داشتم ازش...و دوستش داشتم چون   یوعشق...حسرت داشتم برا
  ایمشتاق به دن شهیاز هم شتر یکه حاال ب  یهمون اندازه منو عوض کرده بود...پدر بچه ا اونم به

 نگاهش کردم...  ستادمویاومدنش بودم...بلند شدم ولب پنجره ا

 بود که به حسش اقرار کرد...نه من... یکس  نیحرفاشو...چون اون اول رفتی نم  ادمیوقت  چیه

 

 )پنج ماه بعد( ریوششم+++ام  یس قسمت

 یروبه رومون پر بود از گال ی،فضای چوب مکتین  یاوردم ونشوندمش رو رونیب  مارستانیرو از ب طرالن
سرش انداخته   یرو یرنگ ی...بهش نگاه کردم...شال صورت دنیدویکه دنبال هم م ییرنگارنگ وبچه ها

 (                                                              ؟ی کنینگاه م ی)به چگفتم یاروم یدستمو پشت سرش گذاشتم وبا صدا کردیبود وبه بچه ها نگاه م 

(نگام کرد)تو  ؟یتو...منم دوست دار  ی)من بچه دمیدوستدارم(خند یل یبچه ها...من بچه خ نی_به ا
 بهت بگم(    یز یچ هی خوامیم نیهم یرو که جدا از بچه بودنت دوست دارم،برا

 _بگو...

ماه   کیاز  شتر یب یبهم قول بد دیومدم،با ین رونیب مارستانیب نیه کرد )اگه من زنده از اچشمام نگا به
 ی...جد ری(اخم کردم)نه ام یکن ی م ی)شوخ دمی(بلند خندیر ی زن بگ یوبر   ینکن یواسم عذادار 
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  توحرفو ازت نشنوم  نیا گهیبود)طرالن د یبد  یبود شوخ یاگه شوخ  یگفتم(لبخند از لبام رفت،حت 
 ( ؟یفهمی م یبر   ییبدون من جا  یحق ندار 

 کردم(  تموی_به هر حال من وص 

 گهی...امر دنی زد )هم  یحالت خوب شه(لبخند اروم یهمه تالشتو بکن  دیبود،با یخود ی ب تی وص یل ی_خ
 (ن؟یندار یا

با کلمات   دی)حتما با دی(خندیخوا یکه خاطرمو م  ینگفت کباریباشه ها ارزو به دل موندم تو  ادتی+ 
 خوام بشنوم(  یبگم؟(نگاهش کردم ولب زدم)م

 فکر کنم(  گهیزن د هیبه  تونمیم گهیگفتم)حاال د طنتیش  دموبای_دوستت دارم(خند

  یبه زن تونمیمن ...(نذاشتم ادامه بده...*"وزمزمه وار گفتم)حاال م نکهیماه بعد از ا هی...گفتم خودی+ب
  مکتیا ناز برگردوند )من نگفتم که عاشقتم!( دستام رو دو طرف نفکر کنم که عاشقمه(سرش رو ب

  هیبه دستم تک  و...( سرش رگهیگذاشتم وپا رو پا انداختم)به هر حال دوستت دارم معادل عاشقتمه د
اصال...باهام خوب تا   می(نگاهش کردم) اره من عقد ه ایشد یعقد ه ا  یلیخ ا یتازگ یدونست یداد)م
شد   ی)چدمی دستش رو به سرش گرفت...تو جام پر هویبزنه که  یاست حرف شدم(خو یعقده ا ینکرد

تخت   یورو مدناو رونیب  مارستانی ودکتر رو صدا زدم،با عجله از ب دمی(از جا پر یطرالن...خوب 
 در... یدنبال تخت برم اما فقط تا جلو  ویس یخوابوندنش...هل شده بودم...تنها تونستم تا دم ا

  کردمی لب دعا م ریدونم چقدر ز یدر اتاق...نم  یبه روم بستن ومن شروع کردم به راه رفتن جلو درارو
اومدن...به سمتشون  رونی پرستار از اتاق ب کیکه باالخره در اتاق باز شد ودکتر شمس همراه 

 (شه؟یم  یشکل نیکه داره تو هفته ا هیبار نیسوم نیشد دکتر حالش چطوره...ا یرفتم)چ

باشم  تونمیاروم تر نم  نی (دستامو باال اوردم)من ارومم دکتر از اگمیم  یچ نی...بب _اروم باش
 اصل ماجرارو بگو...چطوره حالش(  کنمی...خواهش م

وچهار   ستی شده...اگه تا ب  هوشی ...فعال بادیاوت کرده...داره به مغزش فشار م  شیماری_متاسفانه ب
  یپام خال  ری...براش دعا کن(زادی برنم  یاز دست کس یکار  گهی...متاسفانه دادی بهوش ن ندهیساعت ا

حرف   م...چت شد(موهامو چنگ زدم)دکتر...(نتونستری ...دکتر کنارم نشست)امنیشد وافتادم رو زم
  هیتکون دادم وبا  وارینشوندم ومشغول گرفتن فشارم شد...سرمو به د  یصندل  یبزنم...بلندم کرد ورو
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 هیماه...هنوز پنج ماهم نشده...(وبه گر شیش  نیگفتم)گفت دومیکه به زور از ته حلقم در م ییصدا
 حرفت(  ری ز یزن ی...چرا میکن یخوبش م  یانجام دادم...بهم گفت یافتادم)دکتر من هر کار گفت

به  دهیسرطانش اوت کرده...رس  یول  شدی...طرالن داشت خوب ممیجان ماهمه تالشمونو کرد ری_ام
  رونی دستش ب ی...اروم باش وبراش دعا کن...(دستمو از توبودن تیموقع نیتو ا ایل یخ  نیمغزش...بب

که   یدلرفت وباز نشستم رو صن جی وبالفاصله بلند شدم)دعا کنم...(قدم اولو که برداشتم سرم گ  دمیکش
  یدستام گرفتم وبا صدا نیلطفا(سرمو ب نی اریاب قند ب وانیل  کی)خانم موحد...دم یدکتر رو شن یصدا

 گفتم)االن ساعت چنده؟(  یخفه ا

به   رسوندمی خودمو م دیموقع وقت داشتم...بلند شدم...قدم هام سست بود اما با نی_سه(تا فردا هم
اون   یغافل بودم ول ادشیاخرا...از  نی...درسته ادیهربار اسمشو خوندم به دادم رس یکه از بچگ  ییجا

زدم واز   س پس بزنه...دست دکتر رو پ که به سمتش بلند کنم رو  یحرفا بود که دست  نیمرد تر ازا
اومدم،که با اقا بزرگ چشم تو چشم شدم تنها تونستم بگم)اگه طرالن بهوش اومد   رونیب  مارستانیب

وبه   دمیحالت(دستمو کش نی با ا یر ی (واز کنارش رد شدم که دستمو گرفت)کجا منیبهم زنگ بزن 
 برم... خواستمیرفتم،فقط م ابونیسمت خ 

تمام تو کل راه   یقرار  یشدم...پامو با ب   یاومدم وسوار تاکس رونی شب بود که از فروگاه ب 9  ساعت
روز بدون طرالن  کی رو   یزندگ نیا تونستمیتکون دادم،واقعا نم  نیماش  یتکون دادم،سرمو به صندل

به   کردیم ت ی به قول خودش وص  ای زدی داشت باهام حرف م یکنم...چقدر احمق بودم وقت  ی نیب  شیپ
 ...  نمشیبیکه م ه یبار نیاخر نی...انی...ادیخودم نگفتم که شا

رنگ...که مثل   یی(سرمو بلند کردم که چشمم افتاد به گنبد طالمیدی)اقا...رسدم یراننده رو شن  یصدا
  دامیسمتا پ  نیبود ا ری خودم متاسف بودم که هر وفت کارم بهش گ ی...چقدر برادیدرخشیم شهیهم

  بهش خواستمینداشتم که به سمتش دست دراز کنم...م یا گهید دیاالن به جز اون ام ی...ولشدیم
رو   هیشدم وکرا ادهی پ ی...از تاکسیطرالن رو بهم برگردون  گهید کباری خدا و شی پ یبگم که ضامنم ش

خودم دلم  یها یاز بدبخت شتری پرداخت کردم وبه سمت حرم رفتم...حال وهوام عوض شد...االن ب
 داشت...  هیهوس گر

  حیضر نیمشکل گشام بود،عکس ا شهیکه هم  یرنگ ییشدم وذول زدم به گنبد طال  یصحن اصل  وارد
طرف   گشتمیبرم کردم ی م ریجا گ هیتو اتاقم بود وهر بار که   نایجور واجور ماش  یعکسا ن یب ییطال

تو   ایلیدونستم خ  یدور از همه نشستم اما نگاهمو از سمت گنبد نگرفتم...م  یگوشه ا هیعکسش...
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...من عاشق طرالن بودم...عاشق اون خانم  بودمی مردم م نیجلوتر از همه ا دیاما من امشب با  فنص
  لی...بعد رفتن عمو سهمیگذاشت تو زندگ یکه خدا بعد اون همه سخت یروان شناس احساسات 

شد...طرالن رو بهم    ریاشک از چشمم  سراز یکرده بودم...قطره ها دایپ زهیانگ هیومامانم،بعد سالها 
 ...از عمرمن کم کن بده به اون...ایبرگردون خدا

 برش گردون... بهم

گوشه نشسته بودم ومنتظر زنگ   کی ...ظهر شده بود ومن هنوز دمیچیزرد رنگ رو دور دستم پ حی تسب
کرده  اد یحرم قسم  نی...تو همدیدیکس هم منو نم چیه گهید زدی اقابزرگ بودم...اگه بهم زنگ نم

 وارکید هاز زائرا وخادما...سرمو ب یخلوت بود...به جز تک وتوک   بای برنگردم...حرم تقر گهیبودم که د
  یعنیپام نشست...با لبخند تو دستام گرفتمش وزمزمه وار گفتم) یکبوتر جلو هیدادم که  هیتک  یسنگ

...اما همچنان با سر  فتادمی (داشتم کم کم پس مذاره؟یمرحله رو پشت سر م نی...اشهیم  داریطرالن ب
که   دمیپر ،ازجازنگ خورد  میشده بود که گوش  2منتظر زنگ اقابزرگ نشسته بودم...ساعت  یسخت

 ...(یمان هیجواب دادم)چ  یا اوقات تلخ...بیچشمم خورد به اسم مان

(کبوتر رو محکم تر بغل گرفتم)کارتو  ؟ییاالن کجا قایودشت وصحرا...دق ابونیبه کوه وب ی_ سر گذاشت
 بگو(

توشه  بردارواسه  کممی و ریودوتا هم دست...دو تا بالم قرض بگ  یجان...دو تا پا دار   ریام نی_بب 
از دستم افتاد...نگاه اشکبارم   یشده( گوش داریخانوم ب  یل یستان،لماری ب ای ب نیپرواز...اب دستته بذار زم

جان هم  بهصاف کردم وجواب دادم) دم،صدامویرو که شن یمان یرفت سمت گنبد)نوکرتم...(صدا
کبوتر رو سمت گنبد به   ی...االن اومدم(بلند شدم ودو دستیخوش خبر باش نقدریا کردمی خودت فکر نم

که از   ییها  هیگر ونی...(میبرنگردوند  یوقت منو دست خال چیبگم...ه یدونم چ یپرواز دادم...)نم
 )دمت گرم( دم یبود خند  یخوشحال

 

 اخر+++سهراب  قسمت

  یتنها کار   نیجلسات مسخره به نفع کارخونه تموم شد وا نیماه برگشتم ...تمام ا شیبعد ش  باالخره
   کردمیارتقاش همه تالشمو م یبرا دیداشتم که با ینینسبت به کارخانه د وم،منیستم برمبود که از د
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رو گرفتم  ری شماره ام نینشست رو زم  مایهواپ نکهیرو پا بند نبودم اما خوب به محض ا یخستگ از
خبر   نیادامه درمانش...ا یبرا کایبرن امر  گهیچند ساعت د نیبهتره وقراره هم   یلیوگفت که طرالن خ 

 یز یچ رالنخبر بهوش اومدن ط   دمیکه از توکل شن ییزایبا اون چ دونمیفوق العاده خوشحالم کرد...م
 دنبالش بود... ریکه ام یبهتر بگم همون معجزه ا ایمعجزه بود... کی هیشب

  دمیرو د ی..مان اومدن از فرودگاه. رونیو اومدم وچمدونمو برداشتم به محض ب   رونی ب  یبازرس  تیگ از
  یسمتم وبغلم کرد)برگشت دیپر یوتوکل...با لبخند به سمتشون رفتم که مان شی ایهمراه ن

  یپ  یبه من ورفت  یسپرد کری در وپ  یعاشقو با اون کارخونه ب ری اوضاع( ام نیتو ا یالمصب...کجا بود
  نمیب یواز خودم جداش کردم)م دم یمو بلوند...ها؟(خند  یای با اون چش اب ینی عشق وحالت وهم نش

)ترک کردم حاج اقا...االن چند ماه هست  دیکش ششیبه ر یکه رنگ وروت باز شده...(با خجالت دست
...خوب بردار چمدونو  یپاک پاکم...مثل گلم(سرمو تکون دادمو وچمدونمو به دستش دادم)که گل

 کرد)اوضاع واحوالت خوبه( (وبه سمت توکل رفتم که پدرانه بغلم ار یب

  نشی کشوند)خوبه...بدو برو بب نی +اره...دلناز چطوره؟(دستش رو پشت کمرم گذاشت وبه سمت ماش
  یکردمو نشستم پشت فرمون...کال به رانندگ یوطرالن(با مونا هم احوال پرس ر یواسه بدرقه ام  نیوبر
  رفپرت کردم ط چوی شدم وسوئ هادیدر خونه پارک کردم وپ  یرو جلو  نیاعتماد نداشتم...ماش یمان
 کارخونه(  یر ی راست م کی)یمان

_باشه باشه...تو بدو فقط(درو بستم که توکل گفت)دلناز طبقه باالست(سرمو تکون دادم وبه سمت  
شدم ورفتم داخل خونه...خدمتکار با شوق وذوق    الیخی...ب اوردمیاومد چمدونمو ن  ادمیخونه رفتم که 

بود...خانم رو صدا    ی...سفرتون خوب بود(لبخند زدم)عالنیخوش اومد  یلیبه سمتم اومد)سالم اقا خ
...اگه هنوزم دلناز منو  یعیرف ی(با رفتنش...برگشتم طرف عکس پدر خوانده ...اقانیی پا انی کن بگو ب

عکس اقابزرگ   ی...عکس کنار خوامی خاطرشو م ا یکه من قد دن  یدونینخواد تو خودت خوب م
مرگ پدرم   وبود...فکرامو کرده بودم ...چون اون پدر پدرم بود...چون اونم به اندازه من خودش رو ت 

دست به   ومدیکه از سمت پله ها م  ییتق تق کفشا ی...با صداکردی منو اروم م نیوا  دونستیمقصر م
سرش جمع    یوموهاشو باالبه تن داشت  یدیبلند سف  راهنی برگشتم که روبه رو شدم با دلناز...پ بیج

بود... از چند پله  هتا پدر شدنم نموند یز یچ گهیذوق کردم...د  بایشکمش ..تقر دنیکرده بود...با د
(روبه روش  ؟ یهم...اروم لب زد)پس باالخره اومد یتو چشما میاومد...ذوم بود نییمونده هم پا  یباق

د زد)به شکمم نگاه کن...به نظرت کنار  (لبخنیای )بهت زمان دادم...تا با اون ماجرا کنار بستادمیا
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ودستمو محکم   دی(خندمیکن یزندگ  شکنار هم با ارام ای ( دستاشو گرفتم )بخاطر اون بچه...بومدمین
 (  دمیم گهیفرصت د هیباشه...بخاطر دخترمون بهت   ی...ولدمتیفشرد)هنوز نبخش

                                        *** 

  

 یاباد نیاز مردم ا کی چیونه اندوه ونه ه یمان  یتو م نه

 رود قسم  کی حباب نگران لب  به

 که گذشت  یشاد  یلحظه   یکوتاه وبه

 گذرندیها م غصه

 خواهند ماند  یکه فقط خاطره ا یانچنان 

 انند یها عر لحظه

 ن هرگز تن لحظه خود جامه اندوه نپوشا به

 

 د«ی"دنبال کن دیرمان"سرخ وسف  ی»ما را با سر  
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