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 آخرين كردم،چون مي ثبت ذهنم در را تحصيلي سال اين هاي لحظه تمام بايد.شدم مدرسه راهي مادرم صلوات و دعا با

 دوستم بهترين كه باسحر.كنم پيشرفت درجه اين تا ام توانسته كه بودم خوشحال خيلي.رفتم مي مدرسه كه بود سالي

 ».شود مي تمام درسمان امسال كه شد حيف چه«:گفتم و كردم سحر به رو راه بين.شديم مدرسه راهي بود

 ».بخوانم درس خواهم نمي ديگه خوشحالم،چون خيلي كه من«:گفت و زد لبخندي او

 قبول كنكور در تا بكنم را ام سعي بايد.كنم فراموش را درس توانم نمي من ولي«:گفتم و كشيدم آهي

 ».بگذارد مجيد اگر البته«:گفت شوخ بالحني سحر».شوم

 ».بدهم ادامه را درسم دارم دوست كه جايي تا گفته خودش...نداره حرفي كه بيچاره اون«:گفتم و زدم لبخندي

 درس گويد مي گذشت پل از خرش آقا و كرديد ازدواج باهم كه بعد گه،ولي نمي هيچي بله،االن«:گفت باشيطنت سحر

 ».كنيد آشپزي او براي و بنشينيد خانه در بايد شما وقت آن و درس بي

 ».است كافي باشم او كنار در كه همين.نيست مهم«:گفتم بالبخند هم باز

 »كنيد؟ مي عقد شقايق،كي راستي«:گفت دوباره سحر

 ».برگردد ماموريت از كه وقت هر«

 »گرده؟ برمي كي«

 ».كنم مي شماري لحظه ديدنش براي و شده تنگ برايش دلم نبود كه هفته سه اين توي دوني نمي...ديگه روز چهار«

 ».است همراشان هم سعيد آقا يا رفته تنها«:پرسيد آرام بالحني بار اين و زد لبخندي سحر

 ».هستند باهم هميشه.بروند ماموريت به هم از جدا نداشته امكان حاال تا«:گفت و نگريستم او به

 ».باتوست درسته،حق«:گفت باخنده

 سه از پس ها بچه.سروصدا و همهمه از بود شده پر كالس.شد عوض بحث موضوع دوستان ديدن با.رسيديم مدرسه به

 با.نشديم معلم ورود متوجه كه بود حدي به سروصدا.بگويند هم براي كه داشتند زيادي حرفهاي خبري بي و دوري ماه

 كالس كم كم.شد درس مشغول صحبت كمي و خودش معرفي از پس معلم.شد ساكت كالس ها بچه از يكي گفتن برپا

 طبق سحر و من.رسيد فرا خانه به رفتن هنگام و گذشت منوال همين به هم ديگر زنگ دو.گرفت درس هواي هم

 خانواده.رفتيم مي و آمديم مي باهم روز هر علت همين بود،به ما پاييني كوچه سحر خانه.شدي خانه راهي هم با معمول
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 آمد و رفت موجب كه بود عميق حدي به ما دوستي.بودند كرده برقرار رايطه هم با ما كودكي دوران همان از ما هاي

 .بود شده خانوادگي

 »بود؟ چطور دخترم،مدرسه سالم«:گفت و آمد طرفم به اشتياق با مادرم شدم خانه وارد وقتي

 .دادم شرح برايش را چيز همه باخوشحالي و دادم جواب بالبخند

 ».شوي ممتاز شاگرد گذشته سالهاي مثل هم امسال اميدوارم«:گفت گذاشت مي مقابلم را چاي فنجان كه درحالي مادرم

 ».ممتازم هم باشد،امسال راحت خيالت«:گفتم و زدم لبخندي

 فكر مجيد دوري به كمتر توانستم مدرسه به رفتن با من.برگردند ماموريت از سعيد و مجيد تا بود مانده چهارروز

 .دادم مي درس به را حواسم تمام بايد.كنم

 با سعيد.كردم باز را آن درآمد،باخوشحالي صدا به حياط در وقتي.آمدند هردو و شد تمام هم روز چهار اين عاقبت

 ».قشنگم و خوب خواهر سالم.به به«:گفت و زد لبخند من ديدن

 ».اومديد سالم،آخرش«:گفتم بالبخند

 ».برگرديم دوباره تونيم مي ناراحتي اگه.اومديم كه بله«:گفت شد مي وارد كه حالي در او

 ».اومدي خوش سالم،سالم«:گفتم و شدم خيره مجبد به و گرفتم او از را نگاهم لبخند همان با

 »است؟ خوب عزيزم،حالت سالم«:گفت گرم لبخندي و مهربان چشماني با او

 »خوبه؟ حالت چي؟تو تو خوبم«

 گل سپس».خوبم خوب تو ديدن با االن بود،اما بد حالم بودم برادرت اسير كه االن تا«:گفت مهربونش صداي همان با او

 .شد وارد و داد من به داشت دست در كه را زيبايي سرخ

 بيني نمي.ره مي حال از داره دادم عذابش بس از هفته سه دو اين توي طفلكي.گه مي راست«:گفت شوخ بالحني سعيد

 ».شده الغر چقدر

 »شوم؟ الغر قدر اين من كه شده باعث چي بگو«:گفت شوخ لحن باهمان و نگريست او به مجيد

 مي من خورد به آوردند مي غذا سر كه را سوپهايي تمام شما گرامي برادر«:گفت دوخت مي من به را نگاهش كه درحالي

 ».شده چاق چقدر بيني مي.خورد مي خودش را گوشتها تمام بعد و داد

 »ديدي؟ دور مرا چشم بگيري؟باز را شكمت جلوي نتونستي باز تو«:گفتم سعيد به اعتراض با.بود گرفته ام خنده
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 فردايي...كردي شقايق پيش منو چغلي خودشيريني براي خائن،باز اي«:گفت مجيد به آميز اعتراض بالحن و شوخي به او

 ».گم مي بهت هست،اونجا هم اي هست،اداره هم

 تو،مثل بياييد خواهيد نمي شماها«:گفت بلندي باصداي بود آمده ايوان به ما خنده صداي از كه مادرم.خنديديم سه هر

 ».شده تنگ براتون هم من دل اينكه

 شد مادر،خوب بشم فدات من الهي«:گفت بوسيد مي را او كه درحالي.رفت مادرم طرف به و كرد باز را دستانش سعيد

 ».داديد نجات نارفيق دوتا اين دست از مرا اومدي كه

 .برد اتاق به خودش همراه را سعيد خنديد مي كه درحالي مادرم

 ».گذاشت جا را كيفش هميشه مثل«:گفت باخنده و دوخت سعيد كيف به را نگاهش مجيد

 ».كرده گذارد،عادت مي جا را كيفش هميشه«:گفتم و كردم او كيف به نگاهي

 ».آوردم مي را كيفش بايد من رفتيم مي هركجا هم آنجا«:گفت داشت برمي را كيف كه حالي در مجيد

 ».است فراموشكار خيلي او«:گفتم رفتيم مي اتاق سوي به كه حالي در

 ».است تنبل خيلي.تنبل نه،بگو فراموشكار«

 و من بااصرار.رفتم آشپزخانه به چاي آوردن براي من و شد احوالپرسي مشغول پدرم با مجيد.شديم اتاق وارد دو هر

 و داد من به را آن و آورد بيرون اي جعبه كيفش داخل از برود خواست مي وقتي.خورد ما با را شام مادر،مجيد

 ».بيايد خوشت ازش اميدوارم.ماست سفر سوغات اين«:گفت

 را آن باخوشحالي.بود شده تزيين قيمتي سنگهاي با كه بود زيبا سر گل يك.كردم بازش و گرفتم او از را آن اشتياق با

 ».زيباست ممنونم،خيلي ازت«:گفتم باشادي.نگريستم او به و زدم موهايم به

 ».ندارد را تو اومده،قابل خوشت كه خوشحالم«:گفت و زد لبخند مجيد

 يك سپس».كند نمي نگاه تو سر گل به ديگه ببيند را من سوغاتي اگه.نناز خودت به قدر اين«:گفت شوخي به باز سعيد

 ».كن بازش«:گفت و گرفت مقابلم شده كادو بسته

 با كه حالي در.بود زيبا كالهبسيار يك و گردن شال يك.كردم باز و گرفتم باز شتاب با را آن كه بودم خوشحال قدر آن

 ».دارم احتياج كاله و شال به من دونستي مي كجا از تو«:گفتم كوبيدم مي هم بر دست شادي

 ».ديگه همينيم ما خب«:گفت انداخت غبغبش به بادي شعيد

 .بود قشنگ چقدر.ديدم آينه در را خود و گذاشتم سرم را كاله و پيچيدم گردنم دور را شال فراوان باذوق
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 ».داره قشنگي رنگ چه...آد مي بهت چقدر«:گفت مادرم

 سرم گل شبيه چقدر«:گفتم كردم مي باز سروگردنم از را آنها كه درحالي و».ممنونم ازت«:گفتم و نگريستم سعيد به

 ».است

 ».دادم را پولشان هم بيچاره من...كرده انتخاب مجيد را هردو چون«:گفت و زد لبخند سعيد

 ».كني تعريف وارونه را چي همه بلدي خوب تو«:وگفت كرد اي خنده مجيد

 »نياوردي؟ چيزي من سعيد،واسه داداش«:گفت آميزي اعتراض لحن با اميد موقع همان.دادم جا شان جعبه در را آنها

 بزرگ ماشين يك...بفرما...بره يادم كوچولوم داداش شه مي مگه«:گفت آورد درمي اي بسته جيبش از كه درحالي سعيد

 ».آوردم برات

 ».كوچيكه خيلي اينكه...داداش«:گفت دلخوري با كرد،اما بازش و گرفت را آن باخوشحالي اميد

 ».بشه بزرگ داده قول دونم،اما مي«:گفت و كشيد برموهايش دستي سعيد

 .شد ماشين با بازي مشغول و خنديد اميد

 انداز پس فكر به كمي...بهتره كنيد آشغالها اين خرج را پولتان كمتر«:گفت كرد مي روشن را سيگارش درحالي پدرم

 ».باشيد

 خرج هم روزي يه بايد.كرد انداز پس شه نمي كه همش«:گفت نگريست مي مجيد و من به كه درحالي سعيد

 »گم؟ نمي درست...كرد

 .كرد تاييد را حرفش بالبخند مجيد

 دست به براي و رفتيد زندگيتان سر كه وقتي نادونيد و فهميد،جوون نمي حاال«:گفت و زد سيگارش به محكمي پك پدر

 ».شويد مي پشيمان حسابي امروزتان كارهاي از وقت آن كشيديد سختي و بدبختي هزارتا تومان يك آوردن

 حرف باطعنه هميشه او.كشيدم مي خجالت پدرم زدن حرف از كردند،هميشه سكوت هردو.نگريستم سعيد و مجيد به

 تا خداحافظي هنگام.بود كرده عادت او رفتارهاي گونه اين به ديگه چون.شد نمي ناراحت او رفتار از مجيد البته.زد مي

 ».ندارد بدي قصد او.ميخواهم معذرت پدرم حرفهاي بابت«:گفتم باشرمندگي.كردم اش بدرقه در دم

 ».عزيزم مهمه تو خوشحالي فقط من براي.نشدم ناراحت من«:گفت و دوخت صورتم به را مهربانش نگاه مجيد

 تميز را اتاق مادرم كمك به.بود رفته حمام به سعيد برگشتم اتاق به وقتي.كرديم خداحافظي هم از و نگريستم او به

 »شقايق؟«:گفت سعيد كه بروم اتاقم به خواستم.درآمد حمام از هم سعيد شد تمام كارمان وقتي.كردم
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 ».رسانم مي مدرسه به را تو خودم صبح فردا«:گفت كرد مي خشك را گوشش داشت كه درحالي او.چرخيدم طرفش به

 »چي؟ واسه«:گفتم بودم كرده تعجب كه درحالي

 »داره؟ عيبي مگه....طوري همين خوب«:گفت و كرد مكث كمي او

 صبح ديگه دادم مي اطالع سحر به تا گفتي مي زودتر كاش نداره،ولي عيبي هيچ نه«:گفتم و انداختم باال را هايم شانه

 ».بدهم خبر او به زودتر صبح مجبورم نياديد،حاال دنبالم

 ».رسانم مي شمارا هردوي.بيايد بگذار.بگويي چيزي خواهد نه،نه،نمي«:گفت عجوالنه عيد

 ».بخير باشه،شب«:گفتم و زدم لبخند بنابراين.گذرد مي چه دلش درون فهماندم او به بانگاهي

 ».بخير هم تو ممنونم،شب«:گفت رفت مي اتاقش سمت به كه درحالي خندان او

 تو«:گفت و كرد دستي پيش سعيد كنم باز را در خواستم تا.شد بلند حياط زنگ صداي صبحانه صرف هنگام صبح

 .دويد حياط در بهطرف سپس».كنم مي باز من...بخور را ات صبحانه

 زد،اما مي حرف لحن همين با باديگرانهم و بود شوخي پسر سعيد.سحراست فهميدم زدنش حرف طرز احوالپرسي از

 .كرد مي صحبت او با مؤدبانه لحني و بااحترام شد مي رو به رو باسحر هنگاميكه

 نگريستم مي را سحر شده سرخ چهره كه درحالي.رفتم دو آن سوي و كردم خداحافظي مادر از و رابرداشتم كيفم

 ».خير به سالم،صبح«:گفتم

 ».شده دير سالم،برويم«:گفت و زد لبخندي او

 ».رسانتمان مي من«:گفت سعيد بدهم جواب خواستم تا

 از ديشب تازه.نيست شما زحمت به احتياجي...نه،ممنون«:گفت بود انداخته زير به را سرش خجالت از كه درحالي سحر

 ».هستيد خسته و رسيديد راه

 ».شويد يهترهسوار....رسانم مي را شما علت همين بروم،به اداره به زودتر بايد امروز داريد،من اختيار«:گفت سعيد

 »...آخه ولي«:گفت خجالت باهمان سحر

 ».شويد نياوريد،سوار بهانه«:گفت و كرد راقطع حرفش سعيد هم باز

 كالس هم چطوره؟دوباره مدرسه و درس«:منپرسيد به خطاب سعيد راه بين در.شديم سوار سه هر و پذيرفت ناچار به او

 »هستيد؟

 ».مجيد و تو مثل درست.باهمهستيم هميشه آره،ما«:گفتم و خنديدم
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 پيدا نجات تو دست از سحرخانوم اميدوارم شوم،ولي نمي جدا مجيد از كنم مي هركاري كه من«:گفت شوخي اوبا

 »خانوم؟ سحر نه مگه«:گفت سحر به خطاب لبخند باهمان سپس».كنه

 ».داريم دوست رو همديگر خيلي دوتا ما بشم،چون جدا شقايق از تونم نمي وقت هيچ نه،من«

 »!گرفتي؟ رو جوابت حاال«:گفتم سعيد به باخنده

 داشت من به مجيد را داره تو به خانوم سحر كه اي عالقه و محبت اين از ذره يك اگه«:گفت و كشيد آه و داد تكان سر

 ».چسبيدم مي بهش و چسب شدم مي...كردم نمي ولش وقت هيچ

 و است خندان و شاد هميشه.داري كه برادري اين با حالت به خوش«:گفت سحر مدرسه در.خنديديم سه هر شوخيش از

 ».شود نمي عصباني گاه هيچ

 مي كنه مي جروبحث پدرم با كه وقتي را سعيد عصبانيت من دوني مي.خنده مي هميشه اون«:گفتم و دادم سرتكان

 ».شود نمي عصباني وقت هيچ او بينم،وگرنه

 را راه از مقداري.افتاديم راه هردو خورد كه خانه زنگ.شد كالس متوجه حواسمان و يافت خاتمه بحثمان معلم باورود

 ».داده تكيه درخت به كه گم مي رو پسره اون....كن نگاه رو شقايق،اونجا«:گفت آهسته سحر رفتيم كه

 سحر به و گرفتم او از را نگاهم.بود ما تماشاي محو كه ديدم را پسرس.نگريستم گفت مي سحر كه اي نقطه به

 »شده؟ چي مگه...خوب،ديدم«گفتمك.دوختم

 ».ماست مواظب مدام و دارد نظر زير مارا كه است روز چند االن«

 »دارد؟ نظر زير را ما كه مطمئني تو«

 ».كند مي نگاه تو به فقط او شدم متوجه كردم دقت وقتي داشتم،ولي شك نيست،اول كسي ما از غير كه اينجا.آره«

 ».دارم دم يا شاخ من چي؟نكنه واسه من به«:گفتم باتعجب

 ».آمده خوشش تو از كنم فكر.كنه برقرار ارتباط تو با خواهد مي شايد...دم نه و داري شاخ نه«:گفت و اوخنديد

 به كه كساني بقيه مثل كنه،درست مي نگاه فقط او.شدي ديوانه تو«:گفتم دادم مي تكان سر كه درحالي و كردم اي خنده

 ».كني بداشت ديگري طور او نگاه از نبايد تو.نگرند مي ما

 ».باشد باتو حق دانم،شايد نمي«:گفت انداخت مي باال را هايش شانه كه درحالي سحر

 و دار حالت موهاي با پسري.انداختم او به دقيق نگاه گذشتيم مي كنارش از كه طور رسيديم،همان كه پسر آن نزديك

 و بود بلند قدش.آمد مي صورتش تركيب به كه مشكي درشت چشمان با كرده اصالح و سفيد صورتي.مشكي ابرواني
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 او از را نگاهم تفاوتي بي با.كرد مي دوچندان را جذابيتش بود كرده تن به كه شيكي لباس.داشت اي ورزيده هيكل

 .دادم ادامه راهمان به و برگرفتم

 روز عقد قرار ماموريت از مجيد آمدن با.بودم شده درس سرگرم من و گذشت مي ها مدرسه بازگشايي از دوهفته

 يكديگر به ابد تا مجيد و من ديگر روز چند تا اينكه فكر.گنجيدم نمي پوست در خوشحالي از من.شد گذاشته دوشنبه

 مي شوخيهايش با مرا طرف يك از سعيد.كردم نمي توجه كس هيچ به كه بود كرده خوشحالم چنان گيريم مي تعلق

 سرم بر دست ديد مي خوشحال مرا كه پدرم.كرد مي خوشحال هايش صدقه قربون با مرا ديگر طرف از مادرم و خنداند

 .باشد داشته را تو لياقت مجيد و بشي خوشبخت اميدوارم:گفت مي و كشيد مي

 مي.بود مخالف مجيد و من ازدواج با او چون.كرد مي متعجب مرا آمد درمي پدرم دهان از بار اولين براي كه سخنان اين

 .كرد مي دعا ما خوشبختي براي حاال ندارد،اما را تو همسري لياقت مجيد گفت

 .افتاد اتفاق آن اينكه تا رفت مي پيش خوب داشت چيز همه

 سرييع.آمده مجيد فهميدم سعيد بش و خوش صداي از.شد باز در دقيقه چند از پس و آمد زنگ صداي كه بود شب

 غمگين باصدايي و چرخيد سمتم به او.كرد سالم داد مي دست پدرم با داشت كه مجيد به.رفتم هال به و بستم را كتابم

 ».سالم عليك«:گفت

 ».شدم مزاحم موقع بي ببخشيد«:گفت نشست مي سعيد كنار كه درحالي او.شدم متعجب او غمگين لحن از

 »افتاده؟ اتفاقي«:گفتم بانگراني و گذاشتم مقابلش را چاي

 »...ولي نه كه اتفاق«

 ».كنيم كمكت بتونيم بگو،شايد شده چيزي اگه«:گفت و كرد قطع را حرفش سعيد

 عقد مجبوريم...كرده فوت پدربزرگم متاسفانه«:گفت انداخت مي پايين را سرش كه حالي در و نگريست من به مجيد

 ».بزنيم هم به را فردا

 .نداشت امكان اين.نگريستم مجيد به باناباوري

 ».گم مي تسليت متاسفم،بهت«:گفت باافسوس سعيد

 هم به قرارمون كه كنم خواهي عذر شما از هم او جانب از گفت پدرم.ممنون«:گفت غمگين لحن باهمان مجيد

 ».متاسفم.خورد

 »كرده؟ فوت كي حاال.است بسيار نداره،وقت عيبي«:گفت بار اين پدرم
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 ».كرده تموم هم بعد و قلبي سكته مرنبه يك...غروب«:گفت مجيد

 ».كنيد مي خاك هم شهرستان همون كنه،البد خدارحمتش«:گفت ناراحتي با مادرم

 ».كنيم مي خاكش جا بله،همون«

 گرفته ام گريه.رفتم اتاقم به مجيد به توجه بدون.كنه سكته يكدفعه بايد چرا.بود سالم او بود،چون نشده باورم هنوز من

 زده اتاق در به ضربه چند حين همين در!بدبياري چه.افتاد مي اتفاق اين بايد ما عقد به مانده روز يك درست آخه.بود

 كن باور.متاسفم خيلي من:گفت آرام بالحني و نشست كنارم كردم مي پاك را اشكم كه درحالي.شد وارد مجيد و شد

 ».نكن گريه حاال.افتاده كه چيه؟اتفاقيه چاره خوب ولي.زد خشكم شنيدم وقتي

 »بخوريم؟ هوا كمي تا بيرون برويم خواهي مي«:گفت و زد لبخند او.كردم سكوت و انداختم زير به را سرم

 ».باشه«:گفتم كردم مي پاك چكيد مي چشمم گوشه از اشكي قطره كه حالي در و كردم نگاهش

 .شد خارج اتاق از و».هستم منتظرت بيرون من پس«:گفت و زد لبخند او

 پارك آن هروقت.بود مجنون بيد درخت يك زير كه نشستيم نيمكتي روي.كرد انتخاب را مان خانه نزديك پارك او

 .كرديم مي انتخاب را نيمكت همين رفتيم مي را آرام و ساكت

 ».داشتن دوست از پر و عشق از پر.خوبي هواي چه«:وگفت كشيد عميقي نفس مجيد

 ».انگيزه غم امشب آره،والي«:گفتم كرد مي نوازش را صورتم سرد نيمه باد كه درحالي و نگريستم ستاره پر آسمان به

 دوست وقت هيچ كه دوني نباش،مي ناراحت قدر اين«:گفت متاسف بالحني.بودم غمگين هنوز.نگريست صورتم به او

 مراسم وقتي شاءاهللا ان.كرد شه نمي كاري هيچ و بود خدا خواست شدم،ولي دار غصه هم من.ببينم تورو ناراحتي ندارم

 ».كنيم مي عقد شد تموم

 »داره؟ پدربزرگت فوت به ربطي چه كنيم؟آخه عقد ما شه نمي«:گفتم لحن باهمان

 مي چي داني چي؟مي فهميد فاميل و كنيم عقد فردا ما گي؟اگه مي چي داري!شقايق«:گفت و كرد نگاهم باتعجب مجيد

 فاميل بزرگ اون داشت،چون نگه اونو احترام بايد.بوده پدرش نباشه چي هر است پدرم به احترامي بي شه؟اين

 ».داني مي كه خودت.بوده

 .داشتم جايي بي توقع چه او از من.بود مجيد با حق.زدم اي احمقانه حرف چه.كردم سكوت و انداختم پايين را سرم

 ».شم مي ناراحت دستت از وگرنه بخند باشه،زودباش بخند و نخور غصه حاال«:وگفت زد لبخند مجيد
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 درختان برگهاي شد مي باعث و وزيد مي پاييزي باد.زدم لبخند بنابراين شود ناراحت دستم از او خواستم نمي من

 هست شقايق،يادت«:گفت نگريست مي آن به كه درحالي و برداشت را انداخت پايش روي باد كه را برگي مجيد.بريزند

 »خورديم؟ مي بستني و بوديم نشسته نيمكت اين روي تنها تو و من كه باري اولين

 ».شود پيدا پدرم يا سعيد سروكله نكنه بوديم ترسيديم هردو چقدر.آره،يادمه«:گفتم و كشيدم عميقي نفس

 ».بود شده رنگ يك داشتي تن به كه لباس با صورتت رنگ كه بودي شده سرخ قدر آن خجالت از تو آره،يادمه«

 ».كشيدم مي خجالت خيلي.بزنم حرف خواستم مي تو با تنها كه بود باري اولين آخه«

 را دلم حرف كه كشيدم مي خجالت بودم،اولش تو مثل منم«:گفت و كشيد عميقي نفس گذشته يادآوري با مجيد

 عشقم به و گذاشتم كنار را خجالت و ترس خاطر همين به.دارم دوستت كه گفتم مي بهت جوري يه بايد بزنم،اما

 ».كردم اعتراف

 كه بدهي را سوالم جواب خواستي مي داشتي،وقتي را احساس همين هم تو فكركنم:گفت و نگريست من به سپس

 .نه يا داري دوستم بودم پرسيده

 .كردم فراموش را ترس و خجالت خورديم كه بستني آن با ولي.بدترازتو آره،خيلي:گفتم و كردم اي خنده

 .بخوريم بستني بازم موافقي گم مي.بود اي خوشمزه بستني عجب:گفت و كرد اي خنده هم مجيد

 موافقم آره-

 .برگردم من تا بشين جا همين پس:گفت و اوبرخاست

 شده كم ازناراحتيم كمي گذشته روزهاي بايادآوري.شدم خيره آسمان به و بوكشيدم را پاييزي هواي عميقي نفس با

 نگاه اطراف به طوركه همين.داشتم دوست را سكوت چقدراين و بود ساكت و چقدرآرام.انداختم اطراف به نگاهي.بود

 مي مرا و بود ازمانشسته كمي اودرفاصله.شد جلب توجهم.بود نشسته نيمكتي روي تنها كه ديدم را مردي كردم مي

 كمي و نگريستم او بارديگربه.بودم ديده بود،انگاراورا چقدرآشنا برگرفتم،اما ازاو را نگاهم.نگريست

 مي مرا و ايستاد مي مدرسه درراه هرروز كه همان.بود چشمان همان و نگاه بود،همان آمد،خودش آره،يادم.فكركردم

 شده نگاهم متوجه.ترسيدم او به كردن بود؟ازنگاه زده زل گونه اين من به خواست؟چرا مي چه اواينجا نگريست،ولي

 ترس كم كم.كرد كاررا منظوراين چه به.انداختم پايين را سرم و لرزيد دلم كارش ازاين.زد رويم به لبخندي بود،چون

 به داشت دردست دوبستني كه اودرحالي.نگريستم بود رفته مجيد كه سمتي وبه كردم بلند را سرم.كرد مي رخنه تنم به

 .چسبد مي سرد بستني پاييزي هواي اين توي:گفت و داد دستم به را ها ازبستني يكي رسيد وقتي.آمد مي سمتم
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 .چسبد مي هم دارو و آمپول وقت آن افتادي دربستربيماري وقتي:گفتم و زدم لبخند

 هرازچندگاهي.گرفت نمي آرام و بود شورافتاده پسرمرموزدلم آن ديدن با.شد بستني خوردن مشغول و كرد اي خنده

 بود طوري طرزنگاهش.بود شده خيره من دركنارم،به مجيد وجود با ترسي،حتي هيچ بدون او.انداختم مي او به نگاهي

 داري؟ دوست مرا روزاول هنوزمثل تو:گفتم مجيد به شود آرام ام دلشوره انكه براي.ام داده انجام انگارخطايي كه

 بسنجي؟ را عشقم ميزان سوال اين با خواهي مي:گفت زد مي لبخند كه درحالي و انداخت من به اونگاهي

 .عزيزم برات طور هنوزهمون بدونم خواهم مي نه،فقط:گفتم و زدم لبخند او پاسخ درمقابل

 نه-

 نه:گفت نگريست مي نگرانم چشمان به كه درحالي و لبخند همان اوبا.نگريستم او به تعجب با و ريخت قلبم ازحرفش

 .شد راحت خيالت حاال.دارم دوستت هرروزبيشترازروزقبل باربيشتر، هزاران قدرروزاول،بلكه به

 دوست توچي؟توچقدرمنو:گفت برد مي دهانش به را بستني قاشق كه درحالي مجيد.شد گرم دلم حرفها اين باشنيدن

 داري؟

 .كن نگاه اسمان به:گفتم سوالش درجواب

 .روبشمري ها ستاره توني مي:گفتم كردم مي نگاه پرنوررا هاي ستاره كه درحالي.نگريست اسمان به اومتعجب

 .نيستند شمارش قابل!نه-

 .نيست گيري اندازه قابل وقت هيچ.هاست ستاره اين مثل تو به من عشق-

 حرفها اين بود،ولي شده راحت خيالش حرف اين شنيدن با هم انگاراو.خنديد و دوخت من به را پرمهرش اونگاه

 مي انگاي.كرد مي نگاه من به اوهنوزداشت.شدم پسرخيره آن بازبه دلهره با.دهد كاهش را من دلشوره نتوانست

 يكي روزي يه مجيد،اگه:گفتم مجيد به و برگرفتم راازاو نگاهم سريع.بفهماند من به را چيزي نگاهها آن با خواست

 كني؟ چيكارمي تو جداكنه ماروازهم

 و اثرگذاشته روت سرما زني؟نكنه مي كه است حرفي چه اين:گفت شده گرد چشماني با و كرد تعجب سوالم ازاين

 .شده كم عقلت

 مجبوربه را من كردم مي احساس ازاو كه پسروترسي آن وجود شايد.چيست سوالها ازاين هدفم دانستم نمي هم خودم

 كسي كه آد روزمي آن وقت هيچ:گفت محكم صداي با نگريست مي من به كه درحالي مجيد.كرد مي حرفها اين گفتن

 .بيفتد فاصله ما بين دهد نمي اجازه وقت هيچ عشق.كند جدا مارا بخواهد
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 من داني مي كه نزن،خودت حرفها ازاين ديگه كنم مي خواهش:گفت فشرد مي را ام زده يخ دستان كه درحالي وبعد

 گفتن با ديگه.بدم ازدست تورو اينكه به برسد ندارم،چه لحظه يك براي راحتي جدايي و تو دوري به فكركردن جرأت

 نكن،باشه؟ نگران منو حرفها اين

 ذهنم به سوال اين يكدفعه چرا دونم نمي كنم،فقط نگران تورا خواستم نمي من:وگفتم دوختم صورتش به را نگاهم

 .رسيد

 معني به ازتوبرام جدايي كه داني مي خودت.باشم مرده كه شم مي جدا ازتو روزي باش مطمئن:گفت لحن همان با مجيد

 .نزن حرفها ازاين ديگه پس.نابوديه و مرگ

 يه اگه.نيست ما مال جدايي.رسه نمي آخرخط وقت هيچ ما عشق براي كه دونم باشه،مي:گفتم و فشردم را دستانش

 حرفها اين با ازاينكه.توهستي آن باش مطمئن كنم انتخاب را يكي وآن تو بين بگويند و بدهند من به رو دنيا تمام روزي

 .نبود خودم دست.خواهم مي معذرت كردم ناراحتت

 .دارم ايمان عشقمان به من:گفت بالبخند و شد دلگرم ازحرفهايم مجيد

 .ديراست.بريم بهتره:گفت شد مي بلند ازجايش كه ودرحالي

 مي را بدنم و شد بيشترمي ام دلشوره شديم مي پسرنزديك آن هرچقدربه.افتاديم راه هم با و شدم بلند ازجايم

 راه درسكوت مجيد دوختم،اما چشم او به نگراني با.شود او نگاه متوجه مجيد ترسيدم.نگريست مي را من اوهنوز.لرزاند

 ازاو را نگاهم.داشت برلب را لبخند بازهمان.انداختم او هب نگاهي نيم گذشتيم ازكناراو وقتي.شد راحت خيالم.رفت مي

 آدم شايد.بود كرده من تعقيب واداربه اورا چيزي چه فهميدم مي كاش.دوختم داشتيم درپيش كه راهي به و برگرفتم

 .باشد شري آدم توانست نمي ارام قيافه آن و مرتب لباس آن اوبا...نه ولي.بود شري

 به فقط من.كردند حركت امشب پدرومادرم.بروم شهرستان به صبح بايد من:گفت مجيد رسيديم خانه مقابل وقتي

 .گردم شدبرمي تموم مراسم وقتي.كنم خبرت تا خاطرتوماندم

 .باش خودت برو،مراقب باشه:گفتم و زدم لبخند

 .برس درست نخوروبه غصه هم تو-

 .باشه،خداحافظ:گفتم كردم بازمي دررا كه درحالي

2 
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 وقتي.كردم ازسحرخداحافظي ظهرسركوچه.كند اظهارهمدردي توانست فقط او كردم سحرتعريف براي را ماجرا وقتي

 او من،يعني خداي.بود نشسته درماشينش كه درحالي ديدم اورا.افتاد سركوچه به طوراتفاقي به نگاهم رسيدم درخانه به

 محكم را درحياط و شدم وارد و بازكردم دررا لرزيد مي دستانم ازنگراني كه درحالي!بود بلد هم را مان خانه

 آرام كردم سعي و كشيدم عميق چندنفس.دانستم نمي هنوز من. چيزبود چه دنبال اوبه.بود آمده بند نفسم ازترس.بستم

 .آمدم بيرون ازفكراو و شدم درسهايم خواندن ناهارمشغول ازخوردن پس.رفتم خانه شوم،بعدداخل

 .نباشيد داداش،خسته سالم:گفتم بود كفشش درآوردن درحال كه او به و رفتم استقبالش به آمد سعيد وقتي شب

 خوبه؟ خواهرخوبم،حالت سالم:گفت لبخند با و برگشت طرفم اوبه

 .خوبم آره:گفتم و زدم رويش به لبخندي

 .گرفتي را ات جيره كه وقتي شوي مي ترهم خوب:گفت و آمد طرفم به لبخند همان اوبا

 خانه به ازاداره وقتي هرروزش عادت طبق.نگريستم برد فرومي درجيبش را دستش داشت كه او به و زدم لبخندي

 گرفتم ازاو را شكالت وقتي.هستم آنها عاشق حد چه تا دانست مي.خريد مي كاكائويي شكالت برايم گشت برمي

 .دارم چقدردوستت دوني نمي.ممنونم:گفتم

 .كاكائوها خاطراين به يا داري دوست خاطرخودم به بگوشكمو،منو را راستش:گفت خنديد مي اودرحاليكه

 .خاطرهردو به:گفتم و خنديدم

 .رفتم آشپزخانه به چاي آوردن وبراي

 به يكراست كرد مي سرفه كه درحالي و آمد پدرم بعد چنددقيقه.نشستم كنارمادرم گذاشتم سعيد مقابل را چاي وقتي

 كه تادرمواقعي بود ساخته خودش براي را اتاقك اوآن.كند مي چه آنجا دانستم مي.بود بام پشت يرو كه رفت اتاقكي

 و داد تكان افسود با سري رفت بام پشت به پدرم ديد وقتي سعيد.نشود مزاحمش كسي كند مصرف مواد خواهد مي

 .شده گيرش گريبان باليي چه...آورده روزخودش به چه:گفت

 ازهمه را خودش مواد با پدرهم.سازد دورمي ازخوشبختي را چيزخودش يك با هميشه انسان:گفتم و نگريستم او به

 .چيزدوركرده

 را همه كارش اين اوبا.چي حاال اما...بودند دوروبرمان همه.داشتيم روزگارخوشي چه:گفت و كشيد آهي بارمادرم اين

 .داده فراري ازما

 .كردي مارومي فكرآبروي كم دست.لعنتي اين سراغ رفتي كه داشتي كم توچي بگه بهش نبود يكي آخه:بازگفت سعيد
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 دم و دود اين پاي گذاشت چيزرا همه.نداشتيم غمي زهرماري،وگرنه اين سروقت رفت زياد پسرم،ازخوشي:گفت مادرم

 .الكل و

 كس،حتي هيچ حاال داشتند،اما اعتماد ما به همه و بودن كنارمان فاميل همه.داشتيم روزگارخوشي ما بود مادرم با حق

 كه را هرچه.بود داده ازدست چيزرا همه پدرم كه راستي.گرفت خبرنمي وازما زد سرنمي ما به هم فاميل ترين نزديك

 .بود اين تقديرپدرم و قسمت دانم،شايد نمي.كرد مي تهيه الكل و مواد و كرد مي تبديل پول به توانست مي

 كه سحردرحالي.ديدم اورا رسيدم سرخيابان وقتي.آمد سراغم لعنتي دلشوره بازهمان خانه به برگشتن هنگام روزبعد

 .خواهد مي اوچه دونستم مي كاش.كنم مي شك بهش دارم كم كم:گفت دهد نشان خونسرد خودرا كرد مي سعي

 .زد بيشترشورمي دلم شديم ترمي اونزديك به هرچه

 .خانم ببخشيد:گفت آرامي صداي اوبا گذشتيم ازكنارش وقتي

 ادامه راهم به لرزيدند مي پاهايم كه درحالي بدهم را جوابش اينكه بدون.فروريخت قلبم صدايش باشنيدن

 .صبركنيد لحظه هستم،يك باشما:گفت ايستاد مي مقابلمان كه اوبارديگردرحالي.دادم

 بفرماييد؟:وگفتم دوختم چشم او به نگران.بوديم كرده هردوتعجب.سحرنگريستم به و ايستادم

 كنم؟ صحبت شما با چنددقيقه شه مي.گيرم مي را وقتتان بخشيد مي:گفت ومتين مودب لحني با و زد ندياولبخ

 موضوعي؟ چه:گفتم و كردم او به نگاه نيم

 .شماروبهتربشناسم اينكه براي...زيرنظردارم را شما كه است مدتي:گفت و شد خيره من اوبه

 دانم نمي ايستيد،ولي مي ما تماشاي به اينجا هم هرروز و هستيد من درتعقيب كه شدم متوجه بله:گفتم نگران باصدايي

 مي من كردن تعقيب صرف را وقتتان شما كه نيستم مهمي شخص كه من.بهتربشناسيد را من خواهيد مي علت چه به

 كنيد؟

 يه...من كنم صحبت شما با خواستم منظورمي همين به هم من...هستيد مهم خيلي من شمابراي:گفت و زد اولبخند

 .خبركنم با ام ازعالقه رو شما نوعي به خواهم مي شدم،يعني مند عالقه شما به جورايي

 صدايي با رفتم مي عقب به لرزان پاهاي با كه درحالي.كرد مي نگاه او به زده بهت سحرهم.نگريستم او به باناباوري

 ...غيرممكنه اين...اين نه،: گفتم بريده بريده

 ازاودورشديم وقتي.دويدم مي باد مثل.كردم حركت و ازاوبرگرفتم را رويم.نگريست مرا لبخند همان با او اما

 .بايست لحظه صبركن،يك: گفت و گرفت را سحردستم
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 .منظورنبوده بي نگاه و تعقيب همه اون پس...سحر شه نمي باورم:گفتم بود افتاده شماره به نفسم كه ودرحالي ايستادم

 .نكن ناراحت را خودت.است عادي هاي مزاحم ازاين.نيست چيزمهمي:گفت و كرد حركت اوآهسته

 .خداحافظ...باشه گي مي كه هميني اميدوارم:گفتم بودم شده آرام كمي يكه رسيديم،درحال سركوچه

 خداحافظ.باش خودت مراقب:گفت و فشرد را اودستم

 مزاحمم بازهم اگرفردا.برد مي بويي ازماجرا كسي نبايد.شدم خانه ووارد كشيدم عميق چندنفس و رسيدم درخانه به

 .نشود پيدايش طرفها اين ديگه كه دهم مي طوري را جوابش شود

 با.بود ما منتظرآمدن و داده تكيده بااليش مدل ماشين به سرخيابان كه ديدم بازاورا خانه به برگشتن هنگام روزبعد

 خواهد مي اينقدرنگراني؟مگه توچرا.ايستادي؟بيابريم شقايق،چرا:سحرگفت.كردم توقف ناخودآگاه او ديدن

 .پريده چقدررنگت باش،ببين مقاوم.مارابكشد

 .باش آروم فقط و نكن اعتنا:بازگفت دادم مي ادامه راهم به كه ودرحالي كشيدم صورتم به دست

 .بزنم حرف باهات صبركن لحظه يك:گفت و ايستاد اومقابلم.گذشتم ازكنارش لرزيد مي تنم تمام كه درحالي

 .كنار بريد كنم مي خواهش.ندارم حرفي شما با من:گفتم و دادم قورت سختي به را دهانم آب

 كامران را من تونيد مي شما.هستم درخشان دكتركامران من.نداديد من به معرفي اجازه حتي شما:گفت و كرد نگاهم

 .صداكنيد

 .نشويد من مزاحم هستيد،ديگه اقا يه شمافقط من براي:گفتم.بود گرفته حرصم.من،چقدرپرروبود خداي واي

 نمي البته...خواهم مي.خيردارم قصد من.نكنيد بدبرداشت كنم مي خواهش.خانم نيستم مزاحم من:گفت و زد اولبخند

 .كنم خواستگاري ازشما خوام مي ولي نه يا باشه درست طوري اين دونم

 كردم مي آرام را خودم كه درحالي و اوكردم به نگاهي.نبود باوركردني.داشت مرا حال سحرهم.بازماند دهانم ازتعجب

 !خواستگاري؟:گفتم

 صبركردم فقط.قصدخيردارم گفتم كه كرديد؟من تعجب بله،چرا:گفت بود بسته نقش برلبانش لبخند ما ازتعجب كه او

 .بگويم شما به و كنم پيدا مناسبي فرصت تا

 ...من گرفتيد اشتباه شما...ببينيد:گفتم بودم هنوزمتعجب كه درحالي و ازاوبرگرفتم را نگاهم

 صبرمي بگوييد هروقت تا.بديد منو جواب خوام مي فقط.خوام نمي ازشما چيززيادي من:گفت و كرد قطع را اوحرفم

 .كنم
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 نه من جواب چون.نيست صبركردن به احتياجي:گفتم و اوكردم به نگاهي نيم.بود اوهنوزمتعجب.سحرنگريستم به

 .گرفتيد را جوابتان كنم فكرمي كنار،چون حاالبرويد.است

 خوب دم مي فرصت بهت.نخواستم جواب ازشما سرعت اين به:گفت بود شده خيره من به كه اودرحالي

 .باشه مثبت جوابت اميدوارم.فكركني

 دارم،فكركنم نامزد من:گفتم حرص همان با و افتادم مجيد ياد ناخودآگاه.گفتم چي مي انگارنفهميد.گرفت ازاوحرصم

 .كردي مي ماروتعقيب توپارك روزكه همون... اي ديده باهم مارا

 .يادمه خوب اش قيافه.خورديد مي بستني و زديد مي قدم هم با هستم آره،يادم:گفت و اوخنديد

 .كرد تكرارمي را خودش بازحرف و دانست مي را موضوع كه بود ازاين من تعجب

 .برداري ازسرم دست بهتره دارم نامزد من فهميدي كه حاال:گفتم

 فردا...كنم توازدواج با خواهم مي من.داره نسبتي توچه با اون نيست مهم برايم:گفت و داد تكان را سرش تفاوتي بي اوبا

 .خواهم مي جواب ازت جا همين

 گرفتي؟ جدي خيلي را خواستگاري قضيه اينكه مثل:گفتم او به عصبي حالتي با

 .ندارم شوخي كسي با بله،من:گفت لحن همان اوبا

 ...بركناروگرنه ازسرراهم.ندارم توشوخي با منم:گفتم و نگريستم او به

 .كنيم حل دوستانه را مسئله اين بهتره ببين...چي وگرنه:وگفت كرد قطع را اوحرفم

 مي خالف و نظرشرور به كه پسرخورد چند به نگاهم كه نگريستم مي را اطراف داشتم.نبود او به حواسم من

 .ماشده مزاحم آقا اين...كنم مي كنيد،خواهش كمك:زدم داد بخواهم،بنابراين كمك ازآنان كه ناچارشدم.آمدند

 ما طرف به سريع دهند نشان خودي و بيندازند راه دعوايي بود ازخدايشان انگاركه راشنيدند صدايم كه پسرها ان

 سحربا و من.گيرافتاد آنان لگد و كند،زيرمشت دفاع ازخود خواست تا بود شده متعجب ازرفتارمن كه كامران.آمدند

 نفس نفس كه ودرحالي ايستادم هم من.كند تازه نفس تا سحرايستاد.دورشديم ازآنها تا دويديم داشتيم كه قدرتي تمام

 .شود نمي...ما ديگرمزاحم...داديم او امروزبه...كه درسي اين با.بود حقش:سحرگفتم به زدم مي

 .رود ومي گذارد مي كولش روي را ماشينش آره،حاال:گفت زنان نفس سحرهم

 دارم نامزد بود فهميده اينكه وجود با او كه شد نمي هنوزباورم.داديم ادامه راهمان به و سحرهردوخنديديم ازحرف

 درگوشم آورد مي زبان به طورجدي آن كه او هنوزحرفهاي.كرد تكرارمي را پيشنهادش خودخواهي وبا شرمانه بازبي
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 و زد مادرصدايم موقع چي؟همان شد بدترمي اوضاع خاطررفتارامروز اگربه.بود ترسانده حسابي مرا.كرد مي صدا

  از خبراست؟ازوقتي چه اتاقت توي شقايق:گفت

 .كردي حبس اونجا را خودت اومدي مدرسه

 .كنند ميتوانستندكمكم كاش: گفتم و گرفتم دستانم ميان درماندگي با را سرم

 و دادم نشان خونسرد را خودم همين براي. كند شك نميخواستم.شدم خارج اتاق از نشود نگران دل مادر اينكه براي

 به و ميكردم فكر مجيد به وقتي ولي. زد مي شور دلم ترس و ناراحتي از گرچه كنم فراموش را موضوع كردم سعي

 .شد مي گرم دلم شويم مي هم به متعلق او و من و آيد مي ديگر روز چند تا اينكه

 سر به نگراني سو تر با خانه به برگشتم هنگام. بود او به حواسم تمام هم كالس سر حتي رفتم، مدرسه به ترس با صبح

 .داد دستش كار ديروز كتكهاي اينكه مثل: گفتم سحر به خوشحالي با. نبود ي اماخبر كردم نگاه خيابان

 .رفتيم خانه سمت به كنان خنده دو هر و بگذارد، پيش پا نداره جرات ديگه بيچاره: گفت خنده با سحر

 سرمان روي رو كالس سحر با. بوديم حال سر و شاد خيلي دو هر روز آن. رفتيم مدرسه به آسوده خيالي با بعد روز

 راحت دستش از اينكهديگه مثل: گفتم سحر به خوشحالي با و كردم نگاه خيابان به خانه به برگشتن موقع.گذاشتيم

 .شديم

 .داشتيم خوبي سرگرمي..شد وليحيف... رود مي و ميگذارد كولش روي را ماشينش او گفتم ديدي: گفت شوخي با سحر

 ...سحر: گفتم او به ساختگي اخمي با

 .رفت كه بهتر ،همون بابا كردم شوخي: گفت و خنديد او

 ...هستم هنوز من چون ، نباشيد مطمئن هم قدرها اين: گفت سر پشت از صدايي ولي

 امكان. برگرديم عقب به زمان هم دو هر و ندهد ادامه را حرفش سحر شد باعث. كرد ميخكوب جايمان سر را ما

 تويي؟...ت:گفتم و دادم قورت سختي به را دهانم آب بودم كرده تعجب كه حالي در! وبد ،خودش نداشت

 درسته؟ ببيني منو نداشتي انتظار. هستم ،خودم بله: گفت و زد لبخند او

 .كردي تر جدي تصميمم در مرا كارت اين با ،تو نه آيم؟ مي كوتاه كتكها آن با كردي فكر: گفت محكم لحني با سپس

. بود ديده آسيب كمي هم دستش مچ. بود شده زخمي سرش كمي فقط ولي ، بود خورده كتك همه آن شد نمي باورم

 ها آن از كه كرديد مجبور منو شما ،ولي بزنند كتك را شما نميخواستم من: گفتم ميگرفتم بر او از را نگاهم كه حالي در

 .گرفتم بر او از را رويم.بود خودتان تقصير بخواهم، كمك
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 خيال زرنگي؟ خيلي كردي فكر تو: گفت و شد همگام ما با بار اين. افتاديم راه سحر با لرزيد مي بدنم تمام كه حالي در

 عصباني منو بچگانه كار بااون فقط...كردي ،اتشابه شوي؟نه مي راحت من دست از هميشه براي كارت بااون كردي

 .كردي

 مهم برام كن، بس: گفتم نگران و عصبي لحني با ايستادمو بنابراين. شدم ماهمگام با او نميخواستم.زد مي شدت به قبلم

 فهميدي؟...بيايي راهم سر نميخواهم ديگر. شد حالي چه من كار با تو نيست

 .دارد ادامه وضع همين نكني يكي من با را راهت كه وقتي تا: گفت و زد نيشخندي او

 ميزني؟ حرف راه كدوم از چيه؟ منظورت: وگفتم دوختم او به را ام عصباني نگاه بنابراين. نفهميدم چيزي حرفش از

 ادامه منوال همين به وضع. نكني قبول مرا پيشنهاد وقتي تا. است روشن منظورم: گفت و كرد تكرار را نيشخند هم باز او

 .شود بدتر هم شايد. دارد

 او به و برگرفتم سحر از را نگاهم. ميكرد نگاه مارا نگراني با فقط و بود شده الل انگار هم او نگريستم سحر به نگراني با

 حرف اينگونه من با نكند جرات ديگر كه ميدادم را جوابش طوري بايد. بود لبانش بر مسخره بلخند همان هنوز. دوختم

 من آد، مي بدم ازت. متنفرم تو از وجود تمام با من. كني باز را گوشهايت خوب بهتره: گفتم محكم و جدي لحني با. بزند

 براي ارزشي هيچ تو....كنم قبول را پيشنهادت بخواهم اينكه به برسد ،چه كنم فكر تو به لحظه يك نيستم حاضر حتي

 فهميدي؟ نداري من

 كرد سرخ را او صورت و شد خورده صورتش به سيلي مثل من حرفهاي

 مي عصبانيت و خشم نگاهش از كه حالي در و شد خيره من به او. كرده عصباني حد چه تا را او حرفهايم دانستم مي

 كني فكر من به مجبوري تو... شه مي تموم ضررت به حرفها اين«: گفت كند آرام را آن كرد مي سعي كه صدايي با باريد

 »...  و

 ديگري كس به متعلق او چون نكن، بيهوده سعي و نكش نشان و خط قدر اين« : گفت خشمگيني صداي با سحر بار اين

 پس. كنند مي ازدواج هم با هم ديگه وقت چند تا. نكن تلف بيخود را خودت وقت پس... اونه زندگي تمام مجيد... است

 ».بري بهتر

 را گوشهاتون شما بهتره حاال زديد؟ را حرفهايتان تمام«: گفت و دوخت من به را نگاهش و زد تلخي نيشخند باز كامران

 رو مجيد... پسره اون بهتره. دارم نمي بر تو سر از دست وجه هيچ به من. كنيد گوش خوب گم مي چه هر و كنيد باز

 »گفتم؟ چي فهميدي. دهي مثبت جواب من پيشنهاد به بعد بزني، بهم رو ازدواجتون قرار و كني فراموش رو او... ميگم
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 اين و كني معين تكليف من مورد در دهي مي اجازه خودت به كه هستي كي تو«: گفتم و شدم عصباني حرفهايش از

 ».بزني را مسخره حرفهاي

 قدرتم و بخرد را عشقت ميتونه ثروتم كه هستم كسي من«: گفت بود هويدا آن در غرور كه صدايي با و زد لبخندي او

 ».كند من مال را تو تواند مي

 آدمهاي كنار االن. نبودي اينجا بودي قدرتمند داشتي؟ پول اگر تو... نيست خوب دروغ«: گفتم و زدم عصبي نيشخندي

 و پولند بي كه كساني مال است؟ آدمهايي چه مال اينجا دوني مي... بودي مشغول نوش و عيش به خوشگذران و عياش

 ».است آن در خدا ياد فقط كه قلبي و دارند پاك و مهربون دلي اما فقير،

 بله جواب تو اگر. گيره دلم اينجا كه كنم چه ولي كنند، مي زندگي محروم قشر اينجا كه دانم مي«: گفت حال همان با او

 ديدن با تو وقت آن. كنند مي زندگي خوشگذران و عياش مردمان خودت قول به كه جايي همون برمت مي بدهي

 است زندگيت تمام گويي مي كه مجيدي آن به ناچيز نگاه يك حتي نيستي حاضر ديگه دارم آنجا من كه بهشتي

 ».بيندازي

 صدايم در كردم سعي كه خشمي با و گرفت حرصم بود كرده مقايسه پول با مرا عشق او اينكه از. شدم خيره او به

 بدوني بهتره. كنم عوض تو قدرت و ثروت تمام با را او نگاه يك حتي نيستم حاضر من. اشتباهي در سخت«: گفتم بريزم

 با كه عشقي سراغي بري بايد تو... گرفتي عوضي تو. كنه جدا او از منو نميتونه قدرتي هيچ و نيست فروشي من عشق

 حرف قدرت و ثروت داشتن از من با اينكه جاي به حاال. كني خريداري هم پول با را او بتوني تا باشد آمده وجود به پول

 من چون بگذراني، خوش هستند تو اليق كه هايي عشق با آنجا در و داري كه بهشتي همان به بروي بهتره بزني

 حرف تو مثل هوسبازي مرد با كه دانم نمي خود شخصيت و شان در و نيستم قائل پولت و تو براي ارزشي كوچكترين

 ».بزنم

 توهين من عشق به نداشت حق او. شد خنك دلم. ديدم مي را دستانش لرزش كه بود كرده عصباني را او چنان حرفهايم

 بلندي و عصبي صدايي با او كه بوديم نيفتاده راه هنوز ولي كند، حركت خواستم او از و دوختم سحر به را نگاهم. كند

 برات است؟ زودگذر هوس يه دارم تو به من كه عشقي كردي فكر تو. زدي را حرفها اين نكردي خوبي كار هيچ«: گفت

 صدايي با دوخت مي من به را خشمش از پر نگاه كه حالي در بعد و ميشه، تموم برات گرون خيلي تو فكر اين. متاسفم

 »...وگرنه بشه حل دوستانه قضيه اين بذار. كن فكر خوب ميگم كه چيزي به«: گفت جدي و محكم
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 جوابت منتظر من«: گفت گذشت مي كنارم از كه حالي در و نداد ادامه را حرفش ديگه او. دوختم او به را نگرانم نگاه

 ».خداحافظ هستم،

 هنوز برساند؟ آسيب مجيد به خواست مي يعني. گرفت فرا را وجودم تمام ترس تهديدش از. زد خشكم جايم سر

 .ميشد ماشينش سوار آرام و داشت مي بر گام آرام كه بود او به نگاهم

 »شقايق؟ خوبه حالت تو«: گفت بود ترسيده كه حالي در سحر

 »!بكنه تونه نمي غلطي هيچ اون«: گفتم حال همان با

 ».بگي سعيد به بهتره. گفت جدي اون شقايق، ولي«: گفت نگراني با سحر

 ».ذاره نمي زنده اونو چون. بفهمد را موضوع نبايد سعيد. نه نه،«: گفتم و نگريستم او به دلهره با

 اگه فكركردي هيچ. شده تو مزاحم عوضي پسره اون كه بدونه بايد سعيد شقايق؟ چرا آخه« :گفت كالفگي با سحر

 »كني؟ چه بايد كرد عملي را تهديدش

 ».دونم نمي دونم، نمي«: گفتم بود گرفته بغضم كه حالي در و درماندگي با

 ».كند مي كمكمان بداند سعيد اگر هستم مطمئن«: گفت داديم مي ادامه راهمان به كه حالي در. گرفت را دستم سحر

 ».شود خبر با هم مجيد ممكنه وسط اين حتي... بشه درگير كامران با ممكن اما«

 ».بشه دير نگذار و باش عاقل كنم مي خواهش. بداند كه است مجيد حق اين. بفهمه خوب«: گفت آرامي لحن با سحر

 »چي؟ ديد آسيب مجيد اگر اما«: گفتم شد مي سرازير كم كم اشكهايم كه حالي در

 موضوع بهتره هم تو. كرد تهديد فقط اون شقايق نباش نگران«: گفت دلسوزي با و گذاشت ام شانه روي را دستش سحر

 ».سعيد به كم دست... بگي يكي به را

 ازت ولي بگويم، سعيد به كنم مي سعي«: گفتم كردم مي پاك را اشكهايم كه حالي در. بوديم رسيده مان خانه در به

 ».دي مي قول... مادرت حتي نزن، حرف كسي با موضوع اين درباره كنم مي خواهش

 ».باشه راحت خيالت«: گفت و زد لبخند او

 ».خداحافظ ممنونم، ازت«: گفتم و خوردم فرو را بغضم

 سراقم بار چند مادر. رفتم اتاقم به سريع نفهمند ام چهره از چيزي اينكه براي و كردم آرامي سالم رفتم اتاق به وقتي

 را حرفم مادرم. كنم استراحت خواهم مي و ام خسته گفتم و كردم بهانه را خستگي من اما بخورم، ناهار كه گفت و آمد

 به چقدر. بود اينجا مجيد االن كاش كردم فكر. بود ابري هوا. نگريستم بيرون به پنجره از. نشد مزاحمم ديگه كرد باور
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 مي فاصله مجيد و من بين چيزي نبايد. كرد مي ام ديوانه داشت كامران حرفهاي به كردن فكر. داشتم احتياج وجودش

 ديگه حلي؟ راه چه. كردم مي پيدا مشكل اين براي حلي راه بايد. نكنم فكر حرفها آن به توانستم مي مگر. انداخت

 .داد نمي قد جايي به فكرم. بودم شده گيج حسابي و كرد نمي كار ذهنم

 آينه در كه حالي در و آمدم بيرون خيال و فكر عالم از او صداي شنيدن با. كرد صدا مرا معمول طبق آمد سعيد وقتي

 چيه؟«: گفتم و كردم باز را در نشاندم مي لب بر زور به كه لبخندي با و رفتم اتاق در سمت به كردم مي برانداز را خود

 »گذاشتي؟ سرت روي رو خونه باز

 ».نداره طاقت ديگه كه خطه پست آقاي آن. ندارم كاري شما با كه من«: خنديد مي كه حالي در او

 »مجيده؟«: گفتم و نگريستم تلفن به تعجب با

 ».بشنود را منتظر ليلي صداي خواهد مي و گذاشته بيابون به سر مجنون. بله« : گفت لحن همان با

 ».سالم«: برداشتم را گوشي و رفتم تلفن سوي به حالي خوش با

 »خوبه؟ حالت. عزيزم سالم«. داد را جوابم و پيچيد گوشي در مجيد مهربون و گرم صداي

: گفتم شادي صداي با. رفت بيرون دلم از دفعه يك كامران حرفهاي ترس انگار گرفت، آرام دلم صدايش شنيدن از

 ».هستم هم من كه افتاد يادت عجب چه«

 مي تحمل را عذابي چه دورم تو از وقتي داني مي كه خودت نكن، انصافي بي«: گفت بودم عاشقش من كه لحن همان با او

 شيرين صداي و بزنم زنگ تو به و كنم پيدا تلفن باجه يه تا گشتم كلي. ام آمده ماشين به زدن سر بهانه به هم االن. كنم

 ».بشنوم را تو

 ».گردي مي بر كي بگو حاال. نكن لوس را خودت«: گفتم و گرفت ام خنده تعريفش از

 ».زود خيلي«

 ».شدم خسته انتظار از چون برگردي، زود شد تموم مراسم بده قول«

 »باشه؟ نخوري، غصه بدي قول كه شرطي به قربان، چشم«

 ».خداحافظ باش، خودت مراقب هم تو باشه،«

 خب،«: گفت انداخت مي گردنم دور را دستش كه حالي در سعيد. كردم پيدا عجيبي آرامش كردم قطع را گوشي وقتي

 ».بخند پس شدي؟ شارژ حاال

 ».نكن لوس را خودت«: گفتم كردم مي باز گردنم دور از را دستش كه حالي در
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 و بشنوي را صدايش تواني مي خواستي وقت هر... حالت به خوش«: گفت و كشيد آهي و كرد جيبش در را دستش او

 »... من اما شوي، آرام

 را تو صدايش كه بگويي خواهي مي البد چي؟ تو ولي«: گفتم نگريستم مي چشمانش به كه حالي در و ايستادم مقابلش

 ».كند نمي آرام

 ».كند خوشحال را من كه نيست هم صدايي پس ندارد وجود كسي وقتي... نبود اين منظورم نه«

 اين روز هر من. دارد قشنگي و مهربون صداي. ام شنيده را او صداي من ولي«: گفتم نگريستم مي او به كه طور همان

 ».شنوم مي را آرام و مهربون صداي

 را عشقش واقعي عاشق يه سعيد، آقا«: گفتم زدم مي اش شانه بر را دستم كه حالي در. نگريست من به متعجب سعيد

 مي. رفتم آشپزخانه سوي به و گرفتم بر او از را نگاهم سپس» .بزن فريادش داره وجود وقتي پس زند، مي فرياد

 گرچه. بود مغروري پسر او. بگيرم اعتراف ازش خواستم مي خاطر همين به. دارد دوست را سحر نهايت بي دانستم

 . داد نمي بروز ديگران به را محبتش و بود هم مغرور اما. بود شوخ

3 

 بهانه برايش مدام هم من.نگفتم سعيد به را ماجرا چرا كه داد مي قرار مواخذه مورد مرا مدام سحر روز آن

 عصبانيت با و شد كامران حضور متوجه سحر.شدم ميخكوب سرجايم و خورد او به چشمم ناگهان كه آوردم

 را ديروز مزخرفات بازم.بگير تحويل حاال.نبود اينجا االن او گفتي مي سعيد به ديشب را ماجرا اگه":گفت

 ".كند تكرار خواهد مي

 ".كنم كار چه بگو نيست،فقط حرفها اين موقع االن":گفتم نگراني با

 ضعيف را خودت اگر نده نشان را ترست":گفت دهد نشان خونسرد را خود كرد مي سعي كه حالي در سحر

 "باش مقاوم و برو.كند مي تسليم را تو تهديدش با او دهي نشان

 كار ولي.دادم مي نشان شجاع را خود بايد.كردم حركت لرزان پاهاي با نگريست مي مرا كامران كه حالي در

 ".بخير سالم،صبحتان":گفت گذشتم كنارش از وقتي.بود غوغا دلم در.بود سختي

 سرحال رو است،آدم خوبي هواي":گفت و شد همگام ما با او ولي.داديم ادامه را راهمان او به توجه بدون

 "گم؟ نمي درست":گفت و كرد من به رو سپس"مياره

 "است فايده من؟بي كني؟از مي فرار چي از":گفت زد مي لبخند كه حالي در كامران.كرديم تندتر را قدمهايمان
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 و ايستادم لرزيد مي دلم ته كه حالي در.بودم شده خسته نگراني همه اين از واقع شدم،در عصباني او دست از

 ".گيري نمي اي نتيجه هيچ بيايي دنبالم عمرت آخر تا كن،اگه ولم":گفتم

 "...بايد.بگردم تو بله جواب دنبال روز هر كه نيستم بيكار منم":گفت و زد تلخي لبخند او

 كاري هيچ تو..بگيري جواب من از بايد قدرتت با و پولت با چي؟البد بايد":گفتم و كردم قطع را حرفش

 "بكني توني نمي

 ".بشه نابود زندگيت كه نكن كاري":گفت و دوخت چشمانم به را نگاهش او

 رويم كه حالي در و" ديوونه يه.اي ديوونه يه كردي،تو خستم.شو گم برو":گفتم لرزيد مي صدايم كه حالي در

 گفت زهرآلودي صداي با او كه بوديم نرفته بيشتر قدم چند هنوز كرديم حركت سحر با گرفتم مي بر او از را

 "است معتاد شنيدم...بگويم پدرت به را ماجرا خواستي خودت"

 از چشمانم كه حالي در.زد حرف پدرم از شنيدم،او درست نه،يعني.زد خشكم سرجايم حرف اين شنيدن از

 مرا داشت لب بر آوري تمسخر لبخند كه حالي در.چرخيدم او طرف به بود شده گرد نگراني و تعجب

 را پدرت شنيدي،من درست...نكن تعجب"شد خيره من به و آمد سمتم به استوار گامهايي با نگريست،سپس

 سرسختي بخواي باز تو اگه.دارد احتياج پول به الكلي معتاد يك و است معتاد او.فهميدم را چيزها خيلي و ديدم

 ميشود چه داني مي وقت آن.كنم خواستگاري او از را تو و بگويم پدرت به را جريان مجبورم وقت اون كني

 "خانم شقايق

 چيزي همان درست.بود گفته او به پدرم البد.دانست مي كجا از را نامم ديگر او.ريخت فرو قلبم نامم شنيدن از

 ميكردم جلوگيري صدايم لرزش از كه حالي در.بود گيج هم او.نگريست سحر به.شنيدم را ترسيدم مي آن از كه

 "زدي؟ حرف پدرم با تو"گفتم

 "نه؟ قشنگه.پوشيدم كه كفشهايي همين...كن نگاه.رفتم آنجا به كفش خريد عنوان نه،به:

 خانه و مغازه همين فقط.داشت كوچكي فروشي كفش مغازه پدرم.گفت مي راست او.نگريستم كفشهايش به

 "نگفتي؟ او به را جريان چرا":گفتم و دوختم او به و گرفتم كفش از را نگاهم.بود مانده برايش

 هم او. كردم باخبر دارم كه موقعيتي از را او و گفتم او به را بود من به مربوط كه چه هر":گفت و زد لبخند او

 ".داد من به را كفش گرانترين

 داماد او چون.كرد نمي حالت به فرقي هستي،بازم من خواستگار كه گفتي مي پدرم به اگه":گفتم نگراني با
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 "كرده انتخاب را اش آينده

 پدرت كه شود مي ثابت تو به وقت آن آمدم خواستگاريت به شب فردا وقتي":گفت و داد سر اي خنده كامران

 ".را مجيد يا من.كند مي انتخاب تو همسري براي را كي

 بار اين.بود ممكن غير نه،اين!شب فردا هم آن!بيايد خواستگاريم به خواست مي او.وارفتم يخ مثل او حرف از

 به حرفها اين نگذار و بردار لجبازي از دست خدا رو تو":گفت كامران به لرزان و نگران صداي با سحر

 "برسد پدرش گوش

 به حاضر كن گوش حرف دختراي مثل بايد او.داره شقايق به بستگي اين":گفت و دوخت من به را نگاهش او

 ".شود من با ازدواج

 گفتم و دوختم او به را نفرتم از پر ديده.ريخت مي هم به را اعصابم حسابي زدنش حرف اين با من،او خداي

 مزخرف حرفهاي اين با ديگه بار يك اگه بدوني بهتره تو بفهمد،ولي را جريان پدرم كه نيست مهم برايم"

 سراغت هم مجيد ممكنه حتي.افتد مي اتفاقي چه داني مي خودت وقت آن گويم مي برادرم بشوي،به من مزاحم

 "كارت پي بري بهتره پس.شوي سير كردن زندگي از تو كه كنه كاري و بيايد

 مشتاقم خيلي چون بيايند سراغم بگي بهتره...ترسوني مي بچه دوتا از منو تو":گفت و كرد داري زهر خنده او

 "آورند درمي من چنگ از را تو چطوري بدانم خواهم مي.ببينم را آنها

 راحت را خيالت بذار":گفت و گرفت خود به جدي حالتي دوباره او.كنم خفه را او توانستم مي كاش.بود گرفته حرصم

 سر مرا حرفها اين با نكن سعي پس.دارم نمي بر سرت از دست باشي نشده من مال تو كه زماني تا.كنم

 "فهميدي؟.ميشه تموم ضررت به خيلي كه كنم مي كاري وقت اون چون.بيندازي لجبازي

 فقط.بزنم حرف كلمه يك نكردم جرات ديگه حتي.شد راست اندامم بر مو زدنش حرف لحن از و نگاهش از

 سمت به بعد"خداحافظ...باش من منتظر شب فردا":گفت و زد لبخند او.بودم دوخته او به را نگرانم نگاه

 .كرد حركت ماشينش

 اشكم و شدند ناتوان پاهايم.گرفت بغضم حرفهايش از.نبود طور اين اما.بودم خواب كاش.شد نمي باورم

 "باش آروم":گفت بود گرفته بغضش هم او كه حالي در و فشرد را دستم آرامي به سحر.سرازير

 همه اينها سحر نه...ميشه خراب چيز همه...بفهمد پدرم...اگه":گفتم لرزان صدايي با.توانستم نمي نه.باشم آروم

 "كابوسه
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 :گفت و زد كنار را دستانم آرامي به سحر.نشستم زمين بر ناتوان.گريستم و گذاشتم صورتم بر را دستانم

 نذار.بشه دير نذار.بگو سعيد به.كنه كاري تونه نمي كامران و آيد مي ديگه روز سه دو تا مجيد.نباش نگران"

 ".نده دست از رو فرصت قدر اين.بشه كشيده باريك جاهاي به كار

 "چي؟ داد ادامه لجبازي اين به باز كامران اگه اما":گفتم و دوختم او به را نگرانم نگاه

 االن از بدتر بيفته اتفاقي هر.كن فكر شقايق،عاقالنه":گفت افتاديم مي راه كه حالي در و كرد بلند مرا سحر

 او و كند مي راضي را پدرت بفهمد سعيد اگر اما.كند تسليم را تو خواهد مي پدرت كشيدن وسط با او.نميشه

 ".كنه كاري تونه نمي ديگه وقت كنه،اون مي منصرف كامران پذيرفتن از را

 "بشه درست چيز همه كن دعا باشه،فقط تو با حق شايد":گفتم كردم مي پاك را اشكهايش كه حالي در

 وارد تا خواستيم اجازه او از شرمندگي با.بود كالس سر معلم.رفتيم كالس سر عجله با.رسيديم مدرسه به

 "نشود تكرار ديگه":گفت او.شويم

 و كرديم باز را ادبيات كتاب سريع.داشتيم تاخير كه بود اولي دفعه چون.كردند مي نگاهمان تعجب با ها بچه

 توانستم نمي.بودم گيج هنوز من.شديم مشغول

 او. آمدم خودم به. شد كوبيده پهلويم به سحر دست كه بودم غرق خودم در حسابي. نكنم فكر حرفهايش و كامران به

 ».است تو با خانم« :گفت آرامي به

 ».بله« :گفتم و شدم بلند جايم از سريع

 مي صدايت كه است چندم ي دفعه دوني مي »صبوري؟ كجاست حواست« :گفت و انداخت من به نگاهي رحيمي خانم

 زنم؟

 ».ببخشيد« :گفتم و انداختم پايين را سرم

. دليري نه و است درس به حواست تو نه. دادنتان گوش درس از هم واين آمدنتان از اون« :گفت و كرد نگاهم تر دقيق

 »اومده؟ پيش مشكلي

 ».ببخشيد نيست، مشكلي نه« :گفتم بود پايين سرم كه طور همان

 ».كن جمع را حواست و بنشين« :گفت و برگرفت من از را نگاهش او

 لرزاند مي را تنم كامران تهديد هنوز. كنم درس متوجه را حواسم توانستم نمي ولي. دوختم كتاب به را چشمم و نشستم

 .كنم توجه بودم عاشقش كه درسي به گذاشت نمي حرفها آن ياد
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 از. نبود او از اثري اما. كردم نگاه خيابان به انداخت مي چنگ دلم به نگراني و ترس كه حالي در خانه به برگشتن هنگام

 از خانه، از. كرد پر را وجودم ترس يكدفعه شدم خانه وارد وقتي. رساند مي منزل به را ما راه يه همين فقط بدبياري سر

 زد لبخند من ديدن با. كردم سالم كرد مي پاك سبزي داشت كه مادرم به نگراني با و كردم وحشت چيز همه از و پدرم

 ».نباشي خسته جون مادر سالم« :گفت و

 ».نباشيد خسته هم شما« :گفت رفتم مي اتاقم سوي به كه حالي در

 »خوبه؟ حالت شايق،« :گفت و شد متوجه زود مادرم و بود غمگين و پريشان صدايم لحن

 .شدم اتاقم وارد مادرم تعجب ميان در و خوبم، آره« :گفتم باشم خونسرد كردم مي سعي كه حالي در

 علت خواست مي شايد كرد مي نگاهم مدام مادرم غذا خوردن موقع. شدم حاضر غذا ميز سر و كردم عوض را لباسم

 خوردن براي غذا خوري؟ نمي غذا چرا شقايق،« :گفت و شكست را سكوت نفهميد چيزي وقتي اما. بفهمد مرا رفتار اين

 .كردن بازي براي نه است

 ».ندارم ميل« :گفتم حوصلگي بي با بودم غرق خود خيال در كه من

 »اومده؟ پيش برات مشكلي مدرسه توي دخترم؟ شده چيزي« :گفت و كرد نگاهم عميق مادرم

 ».خوبه چيز همه نه،« :گفتم و نگريستم او به

 ».بگو من به ناراحتي؟ چيزي چه از زني، نمي حرف و فكري تو چرا پس« :پرسيد باز مادرم

. آمد برنمي دستش از كاري خوردن غصه جز او. بگويم او رابه موضوع توانستم مي چگونه آخه انداختم پايين را سرم

 ».ام خسته فقط كنيد باور مادر، نشده چيزي« :گفتم شدم مي بلند جايم از كه حالي در

 چيه اون بگي بهتره كرده، ناراحت رو تو چيزي يه. نيستم بچه من شقايق. اي خسته گفتي هم ديروز« :گفت باز مادرم

 ».كني مي فكر بهش قدر اين

 مجيد دلتنگ فقط... من« :گفتم دروغ به بياورم در نگراني از را او اينكه براي بنابراين. بود كرده ام كالفه مادرم حرفهاي

 ».كنيد باور است مجيد بابت از فقط من ناراحتي نديدمش، كه روزه چند االن هستم،

 سوالي ديگه چون. كرد باور مرا دروغ اين گمانم به. ببرد پي ام گفته صدق به خواست مي انگار كرد، نگاهم عميق مادر

 پكر ديدم نمي را او روز يك واگر ام وابسته مجيد به حد چه تا من دانست مي او شد ظرفها كردن تميز سرگرم و نكرد

 .هستم مجيد دلتنگ كه كرد باور گونه اين و بود ديده رفت مي ماموريت به مجيد كه مواقعي در مرا حالت اين. شدم مي
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 را گوشي و شدم خارج اتاقم از سريع است مجيد اينكه گمان به. آمد در صدا به تلفن كه بود گذشته ظهر از ساعت چند

 ».الو« :گفتم. برداشتم

 »عزيزم؟ خوبي سالم« :گفت. پيچيد گوشي در سعيد صداي

 »افتاده؟ اتفاقي خوبم بله«

 ».آيم مي دير امشب من جانم، نه «

 »شده؟ چيزي« :گفتم نگراني با

 به مربوط... برويم جايي به همكارانم از تا چند و رئيس با امروز بايد نيفتاده، اتفاقي بابا، نه« :گفت و كرد اي خنده او

 .نشويد نگران تا بدم خبر خواستم. آيم مي دير شب. است پروه

 »نداري؟ كاري باشه« :گفتم و كشيدم راحتي نفس

 ».خداحافظ نه، «

 »بود؟ كي« :گفت و آمد بيرون آشپزخنه از مادرم كردم، قطع را گوشي وقتي

 ».كند بازديد پروژه يه از قراره. آيد مي خانه به دير شب گفت سعيد «

 ».شدم مي دلواپس وگرنه زد، زنگ شد خوب« :گفت گشت برمي آشپزخانه به باز كه حالي در مادرم

 دستانم ميان را سرم درماندگي با. آمد مي خانه به دير سعيد امشب چون كردم، مي ديگري فكر بايد. رفتم اتاقم به من

 همين بايد آره،. كرد روشن را ذهنم جرقه مثل فكري... بايد من بيايد، خواستگاري به اون دادم مي اجازه نبايد. گرفتم

. بكند را روز آن كار تالفي خواست مي و بود دلخور من از البد. كردم مي خواهي عذر كامران از بايد. كردم مي رو كار

 نه طوري اين آره،. كردم مي منصرف تصميمش از را او بايد ساده خواهي عذر يك با پس. بودم كرده عصباني را او من

 را موضوع و برداشتم را تلفن خوشحالي با. بود راه بهترين اين. بردند مي بويي مجيد و سعيد نه و فهميد مي چيزي پدرم

. بگويم برايش را ماجرا آمد سعيد وقتي داشت اصرار هنوز ولي. بود موافق من فكر با هم او. گذاشتم ميان در سحر با

 توانستم مي كه بود كاري آخرين اين چون. گويم مي برايش را ماجرا نگرفت ام نقشه اين اگر كه دادم اطمينان او به

 .بكنم

 ولي بودم، پدرم دهان از كامران از خبري شنيدن منتظر لحظه هر. آمد سراغم لعنتي دلشوره آن باز پدرم آمدن با شب

 نزد راستي به كامران پس. كرد اكتفا خورد تورم به پولدار مشتري يك امروز گفتن با فقط و نكرد اي اشاره هيچ او
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 گفت مي او به وقتي پس بود كرده خوشحال قدر اين را پدرم قيمت گران كفش يه خريدن با اگه. بود رفته پدرم

 .گرفت مي ام نقشه فردا و كرد مي كمكم خدا كاش. شد مي حالي چه است من خواستگار

. بود فايده بي اما ببينم، را او كردم مي خدا خدا اما داشتم، ترس او ديدن از اينكه با. رفتيم مدرسه به اميد هزار با صبح

 مي غرورم گرچه كار اين با. كردم مشورت سحر با و كردم فكر بگويم او به خواستم مي كه حرفهايي به مدرسه در

. آوردم مي دست به را چيزها خيلي و دادم نمي دست از را مجيد عوض در اما دادم، مي جلوه ناتوان را خودم و شكست

 در سحر. بود شده خيره ما به اش مسخره لبخند آن با و بود ايستاده خيابان همان سر درست خانه به برگشتن هنگام

 ».بزن حرف او با مودب و آروم شقايق،« :گفت داد مي نشان خونسرد را خودش كه حالي

 به غوغايي دلم در. افتادم راه كشيدم مي عميقي نفس كه حالي در كن، دعا برام فقط تو. باشه« :گفتم و دادم تكان را سرم

 سعي كه حالي در. شنيدم مي را قلبم تپش صداي. ايستادم مقابلش و رسيديم او به وقتي. لرزاند مي را تنم تمام كه بود پا

 ».سالم« :گفتم آرام صدايي با و نگريستم او به باشم آرام كردم مي

 امروز سالم، عليك« :گفت لبخند با. شد متعجب رفتارم از دليل همين به. ديد مي گونه اين مرا كه بود باري اولين اين

 »شدي؟ مهربان من با كه آمده در كجا از آفتاب

 ».بخواهم معذرت شما از بايد من« : گفتم. باشد آرام و مودب لحنم كردم سعي. انداختم پايين را سرم

 »؟!علت چه به« :گفت و شد برابر دو تعجبش

 ».بزنند كتك را شما تا خواستم مي كمك پسرها آن از نبايد من... روز اون خاطر به «

 ».ببخشيد منو« :گفتم و دادم قورت را دهانم آب. كرد نگاهم و زد تمسخرآميزي نيشخند او

 ديگري چيز يا بخواهي پوزش من از كرده مجبور را تو روز، اون كار وجدان عذاب يعني« :گفت نيشخند لحن همان با او

 ».است ميان در هم

 كنم، عذرخواهي شما از خواستم. كردم عصباني رو شما كارم اون با من خب،« :گفتم من من با و كردم او به نگاهي نيم

 ».برداريد لجبازي از دست هم شما شايد... شايد

 ».طور اين كه« :گفت و كرد نگاهم

 ».رفت لو ات نقشه كه متاسفم بگم بايد« :گفت و آورد لب به نيشخندي باز

 كدوم نقشه،« :گفتم و زدم ناداني با را خود ولي خوردم، جا بود خوانده را دستم اينكه از و دوختم او به را متعجبم نگاه

 »نقشه؟
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 منو ساده خواهي عذر يه با توني مي كردي فكر تو. بزني گولم بخواهي نيستم بچه من« :گفت و دوخت من به را نگاهش

 ».كردي اشتباه نه كني؟ منصرف تصميمم از

 »...فقط من. نداشتم را شما فريب قصد من... كنيد مي اشتباه... شما نه،« :گفتم تشويش از پر صدايي با

 اشتباه تو انتخاب در كه طور همان. كنم نمي اشتباه وقت هيچ من« :گفت محكمي صداي با و كرد قطع را حرفم او

 را ام انگيزه كار آن با فقط تو. گيره نمي نشات كينه و لجبازي از داشتن دوست اين و دارم دوست را تو من... نكردم

 ».كردي بيشتر آوردنت دست به براي

 پدرت با صبح چون آيم، مي خواستگاريت به امشب بدوني الزمه« :گفت و زد لبخند بار اين. دوختم او به را نگرانم نگاه

 ».كرد اعالم را خودش موافقت هم او و زدم حرف

 مي راست او يعني. نگريستم را او ناباوري با. شد خراب سرم بر دنيا انگار. نبود كردني باور ديگه اين من، خداي نه

 .گفت

 »كرد؟ قبول... پدرش« :گفت بريده بريده صداي با كرد مي نگاه را ما متعجب و گيج كه سحر

 ».كرد قبول بله« :گفت مغرورانه كامران

 دورغ داري تو... دروغه نه،« :گفتم لرزاني صداي با و نگريستم او به ديگر بار بود زده حلقه اشك آن در كه چشماني با

 »چي؟ مجيد پس...پس... گي مي

 فراموش را مجيد بايد ديگه. شه مي ثابت تو به امشب كني نمي باور اگه. نيست كار در دروغي« :گفت و زد لبخندي او

 ».كني

 ».كنم باور تونم نمي نه،« :گفتم حال همان در. تركيد مي داشت بغضم

 چون كني، باور بهتره« :گفت و دوخت آلودم اشك چشمهاي به را نگاهش كامران

 ».كنه كاري نتونه ديگه آمد وقتي كه كنيم تموم جوري يه را ماجرا شهرستان از مجيد آمدن از پيش تا گفت پدرت

 دست كنم جلوگيري افتادنم از اينكه براي. كردند لرزيدن به شروع زانوام و آمدند برسرم پتك مثل كامران حرفهاي

 منو دروغها اين با توني نمي تو... تو... گمشو برو«:گفتم لرزاند مي را صدايم كه نفرتي با و گرفتم دست در سحررا

 او. كنه نمي را كار اين من با وقت هيچ اون... كنه عوض تو با را مجيد تارموي يه حتي نميشه حاضر پدرم... كني تسليم

 ».داره دوست مارو
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 كاش. داره دوست مجيد از بيشتر مرا ثروت و پول پدرت دخترجان، اي ساده خيلي«:گفت تمسخر با و كرد بلندي خنده

 بدون. كنه سكته خوشحالي از بود نزديك. كردم خواستگاري او از را تو وقتي شد حالي چه پدرت ديدي مي و بودي

 ».داد من به مثبت جواب معطلي هيچ

. بودم انفجار حال در عصبانيت از. واقعيت تا بود كابوس شبيه بيشتر اين. شدم مي خفه داشتم حرفها اين شنيدن از

 تمام با.. متنفرم ازت چون چرا؟ دوني مي. كني ازدواج به وادار منو توني نمي. رسه نمي من به دستت وقت هيچ تو«:گفتم

 ».گمشو برو حاال فهميدي؟. آد مي بدم ازت وجود

 اين گفتن جاي به هم حاال. است كار ترين راحت تو آوردن دست به«:گفت محكمي صداي با و دوخت من به را نگاهش

 ».خداحافظ باش، منتظرم شب. كن آماده من از پذيرايي براي را خودت و برو خانه به بيهوده حرفهاي

 جاري محابا بي اشكهايم. كنم مهار را بغضم نتونستم ديگه. بودم شده سرد و سفت يخ مانند. لرزيد مي عصبانيت از تنم

 »...اون شقايق«:گفت بود كرده بغض كه حالي در و داشت مرا روز و حال هم سحر. شدند

 ديگه حاال. شد تموم ديگه... سحر چي اون«:گفتم گريه با داشتم مي بر قدم ناتواني با كه حالي در و كردم قطع را حرفش

 ».كنم كار چه حاال... خدايا آه. بياره من از اسمي بيچاره مجيد ده نمي اجازه ديگه دونم مي. فهميده پدرم

 آرامم كرد سعي خيلي سحر. زدم مي حرف بغض با و ريختم مي اشك و رفتم مي راه نااميدي و ناتواني با طور همان

 .رفت مي باد بر داشت آرزوهايم تمام كه حالي در باشم، آروم توانستم مي چطور. بود فايده بي ولي كند،

. هستم نرگس خاله خانه من جان، شقايق: بود نوشته كه بود مادرم يادداشت فقط نبود، كس هيچ شدم خانه وارد وقتي

 .گردم مي بر زود. باش خودت مراقب. بخور و كن داغ را غذايت

 قدر آن. دادم سر را گريه و كشيدم دراز تخت روي ناتوان و خسته. كردم مي احساس بيشتر را دردم خانه سكوت با

 وقتي. شدم بيدار زد مي صدايم مدام كه مادرم صداي با كه بودم خوابيده چقدر نفهميدم. برد خوابم كه كردم گريه

 حالت دخترم؟ شده چي«:گفت نگرانش لحن همان با او. كند مي نگاهم نگراني با كه ديدم را مادرم كردم باز چشم

 »خوبه؟

 .كشيد مي تير هايم شقيقه. گرفتم دستانم ميان را سرم و شدم بلند. كرد مي درد سرم چقدر نگريستم، اطراف به

 »است؟ چند ساعت داني مي نخوردي؟ را غذايت چرا«:گفت نگران لحن همان با مادرم

 .رسيد مي پدرم االن من، خداي نه بود، غروب. نگريستم بيرون به

 »كردي؟ گريه است؟ قرمز قدر اين چشمات چرا«:گفت و دوخت ام كرده پف و قرمز چشمان به را نگاهش مادرم
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 بگو بزن، حرف«:گفت و چرخاند خودش طرف به را صورتم دستانش با مادرم. كردم سكوت و برگرفتم او از را نگاهم

 ».افتاده اتفاقي چه بدونم تا

 اين وقته چند چرا دختر؟ شده چت تو«:گفت بيشتر نگراني با مادرم. گفتم مي چي بايد خدايا. انداختم پايين را سرم باز

 نگو فقط. بدونم بايد و هستم مادرت من بگو، خب كرده؟ نگران و ناراحت قدر اين را تو چيزي چه شدي؟ طوري

 ».كنم نمي باور كه است مجيد ازدوري

 مي كند؟ جدا مجيد از را من خواهد مي كسي گفتم مي بايد يعني گفتم؟ مي او به بايد يعني. نشست اشك نگاهم در

 بيايد؟ ام خواستگاري به امشب خواهد

 »...من مادر... من«:گفتم آلودي بغض صداي با. بودم خيره مادر نگران چشمان به هنوز

 كنم فكر«: گفت بود مشخص آن نگراني هنوز كه حالتي با مادرم. دهم ادامه را حرفم نگذاشت و شد بلند زنگ صداي

 ».است پدرت

 با را تو پدرت اگه. بشور را صورتت«: گفت رفت مي اتاق در سمت به كه حالي در افتاد، شور به دلم پدر، نام شنيدن با

 ».شه مي نگرانت ببينه حال اين

 .بود محال نه،! من مورد در هم آن! نگراني و پدر. بود ساده مادر چقدر

 صدايم مدام او. ترسيدم مي او از چقدر. ريخت فرو دلم شنيدم را شد مي خانه وارد خوشحالي با كه پدرم صداي وقتي

 .نداشتم دادن جواب جرأت من ولي زد، مي

 »افتاده؟ اتفاقي شنگولي؟ امروز چيه؟«: گفت تعجب با مادرم

 ».شه نمي باورت بگم بهت اگه«: گفت لرزيد مي خوشحالي را صدايش كه حالي در پدرم

 اين كه كردي پيدا گنج نكنه«: گفت نهجب با مادرم. بشنوم بهتر تا رفتم اتاقم در پشت لرزيد مي زانوانم كه حالي در

 »!شادي قدر

 ...شقايق... شقايق كو؟ شقايق. قارون گنج گنجي، چه اونم خانم، بله«: گفت شادش صداي همان با پدر

 درست مرد؟ گي مي چي«: پرسيد بود شده دوچندان تعجبش كه حالي در و ديگر بار مادرم بود، افتاده شمارش به نفسم

 »چيه؟ گنج گي؟ مي چي ببينم بزن حرف

 آدم چه بگم بهش بايد كو؟ شقايق. بزرگ خيلي شانس يه. زده رو خونمون در شانس خانم«: گفت و كرد اي خنده پدرم

 ».آمده خواستگاريش به پولداري
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 .داشت حقيقت پس من، خداي

 »خواستگار؟«: پرسيد لحن همان با مادرم

... خريد قيمت گران كفش جفت يك ازم ديروز كه مشتري همون پولدار، خواستگار يه بله،«: گفت فراوان غرور با پدرم

 و قيافه چه دوني نمي... خانم دوني نمي. كرد خواستگاري ازم رو شقايق و اومد امروز. است كامران اسمش. است همون

 جوون چه... خانوم ديدي مي و بودي مي بايد. داره ثروت چقدر بگم اگه شه نمي باورت. كرد مي كيف آدم. داشت تيپي

 ».داره رو شقايق لياقت اون كه راستي. كرد مي حظ باالش و قد ديدن از آدم. است اي برازنده و خوب

. كردم مي خفگي احساس. بود بسته را گلويم راه سنگيني بغض. نشستم زمين روي و شد تا زانوانم نداشتم، طاقت ديگه

 .داشت دوست من از بيشتر را او ثروت و پول پدرم. بود كامران با حق پس

 نامرد مجيد با شقايق... نيست حواست گي؟ مي چي معلومه هيچ«: گفت حيرت با كه شنيدم را مادرم صداي بار اين

 ».است

 »كو؟ دختره اين بگو حاال. زدند حرف فقط آنها نامزد؟ كدوم نامزد؟«: گفت پدرم

 ما قول رو اون... بدي بهش داري جوابي چه چي؟ برگرده مجيد اگه. داديم قول آنها به ما«: گفت بلند صداي با مادرم

 ».كرده حساب

 ازدواج كامران با بايد شقايق. زنيم مي هم به را قرارهايمان و قول همه. كرده خود بي«: گفت و شد عصبي بار اين پدرم

 درد به اون. نيست بيشتر پاس و آس يه چي، مجيد ولي... دكتره يه اون ماشين، خونه، پول،. داره چيز همه اون. كنه

 ».خوره نمي شقايق

 رحمانه بي قدر اين چرا. شنوم مي پدرم دهان از را حرفها اين كنم باور توانستم نمي. شد سرازير اشكم و تركيد بغضم

 .زد مي حرف

 تا دو اين. بگيريم پس را حرفمان تونيم نمي راحتي همين به مرد،«: گفت باشد آرام كرد مي سعي كه حالي در مادرم

 ».دانند مي ما داماد را مجيد همه فاميل توي. شدند هم نام به كه وقته چند

 دختره اين گي مي حاال... بدم گدا آدم يه به دختر خواهم نمي. شدم پشيمان من... زن كن بس«: گفت عصبانيت با پدرم

 »نه؟ يا كجاست

 داري؟م كارش چه. است اتاقش توي«: گفت ناراحتي با مادرم
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 خواستگاريش به خواد مي اي شاهزاده چه امشب بگم بهش خوام مي«: گفت شد مي نزديك اتاقم به كه حالي در پدرم

 ».بياد

 نگران اي چهره با مادر هم سرش پشت. شد وارد داشت برلب لبخند كه حالي در پدرم و شد باز اتاق در ميان همين در

 »دهي؟ نمي را جوابم چرا دخترم، هستي اينجا تو«: گفت مهرباني با ديد مرا پدرم وقتي. آمد

 .نگريستم او به اشك از خيس چشمان با

 ».باشي خوشحال بايد امشب تو كني؟ مي گريه چرا«: گفت لحن همان با پدرم

 رو مجيد من. نكن كارو اين كنم مي خواهش پدر،«: گفتم پدرم به التماس با ريختند مي محابا بي اشكهايم كه حالي در

 ».دارم دوست

 نمي دردت به مجيد. خوام مي تورو خوشبختي من«: گفت كرد مي پاك را اشكهايم كه حالي در و نشست مقابلم پدرم

 ».است نظير بي او. دهي مي من به را حق ببيني را كامران اگه. خوره

 ».دادم قول مجيد به من. بشم زنش خوام نمي من. باشد خواهد مي كه هرچي پدر، نه«: گفتم گريه ميان در

 حاال... گفتم كه همين. ندارم را حرفها اين شنيدن حوصله من ديگه، بسه«: گفت و كرد رد را حرفم حوصلگي بي با پدرم

 ».ببينه كرده پف چشمان با رو تو خوام نمي. آد مي ديگه ساعت يك تا اون. شو حاضر و شدو بلند

 ».گذارم نمي اتاق توي رو پام امشب من«: گفتم گريه با بودم شده عصبي كه حالي در

 با تو بفهمد كامران خوام نمي. كني پذيرايي احسن نحو به او از امشب بايد كني، مي غلط تو«: گفت عصباني لحن با پدرم

 ».بره و بشه پشيمان ممكنه. مخالفي او

 »...اصال بره، كه درك به«: گفتم و گرفت حرصم

 ».بشنوم حرفي خوام نمي ديگه شو، خفه«: گفت و كرد قطع را حرفم عصبانيت هما با پدرم

 »...من... پدر ولي«: گفتم خواهش با و نگريستم او به التماس با بود شده تبديل هق هق به ام گريه كه حالي در

 ».كن تمومش گفتم؟ چي نشنيدي مگه«: كشيد فرياد او اما

 صورت سرو به دستي و بري كني، نگاه منو و وايس اينكه جاي به هم تو بهتره زن«: گفت و كرد مادرم به رو سپس

 بعد و» .بماند باز حيرت از دهانش ديد را شقايق كامران وقتي خواهم مي. كني حاضر شب براي را او و بكشي دخترت

 .شد خارج اتاق از آورد مي در جيبش از را سيگارش كه حالي در

 ».نكن گريه دخترم، شو بلند«: گفت كند آرام مرا كرد مي سعي كه درحالي مادرم. كردم مي گريه بلند صداي با
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 ».خورم نمي تكان اتاقم از امشب...خوام نمي«: گفتم گريه درميان

 ».كنه مي بدتر پدرت كه دوني مي. نكن لج دختر«: گفت و آمد كنارم مادر

 ».بگين چيزي يه شما... كنيد كاري يه شما خدا تورو مادر،«: گفتم و كردم نگاهش اشك پر چشماني با

 خدا رو تو كنه، مي را خودش كار ده، نمي گوش كسي حرف به اون. بگم تونم مي چي من آخه«: گفت اندوه با مادرم

 ».آد مي هم سعيد االن شو، بلند

 ».پدره حريف فقط اون بياد، كه بهتره«: گفتم عصبي صدايي با

 اتفاقي چه بشه گير در پدرت با سعيد اگه داني مي. نكن پا به دعوا و شو بلند شقايق، گي مي چي«: گفت نگراني با مادرم

 »!افته؟ مي

 ».بزرگه خدا فردا تا بگذرد، خير به امشب بگذار عزيزم،«: گفت ملتمسانه بار اين مادرم. گرفتم دستانم ميا را سرم

 دوست اونو. بدم دست از رو مجيد خوام نمي من بفهميد خواهيد نمي چرا ها شما چطوري، آخه«: گفتم درماندگي با

 ».دارم دوستش خدا به... دارم

 حرف پدرت با گيم مي سعيد به بعد...بيايد پسره اون امشب بذار عزيزم، دونم مي«: گفت و كشيد سرم بر دستي مادرم

 ».شه مي پيدا شان سروكله گلم، بلندشو حاال. بياره پايين شيطون خر از را او و بزنه

 يه و ماندم من. شد خارج در از كرد مي نفرين را پدر لب زير كه حالي در دانست رضايت عالمت مرا سكوت كه مادرم

 كردم خيال و فكر هزار او آمن تا ، آمد نمي سعيد چرا. كردم مي كار چه بايد حاال. دادم تكان افسوس با سري. ماتم دنيا

 تمام او خاطر به بودم حاضر هم من و داشت دوست مرا جونش مثل كه برادري. رسيد راه از اينكه تا ريختم، اشك و

 .بدهم را خوشبختيم

 در او. شدم خارج اتاق از و كشيدم عميقي نفس و كردم نگاه آينه در را خود. زد صدا مرا اسم روز هر عادت طبق سعيد

 با. داد را ام كاكائويي شكالت معمول طبق و آمد بعد دقيقه چند. رفتم آشپزخانه به. كند عوض را لباسش تا بود اتاقش

 ولي كردم، مي بوسه غرق را او شكالت ديدن با روز هر چون. كرد تعجب رفتارم از. راگرفتم آن بودم غمگين كه اين

 چرا شده، چي«: گفت نگريست مي مرا تعجب با كه حالي در. بودم كرده او از خالي و خشك تشكر يك فقط بار اين

 »نداري؟ دوست شكالت ديگه مگه نشد؟ خوشحال

 ».دارم دوست چرا«: گفتم و كردم نگاهش ناراحتي با

 ».پري نمي پايين و باال ديگه چرا پس«: گفت و كرد من به دقيقي نگاه او
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 ».نيست خوب حالش مادر، كن ولش«: گفت و كرد دخالت مادرم. انداختم پايين را سرم

 ».گرده برمي نكرده، كه فرار نديديش كه است هفته يك همش بابا، اي«: گفت و زد لبخند و نشست مقابلم سعيد

 ».نيست مجيد خاطر به ناراحتيش«: گفت مادر باز. نگريستم او به فشرد مي را گلويم بغض كه حالي در

 »بشه؟ ناراحت قشنگم خواهر شده باعث چي پس«: گفت و نگريست مرا باز سعيد

 ».كن عوض را لباست شو بلند بياد، مهمان قراره شب: گفت گذاشت مي مقابلش را چاي كه حالي در مادرم

 كي شجاع آدم اين حاال خوب... گذاشت خونه اين به پا و نترسيد يكي عاقبت عجب، چه«: گفت و زد لبخندي سعيد

 »هست؟

 ».خواستگاره يه...  يه نيست، ميهمان اون شناسيش، نمي«: گفت برند حرف شمرده كرد مي سعي كه حالي در مادرم

 »!خواستگار«: گفت و نگريست مادر به تعجب با سعيد

 ».بيايند خواهند مي چي واسه داره، نامرد كه شقايق ولي«: گفت خورد مي فرو را تعجبش حاليكه در سعيد

 ».بيايند خواهند مي خاطر همين به كرده، نامزد مجيد با شقايق دونند نمي اونا«: گفت و كرد نگاهش مادرم

 »نگفتيد؟ بهشون چرا خوب«: گفت لحن همان سعيدبا

 ».بيايند داده اجازه پدرت مادر، بگم چي«: گفت و داد تكان سر افسوس با مادرم

 .شد سرازير اشكم آرام و دارم نگه را بغضم تونستم نمي ديگه

 پس. نامزدند هم با مجيد و شقايق دونست نمي اون مگه خود، بي« : گفت عصبي صدايي با و كرد من به نگاهي سعيد

 »آره؟ مي خونه اين به خواستگار دوباره چرا

 ».آوردم نمي در پدرت كارهاي از سر من پسرم، دونم نمي«: گفت آرام مادرم

 »هست؟ كي حاال«: گفت عصبي لحن همان با سعيد

 مي ثروتش و پول خاطر به پدر. ثروتمند يه... پولدار يه«: گفتم آلودي بغض صداي با كردم مي گوش لحظه آن تا كه من

 ».بدهد او به مرا خواهد

 خواستگاريت به خواد مي كرده غلط اون. باشه داشته كه پولداره«: گفت بود دوخته من به را نگاهش كه حالي در سعيد

 ».بيايد

 ».بدم بايد چي رو مجيد جواب دونم نمي... شه مي پيداش االن سعيد، گي مي چي«: گفتم لحن همان با
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 كسي هيچ هم امشب. هستيم هم قولمان سر و داديم قول مجيد به ما«: گفت نداشت را اشكهايم ديدن طاقت كه سعيد

 گرفت را جلويش و رفت سويش به شتابان مادر كه رفت آشپزخانه در طرف به سپس» .گذارد نمي خانه اين به را پايش

 مي را پدرت اخالق كه تو. بزن حرف پدرت با بعد بگذرد، خير به امشب بگذار جان، سعيد«: گفت ملتمس لحني با و

 »!دوني

 »كردي؟ را فكرش هيچ. چي بفهمه مجيد اگه مادر، ولي«: گفت و ايستاد ناچار سعيدبه

 كه تو بزن، حرف پدرت با بعد بشه، تموم امشب بذار. زنه نمي حرفي اون به كسي فهمد، نمي«: گفت لحن همان با مادرم

 ».باشه بزن، حرف او با بعد. خورده دماغش به پول بوي باز. شناسي مي را پدرت

 ».شما خاطر به فقط باشه،«: گفت و كشيد موهايش روي دستي سعيد

 ».كني مي قبول دونستم مي. پسرم برم قربونت«: گفت و زد لبخندي مادر

. زنم مي حرف پدرت با من نكن، گريه جان، شقايق«:گفت كرد مي پاك را اشكهايم كه حالي در و آمد طرفم به سعيد

 اشك طاقت من دوني مي چون نكن، گريه ديگه هم حاال. بشه مجيد و تو رسيدن مانع كسي زارم نمي باش مطمئن

 »ندارم را ريختنت

 او به را نگاهم ناچار به. دانست مي را جريان او كاش. بود نشنيده را كامران حرفهاي سعيد آخر. بودم نگران هنوز من

 ».بگي تو هرچي باشه،«: گفتم و دوختم

 .بودم مجبور ولي شوم، رو به رو كامران با خواست نمي دلم هيچ. رفت هال طرف به و زد لبخند هم او

 

 4 فصل

 

 داشت. كرد مي احوالپرسي گرمي به پدرم با كه شنيدم را كامران صداي. فروريخت قلبم شد بلند زنگ صداي وقتي

 !بود آمده ام خواستگاري به راستي به او يعني. آمد مي بند نفسم

 جواب فقط تمام سردي با سعيد اما. گفت آمد خوش او به ادب رسم به مادر و كرد احوالپرسي هم مادرم با كامران

. نداشتم كردن حركت جرأت اما شنيدم، را زد صدايم كه مادرم صداي. بودم نشسته آشپزخانه در من. داد را سالمش

 مي صدات شنوي نمي مگه«: گفت و شد آشپزخانه وارد عصبي اي چهره با مادرم بعد كمي. ببينم را كامران خواستم نمي

 »بياد؟ در بابات صداي خواي مي. بيار چاي و شو بلند كنم،
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 بشنوم خودم فقط كه طوري به شدم اتاق وارد چاي سيني با وقتي. ريختم را چاي و شدم بلند جايم از. بود گرفته بغضم

 چاي وقتي. داد را سالمم پاسخ زد مي موج پيروزي صدايش در كه حالي در هميشگي لبخند همان با كامران. گفتم سالم

 را مسخره لبخند همان كه حالي در و دوخت صورتم به را مغرورش نگاه او. لرزيد مي بدنم تمام گرفتم مقابلش را

 ».متشكرم«: گفت داد مي تحويلم

 حالي در او. گرفتم سعيد مقابل را چاي و شدم دور مقابلش از سريع. نكردم نگاهش حتي كه بودم عصباني او از قدر آن

 از قدر آن. رفتم بيرون اتاق از سريع خواسته خدا از هم من. بروم آشپزخانه به كرد اشاره داشت برمي را چاي كه

 .بود آمده ام خواستگاري به تنها و تك. بود پررو چقدر. كنم اش خفه خواست مي دلم كه بود گرفته حرصم كامران

 بود زده كه ادوكلني با. داشت تن به قشنگي شلوار و كت چه. كردم نگاه را اتاق داخل آشپزخانه پرده الي از يواشكي

 كه افتادم گلي دسته ياد. بودم نديده قشنگي اين به گلهايي جال به تا! زيبايي گل دسته چه. بود شده معطر خانه تمام

 به مرا مجيد ياد باز. كردم رها را پرده و كشيدم آهي. بود فاصله مجيد و او بين چقدر. بود آورده خواستگاري روز مجيد

 همه آن با كامران كه كاري. كند تصاحب مرا قلب بود توانسته عوض در ولي. نداشت پول چه گر مجيد. واداشت فكر

 عشق همين و بود من عاشق او. بگيرد را مجيد مهربان نگاه جاي بود نتوانسته حتي. بكند بود نتوانسته ثروت و پول

 .بود كافي برايم

 ».شوم مي مزاحمتان بعدي ديدار براي«: گفت كرد مي تشكر مادر از كه حالي در و شد بلند كامران موقع همان

 ».هستيم منتظر ما... البته«: گفت كرد مي بدرقه در دم تا را او كه حالي در و فشرد را دستش گرمي با پدرم

 مي تميز را اتاق داشت مادر و بود نشسته متفكر سعيد. برگشتم اتاق به. بود فكر بي قدر اين پدر چرا من، خداي نه

 شخصيتي، با آدم عجب«: گفت و ماليد هم به را دستانش خوشحالي با و آمد پدرم. نشستم اي گوشه هم من. كرد

 ».گرفته رو شقايق چشمش حسابي

 ».بزنم حرف باهات خواهم مي بنشينيد، شه مي پدر«: گفت آرامي صداي با سعيد

 ».بپرس خواهي مي هرچي. است كامران مورد در كه دانم مي پسرم، بگو«: گفت شاد لحني با و نشست سعيد مقابل او

 پيدا اش سروكله كجا از اون... خواستگاري بياد گفتي پسره اون به چي واسه«: گفت و كرد گره هم در را دستانش سعيد

 »شده؟

 بوده چندوقت. شقايق خواستگاري بيايد يخواهد م گفت خودش...  كه نگفتم من«: گفت و خورد فرو را لبخندش پدرم

 ».بشه زنش شقايق خواد مي دلي همين به و اومده خوشش شقايق كردار و رفتار از. داشته نظر زير رو شقايق كه
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 ».نشه پيداش طرفا اين ديگه بگي بهش بهتره خود، بي«: گفت باشد آرام كرد مي سعي كه حالي در سعيد

 »داشت؟ عيبي چه اون مگه چرا؟«: گفت باتعجب پدر

 »!رفته يادت نكنه... نامزدند هم با شقايق و مجيد ولي نداره، عيبي هيچ اون«: گفت سعيد

 ».نشدند محرم هنوز... زديم حرف فقط ما«

 ».قولمان زير بزنيم نيست كه الكي. كرده حساب ما قول رو مجيد جان؟ پدر چيه فرقش«: گفت آرام لحني با سعيد

 به دستش كه كسي به اليقشه، كه كسي به بدم رو دخترم خوام مي شدم، پشيمان جان، آقا«: گفت تفاوتي بي با پدر

 ».رسه مي دهنش

 از دوستم، همكارم، مجيد با من بفهمي، خواي نمي چرا تو. پذيرفتند هم آنها و گفتي تو«: گفت عصبي صداي با اين سعيد

 مجيد صورت تو بايد چطوري ماجرا اين از بعد ما كردي رو فكرش هيچ. دارند دوست را همديگر اونا... تر مهم همه

 ».كينم نگاه

 ».كنن مي فراموش مدتي يه از بعد نگير، سخت قدر اين«: گفت تفاوتي بي همان با پدرم

 كه حالي در و گرفت حرصم پدر تفاوتي بي همه اين از هم من. است آرام كه كند تظاهر توانست نمي ديگه سعيد

 مي اونها از چطوري«: گفت و كرد تر بلند را صدايش ديد را من قيافه كه سعيد. رفتم اتاقم به بود شده سرازير اشكهايم

 دارند؟ دوست را همديگر كه كنند فراموش خواي يم چطوري دارند؟ دوست را همديگر كه كنند فراموش خواي

 »شه؟ مي فراموش راحتي اين به عشق مگه هستند؟ هم عاشق كه صورتي در كنند فراموش خواي مي چطوري

 ».سعيد نزن حرف امروزي... كدومه عشق...عشق: گفت و كرد بلند را صدايش پدرم

 مي عشق رو مشروب دوني، مي عشق رو پول فقط تو. كيه عاشق و چيه عشق فهمي مي چه تو«: گفت لحن همان با سعيد

 ».توني نمي نه، ـ توني مي ببينم كن فراموش را ها لعنتي اين تو گي مي راست اگه. كني مي عشق مواد كشيدن با و دوني

 »...اونا ولي كردم، عادت من. داره فرق من قضيه«: گفت و آورد پايين را صدايش پدر

 از و پايين بيا شيطون خر از پدر. شناسه نمي كتاب و حساب كه عشق چي؟ اونا ولي«: گفت و كرد قطع را حرفش سعيد

 ».بگذر پسره اين خير

 اختيارش خودمه، مال دختر داره؟ ربطي چه تو به اصالً ـ پسر نذار سرم به سر قدر اين«: گفت و شد بلند باز پدرم صداي

 ».دم مي بخواد دلم كه كسي هر به و دارم را
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 من ولي بفروشي عوضي اون ثروت و پول به را او خواي مي تو. بكني را كار اين نداري حق تو«: گفت خشمگين سعيد

 »...وگرنه بزني رو آشغال اون قيد بايد. ذارم نمي

 اين من با كشي نمي خجالت. حيا و شرم بي پسر چي وگرنه«: گفت و زد صورتش به محكمي سيلي عصبانيت با پدرم

 ».زني مي حرف طور

 كني مي كار چه«: گفت كشيد مي كنار را او كه حالي در و رفت پدر طرف به شتاب با مادرم. شدم خارج اتاق از نگراني با

 ».بكش خجالت مرد،

 تو سعيد، كن تمومش«:گفتم او به ناراحتي با. لرزيد مي سعيد دستهاي. گرفتم را دستش. رفتم سعيد طرف به نگراني با

 ».كن تمومش خدا رو

 چشمات جلوي رو حقايق كسي كه سخته خيلي«: گفت قبل از تر خشمگين صدايي با و كرد خارج دستم از را دستش او

 ».بشوني سياه خاك به رو شقايق زارم نمي من. كني مي كار چه داري بايدبدوني تو ولي. بكشه پرده به

 با فقط و فقط شقايق كه بدوني بهتره پس سوزوني مي دل شقايق براي تو كه حاال«: گفت عصباني لحن همان با پدرم

 ».كني بيرون سرت از رو مجيد فكر بايد... شقايق فهميدي هم تو. كنه مي عروسي كامران

 باشم مرده من مگر«: گفت حال همان در سعيد. زد مي حرف رحمانه بي چقدر. نگريستم پدر به اشك از پر چشمان با

 ».بكني خواست دلت كه هركاري زارم نمي ديگه. است كافي آوردي سرمان بال هرچي هم حاال تا. بكني را كار اين تو كه

 ».شو گم برو و شو دور چشمام جلو از شو، خفه«: گفت بود شده سرخ عصبانيت از كه پدر

 .بست محكم را آن و رفت در طرف به سپس» .ديد خواهي حاال«: گفت داشت مي بر را كاپشنش كه حالي در سعيد

 پسر با كه داره ارزش قدر اين پسره اون آخه. كردي كار چه ديدي... شد راحت خيالت حاال«: گفت گريه به مادرم

 ».كني رفتار طور اين خودت

 من كه انگار به انگار. كشه نمي خجالت... رفت كه درك به... نكن شروع ديگه تو«: گفت بود عصباني هنوز كه پدرم

 ».پدرشم

 گريه به كردم شروع و رفتم اتاقم به بشنوم را صدايش نه و ببينم را پدرم نه ديگه اينكه براي ولي بودم، سعيد نگران

 .شدي آشوب اين باعث تو كامران، بميري الهي گفتم دل در. كردن

 مشغول و نشستم تخت روي نگراني با. نبود سعيد از خبري. نگريستم را كوچه و رفتم اتاقم پنجره طرف به نگراني با

 .شدم كردن دعا
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 خيالم بود سالم اينكه از. رفت اتاقش به يكراست او كه پيشش برم خواستم. برگشت سعيد كه بود بامداد دو ساعت

 پيدا كامران سروكله صبح اگر كردم فكر. بود گرفته چشمانم از را خواب كامران فكر و بودم شده خواب بي. شد راحت

 .گذاشتم مي جريان در را او بايد. نشود بدتر وضع تا گفتم مي سعيد به رو موضوع جوري يه بايد چي؟ شه

 همان سر راه بين در. كرد قبول هم او. برساند را ما خواستم سعيد از باشم راحت كامران دست از اينكه براي صبح

 متوجه هم او. نگريستم سحر به نگراني با و ريخت دلم او ديدن با. بود ايستاده منتظر كه ديدم را كامران خلوت خيابان

 ما نگراني اما نشد، كامران متوجه و بود افكارش در غرق او. نگريستيم سعيد به نگراني با هردو. بود شده كامران حضور

 »شديد؟ طوري اين چرا شده؟ چي«: گفت و كرد احساس را

 »...فقط... نشده چيزي«: گفتم من من با

 سحر پريده؟ رنگت چرا پس نشده چيزي اگه«: گفت و كرد قطع را حرفم سعيد

 ». ميرسد نظر به نگران هم خانم

 به سعيد.ميرفت داشت بنابراين بود ديده را ما او.  نگريستم كامران به و برگشتم ديگر بار و دادم قورت را دهانم آب

 ديد مي را او سعيد اگر. كند حركت داشت قصد و بود شده ماشينش سوار كامران كه شكر را خدا. برگشت سمت همان

 .افتاد مي اتفاقي چه نبود معلوم

 »ميكرديد؟ نگاه بهش كه بود كي اون ؟ شده چي« :پرسيد ، بود كرده تعجب كه سعيد

 ».كس هيچ« : گفتم مرتعش صداي با

 »بود؟ كي اون. گي نمي دروغ من به وقت هيچ تو« : گفت و كرد نگاه من به دقيق سعيد

 .بگويم چه بايد نميدانستم. كردم سكوت

 »؟ بود كي اون بدننو خانم سحر شايد« : گفت و دوخت سحر به را نگاهش سعيد

 .خواست كمك من از و نگريست من به و» ...من ، نه...  من« : گفت كنان من من و نگراني با سحر

 »باشه؟ ، ميكنيم صحبت هم با آن به راجع شب سعيد،« : گفتم مينگريست را سحر داشت هنوز كه سعيد به

 ».باشه« : گفت ميداد ادامه راهش به حاليكه در و داد تكان سر سعيد

 ماجراي تمام معطلي بي. شديم مدرسه وارد سحر با و كشيدم حتي را نفس او رفتن با.  كرد خداحافظي و رساند را ما

 . كردم تعريف سحر براي را پيش شب

 ».گفت بهت كه من«: گفت دلسوزي با ميكرد آرام مرا كه حالي در ولي آمد، نمي بر دستش از كاري هم او
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 ، بگويم سعيد به رو ماجرا بايد نخوام چه بخوام چه ديگه.  كنم كار چه نميدونم« : گفتم و دادم تكان سري ماندگي در با

 ».نيايد امشب مجيد كند خدا فقط ، كرد خواهد پيچ سوال مرا شب امروز جريان با چون

 كرده كوتاهي ولي ، ميگفتم سعيد به را ماجرا اول روز بايد من.  بود سحر با حق. ماند تمام نيمه حرفمان معلم آمدن با

 خبري او از راشكر خدا.  نبينم را او تا كردم دعا خانه به برگشتن موقع.  نبود درس به حواسم هم روز آن. بودم

 جوري چه بايد دونستم نمي.ميزد شور دلم برگردد سركار از سعيد وقتي تا.برگشتيم خانه به آسوده بنابراين.نبود

 .نداشتم حقيقت گفتن جز اي چاره آما ، شوم ساز مشكل سعيد براي نميخواستم. بگذارم ميان در او با را موضوع

 او با ترسيدم. نداشتم دادن جواب جرات من ولي ، زد صدا مرا و آمد خانه به سعيد.شد تاريك كم كم هوا و شد غروب

 وارد باشد من جواب منتظر اينكه بدون و زد را اتاقم در بعد ربع يك حدود سعيد.كردم سكوت بنابراين.شوم رو روبه

 »دهي؟ نمي را جوابم چرا پس هستي؟ اينجا تو«: گفت دلخوري با ام نشسته كه ديد مرا وقتي و شد اتاق

 ».نبود حواسم ، ببخشيد« : گفتم و شدم خيره او به مضطرب و نگران چشماني با

 ».بوده شكالت اين به حواست البد« : گفت ميداد شكالتي من به كه حالي در و زد لبخند سعيد

 خيره من به سعيد.كردم تشكر و گرفتم او از را شكالت. بخند ميتوانستم چگونه اوضاع آن در من ولي بود شوخ لحنش

 تعريف« :گفت بود شده خيره من به هنوز كه حالي در او. بود كرده يخ دستهايم. ميشنيدم را قلبم ضرربان صداي.  شد

 ».كرد طور اون رو شماها كه افتاد اتفاقي چه امروز ؟ چيه جريان بگو كن

 .شود تر بد وضع نميخواستم.بگويم را ماجرا ميترسيدم هنوز. نيامد در من صداي

 ».بگو را جريان هم حاال نميكردي، مخفي من از رو چيز هيچ تو. بگو ميكنم خواهش شقايق،« : گفت باز سعيد

 .بگويم برايش را ماجرا ميتوانستم طوري چه

 »است؟ ارتباط در كامران موضوع با« :پرسيد دوباره سعيد

 فقط ميدهم قول«: گفت مهرباني با و گرفت را دستهايم سعيد. بود او جواب من سكوت انگار.  كردم نگاهش نگران

 »است؟ كامران با رابطه در بدانم بگو حاال. كنم گوش

 .كردم تصديق را او حرف سر با كنم نگاهش اينكه بدون. آمد سراغم باز لعنتي بغض

 »چيه؟ جريان بده توضيح خب« : گفت سعيد
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 چند رو اون من...  من«: گفتم لرزيد مي بغض از كه صدايي با و كردم نگاهش نشست مي چشمانم در اشك كه حالي در

 و گرفت را جلويم بعدش اما...اما.. بودم مجيد با كه مواقعي در حتي.  ميكرد تعقيب منو اول يعني... ميشناسم وقته

 .نداد زدن حرف اجازه بغض ديگه. كردم سكوت و» .بشم زنش بايد ميگه اون..  اون. زد اي مسخره حرفهاي..  حرفهاي

 با تو كه ميدونه«: گفت باشد آرام لحنش ميكرد سعي كه حالي در و دوخت من به را نگاهش بود شده عصباني سعيد

 »هستي؟ نامزذ مجيد

 من به و نميده گوش حرفم به اما ، ميدونه ، آره« : گفتم ميخوردم فرو را بغضم كه حالي در.  انداختم پايين را سرم

 ».ميخنده

 »نگفتي؟ چيزي من به حاال تا چرا« : گفت بود هويدا ان در عصبانيت كه صدايي با سعيد

 ».بياره سرت باليي و بشي درگير او با تو بگم بهت اگه ترسيدم مي« : گفت نگراني با

 ». كنم كار چي باهاش ميدونم حاال ، كرده خود بي«: گفت حالت همان با سعيد

 »چي؟ بياره سرت باليي اگه ، خطرناكه خيلي اون ، ميكنم خواهش ، سعيد نه« : گفتم نگراني با

 »؟ ميكشه زجر داره خواهرم تنها كه ببينم بذارم دست رو دست ميگي يعني «

 اون.  برسه آسيبي تو به نميخوام من« : گفتم ميشد جاري چشمهايم از كم كم اشك كه حالي در و انداختم پايين را سرم

 ».رحمه بي خيلي

 من كه ميدوني خودت ، جان شقايق« : گفت مهربان لحني با ميكرد پاك را اشكهايم حاليكه ودر گرفت را دستم سعيد

 نميتونم من. ميكنم نابود را زندگيش تمام بشود تو مزاحم بخواد كسي وقتي كه ميدوني ، ببينم رو تو ناراحتي نميتونم

 ».ميشم پير ، ميشم نابود من تو كشيدن زجر با چون ببينم، رو كشيدنت زجر

 من ، نكن گريه« :گفت ميكشيد موهايم بر را دستش حاليكه در و نگريست مرا سعيد. شدند جاري محابا بي اشكهايم

 اون ، نترس هم پدر حرفهاي از.زارم مي هم دست توي را دويتان هر دست خم.  جداكنه مجيد از رو تو كسي زارم نمي

 باشه؟ ، نخوري غصه وقت هيچ بده قول هم تو.  برسه تو به كامران دست نذارم ميدم قول بهت. بكنه نميتونه هيچكاري

 و ناراحت داده من به فقط خدا كه رو دنيا خواهر ترين زيبا خوام نمي. ببينم گريه قشنگ چشمهاي اون تو ندارم دوست

 نمي تنهات وقت هيچ. هستم تو با هميشه باش مطمئن. من دست بسپر رو ماجرا اين ادامه و بخند حاال. ببينم غمگين

 ».زارم
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 انگار بود كرده بغل سفت مرا چنان سعيد. دادم سر را گريه انداختم مي بغلش به را خود كه حالي در و نگريستم او به

 براي بود ممطمئني جاي چه اش سينه و بود ام تنهايي براي امني جاي چه او آغوش. كند جدا او از مرا ميخواهد كسي

 .اشكهايم

 .ندارم كامران از ترسي هيچ ميكردم احساس ديگه.بود كرده اميدوار مرا حسابي سعيد هاي حرف

 افسوس ولي ، دهد نجان ترس و نگراني طوفان اين از مرا ميتواند سعيد ميكردم فكر. بودم كرده پيدا اي تازه شجاعت

 .بود زده رقم برايم ديگري چيز تقدير كه

. بود نيامده او ولي.بزند او به را آخر حرف تا راببيند كامران خودش ميخواست.رساند مدرسه به مرا سعيد صبح روز آن

 بدون روز آن.شود رو به رو كامران با او ميترسيدم هنوز. كردم منصرف را او من كه بيايد دنبالمان به ظهر ميخواست او

 باز ديديم يهميشگي جاي را او وقتي اما. شديم خانه راهي شجاعت و دلگرمي با و كردم گوش درس به نگراني هيچ

 حركت سرعت با فقط« : گفت سحر به هراسان.  ميزد شدت به قلبم رسيديم نزديكش وقتي. آمد سراغمان وحشت

 ».كن

 گام او ، داديم ادامه راهمان به اعتنا بي ولي ، زد صدايم او كه گذشتيم كنارش از عجله با و كرد تر تند را هايش گام او

 خيلي او كار اين از. چرخاند خوش طرف به مرا و گرفت را كيفم بند رسيد نزديكم وقتي و برداشت بلندتري هاي

 »؟ گرفتي را كيفم حقي چه به تو ، كن ولم «: گفتم لرزيد مي صدايم حاليكه در.  شدم عصباني

 ».بايستس بايد ميكنم صدايت وقتي« : گفت هميشگي لبخند همان با او

 ».ندارم كاري تو با گفتم كه من ؟ دليل چه به« : گفتم عصبي لحن همان با

 » .ميشود شروع امروز از تو با من كار ولي ، نداري كاري تو« : گفت و كرد نگاهم او

 .))كارت پي بري بهتره.شده تموم چيز همه ديگه:((گفتم و دوختم او به را نفرتم از پر نگاه

 !))نگفته تو به چيزي پدرت انگار.تو براي من،بلكه براي نه شده،اما تمام چيز همه دانم مي:((گفت و شد خيره من به

 ))پدرم؟:(( پرسيدم تعجب گفت؟با مي من به را چيز چه بايد پدرم.ريخت فرو قلبم و شدم نگران

 .))ايم گذاشته هم را ام،قرارهايمان زده پدرت با را حرفهايم تمام ديروز من.بله،پدرت:((گفت و زد لبخندي او

 مانده باز دهانش حيرت و تعجب از هم او نگريستم سحر به.آمد مي بيرون ام سينه از داشت انگار.زد مي شدت به قلبم

 ))قراري؟ چه...چه:((گفتم آمد مي در سختي به صدايم كه حالي در.بود
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 حرف خودت با خواستم مي ديروز من:((گفت افتخار با و برد فرو جيبش در را دستش كرد مي نگاهم كه حالي در او

 به ديگر روز چند تا گذاشتيم قرار پدرت و من.كنم تمام را قضيه بروم،آنجا پدرت پيش گرفتم تصميم بزنم،اما را آخر

 .))كنيم تمام را ماجرا اين و برويم محضر

 دروغ...تو:((گفتم لرزيد مي كه صدايي با.بود كرده يخ تنم تمام.چرخيد مي سرم دور دنيا انگار.شنيدم مي چي من خداي

 ))كنه؟ نمي...رو كار اين پدرم...گي مي

 تموم بازي ديگه كه كني قبول بايد تو و است حقيقت يك اين اما:((گفت درخشيد مي چشمانش شادي از كه حالي در

 .))شده

 ازدواج تو با نه،من:((گفتم آهسته صدايي با شد نمي باورم.بود زده حلقه چشمانم در اشك و فشرد مي را گلويم بغض

 .رفتم عقب به قدم چند و.))نه...كنم،نه نمي

 نيامد،اما دنبالم نكرد،حتي صدايم ديگر او.دويدم خانه سمت به و گرفتم بر او از را رويم.بود گرفته را دستم سحر

 يا بودم زمين در دانم نمي.آورد مي در را حرصم بيشتر اين و خنديد مي پرغرور چه كه شنيدم مي را اش خنده صداي

 بامن هم او و شدم خانه وارد.دويد مي من پاي به پا بيچاره سحر.ريختم مي اشك محابا بي و دويدم مي فقط هوا در

 .شد داخل

 ))كني؟ مي گريه شده؟چرا چي:((گفت نگراني با ديد حال آن در را ما مادرم وقتي

 ...))كامران...اون...اون:((گفت زنان نفس سحر

 .))بزنيد شده؟حرف چي،چي كامران:((گفت و كرد قطع را حرفش نگراني با مادرم

 .))كرد بدبخت مرا و كرد را خودش كار پدر مادر،آخر:((گفتم و شدم خيره مادرم به آلود اشك چشماني با

 چي ببينم بزن حرف درست خدا رو كرده؟تو چكار اون چرا؟مگه:((گفت شود بيهوش بود نزديك نگراني از كه مادرم

 ))شده؟

 .))گذاشته رو عقد قرار اون با و كرده قبول رو كامران پيشنهاد پدر:((گفتم حال همان با

 ))دانيد؟ مي كجا از بكنه،شماها رو كاري چنين نداره نه،امكان:((گفت نگراني با و شد متعجب مادرم

 .))برويد محضر به ديگر روز چند قراره گفت ما به خودش اون...كامران:((گفت سحر بار اين

 ))گوييد؟ مي راست ها بچه خدا ممكنه؟تورو چطور آخه. شه نمي باورم من:((گفت و نگريست مرا حال همان در مادرم

 .))بيايد بگو و بزن زنگ سعيد به خدا تورو.داره حقيقت اش آره،همه:((گفتم زاري حالت با
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 .))بفهمه هم مجيد ممكنه بزنم زنگ اگر.جان مادر نه:((گفت مادر

 .))اومده اون مگه...مگه...مجيد:((گفتم و كردم تعجب

 .))گفت زد زنگ اداره از سعيد.رسيده صبح يازده آره،ساعت:((گفت درماندگي با مادر

 مخفي اون از رو موضوع تونم نمي اومده،ديگه مجيد كنم؟خدايا چكار حاال:((گفتم و نشستم زمين روي زار حالي با

 .))كنم

 رو اومده،بايدموضوع مجيد كه حاال شقايق:((گفت و گرفت را دستم آرام سحر

 ». بدونه بايد... بگي بهش

 مجيد به چيزي گفت و زد زنگ صبح هم سعيد. ببره ماجرا از بويي نبايد مجيد سحرجان، نه« :گفت نگراني با مادرم

 ». بهتره بشه حل خودمان بين موضوع گفت. نگوييم

 و شد بلند و كرد ساعتش به نگاهي سپس» . ميدونيد صالح خودتون طور هر« :گفت و انداخت مادرم به نگاهي سحر

 ». هستم نگرانت من نكن گريه ديگه خدا رو تو شه مي نگران مادرم االن. شده ديرم برم، بايد من جون، شقايق« :گفت

 ». انداختم دردسر به هم را تو ببخش، منو« :گفتم و نگريستم او به

 » خورد؟ مي درد چه به دوستي پس مني، دوست بهترين تو نيست طور اين« :گفت و زد لبخندي او

 ». برسون سالم هم مادرت به باش، خودت مواظب دخترم، ممنونم ازت« :گفت ناراحتي با ادرم م

 ». خداحافظ چشم،« :گفت و زد لبخند سحر

 با او گذاشتم مي نبايد. آمد مي ديدنم به شب مجيد البد. بودم افتاده بددردسري در. كردم تنهايي احساس رفت او وقتي

 .شود رو روبه پدرم

 و درآمد صدا به حياط در زنگ صداي كه بود شده تاريك هوا. بيايد خانه به دير شب پدرم كردم مي دعا غروب خود تا

 نفس ديدم را سعيد وقتي اما كردم، باز را آن و رفتم در طرف به نگراني با. باشد پدر بود ممكن يعني. ريخت فرو قلبم

 » استقبالمان؟ به اومدي تو هميشه مثل بازم« :گفت و زد لبخندي او. كشيدم راحتي

 ». سالم« :گفتم و زدم لبخندي

 » اومده؟ پدر« :پرسيد نشنود مجيد كه جوري آهسته خيلي و» . سالم« :گفت و آمد داخل سعيد

 ». نه« :گفتم

 .شد وارد او سر پشت مجيد. شد راحت خيالش هم او انگار
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 تنش هنوز سياهش لباس و بود شده بلند ريشهايش. بودم نديده را او كه بود روز نه حدود. شدم آرام چقدر او ديدن با

 اين بغض و كنم بغلش خواست مي دلم. بود

 .شد نمي كه افسوس اما. كنم خالي را دوري وقت چند

 » خوبي؟« :گفت نگريست مي من چشمان به كه طور همان

 » اومدي؟ آخرش... آره« :گفتم و زدم رويش به لبخندي

 كنارت در هميشه براي تا اومدم آره،« :گفت داد مي دستم به را آن كه حالي در. بود آورده گل برايم هميشه مثل او

 ». بمانم

 را بغضم كه حالي در و برگرفتم او از را نگاهم. فشرد را گلويم بغض. افتادم كامران ياد و ريخت فرو دلم حرفش اين با

 ». سرده هوا تو بيا« :گفتم خوردم مي فرو

 بيا شده، سرد هوا گه، مي راست« :گفت و گذاشت مجيد شانه بر را دستش و زد لبخندي بود فهميده مرا حال كه سعيد

 ». تو برويم

 .شدم اتاق راهي سپس كشيدم، عميق نفس چند دهم فرو را بغضم اينكه براي. شدند اتاق راهي هم با مجيد و سعيد

 كاش. زد مي شور دلم. رفتم آشپزخانه به. گفت مي تسليت او به دوباره داشت و بود احوالپرسي مشغول مجيد با مادرم

 آشپزخانه به او دقيقه چند از بعد. كردم صدا را سعيد نگراني با چي؟ شد رو روبه پدرم با اگه. آمد نمي امشب مجيد

 » چي؟ بياد پدر اگه كنم؟ كار چه حاال سعيد،« :گفتم او به. آمد

 ». ببينه رو تو اومده فقط او. رفته مجيد بياد پدر تا نباش، نگران« :گفت سعيد

 ». بفهمه مجيد وقت اون بگه، چيزي پدر ترسم مي سعيد، ترسم مي من چي؟ بود اينجا هنوز مجيد و پدراومد اگه «

 ». كنم مي متقاعد را پدر جوري يه نباش، نگران« :گفت فكر كمي از بعد و كشيد موهايش بر دستي سعيد

 ». شناسي مي را او كه تو جوري؟ چه آخر« :گفتم نگراني با

 .رفت اتاق به خودش و» . بشه ناراحت مجيد ممكنه اتاق، تو بيا حاال. من با پدر« :گفت سعيد

 پنهان را ام نگراني تا زدم لبخندي. گذاشتم مجيد مقابل و ريختم را چاي. باشم آرام توانستم نمي و بودم نگران هنوز من

 ». شدي الغر خيلي شقايق،« :گفت و زد لبخندي هم او. كنم

 ». بوديم دور هم از وقته چند آخه. ميام الغر تو نظر به شايد «



 

 

 كتابخانه نودهشتيا همتيهمتيهمتيهمتيزهرا زهرا زهرا زهرا     | شقايق شقايق شقايق شقايق داغ داغ داغ داغ 

W W W . ٩ ٨ I A . C O M  ٤٧ 

 آب گوشت بيايي خواهي مي تو فهميد وقتي البد بود، قبراق و چاق ديدمش صبح كه من« :گفت شوخش لحن با سعيد

 ». كرده

 » نداشتم؟ خبر خودم و بودم ترسناك قدر اين من يعني« :گفت و كرد اي خنده مجيد

 ». هيوال شدي گذاشتي كه ريشي آن با االن آره،« :گفت شوخ لحن همان با سعيد

 بروم حمام به اينكه بدون دليل همين به بمانم، دور شقايق از نداشتم طاقت ديگه« :گفت و كرد اي خنده باز مجيد

 ». آمدم اينجا به يكراست

 آمدي صبح يازده ساعت تو گرنه و ترسم مي حمام از بگو گي؟ مي دروغ چرا كلك، اي« :گفت و داد تكان سر سعيد

 ». بري حمام و خانه بروي توانستي مي. اداره

 ». نمردم برات تا ببينمت بيام گفتم عزيزم، بود شده تنگ هم تو براي دلم آخه« :گفت اي مسخره لحن با مجيد بار اين

 و خشكيد لبانم بر خنده زنگ آمدن در صدا به با. شد بلند زنگ صداي موقع همان. انداخت خنده به را همه حرفش اين

« :گفت باشد خونسرد كرد مي سعي كه حالي در و كرد من به نگاهي هم سعيد. شدم خيره مادرم و سعيد به نگراني با

 .رفت حياط در طرف به سپس» . كنم مي باز را در من

 .جوشيد مي سيروسركه مثل دلم و آمد مي در سختي به نفسم

 ». باشد صبوري آقاي كنم فكر« :گفت بود لبانش بر لبخند هنوز كه حالي در مجيد

 ». باشه خودش كنم فكر آره،« :گفت داد مي نشان آرام را خودش كه مادرم نگريستم او به نگراني با

 .بود سختي هاي لحظه چه. بود پا به غوغا من دل در ولي بود، چاي نوشيدن مشغول مجيد

 » اومدن؟ هم مادر و پدر مجيد، آقا راستي« :پرسيد كند مشغول را مجيد فكر اينكه براي مادرم

 ». اومديم هم با بله،« :گفت و زد لبخندي او

 ». برسيم اونا خدمت تسليت عرض براي شد واجب پس« :گفت باز مادرم

 ». سرچشم قدمتان« :گفت مجيد

 .بود شده سرخ اش چهره و زد مي موج عصبانيت پدر چهره در. سعيد سرش پشت و شد وارد پدرم موقع همان

 ». نباشيد خسته صبوري، آقاي سالم« :گفت كرد مي دراز را دستش كه حالي در و شد بلند او احترام به مجيد

 بود بام پشت روي كه اتاقي سوي به سپس» . سالم« :گفت عصبي و سرد لحني با بفشارد را او دست اينكه بدون پدرم

 .رفت
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 .شوم بيهوش نگراني از هم من بود نمانده چيزي. كرد تعجب حسابي پدرم رفتار اين از مجيد

 را جو اينكه براي و نشاند را او و گرفت دست در بود دراز هنوز كه را مجيد دست ديد گونه اين را اوضاع كه سعيد

 نه؟ يا بود بهتر اينجا از بود؟ چطور اونجا ببينم كن تعريف خب« :گفت لبخند با بياورد در تعجب از را مجيد و كند عوض

« 

 » هستند؟ ناراحت من دست از صبوري آقاي« :پرسيد ناباوري با جئاب جاي به بود متعجب هنوز كه مجيد

 و دوخت بود شده سفيد گچ مثل رنگم كه من بر را نگاهش مجيد. گشت جواب دنبال به و انداخت پايين را سرش سعيد

 » افتاده؟ اتفاقي« :گفت

 اتفاقي هيچ نه،« :گفتم كنم نگاهش اينكه بدون و دادم قورت را دهانم آب. دادم مي او به بايد جوابي چه. من خداي

 ». نيفتاده

 »... پدرت چرا پس« :پرسيد باز مجيد

 ». ناراحته خاطر همين به. شده جروبحثش من با« :گفت و كرد قطع را حرفش سعيد

 » ميشه؟ مربوط هم من به موضوعي؟ چه سر جروبحث« :گفت مجيد

 مجيد به نگاهي سپس» . كنه مي نابود را زندگيش داره لعنتي مواد اين... هميشگي بحث نه،« :گفت و داد تكان سر سعيد

 اعضاي تمام با كنه مي دعوا يكي با وقتي. است طور همين اخالقش عصبانيه، خيلي او. نشو ناراحت« :گفت و انداخت

 ». كنه مي قهر خانواده

 ». كرده قهر هم من با البد« :گفت و كرد من به نگاهي مجيد

 ». شه مي خوب حالش ديگه روز دو يكي تا« :گفت سعيد

 قرار كه بگويم هم و كنم خداحافظي ازش هم پيشش برم من بهتره گم مي. كنه خدا« :گفت و شد بلند جايش از مجيد

 ». گذاشتيم آينده هفته براي را محضر

 با و ايستادم مقابلش و شدم بلند جا از نگراني با بنابراين زد، مي حرف پدرم با نبايد كند؟ كار چه خواست مي او. نه واي

 ». پيشش نرو االن. نه« :گفتم نگراني صداي

 » چي؟ براي« :گفت و ايستاد متعجب مجيد

 كه بگه چيزي ممكنه عصبانيه، االن اون اون،... خب« :گفتم كنم جلوگيري صدايم لرزش از كردم مي سعي كه حالي در

 ». گم مي بهش خودم بذار. كنه ناراحت را تو
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 و» . است ميلت هرطور بگم؟ چي دونم نمي« :گفت و انداخت باال را هايش شانه مكث كمي از بعد و كرد نگاهم مجيد

 ». جان مجيد ببخشيد جهت هر به« :گفت و فشرد گرمي به را دستش سعيد. كرد دراز سعيد طرف به را دستش سپس

 ». كن فراموش ببخشم، بخوام كه نيفتاده اتفاقي بابا، اي« :گفت و زد لبخندي او

 ». آقايي خيلي« :گفت و زد لبخندي سعيد

 تو برو« :گفت و كرد باز را در او رفتم، حياط در دم تا من. كرد خداحافظي ما با مجيد. كرد عذرخواهي او از هم مادر

 ». خوري مي سرما

 را سرم نروم لو اينكه براي بفهمد را نگراني همه لين دليل خواست مي انگار. شد خيره من به هم او كردم، نگاهش

 » بگي؟ را راستش دي مي قول بكنم سئوالي شقايق،« :پرسيد او ولي انداختم، پايين

 » سئوالي؟ چه« :گفتم كردم نگاهش نگراني با و ريخت فرو قلبم حرفش اين از

 داشته سعيد با كه بوده دعوايي خاطر به پدرت ناراحتي« :گفت. نگريست قرارم بي چشمان به و كرد نگاهم تر دقيق او

 » افتاده؟ اي ديگه اتفاق اينكه يا... يا

 كه تو... دارند مشاجره هم با هميشه آنها نيفتاده، اتفاقي هيچ... كن باور« .گفتم مي چي بايد حاال. برگرفتم او از را نگاهم

 ». داني مي خوب خودت

 برايم پدرت امشب رفتار. كرد نمي رفتار جوري اين من با پدرت وقت هيچ ولي آره،« :گفت متفكر و داد تكان سر او

 ». داشت تازگي

 خواست مي... اون. است عصباني نهايت بي سعيد دست از پدرم« :گفتم. بود فكر در غرق هنوز كه دوختم او به را نگاهم

 ». دارد نگه را احترامش بايد اون بفهماند سعيد به تو به احترامي بي با

 پسر و پدر جهت هر به دونم، نمي« :گفت و كشيد آهي بار اين مجيد. شد برقرار بينمان سكوت ثانيه چند. كرد نگاهم او

 ». نخوري سرما تا تو بري بهتره هم تو. كنم دخالت نبايد من و هستند

 ». باش خودت مواظب هم تو باشه،« :گفتم و كردم نگاهش

 ». خداحافظ باشه،« :گفت و داد تكان سر او

 ». خداحافظ« :گفتم و زدم لبخند
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 با موجود آن چگونه آخه. گفتم مي چه بايد دانستم نمي ديگه ولي نشده، قانع دادم بهش كه جوابي از او دانستم مي

 او قدر آن. نبود كردني فراموش اينها نه قرار، بي دل آن گرم، لبخند آن مهربان، نگاه آن. كردم مي فراموش را ارزش

 .پيچيد خيابان طرف به تا نگريستم را

. گرفته درد سرش باز دانستم مي. فشرد مي دستانش ميان را سرش و بود نشسته زمين روي سعيد شدم اتاق وارد وقتي

 ». شوي آرام تا بخور را اين« :گفتم و آوردم برايش مسكني سريع

 امروز كامران« :پرسيد داد مي تكيه ديوار به را سرش كه حالي در. خورد را آن و گرفت دستم از را قرص و كرد نگاهم

 » نشد؟ مزاحمت

 چشمانش كه حالي در او. كنم بيشتر را سردردش امروز ماجراي خواستم نمي. كردم سكوت و انداختم پايين را سرم

 » بود؟ اومده« :پرسيد باز بود بسته

 ». آره« :گفتم كنان من من ناچار به شود، مي عصباني كنم سكوت باز اگه دانستم مي

 » گفت؟ چي خب« :گفت. نگريست من به و كرد باز را چشمانش او

 در. بود ساكت او ولي گفت، مي را جريان او كاش. نگريست مي را ما و بود نشسته اي گوشه او. كردم مادرم به نگاهي

 ». محضر بريم ديگه روز چند تا... كه گذاشته قرار پدر با... اون« :گفتم انداختم مي پايين را سرم باز كه حالي

 » كرده؟ كار چه پدر« :پرسيد متعجبي صداي با ديگر بار بود نشده باورش انگار. نگريست مرا تعجب با سعيد

 .شدم خيره قالي گل به و برگرفتم او از را غمگينم نگاه

 سرم بر خاكي چه مرد اين دست از خدايا. است شق كله و لجباز قدر اين مرد اين چرا دانم نمي« :گفت ناراحتي با مادر

 ». بريزم

« :گفت شد مي بلند جا از عصبانيت همان با كه حالي در لرزيدو مي عصبانيت از تنش تمام. انداختم سعيد به نگاهي نيم

 ». كنه خراب را چيز همه نداره حق. كنم كار چه اون با دونم مي

 بذار... سعيد كنم مي خواهش« :گفتم بغض با. گرفتم را جلويش سريع برود بام پشت روي اتاقك طرف به خواست تا

 ». زنم مي حرف باهاش خودم

 ». نيستي حريفش تو« :گفت و دوخت من به را اش عصباني نگاه سعيد

 بگيره اي ديگه تصميم لج سر از ممكنه است عصباني تو دست از االن اون. كن صبر خدا، رو تو سعيد،« :گفتم التماس با

 ». كنم مي خواهش... اتاق تو بري بهتره تو زنم مي حرف باهاش خودم. بشه بدتر وضع و
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 ». كرد قبول شايد... بزنه حرف پدرت با شقايق بذار... بهتره طوري اين مادرجون، گه مي راست« :گفت مادر

 مي وقت اون زد رو خودش حرف باز اگه ولي باشه،« :گفت كوتاهي مكث از پس بود مانده راهي دو سر بر كه سعيد

 .رفت اتاقش سوي به و» .. كن كار چه باهاش دونم

 كه بودم فكر در. بود كرده يخ بدنم نگراني از كردم مي سرما احساس. نشستم بخاري كنار. بكنم بايد چه دونستم نمي

 صداي با و انداخت من به نگاهي و شد وارد پدر اثنا همين در. بشه منصرف تصميمش از او تا بزنم حرف پدر با چگونه

 ». بياد اينجا پسره اين نبايد ديگه بودم نگفته بهت مگه« :گفت محكمي

 بگي بهش بهتره« :گفت دوباره لحن همان با. بود شده پسره او براي مجيد حاال من خداي! پسره. انداختم او به نگاهي

 » فهميدي؟ بذاره، اينجا پاشو نداره حق ديگه

 ». شماست داماد اون چرا، آخه« :گفتم و شدم بلند جايم از

 مثل بشه پيداش اينجا ديگه يكبار اگه. نداره تو و من با نسبتي هيچ او... داماد كدوم« :گفت و كرد نگاهم عصبانيت با او

 .رفت حياط طرف به و» . بره يادش از ما اسم عمرش آخر تا كه كنم مي كاري. كنم نمي رفتار باهاش امشب

 ». بزنم حرف باهات خوام مي پدر، كن صبر« :گفتم و ايستادم مقابلش سريع

 تو اون از حرفي خوام نمي ديگه. ندارم حوصله من... نخوره درد به پسره اون درباره البد« :گفت تندش لحن همان با او

 ». بشنوم خونه اين

 مجيد مورد در نه،« :گفتم غمگيني صداي با و آمد درد به دلم زد مي حرف رحمانه بي طور اين مجيد مورد در اينكه از

 ». بزنم حرف كامران مورد در... خوام مي. نيست

 در و بياوري زبان بر را كامران اسم شدي حاضر تو عجب چه« :گفت آرام بار اين. درخشيد پدر چشمان در برقي

 ». بزني حرف موردش

 مهم براتون من يعني... كنيد مي من با را كار اين چرا شما بدانم خوام مي فقط من« :گفتم و برگرفتم او از را نگاهم

 » نيستم؟

 » كردم؟ كار چه مگه« :گفت تفاوتي بي با

 پسره اين به بدي منو خواي مي چي واسه گذاشتي؟ محضر قرار اون با چرا« :گفتم فشرد مي را گلويم بغض كه حالي در

 » عوضي؟
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. كنه مي خوشبخت رو تو و خوبيه پسر اون. نشناختي را او هنوز تو. بزن حرف درست« :گفت و كرد نگاهم غضبناك پدر

« 

 بي و فقير چون مجيد ولي خوبيه، آدم داره ثروت چون... داره پول چون« :گفتم عصباني لحن همان با. بود گرفته حرصم

 ». خوره نمي درد به و بديه آدم پوله

 ولي خوره، نمي دردت به اين كه گفتم تو به اول روز همون من. نداره رو تو لياقت اون« :گفت و زد نيشخندي پدرم

. كنه مي غرق ثروت و پول تو رو تو اون. برسونه آرزوهات به و كنه خوشبخت رو تو تونه مي كامران اما... نكردي گوش

 ». رسونه مي سعادت به رو تو

 نمي آرزوهام به رو من« :گفتم لرزاني صداي با و شد جمع چشمانم در اشك اي حلقه داشتم گلويم در كه بغضي از

 » چقدر؟... پدر... رسونه مي خواي مي كه چيزايي به رو تو بلكه رسونه،

 » چقدر؟ چي« :گفت بود نفهميده را منظورم كه پدرم

 » فروختي؟ چقدر منو« :گفتم زار حال همان با

 بي دختره شو خفه« :گفت. زد صورتم به محكمي سيلي و شد عصباني شدت به نداشت را رفتاري چنين انتظار كه او

 ». رو و چشم

« :گفت او به و آمد طرفم به فريادزنان پدر كار اين با نگريست مي را ما و بود ايستاده اي گوشه لحظه آن تا كه مادرم

 مي دخترت گوش توي خاطرش به كه شده عزيز برايت كامران قدر آن حاال كني؟ مي كار چه داري فهمي مي هيچ

 » زني؟

 من به خواست چي هر تونه مي كنه مي فكر حيا و شرم بي دختره... زن كن را طرفتاريش كم« :گفت و زد فرياد پدرم

 حاضر هم اگر كني، عروسي كامران با بايد تو. گم مي چي ببين كن گوش خوب. بكنه خواست دلش كاري هر و بگه

 ». كني قبول كه زنمت مي قدر آن بشي زنش نشي

... متنفرم ازش... كنم نمي عروسي او با من« :گفتم عصبانيت با. گرفت شدت ام گريه. سوخت مي خيلي اش سيلي جاي

 ». بدم بله جواب او به شم نمي حاضر بميرم تو كتكهاي زير اگه حتي

 تا و» . خودته دست اختيار مگه... كني مي غلط« :گفت بزند مرا خواست مي كه حالي در و آمد طرفم به خشمگين پدرم

 كن، ولش« :گفت خشمگين و بلند صداي با. ايستاد پدر مقابل و آمد بيرون اتاق از سعيد كند باز را كمربندش خواست

 »... وقت اون كني دراز رويش به ديگه بار يك را دستت اگه بزني، اونو نداري حق تو
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 » بكني؟ غلطي چه خواهي مي چي؟ وقت اون« :گفت خشم همان با پدرم

... خدا رو تو سعيد« :گفتم گريستم مي كه حالي در و كشيدم را دستش سريع شود ور حمله طرفش به خواست تا سعيد

 ». كنم مي خواهش كن، ولش

 ». نداره را ارزشش اون. كن ول اونو مادرجون،« :گفت و كشيد كناري را سعيد گريه با مادرم

 ». كس هيچ بزنه، رو تو نداره حق كس هيچ« :گفت و كشيد آغوشش در مرا سعيد

 ». گه مي خواد مي دلش هرچي و ايسته مي من جلوي كه گذاشتي الالش به لي لي تو« :گفت خشمگيني صداي با پدر

 اون با چي براي« : گفت خشم همان با باز و كرد كوتاه مكثي سپس» . بفهم اينو عزيزه، خيلي برام اون« :زد فرياد سعيد

 گذاشتي؟ ازدواج قرار پسره

 ». كنم نمي پيدا پولداري اين به دامادي ديگه چون« :گفت و كرد روشن را سيگارش پدرم

 ». شه نمي پول كه چيز همه ولي« :گفت حال همان با سعيد

 بدبخت دخترم تنها خوام نمي من. زنه مي پول رو اول حرف زمونه اين تو« :گفت و زد سيگارش به محكمي پك پدر

 ». بشه

 »... رو مجيد من. شم نمي خوشبخت كامران با من ولي« :گفتم گريه ميان ناتواني با

 لحظه اين از. مرده تو براي مجيد... بياري زبون به اونو اسم نبايد ديگه« :گفت و كرد قطع را حرفم عصبانيت با پدرم باز

 » فهميدي؟. نداره وجود زندگيت تو نامي مجيد ديگه هم بعد به

 در كنم مي خواهش پدر« :گفتم بود آميخته در بغض با صدايم كه حالي در. چكيدند مي ام گونه روي محابا بي اشكهايم

 ». نزنيد حرف رحمانه بي قدر اين او مورد

 پاسه، و آس هيچي، داره؟ چي توست قلب سلطان كه مجيد جان، دختر« :گفت و زد تمسخرآميزي لبخند بار اين پدرم

 داشتن با او اينكه همه از تر مهم و قدرت هم ثروت، هم زيبايي، هم. دارد چيز همه متنفري ازش كه كامراني همين ولي

 داني مي. بشوي زنش خواهد مي هم باز گفتي او به ناسزا همه آن اينكه با. داره دوست رو تو فقط محسنات همه اين

 بذارم كه باشم احمق خيلي بايد من. بخره برات ماشين و ويال و خونه تا چند حاضره نيفتاده اتفاقي هيچ كه حاال همين

 ». گرفتم را خودم تصميم من چون بشي، ازدواج اين به راضي خوش زبون با بهتره هم تو. بره دستم از موفقيتي چنين
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 ناتواني با. داشت دوست بيشتر من از را پول پدرم بود، كامران با حق. دادم تكان افسوس با سري. شنيدم مي چي خدايا،

 پدرجان،« :گفت بود پدر به نگاهش كه حالي در. بود كرده بغض انگار داشت، پريشوني حال هم او. نگريستم سعيد به

 چرا. ببين را اشكهايش كن، نگاهش داره، قلب اون. بفروشي اونو كه نيست كاال شقايق

 اين فكر از كنم مي التماس بهت كنم، مي خواهش ازت من... من. كني جدا مجيد از نازكش دل آن با را او خواهي مي

 يكدفعه همين فقط... بار اين خدا رو تو... شدي پشيمون بگو اون به داره، وجود كامراني كن فراموش. بيرون بيا كار

 ». بكن را ات خونواده فكر و بگير تصميم عاقالنه

 مي را سعيد كردن التماس كه بود بار نخستين اين شد نمي باورم. بود زده حلقه چشمانش در اشك. نگريستم سعيد به

 .داشت كه غروري همه آن با سعيد،. پدرم مقابل در هم آن ديدم،

 ». بشم نابود من نذار كن، گوش ما حرف به بار يه همين فقط پدر،« :گفتم و نگريستم پدر به ملتمس چشماني با

 اين« :گفت تمام رحمي بي با بگذارد او روي اثري كوچكترين ما حرفهاي اينكه بدون. بود حرفها اين از تر سنگدل او اما

 جاي به حاال. خندي مي روزها اين به بعد سال چند كه هستم مطمئن ولي كني، مي گريه االن. كنيد تمام را بازي مسخره

 با را سرم» . كني ازدواج او با خواي نمي و شدي پشيمان بگو...  بگو را ماجرا مجيد به برو بگيري، آبغوره و بنشيني اينكه

 ». كنم نمي كاري چنين من... گم نمي چيزي مجيد به من نه،« :گفتم ناالني صداي با و دادم تكان نگراني

 .رفت تلفن طرف به و» . گم مي بهش خودم من گويي، نمي كه درك به« :گفت عصبانيت با پدرم

 اين كنم مي خواهش نه،« :گفتم گرفتم مي او دست از را گوشي كه حالي در كنان گريه و رفتم تلفن سوي به شتاب با

 ». نكن كارو اين خدا رو تو. نكن رو كار

« :گفت و نگريست او به نفرت با گرفت مي مرا دست كه درحالي و پدرآمد طرف به بود شده عصباني حسابي كه سعيد

 .برد اتاقم سوي به و كشيد مرا و» . برسي ات خواسته به تو زارم نمي

 نمي بر دستش از كاري كس هيچ. بود فايده بي ولي بيچاره، سعيد به حتي مادرم، به پدرم، به. كردم مي التماس گريه با

 سعيد. ريخت مي اشك و بود كرده كز اي گوشه دانست نمي ماجرا از چيزي كه اميد. كرد مي گريه زار زار مادرم. آمد

 كه حالي در باشم آرام توانستم مي چگونه من اما باشم، آرام خواست مي و نگريست مي آلودم اشك چشمان به فقط

 .بود شده خراب چيز همه

 5 فصل
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 او دلداريهاي به. دادم شرح سحر براي را ماجرا تمام مدرسه توي. رساند مدرسه به را ما خودش سعيد صبح روز آن

 حس را اش خالي جاي گاه هيچ سحر بودن با ولي نداشتم، خواهر اينكه با. بود مهربان و دلسوز چقدر او و داشتم احتياج

 يك خودش از غير او. بود خانواده بزرگتر فرزند او كه بود علت اين به هم اش صبوري بود، صبور خيلي او. بودم نكرده

. خوردم مي را پدري چنين داشتن حسرت هميشه كه فداكار و مهربان پدري و داشت كوچكتر برادر يك و خواهر

 تا پيش شب. كنم آگاه بودم گرفته كه تصميمي از را سحر گرفتم تصميم. بود مادرم محبتي با و مهرباني به هم مادرش

 با كه درحالي و داد تكان سري گفتم او به را جريان وقتي. كردم مي فكر موضوع اين به و بودم بيدار صبح نزديك

 مي جلوه ضعيف و ناتوان را خودت كار اين با تو كنم مي فكر ولي داني، مي خودت« :گفت نبود موافق زياد تصميمم

 ». بايستي او مقابل در فراوان شجاعت با و محكم بايد تو. دهي

 بهش. كنم خواهش ازش بايد. ندارم اي چاره من سحر،« :گفتم و نگريستم او به

 ». ارزد مي امتحانش به فكر اين پس كنم فراموش لحظه يك براي حتي را مجيد تونم نمي دوني مي كه تو... كنم التماس

 » كني؟ مي كار چه وقت اون چي؟ نكرد قبول باز اگر« :گفت سحر

 خودش حرف باز اون اگه چون بده نتيجه كار اين كه كنه خدا فقط دونم، نمي« :گفتم و دادم تكان درماندگي با را سرم

 ». ندارم فراري راه هيچ من بزند را

 .بگويد چه بايد دانست نمي ديگه هم او چون كرد، سكوت و كرد نگاهم اندوهگين سحر

 كرده خواهش سعيد از كه خداروشكر. ديديم را كامران و رسيديم لعنتي كوچه اون به بازم خانه به برگشتن هنگام

 .افتاد مي اتفاقي چه نبود معلوم و داد مي دست از را تعادلش كامران ديدن با او چون نيايد، دنبالمان بودم

 » كني؟ مي درستي كار داري كه مطمئني شقايق،« :گفت اش دلسوزانه لحن همان با كامران ديدن با سحر

 مقابلش رسيدم او به وقتي. كردم حركت پيروزي اميد به و دادم تكان تصديق عالمت به را سرم و كشيدم عميقي نفس

 كني فرار اينكه بدون عجب چه سالم،« :گفت هميشگي لبخند همان با گرفتم قرار مقابلش كه ديد مرا وقتي ايستادم قرار

 »! بگي كه داري تازه حرف يه البد ايستادي،

 نگه براي بودم حاضر من بغض، اين به لعنت آمد مي سراغم به لعنتي بغض اين بزنم حرف خواستم مي هروقت چرا

 آن در اشك كه چشماني با و كردم بلند را سرم بنابراين كنم، خرد كامران جلوي را غرورم ديگه بار يه مجيد داشتن

. برداري سرم از دست كنم خواهش ازت خوام مي« :گفتم لرزيد مي بغض از كه صدايي با و نگريستم او به بود زده حلقه
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 خدا رو تو شدي، منصرف كه بگو پدرم به. بيرون بكش من زندگي از پاتو پس ندارم، اي عالقه هيچ تو به كه دوني مي

 ». كنم مي التماس بهت بكن، را كار اين

 اين به مجبور را تو پدرت و گيرافتادي پس« :گفت و نگريست من به پرمعنا نگاهي با و زد بخشي رضايت لبخند كامران

 ». كرده وصلت

 خوب خودت اينو كنم، فراموش رو مجيد تونم نمي من« :گفتم و نگريستم او به

 منو خوام مي...  خوام مي ازت. كردي وسوسه حسابي را او دادي نشان پدرم به كه چيزهايي با دونم مي... دوني مي

 ». كني فراموش

 ». بپذيرم رو تو خواهش تونم نمي متأسفم،« :گفت و كشيد آهي و داد تكان سر كامران

 همان با. ببيند را ام گريه كامران نبود مهم برام ديگه. كنم جلوگيري ريختنشان از توانستم نمي ديگه. شد سرازير اشكم

 منو و برداري سرم از دست خوام مي ازت هستي عاشقم و داري دوست رو من راستي به اگر« :گفتم داشتم كه حالي

 »... هم تو پس سخته برام چقدر كار اين كه دوني مي. كنم مي التماس تو به دارم من... من. ندي عذاب

 من. هستي تو فقط مهمه برام كه چيزي تنها. نداره اهميتي برام پوچ حرفهاي اين« :گفت و كرد قطع را حرفم تلخي به او

 ». برسانم خوشبختي اوج به را تو خواهم مي

 عشق اين آخر دوني مي كه تو خوشبختي؟ كدوم« :گفتم بلندي صداي با. بود تفاوت بي قدر اين چرا. آمد در حرصم

 مي چرا پس كنه، مي فروكش زود عشق اين كه دوني مي... دوني مي. نيست بدبختي و ناكامي جز چيزي تو آتشين

 » كني؟ محروم باشم داشته تونستم مي كه خوشبختي از منو خواهي مي چرا كني؟ نابود منو خواهي

 نمي كس هيچ كنه؟ مي فروكش زود هوسهو يه تو به من عشق گفته كي« :گفت تندي با و شد بارعصباني اين كامران

 »... رو تو تونه مي القبا يك پسره اون كردي فكر... باشه داشته دوست رو تو من اندازه به تونه

 در نداره چيز هيچ اون اگه باش، زدنت حرف مواظب« :گفتم. كردم قطع را حرفش عصبانيت با و كردم نگاهش نفرت با

 به اينها نه... قدرت پول، داري؟ چي تو ولي دارم، دوستش وجود تمام با من كه مهربون دل يه داره، پاك قلب يك عوض

 ». كني تصاحب منو توني نمي قيمتي هيچ به بدوني بهتره. خوام نمي رو اينها من. خوره نمي من درد

. كنه منصرف گرفتم كه تصميمي از منو تونه نمي كس هيچ« :گفت و دوخت چشمم به مستقيم را جويش انتقام نگاه او

  چيز اون به بايد بذارم هرچي روي دست من
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 تو با تا كني التماس وبهم بيفتي پام به خودت كه كنم مي كاري باش مطمئن كني ازدواج من با نباشي حاضر تو اگه.برسم

 ».كنم ازدواج

 برداشت سويم به قدم يك.زد مي حرف ترسناك چقدر.ريخت فرو حرفها اين شنيدن از قلبم.كردم نگاهش حيرت با

 هميشه براي را محيد كار اين با چون.نكن عصباني مرا پس.كنم مي را كار اين من داني شنيدي؟خوبمي درست«:وگفت

 وپا دست وانتظار حسرت در ات خانواده ديدن براي عمرت آخر تا كه كنم كاري ونذار باش عاقل...دهي مي دست از

 ».بزني

 لرزيدم مي ترس از كه حالي ودر كنان من من نشست ام پيشاني بر سردي وعرق شد راست اندامم بر مو تهديدش از

 ».بكني توني نمي....غلطي هيچ...تو«:گفتم

 لرزاني صداي با بود شده سفيد گچ مثل كه سحر بدهد را جوابم اينكه از پيش.آمد جلو قدم چند كامران

 اي وكينه نفرت همه اين.بشود زنتان است حاضر بذاريد دختري هر روي ودست هستيد پولداري آدم شما...شما«:گفت

 ».باشيد نداشته اون با كاري كنم مي خواهش كنيد؟ازتون مي سعيد آوردنش دست به براي چرا داره شما به شقايق كه

 بي تمام.خواهد مي دلم كه است دختري تنها شقايق چون«:گفت.نگريست من به وسپس كرد او به گذرا نگاهي كامران

 ».آورم دست به را او روزي تا خرم مي جان به را اش مهري

 تو پس مخالفند بقيه ولي است موافق شما با ازدواج با پدرش گرچه نيست تنها اون ولي«:گفت بلند صداي با سحر

 ».نداري پيروزي براي خوبي موقعيت

 شقايق اين كنم مي تالفي را رفتارشان اين روز ويك ندارند ارزشي هيچ نظرم در بقيه«:گفت قاطعش لحن با كامران

 ».ندارد فراري راه وهيچ است من اختيار در هم باز طرفدار همه اين داشتن با بداند بايد كه است

 مجيد با من چون رسي نمي آرزويت به وقت هيچ تو:گفتم عصبي صدايي با.لرزاند مي مرا ازتهديدش ترس هنوز

 ».فهمي نمي وقت هيچ وتو كنم مي عروسي

 من نگيرد تو از را آخر جواب پدرت امشب بيفته؟تا اتفاقي چنين گذارم نمي باش مطمئن«:وگفت زد لبخند كامران

 امشب من.بكن را فكرهايت.ندهي دست رااز بقيه نفر يك خاطر به بهتره پس...گفتم بهت كه كنم مي را كاري همان

 عاملش من آمد مجيد حتي ويا ات خانواده يا تو سر هرباليي بدان باشد اين از غير جوابت اگر.خواهم مي مثبت جواب

 ».ندارم ترس كاري هيچ از تو آوردن دست به براي كه داني مي.هستم
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 هنوز اما افتاد راه برميگرفت من از را نگاهش كه حالي در.زد مي حرف جدي خيلي.دوختم او به را وترسانم نگران نگاه

 دارم...من خداي نه شد پياده آن از نفر ويك كرد توقف پايش جلوي سرعت با ماشيني كه بود نرسيده ماشينش به

 .كرد مي كار چه اينجا ولي.بود سعيد او نه اما بينم مي اشتباه

 ويقه رفت كامران طرف به يكراست او.دوختم سعيد به را نگاهم.بود كرده حيرت هم او نگريستم سحر به نگراني با

 بود شده تبديل فرياد به عصبانيت از كه صدايي وبا كوباند ديوار به محكم را آن.گرفت را او لباس

 ».آوردم گيرت آخرش....كثافت،آشغال«:گفت

 ».بريم بيا كن ولش سعيد«:گفتم نگراني وبا دويدم سويش به شتاب با

 ».بكشم ايد رو عوضي اين.بشين ماشين تو برو باش ساكت تو«:وگفت كرد من به نگاهي سعيد

 ».نداره رو ارزشش اون...بريم بيا خدا رو تو«:گفتم بود شده سرازير اشكم كه حالي در

 ».نداره رو ارزشش اون....بيابريم خدا رو تو«:گفتم بود شده سرازير اشكم كه حالي در

 ».شه نمي حل چيزي دعوا با كنيد رهايش كنم مي خواهش سعيد آقا«:گفت من حرف تاييد در هم سحر

 ».باشيد نداشته كاري شما ماشين تو بريد گفتم«:زد داد اش عصبي صداي همان با سعيد

 وبا انداخت ما به نگاهي نيم كامران.بود شده سرازير هردويمان اشك.ايستاديم جا همان ولي كرديم سكوت دو هر

 ».بزنيم حرف هم با ودوستانه نكنيم دعوا بهتره گن مي راست«:گفت لبخند

 ».شود روشن ما تكليف بايد امروز فهمي مي زبون تو مگر شو خفه«:گفت خشمگين سعيد

 روشن كه شما تكليف«:گفت كرد مي جدا خود از بود گرفته را لباسش يقه كه را سعيد دست كه حالي در كامران

 ».كنم معلوم را تكليفم بايد كه هستم ن اين.شده

 كور خير نه!كردي؟ روشن را تكليف گفتي مجيد به را وماجرا اداره اومدي امروز كردي فكر«:گفت عصبانيت با سعيد

 ».برداري راهت سر از رو مجيد توني نمي كارها اين با تو خوندي

 براي.بود شده ناتوان زانوانم.نگريستم دو آن به ومبهوت مات!بود فهميده را ماجرا مجيد يعني.شنيدم مي چي من خداي

 مارجا هم مجيد پس.داشت مرا حال هم او.نگريستم سحر وبه گذاشتم ديوار به را دستم كنم جلوگيري افتادنم از اينكه

 كنم؟ كار چه بايد حاال من خداي نه...ولي.فهميده را

 ».بگيره فاصله شقايق از وبايد داره من مثل سرسخت رقيبي كه فهميد مي بايد مجيد«:گفت ديد را حالم كه كامران
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 كه پاكي عشق ذارم نمي من.كني گم رو گورت بايد كه هستي تو اين.نيار زبون روبه شقايق اسم«:زد فرياد خشم با سعيد

 ».بشه آلوده تو كثيف دستاي با اومده وجود به وشقايق مجيد ميان

 پدرت مثل بهتره پس....تو حتي كنه دور خواهم مي كه چيزي از منو تونه نمي كس هيچ«:وگفت زد نيشخندي كامران

 ».كني رفتار عاقالنه

 ومواد مشروب به چشمش وقتي از هم آن داده دست از را عقلش كه وقته خيلي اون«:گفت حال همان در سعيد

 تونسته شايد بكنه تو به ارزش بي نگاه يه شد نمي حاضر من مثل هم او نداشتي وثروت پول اگه باش مطمئن...خورده

 ».كني راضي توني نمي وجه هيچ به منو ولي كني ازدواج اين به وراضي خام را پدرم مالت دادن نشان با باشي

 بهتره.دي مي پس رو اشتباهت كار اين تاوان هم روز ويه كني مي اشتباه داري تو ولي«:وگفت زد لبخندي باز كامران

 من جلوي تونيد نمي هم وشماها كنم مي كار همه شقايق به رسيدن براي من نداريد ارزشي هيچ براهم مجيد تو بدوني

 ».بگيريد رو

 بهت چيزي يه بذار متنفره ازت اون چرا؟چون دوني مي.است فايده بي«:وگفت دوخت او به را خشمش پر نگاه سعيد

 وبي بشكنه ما غرور تا شه مي باعث چيز چه دوني مي جنس يك واز هستيم مرد دو هر ما.كني گوش خوب وبهتره بگم

 وجود تمام با بگه ندارم دوستت وبگه كنه نگاه چشمامون تو داريم دوست وجود تمام با كه رو اوني شويم؟وقتي ارزش

 شقايق هستيم مطمئن.بميريم داريم ودوست شكنم ومي شويم مي خرد حرف اين سنگيني زير كه وقته اون.متنفرم ازت

 اين با توني نمي وقت هيچ پس.شدي وخرد شكستي سختي به هربار هم تو.نداره ودوستت متنفره ازت گفته بهت بارها

 داشته دوست رو تو كه كسي كنه قبول رو تو كه كسي دنبال بري بهتره.كني خوشبخت رو شقايق شكسته دل

 ».برويم«:گفت ما وبه برگرفت او از را خشمگينش ونگاه».باشه

 زده هدف به درست سعيد انگار.نگريست مي را ما ومبهوت ومات بود شده داغون سخت حرفها اين شنيدن از كامران

 بي هنوز كه ديدم شد رد جلويش از سرعت با سعيد وقتي.بود كرده درك وجوش عمق تا ار حرفها اين تلخي او.بود

 .است داده تكيه ديوار به را وسرش ايستاده حركت

 »كرد؟ كار چه فهميد مجيد وقتي سعيد«:گفتم آلود بغض صداي با شديم دور او از وقتي

 نمي.رفتم وا يخ مثل گفته اون به رو موضوع كامران فهميدم وقتي شد بد حالش«:گفت ناراحتي وبا داد تكان را سرش او

 دنبالش سريع فهميدم وقتي.كنه تعريف براش رو وجريان پايين بكشونه رو مجيد تونسته چطور عوضي اون دونم

 ».اينجاست كامران ديدم كه اينجا اومدم خاطر همين به تو دنبال بياد ترسيدم.بود رفته اما.رفتم
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 »ست؟ اداره هنوز او«:پرسيدم

 ».نبود انجا كه سراغت اومدم وقتي.دونم نمي«:وگفت كشيد وآهي داد تكان را سرش سعيد

 ماشين به چشمم كرد توقف در مقابل وقتي.راند خانه سمت به سكوت در هم سعيد.نپرسيدم هيچ وديگر كردم سكوت

 سعيد به نگراني وبا خورد مجيد

 ».اوست ماشين اين... كن نگاه. اينجاست او«: گفتم

 ».بزن حرف باهاش برو. نداره نگراني اينكه ولي آره،«: گفت و كرد ماشين به نگاهي سعيد

 ».بشم رو روبه باهاش تونم نمي نه،«: گفتم و دادم تكان را سرم

 مي رو چيز همه حاال كه اون. كني مي پنهان رو موضوع داري دوباره چي واسه شقايق،«: گفت و گرفت را دستم سحر

 ».بفهمد رو موضوع اون خواستي نمي چرا بگي بهش هم تو بهتره. است فايده بي فرار پس. دونه

 ».كنم مي خواهش. بيا من با هم تو پس«: گفتم و كردم نگاهش نگراني با

 ».شه مي نگران مامانم. برم بايد من اما«: گفت سحر

 ناراحت رو اون خواستم نمي كه بگو. نداشتم تقصيري من كه بگو مجيد به هم تو بيا، خدا رو تو«: گفتم ملتمسي صداي با

 ».كنم

 ».باشه«: گفت و كرد مكث كمي سحر

 در نگراني از را او تلفن با. نباشيد مادرتان نگران خانم، سحر«: گفت كرد مي خاموش را ماشين كه حالي در سعيد

 ».بياوريد

 مي سعي كه حالي در. شد مي كنده جا از داشت قلبم و لرزيد مي بدنم تمام. شديم وارد سه هر و زد ما به لبخندي سحر

 ديدن. كنم حركت نتونستم ديگه. زد خشكم ديدم حال آن در را مجيد وقتي اما شدم، اتاق وارد باشم خونسرد كردم

 و ايستاد مقابلم ناتواني با ديد متحير و مات مرا كه او. كرد ناتوان مرا قرار بي و نگران قدر اين پريشون، قدر اين مجيد،

 زير دست با مجيد ولي انداختم، پايين را سرم او نگاه از فرار براي. نگريست من به فروغ، بي اما مهربون، چشمان آن با

 تمامي جواب دنبال چشمانش با انگار. شد خيره چشمانم به نگرانش چشمان با و آورد باال را صورتم و گرفت را ام چانه

 حرفها اين همه كه بگو«: پرسيد غمگين صدايي با مجيد. شد جمع چشمم در اشك از اي حلقه. گشت مي سواالتش

 ».بينم مي خواب در را همه كه بگو... دروغه
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 طاقت ديگه. دادم مي جلوه رويا او براي را تلخ كابوسهاي اين چگونه. بسازم دروغ او براي واقعيت از توانستم چطور

 ميان را سرش كه حالي در مغمون، و زده غم او. نگريستم سعيد به. شد جاري ام گونه بر اختيار بي اشكم. نداشتم

: گفت آلودي بغض صداي با او. نگريستم مجيد به ديگر بار. بود داده تكيه ديوار به مادرم كنار فشرد، مي دستانش

 را مهمي اين به موضوع چرا نكردي؟ اعتماد من به چرا كند؟ جدا من از رو تو خواد مي كسي نگفتي من به چرا... چرا«

 ».بشنوم كند نابود را آرزوهايم خواهد مي كه كسي دهان از بايد

 جوري يه خواستم مي. كنم ناراحت رو تو خواستم نمي من... من«: گفتم فشرد مي شدت به را گلويم بغض كه حالي در

 »شوي؟ مي حالي چه تو دونستم مي. كنم حل را قضيه بفهمي تو اينكه بدون

. افتاده اتفاقي فهميدم مي پدرت احترامي بي از و تو قراري بي و نگراني از شب همون بايد فهميدم، مي بايد«: گفت مجيد

 »گفتي؟ دروغ چرا آخه. كردم باور رو شما دروغ كه بودم احمق چقدر من اما

 نيستم دار پول اگه آمده؟ بدش من چيز چه از پدرت آخه«: گفت دوباره مجيد. كردم سكوت و انداختم پايين را سرم

 ».نشو جدايي اين به راضي خدا رو تو شقايق نيست؟ كافي پدرت براي اين. هستم تو عاشق عوض در

 زندگي تو كنم فكر جدايي به نيستم حاضر حتي من زني؟ مي كه حرفي چه اين مجيد«: گفتم اشك از خيس چشمان با

 ».نزن حرف جوري اين ديگه كنم مي خواهش. كنه جدا هم از رو ما تونه مي مرگ فقط. مني

 من از رو تو كه كنم مي التماس بهش زنم، مي حرف پدرت با من... من نكن، گريه«: گفت و كرد پاك را اشكهايم مجيد

 ».نگيره

 ».شناسه مي رو پول فقط اون چون است، فايده بي«: گفتم درماندگي با

 تمام مني، ثروت و قدرت تمام تو. دارم رو تو من. دارم قدرت دارم، ثروت هم من خوب«: گفت غمگين صدايي با مجيد

 ».شده جمع تو در من اميد و عشق

 به براي حاضره او. كرده كور اونو كامران ثروت. نداره باور رو اينها... اون... اون فهمه، نمي رو چيزها اين پدرم اما«

 ».كنه برآورده اونو هاي خواسته همه و بده پدرم به چيز همه من آوردن دست

 »كني؟ نمي عروسي اون با... كه تو«: گفت لرزيد مي نگراني از كه صدايي با بار اين مجيد

 ».بدم دست از رو تو برسه پول به پدرم اينكه خاطر به نيستم حاضر نه،«: گفتم و نگريستم او به

. كني قرباني مرا پدرت خواسته خاطر به شي نمي حاضر دونستم مي. شد راحت خيالم«: گفت آرامي صداي با مجيد

 ».خورم مي قسم... بگيره من از رو تو كسي زارم نمي. بيندازد فاصله تو و من بين كسي دهم نمي اجازه شقايق
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 .كنم تحمل او به رسيدن براي را سختي همه اين تا داشت را اين ارزش او. بود داشتني دوست چقدر. نگريستم او به

. كني عروسي او با زودتر چه هر بايد ندهي دست از را شقايق خواهي مي اگه مجيد،«: گفت اي آهسته صداي با سعيد

 ».برويد محضر به هم با فردا همين بايد

 ».قبوله باشه،«: گفت باشد اش خانواده فكر به اي لحظه حتي اينكه بدون مجيد

 »هستند؟ عزادار هنوز آنها چي؟ ات خانواده ولي«: گفتم كردم مي پاك را صورتم كه حالي در

 برابر در او قدرت كه بفهمانم مغرور كامران اين به بايد. كنم مي راضي را آنها نباش، نگران«: گفت و كرد نگاهم او

... فقط... دارم تو مثل گنجي من چون. گداست من برابر در باز ثروت همه آن با بداند بايد. است هيچ من عشق قدرت

 ».بخورم شكست او جلوي من نذار. نشو تسليم كنم مي خواهش فقط

 ».هستي پيروز تو باش مطمئن«: گفتم و زدم لبخند بغض با

 من مثل كس هيچ. ميكنم راضي اونو من كه پدر ماند مي فقط. شد درست چيز همه پس«: گفت و آمد طرفمان به سعيد

 ».شه نمي پدر حريف

: گفت بود صدايش در كه شادي با و گرفت را دستم و آمد طرفم به خوشحالي با گريست مي مدت تمام در كه سحر

 ».نخور غصه ديگه و كن پاك را اشكهايت حاال. شد تموم چيز همه ديگه«

 ».بشه تموم كابوسها اين همه كه شه نمي باورم«: گفتم و پريدم بغلش و زدم لبخند

 ».توست روز فردا چون كن، باور«: گفت و كرد جدا خود از مرا سحر

 ».شد درست چيز همه ديدي شكر، رو خدا«: گفت و بوسيد مرا خوشحالي با مادرم

 ».دنبالتان آيم مي صبح فردا من«: گفت اي سابقه بي شادي با او. نگريستم مجيد به و دادم تكان را سرم

 فردا اميد به او. كند آماده فردا براي را آنها و خانه برود بايد گفت و نكرد قبول بماند ما پيش ناهار خواستم او از چه هر

 براي دلم كه بخند حاال. شد تموم ديگه«: گفت مهرباني با و نشست كنارم سعيد رفت مجيد وقتي. كرد ترك را خانه

 ».باش زود ديگه، بخند شده، ذره يه خنديدنت

 شما از خانم، سحر«: گفت و شد خيره نگريست مي را ما داشت كه سحر به سپس. خنديد هم او. زدم رويش به لبخندي

 ».كرديد راهنمايي را او و نگذاشتيد تنها وقته چند اين توي رو شقايق كه ممنونم

 را او غم تونم نمي من. است خواهرم مثل شقايق. زنيد مي كه حرفيه چه اين كنم، مي خواهش«: گفت و زد لبخند سحر

 ».ببينم
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 حد چه تا دونم مي«: گفت داري معني لحن با نگريست مي سحر چشمان به مستقيم كه حالي در و داد تكان سر سعيد

 كه گفتيم مي مقابل طرف به راحت خيلي و بوديم دخترا شما مثل پسرها ما كاش اي ولي داريد، دوست را همديگر

 ».زديم نمي پا و دست دارم دوستت كلمه اين گفتن تو قدر اين و... داريم دوستش چقدر

 .دوخت من به را نگاهش بود شده سرخ كه حالي در. خورد جا سعيد زدن حرف طرز اين از سحر

 ».بخوريم غذا بريم بهتره«: گفت و برگرفت او از را نگاهش سعيد

 ».مانم مي ناهار نگفتم مادرم به. برم بايد من«: گفت من به بود متعجب سعيد رفتار از هنوز كه حالي در سحر

 ديگه پس هستيد، اينجا شما كه داند مي هم مادرتان. بمانيد ناهار بايد شما«: گفت سعيد بزنم حرفي اينكه از پيش

 ».نباشيد نگران

 ».شم مي مزاحم ديگه روز يه. ممنون نه،«: گفت زوركي لبخندي با سحر

 بري، گذارم نمي من كه داني مي. بگذرون بد را امروز همين نه، ديگه روز يه«: گفت بود آشپزخانه در كه مادرم بار اين

 ».نيار بهانه ديگه پس

 و» .ندارم گرسنگي طاقت ديگه من چون بيا، آشپزخانه به ما با و شو تسليم«: گفت و نگريست او به باز و زد لبخند سعيد

 .رفت آشپزخانه به باشد سحر جواب منتظر اينكه بدون

 حال به تا. بود بعيد سعيد از رفتار اين. دارد حالي چه او دانستم مي. بردم آشپزخانه به را او و گرفتم را سحر دست

 و كوچك لبهاي و داشت سفيد و گرد صورتي و بود زيبايي دختر او. بزند حرف او با واضح طور اين سعيد يودم نديده

 تر جذاب را او بورش موهاي. كرد مي كامل بلند ابرواني را اش عسلي و درشت چشمان زيبايي. كوچك بيني و باريك

 سعيد دانستم مي. كند نگاه ساعتها را او خواست مي دلش آدم شد مي سرخ هايش گونه خجالت از كه وقتي. نمود مي

 و ساخت مي شرمگين را او مدام كرد مي كه شوخيهاي با ناهار سر روز آن چون. دارد دوست خيلي را سحر حالت اين

 .انداخت مي گل هايش گونه لحظه هر هم او

 .كرد مي دور دلمان از را وغصه غم شوخيهايش با هم سعيد. خوردم آرامش با مدتها از پس را ناهار روز آن
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 عوض را لباسهايم خوشحالي با. بود ده ساعت نزديك. برويم محضر به يازده ساعت بود قرار. نرفتم مدرسه به روز آن

 و حرف كلي از پس پدرم چون. بود من مال فقط دنيا انگار بودم، خوشحال خيلي. نشستم مجيد آمدن انتظار به و كردم

 دلش پدرم شايد اما بودم، شده متعجب خيلي بابت اين از گرچه. بيايد محضر به بود شده حاضر سعيد وعيدهاي و وعده
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 ديگر بار. كند بيرون سرش از را كامران فكر و بردارد دست لجاجت از بود شده حاضر و بود سوخته مجيد زار حال به

... نه... نه .بودند مخالف اش خانواده يعني. نبود خبري مجيد از چرا پس. بود گذشته يازده از ساعت. نگريستم ساعت به

 در هم او. نگريستم سعيد به. بود افتاده شور به حسابي دلم. بود نيامده چرا پس. هستند راضي آنها گفت خودش اون

 دنبال روم مي«: گفت و پوشيد را كاپشنش سعيد كه بود ظهر. گذشت هم ديگر ساعت يك. رفت مي راه اتاق دور انتظار

 .شد خارج خانه از و» .كجاست ببينم مجيد

 .جوشيد مي سركه و سير مثل دلم

 مي راه اتاق در مضطرب. خورد مي هم به داشت حالم نگراني از. نبود خبري هم او از و گذشت سعيد رفتن از ساعت دو

 .برداشتم را گوشي شتاب با. زد زنگ تلفن كه بود دعا مشغول هم مادرم. رفتم

 ».الو«: گفتم

 ».بيمارستان برسان سريع را خودت شقايق،«: گفت و پيچيد گوشي در سعيد پريشان و نگران صداي

 »سعيد؟ افتاده اتفاقي«: گفتم شد پاره دلم بند نگراني از كه حالي در

 ».بيمارستان بيا مادر با زودتر چه هر. كرده تصادف مجيد... آره«

 باورم هنوز كه حالي در. بايستم نداشتم طاقت ديگر كردم قطع را گوشي وقتي. پرسيدم را بيمارستان اسم ناتواني با

. بود نكردني باور اين. كردم مي گريه فقط راه طول در. شديم بيمارستان راهي مادر با كرده تصادف مجيد بود نشده

 سريع. بود ايستاده راهرو در كه ديدم را سعيد رسيديم بيمارستان به وقتي. بود افتاده او براي اتفاق اين چگونه آخه

 »كجاست؟... مجيد«: پرسيدم نگراني با و رساندم او به را خودم

 قدمهاي با. رفتم او اتاق سمت به زده بهت چشمان با. ديدم مي خواب انگار. داد نشانم را رو به رو راهرو دست با سعيد

 دستگاههاي چقدر من، خداي. ديدم را او شيشه پشت از. بود بستري ويژه مراقبتهاي اتاق در او. رفتم جلو سست

 آمد طرفم به سعيد. ديدم مي خواب انگار گذاشتم، صورتم بر را دستم... من خداي نه... او يعني. بود وصل او به مختلف

 ».شه مي خوب حالش اون نباش، نگران«: گفت. فشرد دستش در را آن و برگرفت صورتم از را دستم و

 ».اون چرا... چرا آخه«: گفتم لرزيد مي بغض از كه صدايي با. نبود بهوش او. نباشم نگران چگونه

 ».باش آروم باش، آروم«: گفت و چسباند اش سينه بر را سرم سعيد

 »چطوره؟ حالش دكتر،«: گفتم گريه با و دويدم طرفش به سراسيمه. آمد بيرون اتاق از دكتر موقع همان

 »داريد؟ او با نسبتي چه شما«: گفت و انداخت من به نگاهي او
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 ».هستم نامزدش من«: گفتم و كردم مكث كمي

 هوش به زودتر چه هر اميدوارم... كماست در حاضر حال در. نيست خوب حالش متاسفم،«: گفت و داد تكان سر دكتر

 »...وگرنه بيايد

 »آد؟ مي سرش باليي چه... چي وگرنه«: گفتم و كردم نگاهش نگراني با

 ».خداست دست چيز همه. آد برنمي كاري ما دست از ديگه. كنيد دعا براش فقط شما«: گفت افسوس با او

: گفت و داد تكان را سرش دكتر. شدم خيره دكتر به اشك از خيس چشماني با و ريخت فرو قلبم حرف اين شنيدن با

 ».كنيد دعا فقط«

 بهت شد خبري اگه خانه، برو«: گفت غمگينش لحن با سعيد. نشستم راهرو كنار نيمكت روي. بايستم نداشتم رمق ديگه

 ».گم مي

 ».ندارم طاقت... خونه برم تونم نمي. باشم مجيد پيش بايد من... نه«: گفتم ناتوان و آهسته صداي با

 گفتم. آد برنمي دستت از كردن گريه جز هم كاري ضمن در. نيست تو جاي كه اينجا آخه«: گفت تندي با بار اين سعيد

 ».برو كه

 ».باشم اينجا بايد. برم تونم نمي نه،«

 ».بهتره نباشه اينجا. ببرش مادر،«: گفت و نگريست مادرم به سعيد

: گفتم سعيد به ملتمسم صداي با كشاند مي خودش دنبال مرا كه حالي در. گرفت را دستم و كرد پاك را اشكهايم مادرم

 .شد تبديل هق هق به ام گريه و» .باشم كنارش بگذار. بمونم پيشش بگذار خدا رو تو«

 تا برگرداند من از را رويش داد مي تكيه ديوار به درماندگي با كه حالي در. بود شده جمع اشك هم سعيد چشمهاي در

 .نباشد التماسم و ريختن اشك شاهد

 و بود بستري آنجا مجيد كه اتاقي همان. بود اي شيشه اتاق آن به نگاهم هنوز من اما كشيد، مي سختي به مرا مادر

 .بيايد بيرون زنده نبود معلوم

 نمي كه بودم غمگين قدر آن. نشود مزاحمم خواستم مادر از و كردم زنداني اتاقم در را خودم رسيديم خانه به وقتي

 بايد چرا بودم، اقبال بد قدر اين من چرا آخه چيز؟ چه از بختم، از روزگار، از خدا، از. كنم شكوه بايد چيز چه از دانستم

 بكنم؟ بايد كار چه من.........  از او و من تا بود داده هم دست به دست چيز همه چرا كرد، مي تصادف امروز همين مجيد

 ».خطه پشت سحر دخترم،«: گفت كه بود مادرم. آمدم بيرون فكر از در صداي با
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 .برداشتم را گوشي و رفتم بيرون سريع. داشتم احتياج او به چقدر. من خداي سحر؟

 ».سالم«

 ».خانم عروس باشه مبارك«: گفت شادي صداي با سحر

 بدبختي؟ اين بود، مبارك من براي چيزي چه آخه

 ».شدم بيچاره سحر،«: گفتم غمگين لحني با

 »افتاده؟ اتفاقي چه مگه چرا؟«: گفت بود شده متعجب كه سحر

 ».كرده تصادف اون... مجيد«: گفتم بود شده سرازير اشكهايم كه حالي در. كنم مهار را ام گريه نتونستم ديگه

 »ممكنه؟ چطور... آخه... آخه. ممكنه غير اين من، خداي نه«: پرسيد ناباوري با سحر

 ».دونم نمي... دونم نمي«: گفتم حال همان در

 »چطوره؟ حالش حاال«: پرسيد سحر

 ».بياد بهوش كن دعا خدا رو تو سحر، ميره مي داره اون... كماست توي نيست، خوب«: گفتم و گرفت شدت ام گريه

 گريه هم حاال. شه مي خوب حالش هستم مطمئن. بزرگه خدا باش، آروم شقايق«: گفت متاسفي و غمگين صداي با سحر

 ».كني مي تابي بي قدر اين چرا نكن،

 ».بمونه زنده كن دعا او براي خدا رو تو«

 خوب حالش تا كن دعا و كن توكل خدا به فقط كردن گريه جاي به و نخور غصه هم تو باشه،«: گفت دلسوزي با سحر

 ».بده اطالع من به شد خبري اگه ضمن در. شود

 ».خداحافظ. ممنونم ازت باشه،«

 برداشتم را گوشي سريع دارد خبري مجيد از و است سعيد اينكه گمان به. زد زنگ تلفن دوباره بروم اتاقم به خواستم تا

 ».الو«: گفتم و

 ».عزيزم سالم«: گفت و پيچيد گوشي در صدايي

 »شما؟«: پرسيدم بشناسم را صدا صاحب اينكه براي. بود آشنا صدايش چقدر

 ».كامران منم شناسي، نمي منو ديگه حاال«: گفت و كرد اي خنده او

... تويي بازم«: گفتم لرزيد مي آشكارا كه صدايي با. لرزاند را وجودم تمام نگراني. ريخت فرو قلبم كامران نام شنيدن با

 »داري؟ برنمي سرم از دست چرا آخه
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 »...كه تو نزن، حرف جوري اين من با«: گفت عجيب آرامشي با او

 ».بشنوم صداتو خوام نمي ديگه«: گفتم و كردم قطع را حرفش خشم با

 »...عزيزم شقايق، باش آروم«: گفت آرامش لحن همان با باز كامران

 »آوردي؟ كجا از رو ما شماره زدي؟ زنگ چي واسه... نيار منو اسم«: گفتم عصبانيت با و كردم قطع را حرفش باز

 ».است اختيارم در چيز همه هست تو پدر خوبي به پدري تا«: گفت و كرد اي خنده

 نمي راحتم چرا زدي؟ زنگ چي واسه«: گفتم زد مي موج آن در ناباوري كه صدايي با. نبود كردني باور! پدرم نه،

 »گذراي؟

 ».بگم تسليت بهت رو شده تبديل ماتم به كه اي شادي تا زدم زنگ«: گفت آرامش همان با او

! بود؟ فهميده كجا از. كرد مي ام خفه داشت كسي انگار. آمد باال سختي به نفسم و ريخت فرو دلم حرف اين شنيدن از

 »...شادي كدوم... مورد در«: گفتم لرزاني صداي با و دادم قورت سختي به را دهانم آب

 متاسفانه ولي كنيد، عقد امروز همين خواستيد مي دونم مي من كني؟ حاشا خواي مي كي تا«: گفت و كرد قطع را حرفم

 ».افتاده بيمارستان گوشه حاال او و نبود يار شما با بخت

: گفتم دهد مي لوم دانستم مي كه آرامي لحن با و دادم نشان خونسرد را خودم. دانست مي را چيز همه اون من، خداي

 ».كني مي اشتباه تو. خورده هم به امروز قرارمان فقط. است سالم اون... اون«

 تو به راجع اگه خصوص به مونه، نمي مخفي من از چيز هيچ. كنم نمي اشتباه من نه،«: گفت محكم و قاطع صدايي با او

 كار اين مامور كه كسي اون جان، دختر. باشد

 ».هدف به زده درست بوده

 از داشتم. بودند ريخته رويم به آب سطا يك انگار.  نشستم زمين روي ناتوان و لرزيدند زانوانم حرف اين شنيدن با

 عاملش من آمد سرت كه باليي هر بودم گفته بهت كه بهت كه من ؟ شدي ساكت چرا« : گفت ديگر بار كه ميرفتم حال

 ».هستم

 ».حيووني يه تو ، شو خفه« : گفتم رمق بي صدايي با

 ، كن قبول منو خواست در ، بمونه سالم مجيد خواهي مي اگه بودم گفته كه بهت« : گفت تمام جديت با سپس خنديد او

 خود نوبت بار اين كني رد را درخواستم هم باز اگه.  اومد اون سر باليي چه ديدي.  ندادي هايم حرف به گوش تو ولي

 ».كني گوش خوب اونا به و بگيري جدي منو حفهاي بهتره پس. توست
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 مجيد سر كه باليي اون با ، كني نابودم اگه حتي ، كنم نمي ازدواج تو با من« : گفتم لرزاني صداي با ، بود ترسيده حسابي

 ». بده انجام ميخواد دلت كه هم كاري هر.  ترسم نمي تو از من...  كردي بيشتر خودت به نسبت رو تنفرم فقط اوردي

 باش من بعدي اقدام منتظر.  بدم رفتار تغيير خواستس خودت پس ، باشه« : گفت محكمي صداي با و شد عصبي كامران

 .كرد قطع را گوشي و» .

 اين ولي....  بود توطئه هم مجيد تصادف پس ، ؟پس كند چه من با ميخواست او يعني. پيچيد گوشم در تلفن بوق صداي

 .بوده كرده خبر با را او كسي چه آخر...  ممكنه غير

 »؟ افتاده مجيد براي اتفاقي ؟ بود كي« : گفت نگراني با و آمد طرفم به ديد حال اين در مرا كه مادرم

 كامران تهديد از حاليكه در و گذاشتم تلفن روي را آن ناتواني با.  بود دستم هنوز گوشي.  آمدم خودم به او صداي با

 »؟ شده طوري مجيد« : گفت نگراني با او.  نگريستم مادرم به بود شده سرازير اشكم

 ». نه« : گفتم و دادم تكان را سرم

 »؟ ميكني گريه داري چرا ؟ بود كي پس« : گفت دوباره مادرم

 آرام مرا ميكرد سعي فقط آمدريال نمي بر دستش از خوردن غصه جز كاري مادر. كردم تعريف براش را ماجرا گريه با

 .بود تحمل قابل غير كامران كار اين.  كند

 من عذاب براي فقط كه بود شيطاني او.  آمد مي بر ميگفتي چه هر او از ولي ، باشد كرده را كار اين او نميشد باورم هنوز

 .بود شده فرستاده

 خودم هيچوقت ، اومد مي سرش باليي اگه.  ميكرد ام ديوانه بيفتد اتفاقي مجيد براي اينكه فكر.  نخوردم هيچ شب آن

 .بخشيدم نمي را

 صدا به تلفن كه بود زده تازه صبح سپيده. كردم دعا مجيد موندن زنده براي و كردم گريه صبح نزديكي تا را شب تمام

 به نگراني با.  است سعيد فهميدم كردنش صبحت از. برداشت را آن مادرم بردارم را گوشي اينكه از پيش. آمد در

 من به خوشحالي با كرد خداحافظي سعيد از مادر وقتي. لرزيد مي دستانم و.  بود شده آشوب دلم در.  رفتم مادرم طرف

 ». اومده هوش به مجيد ، جان شقايق« : گفت و نگريت

 »؟ ميكني نگاهم اينطوري چرا« : گفت ديگر بار.  نگريستم او به مبهوت و مات

 »؟ اومده هوش به...  اون..  اون« : گفتم كنان من من
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 بلند آسمان سوي به را دستانش بعد» .ببيندت ميخواهد او بيمارستان برو شو بلند ، عزيزم آره« : گفت و زد لبخند مادرم

 ». دادي را دعاهايمان جواب كه شكرت خدايا« : گفت و كرد

 من« : گفت بلند صداي با مادرم كه بپوشم را لباسم تا رفتم اتاقم طرف به بود شده سرازير اشكهايم شادي از حاليكه در

 ».بيمارستان آيم مي طرف آن از.  كنم ادا را نذرم تا امامزاده ميروم

 ديده خيابان در كس هيچ. بود نشده روشن هنوز هوا و بود نيم و شش ساعت.  شدم خارج خانه از و پوشيدم را لباسم

 سر هنوز و بودند خلوت خيلي ها كوچه.  افتادم راه بنابراين ،. ميكردم طي را كوچه چند بايد اتوبوس ايستگاه تا.  نميشد

 بچگي. بود وجودم دز هنوز ها حرف آن ترس.  كرد صدا گوشم در رانكام تهديد ناگهان. بود روشن چراغ حياطها در

 از را او و ميرفتم بايد و بود منتظرم او. بود مهمتر برايم چيز همه از مجيد ديدن ولي ، آمدم مي تنها نبايد.  بود كرده

 ادادمه راهم به هم باز ليو ، ميترسيدم خيلي.  رسيدم خلوت خياباني به و كردم طي را كوچه چند. آوردم مي در انتظار

 ولي ، هستند رهگذر كردم فكر ابتدا.  شدند سبز جلويم هيكل قوي مرد چند كه بودم نرفته بيشتر قدم چند هنوز. دادم

 »؟ خانوما خانوم ميري كجا«: گفت كلفتش صداي با آنها از يكي ، شدند نزديك من به وقتي

 گفت و گرفت را جلويم آه از يكي كه دهم ادامه راهم به خواستم لرزان بدني با.  ريخت فرو قلبم زدنش حرف طرز از

 ». عجله اين با كجا..  كن صبر« :

 ». نشو مزاحم كنار برو« : گفتم ترس از پر صدايي با و ايستادم ناچار

 »؟ چي نريم اگه«: گفت و كرد اي خنده ديگر يكي

 جلوگيري صدايم لرزش از ميكردم سعي حاليكه در.  ميكردم كار چه بايد حاال. نبود هيچكس ، كردم نگاه اطرافم به

 ». ميزنم جيغ نرويد اگه« : گفتم كنم

 صداتو ،هيچكس بزن،دادبزن جيغ داري دوست چقد هر« : گفت و كرد اي خنده باز آمد مي نزديكتر حاليكه در او

 طرف دو از.  گرفتند را جلويم بقيه كنم فرار خواستم تا ، غقب برگشتم سريع كه بگيرد را دستم خواست».نميشنوه

 گفتم آنها به ملتمسي صداي با.  شد مي سرازير هايم اشك كم كم و ميشدم بيهوش داشتم ترس از.  بودم شده محاصره

 خواهش...  شما مال اينم ، دارم را كيف همين فقط...  بدم شما شما به ندارم هيچي من ، بروم بگذاريد ميكنم خواهش« :

 ». برم بذاريد ميكنم



 

 

 كتابخانه نودهشتيا همتيهمتيهمتيهمتيزهرا زهرا زهرا زهرا     | شقايق شقايق شقايق شقايق داغ داغ داغ داغ 

W W W . ٩ ٨ I A . C O M  ٧٠ 

 را دستش و» .ميكنيم مشخص ما رو بري ميخواي تو كه اونجايي... ميبريمت ما بريم بخواي جا هر« : گفت اولي مرد

« : گفتم گريه با.  كنم فرار دستش از تا ميكردم تقال.  گرفت مرا حركت يك با او كنم فرار خواستم تا. كرد دراز بسويم

 ».كنيد رها منو و بگيريد را كيفم ، ميخواهيد چي پول از غير به شما مگه آخه ، خدا رو تو ، برم بذاريد كنيد، ول منو

 تو بايد ، ميخواهيم را خودت ما ، نميخواهيم پول ما« : گفت آورد در جيبش از سفيد اي پارچه و آمد طرفم به مرد همان

 .گذاشت دهانم روي را پارچه و» . ببريم خودمان با را

 ». نفهميدم چيز هيچ ديگ كنم فرار دستشان از تا ميكردم را تالشم تمام حاليكه در

 با آن اطراف كه ديدك زيبا و بزرگ تختي روي را خود كردم باز را چشمان وقتي

 را آن زيبايي و تابيد مي تخت روي به رنگي تورهاي الي از رنگي بنفش ماليم نور و بود شده تزيين رنگي تورهاي

 سرم. نشستم و شدم بلند آهسته. هستم كجا دونستم نمي و بودم گيج هنوز. نگريستم را اطرافم.  بود كرده تر رويايي

 .گرفتم دستانم ميان را

 فرار راه دنبال عجله با. آمده سرم مصيبتي چه آمد يادم كم كم.  نگريستم اطراف به باز.  ميكردم چه اينجا من خدايا

 را تخت اطراف تورهاي كسي كه بخواهم كمك و بزنم فرياد خواستم درماندگي با. نبود راهي هيچ انگار ولي ، گشتم

 انگار ، من خداي. امد نمي در نفسم. ميشد كنده جا از داشت قلبم.  زد خشكم او ديدن از. نشست كنارم و كشيد كنار

. بود شده خيره من به مستقيم و داشت لب بر لبخندي او. كردم نگاهش.  شد نمي باورم. بود بيدار نه اما ، ميبينم خواب

 »...تو« : گفتم امد مي در سختي به كه صدايي با و دادم قورت سختي به را دهانم آب

 »؟ نداشتي را ديدنم انتظار. هستم خودم بله «

 كردني باور اين...  اين نه...  تو يعني...  يعني« : گفتم. شد آوار دلم روي دنيا ماتم تمام و شد خراب سرم بر دنيا انگار

 ».نيست

 ».اينجا آوردند رو تو من دستور به چون ، كن باور« : گفت و كرد اي خنده او

 در و نشست چشمانم در اشك از اي حلقه. بود ربوده مرا كه بود كامران پس ، من خداي.  كردم نگاهش درماندگي با

 ». كن آزاد منو ميكنم خواهش ، برم بذار« : گفتم بود شده آلود بغغض صدايم حاليكه

 ، ميبرد لذت حال آن در من ديدن از انگار. نگريست نرا داشت لب بر لبخند كه حالي در و داد تكان را سرش كامران

 اين كه خصوص به ، اي شده داشتني دوست و جذاب چقدر قشنگ نور اين زير نميدوني« : گفت آرامي صداي با چون

 ».هميشه از نازتر و معصوم....  ميكني التماس طور
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 منو ميكنم التماس بهت« : گفتم بود صدايم در كه خواهشي با باز.  بود احساس بي اينقدر چرا.  گرفت شدت ام گريه

 ». ميكن التماس بهت دارم ، كن نگاه.  برم بذار خدا رو تو...  نگرانند ام خانواده ، برگردون

 خودخواه و مغرور دختر اينكه از.  ميبرم لذت خيلي چون ، نكن التماس« : گفت و شد خيره من به تمسخر با كامران

  التماس عاجزانه طور اين من مقابل در داره

 ».ميكنم كيف كنه مي

 پس ديدي را كردنم التماس كه حاال«: گفتم او به گريستم مي كه حالي در. شد پر نفرت از وجودم تمام او حرف اين از

 »خواي؟ مي چي جونم از ديگه برم، كن ولم

 ».هستي كنارم هم حاال و را خودت خود. خواهم مي را تو«: گفت محكمي صداي با و دوخت من به را نگاهش ديگه بار

 ام خانواده پس«: گفتم ناتواني با و نگريستم او به ديگر بار. بودم شده درمانده. كردم نمي درك چيز هيچ چرا خدايا،

 گرفتن انتقام براي را راه اين چرا.... كردي را كار اين من با چرا آخه. شدند ديوانه االن تا پدرم؟ برادرم، مادرم، چي؟

 »كردي؟ انتخاب

 هيچ كه ميكنم كاري نكني ازدواج من با اگه بودم گفته تو به. خواستي خودت چون«: گفت برگرفت من از را نگاهش

 ».بدهي پس را تاوانش بايد حاال بودم؟ نگفته. ببيني را ات خانواده نتوني وقت

 نجاتي راه يه بايد. كنم خالي را عصبانيتم تا داد نمي اجازه او از ترس ولي بودم، عصباني او دست از. بود سنگدل چقدر

 تو كه شد ثابت من به. كن تموم را مسخره بازي اين«: گفتم. نگريستم او به و خوردم فرو را عصبانيتم. كردم مي پيدا

 ».نيست درست راه اين اما قدرتمندي، خيلي

 

... دارم را كارهاي چه قدرت كه كنم ثابت همه به بايد. كردي شروع تو را بازي اين«: گفت و شد خيره من به كامران

 ».نيستي تو موضوع فقط

 رفتار از. كرد نمي توجهي التماسهايم به و حرفها به چرا. زد مي را خودش حرف فقط چرا. شد تبديل هق هق به ام گريه

 بگو. نزن حرف قدرتت از قدر اين خدا رو تو كن، بس«: گفتم و باشم آرام كردم سعي هم بازم اما. بود گرفته حرصم او

 ».كني تموم رو بازي اين و برداري بچگانه كار اين از دست تو تا كنم كار چي بايد من

 ».كني ازدواج من با بايد بشه، تموم مسخره بازي اين خواهي مي اگه«: گفت و شد خيره چشمان به مستقيم كامران
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 را كار اين من... من نه،«: گفتم لرزيد مي نگراني از كه صدايي با. خواست مي چه من از او... نه. نگريستم او به نگراني با

 ».دادم قول مجيد به من. كنم قبول تونم نمي من. كنم نمي

 از بايد. كني فراموش او با را قرارهايت و قول تمام بايد تو«: گفت. نشاند صورتش در آشكار خشمي مجيد نام شنيدن

 ».باشيم داشته هم با قراره كه زندگي به... كني فكر من به فقط بعد به لحظه اين

 او تا كردم مي بايد كار چه. نگريستم او به ملتمسانه. بود. ام نابودي معني به كار اين. دادم تكان سر درماندگي روي از

 خواهي مي و هستي عصباني من دست از تو دونم مي«: گفتم بود شده سرازير اشكم هاي قطره كه حالي در. شود رام

 ».كنه مي نابود رو من تو كار اين بدون اما بگيري، انتقام

 همه پس... زدي را حرفها اين ديشب رفته يادت. ترسي نمي شدن نابود از كه تو«: گفت تمسخر با و زد نيشخندي او

 »بود؟ شعار

 به دلش چرا. كرد مي تماشا را گريستنم فقط تفاوت بي او. بود گرفته فرا را ام گونه تمام اشك. دوختم او به را نگاهم

 سر از كه صدايي با و گرفتم صورتم مقابل التماس حالت به را دستانم كرد مي نگاهم كه همانطور سوخت؟ نمي حالم

 تا. نكن بازي من آبروي با كنم مي خواهش اما بزنم، زانو جلوت حاضرم بيفتم، پات به حاضرم«: گفتم لرزيد مي بغض

 ».كنم مي التماس بهت... كن آزاد منو نشده دير

 تندي و قاطعيت آن با و گرفتي مي جدي مرا حرفهاي بايد تو«: گفت و كرد اي خنده من التماسهاي مقابل در كامران

 به را عشقم چقدر و كردي تحقير منو چقدر هست يادت كردي؟ مسخره منو حرفهاي چقدر يادته. دادي نمي را جوابم

. نكن التماس من جلوي هم قدر اين... بدهي پس را كارهايت آن تاوان تا مانده حاال. خواندي هوس را آن و گرفتي بازي

 ».نداره اي فايده هيچ چون

 بايد كار چه دونستم نمي. بود نيامده رحم به دلش باز اما بودم، كرده التماس جلويش طور اين اينكه با. شدم نااميد

 عشق اين«: گفتم لرزاند مي را صدايم كه تنفري با و بگيرم را خودم جلوي نتونستم ديگه. بودم شده عصباني خيلي. بكنم

 من آبروي با زارم نمي من ولي كني، ارضايش شده قيمتي هر به خواي مي كه شهوته هوسه، يه اين داري، تو كه نيست

 ».كني بازي

 خداي من خدامي. ام كرده عصباني را او باز دانستم مي. بود شده قرمز عصبانيت از صورتش. شد خيره من به كامران

  داد؟ انجام را احمقانه كار اين چرا من



 

 

 كتابخانه نودهشتيا همتيهمتيهمتيهمتيزهرا زهرا زهرا زهرا     | شقايق شقايق شقايق شقايق داغ داغ داغ داغ 

W W W . ٩ ٨ I A . C O M  ٧٣ 

 ديگه. چسبيدم تورها به اينكه تا رفتم عقب به او از فرار براي من.  آمد طرفم به بود نشسته تخت روي كه طور همان او

 صداي با بود آمده بند زبانم ترس از كه حالي در.  داشت فاصله من با قدم يك از كمتر كامران.  نبود فرار براي راهي

 : گفتم لرزانم

 نيا جلو كنم مي خواهش

 كه حالي در.  ترساند مي مرا بيشتر او نفسهاي حرارت.  خورد مي هم به نفسهايمان كه طوري.  آورد جلو را صورتش او

 بگيري؟ رو من جلوي خواهي مي چطوري تو:  گفت زد مي موج صدايش در عصبانيت

 و گرفت محكم را ام چانه دستش با كامران.  نبينم را او غضبناك چشمان تا انداختم پايين را سرم ، بدهم نداشتم جوابي

 من عشق كنم مي ثابت تو به من:  گفت جدي صدايي با.  شد خيره اشكم از خيس چشمان به مستقيم و آورد باال را آن

 به من عشق اما ، شه مي وسوسه تو ديدن با كسي هر و هستي جذابي و زيبا دختر تو درسته.  هوس يه نه ، پاكه عشق يه

 .نيست هوس يه يا وسوسه يه تو

 همان با او.  شكست مي داشت كه بود گرفته محكم را ام چانه چنان.  كردم مي سكته داشتم انداختم او به نگاهي نيم

 رفتارت مراقب پس.....  شنوم مي را قلبت ضربان صداي ، بشي بيهوش نزديكه ترس از كه دونم مي:  داد ادامه لحن

 فهميدي؟ ، بندازم جونت به را واقعي ترس نكن كاري.  باش

 ؟ فهميدي:  گفت ديگر بار او ، بود آمده بند زبانم ترس از يعني ، نگفتم هيچ

 .فهميدي بگو و كن نگاه چشمام به:  زد فرياد عصبانيت با ، نشد قانع ولي ، كردم تائيد را او حرف سر با

 فهميدم:  گفتم رمقي بي صداي با و نگريستم غضبناكش چشمان به ترس با

 اونا....  بكشي خط را ات خانواده و مجيد دور بايد ، نداري فراري راه هيچ تو بدون اينو:  گفت قاطعيت همان با باز او

 .ندارن وجود تو براي ديگه

 . بود انصاف بي اينقدر چرا او آخر.  شد درد از پر دلم.  گرفت بغضم او زدن حرف گونه اين از نگريستم او به

....  كني نمي ضرري باشي، مهربان من با كن سعي:  گفت داشت مي بر ام چانه زير از را دستش كه حالي در كامران

 . داري تعلق من به ديگه باشه يادت

 .برگرفتم او از را نگاهم
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 و رفت در طرف به و باشي آروم هم تو بهتره ، آم مي بازم اما ، روم مي من:  گفت آمد مي پايين تخت از كه حالي در او

 پشيمان انگار اما بگويد چيزي خواست ، نگريست من به و برگشت عقب به شود خارج اينكه از پيش اما كرد باز را آن

 . شد خارج در از و زد لبخندي فقط ، شد

 چشمانم در اشك.  بود شب 8 ، نگريستم ساعت به ، كردم بغل را زانوهايم و دادم تكيه تخت لبه به درمانده و خسته

 االن تا دونم مي كنه مي چكار اون ؟ چي سعيد ، كرده سكته االن تا البد ؟ كنه مي چكار مادرم االن يعني.  زد حلقه

 ، كنه مي گريه هميشه مثل و فهميده االن تا هم او البد ، افتادم سحر ياد ، گرده مي من دنبال نگراني با و شده ديوونه

 مجيد وضعيت يادآوري با ، چي مجيد من خداي آه ، دارم احتياج بهت چقدر دونستي مي كاش ، سحر بودي اينجا كاش

 مي كاش...  كاش ، لحظه يك براي حتي ، ببينمش تونستم مي كاش ؟ چي بگيره منو سراغ اون اگه ، تركيد بغضم

 بدون و مجيد بدون لحظه يك تونم نمي فهميد مي كاش ، كرد چه من با كامران ، خدا آه.  چطوره حالش بفهمم تونستم

 با باز ، نيست كيفم ديدم اما ، كنم نگاه را عكس خواستم ، شده تنگ مجيد براي دلم چقدر ، كنم زندگي ام خانواده

 مي بر عقب به زمان كاش ؟ چطوري اما ، كنم باور را كامران كار تونستم مي كاش ، گذاشتم زانويم بر سر درماندگي

 . كنم تحمل را تنهايي و نگراني اين تونم نمي امشب!  است سختي شب چه خدايا آه ، گشت

 بلند را سرم وقتي.  آورد خود به مرا شقايق گفتن با و آمد كامران كه كردم مي گريه آهسته و بود زانوانم بر سرم هنوز

 .گذاشتم زانو روي را سرم باز او به توجه بدون و شد نفرت از پر تنم تمام ديدنش از ، ديدم غذا سيني يك با را او كردم

 . بخور رو شامت كافيه گريه ديگه:  گفت و گذاشت مقابلم را غذا ظرف كامران

 دنيا ؟ كني مي گريه چرا:  گفت بعد كمي.  كرد سكوت دقيقه چند كامران.  بودم غرق خودم فكر در او به اعتنا بي من

 . نرسيده آخر به كه

 .رسيده پايان به همه آرزوهام و دنيام ، ام زندگي من براي ولي ، نه تو براي:  گفتم گريه با

 به ، دهد مي نشان تو به را واقعي خوشبختي روزگار اينجا در فهمي نمي ؟ داني نمي هيچ تو:  گفت و كرد اي خنده او

 . خندي مي حرفها اين به روزي يه حتم طور

 براي فقط اينجا ؟ كدومه خوشبختي گفتم او به ، گرفت حرصم او تفاوتي بي و خونسردي همه اين از.  كردم بلند را سرم

 . گيره مي را جونم لحظه لحظه كه زندانه يه من

 .كشيدم كنار را خودم سريع بگذارد ام شانه روي را دستش خواست تا زد لبخند باز
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 را ازدواجم درخواست توانستي مي ، خواستي خودت:  گفت و نياورد خودش روي به اما ، خورد جا من كار اين از او

 .بشي خالص زندان اين از تا كن ازدواج من با نشده دير هم حاال ، نشوي زندان اين وارد و كني قبول

 .زني مي را خودت حرف فقط كه تو ، گي مي داري چي:  گفتم و دادم تكان را سرم درماندگي با

 به ، كن آزادم داري دوست منو اگه:  گفتم خواهش با و شدم خيره او به ملتمس چشمان با.  كرد سكوت و زد لبخند

 .نده عذاب منو اينقدر و كن رحم ، ميميرم دارم...  ميشم ديوونه دارم قسم خدا

 ؟ فهمي مي ، توست خونه اينجا ، كني فكر آزادي به نداري حق كه گفتم ، كن تمومش:  گفت بلند صداي با بار اين

 حرفي خوام نمي ديگه چون ، كن بس هم حاال ، هستم تو با من چون ، ميشي ديوونه نه و ميميري نه ، نباش هم نگران

 .بشنوم

 ام خانواده نگران من اما ، بود شده بسته اميد هاي روزنه همه انگار ، نبود فراري راه هيچ انگار.  شد سرازير اشكهايم باز

 در.  بدهد من به ام خانواده از خبري خواستم مي او از بايد.  نگريستم كامران به.  گرفتم مي آنها از خبري بايد و بودم

 . كنم مي سكته نگراني از دارم.  بده ام خانواده از خبري يه پس ، گفتم باشم آرام كردم مي سعي كه حالي

 . كن قبول...  كنم مي خواهش:  گفتم ملتمس صداي همان با.  كرد تعجب من حرف از انگار ، كرد نگاهم او

 نمي قول ولي ، ميشه چي ببينم گفت و كشيد موهايش به دستي چون ، سوخت برايم دلش انگار ، كرد سكوت كامران

 . دهم

 .كافيه برام همين:  گفتم آهسته بغض با

.  نداشت فايده اما ، بكشم را دستم خواستم ، گرفت را دستم.  شد برقرار ما بين سكوت ثانيه چند ، شد خيره من به او

 .بخور را شامت حاال ، گيرم مي تماس اونا با ، باشه:  گفت مهرباني ولي ، آرام صداي با او

 چطور حاال.  شد مي كم ام نگراني رسيد مي بدستم آنها از خبري اگر شايد.  شد راحت خيالم ، انداختم پايين را سرم

 در غذا قاشق يه بگيرم ام خانواده از خبري اينكه خاطر به اما.  رفت نمي پايين گلويم از هيچي ؟ خوردم مي غذا بايد

 .خورد مي بهم حالم داشت.  بخورم توانستم نمي ديگه.  دادم قورت را آن سختي به و گذاشتم دهانم

 خوري؟ نمي چرا پس:  گفت و كرد غذا به نگاهي كامران

 . بدهي من به مسكن يه شه مي...  كنه مي درد سرم بخورم تونم نمي

 . بشي خوب تا مونم مي كنارت ، هستم مسكن ترين قوي من:  گفت و زد لبخند او
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 را مجيد اگر شايد.  درخشيد مي شادي و پيروزي برق چشمانش در.  نگريستم او به جواب جاي به! بود خونسرد چقدر

 ياد مجيد آوردن ياد به با.  بود من زندگي تمام مجيد اما ، باشم داشته دوست را جذاب مرد اين توانستم مي نداشتم

 ؟ بياوري را كيفم ميشه:  گفتم او به و افتادم كيفم

 خواي؟ مي چي براي ؟ كيفت:  گفت و كرد تعجب او

 .دارم الزمش...  آخه:  گفتم و گرفتم او از را نگاهم

 . شد خارج در از و. كن استراحت حاال باشه:  گفت داشت مي بر را سيني كه حالي در ، كرد مكث او

 . نشست كنارم و داد دستم به را آن و شد اتاق وارد كيفم با دقيقه چند از پس

:  گفت رسيد مي نظر به مهربان كه صدايي با و شد خيره من به ، باشم نداشته تماس او با تا كردم جور و جمع را خودم

 ؟ ترسي مي من از هنوز

 رفتار به بستگي چيز همه:  گفت ميكرد نگاهم كه طور همان و زد كمرنگي لبخند او ، نگفتم هيچ و انداختم پايين را سرم

 ؟ فهمي مي ، كنم مكي كاري هر كني عصباني منو اگه ولي ، ندارم بهت كاري باشي مهربان من با اگه.  داره خودت

 ، نترس هم چيز هيچ از ، عزيزم بخواب آسوده:  گفت و زد لبخندي ديگر بار ، بود جدي او ، كردم نگاهش نگراني با

 . كرد قفل را در و شد خارج اتاق از و بخير شب

 چشمانم در اشك او ديدن با ، نگريستم آن به و آوردم بيرون آن از رو مجيد عكس و كردم باز را كيفم رفت وقتي

 كاش...  كاش ، مجيد ببينمت تونستم مي كاش.  فشردم ام سينه به را عكس.  بود شده تنگ برايش دلم چقدر.  زد حلقه

.  زنداني كامران دستان در من نه شدي مي بستري بيمارستان در تو نه وقت اون ، افتاد نمي لعنتي اتفاق اون وقت هيچ

 اگه حتي...  بشم جدا او از توانستم نمي قيمتي هيچ به من ، نه نگريستم آن به ديگر بار و كردم جدا ام سينه از را عكس

 از را نگاهم ، كنم فراموش اونو نيستم حاضر باز ، بكند بدتر هم اين از يا كنه زنداني اينجا عمر آخر تا مرا كامران

 ، بمانم بيدار كردم مي سعي نگراني و ترس از ، بودم بيدار صبح نزديكي تا ، گذاشتم كيفم در را آن و برگرفتم عكس

 .برد خوابم و كرد گرم را چشمانم جا همه از خبر بي خواب شد زده صبح سپيده وقتي اما

 او از ترس هنوز ، كردم دور او از را خودم و شدم بلند جايم از سريع ، ديدم سرم باالي را كامران كردم باز چشم وقتي

 .خير به صبح عزيزم سالم:  گفت و زد لبخند من واكنش ديدن با.  بود وجودم در

 ؟ خوابيدي خوب ديشب پرسيد او.  نگفتم هيچ و كردم او به نگاهي نيم
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 تو تا:  گفت شد سكوتم متوجه وقتي.  بودم خوابيده كه بود نشده ساعت دو هنوز.  بخوابم توانستم مي چگونه ؟ ديشب

 . بياورد را صبحانه تا زد صدا را سلمان سپس ، بياورند را صبحانه گويم مي بشوري را صورتت

 .عزيزم بشين گفت و كشيد عقب برايم را صندلي او و آمدم ميز كنار ، شستم را صورتم من

 دوخت من به را نگاهش ، نشست مقابلم در هم او و نشستم صندلي روي ، آورد مي در حرصمرا كلمه اين چقدر! عزيزم

.  كشيدم صورتم روي دستي. قرمزند خيلي چشمات ، نخوابيدي خوب ديشب اينكه مثل:  گفت سكوت كمي از پس. 

 .برد نمي خوابم:  گفتم حوصلگي بي با كنم نگاهش اينكه بدون.  آمد مي خوابم هنوز

 ؟ ترسيدي مي ؟ چي براي:  گفت و زد پوزخندي

 . كرد ترك را اتاق و چيد ميز روي را صبحانه سلمان ، نگفتم هيچ و انداختم پايين را سرم

 . بري مي حساب و ترسي مي من از قدر اين دونستم نمي:  گفت و زد لبخندي كامران

 مي فكر ام خانواده به ديشب من نبود كار در ترسي:  گفتم آرامي صداي با ترسم نمي او از بفهمانم او به اينكه براي

 . برد نمي خوابم هم دليل همين به كردم

 عمل با را حرفم ميخواي نكنه.  شود بيهوش ترس از بود نزديك كه بود كي ديروز پس ؟ ترسي نمي من از تو يعني

 . كنم ثابت بهت

 ؟ كني مي انكار چرا پس ترسي مي من از كه تو:  گفت و داد سر بلندي ي خنده او ، كردم نگاهش نگراني با

 ؟ كني مي رفتار اينجوري من با چي براي ، نيستم تو دست مضحكه من گفتم و شدم عصباني او رفتار اين از

 . ديگه چيز نه بوده من از ترس خاطر به فقط تو ديشب خوابي بي كنم ثابت بهت اينكه براي:  گفت و شد خيره من به او

 . كن تمومش حاال ، ترسم مي تو از من.  توست با حق ، باشه:  گفتم و گرفتم دستانم ميان را سرم

 آنجا توانستم نمي حتي ، نداشتم خوردن به اشتهايي من ، شد صبحانه خوردن مشغول و برگرفت من از را نگاهش

 . شدم بلند بنابراين ، بشينم

 ؟ نخوردي صبحانه ؟ كجا:  گفت كامران

 .نشستم تخت گوشه و.  ندارم ميل:  گفتم شدم مي دور او از كه حالي در

 .بذار راحتم....  باشم تنها خوام مي:  گفتم نشست كنارم وقتي.  آمد دنبالم و شد بلند او

 من دربند رفته يادت نكنه...  دهم مي دستور كه هستم من اينجا:  گفت و زد لبخندي حرف اين شنيدن با كامران

 .هستي
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 .دارم احتياج آرامش به فقط من.  نرفته يادم ، نه گفتم كنم نگاه او به اينكه بدون

 كارهايي تقاص بايد ، بكشي عذاب اينجا بايد تو ، ببيني خواب در بايد را آرامش و تنهايي ديگه:  گفت و زد نيشخندي او

 .بدهي پس كردي من با كه رو

 كه رو مجيد نذاشتي حتي ، كردي جدا ام خانواده از را من كه بدتر اين از:  گفتم فشرد مي را گلويم بغض كه حالي در

 حالي در هستم تو كنار در من ، كردي زنداني اينجا منو تو ، آمده سرشان باليي چه نميدونم ، ببينم داشت احتياج من به

 رو تو....  ندارم طاقت ديگه من.  بگيري نظر در برايم توانستي مي كه است تقاصي و عذاب بدترين اين ، متنفرم ازت كه

....  برم بزار بعدش ولي ، بكن ، كني ثابت من به خواهي مي چه هر ، بكن خواهي مي كاري هر.  كن تمومش خدا

 .ميكنم خواهش

 بلند تخت روي از مرا و گرفت محكم را هايم شانه و آمد طرفم به كه شد عصباني چنان حرفها اين شنيدن با كامران

 نه ؟ هستم هوسبازي مرد من كني مي فكر هم هنوز:  زد فرياد عصبانيت با داد مي تكانم شدت به كه حالي در.  كرد

 تمومش ، ندارم حرفي باشه كنم تمومش خواهي مي اگه ؟ فهمي مي ، كنم زندگي تو با خواهم مي من.  كني مي اشتباه

 ؟ فهميدي خواستي خودت هم باز كه بدون اما....  زود خيلي ، كنم مي

 پيدا شدت ام گريه ، افتادم زمين روي محكم كه كرد ولم عصبانيت همان با.  بود ديوانه او ، بود گرفته درد هايم شانه

 طور اين من با نداري حق تو و هستم كي من كه دهم مي نشان تو به:  گفت رفت مي در طرف به كه حالي در او ، كرد

 .شد خارج اتاق از و ، ديد خواهي ، بزني حرف

 ، بيزارم ازت...  كامران متنفرم ازت:  زدم فرياد گريستم مي كه حالي در و بلند صداي با و انداختم تخت روي را خود

 .خوام نمي..  خوام نمي....  باشم زنده خوام نمي ديگه

 طرف به و شدم بلند جايم از رمق بي و آرام ، سوخت مي چشمانم ، نماند باقي برايم اشكي ديگر تا كردم گريه قدر آن

 بيشتر دلم هوا آن ديدن با ، كرد مي برخورد شيشه به آن هاي قطره.  آمد مي باران و بود ابري هوا ، رفتم پنجره

 اين زير كاش ، بيرون برم توانستم مي كاش.  كرد مي ام خفه داشت بزرگ اتاق آن توي كسي بي و غربت.  گرفت

 و گرفتم پنجره از را نگاهم.  ماندم مي قفس آن در بايد من و نداشت وجود فراري راه هيچ اما ، شدم مي غرق بارون

 يك قدر به اما ، بودم اينجا كه بود روز دو فقط.  بود كرده را خانه هواي دلم چقدر.  نشستم شومينه كنار صندلي روي

 . بود گذشته من بر قرن
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 باز او ديدن با.  آمد داخل كامران و شد باز در كردم مي نگاه را شومينه داخل هيزمهاي سوختن آرام آرام كه طور همان

 فقط او.  شد حاكم بينمان طوالني سكوتي.  نشست مقابلم صندلي روي بزند حرفي اينكه بدون.  شد نفرت از پر وجودم

 محكمي صداي با كه شوم بلند خواستم او نگاه از فرار براي.  كرد مي سنگيني خيلي رويم به نگاهش.  نگريست مي مرا

 .بشين:  گفت

 تكيه اش صندلي به او ، نشستم ناچار نكنم عصباني بيشتر را او اينكه براي ، بود عصباني هنوز ، كردم او به نگاهي نيم

 . گرفتم تماس ات خانواده با:  گفت بود دوخته چشم من به كه حالي در و داد

 ، نباش نگران " ، كند صحبت آرام كرد مي سعي.  كردم نگاهش نگراني با و ريخت فرو دلم حرف اين شنيدن با

 " بود خوب حالشون

 ؟ همين:  گفتم لرزيد مي نگراني از كه صدايي با

 . همين آره:  گفت خونسردي با او

 ؟ هستم كجا نگفتند ؟ نگرفتند مرا سراغ يعني...  يعني

 .گفتم آنها به هم من.  پرسيدند چرا:  گفت و داد تكان سر او

 تو ؟ گفتي چي اونا به تو:  گفتم ، جوشيد مي سركه و سير مثل دلم نگراني از.  زد مي حرف طوري اين چرا ، شدم كالفه

 . بزن حرف درست خدا رو

 ، برداشت را گوشي سعيد ، گرفتم تماس باهاشون پيش ساعت يك:  گفت و شد خيره نگرانم و منتظر چشمان به او

 ازم گرمي استقبال ناسزا و فحش با و گفت من به درآمد دهانش از چه هر هستم من فهميد وقتي.  بود نگرانت خيلي

 .كرد

 بار اين.  شد ساكت ، مني پيش فهميد وقتي اما:  گفت و كرد نگاهم غرور با او ، كرد درستي كار ، بود حقت گفتم دل در

 . كرد مي هم گريه بيچاره.  كنم آزاد رو تو كه كرد مي التماس جوري چه دوني نمي ، كرد التماس فقط

 تونسته چطور سعيد بيچاره.  فشرد را گلويم سنگيني بغض و شد جمع چشمانم در اشك اي حلقه.  نگريستم او به

 از سختي به كه صدايي با ماجرا بقيه دانستن براي بوده سخت خيلي برايش كار اين البد!  كند خرد رو غرورش

 ؟ چي اون...  مادرم:  گفتم كردم مي جلوگيري لرزيدنش

 تو خواست مي گريه با و ريخت مي اشك فقط. بود خوب حالش زد مي حرف من با وقتي:  گفت و شد خيره من به باز او

 . كنم روآزاد
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 او به گريه ميان در.  بود اينجا كاش.  بود شده تنگ برايش دلم چقدر.  كرد تر سنگين را بغضم مادرم آوردن ياد به

 ، بپرسم چيزي چه خواهم مي كه فهميد چشمانم التماس از او انگار اما.  بپرسم مجيد از چيزي ترسيدم مي.  نگريستم

 شايد ، كنم تصاحب رو تو تونستم چطور بگم بهش و بگيرم تماس مجيد با تونستم مي كاش:  گفت پيروزمندانه چون

 .انداختم مي تاخير به را او آساي معجزه بهبود وقت آن

 .بذار راحتش خدا رو تو باش نداشته كاري او با:  گفتم گريستم مي كه حالي در و دادم تكان درماندگي با را سرم

 ؟ درسته ، داره دوستت خيلي سعيد:  گفت باز سكوت ثانيه چند از پس ، نگفت هيچ ولي كرد نگاهم او

 حاال اما ، بشينه من چشماي تو اشك قطره يك حتي خواست نمي اون ، هستم من او زندگي تمام:  گفتم گريه ميان در

 .آري مي چشمام تو اشك دريا دريا سنگدلي با تو

 بي برايش زندگي بدهد دست از را اميد اين كس هر و است برادر اميد هميشه خواهر:  گفت و كشيد آهي كامران

 مرا كنم مي خواهش ازت نگير، سعيد از را اميد اين پس:  گفتم زد مي موج التماس آن در كه صدايي با.  شود مي معني

 .باشم كنارش تا كن آزاد

 خاطر همين به ، من مخالف و بود تو با ، بود مجيد با او....  كرد بد من با سعيد:  گفت و دوخت چشمانم به را نگاهش او

 .برم مي لذت كردنش التماس از و هاش گريه از

 چقدر بينه نمي رو تو ديگه گفتم بهش وقتي دوني نمي:  گفت و زد نيشخندي او ، نگريستم او به اشك حلقه ميان از

 را صداش لحظه يه براي بذار....  نه يا خوبه حالش بدونم بذار گفت مي كه التماسهاش به من اما ، كرد زاري و عجز

 .خنديدم فقط بشنوم

 . بود پست و ظالم چقدر او من خداي

 گريه به و سعيد التماس به و گيرم مي انتقام بودند تو به من رسيدن مخالف كه كساني از من:  گفت جديت با كامران

 و است مهم برايم نفر يك فقط.  توجهم بي هم بشه او موندن زنده باعث تونه مي تو عشق فقط كه مجيد و مادرت هاي

 .است كافي من براي اين...  بود كرده باور منو ، بود كرده قبول مرا كه بود كسي تنها او.  است پدرت هم اون

 به جيد و من با تا كرد قبول چون ، بود شده پشيمان بشي دامادش تو اينكه از هم او...  كني مي اشتباه:  گفتم عصبانيت با

 .بدهد رضايت و بياد محضر

 من به را برويد محضر به مجيد با بود قرار كه روزي پدرت ، دختر اي ساده چقدر:  گفت و كرد بلندي ي خنده كامران

 .داد خبر
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 دوني مي:  گفت شد ام ناباوري و حيرت متوجه كه او.  بود دروغ اين نه... شنيدم مي چي ، كردم نگاهش مبهوت و مات

 كشيده كه اي نقشه از را او من.  بكند را كار اين خواستم او از من چون ، بيايد محضر به شما شدبا راضي چطور پدرت

 .پذيرفت هم او و كردم خبر با بودم

 مهابا بي اشكهايم.  بكند را كار اين من با شه نمي باورم نه...  من پدر يعني....  اون آخه. بود ممكن غير اين!  من خداي

 . بود رسيده آخر به برايم زندگي انگار.  كردم گريه كامران به توجه بدون.  ريختند فرو

 بسه ، شقايق ديگه بسه:  زد فرياد و گرفت محكم را هايم شانه كامران

 صندلي روي از و.  آد مي بدم ازت...  نزن دست من به:  گفتم عصبانيت با و برداشتم هايم شانه روي از را دستهايش

 بر و دادم دست از را تعادلم.  شد تار و سياه برايم جا همه و رفت گيج سرم شوم دور كنارش از خواستم تا.  شدم بلند

 .افتادم زمين

 7 فصل

 سلمان،دكتر«:  زد فريياد سريع بازم نيمه چشمان ديدن با.  بود نشسته سرم باالي نگران و مضطرب چشماني با كامران

 ». آمدي هوش به كه شكر را خدا«:  گفت نگريست مي مرا كه حالي در و».باش زود ، كن صدا را

 بهتر حالش«: گفت معاينه از پس.  آمد دقيقه چند از پس دكتر.  ام شده بيهوش است مدت چه و شده چه دانستم نمي

 گفت و كرد من به كوتاهي نگاه ديگر بار دكتر» . باشد وصل او به سرم فردا تا بايد و پايينه فشارش هنوز ولي ، شده

 »خداحافظ...  داريد نگه دور عصبي و روحي فشارهاي از را او و باشيد مراقبش«:

 بودم نشنيده او از هرگز كه مهربوني صداي با و آمد كنارم بعد.  كرد بدرقه اتاق در دم تا را او و كرد تشكر كامران

 »عزيزم؟ خوبه حالت«: پرسيد

 نمي حرفي بهت شه مي بد حالت دونستم مي اگه«: گفت لحن همان با.  ببينم را او خواستم نمي.  برگرداندم او از را رويم

 ». زدم

 خارج دستش از را دستم اينكه توان.  گرفت دست در را دستم او.  بزنم حرف او با خواست نمي دلم.  كردم سكوت

 فكر تو هم هنوز تو.  سرده قدر اين دستهات چرا«: گفت غمگيني صداي با و چسباند صورتش به را دستم.  نداشتم كنم

 »مني؟ حرفهاي

 ».است بد برايت گريه ، باش آروم«: گفت نگراني با و شنيد را ام گريه صداي او.  شدند سرازير آهسته اشكهايم

 ! بود رحم بي حد اين تا او يعني.  بود پدرم متوجه فكرم فقط.  بزنم حرف او با خواستم نمي.  كردم سكوت فقط من
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 » باشد؟ ، كني فراموش منو حرفهاي و بشي خوب كن سعي«: گفت و فشرد را دستم ديگر بار كامران

 . باشم خوب آنها شنيدن با توانستم نمي ، نه.  بود آورده درد به را دلم حرفها آن ؟ كنم فراموش توانستم مي چطور نه،

 »؟ نيستي گرسنه«:پرسيد كامران

 گفتم شد مي شنيده زور به كه صدايي با.  داشتم خواب به احتياج و بودم خسته خيلي.  دوختم او به را فروغم كم نگاه

 ».آيد مي خوابم...  ام خسته«:

 ».مانم مي كنارت من عزيزم، بخواب«: گفت و كشيد ام چانه زير تا را پتو سريع او

 مجيد كنار ديدم خواب در.  ديدم شيريني خواب چه. برد خوابم و شد سنگين چشمانم كم كم.  بستم را چشمانم آهسته

 و شاداب چقدر.  زنيم مي حرف هم با و ايم نشسته مجنون بيد درخت همان زير ، چوبي نيمكت همان روي و هستم

 و زدند مي قدم هم با هم سعيد و سحر.  ريخت مي چاي و بود نشسته ما از كمي فاصله به هم مادر.  بود خوشحال

 به داشتم اشتياق با.  نبود پدرم از اثري اما ، كرد مي بازي توپش با اطراف همان در هم اميد.  بودند صحبت مشغول

 لبهايم روي بر داشتم لب بر خواب در كه لبخندي همان.  پريدم خواب از كه دادم مي گوش مجيد دار خنده حرفهاي

 بود نشسته صندلي روي تخت كنار كه ديدم را كامران.  بود صبح شايد ، بود شده روشن هوا.  نگريستم اطراف به.  بود

 آهي.  گرفت دلم بود خواب در خنده و شادي همه آن اينكه از.  بود رفته خواب به و بود گذاشته تخت روي را سرش و

 با و پريد خواب از كامران من خوردن تكان با.  است وصل دستم به سرم ديدم كه شوم بلند خواستم كشيدم سينه از

 »خوبه؟ حالت خواهي؟ مي شده؟چيزي چي«: گفت نگراني

 »كني؟ قطع را آن ميشه. است وصل دستم به سرم ولي ، بيام پايين تخت از خوام مي« :گفتم و كردم او به نگاهي

 شستم مي را صورتم وقتي. بيام پايين تخت از تا كرد كمك بعد ، كشيد بيرون دستم از را آن آرام و كرد سرم به نگاهي

. كشيدم هايم گونه بر دستي. نشسته گود به چشماني و زرد اي چهره. بودم شده الغر چقدر. كردم نگاه آينه در را خودم

. برگشتم اتاق به و برگرفتم آينه از را نگاهم. شدم پير كردم احساس. نداشت را گذشته سرخي و طراوت آن ديگر

 را چشمانم برف سفيدي.  نگريستم را بيرون و رفتم پنجره كنار او به توجه بدون كه ببرد تخت به مرا خواست كامران

 نگاهي. بودند باشكوه چقدر. كردم نگاه ها درخت به. داشتم دوست را برف چقدر.بود باريده پاييز در برف اولين.  زد

 به را سرم افسوس با. ببيني را آن انتهاي شد نمي كه تنومند، درختان احاطه در و بود بزرگ قدر آن.انداختم حياط به

 آن يادآوري با. بود گفته پدرم مورد در كه هايي حرف. كرد صدا گوشم در كامران هاي حرف باز كه دادم تكيه پنجره

 التماس كردم مي فكر.  بود سوخته ما حال به دلش او كردم مي فكر كه بودم احمق چقدر. شد حلقه چشمانم در اشك ها
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 مي دلش چطور. بود نقشه همه. بود دروغ همه نه اما. بود آورده رحم به را دلش سعيد تمناهاي و خواهش و من هاي

 فرو قلبم بر خنجر مانند ها حرف آن از كدام هر! كنه رفتار طور اين من با توانست چطور. بكنه رو كار اين مجيد با آمد

 .بود سخت برايم باورش. رفت مي

 با. شود جاري هايم اشك او حضور در دادم اجازه و نكردم توجهي او به. نگريست من به و آمد كنارم آهسته كامران

 من از را نگاهش.  بود بسته را گلويم راه بغض. ندادم پاسخي »هستي؟ ها حرف اون فكر تو باز« :پرسيد آرام لحني

 پدر؟ اومد دلت چطور« :گفتم لرزاند مي را صدايم كه بغضي ميان در و دادم تكان را سرم. نگريست بيرون به و برگرفت

 »بكني؟ را كار اين تونستي چطور

 را بحث اينكه براي و »نميشه عوض چيزي خوردن غصه با و گذشته كار از كار ديگه« :گفت و كرد من به نگاهي كامران

 ».بياد خوشت ازش اميدوارم كه كنم معرفي تو به رو كسي خوام مي امروز« :گفت و زد لبخندي باشد كرده عوض

 بعد به اين از. است زكيه اسمش...  خوبه خانم يه نباش، نگران« : گفت و شد ام نگراني متوجه.  كردم نگاهش نگراني با

 ».توست مراقب او

 كار كه من چي؟ براي مراقب« :گفتم ناراحتي با.  شدم دلخور بود گذاشته مراقب برايم اينكه از اما. شد آسوده خيالم

 ».نكردم اشتباهي

 گفتم طعنه با و زدم نيشخندي.  بده انجام برات داشتي كار هر تا اينجاست فقط او عزيزم، دونم مي« :گفت و زد لبخندي

 مراقب به احتياجي...  كنم نمي فرار من نترس،... گذاشتي مراقب برام نكنم فرار اينكه خاطر به بگي؟ ترسي مي چرا« :

 ».نيست

 كه نداره فراري راه هيچ اينجا كه داني مي خوب هم خودت. ندارم تو از ترسيدن براي دليلي« :گفت و داد تكان سر او

 ».كن فكر داري دوست طور هر تو حاال. اينجا شخصيتĤوردم كارهاي انجام براي اونو فقط. كني فرار بخواي

 چيدن مشغول. شد اتاق وارد دست در بزرگي سيني با سلمان موقع همان. نشستم صندلي روي و برگرفتم او از را نگاهم

 مجبور نيايد در كامران صداي باز اينكه خاطر به فقط و نداشتم ميل من ولي. بود مفصلي صبحانه. شد ميز روي صبحانه

 بود زكيه اسمش كه زن همان با بعد دقيقه چند و شد خارج اتاق از كامران ، صبحانه از پس.  بخورم اي لقمه چند شدم

 ».گفتم كه خانميه همان اين« :گفت و آورد پيشم را آن. شد اتاق وارد

 به لبخندي هم من. داد تكان گفتن سالم عالمت به را سرش و زد لبخندي شد نگاهم متوجه وقتي او.  كردم او به نگاهي

 ».سالم« :گفتم و زدم رويش
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 فارسي او يعني. نگريستم دو آن به تعجب با. گفت او به عربي زبان به چيزهايي و دوخت زكيه به را نگاهش كامران

 او بگويم رفت يادم« :گفت و زد لبخند و دوخت من متعجب ديدگان به را نگاهش كامران! بود عرب يك و دانست نمي

 ».داند نمي فارسي و است عرب

 »...برايم و باشد مراقبم خواهد مي چگونه فهمد نمي را زبانم وقتي« :گفتم و كردم پنهان را تعجبم

 احتياجات بايد چگونه داند مي خوب و است بلد را كارش او نباش، نگران« :گفت و كرد قطع را حرفم لبخند با كامران

 ».كنه فراهم رو تو

 كامران. زد مي موج مهرباني اش چهره در اما داشت تيره پوستي كه بود مسن و چاق زني او.نگريستم او به ديگر بار

 »باشه؟....بدي انجام ميگه اون هرچي و كني گوش حرفاش به خوب خوام مي ازت شقايق،« :گفت دوباره

 سرپيچي حق زنداني يه دونم مي من زندانبان هم او هستم، زنداني يه من« :گفتم غمگين صدايي با و كردم نگاهش

 ».نداره هم اعتراض حق حتي نداره، رو دستور از كردن

 ملكه با فرقت... مني ملكه تو. ميده دستور فقط ملكه يك ملكه، يه مثل درست ، سروري اينجا در تو« :گفت خنده با او

 ».اطاعت و كني گوش بايد فقط تو كه اينه دگيه هاي

 همه اين من براي نه و خودت براي نه و كردي مي گوش حرفهايم به پيش وقت چند كاش« :گفت و شد خيره من به

 ».كردي نمي درست عذاب و دردسر

 ام كرده سكوت شد متوجه وقتي داشت كينه ها گذشته از هنوز. بود فايده بي او با بحث. كردم ،سكوت نزدم حرفي

 ديگه اميدوارم« :گفتم اي آهسته صداي با. شد خارج در از و» .پيشت گردم برمي زود خيلي اما ، روم مي من« :گفت

 ».برنگردي

 به يكراست و برگرفت را نگاهش سپس. بسنجد مرا خواست مي انگار. انداخت من به نگاهي. بود ايستاده كنارم زكيه

 گرفتم او از را لباس. بپوشم را آن خواست من از اشاره و ايما با. آورد برايم رنگي خوش و زيبا لباس و رفت كمد طرف

 در هوشياري و زيركي اما رسيد مي نظر به مهربان او.  زد تحسين سر از لبخندي ديد لباس آن در مرا وقتي. .پوشيدم و

 .شد مي ديده وضوح به چشمانش

 برانداز را پايم نوك تا سر فرق از. ماند مات لحظه چند ديد لباس آن در مرا وقتي. شد اتاق وارد كامران بعد ساعت نيم

 را صورتم و گرفت را ام چانه زير و آمد تر نزديك او. انداختم زير به سر و كشيدم خجالت او كردن نگاه طرز از. كرد
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 به. من ملكه هستي زيبا كه راستي به« :گفت و نگريست چشمانم به بود پيدا آن در تحسين كه صدايي با. آورد باال

 ».گويم مي تبريك خودم انتخاب

. بودم متنفر او از.  بودند آور عذاب ها لحظه اين چقدر. برگرفتم او از را رويم و شد جمع ديدگانم در اشك او تعريف با

 .كردم مي تحملش بايد اما

.  نبود اي چاره. بدهم وفق واقعيت با را خودم كردم مي سعي كم كم من. است دزديده مرا كه است هفته دو نزديك

 او با گرچه. بود نكرده ايجاد برايم مزاحمتي گونه هيچ كامران هفته دو آن طي. بود زده رقم گونه اين برايم سرنوشت

 مي صحبت من با كامران كه زماني حتي بودم، غرق خودم در اوقات بيشتر. نداشتيم هم اي مشاجره اما. نبودم مهربان

 به و ايستادم مي آن كنار روز هر.  بودم كرده قسمت پنجره با را ام تنهاي. كردم مي سير خيال و فكر عالم در كرد

 مي را سلمان آقا و زكيه فقط.  بودم زنداني آنجا در راستي به من. ريختم مي اشك و كردم مي فكر مجيد و ام خانواده

 ها وقت بعضي. نبود صحبتم هم آنجا در كس هيچ و داشت عهده بر را نظافت كار و بود ساله چهل مردي كه ديدم

 او با كالم چند فقط دوهفته آن در. دادم مي سر با را كامران پاسخ و است رفته يادم زدن حرف كردم مي احساس

 خونه به كردن فكر و كامران به ندادن پاسخ. داد مي آرامش من به سكوت. كردم مي سكوت بيشتر. بودم شده همكالم

 و ام پوسيده كردم مي احساس.  بودم شده پژمرده و گير گوشه حسابي اما. كرد مي آرام مرا ام عالقه مورد هاي آدم و

 با شده طوالني من سكوت شد متوجه. بمانم خودم حال به نگذاشت كامران اما. بودم چيز همه شدن تمام منتظر لحظه هر

. بكشم نفس توانم مي كردم احساس آمدم بيرون اتاق از وقتي. برد عظيم و باشكوه حياط آن به مرا فراوان اصرار

 به شكوه و عظمت همه آن از. زيبا و باشكوه چقدر. بود قصر شبيه بيشتر خانه آن. بود بزرگي دنياي چه اتاق از بيرون

 ».قشنگه چقدر اينجا« :گفتم و آمدم هيجان

 چه.  كرد نوازش را صورتم سردي باد رفتم حياط به وقتي. پرداختم تماشا به و كردم سكوت و كردم پنهان را هيجانم

 در آن شدن آب به.  برداشتم برف مشت يك و شدم خم بعد و كشيدم عميق نفس چند. بود مطبوعي و پاك هواي

. كرد نمي اعتراضي هيچ و نگريست مي من به فقط كامران. بردم مي لذت اما. بود كرده يخ دستم. نگريستم دستم

 له پايم زير كه ها برف صداي از. بودم كار اين عاشق هميشه من.  كردم له را پايم زير هاي برف و كردم حركت آهسته

. انداختم اطراف به نگاهي. شد گام هم من با و گرفت قرار كنارم و افتاد راه آهسته كامران. بردم مي لذت شدند مي

 اين او كه داده نشان پدرم به را زيبايي و شكوه اين كامران البد گفتم خودم با دل در. بود قصر يك مثل درست آنجا
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 با باز نگريستم مي برف از كشيده فلك به سر درختان به كه حالي در و كشيدم آهي.بود شده سنگدل و رحم بي قدر

 .است هيچ مجيد محبت و گرمي مقابل در برايم شكوه همه اين و قصر اين: گفتم خودم

 او. افتادم سحر ياد ناخودآگاه سكوت آن در رسيد مي گوشمان به ها كالغ صداي فقط. رفتيم مي راه صدا بي طور همان

 يكي مال كرد مي فكر او دادم مي نشانش را اينجا اگر گمان بي. ببيند را پادشاهان هاي كاخ از يكي داشت دوست خيلي

 »...سحر« :گفتم آهسته و بست نقش لبانم بر لبخندي فكر اين با.  است شاهان از

 »افتادي؟ سحر ياد شده چي« :گفت و زد لبخندي بود شنيده را صدايم كامران

 البد و كرد مي فكري چه ديد مي را اينجا سحر اگه كردم مي فكر داشتم« :گفتم نگريستم مي اطراف به كه طور همان

 از يكي به متعلق اينجا چون گفت، مي درست خوب« :گفت و شد خيره من به او. است ايران شاهان از يكي مال گفت مي

 ».است شاهان

 »است؟ پادشاه كدوم مال ؟ گي مي راست« :گفتم تعجب با

 اين مالك باشه من قلب ملكه كه كسي... مني قلب ملكه تو... توست مال: گفت حرارت با و دوخت چشمانم به را نگاهش

 ».زيباست قصر

 و نگريستم او به باز. كند تصاحب مرا قلب توانست نمي هرگز. داشت سر در باطلي خيال چه. خنديدم دل در او گفته به

 منو او كنم توصيف سحر براي رو اينجا روزي يه اگه باش مطمئن.  باشم قصر اين مالك تونم نمي وقت هيچ من« :گفتم

 ».نميكنه باور و شمره مي ديوونه

 ».ببينه رو چيز همه نزديك از خودش تا اينجا بيارمش تونم مي خوب« :گفت و كرد اطراف به نگاهي كامران

 ».كنه باور منو هاي حرف وقت اون شايد ، خوبه «

 ».بياره در خاموشي و تنهايي اين از رو تو هم و ببيند رو اينجا هم تا اينجا بيارمش موافقي پس« :گفت و كرد نگاهم باز

 »شدي؟ ديوونه مگه ميگي؟ چي« :گفتم ترسيده صدايي با ؟؟ شده ديوانه البد گفت؟ چه او. كردم نگاهش نگراني با

 ».بياره در زجرآور وضعيت اين از را تو تا بيارم اونو خوام مي. هستم سالم من نه «

 ».آد نمي خوشم كه دوني مي كامران نكن شوخي« :گفتم لرزيد مي آشكارا صدايم كه حالي در قبل، از تر نگران

 ».گفتم جدي خيلي. نيست كار در شوخي« :گفت و كرد نگاهم

 ».بكني رو كار اين نبايد تو.... تو«

 ».كني مي نگاه فقط هم تو كنم مي خواد مي دلم كه كاري هر من« :گفت و زد نيشخندي
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 به فقط من...  من. نيستم هم تنها خوبه، حالم من« :گفتم نگراني و اضطراب با. بود ديوانه كه راستي....  نداشت امكان نه

 ».باش نداشته كاري او با ديگه...  پس ، خواستي نمي اينو تو مگه. شد خوب حالم چقدر ببين. داشتم احتياج تازه هواي

 ».بياورم خواهم مي تو دل خاطر به را او اما اينجا، آوردم دلم براي را تو من« :گفت و آمد طرفم به كامران

 زندگي كه همين.  بكند را زندگيش بگذار.  خواهم نمي را او من ولي« :گفتم اي گرفته صداي با و گرفت بغضم كم كم

 ».باش نداشته كاري اون با ديگه. است كافي گرفتي را من

 ».تو به رسيدن براي هم آن. كنه كمك من به تونه مي خيلي اون« :گفت لحن همان با كامران

 »چيه؟ منظورت« :گفتم و كردم نگاهش نگراني با

 همه حاضري باشه خطر در تو خاطر به او آبروي وقتي اما كني، ازدواج من با نيستي حاضر تو« :گفت جديت با او

 ».كني قبول منو هاي درخواست

 ها حرف اين شنيدن با. نبود باوركردني اين. برسد هوسش به اينجا به سحر آوردن با خواست مي او. نداشت امكان

 تو... تو حيووني، يه تو پستي، خيلي تو« .كوبيدم مشت كامران سينه به حرص و عصبانيت با و دادم دست از را آرامشم

 »....رواني آدم يه هستي، كثيفي آدم

 دست از را تو اما. باشم بگي هرچي حاضرم تو به رسيدن براي« : گرفت را ام شده گرده هاي مشت عصبانيت با كامران

 ».دهم مي سعيد به خوبي درس هم و شوي مي من مال تو هم جوري اين و ندم

. نشست بدنم به برف سرماي. نشستم زمين روي آرام و شد ناتوان زانوانم. شد حبس سينه در نفسم سعيد نام شنيدن با

 كامران با دشمني چه مگه سعيد؟ چرا كردم فكر. شد جاري هايم گونه روي اشك. بدهد كاهش را حرارتم نتوانست اما

 »كرده؟ كارت چه سعيد مگه او، چرا« : گفتم لرزاني صداي با و نگريستم او به. داشت

 كار اين با خوام مي. جانش از بيشتر حتي داره دوست رو سحر دونم مي. كرد خرد منو اون« :گفت و زد تلخي نيشخند

 آوردن با مطمئنم. شكست رو غرورم و كرد خرد منو تو مقابل در كه روزي مثل درست. بشكنمش. كنم خردش اونو

 ».ده مي رو كارش اين تاوان اون اينجا به سحر

 »...فقط اون. بشكنه را غرورت خواست نمي. نداشت منظوري ها حرف آن گفتن از« :گفتم نگراني با

 رو شدنم خرد روز اون. بدي نشون گناه بي اونو خواي مي چرا چي؟ فقط« :گفت و كرد قطع را حرفم باعصبانيت كامران

 اون و گرفتم اون از هم رو عشقش بلكه خواهرش، تنها نه كه بدم نشون اون به خوام مي هم حاال. ديدم چشماش توي

 ».بينم مي بار اين سنگيني زير اونو شكستن من. بكنه كاري هيچ تونه نمي
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 تو شده دار جريحه غرور سعيد از گرفتن انتقام با. نكن رو كار اين خدا رو تو« :گفتم ملتمسي صداي با و نگريستم او به

 ادامه زندگيشون به هم با بذار. باشد اونا غم من نبودن فقط بگذار و كن رها خودشون حال به رو اونا. نميشه خوب

 ».بدند

 ».باشند هم با نبايد هم اونا نيستيم هم با ما وقتي نه،« :گفت محكمي صداي با و داد تكان سر او

 نيست؟ كافي برات اينا. كنارتم در... هستم تو با كه من اما« :گفتم درماندگي با

 ».خوام نمي طوري اين من« : شد فرياد عصبانيت با او

 با داري انتظار حاال. كردي جدا داشتم دوستشون كه كساني تمام از و آرزوهايم تمام از منو تو باشم؟ چطوري بايد پس «

 ».انصافيه بي ديگه اين خدا به نه، كنم؟ قبول گفتي هرچه و باشم مهربان تو

. كنم لمس رو تو توانم مي... باشم داشته رو تو توانم مي من.  نيست انصافي بي اين ، نه« :گفت و كرد نگاهم خشم با او

 ضربه تواند مي سحر... برسم دارم دوست كه آنطور دلم، خواسته به خواهم مي فهمي، مي. باشد زور با خواهم نمي اما

 ».كنم مي وارد سعيد به كه باشد ديگري

 نكن رو كار اين كنم مي خواهش« :گفتم گريه با و افتادم پايش به بودم نشسته زمين روي كه گونه همان التماس، با

 بگي چي هر بعد به لحظه اين از خدا به افتادم پات به كه حاال... كرده خرد حسابي اونو سعيد از من دوري باش مطمئن

 ».باشي نداشته كاري اونا با بده قول ولي كنم مي گوش

 هر به تن تا دو آن عشق خاطر به حاضري تو« :گفت و شده خيره اشكم از خيس چشمان به و نشست مقابلم كامران

 مهرباني تمام وقته چند اين طي باشي، مهربون من با حتي دارم تو به من كه عشقي خاطر به نشدي حاضر اما بدي، كاري

 ».متنفري من از هم هنوز ولي ديدي منو محبت و

 ».است من دوست فقط سحر....نداره اونا به ربطي ما ماجراي ، كنه مي فرق ما قضيه« :گفتم ملتمس لحن همان با

 اينجا به رو او بايد. كنم استفاده سحر از بايد سعيد با كردن حساب تسويه براي من« :گفت و زد نيشخندي كامران

 .گذشت مقابلم از و شد بلند جايش از و» .نميكنه عوض رو چيزي تو كردن التماس... متأسفم. بيارم

 »....كامران نكن، رو كار اين كنم مي خواهش ، كن صبر كامران «گفتم و زدم صدا را او گريه با

 در از و گفت چيزي او به. نگريست مي را ما و بود ايستاده تر طرف آن قدم چند كه رفت زكيه طرف به.  نشنيد انگار

 .شد ساختمان وارد ورودي

 ».بردار سرم از دست برو،« : گفتم و زدم پس را دستش عصبانيت با كه كند بلند مرا خواست و آمد طرفم به زكيه
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 بود گرفته را بازوانم زير كه حالي در.  كرد بلند زمين از مرا و گفت چيزي عربي به بعد. كرد نگاهم و كرد مكث كمي

 سحر، بيچاره. كرد مي ام ديوانه داشت بياد من پيش سحر اينكه فكر. انداختم تخت روي را خود ناتوان. برد اتاق به مرا

 از و كرد نمي گوش خودش از غير كسي حرف به او. بود فايده بي اما. زدم مي حرف كامران با بايد.  سعيد بيچاره

 گوشه درمانده و خسته.است فايده بي التماس و گريه دونستم مي. شد نمي منصرف وجه هيچ به بود گرفته كه تصميمي

 .بودم نشسته اي

 كه بود چشمانم جلوي آمد مي پيش آنچه و سحر سرنوشت مرتب. نزدم دست بود آورده برايم زكيه كه شامي به

 بدون من.آمد كنارم شد تمام حرفش وقتي. فهميدم نمي چيزي من اما زد مي حرف زكيه با او. شنيدم را كامران صداي

 در و گرفت را زانوانم او.  كردم مي رفتار گونه اين عمد به. بود زانوانم بر سرم همچنان واكنشي يا نگاه كوچكترين

 »كنم؟ مي صدايت شنوي نمي مگه: گفت عصبي صدايي با چرخاند مي خودش طرف به مرا كه حالي

 »شنيدي؟ را هايم التماس يا صدايم تو مگه... تو مثل.... شنوم نمي آره،« : گفتم. شد بيشتر عصبانيتم او كار اين از

 »...رفته يادت اينكه مثل. كني گوش من هاي حرف به بايد اينجا در تو. دارم فرق تو با من« :گفت لحن همان با او

 اينگونه من با نداري حق هم تو اما هستم، اسير تو مثل ديوي دستان در كه نرفته يادم ، نه« :گفتم قبل از بلندتر صدايي با

 ».كني رفتار

 كنم مي ثابت تو به آوردم اينجا به را سحر وقتي كني؟ مي مشخص من براي را حق تو« :گفت و زد عصبي نيشخندي او

 ».كند مي معلوم ديگري براي را حق كسي چه

 .بود شده عصباني باز.  زدم مي حرف اينگونه او با نبايد. كردم بغل را زانوانم و كردم سكوت سحر نام يادآوري با

 »شدي؟ ساكت اومد سحر اسم تا شد؟ چي« :گفت نيشخندي با ام كرده سكوت ديد كه كامران

 و گذاشت مقابلم عصبانيت با را غذا ظرف. آمد نمي بر دستم از كاري اما كنم، اش خفه خواست مي دلم. كردم نگاهش

 »است؟ ديگه لجبازي يه هم اين نخوردي؟ را شامت چرا« :گفت جديت با

 من به خشمگينش چشمان با او. نگريستم او به اشك حلقه ميان از. بود زده حلقه چشمانم در اشك و گرفته بغضم

 ».بياوري در مرا حرص خواهي مي هم شايد يا شنوي، نمي نكنه.... بخور را شامت« :گفت باعصبانيت. نگريست

 به طور همان. بخورم شام وضعيت آن در توانستم مي چگونه. نداشتم ميلي. نگريستم غذا به و برگرفتم او از را نگاهم

 تو به شام من امشب« :گفت زد مي را هميشگي نيشخند همان كه حالي در و برداشت را قاشق كامران كه نگريستم غذا
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 كن باز را دهانت« :گفت داد مي نشان پيروز را خود كه حالي در و كرد نزديك دهنم به رو غذا قاشق سپس و» .دهم مي

 ».عزيزم

 اما. كنم امتناع خواستم. بود سخت خيلي برايم كار اين. نگريستم غضبناكش چشمان به. شد سرازير چشمانم از اشك

 باز را دهانم ناچار به بنابراين. كرد مي آرام را او من شنوي حرف شايد. كرد پشيمان مرا عصبي و خشمگين چشمان آن

 جز غذا از اي مزه هيچ. دادم قورت داشتم كه بغضي با و جويدم را لقمه سختي به. گذاشت دهانم به رو قاشق او و كردم

 لبخندي نگريست مي مرا كه او. نگريستم او به خيسم نگاه با ديگر بار. بودم خورده زهر كه انگار. نكردم احساس تلخي

 ».بخور«:گفت و كرد نزديك دهانم به را قاشق باز و» !كرده عاقل را تو نيومده هنوز سحر« :گفت و زد

 باور بخورم، تونم نمي« :گفتم داشتم گلو در كه بغضي با و برگرفتم او از را رويم همين براي. بخورم توانستم نمي من

 ».كن

 ».نكني لجبازي ديگه بگيري ياد تا بخوري بايد تو اما «

. است اشتباهي كار اينجا به سحر آوردن كنم متقاعد را او توانستم مي چگونه خدايا. دوختم او به را آلودم اشك نگاه

 .كنم منصرف تصميمش از را او توانستم مي چگونه

 او.  گشت مي چيزي دنبال چشمانم در انگار. دوخت خيسم چشمان به را نگاهش و گذاشت بشقاب در را قاشق كامران

 بهترين اآلن شايد. بود جاري سيل مثل اشكهايم. بودم نشسته مقابلش عروسكي مثل هم من و كرد مي نگاهم سكوت در

 مقابل التماس حالت به را دستانم كرد مي نگاهم كه همانطور. بياد بيرون فكر اين از كنم خواهش او از باز تا بود فرصت

 نابود منو كارت اين با تو. بگير انتقام سعيد از ديگري راه يه از كنم مي خواهش ازت:((گفتم گريه با و گرفتم صورتم

 .))نده نجام را احمقانه كار اين هم تو عوض باشم،در زنداني دراينجا عمرم آخر تا حاضرم كني مي

 دستش در بود صورتم مقابل التماس حالت به هنوز كه مرا دستان كوتاه مكثي از پس. نداد پاسخي و كرد سكوت فقط او

 خراشي كوچكترين غرور اين به اگه. غروره مبتالست آن به آدم كه چيزي بدترين:((گفت آرامي صداي با و گرفت

. كنه زندگي و بايسته دوباره تونه مي اون روي بذاره و كنه پيدا مرهمي اگر اما...ميشكنه و شه مي خرد آدم بشه وارد

 سعيد و سحر با ميخوردم داري،قسم دوستم گفتي مي من به صادقانه بار يك فقط اگه بودي تو من شكسته غرور مرهم

 درد اينكه براي من حاال. متنفري من از كه زدي فرياد وجود تمام با بلكه داري دوستم نگفتي تنها نه تو اما..نداشتم كاري

 .))بگيرم آرام تا كنم خرد اونو بايد بگيرم انتقام سعيد از بايد كنم كم را غرورم
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 درد اين كردن آروم براي من بدوني خوام مي:(( گفت جديت با دوباره. ميزد حرف رحمي بي با. دوختم او به را نگاهم

 .))كني ساكت رو دردش هميشه براي و كني خوب اونو راستينت محبت با تو كه زماني تا.گيرم مي انتقام همه از

 رفت مي در طرف به كه حالي در و شد دور كنارم از خواند چشمانم از را ها اين او و ميزد موج ترس و نگراني نگاهم در

 .شد خارج در از و))بخير شب باشي، اي تازه اتفاقات انتظار چشم بايد فردا از كه عزيزم،بخواب بخواب:((گفت خنده با

 با كسي بده؟چه تاوان بايد اي ديگه كس چه بيچاره سعيد و سحر از بعد. گذشت نمي ها آن از من خاطر به چرا خدايا

 .))كنه آروم اونو تونه مي خردشدنش

 را سحر اگه:(( گفتم درماندگي با و زدم مشت به داشتم كه حرسي با و كردم مشت را دستانم بودم نشسته كه همانطور

 چرا شنود نمي منو صداي كسي چرا..ميميرم نگراني از دارم شوم؟ مي ديوانه فكر اين از چي؟خدايا،دارم اينجا بياورد

 ...))چرا...آدچرا نمي كمكم كسي

 در. فشرد آغوش در مرا و گرفت منو ي شده مشت دستان و آمد كنارم. كرد مي نگاهم و بود ايستاده اي گوشه زكيه

 بزرگي آن به بغض اما. كند آرام مرا كرد سعي و گفت هايي چيز عربي به كرد مي نوازش مرا هايش دست با كه حالي

 .رفتم خواب به او آغوش در كي نفهميدم. داشت گريستن به احتياج فقط

 او به. نگريست مي مرا ولبخند بود ايستاده سرم باالي. شدم بيدار خواب از زد مي صدايم عربي به كه زكيه صداي با

 خوردن به اشتهايي. چيد ميز روي مرا صبحانه او شستم را صورتم وقتي. شدم بلند جايم از خستگي با و زدم لبخند

 لباس دست يك صبحانه از پس. بخورم لقمه چند شدم مجبور كنم جلوگيري داشتم كه ضعفي از اينكه براي نداشتم،اما

 را صورتش مقابل در هم من. بوسيد رو صورتم و زد رويم به لبخندي پوشيدم را ها آن وقتي. گذاشت مقابلم زيبا

 ياد مرا مهرباني اين و بود مهربان خيلي او. پرداخت صبحانه ميز كردن جمع به و شد شرمگين من كار اين از او. بوسيدم

 باز.  شدم مند عالقه او به كم كم.بود مراقبم هميشه او.  كردم مي امنيت احساس كنارم در او بودن با. انداخت مي مادرم

 و ابري هنوز هوا اما باريد نمي برف ديگه نگريستم بيرون به. بود من همدم و يار پنجره همين انگار رفتم پنجره كنار

 اين توي حاال اما بردم، مي لذت گرفته و ابري هواي از و كردم مي شادي احساس برف دبدن از هميشه. بود گرفته

 صداي اما داشتم، تازه هواي به احتياج. كنم باز را پنجره خواستم. نبود داشتني دوست و قشنگ برايم چيز هيچ زندان

 .))بخوري رما ممكنه.نكن باز:(( گفت كه راشنيدم كامران

 زد مي موج تحسين آن در كه باصدايي. بود ايستاده من تماشاي به لب بر لبخند كه ديدم را او و برگشتم عقب به

 .))آيد مي تو به رنگي هر به و لباسي هر:((گفت
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 رام تواندمرا مي ها زبوني چرب اين با كرد مي فكر. گرفت مي حرصم او هاي تعريف از چقدر.  گرفتم او از را نگاهم

 مي بيرون به كه حالي در آمد، كنم،كنارم اش كندخفه مي تمجيد و تعريف من از كه موقعي خواست مي لم. كند

 ))نيست؟ طور اين. باشد خوبي روز بايد امروز:((گفت نگريست

 روي و گذشتم كنارش از بزنم حرفي كوچكترين اينكه بدون او به توجه بدون

 .نشستم شومينه جلوي صندلي

 حرفهاي به حواسم و فكر تمام. شد خيره من به و نشست مقابلم دقيقه چند از پس اما ايستاد كردن تماشا به اي لحظه

 ديگري راه بايد. شد مي تر سخت من كار آمد مي سحر اگه.. بود گفته سحر مورد در كه حرفهايي. بود او ديشب

 .كرد نمي متقاعد اونو راهي هيچ راهي؟ چه... اما بود فايده بي او با زدن حرف و كردن التماس چون كردم مي انتخاب

 در مرا حرص راحت چقدر خدايا،. كردم او به نگاهي نيم و آمدم خود به كنم مي فكر چي به پرسيد كه كامران صداي با

 مي هم به مرا اعصاب اش خونسردي اين با كه راستي واداشته؟ كردن فكر به منو چيز چه دونست نمي يعني. آورد مي

 ام گرفته كه تصميمي از مرا چگونه اينكه به كني؟ مي فكر سحر داريبه«: گفت كرد مي نگاهم كه طور همان. ريخت

 »كني؟ منصرف

 كردن فكر به احتياجي ديگه«: گفت و زد لبخند تعجب با بخواند؟ را فكرم بود توانسته چطور. نگريستم او به تعجب با

 ».شه تموم چيز همه چون نيست

 گفت؟ مي چي اون بود؟ شده تموم چيزي چه. شدم نگران

 »ببيني؟ اونو خواي نمي«: گفت داشت لب بر كه لبخندي همان با كامران

 اين از. نداشت امكان اين نه بود؟ اينجا سحر... يعني. كردم نگتهش مبهوت و مات. فروريخت دلم حرف اين شنيدن با

 »اينجاست؟ اون«: گفتم لرزيد مي شدت به نگراني از كه صدايي با و شدم بلند ناخودآگاه فكر

 تو خواد مي كه وقته خيلي آره؛«: گفت بود شده خيره مضطربم و نگران چشمان به كه حالي در و ايستاد مقابلم كامران

 ».ببينه رو

 از اينكه براي. شدند ناتوان زانوانم و چرخد مي سرم دور اتاق كردم احساس. آمد فرود سرم بر پتك مانند حرف اين

 نه«: گفتم لرزاند مي را ناباورم صداي كه بغضي با. دادم تكيه ديوار به و گرفتم را شومينه لبه كنم جلوگيري افتادنم

 ».كنم نمي باور نه... كنم نمي باور من. نيست ممكن اين من، خداي
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 مي شوخي داري... بترسوني منو خواي مي تو. گي مي دروغ داري تو... دروغه«: گفتم و دوختم او به را فروغم كم نگاه

 ».كني

 بلند صداي با و رفت در طرف به و» .كني مي باور رو حرفم وقت اون ديدي، اونو وقتي«: گفت و داد تكان را سرش

 ».بيارش«: گفت

 در را سحر وقتي اما باشه خواب همه باشه، دروغ اينها همه كردم مي دعا دعا. شدم خيره در به اشك از خيس چشمان با

. بود زده خشكم سرجايم.كرد مي نگاه مرا مبهوت و مات او. نيست كار در خوابي و بيدارم فهميدم ديدم در چارچوب

 قدم از قدمي نداشتيم جرات كدام هيچ. چكيد سحر چشمهاي از آرام اما شد خشك چشمهايم ناباوري در اشك

 .برداريم

. بود سحر طرف به بودم شده آهني آدم يم مثل مراكه و گرفت را دستم و آمد كنارم بود صحنه اين ناظر كه كامران

 ».منتظره اون. كن استقبال دوستت از«: گفت

 .شد سرازير اشكم و فشرد را گلويم بغض او قرار بي و ترسيده چهره ديدن با. داشتم فاصله سحر با قدم سه دو از كمتر

 ».شه نمي باورم خدا به. شه نمي باورم... خودتي شقايق، آخ«: گفت و انداخت بغلم به را خودش گريه هق هق با سحر

 به دو هر. نشستم زمين روي بود آغوشم در هنوز سحر كه حالي در و ناتواني با. نداشت ايستادن براي رمقي پاهام ديگه

 كه حالي در. بشكند استخوانهايش بود ممكن هرلحظه كه بودمش كشيده آغوش در محكم چنان. گريستيم مي سختي

 ».بودم خواب... سحر بودم خواب كاش شه، نمي باورم منم«: گفتم كشيدم مي صورتش و سر بر دست

 خواين نمي شما. شد درد از پر دلم انگير، غم چقدر«: گفت تمسخرآلودي صداي با بود ما صحبتهاي شاهد كه كامران

 »كنين؟ تموم رو هندي فيلم اين

 جمع را عصبانيتم و خشم تمام. بكشمش خواست مي دلم. شدم عصباني زدنش حرف از و گرفت حرصم او از چقدر

 آخه نكردي، رحم كه من به. باشي سنگدل و پست حد اين تا كردم نمي فكر. حيوون يه... حيووني يه تو«: گفتم و كردم

 .كنم تمام را حرفم نگذاشت گريه كه »چرا؟... كردي رو كار اين چرا

 ».باش آروم شقايق، باش آروم«: گفت و گرفت را دستم گريست مي كه حالي در سحر

 خرد اونو امروز من و كرد خرد مرا روز آن او. فهمه نمي تنفر و عشق انتقام،« :گفت و زد عصبي نيشخندي كامران

 »حساب بي پس كردم،
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 له پاهاش زير رو تو كرد خوبي كار سعيد« :زدم فرياد لرزاني صداي با و شدم بلند خشم با. دادم دست از را طاقتم ديگه

 عاشق يه تو. كني قرباني رو كسي هر حاضري هوست به رسيدن براي كه كثيفي حيوون يه تو كه دونست مي چون كرد،

 ».پاك عاشق يه نه هوسبازي،

 بودم خوانده هوس يه را عشقش ديگر بار اينكه از و - سحر جلوي خصوص به -نداشت را برخوردي چنين انتظار كه او

 كامران كه بيايد طرفم به خواست و كشيد جيغي سحر. كرد زمينم نقش كه زد صورتم به محكمي سيلي و شد عصباني

 تمام كه خشمي با. كرد بلند زمين از مرا و گرفت دست در محكم را هايم شانه و آمد طرفم به سريع كرد دستي پيش

 اينجا. بگيرم رو جلوت نتونم و بگي خواست دلت چي هر كه نيست خيابان و كوچه ديگه اينجا« :گفت لرزاند مي را تنش

 توي كه منه تقصير. باشه دراز من براي طور اين زبونت نميدم اجازه من. كني زندگي توش تو قراره كه جايي... منه خونه

 لحظه اين از كه كنم رفتار طوري... بدم نشون رو هوس و عشق فرق تو به خواي مي. نداشتم تو با كاري وقته چند اين

 »خواي؟ مي آره؟ بلرزونه رو تنت تمام من از ترس كه كنم كاري خواي مي باشي؟ نداشته آرامش هم دقيقه يك بعد به

 ديووانه كن، بس لعنتي كن، بس« :گفتم كردم مي گريه كه حالي در و كردم جدا هايم شانه از را دستهايش عصبانيت با

 ».كن تمومش خدا رو تو... كردي ام

 ».باش ساكت شقايق نكن، گريه باش، آروم« :گفت و كشيد آغوش در مرا و آمد طرفم به شتاب با سحر

 عصبانيت با و كرد گره هم به را دستهايش. بود شده خيس صورتش عرق شدت از. كشيد موهايش بر دستي كامران

 .شد خارج در از و داد تكان را سرش بار چند. انداخت سحر به نگاهي بعد و كرد من به نگاهي

 به كه حالي در. بكند را كار اين شد نمي باورم سوخت مي خيلي. گذاشتم ام خورده سيلي گونه روي را دستم او رفتن با

 ».ديوونه... است ديوونه اون... بزنه سيلي من به نداشت حق اون« :گفتم بودم خيره سحر

 خيلي اون اما دونم، مي« :گفت غمگينش صداي با نشاند مي صندلي روي مرا كه حالي در و كرد پاك را اشكهايم سحر

 »خوبه؟ حالت بينم،« :گفت و دوخت چشمانم به را نگاهش بعد و »باشه؟ نكن، گريه ديگه حاال. بود عصباني

 »خوبي؟ تو چي؟ تو خوبم، آره« :گفتم باشم آروم كردم مي سعي كه حالي در و دادم تكان را سرم

 ».خوبم منم آره« :گفت و برگرفت زمين از را نگاهش سحر

 تو براي فقط من. نداشتي من مثل دوستي كاش... منه تقصير همش« :گفتم فشرد مي را گلويم بغض باز كه حالي در

 ».ببخش منو. كنم مي درست دردسر



 

 

 كتابخانه نودهشتيا همتيهمتيهمتيهمتيزهرا زهرا زهرا زهرا     | شقايق شقايق شقايق شقايق داغ داغ داغ داغ 

W W W . ٩ ٨ I A . C O M  ٩٥ 

 خاطر به بايد كه اونه. است كامران اصلي مقصر شقايق، نداري تقصيري هيچ تو نه،« :گفت بود پايين سرش كه طور همان

 كرد مي پاك را اشكهايش كه حالي ودر» .نكن سرزنش من خاطر به رو خودت ديگه پس... تو نه. بده توضيح كارها اين

 »اينجا؟ بياره منو خواد مي كامران دونستي مي مگه... هستي منتظرم تو شنيدم كامران از« :گفت

 زودي اين به كردم نمي فكر يعني نبودم، اومدنت منتظر من ولي آره،« :گفتم غمگيني صداي با و برگرفتم او از را نگاهم

 روز يه ديدم نمي هم خواب تو سحر،. گفت مي جدي اون اما كنه، مي شوخي داره كردم فكر گفت ديروز وقتي. بيايي

 اون اما. كنه مي اشتباهي كار داره كه كنم متقاعد اونو كردم سعي خيلي كم فرصت اين تو خدا به...بشي گرفتار اينجا

 ».بود فايده بي اما... كنم متقاعد رو او كه دادم انجام براومد دستم از كاري هر كن باور. است دنده يك و خودخواه خيلي

... من اما. آورده زجر برات من ديدن كه دونم مي« :گفت آلود اشك چشماني با و گذاشت ام برشانه دستي سحر

 ».گم مي راست كن باور. هستم تو پيش كه خوشحالم شقايق، خوشحالم

 آغوشش در محكم مرا هم او. كرد مي آرام مرا چقدر و بود دلسوز و خوب چقدر. فشردم آغوش در را او ديگر بار

 شديم آرام دو هر وقتي. كرديم مي خالي را يكديگر از خبري بي هفته دو اين بغض انگار. كرديم گريه دو هر. فشرد

 .خورديم غذا كمي

 كه حالي در و شد بلند جايش از سحر» .كنم آشنات قديمي دوست يه با تا بيا« :گفتم و رفتم پنجره طرف به غذا از پس

 ».بگيره برات منو جاي تونسته كه كيه ببينم بگو« :گفت ايستاد مي كنارم

 در بعد» .خودم مثل يكي كردم، پيدا زبون هم يه فقط اينجا من سحر،. گيره نمي رو تو جاي كي هيچ« :گفتم و زدم لبخند

 خيلي بيني، مي رو جلوش آهني حفاظهاي. است زنداني اينجا من مثل اونم« :گفتم كردم مي اشاره پنجره به كه حالي

 »!نه مگه دردناكه،

 مجبوريم و كشيم مي نفس و ايم زنده كه مايي خودمونه، وضع اون وضعيت از تر دردناك« :گفت و كشيد آهي سحر

 ».كنيم تحمل را اتاق اين مسموم هواي

 »آوردنت؟ چطوري اينجا؟ اومدي كي« :گفتم و دوختم او به را نگاهم

 اونا از يكي. گرفتند رو راهم سر نفر چند ديدم كه مدرسه رفتم مي داشتم آد مي يادم فقط دونم، نمي« :گفت اندوهگين

 بسته پا و دست را خودم كردم باز را چشمانم وقتي. نفهميدم چيز هيچ ديگه. گرفت را دهانم اي پارچه با و اومد نزديك

 اينكه تا خواستم كمك و زدم داد بار چند. كنم سكته بود نزديك كه بودم ترسيده قدر آن. ديدم تاريك اتاق يك توي

 چراغ وقتي اما. بود مشكل برايم تاريكي در است كسي چه اينكه تشخيص. شد داخل مردي و شد باز در مرتبه يك
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 لحني با چون. بود خوانده نگاهم در را ترس و تعجب هم او انگار. كنم غش بود نزديك كامران ديدن از شد روشن

 تا... كني گوش حرفهايم به و باشي آروم بهتره پس. نداره كاري تو با كسي اينجا نترس، چيز هيچ از« :گفت آروم

 بلند حاال. نگو هيچي و باش ساكت گفت و گرفت لبانش مقابل سكوت عالمت به را دستش او كنم التماس بهش خواستم

 و گرفتم بر او از را نگاهم» .شد راحت خيالم و گرفتم آروم كه بود وقت اون... توست منتظر وقته خيلي شقايق بريم شو

 دونستي مي كاش داشت، خواهد پيش در مشكالتي چه من براي اينجا در تو بودن دونستي مي كاش سحر،. انداختم زير

 كنارم اينكه از وقت اون شايد... دونستي مي را اينها همه كاش كرد، خواهد استفاده تو از من به رسيدن براي كامران

 ».كردي نمي امنيت احساس ديگه هستي

 از لقمه چند فقط كه غذا ميز كنان غرغر او نگريستم او به و آمدم خودم به گفت مي چيزهايي عربي به كه زكيه صداي با

 .نگريستم سحر به و زدم او به لبخندي. كرد مي جمع را بود شده خورده آن ظرفهاي

 »كيه؟ اون« :گفت بود آشكار صدايش در كه ناتواني با سحر

 ».منه مراقب است زكيه« :گفتم و دوختم او به را نگاهم

 »!مراقب« :گفت تعجب با سحر

 كه من اما. بده انجام را ام شخصي كارهاي خودش قول به تا كرده من مراقب اونو كامران آره،« :گفتم و دادم تكان سر

 ».نكنم فرار وقت يه من تا باشه من مراقب يكي خواسته اون نكردم باور

 اينجا... است قفل ها پنجره و درها تمام. داره فرار راه خونه اين كجاي. است احمقانه فرار« :گفت و زد نيشخندي سحر

 ».زندانبانه يك مثل هم او. است زندان مثل درست

 اينه از و كردم عادت اون به من. داشتنيه دوست و مهربون زن زكيه اما. دارم را نظر همين هم من« :گفتم و زدم لبخند

 .ترسم نمي چيز هيچ از و كنم مي امنيت احساس پيشمه

 خبري بيچاره مجيد از و مادرم از سعيد از ترسيد مي شدم خيره او به. كرد سكوت و كرد زكيه به نگاهي باز سحر

 سحر،« :پرسيدم كه بود او به نگاهم هنوز. شدم مي آروم طوري اين دارند حالي چه اونها فهميدم مي بايد اما. بگيرم

 گفت؟ چي چي؟ پدرم كرد؟ كار چه سعيد اينجام فهميدن وقتي چي؟ مجيد بود؟ خوب حالش مادرم

 نكن سكوت بگو، كنم مي خواهش« :گفتم لحن همان با نگفت هيچ و نگريست شومينه هيزمهاي به و كشيد آهي سحر

 ».بيام در نگراني از تا بگو سحر،
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 جوري يه كدوم هر تو رفتن از بعد اونا اينكه از. شقايق بدوني خواي مي چي از« :گفت مشهود غمي با و كرد نگاهم سحر

 ».بهتره نگيري خبري اونا از كنند، مي زندگي مرده يه مثل كدوم هر شدند، ديوونه

 هر و كنم مي فكر اونا به لحظه هر و روز هر. شم مي ديوونه نگراني از دارم من« :گفتم و گرفتم دست در را دستانش

 ».اومده سرشون باليي چه بگو و بزن حرف خدا رو تو. كنم مي تصور جور يه رو كدومشون

 سعيد. شدند نگرانت همه بيمارستان نرفتي وقتي« :گفت دوخت من به را نگاهش كه حالي در بعد كرد سكوت سحر

 وقتي تا... نبود تو از خبري اما گشتند، دنبالت رو جا همه هم با و من پدر سراغ اومد حتي گشت، دنبالت رو جا همه

 ».داديم جون سعيد و مادرت بخصوص ما، از كدوم هر كه بود موقع اون اوني پيش گفت و زد زنگ كامران

 »فهميد؟ اونم چي؟ پدرم« :گفتم بود صدام تو كه بغضي با

 ».شه مي پيداش نباشيد نگران گفت... فقط اما آره،« :گفت لحن همان با و انداخت پايين را سرش سحر

 .بود سنگ از انگار خدايا،. گرفت آتش دلم حرف اين با

. بود كرده داغون رو سعيد ديگر طرف از مجيد حد بي هاي بهونه طرف، يه ما زار و پريشون حال« :گفت دوباره سحر

. كرديم مي قانع اونو گل، مثل تو جانب از چيزي دادن با كدوم هر و گفتيم مي مجيد به تو نبودن براي دروغي به روز هر

 كردن پيدا براي كرد باور رو موضوع وقتي اما بود، مات ساعت چند تا و شد نمي باورش اولش. فهميد اونم آخرش اما

 زنده و بمونه تنها دم نمي اجازه گفت مي. بگيره خبري تو از تا رفت مي شهر يه به روز هر. رفت جا همه سعيد با تو

 »..گيرم مي ازش اونو باشه كامران دست

 خيس نگاه سحر. باشد بدي اين به اوضاع كردم نمي فكر. حس بي تنم تمام و شد جاري اشكهايم حرفها اين شنيدن با

 رو موضوع روزه چند فقط اينكه با مجيد. شناسيشون نمي ببيني رو اونا اگه« :گفت و دوخت چشمهايم به را اشكش از

 زندگي خونه اون تو هيشكي انگار زنه نمي حرف و خنده نمي شما خونه تو هيشكي ديگه. شده پيرتر سعيد از اما فهميده

 ».پيچه مي خونه اون تو اميد رفتن راه صداي فقط كن باور. كنه نمي

 مي جدا هم از را پودم و تار داشتند انگار. شدم مي ديوانه داشتم حرف اين شنيدن با. گرفتم دستهايم ميان را سرم

 .كردند

 منم... مادرم پدرم، دارند، حالي چه ام خونواده دونستم مي منم كاش« :گفت لرزاني صداي با و كشيد برسرم دستي سحر

 .ميرم مي دارم شقايق. شم مي ديوونه دارم
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. ده مي نجاتمون خدا سحر، باش آروم« :گفتم او به آمدم مي در پا از داشتم خودم كه حالي ودر گرفتم آغوش در را او

 ديگه حاال. كنه مي پيدات البد داره، محبت دنيا قدر به اون. داره دوست رو تو و مهربونه اون. آد مي دنبالت البد تو پدر

 ».آم مي در پا از منم اينجوري كنم مي خواهش. نكن گريه

 بزرگ غمي كه حالي در زكيه شديم آرام دو هر وقتي. كنه آرومش توانست مي گريه فقط و شد مي آروم بايد او

 .بخوريم عصرانه و بنشينيم ميز سر كرد تعارف عربي به دارش غصه صداي با و آمد كنارمان بود پوشانده را صورتش

 ».باشه« :گفتم و زدم او به آلود غم لبخندي

 چي مون هميشگي قول يادته« :گفتم و شدم خيره اش كرده پف و قرمز چشمان به و گرفتم را سحر دست من و رفت او

 »گفتيم؟ مي چي شديم مي نگراني و غم گرفتار وقت هر بود؟

 خط پشت غصه ما براي گفتيم مي هم با و گرفتيم مي همو دستهاي هميشه... يادمه آره«:گفت و داد تكان را سرش او

 ».است خنده

 ».ديگه بخند باش زود... كنه فرار غصه تا بخند هميشگي قول ياد به پس« :گفتم و زدم او به لبخندي

 گرسنه خيلي من كه بخور« :گفتم كشوندم ميز سر و كردم بلند را او كشيدم مي را سحر دستاي كه حالي در. زد لبخند

 ».هستم

 تاريك هوا. شديم مشغول كنيم جلوگيري كردنمان ضعف از اينكه براي اما نداشتيم، خوردن به ميلي كدام هيچ اينكه با

 .بود نيامده ما پيش موقع اون تا كامران و بود شده

 آمد يادش چيزي ناگهان كه بودند شده حالي چه موضوع فهميدن با اونا اينكه و بود مدرسه از زدن حرف مشغول سحر

 داد مي من به اونو كه حالي در. آورد در اون از مردانه ساعت يه اشتياق با و آورد كيفش و شد بلند جايش از سريع و

 ثانيه هم با تا تو به بدمش كه گفت و آورد در دستش از اونو مالقاتش رفتم كه روزي مجيده، مال ساعت اين« :گفت

 ثانيه تاك تيك با رو قلبش ضربان تاك تيك كه بگو بهش و شقايق به بده اينو گفت اون. بگذرونيد رو بودن دور هاي

 به ما آخه. هميم ياد به لحظه هر جوري اين هستيم دور هم از كه زماني تا... من مثل درست كند ميزون ساعت اين هاي

 تا داد اينو اونم. شوي بلند جات از توني نمي و شدي مريض و خوردي غصه حسابي اون تصادف از تو كه بوديم گفته او

 ».برسونم تو به اونو اينجا كه بود اين قسمت انگار اما تو، به بدمش

 اون تاك تيك صداي. كردم نزديك گوشم به اونو مجيد ساعت بود، خودش آره. گرفتم سحر از اونو لرزان دستاني با

 سينه به اونو و كردم نگاه ساعت به باز. زد حلقه چشام تو اشك. شنيدم مي رو مجيد قلب ضربان انگار زد، آتش را دلم
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 ديگه« :گفت و كرد اي خنده سحر. شدم خيره آن به كردم مي خارج كيفم از را او عكس كه حالي در بعد فشردم، ام

 ».رو قلبش صداي هم داري رو خودش هم شد، جور چيز همه

 مي اونم انگار كرد، نزديك گوشش به را آن و گرفت را ساعت سحر. گذاشتم كيفم تو رو عكس و زدم لبخندي

 و بذاره سعيد قلب ضربان صداي جاي رو صدا اون خواست مي هم شايد دونم نمي بشنوه اونو تاك تيك صداي خواست

 پشت رو دستش و گرفت دستش تو رو ساعت عجله با سحر و شد اتاق وارد كامران موقع همان. كنه آروم رو دلش

 نبود دستش تو هيچي آورد جلو را دستش وقتي چون كرد، پنهان خودش پشت خوبي به رو ساعت. كرد پنهان كمرش

 كامران اگه چون شد راحت خيالم. نشست مي ما مقابل كه نگريست كامران به باشد خونسرد كرد مي سعي كه حالي در

 خندان و شاد خيلي برعكس بلكه نبود، خبري صبح عصبانيت از كرد ما به نگاهي او شد مي چي نبود معلوم فهميد مي

 »!بوديد خبر بي هم از هفته دو فقط نشده؟ تموم هنوز قديمي دوست تا دو شما حرفهاي« :گفت لب بر لبخندي با. بود

 ايد ريخته اشك سطل سطل اينكه مثل« :گفت طعنه با و انداخت ما به گذرا نگاهي باز او. كرديم سكوت او به اعتنا بدون

 ».است قرمز اينقدر چشمهاتون كه

 ريخته ميز روي وسايلش از مقداري كه انداخت سحر كيف به نگاهي كامران. نداديم پاسخي آميزش تمسخر جمله به

. دوخت من به را نگاهش كامران. برداشتم را آن و گذاشتم آن روي را دستم آهسته. كرد نگاه مرا كيف بعد بود شده

 بين ذره زير از كه طور همان چون فهميد، را حس اين انگار. افتاد شور به حسابي دلم و زد مي موج چشمانم در نگراني

 »نگراني؟ اينقدر شده چي« :گفت بود شده خيره من به نگاهش

 ».باشم نگران بايد چي براي نه،... من« :گفتم و كردم جور و جمع را خودم

 ».ببينم من خواهي نمي كه آورده سوغاتي برات سحر شايد... اونه خاطر به شايد گفتم« :گفت و كرد اشاره كيفم به او

 »!بياره سوغاتي برام كه مهموني بياد خواست مي سحر مگه« :گفتم و زدم لبخند نگراني با

 كه گشته مي مهمي چيز دنبال جهت هر به دونم، نمي« :گفت كرد مي نگاه سحر به كه حالي در و انداخت باال را ابروانش

 ».ريخته هم به رو كيفش جور اين

 برده بويي كامران دانستنم مي. نگريست من به نگراني با و كرد جمع را آن وسايل سريع و كرد كيفش به نگاهي سحر

 گشت مي چيزي دنبال داشت« :گفتم كنم حفظ را ام خونسردي كردم مي سعي كه حالي در. بود شده سمج قدر اين كه

 ».كني فراموش بهتره نكرد، پيدا كه

 ».كنم پيداش تونستم شايد... بگردم من بده يا بگرده دوباره خوب« :گفت و نبود بردار دست او اما
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 گشتم، خيلي نه،« :گفت و نگريست او به گرفت مي دست در را كيفش كه حالي در و كرد من به اي ترسيده نگاه سحر

 »...البد خوب نبود اما

 ».كنم پيداش برات من بده گفتم بهت« :گفت و كرد قطع را او حرف كامران

 چيزي سحر اما بوديم، ترسيده دو هر شد گشتن مشغول هم او. داد او به رو كيف ناچار به و نگريست من به باز سحر

« :گفت و كرد من به رو نكرد پيدا چيزي و گشت را او كيف خوب وقتي كامران. نداشت نگراني و كردن قايم براي

 ».كرد پيدا تو كيف تو اونو بشه شايد. نبود كه سحر كيف تو خوب،

 دقيق نگاهي با كامران. است شده سفيد گچ مثل رنگم دونستم مي. كرد لرزيدن به شروع تنم تمام حرف اين شنيدن با

 را خودم سعي كه صدايي با ببرم بين از را او شك اينكه براي اما بود، شده خشك گلويم ترس از. گرفت نظر زير مرا

 ».ديگه نيست منم كيف تو خوب نباشد، سحر كيف تو وقتي« :گفتم باشد آروم كردم مي

« :گفت قاطعي صداي با كرد مي دراز سمتم به را دستش كه حالي در فهميده رو موضوع بودم مطمئن شد خيره من به

 ».بگردم خودم بده

 كامران اما دادم، مي او به را كيف بايد و نداشتم اي چاره. بود ترسيده من مثل هم او. نگريستم سحر به درماندگي با

 مجيد عكس وقتي. شد گشتن مشغول دقت با و گرفت دستم از رو كيف بگم چيزي اينكه از پيش و نماند منتظر ديگه

 طعنه صدايي با بود شده خيره عكس به كه حالي در و داد تكان سر او. شوم بيهوش ترس از بود نزديك كرد پيدا رو

 من به را غضبناكش نگاه بعد و درسته گشتيد مي دنبالش داشتين كه است چيزي همون اين پس« :گفت عصبي و دار

 .دوخت

 بلند را صداش كه حالي در. باريد مي عصبانيت و خشم نگاهش از و بود عصبي كامران. جويدم مي را لبانم ترس زور از

 »خوابيدي؟ مي او ياد با و كردي مي نگاه را عكس اين شب هر تو پس« :گفت بود كرده

 همان در ديگر بار. كنه نمي باور دانستم مي چون بود فايده بي دروغ اين ولي» ...كن باور نه،« :گفتم نگران صدايي با

 ».بزني گول رو من نكن سعي... گي مي دروغ كه زنند مي داد دارند چشمانت. گي مي دروغ« :گفت عصبانيت حال

 عصبانيت با و داد دستم به را عكس و گرفت را دستم كامران. كرد مي نگاه نگراني با فقط بيچاره سحر. كردم سكوت

 ».باش زود كن، اش پاره« :گفت

 .كردم نگاهش ناباوري با. گرفت فرا را وجودم لرز حرف اين شنيدن از

 ».كن اش پاره گفتم شنيدي، درست« :گفت شد حالم متوجه كه كامران
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 »...اون آخه ولي« :گفتم من من با و دادم قورت را دهانم آب سختي به

 اون. آره كني، اش پاره آد نمي دلت البد »معطلي؟ چرا... نداره آخه ديگه« :گفت و كرد قطع را حرفم عصبانيت همان با

 ».كن پاره اونو باش زود حاال فهميدي؟. باشه تو پيش اون از چيزي نبايد پس. بيرون رفته زندگيت از ديگه

 نگريستم كامران به. كنم پاره را آن آمد نمي دلم تونستم نمي... چطوري آخه. او خنده به كردم، نگاه مجيد عكس به

 اون از كه چيزيه تنها اين كنم، مي خواهش« :گفتم لرزيد مي كه صدايي با. بود زده حلقه چشمم در اشك و گرفت بغضم

 ».بمونه برام اين بذار دارم،

 از چيزي ترين كوچك ساختم برات من كه دنيايي اين تو« :گفت ترسناكش و غضبناك نگاه آن با شنيد نمي انگار اما

 »..اون زندون تو نه. كني مي زندگي من دنياي تو داري تو باشه يادت. كنه مي مسموم رو تو هواي و سمه مثل مجيد

 جور خواي مي نكنه« :گفت دوباره كامران. زد مي حرف رحمي بي با چقدر خدايا،. غلطيدند هايم گونه روي اشكهايم

 »كني؟ پاره رو عكس اون بايد كه بفهمونم تو به اي ديگه

 بايد و نبود اي چاره. كردم مي پاره اونو قدرتي چه با بكنم رو كار اين تونستم مي جوري چه انداختم عكس به نگاهي

 پا به آتش دلم در و سوخت قلبم. كردم پاره آنرا لرزانم دستان با و كردم جمع را نيرويم تمام. كردم مي رو كار اين

 همان با و نگريستم كامران به. بود شده خارج تنم از وجودم تمام عكس اون شدن پاره با انگار. بود سخت خيلي. شد

 اون قفس تو رو قلبم و ورزم مي عشق اون به زندون تو باش مطمئن اما كنم، زندگي تو دنياي توي شايد« :گفتم بغض

 ».كنم مي زندوني

 سپس كنم، مي تصاحب رو قلبت و كنم مي باز رو قفس اون در روز يه من باش مطمئن« :گفت زد مي لبخند كه حالي در

 اين ديدن با شب هر تو و دارم واقعيت تو براي من اين از بعد« .گذاشت كيفم در اونو و آورد بيرون را خودش عكس

 ».بندي مي را چشمانت عكس

 بيشتر او از نفرتم و گرفتم آتش كردم مي نگاه رو او عكس بايد مجيد عكس جاي به اينكه از. كردم نگاه او عكس به

 ».خوامش نمي ديگه. نداره ارزشي هيچ برايم كيف اين پس اين از« :گفتم گريه با.  كردم پرت اي گوشه را كيف. شد

 بهتره« :گفت جديت با كامران. گرفت اش گريه هم خودش كند آروم مرا كرد مي سعي كه حالي در و آمد كنارم سحر

 كار در گذشتي باش مطمئن ببينم دستت خورده شكست عاشق اين از چيزي ديگه بار يك اگه. باشي روراست من با

 »فهميدي؟ نشه، فراموشت هرگز كه دم مي بهت درسي... كنم نمي رفتار تو با االن مثل و بود نخواهد
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 در. داشت نگه مرا و گرفت را بازويم شوم رد كنارش از خواستم تا برگرفتم او از را رويم بدهم را جوابش اينكه بدون

 »گفتم؟ چي فهميدي« :گفت بود محكم و جدي صدايش كه حالي

 رحمي بي و ظلم بايد فهمونم مي خودم به دارم وقته خيلي فهميدم، آره« :گفتم و كردم خارج دستش از را دستم نفرت با

 ».كنم باور رو تو

 بياوري دست به رد رحم بي و ظالم آدم اين دل كن سعي پس« :گفت رفت مي در سمت به كه حالي در و كرد اي خنده

 ».نذاري سرش به سر و

 زمين روي آهسته. شد خارج اتاق از و گفت كوتاهي خير به شب لبخند با او. نگفتم هيچ و برگرفتم او از را نگاهم

 .تركيد بغضم. كشيدم عكس هاي پاره روي دستي بغض با و نشستم

 هاي پاره كردن جمع مشغول و» .باش آروم جون شقايق« :گفت و كشيد سرم روي دستي بغض و دلسوزي با سحر

 .شد عكس

 8 فصل

 آمدن از ماه يك اينكه تا گذشت مي زمان كنيم مي سر وضعي چه در ما اينكه به توجه بدون شدند مي سپري روزها

 ديگه سحر آمدن با. كردم مي رفتار او با سردي با و بودم گرفته دل به كامران از سختي كينه شب آن از. گذشت سحر

 همين هم او. كرد مي آرام مرا حضورش با ولي بود، سخت برايم او بودن زنداني گرچه. كردم مي دلتنگي احساس كمتر

 از افسوس با و گفتيم مي مدرسه از. كرديم مي سپري گذشته مورد در زدن حرف به را وقتمان بيشتر ما. داشت را نظر

 .برند مي سر به وضعي چه در اينكه و هايمان خانواده

 ما آوردن از هدفي چه او دانستم نمي چون. بود كامران هم آن و انداخت مي شور به را دلم حسابي كه بود موضوع يك

 حسي اما.گذراند مي ما كنار را وقتش بيشتر فقط بود، نكرده فراهم ما براي مزاحمتي هيچ مدت اين در. داشت اينجا به

 سحر با كه معمول طبق شبي چون. بود درست حدسم.است فرصت منتظر فقط و دارد سر در اي نقشه او گفت مي من به

 جدي را حضورش گاه هيچ من.نشست مقابلمان وشنگول شاد گذشته هاي شب مطابق و آمد بوديم گو و گفت درحال

 كار اين. شديم ساكت او آمدن با هم شب آن باشم، داشته او با بهتري رفتار تا داد نمي اجازه نفرت يعني. گرفتم نمي

 نمي شما كه حاال نداره اشكالي خوب... شديد ساكت هميشه مثل« :گفت و انداخت ما دوي هر به نگاهي بود ما هميشگي

 خبر خواهم مي« :گفت ماليد مي هم به را هايش دست كه درحالي بعد و» .زنم مي حرف براتون من بزنيد حرف خواهيد

 » بدهم شما به اي تازه
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 لبخندي با بود ديده ما چشمان در را تعجب كه او. نگريستم او به تعجب با. گفت مي ما به بايد كه بود خبري چه خبر؟

 ».داريم ميهمان فردا« :گفت و نگريست من به مرموز

 »باشد؟ ما ميهمان توانست مي كسي چه يعني. كردم حيرت او حرف اين از

 عزيز خيلي برايم كه ميهمان يه فردا. ندارد تعجب كه ميهمان آمدن كرديد؟ تعجب چرا« :گفت و كرد اي خنده كامران

 ».بيايد اينجا به است قرار شناسيد مي را او شما البته و است

 .شناختيم مي را او ما كه بود كسي چه يعني. افتاد جانم به نگراني و ترس حرف اين با

 ».شناسيم مي اونو ما كه است كسي چه« :گفت من من با سحر

 فردا. است كافي امشب براي بدانيد جا همين تا« :گفت كرد مي ما به معنايي پر نگاه كه حالي در بعد زد، لبخند كامران

 ».فهميد مي رو چيز همه

 ».بدوم خوام مي... كيه بگو ندارم، طاقت صبح تا من ولي« :گفتم نگراني با

 .شد ساكت و نداد ادامه را حرفش او... ببينيش وقتي چون كني، صبر صبح تا مجبوري ولي« :گفت و زد لبخندي

 .انداخت چنگ جانم به دلهره و ترس

 شب و» .باشيم داشته خوبي روز فردا قراره چون بخوابي، راحت و باشي آروم صبح تا بهتره« :گفت دوباره كامران

 .رفت و گفت بخيري

 »باشه؟ تونه مي كي يعني سحر« :گفتم نگراني با. داشت مرا حال هم او. نگريستم سحر به ترس با

 كنيم صبر صبح تا بايد... كيه گفت شه نمي نيست بيني پيش قابل كامران كارهاي دونم، نمي« :گفت تعجب با هم سحر

 چهره با شدم بيدار خواب از وقتي صبح. برد نمي خوابم خيال و فكر از من اما. كيه زد حدس شد نمي بود سحر با حق

 دوني مي خانم، تنبل« :گفت كرد مي بلند جا از مرا و كشيد مي را دستم كه حالي در. خنديد مي كه شدم رو روبه سحر

 »ديگه؟ شو بلند چنده؟ ساعت

 برايمان قشنگ لباس دست دو بعد. چيد مقابلمان را صبحانه و زد لبخند رويم به زكيه. شدم بلند و كشيدم اي خميازه

 »نگراني؟ كه باز شقايق؟ چيه« :گفت و ايستاد كنارم سحر. بپوشيم را آنها خواست ما از و آورد

 ».كنم مي فكر كه باشد چيزي همان ترسم مي... سحر ترسم مي« :گفتم و دوختم او به را بيقرارم چشمان

 به باشي داشته صبر اگر. است دليل بي نگرانيت« :گفت و دوخت من به باشد آرام كرد مي سعي كه را نگاهش سحر

 ».خوب دختر آفرين باش، آروم حاال كيه شخص اون فهميد خواهي زودي
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 مي شور دلم اما بدم، نشون آروم رو خودم كردم مي سعي و رفتم مي راه اتاق در هدف بي. باشم آرام توانستم نمي ما اما

 .زد

 ميهمان البد. بود پوشيده لباس خوب چقدر من، خداي. شدم خيره او به نگران نگاهي با. شد اتاق وارد كامران عاقبت

« :گفت پرسشگر لحني با بود، شده خيره نگرانم نگاه به كه حالي در و آمد كنارم آهسته بود مهم خيلي او براي امروز

 »مريضي؟ پريده؟نكنه رنگت چرا

 »...فقط خوبه، حالم نه« :گفتم نگراني با

 »چي؟ فقط« :گفت و كرد قطع را حرفم

 ».ببينم رو شخص اون خوام مي فقط« :گفتم و نگريستم او به

 »ببيني؟ اونو داري دوست خيلي« :گفت و زد نيشخندي كامران

 و رفت در سوي به سپس» .بيارمش تا كن صبر پس. باشه« :گفت و كرد نگاهم نيشخند همان با او اما كردم، تاييد سر با

 و كامران و شد باز در دقيقه چند از پس

 خودش ولي. نداشت امكان اين. شوم بيهوش بود نزديك ديدم كه چيزي از. شدند نمايان در چارچوب در ميهمانش

 بود؟ خمار و چراخميده ژوليده؟ وصورتي موها با و آشفته وضع اين با گونه، اين چرا ولي... پدرم بود، خودش آره،. بود

 »...پدر«:گفتم آرامي صداي با بود زده حلقه چشمانم در اشك كه حالي در صحنه آن ديدن از

 »خوبي؟ جان، شقايق«: گفت خورد سرم به پتك مثل كه صدايي با و آمد طرفم به نامتعادل حالتي با او

 بيفتم زمين به بود نزديك. لرزيدند زانوانم كم كم بود؟ آمده سرش باليي چه بود؟ پدرم صداي اين يعني من، خداي نه

 .بود شده خيره پدرم به فقط ها زده جن مانند و بود كرده تعجب هم او. نگريستم را او ناباور. گرفت را دستم سحر كه

 پدرت از جان، شقايق«:گفت و كرد من به رو زد مي لبخند كه حالي در و آمد طرفمان به صحنه اين ديدن با كامران

 ».كن پذيرايي

 .برد مي خود با مرا بايد... او من، خداي نه پذيرايي؟

 »شدي؟ شكلي اين... چرا كني؟ مي كار چه اينجا تو... تو... پدر«: گفتم ناتوان صدايي با

 ببينم خواستم مي. بود شده تنگ برات دلم. قشنگم دختر ببينم رو تو اومدم«:گفت آورش عذب صداي همان با او

 ».نه يا است قشنگ خودت مثل جديدت زندگي
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 تو دزديده؟ رو ما اون دوني نمي تو مگه. زندگي كدوم پدر، گي مي چي« :گفتم و گرفت بغضم كم كم. گفت مي چي اون

 ».ببري خودت با رو ما بايد. بدي نجات رو ما بايد... بايد

 هم با تا اينجا اورده رو تو اون گي؟ مي تو چيه چرنديات اين دزدي؟ كدوم دخترم،«:گفت خنديد مي كه حالي در پدرم

 ».كنيد شروع رو جديدي زندگي

 ديدگانش از اشك كه نگريستم سحر به. بود پدرم او يعني. دادم تكان ناباوري با را سرم. بود كابوس يه شبيه بيشتر اين

 هم مرا. دزديده رو ما او... نيسشتيد متوجه چرا صبوري آقاي« :گفتم پدرم به آلودي بعض صداي با. بود شده جاري

 »!دزديده

 »هستي؟ اينجا هم تو سحر،« :بودگفت شده سحر متوجه تازه انگار كه پدرم

 با رو ما كه كنم مي خواهش ازتون و هستم من بله،«:گفت لرزيد مي پدرم توجهي بي از كه صدايي با بار اين سحر

 ».بدين نجات رو ما... ببريد خودتون

 شروع زندگيشو تا اينجا آده شقايق جان، سحر. بدم نجاتتان من كه هستيد اسير شما مگه« :وگفت خنديد ديگر بار پدرم

 ».كني كمكش بهتر هم تو كنه،

 فهموندم مي بيگانه اين به بايد و بود اي بيگانه او. نيست پدرم او كه شد باورم ديگه. كرد نگاهش مبهوت و مات سحر

 شما دختر من... نكن بدبخت رو ما پدر،« :گفتم گريه با و رفتم طرفش به لرزانم و سست گامهاي با. اسيريم اينجا ما كه

 كامران خدا به. پدر نباش خودخواه اينقدر... مجيد به... بيچاره سعيد به. كن فكر مادرم به خدا رو تو...  شقايق هستم،

 ».كنيد مي فكر شما كه نيست كسي اون

 رو تو كاموان همستم مطمئن. خوام رومي تو خوشبختي من دخترم،«:گفت نگريست مي كامران به كه حالي در پدرم

 رو زيبايي همه اين و تو لياقت مجيد. كرده تنت زيبايي لباس چه ببين. داره قشنگي خونه چه ببين. كنه مي خوشبخت

 ».شوي قانونيكامران همسر بايد تو. نداشت

 با كه حالي در. بود شده ضبط او در كامران حرفهاي كه نواري. زد مي حرف پدرم جاي شده ضبط نوار يه انگار... خدايا

 اسير اينجا منو چيزي چه خاطر به تو... تو... اومده روزت به چه... پدر«:گفتم بغض با دادم مي تكان را سرم افسوس

 »...حتي... حتي.كني نمي فكر هم سعيد به حتي تو! رونكردي مادر فكر حتي تو... تو. كردي
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 شاهد و كرد گوشمي موقع آن تا كه كامران. نشستم زمين روي و گذاشتم صورتم روي را دستهايم. نداد امانم گريه

 دست من به. كن ولم«:زدم فرياد و كشيدم را دستم خشم با كه كند بلند مرا خواست و گرفت را دستم بود ما گفتگوي

 ».بياري سرش رو بال اين توني مي تو فقط. انداختي روز اين به پدرمرا... تو... نزن

 بشوري، را صورتت و شوي بلند بهتره حاال. من نه انداخته، روز اين به مواد را پدرت« :گفت و كرد اي خنده كامران

 ».آد مي عاقد االن چون

 كه حالي در چي؟ براي عاقد... ولي. بودم شنيده درست يعني عاقد؟. نگريستم او به حيرت با حرف اين شنيدن از

 لرزان صدايي با بود شده گرد تعجب از چشمانم

 »چي؟ براي... عاقد...عا«:گفتم كامران به

 چي براي را پدرت كردي فكر. تو و من كردن عقد براي عاقد« :گفت و زد لبخند بود شده من حيرت متوجه كه او

 ».بدهد را تو عقد اجازه تا اينجا آوردم اونو عزيزم، نه ببيني، اونو فقط كه اينجا، آوردم

 خشكم چوب مثل. بود آمده بند نفسم و شود مي كنده جا از داشت قلبم. شوم بيهوش بود نزديك حرفها اين شنيدن با

 مي و شه مي راحت من خيال طوري اين. دخترم آره« :گفت و كرد اي خنده او. نگريستم رو پدرم درماندگي با. بود زده

 ».شه مي خوشبخت دخترم تنها دونم

 كه صدايي با و برخاستم جا از. نداشت رو كار اين اجازه ديگه پدرم. بود وحشتناك كابوس يه اينها نداشت، امكان اين

 »بكني؟ رو كار اين تا گرفتي چقدر پدر؟ چقدر«:گفتم بود نامفهوم

 »...من... دخترم زني مي چيه حرفها اين«

 خاطر به كه رحمي بي يه... ظالمي يه تو نيستي، من پدر تو. دخترم نگو من به« :گفتم و كردم قطع را حرفش عصبانيت با

 »بود؟ پول چقدر و مواد كيلو چند من ارزش بگو بار يه فقط... فروختي منو پول

 ».دادم ومواد پول اون به تو وزن هم«:گفت پدرم جاي به پيرون لحني با كامران بار اين

 دل اين تا گفتم مي چه ؟ گفتم مي چه ؟:گفتم مي چه بايد. نگريستم او به بود كرده پيدا شدت ام گريه كه حالي در

 .شد مي ساكت ام گرفته گر و ناآرام

 هر هم جا همين تا. كافيه اينجاست كه همين. نكنيد او با را كار اين صبوري، آقاي« :گفت پدرم به كنان گريه سحر

 »فهميد؟ مي. باشيد نگرانش شما خواد نمي ديگه. نداره طاقت ديگه اون كنيد باور. كافيه كرديد پدري چقدر
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 ماتم و بريزي اشك بيخود خواد نمي« :گفت تفاوتي بي با بود كرده كر را گوشهايش و كور را چشمانش پول كه پدرم

 هم حاال. كرد مي مخالفت و آورد مي بهونه الكي خانم شقايق كه بود زماني اون مال گريه. نيست گريه وقت االن.بگيري

 ».شده دردسر و آشوب اين باعث هم و كرد گرفتار رو تو هم چون. بخوره رو چوبش بايد

 بگو فقط اما بخورم، رو مجيد داشتن دوست چوب حاضرم من« :گفتم او به آميزي التماس نگاه با و نگريستم او سمت به

 دعا خوشبختيمون براي خودتو مگه... مگه پدر، نبودي تو مگه گذاشت؟ هم دست توي رو مجيد و من دست كه بود كي

. دارم احتياج خوشبختي اون به و مجيد به من... پدر. بگيري من از رو خوشبختي اون خواهي مي حاال چرا پس. نكردي

 ».نگير من از رو اينا خدا، رو تو

 دارم دوست. كنم جبران رو اشتباهم خوام مي حاال اما كردم، اشتباه موقع اوم« :گفت و كرد روشن رو سيگارش پدرم

 اوردن بدون دفعه اين خواد مي مي دلم. خوام مي ازت من كه بكني رو كاري كن گوش حرف و خوب دختر يك مثل

 ».بدي بله جواب كامران به اي بهونه هيچ

 و درمونه صداي با و نگريستم كامران به زد مي موج آن در التماس كه چشماني با. بود فايده بي پدرم به كردن التماس

 »فهمي؟ مي كامران. كنه مي نابود منو تو با كردن عقد. كن رحم من به تو كم دست« :گفتم لرزاني

 مكث از پس كامران. بودم شده گرفتار وحشتناكي كابوس در انگار. زد نيشخند و كرد نگاهم فقط جواب جاي به او

 ».نمونده عاقد اومدن تا چيزي بيا، من با و بشور را صورتت باش زود« :گفت كوتاهي

 ».كنم نمي رو كار اين وقت هيچ. آم نمي كجا هيچ تو با من«:گفتم گذاشتم مي عقب به قدم كه حالي در من

 ».منتظره هم به تو و من رسوندن براي يكي پايين اون چون نياي، توني نمي تو اما« :گفت و برداشت طرفم به قدم چند او

 اين با دوني مي... بيا بيرون فكر اين از كنم مي خواهش«:گفتم نگراني با و چسبيدم ديوار به رفتم مي عقب كه طور همان

 »بيفته؟ اتفاقي چه ممكنه تو كار

 مي خفه داشتم ادوكلنش تند بوي از. كرد زنداني دستش دو ميان منو و داد قرار طرفم دو را دستانش و ايستاد مقابلم او

 شقايق شد تموم ديگه. توست و من ازدواج اونم افته، مي اتفاق يه فقط« :گفت و شد خيره چشمانم به مستقيم او. شدم

 چسبيدي ديوار به كه االن مثل درست. بسته بن بودي كرده انتخاب من از فرار براي كه راهي. شد تموم چيز همه خانم،

 ».بياي پايين من با مجبوري و

 اين به مجبور منو توني نمي ميدوني خوب خودت« : گفتم قبل از تر لرزان صدايي با بودم چسبيده ديوار به حاليكه در

 ». كنم قبول همسري به رو تو نيستم حاضر قيمتي هيچ به من كني، كار



 

 

 كتابخانه نودهشتيا همتيهمتيهمتيهمتيزهرا زهرا زهرا زهرا     | شقايق شقايق شقايق شقايق داغ داغ داغ داغ 

W W W . ٩ ٨ I A . C O M  ١٠٨ 

 »؟ سحر آبروي قيمت به حتي« : گفت ميكرد نگاهم كه همانطور

 بار. شود هوش بي بود مانده كم.  نگريستم سحر به.  كرد لرزيدن به شروع بدنم و ريخت فرو دلم حرف اين شنيدن با

 كارها اين با بدون فقط...  مخالفي هنوزم ميگي؟ چي حاال ، خوب« : گفت جديت همان با كامران.  نگريستم را او ديگر

 ». ميكني تر مشكل رو وضع

. ميزد موج التماس و خواهش چشمانش در.  كردم نگاه سحر به باز ؟ گرفتم مي بايد تصميمي چه.  بود آمده در اشكم

 مي سرش باليي چه ؟اون چي سحر ولي...  برسد اش خواسته به او گذاشتم مي بود بهتر شايد. ميكردم چه بايد ، خدايا

 ، بودند مهم برايم دو هر. سحر آبروي از يا مجيد از يا ميگذشتم بايد. بود افتاده دردسر اين به من خاطر به و.  آمد

 ؟ ميكردم چه بايد خدايا

 باصداي.  گرفت صورتش مقابل را صورتم و گرفت را ام چانه زير ام رفته فرو فكر به بود شده متوجه كه كامران

 »ميكني؟ انتخاب رو كدو« : گفت محكمي

 ». بده من به ديگه فرصت يه« : گفتم ناتواني با بودم شده درمانده حسابي حاليكه در

.  دادي دست از رو خوب هاي فرصت تموم تو. نمونده باقي فرصتي هيچ ديگه« : گفت قاطعيت با و داد تكان را سرش او

 ». نگرفتم ازت هم رو حق اين تا بكني رو خودت انتخاب بهتره حاال

 دلش اشكهايم شايد. ميسوخت حالم به دلش شايد.  بود گريه فقط من جواب ، ميگفتم بايد چه آخه.  كردم سكوت باز

 خودت بازم كه بدون...  طور اين كه« : گفت و داد تكان را سرش چون. بود فايده بي ،انگار نه ، آورد مي رحم به را

 ». خواستي

 »...غالم... غالم« : زد داد و شد دور من واز

 مرا حاليكه در او. نگريستم كامران به نگراني با.  داشت زشتي چهره چه.  شد وارد هيكل قوي مردي دقيقه چند از پس

 و» . بگه بله شقايق جاي سحر و بگيري منو جاي تو قراره اينكه مثل.  عاقد پيش ببر رو سحر ، غالم« : گفت ميكرد نگاه

 »؟ نه مگه ، ميشوند خوبي زوج اونا«: گفت من به خطاب

 با و نشست زمين روي حالي بي با سحر.  ميكشيدم نفس سختي به و افتاد مي كار از داشت قلبم.  ميشنيدم چي ، خدايا

 چرا مياري؟ سرم رو بال اين داري كه كردم گناهي چه من.  نكن كارو اين خدا رو تو« : گفت كامران به التماس و اشك

 »؟ بدي ديو اين دست منو ميخواي
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 جيغي او كه گرفت را او دست سحر التماس و خواهش به توجه بدون غالم.  نميزد حرفي و بود كرده سكوت كامران

 نداشته كاري من به بگو.  ميكنم التماس بهت كامران. ببره منو نذار... خدا رو تو ، كن كمكم ، شقايق م: زر داد و كشيد

 ».باشه

 اين به ، نكن التماس من به سحر« : گفت و آمد من طرف به كامران اما ، ميزد داد و انداخت مي چنگ او دست به سحر

 ». بشه من عقد به راضي و بذاره كنار رو اش لجبازي بگو دلت سنگ دوست

 نگذارم اينكه براي التماس.ميزد موج خواهش و التماس چشمانش در. شد خيره من به اشك از خس چشماني با سحر

 به شتاب با.  باشم تفاوت بي ميتوانستم چطور. بگذر مجيد از من خاطر به بگويد نميتوانست او ولي ، برود آبرويش

.  باش نداشته كار او به پس. ميخواهي منو فقط تو« : گفتم اون به ميگريستم سختي به كه حالي در و رفتم كامران سمت

 ». كنه ول را او دست كه بگو ، ميكنم التماس بهت

 »؟ مقابل در و« : گفت و كرد نگاهم خونسردي با كامران

 با.  سحر يا مجيد ، دادم مي ترجيح بايد را كدام.  دوستم سحر و بود عشقم مجيد.  بگم ميتوانستم چه. نگريستم او به باز

 به و برگرفتم او از را نگاهم.  كند خارج ديو آن دست از را دستش تا ميكرد تقال او.  نگريستم سحر به اشكبار چشماني

 دردسر تو رو سحر ميخواي چرا آخه.  كن گوش وجدانت نداي به و بيا.  پايين بيا شيطان خر از« : گفتم و دوختم كامران

 ».گناهه بي او كه ؟ميدوني بندازي

 آبروي ارزش بي پسره اون خاطر به حاضري و كني نمي گوش وجدانت نداي به چرا تو« : گفت و زد خندي پوز كامران

 بخوام كه ندارم وجداني من. ببري رو دوستت

 »ببرش غالم«: گفت و كرد غالم به را رويش و» .مونم نمي جواب منتظر ديگه. كنم گوش اون صداي به

 خواست، مي كمك التماس با و كشيد مي جيغ سحر. كرد بلند زمين از را او و انداخت سحر پاي زير را دستش غالم

 بدتركيب كثيف حيوان اون بغل در را سحر وقتي. بود شده تموم چيز همه ديگه من براي. پيچيد مي سرم تو صدايش

 بگو فقط...  بخواهي تو هرچي...  بگي تو هرچي قبوله، باشه،«:  بزنم فرياد بلند كرد وادار منو اون آبرويي بي فكر ديدم

 ».كنه ول رو سحر حيوون اون

 ».كن ولش غالم،«:  گفت و زد پيروزي از حاصل لبخندي كامران
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 گوشه ناتوان باشد كرده فرار دشمن چنگال از كه گنجشكي مانند سحر. ايستاد اي گوشه و گذاشت زمين را سحر غالم

 مي«: گفت پيروزمندانه لحني با و گرفت را دستم كامران كه كنارش بروم خواستم. لرزيد خود به بيد مانند و نشست اي

 ».بدي عذاب قدر اين سحر و من به نه و خودت به نه باشي، خوبي دختر االن مثل پيش وقت خيلي از توانستي

 پاي همين خاطر به شدي ذله كني راضي منو بودي نتونسته اينكه از«:  گفتم عصبي صدايي با و كردم نگاهش تنفر با

 اين هم خودت. شدم نمي كار اين انجام به حاضر وقت هيچ نبود آبرويش و سحر خاطر به اگه. وسط كشيدي رو سحر

 ».دوني مي خوب رو

 تنها من. دارم وجود من فقط تو قسمت تو چون شدي، مي من مال باز نبود هم سحر اگه«:  گفت و زد نيشخندي باز

 ».مونم مي زندگيت تو كه هستم مردي

 در از باهم و گرفت زد مي چرت و بود ايستاده اي گوشه كه را پدرم دست بعد گفت، چيزي زكيه به و كرد رها را دستم

 ببخش منو«:  گفت ، ريخت مي اشك محابا بي سحر. گرفتم آغوش در را او و دويدم سحر طرف به سريع. شدند خارج

 ».كني قبول تو شدم باعث من...  بود من تقصير شقايق،

 تقصيري هيچ دوني مي خودت...  باش آروم سحر باش، آروم«:  گفتم گريه با كردم مي آروم رو سحر كه درحالي

 نبود، عاشقم كامران كاش. كني تحمل رو عذابي هرگونه بايد من خاطر به و مني دوست كه اينه تو گناه تنها. نداشتي

 كه حالي در. كردم جدا خودم از اونو بعد» .داد مي نجاتم رحمي بي همه اين از و كشت مي منو وقت اون. بود قاتلم

 ».بخند ديگه، باشِ زود...  بشم آروم من تا بخند نكن، گريه ديگه«:  گفتم كردم مي پاك را اشكهايش

 اين ديدن كه انگار. آمد زكيه موقع همان. كند جلوگيري اشكهايش ريختن از كرد سعي و داد تكان سر بغض ميان او

 مقابلم لباسي او. كند پنهان را خود غم كرد سعي زوركي لبخندي با اما بود، كرده غمگين حسابي هم را او ها صحنه

 قول به. بود شده تموم چيز همه ديگه. نبود فراري راه انگار شدم، خيره لباس به. بپوشم را آن خواست من از و گرفت

 تكان سر او. نگريستم سحر به. نداشتم را لباس گرفتن قدرت و لرزيد مي دستهايم. بودم رسيده بست بن به كامران

 خاك خروارها زير كردم احساس پوشيدم را آن وقتي و گرفتم رو لباس قدرت تمام با. برگرفت من از را رويش و داد

 پدرم رحمي بي بايد آره،. رسيده آخر به برايم چيز همه كه كردم مي باور بايد ديگه. آمد مي در سختي به نفسم. هستم

 .كردم مي باور رو تلخ سرنوشت بايداين كردم، مي باور رو

:  گفت شادماني و غرورو با او. بود زده حلقه چشمهايم در اشك. چشمهايم به زد زل و چرخيد دورم آمد كامران وقتي

 ».شي مي من مال ابد تا تو نميشه باورم بينم، مي خواب دارم انگار«
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 .باشم اون مال ابد تا كنم باور توانستم نمي هم من. انداختم پايين را سرم

 ».ماست منتظر وقته خيلي عاقد برويم، بايد ديگه«:  گفت كامران

 در و گرفت را دستم ام ايستاده هنوز ديد كه كامران. نداشتند رفتن قدرت پاهايم انگار ولي ، بروم دنبالش خواستم

 ».نيست اي فاصله شدن يكي تا بيا،«:  گفت كشيد مي خودش دنبال مرا كه حالي

 خيره من به آلود اشك چشمان با مان خانه در كه روزي ياد. انداخت مجيد ياد مرا او گريه. نگريستم سحر چشمان به

. روم مي دنبالش به ناتوان چگونه كه ديد مي و بود كاش. نشوم كامران تسليم وقت هيچ خواست مي من از و بود شده

 .برم پايين اون از ترسيدم مي كه بود شده پرتگاهي مثل برايم ها پله. كردم ترك را اتاق درمونده و نااميد

 ».داري برمي قدم خوشبختي سوي به تو نترس، عزيزم«:  گفت لبخند با و گرفت بازوهامو زير كامران

 .بشه خوشبختيم باعث تونه مي مرگ فقط حاال. گرفت زندگيمو تمام كارش اين با خوشبختي؟ كدام ، خوشبختي

 خوشحال دو آن. زد مي چرت و بود نشسته ديگري گوشه پدرم. نشست كنارم هم كامران. نشستم عاقد روي روبه

 .بودم رسيده دنيا آخر به انگار...  من اما ، بودند

 ».عزيزم بزن لبخند«:  گفت آرام و كرد من به نگاهي نيم كامران

 من حواس ولي كرد، خواندن به شروع عاقد. داد مي گريه طعم كه لبخندي. زدم لبخند ناچار به و كردم نگاهش بغض با

...  كاش گرفته، را جايش كامران فهميد مي كاش. گشت مي من دنبال اميدي چه با كه او...  او بيچاره. بود مجيد به فقط

 از رو مجيد هميشه براي كه بود واقعيت اين آره. ده مي دست از منو هميشه براي ديگه لحظه چند تا دانست مي كاش

 اين از منو تونستند نمي اونا ديگه. بزاره مجيد دست تو مرا دست تونست نمي هم سعيد حتي ديگه. دادم مي دست

 .كنند دور شوم تقدير

 »وكيلم؟«:  گفت عاقد شنيدم. آمدم خودم به پهلويم به كامران دست فشار با

 كه بغضي با. كرد مي منع نه گفتن از منو سحر ياد اما نه، بگم و بزنم داد تونستم مي كاش نه، بگم تونستم مي كاش

 »بله«:  گفتم بود كرده اشك از پر رو چشمهايم و لرزوند مي صدامو

 انگشتم كردم احساس. كرد دستم به زيبايي انگشتر كامران. شيند نمي من گوشهاي انگار اما زدند، دست زكيه و پدرم

 »كنيد امضا«:  گفت و داد دستم به خودكاري و گفت تبريك هم عاقد شكنه، مي اون سنگيني زير

. شدم مي خفه اتاق اون توي داشتم ، نداشتم طاقت ديگه. كردم امضا را دفتر پاي و گرفتم را خودكار حس بي دستهاي با

 از او به توجه بدون و شدم بلند جا از سريع كه بگه تبريك بهم و ببوسه منو خواست خنديد مي كه حالي در پدرم



 

 

 كتابخانه نودهشتيا همتيهمتيهمتيهمتيزهرا زهرا زهرا زهرا     | شقايق شقايق شقايق شقايق داغ داغ داغ داغ 

W W W . ٩ ٨ I A . C O M  ١١٢ 

 تخت روي را خودم يكراست و شدم اتاق وارد غالم به توجه بدون. رفتم باال ها پله از دوان دوان و گذشتم كنارش

 .كردم گريه وجود تمام با و انداختم

 »شقايق؟ شد چي«:  گفت و آمد سمتم به و شد نگران من ديدن با سحر

 .گريست آهسته و نشست اي گوشه آرام و نزد حرفي ديگر او. فهماند او به را چيز همه ام گريه هق هق

 چه اين«: زد فرياد بلند صدايي با. شد اتاق وارد خشمگين اي چهره با كامران و شد باز شتاب با در كه نكشيد طولي

 ».بودي داده قول من به تو كردي؟ بود كاري

 ».دوني نمي...  كردي كار چه من با دوني نمي تو...  بخندم...  برقصم برايت داشتي انتظار«:  گفتم عصبانيت با

 رو، پاك عشق يه من. كنه مي عاشق يه كه كردم رو كاري همون دونم، مي... كردم كارت چه«:  گفت عصبانيت همان با

 »نيست؟ بس برات اينا دادم، بهت رو عاشق قلب يه

 من به زور به تو ، خواستم نمي رو اينها من. خوام نمي رو قلب اين...  رو عشق اين خوام، نمي من«:  زدم فرياد گريه با

 ».كردي انتخاب به مجبور منو فهمي؟ مي دادي،

 كن بس«:  گفت زد مي فرياد خشم با كه حالي در آوردم، پايين تخت از و كشيد را دستم و آمد طرفم به عصبانيت با او

 انگشتر اون بكن، دستت توي انگشتر اون به نگاه يه. شده تموم چي همه كه كني قبول خواي مي كي آخر، كي تا شقايق

 ».هميشه براي فهمي؟ مي هميشه، براي... شدي من زندگي وارد و شدي كنده ات گذشته زندگي از تو كه ده مي نشون

 اين«:  گفتم. كردم پرت اي گوشه به محكم و كردم خارج دستم از را آن نفرت با و كردم انگشتر به نگاهي عصبانيت با

 ».كنم مي نگاهش وقتي خوره مي هم به حالم اين، از هم

 به محكمي سيلي خشم و عصبانيت همان با چون نداشت، من از برخوردي چنين انتظار انگار كرد، نگاهم خشم با او

 از. كرد بلند زمين از مرا پيچيد مي دستانش دور رو موهايم كه حالي در و آمد طرفم به. شدم زمين نقش كه زد صورتم

 هست اينكه از رو اوضاع كن، گوش خوب«:  گفت لرزاند مي رو تنش تمام عصبانيت كه او اما شد، بلند جيغم درد زور

 ».كن دستت تو و بردار رو انگشتر اون و برو زود شقايق، نكن بدتر

 ».آد مي بدم انگشتر اون از و تو از من«:  گفتم سوخت مي ام گونه و بود گرفته درد شدت به سرم كه درحالي

 مرا و» .بكني رو كار اين بايد بياد بدت چه و بياد خوشت اين از چه«:  گفت تر خشمگين و گرفت تر محكم را موهايم او

 »بدارش گفتم، چي فهميدي«. داد هل انگشتر سوي به
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 و آمد سمتم به بود كرده اش كالفه من لجبازي كه كامران. كرد مي بيشتر را نفرتم نگينهايش برق. شدم خيره حلقه به

 »...  وگرنه بردار«:  گفت بلندي صداي با

 ».كنه كار اين به مجبور مرا تونه نمي قدرتت و پول ديگه اينجا چي؟ وگرنه«:  گفتم و كردم قطع را حرفش عصبانيت با

:  گفت افتاد جانم به لگد و مشت با كه حالي در بعد» .اسيري من چنگ در هنوز كه دم مي نشون بهت«:  گفت فرياد با او

 »...  كني دستت بايد برداري، اونو بايد تو«

 خوردن سيلي طاقت كه اوني سعيد، كاش. داد مي صدا استخوانهايم او لگد و مشت زير. زد مي رحمانه بي چقدر خدايا،

 .شوم مي له كامران لگدهاي زير چطور كه ديد مي و بود اينجا نداشت مرا

. انداختش زمين به و زد كنار را او لگد و مشت با كامران كه انداخت رويم را خودش و آمد طرفم به و نياورد طاقت زكيه

 نيستي عاشق تو«:  گفت گريه با انداخت مي رويم را خودش كه درحالي و آمد طرفم به شتاب با اوضاع ديدن با سحر

 عشقش شه نمي حاضر كه واقعي عاشق. زدي نمي وحشيانه طور اين اونو وقت هيچ بودي اگه نيستي، عاشق كامران،

 ».نيستي عاشق تو ديدي بود، شقايق با حق ديدي پس زني، مي اونو داري تو ولي بشه، ناراحت

 .كنه نگاه من به و برداره دست من زدن از شد باعث بودم كامران لگد و مشت زير كه حالي در سحر حرف اين

 ».زندت نمي ديگه...  شد تموم«:  گفت و كشيد آغوش در مرا گريه با سحر

 .آمد مي در سختي به نفسم ميرم، مي دارم كردم احساس

 ته از درماندگي سر از كه صدايي با. كوبيد ديوار به محكم عصبانيت با و كرد مشت را دستش من ديدن با كامران

 ».كنه دستش رو انگشتر اون بگو خدا رو تو«:  گفت آمد مي در حلقش

 ».كن نگاه است، دستش توي«:  گفت و كرد جانم نيمه دست به سريع و برداشت را انگشتر شتاب با سحر

 زور از. رفتم مي هوش از داشتم كرد، بلند زمين از مرا سحر. نگريست من به اش درمانده نگاه با و برگشت سمتم به او

 .نفهميدم هيچي ديگه و رفتم حال از برداشتم قدم يه تا و برم راه نتونستم درد

 

 مي گريه آهسته و بود ايستاده كنارش هم زكيه. ديدم سرم باالي گريان و نگران را سحر كردم باز را چشمهايم وقتي

...  كرد باز چشماشو شقايق«:  گفت و نگريست كامران به خوشحالي با ام كرده باز را چشمهايم ديد وقتي سحر. كرد

 ».شكر رو خدا«:  گفت و دوخت من به را نگاهش بعد» .كن نگاه

 ».بيفتم پس بود نمونده چيزي اومدي؟ هوش به آخرش«:  گفت كه شنيدم را كامران صداي طرف آن از
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 سحر به. زد حلقه چشمهايم در اشك او ديدن با. كرد مي نگاه مرا غمگين و پريشان اي چهره با كه ديدم را او

 »كنه؟ مي درد هنوز بدنت خوبه؟ حالت«:  گفت دلسوزي با او. نگريستم

 ».باش آروم بده، برات نكن، گريه«: بگويد سحر شد باعث همين. شدند سرازير اشكهايم

 ».بگو داري درد هنوز اگه«:  گفت نگراني با كامران

 ».برو...  بزار تنهام«:  كردم زمزمه لب زير و كرد قطع را حرفش رمقي بي صداي با

 و» .رم مي باشه«:  گفت و داد تكان را سرش كوتاهي مكث از پس و دوخت فروغم بي چشمان به را نگاهش كامران

 .شد خارج اتاق از سريع

 .بود گذاشته قلبم به كامران كه دردي بود، دلم درد نبود، جسمي درد من درد اما داد، مي ماساژ را بدنم آهسته سحر

 نمي چيز هيچ. بود افتاده برايم كه وحشتناكي اتفاق ياد بودم، ديروز ياد به هنوز اما بود، شده كم بدنم درد بعد روز

 .كردم مي فكر نامعلومم سرنوشت به و بودم كرده كز اي گوشه فقط بخورم، تونستم

 من به جوري خواست مي. رسيده آخر به دنيا من براي كنه باور خواست نمي. بدهد ام دلداري كرد مي سعي سحر

 مي شقايق،«:  گفت بود دوخته من به را نگاهش كه درحالي. نبود بردار دست او. هست آينده به اميد هنوز كه بفهماند

 از روزي يه مطمئنم نيست، غيرممكن. بپذيري رو جديد رايطش بايد كني، يكي واقعيت با رو خودت بايد اما سخته، دونم

 كه شده ثابت من به و دوني مي خودت. بشي مهربون كامران با كني سعي روز اون تا بايد تو و شيم مي آزاد اينجا

 ».داده گوش حرفات به بيشتر بودي مهربون اون با تو هروقت

 چه و كيه اون رفته يادت نكنه سحر؟ گي مي چي فهمي مي هيچ! باشم؟ مهربون«:  گفتم و كردم نگاه او به تعجب با

 ».آورده سرمون باليي

 كاري هيچ تو كنه، عروسي تو با بخواد اون اگه كه كن فكر اين به اما نرفته، يادم نه،«:  گفت و داد تكان را سرش سحر

 مي باطل هم عقد اين بشيم آزاد ما اگه شقايق، بكن رو فكرش...  بياري بيرون فكر اين از اونو بايد تو. بكني توني نمي

 ».شه

 .كردم مي كار چه بايد وقت اون راستي به. بودم نكرده فكر موضوع اين به. كردم نگاهش نگراني با

 كه وقتي تا. نره موضوع اين دنبال فكرش كه كني رفتار خوب باهاش قدر اون بايد تو«:داد ادامه نگرانيم ديدن با سحر

 اين كنيم پيدا نجات ما اگه كردي فكر هيچ. بده نجات رو ما يكي كه زماني تا بدي حرفش به گوش مجبوري اينجايي

 ».شه مي باطل هم عقد
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 بود گرفته بغضم كه درحالي و» .رسه نمي ما داد به كس هيچ اينجا... ما نجات تا كو حاال«:  گفتم و زدم تلخي نيشخند

 داري دوستش كه رو كسي بخواهد كه نداري كامران تو سحر،. بدم اميد خودم به و باشم تو مثل تونم نمي من«:  گفتم

 مي وگرنه. بفروشه رو تو خودش نوش و عيش براي بخواد كه نداري من پدر رحمي بي به پدري تو. كنه جدا ازت

 ». رو چيز همه باختم، رو چيز همه من. گم مي چه من فهميدي

 بود پيدا آن در بغض هاي رگه كه صدايي با و گرفت دست در را دستم سحر. شد جاري هام گونه روي اشكهايم باز

 نكرده، اسير مرا كامران مثل جالدي و ندارم تو پدر رحمي بي به پدري من. گي مي راست... شقايق توست با حق«:  گفت

 و باشي محكم بايد تو. شود مي بدتر بلكه شه، نمي عوض چيز هيچ كردن بغل غم زانوي و خوردن غصه با كه بدون اما

 اونو محبت با ، برعكس بلكه سرسختي، معني به نه جنگ ، بجنگ كامران با. ندي نشون ضعف خودت از اون مقابل در

...  كني دور اون از رو خودت توني مي رفتار اين با شقايق. كني پيدا را ضعفش نقطه بايد. كن در ميدون از و بكش

 ».كن قبول شده كه هم رفاقتمان خاطر به. بار همين فقط كن، گوش حرفم به بار اين كنم مي خواهش

...  يعني كردم، مي قبول بايد يعني. كنم كار چه بايد دانستم نمي. نگريستم بود زده حلقه اشك آن در كه چشماش به

 عجيب مرا چشمها آن. بگويم نه چشمها آن به آمد نمي دلم...  اما نبود ممكن كار اين...  اما شدم، مي مهربون اون با بايد

 .انداخت مي مجيد ياد

 ».است فايده بدون اما قبول، سحر، باشه«:  گفتم او آرامش و سحر خاطر به اما ، نبودم راضي كار اين به گرچه

 ».،ممنونم شقايق ممنونم ازت«:  گفت و بوسيد را ام گونه خوشحالي با سحر

 سحر كه نشست لبانم روي رنگي كم لبخند حرفها اين به اميد با. بود كرده روشن دلم در كوچكي روزنه سحر حرفهاي

 .شد خوشحال ديدنش با

 نشست مي كه حالي در و آمد سمتم به كرد مي نگاه مرا كه طور همان. شد اتاق وارد كامران و شد باز در موقع همان

 »خوبه؟ حالت«: پرسيد آرام

 ».خوبم آره،«:دادم جواب پس باشم، خوب او با بودم داده قول سحر به. انداختم پايين را سرم

 ».ببينه رو تو خواد مي رفتن از پيش اما. بره خواد مي پدرت شقايق،«:  گفت لحن همان با او

 بره، بگو بهش. نيست من پدر اون«: گفتم بود تنفر از پر كه صدايي با. گرفت رو وجودم تمام خشم پدر، نام شنيدن با

 ».ببينمش خواد نمي دلم
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 ببينه خواد مي است، نگرانت او اما هستي، عصبي تو االن عزيزم،«: گفت بود مشهود صدايش در كه آرامشي با كامران

 »چطوره؟ حالت

 سرم رو بال اون داشت كه موقع اون! باشه نگرانم كه افتاده يادش حاال شده؟ چي نگران«:  گفتم و زدم عصبي نيشخندي

 ».نيست نگرانم اون ، نه...  حاال نبود، نگرانم آورد مي

 كند گوش من اعتراض به اينكه بدون و »كردم قبول منم. ببينه رو تو خواسته من از هرحال به«: گفت و زد لبخند كامران

 ».بياد بگو«: گفت و كرد سلمان به رو

 .كنم نگاهش نتوانستم من اما ، آمد اتاق به پدرم بعد دقيقه چند

 »خوبه؟ حالت دخترم،«:گفت كشدارش لحن همان با او

 .ندادم را جوابش اما گرفت، حرصم دخترم كلمه شنيدن از

 ».بشي خوشبخت كه خوام مي خدا از«: گفت دوباره او

 مجيد كنار كه موقعي. بود كرده برايم رو دعا اين هم ديگه بار يك اون. شد جمع چشمانم در اشك دعا اين شنيدن با

 ... حاال اما بودم، نشسته

 تو دختر من كن، ولم«: گفتم عصبانيت با و كشيدم بيرون دستش از را دستم سريع گرفت، را دستم و آمد نزديك او

 ».كارت پي بري بهتره. نيستي من پدر هم تو نيستم،

 ».كني مي دعا منو كه رسه مي روزي ولي زني، مي رو حرفها اين عصبانيت روي از و ناراحتي االن«: گفت و زد لبخند پدرم

 گرفته، ازم منو چيزِ همه كه بشم كسي زن شدي باعث گرفتي، عشقم از منو تو. كنم مي دعات آره،«: گفتم بغض با

 تونم نمي ديگر چون برو، كنم، مي دعات كردي حقم در كه ظلمهايي اين خاطر به. رو تو حتي آرزوهامو، خونوادمو،

 ».كنم تحمل رو تو بودن

 ».كن صبر«:  گفتم دوباره كه رفت در طرف به بزند حرفي اينكه بدون پدرم

 بهش ديدي رو مادر اگه«: گفتم بود سرازير چشمهايم از اشك كه حالي در و بغض با. دوخت من به را نگاهش و ايستاد

 اين بگو. نياد من دنبال ديگه بگو بهش ديدي رو سعيد اگه. كردي عوض كامران گنج با رو اش ساله هجده گنج كه بگو

 دل در تو عشق...  كه بگو بهش ديدي رو مجيد روزي يه اگه. بزاري كامران دست تو منو دست تونستي كه بودي تو

 اونا اگه. سوزونديش و زدي آتيش اونو عشق كه بودي تو بگو بودي، گرفتنش آتيش شاهد تو كه بگو و سوخت شقايق
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 ميان را سرم كه درحالي و» .بخشمت نمي وقت هيچ كه بدون ولي برو، حاال...  بگو بهشون رو حرفها اين ديدي رو

 .كردم خالي را بغضم گرفتم دستهايم

 .شد خارج در از و» .خداحافظ«:گفت تفاوتي بي با بياره رحم به رو دلش و بذاره روش اثري حرفها اين اينكه بدون پدرم

 خداي نه. بودم ارزش بي او براي حد اين تا يعني داشت، ارزش حد اين تا او براي پول و مواد يعني. بود رحم بي چقدر

 .شد مي تمام كابوسها اين كاش من،

 را دستهايم عصبانيت با. كشيد كنار صورتم مقابل از را دستهايم و نشست كنارم كامران گريستم مي كه طور همان

 ».بذار تنهام كنم مي خواهش بذار، تنهام. توست تقصير اش همه كن، ولم«:گفتم و كشيدم

 ».باش آروم و نكن گريه فقط... رم مي ، باشه«:گفت و كشيد سرم روي مهرباني با را دستش او

 و شدم بلند كنارش از. نداشتم احتياجي او دلداري به من اما بده، دلداري مرا خواست مي او. چيست قصدش دانستم مي

 بي تو...  تو كردي، نمي ظلم من به نكنم گريه خواستي مي اگه...  باشم آروم خواستي مي تو اگه«:گفتم عصبانيت با

 قابل تو كار اين... نكردي رحم هم سحر به حتي تو. كردي انتخاب من از گرفتن انتقام براي رو راه ترين رحمانه

 ».نيست بخشش

 باقي برايم ديگري راه...  اما داري، حالي چه فهمم مي«:گفت رفت مي پنجره كنار كه درحالي و شد بلند جايش از او

 ».بودي نگذاشته

 من پدر سنگدلي به پدري چون ندادي، دست از عشقي اينكه خاطر به بفهمي، منو حال توني نمي تو نه،«: گفتم گريه با

 ».بفهمي منو توني نمي تو. كشي نمي عذاب دوريشان از و نيستي خبر بي برادرت و مادر از من مثل چون نداشتي،

 توي شايد«: گفت خورد مي پنجره به شب سياهي در كه كرد مي نگاه باران بارش به كه درحالي و كشيد آهي كامران

 ».ديدم رحمي بي تو مثل هم من چون كنه، مي درك رو تو كه باشم كسي تنها من جمع اين

 كردي؟ تحمل رو ظلمي چه ديدي؟ رحمي بي زندگيت توي تو نزن، دار خنده حرفهاي«:گفتم و زدم عصبي نيشخندي

 ».نداريم هم به شباهتي هيچ چون كني، درك منو توني نمي پس. آوردي دست به پول با يا زور با خواستي كه هرچي

  و گذاشت ام شانه روي را دستش آهسته بود شده من عصبانيت متوجه كه سحر

 ".شقايق باش آروم ": گفت
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 پول با يا زور با رو تو اگه. شقايق دوني نمي هيچي تو ":گفت آمد مي سمتم به كه حالي در.  شد خيره من به كامران

 تو مثل من...  من.  باشم داشته توانستم مي كه بودي كسي تنها چون.  داشتم احتياج بهت كه بود اين خاطر به آوردم

 ".شده خالصه تو داشتم در من دلخوشيهاي تمام.  باشم دلخوش آنها به كه نداشتم اي خانواده

 گرنه و ببيني محبت اونا از كه نداشتي مادري و پدر.  نداري اي خانواده دونم مي ":گفتم كردم مي نگاه را او كه حالي در

 ".ظالمي و سنگدل قدر اين كه است خاطر همين به شايد.  كردي نمي گدايي رو محبت قدر اين

 بس خدا رو تو.  شقايق كن بس ":زد فرياد عصبانيت با كوبيد مي ديوار به را مشتش كه حالي در و شد عصبي كامران

 .زد تكيه ديوار به و گرفت دستهايش ميان را سرش و ".كن

 ؟ دوني مي چي من زندگي از تو آخه ":گفت و شكست را آن ناتوانش صداي با او كه شد حاكم ميانمان كوتاهي سكوت

 ".زني مي حرف اونا مورد در رحمانه بي قدر اين كه دوني مي چي ام خانواده از

 مادرم ، پدرم بداني خواهي مي ؟ درآورده روز اين به منو چيزي چه بدوني خواهي مي ":گفت و شد خيره من به كامران

 پدري.  صميمي و گرم خانواده يه. داشتم خانواده تو مثل هم من. كن گوش خوب پس هستند؟ كجا خواهرم تنها و

 ديد مي مرا وقت هر.  كنه حفظت خدا: گفت مي و كرد مي بلند آسمان به رو سرش ديد مي منو وقت هر كه داشتم

 بود، بهترين دنيا تو كه مادري داشتم، مادر تو مثل هم من.  كرد مي ذوق و شد مي جمع چشمانش در خوشحالي اشك

 ، آره.  رفت مي ام صدقه قربان بار هزار و كرد مي نثارم صلوات و دعا هزار ديد مي مرا وقتي. داشت وااليي جاي قلبم تو

 اما.  داره دوست تورو خيلي كنه مي فكر سعيد. بوديم مثال فاميل توي.  پرستيدمش مي كه داشتم خواهري روزي منم

 مرگ حد سر تا رو خواهرش كه اونه فقط دنيا تو كرد نمي ادعا ديگه وقت اون ديد مي رخساره به رو منو عشق اگه

 داشتم دوست را پدرم. پرستيدم مي اونو ولي.  داشتم دوست را مادرم. بود ام هستي تمام رخساره من براي. داره دوست

 ".بود چيزم همه.  بود نفسم اون اما

 .كرد پاك را اشكهايش و فشرد را دستم او. نگريستم سحر به. بود گرفته بغضش. كرد سكوت كامران

 خواستگارش خواستم مي. كنم پا به خون خواستم آمد خواستگار برايش وقتي ":داد ادامه و خورد فرو را بغضش كامران

...  نه بود، شده عاشق او اينكه براي نه. شد خراب سرم رو دنيا دارم دوستش داداش: گفت رخساره وقتي اما. بكشم رو

 زندگي و كنه ازدواج بايد او كه كنم باور را واقعيت اين خواستم نمي. بودم شده دار غصه رفت مي پيشم از بايد اينكه از

 تا... خنديدم مي و بودم شاد هايش خنده خاطر به و او خوشحالي خاطر به اما. بودم غمگين همين خاطر به. بده تشكيل

 چهار اين در. بودم خوانده درس كانادا در سال چهار تحصيل براي.  بودم رسيده راه از تازه. رسيد لعنتي روز آن اينكه
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 رو اونا و بيايم ايران به زودتر خواستم مي. گذارندم موفقيت با را واحدهايم مادرم و پدر و رخساره ديدن عشق به سال

 دانشكده رخساره رسيدم خونه به وقتي. كنم غافلگير رو اونا خواستم مي. رسم مي كي ندادم اطالع اونا به بار آن. ببينم

 دوريش طاقت ديگر اينكه هم و كنم غافلگيرش هم تا بروم دنبالش روز آن خواستم ، نامزدش مازيار، از بنابراين. بود

 اومد بيرون دانشكده در از اينكه تا كردم مي شماري لحظه ديدنش براي. رفتم دنبالش ساعت سر بنابراين. نداشتم رو

 جا من ديدن از.  ديد مرا و برگشت صدا سمت به خيابون طرف آن از... رخساره: زدم فرياد خوشحالي با ديدنش با

 سمتم به ماشينها به توجه بدون.  دويد سمتم به خوشحالي چه با دوني نمي ، هستم خودم شد مطمئن وقتي اما خورد

 رخساره، زدم داد ماشين ديدن با.  آمد مي او سمت به وحشتناكي سرعت با مشكي بنز يك ديدم ناگهان كه دويد

 نمي باورم.  شد زمين نقش و كرد اصابت ماشين به مرتبه يه كه بود من به حواسش او اما... نيا...  كن صبر... ماشين

 خيابون وسط اونو وقتي. بودم شده فلج انگار بود، زده خشكم من اما دويدند او سمت به همه ديدم مي خواب انگار... شد

 در را او. نشنيدم جوابي اما. كردم صدايش بلند صداي با. دادم تكونش و رفتم سمتش به ناتواني با ديدم خون غرق

 ، ديد وضع اون تو رو رخساره و منو مازيار وقتي.  بردمش خونه به ها ديوونه مانند وضع همان با و گرفتم آغوش

 انگار كرد، مي نگاهش مبهوت و مات او خواباندم مقابلش رو رخساره وقتي. كرد نگاه رو ما ناباوري با و زد خشكش

 بي پيكر به فقط من اما كوبيد، مي سرش بر پدرم. كشيد مي فرياد. زد مي جيغ مادرم. كرد نمي باور ديد مي را آنچه

 ".من احمقانه كار خاطر به. بود مرده من خاطر به اون. بودم شده خيره رخساره جان

 اش گونه روي چشمش گوشه از كه اشكي قطره. كند اش خفه خواست مي سنگينش بغض. كرد سكوت دوباره كامران

 اونو وقتي ":گفت آلودي بغض صداي با. بود زده حلقه اشك آن در كه نگريست ما چشمان به و كرد پاك را غلتيد مي

 من تقصير اش همه. بود كرده تن بر سفيد كفن عروسي سفيد لباس جاي به اون. شد تار و سياه برام دنيا كردند خاك

 اتاق تو خودمو و نبخشيدم رو خودم وقت هيچ بعد به روز اون از.  بشم او مرگ باعث روزي كنم باور توانستم نمي. بود

 داغ اون از بعد مادرم. كردم مي عذرخواهي اونا از و كردم مي بو را وسايلش تمام يادگارهاشو، تمام. كردم حبس اون

 كارهايت اين با.  نداشتي گناهي كه تو بوده، خدا خواست ":گفت مي و داد مي دلداريم مدام. نداشت مرا نابودي تحمل

 پدر حرفهاي به توجه بدون.  بودم داده دست از رو فهمم قوه. شنيد نمي گوشهايم من اما... كشه مي عذاب رخساره روح

 اين. كردم مي گريه و نشستم مي بودم داده دست از رو رخساره كه خيابوني همون وسط رفتم مي روز هر مادرم و

 ديوونه. بودم ديوونه من گفتند، مي راست خوب ديوونه، گفتند مي من به همه بود، تحمل قابل غير مادرم براي اوضاع

 همين به و نداشت مرا ديوونگي تحمل ديگر رخساره داغ از بعد اون. كند باور اينو توانست نمي مادرم اما. خواهرم
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 پدرم مدت اين طي. كرد تر داغون رو من و شد وارد من به كه بود ديگري ضربه او مرگ. مرد و كرد سكته اونم خاطر

 كه سياهي دنياي از منو و كنه عوضم كرد سعي. كنند بستري بيمارستان در منو نداد اجازه حتي. نذاشت تنهام اي لحظه

 روز هر نتونم ديگه من كه جايي خريد، خانه دوري جاي و فروخت را خانه پدرم.  بكشه بيرون بودم ساخته خودم براي

. گفت مي آينده از و زد مي حرف من با مدام. كرد پنهان رو رخساره و مادر يادگاريهاي تموم... برم تصادف محل به

 خندون و شاد پسر او ديگه اما. گردم باز خودم حال به و بيام بيرون زجرآور حالت اون از من تا كشيد طول سال چهار

 اونا همه از و شدم نمي حاضر فاميل مهموني و جشن در جمع، از فراري و گير گوشه بودم شده پسري. نبودم گذشته

 تو و هستي خواهرت قاتل تو كه بگويند من به خواهند مي نگاهشان با نوعي به همه كردم مي احساس.  بودم گريزان

 شرم چشمها او به كردن نگاه از. نكردم نگاه پدرم چشمان به امروز همين تا من...  من... شدي مادرت مرگ باعث

 ".دارم

 ادامه براي كرد تشويقم مدام پدرم ":گفت و نوشيد آب اي جرعه كشيد، صورتش به دستي و كرد سكوت كامران

 پيش بار، آخرين براي گرفتم تصميم كه پروازم به بود مانده روز يك درست. كردم قبول منم.  بروم خارج به تحصيل

 تحمل بهتر را غربت غم طوري اين.كنم خداحافظي دو آن با و بروم رخساره و مادر مزار سر كنم ترك را ايران اينكه از

 شدم مي رد اونجا از داشتم. كردي مي عبور تو كه گذشتم مي خياباني همان از بايد اونا مزار سر به رفتن براي. كردم مي

 اون. بوديد بگوبخند مشغول سحر و تو. زدم ترمز روي اختيار بي و لرزيد دلم تو ديدن با.  افتاد تو به چشمم ناگهان كه

 زير... انداخت اون مهربون چشمهاي ياد منو معصومت و قشنگ چشمهاي. انداخت رخساره ياد منو شيرينت هاي خنده

 زير رو اونا كردي مي سعي تو و داد مي تكون موهاتو باد وقتي دوني نمي. درخشيدي مي الماس مانند خورشيد نور

 ".كنم ترك رو ايران نتونستم ديگه كه ربودي را دلم چنان تو. بودي شده ديدني و جذاب چقدر كني پنهون روسري

 تو با زيادي شباهت من ديدي ":گفت و انداخت من به نگاهي كامران.  رسيد مي گوش به پنجره پشت از باد صداي

 حاال. خواهرم مادرم،. دادم دست از را همه...  من اما داري رو كوچولو اميد و مادرت و سعيد ديدن اميد هنوز تو. دارم

 ".مونده برام پدرم فقط

 محبت من ":گفت و گرفت دست در را دستم و آمد كنارم كامران. بود كشيده عذابي چه بيچاره برگفتم، او از را نگاهم

... برد بين از رو اونا روزگار رحم بي دست ولي داشتم، دنيا خوبيهاي تمام مهربوني به اي خانواده من. كنم نمي گدايي رو

 منو كردي نمي سعي و نبودي نامهربون من با وقت هيچ دونستي مي اگه. داري زندگيم تو نقشي چه دونستي مي كاش

 ".كني ترك
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...  دانم مي من ":گفت باز كوتاه مكثي از پس. كند خالي يكجا را دلش حرفهاي تمام خواست مي انگار. كرد سكوت او

 تو...  تو اما دادم، فرصت تو به. بودم مهربون تو با من.  خواستي خودت اما كني، مي تحمل زجري چه تو دانم مي

 بهت.  گرفتم تو از را او من و بود اميدت تمام مجيد دونم مي. باشي داشته دوست منو نخواستي. كني باور منو نخواستي

 شوم، مي ديوونه بگيره من از لحظه يك براي را تو بخواهد كسي روز يك اگه چون باشي، نامهربون من با دهم مي حق

 ".مازيار مثل درست

 يعني ":گفت داشت گلو در كه بغضي با سحر بار اين بود؟ ديوانه مازيار يعني.  شدم خيره او به آلودم اشك چشمان با

 "شده؟ ديوونه مازيار

 بر رو رخساره عكس اون. شد ديوونه ماجرا اون از بعد آره، ":گتف. شد خيره نامعلوم اي نقطه به و كشيد آهي كامران

 مي شما. آد نمي پيشم ديگه و كرده قهر من با اون ، نديدي رو خانم اين: گفت مي رسيد مي كسي هر به و داشت مي

 مدتي از پس. كردند مي اش مسخره و. خنديدند مي بهش كنند همدردي او با اينكه جاي به مردم... كجاست اون دونيد

 دود مي بود آسايشگاه حياط در كه استخري سمت به روز يه اينكه تا بود بستري اونجا سال دو. بردند آسايشگاه به را او

 در. پيشت بيام من تا كن صبر. نري پيشم از ديگه بده قول... اومدي آخرش هستي، اينجا تو رخساره: زند مي فرياد و

... شه مي خفه و كنه مي گير لجن توي سرش بوده لجن از پر استخر ته چون... آب وسط پريد مي دويد مي كه حالي

 عكس قاب هنوز كه حالي در. بود مرده مازيار و بود شده دير خيلي ديگه كه فهمند مي وقتي پرستارها و نگهبانها

 مي عذاب خيلي اون شد، راحت ديگه بود گفته مازيار خانواده و پدرم به او پرستاران از يكي... بوده دستش تو رخساره

 با اونو و پيشش بيايد خواست مي عكس از. كرد مي عذرخواهي اون از و زند مي حرف عكس اين با شب هر.  كشيد

 ".مرد عشق با و كرد زندگي عشق با كه بود اي ديوانه اما بود، ديوونه گرچه ببره خودش

 ":وگفت كرد پاك را غلتيد مي هام گونه روي آهسته كه اشكهايم دستش با و دوخت من به مستقيم را نگاهش كامران

 درك منو خوام مي ازت. رسم مي مرگ به من نباشه عشق اين اگه داد نجات مرگ قدمي يك از منو تو عشق ، شقايق

 اما.  كنه نمي غمگين رو عشقش وقت هيچ عاشق. بود سحر با حق... خوام مي معذرت ازت امروزم رفتار خاطر به... كني

 ".بخير شبتون ":گفت و شد بلند كنارم از ".كني فراموش چيزرو همه خوام مي ازت. كردم تو با اون از بدتر كاري من

 افسوس با او. نگريستم سحر به و كردم پاك را اشكهايم آهسته.  شد خارج در از و گفت چيزي زكيه به شب هر مثل او

. باشد داشته را گذشته اين كردم نمي فكر وقت هيچ. بود تلخي سرگذشت ":گفت غمگيني صداي با و داد تكان سر
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 اونا جاي مجيد و من كاش حالشون، به خوش ":گفتم.شدم خيره نامعلومي ي نقطه به و برگرفتم سحر از را نگاهم

 "است؟ تر خوشبخت من از رخساره كني نمي فكر. كنه جدا هم از رو ما تونست نمي كس هيچ ديگه وقت اون بوديم،

 بدون ، نويسه مي رو اون اي ديگه كس چون كنيم، دخالت توانيم نمي سرنوشتمون تو ما ":گفت و گرفت را دستم سحر

 ".نابوديم گرنه و برويم پيش زمونه با بايد ما. كنه توجه احساسمون به و دلمون به اينكه

 مي را خودش كار ما به اعتنا بدون چون رفتيم، مي پيش زمونه با بايد. بود سحر با حق. دادم تكان را سرم و كشيدم آهي

 اون.  سوخت مي حالش به دلم چرا دونم نمي. داشت انگيزي غم سرگذشت كه راستي.  كامران سرگذشت مثل كرد،

 ".بشه اي ديگه آدم اون شدند باعث كه روزهايي. بود گذاشته سر پشت رو بدي روزهاي

 كرد، مي گريه كامران سرگذشت براي هم آسمان شايد. باريد مي هنوز. نگريستم پنجره به و كشيدم دراز تخت روي

 در كه ببار ابر، اي ببار: كردم زمزمه لب زير آهسته و كشيدم آهي. كنم پيدا من بود قرار كه سرنوشتي براي شايد يا

 صدا هم تو با هم اونا شايد كن، گريه.  است زياد خيلي شده داغدار روزگار دست از كه دلهايي پيكر و در بي شهر اين

... ابر اي كن گريه پس. داشت ديگري رنگ تو دنياي كاش.  برسه خدا به و عرش به هاتون گريه هق هق صداي و بشن

 .كن گريه

 .كشيدم سرم روي رو پتو و كردم پاك رو غلتيد ام گونه روي آهسته كه اشكي قطره

 9 فصل

 از شايد دانم نمي.  بودم موفق هم حدودي تا. باشم مهربان كمي كامران با كه كردم رو ام سعي تمام مدت اين طي

 مهربان كمي او با من. بود سحر با حق. كردم مي محبت او به بخواهم اينكه بدون و بودم شده متاثر او سرگذشت شنيدن

 آزار مرا هايش كنايه و طعنه با ديگه و زد نمي گرفتن انتقام از حرفي ديگه. بود كرده تغيير حسابي او اما.  بودم شده

 مرتب بنابراين هستم، باشكوه حياط آن عاشق من دونست مي. كند خوشحال مارا تا كرد مي را اش سعي تمام.  داد نمي

 سحر با وقتي.  شدم مي شاد نهايت بي و كردم مي آزادي احساس گذاشتم مي حياط به پا وقتي. برد مي حياط به را ما

 .كرد مي نگاه را ما و ايستاد مي اي گوشه او شديم مي بازي مشغول

 بي كه بودم سحر با بازي حال در. كرد مي تماشا را ما و بود ايستاده اي گوشه او و بوديم رفته حياط به هم روز آن

 در. دوخت من به را نگاهش و پاك صورتش از رو برفها خنديد مي كه حالي در او. زدم كامران به برف گوله يك اختيار

 گوله يك ناگهان رفتم سحر سمت به و زدم لبخند او به كردم مي ها بود كرده يخ سرما زور از كه را دستهايم كه حالي

 وارد هم او ترتيب بدين. رفتم نشانه سويش و درست گوله يك و برگشتم او سمت به. خورد سرم توي محكم برف
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 براي او با كردن بازي اما ، بود ما هاي غصه و ها ناراحتي همه مسبب اينكه با. شد تر جذاب او آمدن با بازي. شد ما بازي

 .آورد سرحالمون حسابي و كرد جدا غمها همه از رو ما ساعت چند

 ، بزند عروسي از حرفي كامران اينكه ترس بودم، نگران هنوز من اما. بوديم شادتر پيش روزهاي از ما روز چند اين در

 مي كه كاري از مرا وقت هيچ او.  كرد مي نگران بيشتر مرا همين و كرد نمي موضوع اين به اي اشاره كوچكترين اون اما

 يا ، آورد را سحر كه روزي مثل درست. كرد مي رو خودش كار حرفي هيچ بدون و كرد نمي مطلع بدهد انجام خواست

 دلم در ترس و دلهره او خونسردي و آرامش اين هميشه خاطر همين به بود، آورده عقد براي رو پدرم كه روزي مثل

 .سازد مي مال بر را آن زود يا دير و دارد سر در اي نقشه او بودم مطمئن. كرد مي ايجاد

 زكيه به كه حالي در.  تيزهوش مراقب همان. بود زكيه سر بحثمان بوديم، گفتگو حال در سحر با معمول مطالبق شبي

 ما كامران داند مي بدونم خواهد مي دلم. بشم باخبر او زندگي از خواهد مي دلم خيلي سحر، ":گفتم بودم دوخته چشم

 "نه؟ يا دزديده را

 تونستيم مي شايد. است كاره چه و كي او بدونم دارم دوست خيلي. من مثل درست ":گفت و نگريست او به هم سحر

 ".كنيم پيدا فراري راه

 اسمش هم خواب توي نبايد حتي... شدي ديوونه مگه فرار، ":گفتم زدم مي لبخند كه حالي در و نگريستم او به تعجب با

 "شه؟ مي چي دوني مي... وقت اون و بشنود كامران ممكنه چون بياوريم، را

 يادم زدم، رو حرف اين و شدم شجاع لحظه يك. توست با حق ، آره ":گفت و انداخت پايين را سرش و زد لبخند سحر

 ".هستيم زنداني محفوظي جاي چه در نبود

 ".كنيم سوال زندگيش مورد در او از و اينجا بيايد كنم صدايش خواهي مي ، سحر ":گفتم و دوختم زكيه به را نگاهم

 ".فهميم نمي رو زبونش كه ما اما "

 ".گه مي چي اون فهميم مي جوري يه ، نداره عيب"

 به لبخند با. نشست و كرد قبول هم او. بنشيند كنارمون خواستم او از. آمد سمتمان به او. پيشمان بيايد خواستم زكيه از

 ":گفتم شكسته پا و دست عربي به و گرفتم دست در را دستش مهرباني با.  دارد دوست مرا دانستم مي. نگريستم او

 "بكنم؟ سوالي ازت تونم مي

 بفهمانم او به را منظورم كردم مي سعي كه حالي در داد، تكان را سرش بود، شده منظورم متوجه بيش و كم كه او

 "كردي؟ ازدواج ":پرسيدم
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 يك كه كرد حالي ما به شاره و ايما با زكيه بار اين. بود مادر يه اون پس.  كردم نگاهش.  داد تكان را سرش و زد لبخند

 .كوچكتر ما از پسر يك و دارد ما سن به دختر

 "داري؟ دوستشان ":گفتم مهربان لحن همان با

 جانش قدر به كه فهماند ما به گذاشت مي قلبش روي را دستش كه حالي در. زد ولبخند و انداخت پايين را سرش او

 .دارد دوست را آنها

 "هستند؟ كجا ":پرسيد شكسته پا و دست عربي با و شد ماجرا وارد هم سحر

 ".عمان ":گفت و انداخت پايين را سرش او

 شروع شد ما تعجب متوجه وقتي زكيه.  اينجا خودش و بودند عمان هايش بچه.  كرديم نگاه هم به تعجب با سحر و من

. فرستاد مي برايشان پول و كرد مي كار او و كردند مي زندگي عمان هايش بچه كه فهميديم ما. كرد دادن توضيح به

 شده تنگ آنها براي دلش گفت. بياورد در را زندگيش خرج بود مجبور خودش و داده دست از پيش سالها را شوهرش

 قطره چند دستم با و سوخت حالش به دلم. دارد دوست خيلي را ما خاطر همين به ، اندازيم مي دخترش ياد اونو ما و

.  فشرد بود اش شانه روي كه را سحر دست گرفتو را دستم. كردم پاك بود چكيده اش گونه بر چشمش از كه را اشكي

 و دوختم سحر به را نگاهم. شدند مي ما دلتنگ وقتي كردند مي چه ها بيچاره آن... سحر مادر ياد به افتادم، مادرم ياد به

 "كنيم؟ خوشحالش و بياوريم در ناراحتي از را او موافقي ":گفتم

 "چطوري؟ اما آره، ":گفت خنده با او

 حالي در و برداشتم پرتقال دانه يك. افتاد ميوه ظرف به چشمم. كرد مي خوشحال را او چيزي چه.  كردم نگاه اطراف به

 من تا بزن قاب دستم از سريع رو اون و كندم پوست را پرتقال اين وقتي ":گفتم سحر به كندم مي پوست را آن كه

 و فكر ديگه و بشه آروم و كنه خالي رو مادريش احساس جوري يه و بياد ميانمون اونم طوري اين شايد. كنم دنبالت

 ".نكنه خيال

 ".خوبيه فكر باشه، ":گفت سحر

 را ما خوشحالي با زكيه و دويديم مي ما.  دويدم او دنبال من و قاپيد دستم از را پرتقال سحر ، كندم پوست را ميوه وقتي

 به را آن گرفت سحر دست از را پرتقال وقتي. شود واسطه تا آمد ميانمان او خواستيم مي كه طور همان. كرد مي نگاه

 خوشش بازي اين از انگار كه سحر. خنديد شادماني با او.  گذاشتم دهانش به و كندم پرتقال از پر يك داد من دست

. كرديم مي شوخي ترسي هيچ بدون. بگيرم را آن تا دويدم دنبالش به. كرد فرار و قاپيد دستم از را پرتقال باز بود آمده
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 مي داوري و دويد مي ما پاي به پا و بود شده آوا هم ما با زكيه. بود كرده پر را اتاق مان خنده و اعتراض و شادي صداي

 .كرد

 داخل كامران و شد باز در كه بگيرم را سحر تا رفتم در طرف به. بوديم سحر دنبال ديگر سوي از زكيه و سو يك از من

 او به وقتي. گرفت آغوش در بودم خورده اش سينه به موج چون كه مرا او. كردم برخورد اش سينه به محكم من و امد

 "كنيد؟ مي چكار است؟ خبر چه اينجا ":گفت آميز اعتراض لحني با. بود پيدا اش چهره در عصبانيت و نگراني نگريستم

 ".كرديم مي بازي داشتيم فقط...  فقط...  هيچي ":گفتم من من با بودم نكرده را او فكر كه من

 "است؟ كردن بازي جاي اينجا مگه بازي؟ ":گفت لحن همان با او

 زكيه. گفت او به چيزهايي عصبانيت با و رفت زكيه طرف به كامران.  شدم دور او از و انداختم پايين را سرم خجالت از

 حرف ميان. شدم ناراحت كرد مي بازخواست را او من جاي به كامران اينكه از. نگفت هيچ و انداخت پايين را سرش

 .ندارد گناهي او. كند بازي...  ما با تا خواستم او از من.  هستم مقصر من ":گفتم و پريدم كامران

  كه بفهمد بايد خودش...  خواستي اون از بيخود ":گفت و برگشت طرفم به كامران

 .))همبازيتون شماست،نه مراقب او

 و دوخت من به را نگاهش كامران.بود گرفته حرصم خودم از.بود پايين سرش هنوز او.انداختم خانم زميه به نگاهي

 هاي بچه مثل.داديد دست از رو عقلتون فقط انگار ميزنيد،اما داد اينطوري كه افتاده براتون اتفاقي كردم فكر:((داد ادامه

 .))ميپريد ضايين و باال هم با دوساله

 زكيه براي اين و ميكنيم عصباني بيشتر اونو بديم را جوابش يا و بزنيم حرفي اگر كرديم،ميدونستيم سكوت سحر و من

 .ميشد بد

 .))بوده اينجا مغول چنگيز انگار.كردند كار چه اينجارو ببين:((گفت و انداخت نگاهي اطراف به كامران

 را اتاق انگار.بود افتاده زمين روي هاي بالش و بود ريخته اتاق وسط ها ميوه.بود او با حق.كردم نگاه را اطراف ناراحتي با

 .زديم لبخند هم به كامران چشم از دور و كردم نگاه سحر به.بوديم تكانده

 شما:((گفت او كه كنيم كمكش خواستيم هم سحر و من.كند تميز را اتاق خواست از و غريد زكيه به ديگر بار كامران

 ))بزنيد دست نيست الزم

 من تقصير همش نكرده كاري كه اون تازه...كينم تميز هم با بايد كرديم،پس كثيف اينجارو هم با اما:(( گفتم دلخوري با

 ))بود سحر و
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 .))كنيم جمعش خودمون بايد ريختيم،پس هم به رو اينجا ميگه،ما راست:((گفت من حرف ي ادامه در هم سحر

 ))شما است،نه زكيه براي تنبيه اين:((گفت ميداد نشان عصباني را خود كه حالي در كامران

 .))ميگم بهتون وقتش به كه گرفتم نظر در نفر دو شما براي هم تنبيهيه البته:((گفت مينشت مبل روي كه حالي در

 .كرديم نگاه زكيه كردن كار به و نشستيم او مقابل سحر با بودم عصباني خودم دست از كه حالي در

 رو عقلش چرا نميدونم ، بعيده او از ها كار اين ميكنم تعجب او كار از راستي:((گفت ارامي صداي با كامران بعد كمي

 ))شما دست داد

 .))نزني غر بيچاره اون به هم اينقدر و كني فراموش بهتره حاال.كردم خواهي عذر كه من:((گفتم ناراحتي با

 فقط ما.بود عصباني ما دست از زكيه ،البد بوديم نكرده درستي كار.نگفت هيچ و انداخت زكيه به نگاهي كامران

 از ديگر او انداختم كامران به نگاهي نيم.بوديم كرده ناراحت را او كارمان اين با كنيم،اما خوشحال را او ميخواستيم

 بود شده نگاهم متوجه كه او.انداختم ضايين را سرم.ميكرد نگاه چشمي زير مارو داشت و نبود عصباني ما دست

 ))بود؟ چه ها بازي شلوغ اين دليل:((گفت

 .))كنيم شوخي كمي خواستيم همينجوري.نداشت خاصي دليل:((گفتم بود پايين سرم هنوز كه حالي در

 ))بگي راستشو بهتره.بگو و نكن هم سر چيزي يه بيخودي:(( پرسيد دوباره و نشد قانع او

 نخوايم ما كه ميخواد دليل هم بودن شاد مگه.نميكنيد باور شما ميگيم،اما رو راستش داريم ما:((گفت سحر بار اين

 ))بديم؟ توضيح

 ))باشه داشته وجود بايد علتي هم شما شادي براي داره،پس وجود علتي يه كاري هر براي:((گفت و شد خيره سحر به

 نگاه اتاقو اين ديوار و در بس از شديم داريم،خشته كه وضعيه اين ما شادي علت:((گفت و كرد او به نگاهي نيم سحر

 رو ما شادي دليل حاال.ميكنه خفه مارو داره اتاق اين هواي تو كشيدن نفس شده،حتي تكراري واسمون چيز كرديم،همه

 ))فهميدي؟

 را جوابش اينطور كه بود گرفته حرصش بود كرده پيچمان سوال كامران اينقدر اينكه از انگار.خوردم جا سحر جواب از

 .داد

 خبري من ميشين خفه توش دارين و شديد خسته هاش زيبيايي و اتاق اين از كه حاال:((گفت و زد نيشخندي كامران

 .))ميده نجاتتون وضع اين از و ميكنه خوشحالتون حسابي كه ميدم بهتون
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 لبخند با خواند ما چشمان در را تعجب وقتي كنه؟كامران شاد رو ما ميتونست خبري خبر؟چه.نگريستم او به تعجب با

  اجرا مراسمي اينجا فردا پس:((گفت

 ».نديديد رو نظيرش عمرتون تو حاال تا كه شه مي

 »مراسمي؟ چه... چه«: گفتم نگراني با

. خوبيه خبر اين. شود مي برگزار ازدواجمون مراسم ديگه روز دو. تو و من عروسي مراسم«: گفت و كرد نگاهم كامران

 »نه؟ مگه

 آب سختي به. شد مي خارج گلويم از قلبم و آمد مي بند داشت نفسم. شد خراب سرم دنيا انگار. نداشت امكان... واي

 ».نبود اي بامزه شوخي«: گفتم ناباوري با و دادم قورت را دهانم

 اين ديدن با اما بگم، شب فردا رو خبر اين خواستم مي البته گفتم، جدي من عزيزم، نه«: گفت و داد تكان را سرش او

 ».كنم تر قشنگ رو شادي اين گفتنش با خواستم. نگم اومد حيفم اوضاع

 نمي نه،... تو و من ازدواج«: گفتم فشردم مي را سحر دست كه حالي در. نبود ممكن اين اما...  اما.  زد مي حرف جدي او

 ».كنم ازدواج تو با تونم نمي من. شه

 ».هستي من زن قانوني تو توني، نمي چرا«

 حرفها اين از ديگه كنم مي خواهش. نيستم تو زن من... نيستم نه«: گفتم بود گرفته بغضم ترس و نگراني از كه حالي در

 ».ندارم نسبتي تو با من... من... نزن

 اينها همه... ات شناسنامه تو اسم اون دستت، تو انگشتر. داري نسبت من با تو«: گفت شاد لحني با و كرد نگاهم كامران

 ».داري تعلق من به تو كه دهند مي نشون

 توي تهديد و زور با رو انگشتر اين من...  من نه،«: گفتم حال همان با. انداختم انگشتر به نگاهي سپس و نگريستم او به

 ».كنم قبول همسر يه عنوان به تورو نتونستم هنوز من. كردم دستم

 .شد خيره من به غمگينش نگاه با و فشرد را ام شانه سحر

 پيدا عصبانيت هاي رگه آن در كه صدايي با و داد تكان را سرش بود سخت برايش من حرفهاي هضم انگار كه كامران

 براي حتي. كردم صحبت تو با مدام مدت اين توي. گذشته نيم و ماه يك نزديك اينجا آوردم تورو وقتي از«: گفت بود

 بهت اينجا آوردم رو تو كه زماني از. دارم دوستت دل ته از كنم ثابت بهت خواستم مي چون. نكردم ايجاد مزاحمتي تو



 

 

 كتابخانه نودهشتيا همتيهمتيهمتيهمتيزهرا زهرا زهرا زهرا     | شقايق شقايق شقايق شقايق داغ داغ داغ داغ 

W W W . ٩ ٨ I A . C O M  ١٢٨ 

 هم و تو براي هم متأسفم،. داري شك عشقم به هنوز. نكردي باور منو هنوز تو اما بپذيري، رو عشقم تا دادم فرصت

 ».پذيري مي منو كردم مي فكر كه خودم حماقت براي

 تونستم نمي من و بكني هركاري تونستي مي خواستي مي اگر دونم مي«: گفتم نگراني با بودم شده دستپاچه حاليكه در

 ».كن درك منو كنم مي خواهش. دارم احتياج فرصت به هنوز من اما. بگيرم جلوت

 استفاده درست اونا از تو اما. دادم بهت را فرصتها همه من. نمونده فرصتي ديگه متأسفم،«: گفت و زد تلخي نيشخند

 ».گرفتم رو خودم تصميم چون نكن، مورد بي خواهش. نكردي

 و بيرون بيا فكر اين از شه، نمي عوض چيز هيچ ازدواج با كامران،«: گفتم التماس با و رفتم سمتش به ناراحتي با

 ».كن فراموشش

 ما ديگه روز دو گفتم، بهت كه همين. ندارم انتظار طاقت ديگه.  تونم نمي... شقايق تونم نمي«: گفت و گرفت را دستم او

 .رفت در طرف به و» .كنيم مي عروسي هم با

 .كردم متوقف را او كشيدم مي رو دستش كه حالي در» .كن صبر كامران،«: گفتم ملتمسي صداي با و دويدم دنبالش

 ديگه خورده يه فقط. باش داشته صبر كمي خدا رو تو«: گفتم ملتمس لحن همان با. كرد نگاهم و برگشت طرفم به

 .بيار طاقت

 مي پيدا نجات تو و افته مي اتفاق اي معجزه كنيم عروسي ديرتر اگه كني مي فكر«: گفت كرد مي نگاهم كه طور همان

 ».افته نمي اتفاقي هيچ عزيزم، نه كني؟

 اشكهايم كه حالي در كامران. نداشتند من كردن رسوا جز كاري اشكها اين انگار. دوختم او به را اشكم از خيس چشمان

 اين. داشتي كه قشنگيه دنياي اون آخر اينجا كني قبول بايد. ده نمي نجات اينجا از رو تو كسي هيچ« گفتك ديد مي را

 شد مي خارج در از كه حالي در و» .ببندي دل زندگي اين و خونه اين و من به بايد تو و شده تموم تو براي چيز همه

 .شد خارج در از و» .نبيني وارونه رو او كن سعي پس. گذرد مي برات هم جور همن ببيني كه هرجور رو زندگي«: گفت

 شقايق،«: گفت و آمد كنارم سحر كه بودم ايستاده طور همان. نداشتم هم زدن پلك قدرت حتي. بود زده خشكم انگار

 »خوبه؟ حالت

 چيز همه ديگه« :گفتم داغوني صداي با. شد جاري باز هايم اشك. دادم تكان ناباوري با را سرم. نگريستم چشمانش به

 »...چيز همه فهمي؟ چيز،مي شد،همه تموم

 ».ميشه بزن،راضي حرف او با نشو، شقايق،تسليم نه« :گفت بغض با و گرفت را دستم سحر
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 ترسيدم،اما مي بيفتد اتفاق اين اينكه از هميشه« :گفتم و نشستم زمين روي لرزان. نداشتم ايستادن قدرت ديگر

 »كنم؟ كار چه كنم،بگو چكار من حاال. افتد مي اتفاق دارد...حاال

 حرف اين كه بود عصبي امشب خاطر به شقايق،اون باش،خدابزرگه آروم: گفت ميكرد مهار را بغضش كه حالي در سحر

 »...كه مطمئنم.زد رو ها

 ندارم،هيچ فراري راه ديگه و افتادم گير افتادم،بدجوري گير من...سحر نه« :گفتم و كردم قطع رو حرفش گريه با

 ».راهي

 .نيست باز راهي هيچ من براي بود فهميده هم او انگار. كرد سكوت سحر

 آمد سحر چشمان به كم كم خواب. نريسيديم اي نتيجه به ميگشتيم،اما حلي راه دنبال به و بوديم بيدار شب هاي نيمه تا

 اميد اين كاش...  كاش كرد، مي قبول كاش. ازدواج از فرار ميكردم،فكر فكر بايد.بخوابم نميتواستم من اما خوابيد، و

 .گرفت نمي من از را آخر

 يه بايد. كردم مي فكر خود با و رفتم مي راه اتاق در ديوانگان مانند. نيامد سراغم خواب ولي شد، روشن كم كم هوا

 چطوري؟ اما. كردم مي قانع را او جوري

 اگر خدايا. بود كرده تابناك الماس مانند را آنها و بود تابيده ها برف روي خورشيد كمرنگ روي. رفتم پنجره كنار

 روشن رو زهنم جرقه مانند فكر اين شد؟ مي چي سحر تكليف كرد مي عروسي من با كامران اگه چي؟ نميشدم موفق

 كامران به. بود خوبي فكر آره،اين. كنم آزاد را او توانستم مي شايد. بود كرده او براي هم فكري كامران البد. كرد

 باخته را ام زندگي كه من. كنه آزاد رو سحر ميشه مجبور هم او. كنم نمي ازدواج تو با نكني آزاد را سحر تا ميگويم

 باشد برنده توانست مي هم هنوز او. داشت ادامه اش زندگي هنوز سحر ولي. نبود مهم برايم آخر برگ ديگه پس. بودم

 .بود خوبي فكر اين. بزنم حرف كامران با بايد آره،. سعيد برسونم،به هدفش به را او بايد. 

 او به نگاهي نيم. كرد نگاه بيرون به و ايستاد كنارم. گه مي چي نفهميدم. شد بلند زكيه صداي كه بودم ها فكر همين در

 ما زبان كاش. نگريستم بيرون به باز و دادم بيرون سينه از آهي. بود ديشب خاطر به شايد. بود ناراحت خيلي انداختم،او

. كشيد سرم روي را دستش و دوخت من به ديگر بار را غمش از پر نگاه زكيه. كنه كمكم ميتونست شايد. فهميد مي را

. نگريستم ساعت به. كنم چه بايد نميدانستم اما كردم، تعجب او كار اين از.شد دور كنارم از بود كرده بغض كه حالي در

 و بود كرده افكارم غرق مرا حسابي سحر آزادي. رفتم فرو فكر به باز و نشستم تخت روي ناچار. بود هفت ساعت
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 سمتم به آهسته. ديدم چارچوب در را كامران. آورد بيرون فكر از مرا در شدن باز صداي. نبودم زمان گذشت متوجه

 »شدي؟ خيز سحر كه شده چي« :پرسيد. كرد تعجب بود ديده بيدار مرا اينكه از.آمد

 ديگر بار و نشست كنارم. كرده خواب بي مرا چيز چه نميدونست يعني. ندادم او به جوابي و انداختم پايين را سرم

 »شدي؟ بيدار زودي اين به صبح شده چي« :پرسيد

 ».بشم بيدار بخوام كه نبودم خواب« :گفتم سردي به

 از ترس و خيال و فكر اينكه يا بود نبرده خوابت«: گفت داد مي تكان را سرش كه حالي در و انداخت باال را ابروانش او

 »شد؟ خوابيدنت از مانع عروسي

 »اون؟ از فرار يا ازدواج به ميكردي؟ فكر چي به« :پرسيد ديگر بار.نبود بردار دست او اما كردم، سكوت

 ».كدوم هيچ«: گفتم سردي همان با

 »كرده؟ خواب بي رو قلبم ملكه موضوعي چه پس«:پرسيد باز و كرد تعجب

 »نه؟ بوده،مگه ازدواج فقط اينجا به من آوردن از هدفت تو« :گفتم آرامي صداي با و نگريستم او به

 ».كنيم شروع اي تازه زندگي اينجا ميخواستم آره،«:گفت و داد تكتن سر او

 ».دارم خواهشي حاال!رسيدي هدفت به پس «

 »خواهشي؟ چه« :گفت و كرد نگاهم

 برگردون رو كني،او آزاد رو سحر ميخوام ازت«: گفتم او به غمگيني صداي با

 ».اش خانواده پيش

 .خواهي مي چي من از فهمي مي هيچ تو. گذاشته اثر مغزت رو خوابي بي معلومه« :گفت و كرد بلندي خنده

 او بودن ديگه پس. كنم ازدواج تو با حاضرم من. بره بذار پس دوني، مي هم خودت گناهه بي اون. فهمم مي آره «

 ».نداره لزومي

 مي رو چيزي من از تو. كنم قبول رو خواهشت اين تونم نمي... وجه هيچ به نه،« :گفت و داد تكان نه عالمت به را سرش

 ».ممكنه غير دادنش انجام كه خواي

 اينجا، به سحر آوردن مثل. كني پذير امكان رو ممكن غير چيزاي كه داري اينو قدرت تو اما« :گفتم و نگريستم او به

 ».كني ممكن روهم ممكن غير كار اين تواني مي پس كردنمون عقد مثل پدرم، آوردن مثل



 

 

 كتابخانه نودهشتيا همتيهمتيهمتيهمتيزهرا زهرا زهرا زهرا     | شقايق شقايق شقايق شقايق داغ داغ داغ داغ 

W W W . ٩ ٨ I A . C O M  ١٣١ 

 كه كن قبول. كنه مي فرق اش قضيه يكي اين اما دارم، هم رو كار اين قدرت من« :گفت و دوخت من به را نگاهش او

 ».بپذيرم رو خواهشت تونم نمي

 »شه؟ مي چي تكليفش. بكنه بايد كار چه ما ازدواج از بعد اون كه كردي رو فكرش هيچ« :گفتم نگراني با

 ».كنم مي فكري هم او براي نباش، نگران« :گفت كامران

 »فكري؟ چه« :گفتم درماندگي با

 ».چيه بپرس بعد بكنم، فكري بگذار اول« :گفت و خنديد

 ».كنم نمي عروسي تو با... من نكني آزاد رو سحر تا ولي« :گفتم داشتم ترس حرف اين گفتن از كه حالي در

 »درسته؟ كني، درست معركه خواي مي باز پس« ::گفت شد مي بلند جايش از كه حالي در و داد تكان سر كامران

 ».باشه اسير اينجا بايد كه كرده كار چه تو با طفلكي اين آخه. كني آزاد اونو خوام مي فقط نه، «

 بودم شده عصباني كمي كه حالي در» .كني راضي منو نكن سعي پس كنم، نمي رو كار اين من داني مي خوب خودت «

 كاري اون با ديگه پس رسيدي، ات خواسته به كه حاال شه، مي كم تو از چيزي چه سحر رفتن با »چرا؟ آخه« :گفتم

 .باش نداشته

 دلم خواسته به تو به رسيدن با من. بكشه عذاب بيشتر سعيد تا بمونه اينجا بايد اون« :گفت و شد خيره من به كامران

 ».كنم خرد رو سعيد بيشتر بايد شدم خرد غرور به بخشيدن التيام براي اما رسم، مي

 از قدر اين ديگه كن بس« :گفتم بودم شده خشمگين كه حالي در. شد درد از پر دلم رحمي بي و خودخواهي همه اين از

 رو خواهرش آرزوي تنها خواسته. كرده حمايت من از فقط بيچاره اون. كردي ام خسته كه نزن حرف ات شكسته غرور

 عشقش واز آرزوهايش از مگه كردي، نمي گوش خواهرت هاي خواسته به تو مگه... گناهه كار اين مگه كنه، برآورده

 خواسته كردن برآورده براي تو مثل هم سعيد خوب... بدهي برايش رو جانت نبودي حاضر مگه كردي، نمي حمايت

 ».بگذره هم جونش از بود حاضر من هاي

 ندارم دوست« :گفت دقيقه چند از پس. داد مي سعيد و من به را حق دل در انگار نگفت، هيچ و كرد سكوت كامران

 من با نخواهي چه و بخواهي چه هم تو... بشنوم سحر آزادي از حرفي خوام نمي ديگه و بزنم حرفي موضوع اين به راجع

 »فهميدي؟ كني، مي ازدواج

 »...كامران اما« :گفتم درماندگي با
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 با. بست محكم را آن و شد خارج در از و» .كن تمومش ديگه گفتم، كه همين« :گفت و كرد قطع را حرفم عصبانيت با او

 اتفاقي چه شقايق« :گفت نگراني با ديد مستاصل و درمانده مرا وقتي. شد بيدار خواب از سحر در شدن بسته صداي

 »افتاده؟

 .فشرد مي را گلويم بغض. گرفتم دستهايم ميان را سرم بزنم او به حرفي اينكه بدون

 ».كنم مي سكته دارم بزن، حرف خدا رو تو افتاده؟ اتفاقي كني؟ مي گريه چرا شده؟ چي« :پرسيد نگران سحر

 »شه؟ مي چي تو تكليف ما عروسي از بعد... سحر« :گفتم و كردم نگاه او به

 كامران البد... نكردم فكر بهش حاال تا دونم، نمي« :گفت درگمي سر با بود نكرده توجه نكته اين به حال به تا كه سحر

 ».كنه مي فكري يه

 ».كنه آزاد رو تو خواستم اون از. زدم حرف كامران با« :گفتم و گرفتم او از را نگاهم

 »!كنه آزادم« :پرسيد و كرد تعجب سحر

 ».رسيده اش خواسته به كامران ديگه حاال چون بري، بايد تو آره« :گفتم و دادم تكان را سرم

 ».خوام نمي رو تو بدون آزادي من. برم تونم نمي من... ممكنه غير اين... اما« :گفت و داد تكان را سرش ناباوري با سحر

 تالش و سعي خاطرش به كه ندارم چيزي ديگه من... من. كنه مي فرق تو با من قضيه سحر،« :گفتم و نگريستم او به باز

 ».است تر راحت خيالم هم من بروي اگر. بشي خوشبخت توني مي و بسازي رو ت زندگي توني مي هنوز تو اما كنم،

 ».زارم نمي تنها رو تو من... نه شقايق، نه« :گفت سحر

 گرفتن انتقام براي كامران ممكنه. نيستي امان در بموني اينجا اگه... فهمي نمي چرا سحر،« :گفتم آلودي بغض صداي با

 ».كنم مي خواهش برو، پس. بيني مي اينجا كه بكنه آدمهايي از يكي با عقد به مجبور رو تو سعيد از

 و اينجا رو تو تونم نمي من بكنه، كار چه خواد مي كامران نيست مهم برام« :گفت بود گرفته بغضش كه حالي در سحر

 ».برم و كنم ول وحشتناك شرايط اين در

 »نيست؟ مهم برات اون يعني كردي؟ اونو فكر چي؟ سعيد پس «

. نرون خودت از منو شقايق، كنم مي خواهش ازت. كرده عادت من نبودن به ديگه اون« :گفت محزوني صداي با سحر

 ».بمونم پيشت بذار خدا رو تو. كنم مي دق غصه از و شم مي ديوونه برم من اگه

 اگه سحر، ولي« :گفتم لرزيد مي صدايم كه حالي در. فهميد نمي منو حرف چرا. نگريستم اشكش از خيس چشمان به

 شروع رو جديدي زندگي سعيد با ميتوني بري... كن قبول. دهي مي دست از رو زندگيت عمر يه... شوي مي نابود بماني
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 رو زندگيم اگه بشم، فنا اگه «برو، پس ندارم، اي ديگه چيز دردسر و عذاب جز تو براي من. نكن مقاومت قدر اين. كني

 بشم رو روبه سعيد با ات خونواده با وقتي. برگردوني منو اگه. هستم تو كنار در چون. نيست مهم برام بدهم دست از

 من ديدن با هم سعيد... شه مي ديوونه تو اوضاع فهميدن با مجيد برم من اگه باش مطمئن شقايق. ميرم مي باش مطمئن

 شقايق... بسازه عشق با زندگيمو بخوام اون از تونم نمي شرايط دراين. هستم تو يادآور من چون كنه، مي دق غصه از

 براي و گرده مي من خاطر به اونم كنم فكر بذار. كنم زندگي اينجا سعيد ديدن دوباره اميد به بذار. بمونم پيشت بذار

 ».نگير من از رو شيرين اميد اين كنم مي خواهش. كنه مي تالش كردنم پيدا

 اينجا از خواستم مي فقط... فقط من. بخواي كه طوري هر باشه سحر، باشه« :گفتم كردم مي پاك را اشكهايم كه حالي در

 ».كني پيدا نجات

 شكستن لحظه به لحظه ديدن شقايق، بدون خونه ديدن كن باور اما شقايق، دانم مي« :گفت غمگين لحن همان با او

 صداي بينم، نمي رو مجيد فروغ بي چشماي ديگه اينجا. كامرانه رحمي بي از تر دردناك و تر آور عذاب برام سعيد،

 ».تو درد و غم با و هستم تو با فقط اينجا. شنوم نمي رو مادرت خسته

 ».ممنونم ازت« :گفتم و كشيدم سرش بر دستي

 ديگه البته دارم، تو دلسوزي به دوستي خوشحالم خيلي: گفت كرد مي پاك را اشكهايش كه حالي در و زد لبخند سحر

 پس است، خنده خط پشت غصه ما براي خودمون قول به. مهربون و خوب خواهر يه بگويم بايد دوست بگويم نبايد

 ».باش زود بخند،

 عمل حرف اين به هميشه بوديم خورده قسم ما. داد مي قلب قوت ما به هميشه جمله اين. خنديدم گريه ميان دو هر

 .كنيم

 مي جنون به مرا آرزوهايم نابودي فكر. رفتيم فرو فكر به و نشستيم شومينه كنار صندلي روي كنار دو هر ناهار، از پس

. بود كرده داغون حسابي مرا سحر آينده و او شدن نابود فكر سعيد، فكر او، دادن دست از فكر مجيد، فكر. كشاند

 بيداري در و بودم بيدار من... اما... اما بوده خواب كه فهميدم مي و كرد مي بيدار مرا كسي كاش افتاد، مي اتفاقي كاش

. بگيرم رو اونا شدن نابود جلوي تونستم نمي من و ميرند مي و شن مي زرد تك تك اميدم سبز برگهاي چطور ديدم مي

 چرا. خواستم نمي تو از زيادي چيز كه من. دادم مي پس را گناهي چه تاوان من خدا، اي. آمد نمي بر دستم از كاري هيچ

 .غلطيدند هايم گونه بر آهسته اشكم هاي قطره. كردي نصيبم كامران رحمي بي و عاشقي و گرفتي رو مجيد پاك عشق
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 نيم. كند پوست برايمان ميوه بعد. شد خيره ما به و نشست كنارمون زكيه. خورد مي غصه فقط اوضاع ديدن با سحر

 اما بود، ناراحت ديشب رفتار خاطر به هنوز يعني بود؟ افتاده برايش اتفاقي چه. بود غمگين هنوز چرا. كردم او به نگاهي

. شدم خيره چشمانش به نگراني با. بود نشسته اشك از اي حلقه چشمش در داد دستم به را ميوه وقتي. نبود اي كينه او

 گونه بر چشمش گوشه از اشك. داد را سحر ميوه وقتي. كرد سكوت چرا دانم نمي ولي بزند، حرف خواست مي انگار

 »كنه؟ مي گريه چرا« :گفت تعجب با سحر. چكيد اش

 ».چشه بپرسيم او از توانستيم مي كاش طوريه همين صبح از دانم، نمي «

 به سپس من به را غمگينش نگاه او »غمگيني؟ چرا شده؟ چي« :گفت او به اشاره با نگريست مي را او كه حالي در سحر

 كم كم. بوديم كرده تعجب او رفتار اين از دو هر. نگريستيم هم به سحر منو. شد بلند مقابلمون از سريع و دوخت او

 كنارم به سحر. رفتم پنجره كنار و گذاشتم بشقاب داخل را آن بخورم را پرتقالم اينكه بدون. شديم مي نگران داشتيم

 .كرديم نگاه شكوه با حياط به دو هر و آمد

 او. بود نيومده ما پيش ديگه بودم كرده مشاجره او با كه صبح از. شد اتاق وارد كامران و شد باز در كه نگذشت چيزي

 »!نيست صدا و سر و بازي از خبري ديگه: گفت و آمد كنارم خوشحال و شاد

 ساكت امشب خاطر همين به. شديم سختي تنبيه ديشب شادي خاطر به« :گفت نگريست مي او به كه حالي در سحر

 ».هستيم

 كه طور همون من« :گفت نگريستم مي بيرون به و بودم داده تكيه پنجره گوشه به كه حالي در كرد نگاه من به كامران

 رو غصه و غم بهتره پس. گيرم مي نظر در تنبيه هم الكي غصه و ناراحتي براي. كردم تنبيهتون مورد بي شادي براي

 ».كنيد شادي و بخنديد بايد شما و است عروسي جشن اينجا شب فردا چون بذاريد، كنار

 بيرون به كه حالي در و آمد تر نزديك او. گذاشتم پنجره به رو سرم. بگويم چيزي ترسيدم اما كردم، نگاهش نگراني با

 نورهاي اين زير در درختها برفهاي و شده تزيين زيبا المپهاي با باغ اين فردا بكنيد رو فكرش« :گفت كرد مي اشاره

 به كه حالي در و» .شه مي هميشه از زيباتر قشنگ نورهاي با اتاق اين و درخشن مي رنگ هفت الماس به مانند رنگين

 برامون دوستت بهترين و گيري مي قرار من كنار در لباس زيباترين با تو من، بانوي تو و« :داد ادامه نگريست مي من

 ».كنه مي دعا خوشبختيمون براي و زنه مي دست

 هم به اعصابم او كنار در خودم تجسم از و فردا يادآوري از. نگريستم او به بود شده جمع آن در اشك كه چشماني با

 »...من چون چرا؟ دوني مي خورند، مي غبطه من به تو ديدن با همه فردا« :داد ادامه من به توجه بدون اون اما ريخت،
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 تبديل فرياد به عصبانيت زور از كه صدايي با گرفتم مي دستانم ميان را سرم كه حالي در. نداشتم شنيدن طاقت ديگه

 ».خوام نمي بشنوم، چيزي خوام نمي ديگه. كن تمومش ديگه خدا رو تو كن، بس« :زدم داد بود شده

 ديوونه اونو تو نزن، حرفي فردا از ديگه« :گفت كامران به عصبانيت با گرفت مي آغوش در مرا كه حالي در سحر

 .كند آرامم كرد سعي و نشاند مبلي روي مرا و شد، راحت خيالت حاال فهمي، مي... كردي

« :گفت و شكوند رو سكوت شدم آروم وقتي. كنم اش خفه خواست مي دلم. شد خيره من به و نشست مقابلم كامران

 ».شوم منصرف تو با عروسي از كنه خواهش و بياد پيشم تا كردي خام رو زكيه ها گريه همين با البد

 خواندم هم سحر چشمان در را تعجب وقتي اما. بودم شنيده اشتباه انگار. نگريستم او به متعجب حرف اين شنيدن با

« :گفتم كنان من من. كرد مي تماشا را ما و بود ايستاده اي گوشه كه افتاد زكيه به نگاهم. ام شنيده درست شدم مطمئن

 ».بگم بهش چيزي بخوام فهميم نمي اونو زبون كه ما

 پيشم باشيد گفته بهش چيزي شما اينكه بدون خودش، اون يعني« :پرسيد مصممي صداي با و كرد نگاهم عميق كامران

 ».نگفتيد او به چيزي شما كنم باور خوايد مي... يعني اومده،

 باورم كه من. بود كرده رو كار اين علت چه به او... چرا آخه اما اومد، مي نظر به مضطرب انگار. نگريستم زكيه به باز

 خودش اون چون. بگيم بهش چيزي ما نبود احتياج« :گفتم و دوختم كامران به و گرفتم بر زكيه از را نگاهم. شد نمي

 ».كني كار چي خواي مي فهميده

. بيازمايم را بختم ديگه بار تا بودم حلي راه فكر به من. شد حاكم ما بين سكوت. نگفت هيچ و داد تكان سر كامران

 بدون و آرام صدايي با خاطر همين به. كردم مي راضي را او شده طور هر بايد. كرد مي قبول كامران بار اين شايد

 ».كامران« :گفتم عصبانيت

 شه مي« :گفتم دارم نگه آرام را خودم كردم مي سعي كه حالي در. شد شنيدن منتظر و دوخت من به را نگاهش او

 »...رو خواهشم

 ».است نه هنوز من جواب چون بگويي، چيزي سحر آزادي به راجع خوام نمي« :گفت و كرد قطع را حرفم او

 ».بره و بذاره تنها منو نشد راضي اون چون نيست، سحر به راجع نه، «

 مدل اين البد... بزرگي فداكاري عجب به، به« :گفت نگريست مي سحر به كه حالي در و تمسخر با و خنديد كامران

 ».داده يادت سعيد رو فداكاري
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 از طرف كردن خوشحال خاطر به و بده ياد فداكاري معشوق به كه اينه عشق كار« :گفت طعنه با و زد لبخند سحر

 گم نمي درست. بده عذابش و كنه زنداني خودخواهيش حصار تو اونو اينكه نه بگذره، هاش خواسته از و عشقش

 »كامران؟

 يادت شقايق،... درسته بله،« :گفت نگريست مي را او هنوز كه حالي در و زد نيشخندي سحر دار طعنه جواب مقابل در او

 ».كني جبران روز يه رو دوستت عاشقانه فداكاري باشه

 اين جز پاسخي و بود كرده درك وجودش عمق تا را سحر طعنه معني او و بود داده او به شكني دندان جواب سحر

 او به و كردم پنهان را ام خوشحالي نكنم عصباني رو كامران اينكه براي اما بردم، لذت خيلي سحر كار اين از. نداشت

 ».كني مي اشتباه داري دوني مي خودت بردار، لجاجت از دست كامران« :گفتم

 و» .گم مي چي فهمي نمي چرا شقايق نكن شروع باز« :گفت و شد بلند جايش از بود شده عصباني سحر جواب از كه او

 عروسي مورد در حرفي خوام نمي ديگه كن، گوش خوب« :گفت دوخت مي من به رو اش عصباني نگاه كه حالي در

 .رفت در طرف به و برگرفت من از را نگاهش و فهميدي؟. بشنوم

« :گفتم و ايستادم مقابلش و دويدم سويش به شتاب با. كردم مي راضي را او بايد. شود خارج در از گذاشتم مي نبايد نه،

 ».بيا كوتاه رو دفعه اين... فقط كنم مي گوش بگي چي هر كن، گوش حرفم به كنم مي خواهش كامران

 خواستم ازت كه زماني اون چون چرا؟ دوني مي تونم، نمي متاسفم« :گفت و نگرييست قرارم بي و نگران چشمان به او

 نداشته توقع من از هم حاال پس. كردي نمي من به هم ارزش بي نگاه يك حتي شنيدي، نمي تو كني گوش حرفهايم به

 ».باشم داشته تو حرفهاي شنيدن براي گوشي تا باش

 »...وگرنه بشه، جوري اين اوضاع كردم نمي فكر وقت هيچ من... من كامران« :گفتم بغض و التماس با ديگر بار

 نه آره؟ كردي؟ مي قبول رو ازدواجم درخواست البد چي؟ وگرنه« :گفت و كرد قطع را حرفم عصباني صدايي با او

 يادت رو روزها اون تو اگه. نيستم تو شخصيت شان در من گفتي مي يادته شدي، نمي قائل ارزشي هيچ برايم تو جونم،

 كن تومش ديگه پس. دارم خاطر به رو گفتي مي كه رو حرفهايي تك تك با رو روزها اون تمام. نرفته يادم كه من رفته

 كنار در داشتني دوست و خوب زندگي يه شروع و بدبختي روزاي پايان است، چيز همه پايان چون كن فكر فردا به و

 ».هم
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 شروع خواي مي تو كه زندگي اين در« :گفتم فشرد، مي را گلويم سختي به بغض كه حالي در و انداختم پايين را سرم

 به و كنم جدا اون از خودمو كه دارم احتياج زمان به من. دارم تعلق ام گذشته به هنوز من. بيارم دوام تونم نمي من كني

 ».بمونم زنده بازم بذار. باشه چيز همه پايان برام فردا نذار كنم مي خواهش... خودت به زندگيت، به برسونم، تو آينده

. سوخت مي حالم به دلش داشت كم كم شايد. التماسهايم به اشكهايم، به. كرد مي نگاه من به سكوت در و بود ساكت او

 فرار خواهي مي كي تا« :گفت نگريست مي من به كه طور همان. بود كرده نرم رو دلش روزه دو اين التماسهاي شايد

 ».ريزي مي اشك و كني مي التماس چرا پس. كنيم مي عروسي كه آخرش ديگه، روز يه نه فردا. كني

 ....آخر و اول كه دونم مي... من. كنم قبول تونم نمي االن چون« :گفتم حال همان با

 ».پيداكنم را الزم امادگي من تا كن صبر كمي پس. هستم تو مال

 »كني؟ مي چه من خوشحالي براي تو كنم قبول اگه« :گفت محكم بار اين. كرد نگاهم كامران

 دلم از رو ات كينه دهم مي قول» :گفتم شتاب با بنابراين. كنم راضي را او تا گشتم مي حرفي دنبال. نگريستم او به

 ».بدهي فرصت بايد فقط كنم باور رو عشقت كنم مي سعي. كنم بيرون

 ، نميشي خوام مي من كه اوني وقت هيچ تو دروغه حرفات همه« :گفت گرفت مي را دستم كه حالي در و زد نيشخندي

 ».است فايده بي بيشتر فرصت پس

 ».دهم مي قول ، كامران چرا« :گفتم ملتمسم لحن همان با

 مي يادت قرارهايت و قول تمام فردا اما ، كني فرار دستم از جوري يه خواهي مي چون. دهي مي قول االن تو« :گفت او

 ».كنم اعتماد بهت تونم نمي خاطر همين به. عزيزم شده رو برام تو دست.ره

 كار چه حاال.شدند جاري هايم گونه بر سيل چون انها و دادم دست از را هايم اشك مهار ديگه.  كردم نگاهش نااميدانه

 هنوز اما. بود نشده قانع هنوز او. بود فايده بي اما ، بودم كرده را تالشم تمام كنم؟ ضي را را او چطوري ديگه خدايا كنم؟

. كردم مي امتحانش بايد و بود راه اخرين اين اره. دادم مي قسمش داشت كه عشقي به رو او بايد. بود مونده باقي راه يه

 اگه. بشي منصرف من با عروسي از كه دم مي قسمت داري من به كه عشقي به ، كامران: گفتم درمانده لحني با بنابراين

 ».داري دوستم كن ثابت من به و كن قبول پس عزيزم برات من

 خودش قول به كه دادم قسم عشقي به را او من. بزنم او رابه حرفي چنين نداشت انتظار انگار. كرد نگاهم ناباورانه او

 دوراهي سر را او من دادن دست از ترس طرفي از اما. نداشت ام خواسته كردن قبول جز اي چاره او و بود هستيش تمام
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 قول به كه من خاطر به نيستي حاضر اگه« :گفتم پرتمنا لحن همان با خواندن چشمانش در را ترديد وقتي. بود گذاشته

 ».كن قبول داشتي رخساره خواهرت به كه عشقي خاطر به كم دست پس ، بگذري هستم عشقت خودت

 تعادلش تا گذاشت شومينه لبه به رو دستش ارام او. ساخت دگرگون را حالش و كرد رو و زير را كامران من حرف اين

 ميان را سرش. نشست شومينه كنار صندلي روي و دوخت من به رو پريشونس و محزون نگاه سپس ، كنه حفظ رو

 بنا. بود اش زندگي تمام كه دادم قسم چيزهايي به رو او دونستم مي.  بودم زده هدف به درست انگار. گرفت دستهايش

 .شود منصرف تصميمش از كردم مي دعا و بودم ايستاده قرار بي و منتظر براين

 هايي عشق به منو تو« :گفت بود شده خيره من به كه حالي در. ايستاد مقابلم و شد بلند جايش از شد ارام وقتي كامران

 صرف گرفتم كه تصميمي از مدتي خاطر همين به. بگيرم ناديده رو قسم اين تونم نمي ، معتقدم آنها به كه دادي قسم

 بازي من احساس با نكن سعي ديگه پس. افتاد خواهد اتفاق اين دور خيلي نه...روز يه باشه يادت ولي ، كنم مي نظر

 متوجه. كنم قبول شدم حاضر دارم دوستت اندازه چه تا كنم ثابت تو به كه اين براي فقط. باره يك همين چون. كني

 »شدي؟

 تو به كه عشقي همان به شقايق« :گفت جديت همان با او. انداختم پايين را سرم و برگرفتم او از رو الودم اشك نگاه

 مي پايان به برايت رو چيز همه ديگه بزني قولت زير اگه كه خورم مي قسم داشتم رخساره به كه محبتي همان به و دارم

 »فهميدي؟. رسونم

 پايين ر سرم باز و ترسيدم بود دوخته من به مستقيم كه نگاهش از. زد مي حرف ترسناك چقدر. دوختم او به را نگاهم

 ».فهميدم... اره« :گفتم كنان من من. انداختم

 در از و برگرفت من از را نگاهش» .بهتره خيلي طوري اين ،چون باشي فهميده حرفهامو اميدوارم« :گفت دادو تكان سر

 .شد خارج

 ».ممنون.ممنونم ازت خداجون...شقايق شدي موفق ، جون اخ« :گفت شادي با و امد طرفم به خوشحالي با سحر

 دارم انگار. سحر نميشه باورم. شدم موفق...من اره« :گفتم او به بود نشده باورم هنوز كه حالي در دوختم او به را نگاهم

 ».بينم مي خواب

 مي كمكت خدا گفتم ديدي. شي مي موفق گفتم ديدي. بيداري.  نيستي خواب تو ، شقايق نه« :گفت خوشحالي با او

 ».باش خوشحال حاال...كنه



 

 

 كتابخانه نودهشتيا همتيهمتيهمتيهمتيزهرا زهرا زهرا زهرا     | شقايق شقايق شقايق شقايق داغ داغ داغ داغ 

W W W . ٩ ٨ I A . C O M  ١٣٩ 

 نشستم مي كه حالي در» .اومده بند زبانم خوشحالي زور از خوشحالم چقدر دوني نمي سحر. كرد كمكم خدا ، اره«

 ».ترسم مي هنوز من ، سحر« :گفتم

 ».شده تموم خوشي و خوبي به چيز همه ديگه حاالكه. ترسي مي چي از« : گفت و نشست مقابلم او

 »...اون وقت يه اگه...نگرانم اما دونم، مي« :گفتم و كشيدم اهي

 اين كه ديدي. خورده قسم خواهرش و تو عشق به اون. عزيزم نترس« :گفت و كرد قطع را حرفم و زد لبخندي سحر

 پيش رو ازدواج بحث مدتي تا كم دست. زنه نمي رو حرف اين ديگه باش مطمئن پس. كرد دگرگون اونو چقدر قسم

 ».نميكشه

 مي ازاد اينجا از كي ما نيست معلوم. كنم اطمينان حرفش به تونم نمي من اما« :گفتم و دوختم او به را نگرانم نگاه

 »چي؟ زد رو عروسي حرف دوباره موقع ون ا تا اگه...شيم

 ».نميده رو پيشنهاد اين ديگه نباش، نگران« :گفت سرمون پشت از صدايي ناگهان

 كه را چيزي يعني. شويم بيهوش بود نزديك تعجب از صدا صاحب ديدن با.  برگشتم صدا طرف به ترس و تعجب با

 ه چهر در را حيرت و تعجب وقتي. بود ايستاده انجا زكيه ولي. نبود كردني باور اين...نه اما داشت؟ واقعيت ديديم مي

 ».زنم مي حرف كه منم اين ، شنيديد درست ، نكنيد تعجب« :گفت و امد طرفمان به و زد لبخند ديد مان

 »بلدي؟ فارسي....فا..تو« :گفتم ناباوري و تعجب با و زدم هم به را پلكهايم بار چند

 ».هستم ايراني بله؛من« :گفت اهسته خيلي. كرد نگاه اطراف به كمي و زد لبخندي

 تا چرا..چرا..پس« :پرسيد كنان من من و داد تكان را سرش سحر.  شد گرد چشمانمان حيرت از حرف اين شنيدن با

 »نگفتي؟ حاال

 ».كردم مي معرفي عرب زن يه را خودمو بايد بمونم اينجا انكه براي ، بگم تونستم نمي چون« :گفت لبخندي با زكيه

 »فهميدي؟ مي رو ما حرفهاي مدت اين تمام..تو پس« :گفتم بودم گيج هنوز كه حالي در

 ».فهميدم مي رو همشون ، بله«

 درسته باشه، نداشته كاري شقايق با كه بودي كرده خواهش او از... تو و بود كامران با حق پس« :گفت سحر بار اين

 »زكيه؟

 بيرونت كامران بود ممكن كردي؟ كمك من به چي واسه ، چرا ولي«:گفتم تعجب با. كرد تاييد را سحر حرف سر با

 ».كنه
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 و ها التماس چون ، سوخت حالت به دلم چون« :گفت محزوني صداي با كرد مي نگاه را ما كه حالي در و زد لبخند او

 از تو خاطر به حاضره چطور سحر ديدم مي وقتي. ببينم رو اشكهايت تونستم نمي. كرد مي منوديوونه داشت هات گريه

 مرا تا ريختيد نقشه من خوشحالي براي كه شبي اون من..من. اومد مي بدم خودم از بگذره اش خوشبختي از و زندگيش

 ».بخشم نمي رو خودم وقت هيچ من. افتاديد دردسر به من خاطر به شما. نكردم فراموش رو بخندونيد

 هايت بچه فكر از رو تو شب اون خواستيم مي فقط ما« :گفت زكيه به و.  داد تكان سر او. دوختم سحر به را نگاهم

 ».همين. بياوريم بيرون

. كردم مي فكر شما به. كردم نمي فكر هام بچه به شب اون ولي ، دخترم دونم مي« :گفت و گرفت را سحر دست زكيه

. اورد در كامران عقد به رو او بيرحمي با شقايق پدر كه روزي به. بودم ديده شما از كه چيزهايي اون به. شقايق به ، تو به

 ديم مي وقتي. هام بچه از دوري نه. كرد غمگين منو شما غصه و غم. باشم شاد نتونستم ديكه بعد به روز اون از من

 اش دلداري و. بكشم موهاش به دستي و برم كنارش خواست مي دلم كنه مي گريه و كرده كز اي گوشه غمگين شقايق

 و شد تموم طاقتم ديگه شب اون ولي...كردم سكوت خاطر همين به ، ببره بو كامران ترسيدم مي...ترسيدم مي اما.بدهم

 ».اومدم حرف به

 خيلي تو. ممنونم« :گفتم ميگرفتم رو دستش كه حالي در. بود زده حلقه ان در اشك ك نگريستم زكيه چشمان به

 از.  بودي مادر يه مثل ما براي هميشه تو. كنيم نمي تنهايي احساس وقت هيچ ما تو بودن با. مادرم مثل درست. مهربوني

 ».خوشحاليم خيلي فهمي مي رو ما زبان و هستي ايراني اينكه

 ».نگذاري تنها رو ما ميخوام ازت. كنيم مي امنيت احساس مايي كنار اينكه از« :گفت من حرفهاي ادامه در سحر

 دوست هايم بچه مثل رو شما منم. هستم شما با من عزيزانم،« :گفت شد مي جاري هايش اشك كم كم كه حالي در زكيه

 حاال تا ديشب از. كردم دعا شما ماندن سالم براي چقدر دونيد نمي. شوم نمي اونا دلتنگ ديگه شما بودن با.دارم

 ».كردم دعا براتون فقط و نخوابيدم

 به شايد. انداختي خطر به رو خودت موقعيت ما خاطر به كه ممنون« :گفتم و انداختم او به شناسي قدر روي از نگاهي

 ».شد منصرف كامران كه بود تو ذعاهاي خاطر

 ميخوام. بود خدا لطف فقط اين. دخترم نه« :گفت گذاشت مي ام شانه روي را دستهايش كه حالي در و زد لبخندي زكيه

 اينجا وقتي تا بايد باشي داشته رو مجيد خواي مي اگه. كني گوش حرفم به خوب خواد مي دلم. بگم بهت چيزي يه
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 هم تو هم. است هردويتان نفع به طوري اين. باشي داشته دوست ظاهر به رو او و كني بازي نقش كامران براي هستي

 ».كني نمي ضرر باش مطمئن و كن فكر كمي حرفهام رو پس ، سحر

 به هم رو قول اين چون. بگم تونستم نمي چيزي يعني.  نگفتم هيچ. انداختم پايين را سرم و گرفتم او از را نگاهم

 .كردم مي عمل ان به بايد و بودم داده سحر به هم و كامران

 با موضوع اين درباره كنم مي خواهش فقط« :گفت شد مي بلند جايش از كه حالي در و انداخت ساعتش به نگاهي زكيه

 ».نزنيد حرفي او

 »..تو دونه نمي اون يعني« :گفتم و نگريستم او به تعجب با

 زندگي عمان در من چون. داره هم حق البته. هستم عرب من كنه مي فكر ، عزيزم نه« :گفت و كرد قطع را حرفم زكيه

.  عربم من كنند مي فمر مرحومم شوهر جز اونا همه.شدم معرفي او به مرحومم شوهر دوستان از يكي توسط و كنم مي

 احتياج پولش به چون ، پذيرفتم زود داد بااليي مبلغ با اونم ، ايران تو كار يه پيشنهاد كارمران وقتي همين خاطر به

 ».بيارم در رو هام بچه خرج بايد. داشتم

 »دزديده؟ رو ما كامران دونستي مي« :پرسيد سحر

 فهميدم ديدم اونو قراري بي و تابي بي و شنيدم رو شقايق و كامران حرفهاي وقتي اما. نه« :گفت و كشيد اهي زكيه

 پدرش و نيست كار در دزدي گفت اون اما گفته دروغ من به چرا گفتم بهش و رفتم پيشش فهميدم وقتي. گه مي راست

 ».كردم باور رو كامران حرفهاي ديدم رو پدرت وقتي.  كنه ازدواج تو با ميخواد گفت او. دونه مي چيزرو همه

 ».شنوم مي ازش تازه چيز يه روز هر. نداره تمومي من پدر غيرتي بي و رحمي بي«:گفتم و دادم تكان افسوس با سري

 خوشحال بايد است ايراني ما مثل زكيه اينكه از حاال. گذشته ها گذشته« :گفت و گذاشت ام شانه روي را دستش سحر

 ».باشيم

 يه ما هم و اومده پايين شيطون خر از كامران هم چون. منه زندگي شب ترين نشدني فراموش و بهترين امشب اره«

 ».كنيم پيدا ديگه مادر

 ».ممنونم. ها بچه ممنونم« :گفت و كرد بارانمان بوسه و كشيد اغوش در را ما دوي هر خوشحالي با زكيه

 

 10فصل
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 به نسبت. بود كرده تغيير مان روحيه حسابي و بوديم خوشحال خيلي است ايراني ما چون زكيه بوديم فهميده وقتي از

 اين از حسابي و است عروسي از او شدن منصرف خاطر به خوشحالي اين كرد مي فكر كامران. بوديم شادتر گذشته

 رو شادم روحيه كه كرد مي كاري تر كم و برد مي لذت من بودن شاد از هميشه او البته. كرد مي غرور احساس وضعيت

 شكل بهترين به بود كنارمان كامران كه مواقعي در. بود استعدادي با و هوش تيز زن كه الحق..زكيه اما ، كند خراب

 از خنده زير زديم مي سه هر رفت مي او وقتي اما. آورد سردرنمي ما حرفهاي از كرد مي وانمود و كرد مي بازي نقش

 .كرد مي رضايت احساس بود ما صبور سنگ اينكه از و بود خوشحال خيلي. كند برقرار ارتباط ما با بود توانسته اينكه

 حسابي من و بود زمستان اوايل. شد كمرنگ برايمان زكيه موضوع شادي كم كم و برگشت ماجرا اين از هفته يك حدود

 مي فكر بود كرده مشغول رو ذهنم بود روز چند كه اي نقشه به خاطر همين به اطرافيانم و خانه دلتنگ. بودم دلتنگ

 .جهنم اين از ، اينجا از فرار كردم

« :گفتم ديدم نگاهش در را تعجب ولي. كرد نگاه مرا شده گرد چشمان با او گذاشتم ميان در سحر با رو فكر اين وقتي

 حاال...كنيم فرار تا كند كمكمان توانست مي شايد فهميد مي را ما زبان زكيه اگه گفتي خودت يادته كردي؟ تعجب چرا

 ».كنه كمك ما به تونه مي

 ».كنه نمي رو كار اين زكيه ممكنه غير اين كه دوني مي اما ، اما« :گفت و كرد فكري سحر

 اطالع هامون خانواده به جامونو كه كنيم كاري بايد بزنيم حرف اون با بايد ما كنه، مي چرا« :گفتم و دادم تكان را سرم

 ».ان مي كمك براي اونا وقت اون بده،

 »افته؟ مي اتفاقي چه دوني مي هيچ كردي؟ رو فكرش چي؟ بفهمه كامران اگه اما« :پرسيد نگراني با سحر

 منتظر خواي مي كي تا. نخون ياس ايه هم در اين. كنيم چه بايد كن فكر... فهمه نمي« :گفتم و دوختم او به را نگاهم

 ».است فرصت اخرين اين و كنيم كاري هم خودمون بايد. بيفته اتفاق اي معجزه تا بموني

 »اما. سرته تو فكري چه تو دونم نمي من« :گفت و داد تكان سر درماندگي با سحر

 نقشه مورد در زدم حرف مشغول و» .كن گوش حرفهام به فقط ف سحر نداره اما ديگه« : گفتم و كردم قطع رو حرفش

 ...شدم ام

 به سختي كار اين و كنيم راضي را زكيه كه بود اين قدم نخستين پذيرفت هم تااو كشيدم نقشه و گفتم قدر ان روز ان

 .رسيد مي نظر
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 و پذيرفت او. بزنيم حرف او با تاكمي بنشيند كنارمان خواستم زكيه از كرد ترك مارا كامران وقتي ، خواب هنگام شب

 مي اما ، كنم خواهشي از ،ميخوام زكيه« :گفتم دوختم مي او به را نگاهم كه حالي در. شد شنيدن اماده و نشست مقابلمان

 ».ترسم

 ».بگو را ؟حرفت ترسي مي چي از« :گفت و زد لبخند او

 ».كنيم فرار...كني مي كمك... ما به زكيه« : گفتم كنان من من

 زكيه ، نكن نگاه جور اين« :گفتم گرفتم مي را دستش كه حالي در نگريست مرا و كرد حيرت حرف اين شنيدم از زكيه

 ».كن كمكمان كنم مي خواهش. نميكنه خوشحال رو ما اينجا در چيز هيچ ديگه. رسيديم خط اخر به كن باور

 بيفتم گير اگه نيستم بلند رو جايي اينجا كه من چطوري؟..دخترم اما« :گفت كنان من من و خورد فرو را تعجبش زكيه

 ».باش داشته صبر ديگه كمي. نكن بدتر رو اوضاع عزيزم؟ چي

 جاي را خودت تو. نداريم رو جهنم اين تحمل ديگه زكيه، تونيم نمي« :گفت بود كرده بغض كه حالي در سحر بار اين

 ».ببيني ما شرايط در رو دخترت لحظه يه داري رو طاقتش ببين. بذار ما مادران

 ».نيست شدني كار اين كه كنيد قبول..اما. ندارم رو اونا ناراحتي ديدن طاقت من نه،« :گفت و نگريست سحر به او

 سرش باليي چه مجيد نيست معلوم. شده ديوونه برادرم. ميره مي داره مادرم زكيه،« :گفتم بود گرفته بغضم كه حالي در

 چه ما مادرام دوني مي و مادري يه خودت تو كن، فكر اونا به. كنند مي دق غصه از دارند هم سحر مادر و پدر. اومده

 عذاب اين از رو اونا و برگردان هايمان خانواده به رو ما خدا رو تو.  هستي ما اميد همه تو.  كنند مي تحمل رو عذابي

 ».بده نجات

 در تا دو شما مثل منم. است قفل هميشه هم درها..داره مراقب خيلي اينجا اما« :گفت و نگريست ما به درماندگي با زكيه

 ».بدهم نجات رو شما تونم مي چطوري اخه. هستم زنداني اينجا

 ».همين بده، رو اينجا نشوني و بگير تماس هامون باخانواده فقط تو« :گفتم غمگين لحني با

 »چي؟ بيفتم گير اگه« :گفت نگراني با او

 ».گيريم مي گردن به رو ها تقصير تمام ما فهميد اگه. نباش نگران كامران؟ از ترسي؟ مي چي از«

 »...رو شما كامران ترسم مي بيفتيم گير اگر. نگرانم شماا براي. ترسم نمي خودم براي من« :گفت نگراني با زكيه

 ».فهمد نمي اون نترس،« :گفتم و كردم قطع را حرفش
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 حتي ، كنه اروم اونو تونه نمي چيز هيچ شه؟ مي عصباني چقدر دوني مي بفهمه اگه. زرنگه خيلي ، شناسي نمي اونو تو«

 ».بيايد بيرون فرار فكر از كنم مي خواهش شما از من. تو

 تا پس. كنه مي عروسي شقايق با زود يا دير كامران« :گفت كرد مي جلوگيري اشكهايش ريختن از كه حالي سحردر

 ».كنم م خواهش..بزن زنگ پليس به فقط تو. كنيم امتحان رو شانسمون بذار داريم فرصت

 شد مي بلند جايش از كه حالي در.بدهد ما هاي التماس و عجز به نداشت جوابي. رفت فرو فكر به و. كرد سكوت زكيه

. بشم موفق دهم نمي قول اما. كنيم احتياط بايد...كنم كاري ريزي برنامه و فكر بدون تونم نمي كنم فكر بايد من« :گفت

 ».كنيد توكل خدا به بايد شما

 ما متفكر و انداخت ما به نگاهي زكيه. بود كافي برايمان بوديم كرده راضي اينجا تا را او كه همين. شديم ساكت دو هر

 .زديم لبخند هم به موفقيت اين از خوشحال سحر و من. كرد ترك رو

. بود كرده اميدوار رو ما حسابي بده فراري رو ما ميخواست زكيه كه اين فكر. شديم بيدار خواب از اي تازه اميد با صبح

 لبخند با معمول طبق و شد اتاق وارد كامران كه كرديم مي نگاه باران بارش وبه بوديم ايستاده پنجره كنار سحر با

 ».بخير صبح«:گفت

 »بخير صبح« :گفتم و كردم او به نگاهي نيم

 ».كنه مي شادابي و طراوت احساس ادم. است انگيز دل صبح چه« :گفت لبخند با ن كامرا

 و طراوت جاي به به بودي زنداني قفس اين توي شب تا صبح از اسير اي پرنده ما جاي اگه« :گفتم و انداختم او به نگاهي

 ».كردي مي پژمردگي و خفگي احساس شادابي

 خيس بارون اين زير پرهايتان تا بيرون برمتان مي باشيد موافق اگه« :گفت و برد فرو جيبهايش داخل را دستهايش او

 ».شه پاك شما وجود از سستي و رخوت اين و بشه

  تونه نمي هم بارون ديگه اما« :گفتم كردم مي نگاه بيرون به كه طور همان

 ».ببره بين از رو ما پژمردگي

 ».بمونيد قفس اين توي خواهيد مي بازم يا پذيريد مي. است من پيشنهاد تنها اين«: گفت و دوخت من به را نگاهش

 لعنتي اطاق اين از چون پذيرم، مي«: گفتم و نگريستم كامران به بنابراين بود، موافق او انگار انداختم، سحر به نگاهي

 ».است بهتر
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 ما به شالق مانند باران هاي قطره. رفتيم بارون زير كنيم استفاده چتر از اينكه بدون سحر و من. رفتيم حياط به سه هر

 ياد مرا هوا بودن ابري شايد. كنم گريه خواست مي دلم چرا دانم نمي. گرفتم آسمون طرف به رو صورتم. خورد مي

 كه تندي باران با و شوند جاري اشكم هاي قطره دادم اجازه كامران از ترس بدون. انداخت داشتم كه انگيزي غم اوضاع

 روي را پالتواش كه حالي در و آمد كنارم آهسته حال آن در من ديدن با كامران. شوند مخلوط زد مي سيلي رو صورتم

 ».بشينيم درخت اون زير برويم بهتره. خوري مي سرما عزيزم،«: گفت انداخت مي هايم شانه

 را خستگي و سستي تموم بارون انگار. بوديم كرده پيدا خوبي احساس شدن خيس اين از اما بوديم، شده خيس حسابي

 از كه وقتي خصوص به بودم، بزرگ حياط اين عاشق من اما بوديم، زنداني يزرگ ويالي آن در ما گرچه. بود گرفته ما از

 داالني در پا كردم مي احساس. بود كرده پيش از بيش اونجارو زيبايي كه گذشتيم مي كشيده فلك به سر درختان ميان

 »خودته؟ مال اينجا«: پرسيدم كامران از بودم دوخته چشم زيبا درختهاي آن به كه حالي در. ام گذاشته رويايي

 ».است دستمزدم بله،«: گفت و زد لبخند

 »چي؟ يعني«: گفتم تعجب با

. است قابلي و زبردست وكيل دوستانم از يكي«: گفت نگريست مي اطرافش به كه حالي در و كشيد عميقي نفس او

 از همسرش است ممكن بودند گفته بهش دكترها همه. شد مي عمل بايد داشت سر در كه اي غده خاطر به همسرش

 هم رو كار اين... مونه مي زنده و كنم مي عمل رو او دادم اطمينان اون به اومد من پيش وقتي ولي. نيايد بيرون عمل زير

 ».كرد هديه من به رو شكوه با ويالي اين شد خوب همسرش حال وقتي. كردم

... كرده هديه شما به را يكي كه داره زياد ويالها اين از البد باشه، پولدار خيلي بايد پس«: گفت و داد تكان سر سحر

 ».حالش به خوش

 داده او به دستمزدش جاي به ثروتمندي مرد رو ويال اين بود اون ويالي تنها اينجا نه،«: گفت و كرد اي خنده كامران

 كه بود چيزي كمترين ويال اين پولدار پيرمرد اون قول به. بده نجات حتمي اعدام از رو مرد اون پسر توانسته چون بود،

 ».كنه تالفي خواست مي كار اين با دانست مي من مديون رو همسرش جون چون دوستم. بده او به توانست مي

 تو به هديه عنوان به را شكوه با و زيبا جاي اين شده حاضر كه هستي عزيز براش خيلي پس«: گفتم و زدم لبخندي

 ».بدهد

 و خواند مي حقوق او. شديم آشنا هم با دانشگاه در. هستيم صميمي هم با خيلي ما آره،«: گفت و شد خيره من به كامران

 مصيبت همه اون وقتي. كردم تموم رو درسم اونجا و رفتم خارج به من اما داد تحصيل ادامه جا همين او پزشكي، من
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 ماجراي وقتي دارم، دوستش برادر يه مثل است، نظيري بي دوست او. داد مي ام دلداري و بود كنارم هميشه او آمد سرم

 وكيل او. دارم اطمينان او به من. كنم مي حمايت تو از و هستم پشتت من نترس،: گفت من به گفتم براش رو تو دزديدن

 نجات حتمي اعدام از را يكي و كنه اعدام بيگناه رو كسي اينكه قدرت. داره كاري هر قدرت و است سرشناسي و نفوذ با

 ».بده

 ».است ظالم يه نيست، وكيل يك پس«: وگفتم دوختم او به را نگاهم

 چون رحمه، بي ظالم يه او كه نبود اين حرف اون گفتن از من منظور. نيست طور اين نه،«: گفت و زد خندي نيش كامران

 و شدي آزاد روزي اگه و داره نفوذ حد چه تا اون كه بفهمانم تو به خواستم فقط. نكرده رو كاري چنين حال به تا

 آزاد منو كوچولو تماس ييه با فقط... تماس يه با اون چون. است بيهوده تالشت كه بگم حاال از بندازي، گير منو خواستي

 ».كنه مي

 يه كه همين. نبود مهم برام اما بودم، افتاده گير حسابي من پس. شدم خيره باران باريدن به و برگرفتم او از را نگاهم

 .بود كافي برايم ببينم را ام خونواده ديگه بار

  و بود فكر تو مدام روز چند آن در. بوديم خواسته كمك زكيه از كه بود روز سه دو

 داشت كم كم ديگه.  ميداد گوش و كرد مي سكوت فقط او كرديم مي صحبت او با وقتي حتي آمد، مي طرفمان به كمتر

 .بوديم فرار براي جديدي راه دنبال سحر با او از نااميد خاطر همين به. كنه نمي كاري برامون ميشد باورمون

 بازم كه شما«: گفت لبخند با و نشست مقابلمان او.آورد خود به رو ما زكيه صداي كه بوديم غرق ها فكر همين در روزي

 ».نيست كردن فكر وقت كه ،االن فكريد تو

 من«:گفت و كرد ما به رو داشت عجله كه حالي در. خورديم جا بود شده صحبت هم ما با روز چند از بعد كه اين از

 ».دادم خبر پليس به من...بوديد گفته كه كردم و كاري همون و كردم فكرامو

 اونا كه بدونيد فقط. بروم ندارم،بايد زيادي وقت من«:گفت زده شتاب لحن همان با او. شديم خيره او به باناباوري دو هر

 ».كنين مي پيدا نجات شما و ميرسن ديگه

 »ميگي؟ راست تو«:گفت حيرت و بهت با سحر

 و» .باشيد آيند،مطمئن مي شما آزادي براي اونا. نيست كار در قشنگم،شوخي دختراي آره«:گفت و زد لبخندي زكيه

 بي لحظه يه نميتونم من.شماست با حق. گذاشت اثر خيلي من روي شما هاي حرف« :گفت و دوخت من به را نگاهش

 ».تره باارزش پول از برايم خوشبختيتون و ها شما.باشم پسرم و دختر از خبر
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 از چطوري ما زكيه.كردي بزرگي كار تو.ممكنه غير اين نه...تو يعني«:گفتم نگريستمو او به بودم كرده بغض كه حالي در

 ».كنيم تشكر تو

 من براي تشكر بخترين برگرديد هاتون خانواده نزد كه همين« :گفت. شد جاري زكيه چشمان از اشك

 غصه و غم تو كه درسته.ميدم دست از رو كشتي هم بعد قطارو برسم،اول دير اگر بروم،چون بايد عزيزانم،من.است

 و گرفت آغوش در را ما دوي هر و» .خوشحالم كردمخيلي زندگي كنارتون در ماه چند اينكه از ،ولي بودم همراهتون

 .رفت در طرف به و برداشت رو ساكش.كرد بارانمان بوسه

 ».كردي ما به بزرگي لطف تو. ممنونم ازت...زكيه«:گفتم چكيد مي هايمان اشك كه حالي در

 ».دارم،خيلي دوستتان خيلي.نميكنم فراموشتون هيچوقت«:گفت و كرد پاك را هايش اشك او

 ».نميبريم ياد از رو فداكاريت هيچوقت.داريم دوست رو تو هم ما«:گفت گريه با سحر

 »باشه؟.كنه جمع چوب كمي باغ توي رفته بگيد گرفت رو من سراغ اگر.نگوييد چيزي كامران به و باشيد خونسرد«

 ».كن دعا برامون باشه،فقط«:گفتم و كردم نگاهش شناسي قدر با

 داشتيم ما يعني.بود متعجب هم او.  نگريستم سحر به ناباوري با.رفت بيرون بغض با و نگريست را ما ديگر بار زكيه

 انتظار به دو هر!نبود كردني باور اين ميكرد؟ پيدا واقعيت داشت ميديديم روز هر كه خوابي يعني شديم؟ مي آزاد

 .نميشد اونا از خبري چرا سپردهبوديم،اما گوش بيرون صداهاي به و بوديم ساكت.نشستيم

 ما به نميتوانست كه بود دلسوز و صادق قدر آن نه، اما. بود گفته دروغ ما به شايد. گذشت مي زكيه رفتن از ساعت دو

 .كند خيانت

 هوا.بود ظهر از بعد چهار كردم،ساعت نگاه ساعت به.برسند زودتر كاش كردم مي دعا و رفتم مي راه اتاق در نگراني با

 با. شد وارد كامران و شد باز در موقع همان. شوند تمام زودتر چه هر كشنده هاي لحظه اين ميخواست دلم. بود ابري

 .دادم مي نشون خونسرد رو خودم بايد. فهميد مي رو جريان نبايد. لرزيد تنم تمام او ديدن

 چرا« :گفت آمد مي طرفم به كه همانطور كامران. باشد آرام ميكرد سعي هم او. انداختم سحر به نگاهي

 »افتاده؟ نگراني؟ببينم،اتفاقي

 »بيفته؟ اتفاقي قراره مگه...اتفاق«:گفتم هستم آرام كردم مي تظاهر كه حالي در

 »خوبه؟ حالت پريده؟ رنگت چرا پس« :گفت و كرد نگاه او

 ».خوبم آره،« :گفتم و كشيدم صورتم به دستي
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 كنار و كردم فرار نگاهش زير از نروم لو اينكه خاطر به. ميخونه و چيز همه نگاهم از هميشه ميدونستم. شد خيره من به

 .نفهمد چيزي كردم دعا دل در. نشستم بود كزده كز اي گوشه كه سحر

 »كجاست؟ زكيه پس« :گفت و انداخت اطراف به نگاهي كامران

 صدام لرزيدن از كردم مي سعي كه حالي در. آمد مي بند نفسم داشت نگراني از

 ».كنه جمع چوب باغ رفته يعني.جاست همين...اون:گفتم كنم جلوگيري

 ».او نه است سلمان كار اون؟اين كنه؟چرا جمع چوب«:گفت و كرد تعجب كمي

 ».پوسيد بيچاره موند اتاق اين توي بس از.بخوره هوا كمي خواسته مي شايد نميدونم«:گفتم و شدم درمانده

 ما به و».كنم رفتار باهاش ديگه جور يه ميكنه،بايد عمل خودسرانه خيلي تازگي«:گفت و انداخت باال را هايش شانه

 مي داغ چاي باروني هواي اين تو.بياره برامون داغ نوشيدني يك تا كنه صداش بگم سلمان به رم مي«:گفت و نگريست

 .رفت در طرف به و».چسبه

 سحر به نگراني با.رفت بيرون او و بود شده دير ديگه اما بگيرم رو جلوش خواستم.كرد مي رو كار اين نبايد...نه،خدايا

 »كنيم؟ كار چه حاال«:گفتم و نگريستم

 ».كن دعا.شقايق كن دعا فقط«:گفت بود شده سرد و سفت يخ مانند كه او

 ».كن كمكمون خدايا«:گفتم و گرفتم دستانم ميان درماندگي با را سرم

 و ريخت فرو قلبمان صدا آن شنيدن با رسيد گوشمان به پليس ماشين آژير صداي كه بوديم كردن دعا مشغول دو هر

 .نگريستيم هم به حيرت و ناباوري

 پيدا چيز هيچ.كنيم نگاه را بيرون و برويم پشتنجره كرد وادار را ما زد مي حرف بلندگو با كه پليس مامور صداي

 .پليس هاي ماشين رنگ قرمز نور نبود،جز

 ».اومدند آخرش«:گفتم آمد درمي سختي به صدايم كه درحالي

 آستانه در مامور چند و شد باز در كه.كرديم مي نگاه را بيرون سرگردان حيران.بود گرده پر را گوشمان آژير صداي

 .بود شده تموم ما اسارت دوره يعني.  ديديم مي خواب در را چيز همه انگار.شدند نمايان در

 هر بود شده جمع چشمهايش در اشك نگريستم سحر به آمديم خود به كنيد حركت گفت كه ماموران از يكي صداي با

 كرده ماشين سوار را ديگر مراقب چند و غالم زشت مردك سلمان،آن بودند گرفته را همه.كرديم حركت ناتواني با دو
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 نگاهم. بود لبش بر پيروزمندانه لبخند همان.شد رد مقابلمون از او ديدم را كامران كه بشوم ماشين سوار خواستم.بودند

 .باشم شده آزاد شد نمي باورم نگريستم خانه به و برگرفتم او از را

 ».شويد سوار خانمها«:گفت پليس مامور

 كه طور همان. گذشتيم سرعت با كشيده فلك سربه درختان ان الي البه از.افتاد راه ماشين و شديم سوار سحر و من

 »نيستيم؟ خواب سحر،ما«:گفتم ناباوري با كردم مي تماشا را درختان

 مي خونه به نداريم و نيستيم خواب ما نه«:گفت كند جلوگيري هايش اشك ريختن از توانست نمي كه حالي در

 ».شده تموم چيز شقايق،همه باش خوشحال.....مادرمون و پدر پيش....ريم

 چه من ديدن با اونا من خداي.مجيد سعيد،پيش مادرم،پيش پيش. رفتيم مي خانه به داشتيم ما.  شد تموم چيز ،همه آره

 .شدند مي حالي چه و كردند مي كار

 به زود خيلي ها آن.داديم توضيح را چيز همه ما.كنيم تعريف را ماجرا خواستند ما از اونا رسيديم پاسگاه به وقتي

 شده دوخته در به هايمان چشم. كرديم مي سپري كندن جان با بايد را پرآشوبي هاي لحظه چه دادند خبر خانوادهايمان

 .نبود خبري هنوز اما گذشتند مي سختي به ها لحظه.بوديم آنان آمدن منتظر لحظه هر و بود

 گذشت اضطراب و نگراني در ساعت يك.بود شده خيره در به منتظر و قرار بي سحر.بود پا به غوغا دلم در نگراني از

 .شدند نمايان چارچوب در سعيد و سحر پدر و شد باز در كه اين تا

 مي بيداري تو رو سعيد بودم،يعني بيدار من يعني...يعني نبود كردني من،باور خداي.شد سست تنم تمام سعيد ديدن با

 ...بود غيرممكن اين... ديدم

 سر ناباورانه او شد سرازير چشمهايم از اشك. ماند مبهوت و مات در جلوي و كند حركت نتوانست من ديدن با سعيد

 پدرش. انداخت او آغوش در را خودش و دويد پدرش سوي به گريست مي سختي به كه حالي در بلند سحر. داد تكان

 .نداشتم شدن بلند قدرت من اما.بوسيد مي را او مدام و رفت مي اش صدقه قربان مرتب

 هم چشم در چشم او و من.  بودم داده دست از رو رفتن راه قدرت ،اما داشتم فاصله سعيد با قدم چند فقط كه اين با

 صدايي با و برداشت سمتم به قدم يه لرزيد مي تنش تمام كه حالي در و بود زده حلقه او چشمان در اشك بوديم دوخته

  كه

 »... شقايق«: گفت شد مي شنيده سختي به

 »...سعيد«: گفتم گريه با. دويدم سويش به و گرفتم كار به را توانم تمام. بمونم منتظر نداشتم طاقت ديگه
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 من يعني«: كرد مي زمزمه لب زير و كشيد، مي صورتم به كشيد، مي سرم روي رو دستش. كشيد آغوش در محكم مرا

 »شكرت خدايا...من بغل تو...هستي اينجا...هستي خودت...تو...بيدارم

 زمين روي هم او. نداشت ايستادن رمق ديگه هم سعيد. نشستم زمين روي و شد سست پاهايم. نداشتم توان ديگه

 .كرد گريه بلند صداي با و چسباند اش سينه به را سرم و نشست

 اينكه بدون پدرش و سحر جلوي. كرد مي گريه سختي به سعيد. بود گذشته قرن چند چون ما براي دوري ماه دو

 ما طرف به داشت آغوش در را او هنوز كه حالي در سحر پدر. كرديم مي گريه دو هر. ريخت مي اشك بكشه خجالت

 وقت االن. شدند پيدا كه كن شكر رو خدا و شو بلند پسرم، شو بلند«: گفت فشرد مي رو سعيد شانه كه حالي در و آمد

 ».ببينمت بذار دخترم، شو بلند«: گفت و كشيد من سر روي را لرزانش دست و» .من عزيز شو بلند نيست، گريه

 بازم كه شكر رو خدا«: گفت كرد مي پاك را هايش اشك كه حالي در و زد لبخندي. نگريستم او به و كردم بلند را سرم

 ».هستند شما منتظر نفر چند خانه در دونيد مي برويم، بايد شويد، بلند حاال...ديدم رو شما

 سحر به و كرد پاك را اشكش از خيس هاي چشم سعيد. كرد بلند را سعيد هم سحر پدر. شدم بلند جا از سحر كمك به

 حرف چه نگاه اين دانستم مي. نگريست مي او به هم سحر. فشرد را گلويش اي تازه بغض او ديدن با انگار شد، خيره

 .داره پنهاني هاي

 »خوبي؟ تو«: گفت بريده و لرزان صدايي با سعيد

 ».شكر رو خدا«: گفت خورد مي فرو را بغضش كه حالي در سعيد. داد تكان تصديق عالمت به را سرش سحر

 ».ندارن تحمل ديگه مادراتون. خانه بريم بهتره«: گفت خوشحالي با سحر پدر

 آستانه در زنان نفس و پريشان جواني و شد باز شتاب با در كه بوديم برنداشته قدمي هنوز اما كنيم، حركت خواستيم

 افتادنم از تا گذاشتم ديوار به را دستم آهسته و شد سست تنم تمام. آمد بند نفسم و زد خشكم او ديدن با. شد ظاهر در

. بوديم شده خيره هم به مجسمه دو چون ما. بود ايستاده حركت بي. زد خشكش من ديدن با هم او. كنم جلوگيري

 خشكت چرا« گفتك آورد مي من سمت به را او و گرفت مي را دستش كه حالي در و رفت طرفش به او ديدن با سعيد

 ».كن نگاش نزديك از بيا شقايقه، اين بيني، مي درست... تو بيا زده،

 »...مجيد«: گفتم دربيايد صدايم كردم مي سعي كه حالي در. بود زده حلقه ناباورش نگاه در اشك. ايستاد مقابلم او

 »...شقايق اومدي آخرش«: گفت لرزان و آلود بغض صداي با او
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: گفت و داد تكان سر بغض با» .اومدم...آره«: گفتم كردم مي خالي رو بغضم كه حالي در و دادم تكان را سرم بار چند

 ».خودم شقايق همون... شقايقه ايستاده من جلوي اينكه يعني... نميشه باورم«

 و كرديم سكوت دو هر. شود جاري هايش گونه روي هايش اشك بود داده اجازه هم او. دادم تكان را سرم ريزان اشك

 .داد مي خبر بودم كشيده كه زجري از كه نگاهي كرديم، نگاه يكديگر به سكوت در

 انتظار ديدنش براي خيلي كه شقايقي همون اومد، ديدي« :گفت لبخند با و گذاشت مجيد شانه روي را دستش سعيد

 ».داريد انتظار چشم خيلي هم خانه تو چون بريم، بهتره حاال...اومد آخرش كشيدي

. بود نكرده احساس را او حضور لحظه آن تا انگار. شد سحر متوجه گرفت برمي من از رو كه حالي در و زد لبخند مجيد

 ».هستيد سالم دو هر خوشحالم خيلي«: گفت و نگريست سحر به بود لبانش بر لبخند كه حالي در

 ».برگشتند سالم دو هر كه كنم مي شكر بار هزار را خدا آره،«: گفت كرد مي نگاه سحر به كه حالي در سحر پدر

  با همه. » .برويم بهتره«: گفت كرد مي حركت كه حالي در و گرفت را دستم سعيد

 .شديم خانه راهي هم

 را نگاهم.داشتم را ديدنش آرزوي كه رفتيم؟جايي مي خونه به ما يعني.بينم مي واقعيت عالم در را مجيد شد نمي باورم

 .بود حال همين در هم دوختم،او سحر به

 آن.كردم نگاه را آنجا حسرت با.شديم پياده.كشيدند مي انتظار ما منزل در هم سحر خانواده.رسيديم كوچه سر

 ...خيابان كوچه،آن

 "ببينيش؟ خواي نمي.شده تنگ تو ديدن براي دلش هم خونه":گفت لبخند با سعيد

 كرديم،وقتي حركت آهسته حسرت خانه،با-امني جاي خوبي،چه جاي چه.بود شده تنگ اونجا براي هم من آره،دل

 ديگه هم ما.دويدند سويمان به ما ديدن با كه ديديم تاب بي و منتظر در جلوي مادرانمان.ايستادم رسيديم خانه نزديك

 .كرديم پرت آغوششان در را خود و دويديم طرفشان به و نداشتيم طاقت

 دوني شد،نمي سفيد در به اومدي؟چشمام عاقبت...مادر جون،اومدي شقايق":گفت گريه ميان در او.بوسيدم را مادرم

 ".كشيدم انتظار چقدر

 شقايق دختر اين شود مطمئن خواست مي.رفت مي ام صدقه قربان و نگريست مي من به او و كردم مي گريه فقط من

 و كشيد آغوش در مرا دوباره.بود كرده پاك را هايش اشك بارها كه چشمهايي.كرد نگاه چشمهايم به او.خودشه

 ".شكرت خدايا":گفت
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 آرام كمي اينكه از پس.كردند مي گريه هم سحر پدر و مجيد و بود،سعيد كرده پر را كوچه مان گريه هق هق صداي

 كه حالي در بعد".قشنگم دختر بود شده تنگ برات دلم":گفت كشيد مي آغوش در رو سحر كه حالي در شديم،مادرم

 ".شماست راه به چشم وقته خيلي خونه تو؟اين بيايد خواهيد نمي":گقت گرفت مي بغل به هم مرا

 شده تنگ آنجا براي دلم چقدر.كردم نگاه را خانه جاي همه.شديم خانه وارد هم با همه بعد و زدم مادرم به لبخندي

 خانه به چشم دو هر و نشستيم هم كنار سحر و من.بود بخش لذت برايم آنجا ديدن وقت همه آن گذشت از پس.بود

 جا از او ديدن با.كرد مي نگاه مرا و بود ايستاده در كنار كه ديدم را اميد كردم مي نگاه را دوروبرم كه همانطور.دوختيم

 ".شقايق بغلم،منم بيا...اميد،بيا":گفتم شادي با و شدم بلند

 "بودي؟ كجا.بود شده تنگ برات آبجي،دلم":گفت كرد مي گريه كه حالي در اميد

 ".عزيزم شدي بزرگ چقدر تو.بود شده تنگ برات دلم منم":گفتم و بوسيدم را او

 ".بده نرو،قول ديگه":گفت و كشيد آغوش در محكم مرا

 ".بمونم پيشت ميدم عزيزم،قول باشه"

 از منو ديدي رو آبجي ديگه ببينم،حاال بغلم بيا":گفت كرد مي جدا من بغل از را اميد كه حالي در و كرد اي خنده سعيد

 ".بردي ياد

 ".خان حسود نديدم وقته خيلي رو شقايق آبجي ديدم،اما مي روز هر كه رو تو":گفت و كرد پاك را هايش اشك اميد

 زرد رنگش اينقدر چرا.ضعيف و الغر چقدر و بود شده شكسته چقدر سعيد.نگريستم دو آن به و كردم اي خنده

 كه كامران بميري الهي":گفتم دل در و برگرفتم او از رو نگاهم!بود آورده سرش را بال اين ما از دوري يعني!بود؟

 يادآوري چه...گشتم،پدر پدرم دنبال به بار اين.كردم جستجو را اتاق دور باز.هستي تو ها بدبختي اين تمام مسبب

 ".برده پناه اتاقكش به من آمدن خيال بي...هم شايد يا كشيد مي خجالت شايد.ديدنم به نيامد كجاست؟چرا او.دردناكي

 "خواهي؟ نمي چيزي":ديد،پرسيد مرا منتظر نگاه سعيد وقتي

 "كجاست؟ پدر":گفتم و دوختم او به را نگاهم

 شده گيج من مثل هم او.نگريستم سحر به تعجب با.انداختند پائين را سرشان و كردند سكوت همه جمله اين شنيدن با

 "افتاده؟ اتفاقي":پرسيدم سعيد از.بود

 ".كرد فوت پيش ماه او...نه":گفت كنان من من و كرد من به نگاهي نيم او
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 لعنتي مواد همون":گفت و كرد من به نگاهي سعيد.كردم نگاه را او ناباورانه و رفتم وا يخ مثل حرف اين شنيدن از

 ".كرد سنكوب زياد مصرف خاطر به...گرفت رو جونش

 من به چيزي كامران چرا پس...بود مرده پس.شدم شان مشكي هاي لباس متوجه تازه.دوختم مجيد و مادر به را نگاهم

  با او دانست،اما نمي هم او يعني.بود نگفته

 ...شايد. بود تماس در پدرم

 ».دفت زود كه حيف... اما ببينه، رو تو داشت دوست خيلي«:گفت ناراحتي با كه شنيدم را مادر صداي

 ديدن آرزوي او. فشرد را گلويم بغض چرا دانم نمي. رفتم پنجره كنار و شدم بلند جايم از آهسته حرفها آن شنيدن با

 .بودند كرده باور سادگي به آنها كه بود دروغي اين... ممكنه غير اين نه داشت؟ مرا

 ».گم مي تسليت بهت«:گفت آمدو كنارم آهسته سحر

 چرا پس مرد، روز همان من براي پدرم دوني مي كه تو سحر؟ چرا ديگه تو«:گفتم بغض با و دوختم او به رو نگاهم

 »گي؟ مي تسليت

 ».گرفت اون از رو كرد تو با كه كاري تقاص خدا«:گفت سحر

 ».داد مي پس بدتري تقاص و موند مي... موند مي بايد... مرد زود اون. سحر«:گفتم بود شده جاري اشكم كه حالي در

 حاال. بگيره تقاص هاش بنده از چگونه كه دونه مي خودش خدا اما - دونم مي«:گفت و فشرد آرامي به را ام شانه سحر

 ».بفهمند رو موضوع االن نبايد اونا - كن پاك را اشكهايت و باش آروم

 شام بهتره. زياده گفتن براي وقت. كنند استراحت بگذار كن ولشون سعيدجان،«:گفت و كرد قطع رو حرفش مادرم

 ».بخوريم

 ».بگين شما هرچي چشم،«:گفت و برد باال تسليم عالمت به رو دستش سعيد

 و مجيد و سحر و من. رفت ديگري اتاق به نماز خواندن براي هم سحر پدر و رفتند آشپزخانه به خانم زينب و مادر

 جن مثل و هستيم پاسگاه ما فهميدي كجا از تو راستي«:پرسيد و كرد مجيد به رو سعيد بار اين. مانديم اتاق در سعيد

 »شدي؟ ظاهر

 ».اهللا بسم آقاي خبرداد مادر«:گفت و كرد اي خنده مجيد

 .داد مي آزار را او چيزي انگار. شد خيره سحر به سكوت در و زد لبخند سعيد

 »دزديد؟ رو تو چي واسه كرديد؟ ترك مارو چرا ديگه شما خانم، سحر«:پرسيد سحر از بار اين
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 نمي«:گفت دوخت مي سعيد به رو نگاهش كه حالي در. بود خورده جا سؤال اين از انگار دوخت، من به را نگاهش سحر

 ».داشته كارش اين براي دليلي البد دونم،

 ».شد مي مربوط من به كه داشته كارش اين براي دليلي البد... بله دليل؟«:گفت سعيد

 كار اين سعيد از انتقام خاطر به فقط كامران دانست مي خوب او. انداخت پايين را سرش و كرد من به نگاهي نيم سحر

 .كرد سكوت جهت همين به شده، من عذاب باعث تو عشق بگويد او به خواست نمي اما بود، كرده را

 ».بشه پشيمون كردن زندگي از كه كنم مي كاري كنم، كار چه پست نامرد اون با دونم مي«:گفت مجيد

 اما دونستي، مي رو حقيقت كاش. كرد چه تو با او دونستي مي كاش مجيد. سوخت برايش دلم. دوختم او به رو نگاهم

 .كنم سكوت بايد كه افسوس

 ما شدن پيدا خاطر به. نشستيم سفره سر همگي. اومدم خود به بخوريد شام بياييد عزيزانم،«:گفت كه مادرم صداي با

 بازي مدام برادرش و خواهر با سحر. بودند سحر خانوادة و ما فقط كه خانوادگي كوچك جشن يه. بودند گرفته جشن

 و كرد مي رفتار او با كوچولو بچه يه مانند مادرش. گرفت مي آغوشش تو رو اونا و گذاشت مي سرشان سربه و كرد مي

 مي سرش به دستي گاهي پدرش. شد مي اشك از پر چشمانش و كرد مي نگاهش و گذاشت مي دهنش تو غذا مدام

 مي. سكوتش حتي و حرفهايش و هاش خنده به و بود شده خيره سحر به سعيد. كرد مي شكر رو خدا لب زير و كشيد

 مي مجازات رحمانه بي گونه اين بايد كه بودند كرده كامران حق در ظلمي چه طراوت اين و ها خنده اين بداند خواست

 شدند؟

 مشكله، برايم تو از دوري و كردم عادت بهت خيلي اينكه با«:گفتم و گرفتم آغوش در محكم رو سحر خداحافظي موقع

 ».برگشتي ات خوانواده پيش سالمت و سالم بينم مي خوشحالم خيلي اما

 ».هستم تو فداكاري مديون رو اين«:گفت و خنديد

 ».باشه نزن، رو حرف اين ديگه«:گفتم و گرفتم رو دستش

 ».خير به شب. باشه«:گفت زد مي لبخند كه حالي در

 .گذاشت مقابلمان و ريخت چاي مادرم. اتاق داخل برگشتيم ماهم و كردند حركت كوچه تاريكي در آنها

 گذاشت مي مقابلم را چاي كه حالي در مادرم. بودم خوشحال حسابي ماند مي منزلمان در شب مجيد اينكه از

 ».كشيدي چه مدت اين در بدانم تا كن تعريف آيد نمي خوابت اگر عزيزم،«:گفت
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 مي خواب تو رو چيز همه كنم مي احساس كنيد باور. آيد نمي چشمانم به خواب شماها ديدن هيجان از جون،من مادر«

 »كنه بيدارم شيرين خواب اين از و برسه راه از يكي ترسم مي. بينم

. كنيم مي احساس بيداري تو رو شادي اين و بيداريم همه ما نيستم، خواب منم نيستي، خواب تو«:گفت مجيد بار اين

 ».باتوام من. نباش چيز هيچ نگران ديگه شقايق،. شده تموم چيز همه و رسيده پايان به غصه و انتظار دوره ديگه

 مي كاش رفته، برباد اميدهايت تمام دونستي مي كاش مجيد. فشرد را گلويم لعنتي بغض اين از. دوختم او به رو نگاهم

 ».نابودشي و كني تحمل نتوني ترسم مي... ترسم مي اما بگم، بهت جوري يه رو تلخ واقعيت اين توانستيم

 خودم با. شدم حالي چه دوني نمي هستي، پاسگاه در تو گفتند و گرفتند تماس باهام وقتي«:گفت و كشيد آهي سعيد

 نمي هم سحر مورد در... شده سير ازت البد... رفته و كرده رها رو تو نامرد اون البد گفتم. كردم خيال و فكر هزار

 واقعيت وحشتناك فكراي اين از كدام هيچ كه شكر رو خدا... لرزيدم مي او به كردن فكر از. كنم فكر چيزي توانستم

 ».نكرد پيدا

 كه كردم دعا و نشستم فقط... پاسگاه بيام نكردم جرأت شديد پيدا شماها شنيدم وقتي«:گفت مادرم او صحبت ادامه در

 ».باشيد سالم و صحيح شما

 ».ببخشيد منو. كردم درست دردسر خيلي شما براي من«:گفتم و انداختم پايين را سرم

 ».كردي زنده منو دوباره اومدنت با. هستي ما زندگي تموم تو عزيزم، نه«:گفت و كشيد سرم روي رو دستش مادرم

 بود، سخت. بود تار و سياه روزهام همه. كشيدم عذاب شما دوري از منم«:گفتم محزوني لحن با و زدم رنگي كم لبخند

 ».شد تمام آخرش اما

 »دزديد؟ رو سحر كامران چرا دوني مي تو«:گفت و دوخت من به را غمگينش نگاه سعيد

 ».تو خاطر به«:گفتم و انداختم پايين را سرم

 »چرا؟ آخه! من؟ خاطر به«:گفت و كرد تعجب سعيد

 شنيدن با سعيد. كردم تعريف براش رو ماجرا. كرد صدا گوشم تو كامران حرفهاي بود پايين سرم هنوز كه حالي در

 از بگيره انتقام من از اينكه جاي به ظالم، فطرت پست«:گفت شد مي بلند جايش از كه حالي در و شد عصباني حرفها اين

 ».دم مي رو كارش اين جواب... گرفته انتقام معصوم و گناه بي دختر يه

 شومش خواسته به اون و شديم پيروز ما كه اينه مهم. شد تموم ديگه«:گفتم و گرفتم را او دست رفتم، سعيد سمت به

 ».نرسيد
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 .نشستم كنارش هم خودم و نشاندم سرجايش را او كردم مي آرام رو سعيد كه حالي در

 به سختي ضربه كامران«:گفت و شكاند را سكوت اندوهگينش صداي با مجيد بار اين. شد حاكم بينمان كوتاهي سكوت

 كاري نتونيم و ببينيم كامران مثل آشغالي دست تو رو داريم دوستشون وجود تمام با كه عزيزاني سخته خيلي. زد ما

 روزهاي اون و امديد آخرش اما... داديم جون بوديد اسير كامران دست شما كه روزهايي اين ثانيه ثانيه براي ما. كنيم

 ».شقايق نه مگه رسيدنه، موقع فقط ديگه حاال. شد تموم زجرآور

 جمله اين حرارت انگار. سوزاند مرا كه گفت را جمله اين حرارتي شادي چنان با كردم، نگاه را او فقط جواب جاي به

 شده چيزي«:پرسيد. كرد نگران را مجيد من حالت اين. زد حلقه چشمهايم در اشك لبخند جاي به. بود زده آتشم

 »افتاده اتفاقي شقايق،

 مي كه من به لعنت من، به لعنت خدايا، آه» .نيست چيزي... نه«:كردم زمزمه آهسته و نگريستم او به اشك حلقه ميان از

 مي باز گفتن از مرا مجيد قرار بي چشمان چرا نداشتم، رو واقعيت گفتن جرأت چرا آخه. بگم رو حقيقت ترسيدم

 .داشت

 ».نشده پيدا كامران سروكله دوباره تا بندازيم راه رو عروسي تر سريع هرچه بايد است، مجيد با حق«:گفت مادر

 من كوچولوي خواهر«:گفت خنديد مي كه حالي در سعيد بود، آنها جواب سكوت اما دوختم، مادرم به رو نگاهم بار اين

 »نه؟ مگه«:گفت گرفت مي رو دستم كه حالي در. كرد نگاه من به و »بگه رو بله جواب كشه مي خجالت

 وقتي. كرد احساس را بود انگشتم در كه انگشتري زبري انگار. شد خيره دستم به او كه بودم نداده جواب او به هنوز

 حالت اين. بود آمده بند زبونش انگار شد، خيره من به بعد و آن به اول حيرت و نگراني با ديد انگشتم در را حلقه آن

 .شد آن متوجه مادرم بعد و كند نگاه دستم به نگراني با هم مجيد تا شد باعث سعيد

 »شقايق؟ چيه اين«:گفت سختي به و داد قورت رو دهانش آب سعيد

 مي رو گلويم بغض. رفتم پنجره طرف به و شدم بلند جا از. كردم خارج سردش دستهاي ميان از رو دستم نگراني با

 .بود رسيده حاال اما ترسيدم، مي لحظه اين از هميشه خدايا،. فشرد

 »كردي؟ دستت چيه انگشتر اين پرسيدم«:گفت بيشتر نگراني با شد من سكوت متوجه كه سعيد

 ».كنيد نمي باور... چون ندونيد بهتره مفصله، اش قضيه«:گفتم لرزيد مي بغض سر از صدايم كه حالي در

... دستته تو چي براي حلقه اين بگو كنم مي خواهش بگو،«:گفت مستأصل صدايي با و آمد كنارم نگراني با مجيد بار اين

 »چيه؟ اين پس نيفتاده، اتفاقي هيچ گفتي كه تو



 

 

 كتابخانه نودهشتيا همتيهمتيهمتيهمتيزهرا زهرا زهرا زهرا     | شقايق شقايق شقايق شقايق داغ داغ داغ داغ 

W W W . ٩ ٨ I A . C O M  ١٥٧ 

 اش لحظه هر بودم دور شما از كه مدت اين تو«:گفتم بود تركيدن حال در بغضم كه حالي در و برگرفتم او از رو رويم

 رو اونا تمامي بودم مجبور كه داشتم اونجا سختي شرايط من. باور غيرقابل و دردناك اتفاقهاي بود، تازه اتفاق يه برام

 ».بپذيرم

 ».شيم مي ديوونه داريم بزن حرف توروخدا، بگو شرايطي؟ چه«:گفت نگراني با بار اين سعيد

 مي نگراني از داريم ما شقايق، بگو رو حقيقت«:گفت و آمد سمتم به لرزاد مادرم. دادم دست از رو اشكهايم اختيار

 ».دهيم مي تو به را حق ما. نترس چيز هيچ از دخترم، نترس ميريم،

. مجيد خصوص به بدونند، داشتند حق اونا. گفتم مي را حقيقت بايد چطوري آخه. دوختم مادرم به را آلودم اشك نگاه

 تمام. گفتم اندوه با كردم مي نگاه رو حياط گوشه عريان درخت كه حالي در. اومده خودش و سرمن باليي چه بدونه بايد

. او بزرگ كمك و زكيه از و كردنهامون التماس از اش، رحمي بي و پدر اومدن از غمهامون، از. كردم تعريف را ماجرا

 .كردم نگاه اونها تك تك به و برگشتم شد تمام حرفم وقتي

 حالي با هم مجيد. بود گذاشته طاقچه لبه به رو دستش نيفته زمين اينكه براي. بود رفته وا يخ مثل ماجرا شنيدن با سعيد

 زمين روي و بود گذاشته سرش روي را دستهايش هم مادرم. بود داده تكيه ديوار به و بود بسته را چشمانش خراب

. كرد پر را اتاق فضاي مادرم گريه هق هق صداي. بودند شده داغون هرسه. دارند حالي چه دونستم مي. بود نشسته

 را انگشتر كه حالي در. داشتم نفرت نگينهايش برق هنوزاز. كردم خارج دستم از را آن و دوختم انگشتر به رو نگاهم

 »بود؟ من دست تو انگشتر اين چرا فهميديد حاال«:گفتم فشردم مي ام شده مشت دست تو

 چرا... كرده را كار اين تو با اون كنم باور تونم نمي. باشه رحم بي قدر اين پدر كردم نمي فكر«:گفت ناباوري با سعيد

 وقت هيچ رو حقايق اين كاش. شقايق بود خواب همه كاش... دشمن يه. دشمنه يه و نيست پدر برايمون اون كه نفهميدم

 غافل پدر از شايد منه، تقصير اش همه«:گفت اندوه با فشرد مي دستانش ميان را سرش كه حالي در و» .فهميدم نمي

. دادم مي قرار فشار تحت اونو بايد... بايد باشه، همدست كامران با اون ممكنه كه دادم مي رو احتمال اين بايد من. بودم

 مي خودش حال به اونو نبايد. توست نبودن خاطر به كردم خيال نيومد خونه به و رفت و كرد ول رو ما وقتي چرا

 نمي را خودم من. گذشتم موضوع اين كنار از اعتنا بي قدر اين من چرا. رفتم مي دنبالش سايه به سايه بايد. گذاشتم

 ».بخشم نمي هرگز. بخشم

 بهتره خوردن غصه جاي به هم حاال بوده، پدرت تقصير پسرم، چيه تو تقصير«:گفت آلود بغض صدايي با مادرم

 ».شه بد حالت دوباره ممكنه پسرم، بلندشو گرفته؟ درد سرت دوباره. كني استراحت
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 و دوختم آنها به را نگرانم و آلود اشك نگاه. بود شده خيره نامعلومي نقطه به و بود داده تكيه ديوار به را سرش سعيد

 محكوم رو كامران نتونم اگه. افتادم گير بدجوري من. بايستم كامران جلوي چطوري كنم؟ كار چي بايد دونم نمي«:گفتم

 ».مون همه براي... شه مي تموم چيز همه ديگه وقت اون كنم

 انتظار من... دم نمي كسي به رو حق اين من... مني حق تو... تو شقايق، نه«:كرد زمزمه درد از لبريز صداي با مجيد

 ».شه مي مجازات او كنيم، مي محكوم اونو و كنيم مي شكايت اون از ما... ما. بشه موفق گذارم نمي كشيدم، زجر كشيدم،

 لحن همان با. بود داده نگراني و پريشوني به را جايش اش چهره آرامش و صبر كه دوختم مجيد به رو نگاهم

 و» .وحشتناكه هيوالي يه اون كنه، مي بخواهد كه كاري هر... بانفوذه خيلي... اون شناسيد، نمي اونو شماها آخه«:گفتم

. شد ترس پراز تنم و ريخت فرو دلم حرفها آن يادآوري با پيچيد، گوشم در كامران تهديدهاي و حرفها تمام لحظه يك

 بديد، نجات اون دست از منو خدا تورو«:گفتم لرزاند مي را صدايم خواهش و التماس كه حالي در او، حال به توجه بدون

 گريه و ، كنيد كمك من به كنه، جدا شما از منو نذاريد خدا تورو. ترسم مي اون از من. بشم اون زن خوام نمي من... من

 .شد تبديل هق هق به ام

 آلودي بغض صداي با و گرفت آغوش در مرا و نشست كنارم سريع كردنم التماس گونه آن و من حال ديدن با سعيد

 كنار. هستي كنارما تو. بگيره ما از رو تو كسي گذارم نمي. هستيم تو با ما نترس، باش، آروم عزيزم، باش آروم«:گفت

 جبران خودم. برسه تو به دستش عوضي اون گذاريم نمي ما. كني ترس و تنهايي احساس نبايد ديگه... مجيد مادر، من،

 گريه ديگه حاالتو. كنه مي نابود رو كامران كه كاري شم، مي مجيد و تو عقد شاهد خودم... كنم مي رو پدر رحمي بي

 ».دلم عزيز باش آروم و نكن

 كرد مي سعي كه حالي در. ديدم كنارم را مجيد كردم جدا اش سينه از را سرم وقتي. كرد آرامم كمي سعيد حرفهاي

 زجر دوباره خوام نمي. بيفته اتفاق دوباره كابوس اين گذارم نمي. نباش نگران شقايق،«:گفت بگيره رو بغضش جلوي

 ديدن طاقت كه دوني مي چون. كن پاك اشكاتو حاال. كنم زندگي خاطراتت و ياد با دوباره خوام نمي. ببينم رو كشيدنت

 ».ندارم رو اشكهات

 از پس كه اي شعله كشيد، مي زبونه نگاه اون تو عشق يه شعله. دوختم مجيد فروغ بي ديدگان به رو گريانم نگاه

 رو حرارت اين چقدر من. بود شده هم تر ور شعله گذشته به نسبت بلكه بود، نشده خاموش تنها نه دوري چندوقت

 مي دلم. بود شده تنگ لبخندها اين براي دلم چقدر. شدم عاشقش بيشتر زد رويم به مجيد كه لبخندي با. داشتم دوست
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 مرا سعيد حرفهاي و مجيد ديدن. دوختم مي او چشم در چشم طور همان من و ايستاد مي حركت از زمان خواست

 .نيستم تنها ديگه كه شد راحت خيالم و كرد دلگرم

 چندوقت از بعد ، اتاقت توي راحت خواب يه كنم فكر«:گفت من به خطاب شد مي بلند جايش از كه حالي در مادرم

 »نه؟ مگر بده، مزه خيلي دوري

 »!شده تنگ اتاقم براي دلم چقدر دوني نمي... خيلي«:گفتم و زدم لبخند او به

... بخواب برو... پس«:گفت بريده بريده صداي با و شد بلند كنارم از بود كرده تغيير حالش سردرد از كه حالي در سعيد

 .رفت دستشويي به سريع و كنه تموم رو حرفش نتوانست ديگر و» ...تو براي هم اتاقت دل چون

 از را او مجيد كمك با. بود خورده هم به حالش. دويدم دنبالش سريع و گرفت فرا را وجودم نگراني او حال ديدن با

 نگراني با. كشيد دراز زمين روي فشرد مي دستانش ميان رو سرش و لرزيد مي كه حالي در. آورديم بيرون دستشويي

 »لرزي؟ مي داري چرا شدي؟ طوري اين چرا شده؟ چي سعيد،«:گفتم

 ».خوبم... نيست چيزي«:كرد زمزمه كرد مي ناله كه حالي در

 ».نيست خوب حالش دكتر، ببريم اونو بايد«:گفتم نگراني با و كردم نگاه مجيد به

 گفتند و دادند قرص چندتا فقط اما رفته، دكتر«:گفت داد، مي تكان رو سرش نگراني با كه حالي در مادرم مجيد جاي به

 ».بشه عصبي نبايد

 ».ده مي دست بهش حالت اين شه مي عصبي كه وقت هر«:گفت مجيد مادرم حرف دنباله در

 نمي بدي اين به حالش شد مي عصبي كه وقت هر. نبود طوري اين اون اما«:گفتم نگريستم مي سعيد به كه حالي در

 ».شد

 ».درآوردش پا از شده وارد اون به مدت اين تو كه عصبي فشار.  بوده وقته چند اين اتفاقاي خاطر به خب«:گفت مجيد

 نگران كه من به شد قطع هم بدنش لرزش و شد بهتر وقتي. بود دراومده وضع اين به من خاطر به كه سعيد بيچاره

 از ناتوان »بخوابي؟ بهتره خوبم، من نباش، نگران«:گفت ضعيفي صداي با و زد رنگي كم لبخند بودم دوخته او به چشم

 .شد بلند جايش

 .خوابيد تا نشستيم منتظر قدر آن. خوابانديم تخت روي و برديم اتاقش به را او و كرديم كمكش مجيد و من

 برگرفتم سعيد پريده رنگ صورت از رو نگاهم. بود پيدا اش چهره در نگراني هنوز. دوخت صورتم به رو نگاهش مجيد

 ».هستم مراقبش من بخواب، برو«:گفتم و نگريستم او به و
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 و انداختم پايين رو سرم. گشت مي چيزي دنبال نگام در داشت انگار. كرد نگاهم فقط جواب جاي به مجيد اما

 ».گردي مي دنبالش نگام تو جور اين كه كني پيدا خواي مي رو سؤالي چه جواب«:گفتم

 همه اون با مشكي و قشنگ چشمهاي اون زير بايد چرا اينكه جواب سؤالهامو، از خيلي جواب«:گفت غمگيني صداي با

 پريشون و ريخته هم به جور اين شده افشون تابخورده موهاي اون بايد چرا باشه، شده گود جوري اين افسونگري

 اون با كوچيك لبهاي اون طراوت بايد چرا باشه، شده شكننده و خميده جوري اين دلربا و زيبا هيكل اون بايد چرا باشه،

» .شدي داغون كردم مي فكر كه چيزي اون از شقايق،بيشتر. باشه شده خشك و تلخ جوري اين اش فريبنده هاي خنده

 ناراحتت... بگيرم كامران از رو نامردي همه اين تقاص بتونم كاش«:گفت دوباره. برگرفت من چشمان از رو نگاهش و

 »كردم؟

 تنها منو وقت هيچ دي مي قول شقايق،«:گفت كرد مي نگاهم كه طور همان. دادم تكان نه عالمت به را سرم و زدم لبخند

 »دي؟ مي قول... بموني كنارم بازم شرايط بدترين تو حتي نذاري،

 ».دهم مي قول... بمونم كنارت هميشه دم مي قول بهت آره،«:گفتم بغض با و دوختم او نگران چهره به رو خيسم نگاه

 پيشاني به دستي مجيد. داشت درد هنوز انگار. شدم خيره او به سعيد ناله با. زد لبخند و شد آروم قول اين با مجيد

 خيلي دونم مي چون بخوابي، بري بهتره. كردند اثر ديگر قرصها. كرده عرق نيست، چيزي«:گفت و گذاشت سعيد

 ».هستم مراقبش من نباش، سعيد نگران. اي خسته

 اتاق از گفتم مي خير به شب مجيد به كه حالي در و كردم قبول سعيد آروم چهره ديدن با اما كنم، ممانعت خواستم

 .شدم خارج

. بود نشده جا جابه وسايلم از كدام هيچ. شد جاري چشمام از اشك و گرفت بغضم اختيار بي كردم باز را اتاقم در وقتي

 با و كشيدم بو اشتياق با رو اتاق هواي. كردم پاك رو خاكشون و كشيدم اونا به دستي و رفتم كتابهام قفسه سمت به

 با شد، مي بلند نشستن هنگام جيرش جير صداي هنوزم. كشيدم دراز تخت روي. كردم نگاه آن جاي همه به حسرت

 .رفتم خواب به راحت خيال با مدتها از پس ترسي، هيچ بدون و بستم را چشمانم خوشحالي

11 

 شده تنگ آهنگ اين شنيدن براي دلم چقدر صدا اين داشت قشنگي آهنگ چه.  شدم بيدار خواب از مادرم صداي با

 .كرد بلند جا از مرا شد دير دادگاه گفتن با مادرم كه كردم مي گوش صداي آن به داشتم هنوز. بود

 .نشستم و گفتم خيري به صبح. بودند نشسته سفره سر مجيد و سعيد رفتم آشپزخانه به وقتي
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 »شدي؟ بهتر« :گفتم و دوختم سعيد به رو نگاهم. گذاشت مقابلم چاي مادرم دادند را جوابم گرمي به دو هر

 ».شم مي هم بهتر شما بودن با ديگه حاال خوبم آره« :گفت و داد قورت را اش لقمه

 زنده باشد داشته من خوبي به پرستاري اي مرده هر البته« :گفت شيطنت با و انداخت وسط رو خودش هميشه مثل مجيد

 مهربوني و خوبي قدر حاال خان، سعيد. داره كوچولو درد سر فقط كه زنده نيمچه اين به برسه چه. ره مي راه و شود مي

 ».مياره جا رو حالت جانانه تشر با او كني ناز برام كه نيست من مثل شقايق چون. فهمي مي منو

 ».خرم مي جون به شو تشرها و غرغرها تمام« :گفت لبخند وبا كرد من به نگاهي سعيد

 ».زني مي رو حرف اين كه ترس از يا است اصل از ترسو اي« :گفت آهسته بعد و كرد اي خنده مجيد

 ».دو هر از مخلوطي« :گفت و كرد اي خنده سعيد

 مي شوخي سابق مثل و بودند شوخ طور همان هنوز. كردم نگاه دو آن به و نشست لبانم بر لبخند آنها ي خنده صداي با

 دور او از شب يه فقط اينكه با افتادم سحر ياد ناخودآگاه. داشتم دوست را دو اين برخورد گونه اين هميشه من. كردند

 .بود شده تنگ برايش دلم قرن يه قدر به ام بودم

 »ساكتي؟ چرا كجايي؟ شقايق،« :گفت ساكتم من كه ديد سعيد

 ».شده تنگ براش دلم افتادم او يا تا دو شما ديدن با بودم سحر فكر تو« :گفتم داشتم لب به كه لبخندي همان با

 مقصر را خودش و بود گرفته وجدان عذاب سحر خاطر به او. كرد سكوت كه بود سعيد بار اين سحر اسم آمدن با

 با خدايي بنده يه چرا دونم نمي« :گفت شيطنت همان با بود شده او سكوت متوجه مجيد. دانست مي او شدن دزديده

 ».شد آروم يهو سحر اسم شنيدن

 خب« :گفت شد مي خوردن مشغول كه حالي در و انداخت پايين را سرش مجيد نداد پاسخي و زد كمرنگي لبخند سعيد

 شده كه كرده گير اونجا و اينجا قدر اين هم ما سعيد آقا دل گيره جاش يه كجاش هر كرد ميشه كارش چه دله. ديگه

 سريع زني مي دست جاش هر به حاال همين از. داره نگه رو تيكه چهل اين خواد مي چطوري. سحر بيچاره تيكه چهل

 ».شه مي پاره

 تقديم رو دلم گوشه چهل من بيچاره« :گفت خنده همان با بخندد كرد وادار رو سعيد و شد بلند هوا به ما خنده صداي

 ».دي مي من بيچاره خواهر به داري رو چلت و خل دل اون فقط چي؟ تو اما كنم مي سحر

 هم بار شب آخر تا كنند ولتون اگه تا دو شما دست از بابا اي« :گفت مادرم بده جواب خواست تا و كرد اي خنده مجيد

 بريد خواستيد نمي شما مگه كنيد مي
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 .))شد ديگه،دير شيد بلند پس دادگاه

 .))برگردم دادگاه از تا طلبت يكي:((گفت و نگريست سعيد به مجيد

 .))شه حاضر تا بدم خبر سحر به رم مي منم:((گفتم و شدم بلند جا از خنديدم مي كه حالي در

 ))بده رو خبر اين تيكه چهل اين بده اجازه:((گفت خنده به كرد مي بلند سفره سر از رو سعيد كه حالي در مجيد

 قدر اين پس.بشم عقدت شاهد من قراره اينكه خيارشورنارس،مثل:((گفت گرفت مي رو مجيد گوش كه حالي در سعيد

 .))كن روشن رو ماشين برو بدو:((گفت و برد بيرون آشپزخانه از خودش با را او و.))مزه بي نريز مزه

 .رفت حياط طرف به و.))بگين شما چي چشم،هر:((گفت و چسباند سينه به را دستش مجيد

 چقدر دونم نمي:((گفتم او به خوشحالي با كرديم حركت كه هنگامي.آمدند هم با پدرش و سحر روز آن

 محاكمه ميز پاي آورش چندش غرور با رو او دارم دوست خيلي.بگيريم انتقام كامران از تا ماست نوبت خوشحالم،امروز

 .))نه يا زنه مي قدرتش و ثروت از حرفي قاضي جلوي هم باز ببينم خواهد مي ببينم،دلم

 پس رو داده ما به كه سختيهاي همه تاوان كه كند تعيين برايش مجازاتي قاضي اميدوارم فقط:((گفت داد تكان سر سحر

 .))بده

 .))كنم مي شماري لحظه روز اون ديدن واسه:((گفتم و كردم نگاه سحر به

 .))طور همين منم:((گفت سحر

 .))بشنويم هم ما بگيد ها،بلند نداشتيم گوشي در:((گفت بود شده ما گفتگوي متوجه كه سعيد

 .زديم لبخند هم به سحر و من

 آماده خانوم،من سحر خوب:((گفت كرد مي نگاه او به كه حالي در و كرد ميزان سحر صورت روي را جلو آينه سعيد

 .))رسم مي رو حسابش كرده،خودم اذيتت چقدر بگي كاقيه فقط.شنيدن

 سحر.كردم نگاه سعيد به نگراني با حرف اين شنيدن از منم.كرد نگاه سعيد به بعد و من به اول نگراني و تعجب با سحر

 ))سعيد؟ آقا...كي:((گفت كرد مي جلوگيري صداش لرزش از كه حالي در

 ...))تا بگي كافي فقط.ديگه گم مي رو شقايق:((گفت بود شده ما حال متوجه كه او

 ))هان؟...چي تا:((گفت داد مي نشون قلدر ظاهر به رو خودش كه حالي در مجيد بار اين

 .))كرده خوبي كار كه نكنه درد دستش بگم...هيچي...تا:((گفت و ترسيده كرد وانمود شيطنت با سعيد

 .))چيزي يه شد آهان،حاال:((گفت بود گرفته اش خنده كه حالي در مجيدد
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 .))درگيرند باهم هميشه مثل بازم:((گفت و گرفت خندهاش دو آن شوخي از سحر

 .))جنگند مي باهم طور همين حاال تا صبح آره،از:((گفتم و كردم اي خنده

 ))شويد؟ بزرگ خواهيد مي كي شما:((گفت بود كرده عادت اونا حرفهاي به بيش و كم كه سحر پدر

 .))افتادم اين گير نمك همه با كه دليري آقاي من حيف:((گفت مجيد.خنديدند مجيد و سعيد

 تو رو تو بودم سعيد جاي اگه من.زميني رو استفاده بي جور اين كه جان مجيد تو حيف نه،راستش:((گفت سحر پدر

 .))كردم مي استفاده ازت پيمونه پيمونه پيمونه نياز مورد مواقع در و ريختم مي قوطي

 آقاي:((گفت خنديد مي همه از بيشتر مجيد خود كه حالي در.داد صدا بمب مثل همه خنده صداي سحر پدر حرف اين با

 .))كردي تموم من بر را محبت حرف اين با دليري

 .))نكني استفاده جايي هر نمكت از ديگه باشي تو بود،تا حقت:((گفتم گرفتم مي را ام خنده جلوي كه حالي در

 اونا طرف زودي اين به...شقايق هم تو:((گفت خنده با داد مي تكون رو سرش كه حالي در و برگشت طرفم به مجيد

 .))قوطي تو برم بهتره.نيست موندن جاي ديگه اينجا انگار خير شدي،نه

 سحر.برگشتيم خانه به بقيه همراه موضوع اين از خوشحال سحر و من.نوشتيم رو شكايت زود خيلي.رسيديم دادگاه به

 .رفتند شان خانه به و نپذيرفتند خانه به رو ما دعوت پدرش و

 شادي در خواستند مي و بودند شده دلسوز گذاشتند نمي خونه اين به پا بار يك سالي كه مهماني.آمدند مهمانانمان شب

 و خاله و عمو كه دلسوزيهايي.بود گرفته خود به تنهايي و سكوت رنگ كه اي خونه بود،همان شلوغ خانه.كنند شركت ما

 پدرت برم،كاش قربونت الهي گفتند مي گريه با ديدند مي را من تا كدامشان هر.داد مي آزار مرا كردند مي دايي و عمه

 و كرد مي پر رو وجودم نفرت و خشم حرفها اين شنيدن با.مرد و كرده دق تو غصه از بيچاره.ديد مي رو تو بود زنده

 غصه بود،نه گرفته من فروختن قبال در كه موادي كشت،همان اعتياد مرا پدر بگم و بزنم فرياد خواست مي دلم

 مي اونا صورت به سيلي مانند رو آور عذاب و تلخ حقيقت اين شد مي كاش.فهميدند مي رو حقيقت اين اونا كاش.من

 نشسته بغض و چشمهايم در زده حلقه اشك.كنم سكوت آنان الكي دلسوزيهاي برابر در بودم مجبور كه حيف اما.زدم

 مهمانان ميان در.فهميدند مي رو درد اين مجيد و سعيد و مادر فقط و دادند مي رو پدر رحمي بي اين خبر گلويم تو

 مي نگاه به ذيگري چشم يه به اونا دونستم مي.بودم شرمگين او خانواده مقابل در من.بودند حاضر هم مجيد خانواده

 مي رنج موضوع اين از مجيد دونستم مي.خواند رو موضوع اين مجيد مادر و پدر چشمهاي تو شد مي كنند،خوب

 اين من با ات خانواده چرا كه من پرسشگر چشمان به كردن نگاه از خنديد،حتي نمي بقيه خالف بر شب اون بره،چون
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 عروس جمله و رفتند مي ام صدقه قربان هزاربار من ديدن با بار هر كه اي كرد،خانواده مي پرهيز كنند مي رفتار طور

 .كردند مي رفتار من با سردي با كدام هر و كردند مي پرهيز اسمم گفتن از حتي حاال.شد نمي دور دهنشون از قشنگم

 ري مي جا هر شاءاهللا ان.نداشت رو تو لياقت كه مجيد:((گفت كنه نگاهم اينكه بدون مجيد مادر خداحافظي موقع

 .))بشي خوشبخت

 مجيد مادر.كردم نگاه او به امد مي بند داشت نفسم مه حالي در.شد شل تنمم تمام و خورد سرم تو پتك مثل حرف اين

 .شد خارج در از و كرد خداحافظي من حال به تفاوت بي

 .شد خارج در از عصبانيت با و.)) خداحافظ:((گفت و داد تكان رو سرش ناراحتي با مجيد

 كرده عصبي و نااميد مرا مادرش آخر حرف خصوص مجيد،به خانواده رفتار طرز.رفتم اتاقم به هم من ميهمانان رفتن با

 هم اون چي؟يعني مجيد پس.ندارم آنان با نسبتي هيچ من و شده تموم اونا براي چيز همه كه فهماند من به او حرف.بود

 گرفتار عظيمي آتش كنار بودم،انگار كالفه.نبود نكردني باور خواست،نه،اين نمي مرا هم او داشت،يعني رو نظر همين

 گريه آنقدر.كنم آرام را خودم كردن گريه با كردمم مي سعي و بودم شده ديوانه.سوخت مي وجودم تمام.بودم شده

 .برد خوابم كي نفهميدم كردم

 .شد بلند زنگ صداي كه شدم تختم كردن مرتب مشغول نااميد و شدم بيدار خواب از سنگين غمي با صبح

 ميان در را او.رفتم استقبالش آمده،به مجيد فهميدم اميد صداي سرو از.كرد باز را آن و رفت در طرف به سريع اميد

 .ديدم چهارچوب

 .))سالم((

 ))خير به سالم،صبح:((گفت آورد مي پايين بغلش از رو اميد كه حالي در

 .))تو بيا((

 .))بشه ديرم اداره،ممكنه برم بايد نه،زود((

 !))اينجا؟ اومدي چي واسه پس((

 شده ناراحت ديشب موضوع خاطر به شايد گفتم...بودي تر واجب خب،تو:((گفت آمد مي طرفم به كه حالي در او

 .))بزنيم حرف كمي و بخوريم هوايي يه هم با تا دنبالت اومدم خاطر هميين باشي،به

 بگيرند تصميم برات دارند حق و هستند تو خانواده اونا جهت هر به:((گفتم بود ايستاده مقابلم كه او به و زدم نيشخندي

 .))بگن رو نظرشون و
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 حرف موردش در و بيرون بريم نده،بهتره ادامه شقايق،ديگه كنم مي خواهش:((گفت و دوخت من به رو نگاهش مجيد

 .))بزنيم

 مادر سالم:((گفت مجيد به نگراني با و آمد اتاق به ما صداي شنيدن با مادرم.نگفتم هيچ و انداختم پايين رو سرم

 ))افتاده؟ جون،اتفاقي

 .))بخوريم هوا كمي بيرون بريم شقايق با مادر،اومدم نه:((گفت و كرد اي خنده مجيد

 .))اومدي زودي اين به صبح كه افتاده اتفاقي سعيد واسه شكر،ترسيدم رو خدا:((گفت و كشيد راحتي نفس مادرم

 كارمو تونم مي بهتر جوري اين اداره،چون برم اينجا،بعد بيام اول خوام،گفتم مي معذرت:((گفت و زد لبخندي مجيد

 .))بدم انجام

 .))سالمت به بريد:((گفت و داد تكان رو سرش مادر

 .رفت بيرون در از و.))بيا منتظرم،زود ماشين تو من:((گفت و دوخت من به رو نگاهش مجيد

 بخاري مجيد.باريد مي نم نم باران و بود سرد هوا.لرزيدم مي شدم ماشين سوار وقتي.رفتم دنبالش و شدم حاظر سريع

 جاي به وقتي.كرد رانندگي سكوت در و نزد حرفي راه طول در.افتاد راه دقيقه چند از پس و كرد روشن را ماشين

 كه كالغهايي قارقار و بود سكوت نشستيم آالچيقي زير دو هر.شديم پياده ماشين از هم با و كرد توقف رسيديم خلوتي

 را سكوت او عاقبت.بوديم كرده آزاد را هايمان فكر صدا اين آهنگ با مجيد و من.بودند كرده النه كاج درختهاي روي

 .))بگو:((گفت و شكست

 ))رو؟ چي:((گفتم و دوختم او به را نگاهم

 .))دلته تو كه چيزايهايي همون((

 .))بگم بخوام كه نيست دلم تو چيزي من اما:((گفتم و برگرفتم او از نگاهمو

 كه جوابي از گفتم،اما مي بهش خورد مي را جونم داشت خوره مثل كه رو چيزي خواست مي دلم.انداختم پايين رو سرم

 كرده سكوت ديد مجيد وقتي.باشد شده عوض اش خانواده مثل هم او نظر ترسيدم مي.داشتم واهمه بشنوم خواستم مي

 .))بشنوم منتظرم بگو،من بزني؟خوب حرف برام ديشب اتفاق از خواستي نمي ساكتي؟مگر چرا:((پرسيد باز ام

 تو به خودمو خوام نمي من...مجيد:((گفتم كنم پنهان رو ام نگراني كردم مي سعي كه حالي در و كردم او به گذرا نگاه

 ...))هيچ مخالفند خونوادت بيني مي اگه...كنم تحميل
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 تو مگه...شدي تحميل من به گفته تو به كي!گي مي داري چيه مزخرفات اين:((گفت و كرد قطع رو حرفم ناباوري با او

 ...))رو گذشته احساس ديگه شقايق،نكنه نكردي باور منو عشق

 روي تو من خاطر به تو خوام نمي...من دوني حرفهانيست،مي اين نه،موضوع:((گفتم و كردم قطع رو حرفش شتاب با

 .))بايستي مادرت و پدر

 كرد مي نگاهم كه حالي در.كرد مي برخورد من با تند كه بود باري اولين اين.بودم نديده را او عصبانيت وقت هيچ

 دارند،هنوز دوست رو تو اونا قسم خدا كني؟شقايق،به مي چيه باطل فكراي ايستادم؟اين اونا مقابل من گفته كي:((گفت

 براشون دونستند،وقتي نمي ماجرا از هيچ اونا نخور،چون غصه ديگه:((گفت و زد لبخندي و.))هستي اونا عروس تو هم

 بهشون چرا كردند دعوا منو چقدر تازه.بودند كرده فكرايي چه دوني شدند،نمي اشتباهشون متوجه تازه دادم توضيح

 بگم بهت كه گفت مادرم خصوص به.كنم عذرخواهي تو از اونا جاي به تا خواستند مي من از.نگفتم رو چيز همه زودتر

 .))ببخشيش كرده كه اشتباهي خاطر به

 ازشون رفتارو اين انتظار ببخشمشون،فقط بخوام كه نگرفتم دل به كينه هيچ اونا از من:((گفتم و انداختم پايين رو سرم

 .))شد راحت خيالم فهميدم رو چيز همه كه حاال نداشتم،اما

 و من عشق.كنه مي خراب رو ديوارها و ها فاصله تموم شقايق،عشق دوني مي:((گفت و شد خيره نامعلومي نقطه به مجيد

 مي دوباره روز يه اينكه اميد به من:((گفت و دوخت من به نگاهشو و.))بره مي بين از رو بدگمانيها و شكها تموم هم تو

 توي تو از جدايي خاطر به روزي بغض اين گذارم نمي باش مطمئن كنم،پس حبس گلوم تو رو بغض تونستم بينمت

 .))بتركه گلوم

 ها لحظه اين به... برسم تو به تا ريختم اشك دريا يه منم:((گفتم فشرد مي هم رو من گلوي بغض كم كم كه حالي در

 .))باشيم هم كتار دوباره كه

 انتظار طاقت ديگه هم تو كنم،مطمئنم صبر تونم نمي ديگه من:((گفت و گرفت هامو شانه لرزانش دستان با او

 .))بريم محضر به هم با تا كن مشخص رو روز يه پس.نداري

... نشده باطل كامران و من عقد هنوز منه،اما قلبي آرزوي تنها اين:((گفتم غمگيني صداي با و برگرفتم او از رو نگاهم

 .))بياريم طاقت بايد ديگه روز چند فقط...كنيم صبر دادگاه روز تا بايد
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 خسته خدا كنم،به صبر چقدر ديگه:((گفت درماندگي با داد مي تكيه آالچيق ديوار به رو سرش كه حالي در مجيد

 داشته وجود راهم سر مانعي بايد تو به رسيدن براي هميشه چرا.دارم من كه است تقديري چه اين آخه.شدم

 ))كردي؟ رو فكرش چي؟هيچ بيفته اتفاقي اگه.بدم دست از رو تو خوام نمي من شقايق...باشه

 مجيد،هيچ دي نمي دست از منو تو:((گفتم كنم آرام را او كردم مي سعي كه صدايي با رفتم مي كنارش كه حالي در

 .))كنيم عروسي هم با تونيم مي وقت شه،اون مي باطل كامران و من عقد دادگاه روز باش افته،مطمئن نمي اتفاقي

 كنه خدا كنم،اما صبر عمرم آخرم تا حاظرم تو به رسيدن كنم،براي مي صبر باشه،بازم:((گفت و كرد من به نگاهي مجيد

 .))ديگري چيز نه باشه تو به رسيدن انتظار و صبر همه اين نتيجه

 كنه،حتي جدا هم از رو ما تونه نمي چيزي هيچ و هستم تو با هميشه نباش،من نگران:((گفتم و زدم لبخندي رويش به

 .))نرفته كه بمونيم،يادت هم كنار هميشه داديم قول هم به ما.كامران ظلم

 .))باشه راحت خيالت پس:((گفتم زدم مي لبخندي كه حالي در.داد تكان تصديق عالمت به رو سرش

 برسي دير ممكنه...شده تند خيلي بارون بريم،چون بهتره:((گفتم رفتيم مي باريد مي كه تندي باران زير كه حالي در

 .))كنند اخراجت ديگه دفعه اين و اداره

 و كرد پياده كوچه سر مرا مجيد.شديم خيس حسابي ماشين به رسيدن تا.افتاديم راه دو هر و اومد باران زير به هم او

 ايستاده جا همان انگار كه كردم مي حركت آهسته قدر آن.كردم طي آهسته را خانه تا كوچه مسير.افتاد راه خودش

 فكر كرد مي صدا گوشم تو كه مجيد حرفهاي به فقط بارش آن در خواست مي دلم.داشتم احتياج باران آن به.ام

 مثل بارون هاي قطره.كردم بلند آسمون به رو صورتم.بود شده تنگ او قشنگ حرفهاي شنيدن براي دلم چقدر.كنم

 سر پشت از صدايي بود بلند آسمان سوي به سرم كه طور همان.بودم شده خيس حسابي.خورد مي صورتم به سيلي

 .))سرده خيلي بخوري،هوا سرما ز،ممكنهعزي خانوم:((گفت

 نه،خداي نگريستم صدا صاحب به ناباوري با.برگشتم صدا طرف به ترس با و شدم ميخكوب جايم سر صدا شنيدن با

 او.كنم جلوگيري افتادنم از تا گذاشتم ديوار به رو دستم باشد خواب يه تونست مي فقط اين.بود ممكن غير من،اين

 ))بزنه؟ سيلي اون به بارون دي مي اجازه كه نيست زيبا صورت اين از حيف:((گفت دوباره

 .))تويي بازم...تو:((گفتم امد مي در سختي به صدايم كه درحالي

 ))گم؟ نمي نداري،درست رو انتظارش كه شم مي ظاهر موقعي هميشه منم آره،بازم:((گفت و كرد اي خنده
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 سمتم به قدمي ديد مرا حال كه او.نداشتم هم زدن پلك قدرت كامران،حتي ديدن از سرما،بلكه از لرزيد،نه مي تنم

 با هواخوري باروني و سرد هواي اين تو.شم مي آزاد تماس يك با بيفتم گير اگه گفتم بهت كه من:((گفت و برداشت

 .))نبود درستي كار مجيد

 لرزيد مي شدت به صدايم كه حالي در.آمد مي بيرون ام سينه از داشت بود،انگار شده تند قلبم ضربان

 .))گمشو...برو:((گفتم

 صداي نبود،اما پاهايم در تواني هيچ.رفتم مي باال سنگي كوه يك از داشتم انگار.رفتم خانه طرف به لرزان گامهاي با

 .))من قانوني مني،زن زن تو نره يادت.سراغت آم مي هم باز من است،چون فايده بي:((گفت كه شنيدم مي رو كامران

 خانه به وقتي.بشنوم را مسخره حرفهاي آن دوباره خواست نمي دلم.نشنوم چيزي تا گذاشتم گوشهايم روي را دستهايم

 پاهايم در تواني ديگه بستم محكم را در و شدم داخل سريع كرد باز را در اميد وقتي.زدم در شتاب با و محكم رسيدم

 .نبود

 سراسيمه من ديدن با و آمد بالكن روي نگراني با او.زد صدا را مادر سريع ديد مرا حال كه اميد.نشستم در جا همان

 ))افتاده؟ شدي؟اتفاقي طوري اين شقايق؟چرا شده چي:((پرسيد دلواپسي با.رساند من بخ را خودش

 بلندي صداي با مادرم.بود كابوس يه فقط بودم ديده را آنچه بودم،انگار كرده سكوت من و كرد مي سوال مدام مادرم

 .))كردي عمرم نصف...بگو چيزي زني؟يه نمي حرف چرا:((گفت

 .))بيرونه...اون...كامران:((گفتم رمق بي صدايي با و دوختم مادرم به را نگاهم

 به نگاهي و كرد باز را در آهسته و شد بلند جا از نگراني و ترس با بود زده خشكش كامران نام شنيدن از كه مادرم

 ))بود؟ كامران مطئني نيست،تو بيرون كسي اما:((گفت و برگشت بود،چون رفته او انگار كرد،اما بيرون

 .))بود خودش آره:((گفتم و دادم تكان را سرم

 شده،بهتره حالي چه ببين...دختر شو كنه،بلند لعنتش خدا:((گفت كند بلند زمين از مرا كرد مي سعي كه حالي در مادرم

 .))بگم سعيد به تا تو بريم

 .بگه مجيد و سعيد به بعد شب را جريان خواستم مادرم از رفتم اتاق به ناتوان

 و فشرد را ام شانه او.كردم مي نگاه مادرم به.بود كرده پر را تنم تمام نگراني آمدند خانه به دو آن وقتي شب

 .رفت دو آن طرف به بعد...))باش آرام و نترس:((گفت
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 عميق نفس و كشيدم صورتم رو دستي.بخونه صورتم از را ام نگراني توانست مي كسي هر.ديدم آينه در را خودم

 گل شاخه يه معمول مطابق مجيد.رفتم دو آن استقبال به باشم داشته لب بر لبخند كردم مي سعي كه حالي در.كشيدم

 .))سالم:((گفت و داد من به را آن.بود دستش در سرخ

 خوده مثل نداره،درست بويي نكن،چون بو رو گل اين قدر اين:((گفت آورد مي در رو كفشش كه حالي در سعيد بار اين

 .))بو نه داره رو فقط مجيد

 به چاي آوردن براي من و رفتند اتاق به اونا.بخندم دل ته از داد نمي اجازه نگراني و دلشوره.زدم رنگي كم لبخند

 .گذاشتم دو آن مقابل رو چاي وقتي.آشپزخانه

 ))نيومد؟ احضاريه دادگاه از امروز:((پرسيد سعيد

 رو جريان كوتاه چيني مقدمه يه از بعد باشه آروم كرد مي سعي كه حالي در و.))نشده خبري كه نه،هنوز:((گفت مادرم

 .كرد تعريف دو آن براي

 وقت اون و ديدي صبح اونو تو:((گفت و شد عصباني شده باز خونه اين به كامران پاي دوباره اينكه خبر شنيدن از سعيد

 ))گي؟ مي من به داري حاال

 ...))او كنم،چون نگرانتون خواستم نمي:((گفتم بود پايين سرم كه حالي در

 موقع همون بايد تو.ماست همه مشكل نيست،حاال تو مشكل فقط شقايق؟اين چي اون:((گفت و كرد قطع را حرفم مجيد

 .))كردي مي مطلع مارو

 سعيد كه بوديم خود افكار در غرق همه.شد سكوت.بدهم نداشتم جوابي.كردم سكوت و كردم او به نگاهي نيم

 !))نشده تشكيل دادگاه كه بياد،هنوز بيرون تونسته چطور اون:((گفت

 ))چي؟ اومد بازم اگه...داره نفوذي با دوستاي او گفتم شما به كه من:((گفتم و كردم او به نگاهي

 نمي بيرون خونه از پاتو ديگه هم تو.ببينه رو خونه اين رنگ ديگه گذارم نمي:((گفت و دوخت من به را نگاهش سعيد

 .))گذاري

 به بعد.))برسيم حسابشو ديگه راه يه از سعيد،بايد نيست راهش اين:((گفت متفكر بود پايين سرش كه حالي در مجيد

 .))موقع،باشه همون...بگير تماس ما با اومد دفعه اين اگه:((گفت و كرد نگاه من

 .))كنيم فراموشش بهتره باشه،حاال:((گفتم و دادم تكان تصديق عالمت به سري



 

 

 كتابخانه نودهشتيا همتيهمتيهمتيهمتيزهرا زهرا زهرا زهرا     | شقايق شقايق شقايق شقايق داغ داغ داغ داغ 

W W W . ٩ ٨ I A . C O M  ١٧٠ 

 كامران سروكله اگه كرد سفارش رفتن موقع سعيد بعد روز.شد چاي نوشيدن مشغول و انداخت زير رو نگاهش مجيد

 .رفت اداره به راحت خيال با و دادم قول او به.بگيرم تماس اونا با شد پيدا

 كنه باز را در خواست تا اميد نگريستيم هم به مادرم و من.آمد در صدا به خانه زنگ صداي كه بود يازده ساعت نزديك

 .رفت در طرف به و.))رم مي نكن،خودم باز نه:((گفت شتاب با مادرم

 ))كيه؟:((گفت آهسته مادرم.كردم نگاه حياط به پنجره پشت از

 را سحر و رساندم حياط به را خودم سريع مادرش و سحر ديدن با.كرد باز را در سريع شنيد رو در پشت صداي وقتي

 .بوسيدمش و گرفتم بغل

 بغل رو همديگر جوري چه كن دورند،نگاه هم از است قرن دو انگار:((گفت مادرم به خطاب و كرد اي خنده خانم زينت

 .))كردند

 .))داره دوست رو سحر نداشته وقت هيچ كه خواهري مثل شقايق:((گفت و زد لبخندي ماردم

 .))كنه حفظشون خدا:((گفت رفت مي اتاق سمت به كه حالي در خانم زينب

 نكنه درد دستت:((گفت خانم زينب.نشستم سحر كنار پذيرايي از پس.رفتيم اتاق به دو آن دنبال به سحر و من

 .))بزنم شما به سري يه نيومده كسي تا امروز عزيزم،گفتم

 .))كشيديد زحمت.بوديم تنها هم كرديد،ما خوب:((گفت و زد لبخندي مادر

 ))گيري؟ نمي ما از خبري ديگه ديدي رو ات خانواده:((گفت و زد پهلوم به آهسته سحر

 .))بشم مزاحمت خواستم نمي و بود شده تنگ برات دلم كن باور.گيره نمي برام رو تو جاي كس هيچ:((گفتم

 ))خوبه؟ اوضاع ببينم بگو حاال خوب.دارم وقت تو براي باشم كجا هر من:((گفت و كرد اي خنده او

 مي خوب مرا اخالق هم او.بگم دروغ سحر به توانستم نمي وقت هيچ.بود من عادت اين.زدم لبخندي و دادم تكان سر

 ))اومده؟ پيش مشكلي:((پرسيد باز بنابراين.دانست

 بهتره:((گفتم خاطر همين به.بگذارم ميان در او با رو موضوع خانم زينب و مادر مقابل در شد نمي.كردم او به نگاهي نيم

 .))حياط تو بريم

 ))افتاده؟ اتفاقي:((گفت بود شده نگران كه حالي در او.نشستيم پله روي و رفتيم حياط به باهم و پذيرفت او

 ...))نه،اما كه اتفاقي:((گفتم كنم نگاهش اينكه بدون

 ...))مجيد با چي؟نكنه اما:((گفت و كرد قطع را حرفم او
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 .))بود اومده كامران ديروز راستش...دوني نيست،مي مجيد نه،موضوع:((گفتم و كردم قطع را حرفش سريع

 ))كي؟...كامران:((گفت تعجب با سحر

 كه حالي در و نگراني با ماجرا شنيدن با سحر.كردم تعريف برايش رو پيش روز ماجراي و كردم او به گذرا نگاهي

 رو حسابش و بود فردا همين دادگاه روز كاش.بيرون بره تو زندگي از خواد مي كي اون آخه:((گفت بود شده عصباني

 .))بترسونه رو تو خواد مي كه است بازنده يه شقايق،اون نترس. رسيديم مي

 محاكمه روز فقط من اميد تمام:((گفتم شديم مي بلند جامون از سحر با كه حالي در.زد صدامون مادرم ميان همين در

 .))كنيم مي نابودش دونم اونه،مي

 .))پيروزيم ما مطمئنم:((گفت و زد لبخندي سحر

 سير هم از شما:((گفت ما ديدن با خانم زينت.رفتيم اتاق به بست مي نقش لبامون رو لبخند آرزو اين از كه مه حالي در

 ))شيد؟ نمي

 .))بگذارم راحتش خوام نمي و دارم سحر خوبي به دوستي كه منه بلند اقبال از اين:((گفتم و كردم اي خنده

 و كرد سحر به رو سپس.))بشين خوشبخت دو هر اميدوارمم.داره نگهتون همديگه براي خدا:((گفت خانم زينت

 .))برويم شو،بهتره حاضر:((گفت

 .باشند ما با ناهار نكردند قبول اونا كرديم اصرار چه هر مادرم من

 .))كرديم مي خواستگاري سعيد براي اونو شد مي خوبيه،كاش دختر سحر:((گفت مادرم اونا رفتن از پس

 .))كنيد صحبت خانم زينت با هم شما.زنم مي حرف سعيد با من.خوبيه فكر:((گفتم سريع خواستم مي خدا از كه من

 .))خودش بعد.بشه تموم شما ماجراي اول گه مي هميشه كنه،مثل نمي قبول سعيد كه دوني مي:((گفت مادرم

 .))كن آماده رو خانم زينت فقط شما.من به بسپار رو سعيد:((گفتم و كردم اي خنده

 ))كو؟ مجيد پس:((گفتم تعجب با ديدم تنها را سعيد وقتي است،اما همراهش هم مجيد كردم فكر آمد سعيد كه شب

 اينجا هم مزاحم اون باشيم،بايد تنها شب يه شه نمي:((گفت داد مي من به شكالتي كه حالي در و كرد اي خنده او

 .))باشه

 .))اضافيه اينجا اون فقط بدجنس،يعني اي:((گفتم و كردم اي خنده
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 انجام رو اش افتاده عقب كارهاي تا ماند خاطر همين داشت،به كار كمي اداره تو اون.كردم شوخي:((گفت ر خنديد باز

 توجه ات بيچاره داداش به جاش به و نبين اونو شب يه حاال.شه مي اخراج اداره از بره پيش جوري همين اگه.بده

 .))كردند رنگ رو صورتم زرد آب با شدم،انگار ضعيف و الغر جقدر كن نگاه.كن

 و گرفتم او از ليشگوني.بود شده گود چشماش زير و بود زرد رنگش گفت،جقدر مي راست.كردم او به نگاهي

 .))بخوريم شام تا كن عوض لباسهاتو نكن،زود لوس رو خودت:((گفتم

 .))رسيم مي غذا خدمت االن.سرورم چشم:((گفت و كرد تعظيمي

 .درآرم بال خواستم مي خوشحالي از من.بود دادگاه بعد روز.رسيد دستمان به دادگاه احضاريه.گذشت ديگه روز دو

 به احضاريه كه بده خبر تا است سحر اينكه خيال به و رفتم آن طرف به خوشحالي با.شد بلند تلفن صداي كه بود ظهر

 ))بله؟:((گفتم و برداشتم رو گوشي شادي با رسيده دستش

 .))عزيزم سالم:((گفت و پيچيد گوشي در صدايي

 ))شما؟:((گفتم و خوردم جا

 .))كامرانم من...داري شناسي؟حق نمي منو ديگه حاال:((گفت و خنديد

 دست زدي؟چرا زنگ چي واسه:((گفتم نگراني با.بود آمده سراغم اون؟بازم بازم.ريخت فرو قلبم كامران نام شنيدن با

 ))داري؟ نمي بر سرم از

 .))برداشتي قدم گم،خوب مي تبريك بهت.رسيد دستم به دادگاه احضاريه.بدم خبري بهت خواستم((

 اين و شود داده عدالت دست به كارهات سزاي تا رسيده ما نوبت ديگه حاال:((گفتم كنم، پنهان را ام نگراني كردم سعي

 .))نيست مرگ از كمتر تو براي

 مي اشتباه:((گفت قاطعي لحن با و شد قطع اش خنده ناگهان.انداخت لرزه به رو بدنم تمام كه داد سر بلندي خنده

 قانوني تو ضمن در.پدرت...داشتم شاهد من كه نره گيره،يادت نمي نظر در مجازاتي هيج من براي عدالت كني،اين

 .))شد نخواهي برنده وقت هيچ است،تو فايده بي بدوني بهتره پس.كنه نمي ثابت مرا بودن مجرم اين و مني همسر

 ما واقعي برنده فردا كني،چون مي اشتباه داري دفعه اين:((گفتم دهم نشان آرام را خودم كردم مي سعي كه حالي در

 زندان روانه دادگاه از خورده شكست تو.رفت خواهد باد به همه قدرت همه اون و بودنت پولدار و غرور فردا.هستيم

 .))شي مي
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 بايد گه مي قاضي وقتي ديدنيه تو قيافه فردا.ميشه معلوم چيز همه فردا:((گفت و كرد تكرا را اش مسخره خنده باز

 .))ره مي باد به كسي چه غرور كه شود مي معلوم وقت اون...من پيش برگردي

 اين گفتن با توني نمي مزخرفه،تو همه اينها:((گفتم بودم عصبي هم و بودم ترسيده هم او حرفهاي از كه حالي در

 .))دفعه اون مثل ببري،درست گور به خودت با منو با عروسي خيال بايد تو.بترسوني منو چرنديات

 دفعه اون:((گفت تلخ لحني با بود عصباني بده فريب را او بود توانسته اينكه از و بود خورده دست رو زكيه از كه كامران

 فرق قضيه حاال بودم،اما كرده رو خودم كار من كرد نمي كمكت زكيه اگه.شدم منصرف بودم خورده كه قسمي خاطر به

 كس هيچ ديگه.بياري رحم به رو دلش كردن التماس با و كني زاري گريه بخواي كه نيست زكيه قاضي چون.كنه مي

 .))كنه كمك بهت نيست

 كه هستي وحشي حيوون يه خوندي،تو كور:((گفتم لرزيد مي كه صدايي با بودم شده عصباني او دست از كه حالي در

 .كردم قطع رو گوشي خشم با و.))ديد كنم،خواهي مي رو كار اين من.كني زندگي زندان هاي ميله پشت بايد

 نابود هميشه براي را او تونستم مي كنم،كاش اش خفه تونستم مي كاش.فشرد مي رو گلويم بغض و لرزيد مي تنم تمام

 .كنم

 .رسوندم در پشت رو خود و شدم بلند جا از هراسان و نگران زنگ صداي با

 كه موقعي شكر را خدا.كردم باز را در كردم مي آروم رو خودم كه حالي در.برگشته مادر فهميدم اميد سروصداي از

 مي پيدا حالي چه مادرم نبود معلوم بودند،وگرنه رفته طوبي خاله خانه به دو آن.نبود خانه كسي بود گرفته تماس كامران

 ما پيروزي براي خوشحالي با دادم نشون بهش رو احضاريه كه وقتي خصوص بدونه،به را جريان او خواست نمي دلم.كرد

 .كنم خراب كامران تلفن ترس با را خوشحالي اين توانستم نمي.كرد دعا دادگاه تو

 نشان و خط كامران براي مرتب دو آن.دادم نشان شاد و آرام را خودم و نگفتم هيچ آمدند مجيد و سعيد وقتي شب

 .كشيدند

 .بده ما به را حق و كنه باور را ما حرفهاي قاضي بعد روز كردم دعا فقط خواب موقع شب

 بمونند،چون هم پيش خواستيم خانم زينب و مادر از.رفتيم دادگاه به پدرش و سحر و مجيد و سعيد همراه زود صبح

 كه بودم ترسيده و نگران قدر آن.شديم وارد هم با و رسيديم دادگاه نبود،به خوب عصبي فشار و هيجان مادرم براي

 قدر اين شقايق؟چرا شده چي:((پرسيد بود شده حالم متوحه كه سحر.لرزيد مي پاهايم ها پله از رفتن باال هنگام

 ))نگراني؟ و پريشون
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 ))كنم؟ كار چه كامران با وقت چي؟اون نشويم پيروز اگه...ما سحر،اگه ترسم مي:((گفتم و كردم او به نگاهي

 نگران خودي بي.شيم مي پيروز شاهد و مدرك همه اين دشتن با شدي؟ما ديوونه تو:((گفت كرد اي خنده سحر

 مي عملش سزاي به كامران امروز...بوديم منتظرش كه است روزي همان امروز باشي،چون خوشحال بايد امروز.نباش

 .))رسه

 نگران را او نبايد.گفته چه من به كامران ديروز كه بگويم او به خواست نمي دلم.كردم سكوت فقط او حرفهاي مقابل در

 كامران موقع همان.بشه نوبتمون تا ايستاديم منتظر دادگاه راهرو در بزنيم حرفي ديگه اينكه بدون بنابراين.كردم مي

 مي بر قدم آهسته و آرام خدايا،چقدر.آمد مي ما سمت به متشخص و دست به كيف مردي با دور از كه ديدم رو

 موهايش و بود كرده اصالح را صورتش.بود شده قيافه خوش چقدر.اوست نابودي روز امروز كه انگار نه انگار.داشت

 چندان دو رو لعنتيش غرور لباسش.بود پوشيده شلوارش همرنگ جليقه و سفيد بابلوزي رنگ كرم كتان شلوار.مرتب

 مهماني به انگار.بود خونسرد چقدر.بست نقش لبانش بر مسخره لبخند همان باز افتاد من به چشمش وقتي.كرد مي

 عصبي ديد را او سعيد بود،وقتي كرده تعجب من مثل هم او.دوختم سحر به و برگرفتم او از را نگاهم.بود شده دعوت

 تا برد اي گوشه به را او سحر پدر.شد مسلط خودش به سحر و من خواهش با كه شود ور حمله طرفش به خواست و شد

 .ساييد مي هم به را دندانهايش حرص از و بود شده خيره او به نفرت از پر نگاهي با مجيد نيفته،اما كامران به چشمش

 زبانه انتقام و نفرت شعله مجيد چشمان در.دوخت مجيد به و برگرفت من از را نگاهش بود ايستاده ما مقابل كه كامران

 داد مي تحويل او به آلودي تمسخر لبخند كه حالي در.نگريست او به خونسرد فقط نفرت مقابل در كامران كشيد،اما مي

 .برگرداند را رويش

 براي.گرفته قرار سختي شرايط چه در دونستم مي.لرزيد مي خشم از تنش تمام و بود آمده در حرصش حسابي مجيد

 .))بشه نوبتمون تا كن تحمل ديگه كم باش،يه آروم مجيد:((گفتم خواهش با او كردن آرام

 ثابت من روي را نگاهش دوباره و انداخت سحر به نگاهي كامران.باشه آرام كرد سعي و برگرفت او از را نگاهش مجيد

 دعا گمانم به.كرد مي زمزمه لب زير مدام و فشرد دست در را دستم سحر.زد مي موج پيروزي و غرور نگاهش در.كرد

 .خودم هاي دست مثل بود،درست كرده يخ دستهايش چقدر.خواند مي

 در من اول.زد صدا نوبت به را ما قاضي.نشستيم جايمان سر كدام هر شد ما نوبت و رسيد پايان به لحظه آن عاقبت

 .ايستادم مخصوص جايگاه

 .))كن تعريف را ماجرا:((گفت قاضي
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 تمام.شدم گفتن مشغول لرزيد مي صدايم كه حالي در.بود كرده پر رو وجودم تمام تنش و نگراني.لرزيد مي تنم تمام

 .گفت رو ماجرا تمام و داشت مرا حال هم او شد سحر نوبت بعد كردم تعريف بود افتاده اتفاق كه طور آن را ماجرا

 طور آن را ماجرا كامران.كند تعريف را ماجرا و بيايد جايگاه به تا خواست كامران از ما حرفهاي شنيدن از پس قاضي

 .كرد حمايت او از زبردستش وكيل و كرد تعريف بود نفعش به كه

 كامران با ازدواج براي پدرش رضايت با شقايق:((گفت اعتراض در و نگذاشت دزدي را كامران كار اين اسم او وكيل

 يا اجبار هيچ.داشت حضور اونجا باشه شقايق عقد شاهد اينكه خاطر به و خودش ميل به هم سحر.بود مانده آنجا

 .))نبوده كار در تهديدي

 .بود دروغ همه اينا...من نه،خداي

 اين تمام ضمن در.اند نديده آسيبي كوچكترين و هستند سالم ها خانم اين نفر دو هر:((گفت و شد بلند بارديگر كامران

 .))داشته حضور هم پدرشان ويال ان در ما اقامت مدت

 مي اون كه دونسته نمي پدرم.گه مي دروغ قاضي،داره جناب:((گفتم و شدم بلند خود جاي از اعتراض حالت با بار اين

 .))كرده من عقد به راضي پول و زور با رو پدرم اون.بدزده منو خواد

 ))داريد؟ هم مدركي هاتون گفته براي:((گفت و داد تكان سري قاضي

 .))ندارم مدركي... نه:((گفتم بغض با و دادم تكان افسوس با را سرم

 شما تا داده رضايت خودش ايشون پدر كه داري شاهدي يا چي؟مدرك شما:((گفت و نگريست كامران به قاضي

 ))بياري؟ در خودت عقد به اونو و داري نگه ويال اون تو رو دخترشون

 .نگريست وكيلش به و.))قاضي جناب بله:((گفت داشت لب بر لبخند كه حالي در كامران

 در برگه اين:((گفت داد مي قاضي دست به را آن كه حالي در و درآورد بود مقابلش كه اي پرونده الي از اي برگه او

 .))رسيده ثبت به من حضور

 اساس دخترم،بر:((گفت و كرد من به رو و.))شماست با بله،حق:((گفت و داد تكان رو سرش برگه خواندن از پس قاضي

 مي بررسي آن صحت كه اونه زير شما پدر انگشت اثر.داده رضايت شما عقد به عقل سالمت در شما پدر برگه اين

 اطالعي پدرتون و دزديده رو شما آقا اين كه كنم باور رو حرفتون من خواهيد مي هم باز مدارك همه ديدن با.شود

 ))نداشته؟

 .))كنيم متهم رو درخشان آقاي توانيم نمي مدارك اين با:((گفت دوباره او.شدم خيره قاضي به باورانه نا
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 نمي باورشان هم مجيد و سعيد بود،حتي بخشش قابل بود،غير رحمي بي اين.شدم مي خفه داشتم.شد نمي باورم

 و خواند دارش زنگ صداي با رو حكم سكوت دقيقه چند از پس قاضي.بود شده گرد چشمانش تعجب از سحر.شد

 وارد ايشان به صبوري شقايق خانوم جناب از كه اتهامي مورد در درخشان كامران آقاي مشهود مدارك به بنا:((گفت

 شناخته گناهكار ايشون دليري سحر خانم شكايت مورد در و گردد مي مبرا اتهام و شود مي شناخته گناه بي اند كرده

 خاطر به فقط و گرديده معاف ديه دادن از درخشان آقاي نشده وارد دليري خانم به آسيبي گونه هيچ چون شوند،اما مي

 بيشتر بررسي براي قاضي.شوند مي محكوم حبس سال پنج مدت به ويال آن در ايشان غيرقانوني داري نگه

 درخشان،تا كامران آقاي شما.گردد مي اعالم قطعي نتيجه و شد خواهد تشكيل آينده هفته سه طي حكم،دادگاهي

 ايشون نزد توانيد مي باشيد مايل صبوري،چناچه خاننم شما.شويد آزاد وثيقه گذاشتن با توانيد مي بعدي دادگاه تشكيل

 .))بريد سر به خود منزل در دادگاه نهايي نتيجه اعالم تا توانيد مي هستيد مخالف اگر.برگرديد

 .شد اعالم دادرسي ختم و كوبيد رويش پيش ميز روي را سنگينش و كوچك چكش بعد و گفت را اينها قاضي آقاي

 با و رساندم قاضي به را خود دوان دوان بودند شده جاري اشكهايم كه در.كنم پنهان را بغضم نتونستم ديگه من اما

 باور حرفمو خدا رو تو.درآيم او عقد به كرد مجبور مرا او.بود دزديده رو ما قسم خدا قاضي،به آقاي:((گفتم التماس

 .))كنيد

 تمام كه حالي كنم،در باور رو حرفتون خواهيد مي چطور:((گفت كرد مي دست به دست را پرونده كه حالي در قاضي

 امضا سند و مدرك دخترش شدن دزديده براي شه مي حاضر پدري كدوم آخه.شماست گفته خالف بر مدارك

 محكوم اونو تونم نمي شما حرفهاي براساس.كنم مي باور رو حرفتون مدرك ديدن با فقط من.متاسفم براتون!كنه

 .شد خارج در از و.))بگيد بعدي دادگاه در تونيد مي داريد اعتراضي اگه:((گفت دوباره.رفت در سمت به و.))كنم

 گريه هق هق.شد جاري هايم گونه روي سيل مثل اشكهايم.بود زده خشكم انگار.ايستادم جايم سر مستاصل و ناتوان

 .بود كرده پر رو اتاق فضاي سحر

 خوردن تكان قدرت بود نشسته اي گوشه و بود شده شديدي سردرد دچار دوباره عصبي فشار آن از پس سعيد

 هيچ.نبود منصفانه انتظار و سختي همه آن از پس نتيجه اين گرفتن.بود داده تكيه ديوار به درمانده هم مجيد.نداشت

 مجيد براي بود مرگ مساوي سعيد و من براي اين و باشه پدرم رحمي بي نتيجه حكم اين كرديم نمي باور ما از كدام

 .بود شدن نابود و باختن مساوي هم
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 به اشك از اي حلقه ميان برداشت،در قدم ما طرف به افتخار با و محكم اون.كرد صدا گوشم در كامران گامهاي صداي

 خرد نگاه آن با را ما خواست مي او.زد مي موج آن در تحقير كه نگاهي ايستاد،با ما مقابل پيروز و مغرور.شدم خبره او

 آن با و برداشت قدم من طرف به آخر.كرد خرد رو ما تك تك سنگين نگاه آن با او.بكنه را كار اين توانست و كنه

 بوديد شما نرفت،بلكه باد به من غرور امروز ديدي:((گفت و ايستاد مقابلم آورد مي در مرا حرص كه هميشگي لبخند

 .))شكستيد كوه سختي به كه

 خرده اين با و شي بلند بهتره سعيد،حاال آقا خب:((گفت غرور از سرشار صدايي با و دوخت سعيد به رو نگاهش بعد

 كه نفعته به.شه مي نابود خودش اول كنه ور شعله مرا درون آتش بخواد كسي بدي،چون ادامه زندگيت به غرورت هاي

 .))بگيري فاصله آتيش از

 كسي:((گفت بريده بريده صداي با لرزيد مي درد زور از تنش تمام كه حالي در.شد بلند جايش از شكسته و ناالن سعيد

 خاموشت و ريخت خواهم تو روي و آبم من كه بدوني بگيره،بهتره فاصله آتيش از بايد كاغذه از بدنش جنس كه

 بماند سرپا نتوانست ديگر و))باشم،فهميدي؟ مرده من كه رسي مي شقايق به روزي كن،تو گوش خوب پس.كرد خواهم

 .افتاد صندلي روي و

 .))بده رو جوابم خدا رو خوبه،تو سعيد،حالت:((گفتم ناتواني با و رفتم او طرف به بود شده سست پاهام كه حالي در

 .))نباش نگران...خوبم...خو:((گفت اي بريده صداي با او

 ببريد رو سعيد كنم مي دليري،خواهش آقاي:((گفتم و كردم نگاه بود انفجار حال در عصبانيت از كه سحر پدر به

 .))باشه اينجا نبايد اون.بيرون

 و كرد كامران به رو عصبانيت با دارد،چون نگه آرام را خودش نتوانست انگار آمد،ولي سعيد نزديك دليري آقاي

 اين تقاص بخواد خدا كه روز اون از بترس.داره سختي مجازات كه كردي له پا زير رو حقي عدالتي بي اين با:((گفت

 .))شو دور چشام جلوي از.نباف مزخرف و نكن وراجي اينجا قدر اين هم بگيره،حاال ازت رو ناحقي

 منو تونست كه شما زنيد؟دختر مي رو حرف اين چرا ديگه شما:((گفت لبخندي با و انداخت باال را ابروانش كامران

 .))بشه مبارزه اين برنده و كنه محكوم

 ...))تو فطرت پست بكش خجالت:((گفت و رفت او طرف به خشمگين و كرد مشت را دستش عصبانيت با دليري آقاي

 هم زدن ارزش اون.پدر كن تمومش رو تو:((گفت و گرفت را پدرش دست كرد مي گريه كه حالي در و التماس با سحر

 .))ببر بيرون رو سعيد و كن ولش اونو كنم مي نداره،خواهش
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 طرف به و گرفت بر كامران از رو نفرتش پر نگاه و كشيد بيرون سحر دست از را اش كرده مشت دست دليري آقاي

 .كرد هدايت بيرون سمت به را او و كرد بلند صندلي روي از را او.رفت سعيد

 گره مشت خواست.چرخاند خودش طرف به را او و گرفت را كامران شانه خشم با بود شده درمانده حسابي كه مجيد

 كني؟دعوا مي كار چه:((گفت مسخره لحني با و گرفت هوا در رو دستش كامران كه بكوبد او صورت به را اش كرده

 .))بزنيم حرف باهم تونيم مي شديم،پس بزرگ ديگه ما.هاست بچه مال

 نمي من.تو مثل حيووني با داره،نه فايده آدم با زدن حرف:((گفت و كشيد بيرون او دست از رو دستش خشم با مجيد

 .))دم نمي كسي به رو حق اين من و منه حق برسي،شقايق آرزوت به تو گذارم

 جنگيدن با كس هيچ دوني مي.نداره تعلق تو به ديگه بود،اما تو حق اون:((گفت زد مي نيشخند كه حالي در كامران

 نمي درست:((گفت لبخند همان با ايستاد مي من مقابل كه حالي در سپس و.))جنگيد عشق براي بايد شه،اما نمي عاشق

 ))گم؟

 لبخندش و او،نگاهش ديدن از.كرد نگاه مرا لبخند همان با او.شدم خيره او به داشتم كه نفرتي همان با.كردم نگاهش

 با.زدم او صورت به محكمي سيلي و آوردم باال رو دستم توانم تمام با لرزاند مي را بدنم كه نفرتي با.شدم عصباني حسابي

 .))شو،آشغال خفه:((گفتم لرزاند مي را صدايم كه بغض

 خشم زور از تنش تمام.شد خيره من به بود چشمانش در كه غضبي با و كشيد خوردهاش سيلي صورت به دستي كامران

 تموم گرون برات خيلي سيلي اين.نكردي خوبي كار:((گفت و آورد لب بر لبخند خشم همه آن با.لرزيد مي عصباني و

 .رفت بيرون در از بود ما گفتگوي ناظر كه وكيلش همراه و برگرفت من از رو آلودش غضب نگاه و.))شه مي

 با و تركيد فشرد مي سختي به را گلويم كه بغضي و بياورم طاقت نتوانستم ديگه.بود افتاده شمارش به عصبانيت از نفسم

 .گريستم بلند صداي

 نمي دوا رو دردي شقايق،گريه پاشو:((گفت و آمد كنارم اي گرفته صداي و ناتواني با.شد صدا هم من با هم سحر

 .))باشه داشته احتياج ما كمك به سعيد پاشو،ممكنه.باشيم حل راه يه فكر به بايد.كنه

 .كرديم ترك رو دادگاه بود جاري هام گونه روي اشكاهيم هنوز كه حالي در و شدم بلند جا از سعيد نام شنيدن با

 و خورده رو خوبه،قرصش حالش:((گفت سحر پدر.رفتم طرفش به بود كشيده دراز ماشين در كه ديدم رو سعيد وقتي

 .))خوابيده

 .افتاديم راه خانه سوي به است خوب حالش كردم پيدا اطمينان وقتي
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 ))بود؟ چي نتيجه:((پرسيدند و آمدند پيشوازمان به نگراني با خانم زينب و مادر خانه در

 رو وجودش نگراني كه حالي در مادرم.گرفتند را خود پرسش سعيد،پاسخ خراب حال خصوص ما،به زار حال ديدن با

 ))شد؟ چي نتيجه شده؟ببينم بد باز سعيد حال مادر؟چرا شد چي:((گفت بود گرفته فرا

 .))بيارين رو سعيد هاي دارو شه مادر،مي:((گفتم فشرد مي رو گلويم بغض كه حالي جواب،در جاي به

 وقتي.خوابانديم جايش سر آهسته را سعيد.رفت يخچال طرف به سريع باشد شنيده جوابي اينكه نگراني،بدون با مادرم

 نگريست مي را سعيد نگراني با و بود نشسته كنارم كه سحر بعد.خوراندم او به را قرصهايش آورد داروهاشو مادرم

 .))كنه استراحت سعيد ببر،بهتره بيرون اتاق از رو همه:((گفتم

 ))ببريم؟ دكتر اونو خواهي نمي:((گفت بود سعيد نگران هنوز كه حالي در سحر

 .))شه مي خوب حالش بخوابه بشه،اگه عصبي نبايد نيست،اون احتياجي نه،دكتر:((گفتم و دادم تكون رو سرم

 .))بخوابه تا كنيم خلوت رو اتاق بهتره:((گفت مادرش و پدر به شد مي بلند جايش از كه حالي در و داد تكان سر سحر

 كنار رفتند همه وقتي.بشنود او زبان از را جريان تا برد بيرون خود با رو مجيد مادر و رفتند هال به سحر مادر و پدر

 چشمانش از و چكيد مي صورتش از سردي عرق درد زور از.پيچيد مي خودش دور مار مثل اون.نشستم سعيد تخت

 با و گرفتم دستهايم ميان بود شده سرد يخ مثل كه را او دستان.شد جاري اشكم او كشيدن درد ديدن با.آمد مي اشك

 .))شه مي ساكت دردت سعيد،االن باش آروم:((گفتم بغض

 بزنه حرف توانست مي سختي به كه حالي بريده،در بريده صداي با او.كردم پاك را او صورت عرق دستمال با

 .))بياره دست به...رو تو تونه نمي بدم،اون نجات...رو تو كه دادم قول نخور،من غصه:((گفت

 و باشي آروم كن سعي و نكن فكر چيزا اين به خدا رو نيست،تو حرفا اين وقت حاال:((گفتم درد از پر صدايي با

 .))بخوابي

 هيچي داري دوست منو نزن،اگه حرف كنم مي خواهش:((گفتم گريه با كه بزند حرف دوباره خواست سعيد

 .))نگو نگو،باشه،هيچي

 ))شقايق؟ شده بهتر حالش:((گفت نشست مي سعيد تخت كنار كه حالي در و شد اتاق وارد سحر موقع همان

 .))شده بهتر آره:((گفتم و كردم او به نگاهي

 .))شده سفيد خيلي دكتر،رنگش برديمش مي نبود بهتر:((گفت نگراني با و دوخت سعيد به نگاهشو سحر

 .))شوم مي بهتر...خوبم،يعني...نباشيد نگران...نه:((داد جواب خراب حال همان با سعيد من جاي به بار اين



 

 

 كتابخانه نودهشتيا همتيهمتيهمتيهمتيزهرا زهرا زهرا زهرا     | شقايق شقايق شقايق شقايق داغ داغ داغ داغ 

W W W . ٩ ٨ I A . C O M  ١٨٠ 

 كه...ظلمي تقاص توانستيد شما...كه شكر رو خدا:((كردگفت مي نگاه را او كه حالي در سعيد.شد اوخيره به سحر

 يكي امروز...ايستاديد...پيروز كامران مقابل در..شما ديدم وقتي.شدم خوشحال خيلي...من.بگيريد را شده...بهتون

 .))بود زنديگم روزاي بهترين...از

 پاي زير بايد او.بود از بيشتر خيلي داد مي پس بايد كامران كه تقاصي:((گفت بود گرفته بغضش كه حالي سحردر

 .))من پاي زير فقط نه.شد مي له شقايق

 له را او تنها نه شما برد اما...زود خيلي...كنه مي نابود اونو هم شقايق:((گفت لرزيد مي صدايش كه حالي در سعيد

 زندگيم از خواست مي كه كسي از و ايستم مي او جلوي...افتخار با ديگه حاال...كنه آروم هم مرا دل توانست كرد،بلكه

 .))كوبانم مي سرش تو رو شكست اين...و زنم مي حرف...كنه حذفش

 شرايط اين در دو آن ديدن با.شد خوشحال هم و خورد جا بشنوه،هم سعيد از بود بعيد كه حرفهايي شنيدن از سحر

 را اين داشت كه دردي تمام با او.بود انتظار از دور سحر به مستقيم غير طور به سعيد عالقه كردم،ابراز شادي احساس

 مي آورد مي دستم به كه هايي فشار از را اين.داشت شديدي درد.بست را چشمانش و كرد سكوت سعيد.آورد زبان به

 خيره او به سكوت در و كردم پاك را صورتش عرق.زد مي آتيشم داد،انگار مي زجرم او كشيدن درد.فهميدم

 به من كرد،اما مي فكر بود شده جاري او زبون از كه حرفهايي و سعيد به زدم حدس.كرد را كار همين هم سحر.شدم

 تو بود خوانده قاطعيت با كه را حكمي هم هنوز.بود گوم توي قاضي صداي هم هنوز.كردم مي فكر روز آن دادگاه

 .كرد مي صدا گوشم

 سعيد،خيلي براي سحر،دلم:((گفتم سحر به بودم خيره او به هنوز كه حالي در.بود رفته خواب به و بود شده آرام سعيد

 خواندن موقع شدنش خرد خاطر به و دادگاه تو ناتوانيش خاطر شد،به تحقير كامران جلوي اينكه خاطر به.سوزه مي

 .))بود افتاده اتفاق خواب تو چيز همه كاش.كرد داغون رو او جوري بد اينا حكم

 خودش شقايق،خدا باش آرام:((گفت بود زده حلقه چشمانش در اشك كه حالي در.فشرد را ام شانه آرام سحر

 .))كنه مي مجازات رو كامران البد...بزرگه

 .))شده برنده اون االن كه اينه مهم:((گفتم و رفتم در طرف به شدم بلند جايم از كه حالي در

 مجيد.كردن گريه به كرد شروع آهسته و شده جمع چشمانش در اشك ما ديدن با مادرم.آمد من دنبال به هم سحر

 نگاهي خانم زينت.بود شده غرق شد مي مربوط هم او به امروز كه شكستي در و بود شده خيره نامعلومي نقطه به فقط
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 تونه مي شه،شقايق مي درست خدا نكن،به زاري و گريه قدر اين خدا رو خانم،تو كبري:((گفت مادرم به و كرد من به

 .))كنيد اقدام راه اين از دفعه اين...اين از بهتر چيزي چه.بگيره طالق

 طالق تقاضاي و بريد دادگاه به فردا همين بايد:((گفت كرد مي نگاه من به كه حالي زنش،در حرف ادامه در دليري آقاي

 .))شه مي صادر طالق حكم باشيد مطمئن.بديد

 .))ندارم طالق حق من كه دونيد مي خوب خودتون شما:((گفتم و كردم ثابت اي نقطه به را نگاهم

 تو راه آخرين اين كه دوني بده،مي طالق دادخواست فقط كنه،تو مي فرق وضع دفعه دخترم،اين:((گفت دليري آقاي

 .))است

 آقاي.بود داده تكيه ديوار به و بود زده زل اي نقطه به طور همان هنوز او.دوختم مجيد به را نگاهم جواب جاي به من

 بزرگه،با پسرم،خدا پاشو:((گفت لبخند با و زد او شانه به دستي ديد درمونده را مجيد وقتي.شد من نگاه متوجه دليري

 كردن بغل غم زانوي و خوردن غصه با هم تو.كنه مي باز رو ديگري در رحمتش با و بنده مي رو دري خودش حكمت

 مبارزه كامران با و باشي مقاوم بايد.ندي نشون ضعف خودت از مشكالت برابر در بايد.ببري پيش از كاري توني نمي

 رفتار خودش با كامران مثل و شو بلند...اي بازنده االن همين از كه بياري دست به رو شقايق بخواي جوري اين كني،اگه

 باشي داشته رو مجيد خواهي مي اگه.بودم هم تو دخترم،با:((گفت و نگريست من به بعد.))مغروز و مقاوم و جسور.كن

 ))دخترم؟ گفتم چي فهميدي.بكنيد جا از را كامران مثل ظالمي ريشه و بايستي پشتش و كني كمك او به بايد

 .))بله،فهميدم:((گفتم و دوختم او به را نگاهم

 خانم،صبر شه،كبري مي درست چيز همه خدا اميد به:((گفت كرد مي گريه هنوز كه مادرم به و زد لبخندي دليري آقاي

 خم بار اين زير كمرت نگذار و شو كرده،بلند محكم چقدر رو تو بيامرز خدا صادق با زندگي دونم مي.باش داشته

 .))كن توكل خدا به بشه،فقط

 .انداخت پايين رو سرش و كرد پاك اشكهاشو مادرم

 .))نشيم مزاحمشون از بيشتر ديگه،بهتره بريم:((گفت خانم زينت به و برگرفت مادرم از نگاهشو دليري آقاي

 .))بگذرونيد ما با رو امروز يه خدا رو تو:((گفت مادرم شد مي بلند جايش از خانم زينت حالي در

 .))رسيم مي خدمتتون ديگه روز نيست،يه مناسبي وقت نه،االن:((گفت دليري آقاي

 خداحافظي موقع.كرديم بدرقه حياط در دم تا را آنها مجيد و مادرم با.نپذيرفت هم او كرد،اما اصرار خانم زينت به مادرم

 .))بده خبر من به شد بد حالش اگه.باش سعيد مواظب خدا رو تو:((گفت بود نگران هنوز كه حالي در سحر
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 .))نباش باشه،نگران:((گفتم و زدم لبخندي

 باغچه كنار مجيد ديدم كه بروم اتاق به خواستم و بستم را حياط در.افتاد راه مادرش و پدر همراه و كرد خداحافظي او

 سمتش به حال آن در او ديدن با كردم،اما سرما احساس.وزيد مي سردي باد و بود ابري هوا.رفته فرو فكر به و نشسته

 انگار.شد مي خوانده چشمانش در نااميدي.زد مي موج غم اش چهره در.دوختم او به را نگاهم.نشستم كنارش و رفتم

 اين چرا:((گفت بود غمگين خيلي صدايش كه حالي در.دوخت من به را چشمهايش كرد،چون سنگيني او روي به نگاهم

 ))كني؟ مي نگاهم طور

 از ستون اين انگار.كنم مي نگاه كنم تكيه اون به بعد به اين از قراره كه ستوني به دارم:((گفتم و زدم رنگي كم لبخند

 .))شكسته االن همين

 مي جا از رو ستون اين ريشه داره كامران مثل اي تيشه مقاومه،اما و محكمه ستون اين هنوز:((گفت و كشيد آهي مجيد

 .))كنه

 مي دلت خيلي كه دونم مي.نشده صادر قطعي راي مجيد؟هنوز ترسي مي چي از تو:((گفتم و كردم نگاهي او به دلسوزانه

 از من.بكنم كاري هر حاضرم تو به رسيدن براي من مجيد.نتونستم بگيرم،اما انتقام كامران از تونستم مي خواست

 .))نيست انتقام از كمتر اون براي اين و گيرم مي طالق كامران

 من...زني،اما مي او به محكمي ضربه و گيري مي طالق تو كه دونم مي:((گفت و دوخت من به رو فروغش بي نگاه مجيد

 .))بگيرم كرد تو با كه رو كاري انتقام كامران از نتونستم چرا كه هستم خودم ناراحت

 من بيار،به در چنگش از منو بگيري انتقام اون از خواي مي مجيد،اگه زني مي كه حرفيه چه اين:((گفتم لحن همان با

 .))شه نمي تعيين مجازاتي براش وقت هيچ كه مونه مي ديوونه مثل اون چون.بگيرم طالق بتونم تا كن كمك

 مقابلش طرف كرده شروع اون كه بازي اين تو:((گفت كرد مي نگاه گرفته آسمون به كه حالي در و كشيد آهي مجيد

 اگه بدم،حتي نجات معركه اين از رو تو بايد من.بدم شكست را او شده طوري هر بايد.كنم بازي خودش مثل بايد.منم

 اقدام دير خاطر به.دادم دست از رو تو انگاريم سهل خاطر به بار يه من.بشه تموم خودم زندگي شدن تموم قيمت به

 به گرديها شب اون خستگي هنوز.باشم خيال بي بار اين خوام نمي ديگه.دادم پس سختي تاوان تو با ازدواج براي كردنم

 بي هاي لحظه اون تموم و بكشم فرياد دل ته از خواد مي دلم افتم مي جدايي هاي روز اون ياد وقتي هنوز و مونده تنم

 .))كردم مي گريه و شكستم مي رو پنهونم بغض چطور شبهام خلوت تو كه هست يادم هنوز.كنم خالي رو كسي
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 رو قلبت امروز اتفاق دونم مي:((گفت دوباره.بود زده حلقه آنها در اشك كه دوخت چشمانم به نگاهشو مجيد

 قول شقايق،بهت دم مي شكست اونو من.شه نمي پاره وقت هيچ داره وجود ما بين كه محبتي و عشق رشته شكست،اما

 .))دم مي

 مي اميد نور او چشمهاي در.زدم لبخندي او حرفهاي تاييد براي و كردم نگاه او به بود شده سرازير اشكم كه حالي در

 و كرد خداحافظي بود شده تر سرحال و بهتر پيش ساعت چند از كه حالي در.كرد مي گرم را دلم همين و درخشيد

 .رفت

 .رفتم اتاقم به و بستم را در آهسته.بود خواب هنوز.رفتم اتاقش به سعيد ديدن براي

 قرار بودم،چون خوشحال خيلي روز اون.دادم طالق تقاضاي و رفتم دادگاه به سعيد و مجيد همراه هم باز بعد روز صبح

 و بگيره تماس خانم زينت با خواستم مادرم از خاطر همين به.بگم سعيد به رو سحر از خواستگاري جريان شب بود

 .بگه رو جريان

 هميشه مثل سعيد كردم باز را در وقتي رفتم استقبالشون به خودمم.آمد در صدا به زنگ صداي ساعت سر شد كه شب

 .داد من به شكالتي بسته و.))خودم شكموي و خوب خواهر به سالم:((گفت

 .))قولم خوش و خوب برادر به سالم:((گفتم و زدم لبخند

 .))سالم:((گفت و ايستاد در جلوي جا همان مجيد شد،اما داخل و خنديد سعيد

 .))آي،تو نمي سالم،چرا:((گفتم لبخند باهمان

 .))بدم تحويل بهت سالم شيطونتو برادر و ببينمت آمدم برم،فقط بايد:((گفت اش هميشگي و گرم لبخند همان با او

 .))كنم تشكر ازت حسابي تا تو بيا پس:((گفتم

 شب برسهبايد دير اگر.خونه بره سريع بايد و دارند مهمون امشب شكر رو خدا:((گفت و داد جواب مجيد،سعيد جاي به

 .))بخوابه كوچه تو

 .))بينيم مي رو همديگه اداره تو فردا...نريز نمك قدر خوشمزه،اين جنس بد اي:((گفت و خنديد مجيد

 .))نكرديد شروع دوباره تا بره بهتره((

 .رفتيم اتاق به سعيد با.بستم را در و كردم خداحافظي

 مادر چطوري:((گفت مادر به زد مي ناخونك غذا به كه حالي در و آمد آشپزخانه به كرد عوض رو لباسش وقتي سعيد

 .))خوشمزه هاي غذا اين با كردي چي جون،امشب
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 .))پختم برات داشتي دوست كه رو غذايي همون:((گفت و كرد اي خنده مادرم

 .))ميرم مي گرسنگي از دارم كه بيار نكنه،پس درد دستت:((گفت نشست مي نشسته صندلي روي كه حالي در او

 چي:((گفت لبخندي با.بودم شده خيره او به كه كرد من به نگاهي سعيد.نشستم رويش روبه و گذاشتم مقابلش رو چاي

 ))بگي؟ خواي مي چيزي هميشه مثل كني،البد مي نگاهم طوري اين داري بازم شده

 كه طور همان.بگم بهش چيزي خوام مي كردم مي نگاهش و نشستم مي صدا بي مقابلش طور اين وقت هر دونست مي

 .))خوام مي چي من دونه مي كه برم ام فهميده دادش قربون:((گفتم و زدم لبخندي كردم مي نگاهش

 .))افتادم تو گير كه نعمتم يه ديگه،من خوب:((گفت و گرفت رو خودش كمي

 ))نه؟ يا داري حوصله.بزنم حرف باهات خوام ديگه،مي نشو لوس:((گفتم و زدم دستش روي آهسته

 فقط تو.شنيدنم آماده هم االن.دارم حوصله تو حرفهاي شنيدن براي هميشه من:((گفت و دوخت ديدگانم به نگاهشو

 .))چشم بگم تا بگو

 ))بگو،باشه؟ رو راستش بكنم،فقط سوالي خوام سعيد،مي:((گفتم آهسته كردم مي نگاه گلدان گلهاي به كه حالي در

 .))بپرس دلته تو چي هر حاال.دم مي باشه،قول:((گفت و داد تكان سر

 ))داري؟ دوست رو سحر تو...تو:((پرسيدم

 ))شقايق؟ گي مي چي:((گفت كرد مي نگاه من به متعجب كه حالي در و خورد جا من سوال از سعيد

 ))نه؟ يا داري دوست اونو تو...بگو بگي،پس رو راستش دادي قول((

 دست با.نداشت گفتن جرات گذره،اما مي چي او دل در فهميد شد مي.انداخت پايين رو سرش و كرد سكوت سعيد

 دوستش:((گفتم دوختم مي قرارش بي چشمان به را نگاهم كه حالي در.آوردم باال رو صورتش و كرفتم رو اش چانه

 ))نه؟ مگه داري

 يه:((گفتم و برداشتم اش چانه زير از دستمو.فهميدم نمي رو سكوت اين علت.كرد سكوت باز و انداخت زير نگاهشو

 رو سحر داشتن دوست و باشي حرفها اين از تر شجاع كردم مي فكر بزنه حرف عشقش از ترسه نمي وقت هيچ عاشق

 .))بگيري رو احساسات جلوي و كني پنهون توقلبت را چيز همه اينكه بزني،نه فرياد

 نمي اما...بزنم،اما فرياد رو سحر عشق كه دارم اينو شجاعت و نيستم ترسو من اما:((گفت و دوخت من به نگاهشو سعيد

 .))نه يا داره دوست رو من اونم كه دونم



 

 

 كتابخانه نودهشتيا همتيهمتيهمتيهمتيزهرا زهرا زهرا زهرا     | شقايق شقايق شقايق شقايق داغ داغ داغ داغ 

W W W . ٩ ٨ I A . C O M  ١٨٥ 

 خونده سحر نگاه تو رو عشق اين تو كنم فكر.بينه مي يارش چشاي تو رو هميشه عاشق يه:((گفتم و زدم لبخندي

 دوستش بگي بهش روزي اينكه اميد اين به كرده،فقط تحمل رو آوري زجر و بد روزاي تو عشق خاطر به اون.باشي

 ))بياري؟ در انتظار از اونو خواي نمي حاال.داري

 حاال...نداره،اما معني هيچ اون بدون برام زندگي و منه هستي تمام اون كه گم مي روزبهش يه:((گفت و كشيد آهي سعيد

 .))نيست وقتش

 .))بياري در انتظار و قراري بي از اونو و بروي خواستگاريش به بايد وقتشه،تو چرا،االن((

 !.))برم خواستگاري:((گفت و كرد نگاهم سعيد

 .))داره عيبي آره،مگه((

 .))بشه روشن تو تكليف بايد اول نداره،اما عيبي نه،هيچ:((گفت و زد لبخندي

 كه سحره اين.كنم مي ازدواج مجيد با و گيرم مي طالق كامران از روشنه،من من تكليف ولي:((گفتم و گرفتم رو دستش

 اون براي رو نو جاي و بياد ديگه يكي نذار.بشه دير نذار و نكن دست دست سعيد.بدونه رو خودش تكليف خواهد مي

 .))بگيره

 مادر:((گفت كرد مي گوش لحظه آن تا كه مادرم.ريخت فرو قلبش حرف اين از انگار.كرد نگاهم نگراني با سعيد

 بيشتر هم از دور جوري اين خدا به.زندگيتون و خونه سر رين نمي چرا دارين،پس دوست رو همديگر كه جون،شما

 .))كشيد مي عذاب

 بندازه دردسر به اونو دوباره كامران اگه ضمن نگرفته،در سروسامان شقايق هنوز اما:((گفت و كرد مادر به نگاهي سعيد

 ))چي؟

 ببين.داره سحر و تو به ربطي چه من ماجراي ضمن كنه،در درست دردسر برام تونه نمي ديگه اون اينكه اول:((گفتم من

 با مادر خاطر همين به.بيفته زندگيش از من خاطر به خوام نمي ديگه پس افتاد دردسر به من خاطر به بار يه سعيد،سحر

 .))داد خواستگاري براي رو شب فردا قول و زد حرف خانم زينب

 .))زود قدر اين چرا شب،ولي فردا:((گفت متعجب سعيد

 كنيم قالبش رو تو نشده پشيمون سحر تا ترشي،بايد مي من،داري داداش آخه:((گفتم شوخي با و كردم او به نگاهي

 .))كني مي باد دستمون رو وگرنه

 .))برنش مي هوا رو بدم كي هر نشون رو آقايي و گلي اين به پسر.بخواد دلشون هم خيلي:((گفت اعتراض با مادرم
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 .))ديگه اينيم خانم،ما شقايق كردي فكر چي پس:((گفت و باليد خودش به مادر تعريف از سعيد

 .))بكنه رو تو تعريف مادر مگخ.ترشه من ماست گه نمي بقالي هيچ:((گفتم و خنديدم

 .))كردي خودتو كار وروجك،آخر اي:((گفت گرفت مي من از ريزي نيشگون كه حالي در و كرد اي خنده سعيد

 نمي بر ازسرت دست شدم نمي موفق نشناختي،تا منو كردي؟هنوز فكر چي پس:((گفتم خنديدم مي كه حالي در

 .))داشتم

 وقتي كاش اي.بود پيدا اش چهره در خوشحالي و شادي.شد چايش نوشيدن مشغول و داد تكان سر اي خنده با سعيد

 مي گل هاش گونه موضوع شنيدن با البد.ديدم مي را او چهره و بودم اونجا گفت مي سحر به رو جريان خانم زينب

 .شد مي دستپاچه و انداخت
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 سعيد با سرگذاشتن به سر مشغول معمول طبق مجيد.آمدند خانه به ديگه شبهاي از زودتر شب آن مجيد و سعيد

 او تا خواستم مجيد از رفتن موقع.كردم نمي توجهي او اعتراض به و بودم سعيد ظاهر كردن مرتب مشغول هم من.بود

 .افتاديم راه همگي و پذيرفت خواسته خدا از او.بياد ما همراه هم

 به وقتي.آورد چاي سحر بعد دقيقه چند.كردند استقبال ما از گرمي به خانم زينت و دليري آقاي رسيديم آنجا به وقتي

 اصل سر چيني مقدمه از پس مادرم.بياره در پر خواهد مي خوشحالي از دانستم مي.بود لبش به لبخند كردم نگاه او

 بر سحر از چشم اي لحظه سعيد.كردند مي نظر اظهار و دادند مي گوش اشتياق با خانم زينت و دليري آقاي.رفت مطلب

 مي.بوديم گرفته نظر زير را دو آن شيطنت با مجيد و من.انداخت مي گل هايش گونه دقيقه به دقيقه هم او و داشت نمي

 و كرد سحر به رو صحبتها،مادر شدن تمام از پس.بود من قلبي آرزوي اين و هستند خوشحال خيلي دو هر كه دونستم

 ))چيه؟ عزيزم،جوابت خوب:((گفت

 لبخندي مادرش.داد تكان تصديق عالمت به رو سرش سحر پدر.شد خيره مادرش و پدر به كرد،بعد ما به نگاهي سحر

 بود شده سرخ خجالت از كه حالي اي،در آهسته صداي با انداخت مي پايين رو سرش كه حالي در سحر.زد او به

 .))ندارم حرفي...من:((گفت

 .))بله يعني ديگه عبارت به:((گفتم خوشحالي با زدم مي دست كه حالي در من

 را سحر صورت.درخشيد سعيد چشمان در شادي برق.گفتند تبريك دو آن به و زدند دست همه من حرف اين با

 .))كن عروست دست تو اونو:((گفت و داد سعيد دست به انگشتري مادرم.گفتم تبريك او به و بوسيدم
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 به.شد بلند هوا به ما شادي و هلهله صداي و كرد سحر دست به را قرار،انگشتر بي چشماني و لرزان دستاني با سعيد

 او دانستم مي.غمگينه ماند مي منتظر بايد اينكه از دونستم مي.بود غمگين داشت،اما لب بر لبخندي او.كردم نگاه مجيد

 زودتر برنامه اين كاش اي.داشتم مي بر راه سر از را كامران زودتر كه صورتي در منه،البته به رسيدن انتظار در هم

 .يافت مي حقيقت

 شاد همه وضعيت اين از.شدند يكي هم با سعيد و سحر دلهاي كه بود،شبي من زندگي شبهاي بهترين از يكي شب آن

 .بكنيم گذشته هاي غصه و غم از يادي اينكه بودند،بدون

 .بود دوشنبه فردا و درآيند هم عقد به دوشنبه روز بودند گذاشته قرار سعيد و سحر.شد سپري روز چند

 و كرديم خداحافظي آنها از كه بود شده تاريك كم كم هوا.رفتيم بيرون خريد براي و رفتيم سحر خانه به مادرم و من

 كوچه سر هنوز.زديم مي را آن حرف مادرم با مدام كه بودم خوشحال قدر فردا،آن ذوق از.كرديم حركت خانه سمت به

 .))سالم:((گفت پشت از صدايي كه بوديم نرسيده

 تنم اختيار بي كامران ديدن با و برگشتم عقب به نگراني و ترس با.شدم ميخكوب بود آشنا برايم كه صدا شنيدن با

 ))گذاري؟ نمي راحتمون كني؟چرا كارمي چه اينجا...تو:((گفت و كرد نگاه را او متعجب هم مادر.لرزيد

 مي فكر كه اوني از تر مادر،پير شديد پير چقدر:((گفت بود شده خيره مادرم به كه حالي در و زد لبخندي كامران

 .))كردم

 رو گورت بهتره حاال.باشم داشته تو ظالمي و رحمي بي به پسري تونم نمي مادر،من نگو من به:((گفت عصبانيت با مادرم

 .))بريم:((گفت و گرفت دست در را سردم دست و.))كني گم

 اين.دادي طالق دادخواست نكردي خوبي كار بگم آمدم:((گفت بلندي صداي با كامران كه بوديم برنداشته قدمي هنور

 .))دي مي عذاب رو خودت فقط طور

 .))رسيده دستت به احضاريه پس:((گفتم مرتعشم صداي با و بگرشتم طرفش به حرف اين شنيدن با

 بشي،اما خالص من دست از بتوني كه داري اميدي هنوز تو...ارزش بي كاغذ مشت آره،يه:((گفت و زد تلخي نيشخند

 .))نده هدر الكي رو وقتت پس دم،پس نمي طالقت كه دوني مي خوب خودت

 نمي ديگه دفعه اين.گيره مي مرا طالق دادگاه كه دوني مي خوب را اين هم تو:((گفتم و زدم نگراني همراه نيشخندي

 .))كني تموم خودت نفع به رو دادگاه توني
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 پس.ندارم رو بازيها بچه اين و اومدن دادگاه حوصله من:((گفت جدي و محكم خيلي و دوخت من به را نگاهش كامران

 اين غير هيچ،در كه كردي قبول منو خواسته اگه.بكني فكراتو خوب تا دم مي مهلت بهت هفته يه.كن گوش خوب

 اين نكن،چون تكرار رو ات گذشته اشتباه دوباره چيه،پس من تصميم دوني مي هم تو و گيرم مي تصميم خودم صورت

 ))كني،فهميدي؟ رفتار گذشته از تر عاقل بهتره.ده مي من به رو كاري هر اجازه دادگاه حكم دفعه

 عصبانيت با مادرم بدهم رو جوابش خواستم تا و كردم حفظ را ام خونسردي ترسيدم،اما خيلي او حرفهاي از بار اين

 ازدواج باهاش بخواي اينكه به برسد برسه،چه شقايق سايه به دستت گذارم نمي آقا،من كني،ببين گوش بهتره:((گفت

 .))بشه خراب تو مزخرفات خاطر به شاديمون ندارم دوست برو،چون حاالگم.كني

 تبريك شما به رو سعيد آقا باشكوه جشن رفت بله،يادمم:((گفت غريب لحني با و انداخت باال را ابروانش كامران

 .))بشه خوشبخت خانم سحر با اميدوارم.بگم

 .))شن مي خوشبخت كنند زندگي هم با اونا بگذاره تو مثل كثيفي موجود اگه:((گفت عصبانيت همان با مادرم

 لبش بر مسخره لبخند هنوز كه كامران.بود شده خبر با كجا از كردم مي فكر اين به و بودم شده خيره او به متعجب من

 ))كني؟ مي نگاه مرا تعجب با شده؟چرا چي:((گفت ديد مرا حيرت و تعجب كرد،چون نگاه من به بود

 ))گفته؟ تو به دوني؟كي مي كجا از تو...تو:((گفتم نلرزد صدايم كردم مي سعي كه حالي در

 من از ات خانواده تو چيز هيچ كه گفتم بهت بار يك.بگه كسي نبود احتياجي:((گفت. داد تكان را سرش و زد نيشخندي

 كه حالي در و كرد ساعتش به نگاهي بعد.))هستم تو كنار در هميشه دونم،چون مي رو چيز همه مونه،من نمي پنهون

 .شد دور ما زا و.))خير به آيم،شب مي بازم من:((گفت و زد مي نيشخند

 !فهميد مي را داد مي روي مان خانه در كه اتفاقهايي تمام شد،يعني نمي باورم

 .))بريم بكنه،بيا تونه نمي غلطي هيچ اون:((گفت و گرفت دستمو ديد مرا حال كه مادرم

 .رفتيم خانه به مادر همراه بود افتاده شور به او حرفهاي از دلم كه حالي در

 حاضر سعيد،ديگه خصوص بفهمند،به اونا اگه بود معتقد.نگم مجيد و سعيد به رو جريان خواست من از مادرم بار اين

 صبر دادگاه روز تا بهتره گفت. بياد سرش باليي نكرده خداي و بره كامران سراغ ممكنه و بياد محضر به فردا شه نمي

 .كنيم



 

 

 كتابخانه نودهشتيا همتيهمتيهمتيهمتيزهرا زهرا زهرا زهرا     | شقايق شقايق شقايق شقايق داغ داغ داغ داغ 

W W W . ٩ ٨ I A . C O M  ١٨٩ 

 سعي.بشم شادي اين مانع خواستم نمي من.بود ما هم،آرزوي به سحر و سعيد رسيدن بودم،چون موافق مادرم با هم من

 را عشق واقعي مزه داشتند تازه كه سحر و سعيد خاطر باشم،به خوشحال فقط و كنم فراموش را كامران حرفهاي كردم

 .چشيدند مي

 جشن يك شب آن.آمدند در هم عقد به دو آن و رفتيم محضر به هم با همه.بودم ما آرزوي كه رسيد،روزي هم بعد روز

 چشمهايم در اشك مدام كه بودم خوشحال قدر آن دو آن شادي از.داديم اطالع فاميل به رو خبر اين و گرفتيم خودماني

 .است من از تر خيس بار هر او نگاه.ديدم مي دوختم مي مجيد به را نگاهم بار هر.شد مي جمع

 .بوديم دادگاه نهايي نتيجه براي انتظار نوبت حاال و شد تمام سحر و سعيد ميهماني

 خيلي روز آن براي من.شد مي تشكيل طالق براي كه دادگاهي نوبت اون از بعد و بود دادگاه وقت ديگه هفته يه درست

 .شد عوض يكباره چيز همه افتاد كه شومي اتفاقهايي با كردم،اما مي شماري لحظه

 دلتنگ من خنديد،اما مي و زد مي حرف بلبل مثل داشت و بود ما كنار سحر كه اي جمعه بود،نخستين جمعه روز آن

 هم سعيد بود قرار.بود رفته اي هفته دو ماموريتي به پيش روز او دادم،چون نمي گوش حرفهاش به و بودم مجيد

 .رفت تنها مجيد و ماند ما دادگاه خاطر به و مجيد اصرار به برود،اما

 خواستند مي دو آن.كرد مي كمك او به هم سحر و گذاشت مي من سر به سر شوخيهايش با معمول طبق سعيد روز آن

 .آورند در را ام گريه و كنند بيشتر مجيد براي مرا دلتنگي شوخيها اين با

 دقيقه چند از پس و رفت حياط به در كردن باز براي اميد.شد بلند خانه زنگ صداي كه بوديم خنده و شوخي ميان در

 !كرد مي چه اينجا من،او خداي.زد خشكم جايم سر در چهارچوب در كامران ديدن با.شد اتاق وارد جوان مردي

 حقي چه عوضي،به بيرون برو:((زد فرياد عصبانيت با.شد ور حمله او سمت به و شد بلند جايش از كامران ديدن با سعيد

 ))شدي؟ خونه اين وارد

 .))ببينم رو زنم اومدم:((گفت و زد لبخندي كامران

 ديگه بار يك گم،اگه مي بهت هم نداري،حاال رو حرفي چنين گفتن حق عوضي،تو شو خفه:((گفت عصبانيت با سعيد

 دم مي اجازه و كنم مي رحم بهت هم حاال...كشمت مي خودم بذاري خونه اين نزديك پاتو يا بشي شقايق مزاحم

 .))كن گم رو گورت زود...بري

 اومدم كنم،من گوش مزخرفات اين به كه اينجا نيومدم من:((گفت و زد نيشخند سعيد توهين به توجه بدون كامران

 ...))كه
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 طوري اين باهات كه باريه آخرين اين...كن گوش چي؟خوب تا:((گفت لرزيد مي كه حالي در عصبانيت فرط از سعيد

 .))هميشه بيرون،براي بكش شقايق زندگي از پاتو بموني سالم ميخواي اگه.زنم مي حرف

 ))چي؟ نكنم كارو اين اگه و:((گفت جديت با كامران

 رو خونخوار حيوون تو خواهرم جون دادن نجات براي مجبورم وقت اون:((گفت لرزوند مي صداشو كه خشمي با سعيد

 .))خودته با انتخاب حاال.ببرم بين از

 ميكني فكر كه آدمايي دسته اون از من.كني،كورخوندي نابود منو خواي مي تو...تو:((گفت و كرد اي خنده كامران

 بگيري،اين منو جلوي توني نمي هم تو كنم مي حفظ زندگيمو شده كه قيمتي هر به من بترسوني منو نوني نمي تو.نيستم

 .))ميكشي عذاب خودت فقط طوري

 مي تو رو واقعي عذاب:((گفت ميداد حل بيرون به را او كه حالي در.گرفت را او يقه و رفت كامران سمت به سعيد

 .))داره ديدن تو ناتواني كرد ازدواج مجيد با و گرفت طالق تو از شقايق كه اين از بعد كشي،چون

 با و كرد من به رو سپس.))ساختيد خودون براي شما كه خياله يه فقط اين:((گفت و كرد جدا خودش از را سعيد كامران

 زبون شقايق،با كني تكرار دوبار رو اشتباه يه خواي مي كن،چرا تموم رو بازيها مسخره اين:((گفت قاطع و جدي لحني

 .))بخوام من كه شوي مي خالص من دست از وقتي تو بردار،چون دست بافي خيال از و برگرد ميگم خوش

 .))ببينمت خوام نمي...متنفرم،برو ازت:((گفتم لرزيد مي صدام كه حالي در

 .))بيرون گفت،برو چي نشنيدي مگه:((گفت مرتعشي صداي با فشرد مي دستانش ميان را سرش كه حالي در سعيد

 .گرفت ستون به رو دستش نيفته كه اين وبراي بود اومده سراغش لعنتي درد اون هم باز.كردم نگاه سعيد به

 اول.افتادي زندگيمون به كه هستي آفتي چه بردار،تو ما سر از دست خدا رو تو:((گفت و دويد طرفش به نگراني با سحر

 خود با اونو و بيرون برو دخترم زندگي از كنم مي بگيري؟خواهش ازم پسرمو خواي مي هم گرفتي،حاال ازم شوهرمو

 .))نبر ازبين خواهيت

 .))نكردم رو كار اين تاخودم بيرون برو:((گفتم و كردم باز شدت به را در بود كرده اشباع را وجودم كه نفرتي و خشم با

 و رعد چمنزاري،من تو اگه بدون رم،اما مي باشه:((گفت داشت لب به تلخي لبخند كه حالي در و داد تكان سر كامران

 كردي درست كه خطرناكي بازي اين در كه باش آگاه گيره،پس مي آتيش جا همه بزنه چمنزار به برق و رعد اگه.برقم

 .))شن مي نابود همه
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 نمي...نمي...غلتي هيچ...تو:((گفت بريده و مرتعش صداي همان با سعيد برود بيرون در از خواست تا

 .شد هوش بي و افتاد زمين بر و كند تمام را حرفش نتوانست و...))اَ...اگه...حتي...اون.كني

 .نداد دادم،جواب تكانش و رفتم طرفش به ترس و نگراني با

 .كرد نمي هم ناله نداد،حتي جواب بازم اما.))شو بلند خدا رو شو،تو بلند سعيد:((گفت و زد جيغ سحر

 بيصدا طور همون اون بده،ولي جوابمو پسرم...شو جان،بلند سعيد:((گفت مي و داد مي تكان را سعيد زار حالتي با مادر

 .))بود افتاده زمين روي

 .))نزن دست شو،بهش گم برو:((زدم داد كه بگيره رو نبضش تا شد خم و رساند او به را خودش سريع كامران

 .))بده خيلي بيمارستان،حالش ببريمش بايد:((گفت من فرياد به توجه بدون كامران

 .))كنم كار چه بايد دونم مي خودم من.برو اينجا نداره،از ربطي هيچ تو به:((گفتم نفرت و خشم همان با

 .))بميره ممكنه بجنبيد دير اگه:((گفت نگراني با كامران

 .))بميره بيمارستان،نذار ببر اونو خدا رو تو نه:((زد فرياد نگراني با سحر

 دنبالش سريع مادر سحر و من.افتاد راه در طرف به و كرد بلند زمين از اونو باشد من جواب منتظر كه اين بدون كامران

 .افتاديم راه

 دويديم مي دنبالش به پركنده مرغ مانند.كردند بستري را او.كرد مي كار آنجا در كه برد بيمارستاني به را سعيد كامران

 وصل او به فراواني دستگاههاي و بردند ويژه هاي مراقبت اتاق به را سعيد.كرد مي گريه و بود ايستاده اي گوشه مادرم.

 او از كمي دست هم من.بود شده تبديل هق هق به مادرم و سحر گريه صداي.چسباندند چيزهايي هم سرش به و كردند

 بود درآورده شكل اين به را او كه بود افتاده او براي اتفاقي چه يعني.لرزاند مي را تنم تمام ترس.نداشتم

 ))افتاده؟ اتفاقي چه او شد؟براي چي:((گفتم گريه با و رفتم طرفش به نگراني با آمد بيرون اتاق از كامران وقتي

 خوب حالش:((گفت بود پيدا آن در نگراني كه صدايي با و دوخت ما منتظر و خيس چشمان به نگاهي كامران

 اتاق به دوباره و.))باشيد آرام بشينيد،اما جا همين شما.بياد برداريهاش و آزمايشها عكس جواب تا كنيم صبر نيست،بايد

 .رفت

 ))افتاده؟ او براي اتفاقي چه يعني:((گفت بود جاري اشكش كه حالي در سحر.نشستيم

 .))داره ربط لعنتي سردرد اون به هست چي هر دونم،اما نمي:((گفتم درماندگي به

 .))بهتره طوري اين.اينجا بياد بگم و بدم خبر پدرم به رم مي:((گفت سحر
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 نشست كنارمان خانه با تماس از بعد سحر.نبود دلم تو دل.كردم نگاه اي شيشه اتاق آن به.كردم تاييد را او حرف سر با

 كاش.بود آمده او سر باليي چه يعني.كردم مي گريه آهسته و رفتم مي راه نگراني از.كنه آرام را مادر كرد سعي و

 .داد مي ما به خبري كامران

 نگراني با و رفتم طرفش به او ديدن با.آمد باال ها پله از دوان دوان كامران كه بود گذشته ساعت يك نزديك

 ))بود؟ چي آزمايشها شد؟جواب چي كامران:((گفتم

 .))نيست مهمي چيز:((گفت كنه پنهان من از رو حقيقت كرد مي سعي كه درحالي و كشيد موهايش به دستي

 كه چيه وسايل اين.كردي بستريش اتاق اين در چرا نيست،پس چيزي اگه:((گفتم ميكردم بلندتر را صدايم كه درحالي

 ))شده؟ چي بگو خدا رو تو...آويزونه اون از

 .))بشه عمل بايد تر سريع هرچه كه داره غده يه...اون:((گفت و كرد مكث كامران

 و گذاشتم ديوار به را دستم ناتوان نيفتم اينكه براي.چرخد مي سرم دور بيمارستان كردم احساس حرف اين شنيدن با

 همه آن يعني...سعيد يعني پس.بود جدي خيلي او نگراني.بود گفت؟نه،جدي مي اودروغ.كردم نگاه كامران به

 .من خداي آه...عذاب همه سردرد،آن

 زده حدس من:((گفت دوباره كامران.نشست صندلي روي ناتوان سحر و كوبيد برسرش حرف اين شنيدن با مادرم

 امروز درگيري اگه.نبودم مطمئن باشه،اما داشته مشكلي بايد زدم حدس دادگاه توي سعيد روز اون حال باديدن...بودم

 ...))خيلي ديگه شايد.فهميدم نمي هم باز اومد،شايد نمي پيش

 تو...توست تقصير اش همه:((زدم فرياد و كردم قطع را او حرف شدم مي خفه داشتم كه حالي در عصبانيت و ناباوري با

 يه تو...فهمي هستي،مي باعثش تو بياد سرش باليي اگه.دادي عذاب اونو تو...تو.بشه اينجوري شدي باعث

 .كرد پر را بخش سكوت ام گريه هق هق وصداي.))ظالم...ظالمي

 سر بر باليي شده؟چه چي:((گفت و آمد ما طرف به زده شتاب سحر پدر موقع همان.كند آرام مرا كرد مي سعي كامران

 ))آمده؟ سعيد

 سر رو بال اين اون...ببره بين از رو سعيد خواست مي اون...مقصره اون:((گفتم و كردم اشاره كامران به عصبانيت با

 .))آورده سعيد

 .))كني آرومش كن سعي.ببر اينجا از رو شقاشق كنم مي خواهش:((گفت و كرد سحر به رو كامران

 .))ره مي حال از كن،داره نگاه مادرت به.نكن بدتر رو اوضاع كنم مي خواهش:((گفت و برد اي گوشه به مرا سحر
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 و برد اي گوشه به بود شده گيج من حرفهاي از كه رو سحر پدر او.كردم نگاه كامران به باز.كردم مي گريه فقط من

 .نشست زمين روي و گرفت سرش به رو دستش سحر پدر.كرد تعريف برايش را قضيه

 .كند آرام را مادر داشت سعي كرد مي گريه كه درحالي سحر

 داشت سعيد.ميكشه زجري چه كه فهميدم مي.باشه آرام تا خواستم مادر از هم من.رفت اي شيشه اتاق آن به كامران

 گذاشته سرش رو هاش گريه با رو بيمارستان االن تا نبود سحر و من خواهش به اگه.شد مي پرپر چشمانش جلو

 آخه.ريختم مي اشك فقط.شد نمي ديده چيزي.رفتم اي شيشه اتاق پشت به و شدم بلند جايم از هميشه از تر ناتوان.بود

 خوبم؟ داداش تو تو؟چرا چرا سعيد

 از كه ما به و شد خارج اتاق از كامران بعد ساعت دو حدود حدود.بياره بهوش را او تا كرد مي را تالشش تمام كامران

 .))آمده نباشيد،هوش نگران:((گفت و زد لبخند نداشتيم خوشي حال نگراني

 .))شكرت خدايا:((گفت و نشستم صندلي روي خوشحالي با

 .))ببينمش بذار:((گفت اشكريزان سحر

 ...))نميشه،باور:((گفت لبخند با كامران

 .))كنم مي ببينمش،خواهش لحظه يه فقط:((گفت التماس با و كرد قطع رو حرفش التماس با مادرم

 بدم،اصرار اجازه تونم نمي.داره قرار اي ويژه وضعيت تو االن.نميشه كنيد نميشه،باور:((گفت و داد تكان سر كامران

 .))خونه بريد بهتره:((گفت و كرد من به رو بعد.))ببينيدش بدم اجازه بتونم شايد آمديد كه صبح فردا.نكنيد

 .))مونم مي جا همين نه،من:((گفت شتاب با سحر

 .))نيست خوب كدومتون هيچ حال برين،چون بهتره.هستم كنارش باشي،خودم اينجا نداره لزومي:((گفت كامران

 ...))اينجارو تونم نمي بمونم،من بذارين:((گفتم او به اضطراب با و شدم بلند جايم از

 .))بكشيد رو اونا بردن زحمت دليري،شما آقاي:((گفت آرام و گذاشت دهانم روي را دستش كامران

 .))بيفتيم راه باشه،بهتره:((گفت غمگين صدايي با سحر پدر

 نگاه كامران به و بودم ايستاده من افتادند،اما راه دنبالش بود سعيد اتاق به نگاهشون هنوز كه درحالي مادر و سحر

 .ميكردم

 ))ري؟ نمي شده؟چرا چي:((گفت و كرد اي خنده من ديدن با كامران

 ))نداري؟ اعتماد من به نكنه...باشم مواظبش دم مي قول بهت:((گفت آروم لحني با خواند چشمانم در را نگراني وقتي
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 كمك او ميكنم،به خواهش كامران:((گفتم آلودي بغض صداي ،با چكيد مي ام گونه روي هايم اشك كه حالي در

 .))كن كمكش نيست انتقام وقت كن،االن فراموش رو خودت كينه...كن

 مطمئن.بكنم كاري هر تو خاطر به نيستم،حاضرم تو مثل من:((گفت فشرد مي را دستم كه حالي در و زد لبخندي كامران

 معالجه اونو دارم وظيفه پزشك يه عنوان به هم من و منه بيمار االن اون.نداره ما دشمني و كينه به ربطي ماجرا اين باش

 .))كن دعا براش و خونه برو راحت خيال با و نباش نگران پس.كنم

 .افتادم راه و برگرفتم او از را نگاهم

 چقدر.شد تبديل بزرگ ماتمي به ما پيش ساعت چند شادي زود چه.نشست اي گوشه كس هر رسيديم خونه به وقتي

 به مرتب كوچولو اميد.بود خودش حال تو كس شد،هر رو و زير چيز همه زدني پلك از كمتر.شد خراب چيز همه زود

 ))برد؟ كجا داداشمو آقاهه كجاست؟اون سعيد داداش:((پرسيد مي و چسبيد مي پايم

 .))بذار راحتم حاال.نمياد شبم بيرون رفته دوستش با:((گفتم حوصلگي بي با كنم باز سرم از را او كه اين براي

 .شد بازيهايش اسباب با بازي با مشغول و شد قانع من دروغ با اميد

 به او.سوخت برايش دلم.كرد مي گريه ما از پنهان و بود نشسته اي گوشه آشفته و غمگين او.دوختم سحر به را نگاهم

 سمتش به بنابراين.داشت احتياج من به االن اون بودم،اما قرار بي و پريشون هم خودم داشت،گرچه احتياج من دلسوزي

 رو خدا ناراحتي،تو چرا:((گفتم و گرفتم دستم در را دستش.كرد پاك را اشكهايش من ديدن با او.نشستم وكنارش رفتم

 ))كني؟ مي گريه چرا بوده،پس ما ياد به هميشه كنه،او مي كمك ما به كردي،او فراموش

 .))است پوچ و معني بي اون بدون برام كنم؟زندگي كار چه من بيفته اتفاقي او براي اگه:((گفت بغض با سحر

 هر از بيشتر االن.كني دعا برايش خوردن قصه جاي به مونه،بهتره مي زنده سحر،اون نترس:((گفتم و فشردم رو دستش

 خوب حتم طور بشه،به عمل اگه.بكنه رو خودش سعي تمام كردم خواهش كامران از.داره احتياج ما دعاي به چيز

 .))ميشه

 براش سعيد وضع تحمل دانستم مي.ريختم اشك او همراه هم من.داد سر گريه و پريد آغوشم به گريه هق هق با سحر

 را خوب هاي لحظه اون خاطرات شد نمي كه بوده،اونقدر كوتاه خوشبختي عمر هميشه.كرد شد مي چه سخته،اما خيلي

 كه چيزي ها لحظه آن در.شديم مي داغون ما همه افتاد مي او براي اتفاقي اگه.بود سحر عاشق من برادر.سپرد ياد به

 سخت نهايت بي من و سحر براي موضوع اين تحمل و بود كامران بيمار سعيد كه بود اين كرد مي نگران را ما بيشتر

 .آورد مي در پا از رو ما كه بود شكنجه مثل درست.بود
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 نيمه سعيد.نزنيم حرف او با كرد سفارش برد،اما سعيد پيش را ما كامران.آمد بيمارستان به هم خانم زينت روز آن

 الهي:((گفت گريه با مادرم.كرد باز كمي را فروغش بي چشمان ما ديدن بود،با وصل او به دستگاه كلي هنوز و بود هوش

 .))ديدم نمي روز اين به رو تو و شدم مي كور بميرم،كاش

 ))سعيد؟؟ خوبه حالت:((گفت داشتم كه سنگيني بغض با.بود سرد چقدر.گرفتم رو سعيد دست

 .دوخت سحر به را نگاهش كرد،سپس بسته و باز رو چشمانش آهسته تصديق عالمت به او

 .))خوب شي،خوبِ مي خوب:((گفت و كشيد او صورت به را دستش آهسته او

 .))باش نگو،باشه،آروم نزن،هيچي نه،حرف:((گفت آهسته سحر اما بزند حرف كرد سعي سعيد

 ))شد؟ هوش بي اون:((گفتم پرستار به نگاهي با.شد بسته بازش نيمه چشمان و زد لبخن ناتواني با سعيد

 .))بگذاريد تنهاش بهتره رفته خواب به دارو تزريق اثر بر نباشيد،او نگران:((گفت و كرد او به نگاهي پرستار

 .شديم خارج اتاق از بود سعيد به نگاهمون هنوز كه حالي در

 بد دوباره اگر است،البته بهتر حالش امروز:((گفت ايستاد مي من روي به رو كه حالي ديدم،در راهرو در را كامران

 .))نشه

 ))بشه؟ بيهوش بازم ممكنه يعني:((گفت نگراني با سحر

 كه حالي در و.))بشه بيهوش دوباره ممكنه لحظه هر و نداره ثابتي وضعيت نيست،چون معلوم:((گفت و داد تكان سر او

 .))دارم كار باهات.اتاقم بيا دقيقه شقايق،چند:((گفت كرد مي نگاه من به

 ))شده؟ افتاده؟طوري اتفاقي:((گفت نگراني با مادرم

 .افتاد راه و.))نباشيد بدم،نگران رو شعيد حال شرح خوام مي نه،فقط:((گفت و زد لبخند كامران

 .))بنشين:((گفت و كشيد كنار رو صندلي او.رفتم كامران اتاق به و كردم ترك را آنها نگراني با

 شقايق،اون:((بگه،گفت من به آرام خيلي را حقيقت كرد مي سعي كه حالي در.دوختم دهانش به چشم و نشستم او مقابل

 ))شده؟ بيمار كي از

 حالي همين بار افتاد،چند من براي كه اتفاقي از بعد داشت،اما سردرد پيش وقت خيلي دونم،او نمي:((گفتم پريشاني با

 .))ديدي كه شد
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 بايد دوني مي:((گفت و شد خيره من به و.))بشه فعال تا بوده شوك يه منتظر غده پس:((گفت و داد تكان سر كامران

 ))بشه؟ عمل

 .))آره((

 .))بشه كار اين بايد زودتر چه هر و داره احتياج عمل دو به اون((

 .))عمل تا دو چرا تا،ولي دو:((گفتم نگراني با

 .))كنيم خارج اونو عمل دو طي بايد و كرده رشد خيلي غده چون:((گفت و داد تكان سر او

 .))باشيد كرده اشتباه شايد...داره،شايد تومور اون كه مطمئني:((گفتم و كردم نگاه او به

 يكي ها نظر همه متاسفانه.كرديم مطالعه را او پرونده همكارانم و من.نكرديم اشتباه نه،ما:((گفت و زد لبخندي كامران

 .))است

 .))كن عملش خب:((گفتم نگراني با

 ))اونه؟ عمل هزينه چقدر دوني مي:((گفت و زد لبخندي

 .))ديم مي رو عملش خرج و فروشيم مي رو مون خونه...كنم مي جورش خب:((گفتم و انداختم پايين را سرم

 .))شه نمي هم سعيد عمل يه پول خونه،حتي فروش جان،پول دختر:((گفت و كرد اي خنده بار اين كامران

 ))كنم؟ كار چه گي مي پس خب:((گفتم مستاصل و ناميد

 .))كنم عمل اونو حاضرم من:((گفت و شد خيره چشمانم به مستقيم كامران

 ))بكني؟ رو كار اين حاضري تو:((گفتم ناباوري با

 .))خوام مي چيزي تو از مقابل در آره،ولي:((گفت بود خيره من به هنوز كه حالي در

 ))خواي؟ مي چيزي چه:((گفتم لرزيد مي قراري بي از صدايم كه حالي در و كردم نگاه او به نگراني با

 مانند كه مرا و داد تكيه اش صندلي به و برگشت عقب به و.))رو تو:((گفت آهسته و كرد خم من سمت به رو سرش

 .كرد تماشا بود زده خشكم چوب

 مي مرا سعيد عمل مقابل در او يعني.بود ممكن غير برايم حرف اين باور.ريخت فرو اميدم كوه حرف اين شنيدن با

 .))كنم قبول تونم نمي...من...نيست ممكن اين...نه:((گفتم ناباورانه.خواست

 ))نداره؟ ارزشي برات او جون نيست؟يعني برادرت سعيد توني،مگه نمي چرا:((گفت و داد تكان سر كامران

 .))دادي دست از رو عقلت... خواي؟تو مي چي من از دوني مي تو:((گفتم و دوختم او به رو نگاهم
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 مي خواهش.نيستم خوبي گر معامله من اما...بشه،اما معامله من روي بايد بازم...معامله بازم:((گفتم درماندگي عين در

 مي قرض تو از رو پول اين من.كنه نمي كم تو پولهاي از چيزي سعيد عمل خرج.كن عمل شرطي هيچ بدون رو او كنم

 .))نگير اون از رو موندن زنده ارهدوب فرصت خدا رو تو.بدم پس رو پولت دم مي قول.گيرم

 كني قبول خواي نمي چرا.توست دست فرصت اين اما:((گفت و دوخت نگرانم و قرار بي چشماي به رو نگاهش كامران

 .))هردومون كمك داره،به احتياج تو كمك به برادرت كه

 اين از اونو.كنم مي رو كار اين من و بشه عمل بايد...نداره،اون احتياجي من كمك به نه،اون:((گفتم بلندي صداي با

 عمل شرطي هيچ بدون رو سعيد كه شه مي پيدا كسي اونجا البد.ديگه بيمارستان به برم،به مي ديگري جاي به بيمارستان

 .))كنه

 دستگاههاي فقط ما كنند،چون مي معرفي تو به رو بيمارستان اين بازم ببريش جا هر:((گفت و كرد اي خنده كامران

 .))نداري پيشنهادم قبول جز اي چاره است،پس نمونه شهر در بيمارستان اين.داريم رو الزم

 وجه هيچ به خوندي،من كور بياري،اما بدست منو تا زني مي دري هر به تو:((گفتم نفرت با و شدم بلند جا از عصبانيت با

 .رفتم در سمت به و.))كنم قبول رو پيشنهاد اين شم نمي حاضر

 كنار رو خواهي خود.شه مي كمتر فرصت بگذره كه روز ميره،هر مي داره سعيد:((گفت قاطعي و محكم صداي با كامران

 .))كن فكر عاقالنه بدي،پس نجات اونو توني مي بذار،تو

 دستهايم ميان را سرم و نشستم صندلي روي ناتوان.رساندم راهرو به را خودم و كردم باز را در عصبانيت با

 بي ديگه اين.باشه من دست او جون بايد سعيد؟چرا شد،خدايا،چرا جاري هايم گونه روي اختيار بي اشكهايم.گرفتم

 .آمده ما سر كه بود مصيبتي چه اين كنم؟آخه چه را بگم؟مجيد چي مادرم و سحر به كنم؟حاال كار چه حاال...انصافيه

 ))كني؟ مي گريه داري شده؟چرا شقايق،چي:((گفت كه شنيدم رو سحر صداي كردم مي گريه كه حاي در

 و كردم پاك را اشكهايم.ديدم بود دوخته چشم من به مضطرب و نگران كه را او و كردم بلند رو سرم آهسته

 .))نيست چيزي:((گفتم

 ))افتاده؟ اتفاقي سعيد براي يا گفته چيزي كني؟كامران مي گريه چرا پس نيست چيزي اگه:((گفت نگراني با او

 ...))خوبه،اما حالش سعيد نه:((گفتم و دادم تكان را سرم

 ))شده؟ چي بزن،بگو حرف خدا رو چي؟تو اما:((گفت نگراني با و كرد فطع رو حرفم سحر

 .))زود بشه،خيلي عمل بايد:((گفتم بغض با و كردم نگاه او به
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 ))كنيم؟ عملش بايد كي...كي كنيم،حاال مي عملش حب((

 .))ريختيم حساب به رو پول وقت هر:((گفتم و كردم نگاه او پريشان و قرار بي چشمهاي به

 .))شه مي چقدر عملش پول مگه خب...پول((

 جورش بايد:((گفت درماندگي با و شد ولو صندلي روي و زد خشكش جاش سر گفتم بهش رو پول مبلغ وقتي

 .))كنيم مي قرض رو اش بقيه...و فروشيم مي رو خونه.كنيم

 كسي بگيري؟چه قرض خواي مي كي از ضمن در.شه نمي هم سعيد عمل يه خونه،پول پول:((گفتم و دادم تكان سر

 .))كس هيچ.بده ما به رو پول همه اين حاضره

 .))شه مي نگران مادر االن.بريم سحر،بايد شو بلند:((گفتم شدم بلند جام از كه حالي در بعد

 شد؟كامران چي:((گفت و آمد سمتم به دوان دوان بود ديده مرا كه مادرم.افتاديم راه هم با و شد بلند جايش از سحر

 ))گفت؟ چي

 عمل زودتر چه هر او تا پول دنبال بريم بشه،بهتره عمل بايد سعيد:((گفتم باشم خونسرد كردم مي سعي كه حالي در

 .))بشه

 ))كجا؟ از آخه:((گفت و داد تكان سر مادرم

 پيشنهاد به راه طول در.كرديم حركت خانه سمت به هم با و.))بريم بزرگه،بهتره خدا:((گفتم و گرفتم را او دست

 تصميمي چه گرفتم،اما مي تصميم بايد.رفتم اتاقم به و خواستم پوزش سحر از رسيديم خانه به وقتي.كردم فكر كامران

 .بده نجات را ما دو هر توانست مي

 به كه حالي در و نشست كنارم سحر.زدم لبخندي او ديدن با.شد اتاق وارد سحر و شد زده در به ضربه چند موقع همان

 ))كني؟ مي فكر چه به:((گفت كرد مي نگاه من

 .))هيچي((

 تو كه زده حرفي كامران هستم مطمئن.شناسم مي خودت از بهتر رو تو من...پيداست ات چهره نيست،از چيزي نگو((

 .))كرده تاب بي و نگران قدر اين رو

 .))همين بشه عمل بايد سعيد گفت فقط...اون...نه:((گفتم و كردم او به نگاهي نيم
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 تو با شقايق،من.نشناختم رو تو وقت همه اين از بگي خواي مي يعني:((گفت كرد مي دقيق رو نگاهش كه حالي در سحر

 اين كه گفت چي كامران بگو حاال.داري حالي چه دونم مي كردم،پس همدردي غمت و درد با ماه كردم،دو زندگي

 .))رفتي خودت تو جوري

 بگم؟ او به چطور آخه.انداختم پايين رو سرم

 شنيدنش تحمل دم مي بگو،قول من به افتاده اتفاقي هر:((گفت نگراني با و چرخاند خودش سمت به مرا صورت سحر

 .))باشم داشته رو

 آرام تا گفتم مي را جريان يكي به بايد و نداشتم اي چاره.بود گرفته را گلويم باز لعنتي بغض اين.دوختم او به رو نگاهم

 .))بده رو سعيد عمل پول حاضره يكي:((گفتم دادم مي فرو رو بغضم كه حالي در.شوم

 ))گي؟ مي راست:((گفت خوشحالي با سحر

 دوني مي تو نداره،ببينم ناراحتي خوبه،ديگر خيلي اينكه خب:((گفت خوشحالي همان با او.كردم تاييد رو حرفش سر با

 ))كيه؟ اون

 .))كامران((

 !))كامران:((گفت تعجب با سحر

 ))بكنه؟ كارو اين بايد چرا...اما:((گفت تعجب با او.دادم تكان تصديق عالمت به رو سرم

 عمل مقابل در او)):گفتم بود تركيدن حال در كه بغضي همان با رفتم مي پنجره كنار كه حالي در و شدم بلند جايم از

 ))كنم عروسي باهاش...خواسته من از سعيد

 مي رو تو...سعيد عمل پول جاي به يعني...عروسي:((پرسيد و آمد كنارم كرد نمي باور را حرف اين كه حالي در سحر

 ))خواد؟

 تصميم زود بايد كه گفته فقط.نگذاشته باقي برام راهي آره،هيچ:((گفتم بود جاري ام گونه بر آهسته اشكم كه حالي در

 .))داره من جواب به بستگي سعيد موندن زنده ديگه حاال.بگيرم

 به كه حالي در و.))كنه مي نابود رو همه كار اين با اون.انصافيه بي اين اما:((گفت و داد تكان را سرش درماندگي با سحر

 ))دادي؟ جواب چي تو:((گفت كرد مي نگاه من

 دست از رو مجيد هم و بمونه سعيد هم كه بگيرم تصميمي چه...بگم بايد چي دونم هيچي،نمي:((گفتم و كشيدم آهي

 .))ندم
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 .))كن منصرف رو او قبل هاي دفعه بزن،مثل حرف هاش با:((گفت بود زده حلقه چشمانش در اشك كه حالي در سحر

 دست از رو سعيد و كنم رد رو كامران خواسته بايد يا.ميونه در سعيد ميكنه،پاي فرق دفعه اين:((گفتم و دادم تكان سر

 .))بدم نجات رو سعيد و بدم دست از رو مجيد بايد يا...بدم

 تالش بايد...كنيم مي جورش شده جور هر:((گفت فشرد مي هايش دست ميان كه حالي در و گرفت را دستم سحر

 ))باش آروم خدا رو تو.نكن گريه حاال.كنيم

 من صبور سنگ هميشه كردم؟او مي چه من نبود سحر اگر.كردم گريه بلند صداي با و انداختم او آغوش به رو خودم

 .كنه مي دق غصه از دانستم مي نگويد،چون چيزي مادر به خواستم سحر از شدم آرام وقتي.بود

 راهروي در را كامران خانه به برگشتن موقع.كرد نگران مرا اين و بود ديروز مثل سعيد.رفتيم بيمارستان به بعد روز

 ))ديدي؟ رو سعيد:((گفت ايستاد مقابلم وقتي.داشتم ترس او با شدن رو روبه از چرا دونم نمي.ديدم بيمارستان

 .))ديدمش.آره:(( گفتم و دادم تكان را سرم

 ))بهتر؟ يا شده تر بد نظرت ديدي؟به حالشو((

 .بود نشده بهتر سعيد چون نداشتم،بدهم جوابي نگفتم،يعني چيزي كردم،اما او به نگاهي نيم

 ))كردي؟ فكراتو:((گفت و شد من سردرگمي متوجه كامران

 ))موافقي؟ پس:((گفت و زد لبخندي او.كردم سكوت و انداختم زير رابه سرم

 .))باشم داده جوابي تو به نمياد يادم:((گفتم.كردم نگاه او به و كردم بلند را سرم

 اين كردم مي اشتباه مغروره،اما خيلي كه سعيده اين كه كردم مي فكر:((گفت كرد مي نگاهم كه طور همان كامران

 هستند طوري آدما از بعضي كنه،ولي رام هم رو وحشي حيوونهاي تونه مي محبت دوني مي.داري غرور خيلي كه تويي

 اون مرگ باعث تو ظلم اين بدون...مونند مي خودخواه و مغرور جور همون و كنه رام رو اونا تونه نمي هم عشق كه

 .))ميشه

 مي اونو داري هدفت به رسيدن براي كه تويي اين.كنم نمي ظلم اون به...من نه:((گفتم و كردم نگاه او به نگراني با

 .))كشي

 هدفش به و افته نمي اتفاق اي معجزه هيچ نكنه تالش هدفش به رسيدن براي آدم اگه:((گفت و زد نيشخندي كامران

 از رو فرصت اين بهتره پس.كنم مي رو تالشم ي همه تو به رسيدن وبراي آوردم دست به خواستم چي هر من.رسه نمي
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 ديگه يكي براي نيست معلوم ديگه بدن دست از رو يكي اگه.كمه آدما زندگي در انتخاب هاي لحظه ندي،چون دست

 .))بدي دست از رو انتخاب فرصت نبايد.باشند داشته فرصت

 خدا رو تو:((گفتم بود گرفته بغضم ترس از كه درحالي.بودم شده نگران حسابي او هاي حرف از.دوختم او به را نگاهم

 .))ندارم رو تو با كردن عروسي آمادگي االن من...من...نلرزون مرا تن هم نزن،اينقدر رو حرفا اين كن،ديگه بس

 ))داري؟ اونو چي،آمادگي رو عزاداري مراسم آمادگي:((گفت آميز تحديد و محكم لحني با كامران

 .كرد يخ بدنم و لرزيد دلم او حرف اين از.كردم نگاهش نگراني با

 و تر داغون روز به روز داره شقايق،سعيد:((گفت محكم لحن همان با و دوخت من به را اش جدي نگاه دوباره كامران

 .))ديربشه كني،نذار فكر اون به بهتره.شه مي تر ضعيف

 منتظرت چقدر دوني مي كجايي؟ تو شقايق« :گفت و آمد كنارم سحر موقع همان. گرفتم بر او از را نگرانم نگاه

 »مونديم؟

 فردار« :گفت كامران كه بوديم برنداشته قدمي هنوز اما» .بريم... اومدم« :گفتم لرزيد، مي صدايم نگراني از كه حالي در

 »آي؟ مي دادگاه روز

 »بيايم؟ نبايد چرا« :گفتم و برگشتم او سمت به

 »داري؟ دوست رو سعيد چقدر« :گفت كرد مي نگاه سحر به كه حالي در و داد تكان سر

 »چيه؟ منظورت« :گفت بود كرده تعجب او سوال از كه سحر

 »داره؟ ارزش چقدر زندگيت در او بدونم خوام مي. روشنه منظورم «

 ».گرفتي جوابتو حاال بدم، زندگيمو براش بخوام كه داره ارزش قدر اون« :گفت سحر

 خاطر به كه هست مهم قدر اون پس« :گفت بود شده خيره سحر به كه حالي در و كرد جيبش تو رو دستش كامران

 ».بگيري پس رو شكايتت دادگاه تو فردا موندنش زنده

 »كنم؟ آزاد رو تو... يعني« :پرسيد تعجب با سحر

. داشت نظر زير را سحر كامران. رفت فرو فكر به تعجب با سحر. كرد تاييد را او حرف و داد تكان رو سرش كامران

 خودته، حرف اين. كني گذشت بايد بمونه زنده خواي مي اگه كني، فداكاري عشقت حق در بايد تو«:گفت بعد كمي

 ».يادته
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 حالي در بعد» .نيست مهم برام اي ديگه چيز. بشه خوب سعيد خوام مي فقط من... يادمه آره،« :گفت درماندگي با سحر

 ».شدي راضي حاال گيرم، مي پس شكايتمو باشه،« :گفت كرد مي نگاه كامران به كه

 .بود داده دست از را عقلش! كرد مي كار چه اون. شدم خيره او به تعجب با و ناباورانه من

 ميمونه فقط. كرد ادا عشقش به رو دينش كه سحر« :گفت طعنه با و كرد نگاه من به و زد پيروزي سر از لبخندي كامران

 ».نكرده كاري اون جون نجات براي هنوز ولي داند، مي برادرش عاشق رو خودش كه خواهري دين اداي

. شدم دور آنها از كه دويدم قدر آن دويدم، گرفتم مي رو گوشهايم كه حالي در. بشنوم را او حرفهاي توانستم نمي ديگه

 لعنتي سكوت اين از. شدم بيزار خودم از سحر عشق همه آن ديدن از. آمد بدم خودم از كامران حرفهاي شنيدن با

 »شد؟ چت تو« :گفت زنان نفس. رساند من به را خودش سحر وقتي. خورد مي هم به حالم داشت

 صندلي روي بود مانده منتظر بس از. مادرم بيچاره. آمد دنبالم ناچار به هم او. افتادم راه بدهم جواب اينكه بدون

 .بود برده خوابش

 .رفتيم خونه به هم با و زد صدا را مادر سحر

 سعيد من خدا به. نيستم ظالم من بگويم و بزنم فرياد خواست مي دلم. كرد مي صدا گوشم تو مرتب كامران حرفهاي

 ..بشم متنفر خودم از بيشتر شد مي باعث فكرها اين. كنم قبول را شرط اين جوري چه اما. دارم دوست رو

 ».است مجيد شقايق گفت آمدم، خود به سحر صداي با. نشنيدم را تلفن صداي كه بودم كامران حرفهاي غرق قدر آن

 غصه و غم از دور كه صدايي با مجيد »سالم« :گفتم و گرفتم را گوشي نگراني با. شدم بلند جا از سريع و آمدم خودم به

 جواب نتوانم شد باعث و فشرد را گلويم سنگين بغضي او گرم صداي شنيدن با »چطوره؟ حالت عزيزم سالم« :گفت بود

 »خوبه؟ حالت دي؟ نمي جواب چرا شقايق« :پرسيد. كرد نگران را مجيد من سكوت. بدهم را او

 من« :گفت نگران صداي همان با مجيد »كجايي؟ تو. نيستم خوب مجيد، نه« :گفتم نكنم گريه كردم مي سعي كه حالي در

 »شده؟ چيزي افتاده؟ اتفاقي ببينم هستم ماموريت هنوز

 شده چي« :پرسيد پريشاني با شنيد را ام گريه هق هق صداي كه مجيد. گرفت ام گريه و كنم تظاهر نتوانستم ديگر

 ».شم مي ديوونه دارم بگو، خدا رو تو شقايق؟

 »...سعيد« :گفتم گريه ميان در

 »اومده؟ سرش باليي چه چي؟ سعيد« :گفت شتاب با مجيد
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 مي خواهش. است غده يه سرش تو... بشه عمل زودتر چه هر بايد اون. برسون رو خودت خدا رو تو... بيمارستانه اون «

 ».دارم احتياج بهت اينجا من... كنم

 ».بيمارستانه كدوم بگو فقط افتم مي راه امشب همين نكن گريه... باشه باشه،« :گفت ناباوري با مجيد

 .برسونه ما به سريع را خودش داد قول گفتم او به را بيمارستان نام وقتي

 مجيد« :گفتم كرد مي نگاه مرا و بود ايستاده اي گوشه كه سحر به و گرفتم دستانم ميان را سرم و گذاشتم را گوشي

 براي كاري بتونه كن دعا سحر، كن دعا. منه اميد آخرين ديگه اون... كنه جور رو عمل پول بتونه شايد آد، مي فردا

 ».بكنه سعيد

 جور كمي منم پدر. كنه جور رو پول تونه مي مجيد بزرگه، خدا« :گفت و فشرد را ام شونه و آمد سمتم به آرام سحر

 ».نيست كافي اما كرده،

 ».افتاديد زحمت به همگي. ممنونم« :گفتم گرفتم مي رو دستش كه حالي در

 ».كنه كمكش كه است پدرم وظيفه اين و ماست خونواده داماد سعيد ديگه حاال« :گفت و زد لبخند بغض با سحر

 .كردم تشكر و فشردم رو دستش

 .رفتيم دادگاه به پدرش و سحر با زود صبح

 اعالم قاضي اينكه از. شد آزاد كامران و گرفت پس را خود شكايت شود خوانده نظر تجديد راي اينكه از پيش سحر

 با و رفتم مقابلش. بود ايستاده منتظر دادگاه راهروي در كامران. شدم خوشحال خيلي بگيرم طالق توانم مي بود كرده

 خورده شكست كه بينمت مي بعدي دادگاه در پس بگيرم، طالق ازت تونم مي« :گفتم منه مال كردم مي فكر كه پيروزي

 ».كني مي امضا رو برگه پاي

 »نيست؟ مهم برات اون چون چي؟ سعيد پس« :گفت لبخند با و شد خيره من به كامران

 .بودم بازنده من واقع وبه. خشكيد لبهام رو شادي سعيد نام شنيدن با

 ».بريم« :گفت و گرفت را دستم آرام سحر

 كرده داغون بدجوري را او شكايتش گرفتن پس ديگه طرف از و سعيد شدن آب ذره ذره طرف يه از بود داغون او

 نگاه دور از را او و ايستادم. زد مي حرف او با و ايستاده مادرم كنار كه ديدم را مجيد رفتيم بيمارستان به وقتي. بود

 آهسته. بكشم دست او از توانستم مي چگونه. بود داشتني دوست چقدر. شد جمع چشمهايم در اشك او ديدن با. كردم
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 چقدر سالم« :گفت و آمد سمتم به من ديدن با. افتاد من به نگاهش زد مي حرف كه طور همان. كردم حركت طرفش به

 »دادگاه؟ بودي رفته آمدي؟ دير

 »بود؟ چي دادگاه راي خب،« :پرسيد. انداختم زير را نگاهم

 ».قبل دفعه مثل« :گفتم غمگيني صداي با

 بعدي دادگاه تو. نكن ناراحت رو خودت نداره، اشكال« :گفت اي گرفته صداي با و كشيد موهايش به دستي مجيد

 راستي... كنيم صحبت اون با عمل به راجع و سعيد دكتر پيش بريم تا باش آروم حاال. باش اميدوار. توست مال پيروزي

 »چيه؟ سعيد دكتر اسم

 .بگم رو جريان چطوري حاال جون، خدا. دوختم او به را نگاهم

 »كردي؟ فراموش رو اسمش« :پرسيد مجيد

 ».دكترشه كامران« :كردم زمزمه لب زير زد مي شور حسابي دلم كه حالي در و برگرفتم او از را نگاهم

 »!كامران؟« :گفت ناباوري با مجيد

. شد نمي باورش. داد تكيه ديوار به و گذاشت اش پيشاني به رو دستش مجيد. دادم تكان تصديق عالمت به را سرم

 شدم دور او از نبينم رو پريشون حال آن بيشتر اينكه براي و كردم او به نگاهي

 مي گريه و بود ايستاده آنجا كه سحر به نگراني با. بودند سرش باالي دكتر چند. رسوندم سعيد اتاق پشت به را خودم

 »افتاده؟ اتفاقي سعيد براي شده؟ چي« :گفتم كرد

 ».شده بيهوش باز. شده بد دوباره آره،حالش« :گفت سحر

« :گفت و گرفت را جلويم پرستاري بشم وارد خواستم تا. كردم باز را اتاقش در نگراني و پريشوني با... من خداي واي،

 ».بيرون برو خانم، كني مي كار چه

 ».ببينمش بذار خدا رو تو« :گفتم كردم مي گريه كه حالي در

 بيرون مرا كه حالي در و» .بيرون بريد روبدهم اجازه اين توانم نمي بده حالش بيني نمي مگه« :گفت عصبانيت با پرستار

 ».خانم نشيد مزاحم ديگه« :گفت فرستاد مي

 ».كن رحم اون به خدايا،« :گفتم و دادم تكيه در به

 »كجاست؟ كامران اين كنند؟ نمي عملش چرا پس« :گفت مجيد

 »داري؟ كار چه اون با« :گفتم نگراني با
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 مي دشمني اون با داره چرا كنه، نمي عملش چرا بدونم خوام مي« :گفت بود شده عصباني سعيد حال ديدن از كه مجيد

 »..بكشتش خواد مي كنه،

 ».كنه عمل اونو تونه نمي نريزيم حساب به پول تا گفته داريم، احتياج پول به ما« :گفتم و دادم تكان درماندگي با را سرم

 ».خواد مي چقدر« :گفت درماندگي با مجيد

 مستاصل كه حالي در. بود خارج ما عهده از كردنش جور كه بود زياد قدر آن مبلغ. كرد سكوت گفتم او به كه رو مبلغ

 »كني؟ جور شب تا رو پول تواني مي تو« :گفتم مجيد به بودم مانده

 »!شب؟ تا« :گفت و كرد من به نگاهي مجيد

 جور رو مبلغي بتونم شايد اما نيست، كمي پول اين آخه... تونم نمي نه،« :گفت نااميدانه او. كردم تاييد را او حرف سر با

 ».كنم

 ».پول دنبال برو كنم مي خواهش برو،« :گفتم كردم مي پاك را اشكهايم كه حالي در

 »چي؟ نشد پيدا اگه «

 ».بكن خودتو سعي داري فرصت تا پس. شه مي تموم چيز همه ديگه وقت اون« :گفتم بغض با و برگرفتم او از را رويم

 به بودم داده تكيه در به كه طور همان. رفت سريع و» .خداحافظ كنم مي خودمو سعي باشه« :گفت و كشيد آهي مجيد

 آن كه شدم خيره مادرم به. بودند قرمز و متورم چشمهايش بود كرده گريه بس از. بود تاب بي چقدر كردم نگاه سحر

 را مادرم كرد مي سعي خانم، زينت بيچاره. بود دعا خواندن حال در گريان و قرار بي هم او. بود ايستاده سحر طرف

 .كند آرام

 .بود رفته كجا يعني. بودم شده نگران. نبود خبري او از اما زدند، مي صدا رو كامران نام مدام بلندگو پشت

 مي تالش سعيد نجات براي بودند غريبه كه آنها. ديدم را دكترها سعي و تالش. كردم نگاه سعيد به شيشه پشت از

 ...من ولي كردند

 كرد مي را تالشش او. شد سعيد اتاق وارد سحر و من به توجه بدون و آمد باال ها پله از شتابان كامران ديدم موقع همان

 او عاشق كه من چي؟ من اما بدهد نجات را سعيد تا كرد مي را اش سعي تمام بود دشمن يه كه اون. بمونه زنده سعيد تا

 هنوز. پيچيد سرم در سحر خداياي خدايا، صداي. كردم مي نگاه را او كشيدن زجر و بودم ايستاده خيال بي چرا بودم

 زنده سعيد: گفتم مي دل در مدام. كرد مي نرم پنجه و دست مرگ با داشت مرد، مي داشت او. بود سعيد به نگاهم

 .بمون زنده كنم مي خواهش بمون،
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. شد خارج اتاق از كرد مي خشك را صورتش عرق كه حالي در كامران. آوردند هوش به را او تالش كلي از پس دكترها

 »چطوره؟ حالش. شد چي« :گفت و رفت سمتش به درماندگي با سحر

 ».گفت چيزي موردش در و بود اميدوار شه نمي فردا به ولي داديم، نجات اونو« :گفت تاسف با و داد تكان سر كامران

 مي تهيه برات رو پول كن باور كن، عمل اونو كنم مي خواهش« :گفت كرد مي گريه كه حالي در و التماس با سحر

 ».بشه دير نذار خدا رو تو... كنيم

 همه اينها وسايل، گروه، اعضاي اما كنم، عمل دستمزد بدون اونو حاضرم من... خوام نمي پول من سحر« :گفت كامران

 »بدي؟ رو اونا پول خواي مي جوري چه داره خرج

 خيال بي شما چرا... ميره مي داره گناه بي و پاك انسان يه ميره، مي داره اون كن، كمك اون به« :گفت خواهش با سحر

 »كنيد؟ نمي رحم او به چرا كنيد؟ مي نظاري اونو مرگ دارين و نشستيد

 به كني؟ مي التماس من به چرا« :گفت طعنه با و كرد نگاه بودم ايستاده گريان و ساكت اي گوشه كه من به كامران

 حاال اما. بذاره براش رو جونش حاضره و ديگريه چيز هر از تر مهم برادرش كنه مي ادعا كه خواهري به... بگو شقايق

 كه حالي در و آمد سمتم به بعد. كنه مي تماشا اونو تدريجي مرگ داره و ايستاده تموم سنگدلي با خودخواهيش بخاطر

 انتظار من از. هستي مقصر تو افتاد كه هم اتفاقي هر كنم كمك سعيد به تونم نمي ديگه من« :گفت گذشت مي كنارم از

 .گذشت كنارم از و» .بدم انجام رو تو وظيفه باش نداشته

 خواهش من از توانست نمي ولي خواهد، مي چه او دانستم مي. بود شده خيره من به سحر. زد جانم به آتيش او حرف

 شاهد نذارم گفت مي چشمهايش. خواندم مي را چيز همه نگاهش از خواهد، مي چه بياره زبون به او نبود احتياج. كنه

 .باشم عشقش شدن پرپر

 سوي به و كرد ترك مرا حرفي هيچ بدون بپذيرم را كامران پيشنهاد تا كنه خواهش من از تواند نمي ديد مي كه سحر

 توانستم نمي چرا آخه سوختم، مي درون از هنوز من. بود شده تر آرام سعيد نسبي بهبودي شنيدن با كه رفت مادرم

 توانستم مي تر راحت وقت آن شايد. بدهم نجات رو سعيد تا خواست مي ما از بار يك فقط سحر كاش بگيرم تصميم

. بود من وظيفه اين گفت مي راست كامران شايد. دادم مي نجات را او جان بايد. نداشتم اي چاره ديگه اما بگيرم، تصميم

 منه، برادر اون. باشم سعيد مرگ خبر شنيدن منتظر و بنشينم توانستم نمي ديگه. دادم مي انجام را ام وظيفه بايد من

 را فرصت نبايد نه،. باشم شاهد را او مرگ بودم شده حاضر حاال چطور پس... باشم او ناراحتي شاهد توانم نمي وقت هيچ

 قيمت به اگه حتي. بشه خوشبخت سحر با و بمانه زنده كه داشت را اين ارزش اون. بمانه زنده بايد سعيد. بدهم دست از
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 براي وقتي ديگر پس بخشم، نمي رو خودم وقت هيچ من بيفته اتفاقي سعيد براي اگه. بشه مجيد و من عشق نابودي

 بشه عمل شدم حاضر قيمتي چه به فهميد مي اگه. بود دهنش به اكسيژن. كردم نگاه سعيد به ديگر بار. نبود كردن فكر

. ماند مي زنده هميشه براي و كشيد نمي درد ديگر او كه بود اين مهم كند، مي كار چه او نبود مهم كرد؟ مي كار چه

 بكشي، زجر گذارم نمي ديگه سعيد، دم مي نجاتت« :گفتم خودم با قاطعيت با و گرفتم بر او از را آلودم اشك چشمهاي

 لحظه آن. افتادم راه كامران اتاق طرف به سست و لرزان گامهاي با بعد. دم مي نجات رو تو بشم نابود خودم اگه حتي

 به ترديد نبايد كردم، مكث رسيدم كامران اتاق در پشت وقتي. نبود سعيد جان دادن نجات تراز مهم برايم چيز هيچ

 .شدم اتاق وارد و زدم در به ضربه چند و كشيدم عميقي نفس بنابراين. دادم مي راه دلم

 »..بشين بفرما عجب، چه« :گفت و زد لبخند من ديدن با كامران

 »بيايي؟ اينجا شده باعث چي« :گفت ديگر بار نشستم او مقابل

 ».كردم فكرامو... من« :گفتم باشم آرام كردم مي سعي كه حالي در

 »نتيجه؟ خب،«:گفت و داد تكان سر كامران

 ».كنم مي قبول رو پيشنهادت... من« :گفتم كنم حفظ را ام خونسردي كردم مي سعي كه حالي در و انداختم پايين را سرم

 چشمانم به. آورد باال رو صورتم و گرفت را ام چانه زير ناباوري همان با و كرد حيرت پاسخم شنيدن از كامران

 .بود شده جمع آن در اشك از اي حلقه حاال كه نگريست

 »گي؟ نمي كه دروغ «

 اون. كن عمل رو سعيد هم تو عوض در... كنم مي عروسي تو با من. گفتم جدي نه،« :گفتم بود گرفته بغضم كه حالي در

 ».بمونه زنده بايد

 كار اين اطميناني چه به اما كنم، عمل اونو حاضرم من باشه،« :گفت لبخند با و درخشيد كامران چشمهاي در رضايت برق

 ».بزني كلك من به تو شايد. بكنم رو

 ».دادم قول تو به من زنم، نمي كلك بهت كن باور« :گفتم و كردم او به نگاهي

 ».كرد حساب شه نمي تو قول رو داده نشون تجربه« :گفت زد مي نيشخند كه حالي در و كرد رها را ام چانه كامران

 »...تو كردم نمي فكر. آوردي در بازي شدم راضي من ديدي تا قولت، زير زدي« :گفتم درماندگي با

 من به رو نگاهش كه حالي در بعد و» .ندارم اعتماد تو به فقط. هستم قولم سر هنوز من نه،« :گفت و كرد قطع را حرفم او

 ».كنم عمل دادم كه قولي به تونم مي وقت اون پذيرفتي مرا شرط دو اين اگه اما« :گفت دوخت مي
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 اول شرط« :گفت ام نگراني ديدن با بود خيره من به هنوز كه او خواست؟ مي من از چه ديگه. كردم نگاهش نگراني با

. دهم مي انجام را اول عمل من وقت آن بياري، برام و بگيري پس رو طالقت دادخواست و بري دادگاه به فردا كه اينه

 رو سعيد دوم عمل منم. بدي مثبت جواب و بياي در من عقد به بار دومين براي شدي حاضر وقتي اينكه دوم، شرط

 »موافقي؟ چيه؟ نظرت خب. دم مي انجام

 مي مرگ و خفقان احساس. كرد نمي رها مرا لعنتي بغض اين چرا. فشرد مي را گلويم بغض. كردم نگاهش ناتواني با

 پس بودم، كرده انتخاب را سرنوشت اين خودم كه من. بودم فهميده خوب را اين من و بود شده تباه من زندگي. كردم

 .بود چه براي ترديد و دودلي

 چشمانم به را شادش و مستقيم نگاه. آورد باال را صورتم و گرفت را ام چانه ديگر بار بود من سكوت متوجه كه كامران

 ».كن قبول پس كنم، شروع هيچ با من خواي نمي كه تو« :گفت بود اشك از مملو كه دوخت

 باشه،« :گفتم درماندگي و بغض با چكيدند مي او انگشتان روي و شدند مي جاري هايم گونه روي اشكهايم كه حالي در

 ».آرم مي رو طالق دادخواست فردا من. قبوله بگي تو چي هر

 ».موفق و خوب معامله يه گن مي اين به« :گفت و كوبيد هم به دستي خوشحالي با كامران

 كنم، اعتماد بهت مجبورم و ندارم اي چاره اينكه با« :گفتم اي گرفته صداي با و شدم بلند صندلي روي از داغون و خراب

 ».كني قبول رو اون بايد تو كه دارم شرط يه هم من اما

 خواي مي كه هستي شرايطي چه در ببين. بكن برت و دور به نگاهي... شرط« :گفت غرور با و كرد اي خنده كامران

 ».كني تعيين شرط من براي

 هيچ ماجرا اين از بخوام ازت دارم حق اما... اما نيستم نه،« :گفتم خوردم مي را بغضم كه حالي در و انداختم زير را سرم

 به كسي خواي نمي چرا اما داري، حق كه البته« :گفت و زد لبخند كامران مجيد، نه و سعيد نه مادرم نه. نبره بو كس

 ».كردي او حق در بزرگي لطف تو. شوند مطلع فداكاري اين از سعيد خصوص

... منه ريشه منه، هويت منه، برادر اون. نكردم او حق در لطفي هيچ من« :گفتم تندي با و گرفت حرصم او حرف اين از

 مي آميزتر تهديد اما تر، آرام رو لحنم كه حالي در بعد» .گفتي خودت نرفته، كه يادت. دادم انجام را ام وظيفه فقط من

 منو وقت هيچ ديگه بيفته براش كوچيكي اتفاق يه يا بياد سرش باليي سعيد اگه كني، گوش خوب بهتره« :گفتم كردم

 ».دادي قول چون بدي، نجات اونو تا بكن رو خودت سعي تمام پس فهميدي؟ وقت هيچ بيني، نمي



 

 

 كتابخانه نودهشتيا همتيهمتيهمتيهمتيزهرا زهرا زهرا زهرا     | شقايق شقايق شقايق شقايق داغ داغ داغ داغ 

W W W . ٩ ٨ I A . C O M  ٢٠٩ 

 مي پاره نه و شكنه مي نه فوالده، مثل من قول نترس،« :گفت بود مانده خيره من به كه حالي در و داد تكان سر كامران

 ».برسم تو به قراره چون دم، مي نجات اونو من. شه

 »كني؟ مي عمل كي رو سعيد« :گفتم و برگرفتم او از را نگاهم

 ».گذاشتي من ميز روي اونو و گرفتي پس رو دادخواست وقت هر« :گفت و زد لبخند او

 ».توست ميز روي زود صبح فردا باشه،« :گفتم و دادم تكان را سرم

 ».گي مي كه باشه طور همين اميدوارم «

 .نداشتم رفتن رمق ديگر. شدم خارج در از ام شكسته و خرد كردم مي احساس كه حالي در

 ديد مرا تا سحر. رفتم طرفشون به اند نشسته سعيد اتاق در پشت نگران كه ديدم را مادرم و سحر دور از وقتي

« :گفتم بزنم لبخند بغض ميان كردم مي سعي كه حالي در و كردم دو آن به نگاهي نگريست من به نگران و مضطرب

 ».شه مي عمل فردا سعيد دارم، خوبي خبر

 »گفت؟ كي دخترم، گي مي جدي« :گفت خوشحالي با نداشت خبر جريان از كه مادرم اما كرد، نگاهم ناباوري با سحر

 ».كامران «

 »بده؟ رو پول شده حاضر كي« :پرسيد باز مادرم

 ».بده رو سعيد عمل خرج حاضره كه شده پيدا خير آدم يه« :گفتم كنم نگاه مادرم به اينكه بدون

 .كرد مي نگاه مرا و بود ايستاده واكنشي هيچ بدون سحر اما. كرد شكر را خدا خوشحالي با مادرم

 بيمارستان حياط به وقتي. شدم دور دو آن مقابل از بمونم آنجا توانستم نمي ديگه و تركيد مي بغضم داشت كم كم

 كار اين تونستي چطور... تو« :گفت مرتعش صدايي با و نشست كنارم آهسته سحر بعد دقيقه چند. تركيد بغضم رسيدم

 .بود ديوونگي اين بكني؟ رو

 مي جوري چه منه، برادر اون سحر، شدم مي ديوونه حتم طور به كردم نمي رو كار اين اگه اما آره« :گفتم گريه ميان

 ».كنم تماشا اونو دادن جون ذره ذره و بنشينم تونستم

 رو آزادي خواب تو كه بود پيش ساعت چند همين اما« :گفت آلودي بغض صداي با و گذاشت ام شانه روي سحردستش

 »كردي؟ ظلم خودت به چرا آخه.كنه پيدا واقعيت برات تونست مي كه خوشي خوابهاي. ديدي مي
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 سعيد مرگ قيمت به بود ممكن خوش خواب اين بخونه، شرايط با كه شيرينه وقتي آرزو« :گفتم و دادم تكان را سرم

 بلند جا از كه حالي ودر» .كنم قبول رو واقعيت و بشم بيدار بايد بسه، ديدن خواب ديگه. خواستم نمي رو اين من و باشه

 ».طور همين هم مجيد به... نگو چيزي مادر به اما خونه، رم مي من« :گفتم كردم مي پاك را اشكهايم شدم مي

 .بود حرفها خيلي نگاه آن در. دوخت من به را خيسش نگاه و» .بخواي كه طور هر. باشه« :گفت و شد بلند جا از هم سحر

 رفتار ميلمون خالف بر مجبوريم ما اوقات گاهي« :گفتم لرزانم و گرفته صداي با و دوختم او به را آلودم بغض نگاه من

 ».مجيد از حتي تره، مهم اي ديگه چيز هر از من براي سعيد مسئله االن. كنيم

 »...تو براي مجيد اما« :گفت كرد مي پاك آهسته را اشكهايش كه حالي در سحر

 ».هميشه براي شد تموم چيز همه سحر، ديگه نه« :گفتم و كردم قطع را حرفش بغض با

 .نگفت هيچ و داد تكان را سرش گريه ميان سحر

 .افتادم راه و برگرفتم او از را نگاهم

 گريه بس از كنم، گريه خواست مي دلم چقدر. گرفت بغضم خانه سكوت از. بود شده تاريك هوا رسيدم خانه به وقتي

 چيزبه همه ديگه. كرد آرامش شد مي چطور دانستم نمي كه بود تاب بي قدر آن دلم سوخت مي چشمهايم بودم كرده

 .كردم مي رضايت احساس شد مي عمل سعيد اينكه از. آمد مي خالي و تاريك نظرم

 پول دنبال اميدي چه با بيچاره. گرفت آتيش دلم آمدنش با. آمد خانه به پكر و خسته مجيد كه بود شب يازده ساعت

« :گفت اش خسته صداي با نشست مي رويم روبه كه حالي در مجيد. بودم كرده تمام را چيز همه او براي من.  بود

 ».بده قرض پول همه اين نيست حاضر كس هيچ. كنم جور تونستم شو كمي مقدار فقط. متاسفم

 .رفتم آشپزخانه به و» .نيست مهم« :گفتم سردي لحن با و شدم بلند جا از كنم نگاهش اينكه بدون

 شده تمام ما بين چيز همه ديگه حاال. كنم رفتار گذشته مثل او با نبايد ديگر كردم مي فكر. كرد مي حاضر را غذا مادرم

 .بردم مي بين از رو عشق اين كم كم بايد. بود

 شه نمي و شركته مال اونا كه دوني مي اما... فروختم مي هم رو ماشينها شد مي اگه« :گفت و آمد دنبالم مجيد

 ».كنم مي جورش بزرگه، خدا... دم مي وام تقاضاي اداره رم مي فردا نكن، فكرشو اما. فروختشون

 ».كنن مي عمل رو سعيد فردا پسرم، كني جور پول خواد نمي ديگه« :گفت فراوان شادي با مادرم بار اين

 »شد؟ جور جوري چه پول آخه ولي فردا؟« :پرسيد تعجب با مجيد

 ».بده رو سعيد عمل پول حاضره كه شده پيدا خير آدم يه« :گفت لبخند با مادرم
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 به كسي نااميدي اوج در« :گفتم و زدم زوركي لبخندي نكند شك من به اينكه براي. كرد نگاه من به ناباورانه مجيد

 ».داد رو سعيد عمل خرج و رسيد دادمون

 »كيه؟ اون« :پرسيد ترديد با بود نكرده باور هنوز كه مجيد

 در دلي دو و ترديد از را او اينكه براي بعد و» .كرده معرفي اونو بيمارستان كارمنداي از يكي دونم، نمي« :گفتم بالبخند

 ».بخور شام بيا« :گفتم بياورم

 رفته پول دنبال من خواهش و عجز با صبح چون نشده، باورش دانستم مي. رفت فرو فكر به و نشست سفره كنار مجيد

 .بود شده رو روبه معجزه يك با شب و بود

 »شد؟ سعيد دكتر كامران كه شد چي حاال« :گفت من به خطاب مجيد

 بيهوش... و شد عصبي سعيد. شد حرفش سعيد با و آمد اينجا به كامران نبودي تو وقتي« :گفتم كنم نگاهش اينكه بدون

 ».شد سعيد دكتر هم خودش... كنه مي كار اونجا خودش كه بيمارستاني رسوند، بيمارستان به اونو سريع كامران. شد

 »بردينش؟ هم ديگه بيمارستانهاي خب،« :گفت و داد تكان سر مجيد

 ».كنه نمي قبول اونو بيمارستاني هيچ اما بكنم، كاررو اين خواستم«

 مجيد. كردم بازي غذايم با فقط من اما. شد مشغول غذا خوردن به اشتها با او. نگفت هيچي ديگه و كرد سكوت مجيد

 »خوري؟ نمي چيزي چرا« :گفت شد متوجه كه

 ».ندارم ميل« :گفتم حوصلگي بي با

 ».غمگيني و ناراحت چي واسه ديگه شه، مي عمل فردا سعيد كه حاال« :گفت و زد لبخند او

 بلند جا از كنم فرار او سوالهاي به دادن جواب از اينكه براي و» .هستم خسته فقط خوشحالم، من« :گفتم حوصلگي بي با

 ».ببخشيد. كنم استراحت بايد من« :گفتم و شدم

 »كيه؟ طالقت دادگاه شقايق، راستي« :گفت مجيد كه بودم نرفته اتاقم به هنوز اما بود، مشكل برايم وضعيت آن تحمل

 »پرسي؟ مي چي براي« :گفتم و برگشتم سمتش به نگراني با

 رو كامران خورده شكست قيافه شه مي صادر طالق راي وقتي خواد مي دلم خيلي. شه مي چي نتيجه ببينم خوام مي «

 ».ديدنيه خيلي البد ببينم،

 لرزيدنش از كردم مي سعي كه صدايي با نبرد ماجرا از بويي مجيد اينكه براي. لرزيد دلم حرفها اين شنيدن با

 ».رفتم اتاقم به سريع و خير به شب كنم، مي خبرت خودم« :گفتم كنم جلوگيزي
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 از دونستم مي. بگم او به رو واقعيت چطوري آخه. سوخت مجيد براي دلم. ريختم اشك آهسته و نشستم اتاق در پشت

 تنهايش امشب اما ماندم، مي كنارش لحظه آخرين تا بود مان خانه وقتي تا هميشه چون شده، ناراحت من امشب رفتار

 .بودم گذاشته

 ».صبوري خانم خير به شب« :گفت مادرم به غمگين و خسته كه شنيدم را مجيد صداي

 اي چاره اما... اما كردم، مي رفتار طور اين او با نبايد. كرد پيدا شدت ام گريه. شنيدم را شد بسته آهسته كه در صداي

 .شود كم من به اش عالقه كه كردم مي كاري بايد. نداشتم

 14 فصل

 كامران مقابل را كاغذ و رساندم بيمارستان به را خودم سريع. گرفتم پس را طالق دادخواست و رفتم دادگاه به روز آن

 سعيد« :گفت و كرد من به رو بعد. ريخت آشغال سطل داخل و كرد پاره را آن و كرد دادخواست به نگاهي او. گذاشتم

 ».شه مي عمل ديگه ساعت يك تا

 و مضطرب كه رفتم مادرم و سحر نزد. شدم خارج اتاقش از حرفي هيچ بدون و رفتم در طرف به و شدم بلند جا از

 اما لرزيد، مي دلم وضعيت اين از گرچه. بود سر او با رفتارم هم باز بود آمده هم مجيد. كشيدند مي انتظار پريشان

 .بودم شده عوض يكباره چرا كه بود من نگران هم مجيد. نداشتم اي چاره

 سحر. بود ايستاده حركت از زمان انگار بود، سخت چقدر. بردند عمل اتاق به رو سعيد و گذشت كندي به ساعت يك

 و بودم داده تكيه ديوار به من. داد مي قسم را خدا و بود ايستاده قبله به رو هم مادر. كرد مي دعا و بود نشسته اي گوشه

 چه به اشكها اين دانم نمي. ديدم را مجيد غم از پر چهره اشك پرده ميان از بود شده جاري آهسته اشكم كه حالي در

 .مجيد دادن دست از خاط به يا سعيد سالمتي خاطر به. چكيدند مي دليل

 كامران. آمديم بيرون نگراني از ما همه او لبخند با و آمد بيرون كامران و شد باز ساعت چند از پس عمل اتاق در عاقبت

 ».شدم موفق اما بود، مشكلي عمل اينكه با. شدم موفق« :گفت بود پيدا اش چهره در شور و شادي كه حالي در

 ».ممنونم ازت خدا، ممنوم ازت« :گفت بود شادي سر از كه اي گريه با مادرم

 قول از هم اين« :گفت زد مي موج صدايش در كه پيروزي با مجيد حضور به توجه بدون كامران. بودم كرده سكوت من

 ».دهم مي انجام را سعيد دوم عمل من آن انجام با كه دوم قول مونه مي حاال من،

 ».حاضرم من باشه« :گفتم بغض با كنم نگاهش اينكه بدون. كنم پنهان او از را اشكهايم توانستم نمي

 .گذشت كنارم از و» .باشه نكن، گريه ديگه هم تو. برم بايد االن كنم مي خبرت« :گفت و كرد اي خنده كامران
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 اما بود، فكر غرق كه دوختم مجيد به را آلودم اشك نگاه باورهايم آوار زير. چيست خاطر به من گريه دانست مي كاش

 .بود پيدا اش چهره در قراري بي و نگراني

 او به نفرت سر از نگاهي مجيد. گذشت كنارش از حرفي هيچ بدون اما كرد، او به نگاهي رسيد مجيد به كامران وقتي

 مي تر عصبي مرا او اميدوار قيافه ديدن. زد او به تلخ نيشخندي بگيره او از مرا طالق تونه مي كه فكر اين با و انداخت

 .بزنم حرفي و كنم باز لب توانستم نمي اما كرد،

 بودم شده خيره سعيد اتاق به كه طور همان. بردند ويژه مراقبتهاي اتاق به را او و آوردند بيرون عمل اتاق از را سعيد

 ».اومد بيرون عمل زير از سالم و گذشت خير به كه شكر رو خدا« :گفت كه شنيدم را مجيد غمگين صداي

 ».شكر رو خدا آره،«:گفتم و كردم او به گذرا نگاهي

 مي رفتار من با جور اين كه كردم اشتباهي من ناراحتي؟ قدر اين كه افتاده اتفاقي شقايق« :گفت و شد خيره من به مجيد

 »كني؟

 ..گلويم بغض كه حالي در. بود پريشون و تاب بي چشمها اين چقدر. كردم نگاه او به

. خوردم غصه فقط روزه چند اين. خسته خيلي ام خسته من...من فقط نكردي اشتباهي هيچ تو نه،« :گفتم فشرد مي را

 »كنم استراحت خوام مي شده راحت خيالم كه حاال

 »بگي؟ چيزي من به خواي نمي چرا گي؟ نمي هم رو راستش اما گي، مي دروغ داري گم نمي« :گفت لحن همان با مجيد

 نمي سوالمو جواب و كردي سكوت چرا« :گفت نگراني با بار اين بدهم او به جوابي نتوانستم اما زد حلقه نگاهم در اشك

 »دي؟

 از و »همين خسته...ام خسته فقط من كن باور نيست چيزي« :گفتم آلودي بغض صداي با و گرفتم بر او از را نگاهم

 .ماند باقي نگراني و قراري بي همان در مجيد و شدم دور مقابلش

 نشستم درختي زير صندلي روي هم با آمد دنبالم هم سحر رفتم بيمارستان حياط طرف به باشم دور او از آنكه براي

 من زندگي به اي تازه اميد تو ممنونم ازت شقايق« :گفت گنجيد نمي خودش پوست در خوشحالي از كه حالي در سحر

 » دادي

 و زجر همه اون جبران براي كردم مي تالش عشقتون ماندن براي بايد من. نكردم كاري من« :گفتم و زدم لبخند

 ».نيست تشكر به احتياجي پس كردم مي فداكاري بايد كشيدي من خاطر به كه عذابهايي

 ».دادي نجات رو سعيد و من زندگي و كردي فنا رو خودت كارت اين با تو« :گفت و گرفت را دستم سحر
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 ازم ديگرون كه كردم رو كاري فقط من سحر نيست شدن فنا اين نه،« :گفتم بود اندوه از پر صدايم كه حالي در

 خواستم نمي من بشي متنفر خودت از شه مي باعث نكني خواهند مي ازت ديگرون كه رو كاري اگه دوني مي خواستند

 ».كردم مي بايد كه كردم رو كاري...باشم متنفر ازخودم

 جوري چه قضيه اين با بايد دوني مي كردي؟ اونو فكر چي؟ مجيد پس« :گفت و دوخت من به را غمگينش نگاه سحر

 »بياد؟ كنار

 زير رو بيچاره و فقير آدماي كه رحمه بي و پست قدر اون پسته خيلي دنيا« :گفتم لرزاند مي را صدايم بغض كه حالي در

 ».نوشته هم از جدا رو ما سرنوشت خدا...كنه مي له پا

 »چي؟ نياره طاقت اون اگه« :گفت سحر

 مي شديم تموم دو هر ما. شده تموم ما داستان كنم نمي فكر چيزا اين به ديگه« :گفتم بود پا به غوغا دلم در كه درحالي

 نزن حرف من با اون به راجع ديگه كنم مي خواهش هم تو از. ببرم ياد از خاطراتش تموم با اونو. كنم فراموشش خوام

 »باشه؟

 ».باشه« :گفت آلودش بغض صداي با سحر

 را قضيه تا داشتم فرصت هفته يك اين در من و بود بعد هفته سعيد دوم عمل برگشتيم خانه به سعيد آمدن هوش به با

 دادن دست از اما بودم شاد گرچه بود بازگشته ما خانه به نشاط و شادي باز سعيد شدن عمل با بگويم مجيد و مادر به

 از كاري اما خورد مي غصه مدام من غمگين چهره ديدن با سحر برد مي فرو فكر به مدام مرا كامران قبول و مجيد

 .آمد نمي بر دستش

 با سحر زد لبخند ديدنمان با سعيد بود رمق بي و ناتوان هنوز اما بود بهتر حالش رفتيم سعيد مالقات به بعد روز

 .زد حرف او با اشتياق با و رفت كنارش خوشحالي

 كرم مي شكر را خدا اش سالمتي براي مدام و كرد مي نگاه را او شادش نگاه با و بود ايستاده خانم زينت كنار مادرم

 خواي مي كي تا بدقول داداش سالم« :گفتم باشم آرام ميكردم سعي كه حالي در و رساندم سعيد كنار را خودم

 ».نخريدي شكالت برام روزه چند دوني مي...بخوابي

 دستش گرماي گرفتم دست در را او دست بزند لبخند توانست فقط دوخت من به و برگرفت سحر از را نگاهش سعيد

 .بود زنده كه راشكر خدا كرد گرم را سردم وجود
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 به خوشحالي با مجيد. دادم مي بروز چيزي سعيد جلوي نبايد ريخت فرو قلبم او ديدن با شد اتاق وارد مجيد موقع همان

 ».خوابيدي تخت و آوردي گير مفت جاي خان تنبل اي« :گفت شوخي لحن با و آمد سعيد طرف

« :گفت و فشرد را او دست و» .كشيدم جورتو اداره تو بس از مردم بابا، بكش خجالت« :گفت مجيد باز زد لبخند سعيد

 ».آيي مي حال سر حسابي بيني مي منو وقت هر كني مي كيف

 .داد را او جواب آورد دستش به كه فشاري با سعيد

 زني مي ما به لبخندي و شه مي باز تو اخمهاي اين ببينم. عاشقت برادر از اينم بيا« :گفت و دوخت من به را نگاهش مجيد

 ».نه يا

 اين و شد سعيد با شوخي مشغول مجيد شدم دور سعيد تخت كنار از و زدم رنگي كم لبخند كنم نگاه او به اينكه بدون

 من به سعيد كه گاه فقط كه من جز خنديدند مي همه كردن دو به يكي اين از داد مي را او جوب سحر سعيد جاي به بار

 توجه بدون من اما آمد من كنار و برداشت كردن شوخي از دست مجيد سحر، پدر آمدن با. ميزدم لبخند كرد مي نگاه

 .بودم ايستاده صدا بي و ساكت او حضور به

 »زني؟ نمي حرف و خودتي تو چرا« :گفت كرد مي نگاهم كه طور همان مجيد

 ».بزنم ندارم حرفي« :گفتم سردي به

 »كني؟ مي مجازاتم جور اين كه زده سر خطايي ازمن شقايق، من براي حتي« :پرسيد باز

 »...من نكردي، خطايي تو نه،« :گفتم دادم مي نشان خونسرد را خودم كه حالي در

 ».كني مخفي من از را چيزي كني مي سعي چرا چي؟ تو« :گفت و كرد قطع را حرفم

 »بگم؟ برات رو چي نيافتاده اتفاقي وقتي كنم؟ مي مخفي ازت رو چيزي كني مي فكر چرا« :گفتم لحن همان با

 نگاهت طرز از من. گه مي رو چيز همه نگاهت اما نگه، چيزي زبونت شايد افتاده چرا،« :گفت و داد تكان سر مجيد

 ».خونم مي حرفاتو

 .داد مي لو مرا هميشه كه نگاه اين از امان انداختم، پايين را سرم

 كني؟ مي پنهون من از رو دلت هاي وغصه كني نمي توجه من به ها قديم مثل چرا« :گفت اي گرفته صداي با مجيد

 »چيه؟ بگو من به بري مي رنج چيزي از تو مطمئنم

 مي سكوت بايد اما ده مي عذابم كه توست از جدايي من غصه بگم و بزنم فرياد خواست مي دلم شدم مي خفه داشتم

 مجيد نشستم راهرو صندلي روي و رفتم بيرون اتاق از نبرند بويي بقيه اينكه براي و فشرد مي را گلويم بغض كردم
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 قراري بي با و نشست كنارم و آمد دنبالم او چون بود كرده نگران حسابي را او من رفتار اين انگار. نبود بردار دست

 »خوبه؟ حالت« :گفت

 »باشم تنها خوام مي خوبم آره« :گفتم ميخوردم را بغضم كه حالي در

 ».رم نمي شده چي نگي تا اما« :گفت مجيد

 ».برو و بذار راحتم كن مي خواهش. نيستم مناسبي روحي شرايط تو من مجيد «

 اعتنايي بي همه اين دليل بدونم خوام مي اما. نيستم مناسبي روحي شرايط تو منم« :گفت مستاصل و نااميد او

 طالقت راي ديگه هفته و شده تموم خوشي و خوبي به چيز همه ديگه كه حاال كني؟ مي رو كار اين چرا شقايق...چيه

 خواهش اما كرده ات خسته وقته چند اين اتفاقات دونم مي شقايق ببين....كنيم ازدواج هم با تونيم مي ما و شه مي صادر

 ».ندارم رو طاقتش من دوني مي كه خودت نكن، رفتار طور اين من با كنم مي

 .شده تموم ما بين چيز همه كه بفهمانم او به چطور كنم، كار چه درماندگي همه اين با خدايا

 ».شقايق كن نگاه من به« :گفت رنجيده اما محكم و جدي صدايي با بعد كمي

 ».شقايق كن نگاه من به« :گفت اي آمرانه لحن با دوباره او بود پايين سرم من اما

 پشت« :گفت و كرد آرامتر را صدايش خيسم چشمان ديدن با مجيد. بود زده حلقه چشمم در اشك. دوختم او به چشم

 چرا دونم نمي بشم نگرانت كه شقايق بده حق من به پس. كنه مي ديونه منو داره كه هست غوغايي آروم ي چهره اين

 ».باش مطمئن اينو فهمم مي آخرش اما...اومده جراتت و دل اون سر چي نميدونم شدي؟ جوري اين

 من به رو سنگينش نگاه كه حالي در و آمد بيرون دقيقه چند از پس رفت سعيد اتاق به و شد بلند كنارم از ناتوان بعد و

 .شد دور مقابلم از و»  خداحافظ« :گفت دوخت مي

 ديدمت، نمي هيچوقت كاش كامران، آخ نبود او حق ظلم و اعتنايي بي همه اين نبود مجيد حق اين شدم مي خفه داشتم

 .اومدم خودم به كامران صداي با كه گذشت چقدر دانم نمي كردم گريه آهسته و گرفتم دستانم ميان را سرم...هيچوقت

 »افتاده؟ اتفاقي «

 .كرد پر را وجودم تمام نفرت باز. كردم نگاه او به كردم مي گريه كه طور همان

 »بود؟ شده بحثش و جر تو با بود عصباني خيلي...رفت مي داشت ديدم رو مجيد« :پرسيد كامران

 »درسته؟ شده حرفش تو با پس: گفت و زد نيشخندي اينبار نزدم حرفي. انداختم پايين را سرم



 

 

 كتابخانه نودهشتيا همتيهمتيهمتيهمتيزهرا زهرا زهرا زهرا     | شقايق شقايق شقايق شقايق داغ داغ داغ داغ 

W W W . ٩ ٨ I A . C O M  ٢١٧ 

 دور مقابلش از و» .نداره ربطي هيچ تو به« :گفتم خشم با شدم مي بلند جا از كه حالي در كرد عصباني مرا حرفش اين با

 .بودم بيزار او از نهايت بي.  گرفتم مي آتيش بيشتر كامران ديدن با باشم آنجا خواست نمي دلم. شدم

 بودم غمگين و گرفته قدر آن بودم تنها خيلي او بدون رفت خودشان ي خانه به پدرش همراه سحر رسيدم خانه به وقتي

« :گفتم حوصلگي بي با بزنيم حرف هم با كمي تا بنشينم خواست من از بخوابم خواستم مي وقتي شد نگران مادرم كه

 ».ديگه وقت يه بذاريد مادر ام خسته من

 »افتاده؟ اتفاقي مجيد و تو بين ببينم بگو كردي بهونه رو خستگي فقط نيستي خسته تو شقايق نه« :گفت مادرم

 »بيافته؟ اتفاقي قراره مگر نه« :گفتم دادم مي نشان خونسرد را خودم كه حالي در ريخت فرو قلبم سوال اين از

 »شدي؟ سنگين و سر مجيد با چرا افتاده اتفاقي انگار كه كني مي رفتار جوري تو نميدونم« :گفت مادرم

 »ناراحته؟ علت همين به هم مجيد شايد كرده داغون منو حسابي سعيد ماجراي« :گفتم و كردم مادرم به نگاهي نيم

 عوض رفتارت اون ديدن با روزه چند االن ميگي دروغ داري دوني مي خودت شقايق« :گفت و كرد نگاهم دقيق مادرم

 ».كني مي فرار او از مدام و ميشه

 شدم بلند مقابلش از نشود حالم توجه مادرم اينكه براي بست را گلويم راه لعنتي بغض باز و زد حلقه چشمانم در اشك

 ».نداره نقشي هيچ...من زندگي تو...مجيد بعد به اين از كنم فكر اون به خوام نمي ديگه« :گفتم اي گرفته صداي با و

 شدي ديوونه تو...تو.شنوم مي دارم من،چي خداي":گفت لرزاني صداي با و كرد نگاهم ناباوري و بهت با مادرم

 "گي؟ مي چي داري فهمي مي دختر،هيچ

 اتاقم طرف به و".گم مي چي فهمم مي فهمم،خوبم آره،مي":گفتم بگيرم را ام گريه جلوي كردم مي سعي كه حالي در

 .رفتم

 چيزت همه اون كني؟مگه مي بيرون زندگيت از اونو دختر،چرا چرا محضه،آخه اشتباهه اين اما":گفت و ناليد مادرم

 "نبود؟

 .رفتم اتاقم به بعد و".بشه تموم هم مجيد واسه بهتره.شده تموم چيز همه من واسه مادر...حاال بود،اما چرا":گفتم

 فرو سكوت در خونه.بودم داده دست از را همه حاال و داشتم كه شريني روزهاي كردم،به فكر گذشته به اتاق سكوت در

 سوز. كردم مي نگاه گرفته آسمان به و بودم ايستاده پنجره كنار.نرفتم بيرون اتاقم از هم شام براي حتي.بود رفته

 چند ساعت دونم نمي.كند كم را حرارتم سرد باد اين خواست مي دلم.بودم آتش اي گلوله من اما.آمد مي سردي
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 خواستم.است مجيد دانستم رفتم،مي در كنار آهسته.آمد در صدا به زنگ صداي كه بود گذشته ده از كنم فكر بود،اما

 .است مجيد كرد مطمئنم مادر با او احوالپرسي صداي.رفت مي خوابم فهميد مي اگر شايد.شدم پشيمان اما.كنم باز را در

 ".بيارم چاي برات تا پسرم بشين":گفت او به.بود غمگين مادرم

 "ببينم،كجاست؟ رو شقايق مادر،ممنون،اومدم نه":گفت اي خسته صداي با مجيد

 ".اتاقشه توي":گفت غمگينش لحن با مادرم

 "نيومده؟ بيرون چرا پس":گفت بود صدايش در كه رنجشي با مجيد

 ".كرده زنداني اتاقش توي خودشو اومده بيمارستان از وقتي واال،از دونم نمي":گفت و كشيد آهي مادرم

 و"چيه؟ اون رفتار اين علت دونم نمي":گفت كه شنيدم شد مي تر نزديك اتاقم به لحظه هر كه حالي در را مجيد صداي

 .شد زده در به ضربه چند بعد

 حرف باهات خوام مي.كن باز رو شقايق،در":گفت و كوبيد در به ديگر بار مجيد.نكردم باز را آن و گرفت فاصله در از

 ".بزنم

 جوابمو خواي نمي شنوي،ولي مي منو صداي دونم مي":گفت قبل از بلندتر صدايي با دوباره.بودم ايستاده صدا بي من

 "كردم،همين؟ اشتباه كجا بگو بدي،فقط

 كن باز":ناليد اي درمانده صداي با دوباره مجيد.نداشتم را كردنش باز جرات ،اما رساندم در پشت را خودم ناتوان

 ".برم بعدش دم مي بده،قول سوالمو جواب خدا رو بكشم،تو نفس زاره ونمي افتاده جونم به خوره مثل چيزي لعنتي،يه

 با.شد اتاق داخل مستاصل و درمانده او.كردم بازش و گذاشتم در دستگيره به را دستم.نداشتم را او زاري طاقت

 صداي با.نشستم تخت روي آهسته.بود پريشان چقدر.كردم او به گذرا نگاهي بود زده حلقه آنها در اشك كه چشماني

 اين شقايق؟چرا چرا.بشنوي صدامو خواي نمي ببيني،حتي منو خواد نمي دلت ديگه معرفتي،حاال بي خيلي":گفت ناالني

 هم زندگي بهونه ما كو؟مگه طراوت و شادي همه اون كني؟پس مي نگاهم و نشستي ها غريبه مثل شده؟چرا طوري

 ".كني مي فرار من از و سردي و ساكت تو حاال چرا نبوديم،پس

 خواي كني؟مي كار چه من با خواي مي":ناليد ديگر بار مجيد.فشرد مي را گلويم بدجوري بغض.انداختم پايين را سرم

 "كني؟ ديوونه كني؟منو نابود منو سكوتت با

 آلودي بغض صداي با كنم آرام هميشه براي را او اينكه براي.داد مي عذاب منو زدنش حرف با خدايا،چقدر

 "...خواستيم مي و داشتيم دوست رو همديگه روز يه ما...مجيد":گفتم
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 "!ندري دوست منو االن تو يعني...داشتيم":گفت لرزاني صدغاي با و كرد قطع را حرفم ناباورانه او

 اي كرده بغض صداي با داد مي تكان رو سرش كه حالي در.كردم بود قبل از تر پريشان حاال كه او به نگاهي نيم

 "شنيدم؟ درست شقايق،يعني...باشي تو زنه مي من به رو حرفها اين داره كه كسي نميشه باورم...نه":گفت

 لرزان صداي همان با باز.نداشتم اين جز اي چاره اما.نبود آساني كار برايم حرفها اين گفتن.دادم فرو سختي به را بغضم

 "فهمي؟ كنم،مي فراموشت هميشه براي خوام مي.ندارم دوست رو تو من...شنيدي،من آره،درست":گفتم

 دروغ داري تو...دروغه":گفت گرفته صدايي نشست،با زمين روي ناتوان و شد،شكست خرد حرف اين شنيدن با مجيد

 ".بدي عذابم بازم خواي مي حاال كه نبود بس كشيدم سختي و رنج مدت همه كني،اين اذيت منو خواي مي.گي مي

 بود دلم تو كه رو حرفي فقط من...دم،من نمي عذابت نه،من":گفتم شد مي سرازير اشكم كه حالي در و كردم نگاه او به

 "گفتم

 گي،تو مي دروغ":زد فرياد داد مي تكان محكم و گرفت مي را هايم شانه كه حالي در و شد بلند جا از عصبانيت با مجيد

 حرفات با منو نكن سعي...حقيقته داريم ما كه باشي،عشقي متنفر من از توني نمي تو...گي مي دروغ خودتم دل به داري

 ".دادي دست از رو عقلت طور اين كه افتاده اتفاقي مطمئنم.كني سرد خودت به نسبت

 از را آره،عقلم":زدم داد گريه با كردم مي جدا هايم شانه از را او هاي دست كه حالي در و دادم دست از رو تحملم

 ".بزار راحتم و برو خدا رو تو...برو فهمي؟حاال مي.ببينمت خوام نمي ديگه دادم،چون دست

 مي باور حرفاتو حاال رم،تا مي باشه":گفت لرزيد مي بغض از صدايش كه حالي در و كرد نگاه مرا درمانده و نااميد مجيد

 نه،من نشينم مي ساكت نكن كشتي،خيال منو امشب كه بدون گي،ولي مي دروغ داري شد ثابت من به امشب اما.كردم

 من از را نگاهش كه حالي در و".بيني مي حاال...دزديده رو عقلت كي كه فهمم مي آخرش و كنم مي روشن رو چيز همه

 .رفت بيرون اتاق از عصبانيت همان با گرفت مي بر

 "شده؟ چي بگو...كن ميري،صبر جان،كجا مجيد":گفت نگراني با مادرم

 شما.بدم شقايق ياد رو عاشقي دوباره تا آم آم،مي مي مادر،بازم نباش نگران":گفت آلود بغض و عصبي صدايي با مجيد

 .بست محكم را در و ".خير به شب.نخوريد غصه

 دختر؟اين شده مرگت چه تو آخه":گفت تندي با كردم مي گريه داشتم كه من به و آمد اتقم به سراسيمه مادرم

 "آوري؟ مي در خودت از چيه بازي مسخره
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 ديگه شما كنم مي خواهش...فهميد،تنها مي.باشم تنها خوام بذار،مي راحتم خدا رو تو مادر":زدم فرياد گريه با درمانده

 ".بذاريد تنهام و برين مادر.ندين عذابم

 كارت اين براي علتي تنهايي در بتوني باشي،شايد تنها تا رم مي باشه":گفت داد مي تكان را سرش كه حالي در مادرم

 و شد خارج اتاق از و".بكن فكراتو بازم...بخشه نمي رو تو وقت هيچ و شه مي ديوونه بفهمه سعيد اگه بدون كني،اما پيدا

 .بست را در

 كابوس اين شد مي مردم،خدايا،كاش مجيد با امشب هم من.كردم گريه بلند صداي با و دادم تكان را سرم درماندگي با

 كرده پر من هق هق صداي را خانه فضاي كه كردم مي گريه قدر آن.بشه تمام چيز همه شد مي شد،كاش مي تمام

 .كنه مي گريه هم مادرم دانستم مي.بود

 خانه زنگ صداي وقتي.دادم نمي گوش هم مادرم اعتراض به بودم،حتي كرده حبس اتاق در را خودم شدم بيدار وقتي از

 چهارچوب در را مجيد وقتي اما آمدم، بيرون اتاقم از بريم بيمارستان به هم با آمده و است سحر اينكه خيال به شد بلند

 دارم،مي كن،كارت صبر":گفت.گرفت را جلويم و كرد دستي پيش او كه برم اتاقم به خواستم و كردم تعجب ديدم در

 ".شو حاضر زود...بزنم حرف باهات تا بيرون ببرمت خوام

 ".نيست خوب حالم كه كنار برو هم بزنم،حاال تو با ندارم حرفي من":گفتم حوصلگي بي با

 نمي حرف طوري اين من با بود خوب حالت اگه نيست،چون خوب حالت دونم مي":گفت و زد تلخي لبخند مجيد

 ".بزنيم حرفامونو آخرين و خلوت جاي يه بريم هم با شي مي راضي كنم خواهش اگه حاال.زدي

 ".باشم تنها خوام مي.ندارم آمدن بيرون حوصله":گفتم و كردم او به نگاهي نيم

 حاضر ديگه كه شدي جدا دلت از قدر اين يعني":گفت بود صداش تو كه دردي با و داد تكان افسوس با سري مجيد

 ".بپذيري رو خواهشش نيستي

 را او اين از بيشتر نيامد دلم.تراويد مي وجودش تمام از خستگي و بود قرمز و متورم چشمهايش.دوختم او به را نگاهم

 تا باش منتظر":گفتم رفتم مي اتاقم سمت به كه حالي در.بگويم رو حقيقت توانستم مي امروز شايد.دارم نگه منتظر

 ".بشم حاضر

 آن زير نيمكت روي و هميشگي درخت همان زير و رفتيم مان خانه نزديك پارك همان به او با شدم حاضر وقتي

 خود تا ديشب از":گفت و شكست را سكوت دردمند صداي با كه بود مجيد اين بعد كمي.بوديم ساكت دو نشستيم،هر

 ديگه خدا چيه؟به تو رفتار اين علت نفهميدم هنوز زنه،اما مي زق زق داره پام زدم،كف پرسه خيابون و كوچه تو صبح
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 مي":گفت و بودم نشسته ساكت كه دوخت من به نگاهشو بعد".ببرم كي پيش رو درد اين.برم كجا و كنم كار چه موندم

 "اينجا؟ آوردمت چرا دوني

 به كه زدم،جايي حرف عشقم درباره تو با كه بود جايي اولين اينجا چون":گفت دوباره.دادم تكان نه عالمت به را سرم

 بكشيش،تويي خواي مي تو كه كنيم،عشقي خداحافظي عشق اين با خوايم مي كه جايي آخرين و خورديم قسم عشقمون

 همديگه داشتن براي كه عذابي و درد خوشيمون،روي روزهاي تمام بندي،روي مي چيز همه رو چشمتو داري كه

 ".بشكني منو دل خواي مي تو.كشيديم

 يادته":داد ادامه پريشوني با.زد مي حرف بگيره جوابي من از اينكه بدون و بود داغون خيلي.انداختم او به نگاهي نيم

 ما عشق گفتي مي.آد نمي ما سراغ جدايي وقت هيچ زندگيمون قطار تو گفتي مي بستيم،تو پيمان هم با درخت همين زير

 براي...امروز داغون مجيد همين...مني معبود تو خدا از بعد گفتي مي خط،يادمه اوليم،اول هميشه ما و نداره پاياني خط

 ".حاال داشت،اما ارزش دنيا يه مثل ديروز شقايق

 هر ذاري،گفتي نمي تنها دلمو خوردي قسم درخت همين زير يادته":گفت دوباره كوتاهي مكث از پس و كشيد آه مجيد

 اين.جداييه فقط حرفت نيمكت،اما همون روي نشستي،درست درخت همون زير حاال.جدايي حرف از غير گي مي حرفي

 با عشق اين روز يه باشي خورده قسم آد نمي وفايي،يادش بي دنيا يه قد كه باشي خورده قسم تو آد نمي يادش درخت

 ستاره يه نور حاال درخشيد،اما مي عاشقيمون آسمون تو مهتاب مثل كه ميره،عشقي مي قلبت تو صداقتش و گرمي تموم

 تعريف براش تو.بذاري تنها منو خواي مي بشكوني،چرا رو عهدت خواي مي چرا تو دونه نمي نداره،اون هم رو كوچولو

 ".بدونه اونم تا شقايق،بگو كن

 خسته و معصوم قدر آن.داد مي فشار را گلويم سنگيني بغض.شدم مي خفه داشتم. كرد داغونم بدجوري مجيد حرفهاي

 حرف جلوي كسي انگار گفتم،اما مي بهش رو چيز همه و زدم مي داد خواست مي دلم.بودم شده ديوانه كه زد مي حرف

 .بدهم او تابي بي به پاسخي توانستم نمي.بود گرفته را زدنم

 گرفت دلم روح بي چشماي اين از":گفت درد از لبريز صدايي با بشكنم را سكوت خواهم نمي شد متوجه كه مجيد

 ".بريدي دل جور اين عشقم از تو كه شكستم رو عهد كدوم من آخه.بينم نمي عشقي اونا تو شقايق،ديگه

 .كردم پاك را چكيد ام گونه روي چشمم گوشه از كه اشكي قطره و برگرفتم او از را نگاهم

 كردي،ما دگرگون زندگيمو وحشي باد يه مثل و آمدي كوتاه خواب يه مثل":گفت و شد خيره نامعلومي نقطه به مجيد

 كجا از سرد باد اين دونم نمي كنم،اما نمي فراموش رو قشنگ روزاي اون وقت هيچ.داشتيم هم با رو شيريني شباي
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 شقايق،من":گفت آلودي بغض صداي با و دوخت من به رو نگاهش بعد".كرد تلخ رو ما شيرين شباي اين كه وزيد

 تنها منو آد مي دلت چطور انصاف بي آخه.كن آروم رو قرار بي دل اين و ري نمي كه بگو.دادم تو پاي به را ام زندگي

 ".ببيني مرا شدن نابود توني مي بذاري،چطور

 مي رو حقيقت اگه كردم،شايد مي سكوت نبايد.گفتم مي چيزي بايد.بود زده حلق چشمهايش در اشك.كردم نگاه او به

 بي خيلي":گفتم.لرزاند مي را آن بغض كه صدايي با و شدم بلند جا از ناتوان.كرد مي تحمل را جدايي اين بهتر دانست

 روزهاي حفظم،تمام رو خاطرات اين تمام من...بياري من ياد خواي مي رو چي نيستم،تو عاشق من گي مي كه معرفتي

 تمومش برو خدا رو برو،تو داري دوستم اگه مجيد.ميدي عذابم آوريشون ياد با چرا پس.دارم ياد به زندگيمو خوش

 ".نيا من پيش ديگه و ندارم،برو دوستت كن كردم،فكر وفايي بي بهت كن فكر.كن

 چشمهاي به قرارش بي و نگران چشماي با.بود كرده داغونش حسابي روزه دو اين غم ايستاد،انگار روم به رو مجيد

 كه گن مي من به غلتد مي هات گونه رو كه مرواريدايي ،اين داري دوست منو تو اما":گفت و شد خيره اشكم از خيس

 مي خواهش ازت رم،اما مي برم،باشه من خواي مي كني،اگه تركم دليلي هيچ بدون خواي مي داري،اما هنوز،دوستم تو

 ".نيام،باشه ديگه دم مي قول بگي اگه.گرفته قلبت تو جامو كي بگو رفتن از قبل كنم

 مي تو":گفتم گريه با كوتاهي مكث از پس.بگيره را او جاي تونست مي كي آخه.بود مجيد سر در اي رحمانه بي فكر چه

 ".گم مي رو؟باشه بدوني؟حقيقت رو چي خواي

 كنه انتخاب رو يكي عشقش و برادر جون بين باشه مجبور كسي اگه":دادم ادامه خوردم مي را بغضم كه حالي در و

 مي انتخاب رو يكي بايد سعيد و تو بين منم.كنه مي انتخاب رو برادرش جون حتم طور كنه؟به انتخاب رو كدوم بهتره

 ".بذارم كنار رو تو و كنم انتخاب رو سعيد جون شدم مجبور...كردم

 برادرت بودي كردي،حاضر مي كار چه بودي من جاي اگه":گفتم.بود شده خيره من به ناباور و گيج كه كرم او به نگاهي

 پيشنهاد خاطر همين بدم،به دست از را او خواستم ببينم،نمي رو سعيد كشيدن زجر تونستم نمي من...بدي دست از رو

 .دوختم او به را آلودم اشك نگاه و ".كنم عروسي...او با سعيد عمل قبال در شدم حاضر و كردم قبول رو كامران

 سنيني زير كردم مي احساس.بود زده خشكش حرفها اين شنيدن از.بود شده خيره من به حيرت و ناباوري با او

 شقايق كن،همون نگاه خوب منو":گفتم و ايستادم مقابلش كردم مي گريه كه حالي در.است شكسته سختي به حرفهايم

 تمام با ازش كه برم سر به كسي كنار عمرمو بقيه بايد درمونده و نااميد حاال كه تفاوت اين با فقط...هستم عاشق و باوفا

 تو رو تو محبت و عشق مدت همه اين...نكشيدم رنج من كني مي فكر.گفتم دروغ بهت چرا فهميدي حاال...متنفرم وجود
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 راضي نيستم،من جدايي اين به راضي من قسم خدا مجيد،به.سوختم مي درون از داشتم كه حالي كردم،در مخفي ام سينه

 پيشنهاد قبول جز اي چاره و كردي مي خفگي و درموندگي احساس بودي من جاي هم تو نيستم،اگه اون با ازدواج به

 "خواستي؟ بميره،مي سعيد خواستي نمي كه تو.نداشتي من

 چيز چه به لحظه آن در بدونم خواست مي دلم خيلي.كرد نگاهم شكسته و صدا بي و زد حلقه اشك هم او چشمهاي تو

 پس":گفت بغض از بريده صدايي با و داد تكان را سرش ناباورانه مجيد.كنه مي قضاوتي چه من مورد در و كنه مي فكر

 "بودي؟ تو خير آدم اون

 رو تو نتونستم من.باختم زندگيم تو بار اولين باختم،براي...من":داد ادامه درماندگي همان با او. انداختم زير را سرم

 درده،از از چشمهات غم دونستم مي بايد.كردم اشتباه من.ببينم چشمات از رو حقيقت نتونستم بار اولين براي...بشناسم

 چه كه گفتي من به حاال ؟چرا كردي سكوت شقايق،چرا نگفتي چيزي چرا. آخ.وفايي بي از درموندگيه،نه و كسي بي

 "اومده؟ سرم باليي

 تورو سردم رفتار با خواستم كنم،مي ناراحتت خواستم نمي و داشتم دوستت چون":گفتم و دادم تكان گريه ميان را سرم

 ".كنم جدات و برونم خودم از

 ببخش منو":گفتم.شد مي قاطي من اشكهاي با و ريخت مي فرو و كرد مي زمزمه آرام بارون.نشستم نيمكت روي آهسته

 ".برو كنم مي برو،خواهش فهميدي رو ماجرا كه حاال.گفتم مي بهت رو حقيقت بايد مجيد،من

 از.رم نمي بيرون ميدون از سادگي اين به برم؟كجا؟من":گفت و دوخت من به رو فروغش بي نگاه و نشست كنارم مجيد

 كه نيستم خورده شكست يك من.بيارم دست به دوباره رو ام رفته دست از غرور شده طور هر بايد بعد به لحظه اين

 ".برم بخوام

 ".بكن رو بيچاره سعيد غلطه،فكر تو كار اين اما":گفتم و كردم نگاه او به

 اتفاقي نباش،هيچ سعيد نگران تو...بشه تموم هميشه براي بايد قضيه اين درست يا غلط":گفت و شد بلند جا از مجيد

 مني،اين حق بگيره،تو من از رو تو كسي دم نمي اجازه من":گفت و گرفت را هايم شانه سپس"افته نمي اون براي

 و افتم مي پاش به شده اگه گذرم،حتي نمي حقم از من منه،پس مال ات،همشون غصه و غم حتي...ها خنده چشمها،اين

 فرا را وجودم همه ترس و نگراني كه حالي در.كرد رها را هايم شانه برگردونه،بعد من به تورو تا كنم مي التماس او به

 او.شد مي دورتر لحظه لحظه كه كردم نگاه او قدمهاي به درماندگي و نگراني با من.رفت و كرد خداحافظي بود گرفته

 .من واقعي،مثل بازنده بود،يه بازنده او.بگيره كامران از مرا خواست مي چگونه كنه؟يعني كار چه خواست مي
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 را پاهايم متعددش سواالت به دادن پاسخ و مادرم با شدن رو به رو ترس.برگردم خانه به خواست نمي دلم.افتادم راه

 .رفتم خانه به ناچار.برم نداشتم اي ديگه جاي كرد،اما مي سست

 نمي بر دستش از خوردن غصه جز كاري افتاده،اما اتفاقي چه فهميد حال آن در من ديدن با.بود آمده تازه سحر

 براي شد مي كاش سعيد حال نگران و بودم مجيد نگران.گرفتم نمي آرام من كنه،اما آرام مرا كرد مي سعي فقط.آمد

 .بشه تموم دلواپسي اين هميشه

 كرد مي سعي هم و بود نگران هم كه حالي در سحر.بزند حرف توانست مي و بود بهتر حالش.رفتم سعيد مالقات به

 زينت و مادرم.بودم ايستاده نگران و قرار بي هم من.زد مي حرف او با بدهد نشان خوشحال سعيد جلوي را خودش

 مرا نگراني نبودش.بود آنجا قشنگي گل دسته آمده،چون سعيد مالقات به مجيد دانستم مي. بودند صحبت مشغول خانم

 كو،كجا مجيد پس":گفتم زدم مي لبخند كه حالي در خاطر همين رفته،به كجا پرسيدم مي سعيد از بايد.كرد مي بيشتر

 "رفته؟

 ".گرده مي بر زود...داره...كار جا يه گفت...بيرون رفت":گفت ضعيفي صداي با سعيد

 رفته، كامران سراغ مجيد دانستم مي بمانم،چون اتاق در نداشتم طاقت ديگه

 اتاق در به كه همين.رفتم كامران اتاق به سريع و امدم بيرون اتاق از دادم مي نشان خونسرد را خودم كه حالي در

 را مجيد.كردم نگاه را اتاق داخل در درز الي از.كرد ميخكوب مرا شد مي شنيده اتاق از كه مجيد صداي شدم نزديك

 ديوار پشت را خودم نشوم ديده اينكه براي!كرد خودشو كار مجيد من،پس خداي.زد مي حرف كامران با كه ديدم

 .بشنوم بهتر را دو آن صداي تا كردم خم در طرف به را سرم كمي و رساندم

 روي غم حرفها،همون همون بازم":گفت مي.شنيدم زد مي حرف پيروزمندانه كه حالي در را كامران صداي

 ".صدات تو درد همون باز و چشمات تو اشك پيشوني،همون

 و زندگيمون رو افتادي بختك مثل آوردي،تو برام تو كه چيزهايي همون...همونها آره،بازم":گفت دردمند لحني با مجيد

 ".كني مي نابود مارو داري

 ذاتي يه كي هر.كنه خوشبخت رو محبوبش خواد مي كه عاشق،عاشقي نه،يه بختك":گفت و زد نيشخندي كامران

 "گناهه؟ اين.منه ذات تو بودن عاشق.همينه منم داره،ذات

 ".بردار سرش از خواد،دست نمي تورو اون اما"
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 من با خواست خودش شقايق.نكردم كاري به وادار اونو من.داد انجامش بايد خواد،اما نمي چيزا خيلي دل":گفت كامران

 ".كنه ازدواج

 در داري و بري مي بين از منو داري تو.نذاشتي اي ديگه راه اون كردي،براي مجبورش تو":گفت عصبي لحني با مجيد

 راحت اونو و نباش ظالم داره،پس پيش در سختي انتقام فقيرا به بزرگ آدماي ظلم دوني كني،مي مي ظلم اون حق

 ".بذار

 اگه بودم گفته او به.نكنه زندگي يا كنه زندگي من با بايد يا اون.كرده مسخ منو اون":گفت و كرد تلخي خنده كامران

 كنه ترك منو بخواد روزي اگه.باشه شقايق خود شخص اون اگه برمش،حتي مي بين از خودم بشه ما رسيدن مانع كسي

 هم اون خاطر به من.بگيره منو جلوي تونه نمي كسي نشي،چون آش از تر داغ كاسه هم تو بهتره كنم،پس مي نابودش

 ".گيرم مي جون و دم مي جون

 عاشقو يه توني نمي تو":گفت كه شنيدم رو مجيد ناتوان صداي باز.بود سنگدل چقدر.گرفت دلم او قساوت همه اين از

 كي كني مي كني،فكر خودت غالم رو زمان توني نمي تو.ترسه نمي مردن از حتي يا دردسر از عاشق بترسوني،يه

 رو شقايق و من عشق رحمي بي با تو.مقدس و پاك عشق يه قاتلي،قاتل يه تو.زني مي حرف جور اين كه هستي،خدايي

 ".عاشق نه سنگدلي يه تو.كشتي

 نمي محبت و عشق اسم به چيزي و سنگدلهاست دورِ دور زمونه اين مجيد،توي اقا":گفت و كرد تلخي خندي كامران

 برام و كرده طلوع من زندگي توي شقايق.باشم تو عشق قاتل كنه نمي فرقي برا كنم،پس تصاحب اونو بايد من.شناسن

 سر با باش مطمئن بايستي من جلوي بخواي اگه كني،چون سكوت بهتره كنه،پس غروب تو زندگي در كه نيست مهم

 ".شي مي بازنده كه نكن شك و زمين خوري مي

 نمي غروب من زندگي از وقت هيچ شقايق كه بدون.نيستم بازنده يه من":گفت عصبي غمگين،اما صدايي با مجيد

 نبود،اگه سعيد اگه كه بدوني رو اين بهتره.كنه

 تويي واقعي بازنده پس. كنه نگاه رو او لحظه يه فقط ، لحظه يه شد نمي حاضر وقت هيچ شقايق نبود خطر در ن او جون

 ».من نه كردي مي پنهون قدرتت و پول پشت رو بودنت حقير و ناتواني كه

 به شكني دندان جواب او. شدم خوشحال خيلي من اما شده عصباني حسابي مجيد حرف اين از كامران دانستم مي

 بازنده من قراره اگه« :گفت و كرد تلخي خنده دوباره كامران اما ، بود كرده دار جريحه را غرورش كه بود داده كامران

 از هنوز اما ، هستي شقايق با وقته خيلي اينكه با كنم مي تعجب تو از اما ، كنه سقوط و ببازه بايد هم دشمنم ، باشم
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 در بگذره هاش خواسته تمام از شده حاضر برادرش جون نجات خاطر به اون.  نگرفتي ياد چيزي او گذشت و معرفت

 سعيد جون و زني مي سينه به خودتو سنگ داري خودخواهيت تمام با تو اما. نكنه رو كار اين تونست مي كه صورتي

 فداكاريش خاطر به اونو بايد. بذاري احترام اش خواسته به بايد ، خواي مي رو شقايق خوشحالي اگه...نيست مهم برات

 ».بدي عذابش اينكه نه. كني تشويق

 من. كنه دشمني خودش حق در اون گذارم نمي من. نيست اون دادن عذاب من كار اين« :گفت مستاصل صدايي با مجيد

 »..كه زندگي.  برگردونم اش زندگي به اونو ميخوام

 جدايي داستاني هيج. مجيد اقا خياله و خواب يه تو زندگي به اون برگشتن ديگه« :گفت و كرد قطع رو حرفش كامران

 انتخاب شقايق چون ، كنار برو پس. شه مي نوشته سرخ و گرم خون با هميشه. نميشه نوشته گالب و گل با اخرش

 ».كرده خودشو

 را مجيد الود بغض ولي ، خسته صداي باز. كرد مي تحمل رو عذابي چه ، مجيد بيچاره. شدن سرازير كم كم هايم اشك

 خاطرش به كه ندارن هيچي ديگه بدم دست از اونو اگه. برم بيرون اون زندگي از تونم نمي من« : گفت كه شنيدم

 تموم اون..كنه جدا اون از منو تونه مي مرگ فقط بميرم اينكه مگر. بشم جدا اون از تونم مي چطوري من. كنم زندگي

 ».كنم فراموشش تونم مي چطوري اخه. اونه پيش دلم همه. عمرمه و جون

 و عشق تمام و داشتم اختيار در رو شقايق من. بكشي عذاب من مثل بايد هم تو« :گفت رحمانه بي اما ، قاطع كامران

 رو مانع اون من حاال. بوده من مانع هميشه تو عشق و. داد نشون من به رو نفرتش فقط اون اما كردم نثارش رو محبتم

 پس. بشي درگير سرنوشتت با اينكه جز نداري اي چاره هم تو. كرد حقم در رو لطف اين سعيد نه، البته.  برداشتم

 ».شقايق نفع به هم و تو نفع به هم. نفعته به اين چون. برو و بردار عشقتو

 شباي كه مونه مي ماهي مثل اون شده زندگيم عادت عشق اين ، انصافيه بي اين اما« :گفت و ناليد پريشان و ناتوان مجيد

 ».كنم مي خواهش ازت نگير، ازم زندگيموو روشنايي پس...كنه مي روشن منو فقيونه

. دهي نشان را ات ناتواني و ،عجز سنگدل اين برابر در نبايد ، كني التماس تونبايد مجيد نه،. كرد مي كار چه او خدايا اه

 ».نكن التماسش ديگه خدا به را تو مجيد.  دم مي جون دارم خدايا

 اينكه از« :شد بلند رسيد مي گوش به ان در رحمي بي هاي رگه هنوز مجيد خواهش به تفاوت بي كه كامران صداي

 صداي و». بكشم دست دلم خواهش از تونم نمي من. توست راه اخرين اين چون. متاسفم بپذيرم رو خواهشت نميخوام

 ».كنم نمي تركش ، برو نگه شقايق وقتي تا. دلمه خواسته من براي راه اخرين« :گفت كه شنيدم را هايش قدم
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 و بازكرد را در و »عزيز دوست خداحافظ گه مي كه باش مطمئن« :گفت شد مي شنيده وضوح به صدايش حاال كه كامران

 .شد خارج اتاق از

 .داشت مي بر قدم داشت را برنده ادم يه احساس كه حالي در

 ناتوان هاي قدم صداي. شدند جاري هايم گونه رو سيل مثل و بودم داده دست از را هايم اشك اختيار ديگه لرزيد دلم

 سرش. نشست ان روي و. رساند صندلي به را خودش لرزان و سست هاي قدم با و امد بيرون اتاق از كه شنيدم را مجيد

 اخرين كه ادمي مثل درست. كنه مي گريه دانستم مي. لرزيد هايش شانه يكباره و گرفت لرزانش هاي دست ميان را

 خواست مي دلم خيلي. كرد مي گريه بدهد قمار پاي به را اش هستي تمام شه مي مجبور و بازه مي رو اش برنده برگ

 خيلي دنيا.  بود كامران با حق. لرزيد پاهايم او چهره ديدن با. توانستم نمي اما. دادم مي اش دلداري و پيشش رفتم مي

. دوختم او به را خيسم نگاه. بود رحمي بي اين هدف كه مجيد بيچاره. نكرد رحم هم عشق به كه قدر اون.  رحمه بي

. خميده و شكسته اما. افتاد راه و شد بلند جا از. كرد مي راپاك هايش اشك كه حالي در و كرد بلند رو سرش مجيد

 نديدم را او ديگر كه وقتي. بود او به نگاهم هنور من اما. شد دور كم كم. بود اش شانه روي كوه سنگيني به باري انگار

 .رفتم سعيد اتاق به و شدم بلند جا از

 هق هق. شدم دور انجا از گريه با و نتوانستم اما شوم، داخل بعد و بشوم ارام كمي خواستم مي.ايستادم او اتاق پشت

 و كردم نمي نگاه را كسي من اما. كرد مي نگاه مرا تعجب با گذشت مي كنارم از كي هر. بود كرده پر را فضا ام گريه

 .بود نمانده برايم اشكي ديگه كه زماني تا زدم زار قدر ان كردم مي گريه

 كجايي تو«:گفت نگراني با مادرم. امدند مادرم و سحر كه بودم رفته فرو فكر به و بودم نشسته محوطه صندلي روي

 »گشتيم؟ دنبالت چقدر دوني مي دختر؟

 گريه ببينم قرمزه؟ چشمهات چرا« :گفت و دوخت من چشمان به را نگاهش مادرم. نداشتم جوابي اما. كردم نگاه او به

 »كردي؟

 با بايد.. بايد. ام مي خودم من خونه برين شما« :گفتم حوصلگي بي با شدم مي بلند كه حالي در و برگفتم ازاو را نگاهم

 ».برين شما بهتره. كنم صحبت باهاش بايد سهيل، عمل به راجع...بزنم حرف كامران

. چيه من رفتار اين علت دانست مي و گويم مي دروغ فهميد سحر. بروند كردند قبول ولي بودند نگرانم سحر و مادر

 لحظه به لحظه توانستم نمي. بود داده تكانم حسابي روز ان ماجراي. افتادم راه خيابونا در هدف بي من رفتند وقتي

 .كنم فراموش رو مجيد شكستن
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 چي گفت مي مدام كه مادرم سوال پاسخ در. رفتم اتاقم به حرفي هيچ بدون و رسيدم خانه به كه بود شده تاريك هوا

 ».ام خسته خيلي چون. كنم استراحت بگذاريد حاال. اينده هفته ، شه مي عمل اون« :دادم جواب ، گفت چي كامران...شد

 خواست مي دلم. رفت بيرون اتاق از بزنه حرفي اينكه بدون و بود كرده عادت من رفتار اين به ديگه ام بيچاره مادر

. بود شده بيگانه من هاي چشم با خواب انگار. برد نمي خوابم اما. كنم فراموش را روز ان وقايع تمام و بخوابم ، بخوابم

 فكرم قدر ان. گنجيد نمي تصورم در كه بودم ديده مجيد از كارايي و بودم شنييده حرفهايي روز ان. بود مشغول فكرم

 بي از هايم چشم. شده روشن هوا ديدم امدم خودم به وقتي. نبود زمان گذشت به حواسم كه بود حوادث اين درگير

 كه بود شده گرم هايم چشم تازه.  برد خوابم كه نكشيد طولي گذاشتم هم روي را پلكهايم وقتي.  سوخت مي خوابي

 »؟ كيه«:پرسيدم الودي خواب صداي با و پريدم خواب از. شد زده در به اي ضربه

 حالي در و نشستم تخت روي او ديدن با.  گرفت قرار در چهارچوب ميان مجيد و شد باز اتاقم در جواب شنيدن جاي به

 »تويي؟« :پرسيدم بودم كرده تعجب كه

 او به باتعجب. كرد نگاه هايم چشم به حرفي هيچ بدون.  نشست مقابلم و شد داخل. رسيد مي نظر به خسته خيلي مجيد

 حالي در. امد نمي نظر به منتظر ديگه. زد نمي برقي هايش چشم. بود شده ديروز از تر شكسته و پير چقدر. كردم نگاه

 »امدي؟ زودي اين به صبح كه افتاده اتفاقي« :پرسيدم بودم حالش نگران كه

 ها چشم اين مهمون اشك صبح تا بازم كشيده خوابي بي هم تو چشماي« :گفت بود گرفته غم را صدايش كه حالي در

 »بوده؟

 گذارم نمي ديگه من. شد تموم ديگه« :داد ادامه زار حال همان با. بگويد چه ميخواد دانستم مي. برگرفتم زاو ا را نگاهم

 عزا عشقمون مرگ تو تايي دو تا اينجا اومدم. بشه مهمونش اشك دوباره گذارم نمي. بشه خواب بي ها چشم اين

 تمام و تو از گذشتن با من. بيرون رم مي تو زندگي از من. منه خوشحالي تو خوشحالي بگم بهت تا اومدم. بگيريم

 در و كرد مكثي و»  باشه عاشقت تونه نمي من مثل هيشكي كه كنم مي ثابت كامران خصوص به ، همه به خاطراتمون

 منظر عمر يه كه بوده من تقدير اين. نكنيم ازدواج هم با كه بوده ما تقدير اين« :گفت خورد مي فرو رو بغضش كه حالي

 ».نبودم عاشق نگي وقت يه تا مونم مي منتظر من. بمانم

 ».نزن حرف طوري اين خدا رو تو ، مجيد« :گفتم او به بودم كرده بغض كه حالي در



 

 

 كتابخانه نودهشتيا همتيهمتيهمتيهمتيزهرا زهرا زهرا زهرا     | شقايق شقايق شقايق شقايق داغ داغ داغ داغ 

W W W . ٩ ٨ I A . C O M  ٢٢٩ 

 نگه چشام تو هميشه رو تو تونستم مي داشتم دوست خيلي ، شقايق« :گفت لرزاند مي صداشو بغض كه حالي در مجيد

 و حسرت سراسر كه زندگي يه دنبال برم و كنم جدا چشمام از اشك مثل رو تو مجبورم و تونم نمي كه حيف اما ، دارم

 ».كنم شكايت خدا به گرفت را حقم كه كسي از تا رم مي. درده

 قشنگ. دارم دوستت كن باور اما ، دادم عذاب خيلي رو تو من« :گفتم بود زده حلقه هايم چشم در اشك كه حالي در

 براي زمان ديگه. افته مي نفس ار چيز همه برام تو بدون ديگه. بودم تو با كه بود زماني من زندگي هاي لحظه ترين

 »ببخش منو كنم مي خواهش... ببخش منو. داشتم غصه خيلي تو براي من. اره نمي خوشحالي

 زمان عاشقه كي هر و عشقه مال دردسره چي هر« :گفت لرزان صداي همان با و گذاشت ام شانه روي را دستش مجيد

 هايي اشك به بعد» . كنيم فكر هم به ها لحظه همه در تونيم مي. ماست مال زمان پس. هستيم عاشق دو هر ما. اونه مال

 از اشك قطره چند و لرزيد اش چانه كم كم چون ، تركيد بغضش هم او انگار. كرد نگاه چكيد مي ام گونه از كه

 شد مي شنيده سختي به كه صدايي با و رفت پنجره طرف به و كشيد صورتش به دستي. چكيد اش گونه روي چشمانش

 مي كاش. گذاشتي نمي تنهام وقت هيچ كاش شقايق. بود تباهي اخرش كه انتظاري. گذشت انتظار در عمرم تموم« :گفت

 ».برسه پايان به سرد انتظار اين كاش. بشه تموم كابوس اين و بشه صبح دوباره شد

 درد اين اخرش دونم مي ، شم مي تنها من تو از بعد« :گفتم ميشد شنيده سختي به گريه ميان از صدام كه حالي در

 ».كشه مي مرا تنهايي

 كن قبول و كن فراموش منو عشق كنم مي خواهش. بشي خوشبخت بايد تو. نزن رو حرفها اين« :گفت و امد كنارم

 هم با كردن گريه جاي به بيا پس قشنگه، من براي باشي توش تو كه ارزويي اما...محاله تو داشتن دوباره ارزوي

 ».بخنديم دنيا پوچي به بيا اما ، تلخه خندمون دونم مي.  رحمش بي هاي بازي اين به و زمونه اين به. بخنديم

 »...داري تو مجيد«:گفتم گريه با و دادم تكان درماندگي با را سرم

 من از دوباره تو... بگي چيزي نميخوام ، نگو هيچي« :گفت گريه با و گذاشت لبهام روي را لرزانش و سرد دست او

 و. كنم مي افتخار بهت دوبارش هر خاطر به من. سعيد جون نجات براي بار يه و سحر ابروي خاطر به بار يه. گذشتي

 حالي در بعد» بود سختي خيلي كار دونم مي. گذشتي هم خودت از ، نگذشتي من از فقط تو چون. ندارم اعتراضي هيچ

 گريه«:گفت حسرت و بغض از لرزان صداي همان با كرد مي پاك را بود جاري هايم گونه روي سيل مث كه اشكهايم

 ».كنه خوشحالي و رضايت هااحساس اشك اين ديدن با كامران خواد نمي دلم چون ، نكن
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 يادش اش غصه و غم تمام ببينه لبهات روي رو خنده كسي اگه چون. بخند حاال« :گفت لرزيد مي شدت به كه صدايي با

 ».ببرم يادگار خودم با رو لبخند اين بگذار و بخند پس. ره مي

 ميان او.  كرد شنا ان در شد مي كه بود چشمانش در اشك قدر ان. بودم نديده طور ين را او وقت هيچ. شدم خيره او به

 تو رم مي وقتي ميخوام. نديدم اونو وقته خيلي دون مي. ببينم رو ات خنده فقط دارم دوست« :گفت و زد لبخند بغض

 ».كنم تركت بتونم هميشه براي تا بخند ها گذشه مثل. ببينم رو خندانت قيافه قلبم

. بزنم لبخند او براي من تا بود ايستاده زمان انگار. كرد سوراخ قلبمو خنجر مثل شد خارج او دهان از كه حرف اين

 .داشت گريه طعم بيشتر كه لبخندي. زدم لبخند برايش لرزيد مي ام چانه شدت به كه حالي در. كردم را كار همين

 همون اين« :گفت و كرد نگاه بودم بسته مچم به كه ساعتي به. گرفت را دستم و خنديد سختي به من لبخند ديدن با او

 »فرستادم؟ برات كه ساعته

 تيك مواظب ، مونه خوابب نذار« :گفت و دوخت من به نگاهشو و »كنه؟ مي كار هم هنوز« :گفت باز. دادم تكان سر

 ».ميريم مي دومون هر بيفته كار از اگه. هردومونه قلب تاك تيك صداي ان چون ، باش تاكش

 كه حالي در.شد اشك از پر مجيد نگاه دوباره. گرفت مي را جونم داشت يكي انگار. شدم مي خفه داشتم ، خدايا

 بعد» .كنيم خداحافظي هم از بخوايم جوري اين روز يه كردم نمي فكر وقت هيچ« :گفت لرزيد مي بيشتر قبل از صدايش

 ، مجيد« :گفتم لرزانم صداي با كه رفت در طرف به رفت مي راه سختي به و گرفت مي بر من از نگاهشو كه حالي در

 ».كنم نگات سير رفتنت از قبل بگذار

 براق و ريز چشماني با سبزه صورت ان. ريخت اشك فقط و نگفت من به چيزي اما برگشت طرفم به خراب حالي با او

 حتي. كردم نگاه بود شده خميده و رنجور حاال كه را او محكم و قوي بدن. كردم نگاه را بود گرفته مرگ رنگ حاال كه

 هم او انگار. ماند ثابت هم به دومون هر نگاه مرگبار و ساكت هاي لحظه ان در. بود پريشون حاال كه رو لختش موهاي

 نمي فكر« :گفت. بزند لبخند كرد تالش بود خيس چشمانش كه حالي در. سپرد مي خاطر به مرا صورت جز جز داشت

 ».خداحافظ..خدا هميشه براي بگم مجبورم...حاال اما.ببرم كار به تو براي رو خداحافظي واژه روزي كردم

 .شد خارج در ز ا و كرد نگاه من به باز اخرين براي و

 روي سستي با. شدم مي تر ناتوان لحظه هر او گريه صداي شنيدن با من. پيچيد خانه فضاي رد اش گريه هق هق صداي

 .تركيد بغضم بلند باصداي و نشستم زمين
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 دست از به فقط لحظه ان. نبود مهم اما فهميده را ماجرا بودم مطمئن. شنيد رو چيز همه اتاق در پشت از ام بيچاره مادر

 ، خدايا اخر. ديدم نمي را داغ اين و مردم مي كاش. كردم مي فرار ان از هميشه كه كابوسي. كردم مي فكر مجيد دادن

 ارام مرا نتونست هم گريه اما ؛ بشم ارام شايد تا ريختم اشك قدر ان. شدم مي مجازات طور اين كه بود چه من گناه

 وقت هيچ كه هايي اشك و او به. كردم فكر مجيد رفتن به اتاق تاريكي تو و كردم كز اي گوشه دنياها تارك مثل. كند

 ، سحر امدن حتي. نبود مهم برايم چيز هيچ ديگه و بود شده تاريك و سياه اطرافم چيز همه. كنم فراموش توانستم نمي

 درمانده.. شقايق ، شقايق. بود مونده باقي برام اسم همين فقط دنيا در انگار.  داد مي دلداري مرا مدام كه او صداي حتي

 اتاق وارد سحر و شد زده در به كه اي ضربه صداي بعد و گفت مي چيزايي سحر به كه شنيدم رو مادرم صداي خراب و

 »شد؟ تموم چيز همه اخرش« :گفت غمگيني صداي با و اهسته. داد تكيه ديوار به و كرد روشن را چراغ. شد

 وحشتناك كابوس اون حاال..هامون خنده ، ارزوهامون. شد تموم. اره« :گفتم فشرد مي را گلويم بغض باز كه حالي در

 ».باشم داده دست از رو مجيد من. ميشه باورت. اومده سراغمون

 اما. بشي اروم تا بگم چي بايد دونم نمي من« :گفت اش گرفته صداي با. ميكرد نگاه مرا و بود ايستاده جور همان سحر

 وجودت باتموم كه تو به پس. شنيدم درد اين تلخي به راجع من. تلخه خيلي عشق مرگ. .. سخته خيلي كه دونم مي اينو

 شقايق. كنيم رفتار دلمون خواسته برخالف مجبوريم گاهي اما. كني تابي بي جور اين كه دم مي حق كشيدي رو درد اين

 ».نميشه درست كار كردن گريه با. بدي روحيه همه به بايد تو هستي خونه اين اصلي ركن تو ،

 اين از دلم. كسم بي و تنها چقدر فهمم مي رفته كه حاال. سپرد گريه به منو رفتنش با مجيد اما« :گفتم لرزانم صداي با

 ».گرفته تنهايي همه

 خودت اگه البته. ميشه درست چيز همه ميشه درست« :گفت گرفت مي را دستم كه حالي در و نشست كنارم سحر

 ».مياد در پا از داره..داره بيچاره اين كن فكر مادرت به ، شقايق. بخواي

 »فهميده؟ رو جريان اون« :گفتم و كردم نگاه او به نگراني با

 و تو جدايي علت دونه نمي. نبرده سعيد ماجراي از بويي هنوز اما.فهميده زيادي حدودي تا« :گت و داد تكان سر سحر

 »چيه؟ سر مجيد

 بايد. بشور رو صورتت و شو بلند« :گفت كرد مي بلند جا از مرا كه حالي سحردر. نگفتم هيچ و برگرفتم او رااز نگاهم

 در زانو روبه كامران مجيد و تو« :گفت كرد مي پاك اشكهامو كه حالي در بعد و» . بيمارستان بريم و. بخوريم ناهار زود

 انتقام موقع وقت اون. افته مي زمين و ميشه خرد روزي باش مطمئن. ميشه خالي داره تو از اما. سرپاست گرچه. اورديد
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 كه حالي در بعد» .شيم مي پيروز ما گذته مثل چون. بخند و شو بلند خوردن غصه و كردم گريه جاي به حاال. گرفتنه

 ».ميشه سرد ناهار بيا زود« :گفت زد مي كمرنگي لبخند

 تكان سر بود لبهاش رو كه كمرنگي لبخند همان با كنه پنهان را غمش كرد مي سعي و فشرد مي رو دستم كه حالي در

 .رفت بيرون اتاق از و كرد ول رو دستم و داد

 ارام تونستم بهترمي اينجوري شايد. نداشتم اونا قبول جز اي چاره اينكه و كردم فكر سحر حرفهاي به اتاق سكوت در

 .بگيرم

 تونست مي. بود بهتر نسبت به روز چند اين در سعيد و گذشت مي ازعمل روز سه. رفتيم سعيد مالقات به ناهار از پس

 مي كار انجا او كه شده بستري بيمارستاني در اينكه حتي. اوست دكتر كامران دانست نمي هنوز اما ، بزنه حرف خوب

 رو ماجرا سعيد اگه گفت مي.بود موافق و بود كرده قبول هم او و نگه سعيد به چيزي بودم خواسته كامران از من. كنه

 .بود كامران ضرر به اين و كنه كند رو درمان روند خوره مي كه اي غصه و ميشه وارد بهش كه هيجاني با ممكنه بفهمه

 كسي چه دونيد مي شما ، مادر«: گفت. بود سحر دست از ميوه اب ليوان گرفتن حال در اون. دوختم سعيد به را نگاهم

 ».داده رو عمل پول

 .دوختم مادر به را نگاهم خونسردي با نشه فاش چيزي اينكه براي. كرديم نگاه هم به سحر و من حرف اين با

 ».مگه چطور. خير ادم يه خوب« :گفت مادرم

 ».كيه بدونم خوام مي فقط...طوري همين« :گفت سعيد

 كار كه اينه مهم. باهش كسي چه كنه مي فرقي چه« :گفت باشد خونسرد كرد مي سعي كه حالي در و زد لبخندي سحر

 »سعيد؟ راحتي اينجا. بگي خودت از بهتره حاال. كرده بزرگي

. بشه خراب اينجا خواد مي دلم ري مي وقتي اما. خوبم باشي كنارم تو وقتي تا« :گفت و دوخت سحر به را نگاهش

 ».كنم پر رو ام تنهايي انها ياداوري با شدم تنها وقتي تا بسپرم خاطر به رو اي لحظه لحظه كنارمي وقتي تا دارم دوست

 تنها. ميشه كننده خسته برام چيز هم تو بدون اما ، شادم هستم تو كنار وقتي منم« :گفت و اورد لب بر لبخندي سحر

 ».كنم پر رو ام تنهايي انها اوري ياد با شدم

 بده قول.  ميشه كننده خسته برام چيز همه تو بدون اما شادم، هستم تو كنار وقتي منم« :گفت و اورد برلب لبخندي سحر

 ».پيشم بياي و بشي خوب زود
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 به نگاهم.  مهربونش هاي خنده با انداخت مجيد ياد مرا پرمعنا لبخند اين. بود عشق از پر كه لبخندي.  زد لبخند سعيد

 ».بشي پرستارم بده قول اما ، باشه« :گفت و امد در سعيد صدايي. شد محو كه بود لبخند ان

 ».دم مي قول باشه« :گفت و كرد اي خنده سحر

 را وجودم تمام مجيد خالي جاي. نديدم را او برگشتم وقتي اما. كردم حس خودم كنار را مجيد اي لحظه اونا ديدن با

 .نگفت چيزي وديگر كرد سكوت من حال ديدن با سحر. بشه جمع چشمانم در اشك شد باعث و لرزاند

 كو؟ فراري مجيد يان پس ، شقايق« :گفت بود شادي از پر صدايش كه حالي در ، باشه متوجه اينكه بدون سعيد

 »فراري؟«: پرسيدم كردم تعجب فراري كلمه شنيدن از اما. ريخت فرو قلبم مجيد نام شنيدن با

 از اون.  افتاده بيماري بستر توي ، عزيزش زن برادر ، قديميش دوست انگار نه انگار. ديگه اره« :وگفت كرد اي خنده او

 مي راست ديدي نه، جنه،بگيد مثل گم مي وقتي. نيامده هنوز كه امروز از اينم و بود پيشم دقيقه چند فقط كه ديروز

 ».گم

 ».كنه نمي فراموش را تو گرنه و اومده پيش مشكلي براش شايد.اد مي البد« :گفتم و زدم لبخندي زور به

 ».گفت مي تو به البد داشت مشكلي اگه نيامده؟ چرا پس. بيمارستان اي مي نگفتي بهش تو مگه« :گفت سعيد

 ديروز. كاره سر االن اون نكن فراموش...مادر« :گفت و امد كمكم به مادرم. بگويم چه دانستم نمي و بودم شده دستپاچه

 ».بياد ندادند مرخصي بهش امروز شايد. بود گرفته مرخضي زور به اومد ديدي كه هم

 .كردم نگاه سعيد به و شد راحت خيالم

 ون باا. بكشه هم رو من جور بايد بيچاره. است اداره توي االن نبود يادم ، مادر شماست با حق« :گفت و كرد اي خنده او

. بزنه من به سري بياد بگو اومد كه شب ، شقايق. بره دستشويي به بيچاره اون بده اجازه نكنم فكر داريم ما كه رييسي

 ».شده تنگ براش دلم

 ».باشه« :گفتم و دادم تكان را سرم

 وشقايق من فقط كردم فكرمي« :گفت رسيد مي نظر به شوخ كمي كه صدايي با كرد مي نگاه سعيد به كه حالي در سحر

 ».بله شماهم اينكه مثل اما ، شيم مي ديوونه نبينيم رو همديگر روز يه اگه كه هستيم

 هم به هم مجيد و من داريد عالقه هم به شقايق و تو كه طور همون ، خانم كردي فكر چي پس« :گفت و خنديد سعيد

 داماد اون ديگه حاال ضمن در...مونيم مي همديگه براي برادر تا دو مثل همكاريم و دوست اينكه بر عالوه. كرديم عادت

 » .شده بيشتر هم ب مون عالقه و رفاقت و شده ما خانواده
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 كنار را خودم سريع. آد مي بند نفسم داره كردم احساس و گرفتم آتيش حرفها اين شنيدن با من اما. كرد سكوت سحر

 فكر هنوز كه سعيد بيچاره. شد خراب و داشتيم خوبي هاي برنامه چه خدايا. كردم باز آخر تا رو اون و رساندم پنجره

 .بستم را پنجره و كشيدم عميق نفس چند دهم فرو رو بغضم اينكه براي. شه مي ما خونواده داماد مجيد كرد مي

 خواهش و رفت خودشون ي خانه به سحر. برگشتيم خانه به و كرديم خداحافظي سعيد از شد تموم مالقات ساعت وقتي

 در را خودم مادر متعدد هاي سوال از كردن فرارا براي روزه چند عادت طبق. بيايد آنجا به كه نپذيرفت را مادرم و من

 .كردم حبس اتاق

 رو گوشي. رفتم تلفن سمت به دادن جواب براي ناچار به. آورد خود به مرا تلفن زنگ صداي كه نگذشت چيزي

 ».بله«: گفتم و برداشتم

 ».عزيزم سالم«: گفت گوشي پشت از صدايي

 ».سالم«: گفتم نفرت از لبريز صدايي با و شد خشم از پر وجودم تمام ناخودآگاه كامران صداي شنيدن با

 »خوبه؟ حالت«: گفت شادش صداي با او

 »باشم؟ خوب بايد«: گفتم سردي با

 بايد كه باشه مهم برات سعيد شدن خوب اگه! كني نگاه موضوع به چطوري داره بستگي«: گفت شاد صداي همان با او

 ».باشه افتضاح حالت بايد مهمه برات مجيد اگه اما باشه، عالي حالت

 مي. ندارم رو ات حوصله ببين،«: گفتم لرزيد مي نفرت زور از كه صدايي با و شدم تر خشمگين او زدن حرف طرز از

 ».نشي مزاحمم بهتره پس فهمي؟

 صداي شنيدن براي بايد اما گرفته مجيد رو ات حوصله و حال همه دونم مي«: گفت داري طعنه صداي با بار اين كامران

 ».باشي داشته حوصله ذره يه هم عاشق اين

 هدفش كه شه مي پيدا عاشقي كدوم آخه. بدي عذاب منو جوري چه كه اوني فكر فقط تو نه، عاشق«: گفتم لحن همان با

 ».باشه محبوبش دادن عذاب فقط

 مي آتيش منو زدناش زبون زخم با و كنه قبول منو عشق شه نمي حاضر كه هموني«: گفت اي رنجيده صداي با كامران

 ».زنه

 در حرفها آن همه. بود كرده خرد را او و بود زده مجيد به كه نيشداري حرفهاي تمام و افتادم ديروز ي صحنه ياد باز

. زدي مجيد به تو كه باشه زخمي از بدتر من زبوناي زخم كنم نمي فكر«: گفتم. كرد تحريك را بغضم و كرد صدا گوشم
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 كنم، حس رو دردها تموم بايد دركش براي هم هنوز. بود خارج من ظرفيت از كه شنيدم چيزايي بيمارستان توي ديروز

 ».كرده داغون منو كه همينه

 »درسته؟ شنيدي، را ما حرفهاي ديروز تو پس«: گفت بود فهميده را منظورم كه كامران

 كه كنم مي افتار مجيد به اما شدم داغون حسابي و شنيدم رو همه آره،«: گفتم داد مي فشار را گلويم بغض كه حالي در

 ب.كرد دفاع من از و ايستاد تو مقابل طور اون داشت من به كه پاكي عشق خاطر به و من خاطر به

 ».كنه گدايي من از رو عشقش خواست ناتواني و عجز با بلكه نكرد ايستادگي مقابلم اون«: گفت تلخي به كامران

: گفتم لرزيد مي صدايم كه حالي در. بزند حلقه چشمانم در اشك شد باعص و فشرد را گلويم قبل از تر سخت بغض

 شكست من جلوي اونو نكن سعي ديگه. داره ارزش برام و كافيه من براي اين. خودش براي نه اما كرده، التماس شايد«

 حق از گذشتن با اون. كرده حقت در مجيد كه فداكاريه خاطر به فقط هستي، برنده تو االن اگه چون بودي نشون خورده

 فراموش وقت هيچ اينو. بده تو به رو بازي اين آخر امتياز شد حاضر دوستش بهترين موندن زنده خاطر به و خودش

 .كردم قطع را گوشي »فهميدي؟. نكن

 كامران البته بود؟ نرفته هميشه براي مگه. كردم دفاع مجيد از اون جلوي چرا دانم نمي. بودم عصباني خيلي دستش از

 بي كه مجيد عاشقانه زاري و عجز فهماندم مي بهش بايد. شدم مي آرام تا گفتم مي او به رو حرفها اين بايد. بود حقش

 را نفرتم آتش جوري اين. كرد مي خرج من محبت و عشق خريد براي او كه پوليه از تر باارزش برايم بود فقير و پول

 .كردم مي خاموش

 بگو يا سحر پيش برو يا نموني، خونه تنها بهتره هم تو امامزاده، رم مي«: گفت مادرم كه بود شده تمام مان صبحانه تازه

 ».بنويس يادداشت اميد براي رفتي اگه فقط. اينجا بياد اون

 ».كن دعا منم براي مادر،«: گفتم و كردم نگاه او به بعد و» .باشه«

 كار اين علت بفهمم هم خودم شايد. كنم مي دعا برات دخترم، باشه«: گفت كرد مي نگاه من به كه حالي در مادرم

 ».چيه كني مي مجيد با كه اي بچگانه

 ».سالمت به برو فهمي، مي آخرش«: گفتم غمگين لحني با

 .رفت و» .خداحافظ باش، خودت مواظب«: گفت و داد تكان سري مادرم

 سحر خانه به و شدم حاضر خاطر همين به. بود آور زجر برام خانه تنهايي. كردم گوش شد حاكم يكباره كه سكوتي به

 را اميد. نكردم قبول ناهار صرف براي را آنها اصرار و برگشتم خانه به ظهر از پيش اما ماندم، او پيش ساعتي چند. رفتم
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. شدم ميخكوب سرجايم او ديدن با. ديدم رو مجيد مادر كه بودم نرسيده سركوچه هنوز. برگشتم خانه به و كردم بهانه

 طرفش به سست قدمهاي با بنابراين. بود ديده مرا چون بود، فايده بي اما. كنم پنهان ديدنش از رو خودم خواستم مي

 ».عظيمي خانم سالم«: گفتم باشد آرام كردم مي سعي كه صدايي با ايستادم مقابلش وقتي. رفتم

 ».نبودي خانه آمدم عزيزم، سالم«: گفت اي گرفته صداي با و زد رنگي كم لبخند او

 ».خونه بريم بفرماييد سحر، خونه بودم رفته«

 »چطوره؟ سعيد حال... ممنونم نه،«: گفت غمگين صداي همان با او

 ».خوبه«

 ».كنيد مي عمل اونو كي«

 ».جمعه شايد«

 اما بگه، چيزي خواست مي انگار. دوخت من به رو غمگينش نگاه و» .شه مي خوب كه انشاءاهللا«: گفت و داد سرتكان او

 »افتاده؟ اتفاقي«: گفتم كند مي دست آن دست اين شدم متوجه وقتي. كنه شروع كجا از دانست نمي

 »افتاده؟ اتفاقي مجيد و تو بين«: گفت كرد مي نگاهم كه طور همان

 بگو، من به شده چيزي اگه«: پرسيد ديد مرا حال كه او. نداشتم رو سؤالي چنين شنيدن انتظار. خوردم جا او سؤال از

 »شده؟ چي بگو تو. زنه نمي حرف يعني... ده نمي جواب پرسم مي مجيد از هرچي

 مجيد براي اتفاقي چه بدونم كجا از بايد يعني... دونم نمي من«: گفتم دادم مي نشان خونسرد را خودم كه حالي در

 ».افتاده

 نمي چيز هيچ دونم مي. شناسم مي خوب رو پسرم من شقايق، نگو دروغ من به«: گفت و كرد نگام تر دقيق مجيد مادر

 »ببيني؟ رو مجيد خواي نمي ديگه چرا بگو. تو جز باشه كرده ساكت و غمگين قدر اين اونو تونه

 دانست؟ مي كجا از. كردم نگاهش تعجب با

. چيه قضيه بگو خدا تورو. شناسم مي رو پسرم و مادرم يه من دخترم،«: گفت بود ديده من چشمان در را تعجب كه او

 بگو زنه، نمي هم حرف و آد مي خونه به دير شبا. خوابه مي درست نه ن خوره مي غذا درست نه مجيد روزه چند االن

 »چيه؟ جريان
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 از را او حقيقت از بخشي گفتن با شايد. سوخت برايش دلم. بود منتظر او. بگم توانستم مي چي. برگرفتم او از رو نگاهم

 نمي كنيد باور اما... اما كنم، مي درك رو مجيد حال من«: گفتم كنم نگاهش اينكه بدون بنابراين. آوردم مي در نگراني

 ».بهتره طوري اين. بگيريم فاصله هم از بهتره. كنم ازدواج او با توانم

 كار اين با و حساسه خيلي اون. شناسي مي من از بهتر اونو خودت كه تو ؟ چي واسه آخه«: گفت نگراني با مجيد مادر

 معذرت ازت گفتم شب اون من كه حرفيه خاطر به اگه نكن، حقش در رو رحمي بي اين دخترم. بكشه خودشو ممكنه

 ».دونستم نمي رو ماجرا حقيقت قسم خدا به. خوام مي

 .كنم مقاومت بودم مجبور هم باز اما نشست چشمام در اشك از اي حلقه و فشرد را گلويم بغض مجيد مادر حرفهاي با

 دارم من... من. نگرفتم دل به اي كينه شما شب اون حرف از من عظيمي، خانم«: گفتم لرزيد مي صدايم كه حالي در

 ».كنم ازدواج اي ديگه كس با خوام مي چون كنم، فراموش رو مجيد كنم مي سعي

... دادي مي بازي اونو داشتي مدت اين تو تو، پس«: گفت ناباور و نگران صداي با و وارفت يخ مثل حرف اين شنيدن با

 و كرد مكثي بعد گرفتي، بازي به اونو تو كه عشقي حيف داشت، دوستت صادقانه چه كه من مجيد بيچاره. شه نمي باورم

 و بيا بار يه بار، يه فقط كني؟ مي ظلم اون حق در چرا شدي؟ سنگدل قدر اين چرا تو«: گفت داري بغض صداي با بار اين

. زنه نمي حرف هيشكي با خونه تو اون. شي مي منصرف تصميمت از و سوزه مي براش دلت مطمئنم موقع اون. ببين اونو

 آد مي درمونده و خسته شه مي روشن هوا وقتي و خيابان و كوچه به زنه مي ها ديوانه مثل شبا. ره نمي هم اداره حتي

 ».بياري در وضعيت اين از اونو توني مي تو شقايق،. كنه مي حبس اتاقش تو خودشو و خونه

 تونم نمي من... متأسفم«: گفتم دادم مي قورت سختي به رو بغضم كه حالي در. شدم مي خفه داشتم مجيد حال شنيدن با

 »...بايد اون. كنم كاري مجيد براي

 مي بازي به اونو روز هر كه نيست بازي اسباب دل خدا به«: گفت و كرد قطع رو حرفم عصبانيت با بار اين مجيد مادر

 مي كارو اين اون با چرا آخه. گذري مي كنارش از ها غريبه مثل روز يه و ميري مي مجيد براي براي روز يه. گيري

 »آره؟... كشيد برات كه عذابي و سختي همه اون جواب بود اين... كني

 من براي مجيد نبودن دانست مي كاش. دانست مي را حقيقت كاش. بدهم نداشتم جوابي اما دوختم، او به را نگاهم

 برو بري؟ خواي مي«: گفت بغض باهمان او برم خواستم تا و انداختم پايين را سرم. دونه نمي هيچي اون حيف اما مرگه،

 و كردي خاموش اونو دل شمع تو شكستي، منو پسر دل تو بدون اينو اما بشي، خوشبخت اميدوارم. كن ازدواج و برو

 رو دامنت روز يه مجيد آه باش مطمئن اما نكردي، توجهي مادرم يه كه من خواهش به... كردي دار جريحه رو غرورش
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 ترك با و كردي پسرم با كاري چه بفهمي وقت اون اميدوارم فقط. بيني مي كردي اون با كه رو كاري تقاص و گيره مي

 ».برو... بري خواي مي اگه حاال. آوردي سرش باليي چه كردنش

 حق شما«: گفتم لرزاني صدايي با و كردم نگاه او به آلود اشك چشماني با بود گرفته بغضم او نفرين از كه حالي در

 هيچ و دارم دوست رو مجيد هنوز من...  من كنين، مي اشتباه دارين بدونيد اما. بگيد من به خواست دلتون هرچي داريد

 رو جدايي اين علت بخواين اون از بپرسيد، مجيد خود از بدونيد رو كارم دليل خوايد مي اگه نكردم، بازيچه اونو وقت

 فقط. كشم مي عذاب منم كشه، مي عذاب مجيد كه قدر همون چون نكنيد، نفرين منو دليل بي خدا رو تو اما بگه، براتون

 برام نفرين جاي به خوام مي ازتون. دادم مجيد و شما به كه سرهايي درد تمام خاطر به. ببخشيد منو كنم مي خواهش... 

 مقابلش از سريع و» .خداحافظ«: گفتم و برگرفتم كرد مي گريه داشت كه او از رو نگاهم و» .كنيد دعا... فقط. كنيد دعا

 .شدم دور

 ».كن صبر خدا تورو... كن صبر شقايق«

 .كردم گريه و نشستم زمين روي در پشت. بستم محكم را در و رفتم خانه سوي به دوان دوان او به توجه بي

 به اميد وقتي. بخشيد شدت رو ام گريه مجيد زار حال توصيف. بود سخت برام بزنه رو حرفها اين مجيد مادر اينكه باور

 مي گريه داري شده چي شقايق، آبجي«: گفت ديد مرا وقتي. كردم مي گريه و بودم نشسته حياط در هنوز من آمد خانه

 »كني؟

 گريه كه من جان، اميد نشده چيزي«: گفتم و زدم لبخندي او به كردم مي پاك را اشكهايم كه حالي در و شدم و متوجه

 ».كردم نمي

 براي شايدم يا... شده تنگ سعيد داداش براي دلت البد خيسه، چشمات ولي«: گفت و كشيد چشمهايم به دستي او

 ».نديديش روزه چند كه مجيد داداش

: گفتم كردم مي گريه آرام كه حالي در و گرفتم آغوش در را اميد. شد جاري چشمام از اشك باز مجيد نام شنيدن با

 ». شده تنگ دلم هردوشون براي«

 :گفت كرد مي پاك را اشكهايم كه حالي در و كشيد بيرون بغلم از را خودش اميد

 ».ببينمش بري مي امروز منو. سعيد داداش براي خصوص به شده، تنگ براشون دلم منم آبجي، نكن گريه«

 ».بخوريم ناهار بريم پاشو حاال. برمت مي آره،«: گفتم و زدم لبخند

 .آمد آشپزخانه به من دنبال و» .برم مهربونم آبجي قربون: گفت و بوسيد را صورتم شادي با و خنديد او
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 وقتي. بود رفته بيمارستان به امامزاده از يكراست هم مادرم. رفتيم بيمارستان به اميد و سحر و من سعيد، مالقات وقت

 .شد جمع چشمانش در اشك او ديدن با سعيد. كرد گريه و انداخت بغلش به خودشو ديد رو سعيد اميد

 .شدم خوشحال خيلي بود رفته سعيد مالقات به گذشته شب مجيد فهميدم وقتي

 مادر حرفهاي پيش حواسم تمام من اما. بوديم فيلم تماشاي مشغول و بوديم نشسته اتاق در هرسه شام از بعد شب آن

 غرق كه من به رو مادرم شد تمام فيلم وقتي. نماند پنهان مادرم ديد از اين. نبودم جمع در حضورم متوجه و بود مجيد

 »نه؟ بود، قشنگ«: پرسيد و كرد بودم فكر

 »بود؟ قشنگ چي«: گفتم و آمدم خودم به مادر صداي با

 »كجاست؟ حواست گم، مي فيلمو«: گفت و كرد اشاره تلويزيون به مادرم

 .فرورفتم فكر به باز و» .بود قشنگ آره«: گفتم و زدم لبخندي

 »بود؟ چي امروز جريان شقايق،«: گفت و كرد جدي رو لحنش من حال ديدن با مادرم

 »چيه؟ منظورت«: گفتم و كردم نگاهش نگراني با

 »چي؟ خاطر به. كردي مي گريه داشتي تو آمده مدرسه از وقتي گفت اميد«

 ».نداشت خاصي دليل«: گفتم و برگرفتم او از را نگاهم

 مجيد با خواي نمي گي مي تو. شنيدن دروغ من يا بودي بلد گفتن دروغ تو يا كاش«: گفت و كرد نگاهم تر دقيق مادرم

 »شده؟ چي بگو ، مادرجون. ريزي مي اشك اون از جدايي براي وقت اون كني، ازدواج

 ».ندارم دوست... اونو ديگه فهميدم فقط هيچي،«

 كلمه توني نمي هنوز. بزني گولم حرفها اين با باشي خواسته كه ام بچه من كني مي فكر«: گفت دقيق نگاه همان با مادرم

 توني نمي تو. لرزه مي صدات آشكارا او از زدن حرف موقع. ببري كار به درست مجيد مورد در رو ندارم دوست

 داري دوستش هنوز گه مي حرفاته تو كه حرارتي آري مي زبون به اونو اسم وقتي. كني عوض او به نسبت رو احساست

 ».بگذاري تنهاش خواي مي چرا پس. هستي عاشقش و

 از پر درده، از پر دلم من دخترم،«: گفت ام كرده سكوت ديد كه مادرم. بود آتيش از پر دلم. انداختم زير را نگاهم

 بدونم منم تا بگو. ده مي عذاب منو اين. داري آتيش از پر دروني آروم چهره اون پشت كه هستم نگران اما است، غصه

 »چته؟
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. دارم غصه خيلي مادر، پره خيلي دلم«: گفتم بغض از گرفته صداي با. شد جمع چشمانم در اشك و فشرد را گلويم بغض

. تركه مي غصه همه اين از داره سرم. مونده تنم به روز چند اين خستگي هنوز دونه، نمي خودم جز هيشكي خرابمو حال

 ».بخوريد غصه دونستنش با شما كه بزنم حرفي خوام نمي من

 ».خورم مي غصه بيشتر جوري اين و شم مي ديوونه نگي اگه«: گفت و گرفت را دستم مادرم

 ».نكنيد سرزنشم فقط اما... گم مي بهتون مادر،«: گفتم و دوختم او به را نگاهم

 ».دخترم دم مي قول«: گفت و داد دستم به فشاري مادرم

 ».بدم دست از رو مجيد شدم مجبور سعيد خاطر به من«: گفتم كردم مي نگاهش كه درحالي

 ».گي مي چي بفهمم تا بزن حرف درست چي، يعني«: گفت نگراني و تعجب با مادر

 اگه كه گفت كامران... متونستيم كه ديدي خب كرديم، مي جور پول بايد سعيد عمل براي«: گفتم. شد سرازير اشكم

 كردم، قبول منم. پردازه مي رو مخارجش تمام و كنه مي عمل رو سعيد مقابل در اونم كنم عروسي اون با بشم حاضر

 ».كنم ازدواج كامران با شدم حاضر منم. مرد مي داشت سعيد. نداشتم اي چاره يعني

... بودي تو خير آدم اون... پس«: گفت اي بريده بريده صداي با. كرد مي نگاه مرا ناباوري با و بود زده خشكش مادرم

 ».بكني كاري همچين شدي حاضر چي براي تو...  تو... غيرممكنه... محاله اين اما

 فقط نبايد من. زشه مي پرپر چشمام جلوي داره ببينم تونستم مي چطور... برادرمه اون خوب«: گفتم خراب حال همون با

 من... دشواري و سخت شرايط چه بودم، شرايطي چه در من بفهمي تا بذاري من جاي خودتو بايد تو مادر. كردم مي نگاه

 ».كنم قبول رو كامران پيشنهاد اينكه جز نداشتم اي چاره

 مي من به داري حاال وقت اون و دادي جواب كامران به روزه چند االن«: گفت بود سرازير اشكش كه حالي در مادرم

 ».گي

 ».بشي ناراحت خواستم نمي چون نگفتم، عمد به«: گفتم و فشردم رو دستش

 ».سوزوندي عمر آخر تا رو خودت تو. كردي ظلم خودت حق در اما«

 به نتونم ديگه شايد كردم، پشت باشم داشته تونستم مي كه خوشبختي به شايد مادر، نه«: گفتم و دادم سرتكان بغض با

 ببينم شما و سحر كنار در دوباره اونو كه همين... كافيه برام شه مي خوب سعيد كه همين اما برسم، آرزوهايم و مجيد

 سعيد كدوم براي شبا ديگه. كنم نگاه شما چشماي به تونستم نمي وقت هيچ من اومد، مي سرش باليي سعيد اگه. كافيه
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 و غم همه اين بگو. كردم درستي كار كه بگو مادرم. شدم مي بيدار خواب از برادر كدوم خنده با صبحها كردم، مي گريه

 ».ارزه مي سعيد بودن به غصه

 اين بتونه سعيد اميدوارم دخترم، كردي بزرگي كار تو« گفتك كرد مي گريه كه حالي در و فشرد آغوشش در مرا مادرم

 ».كنه جبران رو تو فداكاري

 من. بود هايم گريه براي امني گاه تكيه اينجا سعيد سينه از بعد انگار. كردم گريه و چسباندم مادر سينه به رو سرم

 در كه كردم گريه قدر آن. موندم مي بغلش تو ابد تا خواست مي دلم. كند آرامم كرد مي سعي مادرم و كردم مي گريه

 .رفتم خواب مادرم آغوش

 15 فصل

 او به چيزي خواستم مادر از برويم سعيد ديدن به اينكه از پيش. كردم مي سبكي احساس شدم بيدار وقتي صبح روز آن

 از بعد بود خوب حالش رفتيم سعيد ديدن به وقتي. كرد قبول مادرم. نزند او به حرفي او شدن خوب تا حداقل نگه،

 با راهرو در كه بوديم صحبت درحال. كردم تعريف سحر براي را پيش روز ماجراي شد تمام مالقات ساعت اينكه

 ».شد روشن شما زيباي جمال به چشممان ما عجب چه به، به«: گفت و زد لبخند من ديدن با. شدم رو به رو كامران

 .كردم سكوت و برگرفتم او از را نگاهم

 »!بگيري من از سراغي اينكه بدون ري مي و آي مي جوري همين«: گفت دوباره كامران

 »خوبه؟ حالش سعيد«: پرسيدم سردي لحن با او حرف به توجه بدون

 ».بينه مي رو شما روز هر چون بهتره، كه من از كم دست خوبه، حالش«: گفت و داد تكان سر او

 »كنيد؟ مي عملش كي«: گفت سحر

 ».من اعتماد و داره شقايق به بستگي اين«: گفت و دوخت من به را نگاهش كامران

 ».كني عمل اونو كردي قبول تو چيه؟ منظورت«: گفتم نگراني با

 و بيايي محضر به بشي حاضر قبلش تو كه صورتي در كردم قبول من«: گفت هميشگي مسخره لبخند همان با كامران

 ».كنيم عقد دوباره

 .كردم سكوت و انداختم پايين را سرم

 ».كنم يادآوري رو چيزي نباشه الزم ديگه كردم مي فكر«: گفت محكمي صداي با كامران

 »كي؟ بگو فقط هستم، قولم سر من چون نبود، تو يادآوري به احتياج«: گفتم بود پايين سرم كه طور همان
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 قدر اين كه حاال«: داد ادامه و كرد مكثي و» .باشي شده خوبي اين به دختري تو كه محاالته از اين«: گفت و خنديد كامران

 ».قبوله چهارشنبه، براي ذارم مي قراررو شدي كن گوش حرف و خوب

: گفتم كامران به بدم راه خود به ترديدي ترين كوچك اينكه بدون. انداخت زير را سرش او. كردم سحر به نگاهي

 .كردم نگاه او به بعد» .قبوله باشه،«

 ».عاليه خوبه، خيلي«: گفت خنده با و درخشيد چشمانش در رضايت برق

 كن سعي پس. شه مي عزا به تبديل شادي اين نشه، خوب سعيد اگه«: گفتم بودم اش خوشحالي شاهد كه طور همان

 ».بشه انجام خوبي به عملش

 خيلي من براي اين. بشي خوشحال تو و بمونه زنده تا دم مي نجات اونو من«: گفت و دوخت من به نگاهشو كامران

 ».بخندي بازم تو كه داره ارزش

 .برگشتم خانه به بقيه همراه و گذشتم كنارش از حرفش به اعتنا بدون و برگرفتم او از را سردم نگاه

 كشد مي باعث و داشتم احتياج بهش خيلي كه چيزي بخوابم، خواست مي دلم فقط كنم، فكر چيزي به خواستم نمي شب

 دلم و بود ابري هوا شدم بيدار خواب از وقتي صبح. برد خوابم سريع بستم را چشمهايم وقتي. نكنم فكر چيزها خيلي به

 بود مانده روز يه فقط. كرد مي ام ديوانه داشت بعد روز فكر. وزيد مي سردي باد. رفتم پنجره كنار. بود گرفته حسابي

 هم به دوباره مجيد و من و بشه پشيمون كامران كه بيفته اتفاقي يا بده رخ اي معجزه شد مي كاش. آرزوهام مرگ تا

. داشت را مجيد مهرباني از كمي كاش. كردم مي فكر كه بود اوني از تر ظالم كامران چون شد، نمي كه حيف اما برسيم،

. شد تموم ما ماجراي زود چه خدايا، آه. باشه داشته دوست مرا توانست نمي مجيد مثل كس هيچ اما او، عشق از ذره يه

 .كردم مي را فكرش آنچه از خيلي بستي، رو ما عشق دفتر زود خيلي

 با من شقايق،«: گفت بودم ايستاده پنجره كنار كه من به رو بود كرده سرش را چادرش كه حالي در مادرم موقع همان

 »آيي؟ نمي تو. كنم تهيه لباس براش بايد و است نزديك عيد. كنم خريد رم مي اميد

 ».برين شما ندارم، حوصله نه،«: گفتم بودم خودم عالم در كه حالي در

 »خواي؟ نمي چيزي«: گفت مادم

 ».ممنون نه،«: گفتم حال همان در

 .رفتند اميد با و» .خداحافظ باش، خودت مواظب پس«
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 عيد اما بود، شادي از پر او براي هميشه عيد. دويد مي مادر دنبال خوشحالي چه با اميد. دوختم حياط به را نگاهم باز

 براي تلخي و شكست جز امسال عيد اما. بود نيفتاده اتفاقها اين از كدام هيچ پيش سال. بود آور عذاب من براي امسال

 .دادم نمي آن رسيدن به اهميتي دلي همين به نداشت هيچ من

 توانست مي كسي چه پس بود، رفته تازه كه مادرم. كردم تعجب. درآمد صدا به خانه زنگ كه بود يازده ساعت حدود

 به چشمم اميد و مادر جاي به و رفتم در سمت يه برگردانده خانه به را آنها سرد هواي شايد اينكه خيال به. باشد

 ».دخترم سالم«: گفت و زد لبخند من ديدن با كه افتاد قيافه خوش و متشخص پيرمردي

 »بفرماييد؟ سالم،«: گفتم تعجب با

 »صبوري؟ خانم منزل«: گفت بود برلبانش لبخند كه درحالي

 »شما؟ بله،«: گفتم و شد دوچندان تعجبم بار اين

 ».درخشان كامران پدر هستم، درخشان فريدون من ببخشيد، آه،«: گفت و شد تر پررنگ او لبخند

 كرد تر گشاده را لبخندش ديد، مرا حيرت كه او. كرد مي كار چه اينجا او ، من خداي كردم، نگاهش ناباوري و حيرت با

 »تو؟ بيام تونم مي«: گفت و

 داخل به را او و» .بفرماييد البته، بله،«: گفتم گيجي با و كردم جور و جمع را خودم سريع بودم، آمده خودم به تازه كه من

 .كردم راهنمايي

 خوش«: گفتم. بودم متعجب هنوز كردم تعارفش ميوه و گذاشتم مقابلش را چاي وقتي. بودم گيج او آمدن از هنوز

 ».آمديد

 انتخابش به كه راستي. باشد تو ديوانه كه دم مي حق كامران به«: گفت كوتاه مكثي از پس. كرد نگاهم كامران پدر

 ».كنم مي افتخار

 چايتان«: گفتم بحث كردن عوض براي. بود پسر همان پدر كه الحق. انداختم پايين را سرم و شدم سرخ او تعريف از

 .كشيد سر را چايش و» .متشكرم«: گفت و زد لبخند» .كنيد ميل. شه مي سرد

 »داري؟ سال چند«: گفت و شد خيره من به گذاشت زمين را فنجانش وقتي

 ».سال هجده«

 ».آمدم اينجا چي واسه و گم مي چي من كه بفهمي توني مي پس خوبه،«: گفت و داد تكان سر او
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 عشق از خواد مي كه هستم پدري من«: گفت آرامش از پر صدايي با و شد خيره من به دوباره. كردم نگاه او به نگراني با

 ازش وجود تمام با و ببينم برده پسرمو هوش و عقل كه رو اوني نزديك از تا اومدم قبلش اما بزنه، حرف پسرش

 ».بخوام معذرت

 »چي؟ براي عذرخواهي«: گفتم گيجي همان با و كردم تعجب ديگر بار

 نمي من كن باور... كرده بدرفتار تو با دونم مي. تو با كامران رفتار خاطر به«: گفت شرمگين لحني با و كشيد آهي

 تو از او جانب از من و نكرده درستي كار كامران. انداخته دردسر به هم رو تو بيچاره دوست حتي و ربوده را تو دونستم

 ».كنم مي عذرخواهي

 كامران راستي به اگه كنه، نمي دوا من از دردي هيچ شما عذرخواهي«: گفتم اي رنجيده صداي با و انداختم پايين را سرم

 ».رحمه بي خيلي اون. داشت برمي خودخواهيش و لجبازي از دست من خاطر به داشت دوست رو من

 شرايط چه از اونو دوني نمي تو داره، دوستت اون. نيست رحم بي اون دخترم، نه«: گفت نگران لحني با كامران پدر

 ».كن درك اينو داره، احتياج تو به او... دادي نجات دشواري و سخت

 شما پسر اما داشتم، احتياج اون به منم داشتم، دوست رو كسي منم«: گفتم و شد درد از پر دلم مجيد آوردن ياد به با

 ».كرد ترك منو پريشون و شكسته دلي با ولي بود، محتاج من به اونم... گرفت ازم اونو

 بدون ولي دونم، مي رو چي همه من دخترم،«: گفت دردمند باصدايي شد مي بلند جايش از كه حالي در كامران پدر

 مانند و كرد مي حبس اتاقش تو خودشو مدت تمام داد دست از رو خواهرش وقتي. داره احتياج تو محبت به كامران

. اون جاي بذار را خودت اما نه، يا گفته برات رو اينا دونم نمي. بود شده ديوانه اون. كشيد مي سرك سو هر به ها ديوانه

 داشت كامران. بودند او هستي تمام كه كساني... داد دست از سال يك عرض در رو خواهرش هم و رو مادرش هم اون

 رو او داشتم تصميم برگردونم، اولش حالت به رو او دوباره توانستم تا كردم سعي خيلي شد، مي پرپر چشمام جلوي

 او در تحولي يكدفعه اما. گشت برمي قبلش سال چهار حالت به داشت دوباره چون بفرستم، خارج به تحصيل ادامه براي

 شد مي خارج خانه از روز هر. بود شاد هم او و خواستم مي اونو شادي اما است، عت چه به تحول اين دونستم نمي. ديدم

 رو عشق وجود احتمال هرگز اما افتاده، اتفاق يه زدم حدس. پيش روز از تر خوشحال روز هر. گشت برمي غروب و

 ولي شده، عاشق كه فهميدم مي بايد. كرد مي اشتباه اما كنه، قبول رو كسي توانست نمي وجه هيچ به اون چون دادم، نمي

 خارج ره او اينكه خيال به كردم، قبول هم ساده من. بره خارج به دوباره خواد مي گفت پيش ماه چند اينكه تا... نفهميدم
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 نمي.  دزديده رو شما و آمده ات بيچاره دوست اون و تو سراغ او اينكه از غافل اما شدم، خودم زندگي سرگرم و رفته

 ».بود كرده اي احمقانه كار اما بوده، چه او كار اين علت دونم

 كردن تميز موقع. فهميدم رو ماجرا تمام ديشب اينكه تا«: گفت دوباره و كشيد آهي. كردم نگاه او غمگين چشمهاي به

 دنيا تمام انگار شدم، حالي چه دوني نمي خواندم رو تو اسم و ديدم رو اونا وقتي. كرد پيدا شناسنامه دو مستخدم او اتاق

 خواستم آمد خونه به وقتي. نكنم داوري پيش كردم سعي كامران آمدن تا اما. شدم مي خفه اشتم و شد خراب سرم رو

 نفهميدم كه شدم عصبي قدر آن حرفها اون شنيدن با. گفت را چيز همه بعد اما رفت، طفره ابتدا. بده توضيح رو جريان

 كامران كردم مي فكر. تو خاطر به اونم. زدم او صورت به محكمي سيلي زندگيم در بار اولين براي و كنم مي كار چه

 مرد يك...  اون. كردن گريه به كرد شروع و زد زانو جلوم كوچولو بچه يه مثل اما كنه، مي قهر من از و شه مي عصبي

 كه كاري كرد، گريه تو خاطر به او بود، مهم خيلي اين و كرد مي گريه داشت كه غروري تمام با... ساله هشت و بيست

. شه نمي فراموشم هرگز. ريخت مي او اشكهاي. كنه گريه كردي مجبورش تو اما. بود نكرده خواهرش و مادر مرگ در

 اونو تو دخترم،. بتركه و كنه سرباز بغض اين سال همه اين از پس شدي باعث تو كردي، كامران حق در بزرگي لطف تو

 رد رو خواهشم كشيده، زجر و ديده درد پدر يه گم، مي بهت دارم من. نكن تركش آگاهانه پس دادي، نجات ناخواسته

 ».نكن

 نمي كه شما آخه...  من...  اما«: گفتم بغض از گرفته صداي با و زد حلقه چشمانم در اشك. فشرد را گلويم بغض كم كم

 من داشتن دوست براي جايي قلبش تو تونه نمي اون... گرفته ازم زندگيمو تمام اون. كرده كار چه من با اون دونيد

 ». گرفته ظلم و كينه رو قلبش تمام چون باشه، داشته

 مورد در طور اين دخترم،«: گفت نگراني صداي با دوخت مي من به را نگاهش كه حالي در و نشست مقابلم كامران پدر

 فقط اون شكسته قلب تو كه بدون اينو. رسيد تو به كه خواست مي عشق فقط بحراني شرايط در اون نزن، حرف كامران

 ».بده اون به رو دلت پس... كرده خرد جور اين اونو كه عشقي تو، به عشق هست، هم عشق نيست، درد

 مرا چيز همه اون بدم، بهش بخوام كه نذاشته باقي برام دلي اون دل؟ كدوم«: گفتم و چكيد چشمانم از اشك قطره چند

 چون نباشيد، اون حال نگران ديگه هم شما. بدم بهش بخوام كه دارم چي ديگه پس... احساسمو قلبمو، دلمو،. گرفته

 االن شد، نمي مريض من بيچاره برادر اگه شايد. شه مي بازي اين برنده خودش قول به و رسه مي اش خواسته به فردا

 ».بودم برنده من
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 اما كرده، كار اين به راضي رو تو شرايطي چه با دونم مي عزيزم، دونم مي«: گفت افسوس با و داد تكان سر كامران پدر

 بازي اين برنده مجيد عشق كه دونم مي و است برنده كه عشقه فقط. اي بازنده نه و دارد اي برنده به بازي اين كه بدون

 ».نشكن رو قلبش و بده جواب كامران عشق به نيست، ديگه اون كه حاال. ارزشه با خيلي اين... بوده

 شكسته اون ظلم با كه من قلب به اما بشكنه، پسرتو قلب خوايد نمي شما«: گفتم لرزيد مي بعض سر از كه صدايي با

 كامران شايد. باشم تفاوت بي تونم نمي من اما بگذريد، مسئله اين كنار از اعتنا بي بتونيد شما شايد نه،. ديد نمي اهميتي

 كردن محبت با تونم نمي من اما. ده مي آزارش موضوع اين هميشه و باشه داده دست از زندگيش تو زيادي چيزاي

 مي وقتي. برادرمه خاطر به فقط كنم ازدواج باهاش حاضرم بينيد مي االن هم اگر كنم، جبران اونو زندگي كمبودهاي

 ».كنم محبت او به هم باز نفرت همه اين داشتن با نخواهيد من از پس لرزونه، مي را وجودم تمام نفرت بينمش

 اي تازه چيز هرروز زندگي«: گفت بود درد و حسرت از پر كه صدايي با و دوخت من به رو غمش از پر نگاه كامران پدر

 و رخساره مرگ مثل بدند، تغيير زندگيتو مسير تونند مي تنهايي به هركدوم كه چيزايي داره، ما كردن غافلگير براي

 زندگي به تا داد قرار اون راه سر را تو سرنوشت دست. داد تغيير رو كامران زندگي اونا هردوي مرگ. همسرم

 مي. بكشي اونو ممكنه نفرت اين با تو ولي بخششه، قابل غير تو به كامران ظلم دم، مي حق تو به من دخترم،. برگرده

 دخترش به آسيبي ترين كوچك وقتي سوزه مي دلش لرزه، مي دخترش براي پدر يه قلب. كني گوش حرفم به خوام

 اي ساده كار شايد كامران از گرفتن انتقام. دادم دست از هميشه براي دخترمو كه من دل حال به واي پس. رسه مي

 شه مي چي من دل تكليف پس زني، مي حرف خودت دل مورد در داري تو دخترم،. آد برنمي داغدار پدر يه از اما باشه،

 اشكي چه ديدي مي و بودي ديشب كاش اما بكشي، اونو ممكنه نفرت اين با تو. پسره يه همين اميدش تمام فقط حاال كه

 بيدار صبح تا شب... شدي مي خبر با من ديشب حال از فقط كاش. نداري دوستش تو اينكه خاطر به فقط ريخت، مي

 كه قيمتي هر به دادم قول خودم به. آمد نمي چشمانم به خواب زارش حال ديدن با. كردم مي فكر او زار حال به و بودم

 و پدرم يه من كردي؟ مي كار چه بودي من جاي تو«: گفت و دوخت من به را نگاهش بعد» .برسونم اون به رو تو شده

 مي كمكش هدفش به اون رسوندن براي كه دادم مي قول بهش بايد. ببينم اونو پريشون حال تونستم نمي. پسرمه اون

 اولين براي كامران. عقل نه گيره، مي دل با رو تصميماتش تمام او. داده قرار زندگيش هدف رو تو عشق كامران. كنم

 جديدي زندگي اول از دوباره و كن فراموش رو گذشته. نكن خراب رو چيز همه پس كرده، انتخاب رو درستي راه بار

 ».بساز



 

 

 كتابخانه نودهشتيا همتيهمتيهمتيهمتيزهرا زهرا زهرا زهرا     | شقايق شقايق شقايق شقايق داغ داغ داغ داغ 

W W W . ٩ ٨ I A . C O M  ٢٤٧ 

 حالي در. نبود شدني فراموش كامران كينه اما سوخت، براش دلم. كردم نگاه او به ريختم مي اشك آهسته كه حالي در

 مي كه من نوبت اما كرد، فراموش رو گذشته بايد شه مي كه شما نوبت«: گفتم آمد مي بيرون گريه ميان از صدايم كه

 دلش كه هروقت تا بايد متنفرم ازت گفتم كامران به چون... بكشم دوش به عمرم آخر تا رو كارم تاوان بايد شه

 درخشان، آقاي نه... كنم گذشت و ببخشم بايد كشه مي عذاب داره من نفرت خاطر به چون اما بده، عذاب مرا خواست

 قبول رو عشقش بايد امامن كنه، گذشت نشد حاضر من بيچاره برادر مريضي خاطر به اون انصافيه، بي اين خدا به... نه

 مي فكر اون او مثل هم شما انگار اما باشيد، كامران از تر عادل شما كردم مي فكر. دارم دوستش كه بگم بهش و كنم

 ديگه ، درخشان آقاي. اشكاله از پر او به من گفتن نه اما نداره، عيبي هيچ شما نظر از كرده من به كه ظلمي هر او. كنيد

 ».نخواهيد چيزي من از كامران داشتن دوست براي اما شه، مي تموم چيز همه فردا چون بخوريد، غصه نيست الزم

 كمي او با كني سعي اينكه جز خوام نمي تو از چيزي من«: گفت كرد مي نگاهم كه حالي در و داد تكان سر كامران پدر

 ».كافيه براش بگي هم زبوني باشي، داشته دوستش نيست الزم. باشي مهربون

 ».بگم دروغ خودم به تونم نمي من... نه«: گفتم و دادم تكان افسوس با را سرم

 رو كتش بعد» .متنفري ازش نگو... نگو هم رو راستش پس«: گفت داشت برمي را كتش كه حالي در و شد بلند جا از او

 از داره دوست كه رو مردي سخته خيلي زن براي دونم مي«: گفت و كرد نگاه اشكم از خيس چشمهاي به و پوشيد

 بدي جوابي خواستي اگه كه بدون اينو اما. كنم مي درك رو تو حال من. كنه ازدواج ديگه يكي با باشه مجبور و بده دست

 نابود فقط كه بده طوري بدي، رو كامران بديهاي جواب خواستي اگه. باشه داشته بخشش جاي كه بده طوري بدي رو

 ».نشه

 .نگفتم چيزي ديگه و برگرفتم او از را نگاهم

 كامران با خورده يه كنم مي خواهش. كن فكر داري كه اوني به پس دادي، دست از داشتي دوست رو كسي تو دخترم،«

 ».كن قبول دردمند پدر يه از رو خواهش اين بيا، راه من

 من وجود تمام كه پسري دار غصه و نگران مادر هم ديروز«: گفتم كردم مي گريه آهسته و بودم ايستاده كه طور همان

 رد را او خواهش برادرم جون نجات خاطر به من نكن، ترك پسرشو كرد خواهش من از... كرد مي التماس من به بود

 خواهش من از داره كرده نابود زندگيمو تمام كه پسري دردمند پدر حاال... خريدم جان به هم رو نفرينش حتي كردم،

 رد رو خواهش اين شده من به كه ظلمي خاطر به و خودم خاطر به بار اين من اما. باشم داشته دوست پسرشو كنه مي

 ».كنم قبول رو اي ديگه كس عشق مجيد عشق جز تونم نمي گم مي شما به و كنم مي



 

 

 كتابخانه نودهشتيا همتيهمتيهمتيهمتيزهرا زهرا زهرا زهرا     | شقايق شقايق شقايق شقايق داغ داغ داغ داغ 

W W W . ٩ ٨ I A . C O M  ٢٤٨ 

 رفتن از پيش. رفت در طرف به حرفي هيچ بدون و داد تكان را سرش بار چند و شد خيره من به نااميدي با كامران پدر

 ».بفهمه چيزي خواد نمي دلم. نگو چيزي كامران به ديدار اين از«: گفت و كرد كوتاهي مكث

 تو از زيادي چيز من دخترم، توست با حق«: گفت آرامش صداي با كرد مي نگاهم كه طور همان. دادم جواب سكوتم با

 بهش بايد فقط... كنه جبران تونه مي مطمئنم من و داره فرصت به احتياج خطاهايش جبران براي كامران. خوام مي

 »باشه؟ بدي، فرصت

» .ممنونم ازت«: گفت و زد لبخند چون بود، او پاسخ سكوت اين انگار. ايستادم صدا بي طور همان و گرفتم او از را نگاهم

 .شدند اتاق وارد اميد و مادر و شد باز مقابلش در كنه باز را در خواست تا و

 اين شقايق؟ شده چي«: گفت تعجب و نگراني با ديد را اشكهايم وقتي. كرد نگاه من به و كرد تعجب او ديدن با مادرم

 »كيه؟ آقا

 با آشنايي از و هستم كامران پدر من«: گفت و شد خم كمي و گذاشت اش سينه به رو دستش ادب رسم به كامران پدر

 ».خوشبختم شما

 »...شما كه افتاده اتفاقي«: پرسيد باز. بود متعجب چنان هم اما شد، آرام مادرم

 چه خوب«: گفت متعجب لحن همان با مادر. نشست دوباره مادرم احترام به هم او. بنشيند تا كرد تعارف او به مادرم

 »؟ بيفته قراره خوبي اتفاق

 طور به پسرم براي رو شما قشنگ دختر اومدم«: گفت و دوخت چشم مادرم به بعد و كرد من به نگاهي كامران پدر

 ».كنم خواستگاري رسمي

 شما نشوني دنبال چقدر دونيد نمي صبوري خانم«: گفت و زد لبخند. كردم نگاه او به و كردم تعجب حرفش اين از

 ».ببينم گلمو عروس نزديك از خودم خواستم. كردم پيداتون تا گشتم

 »... كه شقايق...  آخه ولي«: گفت كرد مي جور و جمع را خودش كه حالي در و زد لبخند مادرم

 هم او«: گفت كرد مي نگاه من به كه حالي در و» .باشه راحت خيالتون«: گفت و كرد قطع را او حرف باز كامران پدر

 ».موافقه

 كامران من كه گفتم مي بهش دوباره بايد و بود نكرده توجهي بودم زده كه حرفي به انگار دوختم، او به را ام خسته نگاه

 .آمد نمي در صدايم چرا اما نكردم، قبول را
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 كرده، خواستگاري رو شقايق كه وقته خيلي شما پسر ولي«: گفت داري طعنه لحن با شد من سكوت متوجه وقتي مادرم

 »!داديد؟ اومدن زحمت خودتان به حاال شما وقت اون

 فرزندانم هميشه من كرده، درست دردسر شما براي خيلي كامران دونم مي«: گفت و فهميد رو مادرم منظور كامران پدر

 خيلي كامران اما بياد، كنار تلخ هاي واقعيت با كه كردم تربيت جوري رو مونده برام كه پسري يك همين يعني... رو

. خوبيه پسر كنيد باور اما كنه، مي كار چه دونست نمي موقع اون... كرده كور چشماشو عشق معروف قول به و حساسه

 كه كنه مي ثابت نزده دست اون به حتي مدت اين در كه همين. كنه ثابت شقايق به رو عشقش تا كرده هركاري اون

 اين به فقط مجدد عقد براي كامران تالش اما اونه، قانوي همسر شقايق هم شقايق االن همين. داشته دوست رو او چقدر

 از كامران رفتار خاطر به بازم... برسونه آرزوم به مرا خودش قول به تا بشه انجام همه حضور در خواد مي دلش كه علته

 به و لجبازي فقط ديديد اون از هرچي االن تا. بشناسونه شما به خودشو تا بديد فرصت بهش اما خوام، مي معذرت شما

 دوست و مهربون چقدر كه بينيد مي... شناسيد مي رو واقعي كامران شما بعد به اين از. داشته انتقام جنبه معروف قول

 »نه؟ يا داريد قبول خودتون داماد عنوان به اونو حاال. است داشتني

 مي همون بخواد خدا هرچي«: گفت افسوس با. نداشت اي چاره انگار اما. دانست مي مرا جواب او. كرد نگاه من به مادرم

 ».ندارم حرفي من شه،

 و ساكت كه من به و شد بلند جا از و» .ممنونم ازتون«: گفت بود پيدا شور و شادي اش چهره در كه حالي در كامران پدر

 حق كامران داريد، اي العاده فوق دختر صبوري، خانم گم مي تبريك بهتون«: گفت و كرد نگاه بودم نشسته غمگين

 فقط اينكه با. بدهي دست از رو معصومش و قشنگ نگاه نيستي حاضر ديگه ببيني اونو بار يه اگه گفت مي كه داشت

 ».شه مي تنگ برايش دلم دونم مي نرفته، هنوز اما ديدم، اونو ساعته چند

 ».داده نشون ما به گونه اين رو لطفش خدا«: گفت و زد لبخند مادرم

 .كرد خداحافظي و» .بهتر اين از چيزي چه و درسته بله«: گفت و كرد اي خنده كامران پدر

 و ناتوان گرفته، قرار هايم شانه روي كوه سنگيني به باري كردم احساس رفت وقتي. كرد بدرقه در دم تا را او مادرم

 .نشستم خسته

 »كني؟ عقد كامران با دوباره بايد فردا حاال«: گفت و آمد كنارم مادرم

 ».كنم عقد او با اول بايد سعيد دوم عمل براي آره،«: گفتم آمد مي سراغم بغض كه حالي در
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. بود برده ارٍث به رو پدرش مردونگي و فهم از خورده يه كامران كاش«: گفت غم با و انداخت پايين رو سرش مادرم

 ».كنيم خودمون داماد مجيد جاي به اونو بوديم مجبور ما نه و شيدي مي عذاب االن تو نه وقت اون

 مي دلم. رفتم اتاقم به. كرد مي ام خفه داشت عصبي فشار همه اون. بود شده تموم تحملم ديگه. شدم بلند جايم از

 .باشم تنها خواست

. ريختم اشك و گذاشتم پنجره به را سرم. باريد مي باران و بود ابري هنوز هوا. كردم باز را آن و رفتم پنجره كنار به

 ياد اختيار بي. مردم مي فردا تا كاش خدايا، آه. ديگر چيزهاي خيلي و زندگي اين مجيد،. شد مي تموم چيز همه فردا

 خودم دل براي بخوام كردم نمي فكر خواندم مي را شعر آن كه روزي. بودم خوانده را آن پيش مدتها كه افتادم شعري

 لب زير را شعر آن فشرد مي را گلويم سختي به بغض كه حالي در. بود فروغ محبوبم شاعره از شعر. بخوانم را شعر آن

 :كرد زمزمه

 نداشت وفا او مگو و ببخش مرا رفتم،

 بود نمانده برايم گريز جز به راهي

 اميد بي درد از پر آتشين عشق اين

 بود كشانده جنونم و گناه وادي در

 را تو حسرت پر بوسه داغ كه رفتم

 دهم شستشو زلب ديده اشكهاي با

 سرود اين در بمانم تمام تا كه رفتم

 دهم آبرو خود به نگفته با كه رفتم

 بود ننگ رفت، چرا كه مگو مگو، رفتم

 ما ساز و سوز و تو نياز و من عشق

 صبح نور چو ظلمت، و خموشي پرده از

 ما راز يكباره به بود فتاده بيرون

 گرم اشك قطره يكي چو شوم گم كه رفتم،

 زندگي شبرنگ دامن البالي در

 نشان بي گور يك سياهي در كه رفتم،
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 زندگي جنگ و كشمكش ز شوم فارغ

 گريختم گريان و روشن چشم دو از من

 گريختم طوفان وحشي هاي خنده از

 هجر سرد آغوش به سال و بستر از

 گريختم وجدان مالمت از آزرده

 بسوز خود سوزان حرارت در سينه اي

 مگير من ز آتش شعله سراغ ديگر

 كنم سركشي و شوم شعله كه خواستم مي

 اسير و بسته قفس كنج به شدم مرغي

 خويش ز خبر بي شبي كه مشوشم روحي

 گريستم تلخي به سكوت دامن در

 ها گفته ز پشيمان و ها كرده ز ناالن

 نيستم تو عشق و تو اليق كه ديدم

 من كردن خوشحال براي ولي بود، غمگين خيلي هم او. بياد من با خواستم سحر از و شدم حاضر فراوان غم با صبح

 و من پيش روز ديدار از چيزي اينكه بدون و آمد سراغمون پدرش همراه كامران. كرد مي پنهان لبخند با را غمش

 مي را او اوله دفعه انگار كه كند رفتار طوري كامران پدر با كردم سفارش مادرم به. شد ما معرفي مشغول بداند پدرش

 كلمه هر با من. خواند را خطبه ديگر بار عاقد. رفتيم نظر مورد محضر به و افتاديم راه احوالپرسي و سالم از پس. بيند

 مجيد يدبا شاد چهره اين جاي به كه چرا گرفت، مي بغضم بيشتر ديدم مي را كامران شاد چهره وقتي گرفتم، مي آتش

 .بود كنارم در

 صداي با. بود گرفته درد داشتم كه سنگيني بغض اثر بر گلويم سوختم، مي درون از داشتم وكيلم؟: پرسيد عاقد وقتي

 ».بله«: گفتم لرزاني و ناتوان

 .كردم پاك را آن يواشكي كه شد جمع چشمم در اشك از اي حلقه

 راضي بفهمانم او به تا زدم برايش لبخندي بغض ميان. زد مي لبخند من خاطر به اما بود، غم از پر نگاهش هم مادرم

 .كردم مي گريه دل در اما هستم،
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 حاال كه بود فهميده هم او. كنه مي گريه يواشكي دانست مي. نبينم را اشكش من تا بود انداخته پايين را سرش سحر

 .شده تموم چيز همه ديگه

 را بود كرده تهيه خودش براي كه انگشتري و كرد دستم به قبل از تر سنگين و تر قيمت گران انگشتري بار اين كامران

 به رو انگشتر كرد مي ام خفه داشت بغض كه حالي در لرزانم، و سرد دستهاي با. كنم دستش را آن خواست و داد من به

 .دادم دست از هم را اميدم آخرين كار اين با كردم احساس. كردم دستش

 گردنبند و آورد بيرون كتش جيب از اي جعبه ديد، مي اي لحظه چنين در را پسرش اينكه از شاد و خندان كامران پدر

 اينو بيا. انداختم گردنش به عروسي روز كه بيامرزته خدا مادر گردنبند اين«: گفت و داد كامران به را اي قديمي و زيبا

 ».بنداز قشنگم عروس گردن به و بگير

 حرارت با چسبوند مي گوشم به را سرش كه حالي در.  بست گردنم را آن و گرفت را گردنبند خوشحالي با كامران

 ».نهايت بي دارم دوستت«: گفت

 .آمد مي بدم ازش هنوز نه،. كردم نگاه او به

 من. باشيد خوش كمي و بري جون شقايق با بهتره پسرم،«: گفت خوشحالي با كامران پدر. آمديم بيرون محضر از هم با

 ».رسونم مي رو جون سحر و صبوري خانم هم

 ».بريم بيمارستان به بايد چون خونه، بريم بهتره... ممنون نه،«: گفتم شتاب با. خوردم جا پيشنهاد اين از

 ».داريد وقت حاالها حاال ظهره، از بعد مالقات وقت«: گفت و كرد اي خنده كامران پدر

 »...ممكنه ولي«: گفتم شتاب با

 ».كني فكر خودت به هم كمي بهتره نيار، بهونه ديگه«: گفت و كرد قطع را حرفم كامران پدر

 ».كن روشن را ماشين جان، كامران«: گفت و كرد كامران به رو باشه من منتظر اينكه بدون و

 و زد لبخندي او كردم، نگاه مادرم به. كرد روشن را آن و نشست ماشين داخل بود كرده پر سرتاپاشو شادي كه كامران

 ».دخترم برو«: گفت

 با و كرد باز برايم را ماشين در كامران پدر. انداخت پايين را سرش و زد رنگي كم لبخندي او كردم نگاه سحر به وقتي

 ».باشي داشته دوستش توني مي كه بگي بهش كن سعي دخترم،«:گفت بشنوم من فقط كه طوري آهسته، صدايي

 .بست را در و كرد ماشين سوار مرا و زد لبخندي او. كردم نگاهش
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 از. كردند حركت و شدند كامران پدر ماشين سوار مادر و سحر ديدم و برگشتم عقب به. افتاد راه و زد بوقي كامران

 كمي گذاشت، مي سر پشت را خيابونها هدف بي و راند مي آرام او. شد مي خفه داشتم بودم كامران كنار در تنها اينكه

 ».باشي شده من مال ابد تا تو كه شه نمي باورم«: گفت بود لبهايش روي لبخند كه حالي در بعد

 وقتي كنيم، مي عروسي ديگه ماه«: گفت ديگر بار شد مي غرق روياهايش در كه حالي در او. نگفتم هيچ و كردم سكوت

 »موافقي؟ شد، خوب سعيد كه

 يه تو م شايد يا. گيريم مي قشنگ و بزرگ باغ به تو رو عروسيمون«: گفت دوباره. كردم سكوت پاسخي هيچ بدون من

 »داري؟ دوست كجا تو بگي، تو كه هرجا اصالً«: گفت و كرد من به رو بعد» .شكوه با و مجلل هتل

 ».باشه كجا نيست مهم برام«: گفتم تفاوت بي كردم مي گوش فقط درسكوت كه من

 »كني؟ مي فكر چي به«: گفت كوتاهي مكث از پس و گرفت من از را نگاهش كامران

 مي خوشبخت تورو من نكردي، ضرر باش مطمئن كني، مي فكر چي به دونم مي«: گفت دوباره. انداختم پايين را سرم

 غصه گذارم نمي ديگه بهشت، مثل سازم مي برات اي زندگي. بخورند رو تو زندگي حسرت همه كه كنم مي كاري. كنم

 ».كن اعتماد من به شقايق. بريزه اشك نبايد ديگه تو قشنگ چشمهاي. بخوري

 در. بياره چشمهايم به اشك و بياد سراغم باز لعنتي بغض اين شد مي باعث فقط و نداشت من بر اثري هيچ او حرفهاي

 ».خونه برسون منو«: گفتم و كرد پاك را چشمم گوشه اشك گذاشتم مي شيشه به را سرم كه حالي

 »!نرفتيم جايي كه هنوز زودي؟ اين به چرا«: گفت و كرد من به نگاهي كامران

 ».كنم مي خواهش باشم، تنها خوام مي«: گفتم كردم مي نگاه را بيرون كه حالي در

 ».راحتي كه هرطور باشه،«: گفت و داد ماشين گاز به فشاري عصبانيت با بعد و شد خيره من به دقيقه چند

 ».بگير رو انگشتر اين« :گفتم و دادم كامران به را آن. بودم آورده خودم با كه افتادم انگشتري ياد راه بين

 »انگشتر؟ كدوم«: گفت و كرد نگاهم تعجب با

 ».كردي دستم بار اولين براي كه هموني«: گفتم تلخي به

 نداره، ارزشي ديگه«: گفت و كرد پرتش بيرون به ماشين شيشه از بعد ، كرد آن به نگاهي و گرفت را انگشتر كامران

 ».مهمه برام دستته تو االن كه اوني فقط

 صندلي به را سرم و بستم را چشمهايم. داد مي آزار را من نگينهايش برق. بود دستم تو كه كردم انگشتري به را نگاهم

 .كرد توقف ماشين بعد ساعت نيم. برسم خانه به زودتر خواست مي دلم ببينم، چيزي خواستم نمي. دادم تكيه



 

 

 كتابخانه نودهشتيا همتيهمتيهمتيهمتيزهرا زهرا زهرا زهرا     | شقايق شقايق شقايق شقايق داغ داغ داغ داغ 

W W W . ٩ ٨ I A . C O M  ٢٥٤ 

 ».رسيديم«: گفت كامران

 قولم به من«: گفتم كردم مي نگاه او به كه حالي در. افتادم سعيد عمل ياد كه بشم پياده خواستم و كردم باز را چشمهايم

 ».كني عملي قولتو كه توست نوبت حاال كردم، عمل

 با بعد و» .بشه خوب هميشه براي تا كنم مي عمل رو سعيد جمعه من باشه، راحت خيالت«: گفت و زد لبخند كامران

 »هستي؟ راضي كارت اين از«: گفت و شد خيره چشمانم به و گرفت را ام چانه دستش

 بزن كوچولو لبخند يه كم دست هستي، راضي معامله اين از كه شوم مطمئن تا بخند«: گفت و زد لبخند. كردم نگاه او به

 ».بشم آروم تا

 بنابراين. بودم راضي پس شد، مي خوب داشت اون خب بشه، خوب سعيد خواستم مي من. برگرفتم او از را نگاهم

 .زدم لبخند داشتم بغض گلويم در هنوز كه حالي در و دوختم او به را نگاهم

 ».شد راحت خيالم حاال هستي، راضي كه دانستم مي«: گفت شاد و خوشحال كامران

 وقتي. رفتم خانه طرف به كنم خداحافظي اينكه بدون و شدم پياده ماشين از سريع نپرسه، ازم چيزي ديگه اينكه براي

 تكان برايش آهسته را دستم ناخودآگاه و دوختم او به را نگاهم. كرد مي نگاه مرا و بود ايستاده هنوز كردم باز را در

 ».خداحافظ«: گفتم لب زير و دادم

 .كرد حركت و زد بوق چند و داد تكان برايم را دستش خوشحالي امابا كرد، تعجب كارم اين از كامران

 برايش دلم هم شايد بود، كامران پدر حرفهاي تأثير شايد. كردم را كار اين او با چرا كردم فكر شدم كه خانه داخل

 نفهميده را كارم اين علت هنوز كه حالي در. بود كرده كار اين به مجبور مرا او به سعيد احتياج هم شايد يا و سوخته

 .رفتم اتاق داخل بودم

 داشتم يقين و بدهم نشان تفاوت بي سعيد جلوي را خودم توانستم نمي. من جز رفتند سعيد مالقات به همه ظهر از بعد

 .بودم اتاقم در هنوز من برگشتند مالقات از وقتي. شد مي جاري چشمانم از اشك او حرفهاي شنيدن با

 ».متحرك مرده يه شدي موندي تنها بس از ديگه، بسه«: گفت. نشست مقابلم و شد اتاق وارد سحر

 »بود؟ خوب حالش سعيد«: گفتم كنم نگاه او به اينكه بدون

 ».بود خوب خيلي آره،«: گفت و زد لبخند سحر

 »نگرفت؟ منو سراغ«
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 مجبور و خوردي سختي سرماي گفتيم بهش دروغ به ما نيومدي، چرا پرسيد بار چند چرا،«: گفت و داد تكان سر او

 ».شد قانع بيچاره. كني استراحت بودي

 فرورفتي، خودت پيله تو كه هم باز«: گفت كوتاهي مكث از پس و شد خيره من به سحر. كردم سكوت و دادم تكان سر

 ».بكشي خط گذشته خاطرات رو خواي نمي

 ».كنه مي پيدا ادامه گذشته شيرين خاطرات با فقط من زندگي«: گفتم بود صدايم در كه غمي با

 به و برداري چشم اونا از بايد. شده سپري گذشته روزاي اما گذشته، بهت چي امروز دونم مي«: گفت و داد تكان سر

 ».كني نگاه جلوته كه واقعيتي

 وقت اون برسه عمل پاي وقتي اما راحته، خيلي گفتنش«: گفتم بودم خيره نامعلومي نقطه به كه حالي در و كشيدم آهي

 كه رو اوني اما كني، فراموش روز يه بتوني خنديدي باهاش هميشه كه رو اوني شايد... سحر... مشكله خيلي كه بيني مي

 چطوري پس ريختيم، اشك هم پاي به پا. كردم گريه مجيد با من. كني فراموش توني نمي هرگز كردي، گريه باهاش

 ».كنم فراموش اونو تونم مي

 اون تديس روش به نبايد ما بگيري، ايراد ازش نبايد كه مونه مي استاد يه مثل زندگي«: گفت آرامش صداي با سحر

 ».كنيم اعتراض

 تاريكي و ظلمت تو روشنايي و نور جاي به. نداره اي آينده هيچ كه شدم اي زندگي وارد من«: گفتم و زدم تلخي نيشخند

 سرنوشتم با شدم مجبور و نشد اما نشم، زندگي اين وارد كه كردم تونستم هركاري. نكردم اعتراضي هيچ اما رفتم، فرو

 كردم مي مقاومت بايد يا. نگذاشته باقي برام بيشتر راه دو كه شدم زندگي اين وارد كه چيه من تقصير بگو. شوم درگير

 من سحر ، اي ديگه كس دست دادم مي رو زندگيم فرمان و شدم مي تسليم بايد يا كردم، مي مبارزه و ايستادم مي و

 طوفان يه مثل سعيد مريضي اما داشتم، فاصله پيروزي تا قدم يه فقط كردمف مي مبارزه داشتم و بودم ايستاده

 زنگيمو فرمان و بشم تسليم شدم مجبور و بود كامران كه جايي برگردوند، اولم سرجاي منو و اومد سراغم وحشتناك

 ».بچرخونه خواد مي دلش كه طور هر تا اون دست بدم

 اعتماد بهش بايد و شده تو همسر ديگه كامران نخواي چه و بخواي چه«: گفت و گرفت دست در رو دستم اندوه با سحر

 ».بسازي رو ات آينده بتوني تا كن باور اونو شقايق. كني

 برام وحشتناك خواب يه مثل روزه چند اين اتفاقات سحر،«: گفتم شد مي شنيده صدام در بغض هاي رگه كه درحالي

 وقتي پرم، مي خواب از كه هم هربار. شم نمي اما بشم، بيدار خوام مي و خوابه دونم مي كه خوابايي اون از. گذشت
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 نمي بيدار چرا كنند؟ نمي ولم خوابها اين چرا شده؟ طوري اين چرا سحر،. بينم مي رو خواب آن بقيه خوابم مي دوباره

 ».كنارمه مجيد دوباره و شده صبح ببينم تا شم

 مي تموم خوابها اين روز يه آخرش شقايق، باش آروم«: گفت داشت بغض صدايش كه حالي در و گرفت را دستم سحر

 ».شد تموم ديديم،ديدي مي اسيريمون روزهاي تو كه خوابهايي مثل شه،

 دختر: گفت مي شادي با و چرخوند مي هوا تو منو بودم بچه وقتي دوني مي... پدرم«: گفتم و دادم تكيه ديوار به را سرم

 اومد سراغش لعنتي اعتياد اون وقتي اما يادمه، هاش خنده هنوز. بردم مي لذت چقدر من خونم، نقل دونم، يك يكي

 تنهام و كرد محبت من به بيشتر سعيد موقع اون از. نكشيد سرم روي رو دستش ديگه حتي نخنديد، من به ديگه

 افتاده عقب كارهاي سعيد با تا اومد مي ما خونه به وقتها بعضي اون. كرد پر مجيد رو پدرم كمبود اينكه تا نگذاشت

 مي. شدم او عاشق سرسخت و مغرور من. شدم عاشقش فهميدم كه بود آمدها و رفت همين توي. بده انجام رو اداره

 به و شد مي دستپاچه افتاد مي من به نگاهش و كرد مي برخورد باهام وقتي چون ام، گرفته دست به رو دلش دونستم

 وقتي. بدم بهش رو دلم تونم مي من كه همونيه اون كردم احساس. كرد مي تابم بي ها لبخند همان زد، مي لبخند من

 ».كردي درستي انتخاب اينكه از خوشحالم گفت شادي با فهميد سعيد

 چي دونم نمي اما... اما رفت، مي پيش خوب داشت چيز همه«: گفتم بغض ميان بار. زدم لبخند روزها اون يادآوري از

 اون چرا. شد پيدا كامران سروكله دفعه يك و مرد عقدمون روز مجيد بزرگ پدر. شد خراب چيز همه يكدفعه كه شد

 رحمي بي با پدرم چرا آورد؟ سرمون رو بال او چي براي. بود دنبالم بازم ديد مي من از كه نفرتي تمام با. نكرد ولم ديگه

 چشمانم از اشك قطره چند شد باعث و فشرد را گلوم بغض باز و »بده؟ اون به پول گرفتن مقابل در منو شد حاضر

 .بشه جاري

 با تونستم دوباره و بازگشت اولش صورت به چيز همه دوباره«: گفتم. بود كرده بعض هم او. دوختم سحر به را نگاهم

 همه باز چرا دونم نمي اما بشم، رها كامران چنگال از هميشه براي تونستم مي. شد شروع خوشيها دوباره. باشم مجيد

 بايد بود دشمن اون با كه كسي كامران، چرا و افتاد مي خطر به جونش سعيد بايد چرا. شد بيمار سعيد... شد خراب چيز

 قرار كامران دستاي تو بايد من خوشبختي و آرزوهام چي براي رحمه؟ بي روزگار قدر اين چرا سحر. داد مي نجات اونو

 ».ظالمه قدر اين دنيا چرا سحر،. بگيره قرار من زندگي راه سر كامران بايد چرا آخه بگيره،

 ذهنم تو مدام كه هستند سؤاالتي اينا«: گفتم بغض با. كرد مي گريه آهسته داشت كه دوختم او به را آلودم اشك نگاه

 ».كنم پيدا براشون جوابي نتونستم وقت هيچ من. شن مي تكرار
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 شي مي باز. كني مي زندگي و خندي مي باز تو كه دونم مي. گذره مي روزها اين«: گفت اش كرده بغض صداي با سحر

 ».توست منتظر زندگي... گذشته شاد و مغرور شقايق همون

 ».نزن رو حرفها اين كنم مي التماس بهت نده، اميدواري من به خدا رو تو«: گفتم اشكريزان

 ».بشي آروم تا كن گريه قدر اون كن، گريه. گم نمي چيزي ديگه باشه،«: گفت است آرام كرد مي وانمود كه سحر

 آرام گريستن با دانست مي چون كنم، گريه داد اجازه و كرد سكوت سحر. كردم گريه و گذاشتم زانوم روي را سرم

 .شوم مي

 16 فصل

 هايش شوخي با او اما كرديم، مي نگاه او به نگراني با ما همه. كردند حاضر عمل براي را سعيد و رسيد فرا جمعه روز

 جلوشو بشه اتاق وارد خواست مي كامران وقتي. بردند عمل اتاق به را او. بياورد در دلواپسي از را ما كرد مي سعي

 ».بشي موفق تا بكن رو سعيت تموم خدا رو تو كامران«: گفتم نگراني با و گرفتم

 شخص پزشكي سفيد لباس در. افتاد راه محكم و استوار گامهاي با و» .كن دعا برام فقط باشه،«: گفت و داد تكان سر او

 شده جمع سعيد مشكل در او محبت و عشق تمام من براي اما باشه، داشته دوستش توانست مي آدم كه شد مي اي ديگه

 زد نمي حرفي كس هيچ و نبود كداممان هيچ دل تو دل. شديم كردن دعا مشغول و نشستيم اي گوشه ما از هركدام. بود

 .رفتم مي راه نگراني از من. كرديم مي دعا فقط و

 و بود غمگين اش چهره. دويدم طرفش به او ديدن با. شد خارج كامران و شد باز در كه گذشت ساعت چند دانم نمي

 »اون؟ شد؟ چي«: گفتم بودند شده حس بي پايم و دست كه حالي در نگراني، با. نداشت برلب لبخند

 »...اون يعني«: پرسيد شد مي شنيده سختي به كه صدايي با و داد تكان را سرش سحر

 اونو شدم موفق من«: گفت و كرد شادي سر از اي خنده و» .موند زنده اون آره،«: گفت و كرد نگاهم كامران بار اين

 ».بدم نجات

 مرا جون تمام انگار بودم، كرده يخ قدر اين كه بودند درآورده يخ قالب از مرا انگار. نشستم صندلي روي ضعف از

 .بودند داده من به دوباره و بودند گرفته

 »!پريده رنگت چقدر كن نگاه. بترسونمت خواستم نمي كن باور ترسيدي؟«: گفت و خنديد من حال ديدن با كامران

 هميشه براي و شده خوب كه شه نمي باورم كامران، ممنونم ازت«: گفت خوشحالي با شناخت نمي پا از سر كه سحر

 ».مونه مي زنده
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 ».كني زندگي او كنار در نگراني هيچ بدون توني مي حاال«: گفت و زد لبخند كامران

 ».ممنونم ازت خدايا«: گفت ريخت مي شوق اشك كه حالي در سحر

 ازت«: گفت خوشحال و كرد نگاه كامران به بعد و» .شكرت خدايا،«: گفت و كرد بلند آسمان به را دستهايش مادرم

 ».كردي ما حق در بزرگي لطف تو پسرم، ممنونم

 كه بود شما دعاي اين حتم طور به. دادم انجام را ام وظيفه فقط من زنيد، مي كه حرفيه چه اين«: گفت و زد لبخند كامران

 ».بشم موفق من شد باعث

 حاال. شد تموم نگرانيها و دلواپسيها اين آخرش«: گفت و چرخيد من سمت به كامران. كرد تشكر او از ديگر بار مادرم

 ».بخند و باش خوشحال

 وارد دوباره و كرد من به پرمعنايي نگاه و زد لبخند شادي اين ديدن با هم او. بودم خوشحال. انداختم او به را نگاهم

 .شد جراحي اتاق

 عمل اتاق از رو سعيد بعد دقيقه چند. بود كافي برايش همين. بود پيروز و مغرور اون. داشت حرف هزار كه نگاهي

 .برگشتيم خونه به خوبه حالش شديم مطمئن وقتي. بردند ويژه هاي مراقبت اتاق به و آوردند بيرون

 .شد نمي دور لبامون روي از خنده و بوديم خوشحال همه سعيد حال بهبودي از

 اي بهانه به مدام كامران روز چند اين طي. اند كرده منتقل بخش به ويژه هاي مراقبت اتاق از را سعيد كه است روز چند

 زد مي كه آميزي محبت حرفهاي با. زد نمي انتقام و گذشته از حرفي ديگه و بود شده مهربان خيلي. آمد مي ما خانه به

 او به توانستم مي نه. كردم سكوت فقط او هاي محبت برابر در من اما بده، تغيير خودش به نسبت مرا نظر داشت سعي

 .داشت را آرزويش او كه كارهايي. كنم گريه برايش توانستم مي نه و بخندم

 .دانست مي را اين هم خودش و بود غريبه برايم هنوز كامران

 زنگ كه كردن صحبت سعيد به راجع كرديم شروع آمديم خانه به سعيد مالقات از كه وقتي قبل روزهاي مثل روزي

! باشه توانست مي كي يعني. بود ظهر از بعد پنج حدود. كردم نگاه ساعت به. كرديم تعجب همه. آمد در صدا به خانه

 بود پوشانده را اش چهره كه غمي با اما. رفت بين از تعجبمان او ديدن با. شد داخل كامران با كرد باز را در اميد وقتي

 .است افتاده اتفاقي بپرسم او از كرد مجبورم و ساخت نگران مرا

 مي من از سراغشو و افتي مي سعيد ياد بيني مي منو هروقت تو چرا دوم سالم، اول«: گفت غمناك قيافه همان با او

 »گيري؟
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 ».دوني مي بهتر حالشو و هستي دكترش تو چون خب«: گفتم و برگرفتم اون از را نگاهم

 هوايي و بيرون بريم تا دنبالت آمدم. خرابه حالم كه منم اين. خوبه حالش نباش، نگران«: گفت و كرد تكرار را لبخندش

 ».بخوريم

 ».ديگه وقت يه باشه ندارم، حوصله االن... من«: گفتم كنم سرش به دست جوري يه اينكه براي. خوردم جا او پيشنهاد از

 »كني؟ پيدا حوصله تو تا كنم صبر بايد كي تا من نمونده، وقتي ديگه«: گفت و كرد اخمي كامران

 ».بشه آماده شقايق تا بريزم برايت چايي يه تو بيا«: گفت و رفت او سوي به مادرم بار اين

 »...مادر اما«: گفتم و كردم نگاه مادرم به تعجب با

 ».بري بهتره«: گفت و زد لبخند او

 حرصم خواست مي دلم. بست نقش لبش بر لبخند همان باز او. كردم نگاه كامران به و گرفت حرصم مادرم كار اين از

 شدم حاضر وقتي. بشم آماده تا رفتم اتاقم به و گذشتم كنارش از حرص با بنابراين. بود فايده بي اما كنم، خالي او سر را

 ».بگذره خوش«: گفت و زد لبخند من ديدن با. بود نشسته هال مبل روي سحر. رفتم پيششون

 اون از حاال. كنم مي كار چه مادر با دوني مي وقت اون خونه بيام بذار نذار، سرم به سر ديگه تو«: گفتم عصبانيت با

 ».كنه مي حمايت

 از كرد مي خداحافظي سحر و مادر از كه حالي در و شد بلند جا از بودم ايستاده آماده كه من صداي شنيدن با كامران

 خفه خوام مي عصبانيت از كردم احساس نشستم، ماشين تو وقتي. افتادم راه سرش پشت ميلي بي با من. شد خارج اتاق

 از وقتي. كرد حركت و نشست فرمان پشت كامران. كشيدم عميق نفس چند و كشيدم پايين را شيشه بنابراين شوم،

 مي كني، باز رو اخمها اون خواي مي كي«: گفت و كرد نگاهم زد مي لبخند كه حالي در شد، اصلي خيابان وارد كوچه

 ».كنه مي خراب سرم تو رو دنيا شينه مي صورتت تو اخمها اين وقتي دوني

 .كردم نگاه خيابان به بدهم را جوابش اينكه بدون

 ».بگير انتقام و كن نگاه خودم به دستكم. مني از گرفتن انتقام فكر تو زدي؟ زل خيابون به چرا«: گفت و كرد اي خنده

 جوري چه دونه مي خودش بگيره، تونه مي خدا فقط رو تو كارهاي انتقام«: گفتم بودم خيره رو به رو به هنوز كه حالي در

 ».بكشي نفس نتوني كه بگيره انتقام ازت

 رفتار اين و تو برخورد. گيره مي انتقام من از داره وقته خيلي خدا«: گفت غمگيني صداي با و داد تكان سر كامران

 ».دم مي پس دارم كه سختيه تاوان همه اينها من، با سردت
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 به را نگاهش باز كرد توقف قرمز چراغ پشت وقتي. نگفتم هيچ و كردم خيابان سمت به را رويم حرفش به اعتنا بدون

 ».بشه سبز تا تو اخمهاي اون با كنم كار چه من بگو... قرمزه كه هم چراغ«: گفت شوخ لحني با بار اين و دوخت من

 كامران. بزنم لبخند تا شد باعث و انداخت خنده به مرا او لحن اين و زد مي حرف ها بچه مثل درست كردم، او به نگاهي

. افتاد راه و من، قرار بي دل به برسه چه شه، مي سبز چراغ خندي مي وقتي ببين،«: گفت و خنديد من لبخند ديدن با

 اينجا به كه داشتم شك هنوز شدم، پياده ماشين از وقتي. داشت نگه سرسبزي فضاي جلوي او. بود آشنا برام مسير

 اينجا به پيش وقت چند مجيد با كه آوردم خاطر به ديدم را آالچيق دور از وقتي اما افتادم، راه كامران دنبال. نه يا آمدم

 به توجه بدون و» .كني مي نگاهم طوري اين چرا چيه؟«: گفت و زد لبخند او كردم، نگاه كامران به تعجب با. بوديم آمده

 .داد ادامه راهش من تعجب

 از«: گفتم شد درد از پر روز آن آوردن ياد به از دلم كه حالي در. است آالچيق همان شدم مطمئن رسيديم آنجا به وقتي

 ».باشم اينجا خوام نمي... بريم اينجا

 »داره؟ عيبي چه اينجا مگه چرا،«: گفت نشست مي مجيد جاي درست كه حالي در كامران

 ».باشم اينجا خوام نمي فقط هيچي،«: گفتم و كردم نگاهش

 ».دارم سراغ كه جاست بهترين اينجا ولي«: گفت و كشيد عميقي نفس كامران

 ».كنم تحمل رو اينجا تونم نمي من بريم، كنم مي خواهش«: گفتم و شدم عصباني او خيالي بي همه اين از

 »بودي؟ نشسته آالچيق همين زير مجيد با كه افتادي روزي ياد نكنه«: گفت و شد خيره من به كامران

 ».بودم دنبالت به سايه مثل مدت آن تمام در من. نكن تعجب«: گفت كامران. كردم نگاهش تعجب با

 »...منو تو...  پس«: گفتم لرزيد مي صدايم كه حالي در. كردم نگاه او به و نشستم ناباور و ناتون

 فهميدم تازه ديدم اينجا مجيد با رو تو كه روزي اون. آوردم اينجا عمد به رو تو من آره،«: گفت و كرد قطع را حرفم او

 ».بكنم رو روز اون تالفي تا اينجا بيايم هم با خواستم خاطر همين به. شه مي حسوديم او به چقدر

 روز آن يادآوري. بودم آتش گلوله يه من كه حالي در بود، آرام او. شدم خيره كامران به و كشيدم صورتم به دستي

 زير بود گرفته من از را او كه كسي با حاال اما نذارم، تنهاش وقت هيچ دادم قول بهش روز آن چون بود، سخت برام

 دوخت مي من به رو غمگينش نگاه كه حالي در و خنديد شدم خيره او به ديد كه كامران. بودم نشسته آالچيق همان

 دفعه مثل گفتن ناسزا و فحش يا و كردن بيداد و داد با بگو، بشي؟ آروم و بگي تا گردي مي اي كلمه دنبال داري«: گفت

 ».بزنم حرفمو بذار قبلش اما. كن خالي رو خودت قبل هاي
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 اتمام من با چيزرو همه تو نمونده، گفتن واسه حرفي ديگه«: گفتم عصبي و رنجيده صداي با و برگرفتم او از را نگاهم

 ».باش خوشحال پس داشتي، آرزوشو كه چيزي همون به رسيدي، ات خواسته به هم حاال و كردي حجت

 ».ناراحتي تو كه صورتي در باشم خوشحال تونم مي چطور من«: گفت و داد تكان سري كامران

 غمگين رو تو من ناراحتي حاال تا كي از شدي، من حال نگران كي از تو«: گفتم و زدم تلخي نيشخند و كردم او به نگاهي

 ».دونستم نمي من كه كنه مي

 ».شدم عاشقت كه روزي از ديدمت، كه اول روز همون از«: گفت و دوخت من به رو نگاهش او

 خواي نمي تو. خودتي عاشق بلكه نيستي، من عاشق تو نه، عاشق«: گفتم طعنه با و زدم تلخي لبخند عاشق كلمه شنيدن از

 عمل رو سعيد شرطي هيچ بدون شدي مي حاضر بودم مهم برات اگه من، نه نگراني خودت براي كني، ناراحت خودتو

 يك شدي حاضر برسي، ات خواسته به اينكه براي پس كرد، نمي كم تو پولهاي از چيزي كار اين و داشتي پول تو. كني

 نيست عشق اين پس. كرد مجيد كه كاري مثل درست كنه، مي گذشت فقط عاشق يه كه حالي در بخري، منو ديگه بار

 ».خودخواهيه بلكه داري، تو كه

 سعي وقت هيچ تو«: گفت درمانده و خسته صدايي با. شد خيره من به دارش غصه نگاه با و نشست غم كامران چهره به

 مشكل چيه، تو مشكل دوني مي. كشيدي رخم ره اونو و نشوندي مقابلم رو مجيد هميشه بفهمي، منو حرفهاي نكردي

 باور اينو شقايق، عاشقم گم مي و دارم شجاعت من اما باشه، عاشق تونه نمي وقت هيچ پولدار يه كني مي فكر كه اينكه

 روزي اولين«: گفت لحن همان با و شد خيره نامعلوم نقطه به و» .كردي روشن منو تاريك زندگي خورشيد، مثل كه كن

 جا هر چون كردم، مي اشتباه اما ندارم، تو به احساسي هيچ من گفتم خودم به. شدم تاب بي خيلي لرزيد، دلم ديدمت كه

 با روز هر بستي، مي نقش سياهي اون در هم باز گذاشتم مي هم روي چشمامو وقتي حتي ديدم، مي رو تو رفتم مي

 ديگه دادم مي قول خودم به بعد و دقيقه، سه دو فقط... بينمش مي رم مي كه است باري آخرين اين گفتم مي خودم

 با. نيست عشق نه، گفت مي عقلم اما عشقه، يه اين گفت مي دلم. برم تونستم نمي ديگه ديدمت مي وقت هر اما نبينمت،

. بود خواستن غوغاي من دل تو. بردارم تو سر از دست تونم نمي چرا پس نيستي، من عشق تو اگه گفتم مي خودم

 ديدم و فهميدم رو عشق معني كه بود وقت اون تازه. بود داشتن دوست از بود، عشق از نبود، هوس از كه خواستني

 توي شب اون وقتي. رو رفتنت راه هاتو، خنده. كردم مي تماشايت دور از و ايستادم مي اي گوشه روز هر. شدم عاشقت

 طاقت يعني... تونم نمي ديدم اما كنم، فراموشت خواستم. ريخت فرو اميدم كوه شدم، نابود ديدم مجيد با رو تو پارك

 بود عمرم آخر روز روز، اون شدي نمي من مال اگه. هرروزه عبادت يه بودي شده تو. بودم كرده عادت تو به نداشتم،
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. شده كه قيمتي هر به. بيارمت دست به بايد گفتم. گفتم دلم به رو آخر حرف و كنم فراموشت نتونستم خاطر همين به

 در ايستادگيت و تو محلي كم. بود نداده رد جواب من به كس هيچ چون بودم، لجباز بودم، خودخواه من توست با حق

 او» .گرفتم و بگيرم انتقام ازت خواستم خاطر همين به گرفتم، دل به رو ات كينه بدجوري. بود بزرگ توهين يه برابرم

 لحني با. زد مي موج خواهش يه شبيه چيزي اون نگاه تو اما بود، زده حلقه اشك من نگاه در. دوخت من به رو نگاهش

 كردم، نمي خواهي عذر وقت هيچ خاطر همين به موفقم، خيلي زندگيم تو كردم مي فكر هميشه من«: گفت درمانده

... من اما بود، گانه بچه كار يه سحر و تو دزديدن شايد. كردم مي فكر اشتباه ديدم اما... منه با حق كردم مي فكر چون

 ».بيارم بدست رو تو تونستم بچگانه بازي همون تو

 مي خودم. كردم بد تو حق در من شقايق،«: گفت بود پشيماني و خواهش از پر كه صدايي با بار اين و كرد مكثي كامران

 ».ببخشي منو خوام مي... اما بخششه، قابل غير تو به من ظلم. دونم

 خواست مي. كرد مي عذرخواهي من از كه بود بار نخستين اين. بود التماس نگاهش در. كردم نگاه او به ناباورانه

 كند؟ تغيير بود شده باعث چيزي چه! ببخشمش

 »بخشي؟ مي منو«: گفت ملتمسي صداي با ديگر بار كامران

 اشكهاي هنوز كه حالي در ببخشم را او توانستم مي چطوري من انداختم، زير و برگرفتم او از را اشكم از خيس نگاه

. بود جوابم منتظر هنوز. كردم نگاه او به باز. نبود من كار بخشش پس. بود درد از پر دلم او ظلم از هنوز. بود يادم مجيد

 كسي و بخونم رو درسم خواستم مي بدكردي، من حق در تو«: گفتم بغض از لرزان صداي با او قرار بي نگاه برابر در

 كرده گناهي چه من مگه... كامران من چرا آخه... نذاشتي تو اما باشم، افتخار باعث ام خانواده براي خواستم مي بشم،

 بي با سعيد كردن عمل خاطر به كه زخمي هنوز. كردي له پا زير اميدهامو تمام كردي؟ چه من با دوني نمي تو. بودم

 ».ببخشم رو تو نخواه من از پس. لرزونه مي رو وجودم تمام داره زدي دلم به رحمي

 خواستم مي اگه«: گفت بود صداش تو كه غمي با داد مي تكيه آالچيق ستون به كه حالي در و شد بلند جايش از كامران

 به تو دل تا گذاشتم زخمت روي مرهم سعيد كردن عمل با من اما بپاشم، دلت زخم رو نمك مرهم، جاي به تونستم مي

. بزرگيه درد من براي اين و دادي نشونم رو نفرت بازم. نخواستي رو من بازم تو اما كني، قبول منو عشق و بياد رحم

 بودم تنها خيلي من... بده حق من به اما گرفتم، تو از رو زندگي حق دونم مي من. شقايق نيست كمتر تو درد از من درد

 نداشتم، رو اميد اين امروز تا من. شه مي چي نباشه، آدم زندگي تو اميد اگه دوني مي. نداشتم زندگي براي اميدي هيچ و
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 فقط باشيم، تازه اميد يه هم براي تونيم مي ما. دارم زندگيم در من كه هستي چيزي ترين قيمتي تو دارم، رو تو حاال اما

 ».بخواي تو اگه

 جووني ايستادي تو كه جايي همون درست پيش وقت چند«: گفتم بود صدام تو كه اندوهي با و دادم تكان سر بغض با

 اون با هميشه دادم قول بهش منم. گرفت مي قول من از عشقمون موندن پايدار براي داشت و بود ايستاده عاشق و پاك

 عشق اون سر به چي حاال اما بمونه، تنها گذارم نمي كه خوردم قسم برايش. كنم نمي تركش وقت هيچ و موندم مي

 خودخواهي و ظلم. نيست مقصر تو جز كسي و شد مدفون باورهايمون آوار زير چيز همه و شد خراب چيز همه اومده؟

 و منتظرم كه دوختم او به را نگاهم بعد برد، فرو سياهي تو رو ما و كرد خراب رو چيز همه وحشي طوفان يه مثل تو

 برات. داشت ارزش برات زندگيم كاش كردي، خراب منو حقيقي خونه تو«: گفتم لحن همان با.  كرد مي گوش غمگين

 محبت تو به باش نداشته توقع دلم از پس. بيارم طاقت تو دنياي تو تونم نمي من وحشتناكه، خيلي تو دنياي... متأسفم

 ».كنم زندگي كنارت احساس بي ربات يه مثل تونم مي فقط من. كشتي اونو محبت و عشق همه رحمي بي با تو چون كنه،

 احتياج هردو سكوت اين به. كرد سكوت. شد خيره آسمون به و داد تكيه سرش باال چوب تكه به را سرش كامران

 خالص روحي فشار اين از و بگويد تا گشت مي اي كلمه دنبال داشت انگار بود، مشغول حسابي كامران ذهن. داشتيم

 .بشه

 خورده مي دردم چه به قدرت و ثروت همه اين«: گفت بود صداش تو كه بغضي با او طوالني نسبت به سكوتي از پس

 پرش بودن تو با خواستم مي كه دردي و حسرت بوده، درد و حسرت سراسر من زندگي خواني، نمي منو تو كه وقتي

 ».عاشقتم...  كه كن باور اما بدم، من آره بد، آدم يه ظالمم، من توست با حق شقايق. كنم

 صادقانه چه و بود عجيبي بغض صدايش در شدم، خيره او به. لرزيد دلم يكهو كه كرد ادا حرارتي چنان با رو كلمه اين

 چهره. شد سرازير چشمانم از اشك و فشرد را گلويم بغض. داشت صداقت مجيد گفتار مثل درست. گفت را حرف اين

 و پريشان بلكه اش، مسخره و مردانه غرور آن با نه اما كرد، مي نگاهم هنوز او. شد مي تر درهم لحظه هر كامران

 دور دوان دوان و برگرفتم او از را نگاهم و بمانم آنجا نتوانستم ديگه. كرد مي نگاه را اشكهايم ريختن داشت درمانده

 در. كنم جلوگيري ام گريه هق هق از نتوانستم كردم هركاري. شدم مي خفه داشتم. رساندم ماشين به را خودم و شدم

 سمت به او وقتي. داشت تكيه ستون به هنوز او. كردم گريه بلند صداي با بودم شده خيره كامران به دور از كه حالي

. كردم او به نگاهي نشست فرمان پشت وقتي. شدم سوار من و كرد باز را در. بودم شده آرام من كه آمد ماشين

 .بود كرده گريه هم او پس بود، قرمز چشمانش
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 سكوت در او و نزديم هم با حرفي هيچ راه مسير در. كرد حركت گاز پدال روي فشار با و كرد روشن را ماشين كامران

 ».باش خودت مواظب«: وگفت بست نقش لبهايش روي غمگين لبخندي كرد پياده خانه دم مرا وقتي.  كرد رانندگي

 ».خداحافظ باشه،«: گفتم و كردم او به نگاهي نيم

 توانستم نمي را او عذرخواهي و كامران رفتار هنوز. شدم خانه وارد پيچيد سركوچه از وقتي. رفت و كرد خداحافظي او

 .كنم باور

 با روزها آن كامران. كرد مي متعجب مارو همه كه كرد مي رفتار طوري. بود شده آرام خيلي كامران روز آن از پس

 .چيه علت كه دانستم مي من. نبود مقايسه قابل امروز كامران

 رفتيم مي مالقاتش به كه هربار و بود كرده پيدا اي مالحظه قابل بهبودي مدت آن طي. گذشت سعيد عمل از هفته يك

 داشت سعيد. كنه مي بيشتر را او بهبودي سرعت سعيد كنار ما بودن گفت مي كامران. ديدم مي گذشته روز از رابهتر او

 او جاي و رفته هميشه براي مجيد دانست نمي هنوز و كامرانه دكترش دانست نمي هنوز كه حالي در شد، مي خوب

. كنه مي كار چه بفهمه را موضوع روزي اگه كه بود بابت اين از من، خصوص به ما، ترس. شده خانواده داماد كامران

 رفتيم مي مالقاتش به كه هربار. شد مي خوانده نگراني و شك نگاهش در اما كرد، مي باور رو ما دروغهاي هنوز گرچه

 مي او به جديدي دروغ هربار ما. رود مي ديدنش به تنهايي به شبها و آد نمي مالقاتش به ما با چرا كه پرسيد مي مجيد از

 .گفت نمي چيز هيچ سعيد اما بگيرم، خبري مجيد از خواست مي دلم خيلي. گفتيم

 كردم دعا كردم، دعا هم مجيد براي من اما كرديم، دعا سعيد سالمتي براي همه تحويل سال موقع. رسيد فرا عيد روز

 سينه از كه آهي با. زد حلقه چشمانم در اشك دعا اين با. بده ادامه اش زندگي به خوشحالي با و باشه سالم هست هرجا

 انداختم پدر عكس قاب به را نگاهم. خورد مي چشمم توي بدجوري پدر و سعيد خالي جاي.  گفتم آمين كردم خارج ام

 .خدابيامرز يه حتي بگم، تونم نمي چيزي حاال اما كنم، دعايت هميشه كه كردي مي كاري كاش اي: گفتم دلم در و

 از هنوز. افتاديم راه سعيد ديدن براي باهم. بود پركرده را او جاي عروس عنوان به سحر اما نبود، ما كنار سعيد گرچه

 بوديم آمده بيرون همگي كه ما ديدن با. كنه مي پارك رو ماشين خانه جلوي كامران ديدم كه بوديم نشده خارج در

 »ريد؟ مي كجا«: پرسيد بعد گفت، تبريك را نو سال احوالپرسي و سالم از بعد و زد لبخند

 ».بيمارستان«: گفت مادرم

 ».رسونم مي رو شما من«

 ».رويم مي ما بعد... تو بيا حاال ممنون، نه،«: گفت مادرم
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 آن. آورد بيرون كليدي و كرد جيبش توي رو دستش بعد و» .بدم شقايق به رو ام هديه اومدم فقط. شم نمي مزاحم نه، «

 ».بگيرش تو، به من هديه اينم«: گفت زد مي موج صدايش در كه خوشحالي با و گرفت مقابلم را

 »هست؟ چي كليد«: گفتم و كردم تماشا را كليد تعجب با

 ».خودته مال كه وياليي... شماله در قشنگ ويالي ي كليد«: گفت بالبخند گذاشت مي دستم تو را كليد كه حالي در

 كامران به را نگاهم كه حالي در. بودند كرده تعجب هم دو آن. كردم نگاه سحر و مادر به و بودم شده متعجب او كار از

 ».كنم قبول تونم نمي... من ولي«: گفتم دوختم مي

 ».ده نمي پس وقت هيچ رو هديه يه آدم«: گفت و گرفت دستش در را دستم كامران

 »...آخه ولي«: گفتم حال همان در

 ».اينهايي از بهتر اليق تو نداره، رو تو ارزش اين كه دونم مي. نداره اما و آخه ديگه«: گفت و كرد قطع را حرفم كامران

 ».ممنونم«: گفتم. زدم لبخند و انداختم پايين را سرم

 ».شيد سوار بهتره حاال نيست، الزم تشكر«: گفت و شد خوشحال من تشكر از

 سعيد داداش براي دلم ديگه، ببر منم خدا رو تو آبجي،«: گفت دلخوري و ناراحتي با اميد ديدم شويم سوار خاستيم تا

 ».شده تنگ

 آخه. بياي شه نمي كه گفتم زني، مي حرفو اين داري كه چندمه دفعه اين دوني مي«: گفتم كردم مي نگاهش كه حالي در

 و بري حرفها اين جاي به بهتره. تو ببريم رو تو تونستيم بدبختي چه با دفعه اون ديدي. نيست بچه جاي كه اونجا

 ».برگرديم زود دم مي قول داره، قشنگي برنامههاي االن... كني تماشا تلويزيون

 ».ببرين منو شما خدا رو تو«: گفت و رفت كامران طرف به من حرف به توجه بدون اميد

 ».برمت مي من بشي حاضر زود دي مي قول اگه«: گفت و زد او به لبخندي. كرد من به نگاهي كامران

 اونجا ولي«: گفتم كامران به اعتراض حالت به. رفت خانه به عجله با حرفي هيچ بدون و پريد هوا به خوشحالي با اميد

 »...ببريمش دادن اجازه تا كرديم خواهش كلي دفعه اون نيست، اميد جاي

 بدون تا مني همسر گفتمي مي اونا به بايد تو. زنند نمي حرفي هيچ ببينند من با رو شما وقتي«: گفت و زد لبخند كامرا

 ».تو برين مانعي هيچ

 ».بريم حاال شدم، حاضر زود ديدي«: گفت و آمد ما طرف به خوشحالي با اميد. نگفتم هيچ و برگرفتم او از را نگاهم

 ».باشي خوبي پسر بدي قول بايد«: گفت كامران
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 ».دم مي قول دم، مي قول باشه،«: گفت و بوسيد را كامران گونه خوشحالي با و پريد او بغل به اميد

 .افتاديم راه و بوسيد را او و فشرد بغلش تو را اميد بعد و پسر، كني مي كار چه هي،: گفت خنده با كامران

 مي را حالش. رساند سعيد اطاق به را خودش دوان دوان و نياورد طاقت ديگه سحر رسيديم بيمارستان راهروي به وقتي

 مي جا از فنر مثل زد، مي را خونه زنگ تا. داشتم را احساس همين آمد مي مان خانه به مجيد وقتي هم من. فهميدم

 .م.زد لبخند و كشيدم آه مجيد آوردن ياد به با. ببينم زودتر را او تا كردم مي باز را در و پريدم

 »ببينه؟ منو سعيد خواي نمي هم هنوز«: گفت كامران رسيديم، سعيد اتاق در پشت وقتي

 ».بدونه چيزي خواد نمي دلم نشده خوب كه وقتي تا«: گفتم و كردم او به نگاهي

 بگي، براش رو جريان كم كم بهتره افته، نمي براش اتفاقي هيچ ماجرا فهميدن با. خوبه حالش او و شده رفع خطر اما«

 ».مونه نمي پنهون ابد تا ما مسئله چون

 ».شد مرخص وقتي اما كنم، مي سعي باشه،«: گفتم و انداختم پايين را سرم

 ».خداحافظ. ميلته كه هرطور باشه،«: گفت و داد سرتكان كامران

 ».خداحافظ«: گفتم و كردم او به نگاهي نيم

 را صورتش و رفتم سعيد طرف به لبخند با. شدم اتاق وارد سپس كشيدم، عميق نفس چند من. شد دور كم كم او

 »كجاست؟... بينم نمي اونو كو؟ مجيد پس«: پرسيد سعيد بعد كمي. گفتم تبريك او به را نو سال و بوسيدم

: گفتم باشم داشته لب بر لبخند كردم مي سعي كه حالي در. بدهيم بايد جوابي چه دانستيم نمي كرديم، سكوت همه

 ».آد مي ديرتر كمي گفت عيده روز امروز چون آد، مي دير گفت... اون«

 ببينم... نيست ازش خبري روزه سه دو االن اما آمد، مي ديدنم به هرشب اون«: گفت و دوخت من به را نگاهش سعيد

 »افتاده؟ اتفاقي براش شقايق،

 ».خوبه حالش نيفتاده، اتفاقي نه،«: گفتم كردم مي پنهان را صدايم لرزش كه حالي در

 كه بود ناراحت قدر اون آمد مي كه پيش شباي نيامده، ديدنم به روزه دوسه چرا پس خوبه، حالش اگه«: گفت باز سعيد

 »...يا شده پيدا اش سروكله عوضي كامران دوباره نكنه ببينم. زد مي حرف زور به

 من به تازه. همين شلوغه، سرش كمي مجيد فقط... نيست خبري كامران از نه،«: گفتم و كردم قطع را حرفش نگراني با

 ».بگم تبريك تو به رو نو سال گفت
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 بياد بگو بهش خونه رفتي«: گفت كرد مي نگاهم كه حالي در و گرفت دستش ميان بود تخت روي كه را دستم سعيد

 ».شده تنگ براش دلم. ببينمش

 تا كشيدم مي بيرون دستش از را دستم كه حالي در و زدم لبخند زور به جوابه منتظر ديدم وقتي. دوختم او به را نگاهم

 ».گم مي بهش باشه،«: گفتم نكنه احساس را لرزشش

 داره مجيد به كه اي عالقه همه اين با خدايا. شدم دور سعيد تخت كنار از. برگرفت من از را نگاهش و زد لبخند سعيد

 .گفتم مي بهش را موضوع جوري چه

 سر ماجرا از خواد مي و كرده شك دانستم مي. شد مي خيره من به گاهي. شد زدن حرف مشغول سحر با سعيد

 به رو كامران تونستيد شد؟ چي دادگاه جواب راستي«: پرسيد سعيد شد حاكم بينمون سكوت دقيقه چند وقتي. دربياره

 »نه؟ يا بندازيد زندان

 توانست كامران... اما بود، قبل دفعه مثل جواب«: گفت و زد لبخند سحر بار اين. كرديم نگاه هم به زمان هم سحر و من

 ».بشه آزاد

 »شد؟ محكوم زندان به كه دفعه اون... چطوري آخه بشه؟ آزاد«: گفت تعجب با سعيد

 ».كنه مي آزادت اون و گيري مي خوب وكيل يه بكني، توني مي كار همه باشي داشته پول وقتي«: گفت و زد لبخند سحر

 به رو عدالتي بي اين جواب بايد چطور دونستم مي وگرنه اسيرم اينجا من كه حيف عدالتيه، بي اين ولي«: گفت سعيد

 ».بدم كامران

 ».باشي آروم بهتره نكن، ناراحت خودتو«: گفت و گرفت رو سعيد دست سحر

 طالق دادخواست جواب ببينم... بود ناراحت قدر اين مجيد خاطر همين به پس«: گفت و دوخت من به را نگاهش سعيد

 »شد؟ چي

 ».نشده اون دادگاه نوبت هنوز«: گفتم و برگرفتم او از را نگاهم

 زودتر هرچه ساعت خواست مي دلم. كرد مي جو و پرس قدر اين چرا دانستم نمي. كرد سكوت و داد تكون سر سعيد

 .رفتيم خانه به و شد تمام مالقات ساعت عاقبت. بشم خالص او سؤالهاي و ها نگاه دست از تا بگذره

 17 فصل

 مرا اين و بود نرفته سعيد مالقات به مجيد مدت اين در چون گذشت، سختي به كه اي هفته يه گذشت، عيد از هفته يك

 .كرد مي ديوانه مرا اين. پرسيد مي مجيد از مدام او را، سعيد هم و بود كرده نگران حسابي
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 بوديم، كامران مديون را اين و بوديم خوشحال خيلي گشت برمي خانه به سالم سعيد اينكه از. كرد مرخص را او كامران

 در سعيد كه طوري. نكرد مضايقه او شدن خوب براي كاري هيچ از. بود كرده تالش خيلي سعيد سالمتي براي او چون

 با اما آمد، مي خانه به سرحال و شاد و بود آورده دست به را اش رفته نيروي حسابي عمل از بعد دوهفته عرض

 .كرد مي استراحت خانه در روز چند بايد كامران سفارشهاي

 مي. رفتند اتاقش به كامران از دوباره تشكر براي سحر و مادر.  رفتيم بيمارستان به او ترخيص براي سحر و مادر با

 را لباسهايش كنم كمك او به تا ماندم سعيد پيش من. دهند انجام را ترخيص مراحل هم و كنند تشكر هم خواستند

 ».اومد ديدنم به ديشب روز ده از بعد مجيد«: گفت دادم مي او به را پيراهنش كه حالي در. بپوشد

 ».بوده مريض نگفتي چرا ناقال،«: گفت سعيد. فروريخت قلبم مجيد نام شنيدن با

 طفلكي. بياد بود نتونسته همين خاطر به بوده، بد خيلي حالش و بوده بيماري بستر در مدت اين تو آره،«: گفت سعيد

 اشتباهي من جاي به ديدش مي كي هر كه بود شده ضعيف و الغر قدر آن. بود زرد خيلي رنگش چون گفت، مي راست

 دانم نمي اما. گذاشته سر پشت رو سختي مريضي كه بود معلوم. كرده عمل دوتا من جاي به اون گفت مي و گرفتش مي

 مي تو«: گفت كرد مي نگاه من به كه حالي در بعد» .رفت مي فرو خودش تو همش. بود غمگين و ناراحت قدر اين چرا

 ».حالشم نگران خيلي من شده؟ چش نگفته تو به ناراحته؟ و پكر قدر اين چرا اون دوني

 نگفته، من به چيزي... نه...  من«: گفتم آلود بغض و لرزان صدايي با بود شده دگرگون حالم حرفها آن شنيدن از كه من

 ».ناراحته اون كردي فكر تو و كرده اش خسته مريضي شايد

 چند نكنه كه مريضه نگفتي كلك، اي«: گفت شوخي با بعد شايد، دونم، نمي«: گفت و انداخت باال را هايش شانه سعيد

 ».كنم دورش تو از و دارم نگهش خودم كنار روز

 بهش نخور، غصه اما شد، مي خوب اينها از زودتر بودي مراقبش اگه چون نكردي، پرستاري ازش بود مريض وقتي

 ».خنديد و نگفت هيچي بيچاره كردي، من صرف رو وقتت همه تو كه گفتم

 شدم وسايلش كردن جمع مشغول و برگرفتم او از را رويم و زدم لبخند زور با شدم مي خفه بغض از داشتم كه حالي در

 با بود شده خيره چشمهايم به كه حالي در. سعيده ديدم برگشتم، عقب به. شد گذاشته ام شانه روي دستي ديدم كه

 »برخوردي؟ مشكلي به مجيد با شده؟ چيزي شقايق،«:  پرسيد آرام لحني

 ».خوبه چيز همه نه،«: گفتم و دادم فرو را گلويم بغض
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 چرا كني، نمي گوش اشتياق با ديگه زنم، مي حرف مجيد از وقتي چرا پس«: گفت و زد زل چشمهايم به تر دقيق سعيد

 از حرفي هيچ ديگه... كنه مي سكوت فقط و پوشونه مي چشمهاشو بزرگ غمي زنم مي حرف مجيد با تو باره در وقتي

 ».ناراحتيد و غمگين قدر اين شما همه چرا... زنيد نمي هم

 

 باور ندارم، مشكلي هيچ محيد با من«: گفتم نلرزد صدايم كردم مي سعي كه حالي در و زدم كنار ام شانه از را دستش

 به من سعيد. چيز همه... بشه تموم چيز همه زودتر خواد مي دلم كرده، خسته مرا تو بيماري ام، خسته خيلي فقط كن،

 »فهمي؟ مي دارم، احتياج استراحت

 قدر اين رو شما موضوع همين شايد... نكرده صادر رو طالق راي دادگاه نكنه شقايق،«: گفت نگراني با و ايستاد مقابلم او

 »كرده؟ پريشون

 ».منه با طالق حق نه،«: گفتم و كردم نگاهش درماندگي با

 »گرفتي؟ طالقتو ببينم خوبه، خيلي اينكه«: گفت خوشحالي با سعيد

 ».محضر بريم هم با و بشي خوب تو بودم منتظر نه،«: گفتم و انداختم پايين را سرم

 ».ببينم لحظه اون تو رو كامران قيافه خواد مي دلم چون كردي، خوبي كار«: گفت خوشحالي با سعيد

 »سعيد؟ نيستي خوشحال. خونه ريم مي داريم بشي، آماده زودتر بهتره«: گفتم كنم عوض را بحث اينكه براي

 دكترم از شد مي كاش فقط كردم، مي شماري لحظه اينجا از رفتن براي. نباشم خوشحال شه مي مگه«: گفت و زد لبخند

 بهم كنم، سؤال اون از حالم مورد در و ببينم دكترمو خوام مي گم مي هروقت نديدمش، هنوز شه مي باورت كم، تشكر

 مي كاش. بياد بيمارستان به تونه نمي روزها چون ره، مي و كنه مي ات معاينه و آد مي خوابي تو كه وقتي شبها او گن مي

 ».برم اينجا از كنم خداحافظي و تشكر اون از اينكه بدون نيست خوب ديدمش، مي شد

 كافيه، همين كردم، تشكر ازش و ديدم اونو بار چند من«: گفتم كنم مخفي او از را ام نگراني كردم مي سعي كه حالي در

 ».داريم كار خيلي خونه شو، حاضر باش زود حاال

 چنان آن. بندازم راه رو مجيد و تو عروسي كه اينه كارم اولين. دارم كار خيلي خونه توست، با حق«: گفت و خنديد سعيد

 ».بمونند دهن به انگشت همه كه بگيرم براتون عروسي

 بود؟ ساخته من براي قشنگي روياي چه بيچاره. كردم نگاه را او و خوردم افسوس حرف اين شنيدن از
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 نيامده مالقاتش به مجيد بود شده مرخص كه وقتي از چون شد، تر سخت و بدتر من شرايط آمد خانه به سعيد وقتي

 تلفنهاي به من ديد كه زماني. بود كرده گيج و نگران حسابي را او اين و پرسيد مي رو سعيد حال تلفني فقط او. بود

 دادن پاسخ از جور يه كرد مي سؤال را رفتار اين علت من از وقتي. شد قرارتر بي و تر نگران او هستم تفاوت بي مجيد

 .كردم مي فرار

 خيلي من. چيه موضوع بفهمد تا گرفت نظر زير دقت با را رفتارم و كرد شك من به كم كم اوضاع اين ديدن با سعيد

 .ندهم لو را چيزي تا كردم جمع را حواسم

 .باشد خبر با سعيد حال از خواست مي چون زد، مي زنگ روز هر كامران. گذشت مي خانه به سعيد آمدن از روز چند

 آقا آبجي،«: گفت دقيقه چند از پس و برداشت را گوشي اميد معمول طبق شد بلند تلفن صداي وقتي هم شب آن

 ».سالم«: گفتم. گرفتم او دست از را گوشي و رفتم او سمت به» .داره كار باهات كامرانه،

 ».خوبه حالت عزيزم، سالم«: گفت و پيچيد گوشي در كامران صداي

 ».خوبم آره،«

 ».دي مي موقع به داروهاشو بهتره؟ چي؟ سعيد«

 ».بهشه حواسم آره«

 دوا را دردي هر و هستي قابلي پرستار تو. دارم ايمان تو به من دونم، مي«: گفت و پيچيد گوشي تو كامران خنده صداي

 ».من دل درد جز كني مي

 تماس باهام داري، مرا شماره داشتي كاري اگه. باش خودت مواظب«: گفت. نداد ادامه ديگه كامران. كردم سكوت

 ».خداحافظ بگير،

 سعيد صداي بروم اتاقم به خواستم تا. گذاشتم را گوشي و كردم خداحافظي او از

 ؟ بود كي: گفت كه شنيدم را

 متوجه كه من.  ايستاد سرم پشت باشه آرام كرد مي سعي كه خشمگيني چهره با. ديدم را او و كردم نگاه سرم پشت به

 صدايي با و دوخت من به رو نگاهش سعيد. پرسيد مي رو تو حال بود آشناها از يكي... خب: گفتم كنان من من نبودم او

 . ندارم خبر من كه شده ما آشناي كامران حاال تا كي از:  گفت ميرسيد نظر به عصباني خيلي كه

 ؟ هان ، بزنه زنگ اينجا به داده اجازه او به كي پرسيد باز.  نگفتم هيچ و انداختم زير را نگاهم
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 ، زدي حرف اون با چي واسه تو: پرسيد تري آرام لحن با سعيد ، بگويم چه بايد دانستم نمي چون بودم ساكت هنوز من

 باهاش و ري مي تلفن طرف به سريع زنه مي زنگ عوضي اون وقتي اما شي مي قايم تو زنه مي زنگ مجيد وقتي چرا

 ؟ كني مي بش و خوش

 ...وگرنه بپرسه حالتو خواست مي فقط اون.  كني مي قاطي هم با رو چيز همه چرا:  گفتم و كردم نگاهش

 ؟ داره ربطي چه اون به من حاله كرده غلط:  گفت بلندي صداي با و كرد قطع را حرفم سعيد

 ... اون چون داره ربط:  گفتم باشم آرام كردم مي سعي كه حالي در

 . بدهم لو را چيز همه بود نزديك ، كردم مي كار چي داشتم ، من خداي واي.  شدم ساكت

 ؟ شدي ساكت چرا ؟ چي اون:  پرسيد حال همان در سعيد

 ؟ ري مي داري كجا:  گفت ، چرخاند خودش طرف به مرا و كشيد را دستم و آمد طرفم به كه بروم اتاقم به خواستم

 . ديگه بزن حرف ؟ چي اون پرسيدم

 ؟ زني مي فرياد چرا ؟ شده چي سعيد:  گفت نگراني با سحر.  امدند هال به سحر و مادر ، ما صداي از

 ؟ خبره چه خونه اين تو بگه من به يكي:  گفت كرد مي نگاه من به كه طور همان سعيد

 . نيست خوب برات ، تر آروم كمي ، پسرم شده چي:  گفت كنه آرام را سعيد كرد مي سعي كه حالي در مادرم بار اين

 . پرسيده منو حاله و زده زنگ چي واسه ؟ چرا.  اينجا زده زنگ كامران:  گفت و دوخت مادرم به را نگاهش سعيد

 . كني مي شلوغش طور اين تو كه نيفتاده اتفاقي ، شده چي مگه حاال... خب:  گفت و كرد من به نگاهي مادرم

 حاال اما ، بشنوه اونو اسم نبود حاضر حتي كه او با... زد مي حرف شقايق با اون مادر گي مي چي:  گفت تعجب با سعيد

 . زد مي حرف باهاش راحت خيلي داشت

 . نيست خوب برات عصبانيت ، باش آروم:  گفت و گرفت را سعيد دست سحر

 ؟ بگي چيزي خواي نمي:  گفت من به رو و كرد ما سه هر به نگاهي سعيد

 . كردم سكوت و انداختم زير را سرم

 . رفت حياط به و شد خارج اتاق از و.  فهمم مي آخرش ، نيست مهم ، باشه:  گفت و داد تكان سر او

 . خوره مي حرص بيشتر كه جوري اين ؟ گي نمي او به رو واقعيت چرا دخترم:  گفت نگراني با مادر

 . بگم بهش تري مناسب زمان بايد ، كرده عمل تازه اون ، زوده االن:  گفتم و دادم تكيه ديوار به

 ؟ بگم من خواي مي:  گفت سحر
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 درذ رفت مي راه سعيد ، كردم نگاه حياط به و زدم كنار را پرده ، رفتم پنجره طرف به و.  نه:  گفتم و كردم او به نگاهي

 . بود متفكر و گيج هنوز كه حال

 . گم مي برايش را چيز همه شد بهتر حالش كه ديگر وقت چند بگذاريد:  گفتم و كردم رها را پرده

 . نگفتند هيچ و كردند سكوت ومادر سحر

 نظر زير بين ذره مثل مرا كارهاي و رفتار هنوز اما بود كرده فراموش رو شب اون جريان سعيد گذشت روزي چند

 . باشه خواب سعيد تا بگيره تماس وقت دير شبها تا بودم خواسته كامران از بعد به شب آن از.  داشت

 پس او ، شدم زدن حرف مشغول و برداشتم را گوشي خوابيده سعيد اينكه گمان به كرد تلفن كامران وقتي هم شب آن

 ؟ نگفتي رو جريان هنوز:  گفت سعيد حال شدن جويا

 . بگم نتونسم هنوز نه

 . بگي اون به بايد تو ، كنيم برپا رو عروسيمون جشن تر زود هرچه خوام مي من اما

 سعيد به رو موضوع و كنم پيدا مناسب فرصت يه من تا كني صبر ،توبايد زوده ،حاال كامران گي مي چي:  گفتم نگراني با

 . بگم

 بگي اون به تر زود چه هر.  كردم صبر كه بس از شدم خسته من ، بگي خواي مي كي پس:  پرسيد قراري بي با كامران

 ؟ بگم بهش من خواي مي سخته گفتنش اگه كرد كاري شه نمي ديگه بشه دير اگه ، بهتره

 .باشه ، بده فرصت فقط.  بگم بهش تونم مي خودم ، نه:  گفتم نگراني با

 . كرد خداحافظي و ؟ نداري كاري ، راحتي طور هر ، باشه:  گفت و كرد مكثي او

 ، من خداي.  آمدم خودم به كسي زدن دست صداي با دادمكه تكيه ديوار به درماندگي با كردم قطع را گوشي وقتي

 ! نبود خواب مگه آمد مي سمتم به و زد مي دست كه بود سعيد

 عاشق يه انتظار جواب خوب... كني معني عشقو تونستي خوب تو:  گفت و داد تكان سر افسوس با ايستاد مقابلم وقتي

 همون...تويي اين يعني ، شقايق شه نمي باورم ، نه:  گفت بود شده خيره چشمام به مستقيم كه حالي در و.  دادي رو

 ! بود متنفر كامران از كه شقايقي

 ، كني مي فكرشو تو كه هستم اوني از تر داغون من ، سعيد:  گفتم ماندگي در با فشرد مي را گلويم بغض كه حال در

 . نذار سرم به سر پس
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 شدي جوري اين چرا تو شقايق.  شدم خواب بي امشب چي واسه كردي فكر پس.  داغونم منم:  گفت عصبانيت با سعيد

 اين مجيد با داري كه دادي دست از رو عقلت مگه آخه ، كنه مي ديوونه منو داره تو رفتار اين ، اومده سرت به چي ،

 . كني مي رو رفتار

 كار چي دارم دونم مي من آوردم بدست عقلمو تازه ، نه:  گفتم سوختم مي درون از كه حالي در و برگرداندم را رويم

 . نزن حرف كامران و مجيد از برام اينقدر پس ، بگيرم تصميم خودم ام آينده براي خوام مي ، كنم مي

 ؟ شدي ديوونه... تو ، گي مي داري چي.. تو:  گفت ناباوري صداي با و كرد نگاه من به تعجب با سعيد

 . كنم مي خواهش ، بذار راحتم ، شدم ديوونه ، آره:  گفتم بود زده حلقه هايم چشم در اشك كه حالي در

 . رفتم اتاقم سوي وبه

 از كه نفرتي همه آن با.  دانست مي را حقيقت سعيد كاش.  كنم كار چي بايد دانستم نمي كه بودم آشفته قدر آن

 به فكري اما ، كردم مي پيدا حلي راه بايد.  بياره خودش سر باليي بود ممكن فهميد مي را جريان اگر داشت كامران

 سعيد تا ماندم مي منتظر بايد ، ترسيدم مي او واكنش از.  بود سخت خيلي سعيد به حقيقت گفتن ، رسيد نمي ذهنم

 . فهميد مي را جريان خودش

 كردن تحمل جز اي چاره اما ، بود تحمل قابل غير برايم او رفتار گرچه ، كرد رفتار سردي به من با سعيد بعد روز از

 . نداشتم

 برگشتن هنگام بودم رفته بيرون خريد براي اميد همراه كه ظهر از بعد روز يك اينكه تا گذشت شب آن از روزي چند

 كه روزه چند دوني مي ، ببينم رو تو تونستم من عجب چه ، به به:  گفت من ديدن با ، ديدم خيابان سر را كامران خانه به

 ! نديدمت

 وگرنه بيرون بيام شدم مجبور خريد براي.  شدند تموم كه باش ها خوراكي مديون هم رو ديدار اين:  گفتم و زدم لبخند

 . موندي مي منتظر من ديدن براي بايد حاالها حاال

 . كردم تنظيم تو زمان با زندگيمو عمر يه ، هستم منتظر هميشه كه من:  گفت عجيب لحن با و زد لبخند كامران

 ؟ نه يا شده بهتر ؟ چطوره حالش سعيد:  پرسيد ، انداختم پايين را سرم و خنديدم

 . كني مي كار چي اينجا تو راستي ، شده بهتر خيلي حالش ، آره:  گفتم و دادم تكان سر

 . بزنم حرف كمي باهاش خوام مي ، ببينم رو سعيد بودم اومده -

 ...رو جريان گفتم خودم كه من ، بزني حرف اون با خواي مي چي براي:  گفتم و كردم نگاهش نگراني با
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 . فهمه مي بهتر خودشو جنس هم حرف مرد يه ، توني نمي تو:  گفت و كرد قطع رو حرفم

 خودم.  بفهميد رو همديگه حرف تونيد نمي ، مونيد مي اتيش و آب مثل تا دو شما اما:  گفتم و گرفتم بر او از را نگاهم

 . كنم پيدا فرصت بايد فقط اما ، بگم بهش جوري چه بايد دونم مي ، شناسم مي بهتر رو سعيد

 براش تو نفهميده رو چيز همه خودش تا ، دادي دست از رو زيادي هاي فرصت تو اما:  گفت و شد خيره من به كامران

 . كنه باور خواد مي كه طور اون نذار ، بگو

 . كنه برداشت داره دوست طور هر اون حاال ، گم مي رو حقيقت فقط من:  گفتم و كردم او به نگاهي نيم

 حقيقت اين بايد اون ، شقايق... موندي يكدنده جور همون و شي نمي عوض وقت هيچ تو:  گفت و داد تكان سر كامران

 . بياد كنار واقعيت با و كنه قبول رو

 ؟ باشه ، نزني هم زنگ حتي... نياي جا اين ديگه هم تو نفهميده رو واقعيت تا بهتره پس:  گفتم و دوختم چشم او به

 . كن خبرم خودت پس باشه -

 . رفت و كرد خداحافظي ما از زد برايمان كه بوقي با و نشست فرمان پشت و

 . كشيدم سينه از آهي و.  بري بيرون زندگيم از هميشه براي شد مي كاش:  گفتم و دادم تكان سر افسوس با

 بي و عصبي كه حالي در.  افتاد سعيد به چشمم كه رفتم هال به و كردم جا به جا خانه آشپز در بودم خريده كه وسايلي

 . كرد مي نگاه مرا بود ايستاده اي گوشه قرار

 با سعيد بروم اتاقم به خواستم تا ،اما شدم نگران كمي او ديدن با.  بود ايستاده كنارش نگران اي چهره با هم سحر

 بي حد اين تا كردم نمي فكر ، كنم مي روشن رو تو تكليف امروز ، بايست جا همون:  گفت محكم و عصبي صدايي

 . بخندي و بگي عوضي اون با خونه جلوي كه باشي شده غيرت

 . بياري بد اين بر لعنت ، اه.  بود ديده مرا جوري چه ، من خداي

 . اينجا بياد گي مي و كني مي تلفن مجيد به االن همين:  گفت عصبانيت با سعيد

 ؟ چي براي... مجيد:  گفتم نگراني با و ريخت فرو دلم حرف اين شنيدن با

 تكليف خوام مي ، نذاشته اينجا پاشو روزه چند اين توي كه شده مرگش چه ببينم اينكه براي:  گفت عصبانيت همان با او

 ؟ فهميدي ، كنم روشن باهاش رو تو

 . اومد مي خواست مي خودش اگه ، نيست تو تلفن به احتياجي -

 . كرده ديوونه اونو تو رفتار اين هم شايد ، بياد نخواد دلش شايد:  گفت و آمد طرفم به قدم چند سعيد
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 . بياد خواد نمي ، نيست مهم برام:  گفتم بود صدايم در كه غمي با و انداختم زير را سرم

 خواي نمي:  گفت بود تعجب از پر صدايش كه حالي در ، داشت شك بود شنيده آنچه به انگار و شد خيره من به سعيد

 ! شنيدم درست من يعني ؟ بياد

 .شده پشيمون شايد كنه ازدواج من با خواد نمي شايد...  خب:  گفتم كنان من من گشتم مي اي كلمه دنبال كه حالي در

 عشق به طور اين كه افتاده اتفاقي چه ؟ شقايق شده چي:  گفت نگراني از پر صدايي با و داد تكان سر افسوس با سعيد

 كه وقت چند اين در.  گي مي مزخرفاتو اين داري چرا پس ، داره دوستت چقدر دوني مي كه تو ؟ كردي شك مجيد

 يك حتي و نداشت رو دوريت طاقت مجيد ، شدي اينجوري تو كه اومده سرتون باليي چه ؟ گذشته شما بين چي نبودم

 ، نيومده هم من ديدن به حتي و نميذاره خونه اين تو پاشو شده چي حاال ، بكنه دل خونه اين از تونست نمي هم لحظه

 ؟ شده چي بگو بزن حرف خدا رو تو شقايق

 ....تو كن باور نشده چيزي:  گفتم باشه آرام كردم سعي كه صدايي با و پايين انداختم را سرم

 . كن تلفن مجيد به برو پس نشده چيزي اگه:  گفت و كرد قطع را حرفم سعيد

 . نخواه من از اينو كنم مي خواهش ازت ، تونم نمي من:  گفتم لرزان صدايي با

 . بذار راحتش ، ديگه كن بس سعيد:  گفت نگراني با بود من درماندگي شاهد كه سحر

 حاضر حاال ولي ، بده مجيد براي زندگيتو تمام بود حاضر اون ، بذارم راحتش بايد چي براي:  گفت و شد عصبي باز سعيد

 با و كرده خامت اون البد ، عوضيه پسر اون سر زير اينا همه دونم مي...  دونم مي من.  بزنه اون به هم زنگ يه نيست

 دست مجيد از كه كنه راضي هم رو تو تونسته داد فريب رو پدر كه جور همون شايد ، زده گولت نرمش و چرب زبون

 . خريده رو احساست و عقل و داده نشونت رو ثروتش البد ، بكشي

 چشمانم در اشك و گرفت بغضم او حرفهاي از زنه مي هارو حرف اين كه اونه شد نمي باورم بودم شده خيره سعيد به

 و تلخ هاي حرف اين زير كه حالي در.  كرد سوراخ را قلبم خنجر مثل بود كرده موردم در او كه قضاوتي.  نشست

 چه كامران نگي تا ، كن صبر:  گفت عصبانيت همان با سعيد كه افتادم راه اتاقم سوي به ناتوان بودم شده خرد كشنده

 . گذارم نمي راحتت داده بهت اي وعده

 ؟ گي مي چي داري فهمي مي هيچ سعيد:  گفت بود مانده حيران سعيد هاي حرف از كه سحر

 . داره وجود هم نامي مجيد رفته يادش انگار فهمم مي ، آره:  گفت و دوخت سحر به را نگاهش بار اين
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 اون به رو مجيد تونه نمي مرضي هيچ دونستم مي بايد من:  گفت افسوس با دوخت مي من به را نگاهش كه حالي در و

 اونو جوري بد تو وفايي بي اما ، بياره در پا از رو مجيد نتونست رنج و درد همه اون.  تو وفايي بي جز بندازه زار حال

 . كردي خيانت اون به دونستي مي صداقت و عشق مظهر خودتو كه تويي ، شقايق شكستي اونو تو..  كرده داغون

 شدي عوض اينقدر چرا تو ، نزن تهمت خواهرت به قدر اين ، شو ساكت:  گفت و شد عصباني مادرم سعيد حرف اين با

 ؟

 با داشت اون.  كرديد مي سكته ديدم چي امروز من ديديد مي و بوديد شماها اگه:  گفت و كد نگاه مادرم به سعيد

 . مشكله خيلي باورش من براي...  خنديد،اين مي ، زد مي حرف كامران

 . بدهيم او به نداشتيم پاسخي چون ، كرديم سكوت همگي كرد سكوت و داد تكان سر مادرم

 خودم يا اينجا بياد گي مجيدمي به و گيري مي تماس خودت يا گم مي ديگه بار يه:  گفت و كرد نگاه من به باز سعيد

 . كنم مي كارو اين

 نمي ام ياري زبانم جرا دانم نمي اما ، بگويم را حقيقت تا بود وقتش موقع همان شايد ، بودم ايستاده صدا بي طور همان

 . بود شده قفل انگار كرد،

 سمتش به برداشت را گوشي تا.  رفت تلفن سوي به و داد تكان تاسف از سري ام كرده سكوت شد متوجه سعيد وقتي

 خوام نمي ديگه چون ببينمش، خوام نمي گفتم بهش خودم من...  گم مي بهت نگير تماس ، نه:  گفتم مستاصل و دويدم

 . ترم خوشبخت اون با كنم ازدواج كامذان با خوام مي... من.  كنم ازدواج باهاش

 سحر.  كرد نگاه مرا ناباوري با.  افتاد زمين به دستش از گوشي و زد خشكش جايش سر ها حرف اين شنيدن با سعيد

 هيچ و انداخت پايين را سرش و شد پشيمان انگار اما ، بگه چيزي سعيد به خواست و گذاشت جاش سر رو گوشي

 . نگفت

 زمين به شد باعٍ كه زد صورتم به محكمي سيلي و آورد باال رو دستش عصبانيت با و داد تكان را سرش بار چند سعيد

 . بيفتم

 ؟ سعيد كردي كار چه:  زد فريلد مادرم ، آمد طرفم به عجله با سحر

 سيلي اين خوردن با شايد.  بود اليقش كه كردم رو كاري همون:  گفت درماندگي با لرزيد مي بدنش تمام كه حالي در او

 رفته يادش انگار.  كنه ازدواج باهاش خواد مي اون كه همونيه آورد سرمون مصيبت و بال همه اين كه كسي بياد يادش

 . آورده سرش باليي چه كامران
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 ايستاده من جلوي كه كسي اين يعني.. شد نمي باورم. شدم نابود كه كردم احساس بودم خورده سعيد از كه سيلي با

 هايم گونه روي اختيار بي هايم اشك!  بود زده صورتم توي حاال اما داشت، دوست جونش مثل مرا كه بود برادري همان

 چشماني با ايستادم مي سعيد مقابل كه حالي در.  كرد بلند زمين از مرا و داد تكان را سرش افسوس با سحر.  شد جاري

 نگاه بعد و كشيد موهاش بر دستي پريشاني با سعيد.  دادم تكان را سرم افسوس با و كردم نگاه او به اشك از خيس

 . دوخت من به قرارشو بي و سرد

 شرايطي هيچ تحت كه داشتم ايمان تئو به من.  كردم اعتماد بهت كه متاسفم خودم براي:  گفت باري تاسف صداي با

 و اصل.  كردم مي اشتباه اما است، چيز همه از تر ارزش با برات اون عشق كردم مي فكر. كني نمي فراموش را مجيد

 تو كامران و مجيد جايگاه روز يه كردم نمي فكر.  كردي عوض ثروت و پول با اونو تو كه عشقه آدم زندگي اساس

 . شه عوض قلبت

 داره حق و داره خودشو زندگي قصه آدمي هر:  گفت بود درد و حسرت از پر كه صدايي با بار اين و كرد مكثي بعد

 داشتني دوست اي فرشته به رو كامران ظالمي و بدي به ديوي كه متاسفم برات بگيره تصميم خودش سرنوشت براي

 . نداشتي اونو عشق لياقت تو.دادي ترجيح مجيد مثل

 رو چيز همه ، شقايق:  گفت و كرد من به رو بشه خارج اتاق از اينكه از پيش اما ، رفت حياط سمت به تاسف با بعد و

 . نداشت رو ارزشش كامران ، فروختي ارزون

 وقتي.  شدم داغون حسابي ها اينحرف شنيدن با.  دادم تكيه ديوار به تواني نا با و دوختم او به را اشكم از خيس نگاه

 . رفت بيرون اتاق از و داد تكان افسوس با سري ديد مرا حال سعيد

 !؟ كنه توهين عشقت به دادي اجازه چرا:  گفت لرزيد مي كه صدايي با و دوخت من به را نگاهش سحر

 . بشكنه جلوم واقعيت دونستن با خوام نمي دارم دوستش چون:  گفتم بود كرده پيدا شدت ام گريه كه حالي در

 . كني دور واقعيت از هات دروغ با اونو خواي مي كي تا آخه زد، تهمت تو به اون اما:  گفت و داد تكان سر مادرم بار اين

 اما ، بشنوم حاضرم بازم بگه اينم از تر بد اگه بگم دروغ بهش مجبورم اما ، بيزارم دروغ از من:  گفتم و شدم خيره او به

 . نكنم باز لب از لب

.  داره باز شكستن از اونو تونه نمي چيز هيچ وقت اون و فهمه مي روز يه اون اما:  گفت و داد تكان سر افسوس با سحر

 . باوركنه تا كن كمكش و بگو بهش االن پس ، شناسي مي خوب خيلي اونو خودت
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 برابر در كنم مي خواهش تو از بهتره جوري اين ، بفهمه خودش بذار سحر:  گفتم و كردم ثابت اي نقطه به را نگاهم

 ؟ دي مي قول.  كني سكوت فقط سعيد سواالت

 . دهم مي قول باشه... اما ؟ چيه ها كار اين از تو هدف دونم نمي:  گفت و دوخت من به را خيسش نگاه سحر

 . رفت خانه آشپز به و شد رد مقابلمان از تركيد مي بغضش داشت كه انگار و داد تكان افسوس با سري باز مادرم

 ، كس هيچ با.  كرد حبس را خودش اتاقش در و نخورد شام سعيد.  بود گرفته فرا انگيزي غم سكوت را خانه شب آن

 مي سعيد از مدام قراري بي با دو آن.  كرد نگران حسابي را مادر هم و سحر هم وضعيت اين.  زد نمي حرف سحر حتي

 . كنم چه بايد كردم مي فكر فقط من اما ، بياد بيرون اتاق از خواستند

 كردم مي فكر غروب اتفاقات به و بودم نشسته حياط وسط كوچك حوض كنار.  بودم بيدار هنوز من بود شب هاي نيمه

 چه گفت مي و رسيد مي غيب از كمكي كاش... حلي راه چه اما ، كردم مي پيدا اتفاقات اين جبران براي حلي راه بايد ،

 . كنم

 او ديدن با.  نشست كنارم آرام كه بود سعيد ، دوختم او به را نگاهم.  نشست كنارم آرام كسي كه بودم ها فكر همين در

 با كه بودم نداشته بر قدمي هنوز اما ، كنه پيچم سوال دوباره خواستم نمي شدم بلند جا از بود غمگين و درمانده كه

 . بزنم حرف باهات خوام مي ، بشين دقيقه چند كن صبر:  گفت خسته و غمگين صدايي

 . نشستم جام سر و شدم پشيمان قرار بي و پريشان چهره آن ديدن با اما ، برم خواستم مي

 . خوام مي معذرت زدم بهت كه سيلي خاطر به: گفت غمگين صداي همان با سكوت دقيقه چند از پس سعيد

 . سوزه مي ام گونه روي سيلي جاي حرف اين با كردم احساس.  انداختم زير را سرم

 صادق باهام خواد مي دلم اما ، چرا بپرسم ازت كه نمونده رمقي برام ديگه من: گفت لحن همان با كوتاه مكثي از پس او

 . بدي جوابمو صادقانه و باشي

 . بگيري جواب بخواي كه نگذاشتي باقي سوالي ديگه تو اما:  گفتم و زدم تلخي نيشخند

 مي كلنجار خودم با دارم روزه چند دوني مي.  كنم مي فكر تو به دارم حاال تا شب سر از:  گفت درماندگي همان با سعيد

 . نفهميدم هنوز ،اما گرفتي موردش در رو تصميم اين تو كه كرده اشتباه كجا مجيد كه رم

 با چطور شد مي مجيد از حرف وقتي گذشته در يادته:  گفت دوخت مي من به را فروغش بي نگاه كه حالي در سعيد

 هميشه يادمه.  خنديدي مي فقط و كردي مي فراموش رو ات وغصه غم تو مجيد اومدن با انگار ، دادي مي گوش اشتياق
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 براش بودي داده قول تو...  خالي عكس قاب يه ، تمام نا شعر يه ، آب بي حوض يه يعني مجيد بدون من گفتي مي

 . بدين عشق اين به خوب معني يه تا كني كاملش تا بموني

 چشماي اون ، هاش خنده ،اون يادمه آره:  گفتم بود صدايم در كه حسرتي با و شد درد از پر دلم گذشته آوري ياد با

 امني به جايي كردن گريه براي وقت هيچ.  كردم مي گريه اتاقم تو مجيد براي كه هايي شب اون ، تاب بي و مشكي

 نداره تعريف اينقدر كه سنگ تيكه يه گفت مي خنديدو مي من به موضوع همين براي مجيد يادمه.  نكردم پيدا تو سينه

 اين نتونستم وقت هيچ اما... كني اعتماد من سينه به بعد به اين از بايد تو ، سحر اشكاي به بسپار رو سنگي سينه اين. 

 . بكنم رو كار

 همه ، شادي ، غصه ، درد يادته چيز ،همه شقايق نكردي فراموش رو چيز هيچ تو:  گفت بود بغض از پر صدايي با سعيد

 اون.  بزنه اش تيشه به ريشه تو رفتن نذار ، حقيقته يه اين نه رو مجيد اما ، باشي كرده فراموش خودتو ممكنه تو...  رو

 كه هم عشق حرمت خاطر به پس ، داره زاري حال چه كه دوني مي خوب خودت.  كشه مي نفس زور به االنم همين

 . نكن تركش شده

 ماهي مثل عشقش و بود فواره اين مثل برام مجيد ، كن نگاه فواره اين به:  گفتم فشرد مي را گلوين بغض كه حالي در

 من از پس ، ده مي جون داره هم ماهي اون حتي ، شه مي قطع داره كم كم و اومده پايين فواره اين حاال اما ، حوض

 . بندازم آب به رو مرده ماهي و ببرم هوا به رو فواره اين دوباره نخواه

 ديگه... يعني ؟ نيستي مجيد عاشق ديگه بگي خواي مي تو يعني:  گفت درماندگي با و دوخت من به را نگاهش سعيد

 ؟ نداري عشقي براش

 . ندارم اون به عشقي ديگه آره بگم داد نمي اجازه دلم.  بگويم توانستم مي چه.  كردم سكوت من

 باور...  نه ، كنم باور رو تو دروغ اين تونم نمي من ، شقايق گي مي دروغ داري بار اولين براي:  گفت افسوس با سعيد

 . محال ، محاله اين.  كنم نمي

 و ناباور صدايي با ديد مرا تفاوتي بي و سردي وقتي.  ندادم نشان خود از واكنشي يا حرف هيچ و كردم مسكوت ه باز من

 ازدواج كامران با خواي مي تو ؟يعني داشت حقيقت گفتي غروب امروز كه هايي حرف همه يعني پس:  گفت تاب بي

 ؟ بذاري كنار رو مجيد هميشه براي و كني

 تو.  كنم عروسي كامران با خوام مي و كردم فكرامو من ، شده تموم ديگه مجيد موضوع:  گفتم و انداختم زير را سرم

 . كني منصرف تصميمم از مرا نكن سعي هم
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 گذشته به نسبت قدر اين چرا تو:  گفت نااميدانه بود صدايش در كه حسرتي با و كرد نگاه من به درماندگي با سعيد

 مجيد شدي حاضر خاطرش به تو كه داره چي كامران بگو ؟ شقايق شدي عوض قدر اين ؟چرا شدي تفاوت بي و سرد

 . بذاري تنها رو

 .است هيچ مجيد برابر در كامران دانستم مي خوب چون ، كردم سكوت باز اما ، شدم خيره او به آلودم اشك نگاه با

 عروسيت براي قشنگي هاي نقشه چه:  گفت اور درد و آلود بغض صدايي با و انداخت من به را درمانده نگاه همان سعيد

 تو ، شقايق.  بزني من به تونستي كه بود اي ضربه بزرگترين كامران با تو ازدواج. كردي خراب رو همه تو اما.  داشتم

 . كنم راست كمر تونم نمي ديگه تو كار اين سنگيني زير ، شكستي كمرمم امشب

 چرا دانم نمي اما ، بيارم در حال اين از را او حقيقت گفتن با خواست مي دلم چقدر.  كردم نگاه او قرار بي هاي چشم به

 . بودم ساكت

 خيلي هنوز كه اين با:  گفت و آورد زبان بخه را ها كلمه اين سختي به رنجيده اما ، قاطع و محكم صدايي با بار اين سعيد

 اسم به خواهري ديگه...  كه بدون بشي آشغال اون زن خواي مي خودت ميل به كه حاال بگم مجبورم اما ، دارم دوستت

 ، نذار خونه اين توي پاتو ديگه حتي ، نكن نگاه سرتو پشت ديگه...  اما ، كن ازدواج اون با و برو پس ، ندارم شقايق

 ؟ فهميدي

 . گفت مي چي... من ،خداي شه نمي باورم ، كردم نگاه او به ناباوري با

:  گفت لرزيد مي شدت به صدايش كه حالي در و برگرفت من از را بود زده حلقه اشك آن در كه نگاهش سعيد

 . بشي خوشبخت... اميدوارم

 . گذاشت تنها ناباوري و بهت مرا و گذشت كنارمن از زار حالي با و شد جاري چشمانش از اشك زد را حرف اين وقتي

 اشكم فشردم مي را گلويم كه حالي در.  شدم مي خفه داشتم بغض فشار از.  نشستم زمين روي و شدند سست پاهايم

 بود من پناه هميشه كه برادري.  بود سخت خيلي برايم او 5حرف تحمل.  سوزاند مرا آتش مثل سعيد حرف.  شد جاري

 . كردم گريه ناباوري با.  بود مرگ عين برايم اين و كرد مي بيرون خونه از مرا داشت حاال

 در ديروقت تا صبح.  رفتم اتاقم به رمق بي و شدم بلند جا از تواني نا با.  بود شده روشن كمي هوا آمدم خود به وقتي

 سفره سر ميلي بي با كرد صدايم ناهار براي مادر وقتي.  بقبوالنم خوم به رو سعيد حرف كردم مي سعي و بودم اتاقم

 هاي نگاه با مادر و سحر.  كرد مي بازي غذايش با فقط هم سعيد ، بخورم قاشق چند توانستم فقط ولي شدم حاضر

 مقابلمان چاي مادر وقتي ، غذا از پس.  نكردند سوالي كدام هيچ اما ، بودند گرفته نظر زير را ما نگرانشان و متعجب
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 مقدمه بدون بود پايين سرش كه حالي در ، هم در و غمگين اي چهره با بود كرده سكوت لحظه آن تا كه سعيد گذاشت

 هر بگو و بزن زنگ عوضي اون به و كن آماده رو شقايق جهيزيه ، مادر:  گفت مادرم به خطاب غم از گرفته صداي با و

 . ببره اونو و بياد ميتونه خواست دلش وقت

 ؟ گفتي چي تو:  گفت ناباورانه سحر كرديم نگاه او به تعجب با مادر و سحر و من

 ؟ ميگي چي داري فهمي مي هيچ:  گفت تعجب با هم مادرم

 از تونه مي خواست دلش وقت هر خب ، خواد نمي رو همين شقايق مگه:  گفت بود پايين سرش هنوز كه حالي در سعيد

 نمي شركت عروسيش مراسم در ما از كدوم هيچ و شه نمي برگذار مراسمي هيچ اينجا كه بدونه بايد اما ، بره خونه اين

 . كنيم

 كامران با شقايق اگه گم مي شما به االنم و زدم اون به حرفامو ديشب من:  گفت و انداخت سحر و مادر به نگاهي بعد

 . بذاره اينجا به پاشو نداره حق ديگه كنه عروسي

 مجازاتش داري جوري اين كه كنه مي گناه داره مگه ، خواهرته اون ؟ گي مي چي داري سعيد:  گفت ناباوري با مادرم

 . كني رفتار طور اين اون با نداري حق تو ، كني مي

 براي هنوز كه بود من خواهر زماني تا اون:  گفت بود صدايش در كه حسرتي با و دوخت مادرم به را نگاهش سعيد

 همه اون كه حاال...  بود نداده ثروت و پول به رو جاش مجيد محبت و عشق هنوز كه زماني ، بود قائل ارزش ما و خودش

 . كنه ارضا رو هوسش اين بتونه كه جايي بره بايد و نداره تعلق اينجا به ديگه پس ، كرده فراموش رو چيز

 براي ها حرف اين گفتن دانستم مي زد حلقه چشمان در اشك دارش زهر هاي حرف با باز.  دوختم او به را نگاهم

 . شدم آب ذره ذره آنها شنيدن با كه من مثل درست ، گرفت مي بغضش كلمه هر گفتن با چون ، آوره زجر هم سعيد

 كنم باور تونم نمي ، سعيد كنم نمي باور ، نه:  گفت بود كرده بغض كه حالي در و داد تكان سر افسوس با سحر بار اين

 خواست مي كه برادري ، بود برادرش گاه تكيه هميشه كه برادري همون ، پيش وقت چند سعيد همون....  هستي تو اين

 تمام حاضري كه شده چي حاال ، روني مي خودت از اونو داري كه شده چي حاال اما ، بده اون به رو دنيا هاي خوشي تمام

 و خواهر حرمت دارت زهر هاي حرف اين با تو ، بدي بودي داده قول اون به كه هايي خوشي جاي به رو وغصه غم

 با رو ازدواج اين جلوي توني نمي توهم و كنه نمي عوض رو چيز هيچ كامران با شقايق ازدواج.  شكوندي رو برادري

 مي اشتباه ما همه.  نباشه بخشيدني كه نيست بزرگي گناه تا دو اون ازدواج ، بگيري تهديدآميز هاي حرف اين گفتن
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 اونو بايد ما و شده پشيمون حاال اما ، كرده اشتباه كامران درسته.  نابوديم همگي نشيم بخشيده قرار اگر پس ، كنيم

 . ببخشيم

 ؟ زني مي رو ها حرف اين داري چرا سحر، كنم مي تعجب از من:  گفت و زد تلخي نيشخند و شد خيره سحر به سعيد

 كه تو ، سحر نيست كردني باور اين!  كني مي حمايت داري گرفته رو كسمون ترين عزيز كه كسي از ، كامنران از تو

 . كرد سكوت و انداخت زير را نگاهش سحر.  زني مي حرفو اين چرا ديگه گرفتي قرار اون ظلم مورد خودت

 ، نداره عيبي اما ، كنه خام رو اون و بده فريب رو شقايق توئنست كامران:  گفت لرزيد مي آشكارا كه صدايي با سعيد

 همه من كه فهمه مي روزي يه اما ، است گزنده و تلخ حرفام تمام كه باشم شده ظالم برادري شقايق براي االن شايد

 مثل ظالمي براي قشنگي و مهربوني همه اون با شقايق ، نداره اونو لياقت كامران بگم بهش تا كردم رو خودم سعي

 . حيفه خيلي ، حيفه كامران

 اگه ، دوني نمي تو كه است ديگري چيز حقيقتا ، كني مي اشتباه داري تو اما:  گفت بغض با سحر كه شد بلند جا از سعيد

 . دليله بي شقايق از نفرتت كه فهمي مي بوني رو حقيقت

 ؟ حقيقت كدوم:  گفت تعجب با بود ايستاده كه طور همان سعيد

 .كن بس كنم مي حواهش سحر،:  گفتم سحر به نگراني با من بار اين

 پنهون اون از رو حقيقت دروغات با خواي مي كي تا آخه ، كنم نمي بس ، شقايق نه ك گفت و داد تكان سر سحر اما

 عشقتو حرمت و كنه توهين احساست به غلطش باور اين با اون بدي اجازه و بشيني ساكت خواي مي كي تا ؟ كني

 ؟ بشكونه

 . كنم مي خواهش ، نگو هيچي...  هستم راضي جوري اين ، سحر نه:  گفتم ملتمس لحني با

 قول ، بزن حرف ؟ چيه جريان بگو من به خدا تورو ، شقايق:  گفت قراري بي با و آمد طرفم به نگراني بات سعيد با اين

 . كنم گوش فقط دم مي

 . بگويم چيزي توانستم نمي برگرفتم او از را آلودم اشك نگاه

 عشق به رو تو ، بگو كنم مي خواهش ، بگو تو سحر:  گفت ملتمس لحني با و رفت سحر سمت به ساكتم ديد كه سعيد

 . بگو رو راستش دم مي قسمت داريم كه پاكي

 . باش آرام حاال ، گم مي باشه:  گفت آلود بغض صداي با و گرفت دستش ميان را سعيد هاي دست سحر

 . باشي داشته رو شنيدنش تحمل بده قول ، پسرم:  گفت شد مي سرازير اشكش داشت كه حال در مادرم
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 . نشدم ديوونه تا بگو فقط ، دم مي قول ، باشه:  گفت شتاب با سعيد

 . بشه گفته حقيقت خواتست مي دلم انگار ، بودم كرده سكوت من اما ، كرد من به نگاهي نيم و كشيد آهي سحر

 ، كنه عروسي كامران با شده حاضر شقليق بيني مي اگه:  گفت و كرد سعيد روبه ام كرده سكوت شد متوجه وقتي سحر

 . بموني زنده اينكه خاطر به...  بوده تو خاطر به فقط ، كرده ترك اونو داشت مجيد به كه عشقي تمام با ديدي اگه

 ؟ من خاطر به:  گفت مبهوت و گيج سعيد

 عشقمون خاطر به كرد بزرگي فداكاري تو نجات براي اون ، آره:  گفت خورد مي فرو را بغضش كه حالي در سحر

 سالم تو تا كشيد دست آرزوهايش تمام از كنه آروم رو مادر تابيه بي اينكه براي بده را اش خوشبختي تمام شد حاضر

 زيادي پول بايد چون ، كنه قبول رو كامران پيشنهاد شد مجبور شقايق تو شدن عمل براي ، سعيد... كني زندگي ما كنار

 خواست شقايق از مقابل در اونم...  كامران جز بده ما به رو پول اون نشد حاضر كس هيچ اما ، داديم مي تو عمل براي

 . كرد قبول اونم ، كنه ازدواج باهاش

 همون.  كرده بدبين چيز همه به نسبت رو تو كه حقيقتيه همون اين:  گفت بود شده خيره سعيد به كه حالي در و

 . بندازي بيرون خونه اين از اونو و كني توهين عشقش و شقايق به تو شد باعث كه حقيقتي

.  نشست زمين روي و نداشت ايستادن تحمل ديگه.  بود دوخته من به رو فروغش بي نگاه.  بود زده خشكش سعيد

 . شده داغون و خورد كردم احساس.  داد تكيه ديوار به رو سرش

 ؟ خوبه حالت ، سعيد:  پرسيد و رفت طرفش به نگران سحر

 اين خواستم نمي من ، ببخش منو:  گفتم و گرفتم بر او از را نگاهم.  بود شده خيره من به آلود اشك چشماني با فقط او

 نداشتم خواستش در كردن قبول جز اي چاره من...  بود ترسونده بدجوري منو كامران.  شدم مجبور اما ، بكنم رو كار

 . بشكنم رو غرورت خواستم نمي كن باور...  بدم دست از رو تو مجيد به رسيدن براي ام خواهي خود با خواستم نمي

 . شكستي منو غرور تو ، شكستي اما:  گفت و ناليد درمانده و زار سعيد

 اگه ، زني مي پا و دست زندگي و مرگ بين چطور ديدم مي...  بودم تو مرگ شاهد من:  گفتم و رفتم طرفش به گريه با

 . ببخشم رو خودم تونستم نمي وقت هيچ كردم نمي رو كار اين

 من حق.  گرفتي من از رو دوباره زندگي كارت اين با تو اما:  گفت داشت گلو در كه بغضي با و داد تكان سري سعيذ

 . بدم ادامه زندگي به جوري اين نبود من حق...  شقايق نبود

 . شدي مي خوشبخت و موندي مي زنده بايد تو ، بود تو حق اين ، نه:  گفتم و نشستم مقابلش
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 هيچ:  گفت كرد مي اش خفه كه بغضي با بود جاري چشمانش از اشك اختيار بي كه حالي در.  شد خيره من به سعيد

 بذارم هم دست تو رو ومجيد تو دست خواستم مي كه من ، شوم مجيد و تو جدايي باعث روز يه كردم نمي فكر وقت

 تو من ، فروخت پول و مواد خاطر به رو تو اون اگه ، ندارم فرقي پدر با من.... كردم جدا هم از رو شما رحمي بي با حاال

 . كردم جدا قشنگتون دنياي و مجيد از موندنم زنده خاطر به رو

 من با تو شقايق:  گفت لرزان صداي همان با ايستاد مي پاهاش روي زور به كه حالي در و برگرفت من از رو نگاهش بعد

 تا منو كارت اين با اما ، بدي نجات جنگيدم مي باهاش داشتم كه مرگي از منو خواستي مي تو ، كردي رفتار شيئ يه مثل

 اگه ، بمونم زنده طور اين خوام نمي من.  بكنم مرگ آرزوي بار صد روزي كه كردي كاري.  كشوندي مرگ قدمي يه

 . بود تر ارزش با برام مردم مي

 موقع ،همون كردي داغونم دوباره ، شكستي منو بار دو امشب تو:  گفت خت.دو مي من به را خيسش نگاه كه حالي در و

 مي نظرمو شدنم شكسته براي كاش اي...  اما ، شكستي غرورمو و كردي خرد منو كنه عمل منو كامران شدي حاضر كه

 . پرسيدي

 . داده سنگيني بهاي تو موندن زنده براي اون ، نزن حرف رحمانه بي قدر اين ، سعيد:  گقت گريه با سحر

 كرد نمي كاش اي ، سحر كرد نمي كاش اي:  گفت لب زير.  ناليد رفت مي اتاقش سوي به زار حالي با كه درحالي سعيد

. 

.  نبود اي چاره اما ، شكسته و شده خرد كردم كه كاري سنگيني زير دانستم مي ، كشه مي زجري چه سعيد دانستم مي

 . فهميد مي را حقيقت زود يا دير

 اون از ، دخترم نخور غصه ك گفت و گذاشت ام شانه روي را دستش بود شده غافلگير حسابي سعيد رفتار از كه مادرم

 . كنه باور نتونه كه بدي حق بهش بايد...  اون ، نشو ناراحت

 چه تو كنه باور تا داره زمان به احتياج ، رنجه زود خيلي سعيد:  گفت سحر.  دادم تكيه ديوار به و دادم تكان را سرم

 . كردي حقش در لطفي

 ديگه.  فهميد رو حقيقت آخرش چون ، حالم خوش خيلي عكس بر ، نشدم ناراحت من:  گفتم و دوختم او به را نگاهم

 . نيست مهم برام قضاوتش

 ! كرد محكوم رو تو اون اما
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 اما ، رحمه بي و پست خيلي دنيا كنه باور تونه نمي سعيد سحر، دوني مي:  گفتم شدند مي جاري هايم اشك كه حالي در

 همه به و كنند له پا زير رو عدالت حاضرند هدفشون به رسيدن خاطر به مردم كنه قبول خواد نمي اون ، كردم باور من

 با را عدالتي بي و درد اين سنگيني بهاي دادن با من.  كردم قبول من ،اما بخندند شدند له عدالتي بي اين زير كه كساني

 . بديم رو ظلم اين تحمل فرصت سعيد به بايد حاال.  كردم حس وجود تمام

 ؟ كنه تحمل تونه مي يعني:  گفت و داد تكان سر سحر

 . نداره واقعيت قبول جز اي چاره چون.  تونه مي ، آره:  گفتم كردم مي نگاه سعيد اتاق به كه حالي در

 . كنه خير به رو ماجرا اين عاقبت خدا:  گفت شد مي بلند جا از كه حالي در مادرم

 گريه هق هق صداي.  آمد دنبالم هم سحر دادم تكيه ديوار به را سرم و ايستادم جا همان.  رفتم سعيد اتاق در پشت

 . كرد تحريك مرا بغض اش معصومانه ريختن اشك صداي.  كرد مي گريه او.  شنيدم را سعيد

 گريه خدا رو تو:  گفت و زد سعيد اتاق در به ريخت مي اشك هم خودش كه حالي در.  بياره طاقت نتوانست هم سحز

 . بده برات گريه ، سعيد نكن

 كردم خرد رو تو من شايد:  گفتم دل در كردم مي گريه كه حالي در.  كرد مي گريه فقط او هاي حرف به اعتنا بي سعيد

 . موندي زنده تو عوض در اما ، شكستم شايد ،

 . رفتم اتاقم به سريع و كنم تحمل رو سعيد گريه هق هق نتونستم ديگه و

 پنجره ،كنار سوخت مي هايم چشم بودم كرده گريه گريه بس از.  بودم بيدار هنوز من اما ، بود گذشته نيمه از شب

 به و گرفتم بر آنها از را نگاهم.  درخشيد مي زيبا چقدر > كردم نگاه ستاره پر آسمان به و كردم باز را آن و رفتم

 فكر به زيبايي همه آن ديدن با.  رقصيدند مي باد موسيقي با كه دوختم چشم ام پنجره جلوي هاي درخت هاي شكوفه

 به باز و برگرفتم او از را نگاهم.  بود ايستاده در چهارچوب ميان پريشان و خسته كه بود آنها به نگاهم هنوز.  رفتم فرو

 و آمد كنارم سست پاهاي با او.  كردم پاك را بود چكيده ام گونه روي چشمم گوشه از كه اشكي قطره.  دوختم آسمان

 با دوخت مي من چشمهاي به را نگاهش كه حالي در.  چرخاند خودش طرف به و گرفت را هايم شانه دستهايش با

 به وفاييت بي خاطر به ديشب. كردي خواب بي رو من كه شبه دو:  گفت لرزاند مي را آن درماندگي و بغض كه صدايي

 اجازه چرا ، نگفتي من به رو حقيقت چرا تو...تو.  كردم وحشتناكي اشتباه من.  ات فداكاري خاطر به امشب و مجيد

 اعتراض من به وقت هيچ چرا ؟ كردي سكوت من هاي تهمت برابر در ؟چرا بگم بهت خواست دلم هرچي دادي

 ؟ كردي سكوت بازم كردم مي توهين عشقت به داشتم وقتي چرا ؟ نكردي
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 ؟ نگفتي من به خودتو احساس چرا

 . نداري باور رو ها حرف اين هم خودت دونستم مي چون ، دارم دوستت چون:  گفتم اشك از پر هاي چشم با

 تو ديشب وقتي.  بزنم تو به رو ها حرف اون تونستم تا كشيدم زجري چه من دوني نمي تو:  گفت و داد تكان سر سعيد

 كه گفتم سزا نا خودم به قدر اون.  شدم بيزار خودم از ، دادم دست از رو ام هستي تمام كردم احساس زدم صورتت

 . بكنم رو اشتباه اين من گذاشتي چرا ، شقايق چرا آخه.  آوردم كم ديگه

 چيز همه از برام تو درمان ترسيدم مي اما.  گفتم مي بهت رو حقيقت بايد ، بود من تقصير:  گفتم و دوختم او به را نگاهم

 . بود تر مهم

 مي خودم به هميشه:  گفت آلود بغض صدايي با بعد و بوسيد را ها آن لرزان هاي لب با و گرفت را هايم دست سعيد

 عمر آخر تا گم مي بهش و بوسيدم مي رو دستش ببينم بده منو عمل خرج شد حاضر كه رو خبري اون روز يه اگه گفتم

 و افتم مي پات به دادي نجات منو خودت كردن فداكار با كه تويي آدم اون فهميدم حاال اما.  كرده خودش مديون منو

 كرده كه خودگذشتگي از با گم مي و افتم مي مجيد پاي به حتي ، كردي فداكاريت مديون دارم عمر تا منو تو گم مي

 . كردي شرمنده منو

 رو كار اين كنم مي خواهش ؟ سعيد چيه فداكاري:  گفتم گريه با و گرفتم هايش شانه سريع بيفتد پايم به خواست تا

 . بزني آتيش منو كار اين با خواي مي.  نكن

 دست همين با خوام مي ازت هم حاال.  كردي حقم در بزرگي لطف چه تو فهميدم بگم خوام مي ، نه:  گفت گريه با سعيد

 دستم بعد. بشه زدم گوشت تو ديشب كه رو سيلي تالفي تا بزني صورتم به محكم سيلي يه لرزه مي داره كه سردي هاي

 . كن آرومم و بزن:  گفت و گذاشت صورتش روي را

 اين تونه مي فقط من دستاي:  گفتم گريه با و كردم لمس بود كرده خيس اشك كه رو صورتش لرزون هاي دست با

 اين داشتي من به كه محبتي و عشق سر از تو كه گفت من به دلم ديشب همون.  كنه لمس رو داشتني دوست صورت

 . كنم جبران سيلي زدن با رو محبت تالفي بايد چرا پس.  كردي رو كار

 توني مي چقدر تعو:  گفت تركيد مي رفته رفته كه بغضي با و فشرد بود صورتش روي هنوز كه مرا هاي دست سعيد

 رو تو لطف اين خدا به.  كردي تموم من حق در را خواهري تو > باشي داشته دوست منو توني مي چقدر ، باشي مهربون

 . ببخش منو كنم مي خواهش.  ببخش منو...  من.  كنم نمي فراموش

 . خدا رو تو ، سعيد:  گفتم شدم مي خفه بغض از داشتم كه حالي در
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 . بخشي مي منو كه بگو...  بگو فقط...  نزن حرفي هيچ ، نگو هيچي:  گفت و گذاشت هايم لب روي را هايش دست او

 خدا به...  بخشيدمت.  نكن خواهش طوري اين خدا رو تو:  گفتم گريه با انداختم مي بغلش به را خودم كه حالي در

 . بخشيدمت

 مي موج صدايش توي كه دردي با چسباند مي اش پيشاني به را ام پيشاني كه حالي در و كشيد موهايم به دستي سعيد

 .افتاد هق هق به و تركيد بغضش بعد.  ؟ چرا...  خدا چرا...  كرد ظلم تو حق در قدر اين دنيا چرا آخه:  گفت زد

 را تنم تمام كه كرد مي گريه دل ته از قدر آن.  كنه گريه شدت اين به نديدم وقت هيچ.  لرزاند هم مرا او بدن لرزش

 . بود انداخته لرزه به

 و آمد اتاق به ما گريه شنيدن صداي با كرد مي گوش ما هاي حرف به و بود ايستاده در پشت لحظه آن تا كه سحر

 . كرديم گريه سه هر و كشيد آغوش در هم را او شد سحر متوجه كه سعيد.  كرد نگاه را ما اشكريزان

 مي خالي را اش شده شكسته غرور بغض سعيد شايد ، تركانديم مي را سختي مدت اين بغض سه هر شايد ، دانم نمي

 از بغض من شايد و بود كرده پيدا بغضش كردن خالي براي امني جاي ظلم همه آن ديدن از بعد سحر شايد ، كرد

 دلم چقدر سعيد سينه بود امني جاي چه ، را بودن كامران كنار در ابد تا بغض و كردم مي خالي را مجيد دادن دست

 و كس بي او هاي دست ميان در را خودم.  داشتم احتياج او هاي دست نوازش به چقدر. بود شده تنگ جايگاه اين براي

 . داشتيم بر سعيد سينه از سر شديم آرام سه هر وقتي.  كردم نمي احساس تنها

 . شديد سابق مثل دوباره شما و شد تموم چيز همه كه شكر رو خدا:  گفت كه شنيدم را مادرم آلود بغض صداي

 به مادر ديدن با سعيد ، بود شده خيره ما به و ريخت مي اشك و بود داده تكيه در به او.  كرديم نگاه مادر به سه هر

 خيلي من مادر كن حالل رو من:  گفت بوسيد مي را او هاي دست و صورت كه حالي در و كرد بغل اورا و رفت سمتش

 منو ، دادم عذاب رو شما هم حرفام با...  كشيدي زجر خيلي من موندن زنده خاطر به تو.  كردم درست غصه برات

 . ببخش

 نبودي اگه ، مني هستي تمام تو.  رونزن حرف اين پسرم نه:  گفت كشيد مي او صورت به را دستش كه حالي در مادرم

 . بدم رو عمرم تمام بودم حاضر روزي چنين ديدن براي خدا به سالمتي كه شكر رو خدا.  مردم مي من

 ، بشين جدا هم از گذاره نمي داره وجود شما بين كه محبتي و عشق:  گفت كرد مي نگاه را ما سه هر كه حالي در بعد

 . مونيد مي هم براي ابد تا شما كه شد راحت خيالم ديگه اي صحنه چنين ديدن با حاال

 . شد خارج اتاق از گريه با بعد و
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 به دقيقه يه ، سعيد:  گفتم.  بشه تموم هميشه براي ماجرا تا بزنم حرفيرا خواست مي دلم ، دوختم سعيد به را نگاهم

 ؟ كني مي گوش حرفام

 . بگو كنم مي گوش كه البته:  گفت و زد لبخند نشست مي كه حالي در او

 رفته بيرون من زندگي از هميشه براي او.... شد تموم هميشه براي مجيد موضوع:  گفتم نشستم مي مقابلش كه حالي در

 اي چاره اما كرد بدي ما همه حق در و كرده ظلم من به خيلي دونم مي. كنم قبول اونو و كنم فكر كامران به بايد حاال... 

 اون االن اما ، نبود ما خواست اين گرچه...  كنم شروع جديدي زندگي خوام مي چون ، كنم فراموش رو همه بايد و ندارم

 . من همسر و شده ما خانواده داماد

 ازت... خوام مي چيزي يه ازت فقط...  من:  گفتم و كردم نگاه بود كرده پر را صورتش خشم هم و غم هم كه او به بعد

 و باشي مهربون اون با...  خوام نمي من...  من بياد خونه اين به بدي اجازه و بگذاري كنار كامران با رو دشمنيت خوام مي

 . همين ، كن قبولش فقط ، كني رفتار باهاش مجيد مثل

 كسي بود سخت سعيد براي.  خواهم مي ازش زيادي چيز دانستم مي.  رفت فرو فكر به و انداخت زير را سرش سعيد

 شده خيره چشمانم به كه حالي در ، سكوت كمي از پس او ، باشه مهربون باهاش و كنه مجيد جايگزين رو كامران مثل

 مي فراموش رو ام كينه من قبوله ، باشه تو خاطر به...  اما ، ندارم ازش خوشي دل و متنفرم كامران از اينكه با:  گفت بود

 . باشي خوشحال تو خواد مي دلم چون كنم

 . كافيه برام همين ممنونم ازت

 دارم دوست.  باشي خوشحال و خندون هميشه بده قول:  گفت گرفت مي مرا دست كه حالي در و زد لبخند هم سعيد

 براي هميشه من دل ،دروازه خوشبختيت از ، هات شادي از ، خوردن دل خون از ديگه نه اما ، بزني حرف برام دوباره

 من كمك رو خوردي بست بن به وقت هر...  كني شروع كامران با خواي مي كه جديدي زندگي در ، بازه تو هاي حرف

 . بياره در پا از رو تو اون ظلم زارم نمي ديگه.  هستم تم با راه آخر تا من.  كن حساب

 به كرد بدي و ظلم من به اون اگه:  گفتم باشه درد و حسرت بدون كردم مي سعي كه صدايي با و زدم او به لبخندي

 خيلي چون نباش نگران.  كنه ظلم من به نداره لزومي ديگه داره منو كه حاال پس.  بياره بدست منو كه بود اين خاطر

 . كرده تغيير

 و نزنيم حرفي آور زجر هاي روز اون از ديگه نيست بهتر شده تموم چيز همه كه حاال گم مي:  گفت خوشحالي با سحر

 . بخنديم گذشته مثل و بشويم جمع هم دور
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 عاشق جور همين هميشه بدين قول من به شما كه شرطي به ، عاليه:  گفتم و گرفتم دستم تو رو سعيد و سحر دست من

 . باشين ديگه هم

 سحر يعني من زندگي:  گفت و شد خيره او به بود نگاهش تو كه عشقي با و كرد حلقه سحر كمر دور رو دستش سعيد

 . بشه جدا ازم نيمه اين گذارم نمي منه ديگه نيمه ، زندگيمه تمام اون.  عشق يعني سحر و

 . كنم خوشبختش دم مي قول بهت:  گفت و دوخت من به را نگاهش و

 حيف اما ، بود اينجا هم او كاش.  سوزاند را دلم عجيب او خالي جاي و افتادم مجيد ياد باز.  كردم نگاه او به خوشحالي با

 . بود رفته هميشه براي كه

 چقدر.  شد تر محكم بود قلبمان و ما بين كه محبتي و عشق اما ، شد روشن سعيد براي تلخ حقيقتي گرچه شب آن

 وقت چند از پس شب آن.  بودم خوشحال خيلي بود شده علني سعيد براي ماجرا تمام اينكه از كردم مي سبكي احساس

 . دلهره و ترس بدون خواب آن داشت شيريني مزه چه ، رفتم خئاب به راحت خيال با پريشاني و نگراني

 . بود كرده پيدا نجات گمي سردر از چون. شد خوشحال خيلي فهميده را موضوع سعيد گفتم كامران به وقتي

 مي رو روبه هم با چطور مجيد و سعيد دانستم نمي چون ميزد شور خيلي دلم بره كار سر شنبه روز از بود قرار سعيد

 خواست مي خيلي دلم طرفي از.  دادند مي نشان واكنشي چه هم ديدن با دانستند مي را حقيقت دو هر كه حاال.  شوند

 . بياره خبر مجيد از برام بره اداره به سعيد

 بهتون روحي فشار خيلي وقته چند اين در: گفت ببره بيرون گردش براي را ما غروب گرفت تصميم سعيد جمعه روز

 . بخوريم هوا كمي تا بريم گردش به بهتره خاطر همين به شده وارد

 بعد دقيقه چند.  كند باز را در تا رفت هميشه مثل اميد آمد در صدا به خانه زنگ كه بود ظهر از بعد سه نزديك ساعت

 در جلوي را او سعيد وقتي.  كرديم تعجب همگي داشت دست در گلي سبد كه كامران ديدن با.  شد اتاق وارد كامران

 با كامران.  نگفت هيچ و كرد سكوت او ديدم چشمانش در رو نفرت اين من شد نفرت از پر وجودش تمام ديد اتاق

 ؟ خوبه حالت:  گفت داد مي من به را گل سبد كه حالي در بعد و كرد سالم ما به لبخند

 . ممنون خوبم ، آره:  گفتم و گرفتم او از را گل سبد

 . بشين بفرما: گفت زد مي لبخند كه حالي در و بود شده دستپاچه كه حالي در مادرم

 رو حالش و ببينم رو سعيد اقا تا آمدم فقط امروز برم بايد ، ممنون: گفت رفت مي سعيد سمت به كه حالي در كامران

 . بپرسم
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 برات چاي تا بشيني بهتره ، خوبه حالش: گفتم باشم آرام كردم مي سعي كه حالي در و رفتم كامران طرف به نگراني با

 . بيارم

 ايستاده نگران كه من مقابل از او و.  بزنم حرف باهاش امدم نترس: گفت آهسته بود شده ام نگراني متوجه كه كامران

 . بزنم حرف باهات خوام مي: گفت او به.  رفت سعيد سمت به بودم

 شنيدن حوصله و بزنم تو با ندارم حرفي من ولي:  گفت بود صداش در كه نفرتي با كنه نگاهش اينكه بدون سعيد

 . رفت حياط سمت به او به اعتنا بدون و.  ندارم رو تو مزخرفات

 اون خوام نمي.  كنم تموم رو چيز همه خوام مي امروز:  گفت كرد مي نگاه من به كه حالي در و داد تكان سر كامران

 . بگم بهش كارامو همه دليل خوام مي...  كنه نگاه من به دشمن يه چشم به بازم

 . دونه مي رو چيز همه اون بذار راحتش كنم مي خواهش:  گفتم نگراني با

 . خودش مثل درست انسانم يه منم.  نيستم هيوال يه من بگم بهش خوام مي دونه نمي من از هيچي او نه:  گفت كامران

 . رفت حياط طرف به من نگراني به توجه بدون و

 . بهتره طوري اين ، دخترم بره بذار:  گفت مادرم كه برم دنبالش خواستم

 . بشه عوض چيز همه دوباره ،ممكنه چي بشه حرفش او با سعيد اگه ، مادر:  گفت بود نگران من مثل كه هم سحر

 فرصت اين نبايد ما.  بزنند رو حرفاشون هم با كه فرصتي.  دارند احتياج فرصت به تا دو اون ، دخترم نه:  گفت مادرم

 . بگيريم اونا از رو

 و نشسته بالكن روي سعيد ديدم كشيدم كنار را پرده و رفتم پنجره طرف به زد مي شور حسابي دلم كه حالي در

 مي باز حياط به كه رساندم دري پشت به را خودم و انداختم را پرده.  بود ايستاده كنارش تر طرف آن قدم چند كامران

 كمي از پس.  چيه موضوع بفهمد تا منشست كنار هم سحر.  كرد گوش دو آن هاي حرف به شد مي راحت آنجا از.  شد

 ازم ديدنم با دادم انجام تو رو كه سختي عمل اين با كردم مي فكر:  گفت سعيد به كه شنيدم را كامران صداي سكوت

 . كني تشكر

 تشكر دكترم از و بيام بيمارستان به داشتم تصميم:  گفت زد مي موج آن در خشم كه حالي در شنيدم را سعيد صداي

 رو تشكر آخرين صورتت به سيلي يك زدن با تونم مي فقط هستي دكترم تو فهميدم وقتي اما.  ببوسم رو دستش و كنم

 . نبودي مزد دست اين اليق تو...  نبود حقت كه گرفتي رو ي مزد دست تو چون بكنم ازت

 . تره محكم محبتت طناب از تو نفرت نخ هنوز پس:  گفت و زد نيشخندي كامران
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 . چيه تو از نفرتم دليل كه دوني مي خوب خودت تو:  گفت نفرت از پر صداي همان با سعيد

 دنياي كه دونم مي هم رو اين اما.  دونم مي هم خوب ميدونم آره:  كفت غمگين صدايي با و كشيد عميقي نفس كامران

 دوست و محبت براي جايي كه رحمه بي قدر اون.  كني مي رو فكرش كه اوني از تر رحم بي....  رحميه بي دنياي ما

 اينه ؟ چيه اين از تر رحمانه بي دوني مي. بشه عاشق جووني وحشتناك دنياي اين تو بكن فكرشو حاال. زاره نمي داشتن

 اون اينكه براي مغرور جوون آن.  متنفره ازش وجود تمام با دختر اون كه شه مي دختري عاشق مغرور جوون اون كه

 . بشه خرد همه جلوي و بزنه دري هر به ميشه مجبور ببره بين از رو نفرتش و كنه باور رو عشقش دختر

 اين با چرا بگي ، بخندي من به هم شايد آمدم جا اين به شه نمي باورت كه دونم مي:  گفت دوباره و كرد مكثي كامران

 حرف و جنسيم يه از دو هر و هستيم مرد دو هر ما خودت قول به اما.  كنم مي گدايي تو از رو شقايق عشق غرور همه

 . فهميم مي هم رو همديگر

 تا بزنه وبايدحرفشو نشسته دلش رو غم كوه يه ، داره درد مرد يه وقتي گه مي پدرم:  داد ادامه و كرد مكثي كامران

 گدايي ، دونه مي رو عاشقي معني يعني كنه مي گدايي رو عشقي مرد يه وقتي بگم برات خوام مي هم حاال ، بشه سبك

.  كرد شاد رو بيمار دل و كرد خوب دارو دادن با بشه رو درد شايد...  سخته خيلي بودن روح گداي اما راحته جسم براي

...  شه مي درمون شقايق داشتن با هم من درد.  گيره مي جونتو خوره مثل ،تنهايي كرد خوب نميشه رو تنهايي درد اما

 صدايي خواد نمي شقايق اما ، لرزونه مي رو وجودم تمام كه اونه عشق پراز كنه مي تاپ تاپ ام سينه تو كه دلي همين

 . كنه باور منو خواد نمي چرا دونم نمي...  بشنوه

 نشون رو عشق قدرت تو.  دادي او به زور به عشقتو تو:  گفت.  بود شده تر آرام كه شنيدم را سعيد صداي بار اين

 كه رو كسي تونه نمي آدم.  كردي داغون اونو جوري بد تصاحب اين براي.  دادي نشون رو تصاحبت قدرت بلكه ندادي

 زير رحمي بي با اونو خودت دل خاطر به شكستي اونو قلب تو.  نيفتاده اتفاقي هيچ كنه وانمد بعد كنه اذيت داره دوست

 عشق جنس از بود شيشه اون دل ، چسبوندش دوباره بشه شكست اگه كه نبود كوزه جنس از شقايق دل.  كردي له پا

 رو شكسته دل بشه ها پولدار شما دنياي تو شايد.  شكستي اونو تو ولي...  چسبوند اونو شه نمي ديگه بشكنه اگه كه بود

 . بخري پول با رو شده شكسته دل توني نمي ها فقير ما دنيياي تو اما ، خريد

 اما خريد پول با رو عشق شه مي كردم مي فكر شقايق ديدن از پيش تا:  گفت غمگين لحني با و كشيد آهي كامران

 دنيا تو فهميدم بكنه نگاه يه من به نيست حاضر حتي جورواجور پيشنهاد همه اون و من ثروت ديدن با اون ديدم وقتي

 . نيست خريدني كه عشقه فقط
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 رحمي بي تمام چرا ؟ رفتي كنار بخريش توني نمي ديدي وقتي چرا پس:  گفت باري سرزنش صداي با سعيد بار اين

 . بود نديده ظلمي حال به تا اون...  دادي نشونش رو دنيا هاي

 . دارم احتياج بهش...  دارم دوستش چون:  گفت بود درد از پر كه صدايي با كامران

 ! زنداني و عشق -

 قشنگه زندون با فراري عشق -

 . بكني رو كار اين اومد دلت چطور:  گفت غمگين لحني با سعيد

 گفتم مي خودم با.  محبت و عشق جز خواد مي علت دنيا تو چيز همه چون.  بدم كارم اين براي توضيحي نخواه من از -

 به خيلي ماه دو اين در ، ديدم نامهربوني ، كردم محبت پس ، بشه كم كردن بخشش با كه نيست چيزي محبت و عشق

 و زور با شه نمي رام محبت با ديدم وقتي.  گذاشت درموندگي و نياز رو من محبت و عشق اسم اما كردم محبت او

 ام سينه تو عاشقا شما مثل هم من.  شدم مي ديوونه داشتم او وغصه غم ديدن با كن باور...  كنم رام اونو تهديدتونستم

 رفت مي فرو خودش در ناراحت و غمگين طور اون شقايق وقتي.  كشيد مي عذاب عشقش رنجش با كه داشتم دلي

 هزار قدر برام ماه چند اين كن باور.  باشم دور او از لحظه يه نداشتم طاقت....  نتونستم اما ، كنم آزادش گرفتم تصميم

 . گذشت سال

 قدمي يك در وقتي ؟ كردي ظلم بهش رسيد مي خوشبختي به داشت اون وقتي چرا:  گفت تلخي به و كشيد اهي سعيد

 ؟ دادي قرار هات خواسته به رسيدن وسيله منو چرا.  خريديش اونو باز بود مجيد به رسيدن

 غصه همه هاش خنده همه بود من مال شقايق.  بود من انگيزه بزرگترين حسادت:  گفت حسرتي از پر صداي با كامران

 وسيله تنها شقايق...  بود سخت خيلي من براي اين و بود داده مجيد به رو دلش اون دلش جز بود من مال همه هاش

 هيچ بدون بود تونسته اون آخه.  داد مي دست از اونو هميشه براي مجيد ، شقايق داشتن با.  بود مجيد از من انتقام

 خودم مال اونو دل نتونستم بودم كشيده كه سختي و عذاب تمام با من كه صورتي در.  بياره بدست رو شقايق دل تالشي

 . بره بيرون شقايق زندگي از هميشه براي مجيد كه بود من خواسته تنها اين.  كنم

 وقتي:  گفت درماندگي با و شكست را سكوت مدتي از پس.  كرد مي فكر ها گذشته به داشت انگار ، كرد سكوت سعيد

 انتقام براي.  كشوندي بازي اين به رو سحر چرا ديگه شه نمي حاصلت چيزي مجيد و شقايق از گرفتن انتقام با ديدي

 ؟ دزديدي اونو كسي چه از گرفتن
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 توست نگران و زنه مي حرف مجيد از بازم سخت شرايط اون تو شقايق ديدم وقتي:  گفت غمگيني صداي با كامران

 دوست رو سحر تو فهميدم اينكه تا...  جوري چه دونستم نمي اما بگيرم انتقام ازت خواست مي دلم.  شدم درمونده

 نرسيدن خاطر به رو من ناتواني تو بودي كرده خرد رو غرورم تو.  ديدم سحر در دزديدن رو انتقام راه تنها پس داري

 انتقام تو از تا دو اون دزديدن با خواستم مي.  بدزدم رو سحر اينكه جز نداشتم اي چاره.  بودي زده سرم تو شقايق به

 . بگيرم سختي

 پس به سحر كردن راضي و خودت با ازدواج به شقايق كردن مجبور با تو تو اما:  گفت اي مانده در صداي با سعيد

 كردي كاري. باشم شرمگين هميشه شقايق جلوي كه كردي كاري.  بگيري سختي انتقام من از تونستي شكايتش گرفتن

 . كردي كار چي من با دوني نمي تو...  بزنم اون گوش توي كه

 

 با او ما از مردتر...  مرده خيلي ، شقايق:  گفت دوباره بعد كمي.  گرفت مي را بغضش جلوي داشت انگار شد ساكت و

 من از او جاي به كاش گذاشت پا زير من خاطر به رو احساسش تمام.  پرداخت را سنگيني بهاي من جون دادن نجات

 . گرفتي مي انتقام

 به دستم ديگه من شد مي صادر دادگاه راي اگه.  كنم كاري تونستم نمي منم ، كنه ازدواج من با خواست نمي شقايق -

 فشار تحت اون با رو شقايق تونستم مي كه بودي اهرمي تنها تو.  دادم مي دست از هميشه براي اونو و نبود بند جايي

 . كنه ازدواج من با شد حاضر تو خاطر به فقط اون.  بذارم

 بردار دست اما ، زد نمي حرف ديگه كامران كاش.  كنه مي سرزنش را خودش هم باز دانستم مي.  بود ساكن سعيد

:  گفت تلخي به بود درد از پر بغضي با دوباره كامران.  بودند داده زدن حرف اجازه او به بار يك همين انگار ، نبود

 باشي شده خرد و شكسته تو شقايق كار اين با شايد...  شكستم مي خواهرم فداكاري از كاش ، سعيد بودم تو جاي كاش

 اشتباه يك با اونو... دادم دست از رو خواهرم من اما...  كني مي غرور احساس او داشتن از و اي زنده عوض در اما ،

 . كردم پرپر احمقانه

 ... تو يغني...  خواهر:  گفت تعجب با سعيد

 ها فرشته قشنگي به خواهري ، داشتم خواهر يه من اره:  ناليد و كرد قطع رو حرفش غمگينش لحن همان با كامران

 من اما داد تو به رو دوباره زندگي فرصت شقايق كه تفاوت يه با فقط بود شقايق به تو عالقه مثل رخساره به من عالقه

 فداكاريش خاطر به ابد تا و كنم زندگي رخساره دين زير ابد تا بودم حاضر من سعيد.  گرفتم رخساره از رو زندگي حق
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 شدم باعث. بميره شدم باعث من اما كنه ازدواج مازيار با عشق با خواست مي هم او داشتم اونو فقط اما ، باشم شرمگين

 . كنه تموم رو حرفش نداد اجازه وبغض...  من ، كردم ظلم اونا به من سعيد بميره و بشه ديوونه مازيار

 رو اينا من متاسفم:  گفت تاسف با فهميد را ماجرا وقتي سعيد كنه سكوت بغضش فروخوردن براي شد مجبور كامران

 . دم مي حق بهت سخته خيلي دونستم نمي

 خوام مي فقط بدي حق من به خوام نمي:  گفت بود صدايش در بغض هنوز كه حالي در تلخي همون با بار اين كامران

 دونستم نمي ديگه.  بردم سر به ديوانگي تو رو زندگيم هاي روز بهترين از سال چهار اشتباه اين خاطر به من بفهمي منو

 طعم خواستم نمي ديگه فاجعه اون از بعد.  بستم دل زندگي به اميدوارانه شقايق ديدن با اما ، هستم چي و بودم چي

 همين به.  آمد مي بدم شكستند مي و شدند مي خرد شكست بار زير كه جوونايي از ديگه ، بكشم رو درد و شكست

 نخواست اما بفهمونم رو اين شقايق به كردم سعي خيلي من بيايد سراغم شكست نگذاشتم بود كه قيمتي هر به خاطر

 . بفهمد

 اونو زور با توني نمي تو بفهموني بهش رو درد اين خواستي مي دختر يه احساسات شكستن با:  گفت افسوس با سعيد

 . بره بگذار و كن آزادش داري دوسش كه كنه باور خواي مي اگه و داري دوست اونو اگه داري نگه خودت كنار در

 آب بيني مي كني مي نگاه اون به وقتي ؟ كردي نگاه تنگ داخل ماهي به حاال تا...  تونم نمي:  گفت درماندگي با كامران

 ماهي همون مثل منم ميره مي و ده مي جون ذره ذره كنند دور اب از اونو اگه عادتشه هم عشقشه هم اونه نياز هم

 ذره من بذاره تنهام شقايق اگه...  منه عشق هم و كردم عادت هم و نيازمندم هم او به تنگه اخل د آب شقايق و هستم

 ؟ گفت چي دادگاه روز يادته...  يادته سحر پدر نفرين سعيد...  نيستم زندگي ادامه به قادر او بدون من...  ميرم مي ذره

 . خنديدي بهش غروري چه با يادمه آره

 باور عشقمو و نداره دوست منو شقايق كه همين...  دوني مي.  گرفت منو نفرينش:  گفت پشيماني از پر لهني با كامران

 تاوان چه ده مي نشون گذاشته دلم به رو مهربون نگاه يه آرزوي و كنه مي نگاه من به نفرت با هنوز كه همين... نكرده

 . بدم پس رو سخت تاوان اين بايد عمر آخر تا فهموند من به اميد حرف حتي دم مي پس دارم سختي

 ؟ گفته چي مگه...  اميد:  گفت تعجب با سعيد

 كني مي اذيت اونو تو چرا ، كنه مي گريه همش ديده تورو شقايقم ابجي وقتي از گفت من به:  گفت و كشيد آه كامران

 اخر و باختم كه فهموند من به حرف اين سعيد دوني مي...  ببينه مجيدمو داداش اون ذاري نمي كه هستي بدي ادم تو

 . خطم
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 دونم مي من...  كنم شروع نو از كني مي كمكم سعيد:  گفت بود التماس و بغض از پر كه صدايي با و كرد مكثي بعد و

 عشقم به بده فرصت من به كه بگو بهش و بزن حرف او با كنم مي خواهش ازت پس داره قبول رو تو حرف شقايق

 اين سعيد. كنيد باورم بايد فقط كنم زندگي شما مثل خوام مي.  بدم تغيير رو زندگيم خوام مي قسم خدا به بده فرصت

 . كن كمكم تو بار

 . بود ممكن غير اين خواست مي كمك او از!  كرد مي خواهش سعيد از كامران شد نمي باورم

 از پس اما نه يا كند اعتماد او به بايد دانست نمي.  بود مانده راهي دو سر ولي ، شد متاثر كامران رفتار اين از سعيد

 يعني ، كنه مي التماس جور اين عشقش شدن واقع قبول مورد براي مرد يه وقتي:  گفت محكم و آرام صدايي با مكثي

 ثابت بهش عمل در بايد كنه باور رو عشقت شقايق و كني پيدا نجات حال اين از خواي مي اگه...  خرابه خيلي حالش

 از رو مجيد شقايق ، بدي فرصت او به بايد تو كنه نمي قبول رو تو عشق من تمناي و خواهش و من هاي حرف با او.  كني

 براش خواي مي تو كه اي آينده به و كنه فراموش رو گذشته تا بدي فرصت بهش بايد شدي آن باعث تو و داده دست

 .رسي مي هدفت به حتم طور به بگذاري كنار عشقت جلوي رو غرور تو اگه كنه اعتماد بسازي

 ؟ چي كرد رد عشقمو بازم اگه ؟ چي نخواست منو بازم اگه اما:  گفت اميدي نا با كامران

 . كنه مي اعتماد بهت هم او كني ثابت بهش اگه نترس -

 خصوص به خونواده اين حق در تو:  گفت جدي و محكم لحني با سصعيد بعد كمي.  نگفت هيچ و كرد سكوت كامران

 صبر كمي پس ، داريم زمان به احتياج تو بخشيدن براي ما. بخشيد ها وقت بعضي شه مي اما ، كردي بد خيلي ، شقايق

 . شوي بخشيده زمان گذشت با تا باش داشته

 داخل به سعيد.  بود نشسته اي گوشه كه رفتيم مادر نزد و شديم بلند سحر و من.  شد بلند جا از و گفت را اين سعيد

 آدم بتونه عشق كردم نمي فكر:  گفت و زد لبخندي كردم نگاه را سعيد وقتي بود ايستاده بيرون هنوز كامران اما ، امد

 تا بده فرصت بهش داره احتياج فرصت به االن زده زمين رو كامران بدجوري تو عشق اما ، بياره در زانو به مغرور هاي

 . بشناسونه تو به خودشو

 فرصت به ما دوي هر دونستم مي كه بود خاطر اين به شايد.  كردم سكوت چرا دانم نمي اما.  انداختم زير را سرم

 . اش گذشته اشتباهات جبران براي كامران و او پذيرفت و گذشته كردن فراموش براي من داريم احتياج
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 ما از وقتي.  است درمانده و پريشان كه خواندم نگاهش از.  بود شده دگرگون حسابي امد اتاق به كامران وقتي

 آرام بود افتاده اتفاق معجزه يه مثل برايم چيز همه.  دادم تكيه اتاق در به و كشيدم راحتي نفس رفت و كرد خداحافظي

 . كردم شكر را خدا بابت اين از و بود شده
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 اما بود شده تاريك هوا بيام بيرون مجيد فكر از اي لحظه توانستم نمي. افتاد شور دلم رفت اداره به سعيد وقتي صبح

 .رسيد سعيد كه شد نه ساعت بود خانه غروب موقع هميشه او بودم شده نگران خيلي بود نيامده خانه به سعيد هنوز

 .مردم مي نگراني از داشتم اومدي؟ دير قدر اين چرا: گفت مادرم

 بودم ايستاده اي گوشه قرار بي كه دوخت من به را نگاهش بعد ببخشيد داشتم كار جايي: گفت گرفته صدايي با سعيد

 به رو حدس اين اينكه براي اما گذشته بينشون چه بزنم حدس توانستم مي كه بود دار غصه و غمگين نگاهش قدر آن

 ؟ ديدي رو مجيد پرسيدم كنم تبديل يقين

 نديدمش نه: گفت بره طفره دادن جواب از كرد مي سعي كه حالي در و انداخت پايين را سرش سعيد

 چرا؟:  گفتم نگراني با

 رفته اداره از هميشه براي و داده استعفا چون: گفت غمگين صدايي با او

 اينكه براي و شدند سست يكباره پاهايم شده خراب سرم دنياروي كردم احساس خورد سرم به پتك مثل خبر اين

 چرا؟ آخه ولي: گفت تعجب با مادرم بار اين شدم خيره سعيد به و گرفتم طاقچه به را دستم نيفتم

 سوي به و دونم نمي...دونم نمي: گفت داد مي تكان افسوس با را سرش كه حالي در و برگرفت من از را نگاهش سعيد

 .رفت اتاقش

 خالي را بغض اين خواست مي دلم شم مي خفه دارم كردم احساس زد حلقه چشمانم در اشك و فشرد را گلويم بغض

 كو؟ شقايق: پرسيد مادر از كه شنيدم را سعيد صداي كردم خالي را بغضم و رفتم اتاقم به سريع خاطر همين به كنم

 رفته؟ اداره از مجيد كه گفت تو به كي: پرسيد سعيد از بعد اتاقشه تو: گفت مادرم

 به نشد باورم شنيدم وقتي شهرستان بره گرفته انتقالي.... روزه چند گفتند ها بچه: گفت غم از گرفته صدايي با سعيد

 .شدم حالي چه دوني نمي ديدمش وقتي مادر خونشون رفتم اداره از بعد خاطر همين

 نزد؟ حرفي نگفت هيچي: پرسيد مادرم
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 تلخي به و كرد اي خنده فقط او دادي استعفا چرا پرسيدم ازش نگفت هيچي نه: گفت بود درد از پر كه صدايي با سعيد

 از رو شقايق فكر كار اين با خواي مي: گفتم بهش كنم زندگي كرده وفايي بي بهم كه شهري تو تونستم نمي ديگه: گفت

 فقط نشه زنده برام شقايق خاطره و ياد كه برم تونم مي كجا من: گفت لرزوند صداشو كه بغضي با كني؟ بيرون سرت

 رو دستم وقتي.... همين كنم فكر داشتم او با كه اي گذشته و شقايق به كمتر كه جايي برم شم دور شهر اين از خوام مي

 بوديم برادر دوتا مثل نبوديم همكار فقط ما ميشه چي دوستيمون اما: گفتم....لرزيد مي داشت گذاشتم اش شونه روي

 ازم رو تو نتونسته هنوز اما كرد سنگ از منو زمونه اين رحمي بي: گفت و كرد نگاهم ميشه چي عالقه اين تكليف پس

 حال چه و بود شده پير چقدر دوني نمي مادر كنيم مي حمايت هم از برادر دوتا مثل هنوزم و دوستيم هنوزم ما بگيره

 بازي تو ما: گفت بغض با و خنديد فقط اون هستم جدايي اين باعث من: گفتم و كردم عذرخواهي ازش داشت زاري

 بيرون و خوردم كه بودم مهره اون من بازي اين تو خوريم مي بار يه و زنيم مي بار يه كه هستيم مهره يه فقط زمونه

 .بود گرفته بغضش انگار كرد سكوت سعيد ؟ كني مي عذرخواهي چرا پس بودي بازي اين تماشاگر فقط تو.  رفتم

 آنقدر سوزووند خيلي رو دلم مجيد حرفهاي مادر:  گرفت دوباره سعيد. شد بيشتر ام گريه هق هق حرفها اين شنيدن با

 دعوتت عروسيم واسه گفتم كنم خداحافظي ازش خواستم وقتي كرد مي آب رو كسي هر دل كه زد مي حرف پرسوز

 مي دلم خيلي سعيد داشتم عروسيت براي ها نقشه خيلي: گفت و زد لبخند باز اما اومد چشماش تو اشك ؟ آي مي كنم

 اين تمام كه بغضي انگار كرد گريه زن يه مثل و فشرد آغوش در رو من بعد... نشد اما شدم مي ساقدوشت خواست

 .كردم گريه او همراه و فشردمش آغوشم در محكم كرد خالي يكدفعه را بود داشته نگه گلوش تو مدت

 او؟ چرا مجيد؟آخه چرا زد مي آتش را قلبم او هاي جمله از كدام هر آورد مي در پا از منو سعيد حرفهاي من خداي

 بره؟ چي براي خواد مي دونند مي اونا چي اش خانوده: پرسيد اندوه با كه شنيدم را مادر صداي

 چون بهتره بره اينجا از مجيد اگه گفتند هم مادرش و پدر دونن مي حقيقتو اونا آره: گفت و خورد را بغضش سعيد

 شقايق از من طرف از گفت اومدن موقع مادرش...ميشه كارش گرم سرش و كنه مي فكر افتاده كه اتفاقايي به كمتر

 چون كنم مي افتخار بهش اما آوه عذاب و سخت برام وضعيت اين تو پسرم ديدن اينكه با بگو و كن خواهي معذرت

 باشه خوشبخت هميشه كنم مي دعا براش بگو بهش كردم مي كارو همين بودم اون جاي منم اگه كرد درستي كار

 اين از مجيد چون كند آرام مرا نتوانست اين اما فهميد رو حقيقت آخرش پس گفتم دل در كردم مي گريه كه حالي در

 مي حاال بود كرده دلخوش مرا شهر اين در بودنش با كه كسي كرد مي ترك مرا داشت او من خداي رفت مي شهر

 .بود دردآور و سخت نهايت بي من براي اين و برود خواست



 

 

 كتابخانه نودهشتيا همتيهمتيهمتيهمتيزهرا زهرا زهرا زهرا     | شقايق شقايق شقايق شقايق داغ داغ داغ داغ 

W W W . ٩ ٨ I A . C O M  ٢٩٨ 

 مرا كامران مراسم به دوروز بود عروسيمان جشن بعد هفته كردم مي عادت كامران و شرايط اين به داشتم كم كم

 هميشه كه دختريه همون اين مادر: گفت و كرد نگاه مادرش قبر به فاتحه خواندن از پس برد خواهرش و مادر سرمزار

 دعا برام خواستم مي ازت چقدر يادته ؟ نه قشنگه ببيني اونو نزديك از تا اينجا آوردمش حاال كردم مي رو تعريفش

 .كنيم مي عروسي هم با ما ديگه دوروز تا چون شده مستجاب دعات حاال برسم بهش كني

 شبيه چشمهاش چقدر ببين كن نگاه شقايق به رخساره: گفت شد نزديك خواهرش قبر به و كرد من به نگاهي نيم

 مشغول بعد و باشه بمونيم هم كنار عمر آخر تا كني دعا برامون خوام مي ازت قشنگه و معصوم چقدر توست چشمهاي

 .شد فاتحه خواندن

 كارت وقتي بود كرده پيدا واقعيت حاال اما انداخت مي وحشت به مرا آن به كردن فكر كه روزي. رسيد فرا مراسم روز

 هر. كند مي فكر چه به دانستم مي. شد خيره كارت به و پوشاند رو اش چهره عظيم غمي دادم نشان سعيد به را عروسي

 اين صاحب مجيد نبايد چرا و باشه كامران به متعلق شادي اين بايد چرا اينكه به.  كرديم مي فكر موضوع همان به دو

 پذيرفتم مي را حقيقت بايد.  برد عقب رو چيزي نميشه و كرد كاري نميشه ديگه دانستيم مي دو هر باشه شادي و جشن

 دور خودش از را غم كرد مي سعي كه درحالي بود زده حلقه اشك چشمانش در دوخت من به را سنگينش نگاه سعيد

 چه و بخوام چه: گفت غمناك لحن همان با و دوخت كامران به را نگاهش بعد خودت مثل درست قشنگه: گفت كنه

 خوام مي چيزي يه ازت هستي تو شقايق قسمت كه حاال شدي خونه اين داماد ديگه تو نخوام

 بدم انجامش دم مي قول بگو: گفت و زد لبخند كامران

 نشسته من روي روبه اينجا كه دختري اين: گفت بود حسرت از پر كه لحني با و دوخت من به را نگاهش سعيد

 مارو هواي و پيچيده ما خونه تو عطرش كه مونه مي نرگسي گل مثل اون منه غم و تنهايي مونس سالها كه خواهريه

 شيريني اشك شوري جاي خوام مي بمونه خانه اين در هميشه عطر اين بوي كه كني كاري خوام مي ازت كرده معطر

 ؟ برسوني خوشبختي اوج به اونو دي مي قول ببينم لباش روي لبخند

 رو خوشبختي اين لياقت اون كنم خوشبخت اونو ميدم قول: گفت شوق با و انداخت من به مهرباني از پر نگاهي كامران

 داره

 ببينمش ناراحت ديگه نذار منه دختر تنها اون: گفت بود كرده بغض كه حالي در مادرم
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 دنياي به رو من سرد و تاريك دنياي شقايق مادر: گفت و دوخت مادرم به را نگاهش زد مي لبخند كه حالي در كامران

 باش مطمئن پس داده نشونم عشقو رنگارنگ دنياي و گرفته مرا زندگي سياه رنگ اون كرده تبديل رنگارنگ و روشن

 . ميدم قول بهتون بشه دور او از عشق حرارت و زندگي زيبايي گذارم نمي وقت هيچ

 ماست تك تك آرزوي اين: گفت و زد لبخند سعيد

 .گرفت بغضم محبت همه اين از و دوختم او به را نگاهم

 باشه مبارك: گفت فشرد مي را دستم كه حالي در زد لبخند رويم به بود شده جمع چشمش در اشك كه حالي در سحر

 .كردم تشكر ازش و دادم تكان را سرم

 به حسرت با و رفتم اتاقم به كنم ترك را خونه اينكه از پيش صبح بود من عروسي جشن كه روزي رسيد فردا عاقبت

 شوق به كه روزهايي بود اتاق اين در شدنم عاشق روزهاي بودم گذرانده را خوشي روزهاي اتاق آن در. كردم نگاه آنجا

 منه عروسي امشب دوني مي آيا ؟ كني مي چه غريب شهر تو االن....مجيد نشستم مي انتظار به در اين پشت مجيد آمدن

 رو چيز همه و گرفته تورو جاي كامران حاال اما ديدم مي را آن روياهايم در هم من داشتي را آرزوش تو كه شبي همان

 همين پشت از رفتم پنجره كنار كشيدم تختم روي دستي كردم نگاه اتاق به باز و كشيدم حسرت با آهي كرده عوض

 به لبخندي و ديد مي مرا انداخت مي پنجره اين به نگاهي وقت هر هم او. بودم كرده نگاه را مجيد يواشكي بارها پنجره

 بوي هم هنوز كردم بو را آنها.  رفتم كتابهايم قفسه طرف به و كشيدم سينه از آهي مجيد يادآوري با زد يم رويم

 مي سرجايشان را كتابها داشتم وقتي. بود رفته باد بر همه حاال ولي داشتم تحصيل براي اميدي چه.دادند مي مدرسه

 روي شده خشك گلهاي ديدن با ريخت زمين به كتاب الي خشك گلهاي. افتاد زمين به و خورد كتابي به دستم گذاشتم

 آنها به كه حالي در آورد مي برايم سرخي گل شاخه آمد مي ديدنم به هربار بودند مجيد يادگاريهاي گلها نشستم زمين

 خرد....شديد زمين پخش جوري اين كه شده تموم چيز همه ديگه فهميديد هم شما:  گفتم بغض با بودم شده خيره

 كتاب بغض با و كشيدم آنها روي بر افسوس روي از دستي ره نمي بيرون قلبم از وقت هيچ مجيد عشق كه بدانيد شديد

 گوشه در نگاهم برم بيرون در از خواستم وقتي رفتم بيرون و برگرفتم اتاق از را حسرتم از پر نگاه دادم جا قفسه در را

 باز شد نمي...اما كنم فراموش را چيز همه توانستم مي كاش داشت خاطره برايم خونه اين چقدر چرخيد خانه كنار و

 .شديم خارج خانه از مادر و سحر همراه و كشيدم حسرت سر از آهي

 قشنگي گلهاي با ميزها همه بود شده تزئين رنگارنگ المپهاي باال آن درختهاي تمام كه بود بزرگي باغ در عروسي

 . دانم مي چون داشتم تن به كه سفيدي لباس در زيباييها اين به توجه بدون من اما بود شده تزئين
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 مي پايين كه اي پله هر با و بود ايستاده ها پله پايين سعيد.  امديم پايين ها پله از هم با و گرفت را بازويم زير كامران

 هم چشم به لحظه چند براي بود شده جمع اشك چشمانمان در ايستادم مقابلش وقتي. خورد مي حسرت بيشتر آمدم

 مي تبريك بهت: گفت و خنديد بغض با سعيد اما كرديم مي گريه مجيد دادن دست از حسرت براي انگار.  شديم خيره

 مي داشت بغضم كه حالي در كنه تحمل كامران كنار در مرا بدون توانست نمي انگار شد دور چشمم جلوي از زود و گم

 .كردم نگاه او رفتن به تركيد

 گرفته سروسامان من و بود شده تموم چيز همه عاقبت اينكه از اما داشت دل به غمي گرچه بود خوشحال خيلي مادرم

 .كند پنهان اش مصنوعي لبخندهاي زير را غمش كرد مي سعي هم سحر. بود شاد بودم

 و افتادم مي مجيد ياد دامادي لباس در كامران ديدن با هربار بود شده نقاشي من چهره در حسرت و غم شب آن

 .دادم مي بيرون را حسرت اين آهي كشيدن با با هر و شد مي اشك از پر چشمانم

 .بود رسيده اش خواسته به چون بود خوشحال خيلي كامران

 آغوش در را او ديد مي دامادي لباس در را پسرش اينكه از شاد كامران پدر رسيد رفتن موقع شد تمام جشن وقتي

 كه حالي در بعد بدي سروسامون ات زندگي به دوباره توانستي و سرآمد بدبختي دوران كه شكر خدارا گفت و گرفت

 زندگي به اونو كه ممنونم ازت بپذيري پسرمو توني مي دونستم مي قشنگم عروس: گفت گرفت مي آغوش در مرا

 بازگردوندي عادي

 .ام بخشيده را كامران بود كرده باور او چون كردم سكوت اما بود زده حلقه چشمانم در اشك دوختم او به را نگاهم

 گريه با فشرد مي آغوش در مرا كه حالي در هم سحر گفت تبريك بود عزا مثل برايم كه را شادي اين گريه با مادرم

 كن فراموش رو گذشته كنم مي خواهش اما عذابه مثل برات بودن او كنار در دونم مي: گفت

 .كنم مي سعي سحر كنم مي سعي:  گفتم شد مي جاري هايم گونه روي اشكهايم كه حالي در

 در و گرفت را هايم شانه بود شده جمع چشمانش در اشك كه حالي در و آمد جلو سعيد كرد جدا من از را خودش او

 تقدير اما ديدم مي مجيدي كنار عروسي لباس در رو تو داشتم دوست: گفت لرزيد مي بغض از صدايش كه حالي

 شقايق.... كني شروع نو از زندگيتو خوام مي ازت ايستادي كامران كنار و كردي تنت رو لباس اين كه حاال نخواست

 كني باورش و بدي جبران فرصت بهش بايد پس بده زندگي پروبال بهت تونه مي كرد داغون رو تو زندگي كه كسي

 .كنم باورش تونستم زمان گذشت با شايد:  گفتم كردم مي گريه كه حالي در
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 و گرفت آغوش در مرا و آد مي بهت بودن دار پول كوچولو خواهر راستي: گفت شوخي به بار اين و زد لبخند سعيد

 .زد برسرم اي بوسه

 مي كه حالي در و چرخوند سرمون دور اونو بود آورده را اسفند منقل كه مستخدمي بشيم ماشين سوار خواستيم وقتي

 قشنگه خيلي عروست چون ارزه مي... كردي خرج خيلي امشب: گفت كامران به خنديد

 نبال خودت به زياد خانم عروس: گفت من به خطاب بار اين مستخدم انداختم زير را سرم و شدم سرخ او تعريف از

 ارزه مي چيز همه به مرامش و قيافه و نداره خودت از كمي دست كردي انتخاب كه دامادي چون

 .داد او به و آورد در جيبش از اسكناس چند خنديد من به و انداخت غبغب به بادي كامران تعريف اين با

20 

 انجام براي او بود كرده فراهم مرا آسايش وسايل همه كامران زيبا و وياليي خانه در كرديم شروع اي تازه زندگي ما

 همه بهشت اين در بود داده را قولش كامران كه بهشتي بود بهشت مانند آنجا بود گرفته مستخدم چند خانه كارهاي

 .بود مجيد به متعلق فقط كه عشقي... عشق جز داشتم چيز

 سال بگذارد بود داده قول من به باشد داشته من با خواست مي كه اي آينده از زد مي حرف آينده از شب هر كامران

.  كرد مي من نمودن شاد صرف رو وقتش تمام و كرد مي محبت من به نهايت بي او.  بدهم ادامه را درسم آينده

 اما كنم اعتماد بهش تونم مي و پاكه حد چه تا او عشق بودم فهميده و بود شده ثابت من به محبتش و عشق و او حرفهاي

 ياد و بست مي نقش مقابلم در مجيد چهره بپذيرم را عشقت حاضرم و بخشيدم را تو بگم خواستم مي كه بار هر

 برابر در بار هر بست مي را دهانم و شد مي تازه دلم در كامران ظلم دوباره و افتادم مي اتاقم در روز آن اشكهاي

 شدن پاك تا آره دادم مي پاسخ سردي با باشي داشته دوستم تا بمونم منتظر بايد هم هنوز گفت مي كه كامران پرسش

 كامران بار هر مونده خيلي باشم داشته دوستت بخوام كه روزي تا چون بموني منتظر بايد عذاب و غصه همه اون خاطره

 قبول را عشقش من و بيايد سر انتظار اين روزي تا كرد مي صبر باز و دوخت مي من به را غمگينش نگاه و زد مي لبخند

 .كنم

 .كردند برگزار را خود عروسي جشن سحر و سعيد بعد ماه سه حدود

 وجود كاستي و كم هيچ و باشه مرتب چيز همه خواست مي دلم كشيدم مي سرك سر هر به خوشحال عروسي شب

 فوق دامادي لباس در سعيد شدم مي خيره سحر و سعيد به و ايستادم مي شدم مي كار بي هم وقت هر باشه نداشته

 دارش حالت موهاي آن و زد مي برق گذشته از بيشتر رنگ اي قهوه و درشت چشمهاي آن بود شده قيافه خوش العاده
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 هيكل آن ديگر حاال بود خندان و شاد چقدر سفيدش و گرد صورت. بود ريخته اش پيشاني روي گذشته از تر قشنگ

 .بود ايستاده محكم و استوار حاال نبود خسته و خميده قامت بلند و تنومند

 ديدن براي من بودند خواستني العاده فوق هم كنار در دو آن درخشيد مي گذشته از زيباتر عروسي لباس در سحر

 كه طور همان بودم خوشحال بودم كرده سعيد ماندن زنده براي كه اي معامله از و كردم مي شكر را خدا روزي چنين

 مي ستاره مثل امشب تو: گفت گوشم در آهسته و آمد كنارم كامران بودم شده خيره دو آن به و بودم ايستاده اي گوشه

 مني به متعلق فقط و هستي يكي فقط تو كه خوشحالم عزيزم درخشتي

 كردي شيك خودتو خيلي هم تو: وگفتم دوختم كامران شاد چشمان به و برگرفتم سعيد و سحر از را نگاهم

 كني افتخار من به تا بپوشم شيك شدم مجبور برسونم تو به رو خودم اينكه براي ديگه خب: گفت و باليد خود به

 تو دست از امان:  گفتم و دادم تكان را سرم خنديدم مي كه حالي در

 به كامران رفتن با كند ترك مرا شد مجبور انان به گويي آمد خوش براي كامران و رسيدند مهمان چند ميان همين در

.  هميشه از بيشتر شدي زيبا خيلي امشب: گفت خوشحالي با و زد لبخند من ديدن با سحر. رفتم سعيد و سحر سمت

 .باشم سرتر تو از بايد كه معلومه و هستم تو شوهر خواهر تنها من:  گفتم شيطنت با و خنديدم

 برگ مثل اون... نداره كم تو از چيزي زيبايي در كه دوني مي نباش انصاف بي شقايق: گفت اعتراض با و زد لبخند سعيد

 داشتنيه دوست و پاك گل

 زاللي و روان رود مثل هم تو: گفت و دوخت سعيد به را نگاهش سحر

 ميگيره منشا عشق از روان رود اين و ميشه جاري روان رود در گل برگ اين: گفتم و زدم لبخندي دو آن تعريفهاي از

 ؟ درسته

 درسته: گفت لبخند با سحر كردند نگاه من به دو هر سحر و سعيد

 مي سحر بدون رو انگشتر اين قدر گفتم و شدم خيره بود او دست به كه انگشتري به و گرفتم دست در را سحر دست

 مي: دادم ادامه و كردم نگاه سحر به و آد مي قلب از مستقيم كه رگيه كنند مي آن به را حلقه كه انگشتي اين در گن

 ؟ ميده معني چه حرف اين دوني

 طرف به آد مي پيغام يه تپش هر با يعني: دادم ادامه كردم مي نگاهش كه طور همان داد تكان را سرش نه عالمت به او

 دور خودش از رو انگشتر اين كسي اگر كنه مي منتقل انگشتر به و كنه مي دريافت رو محبت و عشق ديگه تپش و قلب
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 دست به كه رو انگشتري اين قدر پس ندونسته اونو ارزش و كرده اعتنايي بي عشقش به اينكه يعني كنه گم اونو يا كنه

 بدون داري

 .كنم نمي دور خودم از اونو وقت هيچ باش مطمئن دونم مي قدرشو: گفت و دوخت من به را نگاهش سحر

 عالمه يه و زندگي لمس براي داره دست خوشبختي احساس براي داره قلب آدم: گفت و دوخت من به را نگاهش سعيد

 سفر براي و ناراحتيام و سختيام تموم براي من شقايق ببره ور اون و ور اين خودش با و چمدون تو بكنه بايد كه آرزو

 خوشحالم بابت اين از و كردم انتخاب اعتمادي قابل و خوب همسفر زندگي طوالني

 طالقم كامران وقت اون باشم شما كنار ديگه دقيقه يك تا من اگه:  گفتم شوخي لحن با بعد و زدم دو ان به لبخندي

 ببريد خودتون با همسفر يه زندگي سفر توي مجبوريد شما و ميده

 لبهايم بر لبخند آن يك افتاد مهمانان به نگاهم خنديدم مي كه حالي در من. خنديدند سعيد و سحر شوخي اين با

 . خشكيد

 باشد او نميشد باورم.  كردند نگاه بودم شده خيره من كه اي نقطه به بودند كرده تعجب من قيافه از كه سعيد و سحر

 با و شد بلند جايش از سعيد رسيد ما نزديك وقتي.  داشت برمي قدم ما سمت به آرام كه بود مجيد بود خودش نه اما

 انصاف بي اي: گفت آورد مي ما سمت به را او كه حالي در كرد روبوسي و داد دست مجيد با رفت طرفش به خوشحالي

 ؟ هستي كجا ندادي خبر ديگه حتي نگرفتي منو سراغ ديگه و رفتي

 . گرفته وقتمو حسابي كه شدم شركتي عامل مدير ندارم وقت خدا به: گفت زد مي لبخند كه حالي در مجيد

 كو؟ شيريني پس باشه مبارك: گفت و خنديد سعيد

 .ميخواي شيريني من از كه نكرده روسير تو شيريني همه اين: گفت و خنديد مجيد

 او به خواست تا و آمد سحر طرف به مجيد گذاشتند مي سر سربه هم با سابق مثل هم باز دو آن دوري همه آن از پس

 دو هر بودم ايستاده سرجايم كه من مثل درست شد ميخكوب سرجايش من ديدن با افتاد من به چشمش بگه تبريك

 مي را قلبم ضربان صداي نداشتيم فاصله هم با قدم چند از بيشتر نميشد باورم. بوديم شده خيره هم به مبهوت و مات

 غمي چشماش تو حاال كه مجيدي داشت را حال همين هم مجيد بودم مطمئن. ميشد خارج ام سينه از داشت انگار شنيدم

 صداي با و آمد خودش به هم او زدم پلك قدرت تمام با و دادم قورت را دهانم آب سختي به بود نشسته دنيا بزرگي به

 سالم: گفت لرزاني
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 با بود كرده تعجب مجيد ديدن از سحركه گفت تبريك بهش و كرد نگاه سحر به بعد و شد خيره من به لحظه چند

 خيلي كه مجيد ديدن با بمونم آنجا توانستم نمي ديگه و نداشتند حركت قدرت پاهايم گفت آمد خودش به ناباوري

 كنم مهار را احساساتم اينكه براي گرفت بغضم بود ايستاده سعيد كنار قرار بي و محزون اي قيافه با و بود شده شكسته

 شدم خيره او به دور از و نشستم صندلي روي شدم دور آنجا از رفتم مي راه سختي به كه درحالي و برگرفتم او از ديده

 .شد زدن حرف مشغول سعيد با بود من به حواسش تمام كه حالي در و بود گيج هنوز مجيد

 انگار. بودم شده خيره مجيد به فقط او به توجه بدون من ولي نشست من كنار بود شده خبر با مجيد آمدن از كه كامران

 توانست دقيقه ده از كمتر كرد مي داغون را او داشت من كنار كامران ديدن بمونه جهنم اين در توانست نمي هم مجيد

 كه نگاهي دوخت من به را محزونش نگاه بار آخرين براي كرد مي خداحافظي سعيد از كه حالي در بعد و بياره طاقت

 .رفت بيرون در از شتاب با و شد دور آنجا از بود شده جمع چشمش در اشك كه حالي در بعد بود ودرد حسرت آن در

 خاطر به ولي. شد غمگين حسابي وضعيت اين از سعيد. زد حلقه چشمانم در اشك و فشرد را گلويم بغض مجيد ديدن با

 پاك را چكيد ام گونه روي چشمم گوشه از كه اشكي قطره داشت را حال همين هم سحر. زد مي لبخند زور به ميهمانان

 از و برگرفتم او از را نگاهم بود شده خيره من به غمگين نگاهي با او. افتاد كامران به نگاهم كه شدم بلند جا از و كردم

 ديدن كه بفهمانم دو ان به و كنم خوشحال را سعيد و سحر خواستم مي زدم مي كه دروغيني لبخندهاي با شدم دور او

 را چيز همه نگاهم و گفتم مي آتش درون از داشتم چون كنم مي تظاهر دانستند مي همگي اما نكرده غمگين مرا مجيد

 . ام رفته لو حسابي كه فهماند مي من به هم بود شده خيره من به كامران پرمعني هاي نگاه ميداد لو

 به بود شده حاضر است دوست اونا با قديم مثل و نداره دل به او از اي كينه هيچ بفهماند سعيد به اينكه براي فقط مجيد

 .بيايد اش عروسي جشن

 از جدايي داغ بود شده تازه من دل داغ اما رفتند زندگيشون و خانه سر خوشحال و شاد دو آن شد تمام سعيد عروسي

 گذاشته كامران براي را جسمم فقط و بود برده خودش با هم مرا روح رفتنش با مجيد. بود گرفته گر دلم در باز مجيد

 .بود

 مي ناديده را حضورش و ديدم نمي رو كامران كه طوري شدم غرق خودم تو خيلي پريشان حال آن در مجيد ديدن با

 غرق حد چه تا كه فهماند من به طعنه به او كردم نمي اعتنا حرفهايش به چون بود شده موضوع اين متوجه هم او گرفتم

 بدون من اما كني فكر او به من وجود با نداري حق تو گفت من به عصبانيت با هم بار چند و هستم مجيد خاطرات در

 .كردم مي فكر مجيد به فقط او به توجه
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 با كامران و سعيد شام از پس.  كرديم دعوت منزلمان به شام براي را دو آن شبي گذشت سعيد عروسي از دوماه حدود

 و سعيد از كلي سحر شديم زدن حرف مشغول هم با و نشستيم اي گوشه سحر من و شدند فوتبال تماشاي مشغول هم

:  گفت دلي ودو ترديد با شد تمام حرفهايش اينكه از پس شدم مي تر خوشحال لحظه هر من و زد حرف اش زندگي از

 .ترسم مي... اما بگم بهت چيزي يه خوام مي

 بزن رو حرفت نترس هستم هيوال من مگه ؟ چي از: گفتم لبخند با

  كنه ازدواج خواد مي...مجيد بگم خواستم مي.... دوني مي: گفت بود انداخته زير را سرش كه حالي در كنان من من سحر

 و ناباوري با و گرفتم را سرم دستهايم با چرخيد سرم دور خانه كردم احساس ريخت فرو قلبم حرف اين شنيدن با

 .گفتم مي بهت نبايد بود سعيد با حق: گفت تاسف با ديد مرا حال كه او شدم خيره سحر به حيرت

 ؟ كنه مي ازدواج كي اون... بگو... نه نه: گفتم و دادم سرتكان ناباوري همان با

 به را اش عروسي كارت ديشب... اش خونواده پيش برگشته كه روزه چند... بود اومده خونمون به ديشب: گفت سحر

 بيايي ام عروسي به خواد مي دلم گفت و داد سعيد

 خوشحال:  گفتم و نگريستم سحر به و بياد كنار واقعيت با تونست آخرش پس: گفتم بود گرفته بغضم كه حالي در

 بود؟

 ديگه و كنه مي ازدواج مجيد اينكه از بود خوشحال خيلي هم سعيد كرد شوخي سعيد با كلي آره: گفت و داد اوسرتكان

 . كنه نمي سرزنش او خاطر به رو خودش

 كرد ازدواج آخرش و كنه فراموش منو تونست پس:  گفتم و برگرفتم او از بود شده جمع آن در اشك حاال كه را نگاهم

 به رو ديگري كس تونست هم و كنه فراموش تورو تونست هم او عزيزم آره:گفت و گرفت دستش در را دستم سحر

 حاال شقايق كني مي خراب رو ات زندگي او به كردن فكر با و كني فراموش اونو نتونستي هنوز تو اما كنه قبول تو جاي

 قبول رو كامران عشق كه رسيده وقتش كنم مي فكر داري نگه زندگيتو بايد.... بياي بيرون اون فكر از كه توست نوبت

 كني

 كنه مي سعي خيلي كامران: گفت كرد مي پاك را اشكهايم كه حالي در و زد لبخند سحر دوختم او به را خيسم نگاه

 داري دوستش كه بگو بهش پس باشه موفق تونه مي كنم مي فكر كنه جبران رو گذشته
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 ساكت مرا وقتي چون خواست مي سحر كه بود مطلوبي جواب سكوتم انگار كردم سكوت و برگرفتم سحر از را نگاهم

 رفت كامران و سعيد طرف به بعد بخشي مي رو كامران بودم مطمئن: گفت شد مي بلند جا از كه حالي در. لبخندزد ديد

 .گذاشت خودم حال به مرا و

 اي ديگه كس به متعلق تاك تيك اين ديگه اينكه از بود دستم به مجيد ساعت هنوز انداختم ساعت به نگاهي افسوس با

 بار اين شايد...حاال اما دادم مي گوش قلبم صداي به ساعت اين تاك تيك صداي با هنوز من خوردم افسوس بود شده

 .كنم قبول رو حقيقت كه بود من نوبت

 بخورم را مجيد غصه خواستم نمي ديگر چون بودم خوشحال اما سوزاند را دلم آتش مثل خبر اين

 بسته سحر: گفت و كرد سحر به رو سعيد خداحافظي هنگام شدند رفتن آماده سعيد و سحر كه بود گذشته نيمه از شب

 بده رو

 ماله بگير: گفت و گرفت مقابلم را بسته سعيد. داد او به و آورد در كيفش از اي بسته زد مي لبخند كه حالي در سحر

 توست

 ؟ چيه اين:  گفتم گرفتم مي را بسته كه حالي در و كردم تعجب

 فهمي مي خودت كن بازش: گفت و كرد اي خنده

 منه براي شكالت همه اين:  گفتم خوشحالي با ديدم شكالت اي بسته و كردم باز را بسته

 نخريدم شكالت برات كه است روزهايي اون همه سهم اين آره: گفت خنديد مي كه حالي در سعيد

 يا هست منم مال ببينم: گفت شوخي به كرد مي نگاه بسته به كه حالي در كامران بار اين كردم تشكر او از خوشحالي با

 ؟ نه

 و كردند خداحافظي ما از خنديدند مي كه حالي در و بخوري كم تو كه شرطي به هردوتونه مال: گفت و خنديد سعيد

 .رفتند

 هنوز: گفت و زد لبخند شدم خيره بهش ديد وقتي كردم نگاه كامران به و دادم تكيه ديوار به ورودي در كنار جا همان

 ؟ شدي دلتنگشون نرفته

 در بود شده حالم دگرگوني متوجه كه كامران. فشرد را گلويم سنگيني بغض شدم خيره او به فقط جواب جاي به من

 ببيني رو اونا برمت مي ديگه روز چند كن تحمل: گفت رفت مي باال مارپيچ هاي پله از كه حالي
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 نوبت حاال شايد باشم داشته دوستش توانستم مي كه.... كامران به كردم مي فكر او به داشتم نبودم دو آن دلتنگ من اما

 .دهم نشان او به را عشقم كه بود من

 بود سحر با حق شايد شدم خيره او به و كشيدم سرم روي را پتو بود برده خوابش كامران رفتم خواب اتاق به وقتي

 با داشتني دوست و جذاب چهره آن آره كنم فراموش را او بديهاي و بگذرم ها گذشته از كه بود رسيده آن وقت شايد

 توانم مي كه فهماندم مي او به بايد گذاشتم مي منتظر اين از بيش را او نبايد پس داشت مرا عشق لياقت پاك قلب آن

 .باشم داشته دوست را او توانستم مي آره باشم داشته دوستش

 و ببخشم را كامران بتوانم تا بود دروغي فقط يا داشت حقيقت سحر شب آن حرفهاي بفهمم نتوانستم وقت هيچ اما

  .كنم ارزاني او به را عشقم

  پايان
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